
אֹומרים היּו אּלּו מאד. ועצּום נפלא ׁשּלי הּתֹורה ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"הּמּוסר

את ּומׁשּבר מעֹורר היה מּוסר, ּבלׁשֹון אחר ּבלׁשֹון הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹזאת

ּכן על מאד. ונֹורא ּגדֹול מּוסר הׂשּכל, מּוסר ּכּלּה ּכי מאד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻהּלב

מן לעׂשֹות אתכם ּׁשהזהרּתי מה לקּים לּזהר הּתֹורההּתֹורההּתֹורההּתֹורהצריךְ  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ ַַָָ ָָ
ּדבריּתפּלהּתפּלהּתפּלהּתפּלה ּבתֹוךְ  הּתֹורה זאת להכניס ּכׁשּמתחילין ּתכף ּכי , ְְ ְְִִ ִִָָ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לּבֹו את ּותׁשּבר ּתעֹורר ּבוּדאי ּתפּלה ׁשל וׂשיחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהתעֹוררּות

ְֹמאד":

קצ"ו) סימן הר"ן (שיחות

לא ה' עבֹודת ּבׁשביל יגע ׁשהייתי ּבעת הלא ואמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ"ענה

ּׁשאני מּמה ּכלל יֹודע הייתי ולא לזה, ׁשאזּכה ּדעּתי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעלה

מה לידע ּולהתּגעּגע לכסף ּדעּתי על עלה וכי עכׁשו. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹיֹודע

מציאּות ׁשּום ּכלל יֹודע הייתי לא ּכי עכׁשו?! יֹודע ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּׁשאני

עכׁשו, ּגם ּכן אם אליה. ּולהתּגעּגע לכסף זֹו מהּׂשגה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוידיעה

והבן. עֹוד?! לזּכֹות ּׁשאּוכל ּומה להּׂשיג עֹוד ּׁשּיׁש מה יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמי

רק מבּלה אני ּכּלֹו הּיֹום ׁשּכל נחמתי, זאת אךְ  אמר: ּכךְ  ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאחר

ּותפּלהּותפּלהּותפּלהּותפּלהעל ":ּתֹורהּתֹורהּתֹורהּתֹורה ַָָ ְְָָ ְְִִ ִִָָ ָָ

קנ"ט) סימן הר"ן (שיחות



 



לתֹוךְ  מנֹוס ּבית לי ּתן רחמים ְֲִִֵֵֶַָָ"מלא

ּותפּלהּותפּלהּותפּלהּותפּלהּדּבּורי ׁשאזּכהלהרּבֹותתֹורהתֹורהתֹורהתֹורה , ִֵָָ ְְָָ ְְִִ ִִָָ ְְְֶֶֶַָָ

ּותפּלהּותפּלהּותפּלהּותפּלהּבדּבּורי ויֹום.תֹורהתֹורהתֹורהתֹורה יֹום ּבכל ְִֵָָ ְְָָ ְְִִ ִִָָ ְָָָָ

ירחף הּקדֹוׁש הּדּבּור ׁשל אלהים ְְֱִִֵֶַַַַָֹורּוח

לּבי, על וינּׁשב ויּצילני. ּבעדי ויגן ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָעלי

ּכל ׁשּיתּבּטלּו עד הּתאוֹות, אׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַָויכּבה

עֹולם, ועד מעּתה מּמּני ְֲִִֵֶַַַַָָהּתאוֹות

הּקדֹוׁשה הּתֹורה ידי על ְְְְֵֶֶַַַָָואזּכה

ּדקדּׁשה ההתלהבּות את ּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַָֻלצמצם

אליךָ  ההתלהבּות ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַאליךָ ,

ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונךָ  ּובמּדה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָּבהדרגה

ּכלל, מהּמּדה חּוץ אצא ולא ְְֲִִֵֵֵַַָָֹלאמּתֹו.

ּבזכּות הּקדֹוׁש, הּדּבּור ּבזכּות ְְְִִִִִֵַַַָותּצילני

הּקדֹוׁשה". ְַַָָהּתֹורה
פ') תפילה תפילות (ליקוטי



  
  
  

  

  

  

  לרפואתם במהרה של כל חולי עמו

  :ישראל ובכללם לרפואתם של

  מלכה בת נעמי

  

  :לעילוי נשמות

  אמנון בן ברנרד

  ברנרד בן אנשל

  שפרה (סוניה) בת אברהם

יצחק בן ישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  שער ליקוטי מוהר"ן דפוס ראשון



ספר

ותפילה תורה
א' חלק

8
שבספר התורות את הכולל
רבי למורינו מוהר"ן" "ליקוטי
כל ועל זצוק"ל, מברסלב נחמן
השייכת התפילה מובאת תורה
תפילות" "ליקוטי מספר לה
תלמידו זצ"ל, נתן רבי למורינו
נחמן רבי של המובהק

מברסלב

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



  

  הוצאה מיוחדת לרגל ראש השנה תשע"ב

  לעילוי שכינת עוזנו
  ולעילוי כל נשמות ישראל וביניהם

  (תהילים קיב, ו') לזכר עולם יהיה צדיק

אייזיק  'רן בזצוק"ל  אודסר בערישראל  'ר

  שלמה

יהודה הלוי  'רן בזצוק"ל  מקרדוןישראל  'ר תלמידו של

  הלפרין

 זצוק"ל  משה ברסלברר'  תלמידו של

  זצוק"ל  נתן מנמירובר'  תלמידו של        

  זצוק"ל  נחמן מברסלברביה"ק   תלמידו של

  זכותם תגן עלינו ועל כל בית ישראל אמן.

  

  

  

  

  

  תשע"א  ,כל הזכויות שמורות

  :למידע נוסף, הזמנות והפצה

nanach148@gmail.com  - www.bashan.net  

 printed in Israelנדפס בישראל  

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



  
  
  
  

  

  לרפואתם במהרה של כל חולי עמו

  ישראל ובכללם לרפואתם של:

  אברהם דוד בן פייגה

  מלכה בת נעמי

  גליה חיה בת שרה

  לעילוי נשמות:

  אמנון בן ברנרד

  ברנרד בן אנשל

 שפרה(סוניה) בת אברהם

  יצחק בן ישראל

מצוות ירושת  לגאולת, ישועת והצלחת

הארץ הקדושה והטהורה לכל בני ישראל 

ובפרט לכל תושבי יהודה ושומרון ובפרטי 

פרטות לכל תושבי גבעת סנה יעקב (הר 

  גריזים) :

המשפחות : אורן, אור פלץ, לבנון, שפר, חזן, טל, 

נר, טוב, זילכה, לר-שושן, ברום, בר-וינשטוק, זוסמן, בן

אייל, -שחר, מגורי, שיטרית, סוכי, אפרסמון, בן- בן

  מאיר, פלדמן, ג'קסון, ספקטור, פאלק, אודס, . . .  

  

 

  



  

  

  

  

  להצלחתם, חזרתם בתשובה וגאולתם

  של כל נשמות ישראל ובכללם:

  ליאת בת חני

  שגיא בן נעמי

 אריאל בן אדווה

  רון ליעם בן אדווה

  ליאתהודיה בת 

  נעמי בת מלכה 

  עומר בן נעמי

  גל בן נעמי

  בן ציון בן תופחה

  גיל בן מלכה

  אמיר בן מלכה

  זאב בן בתיה 

  חני בת שמחה

  יפעת בת חני

  אדווה בת בתיה

  עידן בן תמר

  יהודה אייל בן נעמה לאה

  אלחנן בן רותי ולאה

  אופיר בן פנינה

  רועי בן אסתר

  מאיר בן אסתר

  אברהם בן מרסל

  בן כרמלהאורי יצחק 

  לאה יהודה אייל בן נעמה

  שגיא ראובן בן מירים ציערל

  אהרן אורן בן ז'וז'ין  

  אורן בן שושנה

  שרה שמחה בת דורין דבורה

  שלמה בן אדה

  אלון בן צביה

  איתן בן סמדר

  בן ציון בן תופחה

  עמית בן אסתר

  מנחם בן חנה

  שוקי בן מגי

  אפיק יאיר בן יפית

  רונן איתן בן שולמית

  שלמה בן אסתר 

  שמעון בן חנה

  

                            

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



הסכמות

עטרתהסכמת הקדוש, המאוה"ג הרב
אור הטהורה, מנורה ישראל, תפארת
אור בשחקים, בהיר אור הימים, שבעת
קודש ונעלם, טמיר אור ומצוחצח, צח
תבל קצוי בכל המפורסם הקדשים,

מורינו ולתהלה, יצחקלשם יעקב
ספרמלובלין בעהמ"ח זצללה"ה

ספרים: ושאר אמת דברי

אלקיםהנה באצבע אלי כתובה יד
מן חד אלי שלח אשר חרות,
וידידי חביבי מחותני הוא הלא קאמייא,
מופת קדוש, איש הגדול, המאור הרב
עמוד החזק, פטיש ישראל, נר הדור,

מו"ה ליקוטיםנחמןהימיני, נ"י
ביראת וגדוש מלא אמיר לה המלאים
אלקים. שכל מושכלים בדברים אלקים
ישרו מאד והנה נכון. על בהם ועיינתי
דין ולית כאלו נכבדים דברים בעיני
יעידון מאליהם הדברים כי בושש. צריך
עניינו לפי לאמיתו אמת דבר ויגידון
גברא האי והנה חיים. אלקים ודברי
כי לדכוותי. ולא לדידי צריך לא רבא
אישים, חדל ונבזה שפל חי ומה אני מה
ובנפלאות בגדולות הלכתי לא ומעולם
חדשים. ספרים על הסכמה ליתן ממני
אמרתי האמת לאהבת אמנם
מן והנני לי, גרמא דמר ענוותנותיה
תעלומות לאור להוציא המסכימים

אשר הלטותא על אבא לא והנני חכמה,
עשרה בערך בהדפסה כמותה יעשה
ליקום זה בלא כי דלמטה, מיום שנים
תבוא ולהשומע וכו'. ישיג אשר בארור
כ"ו גימל יום היום טוב: ברכת עליו
פה לפ"ק תקס"ח טבת לחודש ימים
יודעו שאינני הגם האוהבו כ"ד לובלין:
ובריאותו טובתו ומצפה ומכירו,

תמיד. ושלומו

יצחק אברהםבמוהר"ריעקב
הורוויץ: הלוי אליעזר

בהירהסכמת בענקים, הגדול האדם
האמיתי הגאון הרב כבוד בשחקים, הוא
מופת אלקים איש בישיבה, ויושב זקן
חסידא, ישראל תפארת עטרת הדור,
לו המאירה, אספקלריא קדישא, סבא
ובנסתר, בנגלה אורה שערי נפתחו
כקש"ת ארץ, מלאה תהלתו לו, רב וידיו

מישריםישראלמו"ה מגיד זצלה"ה
עבודתקאזניץדק"ק ספר בעמ"ח

ספרים: ושאר ישראל

פעללכו אשר אלקים מפעלות חזו
פעלים רב חי איש ועשה
דנורא זקוקין ידו על שקיבץ מקבציאל
במאמרים לקט אשר דאשא ובעורין
יאה. וגולתיה יאה איהו לגלגולת אומר
ונורא נפלאים דברים אמרים ליקוטי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ידידיי מן חד אלי ששלח סביביו, הוא
של בנן הגדול המאור הרב ה"ה
שמו מרבן גדול הדור מופת קדושים

מו"ה בשערים, נכדנחמןנודע נ"י
הק' אשרבעש"טלרבינו זללה"ה

הדפוס מזבח על להעלותו רוצה
וראיתי חכמה. תעלומות לאור להוציא
וחדודים נעימים ערבים דברים בהם
ומה ערכו. לפי איש מאוד עמוקים
כאלו דברים לאור יצאו אשר היום נכבד
מן והנני תהלה. דומיה להם אשר
דברים הדפוס על להעלות המסכימים

ומ מפז להכניסםיקרים וראוים פנינים
פן מדבר מדאגה אמנם ולפנים. לפני
כמתכונתה ויעשה אשה או איש יקום
הנני לכן דיליה. גירא ע"י או עצמו ע"י
וליקום דרבנן לטותא נחש בגזירת גוזר
גמר מיום שנים י' משך כל בארור
עליו ותבוא יונעם ולהשומע הדפסה:
תקס"ח שבט דלת ג' יום טוב. ברכת

יצ"ו: קאזיניץ ק"ק פה לפ"ק

מו"הישראלנאום שבתיבהמנוח
הנ"ל: ק"ק דפה מ"מ

הקדושהסכמת החסיד הגאון הרב
ישראל, נר קדישא, בוצינא המפורסם,
ק"ש החזק, פטיש הימיני, עמוד

חייםמוהר"ר אב"דאברהם זצ"ל
ספרזלאטשיבדק"ק אורחבעה"מ

לחיים:

בענקיםהנה גדול אדם מכתב קבלתי
ה"ה ידעתיו ולא ואכנהו ואדמהו

הדור מופת קדישא בוצינא הגדול הרב
החסיד ק"ש החזק פטיש ישראל נר
מחו' קדושים של בנן המפורסם

עלנחמןמוהר"ר שאסכים ובקש נ"י
בו וראיתי הקדוש, ספרו הדפסת
עיני האירו שהטעמתי דבש ובמעט

להסכמותי צריך שאין ובפרטוראיתי ,
זמנינו, גאוני הדור גדולי הסכימו שכבר
כיהודא ובאתי לגדול מסרבין אין אך
התורה בגזירת גוזר והנני לקרא, ועוד
שגבלו מגבול אדם שום יסיג לבל
דלמטה מיום שנים עשרה הראשונים
לכבוד המדבר הכ"ד יונעם. ולהשומע
פה לפ"ק תקס"ח שבט ך' ה' יום התורה

זלאטשוב: ק"ק

חייםהק' מוהר"ראברהם בהרב
זלה"ה:גדליה

המפורסם,הסכמת החסיד הגאון, הרב
עיני המאיר תורה, בחדרי ובקי החריף
פטיש הימיני, עמוד ישראל, נר חכמים,

מוהר"ר ק"ש אב"דמאירהחזק, זצ"ל
בק"ק ומ"ץ והקרייז:בראדור"מ

מימיםאם בעדי גדרתי שכבר אמנם
בהסכמה עולה מלהיות ימימה,
תחת להביא חדשים ספרים הדפסת על
טעמים כמה מחמת הדפוס, מכבש
כעת אך חקוקה, בלבי אשר הכמוסים
חבריא מבני חד מן אלי שלוחה יד הנה
בתורה ומופלג המופלא הרב ה"ה

מוהר"ר המפורסם נ"ינחמןובחסידות
זרע הקודש גידולי טוב בשם הגדול



3הסכמות ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי

הרב לה"ה נכד מחצבתו קודש
לו רב ידיו ובחסידות בתורה המפורסם
חסידא קדישא בוצינא ידות בעשר
אנם לא רז כל לו יאמר קדוש ופרישא
והרב ז"ל, בעש"ט ישראל מו"ה ליה,
אבותיו בעקבות הולך נחמן מוהר"ר
דברי על לטהרה חיבור ועשה הקדושים
סתומים שהמה בש"ס אשר מאמרים

ליוצריכים היה שלא ואף לדורשם,
ראיתי קציהו אפס אך עליו לעיין פנאי
לפענח רבה ביגיעה טרח הנ"ל שהרב
חיכו הוטבעו אדניו מה ועל נעלמים כל
היוצא מדבש מתוק מה ממתקים,
האר"י רבינו לו יאמר קדוש מהאר"י
שכבר הראוי במנין נמניתי ולזאת ז"ל,
זמנינו גדולי מובהקים הרבנים קדמוני
לבית מוהר"ן הרב של החיבור להביא
וכל עמהם, תיכון ידי גם הדפוס
שכרו יהיה ה' מן מצוה לדבר המסייע
נייח דלעביד היכי כי השמים, מן כפול

הרב של להחישמוהר"ןנפשיה הנ"ל
אל מכח מחשבתו להוציא מעשיהו
היזק ח"ו לגרום שלא ואצ"ל הפועל,
השומע וכל הנ"ל, מוהר"ן להרב
ויהי ושאנן בטח ישכון אלה לדברינו
בביאת לראות ויזכה רענן כזית הודו
הכ"ד ינון. שמו אשר צדקינו משיח
אור ולומדיה התורה לכבוד המדבר
פה תקס"ח שבט לחודש כ"ה ג' ליום

יע"א:בראדק"ק

הק' הגאוןמאירנאום מ"ו בא"א
מו"ה הנ"לצ"ההמנוח חפ"ק זללה"ה

יצ"ו: והגליל

המובהקהמפורסםהסכמת הגאון הרב
האדם רחוקים, וים ארץ קצוי בכל
חדרי בכל ובקי החריף בענקים, הגדול
עמוד ישראל, נר לשחקים, רקיע תורה
מו"ה כק"ש החזק, פטיש הימיני,

זלמן מבראדאפרים מרגליות
שו"ת בעהמ"ח אפריםזצלה"ה, בית

תבואהוס' ספרים:פרי ושאר

כבירשמוע ימים זה אפרים. שמעתי
ביה דמשבחין סגיא זיע קל
בתורה הוא גדול דאדם נחמן בדרב
חידות. מבין קדוש איש ובחסידות.
סודות. ושושן חכמה תעלומות יודע
במקרא רזים ומגלה נעלמים מפענח
מאבותיו לו היא ירושה ואגדות, תלמוד
יונק שכן תולדות, דאיכא מכלל אבות
האלקי מגזע חוטר הקודש מגידולי

אישהבעש"טהמפורסם זלה"ה
שמם קודש זרע לברכה וזרעו חמודות,
האנשים כי מעידות, עליהם ומעשיהם
בחבלי הלבבות מושכים מדות, אנשי
עינים ומאירות לב משמחי השכל מוסר
רגליו ועל יקומון ברכים וכושל
רברבא אילנא מבנייהו ונפק מעמידות.
ואמליך שמי' חסידא נחמן ורב ותקיפא
דקראי ופרושי ושבחא שופרא וכתב
פרישתו זה חנה. בר בר דרבה ואדגות
אלו כוונה. דבעי תנא כהאי לקדושה
ונעימים. נאהבים מנעימים. בנועם ואלו
על ערבים לתומם. והולכים לקרואים
מתוקים ותופת. מחליל שומעת אוזן
בקש הנ"ל החסיד והרב ונופת. מדבש
אכתבי' ידי חתימת למחמי מידי זאת



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אמנם ואם נאדר. בקודש הדר. כתוב
כי ובפרט אלי ששלח כדאי איני אני
העומדים בדברים וראיתי אוכל איככה
על במשפט באתי ולא עולם, של ברומו
ארייוותא מתליא מתלין תמן נעלם, כל
כי אפס לתעליא שאלין ואתון קומיכון

אהבת לכבות.עז יוכלו לא רבים כמים י
קדושיו וכל השם יראי לכל אני חבר
כי"ב. צדיק רצון לעשות נפשי ואוותה
השעה לפי ארוצה. מה ויהי אמרתי
כמציץ פרקים. ראשי והצצתי הנחוצה.
של דברים בהם ומצאתי החרכים מן
מה וכל ינעם. סתרים לחם טעם.
ידי את ונשאתי לקודש מצטרף שבתוכו
גדולי דברת על הולך מסכים להיות
לאשר ונמצאתי קדמוני. אשר הדור
בצירוף לאצטרופי וחזינא בקשוני
ולתעודה. לתורה עליונין. קדישי דרבנן.
גזירה הדה, ידי גזרתם ספיר ועל
העלותו מיום שנים עשרה עד ותופסת
לנפשו יירא הקרב וזר הדפוס מזבח על
ושומע פתנים. וראש תנינים מחמת
תמימים, בטוב ינחל חכמים, לדברי
דבר על חותם חברייא דמן זעירא דברי
מקרבך מחלה והסירותי לסדר אמת

אמלא ימיך .בראדלפ"קולמספר

מרגליותהק' זלמן אפרים
מבראד:

עלאלו ניתנו כבר ההסכמות
שנדפס הראשונה, ההדפסה

בחייאוסטרהאזההספרהקדושבק"ק
שאר בצירוף זצוק"ל, המחבר רבינו
הדור, וחסידי גאוני מגדולי ההסכמות
אבה לא העצום ענוותנותו ומרוב
רוב נאבדו הזמן ומרוב להדפיסם,
באמתחת עברי מדי וכעת ההסכמות.
חדשים חידושים אחר לחפש הכתבים
לידי דאתי מצאתי מקודם, נדפסו שלא
גאוני משלשה הסכמות השלשה אלו
ידם בכתיבת האלה, ארץ מצוקי
בידינו, הנה כאשר ממש, וחתימתם
להדפיסם, זאת היתה ה' מאת אמרתי
עדיהן יתנו ויוחקו, בספר ויכתבו
שניה) מהדפסה מועתק (כ"ז ויצדקו:
תלמידיו באמתחת מצאנו וכעת
משני הסכמות שני עוד הקדושים
דק' המגיד עליון קדושי עולם עמודי
טוב אמרנו מלובלין, והמגיד קאזניץ
תמנע אל מ"ש לקיים ג"כ להדפיסם
הק' הצדיקים וזכות וכו' מבעליו טוב
לציון ובא ישראל כל ועל עלינו יגינו

בבי"א: גואל



5הקדמה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי

הקדמה

¯Bc‰ÌÈ¯·c ,ÔBÓËÓ ÌÎÏ Ô˙� '‰ Èk e‡¯ .e‡¯ ‡l‡ ¯Ó‡� ‡Ï eÚÓL .'‰ ¯·c e‡¯ Ìz‡ ««∆¿¿«ƒ¿…∆¡«∆»¿¿ƒ»«»∆«¿¿»ƒ
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ ÏL BÓe¯a ÌÈ„ÓBÚ‰(.Ë"È˜ ÌÈÁÒt)‰qÎÓÏÂ »¿ƒ¿∆»¿«¬««≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«∆

‰qkL ÌÈ¯·c ‰l‚Ó‰ ‰Ê :È¯Ó‡c ‡kÈ‡Â .ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ‰qkL ÌÈ¯·c ‰qÎÓ‰ ‰Ê Y ˜ÈzÚ«ƒ∆«¿«∆¿»ƒ∆ƒ»«ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈∆«¿«∆¿»ƒ∆ƒ»
e‰ÈÂ¯˙Â .ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ‰l‚Ó ,‰qÎÓe ‰l‚Ó ‡e‰ Èk ,‡LÈc˜ ‡¯eaÁ È‡‰a e‰�˙È‡ ‡„Ák «ƒƒ¿«¿«¿«¬»ƒ¿«¿«ƒ»«ƒ»ƒ¿«∆¿«∆¿«∆

˙BˆÚ ,˙B‡ÏÙ�Â ˙B‡¯B� ,˙B¯˜È ˙BÓc˜‰Â ÌÈL„Á ÌÈLecÁ ,ÌÈÓÏÚ�Â ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈ¯·c ¯‡·Óe¿»≈¿»ƒ∆¿ƒ¿∆¿»ƒƒƒ¬»ƒ¿«¿»¿»»¿ƒ¿»≈
‰ÏÚ ÌÈ¯Bab ¯ÈÚ .„‡Ó ‡¯B�Â ÔBÈÏÚ ¯B˜Ó ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯B˜nÓ ÌÈÚ·Bp‰ ,ÔÓ‡ ‰�eÓ‡ ˜BÁ¯Ó≈»¡»…∆«¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»∆¿¿»¿…ƒƒƒ»»
ÏÎNÏ ÔBÈÏÚ ÏÎOÓ ,ÏeÏÚÏ ‰lÚÓ ˙eÏLÏzL‰Â ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk C¯c ,‰ÁË·Ó ÊÚ „¯iÂ ÌÎÁ»»«…∆…ƒ¿∆»∆∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿≈ƒ»¿»ƒ≈∆∆¿¿≈∆
ÌÈLe¯„·e ,˙e‡�Â ˙eÁˆ C¯„a .Ô�a¯c ‡˜eÏÁa el‡‰ ÔÈLe·Ïa eLaÏ˙� ¯L‡ „Ú ,ÔBzÁz«¿«¬∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«»»¿∆∆«¿»ƒ¿ƒ
˙BÁÎBz ÌÈiÁ C¯„Â ‡¯·Òe ÏetÏÙe ÌÚËÂ ‰ÓÎÁ C¯„a ,CÁÏ ÌÈ˜e˙Óe ÌÈ‡ÏÙ�Â ÌÈ·¯Ú¬≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈¿∆∆»¿»¿««ƒ¿¿»»¿∆∆«ƒ¿
Ìlk ,‰l‚Ò ÌÚÏ ‰lbL ‰¯BzÂ ‰¯Bz ÏÎÂ .ÌÈÓM‰ ·Ï „Ú L‡k ¯ÚBa‰ ,ÏkN‰ ¯ÒeÓ««¿≈«≈»≈«≈«»«ƒ¿»»¿»∆ƒ»¿«¿À»À»
,ÂÈ�ÈÚa ‰‡B¯‰ ‰‡¯È ¯L‡k ,C¯a˙È ˙ÈzÓ‡‰ B˙„B·ÚÏ ˙B‡¯B�Â ˙B‡ÏÙ� ˙BˆÚ ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ≈ƒ¿»¿»«¬»»¬ƒƒƒ¿»««¬∆ƒ¿∆»∆¿≈»
ÌÈ�LÈ ¯¯BÚÏ ,‰LB„w‰ B˙�ek ‰˙È‰ ‰ÊÏ C‡ Èk ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Ì‰ÈÏÚ BaÏ ÌÈNÈ Ì‡ƒ»ƒƒ¬≈∆∆¡∆«¬ƒƒ«¿∆»¿»«»»«¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈ¯eÒ‡Ï ¯Ó‡Ï ,C¯a˙È ÂÈÏ‡ Ï‡¯NÈŒÈ�a e�ÈÁ‡ Ì„‡ È�a ˙BaÏ ¯ÈLÈ‰Ï ,ÌÈÓc¯� ıÈ˜‰Ïe¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»»«≈¿≈ƒ¿»≈≈»ƒ¿»«≈…«¬ƒ
¯bÒnÓ ‡ÈˆB‰Ï ,˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,˙B¯ÂÚ ÌÈ�ÈÚ Á˜ÙÏ ,eÏb‰ CLÁa ¯L‡Ï e‡¿̂«¬∆«…∆ƒ»ƒ¿…«≈«ƒƒ¿¿ƒ¬ƒƒ«»¿ƒƒ«¿≈
ÌÈÁcp‰Â ,Ì‰ÈÏ·‰a ÌÈ„eÎl‰Â ,Ô‰È˙BÂ‡˙a ÌÈ¯eÒ‡‰ ,CLÁ È·LBÈ ‡Ïk ˙ÈaÓ ,¯Èq‡«ƒƒ≈∆∆¿≈…∆»¬ƒ¿«¬≈∆¿«¿ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ»ƒ
ÔBÎp‰Â ¯Li‰ C¯ca ˙Ó‡a '‰ Ï‡ Ì·ÈL‰Ï C¯a˙È ÂÈÏ‡ Ì··Ï ˙Bh‰Ï ,Ì‰È˙B�BÂÚa«¬≈∆¿«¿»»≈»ƒ¿»««¬ƒ»∆∆¡∆«∆∆«»»¿«»

:ÌÏBÚÓ e�È˙B·‡ Ba eÎ¯c ¯L‡ C¯ca ,Ì‰È�ÙÏƒ¿≈∆«∆∆¬∆»¿¬≈≈»

‰p‰ÂÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ¯·c ÏL ÔËeLt ÈtŒÏÚ ˙ˆ˜ ÌÈ�·eÓe ÌÈÈeÏb ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»∆¿»ƒ««ƒ≈
ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·c‰ ˙eiÓÈ�t ÔÈ„Ú Èk ,‰iLe˙Ï ÌÈÏÙk Èk .B‚a ÌÈ¯·c „BÚ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ¬«ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
‰Êa ÌÒÈ�Î‰Ï È„k ,Ì˙Bl‚Ïe Ì˙BqÎÏ ÔÈÎÈ¯vL ,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ‰qkL ÌÈ¯·c Ì‰ Èk .Ïk ÔÈÚÓ≈≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒƒ∆¿ƒƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ»¿∆
ÂÈtÓ e�ÚÓL ¯L‡ÎÂ .Ï"Ê È"¯‡‰ È·˙Îa ‰fÓ ¯‡·ÓÎÂ ,'eÎÂ Èelb‰ ‡e‰ ‰ÒÎn‰ Èk .ÌÏBÚ‰»»ƒ«ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿…»ƒ∆¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿«¬∆»«¿ƒƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰ÎeÓ� ‡È‰ ,‰l‚Ó ‡e‰L ‰¯Bz‰L ¯Ó‡ ˙Á‡ ÌÚtL ,‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ ,LB„w‰«»ƒ¿ƒ¿»»∆««««»«∆«»∆¿«∆ƒ¿»¬»ƒ

B� Ô‰ Ô‰ ,ÂÈ˙B¯e·b Ô‰ Ô‰Â .ÔBÈÏÚ‰ dÓB˜Óa d‚ÈO‰M ‰Ó ÈÙkÓ ,˙B‚¯„Ó ˙B··¯e,ÂÈ˙B‡¯ ¿»«¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒƒ»ƒ¿»»∆¿¿≈≈¿»≈≈¿»
,‰l‡k ÌÈ‡¯B�Â ÌÈ‰B·b ÌÈ¯·c „È¯B‰Ïe LÈaÏ‰Ï ,‡O�Â Ì¯‰ LB„w‰ BÏÎN „È ‰‚ÈO‰ ¯L‡¬∆ƒƒ»«ƒ¿«»»»¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈∆
eÈ‰È ¯L‡ „Ú ,ÌÈÓeˆÓˆÂ ÌÈa¯ ÌÈLe·Ïa ÌLÈaÏ‰Ï ,„‡Ó ÌÈi�Áe¯Â ÌÈw„Â ÌÈLB„˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿
ÌÈÎ¯„e ˙BˆÚ ˙Bl‚Ï ,C¯a˙È ÂÈ˙B¯e·b Ì„‡‰ È�·Ï ÚÈ„B‰Ï ,LÙ� ÏÎÏ ÌÈÂM‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿»∆∆¿ƒ«ƒ¿≈»»»¿»ƒ¿»«¿«≈¿»ƒ
ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk ˙Úc ÔÚÓÏ" ,˙Ó‡a C¯a˙È B˙„B·ÚÏ ÚÈb‰Ï ˙B·È˙�e¿ƒ¿«ƒ««¬»ƒ¿»«∆¡∆¿««««»«≈»»∆ƒ»¡……ƒ

:"„BÚ ÔÈ‡≈



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

‰p‰Â˙ÏÚÓ ˙l„b ˙‚ÏÙ‰ Á·La ¯eac‰ ·ÈÁ¯‰Ïe CÈ¯‡‰Ï ,¯BÒÁÓÏ C‡ ÌÈ˙ÙN ¯·c ¿ƒ≈¿«¿»«ƒ«¿«¿¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿∆««¿»«¿À««¬«
ÔÈÚa Ba ÏkzÒ‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Èk .„‡Ó ‡¯Bp‰ ‰f‰ LB„w‰ ¯Ùq‰ ˙B‡¯B� ˙M„¿̃À«¿«≈∆«»«∆«»¿…ƒƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿≈
˙�e·˙a ıÙÁ B�È‡Â ,˜ÏÁ BalL ÈÓe .ÔÈÚÈbÓ ÌÈ¯·c‰ ÔÎÈ‰ „Ú BÓˆÚa ÔÈ·ÈÂ ‰‡¯È ,˙Ó‡‰»¡∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿«≈»«¿»ƒ«ƒƒƒ∆ƒ»»¿≈»≈ƒ¿«
ÈÎ¯cÓ ËÚÓ ‡p ‰¯a„‡ ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÏÎÏ ÌÏe‡ .‰l‡ È¯·c BÏ eÏÚBÈ ‡Ï ,‰f‰ ¯Ùq‰ ˙M„¿̃À««≈∆«∆…ƒ¿»«≈∆»¿»««¿≈«¬«¿»»¿«ƒ«¿≈
‰¯Bz Ïk Èk ,‡e‰Â .ÌaÏ ÁÓNÈÂ Ì‰È�ÈÚ e‡¯È ,ÌÓˆÚa e‡¯È ‰fÓ ¯˙ÈÂ ,‰f‰ LB„w‰ ¯Ùq‰«≈∆«»«∆¿∆∆ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»
˙BcÓ ‰nÎÂ ‰nkÓ ,ÌÈiË¯t ÌÈ¯·c ‰nÎÂ ‰nkÓ ˙¯a„Ó ‰f‰ LB„w‰ ¯Ùq‰ È¯·cÓ ‰¯B˙Â¿»ƒƒ¿≈«≈∆«»«∆¿«∆∆ƒ«»¿«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ«»¿«»ƒ
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˘B„w‰ B�BLÏa e·zÎpL ˙B¯Bz‰ ÏÎÂ .LB„w‰ ÂÈtÓ ÈzÚÓMM ‰Ó ÈÙk ,¯Ó‡n‰ ˙�ek«»«««¬»¿ƒ«∆»«¿ƒƒƒ«»¿»«∆ƒ¿¿ƒ¿«»
„‡Ó Á¯Î‰‰ ÌB˜Óa ˜¯ .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÈzÙÒB‰Â ÈzÚ¯b ‡Ï ,‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ ,BÓˆÚa¿«¿ƒ¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«««ƒ¿«∆¿≈«¿…
‰Ê ÔÈ‡L ˙Úc ÔÚÓÏ ,‰�·Ï È‡ˆÁ È�L CB˙a ¯bÒÓ B˙B‡ Èz‚v‰ ,¯e‡·e Le¯t ‰ÊÈ‡ ·zÎÏƒ¿…≈∆≈≈ƒ«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»≈¿»»¿««««∆≈∆

:BÓˆÚa Ï"Ê B�BLlÓƒ¿«¿«¿
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Ìb,‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ È¯Ó‡Óe C"�z È˜eÒt ÏkÓ ˙BÓB˜Ó ‰‡¯n‰ Ïk È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È «»«¿ƒ»»ƒ»««¿≈¿ƒ»¿≈««««¿≈«≈ƒ¿»ƒ¿»»
ea¯ ¯L‡ ,Ï"Ê È"¯‡‰ È·˙ÎÂ ,ÌÈ�ew˙Â LB„w‰ ¯‰f‰ È¯ÙÒÂ ÌÈL¯„Óe Ò"Laea¯ BÓk ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«…««»¿ƒƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«¬∆«¿«

:Ì„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ Ì‰lL ˙BÓB˜Ó ‰‡¯n‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙¯ÊÚa Èz�iˆ ÌlÎ·e .‰f‰ ¯Ùqa«≈∆«∆¿À»ƒ«¿ƒ¿∆¿««≈ƒ¿»«««¿≈¿∆»∆«≈¿¿»

Ìb,·"‡‰ ¯„Ò ÈtŒÏÚ ÔÓÈÒÂ Ôeiˆ ‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk Ïˆ‡ Èz‚v‰L ,‰¯BzÏ ÌÈ�ÓÈÒ ÈzÓN ««¿ƒƒ»ƒ«»∆ƒ«¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ≈∆»
˙Bi˙B‡ Èz‚v‰ ,dÓˆÚa ‰¯Bz Ïk CB˙a Ì‚Â .BLw·Ó ‡ˆÓÏ ÔiÚÓ‰ ÏÚ Ï˜È ÔÚÓÏ¿««≈«««¿«≈ƒ¿…¿À»¿«¿»»¿«¿»ƒ«¿ƒƒ
‡ˆBÈ Ô‡ÎaL ÚÈ„B‰Ïe ,ÔÈ�ÚÏ ÔÈ�Ú ÔÈa Ô�Ba˙‰Ï ÔÓÈÒÂ ÁÂ¯ ÔzÏ ,ÔÈ�ÚÂ ÔÈ�Ú Ïk Ïˆ‡ ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ«∆¿»≈

:BÓB˜Óa ÔiÚÓ‰ ÔÈ·È ¯L‡k .¯Á‡ ÔÈ�ÚÂ ‰Óc˜‰ ¯‡·Ïe „nÏÏ ,ÔÈ�ÚÏ ÔÈ�ÚÓ ¯Ó‡n‰««¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈¿»≈«¿»»¿ƒ¿»«≈«¬∆»ƒ«¿«≈ƒ¿

ÌbBk¯c ÔÎ Èk .‰ÊÂ .‰¯ˆ˜a ÌÚÙe ‰k¯‡a ÌÚt ,ÌÈÏeÙk ‰f‰ ¯Ùqa e‡·e‰ ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nk ««»«¬»ƒ¿«≈∆«∆¿ƒ«««¬À»««ƒ¿»»¿∆ƒ≈«¿
ÌÈa¯ ÌÈÈepL ·¯ŒÈtŒÏÚ ‰È‰ BÓˆÚa ·˙kL ˙B¯Bz‰L ,‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÏL L„wa«…∆∆«≈ƒ¿ƒ¿»»∆«∆»«¿«¿»»«ƒ…ƒƒ«ƒ
ÈÙkÓ ÛÈÒBÓe Ú¯Bb ‰È‰ ÔkŒÏÚÂ .˘B„w‰ BÁÓ ˙ËÈ‰¯ ÈÙk Ì·˙k Èk ,‰·È˙k‰Â ‰¯ÈÓ‡‰ ÔÈa≈»¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«…«»¿«≈»»≈«ƒƒ¿ƒ
‰Ó ÈÙk ·zÎÏ Èz˜c˜c È�‡ Èk ,È„nÚ ÈÎ�‡ Ôk ‡Ï Ï·‡ .Le¯c‰ ˙ÚLa ÂÈtÓ e‡ˆiM ‰Ó«∆»¿ƒƒƒ¿««¿¬»…≈»…ƒƒ»ƒƒ¬ƒƒ¿«¿ƒƒ¿…¿ƒ«
ÌÈz·˙kL ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nk e‡ˆÓ� ¯L‡ÏÂ .˙ÙÒB˙Â ÔBÚ¯b ÈÏa LB„w‰ ÂÈtÓ ÈzÚÓMM∆»«¿ƒƒƒ«»¿ƒ≈»¿∆∆¿«¬∆ƒ¿¿«»«¬»ƒ∆¿«¿ƒ
ÌÚhÓ ,Ì‰È�Èa ÌÈa¯ ÌÈÈepL e‡ˆÓ�Â ,‰LB„w‰ B„È ˙·È˙kÓ È„ÈÏ e‡a CkŒ¯Á‡Â ,ÈÓˆÚa¿«¿ƒ¿««»»¿»ƒƒ¿ƒ«»«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«ƒ≈≈∆ƒ««
‰�L� ‡Ï ‰�L�Â ¯Ó‡pL ¯·c Ïk Èk ,ÏÏk‰Â .ÌÈ·BË „Á‡k Ì‰È�L Èz¯Ó‡ ÔkŒÏÚ .Ï"p‰«««≈»«¿ƒ¿≈∆¿∆»ƒ¿«¿»ƒ»»»∆∆¡«¿ƒ¿»…ƒ¿»

:Ba LcÁ˙pL ¯·c ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿«≈

„Ú˘B„w‰ ¯Ùq‰ ÈÎ¯cÓ ¯ÈÚfÓ ËÚÓ ÚÈ„B‰Ï ,‰a¯‰ ÌÈ˜ÈÊÁn‰ ÌÈËÚn‰ ‰l‡ e�È¯·c ‰k «…¿»≈≈∆«À»ƒ««¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈«≈∆«»
¯Ùq‰ ˙B‡¯B� ˙B‡ÏÙ� ˙M„˜ ˙e‰Óa ¯tÒÏe CÈ¯‡‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ‰fÓ ¯˙ÈÂ .‰f‰«∆¿∆∆ƒ∆ƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈¿«¿À«ƒ¿¿¿«≈∆
˙Á‡ ‰¯Bz ˙ÏÚÓ Á·La ¯tÒÏe ¯a„Ï ˙BÚÈ¯È ÔBÓ‰ e˜ÈtÒÈ ‡Ï Èk .‰f‰ ‡¯Bp‰Â ˘B„w‰«»¿«»«∆ƒ…«¿ƒ¬¿ƒ¿«≈¿«≈¿∆««¬«»««
,ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ÂLÎÚ ‰¯ab˙‰L ˙˜ÏÁn‰ ÌˆÚ ˙ÓÁÓ Ë¯Ù·e .‰f‰ ˘B„w‰ ¯Ùq‰Ó≈«≈∆«»«∆ƒ¿»≈¬«…∆««¬…∆∆ƒ¿«¿»«¿»«¬≈»«ƒ
ÌÈ¯„Ú ˙Ó‡‰ ‰NÚpL Y ˙¯cÚ� ˙Ó‡‰Â ,‰ˆ¯‡ ˙Ó‡ CÏLzÂ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa Ìi˜˙�Â¿ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ««¿≈¡∆«¿»¿»¡∆∆¿∆∆∆«¬»»¡∆¬»ƒ
˙Ó‡‰Â ,„Á‡ ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ .˙Ó‡‰ BÏˆ‡L ¯ÓB‡ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯„Ú¬»ƒ¿»∆»¿∆»≈∆∆¿»¡∆¬»««ƒ≈»¡∆∆»¿»¡∆

ˆÚÏ „Úe�È·‡Ï Ì‡ŒÈk ,ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï ÔÈ‡ Èk ,e�·‰È CÈÏL� '‰ ÏÚÂ .¯Á·È ¯ÁBa‰Â ,BÓ ≈¿«¿¿«≈ƒ¿«¿««¿ƒ¿»≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ
ÁÏL .e�·ÊÚz Ï‡Â e�Lhz Ï‡ Áˆ�Ï Ìb .e�e¯ÊÚ EÈÓÁ¯ ‰p‰ „Ú .e�È�ÈÚ ˙BÈeÏz ÌÈÓMaL∆«»«ƒ¿≈≈«≈»«¬∆¬»«»∆««ƒ¿≈¿«««¿≈¿«
'‰ ÌÚ� È‰ÈÂ .e�È˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k e�nÚ e�È˜Ï‡ '‰ È‰È" .e�eÁ�È ‰n‰ EzÓ‡Â E¯B‡¿«¬ƒ¿≈»«¿¿ƒ¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈ƒƒ…«
,e�ˆ¯‡Ï ‰ÁÓNa e�ÏÚÈÂ ,e�Ï‡‚ÈÂ ‡B·È „Âc Ôa ."e�ÈÏÚ ‰��Bk e�È„È ÈNÚÓe e�ÈÏÚ e�È˜Ï‡¡…≈»≈«¬≈»≈¿»»≈∆»ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈

:ÔBˆ¯ È‰È Ôk ÔÓ‡ ,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�z¯‡Ù˙Â e�L„˜ ˙Èa ‰�aÈÂ¿ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈»¿»≈»≈≈¿ƒ»

:¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz ÏÈc‚È ,¯cÒÓ‰Â ˜ÈzÚn‰ È¯·c ‰k ‡Ï‰¬……ƒ¿≈««¿ƒ¿«¿«≈«¿ƒ»¿«¿ƒ

'˜‰Ô˙�¯"¯‰ÂÓ ‡"‡·ı¯È‰ ÈÏ˙Ù�„ÈÒÁ‰ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ Ô˙Á :È˙·¯ ·‡¯ÓÚ�Ó
‰"ÂÓ ÌÒ¯ÂÙÓ‰È·ˆ „Â„˜"˜·Â .ÏÈÏ‚‰Â ıÈ�ÈÓÚ¯˜ ˜"˜·Â „‡¯‚È¯‡˘ ˜"˜· „"·‡

:Â"ˆÈ ·ÂÏ‰‡Ó
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13הקדמה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי

לברכה. זכרֹונֹו רּבנּו דברי  ָ ָ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ֵ ְ ִ ֶ ֵ ְואּלה
נעים. ּבדבריםׁשיר רּבים ענינים ּכֹולל ִ ָ ִ ְְִִִִִֵַָָ

ידּבר המרּבה. מחזיק מעט ְְֲִִֵֶַַַָָֻֻֻמעטים,
הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו מּׁשבח ְְִִֵֶַַָָָנפלאֹות
ּומּוסר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ִֵֶֶַַַָָָָֹּומּׁשבח
ּכל ׁשּיעֹורר עצּום והתעֹוררּות ְְְְְִִֵֶָָָנפלא
הּבֹורא מּגדּלת וידּבר נפׁשֹו. את ְְִִֵֵֶֶַַַַָֻאחד
ּבׁשירֹו וינּצח ּברּיֹותיו, ונפלאֹות ְְְְְְִִִִִַַַָָיתּברְך.
ּתענּוגי נעימת ערבת נפלאֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַלהזּכיר.
הּזֹוכים לכל וׁשעׁשּועיו הּבא ְְֲִַַַָָָָָהעֹולם

ּולהפְך לעתיד. ׁשּיתער והּׁשיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָאליהם,
ׁשל ׁשּנים וקהיֹון הּמכאֹוב ְְְְִִִִֶַַַַמרירת
ׁשאינּה אבדה ואֹובדים מהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָהּנּדחים
נרּדמים, יקיץ יׁשנים. יעֹורר ְְְִִִִֵֵֶֶָָחֹוזרת.
ּכחֹו, מּגדל להאדם יֹודיע עיפים, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹיחּזק
ּכׁשֹופר אּלה. לכל לזּכֹות וכחֹו ּבידֹו ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹאׁשר
יתּברְך אליו לבבנּו להּטֹות קֹולֹו. ְְְִִֵֵַַָָָָירים
ּדרכי קצֹות אּלה הן אחד. ׁשכם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָלעבדֹו
חתּום אביו וׁשם קדׁש ּוׁשמֹו הּזה. ְְִִֵֶֶַַָָֹהּׁשיר
ּומרּבע: ּומׁשּלׁש ּכפּול החרּוזֹות, ְְְֲֵַָָָָֻֻּבראׁשי

לדתנּו.נ יׁשוּו לא ּכּלם הּדתֹות ימּוסי ִ ְְִֵֵַָָָֹֻ
האנֹוׁשי.ח ּבׂשכלם נימּוסים מּלּבם ּבדּו כמיהם ַ ְְְֱִִִִִִֵֶָָָָ
לבּוׁשֹו.מ וענן לּמרֹום עלה ְְֶַָָָָָׁשה
האּׁשה:נ מן ּופרׁש ּפעם, ּבכל עּמֹו ּדּבר המחּיב מצא ִ ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

אנחנּו.נ ּוסחּופים ּודוּויים בזים ִ ְְְְֲִִִַ
לקחנּו.ח טֹוב לקח מּמּנּו ּתּמצא, מאין כמתֹו ָ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
יתּפרדּו.מ לא אחים ּכׁשני ּדתנּו עם ּביׁשּורּון לְך ֶ ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ
נדּו:נ לא מּזֹו זֹו הּזְך, וגּופֹו ׁשמתֹו ִ ְְִַַָָֹ

סברֹותיהם.נ וחּלּוף ּדעֹותיהם, רּבּו ּכן רּבים, פׁשֹותם ַ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עבֹודֹותיהם.ח ּבאּו מּקרֹוב דׁשים ֲ ֲִִֵֶָָָ
ּדרכיהם.מ ּדרכינּו ולא מחׁשבֹותינּו, לא חׁשבֹותיהם ַ ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ
צלמיהם:נ לרּבּוי נֹוטה ואינּה היא, אחת פׁשֹותינּו ַ ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

אֹותְך.נ המגּדל אֹומן וׁשכחּת עליְך. חסּת לא לּמה והּפּקחת. החזקה פׁשי ַ ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
צאן. עּקבי ּבין רמּוסה אּתה. ועּתה ארּגמן. והלּביׁשְך ממּתּקים. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהאכילְך
נהּפְך מׁשּתיְך יין ועריה. ערם ואּתה והּגׁשמּיים. העבים הּתאוֹות. רגלי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּובין

ּדמעֹות. ְְְִֵָלמׁשּתה



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ יד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבחטמֹוח ּכׁשּמׁשכהּו אפּלּו וכּגמל הּגדֹול. ּכּפיל ּתהיה ואל ונתחּזק. זק ֲ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נפׁשי אבל מּכחֹו. יֹודע ׁשאין ׁשטּות מחמת זה וכל ּבֹו. יבעט לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהעכּבר

וחזקה. ֲִַַַַָָהּפּקחת
מצהלֹותמ על ּתּבט אל ּדבר. לׁשֹולחיָך ּתׁשיב ּומה ּפקּדה. ליֹום ּתעׂשה ה ַ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

יֹומֹו: ּבא עכׁשו אפׁשר והּגּוף והֹומה. הֹולְך הּזמן ודל. חּלׁש ּגּופָך ּכי ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזמן.
ּתחריׁשנ אל ּכּלבנה. יפה ּכחּמה. ּברה ּפניָך מעט מּׁשם לי והאר האבן לב קב ְ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבריָך ותֹוציא ּפיָך ּופתח והֹודה. ּבׁשירֹות הערב קֹולָך הרימה ּתׁשקט. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואל
היׁשנה: אהבתָך ּוזכר לּמרֹום עיניָך ּדלּו הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא. לפני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּנעימים

ּוקטּנים.נ ּגדֹולים ויּמים רּבים מים אפיקי נחלים הרֹות ְ ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָ
ּובטבעיהם.נ ּובטעמיהם ּבצבעיהם ּומׁשּנים פלאים ִ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ

וח אחד ּבכל ּוגדֹולֹות קטּנֹות למיניהם.ּיֹות מסּפר אין אחד ַ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
איבריהם.מ ּבכל יתּברְך להּׁשם ּכּלם ּומהּללים ׁשּבחים ְ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
מנהיגיהם.מ יכחׁשּון ולא ּתמיד יּגידּון ּלין ִ ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
ּבעמקיהם.נ ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹוצצים
ּכליהם:נ אֹורֹות ּבהם חּבא ֶ ְְֵֶֶָָ
ּכבֹוד.נ ּכּסא מּתחת הּגזּורים ׁשמֹות ְ ְִִִֵַַַָָ
לבּוד.נ להיֹות ׁשרׁשּה אל ּתמיד כספה ִ ְְְְִִֶָָָָָ

ּדוד.ח מחסּדי ׁשֹואבת וחסד ּיים ַ ְִִֵֵֶֶֶֶַָָ
אבד.ח לא מּמּנה עדן ּגן מּטּפי רּוח ן ֵ ִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הֹוד.מ ּתיו ונתוה נסמן ואחת אחת לכל הּׁשלֹום ואהלי ההיכלֹות ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹוׁשבֹות
ּדׁשביט.מ ּככֹוכבא ּבׁשליחּותם וירּוצּון יׁשאלּו, הּמלאכים אל ּפעל ה ַ ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
עביט.מ ׁשארחֹותיו מי הּתענּוגים, מּכל ּומסּלקים (‡)רחקים ְ ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֻֻ
זבד:נ הּקלע ּכף ּבתֹוְך ּובחרּפה ּברעב ׁשארים ִ ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
אבד:נ נהיה ולא ה' עד ׁשּובה ָ ְְִֶַַָָֹ
עד:נ לאב ונלּביׁש ּבאהבה וטֹוב רע קּבל ְ ְְְֲִֵַַַַַָָָָ
סביביה:ּב רּבֹות ּומדינֹות ארצֹות וכּדּוריה האדמה ריאת ְ ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ודתֹותיה:ּב ללׁשֹונֹו איׁש אדם ני ְ ְְִִֵֶָָָָ

יואל רש"י עיין אורחותם", יעבטו "ולא מלשון ב'.(א)
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ואּביה.נ ּופרחים ּצנים ִ ְְִִִֶָָָ
מרּוחֹותיה.נ הּמדינֹות פילת ְ ְִִֵֶַַָ
סביבֹותיה:נ מּקיפים והּגלּגּלים עֹומדת ׁשארת ִ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבאויר.ׁש והרּוחֹות הּׁשדים ּיטֹות ַ ְֲִִֵַָָָ
והּמבעהׁש והּבֹור הּׁשֹור ׁשהם האבֹות ּבארּבעה וׁשֹולטים הּׁשם ּגזרת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹומעים

(·):וההבער ְְֵֶַ
ּבגּמּולמ אדם ּבני ועם הּמלאכים עם Ê"Ë.).ׁשּתפים ‰‚È‚Á) ְ ְְְְִִִִִֵַַָָָָֻ¬ƒ»

יּמֹול.מ הּמֹול ּבֹו הּנאמר ּבֹורחים קדׁש (‚)ּברית ִ ְְֱִִִִֶֶַָֹ
המׁשּנֹות.ח ּבצּורֹותם ּכבמקלֹות ְְְְְִִַַָֹֻובטים
המכּונֹות:ח ּבּׁשמֹות ּבהׁשּבעתם אֹותם מכריעים ּומכּׁשפים חברים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻוברי
טמאֹות.ה מּכל אֹותנּו ׁשֹומרת הּקדֹוׁשה ּתֹורה ַ ְְִֶֶַָָָָֻ
מגּנֹות:ה מּמיתֹות מּצלת ּצדקה ַ ְְִִֶֶַָָֻ
לנּו:נ אין בּואה ְ ֵָָ

ּבנּו.ח אין ּתבּונה יחידה, אּמה על האּמֹות ׁשן ריקת ֲ ְְִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ּדנּו.מ הם להׁשקֹות איְך הּצרֹות רירת ְ ְְִֵֵַַַָָ
עני.נ יבֹוא עד עֹולם סּבל ִ ְִַָָָֹ
אביו.ּב ּבגנזי יחּפׂש ן ֵ ְְְִִֵֵַָ
חביב.נ ּבבן נעּטר עטרת זר ֵ ְְֲִֵֵֶֶֶַָ

נׁשיר.ׁש אז חדׁש יר ִ ִָָָָ
ּבׂשר.מ ּבאצּבע מראה ואחד אחד ּכל לּכנּו ַ ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּלהּׁשכח.ח אחד ּכל ּבלב ּתֹורה תּום ָ ְְִִֵֵֶַָָָָ
ריח:ה ּכקטרת יבּלע לנצח ּמות ַ ְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
איבריו.נ ועריכּות ּפרקיו ּומרחּקי ּגּופנּו ּתכּונת להבין חכמה לבב ביא ָ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלם:ח היצירֹות אּלּו המצּיר הּבֹורא לידיעת מֹועילה הבנתֹו ּיּוב ִ ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
וכֹואב:מ ּדֹואג ונגּוע צרּוע ּופּסח. עּור מכאֹובֹות ואיׁש חלי ּכל רּפא ְ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
טבענּו:נ ּתאוֹות ּולמעט נפׁשֹותינּו לקּיּום לבד אכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹ

 ַ ֲחּזק

קעב.( שלח מח: תזריע כה. ויקרא קצא. דף זוהר עיין ב)

עין.( ובתיקון כא ובתיקון שם, עיין צה: לך לך זוהר עיין ג)
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תפילות לליקוטי הקדמה

e�a¯·¯‰ e�¯BÓ ÔeÙv‰Â Êe�b‰ ¯B‡ LB„w‰ ÔB‡b‰ e�a¯Â e�¯BÓ e��B„‡ ‡e‰) ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ «≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿«≈«»«»«»¿«»≈»«
,ÌÈÓÚt ‰nk e�˙B‡ ¯È‰Ê‰ (Ô"¯‰BÓ ÈËewÏ ¯aÁÓ‰ ÏÚa ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÓÁ� Èa«̄ƒ«¿»≈∆«ƒƒ¿»»«««¿«≈ƒ≈¬«ƒ¿ƒ»«»¿»ƒ
ÌÈÏB„b ÌÈÚeLÚL ‰fÓ ‰NÚpL ,¯Ó‡Â .˙BlÙz ˙B¯Bz‰Ó ˙BNÚÏ ,˙B�BLÏ È�ÈÓ ‰nÎa¿«»ƒ≈¿«¬≈«¿ƒ¿»«∆«¬∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ
ÌÈÚeLÚM‰ el‡ BÓk C¯a˙È ÌM‰ È�ÙÏ ‰l‡k ÌÈÚeLÚL eÏÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,¯Ó‡Â .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»«∆¬«ƒ…»«¬ƒ»≈∆ƒ¿≈«≈ƒ¿»«¿≈««¬ƒ
‰nk ÌÚ ÌÈÓÚt ‰nÎÂ ‰nk ‰fÓ ¯ac „BÚÂ .˙B¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˘BÚL el‡ ˙BlÙzÓ ÌÈNÚpL∆«¬ƒƒ¿ƒ≈∆ƒƒ«¿ƒ≈ƒ∆«»¿«»¿»ƒƒ«»

:Ì„‡ È�a ‰nÎÂ¿«»¿≈»»

Ì�Ó‡,e��·‰ ÂÈ¯·c ÏÏkÓ C‡ ,‰Êa ‰LB„w‰ B˙�ek ‰˙È‰ CÈ‡ ,·ËÈ‰ ÔÈ�Ú‰ ¯‡a ‡Ï »¿»…≈≈»ƒ¿»≈≈≈»¿»«»»«¿»»∆«ƒ¿«¿»»≈«¿
‰lbL ˙B‡¯Bp‰Â ˙BLB„w‰ ˙B¯Bza ÔiÚÏ ÏczLpL ,˙eËÈLÙa ‰˙È‰ B˙�ek ¯wÚL∆ƒ««»»»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈««¿¿«»∆ƒ»
¯wÚ‰ ‡e‰ L¯„n‰ ‡Ï Èk ¯wÚ‰ e‰Ê Èk) .‰NÚÓÏ ‰¯Bz‰ d˙B‡ ˙�ek ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ï e�Ï»¿»ƒ¿«¿ƒ«»«»«»¿«¬∆ƒ∆»ƒ»ƒ…«ƒ¿»»ƒ»
‡¯Bp‰Â LB„w‰ e�a¯ ˙�ek ¯wÚ ÏkL ÌÈÓÚt ‰nk ¯·k e�Ïˆ‡ ¯‡·Ók .‰NÚn‰ ‡l‡∆»««¬∆«¿…»∆¿≈¿»«»¿»ƒ∆»ƒ««»««≈«»¿«»
ın‡˙�Â ÏczLpL ,‰NÚn‰ ÏÈ·La ˜¯ Ïk‰ ‰È‰ ,‰lbL ˙B¯Bz‰ ÏÎa ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊƒ¿ƒ¿»»¿»«∆ƒ»»»«…«ƒ¿ƒ««¬∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
‰nk e�k¯c ·LÁ�Â ,(‰¯B˙Â ‰¯Bz ÏÎa ¯Ó‡p‰ ÏÎk Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ ÊÚ ÏÎa ˜fÁ˙�Â¿ƒ¿«≈¿»…ƒ¿…¿«¬¿«≈¿»«∆¡«¿»»¿»¿«¿…«¿≈«»
Èea¯a ÌMÏ ¯ÈzÚ�Â Ïlt˙�Â ,‰¯B˙Â ‰¯Bz ÏÎa ÌÈ¯kÊn‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ÌÈ˜BÁ¯ e�‡»¿ƒ≈≈«¿»ƒ«À¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«≈¿ƒ
Ìi˜Ï ‰kÊpL ,ÌÈa¯n‰ ÂÈÓÁ¯a e�·¯˜ÈÂ ,e�kÊÈÂ e�ÈÏÚ ÌÁ¯iL ÌÈ�e�Á˙Â ˙BLw·e ˙B¯ˆÙ‰«¿»«»¿«¬ƒ∆¿«≈»≈ƒ«≈ƒ»¿≈¿«¬»«¿Àƒ∆ƒ¿∆¿«≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯a˙È ÌM‰ È�ÙÏ e�ÁÈN CtL�Â ,‰¯Bz‰ d˙B‡a ÌL ¯Ó‡pM ‰Ó Ïk»«∆∆¡«»¿»«»¿ƒ¿…ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ¿»««»«¿»ƒ

:˙eÓÏLa Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ïe ÌÓi˜Ï ‰kÊpL ,ÌL ÌÈ¯Ó‡p‰«∆¡»ƒ»∆ƒ¿∆¿«¿»¿«ƒ«¬≈∆ƒ¿≈

ÈÓeB˙ÁÈN L¯ÙÏ „ÈÓz ÏÎeÈ È‡cÂa ,Ï"pk ˙BlÙz ˙B¯Bz‰Ó ˙BNÚÏ ,‰Êa ˜ÒÚÏ ‰ÎBÊL ƒ∆∆«¬…»∆«¬≈«¿ƒ««¿«««»ƒ¿»≈ƒ»
Û‡ Èk ,‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk È„È ÏÚ ÁÈNÈ B··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â ,C¯a˙È ÌM‰ È�ÙÏƒ¿≈«≈ƒ¿»«¿∆»¬∆ƒ¿»»ƒ««¿≈»»¿»ƒ«
,BlL ˙eiÁ¯Î‰Ó ˙¯a„Ó d�È‡ ˙‡f‰ ‰¯Bz‰L BÏ ‰Ó„iL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰lÁzaL Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿∆∆«»«…≈»¿«∆∆≈∆¿≈ƒ∆
d˙B‡ È„È ÏÚ ¯a„Ï ÏÈÁ˙iLk ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ˙Ú‰ B˙B‡a BlL ÌÈÓ‚t‰Â ˙B�B¯ÒÁ‰Óe≈«∆¿¿«¿»ƒ∆¿»≈««ƒ≈¿∆«¿ƒ¿«≈«¿≈»
B··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â ,ÌL B˙ÁÈN Ïk ÒÈ�Î‰Ï ÏÎeÈÂ C¯a˙È ÌM‰ e‰¯ÊÚÈ È‡cÂa ‰¯Bz‰«»¿««««¿≈«≈ƒ¿»«¿«¿«¿ƒ»ƒ»»¿∆»¬∆ƒ¿»
„‡Ó ÏB„b ˙eiÏÏk Ì‰ ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ È¯·c Èk .‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk È„È ÏÚ L¯ÙÏ ÏÎeÈ«¿»≈«¿≈»»¿»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿»»≈¿»ƒ»¿…
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙eiÏÏkÓe Ï‡¯NÈ ˙eiÏÏkÓe dlk ‰¯Bz‰ ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰¯B˙Â ‰¯Bz ÏÎÂ ,„‡Ó¿…¿»»¿»¿»ƒ»«»À»ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ
‡e‰ Ì‡ ÔÈa ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„Ó ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ Ì‡ ÔÈa ,‡e‰L ˙BÓk Ì„‡ ÏÎÂ .ÌÏBÚaL∆»»¿»»»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈»»∆¿»≈ƒ
Ìlk ,ÔÈb¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈb¯c Ïk LÈ¯Ó ,ÏkÏ ¯L‡k Ïk‰ ,‰�BzÁz‰ ‡ËBÈc ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿»««¿»«…«¬∆«…≈≈»«¿ƒ«»«¿ƒÀ»
‡¯Bp‰Â LB„w‰ e�a¯ ÏL ‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk CB˙a ,Ì‰È˙B�ÈÁa Ïk ÌÚ ,ÌÓˆÚ ‡ˆÓÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒ≈∆¿»»¿»∆«≈«»¿«»
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ÔÓÊ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk ÏÎeÈ ‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk È„È ÏÚ Ôk ÏÚÂ .‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊƒ¿ƒ¿»»¿«≈«¿≈»»¿»«»»»∆»»¿»≈¿»¿«
:‰È‰iL CÈ‡ ‰È‰È B˙ÁÈN L¯ÙÏ¿»≈ƒ»ƒ¿∆≈∆ƒ¿∆

.‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk È„È ÏÚ B˙ÁÈN L¯ÙÏ ÔÈÏBÎiL ,˙‡Ê ÔÈ·‰Ï ÌÈÏBÎÈ BËeLt Èt ÏÚ Ì‚Â¿««ƒ¿¿ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ¿»≈ƒ»«¿≈»»¿»
Èk ˙ÏÁ˙nL ,('‡ Ô"¯‰BÓ ÈËewÏa '‰ 'ÔÓÈÒa) ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆBˆÁa ‰¯Bz‰ ,ÏLÓÏ¿»»«»«¬¿¿»¿ƒ»¿ƒ≈¬«∆«¿∆∆ƒ

ÏÈ·La ¯ÓBÏ Ì„‡ Ïk ·iÁ˙B‡¯Ï È�‡ CÈ¯ˆ ÈÏÈ·La ‡¯·� ÌÏBÚ‰Lk ‡ˆÓ� ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·� È «»»»»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»ƒ¿»¿∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿
ÌÈÎÈ¯ˆe .'eÎÂ Ì¯e·Úa Ïlt˙‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÔB¯ÒÁ ˙‡lÓÏe ÌÏBÚ‰ Ôew˙a ˙Ú ÏÎa ÔÈÚÏe¿«≈¿»≈¿ƒ»»¿«…∆¿»»¿ƒ¿«≈«¬»¿¿ƒƒ
‰p‰Â .ÌL ÔiÚ 'eÎÂ Ïlt˙‰Ï CÈ‡ Ú„ÈÏ È„k ÔÈc ¯Êb ¯Á‡ B‡ ÔÈc ¯Êb Ì„˜ ‡e‰ Ì‡ Ú„ÈÏ≈«ƒ…∆¿«ƒ««¿«ƒ¿≈≈«≈¿ƒ¿«≈¿«≈»¿ƒ≈
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e�¯È‰Ê‰ ¯L‡k ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa Ê�kL‡ ÔBLÏa BalÓ BÓˆÚa ¯a„Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰L ˙BpÁ˙e¿ƒ∆»»»»ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿»»«¬∆ƒ¿ƒ»
.ÌÈÓÚt ‰nk ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯ÙÒa ¯‡·Ók ¯wÚ‰ e‰Ê Èk ,ÌÈÓÚt ‰nk ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a«̄≈ƒ¿ƒ¿»»«»¿»ƒƒ∆»ƒ»«¿…»ƒ¿»»«¿ƒ«»¿»ƒ
ÏÏk‰Ïe ˙BÏÚÏ ‰kÊpL „Ú .·Bh‰ B�Bˆ¯k ‰ÓÏL ‰·eL˙a ˙Ó‡a ÂÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊpL „Ú«∆ƒ¿∆»≈»∆¡∆ƒ¿»¿≈»ƒ¿««∆ƒ¿∆«¬¿ƒ»≈
˙‡ e�Ï ‡È·È ‰Ê ˙eÎÊ·e .BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe ÌM‰ ÌÚ�a ˙BÊÁÏ ÛBÒ ÔÈ‡‰ ¯B‡a C¯a˙È Baƒ¿»«¿»≈«¬¿…««≈¿«≈¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆
‰¯Bz‰a ¯‡·Ók ,‰lÙz‰ ‡e‰ ÁÈLÓ ÏL ÔÈÊ ÈÏk ¯wÚ Èk ,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ∆»ƒ««¿ƒ»«¿…»¿«»
Ì‡ elÙ‡ ,„‡Ó „‡Ó ÌÈ�e�Á˙Â ‰lÙ˙a BÓˆÚ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆe .('· ÔÓÈÒa) ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«…¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ¿…¿…¬ƒƒ
‰ÈÁ�Â e�ÓÈ˜È ÈLÈÏM‰ ÌBia ,ÌÈÓBiÓ e�ÈiÁÈ .ÌÈÓMÓ ÌM‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú ,‰Ó ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ«¬…»»»««¿ƒ¿≈∆«≈ƒ»«ƒ¿«≈ƒ»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,ÌÈiÁ‰ ¯B‡a ÌM‰ È�ÙÏ Cl‰˙‰Ï ,ÂÈ�ÙÏ¿»»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈¿««ƒ»≈¿»≈

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



 



חזּו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 1 ֲ ְלכּו

חזו לכו

התּגּלּות ה', מפעלֹות חזּו  ַ ְ ִ ֲ ְ ִ ֲ ְלכּו
הּתּנא ּגדּלת מּסֹוד  ָ ַ ַ ַ ֻ ְ ִ ָ ְ ִנפלא
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי  ַ ֶ ְ ִ ִ ַ ִֹ ֱ ָהאלקי

 ַז"ל:

ׁשּלארּבי הבטיח יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ַ ִ ְְִִִֶֶַַֹ
על מּיׂשראל ּתֹורה ְְִִִֵַַַָָּתׁשּתּכח
זכרֹונם רּבֹותינּו ּבדברי ּכּמּובא ְְְִִֵֵַַָָָידֹו,

קלח:)לברכה רּבֹותינּו(שבת ּכׁשּנכנסּו : ְְְְִִֵֶַָָ
ּתֹורה עתידה אמרּו: ּביבנה ְְְֲִֶֶֶַַָָָלּכרם
רּבי ואמר מּיׂשראל. ְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּתׁשּתּכח
ּתׁשּתּכח, ׁשּלא יֹוחאי ּבן ְְִִֶֶַַַֹׁשמעֹון

זרעֹו.(א)ׁשּנאמר מּפי תּׁשכח לא ּכי : ְֱִִִִֶֶַַַָֹ
ּבּזהר קכד:)וכמבאר חּבּורא(נשא ּבהאי : ְְְִַַַַָָֹֹ

הּזהרּדאיהּו מןספר ּבּה יפקּון ְִֵ ֶ ַ ַֹ ְִִֵ
ָָּגלּותא.

נפלאֹותועּתה והבן ּוראה ּבֹוא ְ ַ ָ ְְְְִֵֵָ
ּתֹורתנּו ׁשל ְִֵֶָָנסּתרֹות
ׁשמעֹון רּבי סמְך ּכן על ּכי ְְִִִֵַַַַָָהּקדֹוׁשה,
"ּכי הּפסּוק זה על עצמֹו יֹוחאי ְִֶֶַַַַָּבן
ּבזה ּבאמת ּכי זרעֹו", מּפי תּׁשכח ְְֱִִִִֶֶֶַַָֹלא

סֹוד ונסּתר מרּמז ּבעצמֹו ְְְְְִַַָָָֻהּפסּוק
ׁשהּוא יֹוחאי, ׁשל זרעֹו ידי ׁשעל ְְֵֶֶֶֶַַַַהּזה,
לא ידֹו על יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְִִֶַַַָֹרּבי
סֹופי ּכי מּיׂשראל. הּתֹורה ְְִִִִֵֵַַַָָּתׁשּתּכח

ּכ הּפסּוק: זה ׁשל חתּׁשכאּליּתבֹות ִִֵֶֶַַָָֹ
אֹותּיֹותֹוזרעימּפ הם וזהיֹוחאי– . ְִִִֵַַ ְֶ

לא ּכי הּפסּוק, ּומגּלה ְְִֵֶֶַַַָֹׁשּמרּמז
ּדיקא, זרעֹו מּפי – זרעֹו מּפי ְְְִִִִִַַַַָָתּׁשכח
ׁשהּוא ּבעצמֹו זה ׁשל זרעֹו מּפי ְְְְִִֶֶֶַַַהינּו
ׁשהּוא הּפסּוק, ּבזה ונסּתר ְְְְִֶֶַָָָֻמרּמז

עליֹוחאיהּתּנא ּכי ׁשל־, זרעֹו ידי ַַַָ ְְִֵֶַַ
ּבסֹופי הּפסּוק ּבזה ׁשּמרּמז ְְְֵֶֶַַָָֻיֹוחאי
ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהּוא ּכּנ"ל, ְִִֵֶֶַַַּתבֹות
ּכי הּתֹורה, תּׁשכח לא ידֹו על ִִַַַַָָָֹיֹוחאי,

ּכּנ"ל: ּגלּותא מן יפקּון ּדא ְְִִַַַָָָֹּבזהר

הּואודע ּבעצמֹו ׁשמעֹון רּבי ׁשּסֹוד ְ ַ ְְְִִֶַַ
ּכי ּדע, ּכי אחר. ּבפסּוק ְְִִֵַַָָֻמרּמז
הּוא ׁשמעֹון רּבי הּקדֹוש ְִִַַַַָָהּתּנא

ד)ּבחינת מּיאׁשןמקּדיׁשוירע:(דניאל ְִִַ ְ ִִַ ְ ַָ
וכּו'נ ׁשמעֹון ראׁשי־ּתבֹות – :(ב)חית ָ ְְִִֵֵָ

.‡Î ,‡Ï ÌÈ¯·„ (‡)
והבן. משם, לקבל צריך וקדיש העיר שגם חכמה מקור נובע נחל יש ועכשיו - קפ"ט מוהר"ן חיי (ב)



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מזתפילה

,Ï"Ê È"·˘¯ ˙ÏÂ„‚ ÏÚ (Ï"Ê Â�È·¯) ‰ÏÈ‚˘ ‡¯Â�‰ „ÂÒ‰ ÈÙ ÏÚ ˙„ÒÂÈÓ ˙‡Ê ‰ÏÈÙ˙
˙ÏÁ˙· ˘"Ú ,‡˙ÂÏ‚ ÔÓ ÔÂ˜ÙÈ ‡„ ¯‰ÂÊ· ÈÎ Â„È ÏÚ ‰¯Â˙‰ ÁÎ˘˙ ‡Ï˘ Ï‡¯˘ÈÏ ÁÈË·‰˘
Ì‚ Í‡ ,Ì˘Ï ‡Â·Ï ‰ÎÂÊ˘ ÈÓ ,Ï"Ê È"·˘¯ Ï˘ ˘Â„˜‰ Â¯·˜ ÏÚ ‰¯ÓÂ‡Ï ·ÂË ‰ÓÂ ,¯ÙÒ‰
Ô·ÂÓÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ‡Â‰ ˜È„ˆ‰ ˙Ó˘� ˙ÂË˘Ù˙‰ ÈÎ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï ‰¯ÓÂ‡‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ·

:˜"‰ÂÊ·ƒ

Èa¯,‰‡lÚ ‡�ÈˆBa ,‡LÈc˜ ‡�ÈˆBa ,˙ÈÁ� ‡iÓL ÔÓ LÈc˜Â ¯ÈÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL «ƒƒ¿∆»ƒƒ¿«ƒƒ¿«»»ƒƒ»«ƒ»ƒ»ƒ»»
‰¯Bz‰ ÁkzLz ‡lL Ï‡¯NÈÏ ÌzÁË·‰ Ìz‡ ,‡¯ÈwÈ ‡�ÈˆBa ,‡a¯ ‡�ÈˆBaƒ»«»ƒ»«ƒ»«∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»≈∆…ƒ¿«««»
CB˙aL ‰¯zÒ‰‰ Û˜˙a elÙ‡Â ,‡˙eÏb ÔÓ Ôe˜tÈ ‡c ¯‰Êa Èk ,ÌÎ„È ÏÚ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆¿∆ƒ¿…«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ¿…∆««¿»»∆¿
‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ÌzÁË·‰ ,‰l‡‰ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a ‡ÁÈLÓ ˙B·wÚa ‰¯zÒ‰«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ«»ƒ»≈∆ƒ¿«¿∆∆««ƒ≈…
ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â" :·e˙kL BÓk ,e�Ú¯Ê ÈtÓ ‰¯Bz‰ ÁÎMƒ̇»««»ƒƒ«¿≈¿∆»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»««««
‰p‰Â ."BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï Èk „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ ,‰NÚ ¯L‡ Ïk»¬∆»»¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿¿ƒ≈
e�ÈÏÚ CLÓe ˙eÏb‰ e�ÈÏÚ C¯‡ Èk ,ıÙÁ Ì‰a e�Ï ÔÈ‡ ¯L‡ ÌÈÓi‰ eÚÈb‰ ‰zÚ«»ƒƒ«»ƒ¬∆≈»»∆≈∆ƒ»«»≈«»»«»≈
¯eˆÚ ÒÙ‡Â „È ˙ÏÊ‡ Èk" .„‡Ó e�È„È ‰ËÓe ,ÌÈl„Â ÌÈÎÏB‰ e�‡ ÌBÈ ÏÎ·e ,„eaÚM‰«ƒ¿¿»»¿ƒ¿«ƒ»»»≈¿…ƒ»¿«»¿∆∆»
˙eÏb‰ ÛBÒ Û˜˙a ‰p‰Â .e�„Úa „BÓÚÈ ÈÓ ÔÈ‡Â ,·‡ ÔÈ‡Â ÌÈÓB˙Èk e�¯‡L� Èk ."·eÊÚÂ¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿≈ƒ«¬«¬≈¿ƒ≈¿…∆«»
˜Ècˆ ¯ÎÊ È"¯‡‰ È‰Ï‡‰ ÈÓÈÓ ÁÈLÓ ˙eˆˆB�˙‰ ıˆB�˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·Îe ,‰f‰ ¯n‰«««∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»ƒ«ƒ≈»¡»ƒ»¬ƒ≈∆«ƒ
Ïk‰Â ,C¯a˙È ÌM‰Ï „‡Ó ÌÈÚbÚb˙Óe ÌÈ˜˜BzLÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚÂ ,‰Î¯·Ïƒ¿»»¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…¿«≈ƒ¿»«¿«…
ÈÓÈÓ ˙‡Êk ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ‡ÏÙ�Â ı¯Ó� ˙e˜˜BzL‰a EÓL ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ÌÈˆÙÁ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬∆…»¿»»…ƒ≈
ÌÈÊeÁ‡ e�‡ ÔÈ„Ú .CnÚ È„BÚÂ ˙B¯Bc‰ Ïk ı˜ „Ú È˙‡a ,"CnÚ È„BÚÂ È˙BˆÈ˜‰" .Ì„∆̃∆¡ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ«≈»«¿ƒƒ»¬«ƒ»¬ƒ
EnÓ e�˜eÁ¯ Ï„b Ìb ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ï·‡ .LÙp‰ ˙BÏÎa E˙„B·ÚÏ ÌÈ˜˜BzLÓe ,Ca»ƒ¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿«∆∆¬»««ƒ≈«…∆ƒ≈ƒ¿
e�‡a „ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏeˆÓ ÔÂÈa e�Ú·Ë Èk ,¯eÚL ÈÏa Ôk Ì‚ ‡e‰ eÏl‰ ÌÈzÚa»ƒƒ«»«≈¿ƒƒƒ»«¿ƒ≈¿»¿≈»√»»
È‡ ¯L‡ ,„‡Ó ÌÈ„e¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ ‰‡¯e .e�˙ÙËL ˙ÏaLÂ ÌÈÓ ÈwÓÚÓ·¿«¬«≈«ƒ¿ƒ…∆¿»»¿¿≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿…¬∆ƒ
¯L‡ „Ú ,„‡Ó e�a ‰¯b˙‰ ¯L‡ ¯·c ÏÚa‰ ˙e¯b˙‰ Ï„b ¯tÒÏe ¯‡·Ï ¯LÙ‡∆¿«¿»≈¿«≈…∆ƒ¿»«««»»¬∆ƒ¿»»»¿…«¬∆
„·Ï Ìz‡ ˜¯ ,Ï‡¯NÈ ˙B¯ˆ ¯tÒÏ ÈÎ�‡ ÈÓ ÈÈ�Ú· ÈÎ�‡ ‰p‰Â .„‡Ó e�˙B‡ ÏÈt‰ƒƒ»¿…¿ƒ≈»…ƒ¿»¿ƒƒ»…ƒ¿«≈»ƒ¿»≈««∆¿«



3מז ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

¯tÒÏ È˙‡a C‡ .‰l‡‰ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a Ï‡¯NÈ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰ Ïk ˙‡ ÌzÚ„È¿«¿∆∆»««¬»«»∆ƒ¿»≈¿«¬ƒ«»ƒ»≈∆«»ƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚÂ ÈÓ‚t ÌˆÚÂ ,C¯a˙È ÌM‰Ó È˜eÁ¯ ÌˆÚ ÏÚ ,ÈLÙ� ÏÚÂ ÈÏÚ ˜ÚˆÏÂ¿ƒ¿…»«¿««¿ƒ«…∆ƒƒ≈«≈ƒ¿»«¿…∆¿»««¬«»«ƒ
ÌeL Ú„BÈ È�È‡ Èk ,"ÌÈÓ ‰„¯BÈ È�ÈÚ È�ÈÚ ‰iÎB· È�‡ ‰l‡ ÏÚ"Â ,ÌÈÓeˆÚ‰ ÈÚLÙe¿»«»¬ƒ¿«≈∆¬ƒƒ»≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ≈«

CÈ‡ C¯cC¯c ‰ÊÈ‡·e ,‰ÓÏL ‰·eL˙Ï ˙BkÊÏ CÈ‡Â ,‰M„˜c Ák‰ ÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ∆∆≈¿«¬ƒƒ«…«ƒ¿À»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿≈∆∆∆
ÌÈÏe˜Ï˜ Ôw˙Ï ‰kÊ‡ ‰n·e CÈ‡Â ,˙Bp‚Ó‰ È˙B·LÁÓe Ú¯‰ Èk¯c ·BÊÚÏ ÏÈÁ˙‡«¿ƒ«¬«¿ƒ»»«¿¿««¿À¿≈«∆∆¿∆¿«≈ƒ¿ƒ
,‰ÓeˆÚ‰ È˙t¯Á ˙‡ CÈÏB‡ ‰�‡ ,"‡· È�‡ ‰�‡ ,ÈLÙ� ÈzÚ„È ‡Ï" .‰l‡k ÌÈÓ‚Ùe¿»ƒ»≈∆…»«¿ƒ«¿ƒ»»¬ƒ»»»ƒ∆∆¿»ƒ»¬»
eÏÙ� ˙BÚ·bÏÂ È�eqk ÌÈ¯‰Ï ¯Ó‡Â ,È˙nÏÎe ÈzL· È�tÓ ÔÓh‡ ‰�‡ ,Á¯·‡ ‰�‡»»∆¿«»»∆»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ»…«∆»ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏe‡ ,"ÈÎaa ¯¯Ó‡ ÈpÓ eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ" ,ÈÏ ‰È‰ ‰Ó ÈB‡ ,ÈÏ ‰È‰ ‰Ó ÈB‡ ,ÈÏÚ»»∆»»ƒ∆»»ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ¬»≈«∆ƒ«
‰a¯‰ Èk ,˙‡f‰ ˙Úa È˙B‡ Ìb ÚÈLB‰Ï ‰Â‰ÈÏ ¯BˆÚÓ ÔÈ‡ Èk ,ÌÁ¯È ÈÏe‡ ÒBÁÈ»«¿«≈ƒ≈«¿«…»¿ƒ««ƒ»≈«…ƒ«¿≈
¯Ó‡È ÈÓe ,‰nÊÓ EnÓ ¯ˆaÈ ‡ÏÂ ÏÎez Ïk Ô‰" :·e˙kL BÓk ,ÂÈ�ÙÏ ‰Ïv‰Â ÁÂ ∆̄«¿«»»¿»»¿∆»≈…»¿…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ»ƒ…«
ÏaÏ·Ó ,‰pÚÓe Úe‚� ,ÔBÈ·‡Â Ïc L¯ ,Á˙ta È�Úk È˙‡a Ôk ÏÚ ."‰NÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆«≈»ƒ¿»ƒ«∆«»«¿∆¿»«¿À∆¿À¿»

:ÌÎ˙M„˜ ˙¯„‰ È�ÙÏ ˜BÚÊÏÂ ˜ÚˆÏ ,·‡BÎÂ È�Ú Û¯ËÓe¿…»»ƒ¿≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿«¿À«¿∆

Èa¯‰¯eÚ" ,‡˙ÈÈ¯B‡„ ‡�ÈˆB·„ e¯È‰� ,"ÂÈL¯Ùe Ï‡¯NÈ ·Î¯ È·‡ È·‡" Èa¯ Èa¯ «ƒ«ƒ«ƒ»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»
È˜Ècv‰ Ïk ÌÚ e¯¯BÚ˙‰Â eÓe˜ ,Ï‡¯NÈ ˙B¯ˆ ÏBaÒÏ eÏÎez CÈ‡ ,"ÔLÈ˙ ‰nÏ»»ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»««ƒ≈
eÓe˜ ,"¯ÙÚ È�ÎBL e�p¯Â eˆÈ˜‰" ,e�LÙ� ˙B¯ˆ ˙e¯È¯Óa ˙B‡¯ÏÂ ÏkzÒ‰Ï ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ¿«¿¿≈»»
eÒeÁ ,˙‡f‰ ‰¯ˆ ˙Úa e�˙¯ÊÚa eÓe˜ ,ÌÏBÚ È„BÒÈ È˜Ècˆ .e�È„ÚÒÏ ÏtÎÓ È�ÈLÈ¿≈≈«¿≈¿«¬≈«ƒ≈¿≈»¿∆¿»≈¿≈»»«…
ÛkÓ ÌÈ‡ËÁ ,‡Ïn‰ Ìe‚t‰Â ‡ËBÁ‰ ÈÏÚ ÌÎB˙·e ,Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk ÏÚ eÏÓÁÂ¿ƒ¿«»¬«¿≈ƒ¿»≈¿»»««≈¿«»«»≈«»ƒƒ«
ı¯‡‰ ˙BÏb ÌBiÓ "e�˙‡ˆÓ ¯L‡ ‰‡Ïz‰ Ïk ˙‡" ÌzÚ„È Ìz‡ .L‡¯ „ÚÂ Ï‚ ∆̄∆¿«…«∆¿«¿∆∆»«¿»»¬∆¿»»¿ƒ¿»»∆
Ïk ÏÚ ¯·ÚM ‰Ó ˙eiË¯Ù·e ,˙eiÏÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÏk ÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ïk ,‰p‰ „Ú«≈»»«∆»««¿»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ«∆»««»
È˙ÓL� eNÚ�Â e¯ˆB�Â e‡¯·�Â eÏˆ‡pL ÌBiÓ ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ë¯Ù·e .„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿««∆»«»«ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿¿¿¿«¬ƒ¿»ƒ
ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ë¯Ù·e ,ÏebÏ‚Â ÏebÏb ÏÎa ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ïk ,ÈÙe‚Â ÈLÙ�Â ÈÁe¯Â¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»«»«¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»«»«

È„Ú ¯ÎBÊ È�‡M ‰Ó ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È„BÚÓ Èz¯·ÚL ‰Ó Ïk ,‰f‰ ÛebaÁkLpM ‰Óe Ô ««∆»«∆»«¿ƒ≈ƒ«««∆«∆¬ƒ≈¬«ƒ«∆ƒ¿«
ÌBÈa ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰Ó ‰ˆ˜ ÒÙ‡ ¯tÒÏe ¯‡·Ï ˙BÈ·� ÈÏÈ‡ Ïk e˜ÈtÒÈ‰ ,ÈpnÓƒ∆ƒ¬«¿ƒ»≈≈¿»¿»≈¿«≈∆∆»∆≈«¿»ƒ∆»«¿ƒ¿
ÏÎÂ ÔkL ÏkÓe ,È˙ÓL� L¯L ÈÙk ÌÈÚ‚BpL ÌB˜Óa ÌÈÓ‚t‰ ÌÈÚ‚BpM ‰Ó ÈÙk „Á‡∆»¿ƒ«∆¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ…∆ƒ¿»ƒƒ»∆≈¿»
('eÎÂ Ë¯Ù·e) ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È˙BÈ‰ ÌBiÓ ÈÏÚ e¯·ÚL ÌÈÓi‰ ÏÎa ÈzÓ‚tM ‰Ó ÔkL∆≈«∆»«¿ƒ¿»«»ƒ∆»¿»«ƒ¡ƒ«««∆ƒ¿»¿
‰Óe ¯a„‡ ‰Ó ¯ÓB‡ ‰Ó ,Ô�B‡˙‡ ‰Ó ¯a„‡ ‰Ó ,¯ÚLÏ ÏÎeÈ ÈÓ ,¯tÒÏ ÏÎeÈ ÈÓƒ«¿«≈ƒ«¿«≈»¬«≈»∆¿≈»«»¬«≈»

:˜cËˆ‡∆¿«»

B�Ba¯ÏÚ È"‡· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÊÈ Ì‡) ‰f‰ ‡¯Bp‰Â LB„w‰ ˜Ècv‰ ·Ïa Ôz ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»≈¿≈««ƒ«»¿«»«∆
e¯ÈzÒÈ Ï·Ï ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ·Ï·e .(‰t ÔÎBM‰ :¯Ó‡È È"·˘¯ ¯·˜«≈…¿≈»««ƒƒ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
˙Bc˜� Èa ‡ˆÓÏÂ Lw·Ïe È˙eÎÊa CBÙ‰Ï ,¯LÈ ÈˆÈÏÓÏ È„Úa e„ÓÚÈÂ ,ÈpnÓ Ì‰È�t¿≈∆ƒ∆ƒ¿««¿«¬ƒƒ¿ƒ≈…∆«¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…ƒ¿À



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

‰L„Á Áe¯Â L„Á ·Ï Èa Ôz˙Â ,ÌÈÓÁ¯a EÈÏ‡ È�·¯˜zL È„Úa ·BË eˆÈÏÓÈÂ ,˙B·BË¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»¿≈ƒ≈∆¿«¬ƒ¿ƒ≈ƒ≈»»¿«¬»»
È‡ .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ˙Ó‡a ‰zÚÓ ¯¯BÚ˙‰Ï ‰kÊ‡L ,Èa¯˜a Ôzzƒ≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆¿ƒ¿≈≈«»∆¡∆»≈∆∆¡∆¿≈»≈ƒ
e¯ÈzÚ‰ ¯ÙÚ È�ÎBL Ïk .ÈÏÚ eÏÓÁ ‰ÏÓÁÂ ÌÈÓÁ¯ ÈÏÚa Ïk ,È„Úa e�ÈbÙ‰ ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«¬ƒ¿∆¿»ƒ¿»«»¿≈»»«¿ƒ

:È�BÓk "„ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏeˆÓ ÔÂÈa" ÚaËÓ „Úa¿«À¿»ƒ≈¿»¿≈«¬»»ƒ

Èa¯ÚÓLÏ eÏl‰ ˙B¯Bca e�ÈÎfL ,·Ï ÏÚ eÓÈN˙Â ˙‡Ê e¯ÎÊ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ «ƒ«ƒƒ¿∆«ƒ¿…¿»ƒ«≈∆»ƒ««»ƒ¿…«
,‰¯Bz‰ ÁÎMz ‡Ï ÌÎ„È ÏÚL ‰¯Bza Ên¯Ó CÈ‡ .ÌÎ˙l„b ˙B‡¯B� ˙B‡ÏÙ�ƒ¿¿¿¿À«¿∆≈¿À»«»∆«∆¿∆…ƒ»««»
ÈÙBÒ ‡e‰ 'BÚ¯Ê 'ÈtÓ 'ÁÎM˙ '‡Ï 'Èk ‡e‰L ,epnÓ ‰È‡¯ Ì˙‡·‰L ˜eÒt‰ Èkƒ«»∆¬≈∆¿»»ƒ∆∆ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿≈
‡iÓ'L Ô'Ó LÈc˜'Â ¯È'Ú" ˜eÒta Ên¯Ó BÓˆÚa LB„w‰ ÌÎÓLÂ ,È"‡ÁBÈ ˙B·≈̇«¿ƒ¿∆«»¿«¿¿À»«»ƒ¿«ƒƒ¿«»
˙l„b ÌÈÚ„BÈ „·Ï Ìz‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c „BÒ ÌÈÚ„BÈ „·Ï Ìz‡ ¯L‡ ."˙ÈÁ'�»ƒ¬∆«∆¿«¿ƒ¿»ƒ»≈∆«∆¿«¿ƒ¿À«
‰LÓ CÈ‡Â ,ÌÎ„È ÏÚ Ï‡¯NiÓ ÁÎM˙ ‡Ï ‰¯Bz‰L Ï‡¯NÈÏ ÌzÁË·‰L ‰ÁË·‰‰««¿»»∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»≈∆«»…ƒ»«ƒƒ¿»≈«∆¿∆¿≈…∆
‡� ,¯ÈkÊ‰Ï È˙‡a Ôk ÏÚ .Ì„wÓ ‰LB„w‰ B˙¯B˙a ‰Ê ÏÚ ‡a� ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a«̄≈»»«»ƒ»«∆¿»«¿»ƒ…∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»
ÌBi‰ „Ú È„BÚÓ È˙ÈNÚL Ú¯‰ Ïk ÏÚ eÏkzÒz Ï‡Â ÈÏÚ eÏÓÁ ,ÌÈLB„w‰ È˙Ba «̄««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ¿«¿«»»«∆»ƒƒ≈ƒ««
Ï‡ .Èzˆ‡� ÔBÈÏÚ ˙ˆÚÂ Ï‡ È¯Ó‡ È˙È¯Ó‰ ¯L‡ ,‰NÚÓe ¯ea„ ‰·LÁÓa ,‰f‰«∆¿«¬»»ƒ«¬∆¬∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈≈«¬«∆¿ƒ»¿ƒ«

L‡ ÏÚ ,ÌÎÈ�ÈÚa ıe˜‡ Ï‡Â ,È‡ËÁk ÈnÚ eNÚz Ï‡Â ,ÌÈÚ¯‰ ÈNÚÓa eËÈaz‰Ê ¯ «ƒ¿«¬«»»ƒ¿««¬ƒƒ«¬»«¿«»¿≈≈∆«¬∆∆
˙BˆÚ È�ÈÓ ‰nÎ·e ,˙e¯¯BÚ˙‰Â ÌÈÊÓ¯ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡a È˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ ¯L‡ ‰nk«»¬∆¿¿ƒƒ«¬»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿¿«»ƒ≈≈
Èt¯Ú ˙eÈL˜ ÌˆÚa È�‡Â ,C¯a˙È ÌM‰Ï ·¯˜˙‰Ï ,˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa ˙B�BÎ�¿¿»¿»≈¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿»««¬ƒ¿…∆«¿»¿ƒ
·Ï e˙ÈLz Ï‡Â ÈÏÚ eÒeÁ .‰Ê ÏÎÏ ÈaÏÂ È�Ê‡ È˙Èh‰ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÎa ÈzÓ‚Ùe ÈzÏ˜Ïƒ̃¿«¿ƒ»«¿ƒ¿»∆¿…ƒ≈ƒ»¿«¿ƒƒ¿»∆»«¿«»ƒ≈
‰È‰‡ Ï·Ï ‰zÚÓ „BÚ ˙B·LÁÓ e·LÁz ˜¯ ,‰ÏÈÏÁ Èa ÌÎt‡ ¯ÁÈ Ï‡Â ,‰Ê ÏÎÏ¿»∆¿«ƒ««¿∆ƒ»ƒ»««¿¿«¬»≈«»¿«∆¿∆
˙Úa Ìb "ÚÈLB‰Ï ‰Â‰ÈÏ ¯BˆÚÓ ÔÈ‡" ÔÈ„Ú Èk .‰ÏÈÏÁ ÌkÓe C¯a˙È ÌM‰Ó ‰Á„�ƒ¿∆≈«≈ƒ¿»«ƒ∆»ƒ»ƒ¬«ƒ≈«¿«…»¿ƒ««»≈
‡Ï ¯L‡ C¯a˙È Bz‡Ó ‰Ê Ì‚Â ,„·Ï ÈÙa ‡l‡ ‰zÚ Ák ÌeL ÈÏ ÔÈ‡ Èk .˙‡f‰«…ƒ≈ƒ…««»∆»¿ƒ¿«¿«∆≈ƒƒ¿»«¬∆…
.‰l‡‰ ÌÈ¯·c ËÚÓ ‰zÚ ¯a„Ï ,È�BÓk ÛÚÈÏ Ák Ô˙�Â ,ÈnÚÓ BzÓ‡Â BcÒÁ ·ÊÚ»««¿«¬ƒ≈ƒƒ¿»«…«¿»≈»ƒ¿«≈«»¿«¿»ƒ»≈∆
ÌM‰Ï ˙Ó‡a ·eLÏ ‰kÊ‡ ¯L‡ ˙‡ eNÚ˙Â ÈÏÚ eÓÁ¯zL ,È˙B„˙È ÈzÎÓz ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«¿ƒ¿≈«∆¿«¬»«¿«¬∆¬∆∆¿∆»∆¡∆¿«≈

.C¯a˙ÈÌÎlL Ôeiˆ ÏÚ ÌL ‰fÓ ¯˙BÈÂ ‰Ê Ïk ¯a„Ïe ,ÌBÏLa ‰¯‰Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡·ÏÂ) ƒ¿»«¿»…¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈ƒ∆»«ƒ∆»∆
(LB„w‰Ïk ˙‡Â È˙B‡ ÚÈLBÈÂ Ô‚ÈÂ ¯ÊÚÈÂ ÌÎ˙lÙz ÚÓLÈ ÂÈÓÁ¯a ·Bh‰ ‰Â‰ÈÂ , «»ƒ«…»«¿«¬»ƒ¿«¿ƒ«¿∆¿«¬…¿»≈¿ƒ«ƒ¿∆»

Ï‡Â ,È�t¯È ‡ÏÂ È�ÊÁ‡ÈÂ ,‰¯‰Ó ÂÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a È�¯ÈÊÁÈÂ ,ÌÎ�ÚÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¿∆¿«¬ƒ≈ƒƒ¿»¿≈»¿»»¿≈»¿…¬≈ƒ¿…«¿≈ƒ¿«
·Bh‰ B�Bˆ¯k ˙BÈ‰ÏÂ ,˙Ó‡a ÂÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊ‡L „Ú ,ÔÙ‡ ÌeLa È�LhÈ Ï‡Â È�·ÊÚÈ««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿…∆«∆∆¿∆»≈»∆¡∆¿ƒ¿ƒ¿«
,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊe ÁÎa ,ÈzÓ‚t ¯L‡ Ïk ˙‡ ÈiÁa Ôw˙Ïe ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ≈«»¿«»¿«≈¿««∆»¬∆»«¿ƒ¿…«¿««ƒƒ¬ƒƒƒ
ÏÚa ,C¯a˙È ÌM‰ È�ÙÏÂ Ì‰È�ÙÏ ‰l‡ È¯·c ¯cÒÏ ÔÚL� È�‡ „·Ï Ì‰ÈÏÚ ¯L‡¬∆¬≈∆¿«¬ƒƒ¿»¿«≈¿»«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈ƒ¿»«««
Ï‡ EÈ„È ÈNÚÓ ÌÏBÚÏ EcÒÁ ‰Â‰È ,È„Úa ¯Ó‚È ‰Â‰È" .˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ≈««¬¿…»ƒ¿…«¬ƒ¿…»«¿¿¿»«¬≈»∆«
"ÈÏÚ ÏÓ‚˙ Èk ÌÈ˜Ècˆ e¯ÈzÎÈ Èa ,EÓL ˙‡ ˙B„B‰Ï ÈLÙ� ¯bÒnÓ ‰‡ÈˆB‰ ,Û¯z∆∆ƒ»ƒ«¿≈«¿ƒ¿∆¿∆ƒ«¿ƒ«ƒƒƒƒ¿…»»



א ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי דר תמימי 5 ֶ ָ ֵ ִ ְ ֵ ְ ַאׁשרי

מּמדּבר ּתֹורתֹו את לנּו ונתן קנה. וארץ ׁשמים אׁשר עליֹון אל  ָ ְ ִ ִ ָ ֶ ָ ַ ָ ְ ָ ָ ֶ ָ ָ ִ ַ ָ ֶ ֲ ְ ֶ ֵ ַ ְ ֶ ְּבעזרת
מאמרי על ונֹוראים נפלאים חּדּוׁשים להדּפיס נתחיל ּברמּתנה. רּבה ַ ָ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ִ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ַ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ַ 

חנה. חּנה:ּבר ּדוד מל קרית אל ּברננה. לצּיֹון לעלֹות נזּכה זה ּבזכּות ַ ָ ָ ִ ְ ֶ ִ ְ ֶ ַ ֲ ְ ִ ִ ְ ָ ָ ֶ ִ ְ ַ ֶ ֶ ָ ִ ָ ָ 

א תורה

דראׁשרי ההֹולכיםתמימי , ַ ְ ֵ ְ ִ ֵ ָ ֶ ַ ְ ִ 
ה' קיט)ּבתֹורת :(תהלים ְ ַ 

ּכלּדע נתקּבלים הּתֹורה ידי על ּכי ַ ְְְִִִֵַַַָָ
ׁשאנּו הּבּקׁשֹות וכל ְְִֶַַַָָָהּתפּלֹות
והחן ּומתּפּללים, ְְְְְִִִֵַַַמבּקׁשים
נתעּלה יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַָוהחׁשיבּות
הן ׁשּצריכין, מי ּכל ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶָונתרֹומם
עכׁשו ּכי ּבגׁשמי; הן ְְְְִִִֵַַָָּברּוחני
וחׁשיבּות חן הרּבים ֲֲִִֵֵַַַָּבעוֹונֹותינּו
עכׁשו ּכי נפל, יׂשראל ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַָָָָהאמיּתי
אצלם. הּוא והחן החׁשיבּות ְְֲִִֵֶַַַָעּקר
החן נתעּלה הּתֹורה על־ידי ְְֲִֵֵֶַַַַָָאבל
הּתֹורה ּכי יׂשראל, ׁשל ְְֲִִִֵֶַַָָוהחׁשיבּות

ה)נקראת ויעלת(משלי אהבים אּילת : ְְֲֲִִֵֶֶַַַָ
לֹומדיה על חן ׁשּמעלה נד:)חן, ,(ערובין ְֲֵֵֶֶַַָָ

הּתפּלֹות ּכל נתקּבלין ְְְְְִִִֵֶַַַָועל־ ידי־ זה
ְַַָוהּבּקׁשֹות:

ּתמידּכי צריְך הּיׂשראלי איׁש ִ ְְִִִִִֵַָָ
ּדבר, ּכל ׁשל ּבהּׂשכל ְְְִֵֵֶֶַַָָָלהסּתּכל

והּׂשכל החכמה אל עצמֹו ְְְְֵֵֶֶַַַַָָּולקּׁשר
הּׂשכל לֹו ׁשּיאיר ּכדי ּדבר, ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
להּׁשם להתקרב ּדבר ּבכל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשּיׁש
הּׂשכל ּכי הּדבר, אֹותֹו על־ידי ְְִִֵֵֶַַַַָָָיתּברְך
ּדרכיו, ּבכל לֹו ּומאיר ּגדֹול, אֹור ְְִֵָָָָהּוא

ׁשּכתּוב ח)ּכמֹו אדם(קהלת חכמת : ְְֶַָָָָ
וז ּפניו. ּכיהּתאיר יעקב, ּבחינת ְְֲִִִֶַַָָָֹ

ראׁשית, ׁשהּוא לּבכֹורה, זכה ְֲִֵֶַַָָָֹיעקב
חכמה ּבחינת זהרׁשהּוא יד, תיקון (תיקונים ְְִֶַָָ

קכא:) ׁשּכתּובמשפטים ּכמֹו קיא), :(תהלים ְֶָ
ּבחינת וזה חכמה. כז)ראׁשית :(בראשית ְְְִִֵֶַָָ

ותרּגּום פעמים, זה ְְְֲִִֵֶַַַַַַוּיעקבני
ׁשמׁש, ּבחינת וזה וחּכמני. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַאּונקלּוס:
ּדרכיו ּבכל לֹו מאיר הּוא הּׂשכל ְְִִֵֵֶַָָָּכי

ּבחינת וזה הּׁשמׁש. ד)ּכמֹו וארח(משלי : ְְְְִֶֶֶַַַֹ
עד ואֹור הֹולְך נגּה ּכאֹור ְִִֵַַַָֹצּדיקים

ּבחינת וזה הּיֹום. לׁשֹוןחיתנכֹון , ְְְִֵֶַַ ְ
הּוא(א)חּיּות והּׂשכל החכמה ּכי , ְְִִֵֶַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדבר, ּכל ׁשל ְִֶֶַָָָָהחּיּות
ז) וכּו'.(קהלת ּתחּיה החכמה :ְְְֶַַָָ

סה.(‡) תיקון ובתיקונים ע"ב רמ"ח פנחס זוהר עי'



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מאד,א ּגדֹול הּׂשכל ׁשאֹור מחמת ַ ְֲֵֵֶֶַַָֹ
אם ּכי אליו לזּכֹות אפׁשר ְְִִִִֵֶָָאי

ּבחינת ּבחינתנּוןעל־ידי ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עב)מלכּות, לפני(תהלים : ְְְִֵֶַָ

לׁשֹון רׁש"י: ּופרׁש ׁשמֹו, יּנֹון ְְִִֵֵֶֶַׁשמׁש
הּלבנה ּכי לבנה, ּבחינת וזה ְְְְְִִֶַַַָָָָמלכּות.
מה אם ּכי מעצמּה אֹור לּה ְִִֵֵַַָָאין

מהּׁשמׁש ודףּׁשּמקּבלת רלח. דף ויחי (זוהר ְֵֶֶֶֶֶַַ
לּהרמט:) ּדלית מלכּות, ּבחינת וזהּו .ְְְְִֵֶַַָ

מן ּׁשמקּבלת מה אּלא ּכלּום, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָמּגרמּה
ּבחינת חכמה, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶַַַָָהחית,
ּכאֹור הּלבנה אֹור ונעׂשה ּכּנ"ל, ְְְֲֶֶֶַַַַָָׁשמׁש

ַַָהחּמה.

אלאבל עצמֹו מקּׁשר ׁשאינֹו מי ֲ ָ ְְִֵֵֶֶַַ
ׁשּיׁש והחּיּות והחכמה ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּׂשכל
את ׁשּבזה עׂשו ּבחינת זה ּדבר, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה)הּבכֹורה, וּיבז(בראשית : ְְִֶֶַַָָ
ּכּנ"ל, הּׂשכל ּדהינּו הּבכֹורה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָעׂשו

יח)ּבחינת ּכסיל(משלי יחּפץ לא : ְְְִִַַֹֹ
וזה לּבֹו. ּבהתּגּלֹות אם ּכי ְְְְִִִִִֶַָּבתבּונה
לבנה ּבחינת הרׁשעה, מלכּות ְְְְְִִַַַָָָָָּבחינת

אח נאמרּדסטרא ׁשעליה (ישעיהורא, ְְֱֳִֶֶֶַָָָָָ
וכּו'כד) הּלבנה וחפרה .(ב): ְְְְַָָָָ

ּכיוזה הרע, ויצר טֹוב יצר ּבחינת ְ ֶ ְְִִֵֵֶֶַָָ
וחכם מסּכן נקרא טֹוב ְְְִִֵֵֶַָָָהּיצר

ד) ׁשהיא(ג)(קהלת מלכּות, ּבחינת ,ְְִִֶַַ
מּגרמּה לּה ּדלית ודּלה ענּיה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבחינת
מחכמה. ּׁשּמקּבלת מה אם ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַָָּכלּום,

ּוכסיל זקן מלְך נקרא הרע ,(ׁשם)ויצר ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּדסטרא־ אחרא, מלכּות ְְְְֳִִַַָָָּבחינת
ּבחינת וׂשכל, ּבחכמה חפצה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאינּה
ּכּנ"ל. וכּו' ּבתבּונה ּכסיל יחּפץ ְְְְִִַַַָֹֹלא

לבחינתוצריְך ּכח לּתן אחד ּכל ְְִִִִֵֶַַָָָֹ
מלכּות על להתּגּבר ּדקדּׁשה ְְְְְִִֵַַַַָֻמלכּות
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו אחרא, ְְְְֳִֵֶַָָָָּדסטרא

לברכה ה)זכרֹונם ירּגיז(ברכות לעֹולם : ְְְְִִִַָָָָ
ועל־ידי הרע. יצר על טֹוב יצר ְְֵֵֵֶֶַַָָָָאדם
על־ ּדקדּׁשה, לּמלכּות ּכח נֹותן ְְְִֵַַַַָֹֻמה
(ּכמֹו ּבכח עֹוסק ׁשהּוא הּתֹורה ְְְֵֵֶַַָֹידי
ׁשם: לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו
מּוטב, – אזיל אי וכּו', ירּגיז ְְְִִִַָָָלעֹולם
ּוכמֹו ּבּתֹורה). יעסק – לאו ְְֲִַַָָֹואם
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

ל:) זה,(קדושין מנּול ּבָך ּפגע אם :ְְִֶַָָֻ
על־ידי ּכי לבית־הּמדרׁש, ְְְְִִֵֵֵַַָָמׁשכהּו
ּדקדּׁשה. לּמלכּות ּכח נֹותן ְְְִֵַַַָָֹֻהּתֹורה
ּבחינת ׁשהיא הּמלכּות, מקּבלת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַואזי

ּבחינתנ ׁשהיא החכמה, מן חּיּות ,ח, ְְִִִִֶַַָָ
ה ונתקּׁשר ונעׂשהנוהחונתחּבר , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

קם, ּוכׁשּזה החּמה, ּכאֹור הּלבנה ְְְֶֶַַַָָָָאֹור
נֹופל ונתּבּטל*)זה נֹופל ואזי , ְְֲִֵֵֵֶַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הרׁשעה, יד)מלכּות :(הושע ְְְֶַָָָָ
בם, ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים ְְְִִִִֵֵַַָָּכי
על־ידי הינּו בם. יּכׁשלּו ְְְְִִֵַַָָֹּופׁשעים
על־ ידי־ זה הּתֹורה, הינּו ה', ְְְֵֵֶַַַַָּדרכי
ּבּמלכּות ׁשּדבקים ְְְִִִֵֶַַַהּצּדיקים

חית.(·) תיקון בראשית(‚)עי' רש"י (* ע"ב. ל"ב ובנדרים קהלת ובמ"ר קע"ט וישב זוהר ועי' רש"י עי'
כ"ג. פסוק כ"ה



א ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי דר תמימי 7 ֶ ָ ֵ ִ ְ ֵ ְ ַאׁשרי

ּכח ּומקּבלים נתחּזקים הם ְְְְְִִִִֵַַַָֹֻּדקדּׁשה,
בם, יּכׁשלּו ּופׁשעים ְְְִִֵֶַָָֹעל־ ידי־ זה.
הּיצר ּבחינת הרׁשעה, מלכּות ְְְְִִֵֶַַַַָָָּבחינת

הּת על־ידי ונכנע ׁשּנֹופל ֹורה,הרע, ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ַַּכּנ"ל:

הּתפּלֹותועל־ידי־זה ּכל נתקּבלים ְ ַ ְ ֵ ֶ ְְְִִִַַָ
מה עּקר ּכי ְִִַַַַָוהּבּקׁשֹות,
מחמת הּוא הּבּקׁשֹות נתקּבלין ְְֲִִֵֵֶַַַַָּׁשאין
ּבּלב נכנסין ואין חן, להּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשאין
אין ּכאּלּו מּמּנּו, ׁשּמבּקׁשין זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַׁשל
ּבלּבֹו, הּדברים ׁשּיּכנסּו מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָּבלּבֹו
ׁשּיּכנסּו חן להמבּקׁש ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָמחמת
ׁשּמבּקׁשין זה ׁשל ּבלּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָהּדברים
ׁשעל־ הּתֹורה, על־ידי אבל ְֲִֵֶֶַַַָָמּמּנּו;

ה ונתקּׁשרין נתחּברין חוהנידי־ זה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַ
ונעׂשה נקראתחןּכּנ"ל ּכן ועל , ְֲֵֶַַַ ְְִֵֵַ
יעלת ה)חןהּתֹורה זֹוכה(משלי ואזי , ֲֵַַַָ ֲֶַַ

נתקּבלין ואזי חן, ּדברי הם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּדבריו
ׁשּמדּבר מי ּכמֹו ּובּקׁשֹותיו, ְְְִֵֶַַָָָָּדבריו
ּבלב הּדברים ׁשּנכנסין חן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּדברי
ׁשּמבּקׁשין זה ּדהינּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַהּמתּבּקׁש,

ּבחינת וזה על־ידיתמּמּנּו. הינּו , ְְְְִִֵֶֶַַַ
והּנּו"ן החי"ת ונתקּׁשרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַׁשּנתחּברּו
על־ ידי־ זה "חן", ּבחינת ְְְֲִֵֵֶַַַָונעׂשה

ּבחינת לׁשֹוןּתי"ונעׂשה ׁשהּוא , ְֲִֶַַָ ְֶ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּורׁשימה, (יחזקאלחקיקה ְְֲִִֶָָָ

נחקקט) החן על־ידי ּכי ּתו, והתוית :ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
לקּבל הּמתּבּקׁש ּבלב מקֹום ְְְְְִִֵֵֵַַַָָונרׁשם
נתקּבלּו החן על־ידי ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָהּבּקׁשה,

חקק ה"חן" ׁשּבחינת נמצא, ְְְִִֵֶַַַָָָָּדבריו.
ּכדי מּמּנּו, ׁשּמבּקׁשין זה ּבלב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָמקֹום
ּבקׁשתֹו, ויקּבל ּבלּבֹו, ּדבריו ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּיּכנסּו
ּתי"ו ּבחינת זה ּורׁשימה ְְְֲִִִֶַַָָָוהחקיקה

וזהּו ט)ּכּנ"ל. חכמים(קהלת ּדברי : ְְֲִִֵֶַַָ
נׁשמעים. הינּונחתּבנחת ּדיקא, ְְִִַַַָ ַ ְְַַָ

והחןּבחינת ועל־ ידי־תהּנ"ל הּנ"ל, ְִֵַ ְְְֵַַַַַַ
אֹותּיֹות נעׂשה נׁשמעיםנחתזה ואז , ֲִֶֶַַ ַ ְְִִָָ

ּכּנ"ל: ּבּקׁשתֹו ונתקּבל ְְְִֵַַַַָָָָּדבריו

ּכן הּׂשכלועל ּבחינת ׁשהּוא יעקב, ְ ַ ֵ ְֲִֵֶֶַַַֹ
ּכמֹו לחן, זכה ּכן על ְְֵֵַַַָָּכּנ"ל,

לג)ׁשּכתּוב אלקים(בראשית חּנני ּכי : ֱִִִֶַַָֹ
ּבחן, הּׁשבטים את ּברְך ּכן ועל ְְְְִֵֵֵֶַַַָוכּו'.

ׁשּכתּוב חנן(שם)ּכמֹו אׁשר הילדים : ְְֲִֶֶַַָָָ
ּכן ועל אז, היה לא ּובנימין ְְְִִֵַָָָָֹוכּו'.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחן, יֹוסף מג)ּברכֹו :(שם ְְְֵֵֵֶָ
ּבני יחנָך היה(ד)אלקים יֹוסף ודוקא . ְְְְְֱִִֵַָָָָֹ

ּכלּול היה יֹוסף ּכי ּבחן, לברכֹו ְְְִֵֵָָָָָיכֹול
ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, מּבחינת ְְְֲִִֵֶַַָֹּביֹותר

לז) ּכי(שם יעקב־ יֹוסף, ּתלדֹות אּלה :ְֲִֵֵֶַֹֹ
יעקב ּכי ּתֹולדֹותיו, עּקר היה ְֲִִַַָָָֹהּוא

חׁשיבי ּכחּדא נאמר(ה)ויֹוסף ּכן ועל . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָ
לג)ּביֹוסף לֹו.(דברים הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור : ְְֵָָ

וזהּו ּכּנ"ל. הּׂשכל ּבחינת הּוא ְְְִֵֶֶַַַַּבכֹור
צריכין ּכי הסּתּכלּות, לׁשֹון – ְְְְִִִִַׁשֹורֹו
ּדבר ּבכל ׁשּיׁש ּבהּׂשכל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלהסּתּכל
אּונקלּוס: ּתרּגם לֹו, הדר וזהּו ְְְִֵֶֶַַָָּכּנ"ל.
מאיר הּׂשכל ּכי אֹור, לׁשֹון ליּה, ְִִִֵֵֵֶַזיו
ׁשהיה ּבמקֹום אפּלּו ּדבר; ּבכל ְְֲִֶָָָָָָלֹו

צ"ב.(„) פ' מקץ ע"ח פ' וישלח ב"ר ע"ב.(‰)עי' קפ"ב וישב ע"ב, קע"ו וישלח זוהר עי'
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ּכׁשּזֹוכה הּׂשכל, לֹו מאיר וחׁשְך, ְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹאפל
ּבכל ׁשם ׁשּיׁש הּׂשכל על ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָלהסּתּכל
יתּברְך: להּׁשם אֹותֹו ּומקרב ְְְִֵֵַַָָָָּדבר,

ּברוזה ּבר רּבה ּׁשאמר מה ּפרּוׁש ְ ֶ ֵֶַַַַַָָ
עג.)חּנה בתרא ּגּלא:(בבא האי ַָָ ַ ָ 

ּכי מתחּזי לספינּתא  ִ ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ַ ְּדמטּבע
ּבריׁשא, חּורּתא ּדנּורא  ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ְ ָ ִצּוציתא
עליּה ּדחקיק ּבאלותא ליּה  ֵ ֲ ִ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ִ ְּומחינן

אהיה: אׁשר  ֶ ְ ֶ ֶ ֲ ֶ ְ ֶאהיה

ְַַרׁשּב"ם:
חּורּתאחּורּתאחּורּתאחּורּתא ּדנּוראּדנּוראּדנּוראּדנּורא ִִצּוציתאצּוציתאצּוציתאצּוציתא ִִָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ִִַַ ְְַַ ְְָָ ָָ

הּוא. מּזיק ּומלאְך לבנה ְְִֵַַָָָאׁש

הרע.ּגּלא היצר הּוא ּדמטּבע– ַ ָ ְֵֶַָָ ַ ְ ַ 
החןלספינּתא הּוא ִ ְ ִ ְ ָ ֵַ

וחׁשּוב ספּון לׁשֹון ּכי(ו)והחׁשיבּות, , ְְְֲִִַָָ
ּולהׁשּפיל, להטּביע רֹוצה הרע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּיצר
והחׁשיבּות החן ּבחינת וׁשלֹום, ְְְֲִִֵַַַַָחס
ּדקדּׁשה. מלכּות ּבחינת יׂשראל, ְְְְִִִֵֶַַָָֻׁשל
חּורּתא ּדנּורא צּוציתא ּכי  ָ ְ ַ ִ ָ ְ ָ ִ ִ ֵ ַ ְ ִּומתחּזי

הרעּבריׁשא, הּיצר מּתחּלה ּכי ְ ֵ ָ ְִִִֵֶַָָָ
את ּומטעה ּבמצוֹות עצמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַמתלּבׁש
מצוה. לעשֹות מסיתֹו ּכאּלּו ְְְֲִִִַָָָָהאדם
חּורּתא, ּדנּורא צּוציתא ּבחינת ְְְְִִִֶַַָָָוזהּו

אף־ ע לבנה; מּזיקאׁש מלאְך ל־ּפי־כן ְְִִֵֵַַַַָָָ
ּדחקיקהּוא. ּבאלותא ליּה  ִ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ִ ַּומחינן

וכּו', אהיה הכנעתֹועלּה ׁשעּקר הינּו ָ ֵ ֶ ְ ֶ ְ ְְִֶַַַָָ
הּתֹורה, על־ידי הּוא הּיצר־ הרע ְֵֵֶֶַַַָָָׁשל
הּקדֹוׁש־ ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה ְִֶֶַָָָֻׁשהיא

ּבחינת היא והּתֹורה ְְִִַַָָּברּוְך־הּוא.
ורחּבן(ז)וי"ו וי"ו ארּכן הּלּוחֹות ּכי , ְְְִַָָָָָָ
יד.)וי"ו אלותא,(ב"ב ּבחינת וזהּו . ְְְִֶַַָָָ

אהיה עלּה ּדחקיק מקלֹות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּדהינּו
הּתֹורה, ּבחינת ׁשמֹות, הינּו ְְְִֵַַַָוכּו',
צּורת הּוא והּוי"ו וי"ו. ּבחינת ְְִִֶַַַָָׁשהיא
הּׁשם ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה והיא ְְִֵֵֶַַָָֻמּקל,
היא הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה הינּו ְְְִִֶַַַַָָָיתּברְך,
ׁשרֹוצה הרע, הּיצר את ְִֵֶֶֶֶַַַָָמכניע
חס מּמׁש, מׁשּגע האדם את ְֲֶַַַָָָָָֻלעׂשֹות
מׁשּגע, הּוא ּבעל־עברה ּכי ְְֲִֵַַָָָֻוׁשלֹום,
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו

ג.) אלא(סוטה עברה עֹובר אדם אין :ֲֵֵֵֶָָָָ
ּוכמֹו רּוח־ׁשטּות. ּבֹו נכנס ּכן ְְְִִֵַַאם
ולׂשּום להּכֹותם צריכים ְְְְִִִֶַַָָָֻׁשהּמׁשּגעים
הּתֹורה מּמׁש כן ּכמֹו ׁשמֹות, ְֲֵֵֵֶַַָָעליהם
מקלֹות ּבחינת הּוא ְְְִִֶַַׁשעֹוסקין
את ּומכניעין מּכין ׁשּבזה ְְִִִֵֶֶֶַַָוׁשמֹות,
את האדם מן ּומגרׁשין הרע ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּיצר
ּבֹו, ׁשּנכנס ׁשטּות והרּוח ְְְִִֶַַַָָהּׁשּגעֹון
ּדחקיק ּבאלותא, ליּה ּומחינן ְְְְְִִִֵַַָָָָּבחינת

ּכּנ"ל וכּו' ׁשמֹות :(ח)עליּה ְֵֵַַָ

דרְך.וזהּו תמימי לׁשֹוןאׁשריאׁשרי ְ ֶ ְְִֵֵֶַַָ ְ ֵ ְ
דרהסּתּכלּות. ּבחינתתמימי ְְְִַ ִ ֵ ָ ֶ ְִַ

כה) ׁשהּוא(בראשית ּתם, איׁש יעקב :ֲִֶַָֹ
לזּכֹות הינּו ּכּנ"ל. הּׂשכל ְְְִִֵֶַַַַַּבחינת
ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש הּׂשכל על ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָלהסּתּכל
זה ּתם, איׁש יעקב ּבחינת ְֲִִֶֶַַָֹׁשהּוא

וזהּו הּתֹורה. על־ידי ההֹולכיםזֹוכין ְְִֵֶַַַָ ְ ִ 

(Â)ספון.מו"ק מאן חשיב מאן ע"ב.(Ê)כח. רכ"ו דף פקודי זוהר כ"ה.(Á)עי' פ' תחלת קדושים מ"ר עי'



9א ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ה' ּתֹורהּבתֹורת ׁשּלֹומד על־ידי ּכי , ְ ַ ְִֵֵֶַָ
לּמלכּות ּכח נֹותן על־ידי־זה ְְְֵֵֶַַַַַֹֹּבכח,
מן לקּבל נּו"ן, ּבחינת ְְְִִִֵַַָֻּדקדּׁשה,
ואזי חי"ת, ּבחינת ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַַַהּׂשכל,

ּכּנ"ל, ּדבריו ונתקּבלים חן, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָנעׂשה
ׁשל והחׁשיבּות החן נתעּלה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַואזי
והּבּקׁשֹות הּתפּלֹות וכל ְְְְִִֵַַַָָָיׂשראל,

ְְִִַנתקּבלים:

א תפילה

È‰Èe�˙B‡ ‰kÊ˙e e�¯ÊÚa ‰È‰zL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈¿«∆»
‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏÂ ,„nÏÏe „BÓÏÏ ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒƒ¿¿«≈¿«¬…¿»¿«¿»

.‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ da ˙B‚‰ÏÂ ,„ÈÓz dÓLÏƒ¿»»ƒ¿«¬»»»»¿»

˙eÎÊ·eÁk e�Ï Ôz˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ‰kÊz ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ „enÏ ÁÎÂ ƒ¿¿…«ƒ«»«¿»¿«∆»¿«¬∆»«ƒ¿ƒ∆»…«
˙‡ Ïh·Ïe L¯‚Ï ‰kÊ�Â ,e�a¯wÓ Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙‡ L¯‚Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï¿«¿ƒ«¿«≈¿»≈∆«≈∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»≈¿«≈∆
L¯‚Ï ‰kÊ� Ïk‰ .ÌÈÚ¯‰ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ e�a ˜a„˙pL ÔBÚbL È�ÈÓ ÏÎÂ ˙eËL Áe¯‰»«¿¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ¿«≈»«¿≈«¬≈»»ƒ«…ƒ¿∆¿»≈
,ÌÈLB„w‰ EÈ˙BÓL dlk ‡È‰ ¯L‡ ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚÂ „enÏ È„ÈŒÏÚ Ïh·Ïe¿«≈«¿≈ƒ¿≈∆«»«¿»¬∆ƒÀ»¿∆«¿ƒ
BL¯‚Ï ‰kÊ� ˜¯ ÏÏk e�zÚc ÏaÏ·Ï ÔBÚbLÂ ˙eËL Áe¯‰Ï Ák ÌeL ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿»«¿¿ƒ»¿«¿≈«¿≈¿»«ƒ¿∆¿»¿

:e�Ïe·b ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ B˜lÒÏe¿«¿≈»≈≈«¿≈

‡p‡e�˙B‡ ÌÈ„È¯ËÓe ÌÈÏaÏ·n‰ ˙B„¯Bh‰ ˙B·LÁn‰ Èea¯ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,‰Â‰È »»¿…»«»»«¿»∆ƒ««¬»«¿«¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ»
˙eËL Áe¯‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ÌlÎÂ ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ˙Ó‡a E˙„B·ÚÓ≈¬»¿∆¡∆¿»≈¿»»»¿À»»ƒ«¿≈»«¿
e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ e�È‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈÚ¯‰ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ e�a ˜a„˙pL ÔBÚbLÂ¿ƒ»∆ƒ¿«≈»«¿≈«¬≈»»ƒ«¿≈¬»≈«¬≈¿»≈
.C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó „‡Ó e�ÏÎN ¯kÚ˙�Â e�zÚc ÏaÏa˙� ¯L‡ „Ú ,ÌÈa¯n‰«¿Àƒ«¬∆ƒ¿«¿≈«¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈¿…¿…¿ƒƒ»≈∆

e�È·‡,„·‡� ‡ÏÂ ‰�È�Á e�Ï Ôz ,"ÂÈNÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ÏkÏ ·BË" ,ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ«…¿«¬»«»«¬»≈»¬ƒ»¿……≈
ÔBÚbM‰Â ˙eËL Áe¯‰ ˙‡ Ïh·Ïe L¯‚Ïe ÚÈ�Î‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ«≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ«¿»≈¿«≈∆»«¿¿«ƒ»

:‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ epnÓƒ∆«¿≈≈∆«»«¿»

ÔÎ·eÏaÏ·Ï ˙eËL Áe¯‰Â Ú¯‰ ¯ˆi‰Ï Ák ÌeL ‰È‰È ‡lL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊz ¿≈¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…ƒ¿∆…«¿«≈∆»»¿»«¿¿«¿≈
,BlL ˙ÂÂˆn‰ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡a E˙„B·ÚÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,È˙B‡ Ïh·Ï ÈzÚc ˙‡∆«¿ƒ¿«≈ƒ«¿»≈¬»¿∆¡∆«¿≈«ƒ¿…∆
ÔÓBË ‡e‰Â ,‰ÂˆÓ ¯·c ‰ÊÈ‡Ï È˙B‡ ˙ÈÒÓ ‡e‰ el‡k ,˙BˆÓa BÓˆÚ LaÏ˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿¿ƒ≈ƒƒ¿≈∆¿«ƒ¿»¿≈
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¯L‡k ,Ì‰a LaÏ˙Ó ‡e‰L BlL ˙ÂÂˆn‰ el‡ È„ÈŒÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ ‰Êa»∆∆∆¿«¿««¿»«¿≈≈«ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈»∆«¬∆
Ú ÏÓÁÂ ÒeÁ ,‰Â‰È ‡p‡ :‰Ê Ïk zÚ„È „·Ï ‰z‡epnÓ È�ÏÈv‰Â ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� Ï «»¿«»«¿»»∆»»¿…»«¬…««¿ƒ»À¿»»¿«ƒ≈ƒƒ∆

ÌÈÏeaÏ·a ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,È˙B‡ ˙BÚË‰Ï ÁÎ BÏ ‰È‰È Ï·Ï ,el‡‰ ˙BÚ¯‰ ÂÈ˙BˆÚÓ≈≈»»»»≈¿«ƒ¿∆…«¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ
.eÏl‰«»

È��‰ÂEÈÏÚ ÈÓˆÚ CÓBÒ È�‡Â ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈÏÚ È·‰È Ïk ˙‡ CÈÏLÓ ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿…»¡…«≈…≈¬««¬ƒ≈«¿ƒ»∆
ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ˙Ó‡‰Â ¯Li‰ C¯„a ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÎÈÏBz ‰z‡L ,„·Ï¿«∆«»ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿∆∆«»»¿»¡∆¿»≈¿»
ÔÈÓÈ E�Bˆ¯Ó ¯eÒ‡ ‡ÏÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯k eÈ‰È ÌlkL ,‰Úe�˙e ‰Úe�z ÏÎa ‰ÚL»»¿»¿»¿»∆À»ƒ¿ƒ¿¿«¿…»≈¿¿»ƒ
E�Bˆ¯ ˙Ú ÏÎa ÔeÎÏ e�Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,e�Á�‡ Ì„Â ¯Na Èk zÚ„È ‰z‡ Èk ,Ï‡ÓNe¿…ƒ«»»«¿»ƒ»»»»¬«¿¿ƒ∆¿»»¿«≈¿»≈¿¿
¯ˆi‰Ï Ák ÌeL ‰È‰È ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ Ôk ÏÚ .BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ·Bh‰«∆¡∆«¬ƒ«≈»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…ƒ¿∆…«¿«≈∆
˜¯ ,ÏÏk ÌÏBÚa ÏeaÏa ÌeLa „BÚ ÈzÚc ˙‡ ÏaÏ·Ï ÔBÚbM‰Â ˙eËL Áe¯‰Â Ú¯‰»»¿»«¿¿«ƒ»¿«¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«
È�ÎÈ¯„˙Â È�ÎÈÏB˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯z ‰z‡Â .„·Ï EÈÏÚ CBÓÒÏ ‰kÊ‡∆¿∆ƒ¿»∆¿«¿«»¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
Ìlk È˙BÚe�˙e È˜ÒÚÂ ÈNÚÓ ÏkL ÔÙ‡a ,Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ˙Ó‡‰ C¯„a¿∆∆»¡∆»ƒ¿»≈¿»∆«¿…∆∆»«¬««¬»«¿«À»
·Bh‰ E�Bˆ¯k eÈ‰È Ìlk ,Èa ÌÈÈeÏz‰ Ïk ÏLÂ ÈˆÏÁ È‡ˆBÈÂ È�a ÏL ˙BÚe�z‰ ÏÎÂ¿»«¿∆»«¿¿≈¬»«¿∆»«¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿¿«

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ „ÈÓz „·Ï¿«»ƒ≈«»¿«»

ÔÎ·eÏÚ ¯ab˙iL ,‰M„˜c ˙eÎÏÓÏ Ák ÔzÏ ‰kÊ‡L ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚz ¿≈««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆ƒ≈…«¿«¿ƒ¿À»∆ƒ¿«≈«
EÈÓÁ¯a È�pÁ˙e ,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆi‰ ¯Èa‚‰Ï ‰kÊ‡Â ,‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓ«¿»¿»»¿∆¿∆¿«¿ƒ«≈∆«≈∆»»¿»≈ƒ¿«¬∆
¯B‡a ¯·c ÏÎa ÏkzÒ‰Ï ‰kÊ‡L ,‰M„˜c ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¿ƒ«»«»¿»»≈∆ƒ¿À»∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿»»»¿
,ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰ Ïk È„ÈŒÏÚ C¯a˙È ÌM‰Ï ÈÓˆÚ ˜a„Ï Ba LiL ‰M„˜c ÏÎO‰«≈∆ƒ¿À»∆≈¿«≈«¿ƒ¿«≈ƒ¿»««¿≈»«¿»ƒ∆»»
:EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ˙Ú ÏÎa ÈÏ‡ Ên¯Ó ‰z‡L ÌÈÊÓ¯‰ ˙‡ ÌlkÓ ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿»ƒƒÀ»∆»¿»ƒ∆«»¿«≈≈«¿»≈¿ƒ¿»≈≈∆

ÔÎ·e˙Ú ÏÎa ,·BË ‡ÏÓ „ÒÁ ‡ÏÓ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ÔBˆ¯ ‡ÏÓ EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆»≈»»≈«¬ƒ»≈∆∆»≈¿»≈
ÔÁ ÈÏ Ôz˙Â ,„ÒÁÂ ÔÁ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,ÈÏÚ ÏÓÁ˙Â ÒÁzL ,„ÈÓz Ú‚¯ ÏÎ·e¿»∆«»ƒ∆»…¿«¿…»«¿«¿ƒ«»«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ≈
,EaÏa È¯·c eÒ�kiL ÔÙ‡a ,ÌÈ�e�Á˙Â ÔÁ È¯·c ÈÏ ÚÈtL˙Â .È‡B¯ Ïk È�ÈÚ·e EÈ�ÈÚa¿≈∆¿≈≈»«¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈≈¿«¬ƒ¿…∆∆ƒ»¿¿»«¿ƒ∆
„Âc ˙Èa ÏÚ ÈzÎÙLÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e ,„ÈÓz È˙Lw·e È˙lÙz ˙‡ Ïa˜˙e¿«≈∆¿ƒ»ƒ«»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»∆»¿»«¿ƒ«≈»ƒ
ÔÁ È¯·c EÈ�ÙÏ e�È¯·c eÈ‰iL ‰kÊpL ,"ÌÈ�e�Á˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È ·LBÈ ÏÚÂ¿«≈¿»«ƒ«≈¿«¬ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»≈¿»∆ƒ¿≈≈
È�ÙÏ ˙Á�Ïe ÔBˆ¯Ï e�È¯Ó‡ eÈ‰ÈÂ EaÏa Ò�ÎÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔzzL ÔÙ‡a ,ÌÈ�e�Á˙Â¿«¬ƒ¿…∆∆ƒ∆»∆»ƒ¿…¿ƒ∆¿ƒ¿¬»≈¿»¿««ƒ¿≈

:E„B·k ‡qkƒ≈¿∆

B�Ba¯˙e·ÈLÁ‰Â ÔÁ‰ Ïk Èk ,e��BÈÊ·e e�˙eÏÙLa ‰‡¯e e�È�Úa ‰ËÈa‰ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»«≈¿«¬ƒ
ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·� Ï‡¯NÈ EnÚÂ ,‰f‰ ¯n‰ ˙eÏ‚a ÏÙ� LB„w‰ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¿«»»«¿»«««∆¿«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

.Ì‰ÈÏ‡ ÏÙ� ˙e·ÈLÁ‰Â ÔÁ‰ ÏÎÂ ,ÌÈÚL¯‰Â Ì"ekÚ‰ È�ÈÚa¿≈≈»«¿»¿»ƒ¿»«≈¿«¬ƒ»«¬≈∆



ב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּכהנים אל 11 ִ ֲֹ ַ ֶֹ ֱאמר

ÔkŒÏÚÏc‚˙e ÌÓB¯˙e ‰ÏÚ˙Â ,LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ÏÚ EÈÓÁ¯ ·¯k ‡� ‰ÒeÁ «≈»»¿…«¬∆«¿¿«»¿«»¿«¬∆¿≈¿«≈
˙‡ ÚÈ�Î˙Â Ïh·˙e .˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a Ï‡¯NÈ ÏL ˙e·ÈLÁ‰Â ÔÁ‰ ˙‡∆«≈¿«¬ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆
ÔÁ ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ,ÌÈÚL¯‰Â ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Â Ì"ekÚ‰ ÏL ˙e·ÈLÁ‰Â ÔÁ‰«≈¿«¬ƒ∆»«¿«ƒ¿»«¬»¿»¿»ƒ∆…ƒ¿∆»∆≈
e�˙lÙz ˙‡ Ïa˜˙e ÚÓL˙Â ,Ï‡¯NÈ Ô¯˜ ÌÓB¯˙e ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ ‡Ï ˙e·ÈLÁÂ«¬ƒ…¿«¿»¿…¿«»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿«≈∆¿ƒ»≈
:·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e .e�˜ÁB„Â e�È�Úa ¯eL˙Â e�ÏÓÚa ËÈa˙Â ,˙Ú ÏÎa e�˙˜�‡Â¿∆¿»≈¿»≈¿«ƒ«¬»≈¿»¿»¿≈¿¬≈¿«≈ƒ¿»∆»
e�pÁ ."ÚÓL ÂÈÏ‡ BÚeL·e epnÓ ÂÈ�t ¯ÈzÒ‰ ‡ÏÂ È�Ú ˙e�Ú ıwL ‡ÏÂ ‰Ê· ‡Ï Èk"ƒ…»»¿…ƒ«¡»ƒ¿…ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿«¿≈»»≈«»≈
Ce¯a ,ÌÈÓÁ¯a Ï‡¯NÈ EnÚ ‰t Ïk ˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ,e�˙lÙz ÚÓLe e��ÚÂ«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ«»≈«¿ƒ«»∆«¿ƒ¿»≈¿«¬ƒ»

:‰lÙz ÚÓBL ‰z‡«»≈«¿ƒ»

בתורה

לברכה: זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מׁשה, אל ה' אלוּיאמר אמר ַ ֶֹ ֶ ֶֹ ֱ ֶֹ 
ואמרּתהּכהנים אהרן, ּבני ַ ֲֹ ִ ְ ֵ ַ ֲ ְֹ ָ ַ ְ ָ 

ל לנפׁש יּטּמאאליהם, א ֲ ֵ ֶ ְ ֶ ֶ ִֹ ַ ָ 
כא)ּבעּמיו: (ויקרא ְ ַ ָ 

ּדצניעּותאאיתא (זהר(א)ּבספרא ִ ָ ְְְִִִָָ
קעז.) דף ב פרק מּנּוקבאתרומה :ְִָ

ּדחּיי רּוחא מׁשְך ְְְְֵַַַַָָָּדפרּדׂשקא
ְִִָלמׁשיחא.

הּואּכיא מׁשיח ׁשל זינֹו ּכלי עּקר ִ ְִִֵֵֶַַָ
חטם, ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָֹהּתפּלה,

ׁשּכתּוב מח)ּכמֹו ּותהּלתי(ישעיהו : ְְִִֶָָ

וכל חּיּותֹו, עּקר ּומּׁשם לְך; ְֱִִִֶַָָָָאחטם
הּכביׁשֹות וכל ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַָמלחמּתֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּׁשם, הּכל – (שםׁשּיכּבׁש ְְִִֶֶַָָֹֹ
זהיא) – וכּו' ה' ּביראת והריחֹו :ְְְֲִִֶַַ

ּכמֹו ּכלי־ זינֹו, עּקר וזה חטם, ְְְְִִֵֵֶֶַַֹּבחינת
מח)ׁשּכתּוב ּובקׁשּתי.(בראשית ּבחרּבי : ְְְְִִֶַַָ

ּוכמֹו ּובּקׁשה. ּתפּלה רׁש"י: ְְִִֵֵַַָָָּופרׁש
מד)ׁשּכתּוב בקׁשּתי(תהלים לא ּכי : ְְִִֶַָֹ

הּללנּו ּבאלהים וכּו' ּבחינת(ב)אבטח , ְְְְִִִֵֶַַָֹ
לְך: אחטם ְֱִִֶָָָּוּתהּלתי

על־ידיוזהב לקּבל צריְך הּכלי־זין ְ ֶ ְְְִִִֵֵַַַַָ
ׁשמירת הינּו יֹוסף, ְְְִִֵַַַּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו מה)הּברית, חגֹור(תהלים : ְְֲִֶַָ
ירְך על ׁשּכתּוב(ג)חרּבָך ּוכמֹו (תהלים. ְְְֵֶַַָָ

ע"א.(‡) רפ"ט דף האזינו ובא"ז ע"ב ק"ל דף נשא אד"ר קכג.(·)עי' ב"ב ר"מ(‚)עי' ויחי זוהר עי'
ע"ב.



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ יב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

–קלב) לְך לכּסא אׁשית בטנָך מּפרי :ְְְְִִִִִֵָָ
אם ּתפּלה. ּבחינת מׁשיח, ּבחינת ְְְִִִִִֶַַַָָזה
על־ידי הינּו ּבריתי, בניָך ְְְְְִִִֵֶַַָיׁשמרּו

יֹוסף. ְִֵַּבחינת

אתויֹוסף נטל הּברית, את ׁשּׁשמר ְ ֵ ְִֶֶֶַַַָָ
ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶַַָהּבכֹורה,
ׁשנים, ּפי ּבחינֹות הּתפּלה*, ְְְֲִִִִַַַָעבֹודת
ׁשּיׁש ׁשנים, ׁשנים. ּפי הּוא הּתפּלה ְְְִִִִִֵֶַַַָּכי
ּוׁשאלת מקֹום ׁשל ׁשבחֹו ְְִֵֶֶַָָּבהם

ּבחינות(ד)צרכיו והּוא קמט). וחרב(שם : ְְְְִֶֶָָֹ
ּפּיֹות, ׁשּתי ּבחינֹות ּבידם, ְְְִִִִֵָָּפיפּיֹות
על־ מראּובן ונּטל ׁשנים. ּפי ְְְְִִִִֵֵַַַּבחינֹות

אביו יצּועי ׁשחּלל היא(ה)ידי ּכי , ְְִִִִֵֵֵֶָ
הּברית: ּבׁשמירת ְְִִִַַָּתלּוי

לבחינת ׁשּזכה ּבׁשביל יֹוסף ּכן ועל *ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
אחטם, ּתהּלתי ּבחינת ׁשהיא ְְְֱִִִִִֶֶַָָָּתפּלה,
מּנּוקבא הּנמׁשְך חּיּות ְְְִִִִַַָָּבחינת

ּבן נקרא ּכן על ּכּנ"ל, ּפֹורתּפֹורתּפֹורתּפֹורתּדפרּדׂשקא ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ ָָ
ּבחינת ׁשהם ׁשהםתרפתרפתרפתרפ""""וווויֹוסף, אֹורֹות ְִֵֵֵֶֶַ

ׁשמֹות: בבבב""""ןןןן,,,,ׁשבעה ממממ""""הההה,,,, סססס""""גגגג,,,, עעעע""""בבבב,,,, ְִֵָ
קמקמקמקמ""""גגגג,,,, קנקנקנקנ""""אאאא,,,, תרפתרפתרפתרפ""""וווו,,,,ׁשעֹוליםקסקסקסקס""""אאאא,,,, ִֶ

ּכי ּדפרּדׂשקא, מּנּוקבא ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשּמקּבל
תרפתרפתרפתרפ""""וווו....ּבגימטרּיא""""ּפרּדׂשקאּפרּדׂשקאּפרּדׂשקאּפרּדׂשקא"""" ַַ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְִִַָָָ

לידעּומיג צריְך הּזה, לחרב ׁשּזכה ִ ִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא החרב, עם ללחם ְִִֵֶֶֶַֹֹאיְך
וׁשּיהא לׂשמאל, אֹו לימין אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָֹיּטה

יחטא: ולא הּׂשערה אל ְֲֲִֵֶַַַַָֹקֹולע

ּבחינֹותוזה על־ ידי אּלא אפׁשר אי ְ ֶ ְְְִִֵֶֶַָָ
עּמּודא הּוא מׁשּפט ּכי ְְִִִַָָָמׁשּפט,

ּכלי(ו)ּדאמצעּותא עם ׁשּקֹולע הינּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
מּטה ואינֹו הּצריְך, הּמקֹום אל ְִֵֵֶֶַַַָָזינֹו
וזה לאמצע. אּלא לׂשמאל ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹלימין

קיב)ּבחינת ּדבריו(תהלים יכלּכל : ְְְְִֵַַָָ
את יֹוסף קּבל זה ּובׁשביל ְְְִִִִֵֵֶֶָּבמׁשּפט.
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּיעקב, ּדוקא ְְְֲִֶַַַָָָֹהּבכֹורה

מח) אני(בראשית – וכּו' לָך נתּתי ואני :ְְֲֲִִִַַָ
וזה מׁשּפט. ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֶֶַַָָּדיקא,

פא) ּבחינת(תהלים הּוא, ליׂשראל חק ּכי :ְְְִִִֵַָֹ
ׂשם. ּבׁשארֹו חק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִִֵֶָָֹּברית,
ׁשּצריְך הינּו יעקב, לאלהי ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹמׁשּפט
מּבחינת החרב זאת לקּבל ְְִִֵֵֶֶַַַֹיֹוסף
ּבּמׁשּפט. ּדבריו ׁשּיכלּכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמׁשּפט,

עב)וזה ּתן,(תהלים למלְך מׁשּפטיָך : ְְְִֵֶֶֶֶָ
מׁשּפט: מּבחינת יקּבל ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּמׁשיח

ידיד מׁשּפטועל לבחינת זֹוכה מה ְ ַ ְ ֵ ְְִִִֶַָָ
ׁשעל צדקה, ידי על –ְְֵֶַַָָ
הּמׁשּפט, ּבמּדת אֹוחזין צדקה ְְְְֲִִִֵַַָָָידי

ׁשּכתּוב לג)ּכמֹו עׂשה(דברים ה' צדקת : ְְִֶַָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו צט)ּומׁשּפטיו, :(תהלים ְְִֶָָָ

צדקה ּכי וכּו', ּביעקב ּוצדקה ְְְְְֲִִַָָָָָֹמׁשּפט
ׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשּפט, ידי על (שםהּוא ְְְִֵֶַָָ

וזהעה) יׁשּפיל זה ׁשֹופט, אלהים :ְְִִֵֶֶֶַֹ
לזה; ּומעׁשיר לזה, ׁשּמֹוריׁש – ְְֲִִִֶֶֶַָירים
זה ּבבחינת הּוא צדקה ְְְִִֵֶֶַָָּוכׁשּנֹותן
ּובבחינת ממֹונֹו, ׁשּמחּסר ְְְִִִֵֶַַַָיׁשּפיל,

ׁשּמע ירים, נמצא,וזה לעני. ׁשיר ְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

ז.(„) ע"ז לב. לא. ברכות ויחי.(‰)עי' ע"ב).(Â)בפ' י"ז (דף לתיקונים שניה הקדמה



ב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּכהנים אל 13 ִ ֲֹ ַ ֶֹ ֱאמר

מׁשּפט. ּבמּדת זה ידי על ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשאֹוחז
צדקה להפריׁש צריְך זה ְְְְִִִִֶַָָָּובׁשביל

הּתפּלה צ"בקדם סי' או"ח ובשו"ע י. דף (ב"ב ְִֶַָֹ
ּדבריוס"י) לכלּכל ׁשּיּוכל ּכדי ,ְְְְֵֵֶַַָָ

הּׂשערה אל קֹולע ׁשּיהא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבמׁשּפט,
יחטא: חכמינּווזהולא ׁשאמרּו ְְֲִַֹ ֶ ְֲֵֶָָ

לברכה קכג.)זכרֹונם נתן(ב"ב למה : ְְִִַָָָָָָ
ּבׁשביל ליֹוסף, הּבכֹורה את ְְְֲִִֵֶַַָֹיעקב
הּבית לּבעל משל אֹותֹו. ְְִִֵֶַַַַָָׁשּכלּכל
ּכמֹו וכּו', ּביתֹו ּבתֹוְך יתֹום ְְְִֵֵֶָׁשּגּדל

מז)ׁשּכתּוב את(בראשית יֹוסף ויכלּכל : ְְֵֵֶֶַַָ
ּכמֹו הּטף; לפי לחם אחיו ואת ְְְִִֶֶֶֶַָָָאביו

כא) (לׁשֹון(יחזקאל ּדרֹום אל הּטף :ְֵֶַָ
ׁשגּורה ׁשהיה הינּו הּטף, לפי ְְְִִֶַַָָָָדּבּור).
ועל הּצדקה, על־ ידי ּבפיו ְְְְְִִֵַַַָָָּתפּלתֹו
יעקב, לֹו נתן ׁשעׂשה, הּצדקה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹידי
הּבכֹורה, את מׁשּפט, ּבחינת ְְְִִֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת ְְְִִֶֶַָָׁשהּוא
ׁשהּוא ּדיקא, אני ׁשכם. לָך נתּתי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָואני

מׁשּפט: ְְִִַָּבחינת

הםועּקרה זרֹות הּמחׁשבֹות ׁשל ְ ִ ָ ֲֵֶַַָָ
הּמׁשּפט, קלקּול ְְְִִֵַַָעל־ידי
ּכמֹו עינין, ּבחינת הּוא מׁשּפט ְְְְִִִִַַָּכי

יד)ׁשּכתּוב עין(בראשית אל וּיבאּו : ֵֶֶַָָֹ
ּבחינת זה לג)מׁשּפט, יעקב.(דברים עין : ְְֲִִֵֶַַָֹ

קלקּול ּבא מׁשּפט קלקּול ְְְְְִִִֵַָָועל־ ידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו טז)לעינין, ּכי(דברים : ְְִִֶַָָ

ּבחינת זה חכמים. עיני יעּור ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשחד
ׁשהם ׁשּבּתפּלה, זרֹות ְֲִֵֶֶַַָָָמחׁשבֹות
ׁשּכתּוב ּכמֹו עינין, על ּדמכּסין ְְְֲִִִִֶַַַָָעננין

ג) וכּו'(איכה לְך בענן סּכתה .(ז): ְֶַָָָָֹ
ּכמֹו מׁשּפט, ּבחינת ׁשּיתּקן ְְְְִִִֶֶַַָָֻּולעתיד,

א)ׁשּכתּוב ּבמׁשּפט(ישעיהו צּיֹון : ְְִִֶָָ
על ּדמכּסין עננין יתעּבר אזי ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָּתּפדה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו נב)עינא, ּבעין(שם עין ּכי : ְְִִִֵֶַַָָ
נקרא זה ּובׁשביל צּיֹון, ה' ּבׁשּוב ְְְְִִִִִֶָיראּו

מט)יֹוסף עין:(בראשית עלי ּפרת ּבן : ֲִֵֵֵָָֹ

ּבתפּלתֹו,וצריו לכּון אחד ּכל ְ ָ ִ ְְִִֵֶַָָָ
לּצּדיקים עצמֹו ְְִִֵֶַַַַׁשּיקּׁשר
הּוא ׁשּבּדֹור צּדיק ּכל ּכי ִִֶֶַַַָׁשּבּדֹור,
ׁשּמצינּו ּכמֹו מׁשיח, מׁשה ְְִִִֶֶַַָָֹּבחינת
ּכמֹו: מׁשה, לזה זה קֹורין ְִִִֶֶֶֶַַָֹׁשהּצּדיקים

קאמרּת ׁשּפיר זה(ח)מׁשה ּומׁשה . ְְֲִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשיח, מט)ּבחינת :(בראשית ְְִִֶַַָָ

מׁשיח מׁשה דא ׁשילה, יבא ּכי .(ט)עד ִִִֶַַָָָֹֹֹ
אחד ׁשּכל ּותפּלה ּתפּלה ְְְִִֶֶָָָָָוכל
איבר ּבחינת הּוא ְְִִֵֵַַָמתּפּלל,
הּמׁשּכן, איברי ׁשהם ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמהּׁשכינה,
יכֹול מּיׂשראל אחד ׁשּום ְִִֵֵֶֶָָָׁשאין
חד ּכל ּבׁשיפא ׁשיפא ְְְֲִַַָָָָָָלאעלא
ּבׁשביל ּבלחּוד. מׁשה אּלא ְְְְִִִֵֶֶָֹלדּוכתּה
הּתפּלֹות ּכל ּולקּׁשר להביא צריְך ְְְִִִֵֶַַָָָזה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדֹור, לט)לצּדיק :(שמות ְְִֶַַָ
והּוא מׁשה, אל הּמׁשּכן את ְְִִֶֶֶַַָָֹוּיביאּו

(Ê).ע"ב נ' דף כ"א תיקון תיקונים ע"ב.(Á)עי' ק"א כה(Ë)שבת בראשית כז.זוהר :



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ יד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ולעׂשֹות ּבׁשיפא ׁשיפא לאעלא ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָיֹודע
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלמה, קֹומה (שםאֹותּה ְְֵֶָָָָ

הּמׁשּכןמ) את מׁשה וּיקם :(י): ְִֶֶֶַַָָֹ

לׁשמרוכל לֹומד ׁשאדם הּתֹורה ְ ָ ְִֵֶַָָָֹ
הם האֹותּיֹות ּכל ְֲִֵַָָולעׂשֹות,
ּבתֹוְך נתלּבׁשים והם נׁשמֹות, ְְְְְִִִֵֵַָניצֹוצי
ּבבחינת ׁשם ונתחּדׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָהּתפּלה,

ִעּבּור*.

ּבאים הּנׁשמֹות ׁשּכל ּבּגלּגּולים, ְְִִִֶַַַָָָָ*ּכּמּובא
עּבּור ּבבחינת הּמלכּות ְְְִִִַַַּבתֹוְך

ׁשם. ְְְִִַָונתחּדׁשים

יט)וזהּו מסּפרים(תהלים הּׁשמים : ְ ֶ ְְִִַַַָ
ׁשהּוא הּתֹורה, הינּו אל, ְְֵֶַַָּכבֹוד
הּנׁשמֹות, ּבחינת הינּו ּומים, ְְְִִֵַַַַָאׁש
ּבחינת ׁשהּוא הּתפּלה, ּבתֹוְך ְְְִִִֶַַָָּובאים

ׁשּכתּוב ּכמֹו אל, סו)ּכבֹוד ׂשימּו(תהלים : ְְִֵֶָ
אחטם ּתהּלתי ּבחינת: ּתהּלתֹו, ְְְְִִִִֶַָָָָכבֹוד
הּנקרא הּתפּלה עם והּנׁשמֹות ְְְְִִִַַַָָָָלְך.

מלּבׁשת(יא)ּכבֹוד ׁשהיא ׁשם על ,(* ְִֵֶֶֶַַָ
למאנּה קרא יֹוחנן רּבי ּכי ְִִֵַָָָָָָאֹותנּו,

נקראת(יב)מכּבדּותא ועל־ידי־זה , ְְְְְִֵֵֶַַָ
לזה: זה מאירין והן אל, ְְְִִֵֵֶֶָּכבֹוד
ּבבחינת להּתפּלה מאירין ְְְְְִִִִִַַַָָהּנׁשמֹות
מאירה והּתפּלה נּוקבין, מין ְְְְֲִִִִַַַַָָָהעלאת
ׁשהיא חּדּוׁשין, ּבבחינת ְְְִִִִִֶַַָלהּנׁשמֹות
עּבּור, ּבבחינת אֹותם ְְִִִֶֶַַָמחּדׁשת
ּבּתפּלה המלּבׁשין ְְְְִִַַַָָָֻוהּנׁשמֹות
הם ׁשּבּדֹור לּצּדיק ִֵֶַַַַָהּמּובאֹות

מה)ּבבחינת ּב(תהלים אחריה: תּולֹות ְְֲִִֶַַָ
לְך: מּובאֹות ֵֶָָָרעֹותיה

ע"ב ע"ג ּבתרא ְַָָָּבבא
חדאאמר זמנא חּנה: ּבר ּבר רּבה ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ִ ְ ָ ָ ָ 

ּבספינּתא, קאזלינן  ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ָ ָ ֲהוה
ליּה ּדיתבא ּכורא ההּוא  ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ָ ִ ָ ְוחזינן
אגּמא וקדחה אּגּביּה,  ָ ַ ֲ ָ ְ ָ ְ ֵ ַ ַ ָ ְ ָחלתא
הּוא, יּבׁשּתא סברינן  ָ ְ ֶ ַ ָ ִ ְ ַ ֵ ִעּלּויּה.
אּגּביּה. ּובׁשלינן ואפינן  ֵ ַ ַ ָ ִ ְ ַ ָ ִ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ְוסלקינן
לאו ואי ,אתהּפי ּגּביּה חם  ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ֵ ַ ַ ַ ְוכד
הוה ספינּתא, מּקרבא  ָ ֲ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ָ ֲ ַּדהוה

 ָ ִ ְ ַטבעינן:

ְַַרׁשּב"ם:
אּגּביּהאּגּביּהאּגּביּהאּגּביּה.... חלתאחלתאחלתאחלתא נקּבץּדיתבאּדיתבאּדיתבאּדיתבא חֹול ׁשהיה ְְ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְָָ ַַָָ ַַַַ ֵֵַַ ְִֵֵֶָָָ

ּגּבֹו: החֹול:וקדחוקדחוקדחוקדח....על על עׂשבים ְְַַ ְְָָ ַַָָ ֲִַַַַָ
היאהיאהיאהיא.... יּבׁשּתאיּבׁשּתאיּבׁשּתאיּבׁשּתא היא:וסברינןוסברינןוסברינןוסברינן הּים איי ְְ ְְַַ ְְַַ ְְִִ ִִָָ ַַָָ ֶֶַַ ְְֶֶ ְְָָ ִִָָ ִִִִֵַָ

חנה:וזה ּבר ּבר רּבה חזינןׁשאמר ְ ֶ ֲֶַַַַָָָָ ִ ָ 
ּכורא ּבגלּותנּו,להאי ּכי וכּו'. ְ ַ ַ ְ ָ ְְִֵָ

ּבהסּתרת הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְְְִַַַָָָָּכביכֹול,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ל)ּפנים, הסּתרּת(תהלים : ְְְִִֶַָָָ

ּופנה רחמים, ּבחינֹות ׁשהּוא ְֲִִֶֶַָָָפניָך;
וכל ּדין. ּבחינֹות ׁשהּוא ְְִִֶֶָֹערף,
ׁשּפנה זה על ּובּקׁשתנּו ְִֵֵֶֶַַָָָָּתפּלֹותינּו
ּכמֹו ּפניו, את ׁשּיחזר אלינּו, ְֲֵֵֶֶֶַָָֹֹערף

פו)ׁשּכתּוב ּוכמֹו(שם אלי; ּפנה : ְְֵֵֶַָ
ו)ׁשּכתּוב ּוכׁשאנּו(במדבר ּפניו. ה' יאר : ְֵֶֶָָָָָ

אנחנּו יֹום ּובכל הּגלּות, ארְך ְְֲִֶַַָָֹרֹואים
ויׁש נֹוׁשעים, ואינם אליו ְְֲִִֵֵֵָָָצֹועקים

(È).ע"ב רל"ח דף פקודי זוהר בכת"י(È‡)עי' (* (מצאתי). כבוד נקרא אותם.נ"א :(·È).ע"א קי"ג שבת



ב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּכהנים אל 15 ִ ֲֹ ַ ֶֹ ֱאמר

חס ׁשּטֹועים ּבני־ יׂשראל, ְְִִֵֵֵֵֶַַָמעּמנּו
הם הּתפּלֹות ׁשּכל ּבלּבם, ְְְִִֵֶַָָָוׁשלֹום
הּתפּלֹות, ּכל ּבאמת אבל ְֱֲִִֶֶַָָָלריק.
הם ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ְִִֵֶַַָָהּצּדיקים
ּכמֹו אֹותם, ּומקימים אֹותם ְְֲִִִַָָמעלים
הּמׁשּכן. את מׁשה וּיקם ְִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב:
לדּוכּתיּה, ּוׁשיפא ׁשיפא ּכל ְְְְֲִֵַָָָָָּומעלין
מעט הּׁשכינה ׁשל קֹומתּה ְְִִֶַַָָָּובֹונין
קֹומתּה, ׁשעּור ׁשּיׁשּתּלם עד ְְִִֵֶַַַָָמעט,
ויׁשלים מׁשה, ּדא מׁשיח, יבֹוא ְְִִֶַַָָָָֹאז

ּבׁשלמּות. אֹותּה ויקים ְְִִֵָָָאֹותּה

–ּפרּוׁש:וזה ּכורא להאי הּואחזינא ְ ֶ ֲֵ ִ ָ ְ ַ ַ ְ ָ 
הּדֹור, צּדיק ְִִַַַּבחינת

ּדג מׁשיח;,(יג)הּנקרא מׁשה ּבחינת זה ְְִִִֶֶַַַָָָֹ
– אּגּבּה חלּתא ליּה הינּוּדיתיב ְ ָ ִ ֵ ַ ְ ָ ַ ַ ֵ ְַ

זה על מתּפּללים ׁשאנּו ְְְִִִֶֶַַַָהּתפּלֹות,
אלינּו; ערף ּפנה ליּהׁשּכביכֹול יתבא ְִֵֵֶֶַָָָֹ ְ ָ ֵ 

מׁשה,– אל הּמׁשּכן את וּיביאּו ְְִִֶֶֶַַַָָֹהינּו
הּתפּלה את ּולקּׁשר להביא צריְך ְְְִִִִֵֶַַָָָּכי

ׁשּבּדֹור; אגמאלהּצּדיק עלּה וקדחי ְְִֶַַַ ַ ְ ֵ ֲ ֵ ֲ ְ ָ 
הּתפּלה,– עם הּבאים הּנׁשמֹות ְְְִִִַַַַָָָהינּו

וכּו', רעֹותיה אחריה ּבתּולֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָּבחינת
ּכמֹו עׂשבין, נקראין הן הּנׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַָָָּכי

טז)ׁשּכתּוב ּכצמח(יחזקאל רבבה : ְְֶֶַָָָ
נתּתיְך. הּואהּׂשדה יּבׁשּתא וסברינן ְְִֶַַָ ַ ְ ִ ָ ַ ֶ ְ ָ 

ּפרֹות;– עֹוׂשה אינֹו ׁשהּתפּלֹות ְְִֵֵֶֶַַהינּו
אּלא ּכן, אינֹו ּבאמת סלקינןאבל ֱֲֵֵֶֶֶַָָ ְ ִ ָ 

– ּובׁשלינן הּתפּלֹותואפינן ּכל הינּו ַ ֲ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ְְִַַָ
ּׁשּמרּבין מה וכל ועֹולין, ְְְְִִִֶַַַָָסלקינן
ּביֹותר הּׁשכינה נבנה ְְְְִִִִֵַָָָּבתפּלה,
אפינן וזה לּזּוּוג. עצמּה את ְְְְֲִִִֶֶַָָָּומכינה
הכנה הם ּובּׁשּול אפּיה ּכי – ְֲֲִִִִֵַָָָָּובׁשלינן
ׁשּכתּוב ּכמֹו זּוּוג, לבחינת ְְֲִִִִֶַָָָלאכילה,

לט) הּוא(בראשית אׁשר הּלחם אם ּכי :ֲִִֶֶֶַ
ּכל ׁשל קֹומה ּכׁשּיׁשּתּלם ְְִֵֵֶֶַָָאֹוכל.
הּתפּלֹות, רב על־ידי הינּו ְְְְִִֵַַַַָֹהּׁשכינה,
הּדין מּדת ויתהּפְך רחמיו, ְְְֲִִִִֵַַַַָָיּכמרּו

הרחמים. ְֲִִַַָלמּדת

–וזה חם יּכמרּוּכד ּכאׁשר הינּו ְ ֶ ַ ַ ְְֲִֶַַָ
–רחמיו. אתהּפ הינּוּגּבּה ֲַַָ ֵ ִ ְ ַ ַ ְַ

הרחמים. למּדת הּדין מּדת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָׁשּיתהּפְך
– לספינּתא מקרבינן הוי לא  ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ֵ ֲֹ ִ ְואי

זאת אעׂשה למעני למעני (ישעיהוהינּו: ְְְֱֲֲִִֶֶַַַֹ
ּבּמדרׁשמח) ּכדאיתא כז); מי(ויקרא : ְְִִִִַָָ

לי עׂשה מי לֹו, ואׁשּלם ְֲִִִִִֵַַַָָהקּדימני
וכּו'. ּבית לֹו ׁשּנתּתי קדם ְְִִֶֶַַָָֹמזּוזה
וכל ׁשּלנּו טֹובים מעׂשים ׁשּכל ְְֲִִִֶֶַָָָָנמצא,
ראּוי ואין מאּתֹו, הּכל ְְִִֵֵַַָֹהּתפּלֹות,
ּדבר, ׁשּום על ׂשכר לקּבל ְֲֵַַַָָָָֹלחׁשב
ׁשעל־ידי ׁשּנראה ְְְִִֵֶֶֶַַַואף־ על־ּפי
אף־ הּגאּלה, יהיה ותֹורתנּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻּתפּלתנּו
לחסּדֹו, אנחנּו צריכין ְְְְֲִִִֵַַַעל־ ּפי־ כן

וזה אֹותנּו. יגאל לאׁשּבחסּדֹו אי ְְְְִִֶֶַַָ ֹ
– ספינּתא חסד,מקרבת ּבחינת זה ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְִֶֶֶַ

(‚È).ע"ב רע"ח ובדף ע"א מ"ב דף ויקרא ובזוהר דג ערך אור מאורי עי'



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ טז ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו
חסידים רּבן חסּדֹו(יד)הּסּפנין לא אי , ְֲִִִִַַַָָֹֻ

ּבּגלּות:טבעינן וׁשלֹום חס ַ ְ ִ ָ ְַַָָ

הּכהניםּפרּוׁש:וזה אל –אמֹור ְ ֶ ֱֵ ֶ ַ ֲֹ ִ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, ְְְִִֶַָָּבחינת

כו) הּיֹום.(דברים האמרּת ה' את ּכהנים: ְֱֲֶֶַַָֹ ִ 
נׁשמֹות ּבחינת ּתֹורה, ּבחינת ְְְִִֵַַָָהם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)ּכּנ"ל, ׂשפתי(מלאכי ּכי : ְְִִֵֶַַָ
וכּו'. ותֹורה דעת יׁשמרּו –כהן אהרן ְְְְִֵַַַָֹ ֲ ֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשּפט, כח)ּבחינת :(שמות ְְְִִֶַָָ

ּבני מׁשּפט את אהרן ְְְֲִֵֶַַָָֹונׂשא
ּכל(טו)יׂשראל להביא צריְך ּכי ; ְְִִִִֵָָָָ

והּוא מׁשיח, מׁשה לבחינת ְְְִִִִֶַַַָֹהּתפּלֹות
רׁש"י:*)יקים ּפרׁש וזה הּמׁשּכן. את ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הינּו הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְְְִִִַַַַַַלהזהיר

מׁשה ּבחינת ׁשהּוא הּדֹור, ְִִֶֶַַַֹצּדיק
את ויאיר יזהיר הּגדֹול, ְְִִֶַַָָָמאֹור
מאֹור ּבחינת ׁשהיא ְְִִִֶַַָָהּתפּלה,

ּבעּמיו.(טז)הּקטן יּטּמא לא ּולנפׁש ְַָָ ֶ ֶ ִֹ ַ ָ ְ ַ ָ 
ּכּנ"ל.– הּברית ׁשמירת על־ידי ְְְְִִֵַַַַַַהינּו

ּבּזהר ּביׁשא(יז)ּכּמּובא ּדיצרא עּקרא : ְְִִִַַַָָָָָֹ
ּדמסאבּותא. עּקרא והיא עריין, ְְֲֲִִִִַַָָָָעל
לבחינת זֹוכה הּברית, את ְְְְִִִִֶֶֶַַֹּוכׁשּיׁשמר
ּתהּלתי לבחינת וזֹוכה ּכּנ"ל, ְְְְִִִִִֶַַַָָּתפּלה
ּתלּוי הריח עּקר ּכי לְך, ֱִִֵֶַַָָָָאחטם
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲֳִֵֶַָָָָָּבּטהרה,

מח.)לברכה הּטהרה,(סוטה מּׁשּבטלה : ְְֳִִֶַָָָָָָ
ּבּגמרא מעׂשה ּכמבאר הריח, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹּבטלה

מט.) אני(שם ּדחּנּוניתא ריחא ׁשאמר: ,ְֲִִִֵֶַָָָ
ּבָך: יׁש טהרה ּבני, לּה: אמר ְְֳִִֵֵֵַַָָָמריח.

ב תפילה

ÔBˆ¯ È‰ÈÏ‡¯NÈ BnÚ ˙lÙz ÚÓBL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈≈«¿ƒ««ƒ¿»≈
e�··Ï ÔÈÎ˙Â ,E�ÚÓÏ e�ÈÏÚ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚiL ,ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ∆¿¿«¬∆«¬»∆»≈¿««¿¿»ƒ¿»≈
e�Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÈÓz e�ÈÙa ‰¯e‚L e�˙lÙz ‰È‰˙Â ,LÙ�Â ·Ï ÏÎa EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»∆¿»≈»∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆»

:e�˙lÙ˙a ÏeaÏ·e ·ekÚÂ Ú�BÓ ÌeL≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈
B�Ba¯ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ‰ÚÈÙB‰ "ÌÈ·e¯k‰ ·LBÈ ÛÒBÈ Ô‡vk ‚‰B�" ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»≈«…≈≈«¿ƒƒ»»≈¿«¬∆»«ƒ

ÚÈ�Î‰Ïe ÛBÎÏ ÏÎepL ÔÙ‡a ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ e�ÈÏÚ CLÓiL ,E˙M„˜ ¯B‡¿À»∆∆À¿«»≈¿À»¿»√»¿…∆∆«»¿«¿ƒ«

(„È).פב דף (מצאתי(ÂË)קידושין דייקא ואמרת אליהם ואמרת כנ"ל, משפט בחי' לזה צריך כי וצ"ל) (חסר
משה אל המשכן את ויביאו כמ"ש [אותם יקים והוא וצ"ל) (חסר (* ז"ל). רבינו מכת"י המועתק בכת"י

(מכת"י). המשכן. את משה] ע"ב.(ÊË)ויקם רל"ח פקודי זוהר ועי'(ÊÈ)עי' ע"ב ט"ו דף ויקרא זוהר עי'
פ"ט. ת"כ ועי' רס"ד רס"ג פקודי זוהר
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e�Á�‡ e�lk ‰È‰pL ,ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ�Â ,Ú¯‰ e�¯ˆÈ ˙‡ ¯aLÏe¿«≈∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ∆ƒ¿∆À»¬«¿
ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ÏÈv˙Â ,„ÈÓz e�Ï ¯ÊÚ˙Â .L„˜ ˙È¯a‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓBL e�Ú¯ÊÂ¿«¿≈¿ƒ∆«¿ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿«ƒ»¿«¬∆»¬ƒ
Ô‰ ¯ea„a Ô‰ ‰·LÁÓa Ô‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ«¬»∆«¿ƒƒ»ƒ≈¿««¿ƒ«¿»≈¿«¬»»≈¿ƒ≈
LeÁa Ô‰ ˙e‡¯‰ LeÁa Ô‰ ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò�‡a ÔÈa ,„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰NÚÓa¿«¬∆≈¿≈≈¿≈ƒ≈¿…∆≈¿»≈¿»¿≈¿
ÈÏa ˙È¯a‰ ˙M„˜a ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈLB„˜ ‰È‰� ÌlÎa - ÌÈLeÁ ¯‡La Ô‰ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿À««¿ƒ¿ƒ
ÏkÓ e�zÓÓB¯Â ,˙Bn‡‰ ÏkÓ e�a z¯Áa ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Èk .ÏÏk ¯e‰¯‰Â Ì‚t ÌeL¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¬∆»«ƒ»«¿»»ƒ»»À¿«¿»ƒ»
e�Ï z·˙k ¯L‡k ,Ì‰È˙B·ÚBz ÏkÓe Ì‰È˙B‡ÓË ÏkÓ e�˙B‡ zÏc·‰Â ,˙B�BLl‰«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ»À¿≈∆ƒ»¬≈∆«¬∆»«¿»»
,ÌÈ˜Ècˆ ÌLa e�lk e�˙B‡ ˙‡¯˜Â ."ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â" :E˙¯B˙a¿»∆»¬¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒ¿»»»»À»¿≈«ƒƒ

.'ÌÈ˜Ècˆ Ìlk (Ï‡¯NÈ) CnÚÂ' :¯Ó‡pL BÓk¿∆∆¡«¿«≈ƒ¿»≈À»«ƒƒ

‡p‡E¯·c Èk ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯zÒÏt ‰LB„w‰ E˙¯Bz ‰NÚz Ï‡ ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a »»¿«¬∆»«ƒ««¬∆»¿«¿»¿«¿≈«¿»ƒ¿»¿
ÏÏÎa ˙Ó‡a ‰È‰pL e�Ï ¯ÊÚÂ EcÒÁa e�nÚ ‰NÚ ÔkŒÏÚ .„ÚÏ Ìi˜Â ˙Ó‡¡∆¿«»»««≈¬≈ƒ»¿«¿¿«¬…»∆ƒ¿∆∆¡∆ƒ¿«
e�Ï ˙e‡È „·Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯L‡ ,˙È¯a‰ È¯ÓBMÓ ˙BÈ‰Ï e�kÊzL È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¿≈∆¿«≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¬∆«¿≈∆¿«»»
‡¯˜� ÔÈ‡L ÌÈLB„w‰ EÈÓÎÁ È„ÈŒÏÚ e�zÚ„B‰L BÓk ,˜Ècˆ ÌLa ‡¯˜� ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿≈«ƒ¿∆«¿»«¿≈¬»∆«¿ƒ∆≈ƒ¿»

.˙È¯a ¯ÈË�c Ô‡Ó Ì‡ŒÈk ˜Ècˆ ÌLa¿≈«ƒƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÔÎ·ez˙�Â B˙B‡ zÏv‰Â ÔBÈq� È„ÈÏ ‡aL ‰ÚLa E˜Ècˆ ÛÒBÈ ˙‡ z¯ÊÚL ÌLk ¿≈¿≈∆»«¿»∆≈«ƒ¿¿»»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»¿»«»
˙eÎÊa e�kÊ˙e .e�ÈÏÚ EÈÓÁ¯Â EÈÚÓ ‡� eÓ‰È Ôk ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï Ák BÏ…«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆¡»≈∆¿«¬∆»≈¿«≈ƒ¿
ÔÙ‡a ,‰M„˜c ‰¯e·‚e ÁÎÂ ˙Ú„Â ‰�È·e ‰ÓÎÁ ÏÎN e�Ï Ôz˙Â ,˜Ècv‰ ÛÒBÈ ÁÎÂ¿…«≈««ƒ¿ƒ≈»≈∆»¿»ƒ»»««¿…«¿»ƒ¿À»¿…∆
‰È‰zL ‰kÊ�Â ,e�¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï ÏÎe�Â .˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ Ïˆp‰Ï ÏÎepL∆«¿ƒ»≈ƒ»ƒ≈¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆
Ák e�Ï ‰È‰È ÔÚÓÏ ,Ú‚¯ ˜ÒÙ‰ ÈÏa „ÈÓz E˙M„˜a ‰˜e·„e ‰¯eL˜ e�z·LÁÓ«¬«¿≈¿»¿»¿¿À»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈∆«¿««ƒ¿∆»…«
ÔÙ‡a ,ÏeaÏ·e ·ekÚÂ Ú�BÓ ÌeL ÈÏa Èe‡¯k EÈ�ÙÏ e�˙lÙz ¯cÒÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿»∆»»¿ƒ≈«¿ƒƒ¿¿…∆
LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈL˙Â e�ÈÏÚ EÈÓÁ¯ e¯ÓÎÈÂ ,EÈ�ÙÏ e�˙lÙz Ïa˜˙zL∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿»∆¿ƒ¿¿«¬∆»≈¿»ƒ»∆≈≈¿«≈¿»ƒ
e�˙lÙz ‰È‰zL e�¯ÊÚÂ .e�Ï ‡ÏÂ ‰NÚ E�ÚÓÏe ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â e�Ï‡‚Ï¿»√≈¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿««¿¬≈¿…»¿»¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»≈

ÏkÏÎÏ ÏÎepL ˙Ú„Â ÏÎN e�a Ôz˙Â ,Èe‡¯k ˙¯cÒÓÏLk� ‡ÏÂ .ËtLna e�¯·c ¿À∆∆»»¿ƒ≈»≈∆»««∆«¿«¿≈¿»≈«ƒ¿»¿…ƒ»≈
.˙Ó‡‰Â ¯Li‰ C¯c‰ ÔÓ Ï‡ÓNÏÂ ÔÈÓÈÏ e�˙lÙ˙a ‰h� ‡ÏÂ e�Èt È¯Ó‡a¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿…ƒ«∆∆«»»¿»¡∆

‰kÊ˙eÁÂ¯a ÔBÓÓ e�Ï ÔÈÓÊ˙Â ,ÌÈ�b‰Ó ÌÈi�ÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ¿«∆»¿«¬∆»«ƒƒ≈¿»»«¬ƒƒ¿À»ƒ¿«¿ƒ»»¿∆«
ÌÈ¯LÈÓ z��Bk ‰z‡ ·‰‡ ËtLÓ CÏÓ ÊBÚÂ" .Ì‰a ˙BkÊÏ ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÂ«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»»≈«»«¿»≈»ƒ
˙B˜„ˆ ‰NBÚ ."CÏ ep˙� E„iÓe Ïk‰ EnÓ Èk ,˙ÈNÚ ‰z‡ ·˜ÚÈa ‰˜„ˆe ËtLÓƒ¿»¿»»¿«¬…«»»ƒ»ƒƒ¿«…ƒ»¿»«»∆¿»
,‰˜„ˆ ÈNBÚ ÏÏÎa ˙BÈ‰Ï EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ‰kÊ˙e .‰˜„ˆ e�nÚ ‰NÚ ¯Na Ïk ÌÚƒ»»»¬≈ƒ»¿»»¿«∆»¿«¬∆ƒ¿ƒ¿«≈¿»»
e�··Ï Ú¯È ‡ÏÂ ,˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òa ‰ÁÓNa ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰kÊ� ÔÚÓÏ ,e�··Ï Ú¯ ¯ÈÒ˙Â¿»ƒ…«¿»≈¿««ƒ¿∆ƒ≈¿»»¿ƒ¿»¿≈∆»ƒ»¿…≈«¿»≈



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ יח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ Èc ÔBÈ·‡Â È�ÚÏ ˙˙Ï BÏ e�„È ˙‡ ÁzÙ� ÁB˙t .BÏ e�z˙a¿ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈»≈¿»ƒ¿∆¿≈«¿¬∆∆¿«
,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È e�Î¯·z ‰f‰ ¯·c‰ ÏÏ‚·e .„‚a ‰qÎ� Ì¯ÚÂ e�LÙ� ·Ú¯Ï ˜Ù�Â¿»≈»»≈«¿≈¿»…¿«∆∆∆ƒ¿««»»«∆¿»¿≈¿…»¡…≈
ÈÏa ‰�BÎ�e ‰kÊ e�˙lÙz ‰È‰˙Â .˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a EÈ�ÙÏ e�˙lÙz ¯cÒÏ e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈¿«≈¿ƒ»≈¿»∆¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆¿ƒ»≈«»¿»¿ƒ

:EÈ�È·e e�˙lÙz ÔÈa ÏÈc·n‰ CÒÓ ÌeL ‰È‰È ‡Ï ÔÚÓÏ ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ ÌeL«¬»»¿««…ƒ¿∆»»««¿ƒ≈¿ƒ»≈≈∆

e��‰Â‰z‡Â .e�¯B„aL ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏ e�È˙lÙz Ïk ˙‡ ÌÈ¯M˜Óe e�˙lÙ˙a ÌÈ�eÎÓ ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿ƒ…≈¿»««ƒƒ∆¿≈¿«»
Ák Ì‰Ï Ôz˙Â ,e�¯B„aL ˙Ó‡ È˜Ècˆ ·Ï ˙‡ ¯¯BÚz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿≈∆≈«ƒ≈¡∆∆¿≈¿ƒ≈»∆…«
‡È‰Â Èe‡¯k d�È‡ e�˙lÙz Ì‡ Û‡Â .EÈ�ÙÏ Ì˙B‡ eÏÚÈÂ e�˙lÙz ˙‡ eÏa˜iL∆¿«¿∆¿ƒ»≈¿«¬»¿»∆¿«ƒ¿ƒ»≈≈»»»¿ƒ
‰kÊ ‰È‰zL ˙Á‡ ˙B‡ B‡ „Á‡ ¯eac elÙ‡ e�˙lÙ˙a ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ˙ÏÒÙa ˙·¯ÚÓ¿…∆∆ƒ¿…∆«¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈¬ƒƒ∆»««∆ƒ¿∆«»
ÔÓ ˜BÁ¯ ¯eac‰Â ¯a„‡ ˙Ú„a ‡Ï Èk ,Ì‚t ‡ÏÓ È�BLÏe „‡Ó ÌbÓbÓ È¯·„e ,‰i˜�e¿ƒ»¿»ƒ¿À¿»¿…¿ƒ»≈¿«ƒ…¿««¬«≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆa Ák Ôz˙Â .EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯·b ‰l‡ Ïk ÏÚ Ô‰ ,‰·LÁn‰««¬»»≈«»≈∆»¿«¬∆«¬»∆¿ƒ≈…«¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ
,Ì‚Ùe ‚ÈÒ ÏkÓ Ì˙Bw�Ïe Ì˙BkÊÏ e�È˙BlÙz Ïk dÈa‚‰Ïe ÌÈ¯‰Ïe ˙BÏÚ‰Ï eÏÎeiL∆¿¿«¬¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿ƒ≈¿«»¿«»ƒ»ƒ¿»
d„ÚÒÏe d�ÈÎ‰Ï ,‰�ÈÎM‰ ˙ÓB˜ ˙‡ Ì‰Ó e�·ÈÂ ,ÔBˆ¯Ï EÈ�ÙÏ ˙BÏÚÏ eÏÎeiL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¬¿»∆¿»¿ƒ¿≈∆∆««¿ƒ»¿»ƒ»¿«¬»
E˙�ÈÎL ·ÈL˙Â ,e�È˙BlÙz È„È ÏÚ ,˙ÏÙp‰ „Âc ˙kÒ ˙‡ ÌÈ˜˙Â .d˙eÏbÓ dÓÈ˜‰Ïe¿»ƒ»ƒ»»¿»ƒ∆À«»ƒ«…∆∆«¿≈¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‡Ï Èa¯ÁÂ ÁË·‡ ÈzL˜· ‡Ï Èk ,È�pÁÂ ÈÏ‡ ‰�t" ;e�ÈÏ‡ EÈ�t ¯È‡˙Â ,ÔBiˆÏ¿ƒ¿»ƒ»∆≈≈¿≈≈«¿»≈ƒƒ…¿«¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ…
‰„B� ÌÏBÚÏ EÓLÂ ÌBi‰ Ïk e�Ïl‰ ÌÈ‰Ï‡a" ,e�ÁËa „·Ï EÓLa ˜¯ ,"È�ÚÈLB˙ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿«»»¿≈…ƒƒ«¿»«¿ƒ¿¿»∆

."‰Ïq∆»

¯¯BÚ˙ee�È˙BlÙz ÏÎÂ ,EÈ�ÙÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚÈÂ e�˙lÙz ˙‡ Ïa˜iL e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ ¿≈∆¿ƒ«ƒ¿≈∆¿«≈∆¿ƒ»≈¿«¬∆»¿»∆¿»¿ƒ≈
,‰pˆÂ Ô‚ÓÏe ‰ÒÁÓÏ ,˙BiÙÈt ·¯ÁÏ B„Èa eÈ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙BlÙ˙e¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿∆∆ƒƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ»
,ÚÈLBÈ ÌÈ�BÈ·‡ ˙BLÙ�Â ÔBÈ·‡Â Ïc ÏÚ ÒÁÈ" .e�·È¯ ˙‡ ·È¯ÏÂ e�ÓÁBÏ ˙‡ ÌÁÏÏƒ¿…∆¬≈¿»ƒ∆ƒ≈»…««¿∆¿¿«¿∆¿ƒƒ«
E�ÚÓÏe ."E¯„‰Â E„B‰ ¯Bab C¯È ÏÚ Ea¯Á ¯B‚Á ,È˙¯ÊÚa ‰Óe˜Â ‰pˆÂ Ô‚Ó ˜ÊÁ‰«¬≈»≈¿ƒ»¿»¿∆¿»ƒ¬«¿¿«»≈ƒ¿«¬»∆¿««¿
Ïk‰ e�˙lÙ˙e e�È˙B˜„ˆ ÏÎÂ ÌÈ·Bh‰ e�ÈNÚÓ ËÚÓc ËÚÓ Ìb Èk ,e�Ï ‡ÏÂ ‰NÚ¬≈¿…»ƒ«¿«ƒ¿««¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»≈«…
‡Ï" ."ÌlL‡Â È�ÓÈc˜‰ ÈÓ" :·e˙kL BÓÎe ."CÏ ep˙� E„iÓe Ïk‰ EnÓ Èk" ,Ez‡Ó≈ƒ¿ƒƒ¿«…ƒ»¿»«»¿∆»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¬«≈…
‰¯ÓL‡Â È�iÁ EcÒÁk" ,"EzÓ‡ ÏÚÂ EcÒÁ ÏÚ „B·k Ôz EÓLÏ Èk e�Ï ‡Ï ‰Â‰È e�Ï»¿…»…»ƒ¿ƒ¿≈»««¿¿¿«¬ƒ∆¿«¿¿«≈ƒ¿∆¿¿»
."CÏ ÌËÁ‡ È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â ."EÈt ˙e„Ú≈ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¡¡»»
BkÏÓ ˙BÚeLÈ ÏÈc‚Ó .Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï È„B·Îe ÏÁÈ CÈ‡ Èk ,‰NÚ‡ È�ÚÓÏ È�ÚÓÏ¿«¬ƒ¿«¬ƒ∆¡∆ƒ≈≈»¿ƒ¿«≈…∆≈«¿ƒ¿«¿

:‰ÏÒ ÔÓ‡ ,ÌÏBÚ „Ú BÚ¯ÊÏe „Â„Ï BÁÈLÓÏ „ÒÁ ‰NBÚÂ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿«»»≈∆»



ג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 19 ָ ְ ְ ַאקרּוקתא

ג תורה

חזיאמר לדידי חנא: ּבר ּבר רּבה ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ִ 
ההיא ּכיאקרּוקתאלי ּדהוה ִ ַ ִ ַ ְ ְ ָ ְ ֲ ָ ִ 

ּדהגרֹוניא ואקרא ּדהגרֹוניא,  ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ַאקרא
ּתּנינא אתא ּבּתי, ׁשּתין הוי,  ָ ִ ַ ָ ָ ֵ ָ ִ ִ ֵ ֲ ָ ַּכּמה

ּפּוׁש אתא ּובלעהּבלעּה, קנצא ָ ְ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ָ 
ּתא ּבאילנא. יתיב ּוסליק  ָ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ִ ַ ְלתּנינא,

ּדאילנא: חיליּה נפיׁש ּכּמה  ָ ָ ִ ְ ֵ ֵ ִ ָ ָ ַ ִ ֲחזי

ְַַרׁשּב"ם:
ּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניא....צפרּדע:אקרּוקּתאאקרּוקּתאאקרּוקּתאאקרּוקּתא ּכאקראּכאקראּכאקראּכאקרא ַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ְְְְֵַַָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ָָ

ּכרְך: ּכאֹותּה היה ּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּגדֹול ואקראואקראואקראואקרא ְְְְָָָָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ָָ
ּבּתיּבּתיּבּתיּבּתי.... ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין הויהויהויהוי לּה:ּכּמהּכּמהּכּמהּכּמה קאמר ּתלמּודא ַַ ַַָָ ֲֲָָ ֲֲֵֵ ִִֵֵ ִִִִ ִִָָ ֵֵָָ ְֲֵֵַַָָָ

ּתּנינאּתּנינאּתּנינאּתּנינא.... לּה:אתאאתאאתאאתא קאמר ּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצא....רּבה ָָ ָָָָ ַַָָ ִִַַ ִִָָ ְְֲַַָָָָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ָָ
נקבה: ְֵֵָעֹורב

רׁשע,הּנה מּמנּגן נגינה ׁשּׁשֹומע מי ִ ֵ ְְִִִֵֵֶַַָָָ
הּבֹורא, לעבֹודת לֹו ֲֵֶַַַָקׁשה
אזי והגּון, ּכׁשר מּמנּגן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּׁשֹומע
קֹול הּנה ּכי ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לֹו, ְְִִִֵֵֶָטֹוב
הּצּפרים, מן נמשכת ְְֳִִִִִֶֶַַָהּנגינה

ּבּמדרׁש טז)ּכדאיתא פ' מה(ויקרא מּפני : ְְְִִִִֵַָָָ
צּפרים ּבׁשּתי ּתלּויה טהרתֹו ְְְֳֳִִִֵָָָָֹמצרע
על ויכּפר קּלניא יבֹוא טהֹורֹות, ְְִֵַַַַַָָחּיֹות
ׁשּדּבר קֹולֹו, מחמת נלקה ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָקּלניא.

ּכׁשר, ׁשהּוא מי נמצא, הרע. ְִִֵֶָָָָָלׁשֹון
הּׁשּתי מן ׁשּלֹו הּנגינה ְְְִִִֵֶֶֶַַָנמׁשכת
ּבּזהר וכתּוב טהֹורֹות. חּיֹות ְְֳִִַַַָֹצּפרים

נג:) יֹונקים(ויקרא הּנ"ל צּפרים ׁשהּׁשּתי ,ְְֳִִִֵֶַַַ
נקרא לכְך ינקין. ּדנביאים ְְְְֲִִִִִֵַָָָמאתר
לׁשֹון הינּו חזֹון, מּלׁשֹון חּזן, ְְְְִֵַַַַָָהּמנּגן
מאתר הּנגינה לֹוקח ּכי ְְֲִִֵֵַַַָָנבּואה,
רׁשע, הּוא ּוכׁשהּמנּגן ינקין. ְְְְִִִִֵֶַַָָָּדנביאים
מּצּפרים ׁשּלֹו הּנגינה לֹוקח הּוא ְֲֳִִִִֵֶַַַָאזי
ּכי ּבּזהר, וכתּוב ׁשּבּקלּפה. ְְֲִִֵֶַַַָָֹאחרֹות
מּדּדי יֹונקין ׁשּבּקלּפה ְְֳִִִִִֵֶַַַָהּצּפרים
ּכדין ליליא אתּפלג וכד ְְְְְְִֵֵֵַַַָהּמלכּות,
ּבּפח, האחּוזֹות ּכּצּפרים ּכרז: ְֲֳִִֵַַָָָָּכרֹוזא

ּבני־אדם יּוקׁשים והּתּקּון.(א)ּכהם ְְִֵֶָָָָ ַ ִ 
אדם, מּכל נגינה לׁשמע ׁשּיּוכל ְְִִִֶַַָָָָֹהּוא
ּתֹורה ּבּלילה ׁשּילמד על־ ידי ְְְִֵֶַַַַָָהּוא
ּבחינת ׁשהיא ּגמרא הינּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּבעל־ּפה,

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּכׁשהיה(ב)לילה, : ְְְְִִִֶַַָָָָָ
וארּבעים יֹום ארּבעים ּבהר ְְְִִֶַַָָָָֹמׁשה
ומתי יֹום מתי יֹודע היה לא ְֵַַַַָָָָָֹלילה,
לֹומד ּכׁשהיה על־ידי־זה רק ְְְֵֵֶֶַַַָָָלילה,
יֹום, ׁשהּוא יֹודע היה ׁשּבכתב ְִֵֶֶַָָָָּתֹורה
יֹודע היה ׁשּבעל־ּפה ּתֹורה ְְֵֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּלמד

פ"ב.(‡) הקליפות שער בע"ח ועי' ע"ב רי"ז ויחי י"ט.(·)זוהר תהלים טוב שוחר
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ׁשּבעל־ ׁשּתֹורה נמצא, לילה. ְְְִֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשאמרּו ּוכמֹו לילה, ּבחינת היא ְְְְִִֶֶַַָָּפה

לברכהרּב זכרֹונם כד.)ֹותינּו :(סנהדרין ְְִִֵַָָָ
ּתלמּוד זה – הֹוׁשיבני ְְְִִִֶַַַַּבּמחׁשּכים

ּוכתיב א)ּבבלי, קרא(בראשית ולחׁשְך : ְְְִִֶַַָָֹ
ׁש"ס, ׁשּילמד על־ ידי הינּו ְְְְִֵֶַַַַַָלילה.
ׁשּמהם ׁשּבּקנה, עזקאין הּׁשית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיתּקן

וזהּו הּקֹול. ב)יֹוצא רני(איכה קּומי : ְִִֵֶַֹ
להרּנה, ּתקּומה ׁשּתהיה הינּו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָבּלילה,
ּגמרא ׁשהיא הּלילה, על־ ידי ְְְְִֵֶַַַַָָָהינּו
הינּו לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּלֹומד אְך ְְְִֵֶֶַַַָֹׁש"ס.
אינֹו הּלּמּוד רּבי, ׁשּיתקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָּבׁשביל
ּבּלילה ּוכׁשּלֹומד ּכְך, ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָּבחׁשיבּות

עליו נמׁשְך חסד ׁשל ּומגן(ג)חּוט ְִֵֵֶֶֶָָָ
הּנ"ל: הּמחׁשבה לֹו יּזיק ׁשּלא ֲִֶַַַַַָָָָֹעליו,

צּפריםואיתא ּכי האר"י, ּבכתבי ְ ִ ָ ְְֲֳִִִִִֵָ
מחין הם ְִִִֵֶָֹׁשּבקלּפה
צּפרים והּׁשּתי ּדקלּפה, ְְְְְֳִִִִֵֶַַָׁשּבמלכּות
הּמלכּות ּבנין הם טהֹורֹות ְְְִֵַַַַחּיֹות
לפני ּדוד נׁשּתּבח לפיכְך ְְְְִִִִִֵַַָָָֻּדקדּׁשה.

טז)ׁשאּול ּכי(שמואל־א נּגן; ויֹודע : ְִֵֵַַָ
ראּוי לכְך הּמלכּות, ּבנין היא ְְְְִִִַַַַָָָהּנגינה
אצלֹו ׁשּכתּוב וזה למלכּות. ְְְְֶֶֶַָהּוא

עח) הינּו(תהלים הביאֹו, עלֹות מאחר :ְֱִֵַַַָ
ּכי והֹוד, נצח הינּו הּמיניקֹות, ְִִֵֵֶַַַַַָמאחר
ּבנין והם לּנביאים, מיניקין ְְְִִִִִֵֵֵַַהם

ְַַהּמלכּות:

חנה:וזה ּבר ּבר רּבה לדידיׁשאמר ְ ֶ ְֶַַַַָָָָ ִ ִ 
אקרּוקתא, ההיא לי ּופרׁשחזי ָ ִ ִ ַ ִ ַ ְ ְ ָ ֵֵ

צּפֹור הינּו צפרּדע, ׁשמּואל: ְְְְִֵֵֵַַַַרּבנּו
–.(ד)ּדעה ּדהגרֹוניא אקרא ּכי ּדהוי ֵַָ ֲ ֵ ִ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ 

בגרֹון קרא נח)מּלׁשֹון הינּו(ישעיהו , ְְְְִַָָ
מּמּנּו. נמׁשְך ואקראׁשהּנגינה ְְְִִִֶֶַָָ ַ ְ ָ 

– ּבּתי ׁשּתין הוי ּכּמה  ֵ ָ ִ ִ ֵ ֲ ָ ַ ָ ְ ְ ַ ְּדהגרֹוניא
קרא ּבחינת ּתתּקן מה על־ ידי ְְְְְִֵֵַַַַָָהינּו
על־ הינּו ּבּתי, ׁשּתין על־ ידי ְְְִִֵֵַַַָָבגרֹון,
רּבנּו ּופרׁש מסכּתֹות, ׁשּתין ְְִִֵֵֵֵֶַַידי

לּה,ּתלמּודׁשמּואל: קאמר הינּוא ְֵַ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ְַ
ּתלמּוד. ּבלעּה,ׁשּילמד ּתּנינא אתא ְְִֶַַָ ָ ַ ִ ָ ַ ְ ָ 

ׁשמּואל: רּבנּו לּה,ּופרׁש קאמר רּבה ְֵֵֵֵַַ ָ ָ ָ ַ ָ 
לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּילמד על־ ידי ְְְְִִֵֶֶַַַָֹהינּו
רּבנּו ׁשּפרׁש וזה הּנחׁש. אֹותּה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיבלע

לּה,ׁשמּואל: קאמר על־רּבה הינּו ְֵַ ָ ָ ֲ ַ ָ ְַַ
רּבי. ׁשּיתקרא ּבׁשביל ׁשּילמֹוד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָידי

ּפּוׁשקנצא, רּבנּואתא ּופרׁש ָ ָ ְ ַ ְ ָ ֵֵֵַ
ׁשּילמדעֹורב,ׁשמּואל: על־ידי הינּו ְֵֵ ְְְִֵֶַַַ

ערבית מּלׁשֹון –,(ה)ּבּלילה, ּובלעּה ְְְִִַַַַָ ְ ָ 
הּנ"ל. הּנחׁש מן עליו ּומגן ְִֵֵַַַַָָָָהינּו

– ּבאילנא יתיב ּפרׁשּוסליק ְ ִ ְ ִ ְ ִ ָ ָ ֵֵ
אברהם, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶַַַַַָָָהּמהרׁש"א,

אצלֹו כא)ׁשּכתּוב אׁשל,(בראשית וּיּטע : ְִֵֶֶֶַַָ
ׁשל ׁשהחּוט הינּו חסד, ּבחינת ְְִֶֶֶֶֶַַַׁשהּוא
מן עליו מגן עליו, ׁשּנמׁשְך ְִִֵֵֶֶֶָָָָָחסד

הּנ"ל. נפיׁשהּנחׁש ּכּמה חזי ּתא ַַַָָָ ֲ ִ ַ ָ ָ ִ 

ע"ב.(‚) י"ב צפרדע.(„)חגיגה דם ענין על האריז"ל בכוונות ועי' פ"ז תדא"ר עירובין(‰)עי' רש"י עי'
ומעריב. שמשכים ד"ה כב.



ג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 21 ָ ְ ְ ַאקרּוקתא

ּדאילנא, מתמיהחילה ׁשרּבה הינּו ֵ ֵ ְ ִ ָ ָ ְְִֶַַַַָ
חסּדֹו, עלינּו ּגבר ּכְך ׁשּכל עצמֹו, ְְֵֶֶַַַָָָָאת

להגן: יכֹול זה על ְֲִֵֶֶַָָׁשאפּלּו

הּמׁשנהּובזה ׁשל הּסמיכּות יתיּׁשב ָ ֶ ְְְִִִֵֶַַַָ
פ"א) ּוקנה:(אבות רב, ל  ֵ ְ ַ ְ ֵ ֲעׂשה

האדם ּכל את ּדן והוי חבר, ְל ָ ֵ ֶ ֱ ֵ ָ ֶ ָ ָ ָ ָ 
זכּות ׁשּׁשֹומעלכף על־ידי ּכי – ְ ַ ְ ְִֵֵֶַַ

ּבנין מתּקן הּוא ּכּנ"ל, ְְְִִֵַַַַַָהּנגינה
וזה: ׁשּלֹו, רבהּמלכּות ל ,עׂשה ְְֲֶֶַַ ֵ ְ ַ 

על־ וזה מלכּות, ּבחינת ׁשּיתּקן ְְְְְִֵֶֶַַַַַהינּו
חברידי ל קנה,קנה על־ ידי הינּו , ְְֵ ֵ ְ ָ ֵ ְְֵֶַַָ

הּׁשני ׁשּמחּבר מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַׁשהּקֹול
ּכמער ּבפנים ּפנים להיֹות ְְְְִִִִַַָָּכרּובים

וליֹות עֹוׂשין(ו)איׁש ׁשּיׂשראל ּבזמן , ְְְִִִִֵֶַָֹ
מקֹום ׁשל ּכׁשּיתּקן(ז)רצֹונֹו ואזי, . ְְְֲֵֶֶַַַָ

ּבכל למׁשל ויּוכל ׁשּלֹו מלכּות ְְְְְִִֶַַַָֹּבחינת
לזה להמית ויּוכל ּׁשּירצה ְְְִִֶֶֶַַָָמה
חרב, עֹולם ונמצא לזה, ְְְֲִֵֶַָָָָּולהחיֹות

אמר: ּכל־האדםלזה את ּדן והוי ֶֶַָָ ֱ ֵ ָ ֶ ָ ָ ָ ָ 
זכּות ּכללכף את לדּון ׁשּצריְך – ְ ַ ְ ִֶֶָָָ

הּקדֹוׁש־ אין ּכי זכּות, לכף ְְִֵַַָָָאדם
ּכי ּבחרּבן־ העֹולם, חפץ ְְִֵַָָָָֻּברּוְך־הּוא

יצרּה לׁשבת ּבראּה, לתהּו :(ח)לא ְְְֶֶָָָָָֹֹ

ּדאנׁשיּובׁשביל ּבפּומא מרּגלא זה ִ ְ ִ ְְְְְִֵֶַָָ
הם ׁשהחּזנים לֹומר, ְִֵֶַַַַָָעכׁשו
עכׁשו ּכי ּדעה, ּבני ואינם ְְְִִֵֵֵַָָָׁשֹוטים
ּכן ועל ּבּגלּות, ּדקדּׁשה ְְְִֵַַַָָֻמלכּות

מאתרהּנג נמׁשכת ׁשהיא ינה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ
ודעת מחין מּבחינת ְְְִִִִִִַַַֹּדנביאים,
ׁשהּמלכּות ועכׁשו ּדקדּׁשה, ְְְְְְִֶַַַַָָֻּדמלכּות
ועל נפּגמת, הּנגינה ּכן ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבּגלּות,
אין ּכי ּדעת, ּבלא הם החּזנים ְִִֵֵֵַַַַָֹּכן
הּנגינה להמׁשיְך עכׁשו ּכח ְְְְִִֶַַַַָָָֹלהם
ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבקדּׁשה, ְְְִִֶֶַַָָָֻמּׁשרׁשּה
ּדקדּׁשה מלכּות ׁשל ודעת ְְְִִֶַַַָֹֻמחין
מלכּות ׁשּיתעּלה לעתיד, אבל ְְֲִִֶֶֶַַַַָָּכּנ"ל:
ּכל על למלְך ה' ויהיה ְְְְִִֶֶֶַָָֻּדקדּׁשה,
הּנגינה ותׁשלם ּתתעּלה אזי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻהארץ,
ּדקדּׁשה, ּדמלכּות ּדעת ְְְְִִִַַַַָֻּבבחינת
וזהּו ּכּנ"ל. הּנגינה נמׁשכת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּׁשם

מז) אלהים(תהלים הארץ ּכל מלְך ּכי :ֱִִֶֶֶָָָֹ
ה' ּכׁשּיהיה אזי, ּכי מׂשּכיל; ְְְְֲִִִֶֶַַַזּמרּו
מלכּות ויתעּלה הארץ ּכל על ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמלְך
הינּו מׂשּכיל, זּמרּו אזי ְְְְֲִִַַַַָֻּדקדּׁשה,
ּבדעת יהיּו המזּמרים ְְְְִִִֶַַַַַַָׁשהחּזנים
מלכּות ׁשּיתעּלה על־ ידי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַּובׂשכל
מּׁשרׁשּה הּנגינה ויקּבלּו ְְְְִִִִַַָָָָֻּדקדּׁשה,
ּומחין ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶַַַַָֹֻׁשּבקדּׁשה,

ּכּנ"ל: ּדקדּׁשה מלכּות ְְִֶַַַָֻׁשל

לעיל ׁשמים(ט)וזהּוׁשּי מעל ּגדֹול ּכי : ַ ָ ְ ֵ ְִִֵֶַַָָ
קח)חסּדָך הּוא(תהלים ׁשמים . ְִֶַַָ

מּׁשמים ׁשּכתּוב: ּכמֹו קֹול, ְְִִִֶַַָָּבחינת
החסד, על־ידי ּכי קֹולָך; ְְְִִֵֶֶֶַַַָהׁשמעּת
הּנמׁשְך חסד, ׁשל חּוט ּבחינת ְְְִִֶֶֶַַַָהינּו
על־ ּבּלילה, ּתֹורה ׁשּלֹומד ְְֵֵֶַַַַָָעל־ ידי

(Â).'ז שם.(Ê)מלכים-א וברשב"ם צט. ב"ב מה.(Á)עי' זוהר(Ë)ישעיה ועי' ע"ב נון דף פסחים עי'
רי"ט. ויחי
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ּכי וזהּו ּכּנ"ל, הּקֹול נתּתּקן ְְְִִֵֵֶֶַַַַידי־זה
ּכּנ"ל: חסּדָך ׁשמים מעל ְִֵֶַַַַַָָּגדֹול

ׁשּמּׁשםהּׁשּתי ּדקדּׁשה, צּפרים ַ ְ ֵ ְֳִִִִֶָָֻ
ּבנין הם נמׁשכת, ְְְִִֵֶֶַַָהּנבּואה
העמדת ּכן ועל ּדקדּׁשה, ְְְֲִֵַַַַָָֻמלכּות
מלכּות ּככל נבּואה, על־ ּפי היה ְְְִֶֶַַָָָָמלְך
נבּואה. על־ּפי ׁשהיה ּדוד ְִִֵֶַָָָָּבית
ׁשהם הּכרּובים, מן נמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָוהּנבּואה
ּבנין ׁשהם הּנ"ל, צּפרים ׁשּתי ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַּבחינת

ּכּנ"ל: ּדקדּׁשה ְְִַַַָֻמלכּות

מאחרמאחר הינּו הביאֹו, עלֹות ֵ ַ ַ ְֱִֵַַַָ
ינקין הם ּכי ְִִִֵֵַָהּמיניקֹות,
מאחר וזהּו ּכּנ"ל. וכּו' ְְְִִֵֶַַַַַלּנביאים
עליו הּמלְך ׁשּדוד הינּו ְִֶֶֶַַָָָָעלֹות,

ל יכֹול היה ּגםהּׁשלֹום ּולהעלֹות תּקן ְְֲֵַַַַָָָָ
ּכׁשר, מאדם ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶַָָָָהּנגינה
מאחר וזהּו הּקדּׁשה. אל ְְְֲֵֶֶַַַַָָֻלהעלֹותּה
ׁשהיא הּנגינה, ּגם הינּו הביאֹו, ְְֱִִִֶַַַָָעלֹות
מאחר ּבבחינת הּקדּׁשה, ְְֲִִֵֵֵַַַַָֻמאחֹורי
הּנגינה ּכי הּמיניקֹות, מאחר ְִִִֵֵַַַַָָעלֹות,
ינקין, ּדנביאים מאתר הּוא ְְְֲִִִִִֵַַָֻּדקדּׁשה
ּבחינת היא ּבקדּׁשה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָֻוהּנגינה
ודוד הּקדּׁשה, מאחֹורי עלֹות, ְְֲִֵֵֵַַַָָָֻמאחר
לתּקן יכֹול היה הּׁשלֹום עליו ְֵֶֶַַַָָָָָָהּמלְך
נתעּלה ועל־ידי־זה ּכן, ּגם זֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָנגינה
מאחר וזהּו ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה ְְְִֵֶַַַַַָֻמלכּות
ּכי וכּו'; ּביעקב לרעֹות הביאֹו ְְְֲִִִֵַָֹעלֹות

ּכּנ"ל: למלכּות זכה ְְְֵֶַַַַָָעל־ ידי־ זה
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דתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הֹוצאתיאנכי אׁשר אלהי יי ָ ִֹ ְ ָ ֱ ֶֹ ֲ ֶ ֵ ִ 
עבדים: מּבית מצרים  ִ ָ ֲ ֵ ִ ִ ַ ְ ִ ֶ ֶ ֵמארץ

כ) (שמות

מארעֹותיוּכׁשאדםא ׁשּכל יֹודע ְ ֶ ָ ָ ְְֵֶַָָֹ
זאת לטֹובתֹו, ְֵָֹהם
ּכמֹו הּבא, עֹולם מעין היא ְְִִֵֵַַָָָהּבחינה

נו)ׁשּכתּוב ּדבר,(תהלים אהּלל ּבה' : ֲֵֶַַָָָ
ּדבר אהּלל וזאת(א)ּבאלהים ; ְֲִֵֵַָָֹֹ

ּכמֹו הּבא, עֹולם מעין היא ְְִִֵֵַַָָָהּבחינה
לברכה זכרֹונם חכמינּו (פסחיםׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

וכּו'.נ.) אחד ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום :ְְִֶֶַַָ
אחד. הּוא לאו האידנא וכי ְְְְִִִֶָָָָוהקׁשּו:
לברכה: זכרֹונם חכמינּו ְְְְֲִִֵֵָָָָותרצּו
הּטֹוב הּטֹובה על מברכין ְְְִִַַַָָָָהאידנא
אמת; ּדּין – הרעה ועל ְְֱִֵֶַַַָָָָוהּמטיב,
ׁשּיהיה והּמטיב, הּטֹוב ּכּלֹו – ְְִִִֵֶֶֶַַָֻּולעתיד
אחד: אחדּות אלקים וׁשם ה' ְְֱִֵֵֶַָֹׁשם

להּׂשיגוזאתב אפׁשר אי הּבחינה ְ ְְְִִִֶַַָָֹ
ּבחינת ּכׁשּמעלה ְְֲִֶֶֶַַָאּלא
מּבין מהּגלּות ּדקדּׁשה ְְִִֵֵַַָָֻמלכּות

הּמלכּות עכׁשו ּכי ְְֲִַַַָָהעּכּו"ם,
זה ּובׁשביל להעּכּו"ם, ְְְְֲִִֶֶַָָָוהּממׁשלה
ּבׁשם ׁשּלהם אלילים עבֹודת ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָנקראים
מלכּות, מּבחינת יֹונקים ּכי ְְְֱִִִִִַַֹאלהים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלהים, עד)הּנקרא :(תהלים ְְֱִִֶַָָֹ
ּוכׁשּמעלין מּקדם; מלּכי ְְֱֲִִִִֶֶֶַַֹאלהים
אזי העּכּו"ם, מּבין מלכּות ְְֲִִֵַַַַָּבחינת

אלהים הארץ ּכל מלְך ּכי (שםנתקּים: ְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
:מז)

אפׁשרג המלּוכהואי להׁשיב ְ ִ ֶ ְ ָ ְְִַָָ
ְַָָלהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־

לפני ּדברים וּדּוי ידי על אּלא ְְְִִִֵֵֶַָָהּוא
ח מתּקןּתלמיד זה ידי על כם, ְְְִֵֵֶַַַָָ

וזהּו לׁשרׁשּה. מלכּות ּבחינת ְְְְְֲִֶֶַַַָָּומעלה
יד)ּפרּוׁש –(הושע ּדברים עּמכם קחּו : ְְִִֵֶָָ

מלכּות, ּבחינת זה ּדברים, וּדּוי ְְְִִִֶֶַַָזהּו
לדֹור אחד ּדּבר ח.)ּכמֹו –(סנהדרין ּדּבר . ְְֶַַָָָ

– ה' אל וׁשּובּו ּומֹוׁשל. מנהיג ְְְִֵֶַלׁשֹון
את הּדברים, את ויעלּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָׁשּיתּקנּו
אל אלהים, ּבחינת מלכּות, ְְְִִִֶֶַַַֹּבחינת
ּדבר אהּלל ּבה' ּכּנ"ל, הינּו ְֲֵַַַַַָָה',
ׁשּכל ׁשּידע הינּו ּדבר, אהּלל ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאלהים

ע"ב.(‡) ס' דף ברכות עי'

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



ד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 25 ִֹ ָאנכי

על ויברְך לטֹובתֹו ּכּלם ְְְִֵַָָָָֹֻמארעֹותיו
והּמטיב: הּטֹוב הּדברים ְְִִֵַַַָָּכל

ידיעהּוכׁשּידעד נקרא זאת, ּכל ְ ֶ ֵ ַ ְְִִָָָֹ
הּדעת עּקר ּכי ְִִֵַַַַָׁשלמה,

ּוגבּורֹות חסדים ׁשל אחדּות ,(ב)הּוא ְְִֶַַָ
ּבין יחלק ׁשּלא הינּו ּדעת, נקרא ְְֲִֵֶֶַַַַָֹֹזה
הּטֹוב ּכּלם על ויברְך לדין, ְִִֵֶֶַַָָֻחסד
ּוׁשמֹו אחד ה' נקרא וזה ְְְְִִֵֶֶַָָוהּמטיב.

חכמינּו ּכמאמר זכרֹונםאחד, ְְֲֲִֵֶַַָָָ
ּגמּור, אחדּות יהיה ׁשּלעתיד ְְְִִִֶֶֶַָָָָלברכה,

וזה: והּמטיב. הּטֹוב ּכּלֹו ה'ׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶַַֻ
ּוׁשמֹו אלהיםאחד ּבחינת זה ֶ ָ ְ ְֱִִֶַֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ח)מלכּות, וּיעׂש(שמואל־ב : ְְֶַַַַָ
– ׁשם: אהבה,ּגימטרּיאאחדּדוד ִֵֶָ ָ ְִִַַָ ֲ ָ 

הן הןה'הינּו רחמים, ׁשמֹוׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַ 
– ּדין ּבחינת אלהים, ּבחינת ְְֱִִִִֶַַֹׁשהּוא
אהבה מחמת לטֹובתָך ְְֲֲֵַַָָָֻּכּלּה
אֹותָך, אֹוהב ְֵֶַָָׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו יאהב(משלי אׁשר את : ְֱֲֶֶֶֶַָ
ּוכתיב יֹוכיח. ג)ה' אתכם(עמוס רק : ְְִִֶֶַַ

על האדמה, מׁשּפחֹות מּכל ְְְֲִִִַַָָָָֹידעּתי
עֹונֹותיכם: עליכם אפקֹוד ְֲֲֵֵֵֶֶֶּכן

עלועֹונֹותיוה הם אדם ׁשל ַ ֲ ָ ֵֶַָָ
ּכמֹו ְְַָעצמֹותיו,

לב)ׁשּכתּוב עֹונֹותם(יחזקאל וּתהי : ְֲִֶַָָ
יׁש עברה וכל עצמֹותם, על ְְֲֲֵֵַַָָָָחקּוקה
איזה ּוכׁשעבר אֹותּיֹות. צרּוף ְִֵֵֶֶַָָלּה
על רע צרּוף נחקק אזי ְֲֲֵֵֶַַַָָעברה,

ּבחינת מכניס ועל־ידי־זה ְְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹותיו,
ּבתֹוְך ׁשעבר הּזה הּלאו ׁשל ְִֶֶֶַַַַָָהּדּבּור
ּבחינת ׁשּמכניס הינּו ְְְְִִֶַַַַָֻהּטמאה,
אחד ּדּבר ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶַַַָָמלכּות,
ּבתֹוְך אֹותּה מכניס הּוא ְְִַַָלּדֹור,
למׁשל, ממׁשלה. להם ונֹותן ְְְֵֶֶַָָָָָָהעּכּו"ם,
יהיה לא הּלאו ׁשל דּבּור על עבר ְִִִֶֶַַַָָֹאם

ׁשל*)לָך הּטֹוב הּצרּוף מחריב אזי , ְֲֲִֵֶַַַַ
ונחקק רע, צרּוף ּובֹונה ְְִֵֶֶַַָהּדּבּור
ּבֹו, ונֹוקם עצמֹותיו על הּזה ְְֵֵֶַַַַָהּצרּוף

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו הּטּו(ירמיהו עֹונֹותיכם : ְֲִֵֶֶָ
ּוכתיב לד)אּלה. רׁשע(תהלים ּתמֹותת : ְְִֵֵֶָָ

יֹוצא ּדברים וּדּוי ידי ועל ְְְִִֵֵַָָָרעה.
החקּוקים האֹותּיֹות ְֲִִֵַַָָמעצמֹותיו
ׁשל הּדּבּור מהם ונעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַעליהם,
מעצמֹותיו, יֹוצא הּדּבּור ּכי ְִִִֵֵַַַָהּוּדּוי,

ׁשּכתּוב לה)ּכמֹו עצמתי(שם ּכל : ְְֶַַָָֹ
והּצרּוף הּבנין ּומחריב ְְְֲִִֵַַַַָָֹּתאמרנה;
ּדקדּׁשה. מלכּות מהם ּובֹונה ְְִֵֶֶַָָָֻהרע,

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ז:) יׂשראל(סוטה ׁשהלכּו ּבׁשעה :ְְְִֵֶָָָָ

יהּודה ׁשל עצמֹותיו היּו ְְְִֶַַָָָָּבּמדּבר,
ה' ׁשמע מׁשה: ׁשאמר עד ְְְִֶֶַַַָָֹֻמגלּגלין,
מהּקדֹוׁש־ מׁשה ׁשּבּקׁש – יהּודה ְִֵֵֶֶַָָֹקֹול
הּוּדּוי ליהּודה ׁשּיזּכר ְִִִֶַָָֹּברּוְך־הּוא,
ּדוקא וזה ליה. הוי וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשהתוּדה,
וּתהי ׁשם על מגלּגלין, היּו ְְְְִִֵַַַָָָֻעצמֹותיו
ועל־ עצמֹותם, על חקּוקה ְְֲֲַַַָָָעֹונֹותם
חד ּכל ועלּו נתּתּקנּו, הּוּדּוי ְְְְִִֵַַַָָידי

כ.(·) שמות (* האריז"ל. בכתבי כמובא
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מלכּות; ּבחינת זה ויהּודה ְְְְִִֵֶַַָלדּוכּתה.
על־ידי נתּתּקן מלכּות ׁשּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַרמז,
מׁשה, על־ ידי נעׂשה וזה ּדברים, ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוּדּוי
צריְך, כן ּכי הּוּדּוי, מׁשה ִִִֵֶֶַַָָֹׁשּזכר
וכל חכם, ּתלמיד לפני הּוּדּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּכמֹו מׁשה, ּבחינת הּוא חכם ְְְִִֶַַָָֹּתלמיד

קאמרּת ׁשּפיר מׁשה, .(ג)ׁשאמרּו: ְְְֲִֶֶַַָָֹ
ּכאּלּו נעׂשה הּוּדּוי, מׁשה ׁשּזכר ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּובזה
ועל־ידי מׁשה, לפני עכׁשו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהתוּדה
ונחרב מלכּות, ּבחינת נתּתּקן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַזה
עצמֹותיו: על ׁשּנחקק הרע ְְֵֶֶַַַַָָָהּצרּוף

הּמלכּותוזהו החזרת ּבחינת ְ ֶ ְְְִַַַַַָ
הּמלכּות ׁשרׁש ּכי ְְְִֶַַָָֹלׁשרׁשּה,
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו אׁש, ְְֲֵֵֶָָהּוא

לברכה קא:)זכרֹונם טעה(סנהדרין לּמה : ְְִִָָָָָָָ
מאמתֹו. אׁש ׁשּיצא ׁשראה ְֲֵֵֶֶָָָָָָנבט,
ׁשּמּׁשם אׁש, נקראת ְְִִֵֵֶַָָוהּתֹורה

ׁשּכתּוב ּכמֹו כג)הּמלכּות, הלֹוא(ירמיהו : ְְֲֶַַָ
ּוכתיב ּכאׁש, דברי ח)ּכה ּבי(משלי : ְְִִִֵָָֹ

הם הּתֹורה ועּקר ימלכּו. ְְְִִִֵַַָָֹמלכים
ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים, ְְְֲִִֵֶַַָָהּתלמידי

לברכה זכרֹונם כב:)חכמינּו ּכּמה(מכות : ְְֲִִֵַָָָָָ
ספר־ ּתֹורה, מּקּמי ּדקימא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָטּפׁשאי

מּק קימא מּדרּבנן.ולא צּורבא ּמי ְְְְִִֵַַַָָָָָ

לא)וזהּו יבא(במדבר אׁשר ּדבר ּכל : ְ ֶ ֲֶָָָָֹ
באׁש. ּתעבירּו זהּדברבאׁש, – ֲִֵֵַָָָ ָ ֶ

ּבתֹוְך ׁשּנמׁשְך מלכּות, ְְְְִִֶַַָּבחינת
ּכמֹו הּיצר, חמימּות ּבתֹוְך ְְְֲִֵֶַַָֻהּטמאה,

פא.) עמרם;(קידושין ּבי נּורא ּתעבירּו: ְֵַַָָ ֲ ִ 

וּדּויבאׁש הינּו אׁש, על־ ידי ּתּקּונֹו – ָ ֵ ְְִִֵֵַַ
וזה ּכּנ"ל. חכם ּתלמיד לפני ְְְְִִִֵֶַַַָָָּדברים
עברה ׁשל ׁשהּצרּוף עברה, ְֲֲֵֵֵֶֶַָָלׁשֹון
אל מעבר עצמֹותיו, ּבתֹוְך ְְֵֵֵֶֶַָעֹובר
– התחּברּות לׁשֹון ּומצוה ְְְְִִֵֶַָעבר.
ׁשל חבילֹות חבילֹות ְֲֲִִֶֶֶּכׁשעֹוׂשה

כא)מצֹוות פ' אחרי נתחּברּו(מ"ר אזי , ְְְֲִִַַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹותיו, (תהליםׁשברי ְְְִֵֶַָָ

עצמֹותיו:לד) ּכל ׁשֹומר :ְֵַָָ

טז)ּפרּוׁשוזהז מלְך(משלי חמת : ְ ֶ ֲֵֶֶַ
ׁשל חמתֹו ּכי מות, ְֲֲִֵֶֶַָָמלאכי
הּמלכּות ּבׁשביל – ְְִִַַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ואיׁש עוֹונֹותיו; על־ידי ְְְֲִִִֵֶַָׁשהׁשּפיל
ּתלמיד ּבחינת הינּו יכּפרּנה, ְְְְְִִֶַַַַָָָחכם
לֹו, יכּפר הּוא מׁשה, ּבחינת ְְִֵֶַַָָֹחכם,

ׁשּכתּוב ז)ּכמֹו ּפׁשע(מיכה על ועבר : ְְֵֶֶַַָֹ
עצמֹו ׁשּמׂשים למי – ְְְִִִִֵֵֶַלׁשארית

יז)ּכׁשירים לפני(ר"ה ּכׁשּבא נמצא, . ְְְְִִִִֵֶַָָ
לפני צרּופיו ּכל ּומֹוציא חכם ְְִִִֵֵַָָָָּתלמיד
הּוא חכם והּתלמיד חכם, ְְְִִַַַַָָָָהּתלמיד
ּכׁשירים, עצמֹו ׁשּמׂשים מׁשה, ְְְִִִִֵֶֶַַַֹּבחינת

ׁשּכתּוב יב)ּכמֹו מׁשה(במדבר והאיׁש : ְְִֶֶָָֹ
איׁש נקרא ועל־ ידי־ זה מאד; ְְְְִִֵֶַָָָֹענו

ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)חכם, והחכמה(איוב : ְְְֶַָָָָָ
ּתּמצא כא:)מאין סוטה ּכח(ע' יׁש ּובזה . ִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו לכּפר, חכם ְְְֱִֵֶֶַַַַָָלּתלמיד
יכּפרּנה: חכם ְְְִֶַָָָואיׁש

עלּובׁשביל מׁשה ּכׁשהתּפּלל זה ִ ְ ִ ְְִֵֶֶֶַַֹ
אמר העגל, לב)חטא :(שמות ְֵֵֶַָָ

קא(‚) :שבת
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נא; מחני אין ואם חּטאתם, ּתּׂשא ְְִִִִִֵַַָָָָאם
לאדם יבֹוא ׁשּלא הּנמנע, מן זה ְְִִִֶֶַָָָָֹּכי
ׁשּמסּפרין ּכׁשּׁשֹומע ּגדלּות, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַאיזה
מׁשּבח ּגדֹול ּכׁשּמלְך ׁשּכן ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשבחֹו,

אזי האדם, את מןּומפאר ּבוּדאי ְְֲִֵֶַַַָָָָ
ּגדלּות. איזה לֹו יבֹוא ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָֹהּנמנע,
הרּגׁשֹותיו ּכל ּבּטּול לזה צריְך ְֲִִֶַָָָָָָאבל
לׁשמע האדם יכֹול אזי ְְְֲִִַַָָָָָָֹוחמרּיֹותיו,
ּכמֹו ּגדלּות, ׁשּום לֹו יבֹוא ולא ְְְְִַָֹׁשבחֹו,
ּבּתֹורה: ּכתּוב ׁשראה רּבנּו, ֵֶֶַַָָָָֹמׁשה
אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' ְֵֶֶֶֶַַַֹֹוּידּבר
יֹום ּבכל קֹוראין ויׂשראל ְְְְִִֵֶָָֹמׁשה;
והּוא מׁשה, ׁשל ׁשבחֹו ְְִֶֶַָֹּבּתֹורה
היה ולא ׁשבחיו, להם מסּפר ְְְְְֵֶַַָָָָָֹּבעצמֹו
מּזה, וגדלּות התּפארּות ׁשּום ְְְְֲִִֶֶַָֹלמׁשה
מאד, ענו מׁשה והאיׁש ׁשּכתּוב: ְְְִֶֶָָָָֹֹּכמֹו
ּכח היה ענותנּותֹו על־ ידי ְְְְֵַַַַַָָָֹּובוּדאי
ּכמֹו עוֹון־ העגל, לכּפר מׁשה ְְְֲֵֵֶֶַַָֹּביד
וזה יכּפרּנה. חכם ואיׁש ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשּכתּוב:
לא אם הינּו אין, ואם מׁשה: ְְִִִֶֶַַַָֹֹׁשּטען
מראה, אּתה ּבזה חּטאתם, ְִֶֶַַַָָָָָּתּׂשא
לכּפר ׁשאּוכל עניוּות, ּכְך ּכל לי ְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשאין
מחני ּבּקׁשתי: ּבכן העגל, עוֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָלהם
ׁשאני ּבגדלּות, אּכׁשל ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹנא,
ׁשמי סּפּור עת ּבכל וׁשֹומע ְְְִִֵֵֶַָרֹואה
לעמד יּוכל מי ּכי ּבּתֹורה, ְְֲִִִִַַַָֹוׁשבחי
ולא ׁשבחֹו סּפּור ׁשּיׁשמע ְְְִִִֶֶַָֹּבזה,
אני ואם ּגדֹול; ענו לא אם ְְֲִִִִֶָָָָֹיתּגאה,
ּכמֹו חּטאתם, ׁשּתּׂשא לָך צריְך ְְֲִִֶָָָָָָענו,

לׁשארית ּפׁשע על ועֹובר ְְִִֵֵֶֶַַָׁשּכתּוב:
ְוכּו':

לג)וזה: מלְך(דברים ביׁשרּון ,(ד)ויהי ְ ֶ ְִִֶֶַֻ
לׁשרׁשּה, עלה ׁשּמלכּות ְְְְֶַַָָָָהינּו

ׁשּכתּוב לז)ּכמֹו ירׁשּו(תהלים וענוים : ְְֲִִֶַָָ
ּכמֹו ּדמלכּותא, ּדינא היא וארץ ְְְְִִֶֶֶַָָָארץ,

כ)ׁשּכתּוב לֹו:(איוב מתקֹוממה וארץ : ְְִֶֶֶָָָ

זכרֹונםוזהּוח חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ֶ ָ ְ ֲ ָ ֵ ִ ְ ָ 
כא)לברכה מׁשל:(סוטה ִ ְ ָ ָ ָ ָ 

ּבאיׁשֹון ּבדר מהּל ׁשהיה  ִ ְ ֶ ֶ ַ ֵ ַ ְ ָ ָ ֶ ָ ֶ ְלאחד,
הּקֹוצים מן ּומתירא ואפלה,  ִ ַ ִ ֵ ָ ְ ִ ָ ֵ ֲ ַ ָ ְ ַלילה
רעה ּומחּיה הּפחתים  ָ ָ ָ ַ ֵ ִ ָ ְ ַ ִּומן
ּדר ּבאיזה יֹודע ואינֹו  ֶ ֶ ֶ ֵ ְ ַ ֵ ֵ ְ ִ ְ ִ ִּומּלסטים,

וכּו': ְמהּל ַ ֵ ְ 

רעֹותּכי הּמּדֹות ׁשּכל ידּוע, זה ִ ִֶֶַַָָָ
מארּבעה נמׁשכין ְְְְִִֵֵֶַָָָותֹולדֹותיהן

ּכּמּובאיסֹוד מרֹות, מארּבע ֹות, ְְֵַַַָָ
עצבּות חסידים: ְְְֲִִִַַּבמׁשנת
ּתאוֹות מּדֹומם, נמׁשכין ְְְֲִִִֵֵֶַָותֹולדֹותיהן
מּצֹומח, נמׁשכין ותֹולדֹותיהן ְְְִִִֵֵֶַָָרעֹות
נמׁשכין ותֹולדֹותיהן ּבטלים ְְְְְִִִִֵֵֶָָּדברים
נמׁשכין ותֹולדֹותיהן ּגאוה ְְְֲִִֵֵֶַַָָמחי,
ּבדרְך לילְך ׁשרֹוצה ּומי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַמּמדּבר;
הּמּדֹות ּכל לׁשּבר צריְך ְִִֵֶַַַָָֹהּקדׁש,
חכם, הּתלמיד לפני ויסּפר ְְִִִֵֵַַַָָָרעֹות,
חכם והּתלמיד ּדברים, וּדּוי ְְְְִִִַַַָָָהינּו
ׁשרׁש לפי ּדרְך לֹו ויברר ְְִִֵֵֶֶֶָָֹיפרׁש

ְִָנׁשמתֹו.

עשיתיך.(„) מלך למשה הקב"ה א"ל ט"ו פ' בהעלותך מ"ר עי'
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ּבהתקרבּותויׁש ּבחינֹות ׁשלׁש ְ ֵ ְְְְִִָָֹ
ׁשלׁש ׁשעל־ ידי ְִִֵֶַַַָֹלּצּדיקים,
הם ואּלּו הּכל, נתּתּקן אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַֹּבחינֹות

ּבחינֹות: ְְִַָהּׁשלׁשה

הראׁשֹונה, אתהּבחינה ּכׁשרֹואה ַ ְ ִ ָ ָ ִ ָ ְ ֶ ֶ ֶ 
ּכמֹוהּצּדיק , ַ ַ ִ ְ

ל)ׁשּכתּוב רֹואֹות(ישעיהו עיניָך והיּו : ְֵֶֶָָ
מבּטלת הּבחינה וזאת מֹוריָך; ְְְִֶֶֶֶַַָֹאת
מּׁשני הּנמׁשכין רעֹות ְְִִִִֵַַָָהּמּדֹות

צֹומח,הּיסֹודֹות עצבּותהינּוּדֹומם ְֵַ ֵ ַ ְַַ ְ 
רעֹות ותאוֹות צּדיקותֹולדֹותיה ּכי , ְ ְ ֶ ָ ְ ַ ֲ ָ ִִַ

מיניק ׁשהּוא ׁשם על אם, נקרא ְִִֵֵֵֶַַָהּדֹור
והּתֹורה ּתֹורתֹו, ּבאֹור ְְְְִֵַָָָליׂשראל

ׁשּכתּוב ּכמֹו חלב, ד)נקראת :(שה"ש ְְִֵֶָָָ
אנּו וזה לׁשֹונְך. ּתחת וחלב ְְְְֵֶַַַָָָּדבׁש
הּוא ּכׁשהּתינֹוק ּבחּוׁש, ְְִִֶַרֹואים
אּמֹו את ּכׁשרֹואה ועצלּות, ְְְְְִֶֶֶַַּבעצבּות
לקראת ּגדֹול ּבזריזּות נתעֹורר ְְְִִִִֵַָהּוא
רֹואים אנּו ּגם לׁשרׁשֹו. הינּו ְְְִִַַָָאּמֹו,
ּבדברי עֹוסק ּכׁשהּתינֹוק ְְְְִִֵֵֶַּבחּוׁש,
לֹו ׁשּיׁש אף־ על־ּפי ׁשּלֹו, ְִֵֶֶַַׁשטּות
כן אף־על־ ּפי לזה, ּגדֹולה ְֲִֵֶַַַָָָּתאוה
ּכל מׁשליְך הּוא אּמֹו, את ְְִִֶֶֶַָּכׁשרֹואה
את ּומֹוׁשְך ּכתפיו אחר ְֲֵֵֶַַַָָּתאוֹותיו
ׁשּנתּבּטלין נמצא, לאּמֹו. ְְְְְִִִִֶַַָעצמֹו
הּיסֹודֹות ׁשני ׁשל רעֹות ְְִֵֶַַָהּמּדֹות
ּפני הסּתּכלּות ידי על צֹומח ְְְְִֵֵֵֵַַַּדֹומם

וזהּו: הּקֹוצים,הּצּדיק. מן ּומתירא ְִִֶַַ ְ ָ ֵ ִ ַ ִ 
ּבחינת ּופחתיםׁשהּוא –צֹומח; ְִֵֶַ ַ ְ ָ ִ 

ּבחינת לֹוּדֹומם.ׁשהּוא ּוכׁשּנזּדּמן ְִֵֶַ ְְִֵֶַ
אֹור, ׁשל חכם,זהאבּוקה ּתלמיד ֲ ָ ֶ ֶַ ְ ִ ָ ָ 

ועל־ידֹו הּתֹורה, ּבאֹור אביק ְְִֶַַָָָׁשהּוא
יסֹודֹות ׁשני ׁשל רעֹות מּמּדֹות ְְִִִֵֶָנּצֹול

צֹומח, נּדֹומם מןואז הּקֹוציםּצֹול ֵ ֵ ַ ְִִַָ ִ 
הּפחתים:ּומן ִַ ְ ָ ִ 

הּׁשנּיה, ׁשּנֹותןהּבחינה הּצדקה ַ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ָ ֶ ֵ 
חכם,  ָ ָ ִ ְ ַ ְלתלמיד
ׁשל רעֹות מּמּדֹות נּצֹול ְִִִֵֶֶֶַָׁשעל־ידי־זה

יסֹודֹות מדּברׁשני ּבחינתחי ׁשהן , ְְֵַ ְ ַ ֵ ְִֵֶַ
ולסטים רעה ׁשהןחּיה ּדברים, ַ ָ ָ ָ ְ ִ ְ ִ ְֵֶ ָ ִ 

וגאוה על־ּבטלים ּכי ותֹולדֹותיהן. ְ ֵ ִ ְ ַ ֲ ָ ְְִֵֶַ
ּבא הרע ולׁשֹון ּבטלים ּדברים ְְְְִִֵֵָָָָָידי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ד)ענּיּות, מתּו(שמות ּכי : ְֲִִֵֶָ
ענּיּות זהּו האנׁשים, ּבגאוה(ה)ּכל ּגם . ְֲֲֲִִֶַַָָָָ

מט:)אמרּו הרּוח(ו)(קידושין לגּסּות סימן : ְְִַַָָָ
ּכמֹו נתעּׁשר, צדקה ועל־ידי ענּיּות. –ְְְְְֲִִֵֵַַָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו (גיטיןׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
נגֹוזּוז:) וכן רּבים וכן ׁשלמים אם :ְְְִִִֵֵֵַָ

אין ׁשּוב – אעּנְך לא ועּניתיָך ְְֲִִִֵֵַַָֹועבר
וזהּו: ענּיּות. סימני לֹו ּכיוןמראין ְְֲִִִֵֵֶַָ ָ 

מחּיה נּצֹול הּׁשחר עּמּוד  ָ ַ ֵ ִ ַ ַ ַ ַ ָ ָ ֶׁשעלה
ּומּלסטים רמזרעה הּׁשחר עּמּוד . ָ ָ ִ ִ ְ ִ ֶֶַַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו נח)לצדקה, ּכי(ישעיהו : ְְִִֶָָָ
יּבקע אז וכּו', וכּסיתֹו ערם ְְְִִִִֶַָָָֹתראה

על־ ידי נמצא, אֹורָך. צדקהּכּׁשחר ְְְִֵֶַַַַָ ָ ָ 
יסֹודֹות, ׁשני ׁשל רעֹות מּמּדֹות ְְִִִֵֶָנּצֹול

מדּבר ּבחינתחי ׁשהם רעה, חּיה ַ ְ ַ ֵ ְִֵֶַַ ָ ָ ָ 
 ִ ְ ִ ְולסטים:

ע"ב.(‰) ס"ד הגיס.(Â)נדרים ואם ד"ה ברש"י ע"ב י"ג מגילה ועי' ע"ב. כ"ט סוכה ועיין עי"ש



ד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 29 ִֹ ָאנכי

הּׁשליׁשית, ּכׁשּמתוּדההּבחינה ַ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ִ ְ ֶ ִ ְ ַ ֶ 
 ִוּדּוי
חכם, ּתלמיד לפני ׁשעל־ּדברים ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ֶַ

אֹותֹו מדריְך חכם הּתלמיד ְְְִִֵֶַַַָָידי־זה
וזה: נׁשמתֹו, ׁשרׁש לפי יׁשר ְְְְִִֶֶֶֶָָָֹּבדרְך

ּדרכים לפרׁשת ואמרּוהּגיע , ִ ִ ַ ְ ָ ָ ַ ְ ָ ִ ְְָ
לברכה זכרֹונם כא)חכמינּו זה(סוטה : ְְֲִִֵֶָָָָ

ּבחינת זה הּמיתה, ויֹום חכם, ְְְִִִֶַַַָָָּתלמיד
יֹום חכם; ּתלמיד לפני ּדברים ְְְִִִִֵַָָָוּדּוי
ׁשאמרּו ּכמֹו וּדּוי, על רמז ְְִִֶֶֶַַָָהּמיתה

לברכה זכרֹונם מג:)רּבֹותינּו :(סנהדרין ְְִִֵַָָָ
נקרא וזה מתוּדין. הּמּומתין ְְְִִִִֶַַָָָּכל
חכם הּתלמיד ּכי ְְִִִַַַָָָָָּפרׁשת־ּדרכים,
נׁשמתֹו, ׁשרׁש לפי ּדרְך לֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹמפריׁש
ׁשהתוּדה, קדם ּכי מּכּלם. נּצֹול ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻאזי
חכם הּתלמיד אצל ׁשהיה ְִִֵֶֶַַַַָָָָאף־ על־ּפי
יֹודע אינֹו עדין ממֹון, לֹו ְֲִֵֵַַַָָונתן
ּדרְך יׁש ּכי מהּלְך, הּוא ּדרְך ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַּבאיזהּו
מות ּדרכי ואחריתּה איׁש לפני ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁשר

יד) לפרׁשת(משלי ּכׁשהּגיע אבל ,ְְֲִִֶַַָָָ
הּמיתה, ויֹום חכם ּתלמיד זה ְְְִִִֶַַָָָָּדרכים,
ּתלמיד־חכם, לפני ּדברים וּדּוי ְְְְִִִִֵַַָָָהינּו

מּכּלם: נּצֹול ֲִִַָֻאזי

ּתלמידוזהט אצל ׁשּבא ּפעם ּבכל ְ ֶ ְְִֵֶֶַַַָָ
לּבֹו, ּכל לפניו ּומסּפר ְְִֵַָָָָָחכם
מׁשה, ּבחינת הּוא חכם ְְְִִֶַַַָָוהּתלמיד
ׁשּכתּוב: ּכמֹו אין, ּבחינת ְְִִֶֶַַָׁשהּוא
זה ידי ועל ּתּמצא; מאין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָוהחכמה

ּבחינת וזה סֹוף. ּבאין נכלל :(ז)אּתה ְְְִִֵֶַַָָָ

ּדאתנטילת לאתר ּדאזּדריקת ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָזרקא,
לאין הּמלכּות את ׁשּתחזיר ְְֲִִֵֶֶַַַַָמּתּמן,
ּכי הרצֹונֹות. ׁשּבכל רצֹון ׁשהּוא ְְִֶֶָָָסֹוף,
אֹותּיֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַהּמלכּות,
ּבּה מלּבׁש ואֹות אֹות ּכל ְִִַָָָָֻהּדּבּורים,
הּׁשם ׁשרצֹון יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵֵֶַַַָרצֹון
לּה יהיה האֹות ׁשּזאת היה, ְְִִֶֶַָָָָָֹיתּברְך
לּה יהיה אחרת ואֹות ּכזֹו, ְְְִֶֶֶַָָָּתמּונה
הינּו ׁשרצֹונֹות, נמצא, אחרת. ְְְְִֶֶֶַַָָּתמּונה
התּגּלּות הם אֹותּיֹות, ְְִִֵַּתמּונֹות
אּלּו וכל ׁשמֹו, יתּברְך ְְְְִֵַַָָמלכּותֹו
נמׁשכין הּתמּונֹות, הינּו ְְְְִִַַָָהרצֹונֹות,
וכל ּתמּונה, ּבֹו ׁשאין סֹוף, אין ְְְֵֵֵֶָָמרצֹון
הם ׁשּבעֹולם והּיׁשּות ְְִֵֵֶַַָָָהּדברים
יׁשּות ּכי מּמלכּות, הינּו ְְִִִֵֵַַָמהאֹותּיֹות,
ׁשרצה הּמלכּות, מחמת ְֲֵֶַַַָָהּוא
מלכּותֹו ׁשּיתּגּלה ְְִֶֶַַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
העֹולם את ּברא זה ידי ועל ְְֵֶֶַָָָָָָּבעֹולם,
הינּו הרצֹונֹות, וכל ליׁש, ְְְְִֵֵַַָָמאין
ּבחינת הינּו הּיׁשּות, וכל ְְְְִֵַַַַָהּתמּונֹות,
אין מרצֹון חּיּותם מקּבלים ְְְְִִֵֵַַָמלכּות,

ׁשאמרּו ּכמֹו לא.)סֹוף, ּבכל:(מגילה ְְְֶָ ָ 
ׁשל ּגדּלתֹו מֹוצא ׁשאּתה  ֶ ָ ֻ ְ ֵ ָ ַ ֶ ָמקֹום

מלכּותֹו,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, הינּו ַ ָ ָ ְְַַ
רצֹונֹות, מֹוצאהינּו אּתה ׁשם ְְַָ ַ ָ ֵ 

וזהענותנּותֹו, סֹוף. אין רצֹון הינּו ַ ְ ְ ָ ְְְֵֶַ
ּכי הּגׁשמּיּות, התּפּׁשטּות ְְְְִִִִַַַַּבחינת
סֹוף, אין ּברצֹון להּכלל ְְְִִֵֵֶֶָּכׁשרֹוצה
וזה ׁשּלֹו. הּיׁשּות את לבּטל ְְִֵֵֶֶֶַַָצריְך

(Ê).ס"ד ותיקון כ"א תיקון עי'
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ּבּזהר פח:)ׁשּכתּוב דף ׁשהסּתּלקּות(יתרו , ְְִֶֶַַַָֹ
ׁשאז ּדמנחה, ּבׁשעּתא ּבׁשּבת ְְְְְִֶֶַַָָָָֹמׁשה
ּבחינת ׁשהּוא ּדרעוין, רעוא ְְְֲֲִִִֶַַַַָהתּגּלּות
הרצֹונֹות ׁשּכל סֹוף, אין ְְֵֶָָרצֹון
מחמת וזה מּמּנּו. חּיּותם ְְְֲִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ׁשּכתּובׁשּבּטל ּכמֹו יׁשּותֹו, ּכל מׁשה ְִֵֵֶֶֶָָ
טז) ּפרּוׁש:(שמות וזה מה. ונחנּו וּיקּבר: ְְְֵֶַַָ ִ ְ ֹ

ּבּגיא לד)אתֹו אין,(דברים ּבחינת זה – ַֹ ַ ְ ְִִֶַַ
ׁשּכתּוב מ)ּכמֹו יּנׂשא;(ישעיהו ּגיא ּכל : ְִֵֶֶָָָ

מֹואב מלכּות,ּבארץ ּבחינת זה – ְ ֶ ֶ ָ ְְִֶַַ
מׁשה ׁשּנסּתּלק מּמֹואב, ּבא ְִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּדוד
רצֹון ּבתֹוְך סֹוף, אין ְְֵָּבתֹוְך
ּדרעוין, רעוא ּבתֹוְך ְְְֲֲִֶַַָָׁשּברצֹונֹות,
המלּבׁש סֹוף אין רצֹון ּבחינת ְְְִֵֶַַָֻׁשהּוא
ּבבחינת אֹותּיֹות, ּבתמּונֹות ְְְִִִִִַּברצֹונֹות,
מקֹום ּבכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֶַָָָמלכּות,
מלכּות, הינּו ּגדּלתֹו, מֹוצא ְְְֵֶַַַָָֻׁשאּתה
רעוא, מֹוצא אּתה ׁשם רעוין, ְֲֲִִֵַַַַָָָּבחינת

וזה: סֹוף. אין ּפעֹוררצֹון ּבית –מּול ְְֵֵֶ ְ 
לברכה זכרֹונם חכמינּו אמרּו ְְְֲִִִֵָָָָָּכי

יד.) סוטה בתוספות מובא אגדה, לּמה(מדרש :ָָ
ׁשּפֹוער ׁשם על ּפעֹור, ׁשמֹו ְְְִֵֵֶַָנקרא
יׁש אזי ּבמלכּות, ּכׁשּפֹוגמין ּכי ְְְְֲִִִֵֶַַּפיו;
רעים; ּבצרּופים ּפיו לפער ּכח ְְִִִִֵַָֹֹלֹו
הּמלכּות, מּדת ׁשּתּקן מׁשה, ְֲִִֵֶֶַַַָאבל
ּפעֹור ּביד יכלת היה לא זה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹעל־ ידי

וזה: ּפיו. איׁש,לפער ידע אפּלּוולא ְְְִִֶֹ ָֹ ַ ִ ֲִ
ידע, לא יד.)מׁשה סוטה רז"ל שאמרו ּכי(כמו , ִֶַָֹֹ

היה זה וכל סֹוף. אין לגּבי ְְְִֵֵֵֶַַָָָנתּבּטל

לֹו היה ּבחּייו ּגם ּבוּדאי אבל ְְְֲַַַַָָָָּבמֹותֹו,
מדּבק והיה הּגׁשמּיּות, ְְְְְִִֵַַַַָָהתּפּׁשטּות
אבל סֹוף, אין ּבאֹור עצמֹו ְְֲֵֶַָאת
והחּיֹות ּבבחינת: היה ְְְְִִִַַַַַָָההתּפּׁשטּות

וׁשֹוב הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא(ח)רצֹוא ּכי ; ִַָָָָ
ואבית ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבעבֹודתנּו, ְְֲִֵֶֶַָָָָרֹוצה
חמר. מּקרּוצי עפר, מּגּוׁשי ְְִִִֵֵֶָָָֹּתהּלה
אּלא ּכן יּׁשאר ׁשּלא צריְך זה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּובׁשביל
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּיבֹוא עת ֵֶַַָָָעד
ׁשאנּו וזה נׁשמתֹו. ויּטל ְְְְְִִֶֶַָָֹּבעצמֹו
ּבתֹוְך אדם נתלהב ׁשּלפעמים ְְְִִִִֵֶַָָָרֹואים,
ּתבֹות ּכּמה ואֹומר ְְִֵֵַַָָהּתפּלה
ה' ּבחמלת זה – ּגדֹול ְְְְֲִֶֶַַָּבהתלהבּות
והאיר סֹוף אין אֹור לֹו ׁשּנפּתח ְְִִֵֵֶַָָעליו,
הּזאת, התנֹוצצּות אדם ּוכׁשרֹואה ְְְִֶֶַָָֹלֹו;
מזלּה – חזי לא ּדאיהּו ְְִִֵַַַַָָאף־ על־ּגב

ג.)חזי נׁשמתֹו(מגילה נתלהב ּתכף , ְְִִִֵֵֶַָָ
ּבאֹור עצמֹו את לדּבק ּגדֹול, ְְְְִֵֵֶַַָלדבקּות
סֹוף, אין התּגּלּות ּוכׁשעּור סֹוף, ְְִִֵֵַאין
ׁשּנפּתחּו הּתבֹות מנין ְְְְִִִֵֶַַלפי
אֹומר הּתבֹות אּלּו ּכל ְְְִֵֵֵַָוהתנֹוצצּו,
נפׁשֹו ּובמסירת ּגדֹול ְְְִִִֵַַָּבדבקּות

ׁשּנתּבּטלּובב ּובׁשעה ּכחֹותיו, ּטּול ְְְִִֵֶַָָָֹ
ולא ּבבחינת: הּוא אזי סֹוף, אין ְְְֲִִֵֵַַַֹלגּבי
אינֹו ּבעצמֹו הּוא ׁשאפּלּו איׁש, ְְֲִִֵֶַַָידע
הּבחינה זאת אבל מעצמֹו. ְְֲִֵֵַַַָָֹיֹודע
ּכדי וׁשֹוב, רצֹוא להיֹות ְְִִֵָָָצריְך
ּכׁשהּוא נמצא יׁשּותֹו. ְְְִִֵֵֶֶַָׁשּיתקּים
ּגם להראֹות צריְך אזי וׁשֹוב, ְְְֲִִִַַַַָָּבבחינת

(Á).א יחזקאל
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ּדבקּות, ּבׁשעת מּתחּלה, ּכי ְְְְְִִִִֵַַָלדעּתֹו,
ולא ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּדעת, נתּבּטל ְְְִֵֶַַַַָָָֹהיה
וׁשֹוב, ּבבחינת ּוכׁשהּוא איׁש; ְְִִִֶַַָָידע
ׁשב אז ליׁשּותֹו, (לדעּתֹו) ְְְֵֶַָָָׁשּׁשב
יֹודע הּוא אז לדעּתֹו, ּוכׁשּׁשב ְְְְְֵֶַַַָָלדעּתֹו;
אין ואזי וטּובֹו, סֹוף האין ְְֲֵֵַַַָאחדּות
הּדין מּדת ּבין לאלהים, ה' ּבין ִִִִֵֵֵַַֹחּלּוק
אין סֹוף ּבאין ּכי הרחמים, ְְֲִִִֵֵַַָלמּדת
ּכי רצֹון, ׁשּנּוי וׁשלֹום, חס ְִִַַָָָׁשּיְך,
הּתמּונֹות, ּבׁשּנּוי אּלא אינֹו ְְִִִֵֶַַָהּׁשּנּויים
ּבאין אדם ׁשל הּדבקּות על־ידי ְְְֲֵֵֵֶַַָָָאבל
ׁשם ּכי רצֹון, ׁשּנּוי אין ׁשּׁשם ִִֵֶָָָסֹוף,
ּבֹו נׁשאר ואחר־ ּכְך ּפׁשּוט, ְְִַַָָָָרצֹון
ואחר־ ּכְך הּזאת, מאחדּות ְְְִֵַַַַָֹרׁשימּו
הרׁשימּו אזי וׁשֹוב, ּבבחינת ְְֲֲִִִֶַַַָָנעׂשה
וכּלֹו טֹוב ׁשּכּלֹו ׁשּידע לדעת, ְְֵֶֶֶַַַַָֻֻמראה

לדֹורֹווזהאחד: מׁשה (דבריםׁשאמר ְֶָ ֶ ְֶֶַָ
הּואד) ה' ּכי לדעת הראת אּתה :ְִֵַַַָָָָ

אין, ּבחינת הּוא מׁשה ּכי ְֱִִִִֶַַָֹהאלהים;
להם ראּוי אליו הּדבּוקים ְְִֵֶַָָָודֹורֹו
ּבחינת לּדעת, להאיר הינּו ְְְִִַַַַַַַָָלדעת,
ּדרעוין, רעוא ּבחינת סֹוף, ְְֲֲִִֵַַַָאין

האלהים: הּוא ה' ְֱִִַָֹּבחינת:

ּפרּוׁש: חנא:וזה ּבר ּבר רּבה אמר ְ ֶ ֵ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
הוה חּדא  ָ ֲ ָ ַ ָ ְ ִזימנא
ההּוא וחזינן ּבספינּתא,  ַ ָ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָקאזלינן
טינא אכלה לּה ּדיתבא  ָ ִ ָ ְ ָ ֵ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַּכורא

וׁשדיּוהּו(ט)ּבאּוסיּה מיא, ואדחּוהּו , ְ ְ ֵ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ַ ְ 
מחֹוזי, ׁשיתין מינּה וחרּוב  ֵ ְ ִ ִ ֵ ִ ָ ְ ָ ְלגּודא,

ּומלחּו מחֹוזי, ׁשיתין מינּה  ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ֵ ִ ְ ָ ְואכלּו
מחד ּומלאּו מחֹוזי, ׁשיתין  ַ ֵ ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ֵ ִמינּה
ּגרּבי מאה ּתלת ּדעינא  ֵ ְ ַ ָ ֵ ָ ְ ָ ֵ ְ ָ ַ ְ ַּגלּגלא

לבתר הדרן וכי ּתריסרמׁשחא. ִ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ָ ַ ְ ֵ ַ 
מנסרי קא ּדהוה חזינן ׁשּתא,  ֵ ְ ַ ְ ָ ָ ַ ְ ָ ִ ֲ ָ ַ ֵ ְ ַירחי
למבנינהּו ויהבי מטללּתא,  ְ ִ ְ ִ ְ ֵ ֲ ִ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ְ ַ ִמּגרמיּה

מחֹוזי: ַהּנ ָ ְ ֵ 

ְַַרׁשּב"ם:
טינאטינאטינאטינא....ּדג:ּכוראּכוראּכוראּכורא.... קטן:אכלאאכלאאכלאאכלא ׁשרץ ַַ ְְַַ ְְָָ ָָָָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ִִָָ ֶֶָָָָ

הּׁשרץ:ּבאּוסיּהּבאּוסיּהּבאּוסיּהּבאּוסיּה.... נכנס ּדג ׁשל ּבנחיריו ְְ ְְְְ ְְֵֵ ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מּיאמּיאמּיאמּיא.... הּמיםואידחּוהּוואידחּוהּוואידחּוהּוואידחּוהּו הּדיחּוהּו ְְ ְְִִ ְְִִ ְְַַ ַַָָ ִִִַַָָ

ׁשאינֹו ים, ּכדרְך לּיּבׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָוהׁשליכּוהּו
מת: ּדבר ׁשיתיןׁשיתיןׁשיתיןׁשיתיןסֹובל מיניּהמיניּהמיניּהמיניּה חרבּוחרבּוחרבּוחרבּו ֵֵָָָָ ְְָָ ְְִִ ִִֵֵ ִִֵֵ ִִִִ ִִ

ׁשּׁשיםמחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי.... על הּמים ׁשהׁשליכּוהּו ְְ ְְֵֵ ְִִִִִֵֵֶַַַ
ּכְך: ּכל ּגדֹול ׁשהיה ּכּלם, ּוׁשברן ְְִֶַָָָָָָָָֻּכרּכים

מחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי.... ׁשיתיןׁשיתיןׁשיתיןׁשיתין מיניּהמיניּהמיניּהמיניּה לח:ואכלּוואכלּוואכלּוואכלּו ּבעֹודּנּו ְְ ְְָָ ְְָָ ְְִִ ִִֵֵ ִִֵֵ ִִִִ ְְִִ ְְֵֵ ְֵֵֶַ
מחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי.... ׁשיתיןׁשיתיןׁשיתיןׁשיתין מיניּהמיניּהמיניּהמיניּה אחרים,ּומלחּוּומלחּוּומלחּוּומלחּו ָָ ְְָָ ְְִִ ִִֵֵ ִִֵֵ ִִִִ ְְִִ ְְֵֵ ֲִֵֵֵ

מיניּה מלחּו מּׁשם, רחֹוקין ְְִִִֵֶָָָׁשהיּו
למקֹומן: ּדעינאּדעינאּדעינאּדעינא....ּונׁשאּוהּו ּגלּגלאּגלּגלאּגלּגלאּגלּגלא מחדמחדמחדמחד ְְִֵֵָָ ֵֵַַ ַַַַ ְְַַ ְְַַ ַַָָ ְְָָ ְְֵֵ ֵֵָָ ָָ

ּגרּבי: מאה ּתלת ׁשמן לקחּו עינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמּגלּגל
מנסרימנסרימנסרימנסרי.... אֹותןהוההוההוההוה הּדג מעצמֹות לבנֹות ַַ ַַָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְֵֵ ְְִֵֵֵַַָָ

ׁשהּפיל: ְִִֵֶמחֹוזי

–ּפרּוׁש: חׁשיבּות,ספינה לׁשֹון ֵ ְ ִ ָ ְֲִ
ּבר ׁשרּבה מלכּות, ְְִֶַַַַָּבחינת
אֹודֹות ּבׂשכלֹו חקר חנה ְְִַַָָָּבר
מעלין ּבני־יׂשראל איְך ְְְֲִִֵֵֵַַַָהּמלכּות,

–אֹותּה. ּכורא האי יׂשראלוחזינן ַָ ֲ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ְִֵָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדגים, ּבׁשם (בראשיתמכּנין ְְְִִֵֶָָֻ

הארץ.מח) ּבקרב לרב וידּגּו ּדיתבא: ְְְְִֶֶֶָָָֹ ַ ְ ָ 

(Ë).(המאמר בפירוש להלן ז"ל רבינו בדברי וכ"ה בגמ', הב"ח גי' (כ"ה ומית
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– ּבנחיריו טינא אכלא זהליּה ֵ ָ ְ ָ ִ ָ ִ ְ ִ ָ ֶ
ּכמֹו יׂשראל, ׁשל ּתפּלתן ְְְְִִִֵֶַָָָּבחינת

מח)ׁשּכתּוב לְך;(ישעיהו אחטם ּותהּלתי : ְֱִִֶֶָָָָ
ּבתפּלתֹו טמאה, הינּו ׁשרץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּנתערב
יכֹול היה ולא אֹותֹו, ּובלּבל ְְֲִֵַָָָָֹועבֹודתֹו
עבֹודתֹו לעבד הּזה הּיׂשראלי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹאיׁש
עׂשה הּזה, האיׁש עׂשה מה ִֶֶַַָָָָָָּתּמה.
התקּׁשרּות הינּו הּנ"ל, ּבחינֹות ְְְְִִַַַַָֹׁשלׁש
ּווּדּוי הּצדקה, ּונתינת ְְְִִִַַַַָָלהּצּדיק,

ְִָּדברים.

ּפרּוׁש: מיאוזה ואידחּוהּו ּומתה ְ ֶ ֵ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ָ 
לגּודא;  ָ ְ ְ ַ ְוׁשדיּוהּו
לתּתא: מעּלא ּבחינֹות הּׁשלׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָֹוהזּכיר

ּכמֹוּומתה ּדברים, וּדּוי ּבחינת זה – ֵ ָ ְְְִִִֶַָ
מתוּדין; הּמּומתין ּכל ְְִִִֶַַָָָׁשאמרּו:

– מיא צדקה,ואדחּוהּו ּבחינת זה ְ ִ ְ ַ ָ ְְִֶַָָ
ׁשּכתּוב יא)ּכמֹו על(קהלת לחמָך ׁשּלח : ְְְֶַַַַָ

ּוכתיב הּמים. לב)ּפני אׁשריכם(ישעיהו : ְְְִִֵֵֶַַַ
מים ּכל על –.זֹורעי לגּודא וׁשדיּוהּו ְְִֵַַָ ַ ְ ְ ָ 

ׁשהּוא ּגדר, לׁשֹון ּגּודא, נקרא ְְִִֵֶַַָָָהּצּדיק
יׂשראל ׁשל ּפרצֹותיהן כב,ּגֹודר (יחזקאל ְְִִֵֵֵֶֶָ

נח) –(י)ישעיהו לגּודא וׁשדיּוהּו וזה: .ְְְְֶַָ
ועל־ידי לּצּדיק. עצמֹו את ְְְְִִִֵֶֶַַַַׁשהקריב

אּלּו: ּבחינֹות מינּהׁשלׁש וחרּוב ְְִֵָֹ ָ ִ ֵ 
– מחֹוזא הּמיתה,ׁשיּתין ׁשעל־ ידי ִ ִ ְ ָ ְִֵֶַַָ

הּמלכּות את העלה ּדברים, וּדּוי ְְְֱִִֶֶַַַָָהינּו
הֹורה והּצּדיק אחרא, הּסטרא ְְֳִִִֵַַַָָָָמּבין
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּיׁשר, הּדרְך את ְֶֶֶֶַַָָָלֹו

ּבראׁשית מב)ּבהפטרת אחריב(ישעיהו : ְְְֲִִֵַַַָ

חרּבן על רמז – ּוגבעֹות ְְִֶֶַַָָֻהרים
עּורים והֹולכּתי העּכּו"ם; ְְְְִִִֶֶֶַַָממׁשלת
ׁשהּצּדיק ּבחינת זה – ידעּו לא ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבדרְך
ּפרׁשת ּבחינת זה יׁשר, ּדרְך לֹו ְִֶֶֶַַָָָָָהֹורה
על רמז מחֹוזא וׁשיתין ּכּנ"ל. ְְְִִִֶֶַַַָָּדרכים,

ּבּה ּדכתיב הּמלכּות, ו)עלּית :(שה"ש ְְֲִִִַַַָ
מלכֹות. הּמה ְִִֵָָׁשּׁשים

–ואכלּו מחֹוזא ׁשיתין רמזמינּה ְ ָ ְ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ֶֶ
חי ׁשל רעֹות מּדֹות ׁשני ְִֵֶַַָעל
ּכּנ"ל, ענּיּות ּבא ׁשעל־ ידֹו ְֲִֵֶַַַַָָמדּבר,
וימׁשיְך אֹותם מתּקן צדקה ְְְְְְִֵֵַַַָָָועל־ ידי
ושיתין מינה. אכלּו וזה: ְְְִִִֵֶֶַָׁשפע.
ׁשּׁשים ּבחינֹות על רמז – ְְִִִֶֶַָמחֹוזא
ּכמֹו ּפרנסה, ּבא ׁשּמּׁשם ְְִִִֶַָָָָּגּבֹורים,

ּגׁשמים ּגבּורֹות תעניתׁשאמרּו: לג. (ברכות ְְְִֶָָ
ע"ש) –.ב. מחֹוזא ׁשיּתין מינּה  ָ ְ ִ ִ ָ ִ ְ ָּומלחּו

רעֹות, מּדֹות ׁשּתי ּתּקּון על רמז ְִִֵֶֶֶַָזה
קרבתֹו על־ ידי צֹומח, ְְִֵֵֵַַָּדֹומם
מלח ּברית הּוא הּצּדיק ּכי ְְִִִִֶַַַַַלהּצּדיק,
ּבאים ותאוֹות עצבּות ּגם ְְֲִַַַָָעֹולם.
ּפֹולט מלח ועל־ידי עכּורים, ְְֲִִִֵֵֶַַָמּדמים
רמז זה מחֹוזא ושיּתין רעים. ְְִִִִֶֶֶַָָָהּדמים
ּכהנים ׁשּבברּכת אֹותּיֹות ׁשּׁשים ְְֲִִִִִֶַַֹעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצּדיק, ּביד (משליׁשהם ְְִֵֶֶַַַָ
צּדיק.י) לראׁש ּברכֹות :ְְִַָֹ

ּתלתּומלאּו ּדעינא ּגלּגלא מחד ָ ְ ֵ ַ ַ ְ ַ ָ ְ ֵ ָ ְ ָ 
ּגרּבי – מׁשחא ּגרּבי  ֵ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ֵמאה

ׁשמןמׁשחא ּכי הּדעת, ּבחינֹות זה ִ ְ ָ ְִִֶֶֶַַַ

(È).ע"א י"ג מגילה עיין
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קדׁש ל)מׁשחת ׂשכל(שמות ּבחינת .זה ְְִִֵֶֶֶַַֹ
ׁשהּוא מׁשה, ּבחינֹות זה מאה ְְִֵֶֶֶָָּותלת
את מקטין ּׁשהּצּדיק מה ְְִִִֶֶַַַַַּבחינת
ּבחינֹות ּבׁשלׁש מה. ּבבחינת ְְְְִִִַַָָעצמֹו
ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹו, את להקטין ְְְְִִֶֶַַָָצריְך

ט) ּגּבֹור(ירמיהו חכם, יתהּלל אל :ְִִֵַַָָ
מאּלּו ּבחינה ׁשּבכל נמצא, ְְְְִִִֵֵֶָָָָועׁשיר.
ועל־ מה, נעׂשה הּוא ּבחינֹות ְְֲִֶַַָָׁשלׁש
הּגׁשמּיּות, התּפּׁשטּות לֹו יׁש זה ְְְְִִֵֵֶַַַידי
ׁשם ׁשאין סֹוף, אין ּבאֹור ְִֵֵֵֶַָּומּדּבק
הּוא ה' אּלא רצֹון, ׁשּנּוי ִֶָָׁשּום
הּטֹוב ּכּלֹו הינּו ּכּנ"ל, ְֱִַַַַָֹֻהאלקים
ּגלּגלא חד ּבחינת וזה ְְְְִִֵֶַַַַַָוהּמטיב.

ּבאידרא ּכּמּובא קלז:)ּדעינא, דף :(נשא ְְְִֵַָָָ
חד עינא ּבה יׁשּתּכח ּדאתי ְְְְִִִֵַַַָָָָּולזימנא
הּטֹוב ּכּלֹו ּבחינת זה – ְְֲִֵֶַַַֻּדרחמי
עֹוׂשה ּכׁשהּצּדיק נמצא, ְְְִִִֵֶֶַַַָוהּמטיב.
לעינא עצמֹו את מדּבק מה, ְְְְֵֵֶַַַָָעצמֹו
ּכְך ואחר סֹוף; לאין הינּו דרחמי, ְְְְֲֵֵַַַַַָחד
אז וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ְְִִֵֶַָָָּכׁשחֹוזר,
האחדּות סֹוף אין מאֹור ְְִֵֵַַָממׁשיְך
ׁשּלֹו, ה"ּמה" ּדרְך ׁשם הּפׁשּוט ֶֶֶַַָָָָָהרצֹון
אל ׁשאמרּו: ּכמֹו מאה, מּמה ְְְֲִֵֶֶַַָָָונעׂשה

מאה אּלא מה, ּתלת(יא)ּתקרי ונעׂשה , ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
הּזהמהמּתלתמאה אֹור ּוממׁשיְך , ֵ ָ ְִָָ ְִֶַַ

ּדמׁשחא, ּגרּבי הינּו ּולׂשכלֹו, ְְְְְְְְִִֵַַַָלדעּתֹו
אּתה ּכּנ"ל. ׂשכל ּבחינת ְִֵֶֶַַַַָׁשהּוא
אין אֹור ׁשּממׁשיְך לדעת, ְְִֵֵֶַַַָָָהראית

ׁשה' האחדּות, ׁשּידע לדעּתֹו, ְְְֵֶֶַַַָסֹוף
והּמטיב הּטֹוב ויברְך האלקים, ְֱִִִֵֵַַָָֹהּוא

לבֹוא: לעתיד ּכמֹו הּכל ְִֶַַָָֹעל

ירחיּכי ּתריסר לבתר ואתאן הדרן ִ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ַ ְ ֵ ַ ַ ְ ֵ 
מנסרא ּדהוי וקחזינן  ָ ְ ַ ְ ֵ ַ ְ ָ ִ ֲ ָ ְ ָ ַׁשּתא

– מחֹוזא הּנ לבנינא ּכימּגרמיהּו ִ ַ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ָ ָ ַ ָ ְ ָ ִ
ׁשנים־עׂשר ׁשהם הּקדּׁשה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֻמאחֹורי
מלכּות נתּתּקן ׁשעל־ ידם ְְְִִֵֶַַַָָָׁשבטים,

ויׁש(יב)הּנ"ל הּטמאה, הּוא ואחריהם , ְְְֲֵֵֶַַַַָֻ
וזה מהּקדּׁשה. ׁשּיֹוצאין ְְְְִֵֵֶֶַָָָֻּבני־ אדם
לעּין וחזר ׁשהדר הּתּנא, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסּפר
ׁשּתא, ירחי ּתריסר ּבתר ׁשהם ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָּבאּלּו
ׁשבטים ׁשנים־ עׂשר אחֹורי ְְֲִֵֵֵֶָָָׁשהם
על־ יׂשראל מּכלל ׁשּיֹוצאין ְְְְִִִִֵֶַַָָֻּדקדּׁשה,
ּדהוּו וחזינן הרעים. מעׂשיהם ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָידי
ׁשעל־ידי הינּו – מּגרמיהּו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַמנסרי
על החקּוקים הרעים ֲֲִִֵֶַַַָָמעׂשיהם

והחק מעברעצמֹותם, עֹובר יקה ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
על־ידי אבל מּמׁש.. ּכנסירה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלעבר
נתעֹורר הּנ"ל הּיׂשראלי ְְְִִִִֵֵֶַַַׁשאיׁש
קטן ׁשרץ על־ ידי ְְִֵֶֶַָָָּבתׁשּובה
טמאה ׁשהרּגיׁש על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּבנחיריו,
על־ידי – אֹותֹו ׁשּמבלּבלת ְְְְֵֶֶֶַַַָקטּנה
הרׁשעים אּלּו ׁשּגם ּגֹורם, ְְִֵֵֶַָָָּתׁשּובתֹו
לבנינא ויהבי לּקדּׁשה, ּכּסא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻנעׂשּו
הם ּגם ׁשעֹוזרים – מחֹוזא ְְִֵֶַַָָהּנְך
מחֹוזא הּנְך ׁשּיבנּו הּׁשם, ְְְְִֵֵֶַַָָלעֹובדי

ַַהּנ"ל:

(‡È).ותוספות רש"י ועי' ע"ב, מ"ג מנחות רמ"א.(È·)עי' ויחי זוהר עי'



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ לד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּפרּוׁש: אלהי.וזה ה' אנכי ְ ֶ ֵ ָ ִֹ ֱ ֶֹ 
הן הןה'ּפרּוׁש, ֵֵֵ

זאתאלהי ׁשּכל הינּואנכי,ּתבין, ֱ ֶֹ ִֶָָָֹ ִֹ ְַ
ּבאלהים ּדבר, אהּלל ּבה' ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּתקּים:
והּמטיב הּטֹוב ּכּלֹו הינּו ּדבר, ְְֲִֵֵַַַַָָֻאהּלל

מצריםּכּנ"ל; מארץ הֹוצאתי אׁשר ֲַַ ֶ ֵ ִ ֵ ֶ ֶ ִ ְ ַ ִ 
ּבּמדרׁש– טז)ּדאיתא פ' ּכל(בראשית ּכי , ְְִִִַָָָ

ּגלּות ׁשם על נקראים ְִִֵַַָָָֻהּגלּיֹות
ליׂשראל, מצרים ׁשהם מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמצרים,
נתּבּטל הּצּדיק ידי ׁשעל ְְְִִֵֵֶַַַַַהינּו
ּכי העּכּו"ם, ׁשל ּוממׁשלּתם ְְְִֶֶַַַָָָמלכּותם
מלכּות מּתֹוכם עֹולה זה ְְִֵֶַַָָעל־ ידי

ּכּנ"ל. –ּדקדּׁשה עבדים זהמּבית ְִִַַָֻ ֵ ֲ ָ ִ ֶ
ׁשל רעֹות הּמּדֹות ּבּטּול על ִִֶֶֶַַָרמז
ּבׁשם המכּנים יסֹודֹות, ְְְְִֵַַַֻארּבע
הם יסֹודֹות הארּבע ּכל ּכי ְְֲִִֵַַָָָעבדים,
מכּנה והּירח הּירח, ּגלּגל ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמּתחת

ּבּזהר ּכּמּובא עבד, קפא:)ּבׁשם דף :(וישב ְֵֶֶַַַָֹ
סיהרא, ּדא – עבדי יׂשּכיל ְְִִִִֵַַַָָהּנה
הּמלכּות עֹולה הּצּדיק על־ידי ְְִֵֵַַַַַָּפרּוׁש
ונתּבּטלים אחרא, הּסטרא ְְְְֳִִִִַַָָָמן
ּבא האדם זה ועל־ ידי רעֹות, ְְִֵֶַַָָָָָהּמּדֹות
ּבה' לבחינת: הּבא, עֹולם ְְִִִִַַַַָָלבחינת
ּדבר: אהּלל ּבאלהים ּדבר, ֲֲִֵֵֵַַָָָָֹאהּלל
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ה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 41 ְֹ ֲ ַּבחצצרֹות

התורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הריעּוּבחצצרֹות ׁשֹופר וקֹול ַ ֲ ְֹ ְ ָ ָ ִ 
וכּו': צח)לפני (תהלים ִ ְ ֵ ְ 

העֹולםּכיא ּכל לֹומר: אדם ּכל צריְך ִ ִַָָָָָָָ
ּבׁשבילי אּלא נברא (סנהדריןלא ְְִִִִֶָָֹ

ּבׁשבילי,לז) נברא ּכׁשהעֹולם נמצא, .ְְְְִִִִִֶָָָָ
עת ּבכל ּולעּין לראֹות אני ְְְֲִִִֵֵַָָצריְך
חסרֹון ּולמּלאֹות העֹולם, ְְְְִֶַָָּבתּקּון

ּולהתּפּלל ועניןהעֹולם, ּבעבּורם. ְְְְֲִִֵַַַָָָ
קדם הינּו ּפנים, ּבׁשני הן ְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּתפּלה
הּתפּלה, ּכסדר מתּפּללין ּדין ְְְְְִִִִֵֶַַַָּגזר
אבל הּתפּלה, להלּביׁש צריְך ְְְְֲִִִֵַַָָָואין
להלּביׁש צריְך ּדין ּגזר ְְְְִִִַַַַָלאחר
הּמלאכים יבינּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּתפּלה,
ּכמֹו יקטרגּו, ולא לׂשמאל, ְְְְְְְִִַָֹֹהעֹומדים

ד)ׁשּכתּוב ּפתּגמין,(דניאל עירין ּבגזרת : ְְִִִִִֵֶַָָ
ּבמאמר אזי: ּדין, ּגזר לאחר ְְְְֲִֵַַַַַַהינּו
הּצּדיקים אזי ׁשאלּתין, ְְֲִִִִִֵַַַַקּדיׁשין

ּבמאמר: ׁשאלתם ְְְֲִִֵַַָָָמלּביׁשים

ּדיןאבלב ּגזר קדם ּבין ידעינן איְך ֲ ָ ְְִִֵֵֶַַָֹ
על־ידי ּדין, ּגזר לאחר ְְְִֵֵַַַַּבין

אנחנּו יכֹולין עֹוׂשים, ׁשאנּו ְְְֲִִִֶַַָהּמצוֹות
ּדין. ּגזר לאחר ּדין ּגזר קדם ּבין ְְְִִֵֵֶַַַַַֹלידע
ּבׂשמחה הּמצוֹות ּכׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִֶַַָָודוקא
ּבׁשּום רֹוצה ׁשאין עד ּכְך, ּכל ְְֵֶֶַָָָּגדֹולה
רֹוצה הּוא אּלא הּבא, עֹולם ְֶֶַַָָָׂשכר
מצוה הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא לֹו ְְִִֶַַָָָׁשּיזמין
ּכמאמר זאת, מצוה ּבׂשכר ְְְֲִִֶֶַַַַָֹאחרת

לברכה זכרֹונם ד)חכמינּו ׂשכר(אבות : ְְְֲִִֵַָָָָ
נהנה הּוא ּכי מצוה; – ְְֱִִִֶֶָָמצוה
ׁשּבין החּלּוק וזהּו ּבעצמּה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמהּמצוה
ׁשאר נבּואת לבין רּבנּו מׁשה ְְְְֵֵֶַַַָנבּואת
מׁשה וּידּבר רׁש"י: ּכפרּוׁש ְְְִִִֵֵֶַַַֹנביאים,
אׁשר הּדבר זה וכּו' הּמּטֹות ראׁשי ְֲֵֶֶֶַַַָָָאל

ה' הּנביאים*)צּוה ּכל רׁש"י: ּפרׁש , ְִִִִֵֵַַָָ
עליהם נֹוסף ה', אמר ּבכה ְְְֲִֵֶַַַָֹנתנּבאּו
ּכי הּדבר. ּבזה ׁשהתנּבא ְְִִֵֶֶֶַַָָֹמׁשה,
ׁשאינּה אסּפקלריא הּוא ּכה ְְְְִֵֶַַַַָָֹּבחינת
ּבחינת הּוא הּדבר וזה ְְְִִֶַַָָָמאירה,
הּׁשּתי ואּלּו הּמאירה. ְְְְְְִֵֵַַַַַָָאסּפקלריא
הּבֹורא: ּבעבֹודת יׁש נביאּות ְְֲִִֵֵַַַּבחינֹות
עֹולם ּבׂשכר הּמצוה העֹושה אדם ְְִִֵֶַַָָָָָיׁש
ּבעצמּה, מהּמצוה נהנה ׁשאינֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבא,

ל', במדבר (*



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ מב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

הּבא עֹולם לֹו נֹותנין היּו לא ְִִַָָָֹאּלּו
וזה אֹותּה, עֹוׂשה היה לא ְְִֶֶָָָָָֹּבׂשכרּה,
ׁשאינּה אסּפקלריא ּכה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹּבחינת
ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ּכמֹו ְְִֵֶֶֶָָָָָמאירה,

הּמצוה(א)מרחֹוק עֹוׂשה הּוא ּכן , ְִֵֵֶַָָ
הינּו רחֹוק, לעת הּבא ׂשכרּה ְְְְִִֵַַָָָָּבׁשביל
נקרא ׂשכר וׁשּלּום הּזה. עֹולם ְְִִֶַַַָָָָאחר

ׁשל: ּתבֹות ראׁשי ּכי נביא, יבאּבׁשם ְִִֵֵֵֶָָָ ֹ
אלּמֹותיו, נׂשא ּבּפסּוקברּנה וׁשם ְ ִ ָ ֵֹ ֲ ֻ ָ ְַָָ

ילְך הלֹוְך ׂשכר: ׁשּלּום על נרמז ְִִֵֵֶַַַָָָהּזה
הּזרע מׁשְך נֹוׂשא קכו)ּובכה –(תהלים ֵֶֶַַָָֹ

ברּנהׁשּמצטע יבא ּבא ּבעׂשּיתּה, ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
לעתיד, ׁשּיׂשמח – אלּמֹותיו ְֲִִֵֶֶַָָֹֻנׂשא
ּתבֹות ראׁשי הּמצוֹות. ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַַָּכׁשּיקּבל

לּמֹותיו,אׂשאנרּנהּבבאיׁשל ֶָ ְֹ ֲִֵָֹ ָֻ
נביאנביא:ראׁשי־ ּתבֹות אבל ֵֵָָ ִ ֲִָָ

רֹוצה ׁשאינֹו הּדבר, ּבזה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמתנּבא
ּבּמצוה רֹוצה אּלא הּמצוֹות, ְְְִִִֶֶַַַָָּבׂשכר
ּכְך ּכל מׂשּמח ׁשהּוא ְְְֵֶַַַָָָּבעצמּה,
מין ּבכל ׁשּממאס עד ְְֲִִֵֶַַָָָָּבעׂשּיתּה,
ׁשּלֹו הּבא ׁשעֹולם נמצא ְִֶֶַָָָָָׂשכר,
נביא, ּבחינת וזה ּבעצמּה. ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבהּמצוה
הּדבר, זה ּבבחינת ׂשכר, ׁשּלּום ְְִִִֶַַַָָָָהינּו
ּכמֹו הּמאירה, אסּפקלריא ְְְְְְִִִַַַַַָָּבבחינת
יפה ּבראּיה מּקרֹוב ּדבר הרֹואה ְִִִֶָָָָָָָָָאדם
מהּמצוה נהנה הּוא כן ּכמֹו ְְֱִֵֵֶֶַָָָּוברה,
ׁשהּוא ּומי עיניו. נגד ּוׂשכרֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָּבעצמּה,
הּמצוה ׁשעֹוׂשה הּזאת, ְְִֵֶֶַַַַָָֹּבּמדרגה
ׁשאין עד ּכְך, ּכל ּגדֹולה ְְְִֵֶַָָָָּבׂשמחה

הּבא עֹולם ׂשכר ּבׁשּום ְְֶַַָָרֹוצה
קדם ּבין לידע יכֹול הּוא – ְִִֵֵֶַָָֹּבׁשבילּה
הּמצוֹות ּכי ּדין, ּגזר לאחר ּדין ְְְְִִִִַַַַַּגזר
ּכל את מחּיין והם ׁשלמה, קֹומה ְְְִֵֵֵֶַָָָהם
קֹומת הן אדם, קֹומת הן ֵֵַַַָָהּקֹומֹות,
ׁשנה, עֹולם, ּכי ׁשנה, קֹומת הן ִֵַָָָָָָעֹולם,
מהּמצוֹות, החּיּות מקּבלין הן – ְְְִִִֵֵֶֶַַַנפׁש

ׁשּכתּוב לג)ּכמֹו מעׂשהּו(תהלים וכל : ְְֲֵֶַָָ
ּוכתיב קיט)ּבאמּונה; מצֹותיָך(שם ּכל : ְְֱִִֶֶָָ

הּוא והּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְֱַָָָאמּונה.
הּמצוֹות, עם ּפׁשּוט ְְִִַַָאחדּות
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְֲֵֶַַָָּוכׁשּמעׂשה
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ אזי ּוכסדרן, ְְְֲִִַַָָָָּכתּקּונן
ּכמֹו ּבהם, ּומתעּנג ּבהם מׂשּמח ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּוא

קד)ׁשּכתּוב ּבמעׂשיו,(שם ה' יׂשמח : ְְֲִֶַַָָ
ּכלי, איזה ׁשעֹוׂשה ּבעל־מלאכה, ְְְִֵֶֶֶַַָָּכמֹו
מתעּנג הּוא אזי – יפה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַָוהּכלי
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשל והּׂשמחה ְְִֶַַָָָָּבה;
הם ּכי ּבהּמצוֹות, מלּבׁשת ְְְִִִֵֶֶַֻהיא
הּמצוה ׁשעֹוׂשה ּומי ְְִִֶֶַַָאחדּותֹו,
נמצא ּבעצמּה, מהּמצוה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבׂשמחה
הּוא ׁשּבּמצוה, ּבהּׂשמחה ְְְְְִִִֶֶַַָָָּכׁשּנכנס
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ּבׂשמחת ְְְִִַַָָָנכנס

ּבחינת וזה ּבמעׂשיו, (שםׁשּמשּמח ְְְְֲִֵֶֶַַַַָ
נמצא,קמט) ּבעֹוׂשיו. יׂשראל יׂשמח :ְְְְִִִֵַָָָ

ׁשנה, ּבעֹולם, ודין צער איזה ְְְִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיׁש
מּׂשמחת נגרע ּבוּדאי אזי – ְְְֲִִִֶֶַַַַָנפׁש
ׁשּכתּוב ּכמֹו ְֶַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,

ו) ּוכמֹו(בראשית לּבֹו, אל וּיתעּצב :ְְִִֵֶַַ

ק"ך.(‡) וירא זוהר עי'
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מו.)ׁשאמרּו מה(סנהדרין ׁשכינה : ְְִֶָָָ
וזה וכּו'. מראׁשי קלני ְְִִֵֶֶֶַָֹאֹומרת,
ּבוּדאי יכֹול הּׁשמחה ּבתֹוְך ְְְְִִֶַַַָָָׁשּנכנס
הּוא אם הּׂשמחה, ענין לפי ְְְִִִִֵַַַָלידע
ּדין. ּגזר לאחר הּוא אם ּדין, ּגזר ְְְִִִֶַַַַֹקדם
חלק איזהּו על לידע יכֹול ֵֵֵֶֶַַַָּגם
לפי יֹודע ּכי הּדין, נגזר ְְִִִִֵֵַַַַָמהּקֹומה
לעׂשֹות יכֹול אין אם הּמצוֹות: ְֲִִֵַַַָקֹומת
מצוֹות הינּו הּמצוֹות, ראׁשי ְְְְְִִִֵַַָָּבׂשמחה
על נגזר ׁשהּדין ידע ּבראׁש, ְְִִִֵֶַַַַַָֹהּתלּויים
ּבׁשאר וכן נפׁש, ׁשנה עֹולם ְְִֵֵֶֶָָָָָראׁשי
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו הּמצוֹות. ְְְִֵֶֶַַַָקֹומת

לברכה טז.)זכרֹונם ביצה ועיין (מכילתא ְְִִָָָ
הינּו ּבׁשּבת, מאחד זכרהּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת:
ׁשהּוא הּבא, עֹולם ותענּוג ְְֲִֶַַַָָׂשמחת
ימי ּבׁשׁשת ירּגיׁש ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת
מעׂשה ּבחינת ׁשהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַַהּמעׂשה,
ׁשנה עֹולם נבראּו ׁשּבהם ְְְִִֶֶַָָָָהּמצוֹות,

כד)]וזהּו:[נפׁש. תּתן(דברים ּביֹומֹו ְְִֵֶֶֶ
מהּמצוֹות ׂשכרֹו ׁשּיהא – ְְְְִֵֵֶַָָׂשכרֹו
– הּׁשמׁש עליו תבֹוא ולא ְְְֶֶַַָָָָֹּבעצמן,
עֹולם ּבׂשכר הּמצוֹות יעׂשה ְְֲִִֶֶַַַָֹׁשּלא
אחר ׁשמׁשֹו, ּביאת אחר ׁשהיא ְִִִֶַַַַַַָהּבא,

מֹותֹו:

ּכמֹוועּקרג ּבּלב, הּוא הּׂשמחה ְ ִ ַ ְְִֵַַָ
ד)ׁשּכתּוב נתּתה(תהלים : ֶַָָָ

לׂשמח לּלב אפׁשר ואי בלּבי. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹׂשמחה
ׁשּבלּבֹו, עקמּומּיּות ׁשּיסיר עד ְְִִִֶֶֶַַָָאּלא
יזּכה ואז לב, יׁשרּות לֹו ְְְְִֵֵֶֶַָׁשּיהא

ׁשּכתּוב ּכמֹו צז)לׂשמחה, ּוליׁשרי(שם : ְְְְְִִֵֶָָ
ׁשּבּלב ועקמּומּיּות ׂשמחה. ְְְִִֵֵֶַַָלב
ּכמֹו רעמים, על־ ידי ְְְְִִִֵַַָמפׁשיטין

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
לפּׁשטנט.) אּלא רעמים נבראּו לא :ְְְְִִֵֶַָָֹ

הּוא ּורעמים ׁשּבּלב, ְְִִִֵֶַַָעקמימּיּות
ּבכח מֹוציא ׁשאדם קֹול, ְְִִֶַַָָֹּבחינת
ּכי רעמים. נעׂשה ּומּזה ְְֲִִִִִֶֶַָָּבתפּלתֹו,

ּבּזהר רלה:)איתא נפיק(פינחס קלא ּכד : ִִַַַָָָָֹ
קלא אׁשּתּמע מטרא, ּבעבי ְְְְִִֵַַַָָָָָָואערא
ועּקר רעמים. אינּון ודא ְְְְִִִִִַָָָָלברּיתא,

מּגבּורֹות, הם ׁשּכתּובהרעמים ּכמֹו ְְְִִֵֶָָָ
כו) יתּבֹונן;(איוב מי ּגבּורֹותיו ורעם :ְְְִִַַָָ

ׁשּכחֹו מברכין: אנּו זה ְְְִִִֶֶָָֹּובׁשביל
ּבחינת הם והּגבּורֹות וכּו'. ְְְְְִֵַַָּוגבּורתֹו
הּקֹול את מֹוציא ׁשאדם ּוגבּורה, ְִֶֶַַָָָֹּכח
ּבעבי ּפֹוגע הּזה והּקֹול ּגדֹול, ְְְֵֵֶַַַַָָֹּבכח
ׁשּמּׁשם מחין, ּבחינת הינּו ְְְִִִִֶַַָָֹמטרא,
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טּפין, טּפין ְְִִִִִֶַַָֹיֹורדין

רלה:) מן(פינחס ונֹוזלים חּיים מים ּבאר :ְְְִִִִֵַַ
ּוכׁשּפֹוגע ּדמחא. לּבּונא מן ְְְִִֵֶַָָָֹלבנֹון,
קלא אׁשּתּמע אזי מטרא, ְְְֲִִֵַַַָָָָּבעבי
וזהּו רעמים. ּבחינת הינּו ְְְְְִִִִֶַַָָָלברּיתא,

עז) הינּו(תהלים ּבּגלּגל, רעמָך קֹול :ְְְַַַַַַ
ּבגלּגלּתא אערא ּכד ּדמחא; ְְְְְְְַַַַַַָָָָָֹּבגלּגלּתא
רעמים, מהּקֹול נעׂשה ְְֲִֵֶַַָָֹּדמחא,

וזה לברּיתא. מט)ונׁשמע ידּבר(שם ּפי : ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
מּפי הּיֹוצא הּדּבּור הינּו ְְִִִֵַַַָחכמֹות,
ּדמחא, ּבגלּגלּתא הינּו ּבחכמה, ְְְְְְֵַַַַַָָָָֹּפֹוגע
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הינּו וכּו', לּבי והגּות *)ועל־ידי־זה: ְְְְְִִֵֶַַָ
נתעֹורר הרעם, על־ידי־זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּנתעֹורר
מעֹורר קֹול ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְֵֵֶַָהּלב,

חכמינּו**)הּכּונה ׁשאמרּו וזה . ְְֲֵֶֶַַָָָָ
לברכה ו:)זכרֹונם ּבֹו(ברכות ׁשּיׁש מי : ְְִִִֵֶָָָ

מי ּכי נׁשמעין, ּדבריו ׁשמים, ְְְִִִִִִַַָָָָיראת
רעמים, נעׂשה קֹולֹו יראה, ּבֹו ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיׁש
ּכמֹו ּדיצחק, מּסטרא רעם ְְְְִִִִַַָָּכי
ועל־ ידי־ זה ּגבּורֹותיו, ורעם ְְְְֵֶֶַַַָָׁשּכתּוב:
קלא מׁשּתּמע הינּו נׁשמעין, ְְְְִִִַַַָָָָָּדבריו

ׁשמיעה ּתליא ּתּמן ּכי ,(ב)לברּיתא, ְְְִִִִַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו ׁשמעּתי(חבקוק ה' : ְְִֶַָָ

ּפרּוׁש וזה יראתי. קג)ׁשמעָך :(תהלים ְְֲִִֵֵֶָ
ּבקֹול לׁשמע ּדברֹו עֹוׂשי כח ְְְִִֵֵַַָֹֹּגּבֹורי

ּבּזהר איתא צ.)ּדברֹו; לך זכין(לך : ְְִַַַָָָֹ
ידי על הינּו מּלעילא, קלין ְְְְְִִִֵֵַַַָָלמׁשמע
ועל־ ידי־ זה רעמים, נעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָהּגבּורֹות
לּבי והגּות והינּו: ׁשֹומע, ְְְִִֵֵַַַָהּלב

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ג)(מלכיםּתבּונֹות; ונתּת־א : ְְְֶַָָָ
ּדבריו וגם ׁשֹומע, לב ְְְְְֵֵַַַָָלעבּדָך
ּבקֹול לׁשמע וזהּו: לברּיתא, ְְְְְִִִִִֶַָָָֹנׁשמעין

ּדאוזהּדברֹו. הּׁשֹופר, קֹול ּבחינת ְְָ ֶ ְִַַָָ
יצחק ׁשל אילֹו – איל ׁשל ,(ג)ׁשֹופר ְִִֵֶֶַָָ

וזהּו ּגבּורֹותו. ורעם פט)ּבחינת: :(תהלים ְְְְִֶַַַָ
יֹודעי – תרּועה יֹודעי העם ְְְְֵֵֵַָָָאׁשרי
ּבחינֹות ּבּמח, הּקֹול ׁשּיפּגע ְְְִִֶַַַַַָֹּדיקא,
רעמים. ּבבחינת ויהיה מטרא, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָעבי
מאיׁש ׁשֹופר ּתקיעת ׁשּׁשֹומע ְִִִֵֵֶַַָּומי

הּׁשנה ּכל ידאג לא ּבוּדאי וחרד, ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹירא
ּבקֹולֹות ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִֵֶָָמרעמים,
ׁשֹופר ּובקֹול נגלית, עליהם ְְְֲִִֵֵֶָָָּוברקים
הּׁשֹופר ׁשּבקֹול – הֹופעּת ְְֲֵֶֶַַָָעליהם

ּוברקים: מּקֹולֹות עליהם ְֲִִִֵֶַָהֹופיע

הּמחיןאבלד את לפּנֹות צריְך ֲ ָ ְִִֶַַָֹ
חיצֹונּיֹות ְִִֵָמחכמֹות
ׁשּלא מחמץ, זרֹות. ֲִֵֵֶַָָָֹּומּמחׁשבֹות
ּבחכמֹות חכמתֹו את ְְְְִֶַָָָיחמיץ
את ּכׁשּיֹוציא ּכדי ּובתאוֹות, ְְְֲִִִֵֶֶַחיצֹונּיֹות
מּמּנּו יתעבד ּבמחֹו, ויפּגע ְְְְִִִֵֶַַַֹהּקֹול
אטּום ּדמחא ּכׁשּגלּגלּתא אבל ְְְְֲֶַַַַָָָָֹרעם;

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)ּבטמאה, :(ויקרא ְְְֶָָֻ
ּגם נׁשמע. קֹולֹו אין אזי ּבם; ְְְֲִִֵֵֶַַָָונטמתם
הּקֹול, ּתֹוצאֹות ׁשּמּמּנּו יראתֹו, ְְְִִִֶֶַָֹיׁשמר
ׁשּלא ּגבּורתו; ורעם ׁשּכתּוב: ְְְֶֶַַָָֹֹּכמֹו

וזה חיצֹוניּות, יראה לֹו פ"ג)יהיה :(אבות ְְְִִִִֶֶָ
אין אם יראה; אין חכמה אין ְְִִִֵֵֵָָָאם

וזהּו חכמה. אין ובסנהדריןיראה נו: (שבת ְְְִֵֶָָָ
ּבּים.כא:) קנה ונעץ ּגבריאל ירד :ְְִֵֶַַַַָָָָ

הינּו הּגבּורֹות, מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִֵֵַַַּפרּוׁש,
ּבים קנה נעץ חיצֹוניּות, ְְִִִֶַַָָָיראה
הּיֹוצא קֹול ּבחינת ּדא קנה ְְִֵֶַַַָָָָהחכמה.

הׁשּתלׁשלּות(ד)מהּקנה על־ידי הינּו , ְְְְְִֵֵֶַַַַָ
סּוספיּתא ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֶַַָהּגבּורֹות,
נׁשאר חיצֹוניּות, יראה – ְְְֲִִִִַָָָּדדהבא
ולא הּׂשכל, ּבאטימת נעּוץ ְֲִֵֶַַַַָֹהּקֹול

לברּיתא. לׁשמרועּקריׁשּתּמע – ְְְִִִַַָָ ִ ָ ְִֹ

[ובס' ק"א. סי' ובש"ע שם יונה ורבינו ובהרא"ש ע"ב כ"ד ברכות עי' (** (כצ"ל) הרעם שנתעורר עי"ז (*
ד'] סעיף ע'.(·)ס"א ובתיקון ר"ל. דף פינחס ע"ב.(‚)זוהר רל"ה דף פינחס ועי'(„)זוהר ס"א. ברכות

רל"ד. דף פינחס זוהר
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וזהּו יחמיץ, ׁשּלא סח)מחֹו ּגער(תהלים : ְְְִֶֶַַֹֹ
ּבּזהר ּכדאיתא קנה, רנב)חּית :(פינחס ְִִֶַַַַָָֹ

מּמּנה ותעׂשה ּתׁשּבר חי"ת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָקנה
מּצה, חמץ מאֹותּיֹות ותעׂשה ְֲִֵֵֵֶַַָָה"א,
וזהּו חכמתָך. ּתחמיץ ׁשּלא ְְְְְִֶֶַַָָֹהינּו
מּצה ּכי מריבה, לׁשֹון ּגער, ְְְְִִַַָָלׁשֹון

עב ּדצּדיקיא מריבה, ּדיןלׁשֹון ְְְְִִִַַָָָ
ּדלא אחרנין, ּבסטרין ְְְֳִִִַָָָָמּצּותא
הינּו ּדקדּׁשה, למׁשּכנא ְְְְְְְִִִֵַָָֻיתקרבּו
ּבֹו יּכנס ׁשּלא חכמתָך את ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּכׁשּתׁשמר
ּתהרהר ׁשּלא חיצֹונּיֹות, ְְְִִֵֶַָֹחכמֹות
קנה ּבחינת ׁשהם רעים, ְְְִִִִֵֶֶַָָּבהרהּורים
קנה חכמה קנה ּכנגד אחרא, ְְְְְְֳִֵֵֶֶָָָָָּדסטרא
ּתּנצל על־ ידי־ זה – ּדקדּׁשה ְְִִִֵֵֶַָָָֻּבינה
ּדמֹותא, סטרא ׁשהיא חמץ, ְְְִִִִֵֶַָָָמּבחינת
סטרא ּתּמן מחמצת, ְְְִִִֶֶַַָָָּכדאיתא:

מּצּותאותאמין,דמֹותא. ּכל ּכי ְְָ ַ ֲ ִ ִַָָ
הּצּדיקים ּבין ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶַַָּומריבה
ׁשּיגרׁשּו ּכדי אּלא זה אין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָהּׁשלמים,

ּפרּוׁש וזה אחרנין, טו)סטרין :(משלי ְְֳִִִֵֶָָ
ּבקרב חּיים ּתֹוכחת ׁשמעת ְִֶֶֶַַַַַֹֹאזן
ּתלּונה לׁשֹון – ּתלין ְְֲִִָָָחכמים

מריבֹות(ה)ּומריבה ׁשֹומע ּכׁשאּתה ; ְְְִִֵֶַַָָ
מׁשמיעין ׁשּזה ּתדע, הּצּדיקים, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּבין

על ּתֹוכחה, ּבטּפיאֹותָך ׁשּפגמּת ְְְִֵֶַַָָָָ
נאמר זה ׁשעל ב)מחָך, ּכל(משלי : ֱֲֶֶֶַַָֹ

ארחֹות יׂשיגּו ולא יׁשּובּון, לא ְְְִֶַָָָֹֹּבאיה
ּדמֹותא, ּבסטרא ּדבּוק ׁשאּתה ְְְִִֶַַָָָָחּיים;
ּגבריאל ירד ּבחינת חמץ, ְְְִִִֵֵַַַַָָּבחינת

חכמֹות הינּו קנה, ׁשּנעץ ותדע ְְְְֵֶֶַַַָָָוכּו',
חכמתָך, ּבים נעּוצים ְְְְִִִַָָחיצֹונּיֹות
לא מחָך, נפּגם היה לא אם ְְֲִִַַָָָֹֹֹּובוּדאי
ׁשּבין מריבֹות לָך נׁשמע ְְְִִֵֶָָָהיה
אּלא הּמריבה ואין ְְִִִֵֶַַַָָהּצּדיקים,
לחּיים, מּמות ׁשּתׁשּוב ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶַָָּבׁשבילָך,
ותׁשּוב לה"א, מחית למּצה, ְְְֵֵֵֵֵַָָָמחמץ
מחכמה ּפגּום, מּקֹול רעה, ְְִִִֵָָָָָָמּיראה
טֹוב, לקֹול טֹובה, ליראה ְְְְִָָָּפגּומה
מחָך את ּוכׁשּתׁשמר טֹובה. ְְְְֲִֶֶָָָֹֹלחכמה
אזי אטּום, יהיה ׁשּלא חמץ, ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמּבחינת
רעם, ויתעבד ּבגלּגלּתָך, קֹולָך ְְְְְְְְִִֵַַַַַַיפּגע
ואז ׁשּבלּבָך, עקמימּיּות ְְְְְְִִִִֵֶַַָויתּפּׁשט
ּוליׁשרי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לׂשמחה, ְְְְְְִִִֵֶֶָָּתזּכה

ׂשמחה, פא)ּפרּוׁשוזהלב :(תהלים ְְִֵָ ֶ ֵ
מי על אבחנָך רעם, ּבסתר ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָאענָך
ּבחינת זה מריבה מי סלה, ְְְִִִֵֶֶַָָָמריבה
נעׂשה על־ ידי־ זה מחין, ּבחינת ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹמּצה,

ְִָרעמים:

הּגבּורֹותותדע,ה לׁשּתף ׁשּצריְך ְ ֵ ַ ְְִֵֶַַָ
ׂשמאלא ְֲִַָָָּבחסדים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו כ)ּבימינא, :(תהלים ְִִֶָָ
התּגּלּות עּקר ּכי ימינֹו. יׁשע ְְְִִִִִֵַַַּבגבּורֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו החסדים, ידי קי)על :(שם ְְֲִֵֶַַָָ
האהבה לׁשּתף צריְך וכן לימיני. ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשב
רעמים, ׁשּיתעבד ּכדי הּיראה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָעם
חורא מחא ּדימינא, מּסטרא ְְְִִִִִֶָָָָֹוזה:

ע)ּככסּפא הינּו(תיקון הּים, וּיׁשב וזה: . ְְְְֶַַַַָָָָ
ּבקר ּדא ּבקר, לפנֹות החכמה, ְְִֶֶַָָָָֹֹים

העם.(‰) וילונו כד"א שם וילן ויצא ס' חדש זוהר ועי'



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ מו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אֹוהבי(ו)ּדאברהם אברהם ּבחינת: , ְְְְֲִִַַַָָָָ
מא) הינּו(ישעיהו ּגבּורֹות, ּדא לאיתנֹו ;ְְְֵַָָ

וזהּו ּבּגלּגל. רעמָך קֹול (שה"שּבחינת: ְְְְִֶַַַַַַ
אתח) לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים :ְְִִֶַַַֹ

ידי על התּגּברּות עּקר ּכי ְְְֲִִִֵַַַַָָהאהבה,
לימיני ׁשב ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְֲִִִֵֶַָָָהאהבה,

ּפרּוׁש וזהּו כט)וכּו'. הּכבֹוד.(תהלים אל : ְְֵֵֶַָ
ּכמֹו חכמה, ּדא ּכבֹוד חסד; ּדא ְְֵֶֶָָָָָאל

ג)ׁשּכתּוב ינחלּו;(משלי חכמים ּכבֹוד : ְֲִִֶָָָָ
הינּו רעמים, ּבחינת ּדא ְְְְִִִִַַָָהרעים
לׁשּתף צריְך רעמים ּבחינת ְְְְִִִֵַַַָָהּגבּורֹות
ּבּכבֹוד, ׁשּיפּגעּו ּכדי אהבה, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָעּמהם
מהם ׁשּיתעבד חכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּבבחינת
ּכמֹו אֹויביָך, על ותתּגּבר ְְְְְִִֵֶַַָרעמים

וכּו': לימיני ׁשב ְִִִֵֶָׁשּכתּוב:

ּפרּוׁש: חנא:וזה ּבר ּבר רּבה אמר ְ ֶ ֵ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
הוה חּדא  ָ ֲ ָ ֲ ָ ְ ִזימנא
ספינּתא וסּגאי ּבספינּתא,  ָ ְ ִ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ַאזלינן
ּתלתא ּדכורא לׁשיצא ׁשיצא  ָ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ֵּבין
ּבזקיפּו איהּו לילּותא, ּותלתא  ִ ְ ִ ִ ָ ֵ ָ ָ ְ ָיֹומא
מסּגי לא ּתימא וכי ּבׁשּפּולי.  ֵ ְ ַ ָ ָ ֵ ִ ְ ֵ ִ ְ ָ ָ ְואנן
ּדימי רב אתא ּכי טּובא,  ִ ִ ַ ָ ָ ִ ָ ָ ְ ִ ְספינּתא
מסּגי ּדמיא קמקּומא ּכמיחם  ֵ ְ ַ ָ ַ ְ ָ ְ ֻ ַ ֵ ְ ַ ָאמר:
ּגירא ּפרׁשא וׁשדי ּפרסי,  ָ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ִ ִׁשּתין
אׁשי: רב ואמר איהי. לּה  ִ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ִ ֵ ָ ְ ָ ְוקדמה
לּה ּדאית הוא, ּדימא ּגילּדנא  ֵ ִ ְ ָ ֲ ָ ַ ְ ָ ְ ְ ִ ַההּוא

ׁשיצא:  ָ ִ ֵ ְּתרי

ְַַרׁשּב"ם:
לׁשיצאלׁשיצאלׁשיצאלׁשיצא....סנּפיר:ׁשיצאׁשיצאׁשיצאׁשיצא.... ׁשיצאׁשיצאׁשיצאׁשיצא ּביןּביןּביןּבין ִִ ִִָָ ְִֵֵַָָ ִִֵֵ ִִָָ ְְָָ ְְִִ ִִָָ ָָ

הראׁש לצד אחד הּדג, ּבגב ְְְִִֶַַַַָָָֹסנּפירין
הּזנב: לצד ּבזקיפּוּבזקיפּוּבזקיפּוּבזקיפּו....ואחד ׁשהיהאיהּואיהּואיהּואיהּו ְְִִֶַַָָָ ִִִִ ְְִִ ְְִִ ִִֶָָ
הרּוח: ּכנגד ּבׁשּפּוליּבׁשּפּוליּבׁשּפּוליּבׁשּפּולי....הֹולְך אזלינןאזלינןאזלינןאזלינן ואנןואנןואנןואנן ְְְֵֶֶַָ ְְַַ ַַַַ ַַַַ ְְַַ ְְִִ ִִָָ ְְָָ ְְִִ ִִֵֵ ֵֵ

אינם ים ׁשל ּדמים הֹולְך, ׁשהרּוח ְְִֵֵֶֶַַָָָּכמֹו
ּבהן: הֹולכין רּוח על־ידי אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָנֹובעין,

ּדמיאּדמיאּדמיאּדמיא.... קמקּומאקמקּומאקמקּומאקמקּומא ּכׁשיעּורּכמיחםּכמיחםּכמיחםּכמיחם ְְ ְְֵֵ ֵֵַַ ַַֻֻ ְְֻֻ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ַַָָ ְִָָ
חּמין: מים ׁשל קמקּומא ְְְִִִֶֶַַַָֻׁשּמחּממים

ּגיראּגיראּגיראּגירא.... ּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשא אדםוׁשדיאוׁשדיאוׁשדיאוׁשדיא ׁשּום ּכׁשהיה ְְ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ִִָָ ְֶָָָָָָ
לארץ, הּים ׂשפת על ּובקׁשת ּבחץ ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָיֹורה
לחץ: ספינּתא לּה ּדקדמה חזינן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהוי

ּבחינתספינּתא ּדא חׁשיבּות, לׁשֹון ְ ִ ְ ָ ְְֲִִַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יראה, ְְְִֶָָָּגבּורה

לג) ׁשהיא(ישעיהו אֹוצרֹו; היא ה' יראת :ְִִִֶַָ
החׁשיבּות. צרה,ׁשיצאעּקר לׁשֹון ֲִִִַַ ָ ְָָ

ׁשּכתּוב טז)ּכמֹו אתם(במדבר ואכּלה ְֲֶֶַַָָֹ
יתהֹון. ואׁשצי ותרּגּומֹו ּתלתאּכרגע, ְְְְְֲֵַַַַַָ ָ ָ 

ולילּותא מצוֹות,יֹומא ּבחינת ּדא ָ ְ ֵ ָ ְְִִַָ
ּומקּבלֹות מׂשּכלֹות ּבהם ְְֵֶֶָָָֻֻׁשּיׁש

ּבהם ּוכתיב א)וחּקֹות, והגית(יהושע : ְְְִִֶָָָֻ
ולילה. יֹומם ואנןּבֹו ּבזקיפּו איהּו ְִָָָָ ִ ְ ִ ְ ֲ ַ 

ה'ּבׁשּפּולי יׂשמח ּבחינת: זה ְ ִ ֵ ְְִִֶַַ
ּבעֹוׂשיו. יׂשראל יׂשמח ְְְְֲִִֵַַָָָּבמעׂשיו,

דמיא קמקּומא מחא,ּכמיחם ּדא ְ ֵ ַ ֻ ְ ָ ְ ַ ָ ָָֹ
ׁשּכתּוב ד)ּכמֹו מן(שה"ש ונֹוזלים : ְְְִִֶָ

ּפרסילבנֹון. ׁשּתין ּבחינתמסּגא ּדא ְַָ ְ ֵ ִ ִ ַ ְ ֵ ְִַָ
ורעם ּגּבֹורים, ׁשּׁשים ְְִִִִַַּגבּורֹות,

(Â).ע"ב ק"ע תרומה זוהר עיין



ה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 47 ְֹ ֲ ַּבחצצרֹות

ּגיראּגבּורֹותיו. ּפרׁשא ׁשדי וכי ְְָ ִ ָ ִ ַ ְ ָ ִ ָ 
מֹוציא ׁשהּוא חסד, ּבחינת ּדא ְְִִֶֶֶַַָָּפרׁשא
הּמצמצמין ּדברים ּתעלּומֹות, ְְְֲִִַַָָָֻלאֹור

ּדא ּגירא אֹותם. מפרׁש (תהליםהּוא ְִֵָָָָ
ּבחינת:קמד) ּדא ּותהּמם, חּצָך ׁשלח :ְְְִִֵֶַַָֻ

וכּו'. לימיני איהיׁשב ליּה ּדאקדמה ְִִִֵָ ְ ָ ֵ ִ ִ ָ
ׁשהּיראה קדם, ׁשהיא יראה ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו קֹודמת, קיא)היא :(שם ְִֶֶֶָ
ּבר ּבר ׁשרּבה וכּו'. חכמה ְְִֵֶַַַָָָראׁשית
ּבמּדת ּכְך ּכל ׁשהלְך סּפר, ְִִֵֶַַָָָָָחנה
עד הּיראה, ּכח ּגדל וראה ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹהּיראה,
ּגזר קדם ּבין ידּה על להבין ְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיכֹול
ׁשיצא ּבין וזהּו: ּדין, ּגזר לאחר ְְְִִִֵֶַַַָּדין
להבין, יכֹול איְך מפרׁש והדר ְְְְִֵֵָָָָָוכּו'.
ּבחינת ׁשהם הּמצוֹות, על־ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַהינּו
ודוקא להבין. יכֹול וכּו', יֹומא ְְְְְִַָָָָָָּתלתא
ועל־ידי ּבׂשמחה, אֹותן ְְְְְִִֵֶַָָּכׁשעֹוׂשין

הּמ ּכיׂשמחת להבין, יכֹול צוֹות ְְְִִִִַַָָ
ּבמעׂשיו, מׂשּמח ְְֲֵַַַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּבמצוֹות מלּבׁשת היא ְְְְְִִִֶֶַָֻוהּׂשמחה
ּכן ּגם למּטה מׂשּמחין ואנחנּו ְְְְֲִֵַַַַַַַָּכּנ"ל,
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֶַָָָּבהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,
רצֹוננּו ואין ּבעֹוׂשיו, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַָָיׂשמח
הּבא עֹולם ׂשכר אפּלּו ׂשכר, ְְֲִַַָָָָּבׁשּום
ואנן ּבזקיפּו איהּו וזה: ְְְֲִִִֶַַַּכּנ"ל.
ׂשמחתנּו, ּכן ׂשמחתֹו לפי ְְְְִִִִֵֵֵָָּבׁשּפּולי,
להבין. יכֹולין אנחנּו ְְְְְֲִִֵֶַַָועל־ ידי־ זה
ּבחינת להּׂשיג איְך מפרׁש ְְְְִִֵֵַַָָָוהדר
ּכי וזהּו: רעם. ּבחינת על־ ידי ְְְְִִִֵֶַַַַָׂשמחה,

קמקּומא ּכמיחם אמר: ּדימי רב ְְִִֵַַַָָָָֻאתא
רעמָך קֹול ּבחינת: הינּו וכּו', ְְְְְִַַַַַָּדמיא
ּגבּורֹות, ּבחינת זה ׁשיּתין ְְְִִִֶַַַַּבּגלּגל.
מּמּנּו ונעׂשה ּבגלּגלּתא, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָהּפֹוגעין
ּבחינת: זה קלא, ואׁשּתמע ְְְְִִִֶַַַָָָרעמים.
לא ּבחינת: הּכּונה, מעֹורר ְְִֵַַַַָָֹהּקֹול
אמר, והדר וכּו'. רעמים ְְְְְִִַָָָָנבראּו
אּלא אינֹו הּגבּורֹות התּגּברּות ְְְִִֵֶֶַַַָׁשעּקר
לאכללא וצריְך חסדים, ְְְְֲִִֵַַָָָָעל־ ידי
ואף־על־ ּפי־ כן ּכּנ"ל, ּבימינא ְְִִִֵַַַַָָֹׂשמאלא

הּיראה את לאקּדמא ּבעל(ז)צריְך ּכי , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
(ּכמֹו אבדתֹו. על מחזיר ְֲֲֲִֵֵַַָָאבדה
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו
אחר לחזר איׁש ׁשל ּדרּכֹו ב: ְֲִִִֶַַַַֹקּדּוׁשין
אבדה לֹו ׁשאבדה לאדם, מׁשל ְְֲִֵֶָָָָָָָָאּׁשה.
ּבחינת הּוא אהבה ּכי ּפרּוׁש, ְְֲִִֵַַָוכּו'.
אּׁשה, ּבחינת היא ויראה ְְְִִִִִַָָאיׁש,
את להקּדים צריְך ועל־ ּכן ְְְִִֵֶַַַַָָּכּידּוע,
האהבה אליו ּתבֹוא אז ּכי ְֲִִֵַַָָָָָָהּיראה,
ּומחּזרת הֹולכת האהבה ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמילא,
אבדה ּבעל ּכי ּתמיד, הּיראה ְֲִִִֵַַַַַָָָאחר
ׁשמעּתי ּכְך ּכּנ"ל; אבדתֹו אחר ְֲֲִִֵַַַַַַָָָמחזיר
ּבחינת: וזהּו ּבפרּוׁש). הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֶַַָמּפיו

וכּו'. ּגירא ּפרׁשא ׁשדא ְְְִִָָָָָוכי

דּימאואמר ּגלּדנא האי אׁשי: רב ְ ָ ַ ַ ַ ִ ַ ִ ְ ָ ָ ְ ָ ָ 
ׁשםּגילדנאוכּו'. ּבחינת הּוא ְִ ְ ְ ָ ְִֵַ

ּכיאגל"א, ּגבּורֹות, ּבחינת ְְִִֶַׁשהּוא
ראׁשי־ ּתבֹות: עֹולםלּבֹורּגּתהאהּוא ֵֵַָ ִָ ְ ָ

ּכי(ח)ּכּמּובאאדני, הּואּגלּדנא, ֲ ָֹ ִִַָ ְ ְ ָ 

(Ê).בהקדמה תיקונים תרומה.(Á)עיין פרשת ז"ח



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ מח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבׁשלמּות,אדנ"יוׁשםאג"לאֹותּיֹות ְְִִֵֵֹ
ּכּנ"ל. אגל"א ׁשם ְֵַַַהינּו

ּפרּוׁש: ׁשֹופרוזה וקֹול ּבחצצרֹות ְ ֶ ֵ ַ ֲ ְֹ ְ ָ 
על־ידיוכּו', הינּו ְ ְְֵַַ

על־ידי־זה: ּכּנ"ל, ּדנפיק, קֹול ְְְִִֵֶַַַַָּבחינת
הּים ּבחינתירעם נעׂשה וכּו', ִ ְ ַ ַ ָ ְְֲִֶַַ

ּבּגלּגל. רעמָך קֹול ּבחינת: ְְְְִִַַַַַַָרעמים,
– בּה ויׁשבי לּבאּתבל ּבחינת ּדא ֵ ֵ ְ ְֹ ֵ ָ ְִִַָָ

נבראּו לא ׁשאמרּו: ּכמֹו ּדילּה, ְְְְְְִִִֵֶָָֹוערקין
ּכי וכּו': אֹותּיֹותּתבלרעמים ּתי"ו– ְְִִֵָ ֵ ִָ 

ׁשּכתּובלב: ּכמֹו רׁשימה, לׁשֹון ּתיו ֵ ְְְִֶָָָ
ט) הּקֹול(יחזקאל ׁשּנרׁשם – ּתו והתוית :ְְְִִִֶַַָָ

רעמים נבראּו לא ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָֹּבּלב,
ועל־ ידי־ זה: כףוכּו'; ימחאּו נהרֹות ְְְְֵֶַ ָ ִ ְ ֲ ָ 

לב– ּוליׁשרי ּכּנ"ל, ׂשמחה ְְְְִִִֵֵַַַָּבחינת
הּׂשמחה: ידי ועל הריםׂשמחה. יחד ְְְְִִֵַַַָָ ַ ָ ִ 

רּנה ׁשּכתּובירּננּו. ּכמֹו ּתפּלה, לׁשֹון ְ ַ ֵ ִ ָ ְְְִֶָָ
ח) וכּו';(מלכים־א הרּנה אל לׁשמע :ְְִִֶַָָֹ

צּדיקיםהרים ידי(ט)ּבחינת על הינּו , ָ ִ ְְְִִִֵַַַַ
להתּפּלל יכֹולין הּלב ְְְְִִִֵֵַַַׂשמחת
ּבמאמר, ּתפּלתן את ְְְְֲִִֶַַָָָּולהלּביׁש
ּפרּוׁש וזה הּדין, נגזר ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָּכׁשּיבינּו

ּבסּפּוריםיחד ּתפּלתם ׁשּמלּביׁשים – ַ ַ ְְְִִִִִֶַָָ
ַַיחד:

ה תפילה

‰z‡Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜¯·e ˙BÏB˜a ,ÌnÚ ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k Ô�Úa ˙ÈÏ‚� «»ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿¿¿«≈ƒ»¿¿»ƒ¬≈∆
„nÏÏ ,È�ÈÒ ¯‰ ÏÚ e�kÏÓ E˙BÏb‰a zÚÙB‰ Ì‰ÈÏÚ ¯ÙBL ÏB˜·e ,˙ÈÏ‚�ƒ¿≈»¿»¬≈∆»¿»¿ƒ»¿«¿≈««ƒ«¿«≈
e�¯ÊÚzL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .˙BÂˆÓe ‰¯Bz EnÚÏ¿«¿»ƒ¿¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆««¿≈
Ïlt˙‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e ‰ÏB„b ‰ÁÓNa EÈ˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈ„È‚Â ¯N·a ,È„Èb ‰"ÒLe È¯·‡ Á"Ó¯a Èa ‡ˆÓpL Ák È�ÈÓ ÏÎÂ ,ÈÁk ÏÎa EÈ�ÙÏ¿»∆¿»…ƒ¿»ƒ≈…«∆ƒ¿»ƒ¿««≈»«¿»ƒ«¿»»¿ƒƒ
ÏÎa ËMt˙nL Án·e L‡¯aL Ána LiL Ák‰ ÏÎÂ ,Ìc·e ·ÏÁa ÌÈ˜¯BÚÂ ˙BÓˆÚÂ«¬»¿¿ƒ«≈∆«»¿»«…«∆≈«…«∆»…«…«∆ƒ¿«≈¿»
CB˙a eÏÏÎÈ Ìlk - ˙BÁk È�ÈÓ ¯‡L ÏÎÂ ,ÌÈLeÁ ‰MÓÁa LiL Ák‰ ÏÎÂ ,Ûeb‰«¿»«…«∆≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»ƒ≈…À»À¿¿¿
ÈÏB˜ ‰È‰iL ‰kÊ‡Â ÏB„b ÁÎa ‰lÙz‰ ÏL ¯eac‰Â ÏBw‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ‡L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆¿∆¿ƒ«¿«ƒ∆«¿ƒ»¿…«»¿∆¿∆∆ƒ¿∆ƒ
ÔÈ·Óe ÚÓBL ‰È‰È ÈalL ,ÈaÏ ˙�ek ¯¯BÚÈ ‰f‰ ÏBw‰Â ,EÈ˙B¯e·b ÌÚ¯ BÓk ÚÓL�ƒ¿»¿««¿∆¿««∆¿≈«»«ƒƒ∆ƒƒƒ¿∆≈«≈ƒ
˙‡¯È ÈÏ ‰È‰iL È�kÊÂ .·l‰ ˙�eÎa Ïlt˙‰Ï ‰kÊ‡L ,EÈ�ÙÏ Ïlt˙Ó È�‡M ‰Ó ·ËÈ‰≈≈«∆¬ƒƒ¿«≈¿»∆∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿«»««≈¿«≈ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿«

(Ë).ט"ו פ' בא מ"ר עיין



49ה ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

,ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰‡¯È ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡lL ¯ÓL� ‰È‰‡Â ,˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯È - ÌÈÓL»«ƒƒ¿«»¿¿∆¿∆ƒ¿»∆…ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ»¿»
Ì„‡ ÌeMÓ ‡ÏÂ ÔB„‡Â ¯OÓ ‡Ï ,ÌÏBÚaL ¯·c ÌeMÓ „ÁÙ‡ ‡ÏÂ ‡¯È‡ ‡lL∆…ƒ»¿…∆¿«ƒ»»∆»»…ƒ«¿»¿…ƒ»»
ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL ¯·c ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈËÒÏÂ ‰Ú¯ ‰iÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚaL∆»»¿…≈«»»»¿ƒ¿ƒ¿…ƒ»»∆»»¿…ƒ¿∆ƒ
EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡Â ,„ÈÓz „ÁÙ‡Â ‡¯È‡ „·Ï EnÓ Ì‡ Èk ,ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰‡¯ÈÂ „Át««¿ƒ¿»ƒ»¿»ƒƒƒ¿¿«ƒ»¿∆¿«»ƒ¿∆¿∆¿«¬∆

:˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯È ‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«»¿

È�kÊÂ˙BÓÎÁÓ Èz·LÁÓe ÈÁÓ ˙‡ ˙BpÙÏ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ¿«∆…ƒ«¬«¿ƒ≈»¿
˙BÂ‡˙a Èz·LÁÓe ÈÁÓ ˙‡ ÌËÓË‡ ‡lL ,˙B¯Ê ˙B·LÁnÓe ˙Bi�BˆÈÁƒƒƒ«¬»»∆…¬«¿≈∆…ƒ«¬«¿ƒ¿«¬
,˙BÂ‡˙·e ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁa Èz·LÁÓe ÈÁÓ ˙‡ ıÈÓÁ‡ ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ¯e‰¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»¿…«¿ƒ∆…ƒ«¬«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬
˙·LÁÓe ¯e‰¯‰ ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡lL ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰a ¯‰¯‰‡ ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿…¬«¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿∆ƒƒ¿«¬∆∆
ÌeL Èz·LÁÓa Ò�ÎÈ ‡lL ,ÁˆÂ CÊÂ È˜� Èz·LÁÓe ÈÁÓ ‰È‰È ˜¯ ,ÏÏk ÌÏBÚa ıeÁ»»¿»«ƒ¿∆…ƒ«¬«¿ƒ»ƒ¿«»«∆…ƒ¿…¿«¬«¿ƒ
˙B·LÁÓ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁn‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï Ák ÈÏ Ôz˙Â .ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰·LÁÓ«¬»»ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ…«¿ƒ¿«≈«»««¬»»«¬»
ÌB˜Ó ÌeL Ì‰Ï Ôz‡ ‡lL ,ÈzÚc ˙‡ ÏaÏ·Ï ÈÏÚ ÌÈ‡a‰ .ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙Bi�BˆÈÁƒƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ»«¿«¿≈∆«¿ƒ∆…∆≈»∆»
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ÏÎÂ ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏ EÈÓÁ¯a È˙ÈÎfM ‰na ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ˙iNÚ ˙ÚLaÈ˙ÁÓN ƒ¿«¬ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆»ƒƒ¿«¬∆«¬«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÈ ‡lL ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓ ,‡a‰ ÌÏBÚ ¯ÎN ÏÈ·La ‡Ï „·Ï ‰Âˆn‰ ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆««ƒ¿»¿«…ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ»∆≈¿»∆≈∆…«¬∆
,‰f‰ ÌÏBÚ È˜ÒÚ ÏÈ·La B‡ Ì„‡ È�a ÏÈ·La ˙eËL ÏL ˙BÈ�t ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÈzÚ„a¿«¿ƒ«¿»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒƒ¿≈»«∆
.dÓˆÚa ‰Âˆn‰Ó ‰ÏB„b ‰ÁÓNa ˙BÂˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‰kÊ‡L ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«∆∆¿∆«¬»«ƒ¿¿ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«¿»
ÌÏBÚ ¯ÎN ÌeL ‰ˆ¯‡ ‡lL „Ú dÓˆÚa ‰Âˆn‰a ÈlL ‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ïk ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»»«»∆ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»«∆…∆¿∆¿«»
¯ÎNa ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È�kÊzL ‰È‰È È¯ÎN ÏkL ˜¯ ,‰Âˆn‰ ÏÈ·La ‡a‰«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»«∆»¿»ƒƒ¿∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿«

.‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ¯ÎOL :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,˙‡Ê ‰ÂˆÓƒ¿»…¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ¿»



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ נב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

‰kÊ‡Â‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .E˙ecÁ‡ Ì‰ ¯L‡ ÌÈLB„w‰ EÈ˙BÂˆÓ È„È ÏÚ Ea ÏÏk‰Ï ¿∆¿∆¿ƒ»≈¿«¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬∆≈«¿∆ƒÀ«»ƒ¿»
ÁÓNz ‰z‡L ,"ÂÈNBÚa Ï‡¯NÈ ÁÓNÈ" ,"ÂÈNÚÓa ‰Â‰È ÁÓNÈ" :·e˙kL∆»ƒ¿«¿…»¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆«»ƒ¿«
,Ca ‰ÁÓN�Â ‰ÏÈ‚� e�Á�‡Â ,EÈ�ÈÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙BNÚÏ e�kÊzL È„È ÏÚ e�a»«¿≈∆¿«≈«¬«¬ƒƒ¿≈∆«¬«¿»ƒ»¿ƒ¿¿»»
e�È˙BÂˆÓ ˙iNÚ È„È ÏÚ ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙLÂ ˙eiÁ CÈLÓ‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒƒ¿∆«»¿»»«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈
,dlk ‰�M‰ ÏÎÏe Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÏe ,e�„Èb ‰"ÒLe e�È¯·È‡ Á"Ó¯Ï ,‰ÏB„b ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿»ƒ¿«≈»≈¿»ƒ≈¿»»»À¿»«»»À»
eÎ¯a˙È Ìlk - LÙ� ˙ÓB˜ Ô‰ ‰�L ˙ÓB˜ Ô‰ ÌÏBÚ ˙ÓB˜ Ô‰ ,˙BÓB˜ ‰LÏM‰ ÏÎÂ¿»«¿…»≈«»≈«»»≈«∆∆À»ƒ¿»¿
:‰ÏB„b ‰ÁÓNa e�È˙BÂˆÓ Ìei˜ È„È ÏÚ ‰¯‰ËÂ ‰M„˜e ‰Î¯·e ‰·BËÂ ÌÈiÁ eÏa˜ÈÂƒ«¿«ƒ¿»¿»»¿À»¿»√»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»

e�¯ÊÚ˙ÂÔB¯ÒÁ ˙‡lÓÏe ÌÏBÚ‰ Ïk ¯e·Ú Ïlt˙‰Ï ÏÎepL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿««¿≈¿«¬∆»«ƒ∆«¿ƒ¿«≈¬»»»¿«…∆¿
È„È ÏÚ Ïh·Ï ‰kÊ� Ìlk ,ÌÏBÚ‰ ÏÚ e¯Ê‚pL ˙B¯Êb È�ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿¿«»»À»ƒ¿∆¿«≈«¿≈
e�kÊ˙e .ÔÈc ¯Êb ¯Á‡Ï B‡ ÔÈc ¯Êb Ì„˜ ‡e‰ Ì‡ ‚ÈO‰Ïe ˙Ú„Ï ‰kÊ�Â ,e�˙lÙz¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»««¿«ƒƒ…∆¿«ƒ¿««¿«ƒ¿«≈
‰ÚM‰L ÔÓÊa ÌÈ¯·c È¯etÒa e�˙lÙz ˙‡ LÈaÏ‰Ïe ,EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï CÈ‡ Ú„ÈÏ≈«≈¿ƒ¿«≈¿»∆¿«¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ≈¿»ƒƒ¿«∆«»»
Ïk ÌÚ ,˙‡Ê ‰‚O‰Â ˙ÚcÓ „‡Ó ÌÈ˜BÁ¯ e�‡ ˙‡f‰ ˙Úa Ì�Ó‡ Ì‡Â .CÎÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿»¿ƒ»¿»»≈«…»¿ƒ¿…ƒ««¿«»»…ƒ»
EcÒÁ ,ÈpnÓ EÈÓÁ¯ ‡ÏÎ˙ ‡Ï ‰Â‰È ‰z‡" ,¯·c Ïk ¯ˆaÈ ‡Ï EnÓe Ïk‰ E„Èa ‰Ê∆¿»¿«…ƒ¿…ƒ»≈»»»«»¿…»…ƒ¿»«¬∆ƒ∆ƒ«¿¿
,EÈ�ÙlÓ ÈzLwaM ‰Ó ÏÎÏ ‡B·ÏÂ ÚÈb‰Ï È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â ."È�e¯vÈ „ÈÓz EzÓ‡Â«¬ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ«¿»¿»«∆ƒ«¿ƒƒ¿»∆

˙„B·ÚÏ e�aÏ ¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa e�LÙ� ÁnNÂ EÈ˙BÂˆÓa e�Lc˜‰„B·Ú ,˙Ó‡a E «¿≈¿ƒ¿∆¿«««¿≈ƒ»∆¿«≈ƒ≈«¬»∆∆¡∆¬»
‰ÁÓNa EÈ˙BÂˆÓ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a ÈÁk ÏÎa EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï ˙BkÊÏ ,‰lÙz eÊ ·laL∆«≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿«≈¿»∆¿»…ƒ∆¡∆¿«¬ƒ¿∆¿ƒ¿»
,B˙ÚeLÈa NÈNz ‰Â‰Èa ÏÈ‚z ÈLÙ�Â ‰Â‰Èa ÁÓN‡ ÈÎ�‡ ÈÁÈL ÂÈÏÚ ·¯ÚÈ" ,„ÈÓz»ƒ∆¡«»»ƒƒ»…ƒ∆¿««…»¿«¿ƒ»ƒ«…»»ƒƒ»
¯B‡ ,BÏÊBbÓ ÔBÈ·‡Â È�ÚÂ epnÓ ˜ÊÁÓ È�Ú ÏÈvÓ EBÓÎ ÈÓ ‰Â‰È ‰�¯Ó‡z È˙BÓˆÚ Ïk»«¿«…«¿»¿…»ƒ»«ƒ»ƒ≈»»ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ¿

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ‰Â‰È Ce¯a ,"‰ÁÓN ·Ï È¯LÈÏe ˜ÈcvÏ Úe¯Ê»«««ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»»¿…»¿»»≈»≈



ו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יהֹוׁשע את 53 ַ ֻ ְ ֶ ָ ְקרא

ותורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מׁשה אל יי אתוּיאמר קרא ַ ֶֹ ְ ָ ֶ ֶ ְ ָ ֶ 
לא)וכּו':יהֹוׁשע (דברים ְ ֻ ַ ְ 

צריא ּבכבֹודּכי למעט אדם ּכל ִ ָ ִ ְְִֵַָָָ
ּבכבֹוד ּולהרּבֹות ְְְְִַַעצמֹו

הּכבֹוד(א)הּמקֹום אחר ׁשרֹודף מי ּכי , ִִֵֶַַַַָָ
אּלא אלקים, לכבֹוד זֹוכה ְֱִִֵֶֶָֹאינֹו

ּבֹו ׁשּנאמר מלכים, ׁשל (משלילכבֹוד ְְֱִֶֶֶַָָ
והּכלכה) ּדבר; חקר מלכים ּכבד :ְְְֲִַָָָֹֹֹ

זה הּוא מי וׁשֹואלים: אחריו ְְֲֲִִִֶַָחֹוקרים
הּזה, ּכבֹוד לֹו ׁשחֹולקים ְְִֵֶֶֶַָואיזהּו,
ראּוי ׁשאינֹו ׁשאֹומרים עליו, ְְְִִֵֶֶָָָוחֹולקים
מן ׁשּבֹורח מי אבל הּזה. ֲִִֵֶֶַַַָָלּכבֹוד
עצמֹו ּבכבֹוד ׁשּממעט ְְְִֵֶַַַָהּכבֹוד,
הּוא אזי – הּמקֹום ּבכבֹוד ְְֲִֶַַַָּומרּבה
ּבני־אדם אין ואז אלהי, לכבֹוד ְְְֱִֵֵֶָָָָֹזֹוכה
אם ראּוי הּוא אם ּכבֹודֹו, על ְְִִִַָחֹוקרים

נאמר ועליו א(שם)לאו, ּכבד להים: ְְֱֱִֶַָָָֹֹ
על לחקר אסּור ּכי ּדבר; ְֲִֵַַַָָָֹהסּתר

הּזה: ֶַַָהּכבֹוד

הּזהואיב לּכבֹוד לזּכֹות אפׁשר ְ ִ ְְִֶֶַַָָ
ועּקר ּתׁשּובה. על־ ידי ְְְִֵֶַַָָאּלא

יּדם ּבזיֹונֹו ּכׁשּיׁשמע – ְְְְִִִֶַַָֹהּתׁשּובה
ּכ"ף ּבלא ּכבֹוד לית ּכי .(ב)ויׁשּתק, ְְְִִֵָָֹֹ

ּכתר הּוא אהיה,(ג)והּכ"ף ּבחינת , ְְֱִֶֶֶֶַַָ
אנא ּדא אהיה ּכי ּתׁשּובה, ְְֱִִֶֶַָָָָּבחינת
הּתׁשּובה, קדם הינּו למהוי, ְְְֱִֵֵֶַַָָֹזמין
לא עדין ּכאילּו הויה, לֹו אין ְֲֲֲִִִֵַַָָֹעדין
נברא ׁשּלא לֹו טֹוב ּכי ּבעֹולם, ְְִִִֶַָָָָֹנתהּוה
עצמֹו את לטהר ּוכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמּׁשּנברא,
ּבבחינת הּוא אז ּתׁשּובה, ְְְֲִִַַָָולעׂשֹות
ּבעֹולם, הויה לֹו ׁשּיהיה הינּו ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָאהיה,
ּבחינת וזה למהוי. זמין אנא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָהינּו
ּבחינת המּתנה, לׁשֹון ּכתר ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַָָּכתר,
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶָָָָּתׁשּובה,

לט.)לברכה לח: לּטהר(יומא הּבא : ְִִֵַָָָָ
לקנֹות ׁשּבא לאחד, מׁשל לֹו. ְְְְִִֶֶַָָָָמסּיעין
וכּו'. המּתן לֹו: אֹומרים ְְְְְֲִֵַַאפרסמֹון,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכתר, ּבחינת לו)וזה :(איוב ְְְִֶֶֶֶַָ
קדם אבל ואחּוּך; זעיר לי ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹּכּתר
ּבהסּתרת אהיה ּבחינת אזי ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה
את הכין לא עדין ּכי מּמּנּו, ֲִִִִִֵֶֶַָֹּפנים
ּפני והסּתרת ּבעֹולם, למהוי ְְְְְְֵֵֶַַַָָָעצמֹו

ׁשפיכּותּדםּגימטרּיאאהיה הינּו ,* ֶ ֱ ֶ ְִִַָָ ְְִַ
ׁשם על ּובזיֹונֹות, ב)ּדמים :(שמואל־א ְִִֵַָ

ד'.(‡) פ' במדבר מ"ר פי"ג, תנד"א ע"ב).(·)עיין רנ"ה פינחס ובתיקונים.(‚)(זוהר שם
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ׁשּבחלל הּדם עדין ּכי יקּלּו; ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּובזי
הּיצר מדֹור ׁשּׁשם ׁשּבּלב, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשמאלי

ׁשּכתּוב ּכמֹו י)הרע, ּכסיל(קהלת ולב : ְְְִֵֶָָָ
ועז, ּבתקף הּוא עדין ְְֲִִֶַָֹֹֹלׂשמאלֹו;
ּבזיֹונֹות עליו ּבאין זה ְְִִִִֶָָָּובׁשביל
ּבחינת זה ּכי ּדמים, ְְִִִִֶַָּוׁשפיכּות
אקי"ה, ּפני והחזרת ְְְְֵַַַַָָהסּתרת

ּדם. ְִִַָָּגימטרּיא

הּוא אהיה ׁשם אחֹורי ּכי ְֲִֵֵֵֶֶ*ּפרּוׁש,
ּכׁשּכֹותביןּדםּדםּדםּדם,,,,ּבגימטרּיא הינּו ּכּמּובא. ְְִִַָָָ ְְְִֶַַָָָ

ּדהינּו ּבאחֹורים, אהיאהיאהיאהי,,,,הּׁשם אהאהאהאה,,,, אאאא,,,, ְְֲִֵַַַַ
הּואאהיהאהיהאהיהאהיה,,,, לאחֹור, ּפעם ּבכל ְְְִֶַַָָׁשחֹוזרין

החזרתּדםּדםּדםּדם,,,,ּבגימטרּיא ּבחינת וזהּו ְְִִַָָָ ְְְִֶַַַָָָ
ּפני ּדםּדםּדםּדם::::ׁשעֹולהאהיהאהיהאהיהאהיה,,,,והסּתרת ְְְֵֶֶַַָ ְְֶֶ ְְֶֶ ֶֶֶֶָָ ָָ

ׁשּיהפְךותּקּון – לדם,לזה ּדם ְ ִ ֲֶֶַַָֹ ְ ֹ
הּׁשֹומעים מן ְְִִִֶֶַׁשּיהיה

ולא מׁשיבים, ואינם ידקּדקחרּפתם ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
לה', ּדם ּוכׁשּמקּים ּכבֹודֹו; ּבזיֹון ְְְְִֵֶַַַֹעל
לֹו מּפיל הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ִַַָָָאז

ׁשּכתּוב ּכמֹו לז)חללים, ּדֹום(תהלים : ְֲִֶָָ
לָך יּפיל והּוא לֹו והתחֹולל ְְְְִִֵַַלה'

ז.)חללים גּטין ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו הינּו:(ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּבקרּבי חלל קט)ולּבי הינּו(תהלים , ְְְְִִִִַַָ

ׁשּבחלל הּדם נתמעט ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ ידי־ זה
הּיצר זביחת ּבחינת וזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּׂשמאלי,
אלקי, לכבֹוד זֹוכה ועל־ידי־זה ְְְֱִֵֶֶַָָָֹהרע,

ׁשּכתּוב נ)ּכמֹו ּתֹודה(שם זבח : ְֵֶַָָֹ
זכרֹונם חכמינּו ודרׁשּו ְְְְְְֲִִֵַָָָָיכּבדנני;

מג:)לברכה הּיצר(סנהדרין זביחת על ְְִִֵֶַַַָָ
ָָהרע:

ּבמּדתוצריג ּתמיד לאחז ְ ָ ִ ְֱִִֶַָֹ
יאמר מי ּכי ְִִַַָֹהּתׁשּובה,

מחּטאתי טהרּתי לּבי, כ)זּכיתי ;(משלי ְִִִִִִִֵַַָָ
חטאתי, אֹומר: ׁשאדם ּבׁשעה ְִִֵֶָָָָָָּכי
אפׁשר אי זה אפּלּו – ּפׁשעּתי ְְֲִִִִִֶֶַָָָעויתי,
מי (וזהּו: ּפנּיה. ּבלי לבב ּבבר ְְְְִִִֵֶַַָָלֹומר
מחּטאתי, טהרּתי לּבי, זּכיתי ְִִִִִִִֵַַַָָֹיאמר
וטהֹור זְך ׁשלּבֹו לֹומר, יּוכל מי ְְִִֶַַַַָהינּו
ׁשאֹומר: ּבׁשעה אפּלּו ְְֲִִִֵֶָָמּפנּיֹות,
וכּו': יאמר מי וזהּו: וכּו'. ְְְִִֶַָָֹחטאתי
טהֹור ׁשּיהיה הינּו מחּטאתי, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטהרּתי
ּפׁשעּתי" עויתי, ה"חטאתי, ְִִִִִֶַָָָָמן
ּבלי וטהֹור זְך אינֹו אז ּגם ּכי ְְִִֵֶַַַָָָׁשאמר,
לעׂשֹות ׁשּצריְך נמצא, ּכּנ"ל). ְְֲִִִֶַַַָָּפנּיֹות
הינּו הראׁשֹונה, הּתׁשּובה על ְְְִַַַָָָָּתׁשּובה
ׁשאמר, ּפׁשעּתי" עויתי, "חטאתי, ְִִִִֶַַַָָָָָעל

נאמר עליו כט)ּכי ּבׂשפתיו(ישעיהו : ְֱִִֶַָָָָ
זֹוכה ּתׁשּובה על־ ידי ּכי ְְְִִִֵֶַָּכּבדּוני;
ואפּלּו מּמּני. רחק ולּבֹו ה'; ְְֲִִִִִִֶַַלכבֹוד
ׁשעׂשה ּבעצמֹו, אדם יֹודע ְְִֵֶַַָָָָאם
צריְך על־ ּפי־ כן אף ׁשלמה, ְְִִֵֵַַָָָּתׁשּובה
ּתׁשּובה על ּתׁשּובה ְְֲַַָָלעׂשֹות
ּכׁשעׂשה מּתחּלה, ּכי ְְִִִִֶָָָָָהראׁשֹונה,
ואחר־ ּכְך הּׂשגתֹו, לפי עׂשה ְְְִַַַָָָָָָּתׁשּובה,
הּוא ּבוּדאי ּתׁשּובה, ּכׁשעֹוׂשה ְְְְֶֶַַַַָּבוּדאי
יתּברְך. הּׁשם את יֹותר ּומּׂשיג ְִִִֵֵֶַַַַָמּכיר

ׁש הּׂשגתֹו לפי עכׁשו,נמצא ּמּׂשיג ְְְִִִֶַַַָָָָ
הּוא הראׁשֹונה הּׂשגתֹו ְִַַַָָָָּבוּדאי
ׁשּצריְך נמצא ּגׁשמּיּות, ְְְִִִִִֶַַָָּבבחינת
הּׂשגתֹו על ּתׁשּובה ְֲַַַָָָלעׂשֹות
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רֹוממּות את ׁשהתּגּׁשם על ְְִִֵֶֶַַָָהראׁשֹונה,
הּבא, עֹולם ּבחינת וזה ְְֱִֶַַָָֹאלקּותֹו.
ּתׁשּובה, ּכּלֹו הינּו ׁשּבת, ּכּלֹו ְְְִֶֶַַָָֻֻׁשּיהיה

ׁשּכתּוב ל)ּכמֹו ה'(דברים עד וׁשבּת : ְְְֶַַָָ
הּוא הּבא עֹולם עּקר ּכי ֱִִֶַָָָֹאלקיָך;

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקּותֹו, (ירמיהוהּׂשגת ְֱֶַַָָֹ
ּגדֹולם.לא) ועד למּקטּנם אֹותי וידעּו :ְְְְְְִִֵַַָָ

יתרה, הּׂשגה ׁשּיּׂשיגּו עת ּבכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנמצא,
ההּׂשגה על ּתׁשּובה יעׂשּו ְֲֲַַַַַָָָאזי

ִָָהראׁשֹונה.

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
בסנהדרין) יצרֹו:(שם את הּזֹובח  ְ ִ ֶ ַ ֵ ַ ָּכל

ולּבי– ּבחינת: ּתׁשּובה, ּבחינת ְְְְְִִִִַַַָהינּו
ּבחינת לה', ּדם ּבחינת ּבקרּבי, ְְְְִִִִַַַָָֹחלל
ּכבֹוד, ּבחינת ּכתר, ּבחינת ְְִִֶֶַַָאקי"ה,

–ּכּנ"ל, עליו ׁשּמתוּדהּומתוּדה הינּו ִַַ ְ ַ ֶ ָ ָ ְְִֶֶַַ
ׁשעֹוׂשה הינּו יצרֹו, זביחת ְְְִִֶֶַַַעל
והּׂשגתֹו ּתׁשּובתֹו על ְְְַַָָָָּתׁשּובה

להּקדֹוׁשהראׁשֹונה, ּכּבדֹו ּכאּלּו ְִָָ ִ ִ ְ ְ ַ ָ 
עֹולמֹות ּבׁשני הּוא ּתׁשּובהּברּו ּכי . ָ ִ ְ ֵ ָ ְִָ

הּזה, עֹולם ּכבֹוד ּבחינת ְְִִֶַַָָָהראׁשֹונה,
להּׂשגה ׁשּזֹוכה הּתׁשּובה, ְְְֶֶַַַַָָָואחר
רֹוממּות את ּביֹותר ּומּכיר ְְְִֵֵֶַָיתרה
ּתׁשּובתֹו על ּתׁשּובה ועֹוׂשה ְְְֱֶַָָֹאלקּותֹו,
ּכבֹוד ּבחינת הּוא הּתׁשּובה זאת –ְְְִַַָֹ
חכמינּו ׁשאמרּו וזה הּבא. ְְֲֵֶֶַָָָָעֹולם

לברכה נ.)זכרֹונם יקרֹות(פסחים אֹור : ְְְִִָָָָ
יד)וקּפאֹון יקר(זכריה ׁשהּוא אֹור – ְִֶָָָ

לעֹולם וקל קפּוי יהיה הּזה ְְִֶֶַַָָָָָּבעֹולם
ּכׁשּיזּכּו הּבא, ּבעֹולם נמצא, ְְְִִֶַַָָָָָהּבא.

ּבוּדאי ּבאלקּותֹו, יתרה ְְְֱֵֶַַַָָָֹלהּׂשגה
הּׂשגת על ּתׁשּובה ויעׂשּו ְְְְֲִַַַַָָָיתחרטּו
הּזה עֹולם הּׂשגת ּכי הּזה, ִֶֶַַַַָָָעֹולם
הּבא, עֹולם הּׂשגת נגד ּגׁשם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָּבבחינת
להּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּכּבדֹו ּכאּלּו ְְְְִִֶַָָוזה
היא הּיצר הזביחת ּכי עֹולמֹות, ְְִִִִֵֵֶַַַָּבׁשני
ּכבֹוד ּבחינת הּוא הראׁשֹונה, ְְְִִַָָָּתׁשּובה
הּיצר, זביחת על והּוּדּוי הּזה, ְְִִֵֶֶַַַַַָעֹולם
ּכבֹוד ּבחינת היא ׁשנּיה, ּתׁשּובה ְְְְְִִִַַָָהינּו
נעׂשה הראׁשֹון ׁשהּכבֹוד הּבא, ֲִֶַַַָָָָָעֹולם

הּׁשני. הּכבֹוד נגד וקל ְִֵֶֶַַַָָקפּוי

הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּואוזה (תהליםׁשאֹומר ְ ֶ ֵֶַָָ
ּדּמיתנ) והחרׁשּתי, עׂשית אּלה :ְְֱִִִִֵֶֶַָָָ

על־ידי האדם ּכי כמֹוָך; אהיה ְְֱִֵֶֶַָָָָהיֹות
נעׂש ּכּנ"ל,ׁשּמחריׁש, אקי"ה ּבחינת ה ְֲֲִִֶֶַַַַַ

מה הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ֲַַָָָאבל
ּבׁשביל זה אין לאדם, ְֲִִִֵֶֶַָָָּׁשּמחריׁש
ׁשּיְך אין זה ּכי וׁשלֹום, חס ְִֵֶַַָָאקי"ה,
אּלא זה אין הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ֵֵֶֶֶַָָָאצל
הּבא, ּבעֹולם ענׁשם ׁשּיקּבלּו ְְְְֵֶַַָָָָָּכדי
ויֹוכיח עוֹונֹותיו, לעיניו מסּדרין ְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשאז
ואערכה אֹוכיחָך וזה: ּפניו, על ְְְֲִֶֶֶַָָָאֹותֹו

ְֵֶלעיניָך:

ּבדרכיּוכׁשרֹוצהד לילְך אדם ְ ֶ ֶ ְְֵֵֵַָָ
צריְך ְִַָָהּתׁשּובה,
לֹו להיֹות וצריְך ּבהלכה, ּבקי ְְְֲִִִִַָָָָלהיֹות
ּבקי ּברצֹוא, ּבקי הינּו ּבקיאּות, ְְְְִִִֵַָָָׁשני
ּדעיל מאן זּכאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֵֶַַַָָָּבׁשֹוב,

רצב.)ונפיק האזינו ריג: ויקהל וזה(זוהר . ְְִֶָ
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קלט)ּבחינת ׁשמים(תהלים אּסק אם : ְִִִֶַַַָ
ּבקי ּבחינת עיל, ּבחינת – אּתה ְְִִִֵַַַָָָָׁשם
ּבחינת – הּנּך ׁשאֹול ואּציעה ְְְְִִִֶַַָָּברצֹוא;

וזה ּבׁשֹוב. ּבקי ּבחינת ו)ונפיק, :(שה"ש ְְְְִִִֶַָָ
זה – לדֹודי אני לי. ודֹודי לדֹודי ְְְֲֲִִִִִִֶאני
ּבחינת זה – לי ודֹודי עיל, ְְְִִִִֵֶַַַּבחינת

אלּול[ונפיק. ּכּונת סֹוד וזה]וזה , ְְְֱִֶֶַַָָ
וזה ּכבֹודֹו. נח)עּקר וכּבדּתֹו(ישעיהו : ְְְְִִֶַַ

רּבים, לׁשֹון – ּדרכיָך ּדרכיָך. ְְְֲִֵֶֶַָָמעׂשֹות
הּׁשני אּלּו לֹו ּוכׁשּיׁש ונפיק, עיל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָהינּו
ּבדרכי הֹולְך הּוא אזי הּנ"ל, ְְְֲִֵֵַַַַּבקיאּות
ּכמֹו ה', לכבֹוד וזֹוכה ְְְְִֶַָהּתׁשּובה
הינּו ּדרכיָך; מעׂשֹות וכּבדּתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָׁשּכתּוב:
ּכף, ּבלא ּכבֹוד לית ּכי לּכתר, ְְִֵֶֶֶֶָָֹׁשּזֹוכה
ּתׁשּובתֹו. לקּבל ּפׁשּוטה ה' ימין ְְְְְִֵַָָָואז

אלּול[ ּכּונת סֹוד :]וזה ְֱֶַַָ

והּׁשתיקהועל־ידיה הּדמימה ְ ַ ְ ֵ ְְְִִַַָָ
חיריק, ּבחינת ְֲִִִֶַַנעׂשה

ּבּתּקּונים ז.)ּכּמּובא דף ותחת(בהקדמה . ְְִִַַַָ
הּסּפיר לבנת ּכמעׂשה כד)רגליו (שמות ְְְֲִִֵַַַַַָ

ּבחינת וזה חיריק, ּדא סו)– :(ישעיהו ְְִִִֶַָ
ּבחינת זה הדם – רגלי הדם ְְְֲֲִֶֶַַָָָֹֹוהארץ
הּנקּדה ּבחינת וזה ְְְְִִֶַַָָֻּדמימה.

ּתמּונת ׁשל ּונקּדהאהּתחּתֹונה . ְְְֶַַַָָֻ
ּכתר, ּבחינת זה האלף ׁשעל ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹונה

א)חינתּב אׁשר(יחזקאל לרקיע ּומּמעל : ְֲִִִֶַַַַָָ
ּכּסא, ּדמּות סּפיר אבן ראׁשם ְִִֵֶֶַַָֹעל
ׁשּבאל"ף, מּוא"ו לעילא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּדמתּכסיא

רקיע בתיקונים)דמתקריא והּנקּדה(שם , ְְְְְִִַַַָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדמתּכסיא, ּכּסא ְְְְִִִֵֶַָָהיא
יג.) ּתדרׁש,(חגיגה אל מּמָך ּבּמפלא :ְְְִִַַָֹֻ

ּבחינת: וזה ּתחקר. אל מּמָך ְְְְְִִֶֶַַַַֹֻּובמכּסה
ּבחינת ּדבר, הסּתר אלקים ְְְֱִִֵַַָָֹּכבֹוד
הּוא האלף, ׁשּבתֹוְך והוא"ו ְְֶֶֶֶַָָָּכתר.
ּבחינת ּומים, אׁש ׁשמים, ְִִִִֵַַַַָָרקיע,
לכּמה ּפניו ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָהּבּוׁשה,

ּכללּיּות(ד)ּגונין רקיע, ּבחינת וזה . ְְְְִִִִֶַַָָָ
אדם על־ ידי־ זה ונעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָהּגונין,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכּסא, על (שםלׁשבת ְִֵֶֶֶַַָָ
עליוביחזקאל) אדם ּכמראה ּודמּות :ְְְֵַָָָָ

אל"ף ּבלא אדם לית ּכי ְְְִִֵֶָָָָָֹמלמעלה;
אֹותּיֹות(שם) וזה ּדם. אל"ף ,אדם, ְִֶָ ָ ָ ֶ ֹ

אל"ף, נעׂשה לה', ּדם על־ ידי ְְֲֵֶֶַַַַָֹהינּו
הּכּסא על לׁשבת אדם ּכי(ה)ונעׂשה . ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

רקיע, הּוא האלף ׁשּבתֹוְך ְִֶֶַַָָָָהּוא"ו
ּכּנ"ל. הּבּוׁשה, הינּו הּגונין, ְְְִִַַַַַָָָּכללּיּות
הּׁשתיקה היא הּתחּתֹונה ְְְְִִַַַַָָָֻוהּנקּדה
הדם והארץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲִֶֶַָָָָֹוהּדמימה,
ּבחינת: חיריק, ּבחינת וזה ְְְְִִִִֶַַַָרגלי;
הּוא העליֹונה והּנקּדה רגליו, ְְְְְֶַַַַָָָָֻותחת
ּתׁשּובה, ּבחינת ּדמתּכסיא, ְְְְְִִִֵַַָָּכּסא
ּדבר, הסּתר אלקים ּכבֹוד ְְְֱִִֵַַָָֹּבחינת:
ּתחקר, אל מּמָך ּבּמכּסה ְְְְִִֶַַַַֹֻּבחינת:
ּכּסא ּדמּות לרקיע ּומּמעל ְְִִִִֵַַַַָָּבחינת:
הּכּסא, על לׁשבת אדם ונעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוכּו';
מלמעלה. עליו אדם ּכמראה ְְְְְִִֵַַָָָָָָּבחינת:

ללבנה,ואז חּמה ּבין יחּוד נעׂשה ְ ָ ְֲִִֵֶַַָָָ
ונעׂשה לּלבנה, מאיר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּׁשמׁש

כרום](„) מאי [בד"ה ע"ב וא"ו ברכות חא"ג מ"ח.(‰)עי' דף תזריע זוהר עי'



ו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יהֹוׁשע את 57 ַ ֻ ְ ֶ ָ ְקרא

ּכי ויהֹוׁשע, מׁשה ּבין עה.)יחּוד (ב"ב ִִִֵֶַֻ
ּנקּדה ודא חּמה, ּכפני מׁשה ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻּפני
מׁשה, ּבחינת ּכּסא, ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַַָָהעליֹונה,

ׁשּכתּוב פט)ּכמֹו ּכּׁשמׁש(תהלים וכסאֹו : ְְְִֶֶֶַָ
ּדמּות לרקיע ּומּמעל ּבחינת: ְְְִִִִֶַַַַָָנגּדי,
היא הּתחּתֹונה והּנקּדה ְְְִִֵַַַָָֻּכּסא;
ותחת ּבחינת: לבנה, ּבחינת ְְְְְִִַַַַַָָֻיהֹוׁשע,
לבנה, ּדא – לבנת ּכמעׂשה ְְְְֲִֵַַַָָָָרגליו
הרקיע, הּוא האלף ׁשּבתֹוְך ְְִֶֶַַָָָָָוהּוא"ו

ׁשּכתּוב ּכמֹו האהל, ּבחינת (שמותהּוא ְְִֶֶַָָֹ
ולג) מּתֹוְך: ימיׁש לא נּון ּבן יהֹוׁשע ִִִִַָֹֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו רקיע, הּוא ואהל ְְִֶֶֶַָָָֹֹהאהל;
מ) לׁשבת,(ישעיהו ּכאהל וּימּתחם :ְִֵֶֶַָָָָֹ

קד)ּוכתיב ּכּיריעה,(תהלים ׁשמים נֹוטה : ְְִִִֶַַָָ
כו)וזה וכּסא(שמות האהל. יריעֹות : ְְְִִֵֶֶָֹ

נחלקת העליֹונה, נקּדה הינּו ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָֻהעליֹון,
להיֹות צריְך ּתׁשּובה ּכי טּפין. ְְְִִִִִָָָֹלׁשלׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתנאים, ו)ּבׁשלׁש :(ישעיהו ְְְִֶָָָֹ
יׁשמע, ּובאזניו בעיניו, יראה ְְְְְִִֵֶֶָָָָּפן
ּבחינֹות הּׁשלׁש ואּלּו וׁשב. יבין ְְְְִִֵַָָָָֹּולבבֹו
חּמה ּדא וסּגֹול סּגֹו"ל, נקּדת ְְֵֶֶַַָָֻהם

ז:) דף בהקדמה מׁשה(תיקונים ּפני הינּו: ,ְְֵֶַ
חּמה: ְִֵַָּכפני

חנה:וזהו ּבר ּבר רּבה אמר ּפרּוׁש: ְ ֶ ֵ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
אזלינן הוה חּדא  ָ ִ ְ ַ ָ ֲ ָ ַ ָ ְ ִזימנא
ּדׁשמיטן אּוזי הני וחזינן  ָ ִ ְ ִ ֵ ָ ַ ֵ ַ ָ ִ ֲ ַ ָ ְ ְ ַ ְּבמדּברא,
נחלי נגּדי וקא מּׁשמּניהּו,  ֵ ֲ ַ ֵ ְ ַ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ַּגדפיהּו
להּו: ואּמינא מּתּותיהּו.  ְ ָ ִ ַ ְ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ְּדמׁשחא
לעלמא חּולקא מּניכּו לי  ָ ְ ַ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ִ ִאית

וחּדא אטמא, לי ּדליא חּדא  ָ ַ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ַ ִ ָ ְּדאתי.
לקּמיּה אתאי ּכי ּגדפא. לי  ֵ ַ ְ ִ ָ ֲ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ְ ַּדליא
עתידין לי: אמר אלעזר,  ִ ִ ֲ ִ ַ ָ ָ ָ ְ ֶ ִ ַ ְּדרּבי

הּדין: את עליהם לּתן  ִ ַ ֶ ֶ ֵ ֲ ֵ ִ ֵ ָ ְ ִיׂשראל

ְַַרׁשּב"ם:
ּגדפיהּוּגדפיהּוּגדפיהּוּגדפיהּו.... ׁשּלהםּדׁשמיטיןּדׁשמיטיןּדׁשמיטיןּדׁשמיטין נֹוצה נפלּו ִִ ְְִִ ְְִִ ִִִִ ִִַַ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְְֶֶָָָ

ׁשּומן: ּגדפאּגדפאּגדפאּגדפא....מרב לילילילי ליּדליאּדליאּדליאּדליא הגּביּה ֵַַָֹ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ִִַַ ְְַַ ְְָָ ְִִִַָָ
לבֹוא: לעתיד חלקָך זהּו רמז: ְְִֶֶֶַַָָָָָהּכנף,

הּדיןהּדיןהּדיןהּדין.... אתאתאתאת עליהםעליהםעליהםעליהם ׁשּבחּטאתםלּתןלּתןלּתןלּתן ִִ ִִֵֵ ֲֲֵֵ ֲֲֵֵ ֵֵֶֶ ֶֶֶֶ ֶֶַַ ִִַַ ִִֶַַָָ
ּבעלי־  צער להם ויׁש מׁשיח, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָמתעּכב

ׁשּומנן: מחמת אּוזין לאֹותן ְֲִִֵַַַָָָָחּיים

ׁשל הּטֹובה ּבּמּדה לחקר ֲִֶֶַַַַָָָֹׁשהלְך
ּכּמדּבר עצמֹו מׂשים ׁשאדם ְְֲִִֵֶַַָָָָָענוה,

וראה(ו)לדּוׁש עליו. ּדׁשין ׁשהּכל , ְִֶַָָָָָָֹ
ּבחינת וזה ּכמֹואּוזיחכמים, , ְְֲִִֶַַָ ָ ֵ ְ

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
יצּפהנז:) ּבחלֹום, אּוז הרֹואה :ְֲֶֶַַַָָ

ּגדפיהּולחכמה. ּפרׁשּדׁשמיטן – ְְִָָ ְ ִ ָ ַ ְ ַ ְ ֵֵ
מחלקתרׁש"י ּבחינת זה נֹוצֹות. : ְֲִִֶֶַַַֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה)ּובזיֹונֹות, ּכי(דברים : ְְִִֶָ
על מׁשּגיחין ׁשאין הינּו אנׁשים; ְְֲִִִִֵֶַַַָָיּנצּו
אֹותן, ׁשּמבּזין ּובזיֹונֹות ְְֲִִֶֶַַָֹמחלקת
מׁשיבים. ואינם חרּפתן ְְְְְִִִֵֶָָָוׁשֹומעים
חכמים, נקראים הּׁשתיקה ׁשם ְְְֲִִִִֵַַָָָועל

ׁשתיקה – לחכמה סיג פ"ג)ּכי .(אבות ְְְִִַָָָָ
ּכתר*[ ּבחינֹות היא הּׁשתיקה .]ּכי ְְִִִִֶֶַָ

לתׁשּובה, זֹוכין הּׁשתיקה על־ידי ּכי *ְְְִִִִֵַַָָ
סיג ּבחינת: וזה ּכּנ"ל. ּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָׁשהיא

(Â).נד עירובין עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ נח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבחינת זה ּדיקא, סיג – ׁשתיקה ְְְְְִִֶַַַָָָָָלחכמה
סביב וגדר סיג ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַָָָּכתר,
את ּומעטיר ּומכּתיר ׁשּמסּבב ְְֲִִִֵֶֶַַַָסביב,
סיג, ּבחינת ׁשהּוא הּכתר וזה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָהחכמה,
סיג וזהּו ּכּנ"ל. מהּׁשתיקה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָנעׂשה

ּכּנ"ל: ׁשתיקה ְְִַַַָָָלחכמה

ׁשּכתּובּדׁשמיּטןלׁשֹוןוזה ּכמֹו , ְ ֶ ְִ ְ ִ ָ ְֶָ
טו) מּׁשה(דברים ּבעל ּכל ׁשמֹוט :ֵַַַָָ

וזה עלּבֹונֹו. יתּבע ׁשּלא הינּו ְְְְִֶֶֶַַָֹידֹו,
ׁשמנּתמּׁשמּניהּוּפרּוׁש מּלׁשֹון: ִֵ ַ ְ ַ ְ ְְִַָָ

עצמן ׁשאֹוחזין מחמת (ּכלֹומר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָעבית,
לב)ּבבחינת הינּו(דברים עבית), ׁשמנּת ְְְִִִַַַָָָָ

ואינם חרּפתן ׁשֹומעין זה ְְְְִִִֵֶֶָָָּבׁשביל
ּבׁשביל עֹוׂשין זה ּכי ְְִִִִִִֶמׁשיבים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו עוֹונֹותם, על ְְֲֶַָָָּתׁשּובה

לב(שם) הׁשמן (ּבחינת יׁשרּון, וּיׁשמן :ְְְְִִֵֵַַַַֻ
כּו', יראה ּפן כּו', ואזניו ְְְִֶֶָָכּו',
ּבׁשלׁשה להיֹות צריְך ְְְִִִֶַָָָֹׁשהּתׁשּובה

אּלּו). ּדמׁשחאּתנאים נחלי ונגּדי ְְִֵָ ַ ְ ֵ ַ ֲ ֵ ְ ִ ְ ָ 
– הּׁשתיקהמּתחֹותיהּו על־ידי הינּו ִ ְ ַ ְ ְְְִֵַַַָ

ּבחינת ׁשהּוא אלקי, לכבֹוד ְְֱִִִֶַָֹזֹוכין
ׁשּכתּוב ּכמֹו מה)ׁשמן, אהבּת(תהלים : ְְֶֶֶַָָָ

וזה מׁשחָך; על־ּכן רׁשע, וּתׂשנא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּצדק
כד)ּבחינת הּכבֹוד.(שם מלְך ואּמינא: ְְִֶֶַַָ ַ ִ ָ 

לעלמא חּולקא מּניכּו לי אית  ָ ְ ַ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ִ ִ ְלהּו:
– אטמא לי ּדליא חּדא זהּדאתי, ְ ָ ִ ַ ָ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ֶ

ּבחינת רגלי, הדם והארץ ְְְְֲִִֶַַַָָָֹּבחינת:
ּכּנ"ל. הּתחּתֹונה, ּדליאנקּדה וחּדא ְְְַַַַָָֻ ַ ָ ַ ְ ָ 

– ּכנף ּכמֹולי ּכּסא, ּבחינת זה ִ ָ ָ ְְִִֵֶַ

ל)ׁשּכתּוב עֹוד(ישעיהו יּכנף ולא : ְִֵֶָָֹ
העליֹונה. הּנקּדה ּבחינת זה ְְְִֶֶֶַַָָָֻמֹוריָך,
ׁשּגם חנה, ּבר ּבר לרּבה ׁשהראּו ְְְֶֶֶַַַַַַָָהינּו

הּבחינֹות. לאּלּו זכה רּביהּוא אמר ְְִֵַָָָ ַ ַ ִ 
עליהם לּתן יׂשראל עתידין  ֶ ֵ ֲ ֵ ִ ֵ ָ ְ ִ ִ ִ ֲ ָ ָ ְ ֶאלעזר:

הּדין, אדם,את נקראים יׂשראל ּכי ֶ ַ ִ ְְִִִִֵָָָָ
חד. ּכּלא ויׂשראל הּוא ּבריְך ְְְְְִִֵַָָָֻוקּודׁשא
על יׁשבּו אדם, ּבחינת ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָויׂשראל,

הּכּסא(ז)הּכּסא ועל ׁשּכתּוב: ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַַָ
יּתנּו ויׂשראל אדם; ּכמראה ְְְְְְִִֵֵַָָָּדמּות
יׁשּפטּו הם הינּו עֹולם, ּבאי לכל ְְְְִִֵֵַָָָּדין

הּדינין: ּכל ְְִִַַָָּבעצמן

מז)ּפרּוׁש:וזהז עּמים:(תהלים ידּבר ְ ֶ ֵַ ְ ֵ ַ ִ 
ּתחת ּולאּמים  ַ ַ ִ ֻ ְ ֵ ְ ַּתחּתינּו

– ּנקּדהרגלינּו חיריק, ּבחינת זה ַ ְ ֵ ְְִִִֶַָֻ
ּבחינת: ׁשהּוא אלף, ׁשל ְְִֶֶֶַַַָָהּתחּתֹונה
הדם והארץ ּבחינת: רגליו, ְְְְֲִֶַַַַָָָֹותחת

–רגלי. נחלתנּו את לנּו זהיבחר ְִַָ ְ ַ ָ ֶ ַ ֲ ָ ֵ ֶ
העליֹונה נקּדה ּבחינת מׁשה, ְְְְִִֶֶַַָָָֹֻּבחינת
לרקיע ּומּמעל ּבחינת: האלף, ְִִִֶֶַַַַָָָָׁשל
מׁשה ּפני ּכּׁשמׁש, וכסאֹו ּכּסא, ְְְְִִֵֵֶֶֶַֹּדמּות
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר חּמה, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָּכפני

קיט.)לברכה אֹומר:(זבחים ׁשמעֹון ר' : ְְִִֵָָ
מׁשה ּדא – ׁשילה ׁשילה; זֹו – ֲִִֶַָָֹֹנחלה

כא) ובתיקון כה: בראשית יעקב.(זוהר ּגאֹון ֹ ֲ ַ ְ ֶאת
אל"ף,– ׁשּבתֹוְך וא"ו ּבחינת ְְִֶֶֶַָָזה

ׁשּמׁשה אֹור, ּבחינת אהל, ְְִִֶֶֶַַֹֹּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו ליהֹוׁשע, (בראשיתמאיר ְִִֵֶַָֻ

אהלים:כה) יֹוׁשב ּתם איׁש ויעקב :ְֲִִֵַָָֹֹ

(Ê).[פ"א] קדושים פ' ובתנחומא ע"ב, קכ"ו שרה חיי זוהר עיין



ו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יהֹוׁשע את 59 ַ ֻ ְ ֶ ָ ְקרא

ּבחינת כ:)וזה ּדברים(סנהדרין ׁשלׁשה ְ ֶ ְ ִ ַ ְְִָָֹ
ׁשּיכּלּו יׂשראל, ְְְִִֵֶֶַַָׁשּנצטּוּו
ידּבר ּבחינת: זה עמלק, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָזרעֹו
זה מלְך, להם ּולמּנֹות ּתחּתינּו; ְְִֵֶֶֶֶַַַָעּמים

ּבחינת יעקב, ּגאֹון כד)ּבחינת: :(במדבר ְְְֲִִַַַֹ
מלְך; ּבחינת מּיעקב, ּכֹוכב ְֲִִֶֶַַַָָֹּדרְך
זה הּבחירה, ּבית להם ְְְִִֵֶֶַָָולבנֹות
ּכמֹו ּדעת, ּבחינת מׁשה, ְְְִִֶַַַַּבחינת

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ּביתלג.) נבנה ּכאּלּו ּדעה, ּבֹו ׁשּיׁש מי :ְְִִִֵֵֵֶָָ

לנּו יבחר ּבחינת: וזה ּבימיו, ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמקּדׁש
נחלתנּו: ֲֵֶַָאת

זכר רּבנּו לׁשֹון – ּכאן עד ד' לברכה)(מּסימן ֹונֹו ִ ִ ָ ַ ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ָ 

קראּפרּוׁש:וזה מׁשה אל ה' וּיאמר ְ ֶ ֵַ ֶֹ ֶ ֶ ְ ָ 
יהֹוׁשע. נקּדהאת הּוא מׁשה ֶ ְ ֻ ַ ְֶָֻ

נקּדה הּוא ויהֹוׁשע ְְִֶַָָָֻֻהעליֹונה,
באהלהּתחּתֹונה. זהוהתיּצבּו – ְְַַָ ִ ְ ַ ְ ָ ֶֹ ֶ

ׁשּבתֹוְך הּוא"ו ּבחינת הרקיע, ְְְִִִֶַַַַָָָּבחינת
צריְךואצּוּנּוהאל"ף. היה מׁשה ּכי – ֶַָָ ֲ ַ ֶ ִִֶָָָ

ׁשלטֹון ואין ליהֹוׁשע, הּכל למסר ְְְִִִֵַַָֹֹֻאז
הּמות ח)ּביֹום ּבׁשעת(קהלתננ ּכי , ְְִִֶַַָ

ׁשליטה לֹו אין הּצּדיק ְְְִִִֵַַַָהסּתּלקּות
ּדּיק: ּכן על ליהֹוׁשע, להאיר ְְִִִֵֵַַַָֹֻוכח
חזרה ּכי ּבעצמי, אני – ְְְֲֲִִִֶַַַָָואצּוּנּו

להּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא: ְְֶַַָָָָהּממׁשלה

ּבתמּונתּוכלל ּכלּול הענין ּכל ְ ָ ְְִִַָָָָ
העליֹונה, נקּדה ׁשהּוא ְְֶֶֶָָָָֻאל"ף,
מאד. ודֹוק ווא"ו. הּתחּתֹונה ְְְְְְַַָָָֹֻונקּדה

זכרֹונםוהּוא חכמינּו ׁשאמרּו ענין ְ ְְְֲִִֵֶָָָָ
ּכניסת ׁשּקדם ְְִִֶֶַָָֹלברכה,
ׁשלׁש לקּים הזהרּו לארץ ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֻיׂשראל
עמלק, ׁשל זרעֹו להכרית ְְְְֲִִֵֶַַָמצוֹות:
ּולמּנֹות הּבחירה, ּבית להם ְְְְִִֵֶַַָָולבנֹות

עמלקמלְך. ׁשל זרעֹו היאלהכרית ְֶֶ ַ ְ ִ ַ ְ ֶ ֲ ָ ֵ ִ
ּכי הּתחּתֹונה, נקּדה יהֹוׁשע, ְְְְִִַַַַָָֻֻּבחינת
ּביהֹוׁשע, ּתלּוי עמלק מחּית ְֲִִִֵַַַָָֻעּקר

ׁשּכתּוב יז)ּכמֹו הּלחם(שמות צא : ְִֵֵֶָָ
הענין ּבּזהר וכּמבאר (בשלחּבעמלק, ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹ

סה:) הּבחירה.דף ּבית הּואולבנֹות ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ 
מי ּכי העליֹונה, נקּדה מׁשה, ְְְִִִֶֶַָָָֻּבחינת
ּבית־ נבנה ּכאּלּו ּדעה, ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶָׁשּיׁש
ּבחינת הּוא ּומׁשה ּבימיו, ְְְִִֶַַָָָהּמקּדׁש

מלהּדעת. ּבחינתּולמּנֹות הּוא ְַַַ ַ ֶ ֶ ְִַ
ּכמֹו האל"ף, ׁשּבתֹוְך הּוא"ו ְְִֶֶַַָָָָרקיע,
על ׁשּקאי מּיעקב, ּכֹוכב ּדרְך ֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב:
הּוא ּכֹוכב ודרְך מּיעקב, מלְך ְֲִֶֶֶַַָָָֹׁשּיקּום
ּכֹוכבים ּבֹו ׁשּיׁש רקיע, ְִִִֵֶַַָָּבחינת
איׁש יעקב ּכי מּיעקב, והינּו ְְֲֲִִִַַַַָֹֹּומּזלֹות.
ּכמֹו רקיע, ּבחינת אהלים, יׁשב ְְִִִֵַַָָָֹֹּתם
ּכּמבאר ּכאהל, וּימּתחם ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּכתּוב:
ּכי וא"ו, ּבחינת הּוא ׁשּיעקב ְֲִִֶַַַָָֹֹּבּזהר,
ּתׁשּובה, ּבחינת הם אּלּו מצוֹות ְְְִִֵֵַָָֹׁשלׁש

ּבׁשּנּויוהבן. לעיל ּכפּול ּכאן עד "ּוכלל" (מן ְְְְִִֵֵַָָָָ

קצת): ְָָלׁשֹון

לעיל, אלּול.ׁשּי ּכּונֹות סֹוד וזה ַ ָ ְ ֵ ְֱֶַָ
מן ּכטּפה קצת ְְְִִִַָָָׁשמעּתי
אלּול, ׁשל ּבּכּונֹות ׁשם עּין ֱֵֶַַַַָָָהּים.
הּוא, אלּול ּכּונֹות ׁשּכלל ׁשם, ְְֱֶַָָָָֹמבאר



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ס ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

להאיר ׁשּצריכין – ּדרְך" ּבּים ְְִִִֵֶֶֶַַָָ"הּנֹותן
הּדרתּבחינ וזה וכּו', הּואּדרּבּים ְִֶַ ֶ ְְֶֶַַָ ֶ 

הּׁשם ּפעמים ׁשּתי ּכייב"קּבחינת , ְְְִִִֵֵַַָ
ּפעמים וזהּדרעֹולהיב"קׁשּתי , ְְִֵֶֶָ ֶ ְֶ

ׁשהם ׁשמֹות, ׁשני מּבחינת ְְְִִִֵֵֵֶַָנמׁשְך
קס"א ׁשמֹות ׁשני אּלּו ּכי ס"ג, ְִֵֵֵקס"א
ׁשּתי ּבגימטרּיא עֹולים הם ְְְִִִֵֵַָס"ג
ּדרְך ּבגימטרּיא ׁשהּוא יב"ק, ְְְִִִֶֶֶַָָּפעמים
ּבסּגֹול, קס"א ׁשם לכּון וצריְך ְְְִֵֵֶַַַָּכּנ"ל.
דקס"א וסּגֹול ּבחיריק. ס"ג ְְְְִִֵֶוׁשם
ׁשם ּכי ּתי"ו, עֹולים הם דס"ג ְְִִִִֵֵָוחיריק
ּכזה: ּבמּלּואֹו אקי"ק ׁשם הּוא ְִֵֶָקס"א
יּו"ד ׁשהם ק"י, יו"ד ק"י ֵֶאל"ף
ּבסּגֹול, נקּדה אחת וכל ְְְִֶַַָָֻאֹותּיֹות,
הּוא ּכן ועל נקּדֹות, ׁשלׁש הּוא ְְְֵֶַָֹֻוסּגֹול
ּפעמים יּו"ד ּכן ועל ׁשלׁשים, ְְְִִֵֶַָֹעֹולה

עֹולה יּו"דׁשי"ן,סּגֹול הם וס"ג ִֶֶ ְֵ
ק"י יו"ד הוי"ה, מּלּוי ׁשל ֲִִֶָָאֹותּיֹות
ּבחיריק, נקּדה אחת וכל ק"י, ְְְִִַַָָֻוא"ו

דס"גק',עֹולה חיריק ּוׁשניהם, ְְִִֵֶֶ
יחד עֹולים דקס"א ,ּתי"ווסּגֹול ְְִֶַַָ 

ּכלּפׁשּוטהּבגימטרּיא על־ידי ואז , ְְְִִַָ ָ ְְֵַָָ
לקּבל ּפׁשּוטה הּימין הּנ"ל, ְְְִִֵַַַַָָּבחינֹות
ּדרְך עֹולה ּבמּלּואֹו ימין ּכי ְְִִִֶֶֶָָּתׁשּובתֹו,
ׁשּתי ׁשהּוא אֹותּיֹות, הּׁשלׁש ְִִֵֶַָֹעם
זה ּכל ׁשם. עּין וכּו', יב"ק ְְִֵֶַָָָּפעמים

אלּול: ּכּונת מּתֹוְך ּבֹואועּתהמבאר ְְֱִַַָָֹ ַ ָ 
הּנ"ל הּכּונֹות ּכל איְך והבן ְְֵֵֵַַַַָָָּוראה
ונֹורא נפלא ּבדרְך ונעלמים ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָֻמרּמזים
מבאר ּכי הּנ"ל. הּתֹורה ּבתֹוְך ְְְִַַַָָֹֹמאד

ּתׁשּובה, לעׂשֹות ׁשרֹוצה ׁשּמי ְֲִֶֶֶַָָׁשם,
הינּו ּבקיאּות, ׁשני לֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶַָצריְך
ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשֹוב, ּבקי ּברצֹוא ְְְִִִֶַָָָּבקי
ׁשמים אּסק אם ּבחינת: ונפיק, ְְִִִִֵֶַַַַָָעיל
ּברצֹוא, ּבקי ּבחינת ׁשהּוא אּתה, ְְִִֶַָָָָָׁשם
ּבחינת ׁשהּוא הּנָך, ׁשאֹול ְְְִִִֶֶַַָואּציעה
עּין לעיל, ּכמבאר וכּו', ּבׁשֹוב ְְְְִֵֵַַָָֹּבקי

ָׁשם.

ׁשרֹוצהוהּפרּוׁש ׁשּמי הּוא, הּפׁשּוט ְ ַ ֵ ִֶֶֶַָ
הּתׁשּובה, ּבדרכי ְְְֵֵֵַַָלילְך
עצמֹו ׁשּיתחּזק מתניו, לחגר ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹצריְך
ּבין ּבעלּיה ּבין ּתמיד, ה' ְְֲִִֵֵֵַַָָּבדרכי
אּסק אם ּבחינת: ׁשהם ְִִִִֵֶֶַַָּבירידה,
ּבין הינּו וכּו'; ׁשאֹול ואּציעה ְְְְִִֵַַַָָׁשמים
מדרגה לאיזֹו עלּיה, לאיזֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּיזּכה

אף־ על־ּפי־כ ׁשם,ּגדֹולה, יעמד אל ן ְֲִֵַַַַָָֹ
צריְך רק ּבזה, עצמֹו יסּתּפק ְְְִִֵֶַַַָָֹולא
ּולהאמין לידע מאד ּבזה ּבקי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
וכּו', ויֹותר יֹותר ללכת צריְך ְְִֵֵֶֶֶָָׁשהּוא
ּבבחינת ּברצֹוא, ּבקי ּבחינת ְְְִִִִֶֶַַָָׁשּזהּו
ׁשמים אּסק אם ּבחינת: ׁשהּוא ְִִִֵֶֶַַַַָעיל,
אם ׁשאפּלּו להפְך, וכן אּתה. ְְֲִִֵֵֶֶָָָׁשם
ׁשּיּפל, למקֹום וׁשלֹום, חס ְְִִֶַָָֹֹיּפל,
אל ּכן ּגם ּתחּתּיֹות, ּבׁשאֹול ְְֲִִִֵַַַאפּלּו
יחּפׂש ותמיד לעֹולם, עצמֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָיתיאׁש
עצמֹו ויחּזק יתּברְך, הּׁשם את ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָויבּקׁש
ּכי ׁשּיּוכל, מה ּבכל ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶַַָָָּבכל
הּׁשם נמצא ּתחּתיֹות ּבׁשאֹול ְְְִִִֵַַַָּגם
את לּדּבק יכֹולין ׁשם וגם ְְְְִִֵֶַַַָָיתּברְך,
ּבחינת: וזה יתּברְך, אליו ְְְְִִֵֶַַַָָעצמֹו
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ּבקי ּבחינת וזה הּנּך; ׁשאֹול ְְְְִִִִֶֶַַָָָואּציעה
ּבדרכי לילְך אפׁשר אי ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָּבׁשֹוב,
ּבׁשני ּכׁשּבקי אם ּכי ְְְִִִִֵֶַָָהּתׁשּובה,
זכרֹונֹו רּבנּו ודקּדק האּלּו. ְְְְִִִֵֵֵַַָהּבקיאּות

ּבלׁשֹון זה ענין וקרא ּכיּבקילברכה, , ְְְְִִִֶָָָָָָ ִ ִ
ׁשּיזּכה מאד, מאד ּגדֹול ּבקיאּות ְְְְִִִֶֶָֹֹהיא
ה' ּבעבֹודת ולטרח עצמֹו ליּגע ְְְְֲִֵֵַַַַַַַֹלידע
להּגיע עת ּבכל ּולצּפֹות ְְְִִֵַַַָָּתמיד,
ואף־על־ ּפי־ כן יֹותר, ּגבֹוּה ְְְִֵֵֵַַַַָָלמדרגה
יהיה אם ואפּלּו ּדבר, מּׁשּום יּפל ְֲִִִִִֶַַָָֹאל
אף־על־ ּפי־ וׁשלֹום, חס ׁשּיהיה, ְְִִֵֶֶַַַָאיְך
ויקּים ּכלל, ּבדעּתֹו יּפל אל ְְְִִֵֵַַַָֹכן

ּכּנ"ל: הּנּך, ׁשאֹול ועל־ּפיואּציעה ְְְִִֶַַַָָ ַ ִ 
אלּול ּכּונֹות סֹוד ּבזה נעלם ְֱֶֶַָָָסֹוד

ּכי ׁשםּבקיהּנ"ל, ּבחינת יב"קהּוא ִַַָ ִ ְִֵַ
אֹותּיֹות ׁשהּוא וזה(ח)ּבקיהּנ"ל, , ִֶַַָ ִ ְֶ

ׁשהם הּנ"ל, הּבקיאּות לׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַַׁשּזֹוכה
ּברצֹוא ּבקי ּדהינּו ּבקי, ּפעמים ְְְְְִִִֵַָָָָׁשּתי

ל זֹוכה על־ ידי־ זה ּבׁשֹוב, דרּבקי ְְְִֵֶֶֶַָ ֶ 
ׁשהם ּבקי, ּפעמים ׁשּתי ּכי ְְְִִִֵֵֶַָָָהּתׁשּובה,
הּנ"ל, יב"ק ּפעמים ׁשּתי ְְְִִֵַַַָּבחינת

ּבגימטרּיא על־ּפיּדרעֹולה ּכי ּכּנ"ל. ְְִִֶֶַָ ֶ ִִַַַ
מּבחינת הּדרְך זה נעׂשה ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָהּכּונֹות
ׁשהם דס"ג, וחיריק דקס"א ְְְִִֵֶֶסּגֹול

ּפעמים ׁשּתי ּכּנ"ל.יב"קּבגימטרּיא , ְְְְִִִֵַַַָָ
ׁשני ּבחינת סֹוד ּבעצמֹו ְְְְְִֵֶַַוזה
ּברצֹוא, ּבקי ּכי הּנ"ל, ְְִִִַַַָָהּבקיאּות
ּבחינת זה ׁשמים, אּסק ּבחינת ְְִִִֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ּכי דקס"א, אֹותּיֹותאּסקסּגֹול ְִֶֶ ַ ִ

ּבחינת:קס"א ׁשהּוא ּבׁשֹוב, ּובקי ;ְְִִֶַָ
חיריק ּבחינת זה הּנּך, ׁשאֹול ְְְִִִִִֶֶַַָָואּציעה

אל מּלׁשֹון: עֹולם,ּתּס גדס"ג, ּגבּול ְְִַַ ֵ ְָ
ּומחזירֹו ּגבּולֹו ׁשּמּסיג ּבחינת ְְֲִִִֶֶַַַׁשהּוא
ירידה, ּבחינת ׁשּזה ְְֲִִֶֶַַָָלאחֹוריו,
וׁשלֹום, חס נֹופל, ְֵֶַָָָָׁשהאדם
חס אחֹור, נסֹוג והּוא ְְִֵַַָָָמּמדרגתֹו,
את יחּזק אף־ על־ּפי־כן ְְִֵֵֶַַַָוׁשלֹום,
ּכי לעֹולם, עצמֹו יתיאׁש ואל ְְְְְִִֵַַַָָעצמֹו,
ּבבחינת: יתּברְך, הּׁשם נמצא ׁשם ְְְִִִִֵַַַַָָָּגם
ּבחינת וזה ּכּנ"ל, הּנּך ׁשאֹול ְְְְִִִֶֶַַַַָָואּציעה
חּמה, ּדא סּגֹול ּכי ּכּנ"ל. ס"ג ִֵֶַַַָָׁשם
האל"ף, ׁשעל העליֹונה נקּדה ְְֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ּבחינת ׁשּזהּו טּפין, לׁשלׁש ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹהּנחלקת
דקס"א, סּגֹול ּבחינת ׁשמים, ְְִִֶֶַַַָאּסק

אֹותּיֹות וחיריקאּסקׁשהּוא ּכּנ"ל; , ִֶֶ ַ ְִִַַ
ׁשל הּתחּתֹונה נקּדה ּבחינת ְְְִֶַַַָָֻהּוא
ׁשאֹול ואּציעה ּבחינת: ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַָָָהאל"ף,
הּנ"ל. דס"ג חיריק ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶֶַַַָהּנּך,
ּבהּתֹורה למעלה ׁשם ׁשּכתב ְְְְֶֶַַַָָָָוזה
ּבקיאּות הּׁשני אּלּו לֹו "ּוכׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶַַַהּנ"ל:
ּבדרכי הֹולְך הּוא אזי ְְֲֵֵַַַַהּנ"ל

ּפעמים מּׁשני ּכי ,ּבקיהּתׁשּובה", ְְְִִִֵַָָָ ִ 
ׁשמים אּסק וס"ג, קס"א ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַָׁשהם
על־ ידי־ זה – וכּו' ׁשאֹול ְְְְִֵֶַַָואּציעה
ּבגימטרּיא ׁשהּוא ּדרְך, ּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָנעׂשה

ּפעמים ׁשהםּבקיׁשּתי וס"ג, קס"א ְְִֵָָ ִ ְֵֶ 
הּתׁשּובה ּדרְך עּקר ּכי ּכּנ"ל, ְְִִֶֶַַַַָוכּו'
הּנ"ל, הּבקיאּות ׁשני על־ ידי ְְְִִֵֵַַַַזֹוכין

(Á).ע"א רכ"ג פינחס וזוהר ע"ב, קט"ז משפטים זוהר עיין
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ּתׁשּובתֹו, לקּבל ּפׁשּוטה ה' ימין ְְְְְִֵַָָָואז
ׁשּתיּדרּבגימטרּיאימיןּכי ׁשהם , ִָ ִ ְְִִֶַָ ֶ ְֵֵֶ

ּכּנ"ל. ּבקי ּו"פׁשּוטה"ּפעמים ְְִִַַָָ ָ 
וחיריק דקס"א סּגֹול ְְְְִִִִֶַָּבגימטרּיא
נקּדה ּבחינת ּבעצמם ׁשהם ְְְְְִֵֶַַָָֻדס"ג,
ׁשהם הּתחּתֹונה, ּונקּדה ְְְֵֶֶַַָָָָֻהעליֹונה
הּׁשם לבּקׁש ּׁשּצריכין מה ְְְִִִֵֵֶַַַַּבחינת
למּטה, הן למעלה הן ּתמיד, ְְְְִִֵֵַַַָָָָיתּברְך
אּתה, ׁשם ׁשמים אּסק אם ְִִִֶַַַָָָָּבחינת:
ׁשני ּבחינת ׁשהם הּנּך, ׁשאֹול ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּציעה
ׁשני לֹו ּכׁשּיׁש ּכן ועל הּנ"ל, ְְְְִֵֵֵֶַַַַהּבקיאּות
ּבדרכי הֹולְך הּוא אז הּנ"ל, ְְְִֵֵַַַַָהּבקיאּות
לקּבל ּפׁשּוטה ה' ימין ואז ְְְְְִֵַַָָָהּתׁשּובה,

הםּתׁשּוב ּכי היטב, הּדברים והבן תֹו. ְְְִִֵֵֵֵַָָָ
ועל־ ּפי־ זה מאד: עמּקים ְְְֲִִִֶַָֹֻּדברים
ׁשּמה היטב, הּתֹורה לקּׁשר ְִֵֵֵֶַַַָָּתבין
העליֹונה נקּדה מענין ּבּסֹוף ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּכתב
זהּו האל"ף, ׁשל הּתחּתֹונה ְְֶֶֶַַָָָָֻּונקּדה
הּנ"ל, הּבקיאּות ׁשני ּבחינת ְְְְְִִֵַַַַַּבעצמֹו
רק הּנ"ל, ּבהּתֹורה ּבפרּוׁש מבאר אינֹו זה ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ(ּכי

מּמילא זאת מּובן הּנ"ל ּכּונֹות ִִֵַַַַָָָֹעל־ּפי

ּתׁשּובהלּמׂשּכיל) ּבחינת ּבעצמֹו וזהּו , ְְְְְְִִֶַַַַָ
זביחת ּכי ׁשם, ׁשּכתב ּתׁשּובה ְְִִֶַַַָָָעל
לה', ּדם ּבחינת ׁשהּוא הרע, ְִֵֶֶַַַָָֹהּיצר
הראׁשֹונה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְִִֶַָָָׁשהּוא
זה הּזה, עֹולם ּכבֹוד ּבחינת ְְִֶֶֶַַָׁשהּוא
ׁשּנעׂשית הּתחּתֹונה, נקּדה ְְְֲִֵֶַַַַָָֻּבחינת
והּׁשתיקה, הּדמימה ְְְְִִִִַַַָָמּבחינת
ּבחינת הּוא זה וכל לה'. ּדם ְְְִִִֶַַַָֹמּבחינת
ּבקי ּבחינת ׁשהּוא וכּו', דס"ג ְְְִִִִֶַָחיריק

הּׁשנּיה, ּותׁשּובה ּכּנ"ל. ְְְִַַַָָּבׁשֹוב
הראׁשֹונה, ּתׁשּובתֹו על ְִֶֶַָָָׁשעֹוׂשה
הּבא, העֹולם ּכבֹוד ּבחינת ְְִֶַַָָָׁשהּוא
זה ּדבר; הסּתר אלקים ּכבֹוד ְְְֱִִֵֶַַָָֹּבחינת:
ּכתר, ּבחינת העליֹונה, נקּדה ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻּבחינת
סּגֹול ּבחינת מׁשה, ּבחינת ְְִִֶֶֶַַׁשהּוא
ּכל איְך היטב, הּדברים והבן ְְְִֵֵֵֵַָָָוכּו'.
ּבהּתֹורה ׁשם הּנאמרים ְְֱִִֶַַַָָָָהּדברים
אחר־ ּכְך ונכללים נקׁשרים ְְְִִִִַַַַָָָהּנ"ל,
ונֹורא, נפלא ּבקׁשר ְְְְִֶֶַַָָּביחד

קצת: יבינּו ְְְִִִַַָָוהּמׂשּכילים

ׁשהאדם,ועּקר ידי ׁשעל – הּדבר ְ ִ ַ ְֵֶֶַַָָָָָ
הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ְְְֵֶַַַַָָּכׁשהּוא
מחּזק הּוא ואף־ על־ּפי־כן ְְְִֵֵַַַֹמאד,
ּתקוה לֹו יׁש ׁשם ׁשּגם ּומאמין ְְֲִִֵֶַַַָָעצמֹו
יתּברְך, הּׁשם נמצא ׁשם ּגם ּכי ְְֲִִִִֵַַַַָָָעדין,
אזי הּנּך, ׁשאֹול ואּציעה ְְְֲִִִִֶַַַָָּבבחינת:
מּׁשם הּקדּׁשה עצמֹו על ְְְִִֵַַַַָֻממׁשיְך
ׁשהּוא ס"ג, ּבמּלּוי הויה ְֲִֶַָָָהּקדֹוׁש
אחֹור הּנסֹוגים ּכל את ְְִֶֶַַָָמחּיה
יּפלּו לבל להחזיקם ְְְְֲִִִַַָָֻמּקדּׁשתֹו

ּבחינת וזה וׁשלֹום. חס ּבקילגמרי, ְְְְְִֵֶַַַָָ ִ 
ּבחינת הּוא הּבקיאּות ׁשּזה – ְְְִִֶֶַַּבׁשֹוב

ס"ג.יב"קׁשם ׁשם ּבחינת הּקדֹוׁש, ְִֵֵַַָ
מדרגה לאיזֹו לבֹוא זֹוכה ּכׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ואף־על־ ּפי־ כן העליֹונה, ְְְִֵֶַַַָָָֻּבּקדּׁשה
מתחּזק והּוא ׁשם, עֹומד ְְִֵֵֵַָאינֹו
אזי – ויֹותר יֹותר לעלֹות ְְֲֲִֵֵֵַַַּומתּגּבר
מּׁשם עצמֹו על הּקדּׁשה ְְְִִֵַַַַָֻממׁשיְך
ׁשהּוא קס"א, ּבמּלּוי אקי"ק ְִֶַָהּקדֹוׁש
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ּכפי האדם, ּכי ּברצֹוא. ּבקי ְְְִִִִַָָָָָּבחינת
ּבעבֹודתֹו התחּזקּותֹו ּוכפי ְְְְֲִִַָָָּתנּועֹותיו

הּׁשמֹותיתּבר ליחד ּגֹורם ּכן ְך, ְְִֵֵֵֵַַַָ
הּקדּׁשה עצמֹו על ּוממׁשיְך ְְְְְִַַַַַָָֻלמעלה,

היטב: והבן ְִֵֵֵָָמּׁשם,

ׁשעל־ידיוהּנה לעיל, מבאר ְ ִ ֵ ְְְֵֵֶַָֹ
והּׁשתיקה, ְְְִִַַָָהּדמימה
אֹותֹו, ּכׁשּמבּזין לחברֹו ְְְֲִִֵֶֶַַׁשּׁשֹותקין
ׁשהיא לתׁשּובה, זֹוכה ְְִִֵֶֶֶַָעל־ ידי־ זה
סיג ּכי ׁשם, עּין ּכּנ"ל, ּכתר ְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
צריכין ּכי ּכּנ"ל, ׁשתיקה ְְְִִִִַַַָָָלחכמה
לכף אדם ּכל את לדּון מאד ְְִֵֶַָָָָָֹלּזהר
ּומבּזין עליו החֹולקים ואפּלּו ְְְֲִִִַַַָָזכּות,
ולׁשּתק זכּות לכף לדּונם צריְך ְְְְְִִַָָֹאֹותֹו,
ּכתר, ּבחינת נעׂשה ועל־ידי־זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָלהם,

ּבּמדרׁש פ"ב)ּכּמּובא מׁשל(ויקרא : ְִַַָָָָ
עֹוׂשה ׁשהּוא חברֹו את ׁשּמצא ְֲֵֶֶֶֶֶָָָלאחד,
לֹו: אמר מי, ּבׁשביל לֹו: אמר ְִִִֶֶַַָָּכתר.
ׁשהּוא ּכיון לֹו: אמר הּמלְך. ְִִֵֶֶֶַַָָּבׁשביל
ׁשּתמצא טֹוב אבן ּכל הּמלְך, ְְִֶֶֶֶֶֶַָָֹלצרְך

מּיׂשראל אחד ּכל ּכְך ּבֹו, ְְִִִֵֶֶָָָָָּתקּבעּנּו
יתּברְך, להּׁשם ּכתר ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַָהּוא
אבנים מין ּכל ּבֹו להכניס ְְְֲִִִִַָָָוצריְך
ּדהינּו למצא, ׁשאפׁשר ְְְְִֶֶַָֹטֹובֹות
ּולבּקׁש לחּפׂש להׁשּתּדל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַׁשּצריכין
ׁשאפׁשר טֹוב ודבר זכּות צד ּכל ְְְֶֶַַַָָָָאחר
לכף הּכל את ולדּון ּביׂשראל, ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹלמצא
להּׁשם ּכתר ּבחינת הם ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַזכּות,

ּכּנ"ל רּבֹותינּו,יתּברְך ׁשאמרּו וכמֹו ְְְְִֵֶַַַַָָ
אדם ּכל את ּדן הוי לברכה: ְְֱִִֵֶָָָָָָָזכרֹונם
ׁשּדנים ידי ׁשעל נמצא, זכּות. ְְְְִִֵֶֶַַָָלכף
ׁשעל־ ידי־ זה זכּות, לכף הּכל ְְְֵֶֶֶַַַֹאת
ּכי אֹותֹו, ּכׁשּמבּזה לֹו ְְְִִֶֶַׁשֹותקין
ּכְך ּכל חּיב ׁשאינֹו זכּות, ּבֹו ְְִֵֶַָָָמֹוצאין
ּדעּתֹו לפי ּכי אֹותֹו, ּׁשּמבּזה ְְְִִֶֶֶַַַּבּמה
לבּזֹות לֹו ׁשראּוי לֹו נדמה ְְְִֶֶַָָָּוסברתֹו

ּבחינתאֹותֹו נעׂשה זה על־ ידי ְְְֲִֵֶֶַַַוכּו',
הּדמימה ׁשעל־ידי ּכּנ"ל, הינּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָּכתר,
ּכּנ"ל, ּכתר ּבחינת נעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָוהּׁשתיקה

ְֵָוהבן:

ו תפילה
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זתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הּמׁשּפטים ּתואּלה ׂשיםאׁשר ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ ִ ֲ ֶ ָ ִ 
כא)לפניהם: (שמות ִ ְ ֵ ֶ 

לברכהאמרּו זכרֹונם (קידושיןחכמינּו ָ ְ ְְֲִִֵָָָָ

טו.) ב"ק לאיׁש.לה. אּׁשה הׁשוּו :ְְִִָֻ
יהיּו יכֹול ּבמכילּתא: ְְְְִִִִָָָואיתא
– מבינים ואינם לֹומדין ְְְְִִִִִֵַַָהּתלמידים
לפניהם, ּתׂשים אׁשר לֹומר: ְְֲִִֵֶֶַַָּתלמּוד

ערּוְך: ּכׁשלחן לפניהם ְְְְִֵֵֶָָָֻערכם



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ סח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אּלאּדע,א אינֹו הּגלּות עּקר ּכי ַ ִִֵֶַַָָ
ּכמֹו אמּונה, חסרֹון ְְְֱִִֶָּבׁשביל

ד)ׁשּכתּוב מראׁש(שה"ש ּתׁשּורי ּתבֹואי : ִִֵֶָָָֹ
ּתפּלה,(א)אמנה ּבחינת הּוא ואמּונה ; ְְֱֲִִֶַָָָָ

ׁשּכתּוב יז)ּכמֹו ידיו(שמות ויהי : ְְִֶַָָָ
ּפריׂשן ותרּגּומֹו: וזה]א[אמּונה, ּבצלֹו. ְְְְְֱִִֶַָָ

ּכי מהּטבע, למעלה נּסים ְְְִִִִֵֶַַַַָּבחינת
הּטבע ּכי מּטבע, למעלה ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּתפּלה
וזה הּטבע, מׁשּנה והּתפּלה ּכן, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָמחּיב
ׁשּיאמין אמּונה, צריְך ולזה נס, ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָּדבר
ּדבר לחּדׁש ּובידֹו מחּדׁש ְְְֵֵֵֶַַָָָׁשּיׁש
ּתפּלה, ּבחינת אמּונה, ועּקר ְְְְֱִִִִַַָָּכרצֹונֹו.
ּבארץ־ אּלא אינֹו נּסים, ְְִִִֵֶֶֶַָּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו לז)יׂשראל, ׁשכן(תהלים : ְְְִֵֶָָָ
אמּו ּורעה עלּיֹותארץ עּקר וׁשם נה; ְְֱֲִִֵֶֶַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)הּתפּלֹות, וזה(בראשית : ְְְִֶֶַָ
ּכׁשּפגם זה ּובׁשביל הּׁשמים. ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשער

אדע ּבּמה טו)אברהם ּפגם(שם ּובזה , ְֵֶַַַַָָָָָ
אמּונה, ּבחינת ׁשהיא ארץ, ְֱִִִֶֶֶַַָֻּבירּׁשת
מצרים. ּגלּות היה ּתפּלה, ְְְִִִִַַָָָָּבחינת
ּכי מצרים, ירדּו ּובניו יעקב ְְְְֲִִִַַַָָָָֹודוקא
נסחאֹות ׁשנים־עׂשר ּבחינת ְְְִֵֵַָָָֻהם
ּבגלּות, אֹותם והֹוריד ְְִִַַָָָהּתפּלה,
ּכמֹו הּנּסים, הפְך הּוא ְְִִִִֶֶַַּומצרים

יד)ׁשּכתּוב נסים(שמות ּומצרים : ְִִִֶַָָ
הּנּסים, מקֹום ׁשם ׁשאין – ְְִִִֵֶַָָלקראתֹו
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום ׁשם ְְְְִֵֶַָָָואין

ט) אפרׂש(שם העיר את ּכצאתי והיה :ְְְִִֵֶֶָָָֹ
ּבׁשם מכּנים הּגלּיֹות וכל ּכּפי. ְְְִֵֶַַַָָֻֻאת

מצרים(ב)מצרים ׁשהם ׁשם על , ְְִִִֵֵֵֶַַ
ּבאמּונה, ּוכׁשּפֹוגמין ְְְְֱִִֵֶֶָָליׂשראל.
יֹורד הּוא ּבארץ־ יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶָָּבתפּלה,

ַָלגלּות.

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
צז.) ּבא(סנהדרין ּבן־ ּדוד מׁשיח אין :ִִֵֶַָָָ

הּכיס; מן ּפרּוטה ׁשּתכלה עד ְְִִִֶֶֶַַָָאּלא
להם ׁשאין האּפיקֹורסים ׁשּיכלּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָהינּו
הּנּסים ּכל ּומכּסים ּבנּסים, ְְֱִִִִִַַָָאמּונה
ּבארץ־ הּנּסים עּקר ּכי הּטבע, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַּבדרְך
ּתחּלה ׁשֹותה ארץ־ יׂשראל ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָיׂשראל,

י.) ׁשהם(תענית מהּתהֹומֹות, ּוׁשתּיתּה ,ְְִֵֵֶַָָ
העיר ּכל וּתהם א)לׁשֹון: ׁשעל(רות , ְִֵֶַַָָֹ

וזה העֹולם. ּתמהין נּסי (תהליםּדבר ְְִִִֵֶָָָָ
יׁשמב) ּכי קֹורא; ּתהֹום אל ּתהֹום :ְְִֵֵֶ

ּתהֹום ּבחינת ׁשהּוא עּלאין, ְְִִִִִֶַָנּסין
ׁשהם ּתּתאין, נּסים ויׁש ְִִִִֵֵֶַָָָעּלאה,
ּומלאְך תּתאה, ּתהֹומא ְְְִַַַָָָָּבחינת
מּׁשני הּנּסים, מּכל ְִִִִֵֶַָָׁשּכלּול

לעגלא ּדמיא כה:)הּתהֹומֹות, ,(תענית ְְְְֶַָָָ
אמּונה, ּבחינת עּגּולים, ּבחינת ְְֱִִִִֶַַָׁשהּוא

ׁשּכתּוב פט)ּכמֹו ואמּונתָך(תהלים : ְְֱֶֶָָ
ׁשהּוא ׂשפותּה, ּופריטא ְְְִִִֵֶֶָָסביבֹותיָך;

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, נא)ּבחינת :(שם ְְְִִֶַָָ
ּכללּות והּוא ּתפּתח, ׂשפתי ְְְְֲִַָָָָֹאדני
ׁשּתכלה עד ּפרּוׁש: וזה ְְִִִֵֶֶֶַַהּנּסים.
ּבני־אדם יׁש ּכי – הּכיס מן ְְִִִֵֵַָָָּפרּוטה
הּכלּולים הּנּסים, ּכללּיּות ְְְִִִִִַַַַָהמכּסים
מכּסים ׂשפותּה, ּדפריטא ְְְְִִִִֵַַַָָָּבּמלאְך

[פ"י].(‡) בשלח פרשת תנחומא ּפריסן)(אונקלוס[‡]עיין ט"ז.(·): ב"ר ְִָ



ז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 69 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

זאת ּוכׁשּתכלה הּטבע; ְְְִֶֶֶֶֶַַֹּבדרְך
יבֹוא אז – ּבעֹולם אמּונה ְְֱִֶַָָָָָותתרּבה

ּתל הּגאּלה עּקר ּכי ּבזה,מׁשיח, ּוי ְִִִֶַַַָָָָֻ
מראׁש ּתׁשּורי ּתבֹואי ׁשּכתּוב: ְִִֵֶָָָֹּכמֹו

ֲָָאמנה:

אבל לאמּונהב לבֹוא אפׁשר אי ֲ ָ ְֱִֶֶָָָ
ּכּמּובא אמת, על־ ידי ְֱֵֶֶַַָָאּלא

קצח:)ּבּזהר אזֹור(בלק צדק והיה : ְֵֶֶַַָָֹ
וכּו' ואמּונה יא)מתניו הינּו(ישעיהו – ְְְֱֶַָָָ

אמּונה ׁשם: ואמרּו אמּונה. הינּו ְְְֱֱֶֶַָָָָצדק,
אמת: ּבּה אתחּבר ּכד ְְְֱִִִֶַַַַָאתקריאת,

ואי־אפׁשר אּלאג לאמת לבֹוא ְ ִ ֶ ְ ָ ֱֶֶֶָָ
התקרבּות ְְְִֵַָעל־ ידי
ועל־ עצתם, ּבדרְך וילְך ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָלצּדיקים,
ּבֹו נחקק עצתם, מהם ׁשּמקּבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָידי

ׁשּכתּוב ּכמֹו נא)אמת, אמת(תהלים הן : ְֱֱֵֶֶֶָ
בּטחֹות אמת, חפץ ּכׁשאּתה – ְְֱֵֶֶַַַָָָָֻחפצּת
העצֹות ּכי – תֹודיעני חכמה ְְִִִֵֵָָָָֻּובסתם
נּׂשּואין ּבחינת הּוא מהם ְְִִִֵֵֶֶַַׁשּמקּבל
מרׁשעים, עצֹות ּוכׁשּמקּבלין ְְְְְִִִֵֵֶַָוזּוּוג;
הּנחׁש ּבּקלּפה. נּׂשּואין ּבחינת ְְִִִִַַַָָָהּוא

ג)הּׁשיאני נּׂשּואין;(בראשית לׁשֹון – ְִִִִִַ
ּבחינת הּוא ׁשּקּבלה הּנחׁש ְְֲִִֶַַָָָעצֹות
ּבּה הטיל נּׂשּואין ועל־ ידי ְְִִִִִֵֵַָנּׂשּואין,
ּפסקה הר־סיני ּובמעמד ְְֲֲִַַַַָָָֻזהמא.

שם)זהמתן רש"י עיין קמו. ׁשם(שבת ּכי , ֲִָָָֻ
ּדקדּׁשה עטין ּתרי"ג יתרוקּבלּו (זוהר ְְְִִִֵַַָֻ

ּבקדּׁשה.פב:) נּׂשּואין להם והיתה ,ְְְִִִֶָָָָֻ
ּכי נּׂשּואין, ּבבחינת עצה נקרא ְְְִִִִִִֵַָָָָולּמה

סא.) הם(ברכות ּוכליֹות יֹועצֹות, ְְֲֵַָָהּכליֹות
נמצא, הּזרע. ּכלי ההֹולדה, ְְְִֵֵֶַַַָָָּכלי
ּכאּלּו מאדם, עצה ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשּמקּבלין
אדם, לפי והּכל זרע, מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַָָֹמקּבלין
זה ּובׁשביל צּדיק. אֹו רׁשע ְִִִִֶַָָאם

ּכח מּתיׁש כו:)הּתֹורה ונקראת(סנהדרין ְְִִֵַַַָֹ
ּכמֹו עטין, ּתרי"ג הם ּכי ְְִִִֵֵַַָּתּוׁשּיה,

ח)ׁשּכתּוב ותּוׁשּיה;(משלי עצה לי : ְִִֵֶָָָ
ּבחינת נּׂשּואין, ּבמקֹום הם ְְְִִִִֵֵַועצֹות
הּוא הּצּדיק ועצת ּכח, הּמּתיׁש ֲִִִַַַַַַַֹזּוּוג

ּפרּוׁש וזה אמת. זרע ב)ּכּלֹו :(ירמיה ְֱֵֶֶֶַֻ
הּגאּלה, ּבחינת ׂשֹורק, נטעּתיְך ְְְְְִִִֵַַַָָֹֻואנכי

ׁשּכתּוב י)ּכמֹו להם(זכריה אׁשרקה : ְְְֶֶֶָָָ
ּכּלֹוואקּבצם, על־ידי: מה, ועל־ידי ְְְְֲֵֵֵַַַַָֻ
אמת נטעתיךזרע ואנכי הפסוק סיום בירמיה (שם ֱֶֶַ

ּתבֹואהנ"ל) הּצּדיקים עצת על־ ידי –ְֲִִֵַַַַָ
אמּונה, נקראת ועל־ידי־זה ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָלאמת,
ועל־ ידי־ זה אמת, ּבּה אתחּבר ְְְֱִֵֶֶַַַַַּכד
מקּבל הּוא ּכי ּכּנ"ל, הּגאּלה ְְִֵַַַַָָֻּתבֹוא
עצה על־ ידי הּצּדיק ׁשל הּׂשכל ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָטּפי
חפצּת אמת הן וזה: מּמּנּו. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמקּבל
תֹודיעני, חכמה – ּבּכליֹות – ְְִִֵַַָָָֻבּטחֹות
הּׂשכל, טּפי הּמח, טּפי לקּבל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאזּכה
אזּכה ואז מהם, ׁשאקּבל עצה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעל־ ידי
ּכּלה נקרא: הּׂשכל הּטּפי ּכי ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻלאמת,

אמת: ֱֶֶַזרע

האדםודע,ד ציצית מצות ׁשעל־ידי ְ ַ ְְִִִֵֶַַָָָ
מּנּׂשּואין הּנחׁש, מעצת ֲִִִִֵַַָָנּצֹול
ציצית ּכי נאּוף, מּבחינת רׁשע, ְִִִִִִֶַָָׁשל
ּבּתּקּונים ּכּמּובא לנאּוף, ְְִִִִַַָָׁשמירה



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ע ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

יח) הּׂשמלה(תיקון את ויפת ׁשם וּיּקח :ְִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשניהם ׁשכם על ט)וּיׂשימּו –(בראשית ְְִֵֶֶַַָ

לא אביהם וערות ציצית; ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶַַֹזה
עריין. על מכּסה ציצית ּכי – ְֲִִִִַַָָָראּו
ּדמחּמם הרע, יצר ּדהּוא חם, ְְֲִֵֵֶַָָָָאבל
ארּור, הּוא ּבעברה, ּדבר־ נׁש ְֲֵֵַַָָָּגּופּה

ׁשּכתּוב ּכמֹו(שם)ּכמֹו ּכנען, ארּור : ְְְֶַָָָ
ג)ׁשּכתּוב מּכל(שם אּתה ארּור : ִֶַָָָָ

הּוא ציצית, הינּו והּׂשמלה, ְְְְִִִֵַַַָָהּבהמה.
מּזהמת הּנחׁש, מעצת ְֲֲִִֵַַַָָָֻׁשמירה

ַָָהּנחׁש:

מט)ּבחינֹותוזה עין(שם עלי ּפרת ּבן : ְ ֶ ְֲִִֵֵָָֹ
מן מציץ לׁשֹון: ציצית, ּבׁשביל –ְְִִִִִִֵ

ב)החרּכים לבן(שה"ש זכה על־ ידי־ זה , ְְֲִֵֵֶַַַָָ
נחׁש, ׁשל מּנּׂשּואין ׁשּנׁשמר ְִִִִֶֶַָָָֹּפרת,
וזכה הּסטרא־ אחרא, ׁשל ְְֳִִִֶַָָָָָמּזּוּוג
לׁשֹון – ּפרת וזה: דקדּׁשה. ְְְְִִֶָָָֹֻלזּוּוגא
הּנאּוף ועּקר ּורבּו. ּפרּו לׁשֹון: ְְְְִִִַַזּוּוג,

ׁשאמרּו ּכמֹו ּבעינים, ט:)ּתלּוי :(סוטה ְְִֵֶַָָָ
ּוכמֹו עיניו; אחר הלְך ְְִֵַַַָָׁשמׁשֹון

טו)ׁשּכתּוב אחרי(במדבר תתּורּו ולא : ְֲֵֶַָָֹ
ּוׁשמירת עיניכם; ואחרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלבבכם
הּוא עינים, ּבחינת ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַציצית,
לקּבל ויכֹול הּנחׁש, מעצת ְְְֲִֵֵַַַָָָָׁשמירה
זרע ּכּלה ׁשהּוא מּצּדיק, ִִֵֶֶַַָֹֻהעצֹות

ת.אמ ֱֶ

ּבר־ּפרּוׁש:וזהה ּבר רּבה אמר ְ ֶ ֵָ ַ ַ ָ ַ ַ 
טיעא: ההּוא לי אמר  ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ָ ָחנה:
אזלי ּדסיני. טּורא ל אחוי  ִ ְ ַ ַ ִ ְ ָ ָ ֵ ֲ ַ ָּתא
ּכי וקימין עקרּבי, לּה ּדהדרן  ִ ִ ְ ָ ְ ֵ ַ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ֲ ַוחזאי

ּבת־ קֹול וׁשמעּתי חּורתא.  ַ ִ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ַ ִ ֵ ְ ַחמרי
אֹוי ׁשּנׁשּבעּתי;]לי[ׁשאֹומרת: ֶ ֶ ֶ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ 

לי: מפר מי ׁשּנׁשּבעּתי,  ִ ֵ ֵ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ָ ְ ַ ְועכׁשו

ְַַרׁשּב"ם:
קראיׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתי.... ּכדכתיב הּגלּות, מן ֶֶ ִִֶֶ ְְִִ ְְַַ ְְַַ ְְִִ ְְְִִִִִֵַָָ

ּבנביאים: ְִִִֵטּובי

–ּתא ּדסיני טּורא ל ׁשהּואואחוי ָ ְ ַ ֲ ֵ ָ ָ ְ ִ ַ ֶ
קּבלּו ׁשם ּכי עצֹות, ְְִִִֵַָּבחינת

עטין. לּהּתרי"ג ּדהדרן חזאי ְֲִֵַַ ַ ְ ָ ְ ָ ֵ 
– עצתעקרּבא נחׁש, עצת ׁשּיׁש הינּו ַ ְ ַ ָ ְֲֲֵֶַַַָָ

יכֹולים אין ׁשעל־ ידיהם ְְְִִֵֵֶֶַָרׁשעים,
אמת. זרע צּדיקים, עצת ְֱֲִִֵֶֶַַַַלקּבל

חּורּתא חמרי ּכי ּבחינתוקימּו זה – ְ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ ִ ַ ְ ָ ְִֶַ
הּנחׁש, מעצת ׁשמירה ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַָָָציצית,
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶָָָמּנאּוף;

מג:)לברכה ּגדֹול,(מנחות ענׁשֹו איזה : ְְִֵֶָָָָ
מׁשל ואמרּו: ּתכלת, ׁשל אֹו לבן ְְְֵֶֶֶָָָָָׁשל
ׁשל חֹותם לֹו להביא ׁשּצּוה ְְִִֶֶֶָָָָלאחד,
טיט, ׁשל וחֹותם ּתכלת, הינּו ְְְִֵֶֶַָָָזהב,
חמר לׁשֹון חמרי, וזה: לבן. ְְְְֵֶֶַַָָֹהינּו
זה עכׁשו ּכי לבן, הינּו חּורא, ְְִִִֶַַָָָָָָוטיט;

הּציצית. ּבת־ קֹולעּקר וׁשמעּתי ְִִִַַ ָ ַ ְ ִ ַ 
– ׁשּנׁשּבעּתי לי אֹוי ּפרׁשׁשאֹומרת, ֶ ֶ ֶ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ ֵֵ

ציצית על־ידי הינּו, הּגלּות, על ְְִִִֵַַַַַָרׁש"י:
לבחינת צּדיקים, לעצת לבֹוא ְְֲִִִִִַַַַָיכֹולין
לאמּונה ּבאים אמת ועל־ ידי ְְֱֱֱִֵֶֶֶַָָאמת;
הּגאּלה ּבא אמּונה ועל־ ידי ְְְֱֵַַַַָָָֻּכּנ"ל,
יתּברְך הּׁשם חרטת ׁשּׁשמע וזה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל.
חמרי ׁשהם הּציצית, ּכי הּגלּות, ֲִִִֵֵֶַַַָָעל

זה: ּכל ּגרם ִֶַָָָָחּורא,



ז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 71 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

ּפרּוׁש: –וזה מקֹוםואּלה ּכל ְ ֶ ֵ ְ ֵ ֶ ָָ
ואּלה, ְֱֵֶֶֶַׁשּנאמר
ּבחינת יֹוסף, ּבחינת זה ְְִִִֵֶַַמֹוסיף.
ציצית. ּבחינת הּברית, ְְְִִִִִַַַׁשמירת

זרעהּמׁשּפטים ּכּלה ּבחינת זה – ַ ִ ְ ָ ִ ְִֶֶַַֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יט)אמת, מׁשּפ(תהלים טי: ְְְֱִֵֶֶָ

צּדיקים, לעצת ׁשּזֹוכה אמת; ֱֲִִֶֶֶַַַה'
אמת. לפניהםלבחינת ּתׂשים אׁשר ְֱֲִִֶַ ֶ ָ ִ ִ ְ ֵ ֶ 

אמת, ּבּה אתחּבר ּכד ּבחינֹות זה –ְְֱִִֶֶַַַַ
זה ּכי לאיׁש; אּׁשה הׁשוּו ּבחינת: ְְְְִִִִֶֶַָֻוזה
התחּברּות ּבחינת הם ואּׁשה ְְְְִִִִֵַַָאיׁש
הּגאּלה ּתלּוי ּובזה ואמּונה, ְֱֱֶֶֶַָָָָֻאמת
הּתלמידים ׁשּיהיּו יכֹול וזה ְְְִִִֶֶַַַַָּכּנ"ל.
לֹומר ּתלמּוד – מבינים ואין ְְְְִִִֵַַלֹומדים
– ערּוְך ּכׁשלחן לפניהם ערכם ְְְְְִֵֵֶָָָֻוכּו',
יתּגּלּו ׁשּלעתיד הּגאּלה, ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַָָֻזה
ּכמֹו ערּוְך, ּכׁשלחן החכמֹות ְְְְַָָָָֻּכל

יא)ׁשּכתּוב ּדעה.(ישעיהו הארץ ּומלאה : ְֵֶֶָָָָָָ
ז"ל: רּבנּו לׁשֹון ּכאן ְֵַַַָעד

הּזאת): להּתֹורה הּׁשּיכים ְְִַַַַַָָָֹ(הׁשמטֹות

והּואהּתפּלה אמּונה, ּבחינת הּוא ַ ְ ִ ָ ְְֱִַָ
נס ּכי הּנּסים, ְִִִִֵַַּבחינת
אמּונה צריְך ולזה מּטבע, ְְְֱִִֶֶַַָָָָלמעלה
הּתפּלה זה ּובׁשביל ׁשם. עּין ְְִִִֵֶַַַַָָּכּנ"ל,
ּבחינת הּוא ּתפּלה ּכי לזּכרֹון, ְְְְִִִִַָָָֻמסּגל
ׁשהיה ענין הּוא וׁשכחה ּכּנ"ל, ְְְֱִִֶַַָָָָָאמּונה
מאּתנּו. ועבר ונׁשּכח ּדבר־מה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָלפנינּו
מערכת על־ּפי ההנהגה ּדרְך ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ(והיא
אחר יֹום ּכסדר ׁשּמתנהג ְְִֵֵֶֶַַַַַָהּמּזלֹות,

ּׁשאין מה האמּונה, הּפּוְך והּוא ְֱִֵֶַָָיֹום,
הּכל מחּדׁש ׁשּיׁש מאמין אם ְֲִִֵֵֵֶַַַֹּכן
מחּיה והּוא ּתמיד, יֹום ּבכל ְְְְִִֶַָָּברצֹונֹו
למעלה והּוא ּתמיד, הּכל ְְְְִֵַַַָָֹּומקּים
ודּו"ק). ׁשכחה, ּכאן אין ְְְִֵֵַַָָמהּזמן,
ּבדברי נפלאֹות ּתראה ְְְְִִִֵֵֶַָָּומעּתה

לברכה זכרֹונם קד.)רּבֹותינּו מ"ם(שבת : ְְִִֵֵַָָָ
עֹומדין; היּו ּבנס ׁשּבּלּוחֹות ְְְִֵֶֶַָָוסמ"ְך

זהמסּכי ועל הּׁשכחה, ּבחינת הּוא ִַ ְְְִִֶַַַָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (חגיגהאמרּו ְְְִִֵַָָָָ

מאהט:) ּפרקֹו הּׁשֹונה ּדֹומה אין :ְִֵֵֶֶַָ
ּכי ואחד; ּפעמים למאה מסּפעמים ְְְְִִִֵֶַָָָָ 

ׁשֹולטמאהּבגימטרּיא מאה ועד , ְְִִֵַָ ָ ְֵֵַָ
ׁשהמּתיקּו וזה ׁשכחה, ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַָהּׂשר
וסמ"ְך, מ"ם לברכה: זכרֹונם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָחכמינּו
הּׁשכחה, ּבחינת ׁשהּוא מ"ס ְְְִִֶַַַַָהינּו
הפְך הּוא נס ּכי עֹומדין, היּו ְְִִֵֵֶֶָּבנס
ּבחינת הם נּסים ּכי ְְִִִִִֵַַָהּׁשכחה,
הפְך ׁשהיא אמּונה, ּבחינת ְְֱִִִֵֶֶַַָָהּתפּלה,

ּכּנ"ל: ציציתודעהּׁשכחה ּכי וכּו' ְְִַַַָ ַ ְִִִ
ׁשניהם ׁשכם על וכּו', לנאּוף ְְְְְִִֵֶֶַָׁשמירה

וזה וכּו'. ציצית ּבחינת לז)זה :(בראשית ְְְִִִֶֶַ
רע אחיָך ּבחינתהלא הינּו ּבׁשכם, ים ְְְֲִִִֶֶַַַֹֹ

לנאּוף, ׁשמירה ׁשהיא ּכּנ"ל, ְְִִִִִֶַַָציצית
ׁשהיא הּברית, ׁשמירת ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַוהּוא
יעקב אמר ּכן על יֹוסף, ְֲִֵֵַַַַָֹּבחינת
ּבׁשכם, רעים אחיָך הלֹוא ְְֲִִֵֶֶַֹליֹוסף:
ואׁשלחָך לכה ׁשּלָך; ּבחינה ְְְְְֲִֶֶֶָָָׁשהּוא

ֲֵֶאליהם:
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ּפרּוׁש: ׂשֹורקוזה נטעּתי ואנכי ְ ֶ ֵ ְ ָ ִֹ ְ ַ ְ ִ ֵ 
מקּבל הּוא ּכי  ֵ ַ ְ ִכּו',
על־ ידי הּצּדיק ׁשל הּׂשכל  ֵ ְ ַ ִ ַ ַ ֶ ֶ ֵ ַ ֵ ִטּפי

מּמּנּו. ׁשּמקּבל הּואעצה ׂשֹורק, וזה ֵ ָ ֶ ְ ַ ֵ ִ ֶ ְֵֶ
ּכמֹו טּפין, ּתלת ׁשהּוא ׁשּורק, ְְְִִִֶַָֻּבחינת

ּבּזהר נו)ׁשּכתּוב תיקון והּוא(ובתיקונים , ְֶַַָֹ
ּכי אחד, ענין הּוא ּכי מחין, ְְִִִִֶָָָֹּתלת
ּומּגיעה מהּמח ּבאה ִִֵַַַַָָָָֹהּטּפה
ההֹולדה, ּכלי ׁשהן ְְְֵֵֶַַָָָלהּכליֹות,
ּגם נֹולד הּׂשכל ּכן הּזרע, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמבּׁשלין
הּיֹועצֹות. הּכליֹות עד ּומּגיע ּבּמח ְֲִֵַַַַַַַָֹּכן

ּבחינת הּוא מחין ו)ּותלת :(ישעיהו ְְִִַָֹ
וכּו', ועיניו וכּו' ואזניו וכּו' לב ְְְְְְְֵֵֵַָָָהׁשמן
ּולבבֹו יׁשמע ּובאזניו בעיניו יראה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּפן
רֹוצה ׁשאינֹו ּכלֹומר, וכּו', וׁשב ְְִֵֶֶַָָָיבין
וכּו'; יראה ּפן לּצּדיקים עצמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַלדּבק
לצּדיקים עצמֹו ּכׁשּמדּבק ְְְְֲִִֵֶַַַָאבל
ּבחינת הּוא אזי עצה, מהם ְְֲִֵֵֵֶַַַָּומקּבל
ההֹולדה, ּכלי ׁשהם יֹועצֹות, ְְֲֵֵֶַָָָּכליֹות
הּמתחּלקת מח הּטּפה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּמקּבל
ואז ּכּנ"ל, מחין ּתלת טּפין, ְְְִִִִַַָָָֹלתלת
ּולבבֹו יׁשמע ּובאזניו בעיניו ְְְְְְִִֵֶָָָָָיראה
הּׁשלׁשה ּבחינת ׁשהם וכּו', ְְְִִֵֶַַָָיבין
ואנכי וזהּו: לֹו. ורפא וׁשב ְְְִִֶָָָָָֹֹמחין,
והבן: אמת, זרע ּכּלה ׂשֹורק ְְְֱִֵֵֶֶַַָֹֻנטעּתיְך

ּבר־חנהוזה ּבר רּבה אמר ּפרּוׁש: ְ ֶ ֵַַַַָָָָ
ּבפתח ּכן ּגם רמז וזה ְְְֵֶֶַַַָוכּו',
ּופרׁש טיעא, ההּוא לי אמר ְְִֵֵַַַָָָָּדבריו:
ּכי יׁשמעאל; סֹוחר מקֹום: ּבכל ְְִִִֵֵַָָָרׁש"י

ּכמֹו הּתפּלה, ּבחינת הּוא ְְְְִִִֵַַָָיׁשמעאל
טז)ׁשּכתּוב אל(בראשית ה' ׁשמע ּכי : ִֶֶַָָ

ית ה' קּביל ארי ותרּגּומֹו: ְְְֲִֵֵַַָָעניְך,
ּכּנ"ל. אמּונה ּבחינת והּוא ְְְֱִֵַַַָצלֹותיְך,
סחֹור סחֹור מּלׁשֹון סֹוחר, ְְְְִֵֶוזהּו
ּבחינת ׁשהּוא מּקיפים), ְְִִִִֶַַַ(ּבחינת
סביבֹותיָך ואמּונתָך ּכּנ"ל, ְְֱֱִֶֶַַָָאמּונה

פט) ג)וזהּו.(תהלים ּכנפָך(רות ּופרׂשּת : ְְְֶֶַָָָ
ׁשהם ּדקדּׁשה, ציצית ּכי אמתָך; ְֲִִִִֵֶֶַָָֻעל
הּברית, ׁשמירת הּוא מצוה, ְְְְִִִֵַַַָּכנפי
וזהּו ּדקדּׁשה. זּוּוג ּבחינת ְְְְִִִֶַָֻוהּוא

הּנביא חּגי ב)ׁשּׁשאל איׁש(חגי יּׂשא הן : ִִִֵֶַַַַָָָ
ּבכנפֹו ונגע ּבגּדֹו ּבכנף ְְְְְִִִֶַַַָָֹּבׂשר־קדׁש
העּדר – הּברית ּפגם ּכי הּלחם; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַאל

ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)הּלחם, ּבעד(משלי : ְְֶֶֶַַָ
וּתׁשב והבן: לחם, ּכּכר עד זֹונה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּׁשה
אבן רֹועה מּׁשם וכּו', קׁשּתֹו ְְְִֵֶֶֶַָָּבאיתן

מט)יׂשראל ּובנין,(בראשית אבהן – ְְֲִִֵָָָ
ּובניו. יעקב הּתפּלה ְְֲִִַַַָָָֹּבחינת

עלסגּלה להסּתּכל – לחֹולה ְ ֻ ָ ְְְִֵֶַַ
ּבּפסּוק והּסֹוד (שםהּציצית. ְִִַַַָ

ּכלמח) ּכי אליָך; ּבא יֹוסף בנָך הּנה :ְִִִֵֵֵֶָָ
הּציצית, על מרּמזין הּתבֹות ְְִִִֵֵַַַַאּלּו
והחליֹות החּוטין מנין ְְְְְִִַַַַֻּדהינּו
ּבפרי־ עץ־חּיים ּכמבאר ְְְְִִִִֵַַַָָֹוהּקׁשרים,
עּין ּבהּג"ה, ד', ּפרק הּציצית, ְִִֵֶֶַַַַַַָּבׁשער

אליָך,(ג)ׁשם ּבא יֹוסף בנָך הּנה וזהּו: . ְְִִֵֵֵֶֶָָ
על־ ידי־ ּכּנ"ל, ציצית ּבחינת ְְְְִִִֵַַַַַּדהינּו

יׂשראל: וּיתחּזק ְְִִֵֵֶַַָזה:

'הנה'(‚) כמנין הציצית עם הכנפות בכל יש גודלים וסמ"ך יוסף כמנין קנ"ו הם כריכות ט"ל הפע"ח ז"ל
ע"כ. אליך בא כמנין ס"ד הרי שזורין והם ל"ב הם והחוטין וקשרים. חוליות 'בנך' וכמנין
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ז תפילה

È‰È˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈»≈¿«»«¿≈
‰�eÓ‡a ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â ,e�aÏa E˙�eÓ‡ Úh˙Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¡»¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆¡»
ÏeaÏa ÌeL ÈÏ·e Ì‚t ÌeL ÈÏa ,‰i˜�e ‰Áˆ ‰�BÎ�e ‰kÊ ‰�eÓ‡‰ ‰È‰˙Â ,‰ÓÏL¿≈»¿ƒ¿∆»¡»«»¿»«»¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿
Ck Ïk ‰˜ÊÁ e�˙�eÓ‡ ‰È‰zL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ�Â ,ÏÏk ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÏBÚa»»«¿»¿»¿ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆¡»≈¬»»»»
‰È‰�Â .ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ÏÓ ¯L‡ E„B·Îe E˙ÁbL‰Â E˙e‰Ï‡ e�È�ÈÚa ÔÈ‡B¯ e�‡ el‡k¿ƒ»ƒ¿≈≈¡»¿¿«¿»»¿¿¿¬∆»≈»»»¿ƒ¿∆

‰Ú„·e ˙eÓÈÓ˙·e ˙Ó‡a „ÈÓz Ea ÌÈ˜·c˙ÏÒt ˙·¯Úz ÌeL ÈÏa ˙·MÈÓe ‰�BÎ� ¿≈ƒ¿»ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿À∆∆¿ƒ«¬…∆¿…∆
.ÏÏk¿»

ÈkÏ‡ ÈÓ ¯L‡ ‰˜ÊÁ‰ E„È ˙‡Â EÏ„b ˙‡ Ec·Ú ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡" ƒ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿∆»¿¿¿∆»¿«¬»»¬∆ƒ≈
E˙eÎÏÓe E˙e‰Ï‡ ˙Èl‚Â ."EÈ˙B¯e·‚ÎÂ EÈNÚÓÎ ‰NÚÈ ¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¬∆≈¬∆¿«¬∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ»¡»¿«¿¿
È˜ÓÚÓ ,ÏÊ¯a‰ ¯ek CBzÓ Ì˙eÏb Û˜B˙Ó e�˙È„Ùe ,ÌÈ¯ˆnÓ e�˙‡ˆB‰ Èk ,e�ÈÏÚ»≈ƒ≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ∆»»ƒ««¿∆≈ƒ¿≈
,‰M„˜ È¯ÚL Ô"e�a e�˙B‡ zÒ�Î‰Â ,‰‡ÓeË È¯ÚL Ô"epÓ e�˙B‡ ˙‡ˆB‰Â ,˙BtÏw‰«¿ƒ¿≈»»ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿«¿»»¿«¬≈¿À»
,ÌÈ¯ˆÓ ÈÏÈÏ‡ Ïk zÚ�Î‰Â z¯aLÂ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙B‡ÏÙ�Â ÌÈq� ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¿»»¡ƒ≈ƒ¿«ƒ
˙B�eÓ‡ È�ÈÓ ÏÎÂ ˙e¯ÈÙk È�ÈÓ Ïk zÏh·e z¯˜ÚÂ Ú·h‰ ˙ÈpLÂ ˙BÎ¯Ún‰ z„cLÂ¿ƒ«¿»««¬»¿ƒƒ»«∆«¿»«¿»ƒ«¿»»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ≈¡
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ì‰È�Èa Ï‡¯NÈ È�a eÚwzLiL eˆ¯L ,ÌÈ¯ˆÓe ‰Ú¯t ÏL ˙BÈaÊk»¿ƒ∆«¿…ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈∆«¿»
‰Ê ¯L‡ ,Ì‰lL ˙BÈaÊk ˙B�eÓ‡Â ˙e¯ÈÙk È�ÈÓa ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ e¯ab˙iL∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈«¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¡»¿ƒ∆»∆¬∆∆
‡ÈˆB‰Ï z¯‰Óe ,Ì‰È�Èa e�˙B‡ z·ÊÚ ‡Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰z‡Â .Ì˙eÏb Û˜z ‰È‰»»…∆»»¿«»¿«¬∆»«ƒ…»«¿»»≈≈∆ƒ«¿»¿ƒ
ÌÈqp‰ È„È ÏÚ Ì‰lL ˙e¯ÈÙk È�ÈÓ Ïk z¯˜ÚÂ z¯aLÂ zÚ�Î‰Â ,ÌÎBzÓ e�˙B‡»ƒ»¿ƒ¿«¿»¿ƒ«¿»¿»«¿»»ƒ≈¿ƒ∆»∆«¿≈«ƒƒ
È‡a ÏÎÏ E˙e�„‡Â E˙e‰Ï‡ ˙Èl‚Â ,Ì‰a ˙ÈNÚL ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˙ÙBn‰Â¿«¿ƒ«¿ƒ¿«»ƒ∆»ƒ»»∆¿ƒƒ»¡»¿¿«¿¿¿»»≈
EÈÓÁ¯a Ôk .Bc·Ú ‰LÓ·e ‰Â‰Èa e�ÈÓ‡‰Â ,ÌÏBÚÏ Ea Ï‡¯NÈ e˜a„� Ê‡Óe ,ÌÏBÚ»≈»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿¿»¿∆¡ƒ«…»¿…∆«¿≈¿«¬∆
.‰�BÎ�e ‰˜ÊÁÂ ‰ÓÏL ‰�eÓ‡a ,„ÈÓz ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea ÔÈÓ‡‰Ï e�kÊz ÌÈa¯‰»«ƒ¿«≈¿«¬ƒ¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ»ƒ∆¡»¿≈»«¬»»¿»

¯L‡ÎÂLÈb¯‰Ï ‰kÊpL „Ú ,˙Ó‡a Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ� Ôk ,˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰z‡ ¿«¬∆«»¡…ƒ¡∆≈ƒ¿∆¿«¬ƒ¿∆¡∆«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
elÙ‡ ÌÏBÚÏ EnÓ „¯t� ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ea ÌÈ˜·c ‰È‰�Â ,e�ÈÏÚ E˙e‰Ï‡¡»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈ƒ¿¿»¬ƒ
,Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz EnÓ ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡Â „ÁÙÂ ‰Lea e�Ï ‰È‰ÈÂ .‰l˜ Ú‚¯k¿∆««»¿ƒ¿∆»»»««¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆«
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e�˜ÒÚ ÏÎ·e .ÌÏBÚa ‰c·Ú ÌeL ˙BNÚÏ e�Ï‚¯ ˙‡Â e�È„È ˙‡ ÌÈ¯� ‡Ï EÈ„ÚÏ·eƒ¿»∆…»ƒ∆»≈¿∆«¿≈«¬À¿»»»¿»»¿≈
‰È‰� ÌlÎa ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰L ˙Bi�BˆÈÁ ˙B„B·Úa elÙ‡ e�˙iNÚÂ«¬ƒ»≈¬ƒ«¬ƒƒ∆≈¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆¿À»ƒ¿∆

·c,ÌÏBÚÏ E˙B‡ ÁkL� ‡ÏÂ .˙Ó‡a E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ eÈ‰È ÌlÎÂ ,„ÈÓz Ea ÌÈ˜ ¿≈ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿¿ƒ¿¿«¬»¿∆¡∆¿…ƒ¿«¿¿»
e�˙„ÈÓÚa ,e�˙e˜È˙L·e e�¯ea„a C¯ca e�zÎÏ·e e�˙È·a e�z·La ,e�Óe˜·e e�·ÎLa¿»¿≈¿≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿∆¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»≈
ÌÈ˜·c ‰È‰� ÌlÎa ,ı¯‡ C¯„a e�˜ÒÚa ÔÈ·e ˙BÂˆÓe ‰¯B˙a e�˜ÒÚa ÔÈa ,e�˙·ÈLÈ·eƒƒ»≈≈¿»¿≈¿»ƒ¿≈¿»¿≈¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿∆¿≈ƒ

.ÌÏBÚÏ E˙B‡ ÁkL� ‡ÏÂ Ea¿¿…ƒ¿«¿¿»

È�¯ÊÚ˙ÂÏa È�ÈÓÈÓ Èk „ÈÓ˙ Èc‚�Ï ‰Â‰È È˙ÈeL" :·e˙kL ‡¯˜Ó ˙Ó‡a Ìi˜Ï ¿««¿≈ƒ¿«≈∆¡∆ƒ¿»∆»ƒƒƒ¿…»¿∆¿ƒ»ƒƒƒƒƒ«
,E„B·k ı¯‡‰ Ïk ‡ÏÓ Èk ,„ÈÓz e�ÈÏÚ E˙e‰Ï‡ LÈb¯‰Ï ‰kÊ�Â ."ËBn‡∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¡»¿»≈»ƒƒ¿…»»»∆¿¿
ep‡¯‡ ‡Ï È�‡Â ÌÈ¯zÒÓa LÈ‡ ¯˙qÈ Ì‡" :·e˙kL BÓk ,‰ÏLÓ Ïka E˙eÎÏÓe«¿¿«…»»»¿∆»ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ…∆¿∆

."‡ÏÓ È�‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ‡Ï‰ ‰Â‰È Ì‡�¿À¿…»¬…∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈

‡ÏÓ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ;EÓÏBÚ ˙‡¯a „·Ï ‰Ê ÏÈ·La ¯L‡ ,·ÈËÈ‰Ï ıÙÁ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ»≈¿≈ƒ¬∆ƒ¿ƒ∆¿«»»»»∆∆«»«ƒ¿∆
Èa¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚ - ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÂ ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰»»∆¿»¿»»¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
EÈÓÁ¯a ‰kÊpL È„k ,ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡ ˙Bl‚Ï È„k ,¯tÒÓe ¯eÚÈL ÔÈ‡ „Ú ,˙B·· ¿̄»«≈ƒƒ¿»¿≈¿«¡»¿»»¿≈∆ƒ¿∆¿«¬∆
E·ehÓ ·ÈË‰Ï ˙Èˆ¯Â ÏkÏ ·ÈËÓe ·BË ‰z‡ Èk .‰f‰ ÏÙM‰ ÌÏBÚa E˙B‡ ¯Èk‰Ï¿«ƒ¿»»«»»«∆ƒ«»≈ƒ«…¿»ƒ»¿≈ƒƒ¿
È„k ,·Bh‰ E�Bˆ¯a EÓÏBÚ ˙‡¯a Ôk ÏÚ .EÈ˙e�È�ÁÂ EÈ˙e�ÓÁ¯ e�Ï ˙B‡¯‰Ïe ,e�Ï»¿«¿»«¬»∆«¬ƒ∆«≈»»»»¿ƒ¿¿«¿≈

˙‡Ê ¯L‡ ,EÂÈÊ ÌÚ�a ˙BÊÁÏÂ ,E˙B‡ ¯Èk‰Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊpL]‡È‰[‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ ∆ƒ¿∆≈«¿«ƒ¿¿«¬¿…«ƒ¿¬∆…ƒ«»«¿»
,ÏÏk ÌÏBÚa ˙¯Á‡ ‰·BË ÌeL ÔÈ‡Â .˙BiÁˆp‰Â ˙BizÓ‡‰ ˙B·BË ,˙B·Bh‰ ÏÎaL∆¿»«»¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»«∆∆»»¿»
‰NBÚ ‰z‡ ¯L‡Â ,e�nÚÂ e�È˙B·‡ ÌÚ ˙ÈNÚL ˙B‡ÏÙ�Â ÌÈqp‰ ÏÎÂ ˙B·Bh‰ ÏÎÂ¿»«¿»«ƒƒ¿ƒ¿»∆»ƒ»ƒ¬≈¿ƒ»«¬∆«»∆
‰kÊpL È„k ‰f‰ ·Bh‰ ˙ÈÏÎz ÏÈ·La ˜¯ Ì‰ Ìlk ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa e�nÚ ‰zÚ«»ƒ»¿»¿»»»À»≈«ƒ¿ƒ«¿ƒ««∆¿≈∆ƒ¿∆
e�ÈÏÚ ÌÁ¯ Ôk ÏÚ ,ÌÏBÚaL ˙B·Bh‰ Ïk ÏL ˙ÈÏÎz‰ ‡È‰ ˙‡Ê ¯L‡ ,EnÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿¬∆…ƒ««¿ƒ∆»«∆»»«≈«≈»≈
ÌÚ�a ˙BÊÁÏ e�kÊ˙e ,E·ehÓ e�ÚaNÂ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ e�aÏa E˙�eÓ‡ Úa˜˙Â ,Ïk ÔB„‡¬»¿ƒ¿«¡»¿¿ƒ≈¿»»∆¿«¿≈ƒ¿¿«≈«¬¿…«
e�Ï ‰È‰iL „Ú ,LÙ�Â ·Ï ÏÎa e�È˙BlÙ˙ EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï EÈÓÁ¯a e�Ï ¯ÊÚ˙Â ,CÂÈÊƒ»¿«¬…»¿«¬∆¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ≈¿»≈»∆∆«∆ƒ¿∆»
ÚÓL˙Â ,ÌÏBÚa ÌÈ˙ÙBÓe ÌÈq� ˙BNÚÏÂ ,Ú·h‰ ˙BpLÏ e�È˙BlÙ˙ È„È ÏÚ Ák…««¿≈¿ƒ≈¿««∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«

:„ÈÓz e�È˙BlÙz¿ƒ≈»ƒ

e�kÊ˙e¯‡‰ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡·Ïd˙B‡ z˙�Â ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ da z¯Áa ¯L‡ ı ¿«≈»…¿∆∆ƒ¿»≈»»∆¬∆»«¿»»ƒ»»¬»¿»«»»
,‰LB„w‰ E˙�eÓ‡a e�Ó‚Ùe EÈ¯Á‡Ó e�¯Ò ¯L‡ ÌBiÓe ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆«¿≈«¬∆»«¿∆¡»¿«¿»
ÒeÁ Ôk ÏÚ .˙eÏb‰ e�ÈÏÚ C¯‡ ¯L‡ „Ú ,e�˙Ó„‡ ÏÚÓ e�˜Á¯˙�Â ,e�ˆ¯‡Ó e�ÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈«¬∆»«»≈«»«≈
˙e¯ÈÙk È�ÈÓ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊÂ ,e�ÈÏÚ ‡� ÏÓÁÂ«¬…»»≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈»ƒ≈¿ƒ
EÈq�a ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ·Ï·e e�aÏa eÏÚÈ ‡lL ,ÌÈÏeaÏ·eƒ¿ƒ∆…«¬¿ƒ≈¿≈»«¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿ƒ∆



75ז ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

e�nÚ ‰NBÚ ‰z‡ ¯L‡Â ,ÌÏBÚÓ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa e�nÚ ‰NBÚ ‰z‡ ¯L‡ ÌÈLB„w‰«¿ƒ¬∆«»∆ƒ»¿»»≈»«¬∆«»∆ƒ»
Ú„� ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ú·h‰ C¯„a Ò� ÌeL ‰qÎ� ‡ÏÂ ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„Ú¬«ƒ¿»¿»»»¿…¿«∆≈¿∆∆«∆««¿»«≈«
‰ÁbL‰a „ÈÓz ÁÈbLÓ ‰z‡ ¯L‡ E˙ÁbL‰ È„È ÏÚ ,„·Ï Ez‡Ó Ïk‰L ÔÈÓ‡�Â¿«¬ƒ∆«…≈ƒ¿¿««¿≈«¿»»¿¬∆«»«¿ƒ«»ƒ¿«¿»»
È„È ÏÚÂ ,„ÈÓz ˙Ó‡‰ È˜Ècˆ·e Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚaL ¯·c Ïk ÏÚ ˙eÈË¯t¿»ƒ«»»»∆»»¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿¿«ƒ≈»¡∆»ƒ¿«¿≈
,‰ÓÏL ‰l‡b e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï ‰kÊ� ‰Ê∆ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿≈»¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿À»¿≈»

:e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈

B�Ba¯,˙Ó‡ È˜Ècˆ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa e�a zÚË� ¯L‡ ,˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿…»¡…ƒ¡∆¬∆»«¿»»¿»»«ƒ≈¡∆
Ì‰Ó Ïa˜Ï ˙Ó‡ È˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ï e�kÊÂ ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÓÁ¯Â e�ÚÈLB‰ƒ≈¿«¬≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿«ƒ≈¡∆¿«≈≈∆
Ì˙ˆÚ C¯„a CÏÈÏ ‰kÊ� ˜¯ ,Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ� ‡ÏÂ ˙BizÓ‡ ˙BˆÚ≈¬ƒƒ¿…»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…«ƒ¿∆≈≈¿∆∆¬»»
Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�˙¯·Á Ïk ˙‡Â e�˙B‡ ÏÈv˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .˙eÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«≈»≈¿«ƒ»¿∆»∆¿»≈¿∆»«¿≈ƒ¿»≈
‰·‡� ‡ÏÂ ,ÏÏk Ì‰È¯·„Ï ÔÊ‡ ‰h� ‡ÏÂ ,È�BÓ„w‰ LÁp‰ ˙ˆÚ Ì‰L ÌÈÚL¯ ˙ˆÚÓ≈¬«¿»ƒ∆≈¬««»»««¿ƒ¿…«∆…∆¿ƒ¿≈∆¿»¿……∆
,ÌÈÚBz‰ ÔÓ e�ÏÈc·˙Â ,ÏÏk e�aÏa Ì˙ˆÚÂ Ì‰È¯·c eÒ�kÈ ‡ÏÂ Ì‰Ï ÚÓL� ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆«¬»»¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈ƒ«ƒ
‡ÏÂ ,Ì‰lL ˙BÚ¯ ˙BˆÚa ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�˙B‡ ˙BÚË‰Ï Ák ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆…«¿«¿»«¿»¿≈»∆»∆¿…

.‰iLez Ì‰È„È ‰�ÈNÚ«̇¬∆»¿≈∆ƒ»

e�ÏÈv‰Â˙BˆÚ ¯Á‡ CÏ� ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL ˙eÚËÂ ¯˜L È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«ƒ≈¿«¬∆»«ƒƒ»ƒ≈∆∆¿»∆»»¿…≈≈««≈
·c ÌÈÎt‰Óe ,˙Ó‡a ¯˜M‰ ˙‡ ÌÈtÁÓ‰ el‡ ÏL ˙BÚ¯,ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ È¯ »∆≈«¿«ƒ∆«∆∆∆¡∆¿«¿ƒƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

È„È ÏÚ ,ÔBÎp‰Â ˙Ó‡‰ C¯cÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÚ�BÓe ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»«¿««¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆∆»¡∆¿«»«¿≈
,e¯ÈÓÁ‰ zÏ˜‰ ¯L‡ ˙‡Â ,eÏ˜‰ z¯ÓÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ,˙Ó‡‰ ÔÓ ˙BÎt‰n‰ Ì˙BˆÚ≈»«¿À»ƒ»¡∆∆¬∆∆¿«¿»≈≈¿∆¬∆≈«¿»∆¿ƒ
eÚË ¯L‡ Ì‰Ó LÈÂ ,ÌÈ˜Á¯Ó Ì‰ z·¯˜ ¯L‡Â ,ÌÈ·¯˜Ó Ì‰ z˜Á¯ ¯L‡ ˙‡∆¬∆ƒ«¿»≈¿»¿ƒ«¬∆≈«¿»≈¿«¬ƒ¿≈≈∆¬∆»
Ì˙ˆÚÂ ,Ìn˙ ÈÙÏ ÌÈ¯a„Ó Ì‰Â ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÓˆÚa ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡Â ,ÔÓˆÚa¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«¿»∆»¡∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒÀ»«¬»»
EÈ�ÙÏe ,˙Ó‡‰ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ .E˙„B·ÚÏ „‡Ó e�Ï ˙˜fÓe ‰ÎeÙ‰¬»«∆∆»¿…«¬»∆ƒ∆»«»»«¿»»¡∆¿»∆
e�˙¯ÊÚa ‰Óe˜ .ÈÁ Ïk È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚ ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚�ƒ¿»«¬«»≈«»≈»¿«¬ƒ¿≈»»»¿∆¿»≈
Ì�BÓ‰Ó ‡ÏÂ Ì‰Ó ‡Ï ,ÏÏk e�aÏa Ì‰È¯·c eÒ�kÈÂ e˜·cÈ ‡lL ,Ì‰Ó e�˙B‡ Ïv‰Â¿«≈»≈∆∆…ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»…≈∆¿…≈¬»

.Ì‰Ó‰Ó ‡ÏÂ¿…≈∆≈∆

ÏB„b‰kÊ�Â ,˙Ó‡‰ È˜Ècˆ e�Ï elb˙iL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ ,‰iÏÈÏÚ‰ ·¯Â ‰ˆÚ‰ ¿»≈»¿«»¬ƒƒ»«≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿«»«ƒ≈»¡∆¿ƒ¿∆
˙BˆÚ ,˙B¯LÈÂ ˙B¯e¯·e ˙B�BÎ� ˙BˆÚ Ì‰Ó Ïa˜Ïe ,˙Ó‡a Ì‰ÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¬≈∆∆¡∆¿«≈≈∆≈¿¿ƒ»≈
Ì˙ˆÚ È„È ÏÚ ˙Ó‡‰ ¯B‡ Ïa˜Ï ‰kÊpL .‡˙È¯B‡c ÔÈËÚ ‚"È¯zÓ ÌÈÎLÓp‰ ˙B·BË«ƒ¿»ƒƒ«¿«≈ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿«≈»¡∆«¿≈¬»»

:„ÚÂ ÌÏBÚÏ ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙BÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆¡»¿≈»∆¡∆¿»»∆

e�¯ÊÚÂ˙‡Â e�˙B‡ e�ÏÈv‰Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ,L„˜ ˙È¯a‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒƒ¿…∆«¿ƒ…∆¿«≈»≈¿«ƒ≈»¿∆
Ô‰ ‰i‡¯a Ô‰ .ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ûe‡� ÏL Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk»«¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ≈¿«∆ƒ«¿»≈ƒ¿ƒ»≈
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ÏkÓ e�ÏÈv˙Â e�¯ÓLz ÌlÎa - ÌÈLeÁ ‰MÓÁ‰ ÏÎ·e ,‰NÚÓ·e ¯ea„a ‰·LÁÓa««¬»»¿ƒ¿«¬∆¿»«¬ƒ»ƒ¿À»ƒ¿¿≈¿«ƒ≈ƒ»
˙È¯a‰ ˙M„˜Ï ‰kÊ�Â ÌlÎa ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈLB„˜ ˙BÈ‰Ï e�¯ÊÚz ˜¯ .˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓƒ≈¿««¿ƒ«««¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿À»¿ƒ¿∆ƒ¿À««¿ƒ

.e�¯ÈzÒz EÈÙ�k Ïˆ·e ,·Bh‰ E�Bˆ¯k ,˙Ó‡a∆¡∆ƒ¿¿«¿≈¿»∆«¿ƒ≈

e�kÊ˙e˙BˆÓ ‚"È¯˙Â ,‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t ÏÎa Èe‡¯k ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ¿«≈¿«≈ƒ¿«ƒƒ»»¿»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«ƒ¿
e�˙B‡ ÏÈv˙Â e�ÈÏÚ Ô‚z ÌÈLB„w‰ ˙ÈˆÈv‰ ÈÙ�k È„ÈŒÏÚÂ .da ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ»¿«¿≈«¿≈«ƒƒ«¿ƒ»≈»≈¿«ƒ»
e�˙B‡ ÏÈvz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÈÓz E˙M„˜a Lc˜˙‰Ï e�kÊ˙e ,˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿««¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿«¿≈∆«ƒ»
Ú¯‰Ï ‰�eÎa ,˙Ó‡‰ C¯cÓ ÌÈÁÈcn‰Â ÌÈ˙ÈÒn‰Â ÌÈzÙn‰ ˙ˆÚÓ ,LÁp‰ ˙ˆÚÓ≈¬««»»≈¬««¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒƒƒ∆∆»¡∆¿«»»¿»«

Ú CÈLÓ‰Ïe Ïa˜Ï ‰kÊ�Â .‰�eÎa ‡lL B‡˙Ó‡ È˜Ècˆ ÏL ˙Ó‡‰ ÏÎO‰ ¯B‡ e�ÈÏ ∆…¿«»»¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿ƒ»≈«≈∆»¡∆∆«ƒ≈¡∆
˙Ó‡Ï ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .Ì‰lL ˙BizÓ‡Â ˙B·BË ˙BˆÚ Ìi˜Ïe Ïa˜Ï ‰kÊpL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿∆¿«≈¿«≈≈«¬ƒƒ∆»∆¿«¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆

:ÌÏBÚÏ e�ÈtÓ ¯˜L ¯·„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈≈¿«∆∆ƒƒ¿»

B�Ba¯Ô‰ ,ÌÏBÚaL ˙eÚËÂ ¯˜L È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈv‰ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ≈¿«¬∆»«ƒƒ»ƒ≈∆∆¿»∆»»≈
Ô‰Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯˜L ¯·c ÌeL ÌÏBÚÏ e�ÈtÓ ‡ˆÈ ‡lL ¯˜L È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆∆…≈≈ƒƒ¿»¿«∆∆«¿»¿≈
ÌÈÎB·� ÌÈÎ¯cÓ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ÏÈv˙Â .‰ÏÈÏÁ ¯˜L ÈÎ¯„a CÏ� ‡lL ,¯˜L ÈÎ¯cÓƒ«¿≈∆∆∆…≈≈¿«¿≈∆∆»ƒ»¿«ƒ»¿«¬∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰kÊpL ÔÙ‡a ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ C¯„a CÏÈÏ „ÈÓz e�¯ÊÚa ‰È‰z ˜¯ ,ÌÈÚBz ÈÎ¯cÓƒ«¿≈ƒ«ƒ¿∆¿∆¿≈»ƒ≈≈¿∆∆»¡∆«¬ƒ¿…∆∆ƒ¿∆

.„ÈÓz ‰�eÓ‡Â ˙Ó‡ „ÁÈÏe ¯aÁÏ ‰kÊ�Â ,‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ˙Ó‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¡∆∆¡»¿≈»¿ƒ¿∆¿«≈¿«≈¡∆∆¡»»ƒ

e�¯ÊÚÂÌÈq� ‰l‚˙e .e�··Ï·e e�ÈÙa ‰¯e‚Le ‰¯e„Òe ‰�BÎ� e�˙lÙz ‰È‰zL ¿»¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»≈¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»≈¿«∆ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ ‰Â‰È Èk ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk ˙Úc ÔÚÓÏ" ÌÏBÚa ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ»»¿««««»«≈»»∆ƒ¿…»»¡…ƒ≈
‰nk ‰Ê e�˙B‡ ˙ÈÏb ¯L‡ ,Ì˙eÏb Û˜zÓ Ì‡ÈˆB‰Ï Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ ¯kÊ˙Â ."„BÚ¿ƒ¿…∆«¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ…∆»»¬∆»ƒ»»∆«»
e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â ,e�ˆ¯‡Ï ·eLÏ ‰kÊ�Â e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,ÌÈ�L»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿ƒ¿∆»¿«¿≈¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈
˙Ó‡ ,ÂÈˆÏÁ ¯BÊ‡ ‰�eÓ‡‰Â ÂÈ�˙Ó ¯BÊ‡ ˜„ˆ ‰È‰Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ,‰¯‰Óaƒ¿≈»ƒÀ«ƒ¿»∆»¿»»∆∆≈»¿»∆»¡»≈¬»»¡∆
L‡¯Ó È¯eLz È‡B·z" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â ."Û˜L� ÌÈÓMÓ ˜„ˆÂ ÁÓˆz ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»¿∆∆ƒ»«ƒƒ¿»¿«≈»ƒ¿»∆»»ƒ»ƒ≈…
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חתורה

והּנה זהבראיתי ּכּלּהמנֹורת ָ ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ָ ֻ ָ 
וכּו': ראׁשּה על והואוגּלּה ד' (זכריה ְ ֻ ָ ַ ָֹ ְ 
חנוכה) שבת הפטרת

(ׁשּקֹוריןהּנהא ונה ּגּנּוחי יקר ִ ֵ ְְִֵֶַָָֹ
ּכי יׂשראלי, מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶקרעכץ)
על־ידי ּכי החסרֹונֹות, ׁשלמּות ְְְִֵֵֶַַהּוא
חּיים, הרּוח ׁשהּוא הּנׁשימה, ְְִִִֶַַַַָָּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, לג)נברא :(תהלים ְְִֶָָָָ
העֹולם וחּדּוׁש צבאם; ּכל ּפיו ְְְִִַָָָָָּוברּוח
ּכמֹו הרּוח, ּבבחינת ּגם־ ּכן ְְְִִִֵֶַַַָיהיה

קד)ׁשּכתּוב יּבראּון(שם רּוחָך ּתׁשּלח : ְֲִֵֶַַָָ
חּיּות ּכן ּגם והּוא אדמה; ּפני ְְְֲִֵֵֵַַָָּותחּדׁש
הּנׁשימה, הּוא האדם חּיּות ּכי ְִִִַָָָָָָָהאדם,

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו ּבאּפיו(בראשית וּיּפח : ְְִֶַַַָָ
ּוכתיב חּיים; ז)נׁשמת אׁשר(שם ּכל : ְְֲִִִֶַַֹ

ּוכמֹו ּבאּפיו; חּיים רּוח ְְְִִַַַַָנׁשמת
הּנׁש ּתחסר אם חכמים: ימהׁשאמרּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָ

חּיּות עּקר ּכי נמצא, החּיים. ּתחסר –ְְִִִִִֶַַַַָ
רּוח, ּבבחינת הּוא הּדברים ְְִִִַַַָָּכל
עּקר ּדבר, ּבאיזה חּסרֹון ְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשּיׁש
ׁשל החּיּות ּבבחינת הּוא ְִִִִֶַַַָהחּסרֹון
הרּוח־ ּבחינת ׁשהּוא הּדבר, ְִֶַַַָָָאֹותֹו
הרּוח לאׁשר הּדבר, אֹותֹו ׁשל ֲִֶֶַַַַָָָחּיים

הּוא והאנחה הּדבר, המקּים ְְֲֵַַַָָָָָהּוא
ארְך ּבבחינת והּוא הּנׁשימה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָאריכת
ּכן ועל רּוחּה, מאריְך ּדהינּו ְְְֲִִֵֵַַַַַאּפים,
ּומאריְך החּסרֹון על ְְֲִִִֵֶַַַַַָּכׁשּמתאּנח
רּוח־החּיים ממׁשיְך הּוא ְִִֵַַַַרּוחּה,
הּוא החּסרֹון עּקר ּכי ְִִִִַַַָָלהחּסרֹון,
ּכן ועל ּכּנ"ל, הרּוח־חּיים ְְְִִֵַַַַַַָהסּתּלקּות

החּסרֹון: מׁשלים האנחה ְְֲִִֵַַַָָָָעל־ ידי

ּדע,אב הרּוח־חּיים, מקּבלין מאין ַ ְְִִִֵַַַַַָ
מקּבלין הרּוח־ חּיים ְְִִִֶַַַַָׁשעּקר
רּוח־ עּקר ּכי ׁשּבּדֹור, והרב ְִִִֵֶַַַַַַָמהּצּדיק

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבהּתֹורה, הּוא (שםהחּיים ְְִֶַַַָָ
ּפניא) על מרחפת אלקים ורּוח :ְְְֱִֵֶֶַַַֹ

והּצּדיקים הּתֹורה, הּוא – ְִִִַַַַָָהּמים
הרּוח־ עּקר ּכן ועל ּבּתֹורה, ְְִִֵֵַַַַָָּדבקים
מקּׁשר ּוכׁשהּוא אצלם. הּוא ְְְִֶֶַָָֻחּיים
ּכׁשהּוא ׁשּבּדֹור, והרב ְְְִֶֶַַַַָלהּצּדיק
רּוח־ ממׁשיְך רּוחּה, ּומאריְך ְְֲִִִֵֵַַַַַמתאּנח
ּדבּוק ׁשהּוא ׁשּבּדֹור, מהּצּדיק ִִֵֶֶַַַַַָהחּיים
וזהּו הרּוח. ׁשם אׁשר ְְֲֶֶַַָָָּבהּתֹורה,

הּצּדיק כז)ׁשּנקרא אׁשר(במדבר איׁש : ְֲִִִֶֶַַָ
ׁשל רּוחֹו נגד להלְך ׁשּיֹודע – ּבֹו ֲֵֶֶֶֶַַַֹרּוח

ואחד אחד ׁשם)ּכל רּׁש"י ׁשּפרׁש .(ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
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הרּוח־ ּומׁשלים ממׁשיְך הּצּדיק ְְִִִִַַַַַָּכי
וזה ּכּנ"ל. ואחד אחד ּכל ׁשל ְְִֶֶֶֶַַַָָָחּיים

ג:)ּבחינת המנּׁשבת(ברכות צפֹונית רּוח ְְְִִֶֶַַַַ
היה ּדוד ׁשל ּכּנֹור ּכי ּדוד, ׁשל ִִִִִֶֶַָָָָּבּכּנֹור
חּמׁשי חמּׁשה ּכנגד נימין, חמׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻׁשל
ּבֹו מנּׁשבת ׁשהיתה צפֹון ורּוח ְְְֶֶֶַַָָָָתֹורה,
על מרחפת אלקים ורּוח ּבחינת: ְְְֱִִֶֶַַַַֹהּוא
הּוא צפֹון רּוח ּכי הּנ"ל; הּמים ְִִֵַַַַָָּפני
ׁשל ּבלּבֹו הּצפּון הרּוח ְְִִֶַַַָָּבחינת

ּכי(א)אדם הרּוח־חּיים, ּבחינת ׁשהּוא , ְִִִֶַַַָָָ
חסר כה:)צפֹון הּוא(ב"ב והחּסרֹון , ְִֵַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לָךל"ז)(תהליםּבּלב, ויּתן : ְְְִֵֶֶַָ
ּכל ה' ימּלא לּבָך; ְְֲִִֵֶַָֹמׁשאלת

כ)מׁשאלֹותיָך הרּוח־חּיים(שם ועּקר ; ְְֲִִִֶַַַָ
ּבתּקּוני־ זהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּלב, ְְִֵֵֶַַָֹהּוא

יג) ּבתר(תיקון מתנהגין ׁשיפין ּכּלהֹו :ְְְֲִִִַַַָֻ
אמר ּדאּת ּכמא כּו', ּכמלּכא ְְְְְִַַַָָָָלּבא

א) הרּוח(יחזקאל ׁשם יהיה אׁשר אל :ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּלב, הּוא הרּוח ּכי כּו'; ִֵֶֶַַָָללכת
הרּוח, הסּתּלקּות הּוא ְְְִִַַַָָוהחּסרֹון
החּסרֹון נרּגׁש ּכן ועל ּבּלב, ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשּמקֹומֹו
החּסרֹון ּכׁשּנתמּלא ּכן ועל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבּלב,
נאמר: ּכּנ"ל, הרּוח ּבבחינת ְֱִִֶֶַַַַַָׁשהּוא
וכּו', ה' ימּלא לּבָך, מׁשאלת לָך ְְְְְֲִִִֵֶֶַֹויּתן
ׁשהם יׂשראל, ּכן ועל ּכּנ"ל. ְְְִֵֵֵֶַַַַָהינּו
מהּתֹורה, הרּוח־ חּיים ְְִִֵַַַַָָמקּבלין
ׁשּכתּוב ּכמֹו צפֹון, ׁשם על ְְִִֵֶַָָָנקראים

פג) סֹוד(תהלים יערימּו עּמָך על :ְֲִַַַ
צפּוניָך: על ְְְֲִֶַָויתיעצּו

צּדיקאג על הּדֹוברים רׁשעים, ַ ְְִִִַַַָ
מאין ובּוז, ּבגאוה ְֲִֵַַָָָָעתק
החּסרֹון. להׁשלים הרּוח הם ְְְְִִִֵַַַַָָמקּבלין
והּוא ּדקלּפה, רב ׁשּיׁש ּדע, ְְִִֵֶַַַָאְך
ּבעׂשו ׁשּכתּוב ּכמֹו עׂשו, ְְְִֵֵֶַָָָּבחינת

לג) ּבחינת(בראשית והּוא רב; לי יׁש :ְְִִֶַָ
אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ּוכמֹו עׂשו, ְְְְִֵֵֵֶַָאּלּופי
ּדקלּפה, הרב ּבחינת עׂשו, ְְְְִִִֵֵַַַָָָרברבי
והּוא הרּוח, הרׁשעים מקּבלין ְְְְִִֵֶַַָָָּומהם
רּוח ּבחינת הּטמאה, רּוח ְְְִִַַַַַָֻּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)סערה, עׂשו(שם הן : ְְֵֵֶָָָָ
ׂשעיר איׁש הרּוח(ב)אחי ּכן ועל ; ְִִִֵַַָָָ

ּכמֹו ׁשעה, לפי ותּקיף ּגדֹול ְְְִִֶֶַָָָָׁשּלהם
ועל ּבׁשעתֹו. ּגדֹול ׁשהּוא ְְְִֶַַָָָָרּוח־סערה

ּבהם יפיח צֹורריו ּכל י)ּכן: –(תהלים ְִֵֶַָָָָ
על־ידי עליהם ׁשּמתּגּבר ּדיקא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָיפיח
ּבׁשעתֹו, ּגדֹול ׁשהּוא ּפיו, רּוח ְְִִִֶַַָָּבחינת
ּכלה ולּסֹוף ּכלל, קּיּום לֹו ׁשאין ְְִֵֶֶַַָָאְך

ונׁשמתּה ּגּופּה ּומסער ;(ג)ונאבד, ְְְְֱִֵֵֵֶָָָ
ׁשּכתּוב ז)ּוכמֹו לׂשנאיו(דברים ּומׁשּלם : ְְְְֵֶַָָ

לׁשֹון – ּומׁשּלם להאבידֹו. ּפניו ְְְֲִֵֶַַָָאל
ּדהינּו לֹו, ׁשּנמׁשְך החּסרֹון ְְְְִִֵֶַַָָׁשלמּות
ּפניו, אל וזהּו: הרּוח. אריכת ְְֲִִֶֶַַַָָָּבחינת
ּכמֹו הרּוח, ּבחינת הּוא ּפניו ְְִִַַָָָּכי

ג)ׁשּכתּוב ענתה(ישעיהו ּפניהם הּכרת : ְְֵֶֶַַָָָָ
החטם זה – קכ.)ּבם ׁשהּוא(יבמות , ֶֶֶַָֹ

וּיּפח ׁשּכתּוב: ּכמֹו הרּוח, ְְִִֶַַַַָָּבחינת
חּיים; נׁשמת נׁשמתּבאּפיו אׁשר ּכל ְְְֲִִִֶַַַַָֹ

להאבידֹו, הּוא אְך ּבאּפיו; חּיים ְְֲִִַַַַַָרּוח

ס"ט.(‡) תיקון ס"ט.(·)עיין תיקון י"ח.(‚)עיין תיקון עיין
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לּסֹוף ׁשעה, לפי ּגדֹול ׁשהּוא אף ְִִֶַַָָָּכי
ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל. תעניתנאבד (ירושלמי ְְֱִֶֶַַַָ

ה"א) לרׁשעיםפ"ב אּפים ארְך ּכי*): , ְִִִֶֶַַָָ
ארְך ּבבחינת הּוא הּנׁשימה ְְִִִֶֶַַַָָהרּוח
וגבי אּפּה מאריְך והינּו ְְְֲִִֵֵַַַַַָאּפים,

הרּוח(ד)ּדילּה ׁשעה ׁשּלפי אף ּכי , ְִִִֵֶַַָָָ
אְך אּפּה, מאריְך ּבחינת ותּקיף, ְְֲִִִֵַַַַַָּגדֹול
ּכן ועל ּכּנ"ל. ּדילּה ּגבי ְִֵֵֵַַַַָלּסֹוף

סערה ענּיה יׂשראל נד)נקראים ,(ישעיהו ְְֲֲִִִִֵָָָָֹ
עׂשו ממׁשלת ּתחת עכׁשו הם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָּכי
הּנ"ל; רּוח־ סערה ּבחינת ׂשעיר, ְְִִִַַַַָָָאיׁש
הרּוח־ מקּבל ּבצּדיקים הּדבּוק ְְִִֵַַַַַָָאְך
מהּצּדיק החּסרֹון, ׁשלמּות ְִִִֵֵַַַַָחּיים,

ּדקדּׁשה: ְְִַָָֻוהרב

ּכןד יכּפרּנהועל חכם (משליואיׁש ְ ַ ֵ ְְְִֶַָָָ
הּואטז) החּסרֹון ּכי –ִִַָ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו עוֹונֹות, ְְֲֲֲֵֵֶַָָמחמת
לברכה נה.)זכרֹונם מיתה(שבת אין : ְְִִִֵָָָָ

עֹון, ּבלא יּסּורים ואין חטא, ְְְְִִֵֵָֹֹּבלא
ׁשּכתּוב פט)ּכמֹו ּבׁשבט(תהלים ּופקדּתי : ְְְִֵֶֶַָָ

ּכן ועל עונם. ּובנגעים ְְְֲִִִֵַָָָֹּפׁשעם
החּיים רּוח הּממׁשיְך ְִִִַַַַַַַהּצּדיק,

העון. מכּפר החּסרֹון, ְְִִֵֶַַַָָֹּומׁשלים

וחנינּותוהּוא רחמנּות מּגדל ְ ֲֲִִֶַַָֹ
ׁשמֹו, יתּברְך ְְִֵֵַַָמהּבֹורא
הרּוח־חּיים להיֹות עצמֹו ְְְִִִֵֶַַַָׁשּצמצם
יקּבלּו ׁשהם ּדהינּו הּצּדיקים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַאצל
ממׁשיכין והם מהּתֹורה, ְְִִִֵֵַַַַָָהרּוח־חּיים

ּובזה החסרֹונֹות, אל החּיים ְִֶֶֶַַַַָרּוח
ׁשלׁש־ ּבחינת וזהּו העוֹונֹות. ְְְְְֲִִֶַַָמכּפרין

מּדֹות לד)עׂשרה אל(שמות ה', ה' : ְִֵֵֶ
אּפים ארְך אּפים. ארְך וחּנּון, ְִִֶֶֶֶַַַַַַרחּום
מאריְך ׁשהּוא הרּוח, ּבחינת ְֲִִֶַַַָהּוא
החּסרֹון, על אנחה ּבחינת ְֲִִֵַַַָָָרּוחּה,

ׁשאמ ּכמֹו ואמת, חסד ורב רנּו,והינּו: ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָ
רב מהּצּדיק הרּוח־חּיים ְְִִִֵֶַַַַַַָׁשּמקּבלין
עׂשו הפְך חסד, רב ׁשהּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָֻּדקדּׁשה,
ּתקף אדמֹוני, ׁשהּוא ּדקלּפה, ְְִִִֶֶַַָֹרב
מקּבל הּצּדיק ּכי ואמת, והינּו: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַהּדין.

ׁשּנקראת מהּתֹורה (מלאכיהרּוח־חּיים ְִִֵֵֶַַַָָ
והינּו:ב) ּבפיהּו. היתה אמת ּתֹורת :ְְְְֱִֶַַָָ

זה לאלפים – לאלפים חסד ֲֲִִֵֶֶֶָָָָֹנצר
עׂשו, רברבי עׂשו, אּלּופי ְְְִֵֵֵֵַַַָָּבחינת
– חסד נצר וזהּו: ּדקלּפה. רב ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשהם
נֹוצר ּדקדּׁשה, הרב ּבחינת ְְִִֵֶֶֶַַָָֻׁשחסד
רברבי עׂשו, אּלּופי ּבחינת ְְְְִִֵֵֵַַַַָּוממּתיק
ּכי ופׁשע, עון נׂשא ּכן ועל ְִֵֵֵֶַַָָָֹֹעׂשו,
החּסרֹון, ׁשלמּות החּיים, רּוח ְְִִֵֵַַַַַָעל־ ידי
– אנחה על־ידי מהּצּדיק ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשּממׁשיכין
ׁשּזהּו העוֹונֹות, נתּכּפרין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָעל־ ידי־ זה
ּכּנ"ל, יכּפרּנה חכם ואיׁש ְְְְִִֶַַַַָָָּבחינת:

ּכּנ"ל: ופׁשע עון נׂשא ְֵֶֶַַַָָֹֹוזהּו:

רּוחוהּנהה ממׁשיְך ּכׁשּמתאּנח, ְ ִ ֵ ְְְִִֵֶַַַַ
החּסרֹון, אל ִִֶַַַָהחּיים
אְך אֹותֹו. ּומׁשלים עליו ְְִִֵֶַַַַָָׁשּמתאּנח
ּכי אפׁשר, אי ּברׁשעים ְְְְִִִִֶָָָָלהתּגרֹות
מתאּנח, והּוא ּבהרׁשע, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכׁשּמתּגרה

כ"ב עירובין ועיין ס"ז.(„):*) פרשה ב"ר
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ּדקלּפה, ׁשּלֹו מהרב הרּוח ְְִִִֵֶַַַָָָּוממׁשיְך
ּכל ּכן: ועל ּבׁשעתֹו, ּגדֹול ׁשּלֹו ְְְִֵֶַַָָָָוהרּוח
להּזיק ויּוכל ּכּנ"ל, ּבהם יפיח ְְְִִֶַַַַַָָָצֹורריו
אדם ּכל לאו ּכן ועל וׁשלֹום. חס ְְֵַַָָָָָלֹו,
מי לא אם ּברׁשעים, להתּגרֹות ְְְִִִִָָָָֹיכֹול
הּוא, ּגמּור וצּדיק ּגמּור, צּדיק ְִִֶַַָָׁשהּוא

ּבבחינת יב)ּכׁשהּוא יאּנה(משלי לא : ְְְִִֶֶַֹֻ
ּגרׁש ׁשּכבר ּדהינּו און, ּכל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלּצּדיק
ׁשּלא ׁשּבטּוח עד ׁשּלֹו, הרע ּכל ִֵֶֶֶַַָָָָֹּובּטל

עברה: מכׁשֹול ׁשּום לֹו ְֱֲִֵֶַָיארע

רּוח,והענין אׁש, יסֹודֹות: ד' יׁש ּכי – ְ ָ ִ ְ ָ ְִֵֵַ
ּבׁשרׁשם ּולמעלה עפר. ְְְְִַַָָָָָמים,

הוי"ה אֹותּיֹות ארּבע ּולמּטה(ה)הם , ְְִֵַַַָ
ּגמּור, והּצּדיק ורע, טֹוב מערבים ְְִִֵַַָָָָֹהם
הּטֹוב מן הרע והפריׁש ְְְִִִִִֶַָָׁשהבּדיל
רע ׁשּום לֹו נׁשאר ׁשּלא עד ְְְִֵֶַַַַֹלגמרי,
ׁשהם הּנ"ל, יסֹודֹות מארּבעה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָמאחד
ּוכׁשהּוא ּכּידּוע, הּמּדֹות, ְְִֶַַַַָּכלל
ּברׁשעים. להתּגרֹות מּתר זֹו, ְְְְִִִִָָָָָֻּבבחינה
ׁשּיהיה ההכרח רׁשע, ּכל ּכי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהענין
ׁשּלֹו הרּוח ׁשם ּדרְך ׁשּיקּבל צּנֹור, ְִֵֶֶֶֶַַָָלֹו
ּדרְך הּוא והּצּנֹור החּסרֹון, ְְְִִִֶֶַַַָלהׁשלים

יסֹודֹותהּמ מארּבעה רעה ּדה ְְִֵַַָָָָָ
והּצּנֹור הּדרְך הּוא והגּביר, ְְְְִִִִִֶֶֶַַׁשהמׁשיְך
ׁשּלֹו הרּוח־ חּיים ׁשם ּדרְך ְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמקּבל
רֹוצה ּוכׁשהּצּדיק חסרֹונֹו, ְְְְִִֶֶֶַַַלהׁשלים
להּמּדה לירד מכרח הּוא ְְְְִִֵֵַַָָֻלהׁשּפילֹו,
הרׁשע, עליו ׁשהגּביר ההיא, ְִִִֶַָָָָָָָרעה
ׁשל ההּוא הּצּנֹור ּולקלקל ְְְְִִֵֶַַַַָלהכניעּה

ׁשּלֹו, החּיּות מּׁשם ׁשּמקּבל ְִִֵֶֶַַָָָָהרׁשע,
הּצּדיק זה ׁשּיהיה מכרח ּכן ְְְִִֵֶֶֶַַַָֻועל
למען רע, ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּגמּור, ְִֵֶַַַָָצּדיק
ׁשהּוא להרּוח־ סערה, ּכח יהיה ְְְִֶֶַַָָָֹֹלא
לׁשלט הרׁשע, ׁשל ְִִֶַַָָָָֹהרּוח־חּיים
ּבעת להּצּדיק וׁשלֹום, חס ְְְְִִֵַַַַָּולהּזיק,
הרׁשע ׁשל רעה להּמּדה ְִֵֶֶַָָָָָָׁשּיֹורד
ּתפיסה ׁשּום להרע אין ּכי ְְְְְִִֵַָָָָלקלקלּה,
מקֹום לֹו ואין ּגמּור, ּבהּצּדיק ְְֲִִֵַַַָָָואחיזה
ּבעצמּה רעה מהּמּדה (וגם ּבֹו. ְְְֱִֵֶַַַָָָָֹלאחז
ּתפיסה, ׁשּום לֹו אין להכניעּה ְְְִִֵֵֶַָָׁשּיֹורד
לתֹוכּה ּׁשּיֹורד מה רק וׁשלֹום, ְְֵֶַַַָָחס
ּבבחינת ּולהׁשּפילּה, להכניעּה ְְְְְִִִִַַַָָהּוא

יג) וזהּו:(בראשית מּמצרים). אברם וּיעל :ְְְִִִֶַַַַַָ
קמז)רץאדיעׁשעיםרׁשּפילמ ,(תהלים ַ ְְִ ֲִָ ֵָ ֶ

פר,עים,מּוח,רׁש,אראׁשי־ תבֹות: ֵֵֵָ ַַ ִָ ָ
ׁשהם יסֹודֹות, הארּבעה ּכל ְְֵֵֶֶַָָָָׁשהם
לבררם ׁשּצריכין הּמּדֹות, ּכל ְְְְִִִֶַַָָָּכלל
ׁשּום ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ּגמּור, ְְִֵֶֶַָֹּבברּור
מּדה ׁשּבׁשּום רע מּׁשּום ְֲִִִֶַָָאחיזה
הּוא ואזי הּנ"ל, יסֹודֹות ְְֲֵַַַַַָָָמהארּבעה
ּדיקא, ואז ּכּנ"ל. ּגמּור ְְִַַַַָָָצּדיק
יסֹודֹות: מארּבעה הרע ְְְְִֵֶַַָָָָּכׁשּמבּדיל
הּוא: אזי עפר, מים, רּוח, ֲִֵַַַָָאׁש,

מהאדיעׁשעיםרׁשּפילמ ּכּנ"ל; רץ ַ ְְִ ֲִָ ֵָ ֶַַַ
ׁשאין אף גמּור, ׁשאינֹו צּדיק ּכן ִֵֵֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
עדין אף־על־ ּפי־ כן עברה, ׁשּום ֲֲִִֵֵַַַָלֹו
עדין והרע לגמרי, הרע הבּדיל ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלא
להתּגרֹות לֹו אסּור ּכן ועל ְְְְִֵַַָָֹּבכח,

כ"ב.(‰) תיקון סוף עיין
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לאחז להרע מקֹום יׁש ּכי ְְֱִִֵֶָָָָָֹּברׁשעים,
וׁשלֹום, חס לֹו, להּזיק ויּוכל ְְְִַַַָּבֹו,
ׁשהּוא הרׁשע, ׁשל ֲִֶֶַָָָָהאריכּות־ רּוח
רּוח־ סערה ּבבחינת ּבׁשעתֹו, ְְְִִִַַָָָָּגדֹול

זכרֹונםּכּנ"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְִֵֶֶַַַָָ
ז:)לברכה ּתתחר(ברכות אל והּכתיב : ְְְְִִִַַָָָ

לז)ּבמרעים נֹוקפֹו(תהלים ׁשּלּבֹו מי , ְְִִִִֵֶ
מעברֹות הּירא רׁש"י: ּפרׁש ּכן. ֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָאֹומר
ׁשאמרנּו, זהּו ּדיקא. ׁשּבידֹו – ְְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשּבידֹו
רק עברה, ׁשּום לֹו אין ּבאמת ֱֲִֵֵֶֶַָּכי
ׁשּבידֹו מעברֹות עדין ירא ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
ּכי ּבכח, עדין הרע ּכי לעׂשֹות, ְְֲֲִִִַַַָָֹֹוכחֹו
יאּנה לא לבחינת: עדין זכה ְְֲִִִֶַַָָֹֹֻלא
עדין ּבטּוח ואינֹו און, ּכל ְֲִִֵֶַַַַָָָלּצּדיק
חס עברה, מכׁשֹול לֹו יארע ְֱֲִֵֶֶַַָֹׁשּלא
להתּגרֹות לֹו אסּור ּכן ועל ְְְְִֵַָָָוׁשלֹום,
ּכבּלע ּתחריׁש וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְֲִִֶַַַַַָָּברׁשעים

מּמּנּו צּדיק א)רׁשע ואמרּו(חבקוק ; ְְִִֶַָָָ
לברכה זכרֹונם עא)רּבֹותינּו :*)(ב"מ ְְִִֵַָָָ

ּכי ּדיקא, ּבֹולע ּבֹולע. מּמּנּו ְִִִֵֵֶַַַַָצּדיק
הרּוח ּבאריכת מּמׁש אֹותֹו ּבֹולע ֲִֵַַַַַָָהּוא
צּדיק אבל ּבׁשעתֹו; ּגדֹול ׁשהּוא ְֲִִֶֶַָָָׁשּלֹו,
נֹוקפֹו לּבֹו אין ּכי ּבֹולע, אינֹו ְִִֵֵֵַָּגמּור
ּכבר ּכי ּכּנ"ל, עברה מכׁשֹול ְְֲֲִִֵֵַַַָָמחׁשׁש
הּמּדֹות מּכל לגמרי הרע ְְִִִֵֵַַָָָּבּטל
יסֹודֹות, הארּבעה ּכל ׁשל ְְְֲֶַַַָָָָוהּתאוֹות
הּנלוים וכל ּגמּור הּצּדיק זה ּכן ְְְִִִֵֶַַַַָָועל
ּכי ּברׁשעים, להתּגרֹות מּתרים ְְְִִִִֵָָָָָֻאליו
ּכל לתֹוְך לירד יכֹול הּצּדיק ְִֵֵֶַַָָזה

רעֹות הּמּדֹות ּכל ׁשל ִִֶַַָָהּצּנֹורֹות
ּולׁשּברם עצמם על ׁשהגּבירּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּלהם,
מׁשּפיל הּוא ועל־ידי־זה ְְְְְִֵֶַַַָּולבּטלם,

ּכּנ"ל: ארץ, עדי ְֲִֵֶַַָָרׁשעים

ּולהבּדילולבֹואו להפריׁש לזה, ְ ָ ְְְְִִֶַַָ
הּוא מהּטֹוב, הרע ְֵֵַַָָּולבּטל
הּתֹורה ולּמּוד ּותפּלה; ּתֹורה ְְְִִֵַַָָָעל־ ידי

הלכה ׁשל לעמקּה ללּון הינּו(ו)יהיה , ְְְְֲִֶֶַָָָָָ
ּבהּתֹורה יׁש ּכי ּפֹוסקים, ְְְִִִֵַָֹללמד
ׁשּנאחזין והרע, הּטֹוב ְֱֲִִֶֶַַָָָאחיזת
וטהֹור, טמא והּתר, אּסּור ְְְִִִֵֵֶַָָמּבחינת
זמן וכל ּבהּתֹורה, ׁשּיׁש ּופסּול, ְְְֵֵֶַַָָָָּכׁשר
טֹוב מערב הּוא ההלכה מברר ְְֲֵֵֶַָָָָֹׁשאינֹו
להפריׁש יכֹול אינֹו ּכן ועל ְְְִֵֵַַַָָורע,
ּבבחינת והּוא מהּטֹוב, הרע ְְְִִֵֵַַַַָּולבּטל

יא) אׁשר(משלי עד תבֹואּנּו; רעה ודרׁש :ְְֲֵֶֶַָָֹ
הּפסק־ הלכה, ּומברר מעּין ְְְֲֵֵַַַָָָהּוא
ּדהינּו וכּו', והּמּתר האסּור ְְְְְֵַַָָָָֻּומברר
מפריׁש אזי ּפֹוסקים, לּמּוד ְְְֲִִִֵַַַעל־ ידי

מהרע ל(ז)הּטֹוב לזּכֹות אְך זה. ְְִֵֶַַַָ
ׁשל לעמקּה ללּון ׁשּיּוכל ְְֵֶֶֶַַָָָהּׂשכל,
מּׁשם ּכי ּתפּלה, על־ ידי הּוא ְְֲִִִֵַָָָָהלכה,

הּׂשכל: ְִֵֶַָנמׁשְך

ּבתּקּוני־ זהרוהענין,ז ׁשּכתּוב ּכמֹו ְ ָ ִ ְ ָ ְְִֵֶַָֹ
כט:) דף יד, ּדא(תיקון – ּגן :ַָ

ּגן; נקראת הּתֹורה ּכי ְְִִֵַַַָָאֹוריתא,
ּומבינים המעּינים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵַַָונׁשמֹות
ּודׁשאין עׂשבין ּבחינת הם ְְְֲִִִֵַַָָָּבהּתֹורה,

בברכות ושם (*(Â)ג דף מגילה כ"ב.עיין תיקון :(Ê)קיא דף בהר זוהר :עיין
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ּגדלים, הם ּומאין ּבּגן. ְְְְִִִִֵֵֵַַָּדאתרביאּו
ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, ּדא מּמעין, ְְְִֶַָָָָָהּוא

ד) מקּבלין(שה"ש ּומהיכן ּגּנים. מעין :ְְְִִֵֵַַַַָ
ּבחינת ׁשהּוא והּׂשכל, ְְְִֵֶֶַַַָָהחכמה
ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּתפּלה, הּוא ְְְִֵֶַַַָָָהּמעין,

ד) הּוא(יואל יצא, ה' מּבית ּומעין :ְִֵֵֵַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו נו)הּתפּלה, ּכי(ישעיהו : ְְִִֶַָָ

ּתפּלה. ּבית ְִִֵֵָביתי

הּפעל.והּוא אל מּכח מביא ּבחינת ְ ְִִִֵֶַַַַֹֹ
חּדּוׁש ּבחינת הּוא ּתפּלה ְְִִִִַָּכי
ׁשּיׁש ׁשּמאמין הּוא ּתפּלה ּכי ְֲִִִֵֶֶַָָָהעֹולם,
ּכרצֹונֹו לעׂשֹות ּבידֹו אׁשר ְְְֲֲִֵֶַַָמחּדׁש,
ּבריאה ּבחינֹות והּוא הּטבע, ְְְְִִֶַַַָלׁשּנֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו קד)ּבכח, ּכּלם(תהלים : ְְֶַָָֹֻ
ּבחינת ׁשהּוא עׂשית; ְְְִִֶַָָָָּבחכמה
החכמה מעין יֹוצא ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּתפּלה
ּבריאה ּבחינת היא והּתֹורה ְְְִִִַַַַָָּכּנ"ל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ח)ּבפעל, ואהיה(משלי : ְְְֶֶֶַָָֹ
ּכי ּפֹועל, לׁשֹון אּמן, – אמֹון ְְִֵֶָָֻאצלֹו
ּוכׁשּמתּפּלל העֹולם. נברא ְְְְִִֵֶַַָָָָּבהּתֹורה
חּדּוׁש ּבחינת הּוא דבר, איזה ְִִֵֶַַָָעל
ּבכח, ּבריאה ּבחינת והּוא ְְְְִִַַָָָֹהעֹולם,
החכמה, התעֹוררּות ּבחינת ְְְְְִִַַָָוהּוא
ה' מּבית ּומעין ּכּנ"ל, ּבּתפּלה ְְִִִֵֶַַַָָׁשהּוא
נתעֹורר ׁשם ּכי הּתפּלה, זה – ְְִִִֵֵֵֶַָָיצא
הּמעין, נמׁשְך ּומּׁשם ּכּנ"ל, ְְְִִַַַַַָָָָָהחכמה
יֹוצא וׁשם הּתֹורה, אל החכמה, ְְֵֶַַָָָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפעל, ב)אל מּפיו(משלי : ְִִֶֶַַָֹ
הּוא ּבהּתֹורה ּכי ּותבּונה; ְְִַַַָָּדעת
נעׂשה ועל־ ידי־ זה החכמה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָהתּגּלּות

הּגן, מׁשקה ׁשהּמעין ּגּנים, ְְְִֶֶַַַַַַַָָמעין
עׂש אתרביאּו ּודׁשאיןועל־ידי־זה בין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְִֵֶֶַַַָָּכּנ"ל.
לב:)לברכה ּבא(ברכות ּבתפּלתֹו המעּין : ְְְִִִֵַַָָָָ

ׁשּנאמר וכּו', לב ּכאב יג)לידי :(משלי ְְֱִֵֵֵֶֶַ
מאי לב. מחלה ממּׁשכה ְֲֵֶֶַַָָָֻּתֹוחלת

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יעסק :(שם)ּתּקנּתּה, ְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאמרנּו, זהּו באה. ּתאוה חּיים ְְֲִֵֶֶַַַָָָָועץ
ואינֹו ּבכח הּוא עדין ּבהּתפּלה ְְְְֲִִִֵַַַָֹּכי
הּתֹורה, אל ׁשּבא עד הּפעל, אל ֵֶֶֶַַַַָָֹיֹוצא
ואזי ּבפעל, ּבריאה ּבחינת ְְְֲִִִֶַַַַָֹׁשהיא
מּכח ׁשּיֹוצא על־ידי ּבּקׁשתֹו ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹנעׂשה

הּפעל: ֶַַֹאל

ב)ּדכתיבוהינּו יצא:(בראשית ונהר ְ ַ ְ ְְִִ ָ ָ ֵֹ 
הּגן, את להׁשקֹות  ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֵמעדן
לארּבעה והיה יּפרד  ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ָ ִ ָ ִּומּׁשם

עדן ּכיראׁשים. הּתפּלה, ּבחינת הּוא ָ ִ ֵ ֶ ְְִִִַַָ
ׁשאמרּו ּכמֹו ראתה, לא עין ְְֲִֵֶֶַָָָֹעדן

לברכה זכרֹונם לד:)רּבֹותינּו ,(ברכות ְְִִֵַָָָ
למעלה ׁשהּוא ּתפּלה, ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּזהּו
מׁשּנה ּתפּלה על־ ידי ּכי הּטבע, ְְְִִִֵֶֶַַַַָמן

ּכּנ"ל עין[הּטבע עדן ּבחינת ׁשּזהּו ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אין מהּטבע למעלה ּכי ראתה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלא

ּתפיסא ׁשּום והינּו:]לנּו יצא. ונהר ְְְְִַָָ ָ ָ ֵֹ 
– ּומעיןמעדן ּכּנ"ל, מהּתפּלה הינּו ֵ ֵ ֶ ְְְִֵַַַַַָָ

יצא; ה' –מּבית הּגן את להׁשקֹות ְִֵֵֵ ַ ְ ֶ ַ ָ 
וכאׁשר ּגּנים. מעין ּכּנ"ל, הּתֹורה ְְֲִֶַַַַַַַָהּוא
אל מהּתפּלה החכמה מעין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָנמׁשְך
אתרביאּו אזי הּתֹורה, ׁשהּוא ְְֲִִֶַַַָָהּגן,
יׂשראל, נׁשמֹות ּודׁשאין, ְְְֲִִִִֵָָָעׂשבין
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ּומבינים ּבהּגן ׁשּגדלים ְְְְִִִֵֶַַָּכלֹומר,
ללּון זֹוכה ואזי ּבהּתֹורה, ְְֲִִֶַַַַָָּומׂשּכילים
הּדין: לברר הלכה ׁשל ְְְֲִֵֶַָָָָָּבעמקּה
ּובזה וכּו', הּטהֹור והּמּתר, ְְֶַַָָָָָֻהאסּור
וזהּו: ּכּנ"ל. מהרע הּטֹוב ְְִֵֶַַַַָָמפריׁש

יּפרד נפרדּומּׁשם על־ידי־זה ּכי – ִ ָ ִ ָ ֵ ְְִִֵֶַָ
נׁשאר ולא יסֹודֹות מהארּבעה ְְְְִֵַָָָָָָֹהרע

ואזי: הּטֹוב, לארּבעהרק והיה ְֲַַַַ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ 
– הוי"ה,ראׁשים אֹותּיֹות ארּבע הם ָ ִ ְִֵַַ

הארּבעה ׁשל הּטֹוב ׁשרׁש ְֵֶֶֶַַָָָֹׁשהם
ּכּנ"ל: ְַַיסֹודֹות

ציצית,וזהּוח ארּבע ּכיּבחינֹות ְ ֶ ְ ִ ַ ְ ַ ִ ִ ִ
ּבחינת הם ציצית ְְִִִֵַַַארּבע

ׁשּכתּוב ּוכמֹו לז)הרּוח־ חּיים, :(יחזקאל ְִֶַַָָ
ּבאי רּוחֹות מארּבע ה' אמר ְִֵַַַָֹֹּכה
הרּוח־ מכניעין ׁשעל־ידי־זה ְְִִֵֶֶַַַַָָהרּוח;
הּמתנּגדים, ׁשל הרּוח ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַָָָסערה,
אמּתּיים, הּצּדיקים על ְֲִִִִִִַַַַהחֹולקים

ׁשּלהםׁשּממׁשיכ הרּוח אריכת ין ְֲִִִֶֶֶַַַָָ
עׂשו ּבחינת ׁשהּוא ּדקלּפה, ְְִִִֵֵֶַַָָָמהרב
הּוא ציצית ועל־ ּכן ּכּנ"ל. ׂשעיר ְִִִִֵַַַָאיׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׂשער, ח)לׁשֹון :(שם ְְֵֶָָ
על־ידם ּכי ראׁשי; ּבציצית ְִִִִִִֵַַָָָֹוּיּקחני
רּוח־ ּבחינת ׂשעיר, איׁש עׂשו ְְִִִִֵַַָָָנכנע
לבן, טּלית ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ְְְִִֶַַַַָָָָסערה
וסּדר הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְִִֵֵֶַַָָׁשּנתעּטף

מּדֹות ראשׁשלׁש־ עׂשרה רז"ל שאמרו (כמו ְְִֵֶ
יז:) הןהשנה מּדֹות הּׁשלׁש־עׂשרה ּכי ,ְְִִֵֵֶַ

ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה הרּוח־חּיים ְְִִִַַַַָָֻּבחינֹות
ארּבע ׁשהּוא טּלית, ּבחינת ְְְִִֶֶַַַַוזהּו

רּוחֹות מארּבע הרּוח ּבחינֹות ְְְִֵַַַָָּכנפֹות,
ּבחינֹות הפְך לבן, טּלית והינּו ְְְִִֶֶַַַַָָּכּנ"ל.
ׁשהּוא עׂשו, ּבחינת ּדקלּפה, ְְִִִֵֶַַָָרּוח

ׂשער ּכאּדרת ּכּלֹו כה)אדמֹוני ,(בראשית ְְִֵֶֶַַָֻ
ּדיקא, ּכטּלית – ּכטּלית רׁש"י: ְְְִִִֵֵַַַַָּופרׁש
ּבחינת ׁשהּוא ּדקלּפה, טּלית ְְְִִִִִֶַַַָּבחינת
ׁשל הרּוח נמׁשְך ׁשּמּׁשם אדֹום, ְִִִֶֶַַָָָָטּלית
טּלית ועל־ ידי ּכּנ"ל, ְְְִִֵַַַַָָהרׁשעים
לבן, טּלית ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִֶַַָָָֻּדקדּׁשה,
הרּוח־ נמׁשְך מּׁשם ּכי אֹותֹו, ְְִִִִִַַָָָמכניעין
ׁשלׁש־ ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ְְְִִִֶַַָֻחּיים
ועל ּכּנ"ל. רחמים ׁשל מּדֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַעׂשרה
ּבטּלית הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא נתעּטף ְְִִֵֵַַַָָּכן
ׁשלׁש־ מׁשה לפני וסּדר ּדיקא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹלבן
ּכּנ"ל, הינּו רחמים, ׁשל מּדֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַעׂשרה
ׁשהּוא ּדקדּׁשה, טּלית על־ ידי ְְִִִֵֶַַָֻּכי
הרּוח־ ּבחינת ׁשהּוא מּקיף, ְְִִִִֶַַַָּבבחינֹות

ּבחינֹות א)חּיים, סבב(קהלת סֹובב : ְִִֵֵַֹ
ּדקלּפה, טּלית נכנע הרּוח, ְְִִִִֵַַָָָהֹולְך

וזהּו ּדקלּפה. הרּוח לח)ּבחינת :(איוב ְְְִִִֶַַָָ
רׁשעים ויּנערּו הארץ ּבכנפֹות ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָלאחֹוז
ּכנפֹות, הארּבע על־ ידי ּכי ְְְִִֵֶַַַָָָמּמּנה;
ּדקדּׁשה, הרּוח־ חּיים ּבחינת ְְִִִֵֶַַַָָֻׁשהם
הּנ"ל, ראׁשים הארּבע ּבחינת ְְִִֵֶַַַַַָָׁשהם
ּבחינת רׁשעים, ויּנערּו ְְְֲִִִַַָָָָעל־ ידם
ראׁשי־ – ארץ עדי רׁשעים ְְֲִִֵֵֶַָָָמׁשּפיל
ּכּנ"ל: עפר, מים, רּוח, אׁש, ִֵֵַַַַָָתבֹות:

ּבר־ּפרּוׁש:וזה ּבר רּבה חנה:אמר ְ ֶ ֵָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
ּתא טיעא: ההּוא לי  ָ ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָאמר
אזלי מדּבר. מתי ל  ִ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ֵ ָ ֵ ְ ַ ְואחוי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ פד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּדמבּסמּו, ּכמאן ודמּו  ְ ַ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ְ ִ ֵ ֲ ַוחזיתינהּו,
ּברּכּה זקיפא והוה אּפרקיד,  ֵ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ֲ ַ ִ ְ ַ ַ ָ ְוגנּו
ּתּותּה טיעא ועיל מּניהּו,  ֵ ָ ְ ַ ֵ ַ ְ ְ ַ ִ ַ ְּדחד
ּוזקיפא ּגמלא רכיב ּכי  ָ ִ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ִ ֵ ְ ִּברּכּה
חדא ּפסקי ּבּה. נגע ולא  ָ ֲ ֵ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ְ ֵ ְ ֻרמחּה,
ולא מּניהּו, ּדחד ּדתכלּתא  ָ ְ ְ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ַקרנא
ּדלמא לי: אמר לן. מסּתגי  ָ ְ ִ ִ ַ ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ֵ ֲהוי
ּדמאן ּדגמירי, מּניהּו, מידי  ָ ְ ֵ ִ ְ ִ ְ ַ ִ ֵ ִ ְ ְ ַ ָׁשקלּת
לּה. מסּתגי לא מּניהּו מידי  ֵ ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ֵ ִ ִ ָ ְּדׁשקיל
לן: מסּתגי והדר אהדרּתּה,  ָ ֵ ַ ְ ִ ַ ָ ְ ֵ ְ ַ ֲ ַ ִ ְ ַאזלי

רׁשּב"ם: ְֵַַּפרּוׁש
יׁשמעאל:טיעאטיעאטיעאטיעא.... וחזיתינהּווחזיתינהּווחזיתינהּווחזיתינהּוסֹוחר אזליאזליאזליאזלי ַַ ְְַַ ְְָָ ְִֵֵַַָָָ ְְַַ ְְִִ ִִַַ ֲֲַַ ֲֲֵֵ ִִֵֵ ְְִִ ְְ

ּדמבּדמבּדמבּדמבּסּסּסּסמּומּומּומּו.... ּכמאןּכמאןּכמאןּכמאן ׁשֹוכביןודמּוודמּוודמּוודמּו ׁשהיּו ְְ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ְְִִ ְְַַ ְְַַ ְְְִֶָ
יין: ּכׁשתּויי צהּבֹות אּפרקידאּפרקידאּפרקידאּפרקיד....ּבפנים ְְְִִִֵַַָָֻ ַַַַ ְְַַ ְְִִ ִִ

למעלה: ּברּכּהּברּכּהּברּכּהּברּכּה....ּפניהם ּתּותּהּתּותּהּתּותּהּתּותּה טיעאטיעאטיעאטיעא ועילועילועילועיל ְְְְְֵֶַָ ְְַַ ֵֵַַ ֵֵַַ ְְַַ ְְָָ ֵֵָָ ִִֵֵ ְְִִ ְְֵֵ ֵֵ
ּתחת הֹולְך היה ׁשּטיעא ראיתי ְְִִֵֶַַַַָָָָּכלֹומר,
ּבידֹו, ורמחֹו הּגמל על רכּוב הּמת, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּברּכי

ּבּברּכה: ּבּה נגע קרנאקרנאקרנאקרנא....ולא חדאחדאחדאחדא ׁשקלאׁשקלאׁשקלאׁשקלא ְְִֵֵַַַַָֹ ְְַַ ְְָָ ֲֲָָ ֲֲָָ ַַָָ ְְַַ ְְָָ ָָ
ללמד לחכמים, להראֹותֹו הּטּלית ְְְְֲִִִַַַַַָֹּכנף
אי ּכבית־ ׁשּמאי אי ציצית, ּדין ְִִִִִִֵֶַַמּמּנּו

ּכדלקּמן: קאקאקאקאּכבית־ הּלל, הויהויהויהוי ולאולאולאולא ְְְְְִִֵֵַָ ְְָָ ָָָָ ֵֵָָ ֵֵָָ ָָ
לןלןלןלן.... לאמסּתגימסּתגימסּתגימסּתגי רֹוכבין ׁשהיינּו ּבהמֹות ִִ ְְִִ ְְַַ ֵֵַַ ֵֵָָ ְְִִֵֶָָָֹ

להלְך: יכֹולין ְֲִַָֹהיּו

–ּתא מדּבר מתי ל הינּוואחוי ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ֵ ֵ ִ ְ ָ ְַ
ׁשאינם הרׁשעים, לֹו ְְִֵֶֶֶָָָָׁשהראה
מתי נקראין והם ּבּצּדיקים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָּדבקים
רּוח היתה לא מדּבר ּכי ְְְִִִַָָָָֹמדּבר,

ּבֹו מנּׁשבת עב.)צפֹונית הינּו(יבמות , ְְְִֶֶַַ
ׁשהיא ּדקדּׁשה, החּיים רּוח ְְִִִִֶַַַַָֻּבחינת
מנּׁשבת ׁשהיתה צפֹונית רּוח ְְְְִִֶֶֶַַַָָּבחינת

הּללּו, והרׁשעים ּכּנ"ל. ּדוד ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָָּבּכּנֹור
להם ואין ּבּצּדיקים, ּדבקים ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינם
קרּואים ּבחּייהם והם ּדקדּׁשה, ְְְְִִֵֵֶַַָָֻהרּוח
להם מּגיע מהיכן לֹו והראה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמתים,
לֹו: ׁשהראה וזהּו החּסרֹון. ְְְִֵֶֶֶַָָׁשלמּות

– ּכמבּסמי ּדמּו רּבנּוּדהוֹו ּפרׁש ַ ֲ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ֵֵֵַ
עׂשו ּבחינת יין, ּכׁשתּויי ְְְִִִֵֵֵַָָׁשמּואל:
אׁשר ּדקלּפה, הרב ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַָָאדמֹוני,
הרּוח־חּיים הרׁשעים מקּבלין ְְְִִִִַַַָָָָמּׁשם

וזהּו: החּסרֹון. להׁשלים וגנּוׁשּלהם ְְְְִִֶֶֶַַָָ ָ 
– ׁשמּואל:אּפרקיד רּבנּו ּפרׁש ַ ַ ְ ִ ְֵֵֵֵַ

ּבחינת זה ּפניהם למעלה. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָּפניהם
והינּו וכּו', ּפניהם הּכרת ּכּנ"ל, ְְְְֵֶַַַַַַָָהרּוח

לפיל ּגדֹול ׁשּלהם הרּוח ּכי מעלה, ְְְִִֶֶַַָָָָ
הצלחתם עֹולה אׁשר עד ְֲֶַַָָָָָָׁשעה,
צֹורריו ּכל ּבחינת: ּכּנ"ל, ְְְְִַַַַָָָלמעלה

ּכּנ"ל. ּבהם ּברּכּהיפיח ּגבּה והוה ִֶַַַַָָ ֲ ָ ְ ַ ִ ְ ֵ 
– מּניהּו ּגדלּדחד על מֹורה זה ְ ַ ִ ַ ֶֶֶַֹ

העּדר ּכי הרׁשעים, ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָההצלחה
ּכֹוׁשלֹות ּברּכים נקרא ְְְְִִִַַַָָָההצלחה

נה) רּום(ישעיהו הינּו ּברּכּה ּוּגבּה ,ְְְִֵַַ
ּברּכּהההצלחה. ּתּותּה טיעא ועיל ְְַַָָ ַ ֵ ַ ְ ָ ֵ ִ ְ ֵ 

ּכמֹו– טיעא, ׁשּנקרא הּצּדיק, ְְְְִִֶַַַַָָהינּו
סֹוחר מקֹום: ּבכל רׁש"י ְִֵֵֵֶַָָׁשּפרׁש
הרּוח, ּבחינת הּוא וסֹוחר ְְְִִֵֵַַָָיׁשמעאל,

ׁשּכתּוב א)ּכמֹו הֹולְך(קהלת סבב סֹובב : ְֵֵֵֶָֹ
הרּוח ׁשּמקּבל הּצּדיק, והינּו ְְְִֵֶַַַַַַָָהרּוח,
על יׁשמעאל, סֹוחר וזהּו ְְְִֵֵֵֶַַָָֻמהּקדּׁשה.

טז)ׁשם עניְך;(בראשית אל ה' ׁשמע ּכי : ְִֵֵֶַָָ
ׁשל האנחֹות ּכל ׁשֹומע הּצּדיק ֲִִֵֶַַַָָָּכי



ח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי זהב 85 ָ ָ ַ ְמנֹורת

חּיים ּתֹוצאֹות מּמּנּו ּכי ּבֹו, ְְִִִִֵֶַַהּדבקים
ּבֹו רּוח אׁשר איׁש הּוא ּכי אחד, ְֲִִֶֶַָָלכל

–ּכּנ"ל. ּגמלא רכיב (משליּבחינתּכי ִַַ ָ ִ ַ ְ ָ ְִַ
ּבחינתיא) זה חסד; איׁש נפׁשֹו ּגֹומל :ְְִִֵֶֶַַָ

ּכּנ"ל. חסד רֹומחרב – רמחא ּוזקיף ְֶֶַַַ ִ ֻ ְ ָ ַ 
ּבחינת מ"םהּוא ורּוחרּוח ּבחינת: , ְִַַ ֵ ְְִַַ

הינּו המים, ּפני על מרחפת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹאלקים
ׁשׁשם יֹום, לארּבעים ׁשנּתנה ְְְִִֶֶַַָָָָהּתֹורה
ׁשהצדיק ּכלֹומר ּכנ"ל, חיים ְְִִַַַַַַָהרּוח

ּבחינת לֹו ׁשּמקּבלהיה הרּוח ְְִֵֶַַַָָָ
נחית זה ּכל ועם ּכּנ"ל, ְִִֵֶַַַָָָמהּתֹורה
הרׁשע, הצלחת ּתחת ּברּכּה, ְְְִֵַַַַָָָָּתחֹות

מּמּנּו. צּדיק רׁשע ּכבּלע וקאּבחינת ְְְִִִֶַַַַָָ ָ 
מּניהּו ּדחד ּדתכלּתא קרנא  ְ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ֵ ְ ַּפסקי

רעה– הּמּדה וׁשּבר ׁשּפסק ְְִִֵֶַַַָָָָהינּו
ׁשהגּביר יסֹודֹות, מארּבע ְְְִִֵֵֶֶַַָמאחד
ׁשהּוא עצמֹו, על הרׁשע ְְְִִֶַַָָָוהמׁשיְך
ּפסקי וקא וזהּו: ּכּנ"ל. ׁשּלֹו ְְְִֵֶֶַַַַָהּצּנֹור
ׁשּפסק הינּו וכּו', ּדתכלּתא ְְְְְִֶֶַַַָָָקרנא
ּבחינת ׁשּזה ׁשּלהם, הּציצית מן ְִִִִֶֶֶֶַַַַָאחת
ׁשּלהם רעה הּמּדה וׁשּבר ּׁשּפסק ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמה
הּמּדֹות ּכל ּכי ׁשּלהם, הּצּנֹור ִִִֶֶֶַַָָׁשהּוא
יסֹודֹות, מארּבעה נמׁשכין ְְְִִֵַָָָָרעֹות

ּכּנ"ל. ציצית ארּבע ולאׁשּׁשרׁשם ְְְִִֶַַַַָָ ָ 
– לן ׁשאף־על־ ּפי־ כןמסּתּגי ּכלֹומר, ִ ְ ַ ֵ ָ ְִֵֶַַַ

הרׁשע את להׁשּפיל לֹו עלתה ְְְִֶַָָָָָֹלא
אף־ על־ּפי ּברּכיו, מּתחת ְְִִִֵַַַַָָולצאת
הרׁשע, ׁשל רעה הּמּדה וׁשּבר ְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּפסק
יסֹודֹות, מארּבעה ְְְִֵֶֶֶַָָׁשּנמׁשכת
ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ציצית ארּבע ְְִִֶֶֶַַַַָָׁשּׁשרׁשם

ּדתכלּתא קרנא ּפסקי וקא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבחינת:
לא אף־על־ ּפי־ כן ּכּנ"ל, מּניהּו ְְִִֵַַַַַַֹּדחד
מּתחת ולצאת להׁשּפילֹו יכֹול ְְְִִֵַַַָָָָהיה

ּבח לן,ּברּכיו, מסּתגי ולא ינת: ְְְְִִִֵַַָָָ
לצאת יכֹולין היּו ׁשּלא ְִֵֵֶֶָָֹׁשּפרּוׁשֹו,

ּכּנ"ל. הינּו ּדלמאמּׁשם, לי: אמר ְִַַַָָ ַ ִ ִ ְ ָ 
– מּניהּו מידי ׁשּמאׁשקלית הינּו, ַ ְ ִ ִ ֵ ִ ַ ְ ְֶַָ

ׁשּלא יסֹודֹות מארּבע אחד לָך ְְְֵֵֶֶַַָֹיׁש
הרע מּמּנּו להפריד ּבׁשלמּות ְְְְִִִִֵֶַַָָָּתּקנּת
ּכמבאר לן, מסּתגי לא ּכן ועל ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹלגמרי,
איזה ּבֹו ׁשּנׁשאר זמן ׁשּכל ְְְִֵֵֶֶֶַָָלעיל,
איזה ׁשל מהרע ּבעלמא ְְֲִֵֵֶֶָָָָָאחיזה
הרׁשע. את להכניע יכֹול אינֹו ְְִִֵֶַַָָָָָמּדה,
– מּניהּו מידי ׁשקלית ּדלמא ְְְְִִִִֵֶַַָוזהּו:
ׁשּמא הינּו, מהם, קצת לקחּת ְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמא
מּדה מאיזה אחיזה איזה עדין ּבָך ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
לעצמָך ׁשּלקחּת הרׁשעים, ׁשל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָרעה
לא ּכן ועל ׁשּלהם, ותאוה מּדה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאיזה
יכֹולין אנּו אין ּכן ועל לן, ְְְִִֵֵֵַַָָמסּתגי

ּכּנ"ל. מהם ּדמאןלצאת ּדגמירי ִֵֵֶַַָ ְ ִ ֵ ְ ָ 
לּה מסּתגי לא מּניהּו מידי  ֵ ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ֵ ִ ִ ָ ְּדׁשקיל

ׁשּכל– קּבלה, לנּו ׁשּיׁש ּכּנ"ל, ְֵֶֶַַַַָָָָהינּו
ּתאוה ּדבר איזה לעצמֹו ׁשּלֹוקח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָמי
ׁשּיׁש הינּו הרׁשעים, ׁשל רעה ְְִִֵֶֶַָָָָָּומּדה
רעֹות מהּמּדֹות אחיזה איזה עדין ֲֲִִִֵֵֶַַָָּבֹו
מהם לצאת יכֹול אינֹו ֵֵֵֶֶֶָָָׁשּלהן,

ּכּנ"ל. –ּולהכניעם אהדרּתּה אזלי ְְִַַַַָ ְ ִ ַ ֲ ַ ְ ֵ 
איזה אצלי ּׁשהיה מה ׁשהחזרּתי ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהינּו
רעֹות מהּמּדֹות הרע אחיזת ְֲִִֵַַַַָָמעט
מּמּני. והפרׁשּתי החזרּתי ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָׁשּלהם,
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– לן מסּתגי עלתהוהדר ׁשאז ְ ֲ ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ְֶָָָ
להכניעֹו ּברּכיו מּתחת לצאת ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבידינּו
ׁשּצּדיק לעיל, ּכמבאר ְְְְִִֵֶַַַָֹּולהׁשּפילֹו,
אחיזת ּכל מעצמֹו ׁשּמפריׁש ְְֲִִֵֶַַַָָּגמּור
לצאת יכֹול הּוא לגמרי, ׁשּלהם ְְֵֵֶֶַַָָָָהרע
ּולהׁשּפילם, ּולהכניעם ְְְְִִֵֶַַָָמהם
ארץ עדי רׁשעים מׁשּפיל ְְְֲִִִִֵֶַַָָּבבחינת:

ַַּכּנ"ל:

–וזהּו: זהב מנֹורת והּנה ראיתי ְ ֶ ָ ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ָ 
מּזהב. הּנחמדים הּתֹורה, ֱִִִֶַַָָָָהיא

– ראׁשּה על מעין,וגּלּה רׁש"י: ּפרׁש ְ ֻ ָ ַ ָֹ ְִֵֵַַָ
הּוא ה', מּבית הּיֹוצא הּמעין ְִֵֵַַַָהּוא

–הּתפּלה. נרתיה הםוׁשבעה ְְִַָ ִ ְ ָ ֵ ֶֹ ָ ֵ
הּנחלקים ּבּגן, ּדאתרביאּו ְְְְֱִִִֶַַַָָָהּנׁשמֹות

ּכּתֹות וׁשבעה.*)לׁשבע ׁשבעה ְִִֶַ ְ ָ ְ ִ ְ ָ 
– ׁשהּואמּוצקֹות אֹורֹות, מ"ט הם ָ ֵֶ

לעתיד הּגנּוז ׁשם)אֹור רׁש"י ׁשּפרׁש ,(ּכמֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהּוא ראתה, לא עין עדן ְֲִִֵֶֶַַָָֹּבחינת:
ּכּנ"ל. הּתפּלה זיתיםּבחינת ּוׁשנים ְְְִִַַַַָ ַ ִ ֵ ִ 

– רׁש"י:עליה אילנֹות,ּפרׁש ׁשני ָ ֶ ָ ְִִֵֵֵַָ
ּדמֹותא, ואילנא ּדחּיי אילנא ְְְְִִֵַַָָָָָהינּו
מּימין אחד וזהּו: ּכּנ"ל. ורע טֹוב ְְִִֶֶַַַָָָָהינּו
יּפרד, ּומּׁשם ּכּנ"ל. מּׂשמאל, ְְִִִֵֶַַָָָֹואחד
וזה לימין זה מהּטֹוב, הרע ְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנפרד

מהלׂשמאל. :הּמלא אל ואמר ְִָֹ ַֹ ֶ ַ ַ ְ ָ ָ 
בכח ולא בחיל לא וכּו' וּיען  ַֹ ְֹ ְ ִ ַ ְֹ ְ ַ ַ ַ ֶ ֵאּלה.

– ּברּוחי אם הרּוח־ּכי ּבחינת הינּו ִ ִ ְ ִ ְְִַַַָ
ה' אמר ּכה ּבחינת: הּנ"ל, ְִִַַַַַָֹחּיים
ּכּנ"ל, וכּו' הרּוח ּבאי רּוחֹות ְְִֵַַַַַָֹמארּבע

ׁשעל־ ידי־ ּותפּלה, ּתֹורה על־ידי ְְְִִֵֵֶַַָָּכי
ׁשּזה ּכּנ"ל, הרע מן הּטֹוב מבררין ְְִִֶֶֶַַַָָָזה
על־ ּכּנ"ל, הּמנֹורה מראה ּכל ְְְִֵַַַַַַָָּבחינת
ּכל ונׁשלם החּיים לרּוח זֹוכה ְְְְִִֵֶֶַַַָָידי־זה

(וזהּו: ּכּנ"ל. בחילהחסרֹונֹות לא ְְְֶֶַַַֹ ַ ִ 
ה' אמר ּברּוחי אם ּכי בכח  ַ ָ ִ ְ ִ ִ ַֹ ְֹ ְולא
לפני הּגדֹול הר אּתה מי  ֵ ְ ִ ָ ַ ַ ָ ַ ִ ָ ְצבאֹות.

– וכּו' למיׁשר היהזרּבבל זרּבבל ּכי ְ ֻ ָ ֶ ְ ִ ְֹ ְִֶָָָֻ
ּכּמה ּכנגּדֹו ועמדּו הּדֹור, הּצּדיק ְְְְִֶַַַַָָָאז
ּכמבאר מעבֹודתֹו, לבּטלֹו ְְְְֲִֵַַָָָֹרׁשעים
ׁשם: נאמר זה ועל רּבים, ְְֱִִִֶֶַַַָּבפסּוקים
וכּו' ּברּוחי אם ּכי בכח ולא בחיל ְְְְְִִִִַַֹֹֹלא
הרּוח־ המׁשכת ּבחינת ׁשעל־ידי –ְְְִֵֶַַַַַָָ
הּגמּור הּצּדיק ׁשּממׁשיְך הּנ"ל ְִִִֶַַַַַַַָחּיים
ּכל ויּפיל יכניע על־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֶַַַַַַָוכּו'
הּגדֹול הר אּתה מי ּבחינת: ְְִִִַַַַַָָהּׂשֹונאים,
הּמֹונעים ׁשּכל – למיׁשר זרּבבל ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻלפני
יתּבּטלּו ּכּלם ּכהר, לפניו ְְְְְִִַַָָָָֻהעֹומדים
הּנ"ל, הרּוח־חּיים ּבחינת ְְִִֵַַַַַַָעל־ ידי

ַַּכּנ"ל):

הרּוח־והּנהט ּכי למעלה, מבאר ְ ִ ֵ ְְְִַַָָָֹ
ּבהּתֹורה, הּוא ְִַַָחּיים
על־ּפני מרחפת אלקים ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַַֹּבחינת:
ׁשהיה ּבמצרים, ּכן ועל ּכּנ"ל. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּמים
להם היה ולא הּתֹורה, קּבלת ְֶֶַַַָָָָָֹֹקדם
ּבהם נאמר הרּוח־ חּיים, לקּבל ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהיכן

ו) להם(שמות היה לא ּכי רּוח, מּקצר :ִִֶֶַָָָֹֹ
ׁשהּוא הרּוח־ חּיים, לקּבל ְִִֵֵֶַַַַָמאין
רּוחּה מאריְך אּפים, ארְך ְֲִִִֵֶֶַַַַּבחינת

י"א. מזמור שוח'ת מדרש ע' (*
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רּוח, מּקצר ּבהם נאמר ּכן ועל ְֱִֵֶֶֶַַַַַָֹּכּנ"ל,
ּבחינת ׁשהּוא אּפים, ארְך הפְך ְִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשהּוא

ׁש על־ידיהרּוח־ חּיים, ּממׁשיכין ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכי ּכּנ"ל, החּסרֹון להׁשלים ְְֲִִִַַַַָָָאנחה
ּכּנ"ל, החּסרֹון ׁשלמּות הּוא ְִֵַַַַָָהרּוח
וזהּו לּבָך. מׁשאלת לָך ויּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַֹּבחינת:
– ואמלאהּו ּפיָך הרחב ְְְֲִִֵֶַַַַּבחינת:
ּבחינת וזהּו החּסרֹון. ְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּנתמּלא

ּכימלאפּום והענין, ּפּום. מלא – ְ ָ ְְְִִָָֹ
והּוא וא"ו, יּו"ד הּוא ְְָָמלאפּו"ם
יּו"ד ּכנגד ּדפיקין, מיני יּו"ד ְְְִִִִֵֶֶַּבחינת
הרּוח, על־ ידי הּוא והּדפק ְְְִֵֶַַַַָֹהּדּברֹות,
מיני עׂשרה הם ּכן ועל ְֲִֵֵֵַַַָָָּכּידּוע.
ּכי הּדּברֹות, עׂשרת ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶַּדפיקין,
ּבהּתֹורה הּוא הּדפק, ׁשהּוא ְֶֶַַַָָֹהרּוח

המׁשכתוהּוא"וּכּנ"ל, ּבחינת הּוא ְַַ ַ ָ ְְִַַַָ
ּכי ּפּום, מלא – מלאפּום והינּו ְְְְִַַָָֹהרּוח,
נׁשלם הרּוח המׁשכת ְְְִֵַַַַָָָעל־ ידי
ּפיָך הרחב ּבחינת ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶַַַָהחּסרֹון,
ּכּנ"ל, החּסרֹון ׁשּנתמלא – ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָואמלאהּו
ּפּום מלא – מלאפּום ּבחינת ְְְִֶֶַָֹׁשזהּו

ׁשּדקּדק וזהּו פא)ּכּנ"ל. ה'(תהלים אנכי : ְְִִֵֶֶַַָֹ
וקּבלּו מצרים; מארץ הּמעלָך ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹאלקיָך
ּדיקא: ואזי הרּוח, ׁשם אׁשר ְֲֲֶַַַַַָָָָהּתֹורה
ּבחינת ואמלאהּו, ּפיָך ְְְֲִִֵֶַַַַהרחב
ׁשלמּות ּבחינת ּכּנ"ל, ְְְִֵַַַָמלאפּום
יציאת אחר ּדיקא ּכי ְְִִִַַַַַָָהחּסרֹון,
מארץ הּמעלָך ּבחינת: ְְְִִִֵֶֶַַַַַמצרים,
מּקצר ּבחינת נתּבּטל ׁשאז ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמצרים,

ׁשּׁשם הּתֹורה, קּבלּו ּכי הּנ"ל, ְִִֶַַַַָָרּוח
ּדיקא: אז ּכן על ּכּנ"ל, ְִֵַַַַַַָָָהרּוח־חּיים
ׁשלמּות ּבחינת ואמלאהּו, ּפיָך ְְְְֲִִֵֵֶַַַַהרחב
ּבחינת: ּפּום, מלא ּבחינת ְְְִִִַַַָֹהחּסרֹון,
ּכן ועל ּכּנ"ל. מׁשאלֹותיָך ּכל ה' ְְְֲִֵֵֶַַַַָימּלא
ציצית, ּבפרׁשת מצרים יציאת ְְְְִִִִִִַַַָָָנזּכר
ּבחינת הרּוח־ חּיים, ּבחינת ציצית ְְִִִִִִַַַַָּכי
אז ּדּבר ּגם ּכּנ"ל: וכּו' רּוחֹות ְְִֵֵַַַַַָמארּבע
הּיֹום ׁשעֹות ׁשּתים־עׂשרה ְְְְִֵֵֵֶַַמענין
ׁשּיׁש הּלילה, ׁשעֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָּוׁשּתים־ עׂשרה
ּבכל הוי"ה, צרּופי ׁשנים־ עׂשר ְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבהם
ׁשעה וכל אחר, צרּוף יׁש ְֵֵֵַָָָָָׁשעה
חלק וכל חלקים, לתתר"ף ְְֱֲִֵֶֶֶֶָָנחלקת
ּכן ּגם ּבֹו יׁש חלקים, מתתר"ף ֲִִֵֵֵֶַָָוחלק
רּוח ּבחינת הּוא זה וכל הּׁשם, ְְִֵֵֶַַַָצרּוף

ׁשּבהּדפק זכיתי(ח)החּיים ולא . ְְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּגם היטב, זה ענין ּבאּור ְְִִֵֵֵֶַַָֹלׁשמע
והּמׂשּכילים מּזה, קצת ְְְְִִִִֶַַַָָׁשכחּתי

אלפירכביבינּו: רּבתים אלקים ִֶָ ֶ ְֱִִִֵַַֹֹ
סח)ׁשנאן אּלּופי(תהלים ּבחינת – אלפי , ְְְִִֵֵַַַָ

רּבתים, אלקים רכב ועל־ ידי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹעׂשו,
ׁשּמּׁשם הּתֹורה, קּבלת ְִִֶַַַַָָָּבחינת
הרּבנים הרּוח־ חּיים ְְִִִַַַַָָָמקּבלין
ׁשנאן, אלפי על־ ידי־ זה: ְְְְִִֵֵֶַַָָֻּדקדּׁשה,
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

ג:) ׁשאינן,(ע"ז אּלא ׁשנאן, ּתקרי אל :ְְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּׁשם הּתֹורה, קּבלת ׁשעל־ידי ְְֵֶֶַַַַַָָָהינּו
על־ ידי־ זה ּדקדּׁשה, ּדהרב ְְְִֵֶַַַָָָֻהרּוח
רברבי עׂשו, אּלּופי ונכנעין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָנתּבּטלין

(Á).יוד פ' היראה שער חכמה ראשית עיין
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ּדקלּפה, הרב ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֵֶַַָָָעׂשו,
עׂשו, ׁשאּלּופי – ׁשאינן אלפי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבבחינת

ואינן: נתּבּטלין עׂשו, מּכנףרברבי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ ְ ַ 
לּצּדיק, צבי ׁשמענּו זמרת ְְְִִִֶַַַָָָֹהארץ
ּבגדים לי, אֹוי רזי־ לי, רזי־לי ְִִִִִִַָָָֹֹואמר

ּבגדּו ּבֹוגדים ּובגד כד)ּבגדּו .(ישעיהו ְִֶֶָָָָ
ּכנפי ּבחינת זה – הארץ ְְְִִֵֶֶַַַָָמּכנף
ׁשהּוא הרּוח־חּיים, ׁשּׁשם ִִִֶֶַַַָָהּציצית,
מנּגן ׁשהיה ּדוד, ׁשל ּכּנֹור ְְִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

ּכּנ"ל וכּו' צפֹונית הרּוח ּכי(ט)על־ידי , ְְְִִֵַַַַָ
מהרּוח־ נמׁשכין והּזמירֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָהּנגינה
וזהּו: ּכּידּוע. ראה, ׁשּבכנפי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָחּיים
ּכּנֹור ׁשל הּנּגּון ּבחינת – ׁשמענּו ְְְִִִִֶַַַָֹזמרת
הרּוח־ חּיים, ּבחינת ׁשהּוא ּדוד, ְִִִֶֶַַַָָׁשל
ּבחינת הּציצית, ּכנפי ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַׁשהּוא
ועל־ ידי־ זה ּכּנ"ל, הארץ ְְְִֵֶֶַַַַָָמּכנף
לאחז ּבבחינת: הרׁשעים, ְְְֱִִִִִֶַַָָֹמכניעין
מּמּנה. רׁשעים ויּנערּו הארץ ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָּבכנפֹות
עתיד רׁש"י: ּפרׁש – לּצּדיק צבי ְְִִִִֵֵֶַַַָוזהּו:
הינּו לּצּדיקים, ּותקּומה מּצב ְְְִִִַַַַָָלהיֹות
הּנ"ל הרּוח־חּיים על־ ידי ּכי ְִִֵַַַַַַַָּכּנ"ל,
ּכּנ"ל. הרׁשעים על הּצּדיקים ְְְִִִִִַַַַַַָָמתּגּברין
ּפרׁש – לי אֹוי וכּו' רזי־לי ואמר ְְִִִֵֵֶַָָֹוזהּו:
ּפרענּיּות רז רזים: ׁשני לי ׁשּנגלּו ְְְִִִִִֵֶַַָָֻרׁש"י:
עד היׁשּועה ּתרחק והרי יׁשּועה, ְְְְֲִֵַַַַַָָורז
הרׁשע ׁשל הרּוח ּכי ּכּנ"ל, הינּו ְְִֶַַַַָָָָוכּו'.
רּוח־ סערה ּבבחינת ּבׁשעתֹו, ,ּגדֹול ְְְִִִַַָָָָ
ׁשל הּגלּות ואריכת הּצרֹות ּכל ֲִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּׁשם

ּובגד ּבגדּו ּבגדים וזהּו: ְְְִִֵֶֶֶָָָֹיׂשראל.
הּבֹוגדים יניקת ּכי – ּבגדּו ְְְִִִִַַָָּבֹוגדים
הּבגדים, ּפגם מּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָוהרׁשעים
ּבכנפי ׁשהם הּציצית, ּפגם ְְְְְִִֵֵֶַַַַּדהינּו
יסֹודֹות, הארּבעה מּפגם ּדהינּו ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּבגד,
ּבחינת הּוא העליֹון וׁשרׁשם ְְְְֲִִֶֶַָָָָָׁשאחיזתן
סֹוף: ּכל סֹוף אבל ּכּנ"ל. ציצית ְֲִִַַַַָָארּבע
הארץ יֹוׁשב עליָך ופח ופחת ֵֶֶַַַַָָָָָָּפחד
ּכי ויּפלּו, יכרעּו הרׁשעים כל ּכי – ְְְְְִִִִִָָָֹוכּו'
ּכי ּכּנ"ל, וכּו' ונאבד ּכלה ְְֱִֶֶַַַָָלּסֹוף
אֹותם מכניעין ּגמּורים ְְִִִִִַַַָהּצּדיקים
על־ידי ארץ עדי רׁשעים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומׁשּפילים
ּבחינת ׁשהּוא ׁשּלהם, ְִִֶֶֶַַַָָהרּוח־חּיים
זמרת הארץ מּכנף ּבחינת ְְְִִִִִֶַַָָֹציצית,

ּכּנ"ל. –ּכּנֹורׁשמענּו נימין חמׁש ׁשל ְִַַַָ ִִֵֶָ
ּבּזהר ּכתּוב וכן הּתֹורה, דףּבחינת (צו, ְְִֵַַַַָָֹ

ּדתפׂשיןלב.) אּלין – הּתֹורה ותֹופׂשי :ְְְְִִֵֵַָָ
לראהחמׁשּבכּנֹורא. אית (חוליןאני ְִָָ ֵ ִֵֵָָֻ

ּבהראה,מז.) הּוא החּיים רּוח ּכי ,ְִִֵַַַָָ
האנחה, ׁשל הרּוח המׁשכת ְֲִֶַַַָָָָָָּומּׁשם
חמׁש לּה אית ועל־ּכן ּבחּוׁש, ְְִֵֵַַַָָָּכידּוע
חמּׁשה־ חּמׁשי־ ּכנגד לראה, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֻֻאני

ּדדוד,(י)ּתֹורה ּדכּנֹור נימין חמּׁשה , ְְֲִִִִִָָָ
(עּין ּכּנ"ל: הרּוח־ חּיים ִֵֶַַַַַָָׁשּׁשם
ה' אּנּון מצוה, ּכנפי י: ּתּקּון ְְִִִִִֵַַָּבּתּקּונים,
לקבל ּדאּנּון וכּו', ׁשמע לקבל ְְְְֳֳִִִֵֵַָָקׁשרין,
ּגם ׁשם. עּין וכּו', ּדדוד ּדכּנֹור נימין ְְְִִִִֵַַָָה'

הּזהר): ּבהׁשמטֹות ְְֵַַַַָֹעּין

(Ë)קעה דף שלח זוהר כה.(È):עיין תיקון עין
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ח תפילה

È‰È·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁÂ ÌeÁ¯ Ï‡ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈≈«¿«∆∆««ƒ¿«
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ˙e e�ÈÏÚ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚzL ,˙Ó‡Â „ÒÁ∆∆∆¡∆∆¿≈«¬∆«¬»∆«¿ƒ»≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ
EnÚ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï ,z¯Áa Ì‰a ¯L‡ e�¯B„aL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ïe ÔÈÓ‡‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ¬ƒƒƒ∆¿≈¬∆»∆»«¿»¿«¬∆«¿

.Ï‡¯NÈ ÏÎÏe e�Ï ÌÈiÁ ˙B‡ˆBz Ì‰Ó Èk ,Ì„È ÏÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa≈ƒ¿»≈«»»ƒ≈∆¿«ƒ»¿»ƒ¿»≈

ÔÎ·eÚÓL˙Â ,e�¯BÒÁÓ Ïk ˙‡lÓÏ ÌÈiÁ Áe¯ Ì‰Ó CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL ‰Â‰È È�¯ÊÚ ¿≈»¿≈ƒ¿…»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ≈∆««ƒ¿«¿…»«¿≈¿ƒ¿«
ÌÈiÁ Áe¯ e�È˙BÁ�‡ È„È ÏÚ CÈLÓ‰Ï Ák e�Ï ‰È‰ÈÂ ,„ÈÓz e�È˙BÁ�‡ ÏB˜«¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»…«¿«¿ƒ«¿≈«¿≈««ƒ
LÙ�a Ô‰ Ûe‚a Ô‰ ,e�Ï ¯ÒÁL ˙B�B¯ÒÁ‰ Ïk ÌÈÏL‰Ï ˙Ó‡ È˜Ècv‰Ó ‰·BË Áe¯«»≈««ƒ≈¡∆¿«¿ƒ»«∆¿∆»≈»≈¿≈¿∆∆
‰z‡Â ÌÈiÁ ¯B˜Ó EnÚ Èk ,‰·BËÏ eÓÏLÈÂ e‡lÓ˙È Ìlk ,È�Áe¯·e ÈÓL‚a ,ÔBÓÓa Ô‰≈¿»¿«¿ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿«¿¿À¿¿¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«»
ÌÈ˜·c‰ ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ È„È ÏÚ ÌÏBÚaL ¯·c ÏÎÏe ÈÁ ÏÎÏ ÌÈiÁ Áe¯ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««ƒ¿»«¿»»»∆»»«¿≈«ƒ∆»¬ƒƒƒ«¿≈ƒ
,Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ÏÓÁ Ôk ÏÚ ,e�ÈÓÈ C¯‡Â e�ÈiÁ ‡È‰ ¯L‡ ,„ÈÓz ‰LB„w‰ E˙¯B˙a¿»¿«¿»»ƒ¬∆ƒ«≈¿…∆»≈«≈¬…««¿ƒ¿»≈
e�Ï ‰È‰iL „Ú ,ÌÈiÁ‰ Áe¯ Ì‰Ó CÈLÓ‰Ï e�kÊ˙e ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ e�Ï ‰l‚˙e¿«∆»«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿«≈¿«¿ƒ≈∆«««ƒ«∆ƒ¿∆»
ÔB¯qÁ‰ ÌÏL� ‰È‰iL ,e�Ï ¯ÒÁM ‰Ó ÏÚ ÌÈÁp‡Ó e�‡L „·Ï e�È˙BÁ�‡ È„È ÏÚ Ák…««¿≈«¿≈¿«∆»¿«¿ƒ««∆»≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»
e�‡ËÁL ÌÈÚLt‰Â ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙B�ÂÂÚ‰ ÏÎÂ ,‰·BËÏ e�aÏ ˙BÏ‡LÓ Ïk ‡lÓ˙e .ÛÎz≈∆¿«≈»ƒ¿¬ƒ≈¿»¿»»¬…¿«¬»ƒ¿«¿»ƒ∆»»
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ט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יכסימּו 93 ֻ ְ ַ ְֹֹ ְּתהמת

טתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

יכסימּו במצֹולתּתהמת ירדּו ְ ְֹֹ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ֹ
טו)וכּו' .(שמות ְ 

מהּתפּלה,ּכיא מקּבלין החּיּות עּקר ִ ְְְִִִִֵַַַַָ
ׁשּכתּוב מב)ּכמֹו ּתפּלה(תהלים : ְְִֶָָ

להתּפּלל צריְך זה ּובׁשביל חּיי, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלאל
ּכחֹו ּבכל ּכׁשּמתּפּלל ּכי ּכחֹו, ְְְְִִֵֶַָָֹֹּבכל
אזי הּתפּלה, ּבאֹותּיֹות ּכחֹו ְְְֲִִִַַַָֹּומכניס

ּבבחינת ׁשם, ּכחֹו ג)נתחּדׁש :(איכה ְְִִִֵַַָֹ
לּבקרים אמּונתָך[חדׁשים ]רּבה ְֱֲִִֶַַָָָָ

ּכמֹו ּתפּלה, היא אמּונה ּכי ְְְֱִִִָָוכּו'.
יז)ׁשּכתּוב אמּונה,(שמות ידיו ויהי : ְֱִֶַָָָָ

ּבצלֹו: ּפריׂשן ְְְִִַָּתרּגּומֹו:

ׁשבטים,ודע,ב ׁשנים־ עׂשר ׁשּיׁש ְ ַ ְְִֵֵֶָָָ
מּזלֹות ׁשנים־ עׂשר ְְֵֶֶַָָָּכנגד

כא) ובתיקון יח יׁש(תיקון וׁשבט ׁשבט וכל ,ְֵֵֵֶֶָָ
מיחד ׁשער לֹו ויׁש מיחדת, נסחא ְְְְֵֶֶַַָָֻֻֻלֹו
ׁשבט וכל ּתפּלתֹו, ׁשם ּדרְך ְְִִֵֵֶֶֶָָָָלּכנס
ׁשּבׁשנים־ מּזלֹו ּכח ּבתפּלתֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹמעֹורר
למּטה מאיר והּמּזל מּזלֹות, ְְִֵַַַַָָָָָעׂשר
הּצריכים ּדבריו ּוׁשאר הּצמח ְְְְִִֵֶַַַַָָָּומגּדל

ֵָאליו.

כד)ּפרּוׁשוזה ּכֹוכב(במדבר ּדרְך : ְ ֶ ֵַָָ
מּיׂשראל. ׁשבט וקם ְְֲִִִֵֵֶַָָֹמּיעקב,
ּבחינת עמידה, ּבחינת זה – ְְְֲִִִֶַַָָוקם
עֹומד מּיׂשראל ּכׁשּׁשבט ְְְִִִֵֵֵֶֶָָּתפּלה;
ּכֹוכב, מעֹורר על־ ידי־ זה ְְְְִֵֵֵֶַַָלהתּפּלל,
הּדברים ּומּכה ּדֹורְך הּוא ְְִֵֶַַַָָוהּכֹוכב
זכרֹונם חכמינּו, ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָׁשּיגּדלּו,

י)לברכה פרשה עׂשב(ב"ר לָך אין : ְְִֵֵֶָָ
ּומלאְך ּכֹוכב לֹו ׁשאין ְְִֵֶַַָָָמּלמּטה
לֹו: ואֹומר אֹותֹו ׁשּמּכה ְְְִֵֶֶַַָמלמעלה,

זכרֹונםוזהּגדל. חכמינּו ׁשאמרּו ְְַ ֶ ְְֲִֵֶָָָ
קיח.)לברכה מזֹונֹותיו(פסחים קׁשין : ְְִִָָָָ

זּוּוגֹו וקׁשה ים־סּוף ְְִִִֶַַָּכקריעת
ים־ סּוף[ ב)וכּו']ּכקריעת ּכי(סוטה . ְְִִִַַ

קרעים, לׁשנים־ עׂשר נקרע ְְְִִִֵַַַָָָהּים־ סּוף
ׁשבטים ׁשנים־עׂשר פ'ּכנגד ר"א (פרקי ְְְִֵֶֶָָָ

נט.) דף כא תיקון עי' ּובני־יׂשראלמ"ב, ,ְְִֵֵָ
ּדקדׁשא־ זּוּוגא ּגֹורמים ְְְְִִִִָָָָֻּבתפּלתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוׁשכינּתּה, ְְְְִִֵֶָּבריְך־הּוא

סח) –(תהלים רֹוכב ערבֹות; לרכב סּלּו :ֲֵֵָָֹֹ
ּדא – ערבֹות קדׁשא־ּבריְך־הּוא, ְְֲִָָָָֻּדא
הּגונין, ּכל ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֶַָָָָׁשכינּתּה,
זֹוכה ּכן ּבתפּלתֹו, ׁשּגֹורם הּזּוּוג ְְִִִִֵֵֶֶַָּולפי
ׁשּתים־עׂשרה הם והּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַָלזּוּוגֹו,
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ים־ ּכקריעת הּזּוּוג לפיכְך ְְְִִִִַַַָָֻנסחאֹות,
יׂשראל וגם ׁשנים־ עׂשר. ׁשהם ְְְִֵֵֵֶַָָָסּוף,
ׁשּבּׁשמים לאביהם ְְְֲִִִֶֶַַַַָמפרנסים

ׁשּכתּוב(א)ּבתפּלתם ּכמֹו קה), :(שם ְְִִֶָָָ
לּׁשנא וחק לחק, ליעקב ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹֹוּיעמידה

הּוא עמידהטז.)(ביצהדמזֹונא ואין , ְְֲִִֵָָ
ּתפּלה ו:)אּלא ּפרּוׁש(ברכות וזה (תהלים. ְְִֵֶֶָָ

עדּותצט) למֹו. נתן וחק עדתיו ׁשמרּו :ְְֵֵַָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, קכב)זה ׁשבטי(שם : ְְְִִֵֶֶָָ

אמרּו ּגם ה'. לׁשם להדֹות עדּות ְְְֵֵַָָֹיּה
לברכה זכרֹונם ל.)חכמינּו אין(שבועות : ְְֲִִֵֵָָָָ

זה ועמידה ּבעמידה, אּלא ֲֲִִֵֶֶַַָָָעדּות
אחדּותֹו; על מעידין ׁשאנּו ְְְִִִֶַַָָּתפּלה,
ׁשּבּׁשמים לאביו ׁשּמפרנס ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּוכפי
וזה: ּפרנסתֹו. לֹו נֹותנין ּכן ְְְְִִִֵֶַָָָּבתפּלתֹו,
ים־סּוף, ּכקריעת מזֹונֹותיו ְְִִִַַָָקׁשין
לׁשנים־עׂשר נתחּלק מזֹונֹות ְְְְִִֵֵַַָָהינּו
ׁשבטי ׁשּתים־ עׂשרה לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶׁשבילים,

ׁשּיזּכהוצרייּה: ּגדֹול, זכּות לזה ְָ ָ ִ ְְִֶֶֶָָ
ׁשער ּדרְך ּתפּלתֹו להעלֹות ְְֲִֶֶַַַָָָאדם
אּבא ׁשאמר וזה לׁשבטֹו. ְְְִֶֶַַַַָָָהּׁשּיְך

ה:)ּבנימין הייתי(ברכות ימי ּכל : ְִִִִַָָָָ
ּתפּלתי על דברים: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵַַַָָמצטער
ּכּנ"ל, הינּו למּטתי, סמּוְך ְְְִִֵֶַַַָָׁשּתהא
ּכי ׁשּלֹו, הּמּטה ׁשער ּדרְך ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּיתּפּלל
יׁש אחד וכל מּטֹות, ׁשנים־ עׂשר ְְֵֵֵֶַָָָָיׁש
ׁשּלא על והתּפּלל מיחד, ׁשער ְְְִֵֶַַַַָֹֻלֹו
וזה ׁשּלֹו. מּמּטה ּתפּלתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָּתתרחק

זּוּוג, לׁשֹון מּטה ּכי מּטה, ְְִִֶֶַַלׁשֹון
ׁשּתהא מּטתי על הּסמּוְך: ְֲִִֵֶַַַַָָָּכּמאמר
זּוּוג. ּבחינת הּוא ּומּטה וכּו', ְְְִִִַָָנתּונה
ּכמֹו ּפרנסה, ּבחינת היא מּטה ְְְִִֶַַַַָָּגם

כו)ׁשּכתּוב מּטה(ויקרא לכם ּבׁשברי : ְְִִֵֶֶַָָ
ּגֹורמין מּטֹות ׁשנים־עׂשר ּכי ְְִִֵֶֶַָָלחם,
זּוּוגן קׁשה ּכּנ"ל, ּומפרנסין ְְְִִִֶַַַָָזּוּוג
על התּפּלל ּגם וכּו'. מזֹונֹותיו ְְְְִִֵַַַָָוקׁשין
וזהּו: ׁשלחנֹות. לׁשני ׁשּיזּכּו ְְְְְִִִֵֶֶָֻׁשבטֹו,
צפֹון ּבין נתּונה ׁשּתהא מּטתי ְְְִִֵֵֶַָָָועל
זכרֹונם חכמינּו ואמרּו ְְְְֲִֵָָָָלדרֹום,

כה:)לברכה וכּו',(ב"ב להחּכים הרֹוצה : ְְְְִִֶַָָָ
וכּו'. להעׁשיר ׁשהּואויעקב,הרֹוצה ְְְֲִֶַָ ַ ֲ ֶֹ

והיה ׁשבטים, הּׁשנים־ עׂשר ּכל ְְְִֵַָָָָָָָּכלּול
– ּבׁשרׁשֹו ּומּטה מּטה ּכל ְְֵֶֶַַַָָיֹודע

ּבּה ּכתיב זה מט)ּבׁשביל :(בראשית ְְִִִֵֶ
רגליו הּמּטה. אל רגליו יעקב ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָֹֹוּיאסף

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת (תהליםזה ְְְִִֶֶַָָ
יהּלְךפה) לפניו צדק ׁשהיה(ב): הינּו, , ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

ּכל הּתפּלֹות ּכל אחתמאּסף ְְִֵַַַַָָ
חלק לּתן ּבידֹו ּכח היה ּגם ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹלׁשרׁשּה.
ׁשּכתּוב ּכמֹו ליֹוסף, עֹולם ְְְֵֵֵֶֶָָמחלקי

מח) אחד(בראשית ׁשכם לָך נתּתי ואני :ְְֲִִֶַַַַָ
היה ּתפּלתֹו על־ ידי ּכי וכּו', אחיָך ְְְִִֵֶַַַָָָעל
חלקי ׁשלׁשה לכל חּיּות ְְְְִִֵֶַַָָמׁשּפיע
ועֹולם הּׁשפל עֹולם ׁשהם ְֵֶַָָָָָעֹולם,
וזה: הּמלאכים. ועֹולם ְְְִִֶַַַָָָהּכֹוכבים

ּכלמֹוכב,ּכפל,ׁשׁשכ"ם: ּכי לאְך, ְ ֶ ָ ַָָ ְִָָ

ע"ב.(‡) רמ"א רכ"ו, פינחס ע"ב, ז' ויקרא זוהר י"ד.(·)עיין דף ברכות עיין



ט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יכסימּו 95 ֻ ְ ַ ְֹֹ ְּתהמת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלתֹו, על־ידי זכה ְְְִֵֶֶַָָָָזה
ּבתפּלתי(שם) וכּו' מּיד לקחּתי אׁשר :ְְְֲִִִִִֶַַָָ

ִַָָּובּקׁשתי:

אזיאבלג להתּפּלל, עֹומד ּכׁשאדם ֲ ָ ְְְֲִֵֵֶַַָָ
זרֹות מחׁשבֹות ֲִַָָָּבאים
ונׁשאר אֹותֹו, ּומסּבבין ְְְְְִִִַָּוקלּפֹות
ּכמֹו להתּפּלל, יכֹול ואין ְְְְִֵֵֶַַָּבחׁשְך,

ג)ׁשּכתּוב מעבֹור(איכה לְך בענן סּכת : ֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּוכתיב יב)ּתפּלה, רׁשעים(תהלים סביב : ְְְִִִִָָָ

הינּו ׁשהרׁשעים, – ְְְִִֶַַָָָיתהּלכּון
– זּלת ּכרם אֹותֹו, מסּבבין ְְְְִִַַֻֻֻהּקלּפֹות,
עֹומדת ׁשהיא הּתפּלה, ּבׁשעת ְְְִִִֶֶֶַַַָהינּו

עֹולם ׁשל ו:)ּברּומֹו ׁשּיׁשודע,.(ברכות ְְֶָ ַ ֵֶ
לצאת הּזה ּבחׁשְך הרּבה ְְִֵֵֶֶַַַָָּפתחים
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִִֵֶָָָָמּׁשם,

לח:)לברכה ּפֹותחין(יומא לּטּמא הּבא : ְְִִִֵַָָָָ
הרּבה ּפתחים לֹו יׁש – נמצא,*)לֹו . ְְְִִֵֵַָָ

לצאת ּגם ּבחׁשְך הרּבה ּפתחים ְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
יֹודע ואין עּור הּוא האדם אבל ְֲִִֵֵֵַָָָָָמּׁשם,
אמת ׁשעל־ ידי ודע, הּפתח. ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹלמצא
אֹור עּקר ּכי הּפתח, למצא ְִִִֶֶַַַֹזֹוכה
ּכמֹו הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, הּוא ְִֵַַָָהּמאיר

כז)ׁשּכתּוב ויׁשעי,(תהלים אֹורי ה' : ְְִִִֶָ
את מסּלק הּוא ׁשקר ְְְֵֵֶֶֶַַועל־ ידי

ׁשּכתּוב ּכמֹו (שמותהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ְֶַָָָ
ּכיכ) לּׁשוא, ה' ׁשם את תּׂשא לא :ְִִֵֶַָָֹ

הּקדֹוׁש־ את מסּלק ׁשוא ְְְֵֵֶַַַָָעל־ ידי
יּכֹון לא ׁשקרים ּדבר ּכי ְִִִֵָָֹֹּברּוְך־הּוא,

עיניו אמת,**)לנגד על־ידי אבל , ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו עּמֹו, ׁשֹוכן ְִֵַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
קמה)ׁשּכתּוב קרֹוב(תהלים לכל: ה' ְֶָָָ

ּוכׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ וכּו'; לכל ְְְְֶַָָָֹקֹוראיו
ליצא איְך לֹו מאיר הּוא עּמֹו, ִִֵֵֵֵהּוא
ּכמֹו ּבתפּלתֹו, אֹותֹו הּמֹונע ְְִִֵֵֶַַַָמהחׁשְך

ּפרּוׁש: וזה אֹורי. ה' ו)ׁשּכתּוב: (בראשית ְִֵֶֶָ
יׁש רׁש"י: ּפרׁש לּתבה, ּתעׂשה ֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹצהר
טֹוב. אבן אֹומרים ויׁש חּלֹון, ְְְִִֵֶֶַאֹומרים
ּכי – טֹוב לאבן חּלֹון ׁשּבין ְְִִֵֶֶֶַַוהחּלּוק
ּדרְך אּלא ּבעצמֹו, אֹור לֹו אין ְְֵֶֶֶַַַָהחּלֹון
אין אֹור, ּכׁשאין אבל האֹור, נכנס ְְֲִֵֵֶָָָָׁשם
ּכׁשאין אפּלּו טֹוב, אבן אבל ְֲֲִִֵֵֶֶֶָמאיר;
ּכן ּבעצמֹו. מאיר הּוא מּבחּוץ, ְְִִֵֵַַאֹור
חּלֹון, הּוא ׁשּדּבּורם ּבני־אדם, ְִֵֵֶַָָָיׁש
וזה: ּבעצמם. להם להאיר ּכח ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹואין
חּלֹון; נעׂשה ואמירתם אֹומרים, ְֲֲִִֵֶַַַָָיׁש
טֹוב אבן נעׂשה ׁשאמירתם ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָויׁש,

האמת,ודע,ּומאיר: ּגדל לפי ׁשהּכל ְִֵ ַ ְֱִֶֶֶַָֹֹ
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא האֹור עּקר ִִַַָָָּכי
עצם הּוא והּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְֶֶַָָהּוא,
הּׁשם ׁשל הׁשּתֹוקקּות ועּקר ְְְֱִִֵֶֶַַָהאמת,
ואל וזה: האמת. אל אּלא אינֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָיתּברְך
וּתכל לׁשֹון – מלמעלה ּתכּלּנה ְְְְְִֶַַַַַָָָאּמה

ּדוד יג)נפׁש ה'היאאּמה.(שמואל־ב ִֶֶַָ ָ ִ
הּכלּולים ּואממֹוצאֹות, הינּומׁש ים, ְִֵַָ ֵ ַ ְִַ

מּפיָך הּדּבּורים ׁשּיצאּו ְְִִִִִֵֶֶֶַׁשּתראה
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ יׁשּתֹוקק ואז ְְֱִֵֶֶַָָָּבאמת,
ּוכׁשּיׁשּכן אצלָך, לׁשּכן מלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַָֹֹהּוא

וזה לָך. יאיר הּוא ּמהאאצלָך, ְְְְִֶֶַָ ָ

ק"א. תהלים (** אית. בד"ה ק"ד. שבת תו' ע' (*
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ראׁשי־ תבֹותמכּלּנהּת למעלה, ְ ִֶַָ ְְֵֵַָָ
הּקדֹוׁש־אמת, אמת על־ ידי ּכי ֱ ֶ ְֱִֵֶַַָ

עם לׁשּכן מּלמעלה חֹומד ְְְִִִֵַָָֹּברּוְך־הּוא
לכל ה' קרֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֶָָָָָָהאדם,
ּבצּדּה הּתבה ּופתח ואז: וכּו'. ְְְְִֵֶַַָָָָקֹוראיו
ּבאמת, הּיֹוצאת הּתבה הינּו ְֱִֵֵֶֶַַַָָּתׂשים,
ׁשאּתה ּבחׁשְך ּפתח לָך ּתׂשים ְִִֶֶֶַַַָָהיא
הּקלּפה הינּו ּבצּדּה, וזה: ּבֹו. ְְְְִִִֶַַָָנּצֹוד

ׁשּכתּוב ּכמֹו ציד, כה)הּצד ּכי(בראשית : ְִִֶַַָָ
יכֹול היה לא מּתחּלה ּכי ּבפיו, ְְִִִִִַָָָָֹציד
אֹותֹו, הּסֹובב החׁשְך מחמת ְֲֵֵֵֶַַַַלדּבר
החׁשְך מּתֹוְך ׁשּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַועל־ ידי
הּוא על־ ידי־ זה היטב, ְְִֵֵֵֵֶַַּומתּפּלל
הינּו ּוׁשליׁשים, ׁשנּים ּתחּתּים ְְְְְִִִִִִֵַַַמתּקן
ועֹולם הּגלּגלים ועֹולם הּׁשפל ְְְִַַַַַַָָָעֹולם

רקהּׂשכל. להתּפּלל, אפׁשר אי (אְך ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

חסיד עם־הארץ לא ּכי ּתֹורה, (אבותּכׁשּלֹומד ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ּוכתיבפ"ב) כח); מּׁשמע(משלי אזנֹו מסיר : ְְְִִִֵַָֹ

תֹועבה ּתפּלתֹו ּגם החברים)ּתֹורה, יד ):(ּכתב ְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּתפּלתֹווצריד את לקּׁשר אדם ּכל ְ ָ ִ ְְִֵֶַָָָָ
יֹודע והּצּדיק הּדֹור, ְְִִֵַַַַַלצּדיק
ּתפּלה ּכל ּולהעלֹות הּׁשערים ְְְְֲִִֵַַַָָָלכּון
צּדיק ּכל ּכי הּׁשּיְך, לּׁשער ְִִִַַַַַַָָָּותפּלה
ּכמֹו מׁשה־ מׁשיח, ּבחינת הּוא ְְְִִִֶַַַָֹוצּדיק

קאמרּת ׁשּפיר מׁשה, ,(ג)ׁשאמרּו: ְְְִֶֶַַָָָֹ
מט)ּוכתיב –(בראשית ׁשילה יבא ּכי עד : ְִִִַָֹֹ

מׁשה כה:)ּדא בראשית הּוא(זוהר ּומׁשיח . ִֶַָָֹ
יהיה זה ּובׁשביל הּתפּלֹות, ּכל ְְְִִִִֶֶַָָּכלּול

ודאין מֹורח סנהדריןמׁשיח רז"ל שאמרו (כמו ְִִַַָָ

חטם,צג:) ּבחינת הם הּתפּלֹות ּכי ,ְְִִִֵֶַַֹ
ׁשּכתּוב מח)ּכמֹו ּותהּלתי(ישעיהו : ְְִִֶָָ

לְך :(ד)אחטם ֱֶָָ

ּבר־חנה:ּפרּוׁש:וזה ּבר רּבה אמר ְ ֶ ֵָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
קאזלינן הוי חדא  ַ ִ ְ ָ ָ ֵ ֲ ָ ֲ ָ ְ ִזמנא
ההּוא ּבהדן ואתלּוי  ַ ָ ֲ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ְּבמדּברא,
ּומֹורח עפרא ׁשקיל ּדהוה  ַ ָ ְ ַ ִ ָ ָ ֲ ַ ָ ְ ַטיעא,
ּפלן, לדּוכּתא ארחא הא ואמר:  ָ ְ ָ ְ ְ ָ ְֹ ָ ַ ָ ְ ֵלּה.
אמרינן ּפלן. לדּוכּתא ארחא  ַ ִ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ְ ָ ְֹ ָ ְוהא
ואמר מּמּיא. מרחקינן ּכּמה  ַ ָ ְ ָ ַ ִ ַ ִ ֲ ַ ְ ָ ַ ֵלּה:
אמר לּה. יהבינן עפרא. לי הבּו  ַ ָ ֵ ַ ִ ֲ ָ ָ ְ ַ ִ ָ ָלן:
לּה, ויהבינן ּתנינן ּפרסי. ּתמניא  ֵ ַ ִ ֲ ָ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָלן:
ּפרסי. ּתלתא ּדמרחקינן לן:  ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ִ ֲ ַ ְ ִ ָ ַ ָאמר

לּה: יכלית ולא לּה  ֵ ִ ֵ ָ ָ ְ ֵ ִ ֵ ֲאפכית

ְַַרׁשּב"ם:
יׁשמעאל:טיעאטיעאטיעאטיעא.... האיוהפכינןוהפכינןוהפכינןוהפכינן....סֹוחר ַַ ְְַַ ְְָָ ְְְִֵֵָָָ ְְָָ ְְָָ ְְִִ ִִַַ ַַַ

יהיה אם לנּס ֹותֹו עפרא, ּבהאי ְְְְְִִֶַַַַָָעפרא
ּכְך: ּכל ִָָָּבקי

ההּואזמנא ּבהדן אתלּוין חדא ִ ְ ָ ֲ ָ ִ ְ ַ ִ ַ ֲ ָ ַ 
זהטיעא יׁשמעאל. סֹוחר – ַ ְ ָ ְִֵֵֶָ

ּכל ּכלּול ׁשהּוא הּדֹור, צּדיק ְִִֶַַַָָּבחינת
ּבחינת זה ּותפּלֹות ּכמׁשיח. ְְְְִִִִֶַַַָהּתפּלֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו יׁשמעאל, (בראשיתסֹוחר ְְִֵֵֶָָ
ותרּגּומֹו:טז) עניְך, אל ה' ׁשמע ּכי :ְְְִֵֶַַָָ

ּכי סֹוחר, וזה:: צלֹותיְך. ה' ְְִֵֵֵֶַקּביל
ּבחינת וזה סחֹור, ּתרּגּומֹו ְְְְִִֶַַָסביב

ׁשּכתּוב ּכמֹו פט)אמּונה, :(תהלים ְֱֶָָ
סביבֹותיָך.ו ּבהדןאמּונתָך ואתלּוין ְְְֱִֶֶָ ִ ְ ַ ִ ַ ֲ ָ 

ע"ב.(‚) ק"א ע"ב.(„)שבת ק"ל דף נשא זוהר עיין



ט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יכסימּו 97 ֻ ְ ַ ְֹֹ ְּתהמת

– טיעא עצמנּוההּוא את ׁשּקׁשרנּו ַ ַ ְ ָ ְְֵֶֶַַָ
מׁשיח, ּבחינת ׁשהּוא הּדֹור, צּדיק ְִִִִֶַַַַָעם

הּתפּלה. עפראּכללּיּות וׁשקיל ְְְִִַָָ ָ ִ ַ ְ ָ 
ּפלן, לדּוכּתא הא ואמר:  ָ ְ ָ ְ ְ ָ ַ ָ ְ ַּומֹורח,

עפרא – ּפלן לדּוכּתא זההא ָ ְ ְ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ֶ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, מא)ּבחינת :(ישעיהו ְְְִִֶַָָ

ּבחינת זה וחרב חרּבֹו; ּכעפר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָיּתן
ּובקׁשּתי. ּבחרּבי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְִִִֶַַָָּתפּלה,
להריח, הּזה ּכח לֹו יׁש ּכי ְִִֵֶַַַַָֹּומֹורח,
הּתפּלֹות, ּכל ּכלּול ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָעל־ ידי

לְך. אחטם ּותהּלתי ואמר:ּוכתיב: ְְְֱִִִֶָָָ ָ ַ 
– ּפלן לדּוכּתא יֹודעהא ׁשהיה ָ ְ ְ ָ ְ ָ ֵֶַָָ

ּתפּלה ּכל יֹודע והיה ּתפּלֹות, ְְְֲִִֵֵַַָָָָׁשערי
לׁשבטֹו. ּכּמההּׁשּיְך לּה: ואמרינן ְְְִַַָ ָ ְ ִ ַ ֵ ַ ָ 

לי הבּו ואמר: מּמּיא,  ִ ָ ַ ָ ְ ָ ַ ִ ַ ִ ֲ ַ ְמרחקינן
ּתמניא לן: אמר לּה. ויהבינן  ָ ְ ַ ְ ָ ַ ָ ֵ ַ ִ ֲ ָ ְ ָ ְ ַעפרא.
לן: אמר לּה, ויהבינן ּתנינן  ָ ַ ָ ֵ ַ ִ ֲ ָ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְ ַּפרסי.
יכלית ולא אפכית ּפרסי.  ִ ֵ ָֹ ְ ִ ֵ ֲ ֵ ְ ַ ָ ָ ְּתלתא

– אנןהינּו:לּה. ּכּמה לּה: אמרינן ֵ ְַָ ְ ִ ַ ֵ ַ ָ ֲ ַ 
– מּמּיא ב)מּבחינתמרחקינן :(איכה ְ ַ ֲ ִ ַ ִ ַ ָ ְִִַ

ה'. ּפני נכח ּכּמים לּבְך אמרׁשפכי ְְִִִִֵֵַַַָֹ ַ 
ּתמניא לּמּודלן, הינּו ּבחינֹות, ָ ְ ַ ְ ָ ְְִִַ

ּתֹורה, חּמׁשי חמּׁשה ׁשהּוא ְֲִֵֶַָָָֻהּתֹורה,
ּתפּלֹות. –וׁשלׁשה לּה ויהבינן ּתנינן ְְְִָָ ֵ ַ ְ ָ ֲ ִ ַ ֵ 

הּלּמּוד ואחר לּמּוד, לׁשֹון ְְִִֵַַַַָּתנינן
מרחקינן ּכּמה להריח לּה ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָיהבינן

מים. ׁשל הּבחינה לןמּזאת ואמר ְְִִִֶַַָֹ ָ ַ ָ 
– ּפרסי ּבחינֹותּתלתא ׁשלׁשה הינּו ְ ָ ָ ַ ְ ֵ ְְְִַָ

זה, על סימן לנּו והראה ְְְִִֶֶַָָָּתפּלֹות.

זאת, למדרגה הּגענּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָֹֹׁשעדין
ׁשּנׁשּפְך עד ּבכּונה, ּכְך ּכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנתּפּלל

ראיה: והא ּכּמים. לפניו אפכיתלּבנּו ְְְֲִִֵַַָָָָָ ֵ ִ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו פט)– ּתׁשיב(תהלים אף : ְִֶַָָ

ּכי ּבּמלחמה; הקמֹותֹו ולא חרּבֹו ְְְֲִִֵַַָָֹצּור
אצל חרב ּבחינת הם הּתפּלֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַָּכל
ּבּבחינה הּתפּלֹות היּו ואם ְְְִִִִַַַָָָמׁשיח,
צּור מׁשיב היה לא ּבוּדאי ְִֵַַַַָָֹהּנ"ל,
הּגענּו לא ׁשעדין סימן וזה ְְְֲִִִֶֶַַַָֹחרּבֹו,
ּפני נכח ּכּמים לּבְך ׁשפכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַֹלמדרגת:

ה':

ׁשהּואּותפּלהה נּסים, ּבחינת הּוא ְ ִ ָ ְִִִֶַ
ּכי הּטבע, ּדרְך ִֵֶֶֶַַאין

איזֹו מחּיב הּטבע ּדבר,לפעמים ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועּקר הּטבע. את מהּפכת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָוהּתפּלה
אּלא אינֹו הּתפּלה, עּקר הינּו ְְִִִִֵֶַַַַָָהּנּסים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו לז)ּבארץ־ יׂשראל, :(תהלים ְְְִֵֶֶֶָָ
זה ואמּונה אמּונה, ּורעה ארץ ְְֱֱֵֶֶֶֶָָָׁשכן

ׁשּכתּוב ּכמֹו יז)ּתפּלה, ידיו(שמות ויהי : ְְְִִֶַָָָָ
היא זה ּובׁשביל ּכתרּגּומֹו; ְְְֱִִִֶַָאמּונה,

הארצֹות מּכל נד:)ּגבֹוּה ׁשם(זבחים על , ֲִֵַַָָָָ
ּוכתיב הם, ׁשם הּנּסים (ישעיהוׁשעּקר ְִִִִֵֶַַָ

נקראתסב) זה ּובׁשביל נס. הרימי :ְְִִִִִֵֵֶָ
ּבחינת סֹוחר, לׁשֹון ּכנען, ּכנען; ְְְְִֵֶֶַַַַַארץ
ואמּונתָך ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֱֱֶֶָָָאמּונה,

חכמינּווזהסביבֹותיָך. ׁשאמרּו ְְִֶ ֶ ְֲֵֶָָ
לברכה י.)זכרֹונם ארץ־יׂשראל(תענית : ְְְִִִֵֶֶָָָָ

ּבאים והּגׁשמים ּתחּלה, ְְְִִִַָָָָׁשֹותה
ׁשּכתּוב ּכמֹו מב)מּתהֹומֹות, :(תהלים ְְִֶָ
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לׁשֹון ּותהֹום קֹורא; ּתהֹום אל ְְְְֵֶּתהֹום
ׁשּכתּוב(ה)נס ּכמֹו א), ּכל(רות וּתהם : ְֵֵֶַָָֹ

חּדּוׁש, ּדבר על הינּו נס, על ּכי ְְִִִֵַַַַָהעיר,
חכמינּו ׁשאמרּו וזה ְְְֲִִֵֶֶַָָמתמיהין.

לברכה כה:)זכרֹונם הּתֹור(תענית קֹול : ְְִִַָָָ
ּכי ּגׁשמים, לענין – ּבארצנּו ְְְְְְִִִִֵַַַָנׁשמע
ּבארץ־ יׂשראל, נׁשמע הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָעּקר
הינּו הּנּסים, הינּו הּתהֹומֹות, ׁשם ְְְִִִַַַַָּכי

ּתפּלה. עׂשהוזהאמּונה, זה לעּמת ְְֱִָָ ֶ ְֶַָָֻ
ארץ־ הפְך הּוא ּומצרים ְֱִִִֶֶֶֶַֹאלקים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו זה, לעּמת זה ְְְִֵֶֶֶַָָֻיׂשראל,

יד) –(שמות לקראתֹו נסים ּומצרים :ְְִִִִַָָ
לעּמת ארץ־ יׂשראל, לעּמת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשּמצרים
ּתפּלה מקֹום אין זה ּובׁשביל ְְְִִִִִֵֶַָהּנּסים.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ט)ּבמצרים, והיה(שם : ְְְְִִֶַָָָ
ּבׁשביל ּכּפי. אפרׂש העיר את ְְְִִִִֵֶֶַַָֹּכצאתי
ּבארץ־ יׂשראל, אברהם ּכׁשּפגם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה,
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ לֹו ׁשהבטיח ְְִִֶַַָָָָּבׁשעה

אמר ארץ, ירּׁשת על טו)הּוא :(בראשית ְֶַַַָָֻ
אבֹותינּו ירדּו על־ידי־זה – אדע ְְֲֵֵֵֶַַַָָּבּמה
ארץ־ הינּו ּבאמּונה, ּפגם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָלמצרים,
יעקב וירד נּסים, ּבחינת ְְְֲִִִִֵַַַָָֹיׂשראל,

הּנּסים,ּוב הפְך ׁשּׁשם למצרים, ניו ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
יעקב ּדוקא וירדּו זה. לעּמת ְְְְֲֶֶֶַַַָָֹֻׁשּזה
ּבארץ־ יׂשראל, ּפגם הּוא ּכי ְְִִֵֶֶַָָָָּובניו,
ּובניו, יעקב וירדּו ּתפּלה, ְְְְֲִִַַָָָָֹּבחינת
ּבחינת ׁשהם ּתפּלה, ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהם
ועל־ידי ּתפּלה. ׁשערי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָׁשנים־עׂשר
ּכּנ"ל, ּובניו יעקב הם הּתפּלה ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעּקר

לארץ־ יׂשראל, זכה לא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹעל־ ידי־ זה
ּובניו, יעקב אּלא ּתפּלה, ְְֲִִִֶַַָָָָֹלבחינת

ׁשּכתּוב כא)ּכמֹו ביצחק(בראשית ּכי : ְְְִִֶָָ
יצחק ּכל ולא זרע, לָך לא.)יּקרא .(נדרים ְְְִִֵַָָָָֹ

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ח.) אּלא(תענית יֹורדין הּגׁשמים אין :ְְִִֵֶַָָ

ארץ־ ּבחינת הינּו אמנה, ְְְֲִִִֶֶַַָָּבׁשביל
ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַָָיׂשראל,
ׁשּׁשם ּתחּלה, ׁשֹותה והיא ְְֱִִֶָָָָאמּונה,
ׁשּכתּוב: ּכמֹו נּסים, ּבחינת ְְְִִִֶַַָהּתהֹומֹות
חכמינּו ׁשאמרּו וזה העיר. ּכל ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹוּתהם

לברכה ח:)זכרֹונם ּבׁשעה(שם : ְְְִִָָָָָ
ּפרּוטה אפּלּו יֹורדין, ְְְֲִִִֶַָָׁשהּגׁשמים
ּבחינת זה ּפרּוטה מתּברכת. ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבּכיס
זכרֹונם חכמינּו ואמרּו הּתֹור, ְְְֲִֵַָָָקֹול
לתֹור, ּדמיא רּודיא האי ְְְְִַָָָָָלברכה:
ּבין עֹומד והּוא ׂשפותּה, ְְְִִֵֵֵָָּופריטא
מּׁשני ּכלּול ׁשהּוא לתהֹומא, ְְְִִֵֶָָָּתהֹומא
הּנּסים. ּכללּיּות ׁשהּוא ְְִִִֶַַָהּתהֹומֹות,
ׁשּפעמים – ׁשּבּכיס ּפרּוטה ְְְִִֶֶֶַָָוזה:
הּגׁשמים ועל־ידי הּנּסים, ּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹנתּכּסה
הּנּסים הינּו הּפרּוטה, ְְְִִִֵַַַָָנתּברְך
ּבני־אדם ואּלּו ׂשפותּה. ְְְְִִִֵֵֵָָָָּדפריטא
ואֹומרים הּנּסים, ּכל ְְְִִִִִַַַָהּמכחיׁשים
איזהּו רֹואים ואם הּטבע, ּדרְך ְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשהּכל
ּדרְך עם הּנס את מכּסים הם ְִִֵֵֵֶֶֶַַנס,
הּטבעים ּדרְך ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָהּטבע,
ּכי ּבּתפּלה, ׁשּפֹוגמים נמצא –ְְְִִִִֶַָָ
את ׁשּמׁשּנה נּסים, היא ְְִִִִֶֶַַָָהּתפּלה

שם.(‰) רש"י ועיין בדבר, יש נסים מעשה פ"ד רבה בראשית עיין
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ׁשאין ּבאמּונה, ּופֹוגמים ְֱִֵֶֶַַָָהּטבע;
יתּברְך; הּבֹורא ּבהׁשּגחת ְְְֲִִִֵַַַַַָָמאמינים
מקֹום ׁשהּוא ּבארץ־יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶֶָּופֹוגמים
הּתֹור וקֹול ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְִִֶַַָהּנּסים,
ארץ־ ׁשאמרּו: ּוכמֹו ּבארצנּו, ְְְְְִֵֶֶֶַַָנׁשמע
ׁשם ּכי ּתחּלה, ׁשֹותה ְְִִִֵָָָָיׂשראל
ּכמֹו הּנּסים, מקֹום ְְְִִַַהּתהֹומֹות,
ועל־ ידי־ זה העיר. ּכל וּתהם ְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב:
זה ּכי מצרים, ּבגלּות לּפל ְְִִִִִֶַָָֹצריְך
הּגלּיֹות וכל ּכּנ"ל, עׂשה זה ְְֶַַַַָָָָֻֻלעּמת
ׁשהם ׁשם על מצרים, ּבׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַֻמכּנים

ליׂשרא פ'למצרים בראשית במדרש (כשארז"ל ְְְִִֵֵָ
:טז)

ּפרּוׁש: –וזה יכסימּו מיּתהמת ְ ֶ ֵ ְ ְֹֹ ַ ְ ֻ ִ
הּנּסים, את ְִִֶֶֶַַׁשּמכּסה

הּטבע ּדרְך ׁשהּוא ּדבר לכל ְְֶֶֶֶֶַַַָָָּומראה
אבן.– ּכמֹו במצֹולת מּׁשםירדּו ָ ְ ִ ְ ְֹ ָ ֶ ִָ

יׂשראל אבן מט)רעה ּתרּגּומֹו:(בראשית , ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּובנן. מצרים,מצֹולתאב ּבחינת זה ְְִָ ְְִִִֶַַֹ
יב)ׁשּנאמר מצרים,(שמות את וינּצלּו : ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

ׁשהם ּובניו, יעקב הינּו ּובנן, אב ְְְֲִֵֶַַָָָֹּכמֹו
ּבחינת נּסים, ּבחינת ּתפּלה, ְְְְִִִִִִַַַָּבחינת
ּולפי ירידתם לפי ְְְְִִִִֵֶֶָָָארץ־ יׂשראל.
ּובאמּונה ּבתפּלה ׁשּפגם ְְֱִִֶֶַַָָָָהּפגם
לעמק לירד צריְך ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּובארץ־ יׂשראל,
יעקב ׁשּירדּו ּכמֹו מצרים, ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַָָֹהּגלּות
ּבּמה אברהם: ּכׁשאמר למצרים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָּובניו

ארץ: ירּׁשת על ְֵֶַַַָֻאדע,

ז"ל) לׁשֹונֹו ּכאן  ְ ָ ַ(עד

ט תפילה

È‰ÈÈ‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈«¿»»¡…«ƒ¿»≈…≈
e�kÊ˙e ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,ÂÈ„·Ú ˙lÙ˙a ¯ÁBa‰ ,·˜ÚÈ«¬…«≈ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«≈»«¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿«≈
·Ï·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ e�È˙BpÁ˙e e�È˙BlÙz ÔpÁ˙‰Ïe Ïlt˙‰Ï ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁa«¬»∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆¡∆¿≈
EÈ�ÙÏ ‰lÙz‰ È¯eac ‡ÈˆB‡L È�kÊÂ ,Ï‡LpL ‰Ó e��È·‰ ,¯a„pM ‰Ó e�¯B‰ .ÌÏL»≈≈«∆¿«≈¬ƒ≈«∆ƒ¿«¿«≈ƒ∆ƒƒ≈«¿ƒ»¿»∆
˙B·LÁn‰Â CLÁ‰ ˜ÓÚ CBzÓ ‡ˆÈÏ ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÈÏ ¯È‡iL ÔÙ‡a .BzÓ‡Ï ˙Ó‡a∆¡∆«¬ƒ¿…∆∆»ƒƒ»¡∆≈≈ƒ…∆«…∆¿««¬»
‰lÙz‰ ˙ÚLa Ë¯Ù·e ,˙Ú ÏÎa È˙B‡ ÌÈ·aÒÓe ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ‰ ˙BtÏw‰Â ˙B¯Ê»¿«¿ƒ»¿ƒ»«¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»
ÌÈÏeaÏ·e ÌÈ·eaÒ È�ÈÓ ‰nÎa ,‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ È˙B‡ ÌÈ·aÒÓe ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌlkL∆À»»ƒ»«¿«¿ƒƒƒ»«ƒ»ƒ»¿«»ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
ÏBÎÈ È�È‡Â ,‰lÙ˙a Èt ÁzÙÏ ÏBÎÈ È�È‡L „Ú ,¯tÒÓe C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó ‰a¯‰«¿≈¿…¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»«∆≈ƒ»ƒ¿…«ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ»
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˙B¯Ê ˙B·LÁn‰Â CLÁ‰ Ï„bÓ ,Èe‡¯k È˙lÙ˙a „Á‡ ¯eac elÙ‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬ƒƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ…∆«…∆¿««¬»»
ÈÏ ÔÈ‡Â .‰lÙz‰ ˙ÚLa „ˆ ÏkÓ È˙B‡ ÌÈ·aÒÓ‰ ÌÈÎÒn‰Â ˙BÚÈ�n‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ«¿«¿ƒƒƒ»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ
˙Èlb ¯L‡k ,˙Ó‡‰ ¯eac È„È ÏÚ Ì‡ Èk Ì‰Ó Ïˆp‰Ï ‰Ïv‰Â ‰Â˜z Á˙t ÌeL∆«ƒ¿»¿«»»¿ƒ»≈≈∆ƒƒ«¿≈ƒ»¡∆«¬∆ƒƒ»
˜ÓÚ CB˙a e�Ï ¯È‡z ˙Ó‡‰ ¯eac È„È ÏÚ ¯L‡ ,ÌÈLB„w‰ EÈÓÎÁ È„È ÏÚ e�Ï»«¿≈¬»∆«¿ƒ¬∆«¿≈ƒ»¡∆»ƒ»¿…∆
ÏÎÏ ‰z‡ ·B¯˜Â ˙Ó‡a ıÙÁ ‰z‡ Èk ,ÏB„b ¯B‡Ï CLÁÓ ˙‡ˆÏ ‰ÏÙ‡‰Â CLÁ‰«…∆¿»¬≈»»≈≈…∆¿»ƒ«»»≈∆¡∆¿»«»¿…

.˙Ó‡a Ee‡¯˜È ¯L‡¬∆ƒ¿»∆¡∆

Ôk ÏÚÂ,EÈÏ‡ Ètk N¯ÙÏÂ EÈ�ÙÏ ÁhzL‰Ïe ,È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�t ˙BlÁÏ È˙‡a ¿«≈»ƒ¿«»∆¿…»¡…«¿ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ¿…««≈∆
ÈÏÚ ÚÈtL˙Â È�BÓk ÔBÈ·‡Â È�Ú ÏÚ ,ÈÏÚ ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚzL∆¿≈«¬∆»¬ƒƒƒ»««»ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»«
,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰lÙz‰ È¯eac EÈ�ÙÏ ¯a„Ï ‰kÊ‡L ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ»¡∆∆∆¿∆¿«≈¿»∆ƒ≈«¿ƒ»∆¡∆«¬ƒ
¯È‡iL ‰kÊ‡ ÔÚÓÏ ,ÏeÏˆÂ CÊ ¯e¯a ˙Ó‡a ÈtÓ ‰lÙz‰ È¯eac Ïk ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»ƒƒ∆¡∆»«¿»¿««∆¿∆∆»ƒ

B‡ ÈÏ‰ˆB¯‰ ,˙Ú ÏÎa e�ÈÏÚ ¯ab˙n‰ ÏB„b‰ CLÁ‰ CB˙a ÌÈÁ˙t‰ ‡ˆÓÏ ˙Ó‡‰ ¯ ƒ»¡∆ƒ¿…«¿»ƒ¿«…∆«»«ƒ¿«≈»≈¿»≈»∆
ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ Ì‡Â .ÏB„b‰ E¯B‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,epnÓ ¯ÈzÒ‰Ïe CÈLÁ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»¿«»¿ƒ»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÈzLlLÂ È˙È�LÂ ,„‡Ó ‰a¯‰ ÌÈÓ‚t EÈ�ÙÏ ÈzÓ‚Ùe ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ ,EÈ�ÙÏ¿»∆ƒ¿««««∆»«¿ƒ¿»∆¿»ƒ«¿≈¿…¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
ÒÁ ,ÈÏÚ ÈzÙÒB‰ ,Ì‚Ùe ‡ËÁ Ïk È„È ÏÚ ÌÚt ÏÎ·e ,¯tÒÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚt Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ≈ƒ¿»¿»«««¿≈»≈¿¿»«¿ƒ»««
˙BvÁÓe ÌÈÎÒÓ ÏÚ ˙BvÁÓe ÌÈÎÒÓe ,¯bÒÓ ÏÚ ¯bÒÓe CLÁ ÏÚ CLÁ ,ÌBÏLÂ¿»…∆«…∆«¿≈««¿≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
CLÁ‰ ˜ÓÚ CB˙a È˙‡a ¯L‡ „Ú ,ÌÈÏeaÏa ÏÚ ÌÈÏeaÏ·e ,˙BÚÈ�Ó ÏÚ ˙BÚÈ�Óe¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¬∆»ƒ¿…∆«…∆
ÏÚ ˙‡ˆÏ ,ÌL LiL ÌÈÁ˙t È�ÈÓ Ïk È�ÈÚÓ e¯zÒ�Â eÎLÁ�Â ,„‡Ó ‰ÏB„b ‰ÏÙ‡Â«¬≈»¿»¿…¿∆¿¿¿ƒ¿¿≈≈«»ƒ≈¿»ƒ∆≈»»≈«
˙ÏBaLÂ ÌÈÓ ÈwÓÚÓa È˙‡a „ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏeˆÓ ÔÂÈa ÈzÚ·Ë" ,‰¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Ó Ì„È»»≈¬≈»¿»»«¿ƒƒ≈¿»¿≈»√»»ƒ¿«¬«≈«ƒ¿ƒ∆

:"È�˙ÙËL¿»»¿ƒ

Ô‰,ÌÁ¯ ,ÒeÁ ,ÒeÁ ,ÏÓÁ ,ÏÓÁ ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a ‰Ê ÏÚ ≈«∆»ƒ¿»∆¿…»¡…»≈…≈¬«¬…¬…«≈
e�Ï ˙Èl‚Â ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e�ÈÏÚ e¯·bL ÌLÎe ,Ïv‰ ,Ïv‰ ,ÌÁ«̄≈«≈«≈¿≈∆»¿»≈«¬∆«¬»∆»¬ƒ¿ƒƒ»»
e�¯ÊÚ˙Â ,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È e�ÈÏÚ EÈÓÁ¯Â EÈÚÓ ‡� eÓ‰È Ôk ,˙‡f‰ ‰LB„w‰ ‰ˆÚ≈»«¿»«…≈∆¡»≈∆¿«¬∆»≈¿…»¡…≈¿««¿≈
‰kÊpL ,˙‡f‰ ‰LB„w‰ ‰ˆÚ Ìi˜Ï ‰kÊpL ÌÈ‡ÏÙp‰Â ÌÈ‡¯Bp‰ EÈ„ÒÁa e�ÚÈLB˙Â¿ƒ≈«¬»∆«»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿«≈≈»«¿»«…∆ƒ¿∆
‡Ï ¯L‡ „Ú ,e�È˙Lw·e e�È˙BpÁ˙e e�È˙BlÙ˙a EÈ�ÙÏ ˙Ó‡ È¯eac e�ÈtÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒƒƒ≈¡∆¿»∆ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«»»≈«¬∆…
.e�˙„B·ÚÂ e�˙lÙzÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙B‡ Ú�ÓÏ ‰ÏÙ‡Â CLÁ ÌeLÏ Ák ÌeL ‰È‰Èƒ¿∆…«¿…∆«¬≈»ƒ¿…«»«¿»ƒ¿ƒ»≈«¬»≈
,‰lÙz‰ ˙ÚLa Ë¯Ù·e ˙Ú ÏÎa e�ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï ÌÈˆB¯‰ ‰ÏÙ‡Â CLÁ È�ÈÓ ÏÎ·e¿»ƒ≈…∆«¬≈»»ƒ¿ƒ¿«≈»≈¿»≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»
B„È ÏÚ ˙‡ˆÏ e�ÈtÓ ‡ÈˆBpL ˙Ó‡‰ ¯eac È„ÈŒÏÚ ÌÈÁ˙t‰ ‡ˆÓÏ ÏÎe� ÌlÎa¿À»«ƒ¿…«¿»ƒ«¿≈ƒ»¡∆∆ƒƒƒ»≈«»
,"ÈkLÁ dÈbÈ È‰Ï‡ ‰Â‰È È¯� ¯È‡z ‰z‡ Èk" ,ÏB„b ¯B‡Ï CLÁÓ ,‰¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Ó≈¬≈»¿»≈…∆¿»ƒ«»»ƒ≈ƒ¿…»¡…««ƒ«»¿ƒ
."„ÁÙ‡ ÈnÓ ÈiÁ ÊBÚÓ ‰Â‰È ,‡¯È‡ ÈnÓ ÈÚLÈÂ È¯B‡ ‰Â‰È" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂƒÀ«ƒ¿»∆»¿…»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒƒ»¿…»»««ƒƒ∆¿»
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‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ˙¯Á‡ ‰Ïv‰ Á˙t ÌeL ÈÏ ÔÈ‡ ¯L‡ ,È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È ‰z‡ Èkƒ«»»«¿»¿…»¡…«¬∆≈ƒ∆««»»«∆∆ƒƒ«¿≈∆
.Èe‡¯k EÈ�ÙÏ ˙Ó‡ È¯eac ¯a„Ï È˙B‡ ‰kÊzL È„È ÏÚ«¿≈∆¿«∆ƒ¿«≈ƒ≈¡∆¿»∆»»

È�¯ÊÚ˙Â„a CÏÈÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¯˜L ¯·c ‡ˆÈ ‡lL ‰kÊ‡Â ,„ÈÓz ˙Ó‡ C¯ ¿««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ≈≈¿∆∆¡∆»ƒ¿∆¿∆∆…≈≈¿«∆∆
elÙ‡ ÈtÓ ¯˜L ÌeL ‡ˆÈ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÓL˙Â ,ÌÏBÚÏ ÈtÓƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…≈≈∆∆ƒƒ¬ƒ
,EÈÏ‡ È··Ï ˙‡ „ÁÈ˙e .„ÈÓz ˙Ó‡ È¯eac eÈ‰È È¯eac Ïk ˜¯ ,‰�eÎa ‡lL ˙eÚËa¿»∆…¿«»»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈¡∆»ƒ¿«≈∆¿»ƒ≈∆
ÌÈÓM‰ ÔÓ È�ÚiÒz ‰z‡Â BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ Ï‡ Èz·LÁÓe ÈzÚc ˙Bh‰Ï „ÈÓz ‰kÊ‡L∆∆¿∆»ƒ¿««¿ƒ«¬«¿ƒ∆»¡∆«¬ƒ¿«»¿«¿≈ƒƒ«»«ƒ
È�ÎÈ¯„‰" .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ˙Ó‡‰ C¯cÓ ‰h‡ ‡ÏÂ ,„ÈÓz ˙Ó‡‰ ·È˙�a CÏÈÏÂ C¯„Ïƒ¿…¿≈≈ƒ¿ƒ»¡∆»ƒ¿…«∆ƒ∆∆»¡∆»ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ
EzÓ‡Â E¯B‡ ÁÏL ,ÌBi‰ Ïk È˙Èe˜ E˙B‡ ÈÚLÈ È‰Ï‡ ‰z‡ Èk È�„nÏÂ EzÓ‡a«¬ƒ∆¿«¿≈ƒƒ«»¡…≈ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»«¿«¿«¬ƒ¿
„Ú ˙Ó‡ ¯·c ÈtÓ Ïvz Ï‡Â ,EÈ˙B�kLÓ Ï‡Â EL„˜ ¯‰ Ï‡ È�e‡È·È È�eÁ�È ‰n‰≈»«¿ƒ¿ƒƒ∆«»¿¿¿∆ƒ¿¿∆¿««≈ƒƒ¿«¡∆«

:"ÈzÏÁÈ EÈËtLÓÏ Èk „‡Ó¿…ƒ¿ƒ¿»∆ƒ»¿ƒ

‰kÊ‡ÂÏÎe‡L È�¯ÊÚ˙Â ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ È˙pÁ˙e È˙lÙ˙e ÈÁÈL CtLÏ „ÈÓz ¿∆¿∆»ƒƒ¿…ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡∆«¬ƒ¿««¿≈ƒ∆«
EÈ�ÙÏ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â .˙Ó‡a EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN Ïk L¯ÙÏ¿»≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¡∆¿∆»¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»∆
,„‡Ó ÌÈa¯Ó ‰n‰ ÈÎ¯ˆ Èk ,e�··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…«≈…≈¬«ƒ«»»«¿»∆¿»≈ƒ¿»«≈»¿Àƒ¿…
¯LÙ‡ È‡ ,ÔÈqÓÏe˜ ÌÈn‚‡ ÏÎÂ BÈc ÌÈni‰ Ïk el‡ .L¯ÙÏe ¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»¿»≈¿»≈ƒ»««ƒ¿¿»¬«ƒ¿Àƒƒ∆¿»
ÚÈ�Î‰Ï e�ÏÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Èk ,„‡Ó ÌÈa¯n‰ e�ÈÎ¯vÓ ‰ˆ˜ ÒÙ‡ L¯ÙÏe ¯‡·Ï¿»≈¿»≈∆∆»∆ƒ¿»≈«¿Àƒ¿…ƒ¬«ƒ…ƒ¿«¿¿«¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a EnÓ ÌÈ˜BÁ¯ e�Á�‡Â ,e�z‡Ó ‰Ú¯ ‰Â‡z ÌeLÂ ‰Ú¯ ‰cÓ ÌeL Ïh·Ïe¿«≈ƒ»»»¿«¬»»»≈ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿¿«¿ƒ
e�Èt ÌzÒ� EÈ�ÙÏ e�˙ÁÈN L¯ÙÏ ÌÈ‡a e�Á�‡L ˙Ú ÏÎa ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,˜eÁ¯‰»ƒ¿««ƒ≈¿»≈∆¬«¿»ƒ¿»≈ƒ»≈¿»∆ƒ¿«ƒ

.EÈ�ÙÏ Èe‡¯k ¯eac ÌeL ¯a„Ï ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,e�È�BLÏe¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈ƒ»»¿»∆

‰Â‰ÈÔÎ‰Â ,e��ÚÂ e�pÁ .˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚� EÈ�ÙÏe ,e�È··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÈ‰Ï‡ ¿…»¡…ƒ«»»«¿»∆¿»≈¿»∆ƒ¿»«¬»≈«¬≈¿»≈
E¯B‡ e�Ï ÁzÙiL ÔÙ‡a EÈ�ÙÏ ˙Ó‡ È¯ea„Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊÂ ,e�È··Ï¿»≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿ƒ≈¡∆¿»∆¿…∆∆À¿«»¿
e�È˙BpÁ˙e e�˙ÁÈN L¯ÙÏ ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊ�Â .˙Ó‡‰ ÌˆÚ ‡e‰L ,‰Ê È„È ÏÚ ÏB„b‰«»«¿≈∆∆∆∆»¡∆¿ƒ¿∆«¿≈∆¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈
¯ÒÁM ‰Ó ÏÎÂ ,e�ÈÎ¯ˆ Ïk ˙Ó‡a e�ÈtÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ�Â ,Èe‡¯k ˙Ó‡a „ÈÓz EÈ�ÙÏ¿»∆»ƒ∆¡∆»»¿ƒ¿∆¿ƒƒƒ∆¡∆»¿»≈¿»«∆»≈

‚a e�ÏCtLÏ ‰kÊpL „Ú ,e�Èt È¯Ó‡a EÈ�ÙÏ ¯‡·Ïe L¯ÙÏ ÏÎe� Ïk‰ - LÙ�Â Ûe »¿»∆∆«…«¿»≈¿»≈¿»∆¿ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…
ÔÈÊ‡˙Â ,e�ÈÏÚ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚ˙ÈÂ .e�È˙BpÁ˙e e�È˙BlÙ˙a ‰Â‰È EÈ�t ÁÎ� ÌÈnk e�aÏƒ≈««ƒ…«»∆¿…»ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«¬∆»≈¿«¬ƒ
ÔÙ‡a ,ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�aÏ ˙BÏ‡LÓ Ïk ‡lÓ˙e ,e�È˙BpÁz ·ÈL˜˙Â e�È˙ÚÂL«¿»≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«≈»ƒ¿¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ¿…∆
,e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk E�Bˆ¯ ˙BNÚÏÂ ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰kÊpL∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆≈«»¿«»¿«¬¿¿»¿≈«≈

.Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ e�È‡ˆ‡ˆÂ e�Á�‡¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿≈ƒ¿»≈

È�kÊÂLiL ˙BÁk‰ Ïk ÌÚ ˙Ó‡a Èe‡¯k ‰ÓÏL ‰�eÎa Ïlt˙‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿«≈¿«»»¿≈»»»∆¡∆ƒ»«…∆≈
CB˙a ÈÁk Ïk LcÁ˙iL „Ú ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡a ÈÁk Ïk ÒÈ�Î‰Ï ‰kÊ‡Â ,Èaƒ¿∆¿∆¿«¿ƒ»…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈»…ƒ¿
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ÔÎ·eË·M‰Â ¯ÚM‰ C¯c EÈ�ÙÏ e�˙lÙz ˙BÏÚ‰Ï e�¯ÊÚ˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�pÁz ¿≈¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿««¿≈¿«¬¿ƒ»≈¿»∆∆∆«««¿«≈∆
C¯c e�˙lÙz ‰ÏÚzL È„k ,e�·ˆÁ� ÌMÓ ¯L‡ ,e�È˙ÓL� L¯LÏ CiM‰««»¿…∆ƒ¿»≈¬∆ƒ»∆¿«¿¿≈∆«¬∆¿ƒ»≈∆∆
Lc˜n‰ ˙È·e ÌÈÏLe¯ÈÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡ C¯c ‰ÓÈÓM‰ e�˙lÙ˙Ï CiM‰ ‡e‰‰ ¯ÚM‰««««««»ƒ¿ƒ»≈«»«¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈ƒ»«ƒ≈«ƒ¿»
˙‡ ¯¯BÚÏ e�˙lÙ˙Ï Ák ‰È‰ÈÂ ,Ez·L ÔBÎÓÏ e�˙lÙz ‰ÏÚzL „Ú ,ÌÈL„˜ ÈL„˜Â¿»¿≈√»ƒ«∆«¬∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆…«ƒ¿ƒ»≈¿≈∆
‰·BË e�ÈÏÚ ÚÈtLÈÂ .e�z‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL Ë·LÂ ¯ÚLÏ CiM‰ ÔBÈÏÚ‰ Ïfn‰««»»∆¿««»¿««»≈∆∆»∆»¿∆»≈ƒ»¿«¿ƒ«»≈»

.e�„È ÈNÚÓ ˙‡ ÁÈÏˆ‰Ïe ‰Ó„‡‰ È¯t Ïk ˙‡ C¯·Ï ,‰Î¯·e¿»»¿»≈∆»¿ƒ»¬»»¿«¿ƒ«∆«¬≈»≈

ÔÈÓÊ˙ÂÌ‰Ï C¯ËˆpL Ì„˜ e�È˙BÒ�¯t ˙‡ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�Ï ¿«¿ƒ»¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ∆«¿»≈…∆∆ƒ¿»≈»∆
‡ÏÂ „B·Îa ,¯Úˆa ‡ÏÂ ˙Á�a ,¯eq‡a ‡ÏÂ ¯z‰a ,ÌeˆÓˆa ‡ÏÂ ÁÂ¯a¿∆«¿…¿ƒ¿¿∆≈¿…¿ƒ¿««¿…¿««¿»¿…
‡ÏÂ Ì„Â ¯Na ˙�zÓ È„ÈÏ ‡Ï e�ÎÈ¯ˆz Ï‡Â .‰‡Ïn‰Â ‰·Á¯‰ E„È ˙ÁzÓ Èef·a¿ƒƒ««»¿»¿»»¿«¿≈»¿««¿ƒ≈…ƒ≈«¿«»»»»¿…
.‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ „ÈÓz E˙¯B˙a ˜ÒÚÏÂ E�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ‰kÊpL ÔÙ‡a ,Ì˙‡ÂÏ‰ È„ÈÏƒ≈«¿»»»¿…∆∆ƒ¿∆«¬¿¿¿«¬…¿»¿»ƒ»»»¿»

.„Á‡ ÌB˜Óa ‰l„‚e ‰¯B˙Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ¿»¿À»¿»∆»

ÏÓÁÂÏÎÏ ¯ÊÚ˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÏB„b ‰M„˜a e�‚eeÊ ‰È‰iL e�¯ÊÚÂ e�ÈÏÚ ‡� «¬…»»≈¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ¿À»¿»ƒ¿¿«¿«¬…¿»
ÚÔÈÓÊzL ,B‚eeÊ ‡BˆÓÏ CÈ¯vL ÈÓ ÏÎÏ e�ÈˆÏÁ È‡ˆBÈ ÏÎÏe Ï‡¯NÈ ˙Èa En«¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈¬»≈¿»ƒ∆»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ

˜¯ .e�È˙B�BÂÚa ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ‚eef‰ eÙlÁ˙È ‡ÏÂ ,ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ Ôe‚‰‰ B‚eeÊ BÏƒ∆»ƒ«»«ƒ¿…ƒ¿«¿«ƒƒ«¿»«¬≈«
ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯‰ B‚eeÊ ‰¯‰Ó ‡ˆÓÈ „Á‡ ÏkL Ï‡¯NÈ EnÚ È�a ÏÎÏ ¯ÊÚz«¬…¿»¿≈«¿ƒ¿»≈∆»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ»»ƒ«»«ƒ

:˙BÓLp‰ ÈL¯L ÈÙk ˙Ó‡a∆¡∆¿ƒ»¿≈«¿»

e�kÊÂÁk Ì‰Ï LÈ ¯L‡ ,¯BcaL ˙Ó‡ È˜ÈcvÏ e�˙lÙz Ïk ¯M˜Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈»¿ƒ»≈¿«ƒ≈¡∆∆«¬∆≈»∆…«
:‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎÏ CiM‰ Ë·M‰Â ¯ÚM‰ C¯c EÈ�ÙÏ e�˙lÙz ˙BÏÚ‰Ï¿«¬¿ƒ»≈¿»∆∆∆«««¿«≈∆««»¿»¿ƒ»¿ƒ»

‡p‡e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�¯ÊÚÂ e�kÊÂ e�pÁ .‰�eÓ‡Ï ‡Ï‰ EÈ�ÈÚ ,‰Â‰È »»¿…»≈∆¬…»¡»»≈¿«≈¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ«»≈
˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â È˙B‡ ‰kÊ˙e .Ú‚¯ ˜ÒÙ‰ ÈÏa „ÈÓz ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡¡»¿«¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈∆«¿«∆ƒ¿∆»«¿≈
,„ÈÓz ˙Ó‡a ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¡»¿≈»∆¡∆¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆¡∆»ƒ
.ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÏÏk ‰iË�e ÏeaÏa ÌeL ÈÏ·e ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ıeÁ ˙·LÁÓ ÌeL ÈÏa¿ƒ«¬∆∆«¿»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»«¿»

‰kÊ‡Â˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�Â ÌÈq� ÌÏBÚÓ e�nÚ ˙ÈNÚ ¯L‡ ÌÈLB„w‰ EÈq�a ÔÈÓ‡‰Ï ¿∆¿∆¿«¬ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬∆»ƒ»ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿
ÌÈq�Â ÔÈ‡lÚ ÌÈq� ,‰zÚ „Ú ¯B„Â ¯Bc ÏÎa e�nÚ ‰NBÚ ‰z‡ ¯L‡Â«¬∆«»∆ƒ»¿»»««»ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ
C¯c ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈq�Â Ú·h‰ C¯c ÈtŒÏÚ ÌÈq� .ÌÈ¯zÒ� ÌÈq�Â ÌÈÏ‚� ÌÈq� ÔÈ‡zz«»ƒƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«ƒ∆∆«∆«¿ƒƒ∆…«ƒ∆∆
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˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ,Ë¯Ùa ÌÈq�Â ÏÏÎa ÌÈq� ,Ú·h‰«∆«ƒƒƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»¿»≈
‰ÓÏL ‰�eÓ‡a Ì‰a ÔÈÓ‡‰Ï Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ È�‡ ‰kÊ‡ ÌlÎa ,‰ÚL ÏÎ·e¿»»»¿À»∆¿∆¬ƒ¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¬ƒ»∆∆¡»¿≈»
ÌÈˆB¯‰ ¯˜L È¯·Bc Ïk Èt ¯kÒ˙Â ÌzÒ˙Â .ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÏÏk ÏeaÏ·e ÈÙc ÌeL ÈÏa¿ƒ…ƒƒ¿¿»«¿»¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ»¿≈»∆»ƒ
Ì‰È�Ù ‡lÓ" ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ú·h‰ C¯c CB˙a ÌÈq� ˙BqÎÏe ·la ˙e¯ÈÙk ÒÈ�Î‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«≈¿«ƒƒ¿∆∆«∆««¿»«≈¿≈∆
‰·‡� ‡lL Ì‰Ó Ïˆp‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ¯ÊÚÂ ,"‰Â‰È EÓL eL˜·ÈÂ ÔBÏ»̃ƒ«¿ƒ¿¿…»«¬…»¿«¬∆»«ƒ¿ƒ»≈≈∆∆……∆
Ìz·LÁÓ Ïh·Ïe ¯˜ÚÏÂ Ì¯aLÏe ÌÚÈ�Î‰Ï Ák e�Ï Ôzz ˜¯ ,ÏÏk Ì‰Ï ÚÓL� ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆¿»«ƒ≈»…«¿«¿ƒ»¿«¿»¿«¬…¿«≈«¬«¿»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰Â ÌÈ„f‰Â ÌÈ�Èn‰ ÏÎÂ ,‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ÌÈ�ÈLÏnÏÂ ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰Ú¯‰»»»ƒ»»¿««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»«ƒƒ¿«≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ

¯ke·eLÈÂ ,‰ÎB·p‰Â ‰Ú¯‰ ÌzÚcÓ Ìlk eË¯Á˙ÈÂ e·eLiL ÌaÏa Ô˙Â ,e„·‡È Ú‚ ¿∆«…≈¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿À»ƒ«¿»»»»¿«¿»¿»
.E˙eÎÏÓ Ák e¯ÈkÈÂ ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ÌlkÀ»≈∆∆¡∆¿«ƒ…««¿∆

Ï‡e�kÊÂ :Èe‡¯k ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ‰kÊpL ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯a e�¯ÊÚ ,‰�eÓ‡ ≈¡»»¿≈¿«¬∆»¬ƒ∆ƒ¿∆∆¡»¿≈»∆¡∆»»¿«≈
¯B˜Ó ÌÈqp‰Â ‰lÙz‰Â ‰�eÓ‡‰ ¯B˜Ó ,e�˙M„˜ ÌB˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï»¿∆∆ƒ¿»≈¿¿À»≈¿»¡»¿«¿ƒ»¿«ƒƒ¿
ÌB˜Ó ,e�z¯‡Ù˙Â e�L„˜ ÌB˜Ó ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ˙e·¯˜˙‰ ¯B˜Ó ,ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿

.e�ÈÓÈ C¯‡Â e�ÈiÁ«≈¿…∆»≈

e�È·‡ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁa e�kÊÂ ,„ÒÁ ˙·„�Â ÌpÁ ˙�zÓa e�ÈÏÚ ÏÓÁ ,ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ¬…»≈¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«∆∆¿«≈«¬»∆»¬ƒ
.‰·‰‡·e ‰‡¯Èa ˙Ó‡a ÌL Ec·ÚÏ ‰kÊ�Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰¯‰Ó ˙BÏÚÏ«¬¿≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿∆¿»¿¿»∆¡∆¿ƒ¿»¿«¬»
,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk ‰Ê e�ˆ¯‡Ó e�ÈÏb ¯L‡ e�È˙eÏb ˜ÓÚ CBzÓ e�‡ÈˆB‰Ï ¯‰Óe«≈¿ƒ≈ƒ…∆»≈¬∆»ƒ≈«¿≈∆«»¿«»»ƒ

.e�ˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ ‰¯‰Ó e�ÎÈÏB˙Â ı¯‡‰ ˙BÙ�k Úa¯‡Ó ÌBÏLÏ e�‡È·‰Â«¬ƒ≈¿»≈«¿««¿»»∆¿ƒ≈¿≈»¿ƒ¿«¿≈

B�Ba¯Ì‚t ˙ÓÁÓ ˜¯ ‡e‰ ‰Ê e�È˙eÏb ˙eÎÈ¯‡ Ïk ¯L‡ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»¬∆»¬ƒ»≈∆«≈¬«¿«
Ôw˙Ï e�ÈÎÊ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e�ˆ¯‡Ó e�ÈÏb ‰Ê ÏÈ·La ¯L‡ ,‰�eÓ‡‰ ˙eLÈÏÁ¬ƒ»¡»¬∆ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«¿≈«¬«ƒ…»ƒ¿«≈

.‰p‰ „Ú ‰f‰ ¯n‰ ˙eÏb‰ e�ÈÏÚ C¯‡ ‰Ê ˙ÓÁÓe ,‰�eÓ‡‰ Ì‚t¿«»¡»«¬«∆»«»≈«»«««∆«≈»

Ôk ÏÚ„ÓÚÈ ÏB„b‰ EÓL Ì‡ Èk ,e�È„Úa „ÓÚÈ ÈÓ ÔÈ‡ Èk ,Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ÏÓÁ «≈¬…««¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ«¬…«¬≈ƒƒƒ¿«»«¬…
.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a e�aÏa ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡ Úa˜˙Â ÚhzL ,e�Ï»∆ƒ«¿ƒ¿«¡»¿«¿»¿ƒ≈∆¡∆≈«»¿«»
ÒÁ ,‡ÈLe˜ ÌeLÂ ˙eiÓÈÓ˜Ú ÌeL e�aÏa ‰ÏÚÈ ‡lL ,e�aÏaL ˙eiÓeÓ˜Ú ¯ÈÒ˙Â¿»ƒ«¿ƒ∆¿ƒ≈∆…«¬∆¿ƒ≈«¿ƒƒ¿¿»«
¯·c ¯LÈ Èk" .‰z‡ ¯LÈÂ ˜Ècˆ Èk „ÈÓz ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â ,EÈ˙B‚‰�‰ ÏÚ ,ÌBÏLÂ¿»««¿»∆¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»ƒƒ«ƒ¿»»«»ƒ»»¿«
e��ÚÂ e�pÁ "È�¯ÊÚ È�eÙ„¯ ¯˜L ‰�eÓ‡ EÈ˙BÂˆÓ Ïk .‰�eÓ‡a e‰NÚÓ ÏÎÂ ‰Â‰È¿…»¿»«¬≈∆¡»»ƒ¿∆¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ»≈«¬≈
BÓk .·B¯˜a e�ˆ¯‡Ï ·eLÏ ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÈÓz ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï e�kÊÂ¿«≈∆¡»¿≈»∆¡∆»ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿≈¿»¿

:ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa "‰�Ó‡ L‡¯Ó È¯eLz È‡B·z" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ≈…¬»»ƒ¿≈»¿»≈»≈
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יתורה

הּמׁשּפטים ּתׂשיםואּלה אׁשר ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ ִ ֲ ֶ ָ ִ 
וכּו'. כא)לפניהם :(שמות ִ ְ ֵ ֶ ְ 

עלּכׁשּיׁש,א ּדינים וׁשלֹום, חס ְ ֶ ֵ ְִִַַָ
רּקּודים על־ ידי ְְִִִֵֵַָיׂשראל,
המּתקת נעׂשה ּכף אל ּכף ְְְֲֶֶַַַַַַַָָוהמחאת

ִִַהּדינין:

הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ּכיב ׁשל ּגדּלתֹו עּקר ִ ְִֶַַָָָֻ
ידעּו העּכּו"ם ׁשּגם הּוא, ְֵֶַַָהּוא
ּכּמּובא ּומֹוׁשל, ׁשּליט אלקים ֱִִֵֵֶַַָֹׁשּיׁש

סט:)ּבּזהר דף ואמר:(יתרו יתרֹו אתא ּכד : ְְֲִַַַַָָֹ
ּכדין וכּו', ה' גדֹול ּכי ידעּתי עּתה ְְְִִִֵַַָָָּכי

עּלאה: ׁשמא ואתעּלא ְְְְִִִַַַָָָָאתיּקר

לידעולעּכּו"םג להם אפׁשר אי ְ ָ ַ ְִֵֶֶַָָ
הּקדֹוׁש־ ׁשל ְֶַָָֻּגדּלתֹו
ּבחינת על־ ידי אם ּכי ְְִִִֵַַָּברּוְך־הּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)יעקב, ּבית(ישעיהו : ְֲֵֶַָֹ
הּוא ּכי ה', ּבאֹור ונלכה לכּו ְְְְֲִֵַָֹיעקב
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשל אלקּותֹו ֱִֶַָָָֹּגּלה
אברהם ּכי האבֹות, מּׁשאר ְְִִֵַָָָָָיֹותר

ׂשדה קראֹו ויצחק הר, (פסחיםקראֹו ְְְְִֶַָָָָ
ונצרְךפח.) מּׂשג יֹותר הּוא וׂשדה ,ְְְִֵֶָָָֻ

מהר. ּבית,להעֹולם קראֹו ויעקב ְְְֲִֵַַַָָָֹ
יֹותר לבני־ אדם יּׁשּוב מקֹום ְְִִֵֵֶָָׁשהּוא

מקֹום את קרא ׁשּיעקב הינּו ְְֲִֶֶֶַַָָָֹמּׂשדה,
מקֹום ׁשהּוא ְְִֵֶַַָהּבית־הּמקּדׁש,
יּׁשּוב מקֹום ׁשהּוא ּבית, ְְִִִֶַַָהּתפּלה,
הּתפּלה את העלה ּכי ְְֱִִִֵֶֶַָָָָלבני־ אדם,
ּבֹו ׁשּיׁש ּבית, לבחינת וׂשדה ְְִִִֵֵֶֶַַַָמהר
וׂשדה, מהר יֹותר לבני־אדם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָּתפיסה
לעּכּו"ם ּגם יׁש ּבית ּבבחינת ְְִִִִֵַַַַּכי

ׁשּכתּוב ּכמֹו נו)הּׂשגה, ביתי(ישעיהו ּכי : ְִִֵֶַָָָ
העּמים, לכל יּקרא ּתפּלה ְְִִִֵֵַָָָָּבית
אתיּקר ּכדין ּבית, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַּוכׁשהּוא

ּכּנ"ל: עּלאה (תהליםּפרּוׁשוזהׁשמא ְְִַַָָָ ֶ ֵ
ּכלֹומר,מח) מאד, ּומהּלל ה' ּגדֹול :ְְְַָָֹֻ

מאד מהּלל ּכׁשהּוא ה', ּגדֹול ְְְֵֶַָָָֹֻאימתי
ּבחינת ׁשהּוא ּדמֹותא, מּסטרא –ְְְִִִֶַָָ
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו (ּכמֹו ְְְִֵֶַַָָעּכּו"ם

ט)לברכה פ' ּפסּוק(ב"ר א)על :(בראשית ְִַָָָ
מלאְך זה – מאד מאד, טֹוב ְְְְִֵֶַַֹֹוהּנה
הּוא אזי מהם, מהּלל ּכׁשהּוא ְְֲֵֶֶֶַַָָֻהּמות),
ואימתי ּגדּלתֹו; עּקר הּוא ּכי ְְִִֵַַָָָֻּגדֹול,
הר אלקינּו ּבעיר מהם, מהּלל ְְֱִֵֵֶַָֹֻהּוא
נעׂשה הר ּכׁשּבחינת ּדהינּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָקדׁשֹו,
ּבני־ אדם, יּׁשּוב ׁשהּוא אלקינּו, ְֱִִֵֵֶָָֹעיר
מהר יֹותר מּׂשג ׁשהּוא ּבית, ְִִֵֵֶַַַָֻּבחינת
ּבחינת את ּכׁשּמעלין ּדהינּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָוׂשדה,



י ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 105 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

עיר לבחינת הר מּבחינת ְְְִִִִִִַַַַָהּתפּלה
הּׂשגה לעּכּו"ם ּגם יׁש ׁשאז ִֵֶַַַַָָָָּובית,
עּקר זה ּכי ה', ּגדֹול ּדיקא אז ְִִֶַַַַָָָּכּנ"ל,
הרחֹוקים ּכׁשּגם יתּברְך, ְְְְִִֶַַָָָֻּגדּלתֹו

ּכּנ"ל: יתּברְך מּמּנּו ְְִִִֶַַַָיֹודעים

הּתפּלהועניןד להעלֹות – זה ְ ִ ְ ָ ְְֲִֶַַָ
וׂשדה הר ְְִִֶַַָמּבחינת
אלקינּו, עיר ּבחינת ּבית, ְְֱִִִִִֵַַַֹלבחינת
לעּכּו"ם, ּגם מלכּותֹו ׁשּיתּגּלה ְְְִֵֶֶַַַַָּכדי
ּבאלקּותֹו הּׂשגה ּכן ּגם להם ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיהיה
ּכי להעׂשֹות אפׁשר אי – ׁשמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָיתּברְך
ׁשאמרּו ּכמֹו הּדֹור, צּדיקי על־ידי ְְְִִֵֵֶַַַָאם

לברכה זכרֹונם קטז.)חכמינּו מי(ב"ב : ְְֲִִִֵָָָָ
אצל ילְך ּביתֹו, ּבתֹוְך חֹולה לֹו ְֵֵֵֵֵֶֶֶׁשּיׁש
עּקר ּכי רחמים, עליו ויבּקׁש ֲִִִִֵַַַָָָָחכם
צּדיקי אם ּכי יֹודעים אינם ְְִִִִִֵֵַַָָהּתפּלה
ׁשאינם ּגאוה, ּבעלי יׁש ּכי ֲֲִֵֵֵֶַַַָָהּדֹור.
ואֹומרים לצּדיקים, ׁשּילכּו ְְְְִִִִֵֶַרֹוצים
להתּפּלל, יכֹולים ּבעצמם ְְְְְִִֵֵֶַַָׁשהן

ּכׁש אחרים, ּגם צערּומֹונעים להם ּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
עליהם – לצּדיקים לילְך חֹולה, ְֲִִֵֵֵֶֶַאֹו

כ)נאמר האיׁש(בראשית אׁשת הׁשב : ֱִֵֵֶֶַָָ
ּבלׁשֹון מכּנה הּבעל־ ּגאוה זה ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָֻוכּו',
הּוא ּכי רצֹון, לׁשֹון אבי, ְֲֲִִִֶֶָאבימלְך:
ּכי אבימלְך. והינּו למלְך, ְְְֲִִִֶֶֶַֹרֹוצה
ּכמֹו ּבתפּלתֹו, מֹוׁשל צּדיק ְְֱִִִֵֶֶַָּבאמת

כג)ׁשּכתּוב וכּו',(שמואל־ב מֹוׁשל צּדיק : ְִֵֶַָ
ׁשּיכֹול ּבעצמֹו מתּגאה ְְְְִֶֶַָָוהּוא
ּכן ועל הּממׁשלה, לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָלהתּפּלל

רֹוצה הּוא ּכי אבימלְך, ּבׁשם ְְֲִִֵֶֶֶֶֻמכּנה
ּפרּוׁש: וזה אמלְך. אנא ואֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶָֹֹלמלְך

האיׁש. אׁשת ראׁשי־אׁשתהׁשב – ִֵֵֵֶָָ ֶ ֵָ
זה(א)פּתחּתפתיׂשדניאּתבֹות , ֲֵ ְָֹ ִַָ ְֶָ

אׁשת, הׁשב ּדהינּו: ּתפּלה, ְְְְִִֵֵֶַַָָּבחינת
נביא ּכי להּצּדיק, הּתפּלה, ְְְִִִִִַַַַָָּבחינת
מתאּוה הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּכי ְִִֶַַָָהּוא,

צּדיקים ׁשל ס:)לתפּלתן ּומׁשּגר(חולין , ְְִִִִֵֶַַָָ
ׁשּיהנה ּכדי ּבפיו, סדּורה ְְְְִִֵֵֶֶָָָּתפּלה
לׁשֹון הּוא, נביא ּכי וזה: ְְְִִִִֶָָמּתפּלתֹו.
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׂשפתים, ְְְֲִִֵֶָָָָניב

לברכה לד:)זכרֹונם ניב(ברכות ּבֹורא : ְְִִִֵָָָ
ּבפיו ּתפּלתֹו ׁשגּורה אם – ְְְְִִִִָָָָׂשפתים

וזה: ראׁשי־ תבֹות:הׁשבוכּו'. רה– ְְֶָ ֵ ֵֵַָ 
הּצּדיקּבדה,ׂש ׁשּתפּלת רמז זה ית, ָ ֶַ ְִִִֶֶֶֶַַַ

אֹותּה ׁשּמעלה ּבׁשלמּות, ְֲִִֵֶֶַָהיא
ּבית לבחינת וׂשדה הר ְְְִִִִִֶַַַַָמּבחינת

ַַּכּנ"ל:

מעּכביםאבל הּבעלי־ ּגאוה אּלּו ֲ ָ ְְֲֲִֵֵַַַַָ
יתּברְך, הּׁשם ׁשל ְֲִֵֶַַַָָּתאותֹו
ׁשּיתּפּללּו מּצּדיקים מבקׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָואינם
וסּגפּו ׁשהתעּנּו חֹוׁשבים ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַעליהם,
אבל צּדיקים; הם ּובזה עצמם, ְֲִִֵֶֶַַָָָאת
הּתעניתים ּכל ּכי ּכן, אינֹו ֱֲִִִֵֵֶַַָָהאמת
ׁשּיׁש ׂשק ּכמֹו אּלא זה אין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהתעּנּו,
את ּוכׁשּמריקים הרּבה, חֹורים ְְְִִִֵֶֶַּבֹו
ּבֹו נׁשארּו אף־ על־ּפי־כן ְֲִִֵַַַַהּׂשק,
ּכמאמר ׂשק, נקרא והּגּוף ְְְֲִִַַַַַָהחֹורים.

ׂשּקְך ׁשרי ׁשיננא, קנב.)הּתּנא: .(שבת ְְִֵַַַָָָ

נא.(‡) תהלים



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

רֹואים, היּו ּבעצמן, התּבֹוננּו ְְְְְִִִַָָואם
הּתעניתים ּכל נׁשארּואחר עדין ְֲֲֲִִִֵַַַַַָ

ּבׂשּקם, קׁשּורים ּתאותם ּכל ְְְֲִֶַַָָָָָאצלם
ּבלבד ּתאותם ולא ּבגּופם, ְְְְֲִַַַָָָֹהינּו
ּתאות ּגם אם ּכי ּבגּופם, קׁשּור ְְֲִִִַַַַָָנׁשאר
ההֹולדה, מּׁשעת אצלם ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאביהם,
ּבׁשעת אביו נתקּדׁש ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹמחמת
עדין; ּבגּופם קׁשּור זה ּגם ְֲִִֶַַָָזּוּוג,
זה, ּכל את רֹואים היּו אּלּו ְִִֶֶַַָָּובוּדאי
ּכי עליהם, נֹופל היה ּגדֹולה ְֲֲִֵֵֶָָָָָחרדה
ּבמדרגה עֹומדים הם איְך רֹואים ְְְִִֵֵֵַָָהיּו

ּוׁשפלה. ּפרּוׁשּפחּותה (בראשיתוזה ְְְָָָ ֶ ֵ 
והּנה:מב) ׂשּקיהם מריקים הם  ֵ ִ ְ ֶ ֵ ַ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַויהי

ּבׂשקֹו. ּכסּפֹו צרֹור ּכלאיׁש אחר ִ ְ ַ ְ ְ ַ ַַָ
הּׂשק, הרקת ׁשהּוא ֲֲִִֶַַַַַָהּתעניתים,

עדין: הּגּוף, צרֹורּבחינת איׁש והּנה ְְֲִִַַַ ִ ֵ ִ ְ 
– ּכסּפֹוּכסּפֹו וצרּור ׁשּקׁשּור ַ ְ ְְֶַָָ

וגּופֹו. ּבׂשּקֹו אתותאותֹו וּיראּו ְְְֲַַַָ ִ ְ ֶ 
ואביהם, הּמה ּכסּפיהם  ֶ ִ ֲ ַ ָ ֵ ֶ ֵ ְ ַֹ ְצררֹות
ׁשהּוא ּכסּפיהם, צרֹורֹות ּדי לא ְְְֵֶֶַַַֹהינּו,
הּמה ּגם אם ּכי עצמן, ְֲִִֵַַַָָּתאוֹות
אביהם, ׁשל הּתאוֹות הינּו ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַואביהם,

וזהּו: מהם. נפלּו לא הּמה וּייראּו,ּגם ְְֵֵֶֶַַָָֹ ִ ָ 
היּו לא ואזי עליהם, נפלה חרדה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָֹּכי

ולמלְך: להׂשּתרר ְְְְִִִֵָֹרֹוצים

יעקבּפרּוׁש:וזה להם וּיאמר ְ ֶ ֵַ ֶֹ ָ ֶ ַ ֲ ֹ
יֹוסף ׁשּכלּתם, אתי  ֵ ֶ ְ ַ ִ ִֹ ֶ ִ ֲאביהם:

וכּו'. ּתֹוכחתאינּנּו על רמז זה ֵ ֶ ְ ֶֶֶַַַ
הּבעלי־ את מֹוכיח הּׂשכל ּכי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשכל,

ּכי להתּגּדל, הרֹוצים יעקבּגאוה, ְְֲִִִֵַַַָָ ֲ ֹ
ׁשּתרּגם ּכמֹו הּׂשכל, ּבחינת ְְְִִֵֵֶֶַַהּוא

כז)אּונקלֹוס –(בראשית וּיעקבני : ְְְְִֵַַ
וזה: אבאביהםוחּכמני. ּכי , ְְְֲִֶַַ ִ ֶ ִָ

מֹוכיחם(ב)ּבחכמה ׁשהּׂשכל והינּו , ְְְְִֵֶֶַַָָָ
להם: ׁשּכלּתםואֹומר ּכלאתי ּכי , ְִֵֶָֹ ִ ַ ְ ֶ ִָ

מּמּנּו מסּתּלקת חכמתֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּמתּגאה,
סו:) –.(פסחים אינּנּו ּבחינתיֹוסף זה ֵ ֵ ֶ ְִֶַ

ּתּקנּתם לא עדין הינּו: המעּות, ְְְֲִִִֶַַַַָֹֻּתּקּון
ויׁש ּולקלֹון, לחרּפה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶַָָָֻהמעּות,
ּתּקּון ּכי מחמתֹו, להתּבּיׁש ְְֲִִִֵֵֶַָָלכם
ׁשם על יֹוסף, ּבחינת הּוא ְְִֵֵַַַָֻהמעּות

ל) חרּפתי.(בראשית את אלקים אסף :ְֱִִֶֶַָָֹ
– אינּנּו ׁשאיןוׁשמעֹון על־ידי הינּו ְ ִ ְ ֵ ֶ ְְֵֵֶַַ

ּבחינֹות לָך אין יֹוסף, ּבחינת ְְְְִִֵֵַלָך
ּבחינת הּוא וׁשמעֹון כט)ׁשמעֹון, :(שם ְְְְִִִַ

אּתה ּכי אנכי, ׂשנּואה ּכי ה' ׁשמע ְִִִִַַָָָָֹּכי
ׁשּלא מחמת ּכי ׂשנּוא, ּתּקנּתאינָך ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

להֹוכיח יכֹול אינָך ּבוּדאי עצמָך, ְְְְְִֵֶַַַַָאת
עצמָך קׁשט לָך: יאמרּו ּכי ְְְְְֲִִֵַֹֹאחרים,

וכּו' ּכי(ג)ּתחּלה ׂשנּוא, אינָך ּכן ועל , ְְְְִִֵֵַָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו ׂשנּוא, הּוא ְְִֶַַָָהּמֹוכיח

לברכה זכרֹונם קה:)חכמינּו :(כתובות ְְֲִִֵָָָָ
ּבני לּה ּדמרחמי מרּבנן צּורבא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָהאי
אּלא טפי, ּדמעלי מּׁשּום לאו ְְֲִֵֵֶַָָָָמתא,
ּדׁשמּיא. ּבמּלי להּו מֹוכח ּדלא ְְְְִִִֵַַָָמּׁשּום

ׂשנּוא. הּוא ׁשהּמֹוכיח ואתנמצא, ְְִִֶַַָָ ֶ 
– ּתּקחּו ּגדלּות,ּבנימין על מֹורה זה ִ ְ ָ ִ ִ ָ ְֶֶַַ
רׁש"י ּפרׁש ׁשם(ד)ּכי על – ּבנימין : ְִִִִֵֵֵַַָ

ע"א.(·) י"ג ע"ב.(‚)מגילה ק"ז לה.(„)ב"מ בראשית



י ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 107 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

וארץ־יׂשראל ימין, ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָארץ־ יׂשראל,
הארצֹות מּכל ּגבֹוּה נד:)הּוא ,(זבחים ֲִַָָָָ

הּבחינֹות ּכל לכם ׁשאין ּדי לא ְְְִֵֶֶַַַָָֹוהינּו,
ּתּקחּו ּבנימין ואת זה: ּכל עם ְְִִִִֶֶַָָָָהּללּו,
ּגדלּות, לעצמכם לֹוקחים ׁשאּתם –ְְְְְִֶֶֶַַַ
אֹותם: הּמֹוכיח הּׂשכל ּדסּים ְְְִִֵֵֶַַַַָוהינּו

כּלנה, היּו ּכיעלי עלי, נֹופל הּכל ּכי ָ ַ ָ ֻ ָ ָ ִִֵַַָֹ
מסּתּלקת חכמתֹו הּמתּגאה, ְְְִִֶֶֶַַָָָָּכל

ִֶמּמּנּו:

הּגאוה,(ה)לבּטלהּיעּוצהוהעצהה ְ ָ ֵ ָ ְְֲֵַַַַָָ
ּכמֹו זרה, העבֹודה ְֲִֶָָָָׁשהיא

טז)ׁשּכתּוב ּגבּה(משלי ּכל ה' ּתֹועבת : ְֲֶַַָָ
ד:)לב סוטה שדרז"ל על־(כמו הּוא העּקר , ִֵַָָ

ּכּמּובא לּצּדיקים, התקרבּות ְְְִִִֵַַַָָידי
מח.)יםּבּתּקּונ דף כא ּבתרּועה,(תיקון : ְִִִַָ

אחר. אל אתעביר רּוחא, ְְֲִִִֵֵַָּדאיהּו
ּכמֹו רּוחא, ּבחינת הּוא ְְְִִַַָוצּדיק

כז)ׁשּכתּוב ּבֹו,(במדבר רּוח אׁשר איׁש : ֲִֶֶַָ
אחר, אל ּגבֹוּה, רּוח נכנע ְְִֵֵַַַַָָָועל־ ידֹו
קֹוצא הּוא ּכי אחד, מאחר ְֲִֵֵֶֶַַָָונעׂשה

נה:)ד'ּדאֹות דף כא ארּבע(תיקון ׁשּמּמּנּו , ְְִֶֶַַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו לז)רּוחֹות, ּכה(יחזקאל : ְֶָֹ

הרּוח. ּבאי רּוחֹות מארּבע ה', ְִֵַַַַָָֹאמר
לׁשֹון ּתרּועה, לׁשֹון ב)וזה :(תהלים ְְְְֶָ

ּברזל ּבׁשבט כא)ּתרעם ותיקון יח ,(תיקון ְְְֵֵֶֶַֹ
אחר, אל ּגבֹוּה, רּוח מׁשּבר הּוא ְִֵֵֵַַַַָּכי

ְִּכפירֹות:

ּכף,וזהו והמחאת רּקּודין ּבחינת ְ ֶ ְְְִִִַַַַָ
ּכף והמחאת רּקּודין ְְִִִַַַָּכי

ׁשּבּלב, הרּוח מּבחינת ְְִִִִֵֶַַַָָנמׁשכין
ׂשמחת על־ידי ּכי ּבחּוׁש, ְְְְִִִֵֶַַַּכּנראה
ּכף, אל ּכף ּומּכה מרּקד הּוא ְֵֵֶֶַַַַַהּלב

ּבּתּקּונים נא:)וכּמּובא דף כא והאי(תיקון : ְְִִַַַָ
ּדדרֹועא ּפרקין ּבׁשית נׁשב ְְְִִִִִָָָרּוחא
ּבחינת והיא ּדׁשֹוקין, ּפרקין ְְְְְִִִִִִַּובׁשית
וזהּו רּקּודין. ּובחינת ּכף ְְְִִִֶַַַַָהמחאת

רגליו את נׂשא לּבֹו ויצאּבחינת: (ב"ר ְְִִֶַַָָָ
ע) ׁשּבּלבפרשה הרּוח על־ ידי הינּו ,ְְֵֵֶַַַַָ

הּצּדיק, על־ידי הינּו הרּקּודין, ְְִִִִֵַַַַָָּבאים
נתּבּטל ּכּנ"ל, רּוח ּבחינת ְְִִֵֶַַַַַׁשהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּנ"ל, לו)הּגאוה :(תהלים ְֲֶַַַַָָ
ונתּבּטל ּגאוה, רגל ּתבֹואני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָאל
ׁשּכתּוב: ּכמֹו אלילים, ְֱֲִִֶַָָהעבֹודת

רגליכם יח)ורחצּו עבֹודת(בראשית זה – ְְֲֲֵֶֶַַַ
הרג(ו)אלילים ּוכׁשּנתעּלה על־, לין ְְְֱִִִִֶֶַַַָ

את לּבֹו נׂשא ּבחינת: הרּקּודין, ְְִִִִֵֶַָָָידי
העבֹודה הינּו הּגאוה, ונתּבּטל ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָרגליו,
ּכי הּדינים, נמּתקין על־ידי־זה ְְִִִִִֵֶַַָָָזרה,
ּבעֹולם, זרה עבֹודה ׁשּיׁש זמן ְֲֵֶַָָָָָָּכל

ּבעֹולם ראה)חרֹון־אף פ' ,(ספרי ֲַָָ
נתעּבר זרה, העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּוכׁשּנתעּבר
ואז חסדים, ונמׁשכין ְְְֲֲִִִַַָָָהחרֹון־ אף,
חסידיו רגלי ּבבחינת הם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרגלין

ב) הינּו(שמואל־ א חסדים, ּבבחינת הינּו ,ְְְֲִִִַַַָ
הּנאמנים דוד חסּדי נה)ּבחינת: ;(ישעיהו ְְֱִִִֵֶַַַָָ

הּמינּות נתּבּטלּו ּכי ּדיקא, ְְְֱִִִִֶַַַַָָהּנאמנים
המחאתוגםוהּכפירֹות. ּבחינת זה ְְְִַ ַ ְְִֶַַַָ

הארת נתּגּלה הרּוח על־ידי ּכי ְְִִֵֶֶַַַַַָָּכף,

במהד"ב.(‰) באהל"ק ועיין לבעל, גורסים שם.(Â)יש ברש"י ומובא ע"ב, פ"ו דף ב"מ
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ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)הּידים, קֹול(שה"ש : ְִֶַַָָ
רּוח, ּבחינת זה – ּדֹופק ּדֹופק; ְִִֵֵֶַַּדֹודי

ּבּתּקּונים סח.)ּכּמּובא דף כה ,(תיקון ִִַַָ
החֹור מן ידֹו ׁשלח ּדֹודי לּה: ְִִִֵַַָָָוסמיְך
הּידים, הארת התּגּלּות ּבחינת זה –ְְִִִֶֶַַַַַָָ
נתּבּטל ואז ּכף, המחאת ּבחינת ְְְְְִִֵַַַַַַָָהינּו
וזה הּכפירֹות, הינּו זרה, ְְְֲִֶַַָָָָהעבֹודה

יז)ּבחינת אמּונה.(שמות ידיו ויהי : ְְֱִִַַָָָ
הינּונמצא, הּצּדיק, ׁשעל־ ידי ִ ְ ָ ְְִֵֶַַַַ

הארת נתּגּלה ׁשּבּלב, רּוח ְְִִֵֶֶֶַַַַַָּבחינת
רּקּודין ּבחינת הינּו והרגלים, ְְְְִִִִִַַַַַַָָהּידים
הּגאוה ונתּבּטל ּכף, ְְְְֲִֵַַַַַַָָוהמחאת
ואז האמּונה. ונתרּבה ְְְְְֱִִֶַַָָָוהּכפירֹות,

כו)נתקּים במיׁשֹור,(תהלים עמדה רגלי : ְְְְִִִֵַַָָ
היא הּמינּות ּכי אמּונה, ּבחינת ְֱִִִִֶַַָׁשהּוא

אסף ּכמאמר רגלי, נטיּו (שםּבחינת ְְְֲִַַַַָָָָָ
עלעג) ׁשם ׁשּנאמר רגלי, נטיּו ּכמעט :ְְֱִֶֶַַַַָָָָ

ׁשם, ּכמבאר למינּות, לּבֹו ְְִִִִֶַָָֹׁשהּׁשיאֹו
על מֹורה – במיׁשֹור עמדה ְְְְִִֶַַָָורגלי
אמּונה: ידיו ויהי נתקּים: ואז ְְְֱֱִִֵַַָָָָָאמּונה,

ידיןוהּתֹורהז ּבחינת ּכן ּגם היא ְ ַ ָ ְִִִֵַַַָ
ּבהּתֹורה יׁש ּכי ְְְִִֵַַַָורגלין,
ידים, ּבחינת הּוא נגלה ונסּתר. ְְְְְִִִִִֶֶַַָָנגלה
מן ידֹו ׁשלח ּדֹודי ׁשּכתּוב: ְִִֶַָָָּכמֹו
על חרּות הינּו החֹור, מן ְִַַַַָהחֹור.

לב)הּלּוחֹות ּבנגלה;(שמות ׁשהּוא , ְְִֶֶַ
ּכמאמר רגלין, ּבחינֹות הם ְְְְְֲִִִֵַַַַָונסּתר

לברכה זכרֹונם מט:)חכמינּו :(סוכה ְְֲִִֵָָָָ
וכּו'. ּבּסתר ירְך מה – ירכיְך ְְִֵֵֵֵֶַַַַָחּמּוקי

לב, נקראת הּתֹורה ְְִִֵֵַָָּוכללּיּות
ּבּב ּבלמ"ד,ׁשּמתחלת ּומסּימת י"ת ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ּבׁשית ּדנׁשיב הרּוח, מׁשּכן ְְְִִִֶַַָָָׁשּׁשם
ּדרגלין, ּפרקין וׁשית ּדדרֹועין ְְְְְְִִִִִִִִַַּפרקין

ּובנסּתר: ּבנגלה ְְְְְִִֶַָהינּו

והמן,וזהח ואסּתר, מרּדכי ּבחינת ְ ֶ ְְְְְֳִֵֶַַָָָ
ּגֹורל ּבחינת ּפּורים, ְְִִִַָּבחינֹות
ׂשעֹורים. עמר ּבחינת המן, ְְִִִִֶֶַָָֹׁשהּפיל
אלילים, העבֹודת ּבחינת המן ְֱֲִִִִַַָָָּכי
לברכה, זכרֹונם חכמינּו ְְְֲֲִִֵַַָָָָּכמאמר

אלילים עבֹודת עצמֹו י:)ׁשעׂשה ,(מגילה ְֱֲִִֶַַָָ
הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל זה ְִִִִֶַָּובׁשביל

מׁשה ּבֹו ׁשּמת יג:)ּבחדׁש מׁשה(שם ּכי , ִֵֶֶֶֶַֹ
זה ּובׁשביל זרה, העבֹודה מבּטל ְְֲִִֵֶַָָָָהּוא
לבּטל ּכדי ּפעֹור, ּבית מּול ְְְְִֵֵֵַַנקּבר
ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ׁשּבּפעֹור, זרה ְְְֲֶֶַָָָָָהעבֹודה

לברכה זכרֹונם יד.)רּבֹותינּו ּכי(ז)(סוטה , ְְִִִֵַָָָ
הּוא(ח)חרֹון־אףּגימטרּיאמׁשה ּכי , ֶ ְֲִִַָ ַ ִ

ּכי זרה, העבֹודה ׁשל חרֹון־ אף ְֲֲִֵֶַַָָָָמבּטל
ידין ּבחינת ׁשהּוא הּתֹורה, קּבל ְִִִֵֶַַַָָהּוא
נתּבּטל ידיהם ׁשעל ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַורגלין
הּפיל ּכן ועל ּכּנ"ל. אלילים ְֱֲִִִִֵַַַַָהעבֹודת
ּכי חׁשב ּכי מׁשה, ּבֹו ׁשּמת ּבּירח ִִֵֶֶֶַַַָּפּור
העבֹודת ּכח המבּטל מׁשה, מת ְְֲֵֵֶַַַַָָֹּכבר
לבּטל ׁשּיּוכל מי עֹוד ואין ְְֱִִִֵֵֶַַאלילים,

אלילים: העבֹודת ֱֲִִַַָֹּכח

ּכחאבל להם היה ואסּתר, מרּדכי ֲ ָ ְְְֳֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשל אלילים העבֹודת ְֱֲִִֵֶַַָלבּטל

(Ê)'בתוס קלז.(Á)וע"ש אופן עמוקות במגלה כמובא



י ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 109 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

קּבלּו ּבימיהם זה ּובׁשביל ְְִִִִֵֶֶָָהמן,
ּכמאמר מחדׁש, הּתֹורה ְְֲִֵֵַַַָָָָיׂשראל

לברכה זכרֹונם פח.)חכמינּו קּימּו(שבת : ְְְֲִִִֵָָָָ
וזה: ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה קּימּו – ְְְְְְִִִֶֶַָוקּבלּו

קּימּו – וקּבלּו ּבחינתקּימּו זה ִ ְ ְ ִ ְ ִ ְ ְִֶַ
–רגלין, והּואוקּבלּו ידין, ּבחינת זה ְְִַַ ִ ְ ְְִִֶַַָ

וזה ּכּנ"ל. ּבעצמּה הּתֹורה ְְְְִֶַַַַַָָּבחינת
מר – מרּדכי ואסּתר: מרּדכי ְְְְְֳֳִֵֶַַַָָָּבחינת

קלט:)ּדרֹור זה(חולין חרּות, לׁשֹון ּדרֹור, . ְְְֵֶ
ׁשלח ּדֹודי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ידים, ְְִִִֶַַַָָָּבחינת
הּוא ואסּתר ּכּנ"ל; החֹור מן ְְִֵֶַַַָידֹו
ּכּנ"ל. ּבּסתר ּירְך מה – ׁשֹוקין ְִִֵֵֶַַַַַַָּבחינת

ה ּפּורים, לׁשֹון העבֹודתוזה ּבּטּול ינּו ְְְֲִִֶַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו סג)אלילים, ּפּורה(ישעיהו : ְֱִִֶָָ

אּתי. איׁש אין ּומעּמים לבּדי, ְְִִִִִִֵֵַַַָּדרכּתי
הינּו ואסּתר, מרּדכי הארת ְְְְְְֳֵֵֶֶַַַַָָועל־ ידי
נתּבּטלּו ורגלין, הּידין ְְְְְִִִִַַַַַַָּבחינת
ּבעֹולם אמּונה ונתרּבה ְְְֱִִַַָָָָהּכפירֹות,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)על־ידיהם, ויהי(אסתר : ְְְִֵֶֶַַָ
ּכתיב ּובּה הדּסה, את :(שם)אמן ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשניהם ּכי אּתֹו, באמנה היתה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָּכאׁשר
אמּונה ּבחינת על־(ט)הם נעׂשה וזה , ְְֱֲִֵֶֶַַַָ

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. הרּוח ז.)ידי :(מגילה ְְְִֵֶַַַַָ
הינּו נאמרה, ּברּוח־הּקדׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹאסּתר
עּקר ּכי רגליו, את נׂשא לּבֹו ְְִִִִֶַַַָָָּבחינת:
ּבחינת ׁשהיא ּבּה, ּתלּוי ְִִֶַַָָָהעּכּו"ם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)רגלין, רגליה(משלי : ְְְִֶֶַַַָָ
ּתּקּון עּקר ּכן ועל מות, ְְִִֵֶַַָיֹורדֹות
ּכן ועל על־ידּה. אלילים ְֱֲִִֵַַַָָָהעבֹודת

נאמרה, ּברּוח־ הּקדׁש אסּתר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹּדיקא
אלילים העבֹודת ּתּקּון ׁשּבאמת ֱֱֲִִִֶֶֶַַָאף
רק ּכּנ"ל, מרּדכי על־ידי ּגם־ּכן ְְֳֵֵַַַַַַָהּוא
אלילים העבֹודת ׁשעּקר ֱֲֲִִִֵֶַַַָמחמת
עּקר על־ ידּה ּכן ועל ּבּה, ְְִֵַַַָָָָּתלּויה
על הּמגּלה נקראת ּכן ועל ְְְִִִֵֵַַַַָהּתּקּון.
אסּתר ּדדיקא והינּו אסּתר, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָׁשם
הּוא הרּוח ּכי נאמרה, ְְִֶֶֶַַַָָֹּברּוח־הּקדׁש
הּידים הארת נתּגּלה ועל־ ידֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּלב,
ּברגלים, ּתלּויה העּקר רק ְְְְִִִַַַַַָָָָָוהרגלים,

אסּתר. עמרוזהּבחינת ּבחינֹות ְְְִֵֶַ ֶ ְִֶֹ
עין מרּדכי, ּבחינת זה עמר ְְְֳִִִֶֶַַַָֹׂשעֹורים.
הינּו חרּות, לׁשֹון ּדרֹור ּדרֹור; מר ְְְְֵַָֹמר,

הּלחת על חרּות ּכמֹו[(י)ּבחינת ְְִַַַָֹֻ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

נד.) אּלא(עירובין חרּות ּתקרי אל :ְִֵֶַָָ
הּתֹורה]חרּות ּבחינת ׁשהּוא , ְִֵֶַַָ

ּבעין עין ּבחינת: ׁשהּוא (במדברּבנגלה, ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּברּוח־יד) אסּתר ּבחינת זה ׂשעֹורים .ְְְְִִֵֶֶַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לב)הּקדׁש, :(דברים ְֶֶַָֹ
לׁשֹון ׁשהּוא עלי־ דׁשא, ְְֲִִִֵֶֶֶּכׂשעירים
המן ּכׁשּבא זה, ּובׁשביל ְְִִֶֶַָָָרּוח.
ּבעמר עֹוסק מצאֹו ְְְְֳֵֶַָָֹלמרּדכי,
ׂשעֹורים עמר להם: אמר ְְִִֶֶַָָֹׂשעֹורים,
ּבניו, ואת אֹותֹו ונּצח אתי ְְְִִֵֶַָָָּדידכּו

ּבּמדרׁש מגילהּכמבאר ובגמ' י, פרשה (אסתר ְְִַַָָֹ
טז.) ׂשעֹורים,דף עמר על־ידי ּכי ;ְְִִֵֶַֹ

ׁשהםׁש ורגלין, ידין ּבחינת הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
נתּבּטל ורּקּודין, ּכף המחאת ְְְְִִִִֵַַַַַָּבחינת

(Ë).קומתך זאת בפסוק שה"ש מ"ר ועי' נ"ח, נ"ז, דף כ"א תיקון ע"ב.(È)עי' פ"ח דף נה תיקון עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קי ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

המן, ּבחינת ׁשהּוא אלילים, ְֱֲִִִֶַַָָָהעבֹודת
צּוה זה ּובׁשביל ּכּנ"ל. ּגאּות ְְִִִִֵֶַַַָּבחינת
אּמה, חמּׁשים ּגבּה עץ לעׂשֹות ֲֲִִֵַַַָָָָֹהמן
יֹום חמּׁשים ׁשל ּכח לבּטל רצה ְֲִִִֵֶַַָָֹּכי
ׁשל הּכח ׁשהּוא העמר, ספירת ְִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל

ואסּתר: ְְְֳֵֶַָמרּדכי

ּבר־ּפרּוׁש:וזהט ּבר רּבה אמר ְ ֶ ֵָ ַ ַ ָ ַ ַ 
טיעא: ההּוא לי אמר  ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ָ ָחנה:
אזלי ּדקרח. ּבלּועי ל ואחוי  ִ ְ ַ ַֹ ְ ֵ ְ ָ ֵ ְ ַ ְ ָּתא
מניהּו נפיק ּדהוי ּבזעי ּתרי  ְ ַ ִ ִ ָ ֵ ַ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ֲ ַוחזאי
ּומׁשיּה ּדעמרא, ּגבבא ׁשקל  ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ִקטרא.
ּדרמחּה, ּבריׁשּה ואנחּה  ֵ ְ ֻ ְ ֵ ֵ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ַ ְּבמּיא,
אחר הוי אּפיק, וכי התם,  ַ ְ ִ ֵ ַ ִ ַ ִ ְ ָ ָ ֵ ְ ַ ְועילּה
מה אּצית לי: אמר  ָ ִ ַ ִ ַ ָ ֵ ְ ִאחרּוכי.
אמרין: ּדהוי וׁשמעת  ִ ְ ָ ֵ ַ ַ ֵ ְ ִ ְ ִ ָ ְׁשמעית.
והן אמת ותֹורתֹו אמת  ֵ ְ ֶ ֱ ָ ְ ֶ ֱ ֶמׁשה
יֹומא ׁשלׁשים ּכל לי: אמר  ָ ִ ְ ָ ִ ַ ָ ִ ָ ַּבּדאין.
ּכבׂשר להכא ּגיהּנם להֹו  ָ ָ ְ ָ ָ ְֹ ִ ֵ ְ ָ ְ ַ ְמהּדרא
ותֹורתֹו מׁשה הכי: ואמרי  ָ ְ ֶ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ְּבקּלחת,

ּבּדאין: והן  ִ ָ ַ ֵ ְ ֶ ֱאמת

ְַַרׁשּב"ם:
האדמהּבזעיּבזעיּבזעיּבזעי.... וּתּבקע ּדכתיב: ּבקעים, ִִ ְְִִ ְְֵֵ ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ּדעמראּדעמראּדעמראּדעמרא....עׁשן:קטראקטראקטראקטרא....וגֹו': ּגבבאּגבבאּגבבאּגבבא ׁשקלׁשקלׁשקלׁשקל ְִִ ְְִִ ְְָָ ְְָָָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ָָ

ּבמים: ּוׁשראֹו צמר ּגּזת ואחרואחרואחרואחרְךְךְךְךלקח ְְְְִִֶֶַַַָָ ְְִִ ְְִִ ְְַַ ַַ
ׁשּׁשרּואחרּוכיאחרּוכיאחרּוכיאחרּוכי.... ואף־על־ ּפי ּגבבי, הני ִִ ְְִִ ְְֵֵ ְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּבמים: ּוׁשמע:אּציתאּציתאּציתאּצית....אֹותּה הסּכת ְִַַַָ ִִַַ ְְִִֵַַ
ּדקאמריּדקאמריּדקאמריּדקאמרי.... חּייםוׁשמעתוׁשמעתוׁשמעתוׁשמעת ירדּו ׁשהרי ְְ ְְִִ ְְִִ ְְֵֵ ְְֵֵ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְֵֵ ְֲִֵֵֵֶַָ

יֹומיןיֹומיןיֹומיןיֹומין....ׁשאֹולה: ּתלתיןּתלתיןּתלתיןּתלתין ראׁש־חדׁש:ּכלּכלּכלּכל ּכל ְָָָ ְְָָ ְְָָ ִִָָ ִִִִ ִִֶָֹֹ
ׁשּתתּבּׁשל:ּבקּלחתּבקּלחתּבקּלחתּבקּלחת.... ּכדי אֹותֹו ׁשּמהּפכין ְְ ְְַַ ַַַַ ַַַַ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבּמדרׁשּדקרח,ּבלּועי ּכדאיתא ְ ֵ ְ ַֹ ְְִִִַָָ
חלק) פ' סנהדרין ירושלמי יח, פ' :(במדבר
העבֹודת ּבחינת הינּו היה, מין ְְֲִִַַַַָָָֹקרח

מינּות. ּבזעיאלילים, ּתרי וחזאי ְֱִִִ ַ ָ ִ ְ ֵ ִ ְ ֵ 
– קטרא. מּניהּו נפיק הינּוּדהוי ְ ַ ֵ ָ ִ ִ ַ ְ ִ ְ ָ ְַ

ּבמינּות, ׁשּגֹורמים החרֹון־ אף ְְְֲִִִֶַַַּבחינת
ּכל לברכה: זכרֹונם חכמינּו ְְְֲֲִִֵַַָָָָָּכמאמר

ּבעֹולם, אלילים ׁשעבֹודת חרֹון־זמן ְֱֲֲִִֶַַָָ
ּבחינֹות זה ּבזעי, ּותרי ּבעֹולם. ְְְִִֵֵֶַָָאף
העׁשן, מהם ׁשּיֹוצא האף, נקבי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּתרי

ׁשּכתּוב יח)ּכמֹו עׁשן(תהלים עלה : ְֶָָָָָ
–ּבאּפֹו. ּדעמרא ּגבבא זהוׁשקיל ְְַ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ

ּכּנ"ל, עמר –ּבחינת ּבמּיא ּומׁשיּה ְִֶַַַַֹ ְ ֵ ְ ַ ָ 
אסּתר ּבחינת ׂשעֹורים, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַזה
רגלין ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַַַֹּברּוח־הּקדׁש,
ּכי מים, אפיקי הם הרגלין ּכי ְֲִִִִִֵֵַַַַַָּכּנ"ל,
ּכמאמר נחל, ערבי ּבחינת ְְְֲִֵֵַַַַַַהם

לברכה זכרֹונם נג.)חכמינּו :(סוכה ְְֲִִֵָָָָ
לּה. ערבין אּנּון ּדבר־נׁש ְְְִִִֵַַָָרגלֹוהי
אפיקי נחל, ערבי ּבחינת זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָערבין
ואסּתר, מרּדכי ּבחינת הינּו ְְְְְֳִִֵֶַַַַָמים.
המחאת ּבחינת ורגלים, ידים ְְְְְִִִִַַַַַַַָָּבחינת

ּכּנ"ל. ורּקּודין ּבריׁשּהּכף ואנחּה ְְִִַַַ ַ ְ ֵ ְ ֵ ֵ 
– ׁשהּואּדרמחא מ"ם, רּוח ּדא רמח ְ ֻ ְ ָ ֵֶַַָֹ

הּמ"ם ּכי הרּוח, ּבאי רּוחֹות ְִִֵֵַַַַָֹמארּבע
רּוח ּבחינת ׁשהיא רּוחֹות, ארּבע ְְִִִֶַַַַהיא
ּכּנ"ל, ורגלין ּבידין ּדנׁשב ְְְְִִִֵַַַַַַַָָהּצּדיק
מּמּנּו ּכי הּצּדיק, הּוא הרמח ְִִִֶַַַָֹֹוראׁש
איׁש ׁשּכתּוב: ּכמֹו הרּוח, ְְִֶַָָּתֹוצאֹות

ּכּנ"ל. ּבֹו רּוח ואחראׁשר ואפקינהּו, ְֲֶַַַ ַ ְ ִ ְ ְ ִ ְ ַ 



י ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּמׁשּפטים 111 ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְואּלה

– חּייםאחרּוכי לׁשֹון אחרְך, ִ ְ ֵ ְְִִַַ
חכמינּו ּכמאמר ימים, ְֲֲֲִִֵַַַָָואריכּות

לברכה נד:)זכרֹונם יחרְך(עירובין לא : ְְֲִִַָָָֹֹ
יאריְך, ולא יחיה לא – צידֹו ְְְֲִִִֵֶַָֹֹרמּיה
חּיים לׁשֹון – איחרּוכי ואיחרְך ְְְְְְִִִֵַַַוהינּו:
ּבּטּול על־ ידי ּכי ימים, ְֲִִִִֵַַַָואריכת
על־ ידי־ זרה, העבֹודה הינּו ְְֲֲֵַַַַָָָָָהּגאוה,
ועל־ידי ּכּנ"ל, ּתּקּונּה על החכמה ְְְִֵֶַַַַַָָָזה
ּכמֹו ימים, ויאריְך יחיה ְְְְֲִִִֶַָָָחכמה

ז)ׁשּכתּוב וכּו'.(קהלת ּתחּיה החכמה : ְְְֶֶַַָָָ
וׁשמעת להּו, אּצית לי:  ֵ ְ ִ ְ ְ ִ ַ ִ ַ ָאמר

– אמת ותֹורתֹו מׁשה ׁשהןּדאמרין: ְ ָ ְ ִ ֶ ְ ָ ֱ ֶ ֵֶ
את ּכׁשּמתקרב ּכי האמת, על ְְֱִִִֵֶֶֶַָָמֹודין
מהם לקּבל ּכדי לצּדיקים ְְְְִִֵֵֵֶַַַעצמֹו
הּגאוה נׁשּבר ועל־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָהרּוח
אּלּו אפּלּו מּכירין ואז זרה, ְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעבֹודה
ּגדּלת את ּדמֹותא מּסטרא ְְְִִֵֶֶַָָֻׁשהם

ּכּנ"ל. ׁשמֹו יתּברְך לי:הּבֹורא ואמר ְְְִֵַַַַָ ָ ַ ִ 
להֹו מהּדרא יֹומין ׁשלׁשים  ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ָּכל
מׁשה הכי: ואמרי להכא  ֶ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ְֹ ִ ֵּגיהּנם

– אמת ׁשמּואל:ותֹורתֹו רּבנּו ּפרׁש ְ ָ ֱ ֶ ְֵֵֵֵַ
לֹו יׁש ּדבר ּכל ּכי ראׁש־חדׁש. ְִֵֶָָָָֹֹּבכל

וׁשרׁש ראׁש־ׁשרׁש, הּוא הּתׁשּובה ְְֶֶַָֹֹֹ
הּקדֹוׁש־ אמר ּבראׁש־ חדׁש ּכי ְִֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
ּכמֹו ּכּפרה, עלי הביאּו ְִַַָָָָָּברּוְך־הּוא:
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו

ט.) ּתׁשּובה,*)(שבועות ּבחינת וזה ,ְְְִֶַָ
ּבכל נׁשּתלׁשלה הּזאת ְְְְְְִַַַָָָֹוהּתׁשּובה
זה ּובׁשביל ּבראׁש־חדׁש, ְְְִִִִֶֶַָֹֹהּנבראים

לאיזה מכרחים ועדתֹו קרח ְְֲִֵֶַַַָָֹֻּגם
הּתׁשּובה אבל ּבראׁש־חדׁש, ְְֲֲֶַָָָָֹֹחרטה
הּתׁשּובה עּקר ּכי להם, מֹועיל ְִִִֵֶַַָָָאינּה
ׁשּטרח מי ּכי הּזה, ּבעֹולם רק ִִִֶֶַַַָָָהיא

וכּו' ג.)ּבערב־ ׁשּבת ּבוּדאי(ע"ז ונמצא ; ְְְְְִֶֶַַַָָ
ׁשהן ההֹודאה ּבזה נפטרין ְְִִֵֶֶַָָָֹלא
ועל ּגיהּנֹום, מּדין ּומֹודין ְְְִִִִִִֵַָמתחרטין
אין ּכי להכא, ּגיהּנֹום להֹו מהדרא ְְְְִִֵֵֵַָָָּכן
אין ואף־על־ ּפי־ כן ּבזה. ְְִִִֵֵֶַַָָנפטרין
ימים ּבׁשאר ּכמֹו ּבראׁש־חדׁש ְְְִִִֵֶָָֹֹּגיהּנֹום

קנ:) תרומה ראׁש־(זוהר ׁשל והּגיהּנֹום ,ְִֵֶַֹ
ׁשּמתחרטים החרטה, אּלא אינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹחדׁש
ּבעצמֹו זה ּומתּבּיׁשין, ְְְְִִִֶַַּומֹודים
מהּדרא ּדדּיק: וזהּו ׁשּלהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּגיהּנֹום
מה ּדהינּו להכא, ּגיהּנֹום ְְְְִֵַַָָלהֹו
ׁשחֹוזרים להכא, להֹו ְְְְְִֶֶַָָָּׁשּמהּדרא

ׁשּלהם: הּגיהּנֹום הּוא ִִֵֶֶַָּומֹודים,

הּמׁשּפטיםוזהי ואּלה ּפרּוׁש: ְ ֶ ֵ ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ ִ 
לפניהם, ּתׂשים ּכיאׁשר ֲ ֶ ָ ִ ִ ְ ֵ ֶ ִ

ּתׂשים אׁשר ּבמכילּתא: ְְֲִִִִֶָָָאיתא
לכל לאיׁש אּׁשה הׁשוּו – ְְְְִִִֵֶָָֻלפניהם
ּדינים לכל ּפרּוׁש, ׁשּבּתֹורה. ְִִִִֵֶַָָּדינים
צריְך להמּתיקם, ׁשּצריְך ְְִִִֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה
קדׁשא־ ּבריְך־ ליחד, הינּו ְְְְְְִֵַַַָֻלהׁשוֹות,
אּׁשה ּבחינת ׁשהּוא ּוׁשכינּתּה, ְְְִִִֵֶַָהּוא
וזה ואסּתר. מרּדכי ּבחינת ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָואיׁש,

–ּפרּוׁש: ׁשּנאמרואּלה מקֹום ּכל ְֵ ֵ ֶ ֱֶֶַָָ
הראׁשֹונים על מֹוסיף פ'ואּלה נח (ב"ר ְִִִֵֶַָ

ּבחינתל) ורּבּוי, ּתֹוספֹות ּבחינת ,ְְְְִִִַַ

ע"א. דף בחולין הוא זה לשון (*



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קיב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו זרה, עבֹודה (דבריםּגאוה, ְֲֲֶַָָָָָ
ׁשּפרּוׁשֹוז) ה', חׁשק מרּבכם לא :ְֵֵֶֶַָֹֻ

על(יא)ּגאוה מֹוסיף ּבחינת: וזה . ְְֲִִֶַַַָ
המן־ ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶַָָָהראׁשֹונים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשיתכד)(במדברעמלק, : ְֲִֵֵֶָָ
ותּקּונֹו: עמלק, –הּמׁשּפטיםּגֹוים ְֲִִֵַָ ִ ְ ָ ִ 

ׁשּכתּוב ּכמֹו רּוח, כח)ּבחינת :(ישעיהו ְְִֶַַָ
מלחמה, מׁשיבי וכּו' מׁשּפט ְְְְְִִִֵַָָָּולרּוח
הּגאוה נתּתּקן הרּוח על־ידי ְְֲִִֵֵַַַַַָָּכי
ועל־ידי־זה: ּכּנ"ל. אלילים ְְְֱֲִִֵֶַַַַָוהעבֹודת

לפניהם ּתׂשים הׁשוּואׁשר הינּו , ֲ ֶ ָ ִ ִ ְ ֵ ֶ ְְַֻ
ׁשּבּתֹורה, ּדינים לכל לאיׁש ְְִִִִֶַָָָאּׁשה
ּכל ּכי הּדינים, המּתקת ּבחינת ְְְִִִִַַַַַָָהינּו
ּבעֹולם, אלילים עבֹודת ׁשּיׁש ְֱֲִִֵֶַַָָזמן
ועל־ידי ּבעֹולם, ודינים ְְְֲִִֵַַָָחרֹון־ אף
קדׁשא־ ּבריְך־ הּוא נתיחד הּנ"ל ְְְִִֵַַַַָָֻהרּוח
ונסּתּלק הּדינים, ונמּתקין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָּוׁשכינּתּה,

העֹולם. מן ֲִַָָחרֹון־ אף

ׁשעל־ידיוהּנה, – אּלּו הּדברים ּכלל ְ ִ ֵ ְְְִֵֵֶַַַָ
הרּוח, ּבחינת ׁשהּוא ְִִֶַַַַָהּצּדיק,
ועל־ידי ּכפירֹות, אחר, אל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַאתעבר
ּכי ּכף, והמחאת רּקּודין ּבאים ְְִִִִַַַַָָָהרּוח
הרּוח ּבחינת ׁשהּוא הּצּדיק ְְִִֵֶַַַַַָעל־ ידי
הארת ונתּגּלה הרגלין, ְְְְִִִֶַַַַַָָָנתעּלּו
ּכמבאר האמּונה, ונתרּבה ְְְֱִִַַַַָָָָָֹהּידים,
ׁשהּוא ּביֹוסף, ּכתיב ּכן ועל ְְְְְִֵֵֶַָָלמעלה.

הּצּדיק מא)ּבחינת ּובלעדיָך(בראשית : ְְִִִֶַַַָ
ּכי רגלֹו, ואת ידֹו את איׁש ירים ְְִִִֶֶַָָֹלא
ּבחינת ׁשהּוא יֹוסף, ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֶַַּבלעדי

ּולהרים להעלֹות אפׁשר אי ְְְֲִִִֶַַַָָהּצּדיק,
ּכּנ"ל. והרגלים מּכללוהּנההּידים ְְְִִַַַַַַָָ ִ ֵ ְִַ

הּוא ׁשּנגלה ׁשֹומע, אּתה ְְִִֵֶֶַַַָָהּדברים
ּבחינת הּוא ונסּתר ידים, ְְְְִִִִַַַָָּבחינת
ואף ואסּתר; מרּדכי ּבחינת ְְְְְְֳִִֵֶַַַַַָרגלין,
ּכל עם מּנגלה, למעלה הּוא ְְְְִִִִֶֶַָָָׁשּנסּתר
ּבמקֹום הּוא הּנגלה התּגּלּות ְְְִִֶֶַַָזה
ּברגלין, והּנסּתר הּידים, ּדהינּו ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּגבֹוּה,
עמק, והענין מּידים. למּטה ְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשהיא
ּתּנאים ּבּזהר: ׁשּכתּוב ענין הּוא ְִִֶַַַַָָָֹאְך
ואף ּבּידין. ואמֹוראים ְְִִִַַַַַָָָּבּׁשֹוקין
מּכל מאמֹוראים, למעלה ְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּתּנאים
למּטה ׁשהּוא ּבמקֹום הם ְְֵֶַָָָמקֹום
נביאים וכן האמֹוראים, ְְְִִִִֵָָָמּמקֹום
זה על מבאר ּוכבר ְְְִֶַָָֹּוכתּובים;

:(יב)ּתרּוץ ֵ

ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו מּכתב־יד מצאתי זה ראה  ְ ַ ְ ֵ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ֶ ֵ ְ(עֹוד

וזהּו:) הּנ"ל, הּתֹורה  ֶ ְ ַ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ֵמענין

וכּו'.ואּלה ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ ִ ֲ ֶ ָ ִ ְ 
הארץ ּבכל זאת מּודעת ְֵֶַַָָָֹּגאּות,
לברח וצריְך מגּנה, מּדה ְְְִִִִֶַָָָֹֻׁשהיא
ׁשרֹודפים ּבני־ אדם יׁש אבל ְְֲִִֵֵֶֶָָָָמּמּנה,
ּולהנהיג למלְך ורֹוצים ּכבֹוד ְְְְִִִַַַָֹאחר
ידם לאל ׁשּיׁש ואֹומרים העֹולם, ְְְִֵֵֶֶָָָָאת
ּתפּלֹות, ּולהתּפּלל ּפדיֹונֹות ְְְְֲִִִֵַַלעׂשֹות
ּכי האיׁש אׁשת הׁשב נאמר: ֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועליהם
זה ּכי וחיה. ּבעדָך ויתּפּלל הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָנביא

ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא מתאּוה[ידּוע, ְִֶֶַַַָָָ

(‡È).פט ובחולין בפירש"י זה.(È·)ע"ש ענין מבואר שם י' בדף התיקונים בסוף שנדפס בפירוש עי'
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לילְך וצריְך צּדיקים, ׁשל ְְִִִִִֵֵֶַָָָלתפּלתן
עליו ׁשּיתּפּללּו עליהם,]אצלם ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

אל הֹולכים אין ּבעלי־ ּגאוה ְֲֲֲִֵֵֶַַָָאבל
עליהם, ׁשּיתּפּללּו לבקׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָצּדיקים
ּבני־אדם ׁשאר מּניחים אין ְְְִִֵֵַַָָָוגם
ׁשּיתּפּללּו צּדיקים אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַׁשּילכּו

ּבעלי־ּגאוה, אּלּו אמרּו ּכי ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָעליהם,
להתּפּלל, ויכֹולים צּדיקים הם ְְִִִִִֵֵֶַַַׁשּגם
ּובזה מהם, יֹותר ּבארץ צּדיק ְִֵֵֵֶֶֶַָָָואין
– אבי אבימלְך; ּבׁשם נקראים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָהם
אלקיָך ה' אבה ולא ּכמֹו: רצֹון, ְְְֱֶָָָֹֹלׁשֹון

ְוכּו':

י תפילה
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יאתורה

ׁשמי הּוא יי לאחראני ּוכבֹודי , ֲ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ 
לּפסילים: ּותהּלתי אּתן,  ִ ִ ְ ַ ִ ָ ִ ְ ֵ ֶֹלא

מב) (ישעיהו

ויחּודאּכיא עּלאה יחּודא יׁש ִ ְִִִֵָָָָ
יׂשראל", "ׁשמע הינּו: ְְְִֵַַַָָָּתּתאה,
לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵַָָּו"ברּוְך

יח:)ועד" דף בראשית אחד(זוהר וכל , ְֶֶָָָ
זאת נעׂשה ׁשּיהיה צריְך ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹמּיׂשראל
לבֹוא יכֹול על־ידי־זה ְֵֶַַָָָעל־ ידֹו,
מי ּכי לעמקּה; הּתֹורה ְְְִִִַָָָלתבּונֹות
עדין הּוא ּפחּותה, ּבמדרגה ְְְֲִֵֶַַָָׁשהּוא
על־ידי רק הּתֹורה, מּתבּונֹות ְְִֵַַַָָרחֹוק
לתבּונֹות לבֹוא יכֹול הּדּבּור ְְִִֶַָָָאמצעּות
ׁשהּוא על־ידי הינּו לעמקּה, ְְְְֵֶַַַָָָהּתֹורה
ּכמֹו ּבדּבּורים, ּבהּתֹורה ְְְְִִֵַַָמדּבר

ד)ׁשּכתּוב הם(משלי חּיים ּכי : ִִֵֶַָ

ּבּפה למֹוציאיהם – ְְִֵֵֶֶֶַָלמֹוצאיהם
עירובין ּבכלנד.)(כשארז"ל הּדּבּור לֹו מאיר ,ְִִֵַָ

ּתׁשּובה, לעׂשֹות ׁשּצריְך ְְֲִֶַַָָהּמקֹומֹות
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו

כב.) ּדבריָך.(ברכות ויאירּו ּפיָך ּפתח :ְְְִִֶַָָ
ּתׁשּובה ּכל על־ידי ּופעם, ּפעם ְְְֵַַַַַָָָּובכל
מּמדרגה הֹולְך הּוא ְְִֵֵַָָּותׁשּובה,
מּמדרגה ׁשּיֹוצא עד ְְְִֵֵֵֶַַַָָלמדרגה,
הּתֹורה לתבּונֹות ּובא ְְִַָָָּפחּותה

ּוממראוזהלעמקּה. יֹוחני ׁשּׁשאלּו ְְְָָ ֶ ְֲִֵֶַָָ
פה.)למׁשה מכניס(מנחות אּתה ּתבן : ְְִֶֶֶַַָ

אנׁשי, אמרי להם: והׁשיב ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָלעפרים,
זה ּתבן ׁשקל. ירקא ירקא, ְְְְֶֶֶַַָָָָֻלמתא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתבּונה, ב)ּבחינת :(משלי ְְְִֶַָָ
ׁשּמׁשה הבינּו ׁשהם תנצרּך, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּתבּונה
הּתֹורה ּתבּונֹות להכניס ְְְִֶַַָרֹוצה
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ּבזמן ּכי ׁשאלּו, ּכן ועל ְְְְֲִִִֵֵַַָָּביׂשראל,
מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין יׂשראל ְְִִֵֵֶֶָָׁשאין

לעפר מׁשּולים יּוכל(א)הם ואיְך , ְְְִֵֵַָָ
לתבּונֹות ּגבֹוהה, למדרגה ְְְְֲִִֵַַָָָלהביאם

וזה: ּתבּונֹותּתבןהּתֹורה. לׁשֹון – ְֶֶַָ ֶ ְְ
לעפריםהּתֹורה, מכניס זהאּתה – ַַָ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ָ ַ ִ ֶ

ּפחּותה. מדרגה הינּו עפר, ְְְְִֵַַַָָָָּבחינת
להם: אנׁשיהׁשיב הינּואמרי – ִֵֶָָ ְ ֵ ֱ ָ ֵ ְַ

ׁשל הּדּבּור על־ידי האמירֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַָעל־ ידי
לכל לֹו מאיר הּוא הּיׂשראלי, ְְְִִִִֵֵַָאיׁש
ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּצריְך ְְֲִֶַַָָהּמקֹומֹות

ירקאוזהּו: לּמקֹומֹותלמתא – ְְֶ ָ ָ ַ ְ ָ ְַ
הּוא – ירקא ּתׁשּובה. לעׂשֹות ְְֲִֶַַָָָׁשּצריְך
ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו ּתׁשּובה, ְְְְְִִֶַַָָָּבחינת

מג) פרשה אֹוריקן(ב"ר – חניכו את וּירק :ֲִִֶֶַָָָ
ׁשּזרזם הינּו ׁשֹופטים, ְְְְִֵֶַַָָָּבפרׁשת
ׁשֹופטים ּפרׁשת ּכי ּתׁשּובה, ְְֲִִַַָָָלעׂשֹות
הּירא האיׁש מי ּתׁשּובה: על ְֱִִֵֶַַַָָָנאמר
ׁשּבידֹו מעברֹות הּירא – הּלבב ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָורְך

מג) סוטה וזהּו:(ב)(כשארז"ל אנׁשי:. אמרי ְֶָ ְ ֵ ֱ ָ ֵ 
ירקא על־ידילמתא הינּו – ְ ָ ָ ַ ְ ָ ְְֵַַ

איׁש ׁשל והּדּבּור ְֲִִִֶַָהאמירֹות
לּמקֹומֹות ירקא, למתא ְְְְְִִֵַַַָָָהּיׂשראלי,
לֹו יאיר ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְֲִִֶַָָָׁשּצריְך
וזה: ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּיּוכל ְְֲִֶֶַַַָהּדּבּור,

ׁשקל ּתׁשּובתירקא ּבחינת – ַ ְ ָ ְ ֻ ְְִַַ
ׁשּיּוכל לֹו יאיר ׁשהּדּבּור ְִִִֶֶַַַָָהּמׁשקל,

מּמׁש: הּמׁשקל ּתׁשּובת ְְֲִַַַַָָלעׂשֹות

אפׁשראב אי לֹו, ׁשּיאיר לּדּבּור ַ ְִִִֶֶַָָ
על־ אם ּכי ּכבֹוד,לזּכֹות ידי ְְִִִֵַָ

הּׁשם ּכבֹוד ׁשּיהיה ׁשּיראה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַהינּו
לאין ּכבֹודֹו ׁשּיהיה ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָיתּברְך
על־ידי הינּו יתּברְך, הּׁשם ּכבֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָנגד
הּדּבּור ּבחינת עּקר ּכי וקטנּות. ְְְֲִִִִַַַַָָענוה

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּכבֹוד, כד)הּוא מי(תהלים : ְִִֶָָ
מלכּות הינּו – הּכבֹוד מלְך זה ְְֶֶֶַַַָהּוא

לתֹוְך(ג)ּפה ּבאה ּכׁשהּתֹורה ּכי . ְְִֶֶַָָָ
ּדי לא ּפגּום, לפה ּפגּומים, ְְִִִֶַָֹּדּבּורים
ּכי לֹו מאירים הּתֹורה ּדּבּורי ְִִִִֵֵֶַָׁשאין
נתּגּׁשם עצמּה הּתֹורה ּגם ְְִִֵַַַַָָאם

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּפיו, ׁשם (יהושעונתחּׁשְך ְְְִִִֵֶַָָ
מּפיָך,א) הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש לא :ִִֵֶֶַַָָֹ

חׁשְך וימׁש י)ּבחינת ׁשּלא(שמות הינּו , ְְְִֵֶֶַַָֹ
על־ידי ּכי מּפיָך, ויתחּׁשכּו ְְְְְְִִִִִֵַַַיתּגּׁשמּו
הּׁשם ּכבֹוד ׁשּיהיה מׁשּגיחין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַׁשאין
על־ידי הינּו ּבׁשלמּות, ְְְְִִֵֵַַַָיתּברְך
לפּתח יכֹולין אין על־ ידי־ זה ְְְְִִֵֵֶַַַֹּגדלּות,

ּבבחינת יז)ּפה, ּפימֹו(תהלים סגרּו : ְְִִִֶַָ
ּבר ּדלוי ּכמעׂשה בגאּות; ְְְְֲִִֵֵֶַַּדּברּו
רּוחֹו וטפת לּבימה, ׁשהעלּוהּו ְֱִִֶֶַַָָָסיסא,

אניבּון ולא פי"ב)עליו, יבמות ּכי(ירושלמי . ְֲִִָָֹ
עבֹודת ּבחינת הּוא הּגאּות, ְְֲִֵֵַַַַעל־ ידי

ּכתיב:(ד)אלילים אלילים ּובעבֹודת , ְֱֱֲִִִִִַַ
ּבאׁש ּתׂשרפּון אלהיהם (דבריםּפסילי ְְְֱִִֵֵֵֶָֹ

ּדמי,ז) ּכׂשרּוף לׂשרף העֹומד וכל ,ְְְִֵֵָָָָֹ
ּכּמּובא ׁשעּורּה, מכּתת ְְִִִֵֵַָָוכתּותי

ע"א.(‡) טז מגילה ירוק.(·)עי' קו תשובה דאיהו דאימא מסטרא ירוק תיקונים בהקדמת תקוני(‚)ועי'
אליהו. פתח שניה, בהקדמה ד.(„)זוהר סוטה
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כח.)ּבּגמרא ׁשל(ר"ה ׁשֹופר לענין ְְְִֶַַָָָ
ּכתית ׁשּמכּתת וכיון אלילים; ְְֱֲִִִִֵֶַָָָעבֹודת
לדּבר הּדּבּור ּכלי לֹו אין ְְִִֵֵֵֵַַׁשעּורּה,

וׁשֹומראעּמהם. נזהר ּכׁשהּוא ִֶַָ ְְְִֵֶָ
ׁשהּוא ּבׁשלמּות, ׁשּיהיה ה' ְְְִִֵֶֶֶּכבֹוד
יּוכל על־ידי־זה נמאס, בעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנבזה
ּבבחינת הּמאירים, ּדּבּורים ְְְִִִִִִֵַַַלדּבר

מג) מּכבֹודֹו,(יחזקאל האירה והארץ :ְְִִֵֶָָָ
ויכֹול לתׁשּובה, לֹו מאירים ְְְְִִִֵָָוהם
ּכּנ"ל: לעמקּה הּתֹורה לתבּונֹות ְְְִַַַָָָָלבֹוא

על־וכבֹודג אם ּכי אינֹו ּבׁשלמּות ְ ָ ְִִִֵֵַ
לתֹוכּה, ׁשּימׁשיְך וא"ו ְְְִֵֶַָָידי

ּב נׁשארּכי וא"ו ,(ה)ּפהּכבדלא ְְְִִָָֹ ַ ֶ
ּבבחינת הּוא וא"ו ל)ועל־ידי :(תהלים ְְְִִֵַַָ

ׁשּנאמרּכבֹוד מקֹום ּכל ּכי יּדם. ולא ָ ְֱִִֶֶַָָֹֹ
מֹוסיף הּוא ה.)וא"ו, הינּו(פסחים , ְִַָ

ׁשמירת הינּו קדּׁשה, ּתֹוספֹות ְְְְְִִַַַָֻּבחינת
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַַָָהּברית,
ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ְִֵֶֶֶַָָָָָלברכה:

קדּׁשה מֹוצא אּתה פ'ערוה, קדושים (מ"ר ְְֵֶַָָָֻ
ברש"י) הובא ּגאּותכ"ה, ּבזה, ּתלּוי זה ּכי ,ִֵֶֶָָ

זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶָָָונאּוף,
ד:)לברכה ּפסּוק(סוטה ו)על :(משלי ְִַָָָ

ּכן ועל ּתצּוד. יקרה נפׁש איׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָואׁשת
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּד"י, ּבׁשם מכּנה ְְְְִֵֶַַָָֻּברית

לה) ּורבה;(בראשית ּפרה ׁשּדי, אל אני :ְְֲִֵֵֵַַ
ּדי ׁשּיׁש ּבחינת הּוא ׁשּדי ְִִֵֶַַַַּכי

ּברּיה לכל לךּבאלקּותי לך בפרש"י (כמובא ְְֱִִֶָָֹ
על־יז) הינּו הּברית, ׁשֹומר ּוכׁשאינֹו ,ְְְִֵֵֶַַַ

עבֹודת לעצמֹו עֹוׂשה הּוא ּגאּות, ְְְֲֵֵֶַַידי
לֹו ּדי ׁשאין מראה הּוא ְֱִִֵֶֶַַאלילים,
עבֹודת ׁשּצריְך עד ֱֲִֶֶַַָֹּבאלקּותֹו,
ּדי ׁשּיׁש ּבׁשּדי, ּפֹוגם ּכן ועל ְְֱִִֵֵֵֶַַַַאלילים,
ּוכׁשּׁשֹומר ּברּיה; לכל ְְְֱִֵֶֶָָֹּבאלקּותֹו
לֹו הּמאיר לאֹור זֹוכה הּוא ְִִֵֶַַָהּברית,

ּכּנ"ל: ְִַַָלתׁשּובה

ּבחינתואֹורד הּוא טלהּזה ְ ְִֶַַַ 
ּבּוא"ו(ו)אֹורֹות ְִַַָהּכלּולים

ּבבחינת ּכבֹוד, לג)ׁשל ּכל(איוב הן : ְִִֶֶַָָ
עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל ְֲִִִֵֵֶַַַָאּלה
טל ּבחינת הם ׁשלֹוׁש ּפעמים ְֲִִֵֶַַַַָָּגבר.
אֹותּיֹות ׁשלׁש מּלּוי ׁשל ִִֶָאֹורֹות
אֹותּיֹות ׁשלׁש ּכי (ּפרּוׁש, ִִִֵָראׁשֹונֹות
אלפין ּבמּלּוי הויה ׁשם ׁשל ְְֲִִִֵֶַַָראׁשֹונֹות

ּבגימטרּיא טלטל,הם ּבחינת והם ְְִִֵַַָ ְְִֵַַ
ׁשל ּבהּוא"ו ּכלּולים והם ְְְִֵֶַָאֹורֹות,

ּכלּולים(ז)הּׁשם) ׁשהם – ּגבר עם . ְִִֵֵֶֶַָ
ּגבּורתֹו ּכאיׁש ּכי ׁשם(ח)ּבּברית, ועל , ְְְִִִֵַַָָ

ּבֹועז ּברית: נקרא לא)זה ּבֹו(תיקון – ְְִִֶַָ
ׁשֹומר ּכׁשאינֹו אבל ּתקּפא. ּבֹו ְְֲֵֵֶַָָֻעז,

ה מקלקל הּוא אֹורֹות"ּטל"הּברית, ְְְִֵַַַַ 
הינּו הּפרנסה, על עצמֹו על ְְְְִַַַַַַָָֹּוממׁשיְך

ּבּזהר"טל" ּכּמּובא (פנחסמלאכֹות, ַ ְַַַָָֹ
רמד.) ּדנהמא,דף ּפרּורין ּדזרק מאן :ְְֲִֵֵַָָָ

ּכל אּבתרּה, רדף מאןענּיּות ־ׁשּכן ְֲִֵֵֵֶַַָָָ
ּבֹו עז, ּבֹו וזה: ּדמחא. ּפרּורין ְְְִֵֵֶַָָֹּדזרק

הינּו הּבחינֹות, ׁשני אֹורֹותל"טּכלּול ְְְִֵַַָ
הּברית, ׁשּׁשֹומר מי מלאכֹותול"ט– ְְִִֵֶַ ְָ

ד.(‰) כו.(Â)שמות ע"ב.(Ê)ישעי' ר"פ תצא זוהר פ"ד.(Á)עיין ד' ב"מ ע'
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ּכי ּבֹו, ׁשּפֹוגם מי הּכֹוללעז– עם ִִֵֶַ ִֵַ
ּפעמים מׁשּכןטלׁשּתי מׁשּכן וזה: . ְְִֵַָ ְְְִִֶָָ
ּפעמים ּכי(ט)ׁשני ל"ט, ּפעמים ׁשני , ְְְְִִִֵֵָָ

מּמׁשּכן ּגמרינן מלאכֹות (כשארז"לל"ט ְְְִִִַָָָ
מט:) אף־שבת ּבריתֹו, את ׁשּׁשֹומר ּומי .ְִִֵֶֶַ

מלאכֹות, הל"ט עֹוׂשה ׁשהּוא ְִֶֶַַָעל־ ּפי
הינּו הּמׁשּכן, מלאכת ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָהם
אֹורֹות; ל"ט ּבחינת ּבבנינּה, ְְְְִִִֵַָָמׁשּכן
הּמלאכֹות ּבּברית, ׁשּפֹוגם מי ְְִִֵֶַַַָאְך
ּבחרּבנּה, מׁשּכן ּבבחינת הם ְְְְִִִֵֵֶַָָֻׁשּלֹו

מלקֹות ל"ט התיקוניםּבבחינת (בהקדמת ְְִִַַ
מח) ּבחינתובתיקון כה), ארּבעים(דברים : ְְִִַַָ

ּפגם ּבחינת הינּו יֹוסיף, ולא ְְְְִִֶַַַַֹיּכּנּו
ּכּנ"ל: ּתֹוספֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַַָהּברית,

ׁשניּוׁשמירתה ּבֹו יׁש הּברית ְ ִ ַ ְְִֵֵַ
מי יׁש ְִִֵּבחינֹות:
ואף־על־ ּפי־ החל, ימי ּבׁשׁשת ְְְִִֵֵֶֶַַַֹׁשּזּוּוגֹו
על־ּפי ּבריתֹו את ׁשֹומר הּוא ְִִֵֵֶַכן
הּתֹורה; מּדיני יֹוצא ׁשאינֹו ִִֵֵֵֶַַָָהּתֹורה,
ׁשּזּוּוגֹו הּברית, ׁשֹומר ׁשהּוא מי ְְִִִֵֵֶֶַויׁש
יחּודא ּבחינת והּוא לׁשּבת, ְְְִִִַַַָָָמּׁשּבת
ּבחינת וזה ּתּתאה. ויחּודא ְְְִִִֶַַָָָָָעּלאה

ּדי לעֹולמֹו ׁשאמר ׁשּבת, ׁשל (ב"רׁשּדי ְֶֶַַַַַָָָ
יב) חגיגה מו, עצמֹופרשה את ׁשּצמצם ,ְְִֵֶֶַ

יחּודא ּבחינת וזה הּמלאכֹות, ְְְִִִֶַַָָָמּכל
ׁשּגם חל, ׁשל ׁשּדי ּבחינת ויׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָֹעּלאה.
מּמלאכה צמצּומים יׁש ְְְִִִֵָָֹּבחל
מט"ט, ּבחינת וזה ְְְֲִֶֶַַָלחברּתּה,

ּבחינת החל, ימי ׁשׁשת ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻׁשּׁשלטנּותּה
מׁשנה סדרי הּקדֹוׁשׁשּׁשה ּבּזהר (י)(ּכּמּובא ְְִִִֵַַַַָָָָֹ

האריז"ל) ּכמֹוּובּכתבי רּבֹו, ּכׁשם ׁשּׁשמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
כג)ׁשּכתּוב ּבקרּבֹו(שמות ׁשמי ּכי (כמובא: ְְְִִִֶָ

שם) ּתּתאה,בפירש"י יחּודא ּבחינת וזה ;ְְִִֶַַָָָ
את מלּביׁש ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְְִֶֶַַַָָהינּו
החל, ימי ּבׁשׁשת ּבמט"ט ְְְְֵֵֶַַֹעצמֹו

על־ ידֹו:ּומנהיג העֹולם ְִַַָָָ

קּבלהוזהו וקּבלה: הלכה ּבחינת ְ ֶ ְְֲִַַַָָָָָָ
ּבחינת כט)היא :(תהלים ְִִַ

– ק'דׁש ּב'הדרת ל'ה' ְְְֲִֶַַַַֹה'ׁשּתחוּו
היאקּבלה;ראׁשי־ ּתבֹות והלכה ֵֵַָ ָ ָ ֲִַָָ

ק)ּבחינת ה'ארץ(שם ּכ'ל ל'ה' ה'ריעּו : ְִִֶַַָָָָ
ראׁשי־תבֹות ּכּמּובאהלכה,– ֲֵֵָ ָ ָ ַָ

קדׁש, ּבהדרת לה' הׁשּתחוּו ְְְֲִֶַַַַַַָֹּבּכּונֹות.
זּוּוג הינּו עּלאה, יחּודא ּבחינת ְְִִִִֶַַָָָזה
עּלאה, ּברית ּבחינת וזה ׁשּבת, ְְְִִִֶֶַַָָָׁשל
ּבבחינת ההׁשּתחויה, עּקר ְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשּׁשם

מב) וּיׁשּתחוּו(בראשית יֹוסף אחי וּיבאּו :ְֲִֵֵַַַַָֹ
קדׁש, הדרת ּבחינת והּוא ְְְִֶַַַֹלֹו,

לג)ּבבחינת לֹו.(דברים הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור : ְְִִַָָ
ּבחינת זה – הארץ ּכל לה' ְִִֶֶַַָָָָהריעּו
חל, ׁשל זּוּוג הינּו ּתּתאה, ְִִֶַַָָָֹיחּודא
ׁשּׁשלטנּותּה מט"ט, ּבבחינת ְְְִִֵֶֶַֻׁשהּוא
מׁשנה. סדרי ׁשּׁשה החל, ימי ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹׁשׁשת
וזמרה), ּתרּועה (לׁשֹון הריעּו ְְְְְִִֶָָָוזה:

כד)ּבבחינת זמרת(ישעיהו הארץ מּכנף : ְְְִִִִֶַַָָֹ
ּכנף, ּבבחינת הּוא מט"ט ּכי ְְִִִַַָָָׁשמענּו,

(Ë).לח י"ח.(È)שמות ובתיקון בהקדמה בתקו"ז
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מֹוריָך עֹוד יּכנף ולא ל)לׁשֹון: ּכי(שם , ְְִִֵֶָֹ
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא מתלּבׁש ְִֵַַָָּבֹו

ּכּידּוע: החל, ימי ְְֵֵֶַַַָֹּבׁשׁשת

רזיןוזהז ּדרזין: ורזין רזין, ּבחינת ְ ֶ ְְְִִִִִַָָָָ
ּדרזין רזין הלכה, ּבחינת ְְֲִִִַָָָָהּוא
התלּבׁשּות קּבלה. ּבחינת ְְְִִַַַָָהּוא
הנהגת ּבחינת הּוא ּבהלכה ְְֲִַַַַַַָָָָָהּקּבלה
החל, ימי ּבׁשׁשת ְְֵֵֶַַָָֹהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
וזה ּתּתאה. יחּודא ּבחינת ְְִִֶֶַַָָָׁשהּוא
רזי־ לי רזי־לי לּצּדיק צבי ְְִִִִִִִַַַָָּבחינת:

הנ"ל) הארץ מכנף הפסוק לּצּדיק,(סיום צבי .ְִִַַ
ׁשני ּבֹו יׁש הּזּוּוג, קדּׁשת ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַֻהינּו
ויחּודא עּלאה יחּודא הינּו ְְִִִִַָָָָָרזין,
וקּבלה, הלכה ּבחינת ׁשהם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּתּתאה,

ּדרזין. ורזין רזין ׁשאמרּווזהּבחינת ְְְְִִִִַָָָ ֶ ְֶָ
לברכה זכרֹונם ס.)חכמינּו 'יהי(חולין : ְְְֲִִִֵָָָָ

אמרֹו. העֹולם ׂשר לעֹולם' ה' ְְֲַָָָָכבֹוד
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשאמר ְֶַַָָָָָּבׁשעה
קל־ ּדׁשאים נׂשאּו למינהּו, ְְְִִִֵַָָָָלאילנֹות:
ׁשהם אילנֹות, מה ּבעצמן: ְְִֵֶֶַָָָָֹוחמר
אמר ּתכּופים, ואינם ְְְִִֵַָָּגבֹוהים
ׁשּכן ּכל "למינהּו", ְִֵֵֶַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּותכּופים, קטּנים ׁשאנּו ְְֲִִֶַַָאנן,
ׂשר ּפתח למינהּו. לצאת ְְִִִֵֵֶַַָָׁשּצריכים
ּכי לעֹולם. ה' כבֹוד יהי ואמר: ְְְְִִַָָָָהעֹולם

ׁשּזּוּוגן הּגדֹולים, ּגם אינםּבאמת ְֱִִֵֶֶֶַַָָ
להם ּגם לׁשּבת, מּׁשּבת רק ְְִִֶַַַַָָָּתכּופים,
הּברית, ׁשמירת על הּתֹורה ְְְִִִִַַַַָָהזהירה

ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמן, את (שמותׁשּיׁשמרּו ְְְְִֶֶֶַָָ
ה'ּׁשּבתלא) א'ת י'ׂשראל ב'ני וׁשמרּו :ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבּכּונֹות. ּכּמּובא ּביאה, ראׁשי־ ּתבֹות –ִֵֵַַַָָָָ
רק הּוא ׁשּזּוּוגֹו אף־על־ ּפי ְִִֶַַַַהינּו
צריְך אף־על־ ּפי־ כן לׁשּבת, ְִִִֵַַַַָָָמּׁשּבת
וכּו'; וׁשמרּו ּבחינת: ּגדֹולה, ְְְְְְִִַָָָׁשמירה
ּבחינת ׁשהם הּקטּנים, ׁשּכן ְְִִֵֵֶֶַַַָּכל
ּבׁשׁשת ּגם ּתכּופים, ׁשּזּוּוגם ְְְִִִֵֶֶַָָּדׁשאין,
ׁשּצריכים ׁשּכן מּכל החל, ְְִִִֵֵֶֶַָֹימי
ּבריתם, את לׁשמר ּגדֹולה ְְְְִִִֶָָָֹׁשמירה
הּתֹורה, על־ּפי עצמם את ְְְִִֶֶַַַָָׁשּיׁשמרּו
ׂשר ּכׁשּׁשמע מּיד למיניהם. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת:
ׁשּׁשלטנּותּה מט"ט, ׁשהּוא ְְֵֶֶָָֻהעֹולם,
ּדׁשאים, ּבחינת החל, ימי ְְְִִֵֵֶַַָֹׁשׁשת
ואמר: ּפתח ּתּתאה, יחּודא ְְִִַַַַָָָָָּבחינת
על־ידי ּכי ּדיקא, ּכבֹוד – ה' כבֹוד ְְְְְִִֵַַָיהי
הּנ"ל, הּבחינֹות ּבׁשני הּברית ְְְְִִִִֵַַַַַׁשמירת

ּכּנ"ל. ּבׁשלמּות ְִֵַַַָהּכבֹוד

הּבריתנמצא, ׁשמירת ׁשעל־ידי ִ ְ ָ ְְְִִֵֶַַַ
הּנ"ל, הּבחינֹות ְְִִֵַַַּבׁשני
ויחּודא עּלאה יחּודא ּבחינת ְְִִִִֶַָָָָׁשהּוא
ּודׁשאים, מאילנֹות הינּו ְְִִֵַַָָָָּתּתאה,
וזּוּוג ׁשּבת ׁשל זּוּוג ּוקטּנים, ְְְִִִִֶַַָּגדֹולים
רזין וקּבלה, הלכה ּבחינת חל, ְְֲִִֶַַָָָָָֹׁשל
ּבׁשלמּות הּכבֹוד אזי ּדרזין, ְְְֲִִִֵַַָָָורזין
לדּבּור זֹוכה הּכבֹוד ועל־ידי ְְְִֵֶַַַַָּכּנ"ל,
לבֹוא יכֹול הּדּבּור ועל־ידי ְְִִֵֵַַַָָהּמאיר,

ּכּנ"ל: לעמקּה הּתֹורה ְְְִַַַָָָלתבּונֹות

זמנאוזה ּבר־ חנה: ּבר רּבה ׁשאמר ְ ֶ ֶ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ִ ְ ָ 
ּבספינּתא, אזלינן הוי  ָ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ֵ ֲ ָ ֲחדא
עד קאי ּדהוי צּפרּתא, להאי  ַ ֵ ָ ֵ ֲ ַ ָ ְ ָ ִ ַ ְ ִ ָ ֲ ַוחזאי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קכד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּברקיע. וריׁשּה ּבמּיא,  ַ ִ ָ ָ ֵ ֵ ְ ָ ַ ְ ֵ ֻ ְ ַקרסּלּה
למיחת ּובעינן מּיא, לית  ַ ֵ ְ ַ ֵ ָ ָ ַ ֵ ַ ִ ְ ָ ְואמרינן
ּברת־ קלא נפק נפׁשין.  ָ ָ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ֲ ַלאקּורי
ּדנפלא להכא, ּתחּותּו לא לן:  ָ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ְ ָ ָ ַ ָ ְואמר
הא הכא לבר־ נּגרא חצינא  ָ ָ ָ ָ ָ ַ ַ ְ ָ ִ ֲ ֵלּה
ולא לארעא. מטי ולא ׁשנין,  ָ ְ ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְׁשבע
מּׁשּום אּלא מּיא, ּדנפיׁשא  ִ ָ ֶ ָ ַ ָ ִ ְ ִ ִמּׁשּום
האי אׁשי: רב אמר מּיא.  ַ ֵ ָ ַ ַ ָ ָ ַ ָ ִ ְ ִּדרדיפא
ׂשדי וזיז ּדכתיב: הּוא, ׂשדי  ַ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ָ ִזיז

 ִ ָ ִעּמדי:

ְַַרׁשּב"ם:
וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. צּפרּתאצּפרּתאצּפרּתאצּפרּתא להאילהאילהאילהאי ּגרסינן:וחזינןוחזינןוחזינןוחזינן הכי ְְ ְְָָ ֵֵָָ ֵֵַַ ְְַַ ְְַַ ִִַַ ִִַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְְִֵַָָ

מּיאמּיאמּיאמּיא.... ליּכאליּכאליּכאליּכא ׁשאינןואמרינןואמרינןואמרינןואמרינן סבּורין היינּו ְְ ְְָָ ְְָָ ְְִִ ִִַַ ֵֵַַ ֵֵָָ ַַָָ ַַָָ ְִִֵֶָָָָ
עד אּלא ּבּמים קאי ולא הֹואיל ְֲִִִֵֶַַַָָֹֻעמּקין,

מעצד:חצינאחצינאחצינאחצינא....קרסּוליּה: אֹו לברלברלברלברּגרזן ְֲֲֵַ ֲֲִִ ִִָָ ְְְֲֶַַָָָ ְְַַ ַַ
עצים:נּגראנּגראנּגראנּגרא.... ּדעמיקאּדעמיקאּדעמיקאּדעמיקאחרׁש מּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּום ולאולאולאולא ַַ ַַָָ ָָָָ ְְִֵַָָָ ְְָָ ִִָָ ִִַַ ֲֲַַ ֲֲִִ ִִָָ ָָ
הּגיעמּיאמּיאמּיאמּיא.... לא ׁשנים ׁשבע מהלְך ַַ ַַָָ ֲִִִֶַַַַָָָֹ

לּקרקע: ּדרדיפיּדרדיפיּדרדיפיּדרדיפיהחצינא מּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּום אּלאאּלאאּלאאּלא ְֲִֶֶַַַַָ ֶֶָָ ִִָָ ִִִִ ְְִִ ְְִִ ִִֵֵ ֵֵ
נצללמּיאמּיאמּיאמּיא.... היה לא הּנהר חריפּות מּתֹוְך ַַ ַַָָ ְֲִִִַָָָָָָָֹ

ּבלבד: העמק מחמת ולא ׂשדיׂשדיׂשדיׂשדיעדין, וזיזוזיזוזיזוזיז ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹ ְְִִ ִִָָ ַַָָ ַַ
לרקיע:עּמדיעּמדיעּמדיעּמדי.... מּגיע ראׁשֹו ִִ ִִָָ ִִָָ ִִִִַַַָָֹ

ׁשהּואצּפרּתא הּדּבּור, ּבחינת זה ִ ָ ְ ָ ְִִֶֶַַ
ׁשהּוא האדם, ּבין ְִֵֶֶָָָָאמצעי
ּובין ונּוקבין, ּדּוכרין מּמּיין ְְְְִִִִִֵֶַַנתהּוה
ּתבּונֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַָהּׁשמים,

ּכּמּובא טז:)הּתֹורה, ובערכין טז, ויקרא (במ"ר ַַָָ
צּפרים, ׁשני להביא ׁשּצריְך מצרע ְְְֳִִִִֵֶַָָָֹעל
וזהּו: ּפּטטּיא. על ויכּפר ּפּטטּיא ְִֵֶַַַַַַָָָָָיבֹוא

– ּבמּיא קרסּלּה עד מאחרּדקאי ּכי ְ ָ ֵ ַ ַ ְ ֻ ֵ ְ ַ ָ ִֵַַ

ּבכל לֹו להאיר צריְך ְְִִִֶַָָָׁשהּדּבּור
ׁשם לעׂשֹות ׁשּצריְך ְֲִֶַַָָהּמקֹומֹות

ּבבחינת לפעמים הּוא ג)ּתׁשּובה, :(רות ְְְִִִִַָָ
מרּגלתיו ׁשהּדּבּור(יא)וּתגל – וּתׁשּכב ְְְְִִֶַַַַַָָֹ

למּטה ׁשהּוא ּבאדם, להאיר ְְִִֶַָָָָָָצריְך
נקרא ּכן ועל ּפחּותה, ְְְְְִֵֵַַָָָּבמדרגה
קרסּלּה עד ּדקאי צּפרּתא ְְְִִֵֵַַַַָָֻהּדּבּור

האדם,מּיאּבמּיא. ּבחינת הּוא ְַַָ ָ ְִַָָָ
נּוקבין ּומּיין ּדּוכרין מּמּיין ְְְִִִִִִֶֶַַַׁשּנתהּוה
ּבחינת ׁשהּוא והּדּבּור, ְְִִֶַַַַָּכּידּוע,
אצל קרסּלּה, עד קאי ְְִֵֵֵֶַַַָָֻצּפרּתא,
ּכדי ּפחּותה, ּבמדרגה ׁשהּוא ְְְְֵֵֶַָָָָָהאדם
מרּגלתיו וּתגל ּבבחינת לֹו, ְְְְְִִִַַַַָָֹלהאיר
קרסּלּה עד ּדקאי וזהּו: ּכּנ"ל, ְְְְֵֵֶַַַַָֻוכּו'

ּכּנ"ל. –ּבמּיא מּיא לית ואמרינן ְְַַַָ ָ ְ ִ ַ ֵ ַ ָ 
לזּכֹות אפׁשר ׁשאי ׁשהבינּו, ְְְִִִֵֶֶֶַָהינּו
ּבׁשלמּות, ּכבֹוד על־ ידי אּלא ְְְִִֵֵֶַָָלדּבּור
וזהּו: ואין. אפס ּבעיניו האדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
עצמֹו יחזיק ׁשהאדם – מּיא ְֲִֵֶַַַָָָָלית

לנלאין. –ּובעינן לׁשֹוןחּותי ְִַָ ֵ ַ ִ ְ ֵ ְ
אְך וענו. ׁשפל להיֹות הינּו ְְְְִִַַָָָָׁשפלּות,

–ׁשהיה נפׁשין (ישעיהולׁשֹוןלאקּורי ְֶָָ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ
ׁשהיהיג) הינּו מּפז, אנֹוׁש אֹוקיר :ְֱִִֶַָָָ

להתּכּבד ּכדי ּגדלּות, ּבׁשביל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָהענוה
ּגדל ׁשּיֹודעין מחמת ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹּולהתיּקר,
ענוים, הם ּכן על הּגדלּות, ְֲִִֵֵַַַָּבּזּוי
על־ידי ּולהתיּקר להתּכּבד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַּבׁשביל
ׁשהּוא עניוּות ּבחינת וזהּו ְְֲֲִִֶֶַָָָהענוה,

וזהּו: הּגדלּות. לנחּותיּתכלית ּובעינן ְְְִֶַַַָ ֵ ַ ִ ְ ֵ 

(‡È).'ע ותיקון כא תיקון עיין



יא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמי הּוא יי 125 ִ ְ ָ ְ ִ ֲאני

וענוים,– ׁשפלים לאֹוקּורילהיֹות ְְְֲִִִַָָ ֵ 
– נהיהנפׁשין ׁשעל־ ידי־ זה ּכדי ַ ְ ִ ְְְִֵֵֶֶֶַ

מבּזה הּגאוה ּכי וחׁשּובים, ְְֲֲִִִַַַָָָֻיקרים
לאמאד. ואמר, ּברת־קלא נפק ְְֹ ַ ְ ַ ָ ָ ְ ָ ַ ָ 

– להכא להיֹותּתחּותּו ּתחּותּו לא ְ ְ ָ ָ ְְִָ
לאֹוקּורי ּבׁשביל זה, ּבׁשביל ְְְְִִִִִֵֶָׁשפלים
ׁשּלא הּבת־ קֹול ׁשהזהירם – ְְִִִֶֶַַַָֹנפׁשין
להתיּקר ּבׁשביל ענוים ְְְְֲִִִִִֵַָיהיּו
ּתכלית היא עניוּות זה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַּולהתּכּבד,

לבר־ נּגראהּגדלּות. חצינא ּדנפּלה ְִַַ ְ ַ ָ ֲ ִ ָ ְ ַ ַ ָ ָ 
לארעא מטיא ולא ׁשנין, ׁשבע  ָ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ָהא

ׁשרׁש– להם הֹודיעה ִֶֶֶַַָָֹׁשהּבת־קֹול
קצה עד ׁשּיתרחקּו ּכדי ְְְֲִֵֶֶַַַַָהּגדלּות,
יהיּו ׁשּלא – להכא יחּותּו ולא ְְְְֲִֶַָָָֹאחרֹון,
ּכמאמר ּגדלּות, ּבׁשביל ְְְֲֲִִִַַַָענוים

לברכה זכרֹונם פ"ד)חכמינּו מאד(אבות : ְְְֲִִֵָָָָֹ
ׁשהֹודיעה הינּו ׁשפל־ רּוח; הוי ְְְֱִֵֶַַַָֹמאד
מּנפילֹות הּוא ׁשהּגדלּות ְְִִֶֶַַָלהם,
הּקדֹוׁש־ ׁשל והּגאוה ְְֲֲִֶַַַַָָָההתּפארּות
ּכמֹו לבּוׁשֹו, ׁשהּוא ְְֶָּברּוְך־הּוא,

צג)ׁשּכתּוב לבׁש.(תהלים ּגאּות מלְך ה' : ֵֵֶָָָָ
–וזה: חצינא לבּוׁש,ּדנפלא ּבחינת ְִֶ ְ ַ ָ ֲ ִ ָ ְְִַ

ׁשּכתּוב קכט)ּכמֹו מעּמר.(שם וחצנֹו : ְְְְִֵֶַָ
נּגרא הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,ּבר זה – ַ ַ ָ ָ ֶַָָ

ׁשּכתּוב קד)ּכמֹו בּמים(שם המקרה : ְְִֶֶַַַָָ
ּוכמאמר ס.)עלּיֹותיו, אלקיכם(חולין : ְֱֲֲִֵֶַַָֹ

הּזה הּלבּוׁש מּנפילת הּוא. ְְִִֶַַַַָנּגר
ׁשבע ּבחינת ׁשהּוא הּגדלּות, ְְְִִֶֶַַַַַָנתהּוה
יׂשראל ּגלּו ׁשעל־ידי־זה עּכּו"ם, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבּתי

זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִֵֵַַַָָָמארצם,
עדפח.)(גיטיןלברכה יׂשראל ּגלּו לא : ְְִִֵַָָָָֹ

עּכּו"ם; ּבּתי ׁשבע ּבּה ְֵֶֶַַָָָׁשעבדּו
ּבלׁשֹון עּכּו"ם נקרא זה ְְְִִִִֶַָּובׁשביל

ׁשּכתּוב ּכמֹו מד)ּתפארת, :(ישעיהו ְְִֶֶֶָ
ּכי ּבית; לׁשבת אדם ְְִִִֶֶֶֶָָָָּכתפארת
הּוא הּגדלּות, ׁשהּוא זרה, ְֲֶַַָָָָהעבֹודה

וזהּו: התּפארּותֹו. ׁשבעמּנפילת הא ְְְֲִִִֶַָָ ְ ַ 
– ׁשהּואׁשנין הּגדלּות, ּבחינת זה ְ ִ ְְִֶֶַַַ

ּכּנ"ל. זרה עבֹודה ּבּתי ׁשבע ְֲִֵֶַַַַָָָָּבחינת
–וזהּו: לארעא מטי הינּוולא ְְֶ ָ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ְַ

חזרנּו לא עדין הּזה העוֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשעל־ידי
ׁשהּוא הּזה, העוֹון על־ידי ּכי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָלארצנּו,
זרה, עבֹודה ּכעֹובד ׁשהּוא ְְֲֵֶַַָָָהּגדלּות,
על־ זרה, עבֹודה ּבּתי ׁשבע ְֲִֵֶַַַָָָָּבחינת
ועל־ ידי־ ּכּנ"ל, מארצנּו ּגלינּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָידי־זה
הּכל – לארצנּו חזרנּו לא עדין ְְְֲִֵֶַַַַָֹֹזה
הּגדלּות, ׁשל הּזה העוֹון ְְֵֶֶֶַַַַָעל־ ידי

ּכּנ"ל זרה עבֹודה ּבחינת .(יב)ׁשהּוא ְֲִֶַַַָָָ
–וזהּו: מּיא ּדנפיׁשי מּׁשּום ולא ְְֶ ָ ִ ִ ְ ִ ֵ ַ ָ 

מטי לא זה ׁשּבׁשביל ּתאמר לא ְְְִִֵֶֶַַָֹֹהינּו,
להּגיע יכֹולין ׁשאין ּדהינּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָלארעא,
ּדנפיׁשי מּׁשּום לארץ־יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָולׁשּוב
רּבים, הם ׁשהעּכּו"ם מחמת ֲִֵֵֶַַַַָָמּיא,

האּלה הּגֹוים רּבים ז)ּבחינת ,(דברים ְִִִֵֶַַַָ
רּבים מים ּבחינת אּלא.(יג)ׁשהם ְִִִֵֶֶַַַ ָ 

– מּיא ּדרדיפי רֹודפיםמּׁשּום ׁשהם ִ ִ ְ ִ ֵ ַ ָ ְִֵֶ
מים, ּבחינת ׁשהּוא הּכבֹוד, ְִִֶַַַַַָאחר
מים על ה' הרעים הּכבֹוד אל ְְִִִִֵַַַַָּבחינת

(·È).לא פרק תדא"ר לד.(È‚)עי' אות באהל"ק עי' ח. שה"ש
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כט)רּבים יכֹולין(תהלים אין על־ידי־זה ; ְְִִֵֵֶַַ
הינּו לארץ־ יׂשראל, ולחזר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹלהּגיע
ּכי והּגדלּות, הּכבֹוד רדיפת ְְְְִִֵַַַַַָעל־ ידי
יכֹולין ׁשאין הּגלּות אריכת ְֲִִִֵֶַַַָעּקר
עוֹון מחמת רק הּוא לארצנּו, ְְֲֲֵֵַַַָלׁשּוב
זה ּכל ּכּנ"ל. הּכבֹוד ּורדיפת ְְִֶַַַַַַָָהּגדלּות
ּבּזּוי ּגדל הּבת־קֹול, להם ִִֶֶַַָָֹהֹודיעה
מהּגדלּות ׁשּיתרחקּו ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַהּגדלּות,
הּׁשם ּכבֹוד ואז ּכּנ"ל, אחרֹון קצה ְְֲֵֶַַַַַָָעד
זֹוכין ואז ּכּנ"ל, ּבׁשלמּות ְְְִִִֵַַַָָיתּברְך
צּפרּתא ּבחינת ׁשהּוא הּמאיר, ְְִִִִֵֶַַַַָלּדּבּור
לזה, זֹוכין איְך אבל ּכּנ"ל. ֲִֵֶַַַַָָהּנ"ל,
עצמֹו ׁשל והּכבֹוד הּגדלּות ְְְְֵֶַַַַַָלׁשּבר
יתּברְך הּׁשם ּכבֹוד וׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלגמרי,
ׁשמירת על־ידי הּוא – ְְְִִֵֵַַּבׁשלמּות
ׁשהם הּנ"ל, ּבחינֹות ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֶַַַהּברית
ּתּתאה. ויחּודא עּלאה יחּודא ְְִִִִַַָָָָָָּבחינת

אׁשי:וזהּו רב ׂשדיׁשאמר זיז האי ְ ֶ ֵֶַַַָָ ִ ָ ַ 
– יחּודאהּוא ּבחינת ְְִִַַָהינּו

ׁשעל־ידי ּתּתאה, ויחּודא ְְִִֵֶַַָָָָָעּלאה
ׁשהם ּתּתאה, ויחּודא עּלאה ְִִִֵֶַָָָָָָיחּודא

ּבחינֹות ּבׁשּתי הּברית ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵַַַּבחינת
ּבׁשלמּות, הּכבֹוד על־ ידי־ זה ְְִֵֵֶַַַַָּכּנ"ל,
זֹוכין ּבׁשלמּות ּכבֹוד ְְְִִֵֵַָועל־ ידי
ׁשהּוא הּדּבּור, ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָלצּפרּתא,

ּכי ּכּנ"ל, לרקיע מּיא ּבין זיזאמצעי ְִִִִֵֶַַַַָָָָ 
ּבחינת ּתּתאה, יחּודא ּבחינת ְְִִִַַַָָָהּוא
ּכי ּכּנ"ל. הארץ מּכנף ּבחינת: ְְִִִֶַַַַָָמט"ט,

ּבמדרׁש־ רּבה ויק"ראיתא יט, פרשה (ב"ר ְְִִַָָָ
כב) ּבׁשעהפרשה יׁש, אחד עֹוף :ְֵֶָָָ

את מחׁשיְך הּוא ּכנפיו את ְְֲִִֶֶֶַַָָׁשּמפריׂש
יחּודא ּבחינת וזה ׁשמֹו; וזיז ְְְְִִִֶֶֶַַָהּׁשמׁש,
מּכנף ּבחינת מט"ט, ּבחינת ְְְִִִַַַַָָּתּתאה,
עּלאה, ּברית מתלּבׁש ׁשּבֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָהארץ,

הּׁשמׁש ּבחינת זה(יד)ׁשהּוא – ׂשדי , ְִֶֶֶֶַַַָ
ּכּנ"ל: עּלאה יחּודא ְִִִַַַָָָּבחינת

ה'וזה: עּלאה,אני יחּודא הּוא– ְ ֶ ֲ ִ ִִָָָ
ּתּתאה;ׁשמי יחּודא ּוכבֹודי– ְ ִ ְִַָָָ ִ 

אּתן לא ּכבֹודלאחר ּבחינת זה – ְ ַ ֵ ֶֹ ֵ ְִֶַָ
לּפסיליםּבׁשלמּות, זהּותהּלתי – ְְִֵ ִ ָ ִ ַ ְ ִ ִ ֶ

ּתהּלת ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּדּבּור, ְְְִִִֶַַַָּבחינת
ּכּנ"ל: הּכל – ּפי ידּבר ְִֶַַַַֹה'

(„È)ג דף שמות זוהר ריז.עי' דף פינחס וזוהר :



127יא ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

יא תפילה

‡p‡ÏÈ·La Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡¯a ¯L‡ ,„B·k‰ CÏÓ ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ »»«≈«ƒ¿»¿«»∆∆«»¬∆»»»»»»Àƒ¿ƒ
Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" :·e˙kL BÓk ,C¯a˙È E„B·k¿¿ƒ¿»«¿∆»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«

."ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ

ÔÎ·e,È„È ÏÚ E„B·k ‰lÚ˙ÈÂ ÁazLÈÂ Ïcb˙iL ‰kÊ‡L ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚz ¿≈««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««¿ƒ¿«∆¿¿«»ƒ
ÔÈ‡Ï È„B·k ‰È‰iL ,È„B·Îa ËÚÓÏe È¯Ó‚Ï ÈÓˆÚ Ïh·Ï ÏÎe‡L È¯ÊÚa ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ∆«¿«≈«¿ƒ¿«¿≈¿«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ
È˜ÒÚ Ïk eÈ‰ÈÂ ,ÌB˜n‰ „B·k ˙Ba¯‰Ï ˜¯ ,ÏÏk ÈÓˆÚ „B·k ÏÚ ÁÈbL‡ ‡ÏÂ ,ÒÙ‡Â»∆∆¿…«¿ƒ««¿«¿ƒ¿»«¿«¿¿«»¿ƒ¿»¬»«

.C¯a˙È ÏB„b‰ E„B·k ÏÈ·La ˜¯ Ìlk È�Bˆ¯e Èz·LÁÓe È˙iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«¬«¿ƒ¿ƒÀ»«ƒ¿ƒ¿¿«»ƒ¿»«

È�¯ÊÚ˙Â‰ÏÚÈ ‡lL ‰kÊ‡L ,‰Â‡b‰ ˙cÓ ÈÏÚÓ ˜lÒÏe ¯aLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿«≈≈»«ƒ«««¬»∆∆¿∆∆…«¬∆
ÏÎN ÈÏ Ôz˙Â .˙Ó‡a ‰Â�ÚÏ ‰kÊ‡Â ÌÏBÚa ˙e‡b „e�„�Â „ˆ ÌeL ÈaÏa¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»»¿∆¿∆«¬»»∆¡∆¿ƒ≈ƒ≈∆
,‰ÏeÒt ‰Â�ÚÓ Ïˆp‡Â ,‰Â�Ú‰ ÈÎ¯c ˜ÈÙ‰Ï ÏÎe‡L ÔÙ‡a Ez‡Ó ˙eizÓ‡ ‰ÓÎÁÂ¿»¿»¬ƒƒ≈ƒ¿¿…∆∆«¿»ƒ«¿≈»¬»»¿∆»≈≈¬»»¿»
,È˙�ek ‰È‰z ‡lL ,˙eÏ„b‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰Â�Ú‰ ˙‡fL ,„B·k ÏÈ·La ‡È‰L ‰Â�ÚÓ≈¬»»∆ƒƒ¿ƒ»∆…»¬»»ƒ«¿ƒ««¿∆…ƒ¿∆«»»ƒ
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊz ˜¯ ,‰Ê È„È ÏÚ ¯wÈ˙‰Ïe „ak˙‰Ï È„k Â�Ú ˙BÈ‰Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«¿≈∆«¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ

:BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰Â�Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰kÊ‡L ÌÈizÓ‡‰ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ«¬»∆«¿ƒ»¬ƒƒƒ∆∆¿∆¿«¿ƒ»¬»»∆¡∆«¬ƒ

‡p‡‰Ê·� ÏÚ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚÈ ,˙Ó‡a ÔÓÁ¯‰ ,ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰Â‰È »»¿…»»≈«¬ƒ«ƒ»«¬»∆¡∆¿¿«¬∆«¬»∆«ƒ¿∆
È˙B�BÂÚ eÓ¯‚È Ï‡Â ,˙Ó‡a È˙eÏÙL LÈb¯‰Ï ‰kÊ‡L ,È�BÓk ÌÈLÈ‡ Ï„ÁÂ«¬«ƒƒ»ƒ∆∆¿∆¿«¿ƒƒ¿ƒ∆¡∆¿«ƒ¿¿¬«
Ì‰L ˙eËL ÏL ˙B·LÁÓa Èz·LÁÓe ÈzÚc ˙‡ ÏaÏ·Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,È˙B‡ ˙BÁ„Ïƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈∆«¿ƒ«¬«¿ƒ¿«¬»∆¿∆≈
„ˆ ÌeMÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv‰Â E�ÚÓÏ ÈÏÚ ÌÁ¯ .˙e‰·‚Â ˙Bi�t ÏL ˙B·LÁn‰««¬»∆¿ƒ¿«¿«≈»«¿««¿¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ«
,EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï È‡„Îe Èe‡¯ È�È‡ Èk ÈzÚ„È ˙Ó‡a Èk ,ÏÏk ÌÏBÚa ˙e‰·‚Â ˙e‡b≈¿«¿»»¿»ƒ∆¡∆»«¿ƒƒ≈ƒ»¿«¿ƒ¿»≈≈∆

„È ‰z‡ ¯L‡k „‡Ó E„B·Îa ÈzÓ‚t ÈkEÈÓÁ¯ ÏÚ Èz�ÚL� C‡ .È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ ƒ»«¿ƒƒ¿¿¿…«¬∆«»»«¿»¿…»¡…««ƒ¿«¿ƒ««¬∆
.È˙Ïv‰a ÏczL˙Â È¯ÊÚa ‰È‰zL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«»»ƒ

Ôk ÏÚ,ÏÏk ˙e‡‚Â ˙eBi�t „ˆ ÌeLa ÈzÚc ÏaÏa˙È ‡lL ,È‰Ï‡ ‰Â‰È È�¯ÊÚ «≈»¿≈ƒ¿…»¡…«∆…ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»
ÒÁ ,ÌÈÎB·� ÌÈÎ¯„a ˙BÚ˙Ï È�ÁÈpz ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯˙e¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ¿…«ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
˙Ó‡a ¯ÓL‡ EÈËtLÓ ˙‡Â ,CÏ‡ EÈwÁa ¯L‡ ˙‡ EÈÓÁ¯a ‰NÚ˙Â .ÌBÏLÂ¿»¿«¬∆¿«¬∆≈¬∆¿À∆≈≈¿∆ƒ¿»∆∆¿…∆¡∆
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‡lL ,·BË ˙BNÚÏ È�kÊzL ‰ÚLa elÙ‡L È�¯ÊÚ˙Â ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰Â�Ú‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»¬»»∆¡∆«¬ƒ¿««¿≈ƒ∆¬ƒ¿»»∆¿«≈ƒ«¬∆…
.ÌÏBÚÏ ÏÏk ÈÓˆÚÓ Ú„‡≈«≈«¿ƒ¿»¿»

‡p‡ÏÎe‡L ÈaÏÂ Èt ÁzÙ˙Â ,EÈNÚÓ ÏÚ ÏÓÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,˙Ó‡‰ ÔÓÁ¯ ,‰Â‰È »»¿…»«¬»»¡∆»≈«¬ƒ¬…««¬∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«
ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,ÈÏÚ ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ ‰kÊ‡Â ,EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN L¯ÙÏ¿»≈ƒ»ƒ¿»∆¿∆¿∆¿≈«¬∆»¬ƒƒƒ»«∆¿«≈»«
ÏkÓ ‰zÚÓ Ïˆp‡Â ˙È¯a‰ ˙M„˜a ÈÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ‰kÊ‡L ÈÏ ¯ÊÚ˙Â ,‰zÚÓ≈«»¿«¬…ƒ∆∆¿∆¿«≈¿«≈«¿ƒƒ¿À««¿ƒ¿∆»≈≈«»ƒ»

."È�iÁ EÈÎ¯„a ‡ÂL ˙B‡¯Ó È�ÈÚ ¯·Ú‰" .ÌÏBÚaL ˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓƒ≈¿««¿ƒ∆»»«¬≈≈«≈¿»¿ƒ¿»∆«≈ƒ

ÏÎÂÁÏBÒÂ ÏÁBÓ ,ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz Ïk‰ ÏÚ L„˜ ˙È¯·a ‰zÚ „Ú ÈzÓ‚tM ‰Ó ¿»«∆»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ…∆««…ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ≈¿≈«
B‡ ¯ea„a B‡ ‰·LÁÓa ÈzÓ‚tM ‰Ó Ô‰ ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ≈«∆»«¿ƒ¿«¬»»¿ƒ
‚‚BLa ÔÈa ,ÁÈ¯‰ LeÁ·e ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓL·e ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ÈzÓ‚tM ‰Ó Ô‰ ,‰NÚÓa¿«¬∆≈«∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿ƒ«»…∆¿»≈«≈¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙È¯a‰ Ì‚Ùa ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t È�ÈÓ ÏÎÂ ÔBˆ¯a ÔÈa Ò�‡a ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿…∆≈¿»¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿ƒƒ¿««¿ƒ««…
."‡e‰ ·¯ Èk È�BÚÏ zÁÏÒÂ ‰Â‰È EÓL ÔÚÓÏ" .ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓzƒ¿…¿ƒ¿«ƒ«««¿∆ƒ¿…«¿««ƒ¿¿…»¿»«¿»«¬ƒƒ«
˙ÏLÏLÂ ˙B˙B·ÚÂ ÌÈ¯L˜ È�ÈÓ Ïk ˙‡ Ïh·˙e ÚÈ�Î˙Â ¯bÓ˙e ¯aL˙e ÈÏÚ ÌÁ¯˙e¿«≈»«¿«≈¿«≈¿«¿ƒ«¿«≈∆»ƒ≈¿»ƒ«¬¿«¿∆∆
ÈÏÚ ÌÈ¯ab˙Ó Ì‰ ¯L‡ ,ÌÈa¯n‰ È˙B�BÚ È„È ÏÚ eÏc‚�Â e¯L˜pL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»»√»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿«¿≈¬««¿Àƒ¬∆≈ƒ¿«¿ƒ»«
¯‰ËÏe Lc˜Ï È˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,Ì‚ÙÏ Ì‚tÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,È�ÎLÓÏ ÌÈˆB¯Â ˙Ú ÏÎa¿»≈¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿≈«ƒƒƒ¿«≈¿«≈
LÈ‡Ï Èe‡¯k ,˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙M„wÓ ˜BÁ¯ È�‡ ‰Ê ˙ÓÁÓe ,Èe‡¯k ˙Ó‡a ÈÓˆÚ«¿ƒ∆¡∆»»≈¬«∆¬ƒ»ƒ¿À««¿ƒ∆¡∆»»¿ƒ

:z¯Áa Ì‰a ¯L‡ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ú¯ÊÏ ÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿∆««¿»»ƒ¿»¿«¬…¬∆»∆»»¿»
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יבתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

לדוד וכּו':ּתהּלה ארֹוממ , ְ ִ ָ ְ ָ ִ ֲ ִ ְ ְ 
קמה) (תהלים

הרבמהא ׁשעל־ ּפי רֹואים, ּׁשאנּו ַ ִִֶֶַָָֹ
על חֹולקים ְְִִַַהּלֹומדים
עתק הּצּדיק על ודֹוברים ְְִִִִַַַַַָָהּצּדיקים,
מאת ּגדֹול מכּון זהּו ובּוז, ְְֲֵֵֶַָָָָֻּבגאוה
יעקב ּבחינת יׁש ּכי יתּברְך. ְְֲִִִֵֵַַַַָֹהּׁשם
המחּדׁש הּצּדיק, הּוא יעקב ְְֲִֵַַַַַָָֹולבן;
ּתֹורתֹו ולֹומד ּדאֹוריתא ְְְִִֵַָָחּדּוׁשין
וצפּון וׁשמּור ּגנּוז וטּובֹו ְְְְִָָָָלׁשמּה,
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָָָלעתיד,

ׂשכרם לקּבל למחר (עירוביןלברכה: ְְְְִֵַָָָָָָ
ׁשםכב.) על לבּסֹוף, ׁשּׂשכרֹו ׁשם ועל ;ְְְֵֵֶַַַָ

וסֹוף, עקב לׁשֹון יעקב, נקרא ְְֲִֵֶַָָָֹזה
ּתלמיד־ חכם הּוא ולבן לבּסֹוף. ְְְְִַַָָָָָׂשכרֹו

יהּודי להתיהר(א)ׁשד ׁשּתֹורתֹו , ְְְִִֵֵֶַָ
נבלה ּכזה ותלמיד־חכם ְְְְְִֵֵֶַַָָָָּולקנטר,

הימּנּו כהונה)טֹובה מתנות עיין א, ויקרא :(מ"ר ֵֶָ

ּתלמיד־ חכםוזה נקרא ׁשאינֹו ידּוע, ְ ֶ ְְִִֵֶַַָָָָ
ׁשּבעל־ ּפה, ּתֹורה על־ ידי ְְֵֶֶֶַַָָאּלא

נקרא אינֹו חּמׁש ללמד ׁשּיֹודע זה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכי
ּבקי ׁשהּוא זה אּלא ְִִֶֶֶַָָָָּתלמיד־חכם,
ּבלא ּוכׁשּלֹומד ּופֹוסקים. ְְְְִִֵֶָָֹּבגמרא
ערמימּיּות ׁשם על לבן, נקרא ְְִִִֵַַַַָָָּדעת,
את ורֹודף וׂשֹונא ּבֹו, ְְְִֵֵֶֶָׁשּנכנס
ּתחּתֹון, וצּדיק עליֹון צּדיק ְְְִִִִֶַַַַַהּצּדיקים,
יתבא, צּדיקּיא ּתרין ּבין ׁשכינּתא ְְְְִִִֵֵַַָָָָּכי

ּבּזהר ׁשּכתּוב דףּכמֹו ויחי קנג: דף (ויצא ְֶַַָֹ
צּדיקיםרמה:) – ארץ ירׁשּו צּדיקים :ְִִִִִֶַַָ

הם: אּלּו צּדיקים ּוׁשני מׁשמע. ְְְִִֵֵֵֵַַַּתרי
הּתֹורה זאת ׁשחּדׁש הּצּדיק ִִֵֶֶַַַָֹזה
וצּדיק עליֹון; צּדיק זה ְְְִִֶֶֶֶַַַׁשּבעל־ּפה,
החּדּוׁשין. ׁשּלֹומד זה ְִִֵֶֶַַַהּתחּתֹון,
ּכמֹו ׁשכינּתא, הינּו ׁשּבעל־ ּפה ְְְְְְִֶֶַַָָותֹורה

אליהו)ׁשּכתּוב ּפה,(בפתח – מלכּות : ְֶֶַָ
לּה. קרינן ׁשּבעל־ ּפה ְְִֶֶַַָָָותֹורה

ה ׁשּבעל־ּוכׁשהּׁשכינה, ּתֹורה ּנקרא ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ׁשד ּתלמיד־חכם ּבתֹוְך ּבאה ְְִֵֶַָָָָּפה,
ואז הּׁשכינה, ּגלּות נקרא זה ְְְְִִִֶַָָָָיהּודי,
וכּו'. עתק צּדיק על לדּבר ּפה לֹו ְְִֵֵֶַַַָָיׁש
ּובטהרה ּבקדּׁשה לֹומד ְְְֳִֵֶָָָָָָֻּוכׁשהאדם
אֹו ּתּנא איזה ׁשחּדׁש ּופסק, ּדין ְִִֵֵֵֶֶֶַָָאיזה

רנג.(‡) דף פינחס זוהר עי'
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ּבחינת נעׂשה על־ ידי־ זה אחר, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַצּדיק
ּבחינת(ב)נׁשיקין זה ּונׁשיקין , ְְְִִִִִֶַ

הּפסק ּכי ּברּוחא, רּוחא ְְְְִִַַָָָהתּדּבקּות
ודּבּור הּתּנא, ׁשל ּדּבּורֹו הּוא ְִִֶֶַַַָהּזה

ׁשּכתּוב ּכמֹו החּיּות, ב)הּוא :(בראשית ְִֶַָ
ממּללא; לרּוח ותרּגּומֹו: חּיה, ְְְְְְֶֶַַַַָָלנפׁש
היא חּיה, הּנפׁש הינּו ממּללא, ְְְְִֶֶַַַַַָָורּוח
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבעל־ּפה, מּתֹורה ְְִֶֶֶַָָָָּבאה

א) נמצא,(שם חּיה. נפׁש הארץ ּתֹוצא :ְִֵֶֶֶַָָָָ
חּדּוׁש איזה הּתּנא ׁשּמחּדׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשעה
הּדּבּור זה החּדּוׁש, זה ְִִֵֶֶַַַּומדּבר
ׁשּבעל־ הּתֹורה ּבחינת היא ְְְְִִֶַַַַָּבעצמֹו
ּכמֹו מֹוצאּה, מּׁשם ּכי ׁשחּדׁש, ְִִִֵֶֶָָָּפה
חּיה. נפׁש הארץ ּתֹוצא ֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכתּוב:
החּדּוׁש את ּכׁשּלֹומדים עכׁשו ְְְְִִִֶֶַַָָנמצא,
והחּדּוׁש הּלּמּוד ּוכׁשּמכניסין ְְְִִִִֶֶַַַַהּזה,
רּוח ׁשּמדּבקין נמצא ּפה, ְְְְִִֶֶַַָּבתֹוְך
רּוח עם החּדּוׁש, זה ׁשחּדׁש ִִִִֵֶֶַַַַהּצּדיק
זה הּלֹומד הּדּבּור עם הינּו ְְְִִֵֶַַַַָממּללא,
ההתּדּבקּות וזאת עכׁשו, ְְְְִִַַַַָֹהחּדּוׁש

נׁשיקין נקרא ּברּוחא נמצא,(ג)רּוחא . ְְְְִִִִָָָָ
ׁשחּדׁשּו הלכה איזה ְְְֲִִֵֶֶֶָָּכׁשּלֹומדין
רּוח נתּדּבק על־ידי־זה ְְִִֵֵֶַַַַַָהּתּנאים,
ּכאּלּו ודֹומה הּלֹומד, רּוח עם ְְִִֵֶַַַַָהּתּנא
אבל הּתּנא: עם עצמֹו את ְֲִֵֶַַַָָנֹוׁשק
ּכׁשּלֹומד יהּודי, ׁשד ְְְִִֵֵֶַָָּתלמיד־חכם

ּכתּוב עליו ּפסק־ּדין, אֹו (משליּגמרא ְְִַָָָָָ
הּתּנאכז) ּכי ׂשֹונא, נׁשיקֹות נעּתרֹות :ְְִִֵֶַַָָ

ּתלמיד־ ׁשל רּוחֹו לסּבל יכֹול ְְִִֵֶַָֹאינֹו
לסּבל יכֹול מי ּכי יהּודאין, ׁשד ְְִִִִֵָָָָֹחכם
ׁשּכן ּכל נבלה, עם עצמֹו את ְְְִֵֵֵֶֶַַָָלנּׁשק

הימּנּו. טֹובה צּדיקיםואפּלּוׁשּנבלה ְֵֵֶֶַָָ ֲ ִ ִִַ
ּוכׁשאנּו לעֹולמם, הלכּו ְְְְֶֶָָָָָׁשּכבר
נתּדּבק על־ידי־זה ּתֹורֹותיהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַלֹומדין
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּברּוחנּו, ְְְֲֵֵֶָָָרּוחם

לברכה צז)זכרֹונם ׂשפתֹותיהם(יבמות : ְְְִִִֵֶָָָ
ּבחינת על־ ידי וזה ּבּקבר, ְְְְִֵֶֶֶַַַּדֹובבֹות

ְִָנׁשיקה:

לרחל,ּבחינת:וזה יעקב וּיּׁשק ְ ֶ ְִַַ ִ ַ ַ ֲ ְֹ ָ ֵ 
קֹולֹו –וּיבּךוּיּׂשא כט) (בראשית ַ ִ ָ ַ ֵ ְ ְ 

ּברּוח־הּקדׁש ׁשּצפה רׁש"י: ְִֵֵֶֶַַַָָֹּפרׁש
לקבּורה. עּמֹו נכנסת –רחלׁשאינּה ְְִִִֵֶֶֶָָָ ֵ 

ׁשהיא ׁשּבעל־ ּפה, ּתֹורה ְְִִֶֶֶַַָּבחינת
ּגֹוזזין ׁשהּכל ּגֹוזזיה, לפני ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּכרחל
נעׂשים והם הלכֹות, מּמּנה ְְֲֲִִִֵֶַָָּופֹוסקין

ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)לבּוׁשין, ּכבׂשים(משלי : ְְְִִֶָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)ללבּוׁשָך, ׂשמלה(ישעיהו : ְְְִִֶֶָָ

ּכׁשר ּכׁשאדם ּלנּו. ּתהיה קצין ְְְִִֵֶֶָָָָָָלכה
נֹוׁשק הּתּנא אזי הּתּנא, ּתֹורת ֲֵֵַַַַַַָָלֹומד
וגֹורם הּתּנא, נֹוׁשק והּוא ְְֵֵַַָאֹותֹו,
ׁשאמרּו: ּכמֹו להּתּנא, ּגדֹול ְְְֲֶַַַָָָּתענּוג

וכּו'. ּבּקבר ּדֹובבֹות ְְְִֶֶַָׂשפתֹותיו

יעקבּבחינת:וזה הּואוּיּׁשק – ְ ֶ ְִַַ ִ ַ ַ ֲ ֹ
הּתֹורהלרחלהּתּנא; היא – ְַַָ ָ ֵ ִַָ

את ודּבק ׁשּנּׁשק ׁשחּדׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשּבעל־ּפה
ׁשּבּׁשכינה. ּברּוח־ הּקדׁש –וּיבּךרּוחֹו ְְִֶֶַַַַָֹ ֵ ְ ְ 

רכ(·) דף פינחס זוהר ליה.עי' ונשיק טולא האי אתא פקודי(‚): קמ"ו, תרומה ע"ב, קכ"ד משפטים זוהר
ע"ב. רנ"ו
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ׁשהֹוציא ׁשּלֹו, ּברּוח־הּקדׁש ְִֶֶֶֶַַָָֹׁשּצפה
ׁשּבעל־ הּתֹורה ּבתֹוְך והכניס ְְְְִִִִֶַַָמּפיו
הרב על־ ּפי הּזה ׁשּבּגלּות וראה ְִֶֶֶַַַָָָָֹּפה,
ׁשעל־ נמצא הגּונים, אינם ְְֲִִִֵֶַַָָהּלֹומדים
רּוח־ ּתּכנס לא ׁשּילמדּו לּמּודם ְְְִִִֵֵֶַָָֹידי
ׁשּבעל־ ּתֹורה ׁשל רחל, ׁשל ְֵֶֶֶֶַַָָֹהּקדׁש
ׂשפתֹותיו ׁשאין לקבּורה, ְְִִֵֶֶָָּפה,
ׁשל לּמּודֹו על־ ידי ּבּקבר ְְִֵֶֶֶַַּדֹובבֹות
ּגלּותֹו. על וּיבּך ועל־ ידי־ זה: ְְְְֵֵֶַַַָָָרׁשע,
איזה אֹומר הּלמדן ׁשּלפעמים ְְְִִֵֵֶֶַַָָועֹוד,
הּתּנא, ּבׁשם ולא עצמֹו, ּבׁשם ְְְְִֵֵַַַָֹחּדּוׁש
עם נכנס אינֹו ׁשעל־ידי־זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָנמצא
ּבׁשם אֹומר אין ּכי לקבּורה, ְְִִֵֵֵַַָָהּתּנא

:(ד)אֹומרֹו ְ

ּתכףואםב הלא לָך: יקׁשה ְ ִ ְְֲִֵֶֶֹ
החּדּוׁש הּלמדן ְְִֵֶַַַָּכׁשּלֹומד
ּבתׁשּובה, לחזר לֹו היה הּצּדיק, ְֲִִֶַַַָָָֹׁשל
את ׁשּבעל־ ּפה הּתֹורה מּניח ְְִֵֶֶֶַַַַָואיְך
על ּתׁשּובה ּברׁשעתֹו. לילְך ְְְְִֵֵַַַָָָהּלמדן

אביהזה: אחי ּכי לרחל יעקב וּיּגד ֶַ ַ ֵ ַ ֲ ְֹ ָ ֵ ִ ֲ ִ ָ ִ ָ 
הּוא בן־רבקה וכי ּפרּוׁש:הּוא – ְ ִ ֶ ִ ְ ָ ֵ

ׁשּבעל־ הּתֹורה הּצּדיק ׁשהּגיד ְְִִִֶֶַַַַָָָּבׁשעה
ּבבחינֹות אֹותּה הּגיד יד)ּפה, :(הושע ְִִִִֶָ

בם. יּכׁשלּו ּופׁשעים בם ילכּו ְְְִִִִֵַָָָצּדיקים
ּברּמאּות, – הּוא אביה אחי ּכי ְְֲִִִֶַָָָוזה:

י ּופׁשעים וכיּבבחינת: בם; ּכׁשלּו ְְְְִִִִִַָָ
ּבחינת: וזה הּכׁשרה, – הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָבן־רבקה

עֹוד: ולא בם. ילכּו וּתרץצּדיקים ְְִִֵַַָֹ ָ ָ 
לאביה הּבחינהוּתּגד זאת הינּו – ַ ַ ֵ ְ ָ ִ ָ ְְִַַָֹ

ּבנקל לֹו ּבא בם יּכׁשלּו ּופׁשעים ְְְִִֵֶָָָָֹׁשל
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶָָָיֹותר,

כא:)לברכה ׁשכנּתי(סוטה חכמה אני : ְְְֲִִִַָָָָָ
נכנס ּתֹורה, לֹומד ּכׁשאדם ּכי ְְְִִֵֶָָָָָָערמה,
ּכאדם – וּתרץ וזה: ערמימּיּות. ְְְִִֶַַָָָָּבֹו
לאביה וּתּגד ּובנקל; ּבמהירּות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשרץ
להּלמדן מּגדת היא ׁשהּתֹורה –ְְִֶֶֶַַַַָָ

וּתּגד)ערמימּיּות. וּתרץ –(וזהּו: לאביה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּובמהירּות ּבנקל ּבא ְְְִִִִֵֶַָָָׁשהערמימּיּות
סּיּוע צריְך הּקדּׁשה ּכי לאדם, ְִִִֵַַָָָָָֻיֹותר

ׁשאמרּו ּכמֹו נה.)מּלעּלא, הּבא(ע"ז : ְְְִֵֶַָָָ
הערמימּיּות אבל לֹו; מסּיעין ְְְֲִִִִֵַַָָָלּטהר

הרּבה ּפתחים לֹו יׁש – (ה)ּפֹותחין ְְְִִֵֵַָ
בנקל: לֹו ְֵָָּובא

היהואםג הּתּנא אם לָך: יקׁשה ְ ִ ְְִִֶַַָָָ
זה ּבא איְך ּגמּור, ִֵֶַָָצּדיק
לסּבל ׁשּיכֹול ּתֹורתֹו ׁשאֹומר ְִֵֶֶַָָָָֹהּדבר,
ּדהינּו טֹוב, מׁשמעּות מׁשמעּות: ְְְְְֵַַַָָׁשני
להּפּוְך, ּומׁשמעּות בם, ילכּו ְְְִִִֵַַָָצּדיקים
ּדע, אבל בם. יּכׁשלּו ּופׁשעים ְְְְֲִִַַָָָּדהינּו
ותֹורתֹו ּגמּור, צּדיק היה ְִֶַַַָָָָָׁשהּתּנא
ּבּה ּׁשּנראה ּומה ּפסלת, מּבלי ְְְִִִֶֶַַָָָֹזּכה
ּכל ּכי זה, ערמּומּיּות, ְְִִֶַַָָמׁשמעּות
מּׂשמאלּה, ּפרנסתם מקּבלים ְְְְִִַַָָָָָָֹהעֹולם

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו עׁשר(משלי מּׂשמאלּה : ְְִֶֶָָֹ
ּבׁשעת הּתּנא נפל זה ּבׁשביל ְְְִִִֶַַַַָָָוכבֹוד,
ּדּקה ׁשגיאה לאיזה ּתֹורתֹו ְְֲִִֵֶַַָָָאמירת

ׂשמאלּה לבחינת הּׂשערה, ,(ו)ּכחּוט ְְְֲִִַַַָָֹ
ׂשמאלּה ּבחינת זּו ׁשעל־ידי ְְְְִֵֵֶַַָֹּכדי

צ.(„) סנהדרין אית.(‰)עיין תד"ה קד. שבת בפל"ח.(Â)עיין מועתק כך ופרנסה, שפע יקבל שעי"ז כדי
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לעֹולם, ּופרנסתֹו ׁשפע ְְְֵֶַַַָָָיקּבל
ּכמֹו וכבֹוד, עׁשר להם ְְְְִֶֶַָָּולהמׁשיְך
אבל וכבֹוד, עׁשר מּׂשמאלּה ְְֲִֶֶָָָָֹׁשּכתּוב:
זה ועל ועּקׁש. נפּתל אין הּתּנא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָמּצד
לּמּודֹו, קדם לידע הּלמדן ְִִֵֶַַַָָֹצריְך
הּצּדיק ללמד, ׁשּיֹוׁשב ְְִִֵֶֶַַָָֹׁשּבׁשעה
ׁשּכתּוב ּכמֹו לקלּה, צּית ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבגן־ עדן

ח) חברים(שה"ש ּבּגּנים הּיֹוׁשבת :ֲִִֵֶֶַַַ
לקֹולְך דףמקׁשיבים לך לך בזוהר (וכמובא ְְִִֵַ

אתוזה:,(ז)צב:) לבן כׁשמע ויהי ְֶַ ְ ִ ִ ְ ַֹ ָ ָ ֶ 
אחתֹו ּבן יעקב הינּו,ׁשמע – ֵ ַ ַ ֲ ֶֹ ֲ ְַֹ

ׁשּיעקב יעקב, ׁשמע יֹודע ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכׁשהּלמדן
ׁשּלמד ּכׁשרּות, ּבחינת אחתֹו, ְְֲִֶֶַַַָֹּבן
לׁשמּה, ּבכׁשרּות הּתֹורה זאת ְְְְִַַַָָָֹואמר

לקלּה. צּית הּתּנא, הינּו וּירץויעקב, ְְְֲֵֵַַַַַַָָֹ ָ ָ 
הינּולקראתֹו לֹו, ּומנּׁשק ּומחּבק – ִ ְ ָ ְְְֵֵַַַ

הּתּנא רּוח מתּדּבק לּמּודֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָׁשעל־ידי
נׁשיקין; ּבחינת זה ויביאהּוּברּוחֹו, ְְְִִִֶַַ ְ ִ ֵ 

ּביתֹו הּתּנאאל רּוח את ׁשּמביא – ֶ ֵ ִֵֶֶַַַָ
ׁשם ּכי עכׁשו, ׁשּלֹומד הּתֹורה ְְִֵֶַַָָָלתֹוְך
נפׁש הארץ ּתֹוצא ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְֵֵֶֶֶֶָָָּביתֹו,

ללבןחּיה. סּפירויסּפר לׁשֹון – ַַָ ְ ַ ֵ ְ ָ ָ ְִַ
להּלמדן מאיר הּתּנא ׁשרּוח ְְִֵֶַַַַַָָָואֹור,

לֹו האּלהּומבאר הּדברים –את ְֵֶָ ַ ְ ָ ִ ָ ֵ ֶ 
אנס מּתֹוְך אּלא ּבא ׁשּלא רׁש"י: ִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּפרׁש
ּפרּוׁש, ממֹונֹו; מּמּנּו ׁשּנטל ִִֵֶֶַָָָאחיו,
ׁשּלא להּלמדן, מֹודיע הּתּנא ְְִֶֶַַַַַַָָֹׁשרּוח
ׁשּיסּבל הּזאת, לבחינה הּתּנא ְְִִִֶַַַָָָֹֹּבא

אּלא ערמימּיּות, מׁשמעּות ְְִִֶַַָָָּתֹורתֹו
ּכדי: ממֹונֹו, ׁשּנטל אחיו אנס ְִִֵֶֶַָָָֹמּתֹוְך
ּכדי – וכבֹוד עׁשר ְְְִֵֶָָֹּבׂשמאלּה
ּכׁשּידע ּגׁשמּיּות. ׁשפע להם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלהמׁשיְך

לבן: יאמר זה, ּכל עצמיהּלמדן א ְֶַַַַָָָָֹ ַ ְ ִ 
אּתה, ׁשּיתקּׁשרּובׂשרי ּדהינּו ְ ָ ִ ָ ָ ְְְִֵֶַַ

ּגדֹול. ּבהתקּׁשרּות הּתּנא עם ְְְְִִַַַַַָָָהּלמדן
ימים חדׁש עּמֹו ויתיּׁשבוּיׁשב – ַ ֵ ֶ ִ ֶֹ ָ ִ ְְִֵַ

לחזר איְך הּתּנא, רּוח עם ֲִֵַַַַַָָָֹּבּדבר
ּבחׁשְך, ׁשעברּו ימיו לחּדׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובה,

קג)ּבבחינת ּכּנׁשר(תהלים ּתתחּדׁש : ְְִִִֵֶֶַַַ
ׁשד ּתלמיד־חכם אבל ְְְֲִִֵַָָָָנעּוריכי.
ואינֹו אּלה ּכל רֹואה אינֹו ְְִֵֵֵֶֶָיהּודי,

ּבן־ אחֹותֹו; ׁשמע לֹוׁשֹומע וּיאמר ֲֵֵֶַַַ ֶֹ 
אּתה ואֹומר,אחי חֹוׁשב ׁשּלבן – ָ ִ ַ ָ ְֵֵֶָָ

אּלא ּתֹורתֹו אמר לא הּתּנא ֶֶַַַַָָָָֹׁשּגם
צד ׁשּום ּבּה ואין ְְְִִֵַַָּבערמימּיּות,
אחיו ׁשהּוא וחֹוׁשב ְְִֵֶַָּכׁשרּות,
וׁשלֹום, חס רּמאּות, ׁשּכּלֹו ְְֶַַַָָָֻּברּמאּות,
ודֹובר ּבתׁשּובה, לחזר רֹוצה ְְְֲִֵֵֶַָֹואינֹו

ּב עתק צּדיק ובּוז:על גאוה ְֲִַַַָָָָ

הּׁשםודע,ד מאת מכּון ׁשּזה ְ ַ ְֵֵֵֶֶַָֻ
ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ְִֶַַָָָיתּברְך,
ׁשל ּבפיו ּגדֹול צּדיק איזה מּפיל ְִִִֵֶֶַַָהּוא
על רעֹות ּדֹובר הּלמדן הינּו ְְְֵַַַַַַָָָהּלמדן,
הּתֹורה יּקח ׁשהּצּדיק ּכדי ְִִִֵֶַַַַַַָהּצּדיק,
מהּגלּות הּׁשכינה, הינּו ְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּבעל־ּפה,
אֹותּה ּומעלה הּלמדן, ְְֲֶֶֶַַַָָׁשּבפה

(Ê)הפוסק או התנא שם להזכיר כדי הגולה הבאר עם פוסק ללמוד טוב זה ובשביל רי"ג דף פינחס ובזוהר
וכנ"ל. הדין שחידש הצדיק זה של ברוחו רוחו לדבק כדי הדין זה שחידש



יב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי לדוד 135 ִ ָ ְ ָ ִ ְּתהּלה

מּתחּלה למדרגה: מּמדרגה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָלׁשרׁשּה
לבחינת ואחר־ ּכְך חּבּוק, ְְְִִִִִַַַַָלבחינת
ּכמֹו זּוּוג. לבחינת ואחר־ּכְך ְְְִִִִַַַָנּׁשּוק,

ב)ׁשּכתּוב –(שה"ש הּׁשרֹון חבּצלת אני : ֲֲִֶֶֶַַָָ
ּכחבּצלת ירּקה היא בזוהרּבתחּלה (עיין ְְֲִִִֶֶַַָָֻ

קז.) דף אמור רכא. דף ׁשאמרּוויחי ּכמֹו (מגילה, ְְֶָ
ּבחינתיג.) וזה היתה. ירקרקת אסּתר :ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתחּבקני וימינֹו – ּכי(ח)חּבּוק – ְְִִִִִֵַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּלב, ּבא ְְִֵֵֶַַָָָהּׂשמחה

ד) והּלב(תהלים בלּבי; ׂשמחה נתּתה :ְְְִִִֵַַָָָ
ּבינה המׂשּמח,(ט)הּוא יין ׁשּׁשם , ְִִֵֶַַַַָָ

ּבחינת סתימא, עלמא קד)ׁשהּוא :(שם ְְְִִֶַָָָ
ׁשּנֹופל והּצּדיק לבב. יׂשּמח ְְְְִִֵֶַַַַַַויין
ּדֹובר ׁשהּלמדן הּלמדן, ּפה ְְְֵֶֶַַַַָָלתֹוְך
הּדברים ׁשאּלּו מבין והּוא עתק, ְְִִֵֵֶַָָָָָעליו
צרּופים הם עליו ּדֹובר ְִֵֵֵֶַַָָָׁשהּלמדן
ּומבין ׁשּבעל־ ּפה, ׁשּבּתֹורה ְִִֵֵֶֶֶַַָמאֹותּיֹות
אּלּו, הּדּבּורים נעׂשּו הלכֹות ֲֲִִֵֵֵֶַַָמאיזה
ּכמֹו ּובאהבה, ּבׂשמחה אֹותם ְְְְְֲִֵַַָָָּומקּבל

לברכה זכרֹונם חכמינּו (שבתׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ּביּסּוריםפח:) ׂשמחים וכּו', הּנעלבים :ְְְֱִִִִֵֶַָ

ׁשהּצּדיק ואהבה, מאהבה. ְְֲֲִִֵֶַַַַָָועֹוׂשים
זה ּבאהבה, החרּפה את ְְְֲֵֶֶֶַַַָָמקּבל
ועל־ ּתחּבקני; וימינֹו – חּבּוק ְְְְִִִִִֵַַַּבחינת
ּבּיּסּורין, ׁשּׂשמח הּׂשמחה ְְִִִֵֵֶַַַָָידי

חבּצלת]הּוא[ אני לבחינת ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַמעלה
ׁשּכתּוב: ּכמֹו לב, לבחינת ְְִִֵֶַַָָהּׁשרֹון,
הּוא ואז בלּבי; ׂשמחה ְְְִִִַָָָָנתּתה

עג)ּבבחינת לבבי;(תהלים צּור : ְְִִִַָ

הּנקראת ׁשּבעל־ּפה ּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשּבבחינת
ּבּתּקּונים ּכּמּובא מג.)צּור, דף כא :(תיקון ִִַַָ

עליו רּבנּו מׁשה הּכה לא ְִִֵֵֶַָָָָֹאלמלא
צריכין היּו לא הּצּור, את ְִִֶַַָָֹהּׁשלֹום
וזה ׁשּבעל־ ּפה. ּבּתֹורה ּכל־ּכְך ְְְִֶֶֶַַַָָָֹלטרח

יד)ּבחינת –(בראשית חניכיו את וּירק : ְֲִִֶֶַַָָ
ּבחינת ימין, ּבחינת הּוא ְְְִִִֶַַַָָָׁשאברהם
הּירק, קו ּבחינת זה וּירק ְִִֶֶַַַַָָֹחּבּוק;
ּכל את ּומּקיף מּבינה ְִִִִֶֶַָָָׁשּנמׁשְך

חסדים,(י)העֹולם ּבחינת זה וחניכיו , ְֲֲִִִֶַַָָָָ
ּבּמדרׁש מג)ּכּמּובא פ' לך לך לׁשֹון(ב"ר : ְְִַַָָ

הינּו ּכׁשמֹו. אברהם, ׁשּׁשמן ְְְְֲִִֶַַָָָָחניכתֹו,
חבּצלת, אני מּבחינת: הּירק, ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּקו
עלּיה זאת ירקרקת, אסּתר ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּבחינת
ועּקר ימין. חּבּוק על־ ידי לּׁשכינה ְְְִִִִֵֵַַַָָיׁש
ראּויה ׁשאז חכמה, על־ידי ְְְְִֵֶַָָָָָָּבנינּה

ׁשּכתּוב ּכמֹו כ)לזּוּוג, וגם(בראשית : ְְְִֶַָ
בת לא אְך אבי בת אחֹותי ְֲִִַַַָָָֹאמנה
ׁשאז – לאּׁשה לי וּתהי ואז: וכּו', ְְְְִִִִִֶַָָָאּמי
ּבּזהר (ּכּמּובא לזּוּוג. ראּויה ְְִִַַַָָֹהיא
לרּבי לּה ׁשלח אּבא רּבי ק: ּדף ְֱִִֵַַַַַָָֹאמר,
ּדכנסת־ זּוּוגא אימתי אמר: ְְִִִֵֶֶַַָָָׁשמעֹון.
לּה: ׁשלח קּדיׁשא. ּבמלּכא ְְְִִֵֵַַַָָָָיׂשראל
ואיתא ׁשם). עּין וכּו' אמנה ְְְְִֵַַָָָָוגם
ׁשהּנׁשיקין ּדצניעּותא, ספרא ְְְְִִִִִֵֶַָָּבפרּוׁש
ּכׁשּנתעֹוררים החכמה. על־ידי ְְְְְִִֵֶַַָָהּוא
והֹוד נצח ׁשהן עליֹונים, ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּׂשפתים
לבחינת זּוּוג, לבחינת ְְְִִִִִִֶַַעליֹונים,
אזי ּברּוחא, רּוחא ְְְֲִַַָָהתּדּבקּות

(Á).ב השירים אליהו.(Ë)שיר ע"א.(È)פתח י"ב דף חגיגה עיין
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לזּוּוג, ּתחּתֹונים והֹוד נצח ְְְְִִִִֶַַָנתעֹוררין
נמצא, ּבגּופא. ּגּופא ְְְְְִִַָָָָלאתּדּבקא
ויֹודע ּבחכמתֹו מׂשּכיל ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכׁשהּצּדיק
ׁשּבעל־ּפה ּתֹורה ׁשל צרּופין ְִֵֵֵֶֶֶֶַָמאיזה
ּדֹובר ׁשהּלמדן הּצרּופין אּלּו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָנעׂשה
הּצרּופין אּלּו לֹומד והּצּדיק ְִִֵֵֵַַַָָעליו,
ׁשהיה הלכה צרּוף מהם ְֲֵֵֶֶֶָָָָועֹוׂשה
זאת לֹו ּכׁשּיׁש ׁשּנתקלקל, ְְְִִֵֵֶֶֶַֹֹמּקדם
הּזאת החכמה על־ידי אזי ְְְֲֵַַַַַָָָָֹהחכמה,

מּבחינֹות היא ב)הּׁשכינה :(שה"ש ְְִִִִַָ
נׁשיקין, מּבחינת העמקים, ְְֲִִִִִַַַָָׁשֹוׁשּנת
ּבחינת ׁשֹוׁשּנים, ׂשפתֹותיו ְְְִִִִַַַָּבחינת:
ואז ּברּוחא, רּוחא ְְְְִַָָָאתּדּבקּות
ּבגּופא, ּדגּופא זּוּוגא ְְְִִֵָָָמתעֹורר
– יתבא צּדיקּיא ּתרין ּבין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשהּׁשכינה
ׁשחּדׁש הּתּנא ׁשהּוא עליֹון, צּדיק ְִִֵֵֶֶֶַַַָּבין
ּובין ּבּה, מׁשּפיע ועכׁשו הּתֹורה ְְְִֵַַַַָָָֹזאת
להּתֹורה הּלֹומד הּתחּתֹון, ְְִֵַַַַַָצּדיק
ּכדי נּוקבין, מּיין להּׁשכינה ְְְְֲִִִֵֶַַַָּומעלה

וזה ׂשפתֹותיוה)(שה"שׁשּתתּדּבק. : ְְְִִֵֶֶַָ
נׁשיקין, ּבחינת על־ידי – ְְְִִִִֵַַַׁשֹוׁשּנים
לעבר, מעבר לׁשֹון עבר, מֹור ְְְֵֵֵֵֶֶֹֹנטפֹות
טֹוב ריח להּׁשכינה ׁשּנֹוטף ְְְִֵֵֶַַַָהינּו
ּומּצּדיק עליֹון מּצּדיק עברים, ְְֲִִִִִִֵֶַַָמּׁשני

וזה ז)ּתחּתֹון, ריח(שם נתנּו הּדּודאים : ְְְִֵֶַַַָָ
הּצּדיקים, ׁשני הינּו ּדֹודים, ׁשּׁשני –ְְְִִִֵֵֶַַַ

ריח: ְֵַָנתנּו

dfe:ּבר־ חנה ּבר רּבה לדידיׁשאמר §¤ְֶַַַַָָָָ ִ ִ 
ליליתא, ּבר הּורמיז לי  ָ ִ ִ ַ ִ ְ ִ ֵ ָחזי
ּדׁשּורא אּקּופא רהט קא  ָ ְ ָ ַ ֵ ָ ָ ָ ֲ ַּדהוה

רכב ּכי ּפרׁשא ּורהט  ֵ ָ ִ ָ ָ ָ ֵ ְ ָ ָ ְּדמחֹוזא,
זמנא לּה. יכיל ולא מּתּתאי,  ָ ְ ִ ֵ ִ ָ ָ ְ ֵ ָ ַ ִ ָ ַסּוסּיא
חּיּותא, ּתרּתי לּה מסרגין הוי  ָ ִ ֵ ְ ַ ֵ ִ ְ ָ ְ ֵ ֲ ָ ֲחדא
וׁשור ּדדֹונג, ּגׁשרי אּתרי  ֵ ַ ְ ַ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַ ִ ְ ָ ְוקימין
ּונקט להאי, ּומהאי להאי  ַ ְ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ ֵמהאי
ּומֹורק ּבידּה ּדחמרא ּכסא  ֵ ֵ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ֵ ְּתרי
נטפא מּניהּו נטפי ולא להאי,  ָ ְ ַ ְ ַ ִ ִ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ַ ֵמהאי
ׁשמים יעלּו הּיֹום ואֹותֹו  ִ ַ ָ ֲ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְלארעא.
וׁשמעת הוה, ּתהֹומֹות  ֵ ְ ִ ְ ָ ֲ ְ ְ ֵירדּו

ּוקטלּה:  ֵ ַ ְ ָ ְ ַמלכּותא

ְַַרׁשּב"ם:
ּבסנהדריןהּורמיזהּורמיזהּורמיזהּורמיז.... ּכדאמרינן הּוא, ׁשד ְְ ְְִִ ְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ּדהּורמיז": לתּתאי אּקּופאאּקּופאאּקּופאאּקּופא"מּפלּגְך ְְְְִִֵַַַַָָ ַַָָ ָָ
עבּדא,ּדׁשּוראּדׁשּוראּדׁשּוראּדׁשּורא.... והאי החֹומה. ׁשּני על ְְ ְְָָ ְְִֵַַַָָָָֻ

הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ׁשל צדקֹותיו ְְִִֶַַָָָלהֹודיע
רׁשּות נֹותן ואינֹו ּברּיֹותיו על ְְְְִֵֵֵֶַַָׁשּמרחם
ּבּדרְך לצאת ׁשּלא וגם להּזיק, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹלאּלּו

ּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשא....יחידי: ּתּמֹו:ּורהטּורהטּורהטּורהט יכיליכיליכיליכיללפי ולאולאולאולא ְְְִִ ְְֵֵ ֵֵָָ ָָָָ ָָָָ ְְְִָָֻ ְְָָ ָָָָ ִִָָ ִִ
ּומיהּו,לּהלּהלּהלּה.... ּביֹותר. רץ הּׁשד ׁשהיה ֵֵ ְִֵֵֵֵֶַָָָ

לכְך: מתּכּון היה לא מסרגיןמסרגיןמסרגיןמסרגין....הּפרׁש ְְְְִֵַַָָָָָֹ ְְָָ ְְָָ ְְִִ ִִ
הּפרדֹות: על נתּונין וסרּגא אּכף ְְְְִֶַַַָָָָָֻׁשהיה

ּדדֹונגּדדֹונגּדדֹונגּדדֹונג.... ּגׁשריּגׁשריּגׁשריּגׁשרי והיּואּתריאּתריאּתריאּתרי נהר, אֹותֹו ׁשם ַַ ְְַַ ְְֵֵ ִִֵֵ ְְִִ ְְֵֵ ְְֵֵ ְְַַ ְֵַַָָָ
זֹו מּפרּדה מדּלג והּׁשד מּזה, זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָרחֹוקים

זֹו: דחמראדחמראדחמראדחמרא....לפרּדה ּכסיּכסיּכסיּכסי ׁשניהםּתרּתיּתרּתיּתרּתיּתרּתי ְְִַַָ ְְַַ ְְֵֵ ֵֵָָ ֵֵָָ ְְֵֵ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְֵֶָָ
יין: מֹורקמֹורקמֹורקמֹורק....מלאים ּביחד,והוהוהוהוהוהוהוה ּתרויהּו ְִִֵַַַ ֲֲַַ ֲֲָָ ֵֵָָ ְְְֵֵַַַַ

ּבהדי זה, ּבתֹוְך ואיןזה מׁשּור, ּדקא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
ואף־ על־ּפי אחת, טּפה אפּלּו ְְֲִִִִַַַַָָנׁשּפְך
ׁשהיּו רּוח־ סערה, הּיֹום אֹותֹו ְֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּׁשמים לב עד ּבאנּיֹות הּים יֹורדי ְֳִִִֵֵַַַַָָָעֹולים
ואף־  הרּוח, מּכח ּתהֹומֹות עד ְְְְִִַַַַָֹויֹורדים

לארץ: טּפה נפלה לא יעלּויעלּויעלּויעלּועל־ ּפי־כן ְִִֵֶַַַָָָָָֹ ֲֲַַ ֲֲ
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וגֹווגֹווגֹווגֹו'.'.'.'. הּיםׁשמיםׁשמיםׁשמיםׁשמים יֹורדי ּגּבי הּוא ּפסּוק ָָ ַַָָ ִִַַ ְְִִ ְְְֵֵַַָָ
ּוקטלּהּוקטלּהּוקטלּהּוקטלּה....ּבתהּלים: מלּכאמלּכאמלּכאמלּכא ּביּביּביּבי ׁשמעתׁשמעתׁשמעתׁשמעת ְִִִִִ ְְִִ ְְֵֵ ֵֵֵֵ ֵֵַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ֵֵַַ ֵֵ

ׁשד ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין ּדׁשידא, ְְְִֵֵֶֶַַָָמלּכא
מּפני והרגּוהּו לבני־אדם, ְְְֲִִֵֵֵַָָָָלהראֹות
"ּבי ּדאמרי, ואית סֹודם. מגּלה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשהיה
יּטל ׁשּלא ירא ׁשהיה קיסר, ְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמלּכא"
ׁשּבא מאדם ׁשד אֹותֹו ׁשהיה ְֵֵֶֶַָָָָָמלכּותֹו,

האנׁשים: ּבין ּדר והיה ׁשדה, ְֲִֵֵַָָָָָָעל

הּורמיז,לדידי לי רׁש"י:חזי ּפרׁש ְ ִ ִ ָ ֵ ִ ְ ִ ִֵֵַ
הּוא. –ׁשד ליליתא זהּבר ֵַ ִ ִ ָ ֶ

ּבר וזה: יהּודאין, ׁשד ְְְִִֵֶַַָָָּתלמיד־חכם
ּבּמדרׁש ּכּמּובא טובליליתא, (שוחר ְִִִַַָָָ

יט) יֹוםתהילים ּבין מׁשה ידע איְך :ֵֵֶַָ
ּומּובא, ּברקיע, ּכׁשהיה ְְְִֶַַָָָָָָללילה
ידע ׁשּבעל־ ּפה, ּתֹורה עּמֹו ְְִֶֶֶַַַָָָּכׁשּלמד
ׁשעּקר – ליליתא ּבר וזה לילה, ְְִִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּבעל־ ּפה. מּתֹורה והוההּלמדן ְְִֶֶַַַַָָ ֲ ָ 
– ּדׁשּורא אּקּופא צּדיקרהט זה ָ ֵ ַ ָ ְ ָ ִֶַ

יהּודאין ׁשד ׁשּתלמיד־חכם ְְִִֵֶַַָָָהּדֹור,
ׁשּנמׁשל הּדֹור, הּצּדיק את ְִִֵֶֶַַַַרֹודף
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִֵַַָָָלחֹומה,

ז:)לברכה צריְך(ב"ב אין ּתלמיד־ חכם : ְְִִִֵַָָָָָ
ׁשם. עּין –לנטירּותא, ּפרׁשא ּורהט ְְִִֵַָָ ֵ ָ ָ ָ 

ּתּמֹו. לפי רׁש"י: זהּפרׁשאּפרׁש ְִִֵֵַָֻ ָ ָ ֶ
ּופרׁשּה הּתֹורה, זאת ׁשחּדׁש ְִֵֵֶַַַָָָֹהּתּנא,
ּתעלּומה, לאֹור והֹוציא יפה, ְֲִֶַָָָָאֹותּה
ּכי ּתּמֹו, לפי אבל רֹודף, אֹותֹו ְֲִִֵַָֻּגם
מכּון אינֹו יהּודי ׁשד ְְְִִֵֵֵַַָָּתלמיד־חכם
הרדיפה וזאת הּתּנא, את ְְְִִֶַַָָָֹֹלרּדף

מּמילא. סּוסּיאנעׂשה רכב ּכי ֲִִֵֶַָ ָ ֵ ַ ָ 
– ׁשּלֹומדמּתּתאי על־ ידי הּלמדן, ּכי ִ ַ ָ ֵ ְְִֵֵֶַַַָ

נפׁשֹו מחזיר על־ידי־זה הּתּנא, ְְֲִֵֶַַַַַַָּתֹורת
הּתּנא ׁשל ּגּופֹו לתֹוְך הּתּנא ְֶֶַַַַָָׁשל
רכיבת ּכמֹו לּגּוף, נפׁש ְְֲִֶֶַַַַָהחזרת

לֹו טפלה ׁשהּסּוס וזה(יא)הּסּוס, . ְְֵֶֶַַָ
ּגֹורמים הּתחּתֹונים ּכי – ְְִִִִֵַַַָמּתּתאי
על הּתּנא נפׁש להרּכיב ְְְִִֶֶַַַַָָּבלּמּודם
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּגּופֹו, על ְֶַָסּוסֹו,
ולא אבל: וכּו'. ּדֹובבֹות ְְְְֲִָָֹׂשפתֹותיו

ל לסּבליכיל יכֹול לא ׁשהּתּנא – ֹו ְִִֶַַָָָֹֹ
הימּנּו, טֹובה נבלה ּכי ְְִִֵֵֶָָָנׁשיקתֹו,
והּתּנא ׂשֹונא, נׁשיקֹות ְְְְִֵֶַַָָונעּתרֹות
הּוא איְך לָך: יקׁשה ואם מּמּנּו. ְְְִִִֵֵֶֶַּבֹורח
לּלמדן הּתּנא ׁשל ּתֹורתֹו מחזיר ְֲִֵֶַַַַַָָָאינֹו
ּגדלּות לֹו ׁשּנּתֹוסף ואּדרּבא, ְְְְִֵֶַַַָָלמּוטב,
ׁשּמּתֹורה זה, ּבא ואיְך ְְִֵֵֶֶָָּביֹותר,
הּלמדן יכֹול הּתּנא ׁשל ְְֶַַַַַָָָָהּקדֹוׁשה

זה: על ותרץ חדאלהּכׁשל. זמנא ְְִִֵֵֵֶַָ ְ ָ ֲ ָ 
– חּיּותא ּתרּתי לּה מסרגין ּכיהוי ָ ֵ ְ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ֵ ִ ָ ִ

ׁשגיאה לאיזה נֹופל הּתּנא ְְְִִִֵֵֶַַָָָלפעמים
ׁשעל־ ידי־ זה ּכדי הּדּקה, מן ְְִֵֵֶֶַַַַָָּדּקה
יׁש ּכי חּיּותא, ּתרּתי לעֹולם ְְִִִֵֵַַָָָימׁשיְך
ארְך – רּוחני חּיּות חּיּות: מיני ְִִִִֵֵֶָֹׁשני
– ּגׁשמי וחּיּות ּבימינּה, ְְִִִִִַָָימים
מחמת והּתּנא וכבֹוד. עׁשר ְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבׂשמאלּה
הרּוחני, ּבחּיּות העצּומה ְֲִִֵַָָָָּדבקּותֹו
וׁשלֹום, חס עצמֹו, את מּתיר ְְִֵֶַַַָאינֹו
ּומחמת הרּוחני, מחּיּות וכל ֲִִִֵֵַָָָָֹמּכל

(‡È).ע"ב רכ"ח דף פינחס זוהר עיין
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הּלּמּוד לבחינת נפל ׁשּלא[ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָֹ
ּגׁשמי.]לׁשמּה חּיּות קימיןּבׁשביל ְְְִִִִִַָָ ְ ִ 

מהאי וׁשּור ּדדֹונג, ּגׁשרי  ַ ֵ ֵ ַ ְ ַ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַאּתרי
– ּגׁשרלהאי על ׁשעֹומד אדם ּכמֹו ְ ַ ְֵֶֶֶַָָ

קֹופץ לעמד, יכֹול ואינֹו ׁשעוה ְֲֲֵֵֶַַָָֹׁשל
הּׁשני ׁשּגם ּומחמת הּׁשני, ּגׁשר ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַעל
– הראׁשֹונה על קֹופץ ׁשעוה, ֲִֵֶַַָָָׁשל
עּקר הּתּנא, ּכן להאי. מהאי ְִֵֵֵַַַַַָקֹופץ
ׁשּצריְך ּומחמת לׁשמּה, ּתמיד ְֲִִִִֵֶַָָָלּמּודֹו
מּפילין לעֹולם, ּגׁשמי חּיּות ְְְִִִִִַַַָָלהמׁשיְך
נֹוטלין אזי לׁשמּה, ׁשּלא ללּמּוד ְְְֲִִִֶַָֹאֹותֹו
וׁשֹוור לׁשמּה, ּבחינת לּמּוד ְְְִִִִֵֶַָמּמּנּו
ּומחמת לׁשמּה, לׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַָָֹמּלׁשמּה
וקֹופץ ׁשֹוור ּופריׁשּותֹו, ְְְִֵֵָֻקדּׁשתֹו
זאת ּכי ללׁשמּה, לׁשמּה ְְְִִִִֶָָֹֹמּׁשּלא
ּדֹונג, ׁשל ּגׁשר ּכמֹו אצלֹו ְְְִֶֶֶֶַַָהּבחינה
לתֹוְך ׁשֹוור עליו. לעמד יכֹולים ְְֲִֵֵֶַָָֹׁשאין
הכרח מחמת ּומּלׁשמּה, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָלׁשמּה,
הּזאת, מהּגׁשר ׁשֹוור העֹולם, ְֵֵֶֶַַַָָֹלטֹובת
ׁשל ּגׁשר ּכמֹו עכׁשו אצלֹו ְְְֶֶֶֶֶַָׁשהּוא
לזה, ּומּזה לזה מּזה וׁשֹוור ְִִֵֶֶֶֶַָָּדֹונג,
ּבחינת: ּבתֹורתֹו יׁש ְְְְִֵֵֶַַָועל־ ידי־ זה
לכל הּתּקּון בם. יּכׁשלּו ְְְִִִַָָָֹּופׁשעים

ּדחמראהּנ"ל. ּכסא ּתרי ונקיט ְַַ ָ ִ ְ ֵ ָ ָ ְ ַ ְ ָ 
– ּבחינתּבידּה יין, ּבחינת ׁשני יׁש ּכי ִ ֵ ְְְִִִִֵֵַַַ

מלכּות יין ּבחינת ׁשּבעל־ּפה, ְְְִֵֶֶַַַָּתֹורה
א)רב לּבא,(אסתר – ּבינה ּובחינת , ְִִִַָָָ

ּגם לבב, יׂשּמח ויין הּלב, ְְְְִִֵַַַַַַַׂשמחת
יין. ּבחינת להאיהּוא מהאי ּומֹורק ְִִֵַַ ֵ ַ ְ ַ 

ּבבחינתׁשּימ– מהאי, ירק קו ׁשיְך ְְִִִֵֶַַַַָֹ
– חּבּוק וזה ּכּנ"ל. חניכיו את ְֲִִֶֶֶַַַָָוּירק
ויׂשמח הרדיפה את ּבאהבה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּיקּבל
ׁשהּוא הּׁשכינה, על־ ידי־ זה – ְְִִִֵֶֶַַַָּבּיּסּורין
ּבבחינת היא ׁשּבעל־ ּפה, ְְִִִֶֶַַָּתֹורה
ירּקה חבּצלת, אני ּבבחינת: ְְֲֲִִִִֶֶַַָֻחּבּוק,
ּבׁשלמּות. החּבּוק ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַּכחבּצלת,

לארעא.וזה: מּניהּו נטפא ולא ְְֶ ָ ָ ְ ָ ִ ַ ְ ְ ַ ְ ָ 
ירדּו ׁשמים יעלּו הּיֹום  ְ ֵ ִ ַ ָ ֲ ַ ַ ְואֹותֹו

– הוה ׁשהּׁשכינהּתהֹומֹות הינּו, ְ ֲ ָ ְְִֶַַָ
עליֹון צּדיק צּדיקּיא: ּתרין ּבין ְְְִִֵֵֶַַַָָָיׁשבה
ירדּו ׁשמים; יעלּו ּבחינת זה –ְְֲִִֵֶַַַָ
ּתחּתֹון, צּדיק ּבחינת זה – ְְְִִֶַַַתהֹומֹות
נטפֹות ּבחינת: נׁשיקין, ּבחינת ְְְְִִִִֶַַֹזה
נעׂשית מה ועל־ידי ּכּנ"ל. עבר ְְֲֵֵֵַַַַַֹמֹור
מֹור נטפֹות ּבחינת: נׁשיקין, ְְְְִִִִַַֹּבחינת
וזה: ּכּנ"ל. החכמה על־ידי ְְְֵֵֶַַַַָָֹעבר,

– ּוקטלּה מלכּותא הינּוּוׁשמע ְ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ְַ
ׁשּבעל־ הּתֹורה את ויׁשמע ְְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּיׂשּכיל
ויׂשּכיל מלכּות־ּפה, הּנקרא ְְְְִִֶֶַַַָּפה,
ׁשד מּתלמיד־ חכם הּיֹוצאים ְְִִִִֵֵַַָָָמּצרּופיו
ׁשּׁשֹומע ּבׁשעה ויׂשּכיל יׁשמע ְְְְְִִִֵֶַַַָָיהּודי,
מּפה הּיֹוצאים והּגּדּופים ְְִִִִִֵֶַַַהחרּופין
ּתֹורה יׁשמע יהּודי, ׁשד ְְְִִִֵַַָָָּתלמיד־חכם
ּכי – קטלּה על־ידי־זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַׁשּבעל־ּפה,
והּׁשדין הּקלּפֹות ׁשל חּיּות ְְִִִִֵֶַַַעּקר
זמן ּכל הּׁשכינה, מּניצֹוצי אּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָָאינם
איזה לּה ויׁש ּבׁשלמּות אינּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָׁשהיא
ּכׁשּמעלין חּיּות. להם יׁש אזי ְֲֲִִִֵֶֶַַָָחּסרֹון,
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עּקר ׁשּׁשם חכמה, לבחינת ְְִִִֶַַָָָָאֹותּה
על־ ידי־ ּבׁשלמּות, ּוכׁשּנבנית ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנינּה,

יהּודי: לׁשד ּוקטלּה ְְְִֵֵֶַזה

ּתהּלהּפרּוׁש:וזה לדוד. ּתהּלה ְ ֶ ְֵ ִ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ָ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו ערּבּוב, (איובלׁשֹון ְְְִֶָ

ּתהלה.ד) יׂשים ּובמלאכיו זהּדוד: ְְֳִַָָָָָָ ִ ֶ
הינּו, ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה ְְְִֶֶַַַָּבחינת
נֹופלת ׁשּבעל־ ּפה ְְֶֶֶֶֶַַָּכׁשהּתֹורה
– ּכּנ"ל אחרים לצרּופים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַונתערּבב

,הּמל אלקי התרֹוממּותארֹוממ ֲ ִ ְ ֱ ַֹ ַ ֶ ֶ ְְִ
על־ידי אלאלקי,ׁשּלּה חסד ּבחינת ְֱֵֶַָ ַֹ ְִֵֶֶַ

הּיֹום נב)ּכל ינת:לבחהּמל,;(תהלים ַַָ ֶ ֶ ְִִַ
ּכּמלְך ּבּנפׁש ׁשהּלב לּבא, – ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבינה

פ"ו)ּבּמלחמה יצירה ׁשמ.(ספר ואברכה ְִַַָָ ֲ ָ ְ ָ ִ ְ 
הּתֹורה– את מעלה אחר־ ּכְך ְֲֶֶַַַַַָָהינּו

ּכּנ"ל, חכמה לבחינת ְְְִִֶֶַַַַָָׁשּבעל־ּפה
ּדברכאן, רּבּוי ׁשם על ּברּוְך, ְְְִִִֵַַָָָָהּנקרא

הּברכה מקֹור היא החכמה :(יב)ּכי ְְְִִַַָָָָ

יב תפילה

‰na˙¯Bz e�Ï Ô˙� ¯L‡ ,ÂÈ„ÒÁ ·B¯Â ÂÈÓÁ¯a e�ÏÓb ¯L‡ Ïk ÏÚk ,‰Â‰È Ìc˜� «∆¿«≈¿…»¿«…¬∆¿»»¿«¬»¿¬»»¬∆»«»«
„ÚÂ ÌÏBÚÓ EÈ„ÒÁ ¯L‡ ,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ‰zÚÂ .e�ÎB˙a ÚË� ÌÏBÚ ÈiÁÂ ˙Ó‡¡∆¿«≈»»«¿≈¿«»¿…»¡…≈¬∆¬»∆≈»¿«
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�Ï z˙�Â ,e�ÈÏÚ zÏÓÁL ÌLÎe ,e�ÈÏÚ EÈÚÓ eÓ‰È ,e�ÈÏÚ ÌÏBÚ»»≈∆¡≈∆»≈¿≈∆»«¿»»≈¿»«»»¿«¬∆»«ƒ
e�pÁ˙e ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊz Ôk ,ÌBÈ ÌBÈ ÚeLÚL ,‰Êe�b ‰cÓÁ ,‰LB„w‰ E˙¯Bz»¿«¿»∆¿»¿»«¬«≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿»≈
‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏÂ „ÓÏÏ e�lk ‰kÊpL e�¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁa«¬»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆¿≈∆ƒ¿∆À»ƒ¿…¿«¬…¿»¿«¿»
‰È‰z ‰Â‰È ˙¯B˙a Ì‡ Èk ,È¯Ó‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó e�È�t CÙ‰�Â ,„ÈÓz dÓLÏƒ¿»»ƒ¿«¬…»≈≈«¿≈»»«∆¿«¿≈ƒƒ¿«¿…»ƒ¿∆
ÏÎÂ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰È‰È e�È„enÏ ÏÎÂ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰b‰� E˙¯B˙·e ,e�ˆÙÁ∆¿≈¿»¿∆¿∆»»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿À»¿»√»¿»
EÈ�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ˙BNÚÏ ,˙Ó‡a LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL ÏÈ·La ˜¯ ‰È‰z e�˙�ek«»»≈ƒ¿∆«ƒ¿ƒƒ¿«»¿«»∆¡∆«¬«««¿»∆
,‰·‰‡a E˙¯Bz È¯·c Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ „nÏÏe „ÓÏÏ ‰kÊ�Â ,e�„enÏa¿ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈ƒ¿…¿«¬¿«≈∆»ƒ¿≈»¿¿«¬»
e�‡ÈˆB‰Ï ,da ˙B‚‰ÏÂ „BÓÏÏ ‰kÊpL ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ¯B‡ e�Ï ¯È‡iL e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈∆»ƒ»«»«¿»∆ƒ¿∆ƒ¿¿«¬»¿ƒ≈
Ì�B¯ÎÊ ,e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a e�¯ÈÊÁ‰Ï ‰¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Ó≈¬≈»¿»¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆¿∆»¿«≈ƒ¿»

:'·ËenÏ ¯ÈÊÁÓ daL ¯B‡n‰' :‰Î¯·Ïƒ¿»»«»∆»«¬ƒ«»

(·È).בשלח ופרשת ויחי פרשת ובבחיי ע', ובתיקון רפ"ט, דף האזינו קס"ב, דף תרומה זוהר עיין
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‡p‡‰kÊpL ,ÌÈiÁ ÌÒ ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ „enlÓ e�Ïˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰iL e�¯ÊÚ ,‰Â‰È »»¿…»»¿≈∆ƒ¿∆«¬»∆¿≈ƒƒ«»«¿»««ƒ∆ƒ¿∆
ÏÚ,e�¯eÚ� ¯Lpk LcÁÏe ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ e�„enÏ È„È «¿≈ƒ≈«¬…ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿«≈«∆∆¿≈

e�ÏÈv‰Ï .e�ÈÏÚ Ô‚È ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÁÎÂ ˙eÎÊe ,ÏB„b CLÁa e¯·ÚL e�ÈÓÈ LcÁÏ¿«≈»≈∆»¿¿…∆»¿¿…««»«¿»»≈»≈¿«ƒ≈
˙Úa ÔÈa ,ÌÏBÚaL ÌÈÓ‚t È�ÈÓ ÏkÓe ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁ È�ÈÓ ÏkÓ ‰zÚÓ≈«»ƒ»ƒ≈¬»ƒ«¬¿»ƒƒ»ƒ≈¿»ƒ∆»»≈¿≈
ÁÎÂ ˙eÎÊ e�ÈÏÚ Ô‚È „ÈÓz ,da ˜ÒÚÏ ‡lL ÌÈÁ¯ÎÓ e�‡L ˙Úa ÔÈ·e da ˜ÒÚpL∆«¬…»≈¿≈∆»À¿»ƒ∆…«¬…»»ƒ»≈»≈¿¿…«
e�Ï zÚ„B‰L BÓk .ÌÏBÚaL ÌÈÓ‚Ùe ÌÈ‡ËÁ È�ÈÓ ÏkÓ e�ÏÈv‰Ï ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰«»«¿»¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈¬»ƒ¿»ƒ∆»»¿∆«¿»»
da ˜ÈÒÚc ‡�cÚa ÔÈa ‰ÏˆÓe ‰�È‚Ó ‡˙È¯B‡' :e¯Ó‡L ,ÌÈLB„w‰ EÈÓÎÁ È„È ÏÚ«¿≈¬»∆«¿ƒ∆»¿«¿»¿ƒ»«¿»≈¿ƒ»»¿»ƒ»
„enÏ È„È ÏÚ ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ e�ÈÏÚ CLÓiL ‰kÊ�Â .da ˜ÈÒÚ ‡Ï„ ‡�cÚa ÔÈ·e≈¿ƒ»»¿»»ƒ»¿ƒ¿∆∆À¿«»≈¿À»¿»√»«¿≈ƒ
E�Bˆ¯k ‰ÏB„b ‰M„˜a e�ÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ‰zÚÓ ‰kÊpL ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰«»«¿»∆ƒ¿∆≈«»¿«≈¿«≈«¿≈ƒ¿À»¿»ƒ¿¿

:·Bh‰«

‡p‡,˙‡f‰ ˙Úa Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ ÈÏÚ ÏÓÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ÔÓÁ¯ ,‰Â‰È »»¿…»«¬»»≈«¬ƒ¬…»«¿«»«¿≈ƒ¿»≈»≈«…
,·eÊÚÂ ¯eˆÚ ÒÙ‡Â „È ˙ÏÊ‡ Èk ‰‡¯e ,CÓBÒÂ ¯ÊBÚ ÔÈ‡a „‡Ó e�„¯È ¯L‡¬∆»«¿¿…¿≈≈¿≈¿≈ƒ»¿«»¿∆∆»¿»
ÏÚ Ì‡ Èk ,„‡Ó ˙BÏÏÓ‡‰ e�È˙BLÙ� ˙BÈÁ‰Ï LÙ� ˙·ÈLÓe ˙eiÁ ÌeL e�Ï ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬«¿≈»À¿»¿…ƒƒ«
.LÙ� ˙·ÈLÓe ÌÈ�ÈÚ ˙¯È‡n‰ ‰ÓÈÓz‰Â ‰¯B‰h‰Â ‰LB„w‰ E˙¯Bz „enÏ È„È¿≈ƒ»¿«¿»¿«¿»¿«¿ƒ»«¿ƒ«≈«ƒ¿ƒ«»∆
Û˜˙a ,‰l‡‰ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a Ìb ¯L‡ ,‰LB„w‰ E˙¯B˙a e�Ï zÁË·‰ ¯L‡k«¬∆ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»¬∆«¿«¬ƒ«»ƒ»≈∆¿…∆
BÓk .e�Ú¯Ê ÈtÓe e�ÈtÓ ‰¯Bz‰ ÁÎMz ‡Ï Ê‡ Ìb ,‰¯zÒ‰ CB˙aL ‰¯zÒ‰‰««¿»»∆¿«¿»»«»…ƒ»««»ƒƒƒƒ«¿≈¿
Èk „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ 'eÎÂ Ì‰Ó È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â" :·e˙kL∆»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«≈∆¿¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ƒ
¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â" :e�a Ìi˜˙� ¯·k ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ‰zÚ ‰p‰Â ."BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎMz ‡Ï…ƒ»«ƒƒ«¿¿ƒ≈«»«¬≈»«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿»…ƒ«¿≈
˙B··¯e ÌÈÙÏ‡a ‰¯zÒ‰ CB˙aL ‰¯zÒ‰a „‡Ó „‡Ó epnÓ z¯zÒ� Èk "¯ÈzÒ‡«¿ƒƒƒ¿«¿»ƒ∆¿…¿…¿«¿»»∆¿«¿»»«¬»ƒ¿»
ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚÈ ÔÎ·e .e�È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k ,˙B¯zÒ‰«¿»«¬∆«»»«¿»¿…»¡…≈¿≈¿¿«¬∆«¬»∆»¬ƒ
Ìi˜Â ,e�a EÈ�t ¯‡‰Â ,e�pÁÂ e�ÈÏ‡ ‰�t ,epnÓ „BÚ EÈ�t ¯ÈzÒ‰Ï ÛÈÒBz Ï‡Â e�ÈÏÚ»≈¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ∆¿≈≈≈¿»≈¿»≈»∆»¿«≈

e�Ï‡Ï Èk „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ" :e�Ï zÁË·‰L ‰LB„w‰ E˙ÁË·‰ »«¿»»¿«¿»∆ƒ¿«¿»»¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ƒ…
:"BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎMzƒ»«ƒƒ«¿

e�¯ÊÚÂ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a „ÈÓ˙‰Ïe ˙B‚‰ÏÂ „BÓÏÏ ‰kÊpL ,EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿«¬¿«¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿»
‰¯Bz‰ ÁÎMz ‡ÏÂ ,e�È‡ˆ‡ˆ È‡ˆ‡ˆÂ e�È‡ˆ‡ˆÂ e�Á�‡ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈∆¡»≈¿…ƒ»««»
‰Â‰È ¯Ó‡ Ì˙B‡ È˙È¯a ˙‡Ê È�‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .ÌÏBÚÏ e�Ú¯Ê ÈtÓe e�ÈtÓƒƒƒƒ«¿≈¿»ƒÀ«ƒ¿»∆»«¬ƒ…¿ƒƒ»»«¿…»
Ú¯Ê ÈtÓe EÚ¯Ê ÈtÓe EÈtÓ eLeÓÈ ‡Ï EÈÙa ÈzÓN ¯L‡ È¯·„e EÈÏÚ ¯L‡ ÈÁe¯ƒ¬∆»∆¿»«¬∆«¿ƒ¿ƒ…»ƒƒƒƒ«¿¬ƒƒ∆«

."ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ‰Â‰È ¯Ó‡ EÚ¯Ê«¿¬»«¿…»≈«»¿«»

‰kÊ�Â‰ÓÏL ‰·eL˙a ¯ÊÁÏÂ ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ „enÏ È„È ÏÚ ¿ƒ¿∆«¿≈ƒ«»«¿»»≈∆∆¡∆¿«¬…ƒ¿»¿≈»
˙‡ Ìi˜Ï ‰zÚÓ ‰kÊ�Â .ÌÈa¯n‰ e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ e�È‡ËÁ Ïk ÏÚ EÈ�ÙÏ¿»∆«»¬»≈«¬≈¿»≈«¿Àƒ¿ƒ¿∆≈«»¿«≈∆



141יב ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

e�kÊ˙e ,E˙M„˜ e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,e�ÈÏÚ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚ˙e ,‰·‰‡a E˙¯Bz È¯·c Ïk»ƒ¿≈»∆¿«¬»¿≈«¬∆»≈¿«¿ƒ«»≈¿À»∆¿«≈
„Ú ,‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ‰LB„w‰ E˙¯Bz ‰ÏB„b ‰M„˜a „ÓÏpL∆ƒ¿…ƒ¿À»¿»»¿«¿»»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆«
‰ÎÏ‰‰Â ‰¯Bz‰ ˙‡Ê LcÁL ˜Ècv‰ Áe¯ ÌÚ e�Áe¯ ¯M˜Ï „enl‰ ˙Úa ‰kÊpL∆ƒ¿∆¿≈«ƒ¿«≈≈ƒ«««ƒ∆ƒ≈…«»¿«¬»»
Áe¯a e�Áe¯ ‡˜a„‡Ï ‰M„˜c ÔÈ˜ÈL� ˙�ÈÁ·Ï ‰kÊpL „Ú .d˙B‡ ÌÈ„ÓBÏ e�‡L∆»¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿»»≈¿«
‰¯Bz‰ LcÁL ‡pz‰Â ˜Ècv‰ ÌÚ e�ÓˆÚ ÔÈ˜M�Ó e�‡ el‡k ‰ÓBc ‰È‰ÈÂ ,˜Ècv‰««ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ»¿«¿ƒ«¿≈ƒ««ƒ¿««»∆ƒ≈«»
‰¯Bz‰ ˙‡Ê LcÁL ‡pz‰Â ˜Ècv‰Ï Áe¯ ˙Á�Ï e�„enÏ ‰È‰iL ‰kÊ�Â .˙‡f‰«…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ≈¿«««¿««ƒ¿««»∆ƒ≈…«»
eÈ‰iL ‰f‰ ˜Ècv‰Â ,‡pz‰Ï ÏB„b ‚e�Úz Ì¯‚�Â d˙B‡ ÌÈ„ÓBÏ e�‡L ‰ÎÏ‰‰Â¿«¬»»∆»¿ƒ»¿ƒ¿…«¬»¿««»¿««ƒ«∆∆ƒ¿
‰kÊ�Â ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ‰ÏB„b ‰M„˜a e�„enÏ È„È ÏÚ ¯·wa ˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙNƒ¿»¿«∆∆«¿≈ƒ≈ƒ¿À»¿»∆¿»»«¿ƒ¿ƒ¿∆
‰M„˜a e�„enÏ È„È ÏÚ ˙eÏb‰Ó ‰�ÈÎM‰ ˙BÏÚ‰Ï ‡¯ÙÚÓ ‡z�ÈÎL ‡Ów‡Ï¿«»»¿ƒ¿»≈«¿»¿«¬«¿ƒ»≈«»«¿≈ƒ≈ƒ¿À»

:‰ÏB„b ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»

‡p‡˙‡Â ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ Ïv‰Â ,˙BÏÏÓ‡‰ e�È˙BLÙ� ÏÚ ÏÓÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰Â‰È »»¿…»»≈«¬ƒ¬…««¿≈»À¿»¿«≈ƒ¿∆«¿ƒ¿∆
e�˙B‡ ÏÈv˙Â ,˙Ó‡‰ C¯cÓ ÌÈÚBz‰ ÔÓ e�ÏÈc·˙Â ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ«ƒƒ∆∆»¡∆¿«ƒ»
ÒÁ ,˙ÂÓ ÌÒ ‰¯Bz‰ „enlÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�Ïˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰È ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ∆…ƒ¿∆«¬»∆¿≈«¿»ƒƒ«»«»∆«

Ú ˙e„b�˙‰ „ˆ ÌeL ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�aÏa Ò�Î� ‰È‰È ‡lL ,ÌBÏLÂÏÚ ˙Ó‡ È˜Ècˆ Ï ¿»∆…ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ≈«¿»«ƒ¿«¿««ƒ≈¡∆«
e�È„enÏ ˙Úa Ë¯Ù·e ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯Ë�˜Ïe ¯‰È˙‰Ï e�„enÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,e�„enÏ È„È¿≈ƒ≈¿…ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿»¿≈ƒ≈

.ÌÈ˜ÒBÙe ˙BÙÒB˙Â ‡¯Óba ‰t ÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆«¿»»¿»¿ƒ

‡p‡˙e‡b „ˆ ÌeL e�aÏa Ò�ÎÈ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ËlÓ˙e ÏÈvz ,‰Â‰È »»¿…»«ƒ¿«≈»¿«¬∆»«ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ≈«≈
‰È‰È ‡ÏÂ .ÏÏk ˙eiÓeÓ¯Ú „ˆ ÌeL e�aÏa Ò�ÎÈ ‡ÏÂ ÏÏk ÌÏBÚa ˙e‰·‚Â¿«¿»»¿»¿…ƒ¿…¿ƒ≈««¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆
‡lL ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓe .ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È˜Ècˆ ÏÚ ˙BÈL˜Â ÌÈ¯e‰¯‰ ÌeL e�aÏa¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿À¿««ƒ≈«»¬ƒƒƒƒ»∆≈¿»∆≈∆…
˜¯ ,‰ÏÈÏÁ ,Ì„B·k „‚�k ¯eac ÌeL Ì‰ÈÏÚ ¯a„Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�ÈtÓ ˜˙Ú ‡ˆÈ≈≈»»ƒƒ«¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿∆∆¿»»ƒ»«
˙Ó‡ È˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ïe ¯M˜˙‰Ï e�È„enÏ È„È ÏÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊz ,‡a¯c‡«¿«»¿«≈¿«¬∆»«ƒ«¿≈ƒ≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿«ƒ≈¡∆
Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙‰Ïe Ì‰ÈÏ‡ Ïha˙‰Ïe Ìa ÔÈÓ‡‰Ïe ÌÏˆ‡ Ú�Î� ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«∆¿»¿«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿«≈«¬««¿≈∆
ÈÚ¯ÊÂ È�‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡ È˜Ècv‰ ÏL ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯·c ˙‡ ‡Óva ˙BzLÏÂ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ∆««ƒ≈¡∆»¿≈«»¬ƒ¿«¿ƒ

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ÈÚ¯Ê Ú¯ÊÂ¿∆««¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»≈≈«»¿«»

e�kÊ˙eÌ‰Ï LÈ ¯L‡ ,„‡Ó ‰ÏÚna ÌÈÏB„b‰ ˙Ó‡ È˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ïe ¯M˜˙‰Ï ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿«ƒ≈¡∆«¿ƒ««¬»¿…¬∆≈»∆
È˜Ècv‰ ÏÚ ÌÈ¯a„nL ÌÈÚ¯ ÌÈÙe¯v‰Â ÌÈ¯eac‰ Ïk CÙ‰ÏÂ ˙BÏÚ‰Ï Ák…«¿«¬¿«¬…»«ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ∆¿«¿ƒ«««ƒ≈
¯L‡ ,˙BÎÏ‰ ÈÙe¯ˆ Ì‰lL ÌÈÚ¯ ÌÈ¯eac‰Ó ˙BNÚÏÂ ,‰M„w‰ Ï‡ ÌÎÙ‰Ï ˙Ó‡¡∆¿»¿»∆«¿À»¿«¬≈«ƒƒ»ƒ∆»∆≈≈¬»¬∆
È¯·c eÎÙ‰ ¯L‡ ,˙Ó‡‰ Ï‡ ÌÈ„b�˙n‰ ÏL ÌÈÚ¯ ÌÈ¯eac‰ el‡ eÏLÏzL� ÌMÓƒ»ƒ¿«¿¿≈«ƒƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿ƒ∆»¡∆¬∆»¿ƒ¿≈
Ì„enÏ È„È ÏÚ Êe·Â ‰Â‡‚a ˜˙Ú ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ¯a„Ï ‰t Ì‰Ï ‰NÚ�Â ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«ƒ¿«¬»»∆∆¿«≈«««ƒƒ»»¿«¬»»«¿≈ƒ»

.‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆
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‰kÊ˙e,˙Ó‡a ¯‰h‰Ïe Lc˜˙‰Ï ˙Ó‡ È˜Ècv‰ Ák È„È ÏÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ¿«∆»¿«¬∆»«ƒ«¿≈…«««ƒ≈¡∆¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈∆¡∆
Ïk CÙ‰ÏÂ ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ï Ú„pL ,‰Ê ˙Ú„Ï ‡B·Ï e�Á�‡ Ì‚ ‰kÊpL „Ú«∆ƒ¿∆«¬«¿»¿««∆∆≈«¿»≈¿«¬¿«¬…»
Ì‰Ó ˙BNÚÏ ‰M„˜aL ÌL¯LÏ Ì˙BÏÚ‰Ïe Ì¯¯·Ï ‰M„w‰ Ï‡ ÌÈÚ¯ ÌÈÙe¯v‰«≈ƒ»ƒ∆«¿À»¿»¿»¿«¬»¿»¿»∆ƒ¿À»«¬≈∆
‰·‰‡a d„Bc ÌÚ d¯aÁÏe ˙eÏb‰Ó ‰�ÈÎM‰ ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ�Â .˙BLB„˜ ˙BÎÏ‰ ÈÙe¯≈̂≈¬»¿¿ƒ¿∆¿«¬«¿ƒ»≈«»¿«¿»ƒ»¿«¬»

:Ì‰ÈtÓ ÌÚÏa ‡ÈˆB‰Ïe ,‚eeÊÂ ˜eM�Â ˜eaÁ ˙�ÈÁ·a ,˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ∆

ÚÈ�Î˙Â,‰�eÓ‡Â ˙Ó‡ ÌaÏa Ôz˙Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ‰ Ïk ˙‡ Ïh·˙e ¯aL˙e ¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈∆»«¿ƒ«»¡∆¿ƒ≈¿ƒ»¡∆∆¡»
‰l‚˙e .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ Ìlk e·eLÈÂ ,˙Ó‡‰ Ì‰Ï ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆»¡∆¿»À»≈∆∆¡∆¿≈»≈¿«∆
˜„ˆÂ ÁÓˆz ı¯‡Ó ˙Ó‡" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e .ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù˙e¿«¿≈∆»¡∆»»¿«≈ƒ¿»∆»¡∆≈∆∆ƒ¿»¿∆∆

.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÔÈa ÌBÏL ÌÈN˙Â ."Û˜L� ÌÈÓMÓƒ»«ƒƒ¿»¿»ƒ»≈»«¿ƒ¿»≈¿»

È�kÊÂ,ÌÈ·ÏBÚ Ì�È‡Â ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ï È�¯ÊÚÂ ,„ÈÓ˙ ‰ÁÓNa E˙B‡ „·ÚÏ ¿«≈ƒ«¬…¿¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿ƒ«∆¡»ƒ¿≈»¿ƒ
e�pÁÂ ,ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó ÌÈNBÚ ,ÌÈ·ÈLÓ Ì�È‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ¿»≈
·eL�Â ,„ÈÓz dÓLÏ ‰LB„w‰ E˙¯Bz „ÓÏÏ e�lk ‰kÊ�Â .˙Ú„Â ‰�Èa ‰ÓÎÁ Ez‡Ó≈ƒ¿»¿»ƒ»»««¿ƒ¿∆À»ƒ¿…»¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿»
E�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ‰kÊ�Â .˙BÎ¯a‰ ¯B˜nÓ ˙BÎ¯a ·¯ e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,˙Ó‡a EÈÏ‡≈∆∆¡∆¿«¿ƒ«»≈«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«¬¿¿
ÔÓ‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ e�Ú¯ÊÂ e�Á�‡ e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡a∆¡∆»¿≈«≈¬«¿¿«¿≈¿»«¿≈ƒ¿»≈≈«»¿«»»≈

:‰ÏÒ∆»

יגתורה

העם וכּו':אׁשרי תרּועה ידעי ַ ְ ֵ ָ ָ ְֹ ֵ ְ ָ ְ 
פט) (א)(תהלים

אילהמׁשיא ׁשלמה הׁשּגחה ְ ַ ְ ִ ְְִֵַָָָ
עד אּלא ְֶֶַָָאפׁשר
הּוא ּוׁשבירתּה ממֹון, ּתאות ְְֲִֵֶַַַָָָׁשּיׁשּבר

ּבּזהר איתא ּכי צדקה, דףעל־ ידי (פנחס ְְִִֵַַַָָָֹ
דלּבא,רכד.) חמימא לׁשּכְך נחת רּוחא :ְְֲִִֵֵַָָָָ

לּה מקּבל לּבא רּוחא, נחת ְְִֵֵֵַַָָָוכד
זה רּוחא ּדליואי. ּדנּגּונא ְְְְִֵֵֶֶָָָָּבחדוה
– נדיבה רּוח ׁשהיא צדקה, ְְְִִִֶַַָָָּבחינת

אחר.(‡) בנוסח בעצמו ז"ל רבינו מכת"י הזאת התורה כל הספר בסוף עיין
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ּתאות חמימּות מקררין ְְֲֲִִַַַָָעל־ ידֹו
ּבחינת וזה עו)ממֹון. רּוח(תהלים יבצר : ְְְִִֶַַָֹ

ּתאות ממעט ׁשהרּוח ְְֲִִֵֶַַַַָנגידים;
זה ּדליואי נּגּונא והעׁשירּות. ְְְֲִִִֵֵֶַָָָהּנגידּות
ׁשּׂשמח ּבאמּונה, ּומּתן מּׂשא ְֱִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת
הּנגינה ּכי להעׁשיר, אץ ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָּבחלקֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומּתן, הּמּׂשא פא)זה :(שם ְֶֶַַַָָָ
זה – חדוה תף. ּותנּו זמרה ְְְְִֶֶָָֹׂשאּו
קטרת, ּבחינת וזה ּבחלקֹו, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּׂשמח
וזה הרּוח, עם הּלב חּמּום ְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּמקּׁשר

כז) ּבחינת(משלי וזה לב; יׂשּמח קטרת :ְְְְִֵֶֶַַַֹ
לג) ׁשעל־(דברים – ּבאּפָך קטרה יׂשימּו :ְְִֶֶַַָָֹ

נתּבּטל הּנ"ל קטרת ּבחינת ְְְְִִֵֵֶַַַַֹידי
ג)ּבחינת ּתאכל".(בראשית אּפָך "ּבזעת : ְְִֵֶַַַַֹ

ׁשאזי מׁשיח, התּגּלּות ּבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַָוזה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּממֹון, חמּדת ְְְִֵֶֶַַַָָיתּבּטל

ב) האדם(ישעיהו יׁשליְך ההּוא ּבּיֹום :ְִַַַָָָ
וזה זהבֹו. ואלילי כסּפֹו אלילי ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָאת

ד)ּבחינת ה'.(איכה מׁשיח אּפינּו רּוח : ְְִִֵַַַַ
ׁשל זאת זרה עבֹודה ׁשּיׁש זמן ְְֲֵֶֶַָָָָֹוכל

ּבעֹולם חרֹון־ אף – ּבעֹולם ;(ב)ממֹון ֲַָָָָָ
ּכן זאת, זרה עבֹודה ׁשל הּבּטּול ְֲִִֵֶַָָָֹּוכפי
רּוח ּבבחינת: החרֹון־ אף, ְְֲִִִֵַַַַַנתּבּטל
חסד ונתמּׁשְך ה', מׁשיח ְְְִִֵֵֶֶַַַאּפינּו

ּבבחינת יח)ּבעֹולם, ועֹוׂשה(תהלים : ְְִִֶַָָ
הּזה, חסד ּוכׁשּיתּגּלה למׁשיחֹו. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַחסד
הּבית, ּבנין ׁשהיא הּדעת, ְְִִִִֵֶַַַַַַַיתמּׁשְך

ה)ּבבחינת אבֹוא(שם חסּדָך ּברב ואני : ְְְְֲִִִַַַָֹ

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו רכ:)ביתָך, דף :(פנחס ְֵֶֶַַָֹ
ּבי־מקּדׁשא, למבנא זמין ּדא ְְְְִִִִֵַָָָָָויּמינא
ּכמאמר ּבית, ּבחינת הּוא הּדעת ְְֲִִִַַַַַַַּכי

לברכה זכרֹונם לג.)חכמינּו מי(ברכות : ְְֲִִִֵָָָָ
ּבית־ נבנה ּכאּלּו דעה, ּבֹו ְְִִֵֵֵֶָָׁשּיׁש

וכּו': ְְִַָהּמקּדׁש

ׁשלוזהב הּתֹורה התּגּלּות ּבחינֹות ְ ֶ ְְִִֶַַָ
ּכּמּובא לבֹוא, ִֶַָָָלעתיד

אֹוריתא(ג)ּבּזהר יתּגּלה ׁשּלעתיד , ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
קּבלת עּקר ּכי סתימאה; ְְִִִִַַַַָָָָּדעּתיקא
ׁשהּוא הּׂשכל, על־ידי – ְֵֵֶֶַַַָהּתֹורה

ׁשּכתּוב*)מׁשה־מׁשיח ּכמֹו כא), :(משלי ְִֶֶַָָ
לֹו ׁשּיׁש ּומי חכם; עלה ּגּברים ִִִִֵֶָָָָֹעיר
לקּבל יּוכל מׁשה־ מׁשיח, ְְִִֵֶַַַַָּבחינת
הּתֹורה הארת להמׁשיְך ויכֹול ְְְִֶַַַָָָָּתֹורה,
התּגּלּות ּכי ּבני־אדם, ׁשאר ְְְְִִֵֵַַָָָללּמד
ּדקדׁשא־ ּבריְך־ מּיחּודא ּבא ְְְִִִַָָָָֻהּתֹורה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוׁשכינּתּה, א)הּוא :(שם ְְְִֵֶָ
ּדא אביָך – וכּו' אביָך מּוסר ּבני ְְְִִִַַָָָׁשמע
ּכנסת־ ּדא ואּמָך ְְְְִִֶֶֶָָֻקדׁשא־ּבריְך־הּוא,

ריג.)יׂשראל פנחס פה. יתרו –(זוהר ויחּודם ; ְְִִֵָָ
יׂשראל נפׁשֹות העלאת ְְְֲִֵֵַַַַָָעל־ ידי
יכֹול והחכם נּוקבין, מּיין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת
ּבבחינת ּולהעלֹותם הּנפׁשֹות ְְְֲִִִַַַַָָלּקח

ּבבחינת נּוקבין, יא)מּיין ולקח(שם : ְְְִִִִֵַַַֹ
הּזה הּיחּוד ועל־ידי חכם, ְְְִֵֶַַַָָָנפׁשֹות
עם החכם ּוכׁשעֹולה הּתֹורה, ְִֶֶֶַָָָָנֹולד
עלה ּגּברים עיר ּבבחינת ְְִִִִִַַָָָֹהּנפׁשֹות,

ראה.(·) פרשת ספרי ועיין קי"ג סנהדרין כ"ה(‚)עיין בראשית זוה"ק (* קנ"ב. דף בעלותך זוהר עיין
כ"ז.
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מבטחה: עז וּירד זה: על־ידי ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹחכם,

אּלּוונפׁשג ׁשּכל רצֹון, ּבחינת זה ְ ֶ ֶ ְִֵֶֶַָָ
לחכם־ הּבאים ְֲִֵַַַָָָּבני־ אדם
איזהּו לֹו יׁש ואחד אחד ּכל ְֵֵֶֶֶַָָָהּדֹור,
הרצֹונֹות ּכל לֹוקח והּצּדיק ְְִֵַַַָָָרצֹון,
עז וּירד ואחר־ ּכְך: עּמהם, ְְִֶֶֶַַַָָֹֹועֹולה

ּב א)בחינתמבטחה, והחּיֹות(יחזקאל : ְְְִִִֶַַַָ
ּבעלּיֹות – רצֹוא וׁשֹוב: ֲִַָָָרצֹוא
הּנפׁשֹות ּבחזרת – וׁשֹוב ְְֲַַַַָָָָהּנפׁשֹות,
ׁשּמּובא וזה הּתֹורה. התּגּלּות ְְִִֶֶַַָָעם

קט.)ּבתּקּוני־ זהר דף ע' ּדא(תיקון – רצֹוא : ְִֵַָָֹ
הּפנים. ׂשר מט"ט ּדא – וׁשֹוב ְִִֵַַַָָָנּוריאל,

ּדלּוק נּור ּדא כג:נּוריא"ל בראשית (זוהר ִֵָָ
שבעין) ממֹון,ובתיקונא ּתאות ֲֲִַַַָּבחמימּות

ּדא – ּפנים,הרׂשט"טמוׁשֹוב ְָָ ַַ ַ ִָ
ּבׁשם רׁשים ּדאיהּומׁשה,ּדאיהּו ְְִִֵֶָ ְִ

ׁשעל־ידֹו אּפינּו, רּוח ׁשהּוא ִֵֶֶַַַַָָמׁשיח,
וזה: החמימּות. –ׁשּככהנׁשּתּכְך ְְֲִִֵֶַַָ ָ ָ 

רלא.)מׁשהּגימטרּיא פנחס קיא: בהר ,(זוהר ְִִֶַָ 
רצֹוא וזהב; כסף אלילי מׁשּכְך ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ּדא וׁשֹוב הּנפׁש, ׁשהּוא רצֹון, ֶֶֶַָָָָּדא

הּתֹורה: ׁשּמקּבל ְֵֶֶַַָמׁשה,

נמׁשְךועל־ידיד הּתֹורה המׁשכת ְ ַ ְ ֵ ְְִַַַָָָ
היא הּתֹורה ּכי ְִִַַָָָהׁשּגחה,

ּתגין,[ט'נ'ת'א' נקּודֹות, ְְִִַָטעמים,

ּדעינא]אֹותיֹות ּגונין ּתלת ׁשהם , ְְְִִֵֵֶָָָ
הּתֹורה ׁשּמתחלת וזה ְְִֶֶֶֶַַַַָּובת־עין.

ּבת ּתּמן ראׁשי, ּתּמן (תיקוניּבבראׁשית: ְִִֵֵַַַָָָ
יח:) דף ביתזוהר ראׁשי אּלה – ראׁשי .ֵֵֵֵֶָָ

ו)אבתם ּתלת(שמות הם ׁשהאבֹות , ְֲֵֶָָָָֹ
ּבת־ עין. ּדא – ּבת ּתּמן ּדעינא; ְְִִֵַַַַָָָָּגונין
ּכּנ"ל, ּתֹורה מביא ּכׁשחכם ְְִִֵֶַַָָָָנמצא,
ׁשל הראּות ּכח ׁשּמביא ְְִִֵֶֶַָָֹנמצא
וכל עלינּו, יתּברְך הּׁשם ְְְִֵֵַַַַָָָָהׁשּגחת
ּכן הּתֹורה, אל קרּובֹו ּכפי ְִֵֵֶֶַָָאחד,
עּקר ּכי עליו. יתּברְך הּׁשם ְְִִִֵַַַַַָָָָהׁשּגחת
ּבּדבר ׁשּמּכה מחמת הראּות, ְֲֵֶֶַַַַָָָֹּכח
מחמת הראּות ּכח וחֹוזר ְְְֲִֵֵֶַַַָֹהּנראה,
הּדבר ונצטּיר לעינים, ְְִִֵֵַַַַַָָָָָההּכאה
רֹואים העינים ואז ּבעינים, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּנראה
מביא הראּות ּכי הּנראה, הּדבר ְְִִִֵֶֶַַָָָאת
אבל העינים. לתֹוְך הּדבר ְֲִֵֶַַָָָָאת
קדם אז רחֹוק, הּוא הּנראה ְְִֶֶֶַַָָָָֹּכׁשהּדבר
הּנראה, להּדבר הראּות ּכח ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
ואין ונתעּכר, האויר ּבתֹוְך ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָמתּפּזר
ועל־ ידי־ זה הּדבר, על ּבהּכאה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָמּגיע
אין ואז לעינים, הראּות חֹוזר ְְִֵֵֵֵַָָָאין
הּוא הראּות עּקר ּכי רֹואין, ְִִִִֵַַָָהעינים

וזה ההּכאה. פ)מחמת נא,(תהלים ׁשּוב : ְֲֵֶַַַָָָ
הּבטה ׁשּיׁשּוב – ּוראה מּׁשמים ְִִֵֵֶַַַָָָָהּבט
על־ידי יׁשּוב עלינּו, מּׁשמים ְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמּביט
וא לעיניו, הראּות יׁשּוב ז:ההּכאה, ְְְֵַַָָָָָָ

הׁשבת על־ידי הראּיה ּכי ְְְֲִִֵֵַַָָָּוראה;
רצֹוא והחּיֹות ּבחינת: וזה ְְְִֶַַַַַָָָההּבטה.
ׁשהיא הּתֹורה, הינּו – והחּיֹות ְְִֶַַַַָָוׁשֹוב;
הּבטה ּבבחינת – רצֹוא ְִִִַַַַָָָהחּיים,
הּכאת ּבבחינת – וׁשֹוב לתּתא, ְְִִֵֵַַַַָָָָמעּלא
לעינים ונחזר הּנראה, ּבּדבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָהראּות
הם העינים ּכי ּבעינים, ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָונצטּיר



יג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי העם 145 ָ ָ ֵ ְ ַאׁשרי

ּכל ּבהם ׁשּנתראה לטּוׁשה, ְְְְִֶֶֶַָָָָָּכמראה
ׁשאנחנּו ועל־ידי ּכנגּדֹו. ׁשעֹומד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָּדבר
ׁשאנחנּו נמצא הּתֹורה, אל ְְְֲִִֶֶַַָָקרֹובים
ּכח זה ועל־ ידי הראּות, אל ְְְְִֵֶֶַַָֹקרֹובים
ונתראים לעיניו, נחזר ְְְְֱִִֵֶָָָָהראּות
אבל ּבעיניו. אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵַַָָונצטּירים
רחֹוקים ׁשהם מחמת ְֲִֵֵֶַַָהעּכּו"ם,
מהׁשּגחתֹו, רחֹוקים הם ְְִֵֵֵַַָָָמהּתֹורה,
ּבהּכאה. עליהם מּגיע אין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָוהׁשּגחתֹו
ּבחצי העּכּו"ם על הׁשּגחתֹו ְְֲִִַַַַָָָָנמצא
ועלינּו רצֹוא, ּבבחינת ְְְִִֵַָָָהראּות,

ּבׁשלמּות: ְְִֵַָָהׁשּגחתֹו

ּדמרּכבּתאוזהּוה ּתּקּונא ּבחינת ְ ֶ ְְְְִִֶַַָָ
ּתּתאה, ּומרּכבּתא ְְִֶַַָָָָָעּלאה
הּנפׁשֹות ׁשּלֹוקח החכם, ְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעל־ידי
מבטחה, עז וּירד עּמהם ְְִִֶֶֶֶַָָֹֹועֹולה
ארּבע יׁש ּכי הּמרּכבֹות. ׁשני ְְְְְִִֵֵֶַַַַָנתּתּקנּו
על ויֹוׁשב וכּסא, נפׁש, ּבבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַחּיֹות

זהאריההּכּסא. נפׁש, ׁשּבבחינת ִֵַַ ְ ֵ ְִִֶֶֶֶַ
ה)ּבחינת עם(שה"ש מֹורי אריתי : ְִִִִִַָ

נפׁש מרת ּבחינת זה מֹורי ְְִִִֶֶַַָָָּבׂשמי;
א) ּבחינת(שמואל־א ד), ונפׁשּה(מלכים־ ב : ְְְִַַָ

הּנפׁש, ּפגם ּבחינֹות זה לּה; ְְִֶֶֶַַָָָמרה
זה ּדבר־ּתאוה, ּכׁשרֹוצה הרצֹון. ְְְֲֶֶֶַַַָָָּפגם
ועכׁשו לּנפׁש. ּומרה ּפגם הּוא ְְְֶֶַַָָָָָָהרצֹון
עם לחכם־ הּדֹור האדם זה ְֲִֶֶַַַָָָָּכׁשּבא
ּכל לֹוקח הּדֹור והחכם ּורצֹונֹו, ְְְֲֵַַַַַָנפׁשֹו
לאחד, אחד אֹותם ולֹוקט ְְְֵֶֶָָָָהרצֹונֹות
מלּקט ואז ּכּנ"ל, אֹותם להעלֹות ְְְְֲֵֵַַַַָָּכדי
ׁשּנפלּו. והּנפׁשֹות הרצֹונֹות ּכל ְְְְֶַַָָָָּגם

ּבחינת לקט,אריהוזהּו לׁשֹון – ְְִֶַַ ְ ֵ ְֶֶ
ּפגם הינּו הּנפׁש, מרת ְְְֵֶֶֶַַַַַָׁשּמלּקט

ּב עם הּטֹוב,הּנפׁש; הרצֹון עם – ׂשמי ְִִִֶֶַַָָָ
טֹוב. ריח ׁשֹורׁשּמעלה ּובחינת ְֲֵֶֶַַ ִ ַ 

המצחצח האֹור זה ְְֶֶֶֶַַָָֻׁשּבּנפׁש,
הּקּבּוץ, מחמת ּבּנפׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנּתֹוסף
מאיר ואז הּנפׁש, ּפּזּורי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנתקּבץ
מאיר, אין ּכׁשהרצֹון ּכי ּביֹותר, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָהּנפׁש
ּכי רעבה, ונפׁש ּבבחינת: הּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָאז
האֹור, העּדר מחמת – הרעב ְֲִֵֵֶַַָָָָעּקר
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

עד:) את(יומא וּיאכילָך וּירעיבָך ויעּנָך :ְְְְֲִִֶֶַַַַַַ
ּכי ׂשבע, אינֹו ׁשהּסּומא מּכאן – ִִֵֵֶַַַָָָָהּמן
ׁשּיראה האֹור מחמת הּׂשבע ְֲִִֵֶֶַַַַָעּקר
אין רֹואה, ׁשאינֹו ועל־ידי ְְְֵֵֵֵֶֶַָּבעיניו,
טֹוב ּכי רצֹונֹו, הינּו נפׁשֹו, ְְְְִִֵַַַנתמּלא

מהלְך־ נפׁש עינים ו)מראה ;(קהלת ְֲִֵֵֵֶַַָָ
האֹור, ּבצחצחֹות נפׁשֹו ְְְְְְְֵֶַַַַָּוכׁשּמצחצח

טֹוב מּלא רעבה ונפׁש קז)אזי: ,(תהלים ְְֲִֵֵֶֶַָ
נח)ּבבחינת ּבצחצחֹות(ישעיהו והׂשּביע : ְְְְְִִִִַַַָ

לׁשֹון ׁשֹור, ּבחינת וזה ְְְְִֶֶַַנפׁשָך.
עינים מראה ּבחינת: ְְְְִִִֵֵַַַַהסּתּכלּות,

נפׁש,ונׁשרמהלְך־נפׁש. ׁשּבבחינת ְֲֵֶָָ ֶ ֶ ְִִֶֶֶַ
ּבעלּיתּה הּנפׁש ׁשּנתחּדׁש החּדּוׁש ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
– נׁשר ּבחינת וזה עּבּור. ְְְִִִִֶֶֶַַּבבחינת

נעּוריכי ּכּנׁשר קג)ּתתחּדׁש .(תהלים ְְְִִֵֶֶַַָ
ּבחינתואדם זה ב)ׁשּבּנפׁש, :(בראשית ְ ָ ָ ְִֶֶֶֶַַ

האדם ּכי חּיה; לנפׁש האדם ְְִִֶֶַַָָָָָָָויהי
ׁשּכתּוב ּכמֹו ועּתירי, מסּכני ְְְְְִִִֵֵֶַָּבחינֹות

יג:) דף הזוהר ּבצלמנּו(בהקדמת אדם נעׂשה :ְְֲֵֶַַָָ
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מסּכני. – ּכדמּותנּו עּתירי, –ְְְִִִֵֵֵַ
הם אזי הּנפׁשֹות, ְְְְֲִֵֶַַַָּוכׁשּנתלּקטּו
ּגדֹולֹות נפׁשֹות אדם, ְְְִִַָָָּבבחינת
ועּתירי. מסּכני ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַּוקטּנֹות,

עּקרואֹופּנים ּכי הּגּופין, הן ְ ַ ִ ִִִֵַַ
מן אּלא אינֹו הּגּופין ׁשל ְִִֵֵֶֶֶַָֻּפעּלֹותיהן
מראה ׁשהּנפׁש ׁשּבּנפׁש, ְִֶֶֶֶֶֶַַַַָהחּיּות
ואין הּגּוף, איברי על־ידי ְְְְֵֵֵֵֶַַָֻּפעּלֹותיה
והּכל עצמּיית, ּתנּועה ׁשּום ְְְִִַַַָֹלּגּוף

הּנפׁש. ּכחֹות ְֵֶֶַַֹעל־ ידי

נפׁשוכּסא הּוא נפׁש, ׁשּבבחינת ְ ִ ֵ ְִִֶֶֶֶֶַ
ּבבחינת ׁשּנתּכּסה, ְְִִִֶֶַַָָָהחכם

ג) מּפנינים(משלי היא יקרה ּכמֹו[: ְְְִִִִָָ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ד:)ׁשּדרׁשּו (סוטה ְְְִִֵֶַָָָָ

ולפנים לפני ׁשּנכנס ּגדֹול ,]מּכהן ְְְְִִִִִֵֶַַָֹ

הח ׁשּנפׁש מחמת יקר,ּכי הּוא כם ֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
וכל ולפנים, לפני נתּכּסה ְְְְְִִִִֶַַָהּוא
אצלּה. לבּוׁשין נעׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּנפׁשֹות

ּדעּתֹווהאדם הּוא הּכּסא, על הּיֹוׁשב ְ ָ ָ ָ ְִֵֵַַַַ
לא נפׁש דעת ּבלא ּגם ּכי החכם, ְִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשל

יט)טֹוב :(משלי

ּבּתֹורה:ויׁש חּיֹות אריהארּבע ְ ֵ ְַַַַַָ ְ ֵ 
עז, נקרא הּתֹורה ּכי ְִִֶַַָָָֹׁשּבּתֹורה,

מארי עז יד)ּומה וׁשֹור.(שופטים ְֲִֵֶַ 
ּבחינת זה ח)ׁשּבּתֹורה, ׂשרים(משלי ּבי : ְִִִֶֶַַָָ

ּבחינתונׁשריׂשרּו. זה ׁשּבּתֹורה, ְָ ֶ ֶ ְִֶֶַַָ
ּתתחּדׁש ּבבחינת: ּדאֹוריתא, ְְְְִִִִִֵַַַָחּדּוׁשין

ּבחינתואדםּכּנׁשר. זה ׁשּבּתֹורה, ְֶֶַ ָ ָ ְִֶֶַַָ
יט) ּבּה(במדבר ויׁש אדם, הּתֹורה זאת :ְֵַָָָָֹ

מסּכני ּבחינת ׁשהם וחמּורֹות, ְְְֲִִֵֵֶַַַקּלֹות
הםוכּסאועּתירי; ּתֹורה, ׁשּבבחינת ְְִֵַ ִ ֵ ְִִֵֶַָ

עּתיק־יֹומין ׁשּכּסה קיט.ּדברים (פסחים ְִִִִֶַָָ
קנב.) בהעלותך זוהר אתועי' מכּסים והם ,ְְִֵֶַ

הּתֹורה. ּבסּפּורי עלעצמן ויֹוׁשב ְְְִֵַַָָ ֵ ַ 
ּבבחינתהּכּסא עּתיק־ יֹומין, הּוא ַ ִ ֵ ְִִִִַַ
ז) יתב.(דניאל יֹומין ועּתיק ואֹופּנים: ְְְִִִַ ַ ִ 

הלכֹות ּגּופי הן הן :(ד)ׁשּבּתֹורה, ֲֵֵֵֶַָָ

ּבתעניתוזה כג:)ׁשּמביא מעׂשה(דף : ְ ֶ ְֲֲִִֵֶֶַַ
יֹונה: אצטריּדרּבי הוה ּכד ְִַַָ ֲ ָ ִ ְ ְ ִ 

ואיתי אזיל אמר: למטרא,  ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ָעלמא
ּבאתרא קאי והוי עּבּורא.  ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ֵ ֲ ַ ָ ִ ָ ְּבזּוזא
מכּס י צניעא, ּבאתרא  ֵ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ֵ ִ ֲעמיקי,
מטרא. ואתי – ועל־ידי־ זה  ָ ְ ִ ֵ ָ ְ ֶ ֵ ְ ַ ְ ָ ַׂשּקא,

–ּכד למטרא עלמא מצטרי הוה ַ ֲ ָ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ָ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו לּתֹורה, (דבריםהינּו ְְֶַַָָ

לקחי.לב) ּכּמטר יערף אזיל: אמר, ְֲִִַַָָָֹ ַ ֵ ִ 
עּבּור – עּבּורא ּבזּוזא זהואיתי ְ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ִ ֶ

רי"וּבחינת ׁשּכּוְך,(ה)ע"ב הּוא ע"ב ; ְִִַ
חמימּות. ּבחינת זה זהּבזּוזארי"ו ְְֲִִֶַ ָ ֶ

ּדאזל הינּו ממֹון, ּתאות ְְֲִֵַַַַַָָּבחינת
ּכּנ"ל. ממֹון ּתאות קאילׁשּכְך והוה ְֲֵַַַַַַָ ֲ ָ ָ ֵ 

– עמיקי ׁשׁשּכְךּבאתרא על־ידי ְ ַ ְ ָ ֲ ִ ֵ ְִֵֵֶַ
ממֹון עמיקי,ּתאות לאתרא זכה ְְֲֲִֵַַַָָָָ

החּמה ּכמראה חסד, ּבחינת ְְְִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
הּצל מן ו:)עמּקה הּוא(שבועות וחסד , ְֲִֵֶֶַָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹום, מב)אֹור יֹומם(תהלים : ְֶָָ
זכה החסד ועל־ידי חסּדֹו; ה' ְְְְֵֶֶֶַַַַָָיצּוה
וזה: ּכּנ"ל. ׂשכל לבחינת הּבית, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַלבנין

הנ"ל.(„) זוהר ס"ט.(‰)עיין ותיקון כ"א ותיקון י' תיקון עיין
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צניעא, ּבית־הּמקּדׁש,אתרא ׁשהּוא ַ ְ ָ ְ ִ ָ ְִֵֶַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׂשכל, יא)ׁשהּוא :(משלי ְֵֶֶֶַָ

חכמה. צנּועים מכּס יואת והוה ְְְִֶַָָ ֲ ָ ִ ְ ֵ 
– הּנפׁשֹותׂשּקא לקיחת ּבחינת זה ַ ָ ְְְִִֶַַַָ

נפׁשֹות ולקח ּכּנ"ל, אֹותם ְְְֲֵַַַַָָֹלהעלֹות
מכּנים הם הּנפׁשֹות ּוכללּיּות ְְְִִֵַָָָָֻחכם,
מּׁשקיא מתעּדנים הם ּכי ׂשק, ְְְְִִִִֵֵַַַָּבׁשם
ּבצחצחֹות והׂשּביע ּבבחינת: ְְְְְְֲִִִִַַַַָָּדנחלא,

ועל־ידי־זה: –נפׁשָך, מטרא ואתי ְְְְֵֶֶַַ ָ ֵ ִ ְ ָ 
עז וּירד ּבבחינת: ּתֹורה, ְְִִִִֶֶַַָֹֹׁשהמׁשיְך

ְִֶָמבטחה:

אחראו ולחזר מאד לבּקׁש צריְך ַ ְְְֲִֵַַַַָֹֹ
מהּׁשם ּולבּקׁש ּכזה, ְֵֵֵֶַַָָָחכם
ּכזה, חכם למצא ׁשּיזּכה ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹיתּברְך,
ולקח ּבבחינת: הּנפׁשֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּיקּבץ
ויֹורד אֹותם, ויעלה חכם, ְְְֲֵֶַָָָָנפׁשֹות
אי ּבעצמֹו החכם ּגם ּכי ּתֹורה. ְְִִִֶֶַַָָָָעּמהם
ּכי אחד, ּבׂשכל זאת ׁשּיעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֹאפׁשר
ּׁשּמקּבץ מה ׂשכלּיים: ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶַַהם
ּומה אחד, ׂשכל הּוא ְֵֶֶַַָָהּנפׁשֹות
מבטחה עז ּומֹוריד אֹותם ְֲִִֶֶֶַָָֹּׁשּמעלה
ׁשל ׁשין ּבחינת וזה אחר. ׂשכל ְְִִֵֵֶֶֶַַהּוא
ארּבעה ׁשל וׁשין ראׁשים ְְְִִֶַָָָָׁשלׁשה
הּׁשני הם ׁשינין ׁשהּׁשני ְְִִִֵֵֵֶַַָראׁשים,

ְִִִׂשכלים:

dfe:ּבר־חנה:ּפרּוׁש ּבר רּבה אמר §¤ֵָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
ּבין יּמא: נחּותי לי  ֵ ָ ַ ֵ ְ ִ ָ ְ ִאׁשּתעּו
ּפרסי, מאה ּתלת לגּלא  ֵ ְ ַ ָ ֵ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ַּגּלא
ּפרסי. מאה ּתלת ּדגּלא  ֵ ְ ַ ָ ֵ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ְ ְורּומיא
ּבארחא, אזלינן הוי חדא  ָ ְֹ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ֲ ָ ֲ ָ ְ ִזמנא

מרּבעּתא ּבי ּדחזינן עד ּגּלא,  ָ ְ ַ ְ ַ ֵ ַ ֵ ֲ ַ ַ ָ ַ ַ ִ ְּודלינן
ארּבעין ּכמבזר ּדהוי זּוטא,  ִ ְ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ֵ ֲ ַ ָ ָ ָ ְּדּכֹוכבא
ּדלינן ואי ּדחרּדלא; ּבזרא  ַ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ִ ְּגריוא
ורמיא מהבלא. מקלינן הוה  ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ִ ְ ַ ָ ֲ ֵ ְטפי,
לּה: ואמרה לחברּתּה קלא ּגּלא  ָ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ֶ ֲ ַ ָ ָ ָ ַ ָלּה
ּבעלמא מידי ׁשבקית מי  ָ ְ ָ ְ ֵ ִ ִ ְ ַ ִ ִ ְ ֶ ֲחברּתי
ונחרבּה. אנא וניתי ׁשטפית,  ֵ ְ ַ ִ ְ ָ ֲ ֵ ֵ ְ ִ ְ ַ ָ ְּדלא
,ּדמר ּגבּורּתא חזי ּפּוק לּה:  ָ ָ ְ ָ ְ ְ ִ ֲ ָ ָ ְ ָאמרה
לית ּדחלא חּוטא ּכמלא  ֵ ָ ָ ְ ָֹ ְ ִ ִ ֲ ַּדאפּלּו
תיראּו לא האֹותי ׁשּנאמר:  ְ ִֹ ִ ַ ַ ֱ ֶ ֶ ַ ָ ְּדעבר,

וכּו': ה'  ְ ֻ ְנאם

ְַַרׁשּב"ם:
וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. לגּלאלגּלאלגּלאלגּלא ּגּלאּגּלאּגּלאּגּלא ּדקאמרינןּביןּביןּביןּבין מּׁשּום ֵֵ ֵֵַַ ַַָָ ְְָָ ְְַַ ַַָָ ְְָָ ְְְְִִַָָ

לחברּה, קלא ּגּלא ורמא ְְְְֵַַָָָָָָּבסמּוְך,
ּדמּׁשלׁש־ מאֹות לאׁשמעינן ְְְְְְְִִִִֵַַאצטריְך

חברֹו: ׁשל קֹולֹו ׁשמע ּגּלאּגּלאּגּלאּגּלא....ּפרסי ּדלינןּדלינןּדלינןּדלינן ְְְֲֵֵֶַַָ ְְֵֵ ֵֵַַ ַַַַ ַַָָ ָָ
עד למעלה הׁשליכנּו ּגבהֹו מּׁשעּור ְְְְִִִִֵַַָָָיֹותר
עד נפיׁש ּדרקיע הבלא נמי, אי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָלרקיע;
הרקיע מן ׁשּיׁש ׁשנה לת"ק קרֹוב ְֲִִֵֶַַָָָָָָמהלְך

זּוטאזּוטאזּוטאזּוטא....ׁשכיבא:מרּבעּתאמרּבעּתאמרּבעּתאמרּבעּתא....לארץ: ּדכֹוכבאּדכֹוכבאּדכֹוכבאּדכֹוכבא ֶַַָָ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְְִָָָ ְְָָ ָָָָ ָָָָ ָָ
ׁשּבּקטּנים: קטן זרעּבזראּבזראּבזראּבזרא....ּכֹוכב ּבית ְִִִִֶַָָָ ְְִִ ְְָָ ֵֶַָָ

מּכל ּדנפיׁשי חרּדל, ׁשל ּכֹור ְְְִִִִֵֶַַָָָארּבעים
זרעים: מהבלאמהבלאמהבלאמהבלא....ׁשאר נׂשרפיןמקלינןמקלינןמקלינןמקלינן ְְִַַָָ ְְַַ ְְִִ ִִַַ ֵֵַַ ֵֵַַ ְְַַ ְְָָ ְִִָָָ
הּכֹוכב: ּגּלאּגּלאּגּלאּגּלא....מחם לּהלּהלּהלּה קֹולֹו,ורמאורמאורמאורמא נתן ְְֵַָֹ ְְָָ ָָָָ ֵֵָָ ֵֵַַ ַַָָ ַָָָ

ּתהֹום אל ּתהֹום ּכדגמת צעק, ְְְְְֶַַַָֻּכלֹומר,
הּמלאכים וׁשּמא וגֹו', לקֹול ְְְְִֵֶַַָָקֹורא

הם: עליהם מידימידימידימידיהממּנים ׁשבקיתׁשבקיתׁשבקיתׁשבקית ְֲִֵֵֵַַַֻ ְְַַ ְְִִ ִִִִ ִִֵֵ ֵֵ
וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. היהּבעלמאּבעלמאּבעלמאּבעלמא ּכְך, ּכל ׁשהגּביּה מּפני ְְ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ְְְְִִִֵֶַָָָָ

את וׁשטף הּים לׂשפת חּוץ ׁשּיצא ְְִֶֶַַַָָָָָסבּור
הּדֹור:ונחרבּהונחרבּהונחרבּהונחרבּה....העֹולם: עוון אמראמראמראמרמּפני ְְָָ ְְִִ ִִַַ ְְַַ ְְֵֵ ְֲִֵֵֵַָָֹ ַַָָ ַַ

לחברּה:לּהלּהלּהלּה.... ּגבּורּתאּגבּורּתאּגבּורּתאּגבּורּתאּגּלא חזיחזיחזיחזי ּפּוקּפּוקּפּוקּפּוק ֵֵ ְְֲֲֵֵֵַַָ ֲֲִִ ְְִִ ְְְְ ְְָָ ָָ
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וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. לצאת:דמרדמרדמרדמרְךְךְךְך רׁשּות לי אין ּכלֹומר, ְְ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְְְִֵֵַָ
ּדחלאּדחלאּדחלאּדחלא.... חּוטאחּוטאחּוטאחּוטא החּוטּכמלאּכמלאּכמלאּכמלא רחב ּכמלא ִִ ְְִִ ְְֹֹ ָָֹֹ ְְָָ ְְָָ ָָָָ ְִַַָָֹֹ

מן חּוץ לצאת יכֹול ׁשּנאמרׁשּנאמרׁשּנאמרׁשּנאמרהחֹול:איני ִִֵֵֶֶַָָ ֶֶֶֶ ֱֱֶֶ ֱֱַַ ַַ
תיראּותיראּותיראּותיראּו.... לאלאלאלא קאמר:האֹותיהאֹותיהאֹותיהאֹותי ּתלמּודא ַַ ִִַַ ִִֹֹ ִִֹֹ ְְִִ ְְְַַָָָ

יּמאיּמא,נחּותי ממׁשיכי הינּו ְ ֵ ַ ָ ְְִֵַַַָ
העֹולם. לזה ּביןּדאֹוריתא ְְְֵֶַָָָ 

– ּפרסי מאה ּתלת לגּלא  ֵ ְ ַ ָ ֵ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ַּגּלא
הּנ"ל. ׁשין ּבחינת ורּומיאׁשהּוא ְְִִֶַַַ ְ ָ 

– ּפרסי מאה ּתלת ׁשהּואּדגּלא ְ ַ ָ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ֵ ֶ
ּבחינת (הינּו הּנ"ל ׁשנּיה ׁשין ְְְְִִִִַַַַַָּבחינת
הּׂשכל ׁשהּוא הּנ"ל, הּׂשכלּיים ְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשני
ׁשל והּׂשכל הּנפׁשֹות, קּבּוץ ְְִֵֶֶֶַַָׁשל
ּתֹורה, להמׁשיְך הּנפׁשֹות ְְְֲִַַַַָָָהעלאת
הּצּדיק ׁשל הּׂשכלּיים ׁשני ְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשאּלּו
ׁשני ּבחינת הם האמת חכם ְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
הּנפׁשֹות, הם והּגּלים ּכּנ"ל). ְְִִִֵַַַַַָׁשינין
ׁשהיא ּגּלים, ּבת קֹולְך צהלי ְֲִִִִִֵֶַַַַּבבחינת

אבהן צד:)ּבת סנהדרין רז"ל שדרשו :(ו)(כמו ֲַָָ
– לגּלא ּגּלא ׁשהםּבין החכמים אּלּו ֵ ַ ָ ְ ַ ָ ֲִֵֵֶַָ

ּכל מחּברים הינּו לגּלא, ּגּלא ְְְְִֵַַַַָָָּבין
נפׁשֹות ולקח ּבבחינת ְְְְִִֵַַַָָֹהּנפׁשֹות,

–חכם. ּפרסי מאה ׁשהיאּתלת ְָָ ָ ֵ ָ ַ ְ ֵ ִֶ
אחת. ׁשין ּדגּלאּבחינת ורּומיא ְְִִַַַ ְ ָ ְ ַ ָ 

– ּפרסי מאה להעלֹותּתלת הינּו ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ֵ ְְֲַַ
אחרת. ׁשין ּבחינת זה ְְִִֶֶֶַַַָהּנפׁשֹות,

– ּבארחא אזלינן חדא הינּוזמנא ִ ְ ָ ֲ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ְֹ ָ ְַ
הּנקרא זּוּוג, לעֹורר נכנסנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשאנחנּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו קלט)ארח, ארחי(תהלים : ְְִֶַָָֹ
–ורבעי. ּגּלא ׁשּדלינןּודלינן הינּו ְְְִִ ֵ ַ ַ ָ ְְֵֶַַ

עיר ּבבחינת: למעלה, ְְְְִִִַַַָָהּנפׁשֹות
חכם. עלה ּביגּבֹורים דחזינן עד ִִַָָָָ ְ ַ ִ ָ ֵ 

– זּוטא דכֹוכבא הינּומרּבעּתא ְ ַ ַ ַ ָ ְ ְ ָ ָ ְַ
עלאה. זּווגא זהמרּבעּתאׁשגרמנּו ְְִִֶַָָָָ ַ ַ ַ ָ ֶ

ּכמֹו זוּוג, ארחיּבחינת ׁשּכתּוב: ְְְִִִֶַָָ
זּוּוג ּבׁשעת נקראת ׁשכינּתא ְְְְְְִִִִִִֵַָורבעי.

ּבּזהר ּכּמּובא זּוטא, דףּכֹוכבא (בלק ַַַָָָָֹ
מּגֹוקצא.) זעירא נקּדה אתעבידת :ְְְֲִִִֵַָָֻ

עּין ּבבעלּה, אתחּברא ּכדין ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָרחימּתא,
ּגריואׁשם. ארּבעין ּכמבזר והוה ַָ ֲ ָ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ְ ִ ְ ִ ָ 

– ּדחרּדלא ּבּזהרּבזרא (פנחסּכּמּובא ִ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ ַַַָֹ
רמט:) אתעּברא,דף ּכד חּיה האי :ְְִַַַַָָ

עד לאֹולדא, יכילת ולא ְְְְְִֵַַַַָָָאסּתּתמת
ּכדין ּבעריתא, ונׁשְך נחׁש ְְְְְְֵֵֶַָָָָָָּדאתיא
והיא ּדמא, מּנּה ונפק ְְְְְִִִֵַַָָָאתּפּתחת
ּבזרא ּבחינת וזה לדמא. ְְְְִִִֵֶַָָָׁשתית
ּדם טּפת ּבחינת הינּו ְְְְְִִַַַַָָּדחרּדלא,
הּנׁשיכה מחמת מּנּה ּדנפק ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּכחרּדל,
ּבית רׁש"י: ּפרׁש – ּבזרא הּזרע. ְְִִֵֵֵֵֶַַַָּבבית
והּתֹולדה אֹולידת, ואחר־ּכְך ְְִֶַַַַַָָָזרע.
והּתֹורה ּכּנ"ל, הּתֹורה היא ְִַַַַַָָֹהּזאת
יֹום, ארּבעים ּדרְך הֹולכת היא ְִִֶֶֶֶַַָֹהּזאת
ׁשהם חיותא, ׁשאר ּבחינת ְְְִֵֵֶַַָָָהינּו
ּכּמּובא סטר, לכל עׂשרה ְְְֲִַַַָָָָָארּבעים,

הנ"ל)ׁשם ארּבעין(בזוהר ּבחינת וזה , ְְְְִִֶַַָ
ׁשהם חיותא, ארּבעין ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּגריוא,

הּתֹורה: ׁשל יֹום ְִֶַַָָארּבעים

מהבואי מקלינן הוה טפי לאּדלינן ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ֵ ֲ ָ ַ ְ ִ ַ ֵ ַ ְ ָ 
על נעׂשה אׁשר הבל יׁש ּכי: –ֲֲִֵֶֶֶַַָ

(Â).ע"ב רמ"ט דף ויחי זוהר עיין



יג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי העם 149 ָ ָ ֵ ְ ַאׁשרי

מּגיע אׁשר צּדיקים יׁש אׁשר ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָהארץ,
וכּו' הרׁשעים ּכמעׂשה ח)אלהם ;(קהלת ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

נתּפּקרּו, רּבים הּזה ההבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַועל־ ידי
לֹו. וטֹוב רׁשע לֹו, ורע צּדיק ְְִִֶַַָָׁשרֹואים
ּבוּדאי אזי נפׁשֹות, הרּבה ּדלינן ְְְְְֲִֵֵַַַַַָואי
מהבלא, קּולא; לׁשֹון מקלינן, ְְְֲִֵַַַָָָהוה
ּכל־ הּזה הבל היה ולא הּזה, ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמהבל

העֹולם. על קׁשה ּגּלאּכְך ורמיא ְֶַָָָָ ָ ְ ָ ַ ָ 
ׁשבקית מי חברּתי, לחברּתּה:  ִ ְ ַ ִ ִ ְ ֶ ֲ ָ ְ ֶ ֲ ַ ָ ָקלא
וניתי ׁשטפיתּה, ּדלא ּבעלמא  ֵ ֵ ְ ֵ ִ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ֵ ִמידי

– ונחרבּה ּכׁשאחר־ּכְך,אנא הינּו, ֲ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ ְְֶַַַָ
מעּבּור חֹוזרים הּנפׁשֹות אּלּו ְְְִִֵֵֶַָָּכׁשּכל
ּבהם נּתֹוסף הּכללּיּות ועל־ ידי ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּנ"ל,
אּלּו מעֹוררין ואז לזה, זה ְְְֲִֵֶֶַָָָאהבה
זה ּומזּכירין לזה זה ואֹומרים ְְְְִִִֵֶֶֶַָלאּלּו
מּדה איזה ׁשבקּת ׁשּמא אחי, זה: ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
מֹוׁשלת היא ׁשעדין הּזה, ֲִִֶֶֶֶַַָָּבעֹולם
עליה. להתּגּבר יכֹול אּתה ואין ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעליָך

– ונחרבּה אנא לָךוניתי אסּיע הינּו ְ ֵ ֵ ֲ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ ְְֲַַַ
מּמָך. הּזאת הּמּדה את ְְִִֶַַַָֹלכּלֹות

לֹו: ּדמרוהׁשיב ּגבּורּתא חזי ,ּפּוק ְֲִֵ ִ ְ ְ ָ ְ ָ ָ 
ּכחֹו ּכּמה ראה הּנ"ל, החכם ְֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ּדחלאּגדֹול, חּוטא ּכמלא ּדאפּלּו ַָ ֲ ִ ִ ְ ָֹ ְ ָ ָ 
– ּדעבר ׁשמּואל:לית רּבנּו ּפרׁש ֵ ְ ָ ַ ְֵֵֵֵַ

יכלּתי לא החּוט רחב ּכמלא ְְֲִִִַַָֹֹֹֹאפּלּו
אּת ּפרּוׁש: החֹול; מן חּוץ ְִֵֵַַָלצאת
מּדה ׁשבקּתי ׁשּמא אֹותי, ְִִִֶֶֶַָָָׁשֹואלת
– אֹותּה ּתּקנּתי לא ׁשעדין ְֲִִִֶַַָָָֹּבעֹולם
ּבכל מׁשּקע אני ׁשעדין חברּתי, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָֻּתדע

החֹול מן יצאתי לא ועדין ֲֲִִִַַַַַָָֹהּתאוֹות,
ּובוּדאי חּוט, ּכמלא אפּלּו הּקדׁש ְְֲִִֶֶַַַֹֹאל

ּבוּדאי ּכזאת, ּבמדרגה ׁשהּוא ליתמי ְְְִֵֵֶַַַָָֹ 
– לבֹואּדעבר לֹו אפׁשר ׁשאי הינּו ְ ָ ַ ְְִֶֶַָָ

הּנ"ל עּבּור ואף־על־ ּפי־(ז)לבחינֹות ; ְְִִִִַַַַ
ּדמר,כן, ּגבּורּתא חזי ּכחּפּוק הינּו ֲֵ ִ ְ ְ ָ ְ ָ ָ ְַַֹ

ׁשאפּלּו חזק, ּכחֹו ּכְך ׁשּכל ֲִֶֶֶָָָָָָֹהחכם,
ּבעּבּור: העלה ׁשּלי ְֱִִֶֶֶֶָנפׁש

העםּפרּוׁש:וזה ּבחינתאׁשרי זה – ְ ֶ ֵַ ְ ֵ ָ ָ ְִֶַ
תרּועההׁשּגחה, זהידעי – ְְַָָֹ ֵ ְ ָ ֶ
יעקב צדקה,(ח)ּבחינת ּבחינת ׁשהּוא , ְְְֲִִֶַַַָָֹ
ׁשּכתּוב צט)ּכמֹו ּוצדקה(תהלים מׁשּפט : ְְְִֶָָָָ

עׂשית. אּתה ּבחינתה'ּביעקב זה – ְְֲִִֶַַַָָָֹ
ּבחי חסדים.הויֹות, ּפנינת –ּבאֹור ְְֲֲִִַָָ ָ ֶ 

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׂשכל, ּבחינת (קהלתזה ְְִֵֶֶֶַַָ
ּפניו.ח) ּתאיר אדם חכמת –יהּלכּון: ְְִַָָָָָָ ַ ֵ 

מהלְך־נפׁש. ּבחינת הּנפׁשֹות, ְְֲִֵֵֶַַָָָאּלּו

ׁשּׁשּי לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו ּכתב־יד מצאתי  ָ ַ ֶ ָ ָ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ַ ַ ְ ִ ָ ָ(עֹוד

ולא הּניר, קצה רק מצאתי א הּנ"ל, ֹ ְ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ַ ַ ָ ַ ְלהּתֹורה

הענין, התחלת וחסר ענין, ׁשל סֹופֹו רק ׁשם  ָ ְ ִ ָ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ָ ְ ִ ֶ ַ ָ ַ ְ ִנכּתב

 ֶ ְוזהּו:)

טנּת"אהּתֹורה, ראּיה, ּבחינת ׁשהיא ַ ָ ְְְִִִֶַַָָ
זה יחּדו, ּבׂשר ּכל ְֶַַַָָָָּכּנ"ל,
ּכּלם, הּנפׁשֹות לקיטת ְְְִִַַַָָֻּבחינת
ּכי ּכּנ"ל; חכם נפׁשֹות לקח ְְִִִֵַַַַָָָֹּבבחינת
על־ידי נעׂשה זה ּכל – ּדּבר ה' ְֲִִֵֵֶֶַַָפי
ּכמֹו ה', ּפי ׁשהּוא ּכּנ"ל, נדיבה ְְִִֶַַַָרּוח
(עד צדקה זֹו ּבפיָך חז"ל: ְְְֲִֶַַָָָׁשאמרּו

(Ê).רי"ג ודף ע"ב קצ"ה דף ויקהל זוהר נ"ה.(Á)עיין תיקון עיין
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הּדבר, ּומּובן ז"ל). לׁשֹונֹו ְַַָָָָּכאן
וראּו ה' כבֹוד ונגלה הּמקרא: ְְְְְִִִֵֶַָָָׁשּמביא
ּומבאר ּדּבר; ה' פי ּכי יחּדו ּבׂשר ְְִִִֵֵַָָָָָכל

מפרׁש ׁשהּוא הּנ"ל, הּמאמר ְֲֶַַַַָָָֹּכל
הרּבים ּבעוֹונֹותינּו אְך זה, ְֲִֵֶַַַָָּבפסּוק

ּדקרא ריׁשּה ּפרּוׁש :(ט)חסר ְִֵֵֵֵָָ

יג תפילה
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‡L„˜ „eÁÈ Ì„È ÏÚ Ì¯‚ÏÂ Ì˙B‡ ˙BÏÚ‰Ïe e�È˙BLÙ� ıa˜Ï ÏÎeiL ,‰f‰ ˙Ú„Â¿«««∆∆«¿«≈«¿≈¿«¬»¿ƒ¿…«»»ƒÀ¿»
‰¯Bz ÈLecÁ e�Ï CÈLÓ‰Ïe ,¯eaÚ ˙�ÈÁ·a ‰·BËÏ ÌLcÁÏe dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈¿«¿»¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈»
,„‡Ó „‡Ó ÈÏ ‰¯Ó ÈLÙ� Èk ÈLÙ� ¯efÙe ÈLÙ� ˙e¯È¯Ó zÚ„È ‰z‡ Èk ,ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒƒ«»»«¿»¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒ»»ƒ¿…¿…
ÈLÙ� ˙e¯È¯Óe ÈLÙ� ¯eft ÏÏk „BÚ ÏaÒÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,"Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú«¬∆»«…«««»¿ƒ∆¿«ƒ¿…¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔÈ‡Â .È˙e¯È¯Ó ÌˆÚ zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k ,„‡Ó ÌeˆÚ ˙e¯È¯Ó·e ÏB„b ¯efÙa ˙¯fÙÓ‰«¿À∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆«»»«¿»…∆¿ƒƒ¿≈
ÏL ˙e¯È¯n‰Â ÏB„b‰ ¯eft‰ ÔÓ È�ÏÈv‰Ïe È�ÚÈLB‰Ï È¯ÊÚa ˙BÈ‰Ï È„Úa „ÓÚiL ÈÓƒ∆«¬…«¬ƒƒ¿¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«ƒ«»¿«¿ƒ∆
¯eft Ìb ıa˜Ï ˙Ú„Â Ák Ì‰Ï LiL ˙Ó‡ È˜Ècv‰ Ák Ì‡ Èk ,„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ�«¿ƒ»À¿»»¿…ƒƒ…«««ƒ≈¡∆∆≈»∆…«»««¿«≈«ƒ
Ì¯¯·Ï ÈÏ LiL ÌÈ¯n‰Â ÌÈÚ¯‰ ˙B�Bˆ¯‰Â ˙BLÙp‰ Ìb ˙BÏÚ‰Ïe ËwÏÏe ÈLÙ�«¿ƒ¿«≈¿«¬««¿»¿»¿»»ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿»¿»
Ìˆa˜Ïe ÌËwÏÏ Èa ‡ˆniL ˙B·Bh‰ ˙BLÙp‰Â ˙B�Bˆ¯‰ Ïk ÌÚ Ì˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»ƒ»»¿¿«¿»«∆ƒ»≈ƒ¿«¿»¿«¿»
CLÁa ˙Ápn‰ ÈLÙ� ÏÚ L„Á ¯B‡ ¯È‡‰Ï .‰·BËÏ ÌLcÁÏe „ÁÈ Ìlk Ì˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»À»««¿«¿»¿»¿»ƒ»»««¿ƒ«À««¿…∆
‰È‰˙Â ,È¯eÚ� ¯Lpk LcÁÈÂ ·BË ‡lÓÈ ‰·Ú¯‰ ÈLÙ�Â .ÈLÙ� ˙BÁˆÁˆa ÚÈaNÈÂ ,ÏB„b»¿«¿ƒ«¿«¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿«≈ƒ«≈«∆∆¿»¿ƒ¿∆
Ïk eÏÏÎÈÂ ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙BLÙ�Â e�˙¯·Á Ïk ˙BLÙ� ÌÚ ˙ÏÏÎ� ÈLÙ�«¿ƒƒ¿∆∆ƒ«¿»∆¿»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿»≈¿À¿¿»

.˙BpË˜ ÌÚ ˙BÏB„b „ÁÈ ˙BLÙp‰«¿»««¿ƒ¿«

Ôk ÏÚ˙Ó‡‰ ˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ï ‰kÊpL ÌÈÏB„b‰ EÈ˙B�È�ÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ «≈«≈¿«¬∆»«ƒ«¬ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¡∆
È�ÙÏ Ì‰nÚ ‰ÏÚÈÂ ,e�È˙BLÙ� Ïk ıa˜ÈÂ ,‰f‰ ˙Ú„Â ‰f‰ Ák BÏ LiL∆≈…««∆¿«««∆ƒ«≈»«¿≈¿«¬∆ƒ»∆ƒ¿≈
˙Á�Ï e�È˙BLÙ� eÏÚÈÂ ,˙Ó‡‰ ˜Ècv‰ ÁÎÂ ˙eÎÊa e�ÈÏÚ ÌÈÓÁ¯ ‡Ïn˙Â ,E„B·k ‡qkƒ≈¿∆¿ƒ»≈«¬ƒ»≈ƒ¿¿…«««ƒ»¡∆¿«¬«¿≈¿««
È„ÈŒÏÚ ÏB„b „eÁÈ ‰NÚ� ‰È‰ÈÂ ,e�È˙BLÙ� Ïk ÌÚ ÚLÚM˙Â ,EÈ�ÙÏ ÔBˆ¯Ïe Áe¯«¿»¿»∆¿ƒ»¬«ƒ»«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆ƒ»«¿≈
‰·BËÏ „ÁÈ Ìlk e�È˙BLÙ� eLcÁ˙ÈÂ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c ‡„eÁÈ e�È˙BLÙ�«¿≈ƒ»¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¿≈À»««¿»
el‚˙ÈÂ ,ÌÈizÓ‡ ‰¯Bz ÈLecÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙Ó‡‰ ˜Ècv‰ e�Ï „È¯BÈÂ .¯eaÚ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»««ƒ»¡∆«¿≈∆ƒ≈»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡‰ ˜Ècv‰ Ôw˙iL ‰kÊ�Â ‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÈzÚc ‡˙È¯B‡ ‰¯Bz È¯˙Ò e�Ï»ƒ¿≈»«¿»¿«ƒ»¿ƒ»»¿ƒ¿∆∆¿«≈««ƒ»¡∆«¿≈

:‰‡zz ‡z·k¯Óe ‰‡lÚ ‡z·k¯Óc ‡�ewz e�È˙BLÙ�«¿≈ƒ»¿∆¿«¿»ƒ»»∆¿«¿»«»»

e�kÊ˙ee�lk ‰È‰pL „Ú ,„ÈÓz e�È�Èa ÏB„b ÌBÏLÂ ‰·‰‡ ‰È‰iL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆«¬»¿»»≈≈»ƒ«∆ƒ¿∆À»
,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈkÊ�Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯¯BÚ�e ,‰Êa ‰Ê ÌÈÏÏÎ�ƒ¿»ƒ∆»∆¿≈∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆»≈∆∆¡∆



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קנו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

˙Bcn‰ ÏÎÏ ˙BkÊÏÂ ,e�z‡Ó ˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙BÚ¯ ˙BÂ‡z‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ïe ¯aLÏ¿«≈¿«≈∆»««¬»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿¿»«ƒ
e�z‡Ó „Á‡Ï ¯ÒÁM ‰Ó ÏÎÂ .e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk EÈ�ÈÚa ¯Li‰Â ·Bh‰ ˙BNÚÏ ,˙B·BË«¬«¿«»»¿≈∆»¿≈«≈¿»«∆»≈¿∆»≈ƒ»
„ÈÓz ‰kÊ� ‰Ú¯ ‰cÓ ‰ÊÈ‡ Ïeh·e Ôewz B‡ ‰·BË ‰cÓ ‰ÊÈ‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏkÓƒ»«¿≈ƒ¿»≈≈∆ƒ»»ƒƒ≈∆ƒ»»»ƒ¿∆»ƒ
‰kÊ�Â ,e�È˙eiÁ ÌÈiÁa Ïk‰ Ôw˙Ï Bˆn‡Ïe B˜fÁÏe B¯¯BÚÏ B¯·Á ˙‡ „Á‡ ¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ∆»∆¬≈¿¿¿«¿¿«¿¿«≈«…««ƒ«≈¿ƒ¿∆
„Ú e�È¯eÚpÓ e�Ó‚t ¯L‡ Ïk ˙‡ Ôw˙Ï ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ ·eLÏ e�lkÀ»»≈∆ƒ¿»¿≈»∆¡∆¿«≈∆»¬∆»«¿ƒ¿≈«
ÔÓ ¯eÒ� ‡ÏÂ ,˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k e�lk ‰È‰pL ,e�¯ÊÚa ‰È‰z ‰zÚÓe ‰f‰ ÌBi‰««∆≈«»ƒ¿∆¿∆¿≈∆ƒ¿∆À»ƒ¿¿«∆¡∆¿…»ƒ

.˙eÓÏLa E˙ÁbL‰ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡ÓNÏÂ ÔÈÓÈÏ E�Bˆ¿̄¿¿»ƒ¿ƒ¿…≈«»¿«»¿«¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿≈

B�Ba¯ÌÈÏÚz Ï‡Â e�È˙BÓÓBL ‰‡¯e EÈ�ÈÚ Á˜t ÚÓLe E�Ê‡ È‰Ï‡ ‰h‰ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«≈¡…«»¿¿¿»¿«≈∆¿≈¿≈¿««¬ƒ
‰ÏÓÁ‰ ÔÈÚa e�ÈÏÚ ÁÈbL˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ,e�z‡Ó EÈ�ÈÚ≈∆≈ƒ»«¬…»≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ«»≈¿≈«∆¿»
‰ÁbL‰ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .¯È„z ÌÈ‡� ‡Ïc ‡ÁÈ˜t ‡�ÈÚ ,ÈÓÁ¯c „Á ‡�ÈÚa ,‰�È�Á‰Â¿«¬ƒ»¿≈»«¿«¬≈≈»¿ƒ»¿»»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»≈«¿»»

ÈÏÚ EÈ�ÈÚÓ ˙e‡¯‰ Ák CLniL ‰kÊpL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰ÓÏLE˙¯Bz È„ÈŒÏÚ e� ¿≈»¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ»≈…«»¿≈≈∆»≈«¿≈»¿
ÌÈ·B¯˜e ÌÈÎeÓÒ ‰È‰�Â ,˙Ó‡ È˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ e�ÈÏÚ ÚÈtLÓ ‰z‡ ¯L‡ ,‰LB„w‰«¿»¬∆«»«¿ƒ«»≈«¿≈«ƒ≈¡∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ
‰È‰�Â EÈ�ÈÚa ¯iËˆ‰Ïe ·eLÏ ‰kÊpL „Ú ,‰LB„w‰ E˙ÁbL‰Â ˙e‡¯‰ Ák Ï‡ „‡Ó¿…∆…«»¿¿«¿»»¿«¿»«∆ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒ¿∆

.Ea ÌÈÏÏÎ�ƒ¿»ƒ¿

CÈLÓ˙Â,·eË Ïk e�ÈÏÚ ÚÈtLz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .„ÈÓz ‰ÓÏL ‰ÁbL‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ¿«¿ƒ»≈¿«¬∆«¿»»¿≈»»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ«»≈»
e�È�Úa ‰‡¯˙Â ÁÈbL˙Â .˙eizÓ‡ ‰¯‰ËÂ ‰M„˜e ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL∆«»¿»»¿À»¿»√»¬ƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»¿≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ÌÁ¯˙e ,˙ei�Áe¯Â ˙eiÓL‚a ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a e�˜ÁB„Â e�ÏÓÚÂ«¬»≈¿¬≈¿»∆∆»¿«¿ƒ¿»ƒ¿«≈««¿ƒ¿»≈
Úa¯‡Ó e�ÈÁc�Â e�È˙BˆeÙ� ıa˜˙e ·eL˙Â .‰ÚB¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯L‡ Ô‡vk ÌÈˆeÙp‰«¿ƒ«…¬∆≈»∆∆¿»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈«¿«
e�ÈÏÚ C¯‡ Èk ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â ,e�ÈÏ‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,ı¯‡‰ ˙BÙ�k«¿»»∆¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ»«»≈
‰Â‰È zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k "Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú ,LÙ�Â Ûeba „‡Ó ˙eÏb‰«»¿…¿»∆∆«¬∆»«…«««»«¬∆«»»«¿»¿…»

.e�È‰Ï‡¡…≈

ÒeÁ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ ‰¯‰Ó e�Ï ‡È·˙Â e�ÈÏÚ EÈ„ÒÁ ÚÈtL˙Â ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ«¬…»≈¿«¿ƒ«¬»∆»≈¿»ƒ»¿≈»∆¿ƒ«ƒ¿≈
·B¯a È�‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ‰�·˙Â¿ƒ¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈ƒÀ«ƒ¿»∆»«¬ƒ¿
ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È ,"E˙‡¯Èa EL„˜ ÏÎÈ‰ Ï‡ ‰ÂÁzL‡ E˙È· ‡B·‡ EcÒÁ«¿¿»≈∆∆¿«¬∆∆≈«»¿∆¿ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

:ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשלֹום 157 ָ ִ ְ ַ ְלהמׁשי

ידתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

וכּו' ּבּכסא ׁשֹופר בחדׁש  ְ ֶ ֶ ַ ָ ֶֹ ַ ְ ִּתקעּו
פא) .(תהלים

צריְךׁשלֹוםלהמׁשיא ּבעֹולם ְ ַ ְ ִ ִָָָָ
ּכבֹוד ְְֲַלהעלֹות
הינּו לׁשרׁשֹו, ְְְַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)לּיראה, ליראה(דברים : ְְְְִִֶַָָָ
הּנכּבד: הּׁשם ְִֵֶַַָאת

הּכבֹודואיב את להעלֹות אפׁשר ְ ִ ְְֲֶֶַַָָ
חסד, ּתֹורת על־ ידי ְֵֶֶֶַַָאּלא
זכרֹונם חכמינּו אמרּו – חסד ְְְֲִֵֶֶַָָָותֹורת

מט:)לברכה ּתֹורה(סוכה הּלֹומד זהּו : ְִֵֶַָָָ
ּכבֹודֹו, עּקר זה ּכי ללּמדּה, ְְְְִִֶַַַָָעל־ מנת

ּבּזהר סט.)ּכּמּובא דף ּבׁשעתא(יתרו : ְֲַַַַָָֹ
לקדׁשא־ ואֹודן אתין עּכּו"ם ְְְְְִַַָָָָֻּדׁשאר
ואתיּקר אסּתּלק ּכדין ְְְְְִִִֵֵֵַַּבריְך־הּוא,
ותּתא, עּלא ּדקדׁשא־ּבריְך־הּוא ְְְְְִֵַָָָָֻׁשמא
יתרֹו: ּדאמר ּבׁשעתא יתרֹו: ּגּבי ְְְְְֲִִֵַַַָָּכמֹו
מּכל ה' גדֹול ּכי ידעּתי ְִִִַַָָָָעּתה
ואתיּקר אסּתּלק ּכדין ְְְְֱִִִֵֵֵַַָֹהאלהים,

זהּוׁש נמצא, ּדקדׁשא־ּבריְך־הּוא. מא ְְְְְִִֶָָָֻ
מחּוץ ׁשהם ּכׁשּבני־ אדם ְְְִֵֵֶֶָָּכבֹודֹו,

לפנים עצמן את מקרבין ְְְְְִִִֶַַָָָֻלּקדּׁשה
הן ׁשּמגּירין, ּגרים הן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָֻמהּקדּׁשה,
מּבחּוץ, היּו הם ׁשּגם ְֲִֵֵֶַַַָָּבעלי־ ּתׁשּובה,
לפנים אֹותם ּומכניסים ְְְְְִִִִִֶַָָּוכׁשּמקרבין

ּכבֹודֹו: זהּו –ְֶ

עּקרועכׁשו ּכי ּבּגלּות, הּכבֹוד ְ ַ ְ ָ ִִַַַָָ
העּכּו"ם, אצל ֵֶַַָָהּכבֹוד
ונבזים, ׁשפלים ּבני־ יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָואנחנּו
מּבין ּכבֹודֹו ׁשּיתּגּלה לבֹוא, ְְְִִִֵֶֶֶַָָולעתיד

ׁשּכתּוב ּכמֹו מ)החׁשְך, ונגלה(ישעיהו : ְְְִֶֶַָָ
לעבדֹו ּכּלם יּטּו אז ּכי וכּו', ה' ְְְְִַָָָֻּכבֹוד

אחד לכּו(א)ׁשכם בּגֹוים יאמרּו אז , ְְְִֶֶַָָֹ
ה' ּבאֹור ב)ונלכה נקרא(שם וכבֹוד . ְְְְְִֵָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מג)אֹור, והארץ(יחזקאל : ְְֶֶָָָ
מּכבֹודֹו: ְִִֵָהאירה

אפׁשרג עםואי הּגרים את לקרב ְ ִ ֶ ְ ָ ְִִֵֵֶַָ
אּלא הּתׁשּובה ְֲֵֶַַָָּבעלי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, ה)על־ ידי :(משלי ְְֵֶַָָ
ׁשּצריְך חּוצה, מעינֹותיָך ְְִֶֶַָָָיפּוצּו
מּבחּוץ, ׁשהם אֹותם ְְִֵֶַַָלהׁשקֹות
וזה בּה. ילכּו הּדרְך להם ְְְִֵֶֶֶֶַַָָלהֹודיע

לברכה זכרֹונם חכמינּו (אבותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

ג.(‡) צפניה
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וזהּוו) ּתֹורה. אּלא ּכבֹוד אין טו): :(ירמיה ְֵֶֶָָָ
ואמרּו מּזֹולל, יקר ּתֹוציא ְְִִִֵָָָאם

לברכה זכרֹונם פה.)חכמינּו אּלּו(ב"מ : ְְֲִִֵֵָָָָ
הּׁשם לעבֹודת ּבני־אדם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָׁשּמקרבין
יקר, מֹוציא נקרא זהּו ּכי ְְִִִִֶַָָָָיתּברְך;
מּזילּותא – מּזֹולל ּכבֹוד, ְִִִֵַָָהינּו

וזה קיג)ּדגלּותא. ּכל(תהלים על רם : ְְֶַָָָָ
מֹודן ּכׁשהעּכּו"ם הינּו ה'; ְְִֶַַָָּגֹוים
ּכבֹודֹו הּׁשמים על אזי: לּה, ְְְֲִִֵַַַַַָּומׁשּבחין
ואי מהחׁשְך. הּכבֹוד נתעּלה אזי –ְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה, להתעֹוררּות לבֹוא ְְְְְִֶַָָָאפׁשר
אּלא לּגרים, הן יׂשראל, לרׁשעי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָהן
אל להם ׁשּמאירין הּתֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַָָעל־ ידי
יפּוצּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשם, ׁשהם ְֵֶֶָָָָמקֹום
הּתֹורה ּכי ּדיקא, חּוצה חּוצה, ְְִַַָָָָוכּו'
ּכנגד אֹותּיֹות, רּבֹוא ׁשּׁשים ְִִִִֵֶֶהם
לכל ויׁש נׁשמֹות, רּבֹוא ְְְִִִֵָָׁשּׁשים
ּבּמחׁשבה למעלה ׁשרׁש ְְְְֲֶַַַָָָָֹהּנׁשמֹות
עלּו יׂשראל ּכי ְְְְִִִֵָָָֻּדקדׁשא־ ּבריְך־ הּוא,

ּתחּלה א)ּבּמחׁשבה פרשה ועל־ידי(ב"ר . ְְְֲִֵַַַָָָ
נׁשמֹות נבראים הּנׁשמֹות ְְְִִִִַָָזּוּוג

ּוכׁש(ב)ּגרים על־, הּנׁשמֹות ּנתעֹוררים ְְְְִִִֵֶַַָ
מּפיו ׁשהֹוציא הּתֹורה אֹותּיֹות ְִִִִֵֶַָידי
זּוּוג, ּבחינת זה לזה, זה ְְְִִִִֶֶֶַָּומתנֹוצצים
ועל־ידי מּזה, הארה מקּבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזה
הּנׁשמֹות התנֹוצצּות ׁשל ְְְִִֶַַָהּזּוּוג
ּגם ּגרים. נׁשמֹות נבראים ְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשּבּמחׁשבה
ׁשּׁשם זמן ּכל ְְְִֵֵֵֶַַָָהּפֹוׁשעי־ יׂשראל,
ּפֹוׁשעי־ נקרא (ּכי עליו נקרא ְְְְִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

נקרא יׂשראל ׁשּׁשם נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָיׂשראל,
מאחר עדין, עליו ֲִִֵַַַַָָָָעל־ ּכל־ ּפנים
אף־ על־ּפי יׂשראל), ּפֹוׁשעי ְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּנקרא

הּוא יׂשראל מד.)ׁשחטא, לֹו(סנהדרין יׁש ; ְִֵֵֶָָָ
עליֹונה, ּבמחׁשבה וׁשרׁש ְְְֲֲִֶֶַָָָָֹאחיזה
ּגם התנֹוצץ ההתנֹוצצּות ְְְְְִִֵֵַַַועל־ ידי
הּׁשרׁשים, ׁשאר ּבין נׁשמתֹו ְְִִֵֶַָָָָֹׁשרׁש
הּפֹוׁשעי־יׂשראל לזה הארה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומּגיע
הּזאת הארה ועל־ידי נׁשמתֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמּׁשרׁש

ּבתׁשּובה: ְִֵָחֹוזר

זכרֹונםוזהד חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְֲִֵֶָָָ
פא.)לברכה מה(נדרים מּפני : ְְִִֵָָָ

ּתלמידי־ ּבניהם אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָּתלמידי־חכמים
ּבּתֹורה ּברכּו ׁשּלא מּפני – ְְֲִִֵֵֶַָָֹחכמים
ּובפרט אדם, ּכל ׁשּצריְך ְְִִִֶָָָָָָּתחּלה;
ּבלּמּוד ּולהאיר לברְך ְְְְִִִֵַָָָָּתלמיד־חכם,
הינּו הּנׁשמֹות, ּבׁשרׁש ְְְֶַַָָֹּתֹורתֹו
ׁשרׁשנּו. ׁשם ּכי ּתחּלה, ְְְֲִִֵַָָָָָּבמחׁשבה
לתֹוְך ּוברכה הארה ּכׁשּמביא ְְְְִִֵֶֶָָָָָנמצא,
מתנֹוצצין ועל־ידֹו הּמחׁשבה, ְְְְֲִִִַַַַָָָּתחּלת
נמצא הּנׁשמֹות, ְְְְִִִַָָָּומתּברכין
הּוא ּבוּדאי לבנֹו, נׁשמה ְְְְְִִֶַַַָָּכׁשּממׁשיְך
ועל־ וזּכה, ּבהירה נׁשמה ְְְְְִִַַַָָָָממׁשיְך
ּתלמיד־חכם; יהיה ּבנֹו ּגם ְְְְִִֵֶֶַַָָידי־זה
את ּומברְך מאיר ּכׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָאבל
אז לּמּודֹו, על־ידי ְְִִֵַַָָהּתחּלה
היא הּנׁשמה לבנֹו, נׁשמה ְְְְְִִִֶַַָָָָּכׁשּממׁשיְך

ה)ּבבחינת ואינּה(שה"ש יׁשנה, אני : ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבנֹו יהיה לא זה מּפני ְְְְִִִֵֶֶָֹמאירה,

ע"א.(·) קס"ח דף שלח זוהר עיין
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ּברכּו ׁשּלא מּפני וזה ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּתלמיד־חכם,
הּנׁשמֹות, ׁשרׁש הינּו ּתחּלה, ְְְִֶַַַָָָֹּבּתֹורה
ּבמחׁשבה עלה יׂשראל ְְְֲִִִֵַַָָָָָּבבחינת:

ְִָּתחּלה:

על־ואיןה אּלא לתֹורה זֹוכה אדם ְ ֵ ְֶֶַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשפלּות, ְְְְִֵֶָידי

לברכה זכרֹונם נד)חכמינּו :(עירובין ְְֲִִֵָָָָ
ּגאותֹו ׁשּיׁשּבר – מּתנה ְְֲִִֵֶַַַָָָָּומּמדּבר
צריְך ּכי ׁשפלּות, ּבחינֹות ְְְִִִִֵַַָמארּבע
לפני עצמֹו את להקטין ְְְְִִֵֶַַָָָהאדם
ּבני־אדם ולפני מּמּנּו, ְְְְִִִֵֵֶָָּגדֹולים
מּמּנּו, קטּנים ולפני ְְְְְִִִֵֶֶַּכערּכֹו,
קטן ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְְְִִֶַָָָולפעמים,
עצמֹו את להקטין וצריְך ְְְְְִִִִֶֶַַַָׁשּבּקטּנים,
ּבעיניו וידּמה עצמֹו, מדרגת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּכנגד
ּבבחינת מּמדרגתֹו, למּטה ְְְִִִֵֶַַַָָׁשהּוא

טז) ּתחּתיו:(שמות איׁש ׁשבּו :ְְִַָ

לדידיוזה ּבר־ חנה: ּבר רּבה ׁשאמר ְ ֶ ֶ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ְ ִ ִ 
ּבר־ יֹומא, אּורזילא האי לי  ָ ַ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ ָחזי
ּכּמה והר־ּתבֹור ּכהר־ ּתבֹור.  ָ ַ ָ ַ ְ ָ ַ ְ ֵ ֲ ַּדהוי
מׁשכא ּובי ּפרסי. ארּבעה  ָ ְ ַ ֵ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ֲהוי,
ּובי ּפרסי, ּתלתא  ֵ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ֵ ְ ַ ְּדצּוארּה
ּופלּגא. ּפרסא ּדריׁשּה  ָ ְ ַ ָ ְ ַ ֵ ֵ ְ ָ ְ ַ ְ ַמרּבעּתא

לירּדנא. וסכרא ּכּופּתא  ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְּורמא

ְַַרׁשּב"ם:
יֹומאיֹומאיֹומאיֹומא.... ּברּברּברּבר אחד,אּורזילאאּורזילאאּורזילאאּורזילא יֹום ּבן ראם ְְ ְְִִ ִִָָ ַַָָ ַַָָ ְֵֶֶָָָ
נֹולד: הּיֹום ּתבֹורּתבֹורּתבֹורּתבֹור....ּדאֹותֹו היהּכהרּכהרּכהרּכהר ּכן ְְְַָ ְְַַ ַַָָ ֵָָָָ

ּדריׁשּהּדריׁשּהּדריׁשּהּדריׁשּה....ּגדֹול: מרּבעּתאמרּבעּתאמרּבעּתאמרּבעּתא הּנחתּביּביּביּבי מקֹום ֵֵָ ֵֵַַ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְֵֵ ֵֵֵֵ ְֵֵַַָ
הּקרקע: על ּכׁשּׁשֹוכב רמארמארמארמאראׁשֹו ְְְְֵֶַַַַֹ ְְָָ ָָ

רעי:ּכּופּתאּכּופּתאּכּופּתאּכּופּתא.... לירּדנאסכראסכראסכראסכרא....הּטיל הרעי ְְ ְְָָ ְִִִַַָָ ְְַַ ְְָָ ְְְְִַָָָָ

מעט הּמים ׁשּמסמסּוהּו עד ׁשעה, ְְְְִִִֶַַַַָָלפי
ְַמעט:

–אּורזילא ּבחינתּבר־ יֹומא הינּו ְ ִ ָ ַ ָ ְְִַַ
ּבעּכּו"ם, ׁשהּוא ֶַָָּכבֹוד,

וזה: אּורּבּזלּותא. זילא. הינּואּור ְְִִֶָ ָ ְַ
והארץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכבֹוד, ְְְִֶֶַָָָָּבחינת

נקרא ולּמה מּכבֹודֹו. ּבר־האירה ְְְִִִֵַָָָָ 
– אּלאיֹומא הּכבֹוד יתּגּלה לא ּכי ָ ְִִֶֶַַָָֹ

אימתי ּבּה: ּוכתיב מׁשיחנּו, ְְְִִִֵֵֵַַָּבביאת
ּבקלֹו אם הּיֹום הּיֹום; – מר ְִַַַָֹיבֹוא

צח.)תׁשמעּו סנהדרין יֹום(כמשארז"ל ּובכל ; ְְִָָ
מּזילּותא. לצאת הּכבֹוד והוהמּוכן ִִֵַַָָָָ ֲ ָ 

– ׁשהעלאתּכהר־ ּתבֹור ׁשראה ְ ַ ָ ֲֶֶַַָָָ
מׁשּבר ׁשאדם ּבזה ּתלּוי ְֵֶֶַַָָָָָהּכבֹוד
הּוא ּכן ּגאותֹו, הׁשּתּברּות ּכפי ְְְֲֲִִֵַַַָָּגאותֹו;
נתעּלה ּכבֹודֹו ּכי הּכבֹוד, ְְֲִִֶַַַַָָהעלאת
זֹוכה אדם ואין ּכּנ"ל, הּתֹורה ְְֵֵֶַַַַָָָעל־ ידי
ּכמֹו ׁשפלּות, על־ידי אּלא ְְְִֵֶַַָָלּתֹורה
לברכה: זכרֹונם חכמינּו ְְְֲִִֵֶָָָָָׁשאמרּו

וזה: מּתנה. הרּומּמדּבר – ּתבֹור הר ְְִִֶַַָָָ ָ ַ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדלּות, ל)לׁשֹון :(תהלים ְְְֶַָ

עז, להררי לׁשֹוןותבֹורהעמדּת ְְְְֱִֶַַָֹ ָ ְ
ְִָׁשבירה.

ּפרסיּתבוהר ארּבע הוה ּכּמה ֹור ְ ַ ָ ַ ָ ֲ ָ ַ ְ ַ ַ ְ ֵ 
ׁשפלּות– ּבחינֹות ארּבע ְְְְִִַַַהינּו

צּדיקים, לפני להקטין ׁשּצריְך ְְְִִִִִֵֶַַַַָהּנ"ל,
מדרגת ולפני רׁשעים, ְְְְִִִֵֵֵַַָּבינֹונים,
ּבא לא ּכאּלּו ּבעיניו וׁשּידּמה ְְְְְִִֵֶֶַָָֹעצמֹו,
וזה: ּבּה. ׁשהּוא מדרגתֹו לפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָעדין
ׁשּׁשבירת – ּפרסי ארּבע ְְְִֵֶַַַַַָהר־ ּתבֹור
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הּנ"ל. ּבחינֹות ּבארּבע הם ְְְְִֵַַַַַַהּגדלּות
– ּפרסי ּתלתא ּדצּוארּה זהּומׁשכא ַ ְ ָ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ַ ְ ֵ ֶ

ּבני־אדם ׁשּדרְך הּדברים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת
ּדברים, ׁשלׁשה הם ּבהם, ְְְְִִֵֵֶַָָָלהתּגּדל
ּכמֹו מהם, עצמֹו את לׁשמר ְְְְִִֵֶֶַָֹוצריְך

ט)ׁשּכתּוב חכם(ירמיה יתהּלל אל : ְִֵֶַַָָָ
ּבחינֹות: ׁשלׁש והם וכּו', ְְְְְִֵָָָּבחכמתֹו
נקרא והּגדלּות עׁשיר. ּגּבֹור, ְְְִִִַַָָָָחכם,

ּבבחינת ּדצּוארא, עה)מׁשכא :(תהלים ְְְִִַַַָָָ
עתק. בצּואר ּומרּבעּתאּתדּברּו ְְְַַַָָָ ְ ַ ְ ָ 

– ּופלּגא ּפרסא ּבחינתּדריׁשּה זה ְ ֵ ֵ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ְִֶַ
הּמחׁשבה. ּבראׁשית הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶַַַַָָזּוּוג,

– ׁשּכתּובמרּבעּתא ּכמֹו זּוּוג, לׁשֹון ַ ְ ַ ְ ָ ְְִֶָ
קלט) זּוּוג(שם ועל־ידי ורבעי; ארחי :ְְְְְִִִִֵַָ

זה ּפרסה, ּופלּגא; ּפרסא נעׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָהּזה
לבניהם, הּנׁשמֹות המׁשכת על ְְְִֵֶֶֶַַַַָָרמז
ׁשלמה; ּפרסה ּבׁשם מכּנה ְְְְֵֵֶֶַָָֻזה
מתנֹוצצין ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְִִִֶַָוהתנֹוצצּות
הּפֹוׁשעי־ את ּומעֹוררין ְְְְִִִֵֶַּומאירין
נׁשמֹות ּומֹולידין ּבתׁשּובה ְְְִִִִִֵָָיׂשראל
עדין ּכי ּפלּגא, ּבׁשם מכּנה זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּגרים,
להיֹות ויכֹול מאד מהּקדּׁשה ְְְְְִִֵַָָֹֻרחֹוקים
להם וצריְך רּבֹות, מניעֹות ְְִִֶֶַָָָלהם
מהם להפׁשיט ּכדי רּבֹות ְְְְִִֵֵֶַַיגיעֹות
ּכמֹו ׁשהלּביׁשּו, צֹואים ְְְִִִִֶַָהּבגדים

ג)ׁשּכתּוב הּבגדים(זכריה הסירּו : ְִִֶַָָָ
הם הּצֹואים הּבגדים אּלּו ּכי ְִִִִֵֵַַַָֹהּצאים;
לּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ מּלחזר אֹותם ְֲִִַַָָָֹמֹונעים
נהר ּכמֹו מפסיקים והם ְְְִִֵַָָהּוא,

ּדרְך להלְך אפׁשר ׁשאי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹהּמפסיק,
הּבגדים להׁשליְך וצריְך הּנהר, ְְְְִִִַַַָָָָאֹותֹו

ִַהּצֹואים.

לירּדנאוזה: וסכרא ּכּופּתא רמא ְ ֶ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ 
ׁשּמפׁשיטין– ְְִִֵֶַַעל־ ידי

הּב מעליהם הּצֹואים,ּומׁשליכין גדים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָ
והּמסכים הּמניעֹות ּכל ְְְְִִִִַַַַָָנתּבּטלים
וזה: הּקדּׁשה. לבין ּבינם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻהּמבּדילים

– לירּדנא מפסיקוסכרא הּירּדן ּכי ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ ְְִִֵַַַ
לחּוץ־לארץ. ארץ־ יׂשראל קדּׁשת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻּבין
ּכי ּפלּגא, ּבׁשם נקראים זה ְְְְִִִִִֵֶַָָּובׁשביל
הּבגדים מהם להׁשליְך צריְך ְְְֲִִִִֵֶַַַָָעדין
הּמפסיקים להסיר ּכדי ְְְִִִִֵַַַָהּצֹואים,
הּמבּדילים והּמסּכים ְְְְִִִִַַַַַָוהּמֹונעים
אּלּו אבל, הּקדּׁשה. לבין ְְֲֵֵֵַָָָֻּבינם
ממׁשיכין ׁשּתלמידי־חכמים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָהּנׁשמֹות
ּפרסה ּבׁשם מכּנה זה ּכּנ"ל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֻלבניהם
מסכים להם אין ּכי ְִִֵֵֶַָָָׁשלמה,

ּכּבדהּו(ג)וכּבדּתֹווזה:הּמבּדילים. – ְְִִַַ ֶ ְְְִֵַַ
נקי, זכרֹונםּבכסּות רּבֹותינּו ׁשדרׁשּו (ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָ

וכּו') מכּוּבד ה' ולקדׁש ּפסּוק: על .לברכה ְְְְְִִַָָָָֹ

הּבגדים להׁשליְך הינּו – נקי ְְְְְִִִַַַָָכסּות
הּׁשם ּכבֹוד עּקר זה ּכי ְִִִֵֶַַַהּצֹואים,
מּזֹולל, יקר ּתֹוציא אם ְִִִִֵַָָָיתּברְך,
ּולהמׁשיְך ּבתׁשּובה ּבני־ אדם ְְְְְֲִִִֵַַָָָלהחזיר
הם ׁשּמתּגּירין וגרים הּגרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַנׁשמֹות
ּובׁשביל הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ְְְִִִִֵַַַַָָּבאים

ּגר־ צדק נקרא דףזה הזוהר בהקדמת (כמובא ְִֵֶֶֶָ
ּבּזהרו) ׁשּמּובא וזה מהימנא. ברעיא (יתרו ְֶֶַַָֹ

נח.(‚) ישעיה
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צג.) הינּודף מצוה, ּכנפי ּדא נקי ּכסּות :ְְְְִִֵַַָָָ
ּבבחינֹות מצוה, הּנקראת ְְְְִִִִִֵַָָׁשכינה,

קיט) וזהּו:(תהלים צדק. מצותיָך ּכל :ְְִֶֶֶֶָֹ
ׁשּיכניס ּכבֹודֹו, עּקר ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶַַַוכּבדּתֹו;

ּכּנ"ל: הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ְְִִֵֵַַַַַַָּגרים
לידעוכלו יכֹול ּבחינתֹו לפי אחד ְ ָ ְְִִֵֶַָָָ

לׁשרׁש הּכבֹוד ְֲֶַַַָָֹהעלאת
את ׁשּמכּבד הּכבֹוד לפי ְְְִִֵֶֶַַַָָהּיראה.
לׁשרׁשֹו, הּכבֹוד עלה ּכן ְְְִֵֵֵַַָָָָיראי־ הּׁשם,

ּבבחינת הּכבֹוד, ׁשרׁש ׁשם טו)ּכי :(שם ְִִִֶַַָָֹ
זמן ּכל ּכי יכּבד. ה' יראי ְְְְִִֵֵֶַַָואת
לפי אחד ּכל ּבּגלּות, הּוא ְִֶֶַַָָָָׁשהּכבֹוד
וכל ה', ּביראי מזלזל הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָּבחינתֹו,
הּוא ּכן הּכבֹוד, את ּתּקּונֹו לפי ְִִֵֶֶַָָאחד

ה': יראי ְְִֵֵַמכּבד
ּבלבועּקרז ה' יראי ׁשּיכּבד – הּדבר ְ ִ ַ ְְְִֵֵֵֶַַָָ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲֵֵֶָָָׁשלם,
לברכה לב:)זכרֹונם ּדבר(קידושין : ְְִִָָָָָ

ויראת ּבֹו נאמר לּלב, ְֱֵֵֶַַַָָָהּמסּור
ּכמֹו הּכבֹוד, עּקר וׁשם ְְֱִֵֶַַָָֹמאלקיָך;

כט)ׁשּכתּוב ּכּבדּוני(ישעיהו ּבׂשפתיו : ְְִִִֶָָָ
מּמּני:ו רחק לּבֹו ְִִִִֶַ

הינּוּכׁשּמחזירח לׁשרׁשֹו, הּכבֹוד ְ ֶ ַ ֲ ִ ְְְַַָָ
ואז ּכּנ"ל, ְְִַַַָָלּיראה
זֹוכה ואז הּיראה, ּפגמי ְְְְִִִֵֶַָָָנׁשלם
יׁש ׁשלֹום: מיני ׁשני ויׁש ְְְִֵֵֵֵָָלׁשלֹום.
אדם צריְך ּתחּלה ּכי ּבעצמיו, ְֲִִִַָָָָָָָׁשלֹום
ּכי ּבעצמיו, ׁשלֹום ׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶַָָָלראֹות
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלֹום, אין ְְִִֵֶָָָלפעמים

לח) מּפני(תהלים ּבעצמי ׁשלֹום אין :ְֲִֵֵַַָָ
זֹוכה הּיראה, ועל־ ידי ְְְִִֵֶַַַָָחּטאתי;
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעצמיו, ְְֲֶַַַָָָָֹלׁשלֹום

עט.) דף ּדחילא,(יתרו ּדאית ּבאתרא :ְְְְִִַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלמּתא, ּתׁשּתּכח ְְְְִִֶַַַָָָּתּמן

לד) ּכׁשּיׁש(שם ליראיו. מחסֹור אין ּכי :ְְִִֵֵֵֶַָ
ּכי להתּפּלל. יכֹול אז ּבעצמיו, ְְֲִִֵַַָָָָָׁשלֹום
הּיראה, על־ ידי הּתפּלה ְְְִִִֵַַַַָָעּקר

לא)ּבבחינת היא(משלי ה' יראת אּׁשה : ְְִִִִִַַָ
קרּבן ּבמקֹום הּתפּלה ּכי ,*)תתהּלל, ְְְְִִִִַַָָָָ

ּבּה ּכתיב כא)ּובקרּבן אׁשר(ויקרא ּכל : ְְְֲִֵֶָָֹ
מּום, ּבֹו ּוכׁשאין יקרב; לא מּום ְְִֵֶָֹּבֹו
יקרב אזי ּדחילא, ּדאית ּבאתרא ְְְְְְֲִִִַַַַָָהינּו
ׁשּכתּוב וזה ּתּמה. עבֹודתֹו ְֲֲֶֶַַָָָֹלעבד

א)ּבחּנה על(שמואל־ א מדּברת וחּנה : ְְְֶֶַַַַָָ
לתפּלה, זכתה הּיראה על־ ידי – ְְְְִִִִֵַַָָָָָלּבּה

ּכּנ"ל, ּבּלב הּוא הּיראה עּקר ועל־ּכי ְְִִִֵַַַַַָ ַ 
הינּוידי הּכללי, לּׁשלֹום זֹוכה ּתפּלה ְ ֵ ְְְִִֶַַַָָָ

זה ׁשם על ּכי העֹולמֹות, ְִֵֵֶַָָׁשלמּות
קרּוב ׁשם על קרּבן, נקרא ְְְִִֵֵַָָָָּתפּלה

לׁשלמּותן: ְִֵָָָהעֹולמֹות

ּבר־חנה:וזהט ּבר רּבה אמרׁשאמר ְ ֶ ֲֶַַַַָָָָ ַ 
ואחוי ּתא טיעא: ההּוא  ֵ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ַ ִלי
ּורקיע ארעא ּדנּׁשקי היכי ָל ֵ ֵ ְ ַ ְ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ַ 
ּכּוי. ּכּוי ּדעביד וחזאי, אזלי  ֵ ַ ֵ ַ ִ ָ ְ ֵ ָ ֲ ַ ִ ַ ֲ ֵ ָ ֲ ַּבהדדי.
ּבכותא ואּנחּתיה לסלּתאי  ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ַׁשקלית
ּבעּותא ּדמצּלינא ּבהדי  ָ ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ִ ְ ִּדרקיעא.
ּגנבי איּכא אמרי: אׁשּכחיתּה.  ֵ ְ ַ ָ ִ ֵ ְ ֲ ָ ִ ְ ְ ַֹ ְולא
הּוא ּדרקיע ּגלּגּלא לי: אמר  ַ ִ ְ ִ ָ ַ ְ ַ ִ ַ ֲ ָ ָהכא.

ד'. סעיף צ"ח סימן או"ח שו"ע (*
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הׁשּתא, ּכי למחר עד נטר  ָ ְ ַ ִ ָ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ָ ְּדהדר.
לּה:  ָ ַ ְ ַּומׁשּכח

ְַַרׁשּב"ם:
ּורקיעאּורקיעאּורקיעאּורקיעא.... ארעאארעאארעאארעא ּדנׁשקיּדנׁשקיּדנׁשקיּדנׁשקי ּגבֹוּההיכאהיכאהיכאהיכא מקֹום ֵֵ ֵֵָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְֵֵ ֵֵַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְִִ ִִָָ ַָָָָ

ולאו לזה. זה יחד ׁשּנֹוׁשקים ׁשם, ְְִֶֶֶַַָָָָָהיה
העֹולם מהלְך ּדהא העֹולם, סֹוף ְְֲַַַָָָָָהינּו
אמצעיתֹו וארץ־יׂשראל הוי, ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָת"ק
טּבּור על יׁשבי ּדכתיב: היא, העֹולם ְְִִִֵֶַַָָֹׁשל
ּבר־  ּבר רּבה ׁשל מקֹומֹו והינּו ְְְֶֶַַַַָָָהארץ,

ׁשּלי:סלּתאיסלּתאיסלּתאיסלּתאי....חנה: לחם ּדהדרּדהדרּדהדרּדהדר....סל ַַָָ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ְְִִִֶֶֶַ ְְָָ ַַָָ ַַ
חֹוזר ּגלּגל ּבפסחים, ּכדאמרינן ְְְְִִִִֵֵַַַָָחֹוזר,

קבּועים: ְִַָּומּזלֹות

–ּדנׁשקי ּורקיעא ּבחינתארעא זה ְ ַ ְ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ְִֶַ
ּבעצמיו. זהארעאׁשלֹום ֲַַָָָ ְ ָ ֶ

ּגּוף, נׁשמה,רקיעאּבחינת ּבחינת זה ְְִַ ִ ָ ְְִֶַָָ
ׁשּכתּוב נ)ּכמֹו אל(תהלים יקרא : ְְִֶֶָָ

ואל הּנׁשמה; זה – מעל ְְִֵֶֶַַַָָָָהּׁשמים
הּגּוף זה – צא:)הארץ ּוכׁשּיׁש(סנהדרין . ְֵֶֶֶַָָ

על־ ידי־ זה: ׁשלֹום, ּכּויּביניהם עבידי ְֲֵֵֵֶֶַָ ִ ֵ ַ ֵ 
ּכּנ"ל,– ּתפּלה, נעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַַָעל־ידי־זה

ו)ּבבחינת לּה(דניאל ּפתיחן וכּוין : ְְְִִִִֵַַָ
לסלּתאיּבעּליתּה. וׁשקלית ְְִִֵ ַ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ִ 

סלּתא – ּדרקיע ּבכותא  ָ ְ ַ ַ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ְואּנחּתיה
ּפת לֹו ׁשּיׁש מי ּכמֹו ּפרנסה, ְְִֵֶֶַַָָזה

עד:)ּבסּלֹו לעסק(יומא רצה ׁשּלא הינּו , ְְֲֶַַַָָֹֹ
רק הּזה, עֹולם מעסקי עסק ְְִֵֵֵֶֶַַָּבׁשּום
לא ּתפּלֹותיו ּכל ּגם נׁשמתֹו. ְְְִִִִַָָָֹּבׁשביל
נׁשמתֹו, לקּׁשר ּבׁשביל אּלא ְְְִִִֵֶַָָָהיּו
המפרׁשים ּתפּלֹות אּלּו ְְֲִִִֵַָֹאפּלּו

ּכגֹון הּגּוף, לצרְך ׁשהם ְְְִֵֶֶַַָֹּבּתפּלה
צרכי ּוׁשאר עלינּו ּוברְך ְְְֵֵֵֵָָָָָרפאינּו
ּבר רּבה ׁשל ּכּונתֹו היה לא ֶַַַַָָָָָֹהּגּוף,
ּבׁשביל אּלא ּגּופֹו, ּבׁשביל ְְִִִִֶַָָָּבר־ חנה
נׁשמתֹו לפרנסת מכּון ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָנׁשמתֹו,

וזה: לסלּתאיולרפּואתּה. וׁשקלית ְְְְִֶָָ ַ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ִ 
– ּדרקיע ּבכותא ׁשּׁשקלואּנחּתיה ְ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ֶַָ

ואנחּה הּגּוף, לצרְך ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַַָָֹלּתפּלה
ּכי נׁשמתֹו, לצרְך הּכל ְְְִִִִֶַָָֹֹּבתפּלה,
ּברּוחנּיּות, ׁשם ּכׁשּנתקן ְְְִִִֵֶָָָָמּמילא

ּבגׁשמּיּות. ּגם ּדמצּלינאנתקן ועד ְְְְִִַַָ ַ ִ ְ ַ ֵ ָ 
– אׁשּכחה לא אחר־ ּכְךּבעּותי הינּו ָ ִ ָ ַ ְ ְ ָ ְַַַָ

אף־ על־ּפי ּפרנסתֹו, ּכדי מצא ְְִֵַַַָָָָֹלא
לא אף־על־ ּפי־ כן ּברּוחנּיּות, ְִִִֵֵֶַַָֹׁשּתּקן

ּבגׁשמּיּות. ׁשפע לֹו אמר:נמׁשְך ְְְִִֶַַַָ ַ 
הכא, ּגנבא הּׁשפעאיּכא ׁשּגֹונבים ִ ָ ַ ְ ָ ָ ָ ְִֶֶַַ
לֹו: הׁשיב ּדרקיעׁשּלי. ּגלּגּלא ִִֵֶַ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ַ 

– ּדנׁשמתין,ּדהדרא ּגלּגּולין הינּו ְ ַ ְ ָ ְְְְִִִִַָ
ּכדי לּצּדיק ׁשאין הּגֹורמת ְִִֵֵֶֶֶַַַהיא

ּפדתּפרנ רּבי ּגּבי ׁשּכתּוב ּכמֹו סתֹו, ְְְִֵֶַַַָָָָ
כה.) עלמא,(תענית ּדאחרּוב ּבעית אי :ְְְִִִָָָ

ּדמזֹונא ּבׁשעתא ּדאיברית :(ד)ואפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶַָָָ
ו)וזה לּתבה.(בראשית ּתעׂשה קּנים : ְ ֶ ֲִִֵֶַַָ

ּבּמדרׁש לא)איתא פרשה ּקּנים(ב"ר מה : ְִִִִַַָָ
ּתבתָך אף המצרע, את ְְְֲִֵֶַַַָָֹמטהרין
מפריד נרּגן זה: המצרע, ְְְְְְִִֶַַַַָָֹמטהרּתָך.

טז)אּלּוף איׁש(משלי ּבין ּומפריד , ְִִֵַַ
יׁשב ּבדד ועל־ ידי־ זה: (ערכיןואׁשּתֹו, ְְְְִֵֵֵֶַָָ

ּתבתָך,טז.) אף אֹותֹו; מטהרים וקּנים ,ְְְֲִִִֵַַָ

ע"ב.(„) ק' דף ס"ט תיקון עיין



יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשלֹום 163 ָ ִ ְ ַ ְלהמׁשי

את מתּקנין הּתפּלה, ּתבת ְְְְִִֵֶַַַַָהינּו
הּכללי, ׁשלֹום ועֹוׂשה ְְֲִֶֶַַַָָֹהּמחלקת
ׁשּמסּימין וזה העֹולמֹות. ּבכל ְְְְִֶֶַָָָָׁשלֹום

ּבׁשלֹום: ְְִַָָהּתפּלה

–ּפרּוׁשוזהי ׁשלֹום,ּתקעּו לׁשֹון ְ ֶ ִֵ ְ ְָ
ׁשּכתּוב כב)ּכמֹו :(ישעיהו ְֶָ

נאמן. ּבמקֹום יתד ּבחדׁשּותקעּתיו ְְְֱִֵֶַַָָָ ֶֹ 
– הינּוׁשֹופר חדׁש, ּבהתּפארּות ָ ְְְֲִַָָָ

התקרבּות על־ ידי ּכבֹודֹו ְְְְְִִֵַַָהתעּלּות
ּבעלי־ּתׁשּובה. אֹו –הּגרים זהּבּכסא ְֲִֵֵַַַָ ֶ ֶ ֶ

הּכבֹוד; ׁשרׁש ׁשהּוא יראה, ְְִִֶֶַַָָֹּבחינת
ּבחינת: ׁשּזה התּכסיא, לׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַַָוכסא
ויראת ּבֹו נאמר לּלב, הּמסּור ְֱֵֵֶַַַָָָָָ"ּדבר
מעין מכּסה הּדבר ׁשּזה ְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמאלקיָך",

–ּכל. ּכיליֹום ּבית, ׁשלֹום ּבחינת זה ְֹ ְְִִִֶַַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹור, ּבחינת הּוא ְְִֶַָיֹום

א) יֹום,(בראשית לאֹור אלקים וּיקרא :ְֱִִַָָֹ
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבית, ׁשלֹום הּוא ְְְְִֶַָואֹור

לברכה זכרֹונם כג:)חכמינּו נר־(שבת : ְְֲִִֵֵָָָָ
ׁשלֹום ּכי הּיֹום, לקּדּוׁש קֹודם ְְִִֵַַָׁשּבת

קֹודם. –ּבית ּתפּלה,חּגנּו ּבחינת זה ִֵַַ ֵ ְְִִֶַָ
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲֲִֵֶָָָָעבֹודה,

קיח.)לברכה נסמכה(פסחים לּמה : ְְְִִָָָָָ
ּכל לֹומר: למֹועדים, עּכּו"ם ְֲִַַַָָָּפרׁשת
עֹובד ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את ְְִֵֶֶַַַָהמבּזה
ׁשמירת נמצא, אלילים. ְְֱֲִִִִַַָעבֹודת
ואין ּתּמה, עבֹודה ּבחינת זה ְְֲִֵֵֶַַַָָהּמֹועד

ּתפּלה אּלא ועל־ידי(ה)עבֹודה , ְְְֲִֵֶַָָָ
ל יבֹוא ּכּנ"ל.ּתפּלה הּכללי ּׁשלֹום ְְִִַַַַָָָָ

ׁשלֹום להמׁשיְך ׁשרֹוצה מי ְְְִִִֶֶַָָנמצא,
הּכבֹוד להעלֹות צריְך ְְֲִִַַַָָָהּכללי,
הּיראה ועל־ידי לּיראה, הינּו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָלׁשרׁשֹו,
ועל־ידי לׁשלֹום־ ּבית, זֹוכה ְְְִִֵֶַַהּוא
ועל־ לתפּלה, זֹוכה הּוא ְְְִִִֶַַָׁשלֹום־ּבית
הּכללי: לּׁשלֹום זֹוכה הּוא ּתפּלה ְְְִִֵֶַַָָָידי

ּפסּוקיםזאתיא על ׁשּיְך הּתֹורה ְִַַַָָֹ
קמה)אּלּו ה'(תהלים טֹוב : ֵ

טֹוב וכּו'. מעׂשיו ּכל על ורחמיו ְְֲֲַַַַָָָֹלּכל
ׁשּמאמין ּתפּלה, ּבחינת זה – לּכל ְְֲִִִֶֶַַַָֹה'
– לּכל טֹוב ׁשהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ֶַַַָָֹּבה',
לכל הן לפרנסה, הן לרפּואה, ְְְְִֵֵֵַָָָָהן
יהיה ּבוּדאי ּכְך, ּכׁשּמאמין ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהּדברים.
קדׁשא־ ּבריְך־ ּבתר הׁשּתּדלּותֹו ְְְְִִִַַַָָֻעּקר
רּבֹות; ּתחּבּולֹות אחר ירּדף ולא ְְְִַַַַֹֹהּוא,
ּבהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ מאמין ׁשאין מי ְֲִִִֵֶַַָָּכי
ּתחּבּולֹות אחר להׁשּתּדל צריְך ְְְִִֵַַַַָהּוא,
לרפּואה, ּכׁשּצריְך למׁשל, ְְְִִֶַָָָָרּבֹות.
רּבים, עׂשבים אחר להׁשּתּדל ְְֲִִִִֵַַַַָָצריְך
לֹו הּצריכים עׂשבים אּלּו ְְְֲִִִִִֵַָָולפעמים
והעׂשבים ּבמדינתֹו, ּבּנמצא ְְְֲִִִִֵַָָָָָאינם
אבל למּכתֹו. טֹובים אינם ְְֲִִִֵַַָָָָהּנמצאים
הּמּכֹות לכל טֹוב ְַַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּכמֹו ּתמיד, ּבּנמצא והּוא ְְְְְִִַַָָָלרּפאֹותם,

ד)ׁשּכתּוב ּבכל(דברים אלקינּו ּכה' מי : ְֱִֵֶַָָֹ
זֹוכה הּתפּלה ועל־ידי אליו. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָקראנּו
ּכל על ורחמיו וזה: הּכללי. ְְְֲִֶַַַַָָָָלּׁשלֹום
יתּברְך הּׁשם ׁשרחמי הינּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָמעׂשיו;
וכל הּברּואים, ּכל על ְְְִִֵַַַָָיתמּׁשְך

קב.(‰) פרשה ספרי
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חברֹו על אחד ירחמּו ,(ו)הּברּואים ְְֲֲִֵֶַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביניהם, ׁשלֹום ְְְִֵֵֶֶֶָָויהיה

יא) עם(ישעיהו ונמר ּכבׂש עם זאב וגר :ְְְִִֵֵֶֶָָ
ּכי יׁשחיתּו, ולא ירעּו לא וכּו', ְְְְִִִֵַָֹֹּגדי
על ורחמיו וזה: ּביניהם. ׁשלֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָיהיה
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מעׂשיו, ְְֲֲֵֶַָָָָּכל

לברכה קנא:)זכרֹונם המרחם(שבת ּכל : ְְְִִֵַַָָָָ
מן עליו מרחמין הּברּיֹות, ְְֲִִִַַַָָעל
לָך ונתן ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִֶַַַָָָהּׁשמים,
מפרׁש ואחר־ּכְך ורחמָך. ְְְֲֲִִֵֶַַַָָרחמים
על־ידי – לתפּלה יזּכה איְך ְְְִִִֵֵֶַַָָהּפסּוק
ּבין ּבעצמיו, ׁשלֹום יהא ְְֲִֵֵַַָָָׁשלֹום־ּבית
ּכל יֹודּוָך וזה: ּכּנ"ל. ונפׁשֹו ְְְֶַַַָּגּופֹו
עׂשּיה, ּבחינת זה מעׂשיָך ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָמעׂשיָך.
– יברכּוכה וחסידיָך ּגּוף; ְְְֲִִֶַַָָּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו נפׁש, ּבחינת זה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָחסידיָך

י ואחר־א)(משלי חסד. איׁש נפׁשֹו ּגמל :ְְִֵֶֶַַַֹ
יזּכה איְך הּפסּוק, מפרׁש ְְִֵֵֶַָָָּכְך
ּכבֹוד ׁשּיעלה על־ ידי – ְְְֲִִֵֶֶַַַלׁשלֹום־ּבית
הּיראה, לׁשרׁש יתּברְך ְְְִִֵֶַַַָָֹהּׁשם
ּכבֹוד וזהּו: ּגבּורֹות. ְְְְִִֶַָהּנקראים
ּכבֹודֹו ׁשּיתּגּלה – יאמרּו ְְְְִֵֶֶַַֹמלכּותָך
ּוגבּורתָך וזהּו: לׁשרׁשֹו; ְְְְְְְִֶֶַָָויתעּלה
ּכמֹו יראה, ּבחינת זה ּוגבּורה ְְְְְִִֵֶַַָָידּברּו.

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
–נט.) מּלפניו ׁשּייראּו עׂשה ואלקים :ְְֱִִִֶֶָָָָֹ

ּוכתיב רעמים, כו)אּלּו ורעם(איוב : ְְְִִֵַַָ
יתּבֹונן: מי ּכאןּגבּורֹותיו עד יב (מּסימן ְְִִִִַָָָָ

ז"ל) לׁשֹונֹו –ְַ

נר־חנּכה,וזהיב מצות ּבחינת ְ ֶ ְְֲִִֵַַָֻ
סמּוְך להדליק ְְְִִֶַָָָׁשּמצותּה

הּבית הּוא(ז)לפתח הּנר הדלקת ּכי . ְְִִֵֶַַַַַַָ
והארץ ּבחינת: הּכבֹוד, הארת ְְְִִֶֶַַַַָָָָּבחינת
מצותּה ּכן ועל ּכּנ"ל, מּכבֹודֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָהאירה
ּדא – הּבית לפתח סמּוְך ְְְִִֶַַַַָָלהדליק

יראה ּבחינת עּלאה, הינּו(ח)ּפתחא , ְְְְִִִִַַָָָָ
ּדהינּו לׁשרׁשֹו, הּכבֹוד ְְְְְֲִַַַָָלהחזיר
הּכבֹוד, עֹולה ואימתי ּכּנ"ל. ְְִֵֶַַַַַָָָלּיראה
ּבתׁשּובה ּבני־ אדם ְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשּמחזירין
ׁשּזה וגרים, ּבעלי־ּתׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶֶַָועֹוׂשין
הדלקת ׁשּזמן וזהּו ּכּנ"ל. ּכבֹודֹו ְְְְִֶֶַַַַַַָעּקר
הּוא הּכבֹוד, הארת ׁשהּוא ֲֵֶֶַַָָָֻנר־ חנּכה,
ׁשּתכלה עד הּכֹוכבים, יציאת ְְְִִִִֶֶַַַַָמּׁשעת

הּׁשּוק מן תרעב)רגל סי' ובשו"ע כא: .(שבת ִֶֶַ
ּבחינת זה הּכֹוכבים יב)יציאת :(דניאל ְְִִִֶַַַָ

ּדהינּו ּכּכֹוכבים; הרּבים ְְְִִִֵַַַַָָמצּדיקי
ּבעלי־ ועֹוׂשין הרּבים מצּדיקי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשהם
מאיר ׁשעל־ ידי־ זה וגרים, ְְְִִֵֵֵֶֶַָּתׁשּובה
הּיראה ׁשהּוא לׁשרׁשֹו, וחֹוזר ְְְְִֵֶַַָָָהּכבֹוד
לׁשלֹום, זֹוכין ועל־ידי־זה ְְְִֵֶַַַָּכּנ"ל,
עד וזהּו: ּכּנ"ל. הּמחלקת ְְְֲִֵֶֶַַַַַַֹונתּבּטל
הּוא (הּׁשּוק הּׁשּוק מן רגל ְִִֶֶֶֶַַׁשּתכלה
ּבחינת: זה רגל החיצֹונים). ְְִִִֶֶֶַַמקֹומֹות
ּבעלי ּדהינּו הּנ"ל, אּלּוף מפריד ְְְְֲִִֵַַַַַַָנרּגן

ההֹולכיםלׁשֹון ּומחלקת, הרע ְְֲִֶַַָָֹ
ולׁשֹון רכילּות ּומדּברים ְְְְְְִִִַַָּומרּגלים
ּבין ּומחלקת מריבה ועֹוׂשין ְְֲִִֵֶַָָָֹהרע
לאׁשּתֹו, איׁש ּובין לחברֹו ְְֲִִֵֵַָָאדם

(Â).לג פרשה ב"ר תרע"ב.(Ê)עיין סימן אור"ח ובשו"ע ע"ב כ"א ובהקדמת(Á)שבת תשא פ' זו"ח עי'
ע"ב. י"א ודף ע"ב ז' דף הזוהר
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טו)ּבחינת לׁשֹונֹו.(תהלים על רגל לא : ְְִַַַָֹ
נר־ ּולהדליק להאיר ׁשּצריכין ְְְְְִִִִֵֶֶַָוזהּו
להאיר ּדהינּו לּפתח, סמּוְך ְְְֲִֶַַַָָָֻחנּכה
הּיראה לׁשרׁש ּולהחזירֹו ְְְֲִִֶַַַָָֹהּכבֹוד
ויבּטל לׁשלֹום ׁשּיזּכה עד ְְִִֵֶֶַַַַָּכּנ"ל,
וזהּו: אּלּוף". מפריד ה"ּנרּגן ְְְִִִֶֶַַַַָויכּלה
– הּׁשּוק מן רגל ׁשּתכלה ְִִֶֶֶֶַַעד
ּורכילּות, הרע לׁשֹון ּבעלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָׁשּיתּבּטל
ויתרּבה לׁשֹונם, על רגל ְְְֲִֶֶַַַָָאׁשר
הּׁשלֹום ועל־ ידי ּבעֹולם: ְְֵַַַָָָָהּׁשלֹום
זֹוכין ועל־ ידי־ זה לתפּלה, ְְְִִִִֵֶַָזֹוכין
העֹולמֹות. ּבכל ׁשלֹום הּכללי, ְְִַַָָָָָָלּׁשלֹום
אזי הּכללי, לּׁשלֹום ּכׁשּזֹוכין ְְֲֲִִֶַַַַַָָואזי
העֹולם, מן ּומּתן הּמּׂשא ּכל ְִִֵַַַַָָָָָיתּבּטל
הּוא ׁשּבעֹולם ּומּתן הּמּׂשא ּכל ִֶַַַָָָָָּכי
ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכי הּׁשלֹום, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמהעּדר
זה ּכי ׁשוה, והּקֹונה הּמֹוכר ְְִֵֶֶֶַַָרצֹון
ואם לקנֹות, רֹוצה וזה למּכר ְְְְִִִֶֶֶֹרֹוצה
אפׁשר היה לא ׁשוה, רצֹונם ְְֶֶָָָָָָָֹהיה
ּומּתן. מּׂשא ׁשּום נעׂשה ְֲִֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
והּסחֹורֹות ּומּתן הּמּׂשא ׁשּכל ְְְִֶַַַַָָָָנמצא,
מחלקֹות, ּבחינת על־ידי רק ְְֲִֵַַַַֹהּוא
ּבחינת וזה הרצֹונֹות. ּבין ׁשלֹום ְְְִֵֵֶֶַָָׁשאין

יג) מקנה(בראשית רעי ּבין ריב ויהי :ְְִִִֵֵֵַֹ
והּכנעני לֹוט, מקנה רעי ּובין ְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹאברם
ּכמֹו סֹוחר, ּבחינת ּכנעני, ּבארץ. ְְְֲִִֵֶַַָָָאז

ּפסּוק על רׁש"י יב)ׁשּפרׁש ּכנען(הושע : ְִֵֵֶַַַַָ
ריב ּבחינת על־ ידי הינּו וכּו', ְְְְְִִֵַַַָּבידֹו
על־ וכּו', ריב ויהי ּבחינת: ְְְֲִִִֶַַַַֹּומחלקת,
על־ ידי־ – ּבארץ אז והּכנעני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָידי־זה:

ּבעֹולם; ּומּתן ּומּׂשא סֹוחרים יׁש ֲִֵֶַַָָָָזה
הּׁשלֹום ׁשּיהיה לבֹוא, לעתיד ְֲִִֶֶֶַָָָָאבל
וגר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבעֹולם, ְְְֶַָָָָָֻהּמפלא
אזי ּגדי; עם ונמר ּכבׂש עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָזאב
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומּתן, הּמּׂשא ְְִֵֶַַַַָָָיתּבּטל

יד) ּכּנ"ל.(זכריה עֹוד ּכנעני יהיה ולא :ְְְֲִִֶַַַֹ
רגל ׁשּתכלה עד ּבחינת: ּכן ּגם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַוזהּו
נר־ להדליק ׁשּמצוה הינּו הּׁשּוק, ְְְְִִִֵֶַַַָמן
הּׁשּוק, מן רגל ׁשּתכלה עד ְֲִִֶֶֶֶַַָֻחנּכה
על־ידי ׁשּנעׂשה ׁשלֹום, ּבחינת ְְְֲִֵֶֶַַַַָהינּו
ׁשּיתּבּטל עד ּכּנ"ל, הּכבֹוד ְֲִֵֶַַַַַַַָָהחזרת
עד וזהּו: ּכּנ"ל. ּומּתן הּמּׂשא ְֶַַַַַַָָָּכל

ׁשּל – הּׁשּוק מן רגל יּׁשארׁשּתכלה א ְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ּכל יתּבּטל ּכי ּבּׁשּוק, רגל ְִִֵֶֶַַָׁשּום
ּכּנ"ל: הּׁשלֹום על־ ידי ְֵַַַַַַַָָָהּמּׂשא־ ּומּתן

לעיל:יג יראיׁשּיְך ׁשּמכּבד הּכבֹוד לפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
הּכבֹוד עלה ּכן ֵַָָָה',
הּוא ׁשהּכבֹוד זמן ּכל ּכי ְְְִֶַַָָָלׁשרׁשֹו.
הּוא ּכן ּבחינתֹו, לפי אחד ּכל ְְְִִֵֶָָָָּבגלּות,
לפי אחד וכל ה', ּביראי ְְְְְְִִֵֵֶַָָמזלזל
מכּבד הּוא ּכן הּכבֹוד, את ְִֵֵֶַַָּתּקּונֹו
על־ הינּו זה, ועל־ ידי וכּו', ה' ְְְְְִֵֵֶַַַיראי
ׁשהּוא ה', יראי ׁשּמכּבד הּכבֹוד ְְְִֵֵֵֶֶַַָידי
ּדהינּו לׁשרׁשֹו, הּכבֹוד החזרת ְְְְְֲִַַַַַָָָּבחינת
לׁשלֹום, זֹוכין על־ ידי־ זה ְְְִִֵֶַַָָלּיראה,
ׁשאמרּו וזהּו היטב. לעיל ְְְְֵֵֵֶֶַָָֹּכמבאר

לברכה זכרֹונם קיט:)רּבֹותינּו :(שבת ְְִִֵַָָָ
רפּואה אין ּתלמיד־חכם, ְְְִֵֶַַַָָָהמבּזה
ּתלמיד־ חכם המבּזה ּכי ְְְִִֶַַַַָָָלמּכתֹו;
ׁשּפֹוגם נמצא ה', יראי ְְְְִִֵֵֵֶַָּומזלזל
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הּיראה, לׁשרׁש מחזירֹו ואינֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָֹּבּכבֹוד,
אין ּכן ועל לׁשלֹום, זֹוכה אין ְְֲֵֵֵֶַַַָואזי
ּבאין החֹולאת ּכל ּכי למּכתֹו, ְְִִַַַַָָָָרפּואה
ּכל ּכי מחלקת, ּבחינת ְְֲִִֵֶַַַָֹעל־ ידי
ׁשאין מחלקת, ּבחינת הם ְֲִֵֵֶֶַַַַַֹהחֹולאת
מתּגּברין והיסֹודֹות ּבעצמיו, ְְְְֲִִַַַָָָׁשלֹום
ּבׁשלֹום, מתנהגים ואין זה על ְְְֲִִֵֶֶַַָזה
חֹולאת, ּבא ועל־ ידי־ זה הּׁשוה, ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּמזג
ּתלמיד־ חכם ּכׁשּמבּזה ּכן ועל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּכּידּוע.
רפּואה אין ּכן על ּבּׁשלֹום, ְֵֵֵַַָָּופֹוגם
– הרפּואה עּקר ּכי ּכּנ"ל, ְְִִַַַַָָָלמּכתֹו
ׁשלֹום ּבבחינת: ּכּנ"ל, הּׁשלֹום ְְִִֵַַַַַָָעל־ ידי
ה' אמר ולּקרֹוב לרחֹוק ְַַָָָָָׁשלֹום

נז)ּורפאתיו :(ישעיהו ְִָ

הזּכירּגם הּנ"ל הּתֹורה אמירת ּבעת ַ ְְֲִִִֵַַַַָ
זכרֹונם רּבֹותינּו מאמר ז"ל ְֲִֵֵַַַַַָרּבנּו

ּבחנּכה מסּפידין אין כא:לברכה: (שבת ְְֲִִִֵַַָָָֻ
תר"ע) סי' ּׁשּפרׁשובשו"ע מה זֹוכר ואיני ,ְִֵֵֵֵֶַ

ּכי ּדעּתי, לענּיּות (והּנראה ְְְֲִִִִֶַַַּבֹו.
לתּקן ּבׁשביל הּוא ְְְִִֵֵֶַַההסּפד
על־ידי ׁשּנפּגם הּכבֹוד, ְְְְִִֵֶַַַַָהסּתּלקּות

ׁשהיההסּת הּזה, הּצּדיק ּלקּות ְְִִֶֶַַַַָָ
ׁשעל־ ידי־ זה הרּבים, את ְְִִֵֶֶֶַַַָמצּדיק
ּוכמֹו ּכּנ"ל, הּכבֹוד הארת ְִֶַַַַַָָעּקר

לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו
ּדׁשכבי יקרא אֹו ּדחּיי יקרא ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָהסּפדא

מו:) אין(סנהדרין ּבחנּכה ּכן ועל .ְֲֵֵַַָֻ
הּכבֹוד מאיר אז ּכי ּבֹו, ְִִִִֵַַָָמסּפידין

ּכּנ"ל). נר־ חנּכה ְֲֵֵַַַָֻעל־ ידי

ענוהלעיל: כבֹוד ולפני (משליוזהּו: ְ ֵ ְְְֲִֵֶָָָ
זֹוכיןטו) ענוה על־ידי ּכי ;ְֲִִֵַָָ

ׁשעּקר לעיל, ּכמבאר ְְְִֵֶַַָָֹלכבֹוד,
ּגרים על־ ידי הּוא הּכבֹוד ְְִִֵֵַַַָהתעּלּות
זֹוכין וזה ׁשעֹוׂשין, ְְֲִִֵֶֶַָּובעלי־ ּתׁשּובה
אי ולּתֹורה וכּו', חסד ּתֹורת ְְְִֵֶֶַַַָעל־ ידי
ענוה על־ ידי אם ּכי לזּכֹות, ְְְֲִִִֵֶַָָָאפׁשר
ׁשאי נמצא, לעיל. ּכמבאר ְְְְִִֵֶַָָֹוכּו',
אם ּכי ּדקדּׁשה, לכבֹוד לזּכֹות ְְְְִִִִֶָָָֻאפׁשר
ענוה כבֹוד ולפני וזהּו: ענוה, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָעל־ ידי

ַַּכּנ"ל:

ּדברים:יסֹוד חמּׁשה – הענין ְ ְְֲִִִָָָָ
ויראה לּיראה, ּכבֹוד ְְְְֲִִִַַָָָלהחזיר
וׁשלֹום הּכללי, וׁשלֹום הּלב, ְְְִֵֶַַָָָאל

ְִַָהּפרטי:

ׁשּזהלהחזיר ּבתׁשּובה, ּבני־ אדם ְ ַ ֲ ִ ְְִֵֶֶָָָ
ּתֹוציא אם יקרּבחינת ְִִִַָ ָ 

ּתּקּון הּוא – ּכּנ"ל אתוןקרימּזֹולל , ִִֵֶַַ ִ ְַָ
ּדדין: ּכאתון ְְְְֵֵַָּדדין
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È‰ÈÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ
˙e‡b „ˆ ÌeL ÈaÏa ‡‰È ‡lL ,¯eÓb Ïeh·a ‰Â‡b‰ ˙cÓ ÈÏÚÓ Ïh·˙e¿«≈≈»«ƒ«««¬»¿ƒ»∆…¿≈¿ƒƒ«≈
ÈÓˆÚ Ïh·Ï ‰kÊ‡Â ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a È˙eÏÙL Ú„ÈÏ ‰kÊ‡Â ,ÏÏk ÌÏBÚa ˙e‰·‚Â¿«¿»»¿»¿∆¿∆≈«ƒ¿ƒ∆¡∆«¬ƒ¿∆¿∆¿«≈«¿ƒ

:„‡Ó ‰ÏÙM‰ È˙‚¯„nÓ ¯˙BÈ È�ÈÚa ÔË˜ ‰È‰‡L „Ú È¯Ó‚Ï¿«¿≈«∆∆¿∆»»¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ«¿≈»¿…

‡p‡,È˙B‡ ˙BÚË‰Ï eÏÎeÈ Ï·Ï ,ÈzÚc ˙‡ ÏaÏ·Ï eÏÎeÈ Ï·Ï EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ ,‰Â‰È »»¿…»»¿≈ƒ¿«¬∆¿«¿¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ
Èk .ÏÏk ÌÏBÚa ˙e‰·‚Â ˙e‡b „ˆ ÌeL ÏL ˙eËL ˙B·LÁÓa ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿«¿¿¿∆«≈¿«¿»»¿»ƒ
„‡Ó e·‚NÂ eÏ„b ÈLÙ� ˙B¯ˆÂ ,EnÓ È˙e˜Á¯˙‰ Ï„‚Â ÈˆÁÏÂ È˜ÁBc ÌˆÚa ÈÈ�Úa È�‡¬ƒ¿»¿ƒ¿…∆¬ƒ¿«¬ƒ¿…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»«¿ƒ»¿¿»¿¿…
ÒB�Ó ÌeL ÈÏ ÔÈ‡Â .CÓBÒ ÔÈ‡ Èk ÌÓBzL‡Â ¯ÊBÚ ÔÈ‡Â ËÈa‡Â .„‡Ó ·¯ ÔÓÊ ‰Ê „‡Ó¿…∆¿««¿…¿«ƒ¿≈≈¿∆¿≈ƒ≈≈¿≈ƒ»
.EÈ„ÒÁÏ ÏÁÈÏe ,E˙ÚeLÈÏ ˙Be˜Ïe ,EÈÓÁ¯Ï ˙BtˆÏe ,„ÈÓz EÈÏ‡ ˜ÚˆÏ Ì‡ Èkƒƒƒ¿…≈∆»ƒ¿«¿«¬∆¿«ƒ»¿¿«≈«¬»∆
˙ÏaÏ·n‰ ÈzÚc ÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏBÚ .˙‡f‰ È˙e˜Á¯˙‰ ÌˆÚa ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ì‡Â¿ƒ«¿»¿…∆ƒ¿«¬ƒ«…»«¿»««¿ƒ«¿À¿∆∆
È˙Â˜z ‰„·‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙e‰·‚Â ˙e‡b „ˆ ÏL ‰f‰ ÏeaÏa‰Â ˙‡f‰ ˙eËM‰ Ìb««¿«…¿«ƒ¿«∆∆«≈¿«¿«¿»»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁ ‡Ïn‰ È�BÓk ·eË ÏkÓ ¯Ú�n‰ ¯Ú� ‰kÊÈ ‰na Èk .‰ÏÈÏÁ»ƒ»ƒ«∆ƒ¿∆«««¿…»ƒ»»ƒ«»≈¬»ƒ«¬¿»ƒ
Ò�B‡a „ÈÊÓ·e ‚‚BLa ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa EÈ�ÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚÂ È˙‡ËÁL∆»»ƒ¿»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¿«¬»»ƒ«¬∆¿≈¿≈ƒ¿∆

:‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ ,ÔBˆ¯·e¿»ƒ¿««««∆

‡p‡,È�ÏÈv‰ ,È�¯ÊÚ ,È�¯ÊÚ ,ÈÏÚ ‡� ÏÓÁÂ ÒeÁ .„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� ÏÚ ÏÓÁ ,‰Â‰È »»¿…»¬…««¿ƒ»À¿»»¿…«¬…»»«»¿≈ƒ»¿≈ƒ«ƒ≈ƒ
„‡Ó ÌÈa¯Ó ‰n‰ ÈÎ¯ˆ Èk ,Ì„˜ Lw·l ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï ˙Ó‡a Èk ,È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒƒ∆¡∆…»«¿ƒ«¿«≈…∆ƒ¿»«≈»¿Àƒ¿…
Èea¯ ÌˆÚ ˙‡ ÏÏk L¯ÙÏe ¯‡·Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‚Â .L¯ÙÏe ¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â „‡Ó¿…¿«¿ƒ¿»»¿»≈¿»≈¿«ƒ∆¿»¿»≈¿»≈¿»∆…∆ƒ
‰a¯‰ È˙M„˜ ˙‡ ÈzÏ˜Ï˜Â ,ÈLÙ� ˙‡ ÈzÏ·ÁÂ ,„‡Ó „Ú È˙È�Ú� Èk È˙BLwa ÈÎ¯»̂¿≈«»«ƒ«¬≈ƒ«¿…¿»«¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À»ƒ«¿≈
ÏÎa ÈÏÚ ÌÈÙ„B¯Â ÌÈ·¯B‡ Èk ,ÈÙ„B¯Ó ‰Áe�Ó ÌeL ÈÏ ÔÈ‡Â ,C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó¿…¿ƒƒ»≈∆¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«¿»
È�È‡Â ,„‡Ó Ï„Â LÏÁ ÈÁk ,„‡Ó ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚ·e ,LnÓ Ú‚¯ ÏÎ·e ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú≈¿»»»¿»∆««»«¬«»«ƒ¿……ƒ»»¿«¿…¿≈ƒ

:Ìc‚�k „ÓÚÏ ‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ ÌeL Ú„BÈ≈«≈»¿«¿»«¬…¿∆¿»

‡p‡·Ï·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ÔpÁ˙‰Ï CÈ‡ È�ÚÈ„B‰ EÈÏ‡ ˜Úˆ‡M ‰Ó È�¯B‰ ,‰Â‰È »»¿…»≈ƒ«∆∆¿«≈∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡∆¿≈
·eLÏ È�kÊ˙e È�pÁzL .EÏˆ‡ ÌÈÓÁ¯a È˙Lwa ÏÚÙÏ ÏÎe‡L ÔÙ‡a ,ÌÏL»≈¿…∆∆«ƒ¿…«»»ƒ¿«¬ƒ∆¿¿∆¿»≈ƒ¿«≈ƒ»
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¯eÒÏ ÈÏ·Ï ‰kÊ‡L ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰ÏÂ EÈÏ‡ ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»≈∆¿ƒ¿ƒ¿¿«≈«»¿«»∆∆¿∆ƒ¿ƒ»
¯aLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÈ˙BˆnÓe E�Bˆ¯Ó≈¿¿ƒ¿¿∆»ƒ¿…≈«»¿«»¿∆¿∆¿«¬∆»«ƒ¿«≈
˙e‡b „ˆ ÌeL ÈaÏ· ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ,ÈÏe·b ÏÚÓe ÈÏÚÓ ˙ÈÏÎ˙a ‰Â‡b‰ ˙cÓ Ïh·Ïe¿«≈ƒ«««¬»¿«¿ƒ≈»«≈«¿ƒ¿…«¬∆¿ƒƒ«≈
‰ÓÎÁa Ô‰ Ì‰a Ïcb˙‰Ï Ì„‡ È�a C¯cL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ .ÏÏk ÌÏBÚa ˙e‰·‚Â¿«¿»»¿»ƒ»«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿«≈»∆≈¿»¿»
˙Ó‡a ÏÙLÂ Â�Ú ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡ ÌlÎa - ˙e¯ÈLÚa Ô‰Â ‰¯e·‚a Ô‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¬ƒ¿À»∆¿∆ƒ¿»»¿»≈∆¡∆

Ïk Ì‰a Ïcb˙‡Â ‰‡b˙‡ Ï·Ï˜È¯ È�‡Â ÈÎ�‡ ¯Úa Èk ‰Â‰È ÈzÚ„È Ì�Ó‡ Ì‡ .Ï ¿«∆¿»∆¿∆¿«≈»∆¿»ƒ»¿»»«¿ƒ¿…»ƒ««»…ƒ«¬ƒ≈
ÌeL ÈÏ ÔÈ‡Â ,"ÈÏ Ì„‡ ˙�Èa ‡ÏÂ LÈ‡Ó ÈÎ�‡ ¯Úa Èk" ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯ÒÁÂ¿»≈ƒ»≈«¿»ƒƒ««»…ƒ≈ƒ¿…ƒ«»»ƒ¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰¯e·b ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ ‡Ï È„Èa ÔÈ‡Â ,˙e¯ÈLÚÓ Ô˜È¯ È˙È·e ,LÙ�Â Ûe‚a ‰¯e·‚e Ák…«¿»¿»∆∆≈ƒ≈»≈¬ƒ¿≈¿»ƒ…»¿»¿…¿»¿…

.ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ÏL ˙È�Áe¯ ˙e¯ÈLÚ ‡ÏÂ ˙ÈÓLb ˙e¯ÈLÚ¬ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ√ƒ∆«¬ƒƒ

ÈÙÏeÌˆÚÂ „‡Ó ‰ÏÙM‰Â ‰pËw‰ È˙‚¯„Ó ˙eÏÙLÂ ˙Úk È˙e�Ë˜Â È˙eÏÙL Ï„b ¿ƒ…∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿≈»ƒ«¿«»¿«¿≈»¿…¿…∆
.‰Â‡b‰ Ïeha ÏÚ Ïlt˙‰Ï ÏÏk CÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ ‡Ï È‡cÂa ,EnÓ È˙e˜Á¯˙‰ƒ¿«¬ƒƒ¿¿««…»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈«ƒ««¬»
ÌbL „Ú ,e�z·LÁÓ ÏeaÏ·e e�zÚc ˙¯ÈÎÚÂ e�··Ï Ú¯ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ‡Ï‰ C‡«¬…«»»«¿»∆…«¿»≈«¬ƒ««¿≈ƒ¿«¬«¿≈«∆«
˙eËLa Ìb „‡Ó e�zÚc ˙‡ ÌÈ·a¯ÚÓe ÌÈÏaÏ·Ó Ì‰ e�˙e˜Á¯˙‰ ÌˆÚa elÙ‡¬ƒ¿…∆ƒ¿«¬≈≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿ƒ∆«¿≈¿…«ƒ¿
ÏkÓe ,¯BÁ‡Â ÌÈ�t e�ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ‰˙È‰ ¯L‡ „Ú ,˙e‡‚Â ˙BÈ�t ÏL ‰f‰ ÏeaÏ·eƒ¿«∆∆¿ƒ¿≈«¬∆»¿»«ƒ¿»»»≈»ƒ¿»ƒ»
‰z‡ ¯L‡k ,EÈÏ‡ ÒB�Ó ÌeL e�Ï ÌÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .ÌÈ„„ˆ ÈcvÓe e�ÈÏÚ ÌÈ·¯B‡ „«̂¿ƒ»≈ƒƒ≈¿»ƒ¿≈«ƒƒ»»≈∆«¬∆«»

.e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È»«¿»¿…»¡…≈≈…≈¬≈

C‡˙Ó‡a E˙ÚeLÈÏ ˙Ú ÏÎa ÏÁÈÓe ‰e˜Óe ‰tˆÓe „ÓBÚ È�‡ ÔÈ„Ú ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ «««ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈¿«∆¿«∆¿«≈¿»≈ƒ»¿∆¡∆
˙BaÏ ÔÁBa ‰z‡Â ˙Ú ÏÎa ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰z‡ Èk e�Ú„È Èk ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯Ïe¿«¬∆»«ƒƒ»«¿ƒ«»»≈«¬ƒ¿»≈¿«»≈ƒ
ÌÈˆÙÁ e�‡ e�aÏ ˜ÓÚ ˙eiÓÈ�ÙaL Ú„BÈ ‰z‡Â .˙BÓeÏÚz‰ Ïk Ú„BÈÂ ˙BÈÏÎe¿»¿≈«»««¬¿«»≈«∆ƒ¿ƒƒ…∆ƒ≈»¬≈ƒ
ÌeL ÈÏa „ÈÓz ˙Ó‡a E�Bˆ¯ ˙BNÚÏÂ ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï „‡Ó ÌÈ˜˜BzLÓeƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆¿«¬¿¿∆¡∆»ƒ¿ƒ
EÈÓÁ¯a e�kÊÂ Ïk ÔB„‡ ÌÈÓMaL e�È·‡ E�ÚÓÏ e�ÈÏÚ ÏÓÁ Ôk ÏÚ .ÌÈÏeaÏ·e ˙Bi�t¿ƒƒ¿ƒ«≈¬…»≈¿««¿»ƒ∆«»«ƒ¬…¿«≈¿«¬∆
˙B�ÈÁa ÏÎÏ ‰kÊ‡L „Ú Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰Â‡b‰ ˙cÓ e�ÈÏÚÓ ˜lÒ�e Ïh·pL ÌÈa¯‰»«ƒ∆¿«≈¿«≈≈»≈ƒ«««¬»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆¿∆¿»¿ƒ
È�ÙÏ ,ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk È�ÙÏ ˙Ó‡a ÏÙLÂ Â�Ú ˙BÈ‰Ï ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ˙eÏÙLƒ¿∆¡∆«¬ƒƒ¿»»¿»»∆¡∆ƒ¿≈»»»∆»»ƒ¿≈
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Ï‚˙Â En‡Â EÈ·‡ ÁÓNÈ" :Ì‰a Ìi˜ÈÂ ."·‡ ÁnNÈ ÌÎÁ Ôa" :Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡� ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆¡»¬≈∆≈»»¿««»ƒÀ«»∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆¿»≈
Ì‰ÈÓÈ Ïk E�Bˆ¯ eNÚÈÂ ,ÌÈÓÈÚp·e ·Bha Ì‰È˙B�Le Ì‰ÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ."Ez„ÏBÈ«¿∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈∆««¿ƒƒ¿«¬¿¿»¿≈∆

:ÌÏBÚÏ¿»

‡p‡Ïk ÏÚ ÈÏ ÏBÁÓe ,ÌÈÓÁ¯· È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe ,ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÈÏÚ ÏÓÁ ‰Â‰È »»¿…»¬…»««≈»««≈ƒ¿¬«¿«¬ƒ¿ƒ«»
,ÌÈi˜� ÌÈ„‚·a È�LÈaÏ‰Â ÌÈ‡Bv‰ ÌÈ„‚a‰ Ïk ÈÏÚÓ ËÈLÙ‰Ï ‰eˆÂ ,È˙B�BÂÚ¬«¿«≈¿«¿ƒ≈»«»«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ
˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊÂ ,È¯ÊÚ· ‰È‰Â ,ÌÈLB„˜e ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿≈¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ¿«ƒƒ
LÈaÏz Ôk ‰f‰ ÌÏBÚa ˙ÈlËa ‰qk˙Ó È�‡L ÌLÎe .˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Èe‡¯k»»¿«¿ƒ«¿≈¿≈∆¬ƒƒ¿«∆¿«ƒ»»«∆≈«¿ƒ
.ÌÈ�·Ïe ÌÈi˜� ÌÈ„‚·a Ô�a¯c ‡˜eÏÁ·e ‰‡� ˙ÈlËa È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ� ˙‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ»»«¬»¿«»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
."¯ÒÁÈ Ï‡ EL‡¯ ÏÚ ÔÓLÂ ÌÈ�·Ï EÈ„‚a eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :·e˙kL ‡¯˜Ó Èa Ìi˜ÈÂƒÀ«ƒƒ¿»∆»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿∆∆«…¿«∆¿»

‰Óe˜ÈLÙ� „B·k ÏÚÂ LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ÏÚ ÒÁ‡L È�kÊÂ ÈaÏa Ô˙Â ,È˙¯ÊÚa »¿∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«≈ƒ∆»…«¿¿«»¿«»¿«¿«¿ƒ
E„B·k ÏÚ e�ÒÁ ‡Ï Èk ,e�„B·k Ïc ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa Èk .È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈»«ƒ«¿≈ƒ…«¿«¿¿
˙eÏb‰ ÏeÊÏÊ ˜ÓÚa e�„B·k È˜ÏÁ eÏÙ� ¯L‡ „Ú ,„‡Ó e�ÈLÙ� ˙‡ e�ÈÊ·e e�„B·k ÏÚÂ¿«¿≈»ƒ∆«¿≈¿…«¬∆»¿∆¿≈¿≈¿…∆ƒ¿«»
ÌÈ„e¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ ‰‡¯e ,‰cp‰ ˙‡ÓËk e�eˆwLÂ ,ÌÈBba e�„B·k Ïc .„‡Ó¿…«¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À¿««ƒ»¿≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÏÏÎa „‡Ó.Ë¯Ù·e ¿…ƒ¿»ƒ¿»

‰ÒeÁÈ„k ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡¯a ‰Ê ÏÈ·La ¯L‡ ,LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ÏÚ »«¿¿«»¿«»¬∆ƒ¿ƒ∆»»»»»»À»¿≈
‡¯˜p‰ Ïk" :·e˙kL BÓk .Ï‡¯NÈ EnÚ È„È ÏÚ E„B·k ‰lÚ˙ÈÂ Ïcb˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«∆¿¿«¿≈«¿ƒ¿»≈¿∆»…«ƒ¿»
Ïh�Â ,ÌÈ¯ÊÏ „B·k‰ Ïk Ct‰� ‰nÏÂ ."ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓL·ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»»∆¿«»«»¿»ƒ¿À«
Ïk Ì‰Ï LÈ ¯L‡ ,ÌÈÚL¯‰Â Ì"ekÚ‰ ÔÈa ˙eÏba „B·k‰ ÏÙ�Â ,Ï‡¯NiÓ „B·k‰ Ïk»«»ƒƒ¿»≈¿»««»«»≈»«¿»¿»ƒ¬∆≈»∆»
:˙Ú ÏÎa e�˙B‡ ÌÈf·Óe ÌÈÙ¯ÁÓ ¯L‡ ,ÔBÈf·Ïe ‰t¯ÁÏ Ï‡¯NÈ EnÚÂ ,„B·k‰«»¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿»¿ƒ»¬∆¿»¿ƒ¿«ƒ»¿»≈

ÔÎ·eÈ�ÚÈLB‰Â È�„ÚÒe .L„wÓ E¯ÊÚ ÁÏLe ,E„B·k ÔÚÓÏe E�ÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ¿≈«≈»≈¿««¿¿««¿∆¿«∆¿¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿ƒ≈ƒ
‰kÊ‡Â ,E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ‰zÚÓ ¯¯BÚ˙‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿ƒ¿≈≈«»∆¡∆¿≈»≈«¬»¿¿ƒ¿»∆¿∆¿∆
¯a„Ï ÌÈ¯Á‡ ËM˜Ï Ì‚Â ÈÓˆÚ ËM˜Ï ‰kÊ‡Â .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ‰zÚÓ≈«»»ƒ¿»¿≈»¿»∆¿∆¿∆¿«≈«¿ƒ¿«¿«≈¬≈ƒ¿«≈
ÁazLiL È„k ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a Ì·ÈL‰ÏÂ ˙Ó‡‰ Ì‰Ï ˙Bl‚Ïe ÌaÏ ÏÚ«ƒ»¿«»∆»¡∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆¿≈∆ƒ¿««
¯˙BÈa ÌÈ˜Á¯Ó‰Lk E„B·k ¯wÚ ‰Ê Èk ,È„È ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ‰lÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿¿«»¿«»«»ƒƒ∆ƒ«¿∆¿∆«¿À»ƒ¿≈
‡lÚ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c ‡ÓL ¯wÈ˙‡Â ˜lzÒ‡ Ê‡ Èk ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙Óƒ¿»¿ƒ≈∆∆¡∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿««¿»¿À¿»¿ƒ≈»
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È�¯ÊÚÂ,‡˙eÏ‚c ‡˙elfÓ ‰M„˜c „B·k‰ ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ‡L ,È�ˆn‡Â È�˜fÁÂ È�ÚiÒÂ ¿»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆∆¿∆¿«¬«»ƒ¿À»ƒƒ»¿»»
‰kÊ‡L È�¯ÊÚÂ .LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k Ïc‚Ïe ˙BÏÚ‰Ï „ÈÓz ‰kÊ‡Â¿∆¿∆»ƒ¿«¬¿«≈¿¿«»¿«»¿»¿≈ƒ∆∆¿∆
‰kÊ‡L ‰LB„w‰ E˙‡¯È ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,‰‡¯i‰ ‡e‰L BL¯LÏ „B·k‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«»¿»¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ«»«ƒ¿»¿«¿»∆∆¿∆
ÚÈb‰Ï È�¯ÊÚ˙Â ,‰f‰ "‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ" ,„ÈÓz EÈ�tÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»«∆¿««¿≈ƒ¿«ƒ«
‰Â‰È È‡¯È „aÎÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ˙e .˙Ó‡a ˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯ÈÏ ˙eÓÏLa ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿∆¡∆¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ¿≈¿…»
˙Ó‡a „B·k‰ Ïk Ì‰Ï ÔzÏÂ ,Ìc‚� ˙Ó‡a e�ÓˆÚ Ïh·Ï ‰kÊpL ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a∆¡∆¿≈»≈∆ƒ¿∆¿«≈«¿≈∆¡∆∆¿»¿ƒ≈»∆»«»∆¡∆
Ì‚t ÈÏa ˙eÓÏLa ‰‡¯ÈÏ ‰kÊ�Â .‰‡¯i‰ ÈÓ‚t e�È„È ÏÚ Ôw˙iL ÔÙ‡a ,ÌÏL ·Ï·e¿≈»≈¿…∆∆¿À««»≈¿»≈«ƒ¿»¿ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»

Â .ÏÏk."ÂÈ‡¯ÈÏ ¯BÒÁÓ ÔÈ‡ Èk ÂÈLB„˜ ‰Â‰È ˙‡ e‡¯È" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜È ¿»ƒÀ«»ƒ¿»∆»¿∆¿…»¿»ƒ≈«¿ƒ≈»
˙‡eÙ¯ È�‡t¯˙Â ÈÓˆÚa ÌBÏL ‰È‰iL ‰kÊ‡Â .ÈzÓ‡ ˙eÓÏLÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆«¿≈∆ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆¿∆∆ƒ¿∆»«¬»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
ÌeÓ ÌeL ÈÏa ÈzÓ‡ ˙eÓÏLa ÌÏL ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,Ûeb‰ ˙‡eÙ¯e LÙp‰«∆∆¿««¿…∆∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ
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B�Ba¯ÌÈÓeÓ ‡ÏÓ È�‡ Èk ,˙eÓÏMÓ „‡Ó ˜BÁ¯ È�‡ ÂLÎÚ Èk ÈzÚ„È ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»«¿ƒƒ«¿»¬ƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈ƒ
È¯N·a Ì˙Ó ÔÈ‡" .Ì˙Ó Èa ÔÈ‡ L‡¯ „ÚÂ Ï‚¯ ÛkÓ ,„‡Ó ‰a¯‰ ÌÈÓ‚Ùe¿»ƒ«¿≈¿…ƒ«∆∆¿«…≈ƒ¿…≈¿…ƒ¿»ƒ
ÈzÏh‰L ÌÈÓeÓ ÌÈ‡ÏÓ È¯·È‡ ÏÎÂ ."È˙‡hÁ È�tÓ ÈÓˆÚa ÌBÏL ÔÈ‡ ,EÓÚÊ È�tÓƒ¿≈«¿∆≈»«¬»«ƒ¿≈«»ƒ¿»≈»«¿≈ƒƒ∆ƒ«¿ƒ
È�È‡Â ˙Ó‡a E˙„B·ÚÓ ˜BÁ¯ È�‡ ‰Ê ˙ÓÁÓ ,ÌÈa¯n‰ ÈÚLÙe È˙B�BÂÚ È„È ÏÚ ÈLÙ�a¿«¿ƒ«¿≈¬«¿»««¿Àƒ≈¬«∆¬ƒ»≈¬»¿∆¡∆¿≈ƒ
Ïk" Èk .Èe‡¯k ˙eÓÏLa ‰lÙz ÌeL Ïlt˙‰Ï ‰ÎBÊ È�È‡Â ‰nz ‰„B·Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¬»«»¿≈ƒ∆¿ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿≈»»ƒ»
.EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰kÊ‡ ‰na ,‰lÙzÓ ˜BÁ¯ È�‡L ¯Á‡Óe ."·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…ƒ¿»≈««∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿∆¿ƒ¿»≈≈∆

È·‡ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Èk ÈzÚ„È Ì�Ó‡ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,‡lk ‡ÓÏÚc B�Ba¯ ,ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒƒ¿»¿»…»»≈«¬ƒ»¿»»«¿ƒƒ««ƒ≈
,È·‡ :EÈÏ‡ ‡¯˜‡Â ÈÏB˜ È˙BÓÈ¯‰ Ôk ÏÚ ÌÈwÁ¯nÓ È˙ÚÂL ÏB˜ ÚÓBL ‰z‡«»≈««¿»ƒƒ∆¿«ƒ«≈¬ƒƒƒ»∆¿»≈∆»ƒ
EÈÏ‡ ,ÚeL‡ EÈÏ‡ ˜ÚÊ‡ EÈÏ‡ Ïlt˙‡ EÈÏ‡ ,È‰Ï‡Â ÈkÏÓ ,È�B„‡ ,È�B„‡ ,È·‡»ƒ¬ƒ¬ƒ«¿ƒ≈…»≈∆∆¿«»≈∆∆¿«≈∆¬«≈«≈∆
È�pÁÂ ÒeÁ ,Ètk ÈzÁhL EÈÏ‡ ,‰Ú¯Î‡Â ‰ÂÁzL‡ EÈ�ÙÏ ,ÁhzL‡ EÈ�ÙÏ ,ÔpÁ˙‡∆¿«»¿»∆∆¿«≈«¿»∆∆¿«¬∆¿∆¿»»≈∆ƒ«¿ƒ««¿»≈ƒ
ÔBÚnÓ ÈÏÚ ÁÈbL˙Â ÈÏÚ EÈÚÓ ‡� eÓ‰È ,ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯·e E˙ÏÓÁa ÈÏÚ ÏÓÁÂ«¬…»«¿∆¿»¿¿«¬∆«¿ƒ∆¡»≈∆»«¿«¿ƒ«»«ƒ¿
,„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� È·B‡ÎÓ ˙‡ ‡t¯˙e ,‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ·e ‰·‰‡a EL„»̃¿¿¿«¬»¿∆¿»¿»ƒ≈»¿«≈∆«¿≈«¿ƒ»À¿»»¿…
LnzL‰Ï Ek¯c Èk .¯·‡Â ¯·‡ ÏkÓ ÈLÙ�a ÈzÏh‰L ÌÈÓen‰ Ïk ÈÏÚÓ ¯ÈÒ˙Â¿»ƒ≈»«»«ƒ∆ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»≈∆ƒ«¿¿¿ƒ¿«≈
‰iÁÓ ‰z‡Â .¯tÒÓ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ˙B‡ÏÙ�Â ˙BÏB„b ‰NBÚ ‰z‡Â ÌÈ¯aL� ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ¿»ƒ¿«»∆¿¿ƒ¿»«≈≈∆¿≈ƒ¿»¿«»¿«∆
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Ïˆ‡ È¯Ó‚Ï ÈÙeb Ïha˙iL „Ú ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˙BcÓe Ûeb‰ ˙BÂ‡z Ïk È¯Ó‚Ï ÈpnÓƒ∆ƒ¿«¿≈»«¬«ƒ»»»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈≈∆
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ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÓÏL ˙B�a¯˜Â ˙¯Ë˜ BÓk EÈ�ÙÏ È˙lÙz ÔBk˙Â .˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a EÈ�ÙÏ¿»∆¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆¿¿…∆¿»¿¿¿»ƒ»ƒ

.ÌÏLÂ ÌÈÓz LÈ‡ È„ÈŒÏÚ EÈ�ÙÏ¿»∆«¿≈ƒ»ƒ¿»≈

B�Ba¯È˙Lw·e È˙pÁ˙e È˙lÙz ¯cÒÏ È�kÊÂ È�BÓk Ìl‡Ï EÈt Á˙t ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«»»ƒ
Ïk ˙‡Â ,„ÈÓz EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN L¯ÙÏ ÏÎe‡L ,˙Ú ÏÎa ˙Ó‡a Èe‡¯k EÈ�ÙÏ¿»∆»»∆¡∆¿»≈∆«¿»≈ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿∆»
.ÈÏÚ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a .ÌÈ�e�Á˙Â ÌÈÓÁ¯a ˙Ó‡a ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»∆¡∆¿«¬ƒ¿«¬ƒ¿…∆∆∆¿∆¿≈«¬∆»«

:„ÈÓz ÌÈÓÁ¯a È˙Lw· ‡lÓ˙e¿«≈«»»ƒ¿«¬ƒ»ƒ

‡p‡e�LwaM ‰Ó ÏÎÏ ÚÈb‰Ï ‰kÊpL e�¯ÊÚÂ ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,‰Â‰È »»¿…»«≈»≈¿«¬∆»«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆¿«ƒ«¿»«∆ƒ«¿
¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙eÎÊe ÁÎa ‰kÊpL ,EÈ�ÙlÓe�ÈÏÚ CLÓiL ˙Ó‡ È˜Ècˆ ÏL ‰ ƒ¿»∆∆ƒ¿∆¿…«¿≈∆«»∆«ƒ≈¡∆∆À¿«»≈

,EÈÏ‡ ˙Ó‡a ¯¯BÚ˙‰Ï ‰kÊpL „Ú ,e�˙ÓL� L¯MÓ ˜ÊÁ ˙eˆˆB�˙‰Â ‰ÏB„b ‰¯‡‰∆»»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ…∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆¡∆≈∆
„B·k‰ ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊpL „Ú ,e�È˙B�BÂÚ Ïk ÏÚ ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏÂ¿»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆«»¬≈«∆ƒ¿∆¿«¬«»
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙iL ‰kÊ�Â .‡˙eÏ‚c ‡˙elfÓ ,˙BtÏw‰ È˜ÓÚÓ ,˙eÏb‰ ˜ÓÚÓ ‰M„˜cƒ¿À»≈…∆«»≈ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»¿»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
ÏÎa E„B·Î ‰lb˙ÈÂ ,„ÈÓz e�È„È ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ÌÓB¯˙ÈÂ ‰lÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿≈¿¿«»¿«»«»≈»ƒ¿ƒ¿«∆¿¿¿»
Ìi˜ÈÂ "B„B·kÓ ‰¯È‡‰ ı¯‡‰Â" :·e˙kL BÓk ,E„B·kÓ ı¯‡ ¯È‡z .Blk ÌÏBÚ‰»»À»ƒ∆∆ƒ¿∆¿∆»¿»»∆≈ƒ»ƒ¿ƒÀ«

."¯ac ‰Â‰È Èt Èk ,ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â ,‰Â‰È „B·k ‰Ï‚�Â" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿¿…»¿»»»»«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈
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‰kÊ�Â‰‡¯ÈÏ ‰kÊ�Â ,‰‡¯i‰ ÈÓ‚t ÌÈÓÏL� eÈ‰ÈÂ ,‰‡¯i‰ L¯LÏ „B·k‰ ˙BÏÚ‰Ï ¿ƒ¿∆¿«¬«»¿…∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ¿∆¿ƒ¿»
‰kÊ�Â .e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ˙‡ ‰f‰ "‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰" ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»«∆∆¿…»¡…≈¿ƒ¿∆
¯·c ÌeMÓ „ÁÙÂ ‰‡¯È ÌeL e�Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯È ,‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«»¿¿…ƒ¿∆»ƒ¿»»««ƒ»»
ÈzÏ·Ï e�È�t ÏÚ E˙‡¯È ‰È‰˙Â ,„ÈÓz „ÁÙ�Â ‡¯È� „·Ï EnÓ Ì‡ Èk .ÌÏBÚaL∆»»ƒƒƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿ƒ

.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ÏÏk ‡ËÁ�∆¡»¿»≈«»¿«»

È„È ÏÚÂÏÏÎ� ‰È‰ÈÂ Ïha˙È Ûeb‰Â .e�ÈÓˆÚa ÌBÏL ‰È‰iL ÌBÏLÏ e�kÊz ‰‡¯i‰ ¿«¿≈«ƒ¿»¿«≈¿»∆ƒ¿∆»«¬»≈¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿»
‰lÙ˙Ï ‰kÊ�Â .„ÈÓz ˙Ó‡a E�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ‰LB„w‰ ‰ÓLp‰ CB˙a¿«¿»»«¿»«¬¿¿∆¡∆»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
ÌÈNz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e .ÌÏBÚa ÌBÏL CÈLÓ˙Â ,„ÈÓz e�˙lÙz ÚÓL˙Â ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¬∆»«ƒ»ƒ
ÔÓ ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ Ïk ˙‡ Ïh·˙e ,‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL»¿»«¿»∆«¿»¿»«¿»∆«»¿«≈∆»ƒ≈«¬…∆ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈÓ¯Bb ÌÈÏe˜Ï˜Â ˙BÚ¯ ‰nk zÚ„È Ec·Ï ‰Â‰È ‰z‡ Èk ,ÌÏBÚ‰»»ƒ«»¿…»¿«¿»«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ·e ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈa ÂLÎÚ LiL ˙˜ÏÁn‰ ÌˆÚ Ë¯Ù·e ÂLÎÚ LiL ˙˜ÏÁn‰««¬…∆∆≈«¿»ƒ¿»…∆««¬…∆∆≈«¿»≈««ƒƒ≈«¿≈ƒ

.B¯·ÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ·Ï ˜ÏÁ ¯L‡ „Ú ,¯BcaL∆««¬∆»«≈»∆»¿∆»≈¬≈

‡p‡ÔÈa ÌBÏL ÌÈN˙Â ,ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰l‚˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,‰Â‰È »»¿…»«≈»≈¿«¬∆»«ƒ¿«∆»¡∆»»¿»ƒ»≈
Ìb ÌBÏM‰ CLÓiL „Ú ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÌBÏL ÚÈtL˙Â ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈¿»¿«¿ƒ«»¿»»»«∆À¿««»«
Ïk ÔÈa ÏB„b ÌBÏM‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê eÓÁ¯È ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎÂ ,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¬∆«∆¿ƒ¿∆«»»≈»

:ÌÏBÚaL ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒ∆»»

(‰ÎÂ�ÁÏ)

e�¯ÊÚÂ˙eÓÏLa BpÓÊa ‰k�Á ¯� ˙˜Ï„‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊpL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆¿«≈ƒ¿««¿»«≈¬À»ƒ¿«ƒ¿≈
Ïk Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .Èe‡¯k ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰�eÎ·e ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a Èe‡¯k»»ƒ¿À»¿»√»¿«»»¿»«¬»»»¿ƒ¿∆¿«≈»
e�˙ÂˆÓ Ìei˜ EÈ�ÙÏ ·LÁÈÂ .‰k�Á ¯� ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ EÈ�ÙÏ e�¯kÊ‰L ‰l‡‰ ÌÈ�ewz‰«ƒƒ»≈∆∆ƒ¿«¿¿»∆«¿≈ƒ¿«≈¬À»¿≈»≈¿»∆ƒƒ¿»≈
e¯È‡ÈÂ .da ÌÈeÏz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯˙Â ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t ÏÎa ‰e�Ói˜ el‡k¿ƒƒ«¿»¿»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ
,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa e�˙ÂˆÓ ˙M„˜ ¯B‡ EÈ�ÙÏ¿»∆¿À«ƒ¿»≈¿»»»À»¿ƒ¿∆¿«≈»»»À»
EÈÓÁ¯a e�kÊzL Ô�a¯„e ‡˙È¯B‡c ˙ÂÂˆn‰ Ïk Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ .BÊ ‰ÂˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿»¿«¿≈ƒ»«ƒ¿…¿«¿»¿«»»∆¿«≈¿«¬∆
CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰ÏB„b ˙eÓÏL·e ‰ÏB„b ‰ÁÓN·e ‰‡¯i·e ‰·‰‡a Ìlk Ìi˜Ï¿«≈À»¿«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
‰Â‰È ÔzÈ BnÚÏ ÊÚ ‰Â‰È" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa Ez‡Ó ÌBÏL»≈ƒ¿¿»»»À»ƒÀ«ƒ¿»∆»¿…»…¿«ƒ≈¿…»
ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ ."ÌBÏM· BnÚ ˙‡ C¯·È¿»≈∆««»∆»ƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈



טו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּגנּוז 175 ָ ַאֹור

טותורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו  ִ ֲֹ ֶ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ֶ ַ ְואּתם
יט)וכּו': (שמות ְ 

טעםמיא לטעם הּגנּוזׁשרֹוצה ,אֹור ִ ְִֶֶַַַָֹ
ׁשּיתּגּלה הּתֹורה סֹודֹות ְְִֶֶַַַָהינּו
הּיראה מּדת להעלֹות צריְך ְְֲִִִִֶַַַָָָלעתיד,

ְְָָלׁשרׁשּה:

ּבבחינתּובּמהב הּיראה, את מעלין ַ ֶ ְְֲִִִִֶַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו (משלימׁשּפט, ְְִֶָָ

וארץכט) ארץ, יעמיד ּבמׁשּפט מלְך :ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יראה, ּבחינת (תהליםהּוא ְְְִִֶַָָ

ּכלעו) את ׁשּיׁשּפט הינּו יראה; ארץ :ְְְִֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו קיב)עסקיו, יכלּכל(שם : ְְְֲֵֶַָָָ

וידין ׁשּיׁשּפט הינּו ּבּמׁשּפט; ְְְְְִִִֶַַָָָָֹּדבריו
מעליו יסיר ּובזה עסקיו, ּכל ְְֲִֵֶַָָָָָָָּבעצמֹו
יראה ּבחינת ויעלה הּפחדים, ְְְְֲִִִֶַַַָָָּכל
ולא ה', יראת אְך ותּׁשאר ּונקּיה, ְְְְִִִֵַַָָָָֹּברה
ּדן אדם ּכׁשאין ּכי אחרת. ְְִִֵֶֶֶַָָָָיראה
וׁשֹופטין ּדנין אזי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶַַָוׁשֹופט
למּטה, ּדין אין אם ּכי למעלה, ְְְִִִֵַַָָאֹותֹו

למעלה ּדין ה)יׁש פ' שופטים ,(מ"ר ְְִֵַָ

ּבמׁשּפט האדם את ְְְְִִֶֶָָָָּוכׁשּׁשֹופטין
ּבכל נתלּבׁש הּדין אזי ְְְֲִִִֵֵַַַָָּדלעּלא,
נעׂשים הּדברים וכל ְְְֲִִִַַַָָָהּדברים,
האיׁש ּבזה לעׂשֹות לּמקֹום ְְֲִִֶַַָָׁשלּוחים

ּכ ּכתּוב, חכמינּומׁשּפט ׁשאמרּו מֹו ְְְֲִֵֶָָָָ
לברכה מא)זכרֹונם 'למׁשּפטיָך(נדרים : ְְְְִִִֶָָָָ

ּדין לעׂשֹות עבדיָך' 'הּכל אזי – ְֲֲֲִֶַַַָָֹעמדּו'
את ּכׁשּׁשֹופט אבל האדם; ְְֲֵֶֶֶָָָָּבזה
ּדין אין למּטה ּדין ּוכׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו,
ּבׁשּום מתלּבׁש הּיראה ואין ְְְְְְִִֵֵַַַָָלמעלה,
הּוא ּכי האדם, את לעֹורר ְִֵֶָָָָָּדבר

וזהּו נתעֹורר. נ)ּבעצמֹו וׂשם(תהלים : ְְְְְִֵֶַָ
ארחֹותיו ׁשּׂשם מי – סוטהּדרְך (כשדרז"ל ְִֶֶֶָָָ

ּכמֹוה:) ארחֹותיו, ׁשּׁשֹופט הינּו ,ְְְֵֶַָָ
כא)ׁשּכתּוב הּמׁשּפטים(שמות ואּלה : ְְִִֵֶֶַָָ

ּתׂשים אראּנּו(א)אׁשר על־ידי־זה: – ְְֲִֵֶֶֶַַָ
ּכמֹו יראה, ּבחינת זה אלקים; ְְְְֱִִִֵֶַַָֹּביׁשע

יב)ׁשּכתּוב ירא;(קהלת האלקים את : ְֱִֶֶָָָֹ
מהּקלּפה עֹולה יראה ּבחינת ְְְְִִִֵַַַָָָהינּו
ּכי מׁשּפט, על־ידי ְְִִֵֵַָָֻּומהאּמֹות
וזהּו ּבּקלּפה. נתלּבׁש היתה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלה
מאיזה עצמֹו את מפחד ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאדם

למד.(‡) פרשה משפטים כו, פרשה ב"ר עיין
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ּוׁשאר מּגּנבים אֹו מּׂשר – ְִִִַַָָָָדבר
נתלּבׁש ׁשהּיראה הּוא זה – ְְְִִִֵֶֶַַָָּפחדים
נתלּבׁש היה לא אם ּכי הּדבר, ְְִִִֵֶַַָָָָֹּבזה
ּבזה ּכח היה לא הּדבר, ּבזה ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹהּיראה

האדם: את להפחיד ְְִֶַַָָָָָהּדבר

ּכמֹווׁשרׁשג ּדעת, הּוא הּיראה ְ ֶֹ ְְִַַַָ
ּב"עץ־החּיים", ְִֵֶַַָׁשּכתּוב
ּדזעיר־אנּפין, ּבדעת הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַׁשּמנצּפ"ְך

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו ה'(משלי יראת ּתבין אז : ְְִִֶַָָָ
הּדעת ועּקר ּתמצא. אלקים ְְְֱִִִַַַַַַָֹודעת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּלב, כט)הּוא ולא(דברים : ְְֵֶַָֹ
עּקר ׁשם ּגם לדעת. לב לכם ִֵֶַַַַַָָָָנתן
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּיראה,

לב:)לברכה לּלב,(קידושין הּמסּור ּדבר : ְִֵַַָָָָָ
ׁשּידע הינּו מאלקיָך; ויראת ּבֹו: ְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַָָֹנאמר
הּׁשם את ליראה הינּו יתירא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָמּמי

הרֹוממּות יראת .(ב)הּנכּבד, ְְְִִַַָָ

זֹוכהּוכׁשּמּגיעד ּדעת, לבחינת ְ ֶ ַ ִ ַ ְִִֶַַַ
ּכמֹו הּתֹורה, ְְַַַָָלהּׂשגת

ח)ׁשּכתּוב ׁשכנּתי(משלי חכמה אני : ְְֲִִֶַָָָָ
ּבר־ אצל הּתֹורה ׁשּׁשכּונת – ְְֵֶֶַַַָָָערמה

ּכ ׁשּכתּובּדעת, ב)מֹו קדׁשא־(דניאל : ְְֶַַָָֻ
לחּכימין". חכמתא "יהב ְְְְִִִֵַָָָּבריְך־הּוא
יׁש ּתֹורה: ּבחינֹות ׁשני יׁש ְְֲִֵֵֵָָאבל
אבל נסּתר. ּובחינת נגלה ְְְְֲִִִִֶַַָָּבחינת
אּלא זֹוכה אינֹו נסּתר ְְִִִֵֶֶַָָלבחינת
זֹוכה העֹולם ּבזה אבל לבֹוא, ְֲִֶֶֶָָָָָלעתיד
ּתפּלה על־ידי נסּתר ְְְְִִִִֵַַָָלבחינת

על־ידי זֹוכה ולתפּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבמסירת־ נפׁש,
ׁשהיא הּתֹורה ּכי ׁשּבנגלה, ְְִִִֶֶֶַָָּתֹורה
ׁשאמרּו ּכמֹו סיני, ּבחינת היא ְְְְְִִִִֶֶַַָּבנגלה

לברכה זכרֹונם סד.)חכמינּו :(ברכות ְְֲִִֵָָָָ
עדיף, מּניהּו הי הרים, ועֹוקר ְְִִִִֵֵַַָָסיני
צריכין הּכל ּכי עדיף, סיני ְְִִִִִִֵַַָֹוהׁשיבּו:
הּכל ׁשּבנגלה והּתֹורה חּטּיא; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלמרי
ׁשּבנסּתר הּתֹורה אבל לּה, ְְְֲִִִֶַָָָָצריכין
ּובחינת לּה. ּדצריכין אּנּון ְְְִִִִִִִַָזעירין
ּכמֹו ׁשפלּות, ּבחינת הּוא ְְְִִִַַסיני

לברכה זכרֹונם חכמינּו (סוטהׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ּכלה.) הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשהּניח ,ִִֶַַָָָ

על אּלא הּתֹורה נתן ולא ְִֶֶַַַָָָָֹההרים,
לברכה זכרֹונם וחכמינּו ְְֲִִִֵַַַָָָָהר־ סיני.

ה:)אמרּו אין(שם הּׁשפל ׁשּתפּלת , ְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו נא)נמאסת, לב(תהלים : ְְִֵֶֶֶָ

ׁשהיא ּתפּלה ועל־ ידי וכּו'. ְְְְְִִִֵֶַָָנׁשּבר
ּגׁשמּיּותֹו ּכל ׁשּמבּטל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבמסירת־ נפׁש,
יכֹול אזי ּגבּול, ּוכׁשאין ּגבּול, ְְְְֲֵֵֶַָואין
אינּה ׁשהיא ׁשּלעתיד, הּתֹורה ְִִִֵֶֶֶַַָָָלהּׂשיג

ּבגבּול: נתּפסת ואין ְְְְִִֵֶֶּגבּול

חנה:וזהה ּבר ּבר רּבה ׁשאמר ְ ֶ ֶ ָ ַ ַ ָ ַ ַ ָ ָ 
ההיא לי חזי  ִ ַ ִ ֵ ָ ִ ִ ְלדידי
אקרא ּכי ּדהוי  ָ ְ ַ ִ ֵ ֲ ַ ָ ְ ְ ַאקרּוקתא,
ּכּמה ּדהגרֹוניא ואקרא  ָ ַ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ְ ַ ְּדהגרֹוניא.
ּבלעּה. ּתּנינא אתא ּבּתי. ׁשּתין  ָ ַ ְ ָ ִ ַ ָ ֲ ֵ ָ ִ ִ ֵ ֲהוי,
לתּנינא, ּובלעּה ּפּוׁשקנצא  ָ ִ ַ ְ ֵ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֲאתא
ּכּמה חזי ּתא ּבאילנא. יתב  ָ ַ ִ ֲ ָ ָ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ְּוסליק
ּפּפא רב אמר ּדאילנא. חילא  ָ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ָנפיׁש

קנד.(·) סימן לקמן עיין
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לא התם ּדהוי לאו אי ׁשמּואל:  ָ ָ ָ ִ ֲ ַ ָ ִ ֵ ְ ַּבר
 ֵ ְ ֵהימנּה:

ְַַרׁשּב"ם:
ּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניא....צפרּדע:אקרּוקתאאקרּוקתאאקרּוקתאאקרּוקתא.... ּכאקראּכאקראּכאקראּכאקרא ַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ְְְְֵַַָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ָָ

ּכרְך: ּכאֹותּה היה ּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּגדֹול ואקראואקראואקראואקרא ְְְְַָָָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ְְַַ ְְְְ ְְָָ ָָ
ּבּתיּבּתיּבּתיּבּתי.... ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין הויהויהויהוי לּה:ּכּמהּכּמהּכּמהּכּמה קאמר ּתלמּודא ַַ ַַָָ ֲֲָָ ֲֲֵֵ ִִֵֵ ִִִִ ִִָָ ֵֵָָ ְֵֵַַָָָָ

ּתּנינאּתּנינאּתּנינאּתּנינא.... לּה:אתאאתאאתאאתא קאמר ּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצא....רּבה ֲֲ ֲֲָָ ַַָָ ִִַַ ִִָָ ְְַַָָָָָָ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ָָ
נקבה: אחדּבאילנאּבאילנאּבאילנאּבאילנא....עֹורב ענף על ְְְֵֵָ ְְִִ ִִָָ ָָָָ ֶַָָָָָ

העֹופֹות: הימניהימניהימניהימני....ּכדרְך האמנּתי:לאלאלאלא לא ְֶֶָָָ ֵֵָָ ְְֵֵ ְְִִ ְֱִִִֶַֹ

– צפרּדע,אקרּוקתא רׁש"י: ּפרׁש ַ ְ ְ ָ ְְִֵֵֵַַַ
עלּית ּבחינת ְְֲִִֶַַוזה
ּכי ּדעת, הינּו לׁשרׁשּה, ְְְְִִַַַַָָָהּיראה
ּדעה צּפר מרּכבת: מּלה היא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻצפרּדע

ההגדה) ובכוונות פ"ז רבה אליהו דבי וצּפֹור(תנא ,ְִ
ּכמֹו ארץ, ּבחינת יראה, ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָהּוא

כד)ׁשּכתּוב הארץ(ישעיהו מּכנף : ְִֶֶַָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּו', ס)זמירֹות מי(שם : ְְְִִֶָ

ּכעב – אלקים אֹותּיֹות – ֱִִֵֶָָֹאּלה
ׁשרׁש היא ודעה וכּו'; ְְְִֵֶֶָָֹּתעּופינה

–הּיראה. ּדהגרֹוניא לאקרא ודמיא ְְִַָ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ 
נח)לׁשֹון ּבחינת(שם ׁשּזה בגרֹון, קרא : ְְְְִֶֶַָָ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּבנגלה, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָּתֹורה
לברכה נד.)זכרֹונם למֹוציאיהם(עירובין : ְְְִִִֵֶָָָ

הּיראה עלּית על־ ידי ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָּבּפה,
ׁשּבנגלה. לּתֹורה זֹוכין ּדעת, ְְְִִִִֶֶַַַַָלבחינת
ׁשּתין הוה, ּכּמה ּדהגרֹוניא  ִ ִ ָ ֲ ָ ַ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְואקרא

– ּכׁשאנּוּבּתי ּכי ּתפּלה, ּבחינת זה ָ ֵ ְְְִִִֶֶַָָ
ּבתארים להּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְְִִִַָָָקֹוראין

ּבכל לנּו נמצא והּוא ודם, ּבׂשר ְְְִֶָָָָָָָׁשל
יתּברְך, הּׁשם חסד זה אליו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָקראנּו
יתּברְך, הּׁשם ּבחסּדי היה לא אם ְְְִִִֵֵַַַָָָֹּכי
את ּולכּנֹות לקרא ּכדאי היה ְְְִֶַַָָֹֹלא
ּוׁשבחים ּבתארים יתּברְך ְְְִִִִֵַַָָָהּׁשם
חסד הּכל זה אבל ואֹותּיֹות, ְְֲִֵֶֶֶַָֹותבֹות
– ּבּתי ׁשּתין וזה: יתּברְך. הּׁשם ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל
ּכמֹו אברהם, ּבחינת חסד, ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַָָזה

ו)ׁשּכתּוב מלכֹות,(שה"ש הּמה ׁשּׁשים : ְִִֵֶָָָ
ּובּתי אברהם; ּבחינת זה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֶַַַָָָּפרׁש

מלכּות ּבּתי לׁשֹון וזה(ג)– ב). :(שם ְְְֵֶַָ
ׁשּמׂשימין ּכמֹו – ּבאׁשיׁשֹות ְְְֲִִִִֶַָסּמכּוני
ּכדי ּגדֹול, אֹור ּכנגד ְְֲִֵֶֶָאׁשיׁשֹות
על־ידי הּגדֹול ּבאֹור ְְְִֵֵַַַָָלהסּתּכל
אֹותנּו לסמְך חסּדֹו ּגזר ּכן ְְֲִִֵַַָָֹאׁשיׁשֹות,
לׁשֹון: וזה האּלּו. ּוׁשבחים ְְְְִִֵֶַָָָּבּתארים
ּובחינת סמ"ְך, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַָסּמכּוני,
אברהם ּבחינת מלכֹות, הּמה ,ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַָָָָ

ּבּתי. סמ"ְך ּבחינת ואתאׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָ ֲ ָ 
– ּובלעּה ּבחינתּתּנינא זה ּתּנינא ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְִִֶַַָ

ׁשּיתּפּלל האדם את ׁשּמסית ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָנחׁש,
חּיי לנא הב ּכמֹו: עצמֹו, ְְְֵֶֶַַַָָלתֹועלת

ּתֹועלת. ׁשאר אֹו ואתיּומזֹונא, ְְֶֶַָָ ָ ֵ 
– ּובלעּה רׁש"י:ּפּוׁשקנצא ּפרׁש ְ ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ִֵֵַ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ואמרּו ְְְְֲִִֵֵָָָָָעֹורב;
כב.) ּכעֹורב",(עירובין ּפניו ׁשּמׁשחיר "מי :ְְִִֵֶַָָ

ּכעֹורב", ּבניו על אכזרי ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּו"מי
ּכּונת ׁשּום ּבלי ׁשּמתּפּלל ְְְִִֵֶַַַַָהינּו
לכלּום חֹוׁשב ואינֹו עצמֹו, ְְְִֵֵֶֶַּתֹועלת

יט.(‚) א, שמות ברש"י ומובא ע"ב, יא דף סוטה
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עצמּותֹו ּכל ונתּבּטל עצמֹו, ְְְְִֵֶַַַָאת
אינֹו ּכאּלּו ונתּבּטל ְְְְְִִִֵֵַַוגׁשמּיּותֹו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו מד)ּבעֹולם, ּכי־(תהלים : ְִֶָָָ
ּבחינת וזה ּכל־הּיֹום. הרגנּו ְְְִֶֶַַַָָֹעליָך

ה) זה:(שה"ש ועל־ידי ּכעֹורב. ׁשחֹורֹות :ְְְְֵֵֶַ
– ּבאילנא ויתב ׁשּזֹוכהסליק ְ ֵ ִ ִ ְ ִ ָ ָ ֶֶ

ּכמֹו ׁשּבנסּתר, ּתֹורה ְְְְִִִֶָָלבחינֹות
יח)ׁשּכתּוב –(תהלים סתרֹו חׁשְך יׁשת : ְִֶֶֶָָ

על־ להם זֹוכה אדם ְִֵֶֶֶַָָָָׁשּסתרי־ ּתֹורה
מסירת־נפׁש, הינּו חׁשְך, ְְְִֵֶֶֶַַידי
ּבחינת הם ּכי ּכעֹורב, ּפניו ְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּמׁשחיר
וזה הּמּׂשג. עמק ׁשם על ְֵֶֶֶַַָֹֻחׁשְך
ׁשּׁשם – ּבאילנא ויתב סליק ְְְִִִִֵֶַָָָּבחינת:

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנׁשמֹות, (זוהרמדֹור ְְְֶַָָ
צט.) דף מאילנאמשפטים נׁשמתין ּכל :ְִִִֵָָָָ

עֹולם ּבחינת והּוא נפקין, ְְְְְִִַַָָָרברבא
ּכמֹו ימים, אריכּות ׁשּׁשם ְֲִִֶַָָָהּבא,

סה)ׁשּכתּוב עּמי;(ישעיהו ימי עץ ּכימי : ְִִֵֵֵֶַָ
הּקדֹוׁש־ ּכי ּתפּלה, על־ידי זֹוכה ְְְִִֵֶֶַַָָוזה
ׁשל לתפּלתן מתאּוה ְְִִִֶֶַָָָּברּוְך־הּוא

מתּפּללין(ד)יׂשראל ּוכׁשּיׂשראל , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
נעׂשה, אזי ּתאותֹו, ּוממּלאין ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָלפניו
מקּבל ׁשהּוא אּׁשה, ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָּכביכֹול,

ׁשּכתּוב ּכמֹו מעּמנּו, כח)ּתענּוג :(במדבר ְֲִֵֶַָָ
הריח על־ידי – לה' ניחח ריח ְִִֵֵֵֶַַַַַָֹאּׁשה
אּׁשה, ּבבחינת נעׂשה ׁשּמקּבל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָניחֹוח

ּגבר" ּתסֹובב לא)ּו"נקבה ,(ירמיה ְְֵֵֶָָ
ּבבחינת נעׂשה ְֲִִֶֶַַַָָׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא
ׁשהיה מּבחינת הינּו נגלה, ְְְְִִִֶֶַַַָָמלּבּוׁש

על־ נתּגּלה עכׁשו ּבנסּתר, ְְְְְִִִִֶַַַָָָמּתחּלה
וקדׁשא־ ּבריְך־ הּוא הּתפּלה, ְְְְְִִֵַָָֻידי
על־ידי ואז חד, ּכּלא ְְְְֵַַַָָָֹואֹוריתא
סתרי הינּו אֹוריתא, נתּגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּתפּלה

נפאֹוריתא. ּכּמה חזי חילאּתא יׁש ְַָָ ֲ ִ ַ ָ ָ ִ ֵ ָ 
– חילאּדאילנא נפיׁש ּכּמה הינּו, ְ ִ ָ ָ ְִֵַַָָָ

יכֹולים ׁשאין סתרי־ּתֹורה, ְְְִִֵֵֶַָּדהאי
ּבׁשּום מגּבל, ּדבר ּבׁשּום ְְְְְִֵַָָָֻלהתלּבׁש
ּכעֹורב ּפניו ׁשּמׁשחיר ּבמי אּלא ְְְִִֵֶֶַָָָּגּוף,

ּבניו: על ּכעֹורב ְְֲֵֶַַָָונעׂשה

ו)ּבחינתוזהו קנינים(אבות חמּׁשה : ְ ֶ ְְֲִִִִַָָ
ּבעֹולמֹו. –ׁשּקנה אחד קנין ּתֹורה ְֶָָָָ ִ ְ ָ ֶ ָ 

ׁשּבנגלה. ּתֹורה ּבחינת ׁשמיםזה ְְְִִֶֶֶַָָ ַ ִ 
– אחד קנין ּבחינתוארץ זה ָ ָ ֶ ִ ְ ָ ֶ ָ ְִֶַ

זה ארץ לּדעת. הּיראה ְֲִֶֶֶַַַַַַָָהעלאת
ּבחינת זה וׁשמים ּכּנ"ל, יראה ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבחינת
ּכמֹו חּבּור, הּוא ּדעת ּכי ְִִַַַַּדעת,

ד)ׁשּכתּוב וזה(בראשית ידע. והאדם : ְְֶֶַָָָָָ
מחּברין ּומים אׁש – ׁשמים ְְִִִִֵַַַָָֻּבחינת

ד)יחד פרשה ב"ר יב. קנין.(חגיגה אברהם ַַַ ְ ָ ָ ִ ְ ָ 
– ּבחינתאחד ּתפּלה, ּבחינת זה ֶ ָ ְְְִִִֶַַָ

ּכּנ"ל. מלכֹות הּמה ׁשּׁשים ּבּתי, ְִִִִֵֵַַָָָׁשּתין
– אחד קנין ּבחינתיׂשראל זה ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֶ ָ ְִֶַ

ּכּנ"ל, הּיראה את הּמעלה ְְֲִִֶֶַַַַַָָמׁשּפט,
ׁשּכתּוב קמז)ּכמֹו חּקיו(תהלים : ְֶָָֻ

ליׂשראל. ּבית־הּמקּדׁשּומׁשּפטיו ְְְִִֵֵָָָ ַ ִ ְ ָ 
– אחד סתריקנין ּבחינת זה ִ ְ ָ ֶ ָ ְְִִֵֶַ

על־ידי להם ׁשּזֹוכין ְְִֵֶֶַַָָאֹוריתא,
וזה אברהם. ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִֶֶַַַָָָהּתפּלה,

ע"ב..(„) ס דף חולין עיין
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עח) ׁשּזה(שם – ימינֹו קנתה זה הר :ְְִֶֶֶַָָ
אברהם. ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ְְְְִִִִַַַָָָָימין,
הּמּׂשג, עמק ׁשם על הר ְְִֵֶַַַָָֹֻונקרא
קדׁש, ּבחינֹות ּבית־ הּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֶַָָֹונקרא
יאכל לא זר וכל ראׁשית, ְְִִֵַָָֹֹּבחינֹות

כב)קדׁש אּלא(ויקרא ּבֹו יאכל ולא , ְֶֶַָֹֹֹ
ּובית־ הּמקּדׁש ּומקראיו, ְְְִֵַָָָָָֹֻמקּדׁשיו

אֹוריתא: סתרי ּבחינת ְְְִִֵַַָהּוא

ליּפרּוׁש:וזהּוז ּתהיּו ואּתם ְ ֶ ְֵ ַ ֶ ִ ְ ִ 
ממלכת – ּכהנים  ֶ ֶ ְ ַ ִ ֲֹ ֶ ֶ ְ ַממלכת
ּבּה ּכי ׁשּבנגלה, ּתֹורה ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַָָזה

ימלכּו ח)מלכים הּוא(משלי ּומלכּות , ְְְִִַָֹ
עם, ּבלא מלְך אין ּכי נגלה, ְְְִִִֵֶֶֶַָֹּבחינת
צריכין הּכל ּכי למלְך, צריכין ְְְְִִִִִֶֶַַֹֹוהּכל

חּטּיא. ּבחינתוכהניםלמרי זֹו ְְִֵַָָ ֲֹ ִ ְִַ
ּכמֹו ּכּנ"ל, אברהם ּבחינֹות ְְְְִִַַַָָָּתפּלה,

לברכהׁשאמר זכרֹונם חכמינּו (נדריםּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּואלב.) ׁשאמר ,ֶַַָָָ

וכּו'. לעֹולם כהן אּתה וגֹוילאברהם: ְְְְְֵַַָָָָֹ 
– ּבית־הּמקּדׁש,קדֹוׁש ּבחינת זה ָ ְְִִֵֶַַָ

הּנקרא ׁשּבנסּתר, ּתֹורה ְְְְִִִֶַָָָּבחינֹות
לאּלּו זֹוכה מה ועל־ ידי ְְְֵֵֶֶַַֹקדׁש.
ויקּׁשר ׁשּיעלה על־ידי – ְְֲִִֵֵֶֶַַַַהּבחינֹות
על־ידי ּדעת לבחינת יראה ְְְְִִִִֵַַַַַָּבחינת

וזהּו: ּכּנ"ל. מׁשּפט אּלהּבחינת ְְְִִֵֶַַַָ ֶ 
– ּתדּבר אׁשר ּבחינתהּדברים זה ַ ְ ָ ִ ֲ ֶ ְ ַ ֵ ְִֶַ

הּדּבּור עּקר ּכי ּדבר, הּנקרא ְְִִִִִַַַָָָָיראה,
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּוא, ְְֲֵֶָָָׁשם

לברכה ו:)זכרֹונם ּבֹו(ברכות ׁשּיׁש מי : ְְִִִֵֶָָָ
מׁשה נׁשמעים. ּדבריו ְְְִִִִֶַַָָָָֹיראת־ׁשמים,

וזה: ּדעת, ּבחינת ּתדּברהּוא אׁשר ְְֲִֶַַַ ֶ ְ ַ ֵ 
וזה יח)ּדיקא; ּדבר(שמות להם יהיה ּכי : ְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּבחינת ׁשהם ׁשּיׂשראל – אלי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבא
ּומקּׁשרין מעלין הם ּכּנ"ל, ְְְֲִִִֵַַַַָמׁשּפט
לבחינת מׁשה, לבחינת ְְְִִִִִֶַַַָ(הּיראה)

וזה: יׂשראלּדעת. ּבני ּכיאל – ּדיקא ְֶֶַַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְִַָ
ׁשּכתּוב: ּכמֹו מׁשּפט, ּבחינת ְְְִִֵֶַָָהם

ליׂשראל. ּומׁשּפטיו נמצא,חּקיו ְְְִִִֵָָָָֻ ְ ָ 
על־ידי הּיראה ׁשּמקּׁשרין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשעל־ידי
לּתֹורה זֹוכין ּדעת, לבחינת ְְִִִִַַַַָָמׁשּפט
ׁשּבנגלה ּתֹורה ועל־ ידי נגלה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָׁשל
זֹוכין ּתפּלה ועל־ ידי לתפּלה, ְְְְִִִִִֵַָָזֹוכין

אֹוריתא. ּבחינתּדברלסתרי זה ְְְִֵַָָ ָ ְִֶַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)יראה, נדּברּו(מלאכי אז : ְְְְִִֶָָָ

ה': ְִֵיראי

עיני ּפסּוק על ׁשּיְך הּתֹורה ֵַַַַָָָֹזאת
וכּו' ארץ קא)ּבנאמני :(תהלים ְְְֵֶֶֶֶ

ּכמֹועיניח ּדעת, ּבחינֹות זה – ֵ ַ ְְִֶַַ
ג)ׁשּכתּוב וּתּפקחנה(בראשית : ְִֶַַָָָ

ׁשמֹות עׂשר הם ּדעת ּגם ׁשניהם. ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַעיני
ּפעמים]הוי"ה[ ׁשני ּגימטרּיא , ְְְֲִִִֵַַָָָ

ּכּידּוע. –עין, ּבחינתּבנאמני זה ְִַַַָ ֶ ֶ ְ ֵ ְִֶַ
טֹוב", "ׁשֹוחר ּבמדרׁש ּכּמּובא ְְֲִֵַַַָֹאהרן,
ּכמֹו מׁשּפט, ּבחינת הּוא ְְְְֲִִַַָֹואהרן

כח)ׁשּכתּוב את(שמות אהרן ונׂשא : ְֲֶֶַָָָֹ
יׂשראל. ּבני –מׁשּפט זהארץ ְְְִִֵֵֶַָ ֶ ֶ

ּכּנ"ל.ּב יראה –חינֹות עּמדי לׁשבת ְְִִַַָָ ֶ ֶ ִ ָ ִ 
את אׁשּכן ׁשפלּות, סיני, ּבחינֹות ְְְִִִֶֶֶַֹזה

נז)ּדּכא ּכּנ"ל.(ישעיהו ,ּבדר הל ֵַַַָֹ ְ ֶ ֶ 
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– ּבחינתּתמים ּתפּלה, ּבחינֹות זה ָ ִ ְְְִִִֶַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּנ"ל, יז)אברהם :(בראשית ְְֶַַַָָָ

תמים. והיה לפני הּואהתהּלְך ְְְִִֵֵֶַַָָ

– אֹוריתא,יׁשרתני סתרי ּבחינת זה ְ ָ ְ ֵ ִ ְְְִִֵֶַַָ
ּבחינת הּבאהּואזה עֹולם ּבחינֹות , ְְִִֶַַָָ

קנח:) קנד: ויצא :(זוהר
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Ïha˙‰Ï ‰kÊ‡ ˜¯ ,ÏÏk ÈÓˆÚ ˙ÏÚBz ÏÈ·La Ïlt˙‡ ‡ÏÂ ,È˙eiÓL‚Â¿«¿ƒƒ¿…∆¿«≈ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ¿»«∆¿∆¿ƒ¿«≈
EÓLÏ ˜¯ ‰È‰È ‰lÙza È˙�ek ÏÎÂ ,ÏÏk ÌÏBÚa Èp�È‡ el‡k ‰lÙz‰ ˙ÚLa È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ≈∆ƒ»»¿»¿»«»»ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ¿

.ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡ ˙Bl‚Ï ,˙eÏb‰Ó ‰�ÈÎM‰ ˙BÏÚ‰Ï ˙Ó‡a∆¡∆¿«¬«¿ƒ»≈«»¿«¡»¿»»

¯L‡ÎÂe�z„nÏÂ ,ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡ ˙Bl‚Ï ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯a zÏÁ˙‰ ¯·k ¿«¬∆¿»ƒ¿«¿»¿«¬∆«¬»∆»«ƒ¿«¡»¿»»¿ƒ«¿»
ÌÈ�e�Á˙Â ˙BlÙ˙e ˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL ¯cÒÏ ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ
EÈ¯‡˙a e�˙B‡ CÓÒÏ EcÒÁa z¯Ê‚Â ,ÌÈLB„w‰ EÈ˙BÓL e�Ï ˙È¯B‰Â ,EÈ�ÙÏ¿»∆¿≈»»¿∆«¿ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ¿…»¿»√∆
¯L‡ ,ÌÈÁ·Le ÌÈ¯‡˙a E˙B‡ ˙B¯˜ÏÂ ˙BpÎÏ ÁÎÂ ˙eL¯ e�Ï ‰È‰iL ,EÈÁ·Le¿»∆∆ƒ¿∆»¿¿…«¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬∆

Ï LÈ „·Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ·Ïa E˙B‡ ˙Ú„ÏÂ ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰Â˜˙Â ‰ÎÈÓÒ e� «¿≈∆¿«≈»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆¿»««¿¿≈
È˙B‡ ‰kÊz Ï‡¯NÈ ÏÏÎ·e .¯B„Â ¯Bc ÏÎa e�˙B‡ ‰kÊz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ôk .ÌÏL»≈≈¿«¬∆»«ƒ¿«∆»¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈¿«∆ƒ
˙B¯ÈL ¯cÒÏ ‰kÊ‡L ,‰LB„w‰ E˙¯Bz È„ÈŒÏÚ ‰M„˜c ÈzÓ‡ ˙Úc ÈÏ Ôz˙Â Ôk Ìb«≈¿ƒ∆ƒ««¬ƒƒƒ¿À»«¿≈»¿«¿»∆∆¿∆¿«≈ƒ
‰�BÎ� ‰Ú„·e ‰�eÓ‡a ˙Ó‡a ÈiÁ ÈÓÈ Ïk „ÈÓz EÈ�ÙÏ ÌÈ�e�Á˙Â ‰lÙ˙e ˙BÁaL˙Â¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¬ƒ¿»∆»ƒ»¿≈««∆¡∆∆¡»¿≈»¿»
ÌÈ�e‚‰ ÌÈÁ·Le ÌÈ¯‡˙a E˙B‡ ˙B¯˜ÏÂ ˙BpÎÏe ˙Ó‡‰ Ï‡ ÔeÎÏ ‰kÊ‡Â .˙·MÈÓe¿À∆∆¿∆¿∆¿«≈∆»¡∆¿«¿ƒ¿¿¿»√ƒ¿»ƒ¬ƒ
˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLÂ È˙BLw·e È˙BpÁ˙ È¯·c eÏÚiL ÔÙ‡a ,Ì‰a E˙B‡ ˙B¯˜Ï ÌÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿¿»∆¿…∆∆«¬ƒ¿≈¿ƒ««»«¿ƒ¿ƒ¿»
.e�ÈÏ‡ Òit˙˙Â ‰v¯˙˙Â ÈÏÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚÈÂ ,ÔBˆ¯Ï EÈ�ÙÏ ¯cÒÓ È�‡L∆¬ƒ¿«≈¿»∆¿»ƒ¿«¬∆»«ƒ»«¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈≈≈

e�kÊ˙e˙BÈeÏz EÏ È�ÈÚ Èk È�pÁ ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Óe .˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰zÚÓ ¿«≈≈«»¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆≈««¿«ƒ»»≈ƒƒ≈«¿¿
„Ú ,„ÈÓz ‰lÙ˙a ˜ÒÚÏ ‰kÊ‡Â .˙Ó‡a ‰lÙ˙Ï ‡B·Ï È�kÊzL ,˙BkÁÓe¿«∆¿«≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆¡∆¿∆¿∆«¬…ƒ¿ƒ»»ƒ«
‰kÊ‡Â ,ÌÈizÓ‡‰ ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ‚ÈO‰Ïe ÚÈb‰Ïe ‡B·Ï ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡L∆∆¿∆«¿≈«¿ƒ»»¿«ƒ«¿«ƒ«»»¬ƒƒƒ¿∆¿∆
˙eiÓÈ�t ‡e‰L ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜ÈcˆÏ ˙Bl‚Ï „È˙Ú ‰z‡ ¯L‡ ,Êe�b‰ ¯B‡ ÌÚË ÌÚËÏƒ¿…«««»¬∆«»»ƒ¿«¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆¿ƒƒ

."BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe ‰Â‰È ÌÚ�a ˙BÊÁÏ" È�kÊ˙e .‰¯Bz È¯˙Òƒ¿≈»¿«≈ƒ«¬¿…«¿…»¿«≈¿≈»

ÔB„‡˙¯ÈÒÓa ˙Ó‡a ‰lÙ˙e ‰¯B˙Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊÂ È�pÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ Ïk ¬…»≈«¬ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿»¿ƒ»∆¡∆ƒ¿ƒ«
Êe�b ¯L‡ Êe�b‰ ¯B‡ ÌÚË ‰f‰ ÌÏBÚa Ìb ÌÚËÏ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡L „Ú ,LÙ�∆∆«∆∆¿∆¿«¬∆ƒ¿…«»»«∆«««»¬∆»
Ca ÌÈÒBÁÏ zÏÚt ,EÈ‡¯ÈÏ z�Ùˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :·e˙kL BÓk ,EÈ‡¯ÈÏ ÔeÙˆÂ¿»ƒ≈∆¿∆»»«¿¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»«ƒ»
ÌÏBÚa ÈzÓ‡ ·BË ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡Â ÏkÏ ·ÈËÈÓe ·BË ‰z‡ Èk ,"Ì„‡ È�a „‚�∆∆¿≈»»ƒ«»≈ƒ«…¿«»»«¿»ƒ≈¬ƒƒ»»
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Ï‡ ÏË·e „aÚLÓ ˙BÈ‰Ï ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙BNÚÏÂ ,˙Ó‡a Ú¯Ó ¯eÒ ˙BÈ‰Ï Ì‡ Èkƒƒƒ¿≈»∆¡∆¿«¬«¬ƒƒƒ¿¿À¿»»≈∆
ÌÏBÚa Ìb Êe�b‰ ¯B‡ ÌÚË ÌÚËÏ ‰kÊpL „Ú ,„ÈÓz ˙Ó‡a ‰„B·Ú‰ Ï‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»¬»∆¡∆»ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…«««»«»»
ÌÚËÏ È�kÊÂ ,EcÒÁk ÈnÚ ‰NÚ .˙ÈiÁˆp‰Â ˙ÈÈzÓ‡‰ ‰·Bh‰ ‡È‰ ˙‡Ê ¯L‡ ‰f‰«∆¬∆…ƒ«»»¬ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¬≈ƒƒ¿«¿∆¿«≈ƒƒ¿…
E·ehÓe È�ÓÈ˜‰Â È�pÁ ,"ÔBÈ·‡ ÌÈ¯È ˙BtL‡Ó Ïc ¯ÙÚÓ ÌÈ˜Ó" .ÈzÓ‡‰ E·ehÓƒ¿»¬ƒƒ≈ƒ≈»»»≈«¿»ƒ∆¿»≈ƒ«¬ƒ≈ƒƒ¿
:‰ÏÒ ÔÓ‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ È�kÊz ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁÏe ,È�‡¯z E„B·k ÂÈfÓe,È�ÚÈaNz«¿ƒ≈ƒƒƒ¿¿«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ≈«»¿«»»≈∆»

ּכאּלהּברּו ּפלאֹות לׁשמע עזרנּו ּכה עד אׁשר מנה, מי ּבעדת הּבֹוחר ָ ַ ֵ ַ ֲ ַ ִ ָ ָ ֲ ֶ ַ ֲֹ ָ ָ ִ ְ ַֹ ְ ָ ָ ֵ ֶ 
מאמרי ּבר־חנה.על ּבר ּדהאירּבה חילּה נפיׁש ּכּמה חזי ּתא ַ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ָ ֲ ִ ַ ָ ָ ִ ֵ ֵ ְ ַ 

יאי, אּמרי לתמידא יּס יק קדמיכֹון עּלאה, ּדמלּכא ּברׁשּותא ּכען  ֵ ָ ֵ ְ ִ ָ ִ ְ ִ ִ ַ ֵ ָ ֳ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ִאילנא.
מחּצדי אּנּון עּלאה, ּדבי ּדאריותא קּדיׁשין ּבמאמרין וגנּוז הּצפּון טּוב  ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ֵ ְ ָ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ִ ַ ִ ָ ֲ ַ ְ ָ ְ ָ ַ ַרב
מאֹוריתא ּדנפקין קּדיׁשין עטין ּגניזין ּבהֹון ּדי מׁשּתעי, ּדהוֹו  ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ָ ְ ִ ִ ַ ִ ֲ ִ ִ ְ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ֲ ַ ָ ְ ַחקלא
ּותקף, אילנא רבה נפלאה, ּדרּכֹו ה', מפעלֹות חזּו לכּו סתימאה.  ִ ְ ָ ָ ִ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ֲ ְ ִ ֲ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ַ ְּדעּתיקא
וחזוּה סּגיא אנּבּה ארעא, ּכל לסֹוף וחזֹותּה ׁשמּיא, לצית מטא  ֵ ְ ֶ ְ ִ ַ ֵ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ֵ ֲ ַ ָ ַ ְ ֵ ְ ֵ ָ ֵ ְורּומּה

היׁשּועה: מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים ּוׁשאבּתם נפׁשכם, ּותחי ׁשמעּו  ָ ְ ַ ֵ ְ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ְ ַ ְ ֶ ְ ְ ַ ִ ְ ְ ִ ֵ ָיאי.

טזתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מׁשּתעירּבי הוהיֹוחנן חדא זמנא : ַ ִ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֲ ָ ֲ ָ 
וחזינא ּבספינּתא,  ָ ֵ ֲ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ָקאזלינן
מּמּיא, ריׁשּה ּדאּפיק ּכורא  ָ ַ ִ ֵ ֵ ִ ַ ְ ָ ְ ַ ַהאי
מּיא ונפיץ סהרי, ּכתרי עינּה  ָ ַ ִ ָ ְ ֵ ֲ ִ ֵ ְ ִ ֵ ֵ ָ ְ ַ ְודמיא
דסּורא מברי ּכתרי אּוסיא  ָ ְ ֵ ְ ַ ֵ ְ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ִמּתרּתי

עד.). דף בתרא (בבא

ְַַרׁשּב"ם:
מברימברימברימברינחיריו.אּוסיאאּוסיאאּוסיאאּוסיא....וׁשפְך:ונפיץונפיץונפיץונפיץ.... ְְ ְְָָ ִִָָ ְְְִִַָ ְְָָ ְִַַָָָ ְְַַ ְְֵֵ ֵֵ

ׁשּבסּורא:ּדסּוראּדסּוראּדסּוראּדסּורא.... נהרֹות ְְ ְְָָ ְְֶָָָָ

ּכורא,וחזינא הּצּדיק,האי ׁשהּוא ַ ֲ ֵ ָ ַ ַ ְ ָ ִֶַַ
ּכּידּוע ּדג, ּבׁשם .(א)המכּנה ְְֵֶַַַָָֻ

עינּה ודמיא מּמּיא, ריׁשּה  ֵ ֵ ָ ְ ַ ְ ָ ַ ִ ֵ ֵ ִ ַ ְּדאּפיק
מּתרי מּיא ונפיץ סהרי,  ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ָ ְ ֵ ֲ ִ ֵ ְ ִּכתרי

דג.(‡) ערך אור מאורי עיין



טז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מׁשּתעי יֹוחנן 187 ֵ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ַרּבי

– ּדסּורא מברי ּכתרי איאּוסיא ּכי ְ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ֵ ְ ָ ִִ
מחׁשבּתֹואפ להיֹות לּצּדיק ׁשר ְְְֲִִֶַַַַָ

ּכי עליֹונֹות, ּבחכמֹות ּתמיד ְְְְִִֵֶָָמׁשֹוטט
לעסק לחּוץ לצאת צריְך ְֲִִִֵַַָָָֹלפעמים
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ְְְְֲִֵֵֶָָָָּבדברי

לברכה צט.)זכרֹונם ּפעמים(מנחות : ְְְִִִָָָָ
קּיּומּה. היא זֹו ּתֹורה ׁשל וכדּבּטּולּה ְִִִֶָָָ ַ 

מּמּיא, ריׁשא מּפיקאּפיק ּכד הינּו ַ ִ ֵ ָ ִ ַ ָ ְִַַַ
אזי: עליֹונֹות, מחכמֹות עצמֹו ְְְֲֵֶֶַַָאת

– סהרי ּכתרי עינּה ּכיודמיא ְ ַ ְ ָ ֵ ֵ ִ ְ ֵ ִ ֲ ֵ ִ
ׁשם על מכּנים עינים ְְִִִֵֵַַַֻּפקיחת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)החכמה, :(בראשית ְְֶַָָָ
ּוכׁשעֹוסק ׁשניהם; עיני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָוּתּפקחנה
ׁשמׁש, ּבבחינת עיניו אזי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבחכמתֹו,
מחכמה עצמֹו את ְְְְֵֵֶֶַַָָּוכׁשּמסּלק
ׁשמׁש, ּביאת ּכמֹו זה הוה ְְֲִֶֶֶֶַָָעליֹונה,
עיניו נׁשּתארים אזי הּׁשמׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּבא
מאירה אין סהרא ּכי סהרי, ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָּבבחינת
ּבחינת: וזה הּׁשמׁש. נסּתּלק ּכד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָאּלא
וכּירח; ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַָועינינּו
אנחנּו ּכד ּכּׁשמׁש, מאירֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָלפעמים
מאירֹות ולפעמים ּבחכמה, ְְְְְְִִִִֵָָָּדבקים
עצמנּו את מסּלקין ּכד ְְְִֵֵֶַַַַַָּכּירח,

ּבחכמה. מּתרימּלׁשֹוטט מּיא ונפיץ ְְְְִֵָָ ָ ִ ַ ָ ִ ְ ֵ 
– ּתריןאּוסיא ּבחינת הם ְ ָ ְְִֵֵַ

ידרׁשּו(ב)מׁשיחין העּכּו"ם ׁשאליהם , ְְְֲִִִֵֶֶַָ
ּכמֹו אליהם, עצמם את ְְְְְֲִֵֶֶַָוימׁשכּו

ב)ׁשּכתּוב ּכל(ישעיהו אליו ונהרּו : ְֲֵֶָָָָ
ּדסּורא; נהרֹות ּתרי וזה: ְְְְִֵֶַָָהּגֹויים.
ׁשם על עּכּו"ם, ּבחינת זה ְִֵֶַַַָסּורא

ׁשּכתּוב ּכמֹו זרה, לב)עבֹודה :(שמות ְֲֶָָָָ
נכללים והם הּדרְך, מן מהר ְְִִִֵֵֶֶַַָָסרּו
ועל־ ויׁשמעאל. עׂשו אּמֹות: ְְְְִִֵֵֵַָָֻּבׁשּתי
ּתרי ׁשהם מׁשיחין, ּתרין אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶידי

ּבחינת ד)אּוסיא, אּפינּו(איכה רּוח : ְְִֵַַַָ
ויּמׁשכּו יּגאלּו על־ידם ה', ְְְֲִִִַַָָָָמׁשיח
ּותרין ה'. ּדבר ללמד אצלם ְְְְְִִֵֶַָָֹּכנהרֹות
ּתרין אּנּון ויׁשמעאל, עׂשו ְְְִִִֵֵֵָָֻאּמין,
ׁשאין העינין, על ּדמכּסין ְְֲִִִִֵֶַַַָָעננין
ׁשמׁש. ּבבחינת ּתמיד להאיר ְְְִִִִִֶֶַָָיכֹולין
את לבּטל הּצּדיק צריְך זה ְְִִִִֵֶֶַַַָּובׁשביל
האּמין יתּגּברּו ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶַָֹֻּדבקּותֹו,
ויתּבּטל, עיניו, על ויׁשמעאל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָעׂשו
אבל לגמרי. חכמתֹו וׁשלֹום, ְְְְֲֵַַָָָָחס
ׁשּיפּוצּו מׁשיחין, ּתרין ְְְִִֵֵֶַָעל־ ידי
לכּלם ויהפְך חּוצה, ְְְְֵֵֵֶַָָָֻמעינֹותיהם

י אז ברּורה, ל)תקּיםׂשפה :(ישעיהו ְְִֵַָָָָ
ואז החּמה, ּכאֹור הּלבנה אֹור ְְְְַַַָָָָָָוהיה

מּדבקּותֹו. לבּטל יצטרְך (מּסימןלא ְְְִִִִֵֵֵַָָֹ

ז"ל): רּבנּו לׁשֹון – ּכאן עד ְֵַַַָטו

רנב.(·) ודף ע"ב רמו דף פנחס זוהר עיין



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קפח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

טז תפילה

ÔBa¯‰ E�Bˆ¯a e�˙B‡ ˙‡¯a ‰z‡ ,ÌÈÓÏBÚ‰ÏÚ z¯Ê‚Â ,‰f‰ ÏÙM‰ ÌÏBÚa ·Bh ƒ»»ƒ«»»»»»ƒ¿¿«»»«»»«∆¿»«¿»«
Ò�Î˙Â ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‡kÏÓc ‡ÏÎÈ‰Ó ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÓ „¯zL e�˙ÓL�ƒ¿»≈∆≈≈≈»»∆¿≈≈»»¿«¿»ƒ»¿≈»»ƒ¿ƒ¿…
˜a„Ï ‰kÊpL È„k ,e�˙·BËÏ ‰˙È‰ ‰LB„w‰ E˙�eÎÂ .‰f‰ ÌÏBÚa ÈÓLb‰ Ûeba«««¿ƒ»»«∆¿«»»¿«¿»»¿»¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈
„ÈÓz Ea ÌÈ˜·c ˙BÈ‰Ï e�ÈÏÚ ‰·BÁ È‡cÂa Ôk ÏÚ .‰f‰ ÏÙM‰ ÌÏBÚa Ea e�ÓˆÚ«¿≈¿»»«»»«∆«≈¿««»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
,ÏÏk Ïeh·e ˜ÒÙ‰ ÌeL ÈÏa ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏÂ ,Ú‚¯ ˜ÒÙ‰ ÈÏa¿ƒ∆¿≈∆«¿«¬…¿»¿«¿»»»»¿»¿ƒ∆¿≈ƒ¿»
E˙¯B˙·e Ea ÌÈ˜·c e�‡Lk Ì‡ Èk ˙eiÁ ÌeL e�Ï ÔÈ‡Â e�ÈÓÈ C¯‡Â e�ÈiÁ ‡È‰ Èkƒƒ«≈¿…∆»≈¿≈»«ƒƒ¿∆»¿≈ƒ¿¿»¿

.‰LB„w‰«¿»

Ï·‡e�Ùeb ˙eiÓLb ˙¯ÈÎÚ ˙ÓÁÓ Èk ,zÚ„È ‰z‡ Èk e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ‰NÚp ‰Ó ¬»««¬∆¿…»¡…≈ƒ«»»«¿»ƒ≈¬«¬ƒ««¿ƒ≈
ÌeLa ÂLÎÚ e�Ï ¯LÙ‡ È‡ ,ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÚa Ì"ekÚ‰ ÔÈa e�È˙eÏb ÌˆÚÓe≈…∆»≈≈»««¬≈»«ƒƒ∆¿»»«¿»¿
.e�ÈÏÚ Ïhnk ,˜ÒÙ‰ ÌeL ÈÏa ‰LB„w‰ E˙¯B˙·e Ea ÌÈ˜e·c „ÈÓz ˙BÈ‰Ï ÔÙ‡…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ∆¿≈«À»»≈
E˙ÓÎÁa ËËBLlÓ ,‰¯Bz È¯·cÓ ËÚÓ ˙ˆ˜ Ïh·Ï ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÁ¯ÎÓ e�‡ Á¯Î‰·e¿∆¿≈«»À¿»ƒƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿«ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»¿
,ÔÈ�ÈÚ ÏÚ ÔÈqÎÓc ÔÈ��Ú‰ È„È ÏÚ Án‰ ÏÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÏeaÏa‰ ÌˆÚÓ Èk .‰LB„w‰«¿»ƒ≈…∆«ƒ¿ƒ«»ƒ««…««¿≈»¬»ƒƒ¿«¿»««¿ƒ
Ïha˙iL ÈzÓ‡‰ ˜Ècv‰Ï elÙ‡ Á¯Î‰‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ,e�˙eÏb Û˜˙a ‰zÚ ÌÈ¯ab˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«»¿…∆»≈≈¬«∆«∆¿≈«¬ƒ¿««ƒ»¬ƒƒ∆ƒ¿«≈
e¯ab˙È ‡lL ÔÈÁBn‰Ï ‡ÁÈ� ˙˙Ï È„k ,‰�BÈÏÚ‰ B˙ÓÎÁÓe B˙e˜·cÓ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿≈≈»¿»»∆¿»¿≈»≈«¿»¿«ƒ∆…ƒ¿«¿
‡Ï ,‰ÓÎÁa L¯‰ ˙Ú„a È�Ú‰ ÈÎ�‡Â .È¯Ó‚Ï Ïh·Ïe ÏaÏ·Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈÏeaÏa‰«ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈¿«≈¿«¿≈¿»…ƒ∆»ƒ¿««»»¿»¿»…
Ïeha‰ ‰È‰iL ,Èk¯c ÒlÙÏ CÈ‡ ,Ïeha‰Â „enl‰ ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ,ÈLÙ� ÈzÚ„È»«¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ≈¿«≈«¿ƒ∆ƒ¿∆«ƒ

.ÈcÓ ¯˙BÈ Ïha˙‰Ï ‡lL BpÓÊ·e B„ÚBÓa „·Ï Á¯Î‰‰ ˙Úa¿≈«∆¿≈«¿«¿¬ƒ¿«∆…¿ƒ¿«≈≈ƒ«

ÔÎ·eÈ�kÊzL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÌÈÓÁ¯ Lw·Ï EÈ�ÙÏ È˙‡a ¿≈»ƒ¿»∆¿«≈«¬ƒƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«∆¿«≈ƒ
‰�Èa ‰ÓÎÁ E˙M„˜ ÔBÚnÓ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,˙Ó‡‰Â ÔBÎp‰ C¯„a È�ÎÈ¯„˙Â¿«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«»¿»¡∆¿«¿ƒ«»«ƒ¿¿À»¿»¿»ƒ»
Óei˜ e‰Ê ‰¯Bz ÏL dÏeha ÔÈ�Úa ,‰Ê ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ Ú„‡L È�¯ÊÚ˙Â .˙Ú„Â.d »««¿««¿≈ƒ∆≈«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ»∆»∆ƒ»

‰ÙÈ Ïk‰ ˙BNÚÏ ,·Bh‰ E�Bˆ¯k „ÈÓz ‚‰�˙‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,È�„nÏ˙e È�ÎÈ¯„˙Â¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿≈ƒ¿…∆∆∆¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ¿¿««¬«…»∆
‰„Ó˙‰a ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ „ÈÓz EÓLÏ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰lÙ˙e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ ,BzÚa¿ƒ«¬…¿»¿ƒ»¿«¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»»«¿»¿«¿»»
È�pÁ˙e .˙Ó‡a ‰Â‰È ˙„B·Úa ÌBÈ ÏÎa ˙Ba¯‰Ï ‰kÊ‡Â ,‰ÏB„b ˙eÊÈ¯Ê·e ‰ÏB„b¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿∆¿«¿¿»«¬«¿…»∆¡∆¿»≈ƒ



189טז ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

˙Úa Ì‡ Èk Ïeha ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡lL ‰kÊ‡Â ,˙ˆ˜ Ïh·Ï Á¯ÎÓ È�‡ È˙Ó ˙Ú„Ï»««»«¬ƒÀ¿»¿«≈¿»¿∆¿∆∆…ƒ¿∆ƒƒƒƒ¿≈
È�kÊ˙e È�¯ÊÚz ,‰¯Bz È¯·cÓ ˙ˆ˜ Ïha˙‰Ï Á¯ÎÓ È�‡L ˙Úa elÙ‡Â .„·Ï Á¯Î‰‰«∆¿≈«¿««¬ƒ»≈∆¬ƒÀ¿»¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ¿≈»««¿≈ƒ¿«≈ƒ
ÚÈtL˙Â ,ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Úc È�pÁz ˜¯ ,ÏÎÂ ÏkÓ È¯Ó‚Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ïha˙‡ ‡lL∆…∆¿«≈«¿»¿«¿≈ƒ…»…«¿»≈ƒ≈»ƒ»¿«¿≈¿«¿ƒ«
‰¯Bz‰ Ï‡Â C¯a˙È ÌM‰ Ï‡ ÌÏÚ‰a ˜e·c ˙BÈ‰Ï ÏÎe‡L ,Ez‡Ó ÏÎN ÈÏÚ»«≈∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿≈∆«≈ƒ¿»«¿∆«»
Ïeha‰ ˙Úa ÈÏÎN È�ÈÚ ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰ÈÂ .‰¯Bz ÏL dÏeha ˙Úa elÙ‡ ,‰LB„w‰«¿»¬ƒ¿≈ƒ»∆»¿ƒ¿¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
da ˜ÒBÚ È˙ÈÈ‰L ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÏL ‰ÓÎÁ‰ ¯B‡Ó ¯‡LpL eÓÈL¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈«»¿»∆«»«¿»∆»ƒƒ≈»
‰�BÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁa ÌÈ˜·c e�‡Lk LÓMk ÌÈÓÚÙÏ ,Á¯iÎÂ LÓMk ˙B¯È‡Ó È�ÈÚ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿«»≈«ƒ¿»ƒ«∆∆¿∆»¿≈ƒ«»¿»»∆¿»
˜ÒÚÓe ‰ÓÎÁ‰ ÔÓ Ïha˙‰Ï ÔÈÁ¯ÎÓ e�‡Lk Á¯ik ÌÈÓÚÙÏÂ ,‰LB„w‰ E˙¯B˙a¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»≈«¿∆»À¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»¿»≈≈∆
ÌÏBÚÏ „ÈÓz Ea ˜a„˙‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,CÏB‰ ¯˜È Á¯Èk È�ÈÚ e¯È‡È Ê‡L ,‰¯Bz‰«»∆»»ƒ≈«¿»≈«»»≈¿…∆∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

:„ÚÂ»∆

‰È‰˙Â‰kÊ‡Â .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ È�ÚÈLB˙Â ,„ÈÓz È¯ÊÚa ¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈∆∆¡∆ƒ¿»¿≈»¿»∆¿∆¿∆
‰¯B˙a ÈÓÈ Ïk ˙Bl·Ï ‰kÊ‡Â ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a Ea ˜a„˙‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿∆¡∆ƒ¿¿«¿∆¿∆¿«»»«¿»
,‰·‰‡·e ‰‡¯È·e ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰lÙ˙e¿ƒ»¿«¬ƒƒƒ¿À»¿»√»∆¡∆∆¡»¿ƒ¿»¿«¬»
‰ÚL ÌeL ‰zÚÓ „a‡‡ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ .Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…¬«≈≈«»»»
‡Ï‰ Èk .È˙ÓÈ‡ ÂLÎÚ ‡Ï Ì‡Â ,ÈÓÈ ËÚÓ Èk ÌpÁa ÌÈËÚn‰ ÈiÁ ÈÓÈÓ Ú‚¯ ÌeLÂ¿∆«ƒ≈«««À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»«¿ƒ…«¿»≈»«ƒ¬…
elÙ‡L È�¯ÊÚ .e�ÈiÁ ÈÓÈÓ Ú‚¯Â ‰ÚL Ïk ÏÚ e�z‡Ó ÔBaLÁÂ ÔÈc Ïa˜Ï „È˙Ú ‰z‡«»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿≈ƒ»«»»»»∆«ƒ≈«≈»¿≈ƒ∆¬ƒ
E˙„B·ÚÓ ÌÈ˜ÒÚ ‰ÊÈ‡ Ê‡ ÈÏ ÔÈÓÊzL ,‰¯Bz È¯·cÓ Ïha˙‰Ï Á¯ÎÓ È�‡L ˙Úa¿≈∆¬ƒÀ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈»∆«¿ƒƒ»≈∆¬»ƒ≈¬»¿
˜ÒÚ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈÁBÓÏ ‡ÁÈ� ˙˙ÏÂ ÈzÚc ˙‡ ÁwÙÏ Ì„È ÏÚ ÏÎe‡L ,E�Bˆ¯e¿¿∆««»»¿«≈«∆«¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿««ƒ≈∆¡…

ÏÓÁÂ ÒeÁ .˙Ó‡a E�Bˆ¯ Ì‰L ÌÈLB„˜ ÌÈ¯·„a Ê‡˙BÈ‰Ï ‰zÚÓ È�¯ÊÚÂ ÈÏÚ »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿¿∆¡∆«¬…»«¿»¿≈ƒ≈«»ƒ¿
:˙Ó‡a „ÈÓz ·Bh‰ E�Bˆ¯kƒ¿¿«»ƒ∆¡∆

¯¯BÚ˙e˙‡ ‰¯‰Ó e�Ï ÁÏL˙Â ,e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e e�ÈÏÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ ¿≈«¬∆»«ƒ»≈¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿ƒ¿«»¿≈»∆
„ÁÈ eÏÏÎÈÂ e¯aÁ˙È Ì‰È�Le .ÛÒBÈ Ôa ÁÈLÓe „Âc Ôa ÁÈLÓ - e�ÈÁÈLÓ¿ƒ≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ«∆≈¿≈∆ƒ¿«¿¿À¿¿««
Ì˙ÓÎÁ el‚ÈÂ ,¯ÙÚ „Ú ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ÏÎÂ Ì"ekÚ ÔÈÚ·M‰ Ïk ˙‡ eÏÈtLÈÂ eÚÈ�ÎÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿»«¬»«»»ƒ«»¿»»
ÌiÏ ÌÈnk ‰Â‰È ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Úc ı¯‡‰ ‡Ïn˙Â" .‰ˆeÁ Ì‰È˙B�ÈÚÓ eˆeÙÈÂ ,ÌÏBÚa»»¿»«¿¿≈∆»¿ƒ»≈»»∆≈»»««∆¿…»««ƒ«»
ÏÎ e·eLÈÂ ,Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ Ïk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt ‰z‡ Èk ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ."ÌÈqÎÓ¿«ƒ¿≈«»»ƒ«»¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»»
‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ .ÔÈÁÈLÓ ÔÈ¯z‰ ÏL Ì˙ÓÎÁ È„ÈŒÏÚ ÌÈnÚ‰»«ƒ«¿≈»¿»»∆«¿≈¿ƒƒ«¬»∆¿ƒ¿»∆ƒÀ«ƒ¿»
B„·ÚÏ ‰Â‰È ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ‰ Ïk Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ Èk" :·e˙kL∆»ƒ»∆¿…∆»»«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿…»¿»¿

."„Á‡ ÌÎL¿∆∆»

¯È·Ú˙Â¯bÓ˙e ¯aL˙e ¯wÚz ‰¯‰Ó ‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓe .ı¯‡‰ ÔÓ ÔB„Ê ˙ÏLÓÓ ¿«¬ƒ∆¿∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿»¿≈»¿«≈¿«≈¿«≈
ÔÈ��Ú‰ Ïk ¯Ú·˙e Ïh·˙e .e�ÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏÈtL˙Â ÌÚÈ�Î˙Â ÌlÎ˙e¿«≈¿«¿ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»¿»≈¿«≈¿»≈»»¬»ƒ



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ קצ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ÌeL ÈÏa „ÈÓz ‰LB„w‰ E˙¯B˙·e Ea ÌÈ˜·c ˙BÈ‰Ï ‰kÊ� Ê‡Â ,ÔÈ�ÈÚ ÏÚ ÔÈqÎÓcƒ¿«¿»««¿ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ
e�zÚc ˙‡ ÏaÏ·Ï ÏaÏ·Ó ÌeLÏe Ú�BÓ ÌeLÏ Ák ‰È‰È ‡ÏÂ .ÏÏk Ïeh·e ˜ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆…«¿≈«¿¿«¿≈¿«¿≈∆«¿≈
.ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „Ú ÈÓÏBÚÏ e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk „ÈÓz Ea ÌÈ˜·c ˙BÈ‰Ï ‰kÊ� ˜¯ ,ÏÏk¿»«ƒ¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ»¿≈«≈¿¿≈«¿≈«¿»ƒ

:ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa "‰nÁ‰ ¯B‡k ‰�·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂƒÀ«ƒ¿»∆»¿»»«¿»»¿««»ƒ¿≈»¿»≈»≈

יזתורה

ׂשּקיהםויהי מריקים והּנההם ַ ְ ִ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ֶ ְ ִ ֵ 
ּבׂשּקֹו, ּכסּפֹו צרֹור  ַ ְ ְ ַ ְ ִאיׁש
הּמה ּכסּפיהם צררֹות את  ָ ֵ ֶ ֵ ְ ַֹ ְ ֶ ְ ִ ַוּיראּו
יעקב להם וּיאמר וּייראּו. ֹ ֲ ַ ֶ ָ ֶֹ ַ ָ ִ ַ ֶ ִ ֲ ַואביהם
אינּנּו יֹוסף ׁשּכלּתם, אתי  ֶ ֵ ֵ ֶ ְ ַ ִ ִֹ ֶ ִ ֲאביהם
ּתּקחּו, ּבנימן ואת אינּנּו  ָ ִ ִ ָ ְ ִ ֶ ְ ֶ ֵ ְ ִ ְוׁשמעֹון

כּלנה היּו מב)עלי .(בראשית ָ ַ ָ ֻ ָ ָ 

לקּבל,ּכיא אפׁשר אי ואהבה יראה ִ ְְְְֲִִֵֶַַָָָ
ּכי הּדֹור, צּדיקי על־ ידי אם ְִִִִֵֵַַַּכי
הּיראה המגּלה הּוא הּדֹור ְְִִֶַַַַַַָהּצּדיק

ְֲַָָוהאהבה:

הּצּדיק ּתמידּכי ּומחּפׂש מבּקׁש ִ ַ ַ ִ ְְִֵֵַַָ
ׁשל הרצֹונֹות ְְֶַָלגּלֹות
רצֹון ּדבר ּבכל יׁש ּכי יתּברְך. ְְְִִֵֵַַָָָָהּׁשם
הּבריאה, ּבכלל הן יתּברְך, ְְְִִִֵֵַַַַָָהּׁשם
לברא רצה יתּברְך ּׁשהּׁשם מה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּדהינּו
ּבפרטי וכן ּבכלל, העֹולם ְְְִִֵֵֶָָָָאת
יׁש ּבפרט, ודבר ּדבר ּבכל ְְְְִִֵַָָָָָָָהּבריאה,
ׁשהּׁשם ּדהינּו יתּברְך, הּׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַָרצֹון

ּכְך: יהיה הּדבר ׁשּזה רצה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָיתּברְך
ּובּטבע הּזה ּובּכח הּזאת ְֶֶַַַַַַַָֹֹּבּתמּונה
ּתמּונה לֹו יׁש אחר ודבר ְְֵֵַַָָָֹהּזאת,
והנהגה וטבע אחר וכח ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹאחרת
ּומבּקׁש מחּפׂש והּצּדיק ְְְִֵֵֶֶַַַַַאחרת.
להּׂשיג הרצֹונֹות, אּלּו אחר ְְִִֵַַַָָּתמיד
ּדבר, ּבכל יתּברְך הּׁשם רצֹון ְְְְִֵֵַַַָָָָולידע
הּׁשם רצֹון היה מה מּפני ְְְִֵֵַָָָּכגֹון:
ּוגבּורה ּכח לֹו יהיה ׁשהארי ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹיתּברְך
הּטבע ּובזאת הּתמּונה, ּובזֹו ְְְֶַַַָָֹּכזֹו,
יּתּוׁש ּולהפְך, לארי; ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוההנהגה
טבע לֹו ויׁש מאד, ּכח חּלׁש הּוא ְְֵֶַַַַָָֹֹקטן
ּבפרטי וכן אחרת. והנהגה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּותמּונה
מּפני ּבעצמֹו: ּבהאריה ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֵַַָָפרטּיּות,
ּכְך, צּורתֹו האריה ׁשל האיבר זה ְֵֵֶֶַָָָָָָמה
אחר ואיבר ּכזאת, וטבע ּכח לֹו ְְְֵֵֵֶַַַָָֹֹויׁש
וטבע וכח אחרת צּורה לֹו ְֵֶֶֶַַַָָֹיׁש
ּכל ּבׁשאר וכן אחרת. ְְְְִֵֶֶַַָָָָוהנהגה
צֹומח, ּדֹומם, – ׁשּבעֹולם ְִֵֵֶַַָָהּברּואים

ׁשּבכּלם – מדּבר רּביםחי, ׁשּנּויים יׁש ְְִִִֵֵֶַַַָֻ
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וכן לחברֹו, אחד ּכל ּבין מסּפר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָלאין
ּבֹו יׁש ּבעצמֹו ואחד אחד ְְְְֶֶֶַָָָּבכל
ּכל ּבין פרטּיּות ּבפרטי רּבים ְְִִִִִֵֵַָָָׁשּנּויים
ּבעׂשבים ּבזה וכּיֹוצא ואיבר, ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָאיבר
הּבריאה, ּפרטי ּוׁשאר ְְְְִִֵַָָָָואילנֹות
מאד רּבים ׁשּנּויים יׁש ְְִִִֵֶַָֹֻׁשּבכּלם
ּובכחֹותיהם ְְִֵֵֶֶֹּבתמּונֹותיהם
רצֹון מחמת היה והּכל ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹוהנהגֹותיהם,
ׁשּזה ׁשרצה ׁשמֹו, יתּברְך ְְִֵֶֶֶַַָָָהּבֹורא
מחּפׂש והּצּדיק ּכְך. וזה ּכְך ְְְְִִֵֶֶַַַָָיהיה
ּומּׂשיג הרצֹונֹות, אּלּו אחר ְִִֵַַַָָּתמיד
ההתּפארּות על־ ידי אֹותם ְְֲִֵֵַַָָּומֹוצא
ּובפרט ּבכלל ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּמֹוצא
ּכּלֹו העֹולם ּכל ּכי ּפרטּיּות. ְְִִִֵָָָָָֻּובפרטי
ּכמֹו יׂשראל, ּבׁשביל אּלא נברא ְְְְִִִִֵֶָָָֹלא
יׂשראל ּבׁשביל – ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֶָָׁשאמרּו:

ראׁשית עלה(א)ׁשּנקרא יׂשראל ּכי ; ְְִִִִֵֵֶָָָָ
ּתחּלה ׁשהּׁשם(ב)ּבּמחׁשבה ּדהינּו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

ההתּפארּות צפה ְְֲִִַַָָָָיתּברְך
ּכמֹו מּיׂשראל, ׁשּיקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָוהּׁשעׁשּועים

מט)ׁשּכתּוב ּבָך(ישעיהו אׁשר יׂשראל : ְְֲִֵֶֶָָ
ּכל את ּברא זה ּובׁשביל ְְִִֶֶֶָָָָָאתּפאר;
ּכּלֹו העֹולם ׁשּכל נמצא, ְִֶָָָָָָֻהעֹולם.
ההתּפארּות ּבׁשביל רק ְְְֲִִִִַַָָנברא
ּכלל היה וזה ּביׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיתּפאר
היה הּבריאה ׁשּכלל ּדהינּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָהּבריאה,
ׁשּיקּבל ההתּפארּות ּכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַָּבׁשביל
הּוא הּבריאה ּפרטי וכן ְְְְִִִֵֵֵַָָָמּיׂשראל.
ׁשל ההתּפארּות ּפרטי ְְְֲִִִֵֶַָָּבׁשביל

ואחד אחד ּבכל יׁש ּכי ְְְִִֵֵֶֶָָָָיׂשראל.
ּבפרטּיּות, התּפארּות ְְְֲִִִִִֵָָָמּיׂשראל
עּמֹו מתּפאר יתּברְך ְְִִִֵֵֶַַָָׁשהּׁשם
ׁשּביׂשראל, ּבּפחּות ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבפרטּיּות,
ׁשּׁשם זמן ּכל יׂשראל, ּפֹוׁשעי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
ּפֹוׁשעי נקרא ּכי עליו, נקרא ְְְְִִִִֵֵָָָָָיׂשראל
ּפרטי, התּפארּות ּבֹו יׁש ְְְֲִִִֵֵָָָיׂשראל,
עּמֹו מתּפאר יתּברְך ְְִִִֵֵֶַַָָׁשהּׁשם
יׁש ּכי ּפרטּיּות, ּבפרטי וכן ְְְְִִִִִֵֵֵָָָּבפרטּיּות.
ּתנּועה ּובכל ואיבר איבר ְְְְֵֵָָָָָּבכל
אחר, התּפארּות יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָּותנּועה
ּפחּות ׁשאיזה לפעמים ְְִִֵֵֶֶָָויׁש
הּפאה עם נענּוע עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּביׂשראל
התּפארּות לֹו יׁש יתּברְך והּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַָָׁשּלֹו,
על־ידי והּצּדיק, מּזה. ּגם ְְִִֵֶַַַַָּגדֹול
ּומֹוצא ּתמיד, ּומחּפׂש ְְִֵֵֵֶַַָׁשּמבּקׁש
ּבכלל ּביׂשראל ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָההתּפארּות

איברּו ּבכל ּפרטּיּות, ּובפרטי ְְְְִִִֵֵָָָָָבפרט
מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָּותנּועה
ּכל ּומּׂשיג יֹודע על־ידי־זה – ְִֵֵֶַַַַַָּכּנ"ל
לֹו ׁשהיה יתּברְך הּׁשם ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָהרצֹונֹות
ּובפרטי ּובפרט ּבכלל הּבריאה, ְְְְְִִִִֵַָָָָָּבכל
ּכל ׁשל הרצֹונֹות כל ּכי ְְִִֶָָָָּפרטּיּות,
ּבׁשביל היה הּכל ְְִִִַַָָָֹהּבריאה,
וכל ּכּנ"ל, יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֶַַַָָָההתּפארּות
הּכח ּבזה ּברצֹונֹו, נברא ודבר ְְְְִִֶַַָָָָָֹּדבר
ּכפי והנהגה, הּטבע ְְְְִֶֶַַַָָּובזה
אחד ּבכל ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַָָָההתּפארּות
ּומֹוצא ּכׁשּיֹודע נמצא, ְְְִִִֵֵֵֶַָָמּיׂשראל.

לו.(‡) פרשה רבה א.(·)ויקרא פרשה רבה בראשית
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ּבכלל ּביׂשראל, ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָההתּפארּות
ּכל יֹודע ּפרטּיּות, ּובפרטי ְְְִִִֵֵַָָָָּובפרט
הּבריאה ּבכלל ׁשּיׁש ְְְִִֵֶַַָָהרצֹונֹות
ּפרטּיּות. ּובפרטי הּבריאה ְְְְִִִִֵֵַָָָָּובפרטי
יתּברְך ׁשהּׁשם ההתּפארּות ְְֲִִִֵֶַַַָָ(ּכי
הּבריאה, ׁשרׁש הּוא ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹמתּפאר
ׁשל ההתּפארּות ּכללּיּות ְְְֲִִֶַַָָהינּו:
יתּברְך ּׁשהּׁשם מה יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכללּיּות
ׁשרׁש זהּו יׂשראל, ּכלל עם ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמתּפאר
וכן ּבכלל; הּבריאה ּכל ְְְְִִִֵַָָָָּכללּיּות
ּׁשהּׁשם מה ההתּפארּות, ְְֲִִֵֶַַַָָּפרטּיּות
מּיׂשראל אחד ּכל עם מתּפאר ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיתּברְך
ּדבר אֹותֹו ׁשל ׁשרׁש זהּו ְִִֶֶֶָָָֹּבפרטּיּות,
ּבׁשביל ׁשּנברא הּבריאה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּפרטי
ּפרטּיּות, ּבפרטי וכן ההתּפארּות, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָזה
מקּבל יתּברְך ׁשהּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשההתּפארּות
ּותנּועה איבר מּכל ּפרטּיּות ְְְִִִֵֵָָָָָּבפרטי
ׁשל ׁשרׁש זהּו מּיׂשראל, אחד ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשל
ּדהינּו הּבריאה, ׁשל ּפרטּיּות ְְְְְִִֵֶַַָָָּפרטי
פרטּיּות ּבפרטי ואיבר איבר ּכל ְְְִִֵֵֵֶָָָָָׁשל
ּכי – והּכלל ונברא. נברא ּכל ְְְְְִִִֶַָָָָׁשל
ּבׁשביל היה הּבריאה ְְִִִִַַָָָעּקר
יׂשראל, עם ׁשּיתּפאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָההתּפארּות
והחּיּות הּׁשרׁש הּוא ההתּפארּות ְְְֲִִֶֶַַַָֹוזה
ּובפרטּיּות ּבכללּיּות הּבריאה ּכל ְְְִִִִִֶַָָָָׁשל
ׁשל הרצֹונֹות ּכל ּכי ּפרטּיּות, ְְְִִִֵֶָָָָּובפרטי
ּבכלל עֹולמֹו, ּבבריאת יתּברְך ְְְִִִִֵַַַָָָהּׁשם
ּכפי היה ּפרטּיּות, ּובפרטי ְְְְִִִִֵָָָָָּובפרט
ּבכלל מּיׂשראל ׁשּמקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָההתּפארּות
ּכללּיּות ּכי ּפרטּיּות. ּובפרטי ְְְְִִִִִֵָָָָּובפרט

הּתמּו ּבזאת נבראת ּובזההּבריאה נה ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
לכללּיּות ׁשּיׁש וההנהגה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּסדר
ההתּפארּות ּכללּיּות ּכפי ְְְְֲִִִִַַָָָהּבריאה,
ּדבר ּכל וכן יׂשראל; מּכלל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמקּבל
ּובזה הּתמּונה ּבזה נברא ְְְְְִִֶֶַָָָּבפרט
ההתּפארּות ּפרטּיּות ּכפי ְְְֲִִִֶַַַָָהּטבע,
ּבפרט מּיׂשראל אחד מּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמקּבל
ּכן ועל ּכּנ"ל. ּפרטּיּות ּבפרטי ְְְְִִֵֵֵַַַָָוכן
ההתּפארּות ׁשּמֹוצא על־ידי ְְֲִִֵֵֶַַַַָהּצּדיק,
מּיׂשראל מקּבל יתּברְך ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּׁשם
ּובפרטי ּובפרט ּבכלל ְְְִִִִֵָָָָּתמיד,
טעם יֹודע הּוא על־ידי־זה ְְִֵֵֶַַַַָּפרטּיּות,
יתּברְך להּׁשם ׁשהיה הרצֹונֹות ְְְִֵֶַַָָָָָּכל
ּכי וכּו', ּובפרט ּבכלל הּבריאה, ְְְְְִִִִַָָָָּבכל
וכּו' ּבכלל הּבריאה ׁשל הרצֹונֹות ְְְְִִֶַָָָָּכל
ׁשּיקּבל ההתּפארּות ּכפי ְְְֲִִֵֶַַָָָהיה
והבן ּכּנ"ל. וכּו' ּבכלל ְְְְִִִֵֵַַָָָמּיׂשראל
עמּקים ּדברים הם ּכי היטב, ְְֲִִִִֵֵֵַָָֻהּדברים
ּגדּלת להבין ּתּוכל ּומהם ְְְִֵֶַַָֹֻמאד,
ּוגדּלת יׂשראל ּוגדּלת יתּברְך ְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻהּבֹורא
הם איְך אמּתּיים, ֲִִִִִֵֵַַהּצּדיקים
ּבכל ׁשּיֹודעים ּבעֹולם, ְְְְִִִֶַָָָמסּתּכלים
ׁשּבעֹולם, נברא ּבכל וכן ועׂשב, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָעׂשב
ּבפרטי והנהגתֹו וכחֹו ּתמּונתֹו ְְְְְִֵַַַָָָָֹטעם
לחזר הארכּתי ּכן על וּכּנ"ל, ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָֹּפרטּיּות,
ועמקּותם): ּדּקּותם מּגדל ְְְִִֶַַַָָָֹהּדברים,

ידי מגּלהועל ׁשהּצּדיק זה ְ ַ ְ ֵ ְִֶֶֶַַַ
יתּברְך, הּׁשם ׁשל ְְֲִִֵֶַַַָָההתּפארּות
ׁשעל־ ידי־ יׂשראל, עּמֹו עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמתּפאר
הּבריאה ׁשל הרצֹונֹות ּכל נתּגּלין ְְְִִִֶֶַַָָָזה
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הּיראה נתּגּלה על־ ידי־ זה ְְְִִֵֶֶַַַַַָּכּנ"ל,
התּגּלּות על־ידי ּכי ְְְֲִִֵַַַָָוהאהבה,
ּוכמֹו הּיראה. נתּגּלה ְְְְֲִִִֶַַַָָההתּפארּות
ׁשל ההתּפארּות התּגּלּות ְְְֲִִֵֶֶַַַָׁשעל־ידי
יתּברְך, עּמֹו מתּפארים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָיׂשראל,
ּכי יראה, נֹופל ְְִִֵֵֶַָעל־ ידי־ זה
ּבחינת הּוא יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַָָההתּפארּות

ּפאר ׁשּנקראים יא)ּתפּלין, ועל־(ברכות , ְְְְִִִִֵֶַָ
ׁשאמרּו ּכמֹו יראה, נתּגּלה ְְְְִִֶֶַָָָָידם

לברכה זכרֹונם ו)חכמינּו מּנין(ברכות : ְְֲִִִִֵַָָָָ
ׁשּנאמר: ליׂשראל, עז הם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהּתפּלין
נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי כל ְְִִֵֵֶַָָָָָוראּו
ׁשעל־ידי נמצא, מּמּך. ויראּו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָעליָך
ׁשּמתּפארין ההתּפארּות ְְְֲֲִִִִֶַַָָהתּגּלּות
נֹופל על־ידי־זה יתּברְך, עּמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל
התּגּלּות על־ידי ּכמֹו־ כן – ְְְְִִֵֵַַָיראה,
יתּברְך הּׁשם ׁשל ְְֲִִֵֶַַַָָההתּפארּות
ּבחינת ׁשּזה ּביׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמתּפאר

ׁשאמרּוּתפ ּכמֹו יתּברְך, הּׁשם ׁשל ּלין ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
לברכה זכרֹונם (מּנין(שם)רּבֹותינּו ְְִִִִֵַַָָָ

ּתפּלין מּניח ְִִִֶַַַָָׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא
הּׁשם ׁשל ׁשהּתפּלין ׁשם, ואיתא ְְְִִִֵֶֶַַָָוכּו'.
ההתּפארּות, ּבהם ּכתּוב ְְֲִִֶַַָָָָיתּברְך
עּמֹו עם מתּפאר יתּברְך ְְִִִֵֶַַָָׁשהּוא
ׁשּתפּלין ׁשם, ּכדאיתא ְְְִִִִִֵֶָָָיׂשראל,
ּכעּמָך ּומי ּבהּו: ּכתיב עלמא ְְְְְְִִֵַָָָּדמארי
– וכּו') ּגדֹול גֹוי מי ּכי וכּו', ְְְִִִֵָָיׂשראל
מתּגּלה הּזאת ההתּפארּות ְְְֲִִֵַַַַָָֹעל־ ידי
ּדהינּו יתּברְך, הּׁשם ׁשל ְְְְִִֵֶַַַַָָהּיראה
ועל־ ידי־ זה יתּברְך, מּלפניו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָליראה

ׁשחק. ׁשנאני על אפּלּו הּיראה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָנתּגּלה
הּכל ּבוּדאי הּמלְך מּלפני ּבאמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּכי
אף־על־ ּפי־ כן אְך וחרדים, ְֲִִִֵֵֵַַַַיראים
ּגנּוסיא ּביֹום הּמלְך, הּלדת ְְְְֶֶֶֶַָֻּביֹום
ּבגדי הּמלְך ׁשּלֹובׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָּדמלּכא,
יֹותר הּיראה נתּגּלה אז ְְְֲִִִֵֶַַָָָהתּפארּות,
הּכל קדם ׁשּגם אף־על־ ּפי ּכי ְִִֵֶֶַַַַֹֹויֹותר,
זה ּכל עם מהּמלְך, יֹודעים ְִִֵֶֶֶַָָהיּו
ויֹותר, יֹותר הרֹואה נפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַָמתּפעל

ּבעינים,ּכּידּוע. ׁשרֹואים ּדבר ּכל ּכי (ּפרּוׁש, ִִִֵֵֶַַַָָָָָ

יֹודע היה מאם יֹותר מּזה נפׁשֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָמתּפעל

ּבעינים, ּגמּורה ראּיה ּבלי לבד, ּבידיעה ְְְְִִִִִֵַַָָָָאֹותֹו

לאדם ּכׁשּמסּפרים ּכגֹון: ּבספרים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָּכּמּובא

הּדברים ׁשּיֹודע אף־על־ּפי הּמלְך, ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻּגדּלת

ּכל נפׁשֹו מתּפעל אין אף־על־ּפי־כן ְְְִִֵֵֵֵַַַַָּבברּור,

ׁשרֹואה ּבעת ּכמֹו מהּמלְך ּכְך ּכל להתירא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכְך

לבּוׁש ּכׁשהּוא הּמלְך, ּגדּלת את מּמׁש ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבעיניו

ׁשאז וכּו', חילֹותיו ּומנהיג התּפארּותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבבגדי

מתּפעל הּנפׁש ּכי יֹותר, יראה עליו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָנֹופל

הראּיה). על־ידי על־ידייֹותר ּכן, ועל ְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
ההתּפארּות מגּלה ְְֲִִֶֶַַַַָׁשהּצּדיק
יֹום ּבחינת ׁשּזה ּביׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמתּפאר
ּדמלּכא, ּגנּוסיא יֹום הּמלְך, ְְְְֶֶֶֶַַָָֻהּלדת
ּכי הּמלכּות, ּבחינת ׁשּנֹולד ְְְְִִֶַַַַַּדהינּו
על־ידי רק הּוא הּמלכּות ּבחינת ְְְִִֵַַַַַַעּקר
אין ּכי מלכּותֹו, ׁשּמקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָיׂשראל,
הּלדת ּביֹום ואז, עם. ּבלא ְְְֶֶֶֶָָֹֻמלְך

ּגנּוסיא יֹום ּדהינּוהּמלכּות, ּדמלּכא, ְְְְְְְַַַַָָ
אז יׂשראל, ׁשל ההתּפארּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתּגּלה
ונֹופל ונתּגּלה הרֹואה, נפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָמתּפעל
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ׁשנאני על ואפּלּו ּכּלם, על ְְֲֲִִִֵַַַָָֻיראתֹו
ּבחינת וזה סח)ׁשחק. על(תהלים : ְְִֶַַַַ

ּגאותֹו ּכׁשּנגלה – ּגאותֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ועּזֹו אזי: יׂשראל, על ְְְְְֲִִֵַַַָֻותפארּתֹו
ּכּנזּכר יראה ּבחינת זה עז ְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבּׁשחקים.
וכּו', עז הם ׁשהּתפּלין מּנין ְְְִִִִֵֵֶַַֹלעיל:
על אפּלּו יראתֹו ׁשּנתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶַַַָּדהינּו
הרֹואה נפׁש מתּפעל ּכי ׁשחק, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנאני
ההתּפארּות, התּגּלּות ועל־ ידי ְְְְֲִִֵַַַַַָּכּנ"ל.
על־ הּיראה, התּגּלּות ּבחינת ְְְִִִֶֶַַַַָׁשּזה
ּבחינת ׁשּזה הרצֹון, נתּגּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָידי־זה
ּגנּוסיא ּביֹום הּמלְך ּדרְך כן ּכי ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָאהבה.
התּפארּות, ּבגדי ׁשּלֹובׁש ְְְְֲִִֵֵֶַָָּדמלּכא,
ּכּלם על ּגדֹולה יראה נֹופל ְְִֵֶַָָָָֻׁשאז
ׁשאחר־ מּפניו, וזֹוחלים חרדים ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹוהּכל
אחד לכל רצֹונֹו הּמלְך מגּלה ְְְֶֶֶֶַַָָָּכְך
לכל מּתנֹות ונֹותן ּומחּלק ְְְְֵֵֶַַָָָואחד,
רצֹון ּכפי ּכבֹודֹו, לפי ואחד ְְְְְִִֶֶָָאחד
אחד לכל לֹו ׁשּיׁש ואהבתֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָהּמלְך
ּוכמֹו אהבה. ּבחינת ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶַַָָואחד,
ההתּפארּות התּגּלּות ְְְֲִִֵֶַַַָׁשעל־ידי
הּׁשם ׁשּמתּפאר הּצּדיקים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּמגּלין
הם על־ידי־זה יׂשראל, עם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָיתּברְך
יתּברְך הּׁשם ׁשל הרצֹונֹות ְְְִִֵֶַַַָָמגּלין
ּביֹום ּכן ּכּנ"ל, ודבר ּדבר ּבכל ְְְֵֵֶַַָָָָָׁשּיׁש
התּגּלּות הּוא ׁשאז ּדמלּכא, ְְְְְִֶַַָָָּגנּוסיא
רצֹונֹו התּגּלּות הּוא אזי ְְְֲֲִִַַַָההתּפארּות,
רצֹונֹו מגּלה הּוא אחר־ּכְך ּכי ְְְִִֶַַַַָָיתּברְך,
מּתנֹות להם ונֹותן ואחד, אחד ְְְֵֶֶֶַָָָָָלכל
ּכפי ואחד אחד לכל קרנם, ְְְְְִֵֶֶַָָָָּומרֹומם

התּגּלּות ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ְְְְִִֶַַַַרצֹונֹו
התּגּלּות ּבעת מּתחּלה, ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָהאהבה,
על ויראתֹו ּפחּדֹו נפל ְְְְֲִִַַַַָָָההתּפארּות,
רצֹון ּכׁשרֹואים ואחר־ ּכְך, ְְְִֶַַָָֻּכּלם;
על־ ואחד, אחד לכל וקרבתֹו ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָהּמלְך
ואֹוהבים אליו מתקרבים ְְְְֲִִִֵֵֶָָידי־זה

ההתּפארּותאֹותֹו. ׁשעל־ידי ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶַַָ(ּפרּוׁש:

על־ידי־  יׂשראל, עם מתּפאר יתּברְך ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהּׁשם

ּכּנ"ל, הּבריאה ׁשל הרצֹונֹות ּכל היּו ְְִֶֶַַַָָָָזה

מהתּגּלּות ׁשּנעׂשה הּיראה על־ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכמֹו־כן

נתּגּלהה על־ידי־זה ּכּנ"ל, הּזאת התּפארּות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

אחר־ּכְך הּמלְך ׁשּמתרּצה הרצֹון, ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־ּכְך

ּכּנ"ל, וכּו' ּברצֹונֹו ּומקרבם ואחד אחד ְְְְְְִֶֶַַָָָָָלכל

ׁשּיראה נמצא ּכּנ"ל. אהבה ּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּזה

ׁשּמגּלה הּצּדיק, על־ידי נמׁשכין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָואהבה

הרצֹונֹות ּכל מֹוצא ׁשעל־ידי־זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָההתּפארּות,

ּכּנ"ל, וכּו' הּבריאה ּבכל יתּברְך להּׁשם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה

ּכּנ"ל). ואהבה יראה נעׂשה וזהׁשעל־ידי־זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָ ֶ 
פט)ּבחינת עּזמֹו(תהלים תפארת ּכי : ְ ִ ַ ְִִֶֶָֻ

ּתפארת קרננּו. ּתרּום ּוברצֹונָך ְְְְִִֵֶֶַָָָאּתה,
ׁשּנתּגּלה הּיראה, ּבחינת זה ְְְִִִֶֶֶַַַָָֻעּזמֹו
ּכּנ"ל, ההתּפארּות התּגּלּות ְְְֲִִֵַַַַַָעל־ ידי
ואזי: ּכּנ"ל, יראה ּבחינת הּוא עז ְְֲִִִַַַַַָֹּכי
רצֹונֹו, מגּלה ּכי קרננּו, ּתרּום ְְְְְִִֵֶַַָּברצֹונָך
ואחד אחד ּכל ׁשל קרנם ְְְֵֶֶֶַָָָָּומרֹומם
האהבה התּגּלּות ׁשעל־ידי־זה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל,
הּיראה מגּלה ׁשהּצּדיק נמצא, ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל.

ְֲַָָוהאהבה:

הּיראהּוכׁשּנחׁשב אחד אצל ְ ֶ ֶ ֱ ָ ְִֵֶֶַָָ
ּבבחינת ְְֲִִַַָָוהאהבה,
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נ) וׂשק(ישעיהו קדרּות ׁשמים אלּביׁש :ְְְִִַַַַָ
אׁש ּבחינת זה ׁשמים ּכסּותם; ְְִִִֵֶַַָָָאׂשים
נתלּבׁשים ואהבה, יראה הינּו ְְְְְֲִִִִַַַַָָּומים,
ּבׂשק, ונתּכּסים ונחׁשכים ְְְְְְֱִִִֶַַַָּבקדרּות
והאהבה הּיראה אצלֹו ׁשּנחׁשְך ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָּדהינּו
אֹור אצלֹו ׁשּנחׁשְך מחמת זה –ְֱֲֵֶֶֶֶַָ
יראה מקּבלין ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִֶֶַַַָהּצּדיק,
ׁשּנחׁשְך יׁש לפעמים ּכי ּכּנ"ל. ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָואהבה
זֹוכה ואינֹו הּצּדיק, אֹור אחד ְִֵֵֶֶֶַַָאצל
ואף הּגדֹול, אֹורֹו ולראֹות ְְְְִִַַָָלהבין
לטעם יכֹול אינֹו הּצּדיק, אצל ְִִֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא
ׁשל הּגדֹול אֹורֹו ולראֹות ְְְִִֶַָָּולהבין
לבֹוא יּוכל ׁשעל־ידֹו ִֶַַַַָָהּצּדיק,
ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּטֹוב. ְְְִִֵֶַַַָלתכלית
הּמכּפלה, מערת ׁשּמקֹום ְְְְֵֶֶַַַָָעפרֹון,
עֹולין ׁשם ׁשּדרְך ּגן־עדן, ׁשער ִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
אף־ מאד, גדֹול ואֹורֹו הּנׁשמֹות, ְְְַַָָָֹּכל
חׁשְך מקֹום היה אצלֹו ְְִֵֶֶַָָעל־ ּפי־ כן
רּבה ּבׂשמחה מכרֹו ּכן ועל ְְְְֲִֵֵַַַָָָָואפלה,

ּכּמּובא קכלאברהם, שרה חיי .ח)(זוהר ְְַַָָָ
ׁשהּוא הּצּדיק, אֹור ּכׁשּנחׁשְך כן ְְֱִֵֶֶֶַַָּוכמֹו
ׁשּכן מּכל העֹולמֹות, ּבכל ְִִֵֵֶָָָָמאיר
אצלֹו ואף־על־ ּפי־ כן הּזה, ְְִֵֶֶַַַָָּבעֹולם
חׁשְך הּוא אּדרּבא ּכלל, מאיר ְְִֵֵֶַַָָאינֹו
הּמעׂשים עכירת מחמת וזה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַאצלֹו,
מעׂשים ׁשעל־ ידי הּׂשכל, ְְֲִִֵֵֶֶַַַּוכסילּות
ּדהינּו ּבכסילּות, ׂשכלֹו נתחּׁשְך ְְְְְִִִִִֵַַָרעים
ּכמֹו נכרּיֹות, וחכמֹות נפסדֹות ְְְְְִִֵָָָּדעֹות

ד)ׁשּכתּוב להרע,(ירמיה הּמה חכמים : ְֲִֵֶַָָָָ
על־ידי ּכי ידעּו, לא ְְִִֵֵַָָֹּולהיטיב

יכֹולים אינם הרעים ְֲִִֵֵֶַָָָמעׂשיהם
ּכי להיטיב, ּבׂשכלם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַָָלהׁשּתּמׁש
הּׂשכל, ּכסילּות ועל־ידי להרע, ְְְְִִֵֵֶַַַָאם
ּולהבין לראֹות יכֹול אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָעל־ ידי־ זה

הּצּדיק: ִַַאֹור

ּולבּטלוהּתּקּוןג להכניע לזה, ְ ַ ִ ְְְִֵֶַַַָ
הּוא הּׂשכל, ְִֵֶַּכסילּות
יניקת עּקר ּכי מזּבח, ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַעל־ ידי
רק הּוא הּקלּפֹות, ּדהינּו ְְְְִִַַַַהּכסילּות,

מזּבח קלט)מּבחינת תרומה זוהר הינּו(עיין , ְְְִִִֵַַַ
אדם ׁשל ׁשלחנֹו ּכי אכילה, ְְֲִִִֶַָָָָֻּבחינת

ּכמזּבח נה)מכּפר עּקר(ברכות ּומּׁשם , ְְְִִִֵֵַַַָ
אכילת אחר אפּלּו ּכן ועל ְְֲֲִִִֵַַַַָָיניקתם.
לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח הּכׁשר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאיׁש
האכילה, אחר קצת הּדעת ְְֲִִַַַַַָָָּבלּבּול
הּוא הּכסילּות ׁשּיניקת מחמת ְְְֲִִֵֶֶַַַוזה
חּיּות לּתן ׁשּלא צריְך אְך ִִִִֵֶַָָֹמּׁשם.
ּבצמצּום חּיּונֹו ּכדי אם ּכי ְְְְְִִִִִֵַלהּקלּפֹות,
ּכתּקּונֹו, ּכׁשהּמזּבח ואז, יֹותר. ְְְְְִִֵֵֶַַָֹולא
אזי ּכראּוי, ּבכׁשרּות ׁשהאכילה ְְְֲֲִֶַַַָָָָהינּו
ּכי הּכסילּות, הינּו הּקלּפֹות, ְְְְִִִִִַַַָנכנעים
ּכדי אם ּכי וחּיּות, ּכח להם נֹותן ְְִִִֵֵֵֶַָֹאינֹו
לּתן מכרח ׁשּזה ּבצמצּום, ְְְִִִֵֶֶָֻחּיּונֹו
להם נֹותן אינֹו אבל ּכּידּוע, ֲֵֵֶֶַַָָָָלהם,
חּיּותם. מּכדי יֹותר וחּיּות ּכח ְְִִִֵֵַָֹׁשּום
נכנע ּבכׁשרּות אכילה על־ידי ּכן ְְְְְֲִִֵֵַַַָָועל
ּכמֹו הּׂשכל, ונתרֹומם ְְְְִִֵֵֶַַהּכסילּות

ּבּגמרא עב.)ׁשּמצינּו ּדבעא(ב"ק ּבבעיא , ְְְְִִֶַַָָָָָ
לּה אמר לצפרא וכּו': נחמן מרב ְְְְֵֵַַַַָָָָָרבא
ּבאּורּתא, לְך אמרי ּדלא והאי ְְְְְֲִַָָָָוכּו',
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נמצא וכּו'. דתֹורא ּבׂשרא אכלי ְְְְְֲִִִָָָָָּדלא
דעּתֹו היתה לא אכל, ׁשּלא ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹׁשעל־ידי
נכנע האכילה על־ ידי ּכי ְְְֲִִִֵַָָָָצלּולה,
אבל הּׂשכל. ונתּגּדל ְְְֲִִֵֵֶַַַָהּכסילּות
ּבחינת ׁשּזה וסֹובא, ּכזֹולל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַּכׁשאֹוכל
הּקלּפֹות, יֹונקים אזי הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵַַַַַּפגם

מהר יֹותר הּכסילּות, ואזיּדהינּו אּוי, ְְְֲִֵֵַַַַָָ
אבל הּׂשכל; על הּכסילּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָמתּגּבר
ּכּנ"ל. נכנעין ּכראּוי אכילה ְְֲִִִֵַַַָָָָעל־ ידי

ּבחינת נג.)וזה ּבחלקֹו(זבחים מזּבח : ְְְְְִִֵֶֶַַ
ּבחינת זה טֹורף, קיא)ׁשל טרף(תהלים : ְִֵֶֶֶֶַ

ּבכׁשרּות, אכילה ּבחינת ליראיו, ְְְֲִִִֵַַַָָָנתן
אֹותן, וטֹורפין מכניעין ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשעל־ידי־זה
אבל והּכסילּות; הּקלּפֹות את ְְְְֲִִֶַַַָהינּו
ּפגם הינּו הּמזּבח, ּפגם ְְְְְִֵֵַַַַַַעל־ ידי
ּכח נֹותן על־ידי־זה ְֲִֵֵֶַַָָֹהאכילה,

מ ונעׂשה טרּוףלהּכסילּות, "ּטֹורף" ְְְֲִִֵֶַַ ֵ 
ּכּנ"ל: זה על־ידי ׁשּמתּגּבר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַהּדעת,

על־ּולהׁשליםד הּוא הּמזּבח ּפגם ְ ַ ְ ִ ְְִֵַַַַ
ּכל ּכי ּגרים, ְִִֵֵָידי
אם ּכי ּכח להם אין זרה ֲִִֵֶַָָָָָֹהעבֹודה

ׁשּכתּוב וזה הּמזּבח, א)מּפגם :(מלאכי ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּכי לׁשמי; ּומּגׁש מקטר מקֹום ְְְִִִָָָָֻֻּבכל
ּכל זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשהם ְֲֵֵֶַָָָָאף
הּמזּבח, חלקי מּפגם ּבא הּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּכחם
מקטר יתּברְך: הּׁשם אמר ּכן ְְְִֵֵַַַַָָָֻועל
מהּניצֹוץ הּוא ּכחם ּכי לׁשמי; ְִִִִֵַָָֹֻּומּגׁש
ׁשּנפל ּדקדּׁשה הּמזּבח ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַָָָֻהּקדֹוׁש
ׁשּכל על־ ידי הּגרים, ועל־ידי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָלׁשם.
אחר והֹולְך אמּונתֹו מׁשליְך ְְֱִֵֶַַַָָאחד

מכניע על־ ידי־ זה יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֶַַַַָאמּונת
חלקי מּפגם ׁשּנעׂשה זרה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה
חלקי ניצֹוצי חֹוזרין ואזי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַהּמזּבח,
הּמזּבח: ונׁשלם למקֹומם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמזּבח

כג)ּבחינֹותוזה עד(במדבר יׁשּכב לא : ְ ֶ ְְִִַַֹ
יׁשּתה, חללים ודם טרף ְְֲִִֶֶֶַַָֹיאכל
יאכל יירת. עממּיא ונכסי ְְְְְִֵֵַַַַָָֹותרּגּומֹו:
הּמזּבח, ׁשלמּות ּבחינֹות זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַטרף
ּכּנ"ל, טֹורף ׁשל ּבחלקֹו מזּבח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּבחינת
עממּיא ונכסי על־ ידי: נעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוזה
ׁשאמרּו ּכמֹו ּגרים, על־ידי הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָיירת,

לברכה זכרֹונם נג:חכמינּו מב. דף (ב"ב ְְֲִִֵָָָָ
מקומות) ובכמה ּכלקמט. הּגר: ירּׁשת ְְְִֵַַַָֻלענין

זכה: – הּגר ּבנכסי ְְִֵֵֵַַָָהּקֹודם

ּגרים,אה לעׂשֹות אפׁשר איְך ַ ְֲִֵֵֶַָ
מאד רחֹוקים הם ְְֲִֵַֹֹוהלא
זאת ּבא ּומאין יׂשראל, ְְִִִֵֵַַָָֹֻמּקדּׁשת
אְך ׁשּיתּגּירּו. הּדעת על להם ְְִֶֶֶַַַַַַָָׁשּיבֹוא

ּבחינֹות על־ ידי נעׂשה ׁשּזה (משלידע, ְְֲִֵֶֶֶַַַ
על־יט) הינּו רּבים; רעים יסיף הֹון :ְִִִֵַַַֹ

לתלמיד־חכם, ׁשּנֹותן צדקה ְְְְִֵֵֶַָָָָידי
יׂשראל, נפׁשֹות מּכּמה ּכלּול ְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
לבֹוא לעּכּו"ם אפׁשר איְך ּבאמת, ְְֱִֵֶֶֶַָָּכי
רחֹוקים הם והלא יׂשראל, ְְֱֲִִֵֵֶַַָֹלאמּונת
לדּבר אפׁשר ואיְך מּיׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹמאד
להאמּונה ויבֹואּו ׁשּיׁשמעּו ְְְְֱִֶֶָָָָלהם
רחֹוק ּכׁשאחד ּכמֹו אְך ְְְֶֶַַָָָהּקדֹוׁשה,
אליו לדּבר אפׁשר ואי מחברֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹמאד
ּכן ּכתב, לֹו לכּתב צריְך ְְְִִִֵֶַָָֹׁשּיׁשמע,
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עד להם, ּכתב ּבחינת לׁשלח ְְְִִִֶַַַָָָֹצריְך
ּכי רחֹוקים, ׁשהם אף לׁשמע ְְְִִִֵֶֶַַֹׁשּיּוכלּו

מ הּוא הּׁשמיעה חּוׁש חמתעּקר ְֲִִֵַַַָ
ּבאויר, נחקקים הּדּבּור ְֲִִִִֶֶַָָׁשאֹותּיֹות
ׁשּבא עד ּבזה זה מּכים ְֲִִִֶֶֶַַָָָוהאוירים
נח ּכׁשהאויר ּכן ועל הּׁשֹומע. ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹלאזן
ׁשּיכֹול אחד ּכׁשּמדּבר אזי וצלּול, ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָוזְך
למרחֹוק, הּדּבּור נׁשמע אזי ְְְֲִִֵֵַַַָָלדּבר,
רּוח־ ּכׁשּיׁש אבל ּבחּוׁש, ׁשרֹואין ְְְֲִֵֶֶַָּכמֹו
לׁשמע, לחברֹו אפׁשר אי אזי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹסערה,
חלקי ּומפריד מבלּבל הרּוח ְְְְִִֵֵֶַַַָּכי
אפׁשר ׁשאי עד ונתּפּזרים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָהאוירים
ׁשּכן מּכל הּקֹול, אפּלּו לׁשמע ְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹלחברֹו

ּבעצמֹו: ְְִַַהּדּבּור

נפׁשֹות,ועל־ידי לֹוקח הּוא צדקה ְ ַ ְ ֵ ְְֵַָָָ
רעים לעצמֹו לֹוקח ְְִִֵֵַַּכי

מּונּבז ׁשאמר ּכמֹו יא)ואֹוהבים. :(ב"ב ְְְֲִֶַַָ
נפׁשֹות. ּגנזּתי ואני ממֹון, ּגנזּו ְְְֲֲִִַַַָָָָאבֹותי
ליֹותר צדקה ּׁשּנֹותן מה ׁשּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָנמצא,
לֹו קֹונה הּוא על־ ידי־ זה ְֲִֵֶֶַָאנׁשים,
האהבה זאת ועל־ידי יֹותר, ְְֲִֵֵֵַַָָֹרעים
על־ ידי־ זה הּצדקה, על־ ידי ְְְֵֵֶֶֶַַַָָׁשּקֹונה
ּׁשּנֹותנים מה וכל האויר, ְְְֲִִִֵֶַַָָנזּדּכְך
אהבה וקֹונה צדקה, אנׁשים ְְְֲֲִֵֶַָָָָליֹותר
נתרּבה על־ידי־זה אנׁשים, יֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָעם
הּוא אהבה ּכי והּזְך, הּנח האויר ְֲֲִִֵַַַַָָָיֹותר
רּוח ּדהינּו ּברּוחא, רּוחא ְְְְְִַַַָָאתּדּבקּות
ּבחינת ׁשּזה הּנאהב, ּברּוח ְְֱִֵֶֶֶַַַָָהאֹוהב
ּכי מּזה, זה נחים ׁשרּוחם הּנח, ֲִִִִֶֶֶַָָָאויר
ׁשּיפריד ׂשנאה, ׁשהּוא רעה, רּוח ְְִִֵֶֶַַָָָאין

רּוח ּבחינת היא הּׂשנאה ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַָּביניהם,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ט)רעה, ה'(שופטים וּיׂשם : ְֶֶַָָָָ

אנׁשי ּובין אבימלְך ּבין רעה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָרּוח
נמצא ׂשנאה. רׁש"י: ּופרׁש ְְְִִִֵֵֶַָָׁשכם;
רעה, רּוח ּבחינת הּוא ְְִִֶַַָָָׁשּׂשנאה
אין ׁשעל־ ידי־ זה האויר, ְְֲִִֵֵֶֶַָּבלּבּול
אהבה ּולהפְך, הּדּבּור. לׁשמע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹיכֹולין
והּזְך, הּנח אויר ּבחינת הּוא ְְְֲִִֵַַַַָורעּות
למרחֹוק. הּדּבּור נׁשמע ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשעל־ידי־זה
הֹון ּבחינת צדקה, על־ ידי נעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָוזה
צדקה ׁשעל־ידי רּבים, רעים ְְִִִֵֵֶַַָָֹיסיף
ׁשעל־ ואֹוהבים, רעים לֹו לֹוקח ְֲִִֵֵֶַַהּוא
הּנח האויר ּבחינת נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָידי־זה
לּתן ּׁשּמרּבה מה וכל ּכּנ"ל. ְְְִֵֶֶַַַַַַָוהּזְך
ּביֹותר נתרּבה אנׁשים, ליֹותר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָצדקה
ּכׁשּנֹותן ּכי והּזְך, הּנח האויר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבחינת
לֹו ׁשּקֹונה נמצא אחד, לאיׁש ְְְִִֶֶֶָָָָצדקה
ּברּוחֹו רּוחֹו נתּדּבק ואזי אחד, ְְֲִֵֵֶַַַָאֹוהב
הּנח אויר ׁשל קטן ׁשטח ְֲֲִֶֶֶַַַָָָונעׂשה
אנׁשים, לׁשני צדקה ּוכׁשּנֹותן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּזְך,

הּנחנ אויר ׁשל ּגדֹול יֹותר ׁשטח עׂשה ֲֲִֵֶֶֶַַַָָ
ליֹותר לּתן ּׁשּמרּבה מה ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָוהּזְך,
ואֹוהבים רעים לֹו וקֹונה ְְֲֲִִִֵֶָאנׁשים,
רּבים, רעים יסיף הֹון ּבבחינת: ְִִִִִֵֵַַֹיֹותר,
הּׁשטח ויֹותר יֹותר ונתרּבה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַנתּגּדל
העּקר ּכן ועל והּזְך. הּנח האויר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשל
אמּתּיים לצּדיקים צדקה ְְֲִִִִִִֵַָָלּתן
מּכּמה ׁשּכלּולים הגּונים, ְְֲֲִִִִִֶַַָולענּיים
מגּדיל הּוא ּבזה ּכי יׂשראל, ְְְִִִֵֶַַָָנפׁשֹות
והּזְך הּנח האויר ׁשל הּׁשטח ְְֲִֶֶַַַַַָָֹמאד
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לבד להם ׁשּנֹותן ּבצדקה ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל,
ּכי מאד, רּבים רעים לֹו קֹונה ְִִִֵֶַֹהּוא
ׁשעל־ נפׁשֹות, מהרּבה ּכלּולים ְְְִֵֵֵֶַַָהם
האויר ּבחינת ּביֹותר מתרּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָידי־זה
נח ּכׁשהאויר ואזי, ּכּנ"ל. והּזְך ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָהּנח
לדּבר ׁשּיכֹול זה ּכׁשּמדּבר אזי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוזְך,
הּקדֹוׁש, ּדּבּור הינּו הּיׂשראלי, ְְְִִִִֵַַַָּדּבּור
ּבהאויר, ונחקק נכּתב הּדּבּור זה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָאזי

מה)ּבבחינת סֹופר(תהלים עט לׁשֹוני : ְְִִִֵֵַ
ונׁשמע הּדּבּור הֹולְך ואזי ְְֲִִִֵַַַָָמהיר;

ּבבחינת ט)למרחֹוק, וׁשמעֹו(אסתר : ְְְְִִֵַָָ
מחמת ּכי הּמדינֹות; ּבכל ְְֲִִֵֵַַָהֹולְך
לׁשמע יכֹולים וזְך, נח ְְְֲִִִֶַַָָֹׁשהאויר
נכּתב הּדּבּור זה ואזי ְְֲִִֵֶַַַָָלמרחֹוק,
מדינה העּכּום, ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָּבספריהם
מֹוצאים ואזי ּככתבּה, ְְְֲִִִַַָָָּומדינה
אמּונתם, הפְך ּבספריהם ְְֱִֵֵֶֶַָָָהעּכּו"ם
ׁשּנתּגּירּו גרים ּכּמה ׁשּמצינּו ְְְִִִֵֶֶַַָָּכמֹו
ּבספריהם ׁשּמצאּו מחמת זה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָמחמת
זאת, ּבא ּומאין אמּונתם. ֱִֵֶֶַָָָֹהפְך
מתנּגד ּׁשהּוא מה עּתה ְְְִִֵֶֶַַַָׁשּימצאּו
הּדּבּור על־ ידי ּבא זה אְך ְֱִֵֶֶַַַָָָלאמּונתם,
ּבהאויר, ונכּתב ׁשּנחקק הּצּדיק, ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשל
מהיר; סֹופר עט לׁשֹוני ְְִִִִֵֵַָּבבחינת:
ּבחינת: על־ ידי ונח זְך היה ְְְֲִִֵַַַָָָָָוהאויר
ׁשהלְך עד רּבים; רעים יסיף ִִִֵֶַַַָֹהֹון
ּבכל הֹולְך וׁשמעֹו ּבבחינת: ְְְְִִִֵַַָָהּדּבּור,
ׁשם ונכּתב ונחקק ְְְְְִִֶַַַָהּמדינֹות;
זאת ּבחינה ועל־ ידי ְְְְְִִֵֵֶַָֹּבספריהם,
ועל־ אמּונתם, הפְך ּבספריהם ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָמצאּו

מּכּמה ׁשּמסּפרין ּכמֹו נתּגּירּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָידי־זה
ע ׁשּנתּגּירּו על־ידיּגרים זה, ל־ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

אמּונתם, הפְך ּבספריהם ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָׁשּמצאּו
ּכּנ"ל. הּנ"ל מּבחינה נמׁשְך זה ְְְִִִֶַַַַָָָוכל

ו)ּבחינתוזה אׁשר(אסתר כתּוב וּיּמצא : ְ ֶ ְֲִִֵֶַַָָ
ּבחינת הּוא מרּדכי מרּדכי. ְְְֳֳִִִַַַָָהּגיד
ׁשּכתּוב: ּכמֹו זרה, ּבעבֹודה ְְֲִֶַַָָָָָהּכפירה
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו יהּודי; ְְְִִֵֶַָאיׁש

לברכה יג)זכרֹונם הּכֹופר(מגילה ּכל : ְְִִֵַָָָָ
הינּו יהּודי. נקרא ְְְְִִַַָּבעּכּו"ם
ׁשהם מרּדכי, ׁשהּגיד ְֳִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּדּבּורים
הם עּכּו"ם, ּכפירת ׁשל ְִִִֵֶַַּדּבּורים
ּכתּוב ׁשּנמצא עד ּבהאויר, ְְְֲִִִִֶַָָָָנכּתבים
כתּוב וּיּמצא וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבספריהם
אׁשר ׁשהּדּבּורים – מרּדכי הּגיד ְֲֲֳִִִִֶֶֶַַָאׁשר
ׁשל אמּונה ּדּבּורי ׁשהם מרּדכי, ְֱֳִִִֵֵֶֶַָָהּגיד
ּכתּוב נמצא האמת, ְֱִִֶַַָָָהּצּדיק
הּצּדיק ׁשל הּדּבּור ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַּבספריהם,
ׁשם ונחקק ׁשּנכּתב עד למרחֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַָָָהלְך
נמצא ׁשעל־ידי־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּבספריהם,
נמצא ּכי אמּונתם, הפְך ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָּבספריהם
אׁשר קדֹוׁשים הּדּבּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַּבספריהם
הּצּדיק ּבחינת ׁשהּוא מרּדכי, ְְֳִִִִֶַַַַָהּגיד
הּגיד אׁשר כתּוב וּיּמצא וזהּו: ְֲִִִֵֶֶַַַָָּכּנ"ל.
אּלּו ּכׁשּבאים ואזי, ּכּנ"ל. ְְֲֳִֵֶַַַַַָָמרּדכי,
אמּונתם, הפְך ׁשם ּומֹוצאים ְֱִֶֶַָָָָהעּכּו"ם

ּבבחינת ּגרים, נעׂשים ח)מּזה :(אסתר ְֲִִִִִֵֶַַ
מתיהדים: הארץ מעּמי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָורּבים

ימצאּואו ּדיקא ׁשאּלּו ּבא, מאין ַ ְְְִִֵֵֶַַָָ
אמּונתם הפְך ְְֱִֵֶֶֶָָּבספריהם
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יׂשראל, אמּונת ויּכירּו ְְְְְֱִִֵַַַָויחזרּו
ּכלל מֹוצאים אינם ְְְֲִִֵֵָָָוהאחרים
ׁשּזה ּדע, אְך ּבאמּונתם. ְְֱִִֶֶֶַַָָָונׁשארים
ּתחת הּכבּוׁש הּטֹוב ּבחינת ְֲִֵַַַַַַָמחמת
נׁשמֹות חלקי ּבחינת הינּו ְְְְִִֵֶַַָָידם,
הּטֹוב ּכל ּכי אצלם, הּכבּוׁש ְְִִֵֶַַָָָָיׂשראל
הינּו יׂשראל, נׁשמֹות ּבחינת רק ְְְְִִִֵַַַָהּוא
מּניחים ואינם העּכּו"ם ְְְְִִִִֵֶַַַָָּכׁשּמתּגּברים
ׁשהיה ּכמֹו מצוֹות, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָליׂשראל
ּבניהם את ימּולּו ׁשּלא ׁשּגזרּו ְְְִֵֶֶֶֶָָָֹנמצא

הּׁשּבת את ס:וׁשּיחּללּו ב"ב יט, ר"ה (עיין ְְְֶֶַַַָ
יז) יׂשראלמעילה ׁשהיּו ׁשהּטֹוב נמצא, .ְְִִֵֶֶַָָָ

ידם. ּתחת ּכבּוׁש הּוא לעׂשֹות ְֲִִַַַָָָצריכין
מעבֹודת יׂשראל את ּכׁשּמֹונעין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָוכן
ׁשּגֹורמין, ּגרמא על־ידי יתּברְך ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשם
ׁשּמּטילין וארנֹונּיֹות הּמּסים ְְְִִִִִֵֶַַַַעל־ ידי

טֹובֹותעליהם ׁשּמֹונעין על־ידי וכן , ְְְֲִֵֵֵֶֶַ
נכּבׁש זה ּכל ׁשעל־ידי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּיׂשראל,
נׁשמֹות חלקי ּדהינּו ידם, ּתחת ְְְְִֵֶַַַַָָהּטֹוב
הּכבּוׁש הּטֹוב זה ּובּתחּלה ְְִִִֵֶַַָָָיׂשראל.
קדֹוׁש מּמקֹום ׁשּבא זֹוכר ְִֵֶֶָָָָאצלם
הם אחר־ּכְך אְך מאד, ְְְֵֶַַַָֹועליֹון
אֹותֹו וכֹובׁשים הּטֹוב זה על ְְְְִִִֶַַַמתּגּברין
ונקׁשר ׁשּנתּפס עד ידם, ְְְִִֶַַַָָָָּתחת
ׁשֹוכח ּבעצמֹו ׁשהּטֹוב עד ְְְֵֶֶַַַַָאצלם,
הּיׂשראלי, הּדּבּור ועל־ ידי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָמעלתֹו.
אזי ּכּנ"ל, ּבספריהם ונכּתב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשּיֹוצא
אֹותֹו מֹוצא ׁשם הּכבּוׁש הּטֹוב ֵֶַַָָזה
הפְך ׁשם ׁשּמֹוצא ּדהינּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָּבספריהם,
את הּטֹוב זה נזּכר ואזי ְֱֲִֶֶַַַָָָאמּונתם,

עליֹון מּמקֹום ׁשּבא איְך ְֲִֵֶֶַָָָמעלתֹו,
נׁשמֹות חלקי ׁשהּוא ּדהינּו ְְְְְִֵֶֶַֹמאד,
נבראּו העֹולמֹות ׁשּכל ְְְִִֵֶָָָָיׂשראל,
יׁשבי הּיֹוצרים והּמה ְְְְִִִֵֵַָָּבׁשבילם,

ּבמלאכּתֹו הּמלְך עם הימיםנטעים (דברי ְְְִִִֶֶַַָ
ד) עםא נמלְך הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ּכי ,ְִִִַַָָ

העֹולם את לברא יׂשראל (ב"רנׁשמֹות ְְְִִִֵֶָָָֹ
פ"ב) רות מדרש הּטֹובפ"ח זה מתחיל ואזי ,ְֲִֶַַַַ

נפל אׁשר על ּולהתּגעּגע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָלהצטער
ּכבּוׁשה היא ועּתה ּכזה, ּגבֹוּה ְְִִֶַַָָָָָמּמקֹום
לכּליֹון וׁשלֹום, חס ויבֹוא, ְְְְִַָָָָָּבידם,
ולחזר להמׁשיְך ורֹוצה ְְְְְְֲִֵֶֶַַֹוהפסד,
נקׁשר ׁשּכבר ּומחמת ְְְֲִִֵֶַָָלמקֹומֹו,
ּבקׁשרי אצלם הּטֹוב מאד ְְְְְְִִֵֶַָָֹונתּפס
הּטֹוב ּכׁשּמתחיל ּכן על ְְְִִֵֶַַַָקׁשרים,
עֹוד עּמֹו ותֹולׁש מֹוׁשְך אזי ְֲֲִֵֵַַֹלחזר,
הּגרים ּבחינת הּוא וזה ׁשּלהם, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמהרע
הרע ּבחינת ׁשהם להתּגּיר, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבאים
על־ידי הּטֹוב, עם מהם ְְִִֵֵֶֶַַָׁשּנתלׁש
אפׁשר אי ּכי למקֹומֹו, הּטֹוב ְְִִִֶֶַַָָׁשחזר
ּגדל מחמת ּבעצמֹו, לחזר ְְְֲֲֵֶַַַַֹֹלהּטֹוב
ׁשם ונתהּדק ׁשּנתקּׁשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָההתקּׁשרּות
מהרע, עּמֹו ׁשּיתלׁש ּובהכרח ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹמאד,

הּגרים: ּבחינת הּוא ְְִִֵֶַַוזה

מד)ּבחינתוזה ידֹו(ישעיהו יכּתב זה : ְ ֶ ְְִִֶַָֹ
ּבעלי־ אּלּו רׁש"י: ּפרׁש – ֲִֵֵֵֵַַַלה'
ׁשּׁשב הּטֹוב, ּבחינת הינּו ְְְִֶַַַָָּתׁשּובה,
על־ידי נעׂשה וזה למקֹומֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַוחֹוזר

ּכּנ ּכתב וּיּמצאּבחינת ּבחינת: "ל, ְְְִִִֵַַַַַָָ
ּובׁשם ּכּנ"ל. מרּדכי הּגיד אׁשר ְְֲֳִִֵֶַַַָָכתּוב
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יכּנה ּכי(שם)יׂשראל הּגרים, אּלּו – ְְִִִֵֵֵֶַַָ
על־ ידי־ הּטֹוב, וחֹוזר ׁשּׁשב ְְְֵֵֵֶַַַָעל־ ידי

ּכּנ"ל: ּגרים נעׂשה ֲִֵֶֶַַַזה

ואלוזהּו יּכתבּו לא יׂשראל ּבכתב : ְ ֶ ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
יבאּו לא יׂשראל (יחזקאלאדמת ְְִֵַַָָֹֹ

יׂשראל,יג) ּכתב ּבחינת ּכׁשאין הינּו ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
על־ ידי־ ּכּנ"ל, ּגרים נעׂשין ְֲִִֵֵֶַַַַַָׁשעל־ידֹו
– יבאּו לא יׂשראל אדמת ואל ְְְִֵֶֶַַָָֹֹזה:
הּמזּבח, לׁשלמּות זֹוכים ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַַהינּו

אדמה מזּבח פ'ׁשּנקרא ב"ר ועיין כ', (שמות ְְֲִִֶַָָָ
ּכּנ"ל.יד) ּגרים על־ ידי ׁשּׁשלמּותֹו ,ְְִֵֵֵֶַַַ

הׂשּכיל עלי ה' מּיד ּבכתב הּכל ְְְִִִִֶַַַָָֹוזהּו:
כח) א הימים הּוא(דברי הּׂשכל ׁשלמּות ּכי ;ְִֵֵֶַ

ּכתב על־ידי ּכי ּכּנ"ל, ּכתב ְְְְִֵֵַַַַָָעל־ ידי
אׁשר כתּוב וּיּמצא ּבחינת: ְֲִִֵֶַַַַָָהּנ"ל,
נעׂשין על־ ידי־ זה ּכּנ"ל, מרּדכי ְְֲֳִִִֵֶַַַַַָהּגיד
הּמזּבח, נׁשלם ּגרים ועל־ ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָּגרים,
נׁשלם הּמזּבח ׁשלמּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָועל־ ידי
ּבחינת ׁשעל־ידי נמצא, ּכּנ"ל. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּׂשכל
הּכל וזהּו: הּׂשכל. נׁשלם הּנ"ל ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹהּכתב
וזהּו: ּכּנ"ל. הׂשּכיל עלי ה' מּיד ְְְִִִִֶַַַַָָּבכתב
ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם ְְְְְֵֵַַַַָָלתּקן
ּבחינת זה – בׁשמָך יקראּו ְְְְִִִֶֶַָָבׂשר
ּכּנ"ל, למקֹומֹו הּטֹוב ׁשחֹוזר ְְִֵֶַַַָּתׁשּובה,
ׁשּׁשב ּתׁשּובה, ּבחינת הּוא ׁשּדי ְְִִֶַַַָָּכי
ּכי זרה, עבֹודה ּפגם על ְְֲִִַַָָָָּבתׁשּובה
ּבאלקּותי ּדי ׁשּיׁש ּבחינת: הּוא ְֱִִֵֶֶַַַַֹׁשּדי

ּברּיה עבֹודה(ג)לכל לׁשּום צריְך ואין , ְְְְֲִִֵָָָָ
ארץ רׁשעי ּכל אליָך להפנֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָאחרת.

ּכל וידעּו יּכירּו הּגרים. ּבחינת זה –ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ׁשלמּות ּבחינת זה – תבל ְְְִֵֵֵֵֶַיֹוׁשבי

ּכּנ"ל: זה על־ ידי ׁשּנעׂשה וזה:הּדעת ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַ ֶ 
לְך ּתֹועפֹות וכסף ּבצריָך, ׁשּדי ְְְֶֶֶַַָָָָָוהיה

כב) ּכסף(איוב ּבחינת ׁשעל־ ידי –ְְִֵֶֶֶַַ
יסיף הֹון ּבחינת: הינּו ְְִִַַָֹּתֹועפֹות,
אויר נעׂשה ׁשעל־ידי־זה רּבים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַרעים
על־ ּכּנ"ל, האויר ׁשּנזּדּכְך ְְֲִִֵֵֶַַַַָמעֹופף,
הינּו ׁשּדי, ּבחינת נעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַַידי־זה
ּבחינת הּוא ׁשּדי ּכי וגרים, ְְְִִִֵַַַָּתׁשּובה

ּכּנ"ל: ְַַָּתׁשּובה

רֹואהודעז ּכׁשהרע ׁשּלפעמים, ְ ַ ְְִִֶֶֶָָָ
ּוממׁשיְך מׁשּתֹוקק ְְִִֵֶַַׁשהּטֹוב

הםעצמ אזי למקֹומֹו, לחזר ורֹוצה ֹו ְְְֲֲִֵֶַַַֹ
ּומביאים ּביֹותר הּטֹוב על ְְְְִִִִֵַַַמתּגּברים
ּדהינּו יתרה, העלמה לתֹוְך ְְְְֲֵַַָָָאֹותֹו
ּפנימּיּות לתֹוְך אֹותֹו ְְְִִִִֶׁשּמביאים
לחׁשב ׁשּמתחילים ּדהינּו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹמחׁשבּתם,
ועל־ ידי־ זה הּטֹוב, זה על ְְֲֵֶֶַַַַָמחׁשבֹות
העלם ּבתֹוְך הּטֹוב את ְְְִִֵֶֶַַמכניסים
מחׁשבּתם, ּבפנימּיּות יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָוהסּתר
הֹולדה על־ ידי הּטֹוב יֹוצא ְֲֵֵַַַַָָואזי
ונעלם גנּוז הּוא הּטֹוב ּכי ְְִִִֶֶַָָׁשּמֹולידים,
ּכּנ"ל, ּומחם מחׁשבּתם ְְֲִִִַַַַָָֹּבפנימּיּות
הּטֹוב יֹוצא ּכן ועל ההֹולדה, ְִֵֵַַַָָָּומּׁשם
ּבהרע ּכח אין ואזי הּיּלּודים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּבזרע
הּטֹוב על להתּגּבר הּיּלּודים ְְִִִֵֶַַַַׁשל
על־ידי הּטֹוב יֹוצא ואזי ְְֲֵֵֶַַַַָׁשּבתֹוכם,
ּבחינת וזה ּגרים. ונעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶַַַהּיּלּודים,

יז.(‚) לך-לך רש"י בפירוש כמובא



יז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׂשּקיהם מריקים הם 201 ֶ ֵ ַ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַויהי

פז) זה(תהלים עּמים, ּבכתֹוב יסּפר ה' :ְְִִִֶַֹ
ּבחינֹות זה – ּבכתֹוב סלה. ׁשם ְְִִֶֶַָָֻיּלד
הּכתב ּבחינת על־ ידי ׁשּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַָהּטֹוב
– סלה ׁשם יּלד זה וזהּו: ְֶֶֶַַַָָֻּכּנ"ל.
על־ ויֹוצא ּבהּיּלֹודים הּטֹוב ְְְִִִֵֵֶַַַַׁשּנתלּבׁש
יּלד זה רׁש"י: ׁשּפרׁש וזה ּכּנ"ל. ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידם
ּבעּכּו"ם, ׁשּנטמעּו יׂשראל ׁשהם – ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשם
אצלם, הּכבּוׁש הּטֹוב ּבחינת ְְְִֶַַַַָָהינּו
יׂשראל נׁשמֹות חלקי ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשהּוא
יאכל עד יׁשּכב לא ּבחינת: וזה ְְְִִֶַַַַַַֹֹּכּנ"ל.
הּמזּבח ׁשלמּות ּבחינת זה – ְְְִִֵֵֶֶֶַַַטרף
ותרּגּומֹו: יׁשּתה, חללים ודם ְְְְֲִִֶַַַַָּכּנ"ל;
ּבחינת הינּו – יירת עממּיא ְְְְְִִֵֵַַַַָָונכסי
הינּו – עממּיא ונכסי וזה: הּנ"ל. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּגרים
העּכּו"ם, אצל ׁשּנתּכּסה הּטֹוב ְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
והסּתר ּבהעלם אֹותֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶׁשהביאּו
ׁשּיֹוצא ּכּנ"ל, מחׁשבּתם ְְֲִִִֵֶַַַַָּבפנימּיּות
ּגרים, ונעׂשין הּיּלּודים זרע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַעל־ ידי

ּכּנ"ל: הּמזּבח נׁשלם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָועל־ידי־זה

מׁשּתעי:וזהח ספרא רב ּפרּוׁש: ְ ֶ ֵ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ֵ 
קאזלינא הוה חדא  ָ ִ ְ ַ ָ ָ ֲ ָ ֲ ָ ְ ִזמנא
ּכורא ההּוא וחזינן  ָ ְ ַ ַ ַ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ְ ִּבספינּתא,
לּה ואית מּמּיא, ריׁשא  ֵ ִ ְ ָ ַ ִ ָ ֵ ִ ַ ְּדאּפיק
ּברּיה אנא עליהּו: וחקיק  ָ ִ ְ ָ ֲ ְ ַ ֲ ִ ָ ְ ֵ ְ ַקרני,
ּפרסה, ׁשין והוינא ׁשּבּים,  ָ ְ ַ ִ ָ ִ ֲ ַ ָ ַ ֶ ָ ַקּלה

רבואזלינא אמר ּדלויתן. לפּמא ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ 
הוי, ּדיּמא עּזא ההּוא  ֵ ֲ ָ ַ ְ ָ ִ ַ ֵ ָאׁשי:

קרני לּה ואית עד)ּדבחיׁשא, :(ב"ב ִ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ֵ 

ְַַרׁשּב"ם:
קּלהקּלהקּלהקּלה.... ׁשּבּים:ּברּיהּברּיהּברּיהּברּיה קטּנֹות מּברּיֹות ְְ ְְִִ ִִָָ ַַָָ ַַָָ ְְִִֶַַָָָ

ּדלויתןּדלויתןּדלויתןּדלויתן.... הּיֹום:לפּמּהלפּמּהלפּמּהלפּמּה עּזאעּזאעּזאעּזאׁשּיאכלני ְְ ְְֻֻ ֵֵֻֻ ְְֵֵ ְְִִ ְְִִ ְְָָ ָָָָ ְִִִֵֶַָָֹ ִִָָ ָָ
ּבּים,ּדיּמאּדיּמאּדיּמאּדיּמא.... יׁש ּבּיּבׁשה ּׁשּיׁש מה ׁשּכל ְְ ְְַַ ַַָָ ֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

חּלין: ּבׁשחיטת החלּדה. מן ְְִִִִַַָֻֻחּוץ
לבּקׁשּדבחיׁשאּדבחיׁשאּדבחיׁשאּדבחיׁשא.... ּבקרניה ּבּים חֹופרת ִִ ְְִִ ְְִִ ִִָָ ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

מזֹונֹותיה: ְֶַַָאחר

ריׁשאחזינא ּדאּפיק ּכורא האי ֲ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ִ ֵ ָ 
– ּכורא וכּו'. זהמּמּיא ִ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ

נׁשמֹות חלקי ׁשהם הּטֹוב, ְְְִִֵֵֶֶַַּבחינת
ּדגים, ּכי הּנ"ל; הּגרים עם ְִִִִִֵֵַַַָָיׂשראל

מטהרּתן הּוא כז:)אסיפתן חולין זה(עיין , ְְֲִֶַַָָָ
ּבחינת הּנׁשמֹות, חלקי (איובּבחינת ְְְְִִֵֶַַַָ

יאסף,לד) אליו ונׁשמתֹו רּוחֹו :ְְֱִֵֶָָֹ
ּבבחינת ּגרים, מז)ּובחינת :(תהלים ְְִִִִֵַַ

זה ׁשם ועל נאספּו; עּמים ְְֱִִֵֵֶֶַַָנדיבי
אספֹות ּבעלי נקראים (קהלתהחכמים ְֲֲֲִִִֵַַָָֻ

הּגרים.יב) עם הּטֹוב מאּספים ׁשהם ,ְְִִִֵֵֶַַַ
הּגרים עם הּטֹוב ריׁשּהוזה אּפיק ְִִֵֶַַַ ִ ֵ ֵ 

הּׂשכלמּמּיא את ׁשּמֹוציא הינּו – ִ ַ ָ ְִֵֶֶֶַַ
ׁשהּוא הּזידֹונים, הּמים ְִִִִֵֶַַַַמּׁשטיפת
ּכּנ"ל. הּׂשכל על הּׁשֹוטף ְִֵֵֶַַַַַַהּכסילּות
אנא עליהּו: וחקיק קרני, לּה  ָ ֲ ְ ַ ַ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ֵ ֵ ֲ ַוהוי
ׁשין והוינא ׁשּבּים, קּלה  ִ ָ ִ ֲ ַ ָ ַ ֶ ָ ַ ָ ִ ְּברּיה
ּדלויתן. לפּמא ואזלינא  ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֻ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ַּפרסי,

– ׁשהּואקרנא צדקה, ּבחינת זה ַ ְ ָ ְְִֶֶַָָ
ׁשהּוא הּנ"ל, רעים יסיף הֹון ְִִִֵֶַַַֹּבחינת
הּבא, לעֹולם הּקּימת הּקרן ִֶֶֶֶַַַַַָָָעּקר



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מּונּבז יא)ּכמאמר ּגנזּו(ב"ב אבֹותי : ְְְֲֲַַַַָ
למעלה. ּגנזּתי ואני וחקיקלמּטה ְְְְְֲִִַַַַָָָ ָ ִ 

נעׂשהעליהּו הּצדקה על־ ידי הינּו – ֲ ַ ְ ְְְֲֵֶַַַַָָ
ּכּנ"ל, הּנ"ל הּכתב ּבחינת ְְֲִִַַַַַַָָחקיקה,
ּבכל הֹולְך וׁשמעֹו ְְְְִִֵַָָּבבחינת:
ּבין הּכבּוׁש להּטֹוב ְְִֵַַַָהּמדינֹות,
לׁשּוב ּבתׁשּובה ּומעֹוררֹו ְְְִַָָָהעּכּו"ם,
עצמֹו. את זֹוכר הּטֹוב ּכי ְְְִֵֶַַָלׁשרׁשֹו,

ׁשּבּים קּלה ּברּיה האנא ׁשאני– ינּו, ֲ ָ ְ ִ ָ ַ ָ ֶ ַ ָ ְֲִֶַ
העֹולמֹות. מּכל הינּו:יםלמעלה – ְְִַָָָָָ ְַ

עֹולמֹות,ּמ"םה ארּבע הּואיּו"דהּוא ֵַ ְַַָ
ּבכל ׁשּמתּפּׁשט החכמה ְְְְִִֵֶַַַָָָּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו קד)העֹולמֹות, ּכּלם(תהלים : ְֶָָָָֻ
וזהּו: עׂשית. קּלהּבחכמה ּברּיה ְְְְִֶָָָָ ִ ָ ַ ָ 

הּקלׁשּבּים ׁשהּדבר ׁשּכמֹו הינּו – ֶ ַ ָ ְְֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא הּנׁשמה, ּכן למעלה, צף ְְְֵֶַַָָָָהּוא
העֹולמֹות. מּכל למעלה הּוא ְְִַַָָָָהּטֹוב,

– ּפרסה ׁשין ּדהינּווהוינא ַ ֲ ִ ָ ִ ַ ְ ָ ְְַ
ּבבחינת: ׁשהיתה נזּכרת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהּנׁשמה
ּתחּלה, ּבמחׁשבה עלה ְְְֲִִֵַָָָָָָיׂשראל
ּבּה נמלְך ְְִַַָָָוהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
הּמה ּבבחינת: העֹולם, ְְִִִִֵַַָָָּבבריאת
הּמלְך עם נטעים יׁשבי ְְְִִִֵֶֶַַָֹהּיֹוצרים
ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ׁשּנמלְך – ְְְְְִִִֵֶֶֶַַּבמלאכּתֹו
ּדהינּו העֹולם, ּבריאת ּבׁשעת ְְְְְִִִֵַַַָָָיׂשראל
ּגדֹולה ּבמעלה ׁשהיתה נזּכרת ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָׁשהיא
לכּליֹון הֹולכת היא ועּתה ּכּנ"ל, ְְִִֶֶַַַָָָּכזֹו

וׁשלֹום. חס ּבחינתׁשי"ןוהפסד, זה ְְְִֵֶַָ ְִֶַ
ראׁשים: לׁשלׁש ׁשּנחלקת ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָהּמחׁשבה,
מחׁשבֹות ׂשכלּיֹות, ְֲֲִִַַָָמחׁשבֹות

מעׂשּיֹות. מחׁשבה ּפרסהמּדֹותּיֹות, ֲֲִִִַַַָָ ְ ָ 
ּכמֹו– עצה, הינּו רגל, (שמותּבחינת ְְְִֵֶֶַַָ
–יא) ּברגליָך אׁשר העם וכל :ְְְֲֶֶַָָָ

הינּו עצתָך, אחר ְְֲִִֶַַַַָָהּנמׁשכים
ּתחּלה ׁשהיתה נזּכרת ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּנׁשמה
ונתיעץ נמלְך ּובּה ְְְְֲִִֵַַָָָָּבמחׁשבה,

והׁשּתא עֹולמֹו. אזלינאּבבריאת ְְְִִַַַָָ ְ ִ ָ 
ּדלויתן והפסד,לפּמא לכּליֹון הינּו – ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ְְְְִֵֶַָ

על מרחמת ועל־ ידי־ זה וׁשלֹום, ְְְְֵֶֶֶַַַַָחס
לׁשרׁשּה לׁשּוב ונתעֹוררת ְְְְְִֶֶַָָָָעצמּה
וגרים ּבעלי־ּתׁשּובה ונעׂשין ְְְֲֲִִֵֵַַַַָּכּנ"ל,

ּדיּמאּכּנ"ל. עּזא האי אׁשי: רב אמר ַַָ ַ ַ ָ ֵ ַ ִ ָ ְ ַ ָ 
עּזא – קרני לּה ואית זהּדבחיׁשא ִ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ֵ ִ ָ ֶ

ּכי ּבחינת יראה, הינּו עז, ְְְְִִִִַַַָֹּבחינת
הּנ"ל. אּתה עּזמֹו –ּדבחיׁשאתפארת ְִִֶֶַַָָָֻ ְ ִ ָ 

ּתמיד ׁשּמחּפׂש הּצּדיק, ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַַַָהינּו
אחד ׁשּבכל ההתּפארּות ְְֲִֶֶַַַָָָאחר

ּכּנ"ל. קרנאמּיׂשראל לּה –ואית ְְִִֵַַָ ִ ָ ַ ְ ָ 
קרננּו; ּתרּום ּוברצֹונָך ּבחינת: ְְְְְִִֵַַַָהינּו
הּצּדיק על־ ידי ׁשּנתּגּלה האהבה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהינּו
הּנ"ל ּבחינֹות ּכל על־ידי ּכי ְְִִֵַַַַַָּכּנ"ל,
ׁשעל־ ידי־ זה הּצּדיק, אֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַנתּגּלה

ּכּנ"ל: ואהבה ליראה ְְְֲִִַַַָָזֹוכין

–וזה:ט ׂשּקיהם מריקים הם ויהי ְ ֶ ַ ְ ִ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ֶ 
ׁשמים לבׁשּו ּבחינת ְְְִִַַַָָהינּו
יראה הינּו – ׁשמים וכּו'. וׂשק ְְְְְִִַַַַָָקדרּות
את מריקים ּוכׁשהם ּכּנ"ל. ְְְֲִִֵֶֶַַַָואהבה
והאהבה, הּיראה מן והחׁשְך ְְְֲִִֶַַַַַָָָהּׂשק
– ּבׂשּקֹו ּכסּפֹו צרֹור איׁש  ַ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְוהּנה

ּכסּפֹו הּצּדיק,צרֹור ּבחינת זה ְ ַ ְ ְִִֶַַַ



יז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׂשּקיהם מריקים הם 203 ֶ ֵ ַ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַויהי

ז)ּבחינת לקח(משלי הּכסף צרֹור : ְְִֶֶַַַָ
ׁשּפרׁש ּכמֹו הּצּדיקים, ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶַַָּבידֹו,

ׁשם. ׁשאֹורּבׂשּקֹורׁש"י הינּו – ְִַָ ַ ְֶַ
ונתּכּסה ונתלּבׁש נתחּׁשְך ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָהּצּדיק
ׁשּמרּגיׁשים הינּו וׂשק, ְְְְְִִֶַַַַּבקדרּות
הּיראה על ׁשהיה והחׁשְך ְְִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּׂשק
וחׁשְך, ׂשק מחמת זה ְְֲֲֵֶֶַַַָָוהאהבה,

ּכּנ"ל. הּצּדיק אֹור להם וּיראּוׁשּנחׁשְך ֱִֶֶֶַַַַַַָ ִ ְ 
ואביהם הּמה ּכסּפיהם צררֹות  ֶ ִ ֲ ַ ָ ֵ ֶ ֵ ְ ַֹ ְ ֶאת
ׁשּצרֹורֹות והּכירּו, ׁשראּו הינּו –ְְְִִֶֶַָ
והּצּורה, ּבהחמר ּתלּוי ְְְֵֶֶַַַָָֹּכסּפיהם

–ׁשּנקרא הּמה ואביהם. זההּמה ְִֵֶָ ָ ַ ֲ ִ ֶ ֵ ָ ֶ
הּמעׂשה, ּכלי ׁשהם ואביהםהחמר, ְֲֵֵֶֶֶַַַַֹ ֲ ִ ֶ 

אב– ּבחינת אב, ׁשּנקרא הּׂשכל ְְִִֵֶֶַַָָָהּוא
אֹור(ד)ּבחכמה ׁשהתּגּלּות ּכּנ"ל, הינּו , ְְְְִֶַַַַָָ

ּולהבין להּכירֹו ׁשּיזּכּו ְְְִִִִֶַַַָהּצּדיק,
הּוא הּגדֹול, אֹורֹו ולראֹות ְְְְִִַָֹולטעם
ּובזּכּות הּמעׂשים ּבׁשלמּות ְְֲִִֵַַַָּתלּוי

אביהםהּׂשכל. יעקב להם –וּיאמר ֵֶַַ ֶֹ ָ ֶ ַ ֲ ֲֹ ִ ֶ 
את ׁשּמֹוכיח הּׂשכל, ּתֹוכחֹות ְְִֵֶֶֶַַַהינּו
ׁשהּוא הּמעׂשה, ּכלי ׁשהם ְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָהחמרים,
וזה: הּמעׂשה. ּבכלי הּסרחֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַּתֹולה

ׁשּכלּתם הּמעׂשיםאתי ׁשעל־ידי – ִֹ ִ ַ ְ ֶ ְֲִֵֶַַַ
והפסד ּכּליֹון ּגֹורמים ְְְֲִִִֵֶָָהעכּורים

–להּׂשכל. אינּנּו הֹוןיֹוסף ּבחינת: זה ְֵֵֶַ ֵ ֶ ְִֶַ
הּנ"ל, רּבים רעים וׁשמעֹוןיסיף ְִִִֵַַַֹ ִ ְ 

– ּבכלאינּנּו הֹולְך וׁשמעֹו ּבחינת: זה ֵ ֶ ְְְְִֵֶַָָ
הֹון ּבחינת על־ידי הּנעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַַַהּמדינֹות,

ּכּנ"ל, –יסיף ּתּקחּו ּבנימן זהואת ְִַַֹ ֶ ִ ְ ָ ִ ִ ָ ֶ
טֹורף, ׁשל ּבחלקֹו מזּבח ְְְְִִֵֵֶֶַַּבחינת:
הּׂשכל ׁשלמּות ׁשעּקר ּבנימין, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּׂשכל ּדהינּו ּכּנ"ל, ּבזה ְְֵֶֶֶַַַַָָּתלּוי
החּסרֹון ׁשעּקר ואֹומר, ְִִִֵֶַַַָמֹוכיח
ּבכלי רק ּתלּוי הּוא הּמח ְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּנתעּכר
ּתלּוי ׁשהיא צדקה, ּדהינּו ְְְֲִֶֶַַַָָָהּמעׂשה,

ּבחינת לב)ּבמעׂשה, והיה(ישעיהו : ְְְֲִֶַַָָ
נׁשלם ׁשעל־ידּה הּצדקה; ְְֲִֵֶַַַָָָָָמעׂשה
צדקה, ּכׁשּנֹותנין ּכי ּכּנ"ל, ְְְִִֵֶֶַַַָָהּׂשכל
ועל־ ּכּנ"ל, ּגרים נעׂשין ְְֲִִֵֵֶַַַַַעל־ ידי־ זה
ּבחינת ׁשהּוא הּמזּבח, נׁשלם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָידי־זה
לאכל ׁשּזֹוכין ּדהינּו אדם, ׁשל ְְְֱִֶֶֶַָָָֹֻׁשלחנֹו
ואזי הּׂשכל, נׁשלם ואזי ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻּבקדּׁשה,
ועל־ ידי־ זה הּצּדיק, אֹור לראֹות ְְְִִִֵֶַַַזֹוכין
ּכּנ"ל: ואהבה יראה מּמּנּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָמקּבלין

יג.(„) מגילה
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ÏÚ ˙eÏÈÒÎe ,˙B¯ÈÎÚ ÏÚ ˙B¯ÈÎÚÂ ÌÈÓ‚t ÏÚ ÌÈÓ‚Ùe ,ÌÈÏe˜Ï˜ ÏÚ ÌÈÏe˜Ïƒ̃¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ«¬ƒ¿ƒ«

.ÌÈÏeaÏa ÏÚ ÌÈa¯ ÌÈÏeaÏ·e ,˙eÏÈÒk¿ƒƒ¿ƒ«ƒ«ƒ¿ƒ

elc".ÌÈ„Ê È�˜LÚÈ Ï‡ ,·BËÏ Ec·Ú ·B¯Ú .È�·¯Ú Èl ‰˜LÚ ‰Â‰È ÌB¯nÏ È�ÈÚ «≈««»¿…»»¿»ƒ»¿≈ƒ¬«¿¿¿«««¿Àƒ≈ƒ
·eLÏ ‰kÊ‡L È�¯ÊÚÂ ,ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Úc Ez‡Ó e�pÁ ."ÈLÙ� ¯bÒnÓ ‰‡ÈˆB‰ƒ»ƒ«¿≈«¿ƒ»≈≈ƒ¿≈»ƒ»¿«¿≈¿»¿≈ƒ∆∆¿∆»
,˙BÏaÏ·Ó‰Â ˙BÓe‚t‰ È˙B·LÁÓe Ú¯‰ Èk¯c ·ÊÚÏ ‰kÊ‡Â ,˙BÚ¯‰ È˙B·LÁnÓƒ«¿¿«»»¿∆¿∆«¬…«¿ƒ»»«¿¿««¿¿«¿À¿»
ÏÓÁÂ ÒeÁ ÈÏÚ ‡� ÒeÁ .˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLlÓ „‡Ó È˙B‡ ÌÈÚ�BÓe È˙‡ ÌÈÏaÏ·Ó‰«¿«¿¿ƒ…ƒ¿ƒƒ¿…ƒ»≈∆∆¡∆»»««¬…
L¯‚Ïe ˜Á¯Ï ‰zÚÓ ‰kÊ‡L ,‰·BË ‰Â˜z ÈÏ Ô˙Â ,ÈÏÚ EÈ„ÒÁÂ EÈÚÓ eÓ‰È ,ÈÏÚ ‡�»»«∆¡≈∆«¬»∆»«¿≈ƒƒ¿»»∆∆¿∆≈«»¿«≈¿»≈
LÈÁ ‰kÊ‡L „Ú ,ÌÏBÚaL ˙Úc‰ ÏeaÏa È�ÈÓ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ Ïk ÈÏÚÓ≈»«»ƒ≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ¿«««∆»»«∆∆¿∆ƒ
È�kÊz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ‰M„˜c ˙Úc‰ ˙eÓÏLÏ ‰kÊ‡Â .ÈzÚc ˙‡ ÌÈÏL‰Ï ‰¯‰Ó Ï«̃¿≈»¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈«««ƒ¿À»¿«¿≈∆¿«≈ƒ
Ú¯Ó ¯eÒ ˙BÈ‰Ï ‰zÚÓ ‰kÊ‡Â ,ÌÈÚ¯‰ ÈNÚÓ Ïk ˙‡ ‰zÚÓ ·ÊÚÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ«¬…≈«»∆»«¬«»»ƒ¿∆¿∆≈«»ƒ¿≈»

w˙Ï È�¯ÊÚ˙Â .˙Ó‡a˙BNÚÏ ‰zÚÓ ‰kÊ‡ ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ÈNÚÓ ˙Á˙Â .ÈNÚÓ ˙‡ Ô ∆¡∆¿««¿≈ƒ¿«≈∆«¬«¿«««¬««¿…»ƒ∆¿∆≈«»«¬
È�ÙÏ ÔBˆ¯Ïe ˙Á�Ï eÈ‰iL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ,ÌÈ�e‚‰ ÌÈNÚÓ ,ÌÈ‡� ÌÈNÚÓ ÌzÁz«¿»«¬ƒ»ƒ«¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿««¿»ƒ¿≈

:E„B·k ‡qkƒ≈¿∆

ÔÎ·e.‰M„˜c ÏÎO‰ ¯B‡ ÈÏ Á˜ÙiL ,e�È˙·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬…≈∆À¿«ƒ«≈∆ƒ¿À»
ÔkLŒÏkÓe ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÌÈ¯È‡n‰ ˙Ó‡ È˜Ècv‰ ¯B‡ ÈÏ ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ««ƒ≈¡∆«¿ƒƒ¿»»»À»ƒ»∆≈



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רי ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

epnÓ ¯zÒ�Â ÌzÒ� ,e�zÚc ˙eÏÈÒÎe e�ÈNÚÓ ˙¯ÈÎÚ ÌˆÚÓe .‰f‰ ÏÙM‰ ÌÏBÚa»»«»»«∆≈…∆¬ƒ««¬≈¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ∆
Ì‰È¯ÙÒa ˜ÒÚÏÂ Ì‰ÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈÎBÊ e�‡Lk elÙ‡ ¯L‡ „Ú ,ÏB„b‰ Ì¯B‡»«»«¬∆¬ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈∆¿«¬…¿ƒ¿≈∆
e�‡ ÔÈ‡Â ,ÁˆÁˆÓ‰Â Áv‰ Ì¯B‡ ÏÏk ˙B‡¯ÏÂ LÈb¯‰Ï ÌÈÎBÊ e�‡ ÔÈ‡ ,ÌÈLB„w‰«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»»««¿«¿À¿»¿≈»
˙¯ÈÎÚÂ e�zÚc ˙eÏÈÒÎe e�ÏÎN ˙kLÁ ÌˆÚÓ Ì‰È¯·c ˙M„˜ ˙eÓÈÚ� ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ¿ƒ¿À«ƒ¿≈∆≈…∆∆¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿≈«¬ƒ«
¯L‡ „Ú ,e�z‡Ó ‰LB„w‰ ‰·‰‡‰Â ‰‡¯i‰ ¯B‡ CLÁ� ‰Ê ˙ÓÁÓe .e�ÈNÚÓ«¬≈≈¬«∆∆¿»«ƒ¿»¿»«¬»«¿»≈ƒ»«¬∆

:˙BizÓ‡ ‰·‰‡Â ‰‡¯iÓ „‡Ó ÌÈ˜BÁ¯ e�‡ e�È˙B�BÂÚa«¬≈»¿ƒ¿…ƒƒ¿»¿«¬»¬ƒƒ

‡p‡e�zÚc ˙‡ ÌÈÏL‰Ï e�¯ÊÚ˙Â ,e�Lhz Ï‡Â e�ÁÈ�Êz Ï‡Â e�ÈÏÚ ÏÓÁ ‰Â‰È »»¿…»¬…»≈¿««¿ƒ≈¿«ƒ¿≈¿««¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈
e�Ï ‰lb˙iL ,‰M„˜c ˙Úc‰ ¯B‡ ˙‡ e�Ï ÁzÙ˙Â .e�ÈNÚÓ ˙‡ Ôw˙Ïe¿«≈∆«¬≈¿ƒ¿«»∆«««ƒ¿À»∆ƒ¿«∆»
,Ì‰a ÏÏk‰Ï ‰kÊ�Â ,˙Ó‡‰ È˜Ècˆ ¯B‡ ˙‡ e�ÏÎN È�ÈÚa ˙B‡¯Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡‰»¡∆¿ƒ¿∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿≈∆«ƒ≈»¡∆¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»∆
‰‡¯ÈÏ ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,e�˙B‡ e¯B‰ ¯L‡ ÌÈ·Bh‰ Ì‰ÈNÚÓ·e Ì‰ÈÎ¯„a ˜ac˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿«¿≈∆¿«¬≈∆«ƒ¬∆»¿«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

.˙Ó‡a ˙eÓÏLa ‰M„˜c ‰·‰‡Â¿«¬»ƒ¿À»ƒ¿≈∆¡∆

‰kÊ�Â‰z‡L ˙e¯‡t˙‰‰ Ï„b ˙‡ ˙Bl‚Ï Ák Ì‰Ï LiL ˙Ó‡ È˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ï ¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«ƒ≈¡∆∆≈»∆…«¿«∆…∆«ƒ¿»¬∆«»
Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈ" :·e˙kL BÓk .¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ï‡¯NÈ EnÚ ÌÚ ¯‡t˙Óƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿»»¿∆»ƒ¿»≈¬∆¿
¯L‡ ,LB„w‰ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙eiÏÏk ÌÚ ¯‡t˙Ó ‰z‡M ‰Ó ÏÏÎa Ô‰ ."¯‡t˙‡∆¿»»≈ƒ¿»«∆«»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈«¿«»¬∆
¯‡t˙Ó ‰z‡M ‰Ó ˙eiË¯Ùa Ô‰ ,˙B�BLl‰ ÏkÓ e�zÓÓB¯Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ e�a z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ»«¿≈ƒ¿»ƒ«∆«»ƒ¿»≈
ÈÚLBt ÌÚ elÙ‡Â ,ÌÈ˙eÁtaL ˙BÁt‰ ÌÚ elÙ‡ ,Ë¯Ùa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬ƒƒ«»∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
Ô‰Â .Ba ÌÓB¯˙Óe Ïcb˙Óe ¯‡t˙Ó ‰z‡ ÂÈÏÚ ‡¯˜� Ï‡¯NÈ ÌML ÔÓÊ Ïk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»«»ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈

z‰Â ÌÈNÚn‰ ÈË¯Ùa ‡O�˙Óe ¯‡t˙Ó ‰z‡M ‰Ó ˙eiË¯t ÈË¯Ùa˙B·BË ˙BÚe� ƒ¿»≈¿»ƒ«∆«»ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈««¬ƒ¿«¿
È„È ÏÚÂ ,˙Ó‡‰ È˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ elb˙È ˙e¯‡t˙‰‰ el‡ Ïk .Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»ƒƒ¿»≈»≈«ƒ¿»¬ƒ¿««¿≈«ƒ≈»¡∆¿«¿≈
˙eiË¯Ù·e ‰‡È¯a‰ ˙eiÏÏÎa .EÓÏBÚ ˙‡È¯·a EÏ eÈ‰L ˙B�Bˆ¯‰ Ïk e�Ï elb˙È ‰Ê∆ƒ¿«»»»¿∆»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
È„k ,EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ˜¯ ‰È‰ Ïk‰ ¯L‡ ,˙eiË¯t ÈË¯Ù·e ‡¯·�Â ‡¯·� Ïk»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆«…»»«ƒ¿ƒƒ¿»≈«∆¿≈
e�kÊz ‰Ê È„È ÏÚÂ .EÓÚ Ï‡¯NÈ È„È ÏÚ ‡O�˙˙Â ÌÓB¯˙˙Â Ïcb˙˙Â ¯‡t˙zL∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈∆¿«≈
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰kÊpL ,˙Ó‡a ˙eÓÏLa ‰·‰‡Â ‰‡¯È e�ÈÏÚ CLÓiL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ∆À¿«»≈ƒ¿»¿«¬»ƒ¿≈∆¡∆∆ƒ¿∆¿ƒ¿»∆
:e�„‡Ó ÏÎ·e e�LÙ� ÏÎ·e e�··Ï ÏÎa ˙Ó‡a E˙B‡ ‰·‰‡Ïe ,‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ EÓLƒ¿«»¿«»¿«¬»¿∆¡∆¿»¿»≈¿»«¿≈¿»¿…≈

‡p‡,ÌÈÓÁ¯a e�˙lÙz ÏB˜ ÚÓL ,‰Á�‡ ÚÓBL ,‰˜Úˆ ÚÓBL ,‰lÙz ÚÓBL ‰Â‰È »»¿…»≈«¿ƒ»≈«¿»»≈«¬»»¿«¿ƒ»≈¿«¬ƒ
ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÏ ‰a¯‰ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰kÊpL ,e��ÚÓÏ ‡ÏÂ E�ÚÓÏ e�˙Lwa ‡lÓe«≈«»»≈¿««¿¿…¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ≈¿»»«¿≈«¬ƒƒ¬ƒ
,˙eÏba Le·k‰ ·Bh‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰Ï ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰f‰ ¯BcaL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏe¿«ƒƒ¬ƒƒƒ∆««∆¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆««»«»
¯¯BÚ˙ÈÂ ,‰ÏB„b‰ B˙ÏÚÓ ˙‡ ¯kÊiL .ÏB„b ˙eÏ‚a ÈÏˆ‡ Le·k‰ ·Bh‰ Ë¯Ù·eƒ¿»««»∆¿ƒ¿»»∆ƒ¿…∆«¬»«¿»¿ƒ¿≈
È¯Ó‚Ï ÈpnÓ Ú¯‰ ˙‡ L¯‚Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊ‡L „Ú .Ú¯‰ ÏÚ ¯ab˙ÈÂ ˙Ó‡a∆¡∆¿ƒ¿«≈«»»«∆∆¿∆¿«¿ƒ«¿«≈¿»≈∆»»ƒ∆ƒ¿«¿≈



יח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מׁשּתעי יֹונתן 211 ֵ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ַרּבי

Ì‚t ˙‡ Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ‰kÊ‡Â¿∆¿∆»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«≈∆¿«
‰kÊ�Â ,˙Ó‡a „·Ï EÓL ÔÚÓÏ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ÏÎ‡Ï e�¯ÊÚ˙Â ,‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z«¬«¬ƒ»¿««¿≈∆¡…ƒ¿À»¿»√»¿««ƒ¿¿«∆¡∆¿ƒ¿∆

.ÌÈNÚn‰ ˙¯ÈÎÚÂ ˙Úc‰ ˙eÏÈÒk Ïh·Ïe ÚÈ�Î‰Ï¿«¿ƒ«¿«≈¿ƒ««««¬ƒ«««¬ƒ

e�kÊ˙eÌÈ�e‚‰Â ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙BNÚÏÂ ,‰M„˜c ˙Úc‰ ˙eÓÏLÏ ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁa ¿«≈«¬»∆»«ƒƒ¿≈«««ƒ¿À»¿«¬«¬ƒƒ«¬ƒ
·ËÈ‰ e�Ï ‰lb˙iL ‰kÊpL ÔÙ‡a ,˙Ó‡a ÏÎO‰ ¯B‡ e�Ï ÁzÙ˙Â ,EÈ�ÈÚa¿≈∆¿ƒ¿«»«≈∆∆¡∆¿…∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿«∆»≈≈
ÏÚ ‰kÊ�Â .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÌÈ¯È‡n‰ ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯B‡ BzÓ‡Ï ˙Ó‡a∆¡∆«¬ƒ««ƒƒ»¬ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»»»À»¿ƒ¿∆«
˙Ó‡a EÓL ˙‡ ‰‡¯ÈÏe ‰·‰‡Ï e�··Ï „ÁÈ˙e ,˙eÓÏLa ‰·‰‡Â ‰‡¯ÈÏ ‰Ê È„È¿≈∆¿ƒ¿»¿«¬»ƒ¿≈¿«≈¿»≈¿«¬»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆¡∆

:‰ÏÒ ÔÓ‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈≈«»¿«»»≈∆»

יחתורה

מׁשּתעירּבי הוהיֹונתן חדא זמנא : ַ ִ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֲ ָ ֲ ָ 
וחזינן ּבספינּתא,  ַ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָקאזלינא
ּבּה מקּבעי ּדהוֹו קרטליתא,  ַ ֵ ְ ְ ִ ֲ ַ ָ ִ ָ ְ ַ ַההּוא
לּה והדרי ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות  ָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ֲאבנים
נחית ּבירׁשא. ּדמקרי ּדכורי  ִ ָ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ִמיני
ּובעי ּורגׁש, לאתּויי, אמֹוראי  ֵ ְ ַ ְ ֵ ֲ ַ ַ ָ ַּבר
זיקא ּוזרק לאטמּה,  ָ ִ ַ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ְ ְ ִ ְּדנׁשמטּה
ואמר: ּברת־ קלא נפק ּונחת.  ַ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ַ ְ ַ ְ ָ ַ ְּדחּלא
קרטליתא ּבהדי לכּו אית  ָ ִ ָ ְ ַ ֵ ֲ ַ ְ ִ ַמאי
ּבן־ּדֹוסא, חנינא ּדרּבי  ָ ֶ ָ ִ ֲ ִ ַ ְ ְ ִ ְ ִּדדביתהּו
ּבּה ּתכלּתא לׁשדיא  ַ ָ ְ ֶ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ִ ֲ ַּדעתידה

דאתי לעלמא עד):לצּדיקי בתרא (בבא ְ ַ ִ ֵ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ֵ 

ְַַרׁשּב"ם:
ּבירׁשאּבירׁשאּבירׁשאּבירׁשא....ארּגז:קרטליתאקרטליתאקרטליתאקרטליתא.... ּכְךּדמקריּדמקריּדמקריּדמקרי ַַ ְְַַ ְְָָ ִִָָ ִִָָ ְְְַָָָ ְְִִ ְְִִ ְְֵֵ ִִֵֵ ְְִִ ְְָָ ָָָ

אמֹוראיאמֹוראיאמֹוראיאמֹוראי....ׁשמֹו: לׁשּוטּברּברּברּבר ׁשּיֹודע אדם ְַַ ַַָָ ָָָָ ֵֵָָ ֵֵֵֶַָָָ

לאטמאלאטמאלאטמאלאטמא....ּבּמים: ּדנׁשמטּהּדנׁשמטּהּדנׁשמטּהּדנׁשמטּה ׁשּבּקׁשּבעיּבעיּבעיּבעי ְְִַַ ְְֵֵ ְְֵֵ ְְִִ ְְִִ ְְְְ ְְֵֵ ְְֵֵ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ִֵֶָָ
ירכֹו: חּלאחּלאחּלאחּלא....לחתְך לּהלּהלּהלּה ּוברחזרקזרקזרקזרק חמץ, ְְְֲֵַֹ ְְַַ ֵֵַַ ֵֵָָ ָָָָ ֶַָָָֹ
לּים: ּבּהּבּהּבּהּבּה....מריחֹו ּבֹו:למׁשּדיאלמׁשּדיאלמׁשּדיאלמׁשּדיא להצניע ְְֵֵַָ ְְִִ ְְִִ ְְְְ ְְָָ ַַָָ ְְִַַַַ

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הוירּבי חדא זמנא מׁשּתעי: יֹונתן ַ ִ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֲ ָ ָ ֵ 
וחזינא ּבספינּתא,  ָ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָקאזלינא

וכּו'. קרטליתא  ְ ָ ִ ָ ְ ַ ַהאי

ּתכלית,ּדע,א יׁש ּדבר לכל ּכי ַ ְְִִֵַָָָ
ּתכלית עֹוד יׁש ְְְִִֵַַַולּתכלית
ּתכלית למׁשל: ּגבּה. מעל ּגבּה ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹאחר,
מקֹום לאדם ׁשּיהא ּכדי – הּבית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבנין
ׁשּיּוכל ּכדי – הּמנּוחה ותכלית ְְְְִֵֶַַַַָָלנּוח,
ותכלית הּׁשם, את לעבד הּזה ְְֲִֵֶֶַַַַַַֹֹּבּכח
ּדבר ּכל ׁשל ותכלית וכּו'. ְְְֲִֶַָָָָָהעבֹודה
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והּׂשכל להּמחׁשבה מחּבר יֹותרהּוא , ְְְֲֵֵֶַַַָָָֻ
מּמּנּו, ּבא הּתכלית ׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַַָָָמהּדבר
ּבקרּוב להּמחׁשבה הּתכלית ְְְְֲִֵַַַַָָָוקרֹוב
– מעׂשה סֹוף ּכי מהּדבר, ֲִֵֵֶַַָָיֹותר
ׁשהּסֹוף נמצא, ּתחּלה. ְְְֲִִֶַַָָָָּבמחׁשבה
ּבּמחׁשבה ּתחּלה הּוא ְְְֲִִַַַַָָָוהּתכלית
נׁשּתלׁשל ּומהּתכלית לּה, ְְְְִִֵֵַַַָָוקרֹוב
ּבמחׁשבה ּכׁשעֹולה למׁשל: ְְְֲֲֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשה.
אינֹו הּבית ּבוּדאי ּבית, לֹו ְְִִִֵַַַַַלבנֹות
להכין צריְך אּלא ּבבת־אחת, ְְְִִִֶֶַַַָָָנבנה
ועץ עץ ּכל ולבנֹות ּולסּתת ְְְִִֵֵֵֵַָָעצים,
ונׁשלם נבנה ואחר־ּכְך צרּכֹו, ְְְְְְִִִֶַַָָָלפי
ׁשהיא הּבית, ׁשלמּות נמצא ְְִִִִֵֶַַַַָהּבית.
ּבמחׁשבה היה וסֹופֹו, הּבנין ְְְְֲִִַַַָָָָָּתכלית
קרֹוב הּוא ׁשהּתכלית נמצא ְְְִִִֶַַָָָּתחּלה.
הּמעׂשה: מהתחלת ּביֹותר ְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָלּמחׁשבה

הּואודע,ב הּבריאה ׁשל ׁשהּתכלית ְ ַ ְְִִֶֶַַַָ
ואי הּבא. עֹולם ְֲִַַַָָׁשעׁשּוע
הּתכלית זאת לקרב ְְְִֵֶַַָָֹאפׁשר
זאת ּכי ּבני־ אדם, ְְְְִֵַָָֹלמחׁשבֹות

נאמר עליו סד)הּתכלית לא(ישעיהו עין : ְֱִִֶַַַַָָֹ
ּגם ּבאמת, הּצּדיקים אבל וכּו'. ְֱֲִִֶֶַַַָָָָראתה
ּבמחׁשבּתם לתּפס יכֹולים ְְְְֲִִֵַַָֹהם
ואחד אחד וכל הּבא. עֹולם ְְְִֶֶַַָָָָָּתכלית
ּבתֹוְך לֹו ׁשּיׁש ׁשרׁשֹו לפי ְְְְִִִֵֵֶָָמּיׂשראל,
ּכן ּגם מּמּנּו מקּבל ּכן הּצּדיק, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַנׁשמת
הּכעס הפרת ּכפי הּתכלית, ְְֲִִַַַַַַָֹזאת
לכלל אדם ּכׁשּבא הינּו ְְְְֲִֶַַַָָָָּברחמנּות,
ׁשּום ּבכעסֹו יפעל לא ְְְִַַַֹֹּכעס,
הּכעס ימּתיק ואּדרּבא, ְְְְִִַַַַַַַָָאכזרּיּות,

ּתזּכֹור רחם ּברגז ּבבחינת: ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּברחמנּות,
ג) עטרה(חבקוק נעׂשה ועל־ ידי־ זה ;ְְֲֲֵֶֶַַָָ

ּוׂשררה מּכבֹוד הּבֹורחים ְְֲִִִַָָָָָלענוים,
ּוכׁשּנתעּטרין ּכׁשירים, עצמן ְְְְְְִִִִִֶַַַָועֹוׂשין

ּבבחינֹות רחמנּות, ׁשל (תהליםּבעטרה ְֲֲִִֶַַָָָ
אזיקג) ורחמים, חסד המעּטרכי :ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַ

ּבעל והּׂשררה הּכבֹוד את ְְְְְִֶַַַַָָָמקּבלין
ּבחינֹות וזה כח)ּכרחם. עטרת(ישעיהו : ְְְֲִֶֶֶָָ

עצמֹו ׁשּמׂשים למי – עּמֹו לׁשאר ְְְְִִִִֵֶַַָצבי
טו:)ּכׁשירים ׁשהּצּדיק(מגילה זה ּכי . ְִִִִֶֶַַַ

רֹוצה ואינֹו והּכבֹוד, מהּׂשררה ְְְֵֵֵֶַַַָָָּבֹורח
הּמחׁשבה זאת העֹולם, את ְְֲִֶַַַָָָָֹלהנהיג
ה', ּפני הסּתרת מּבחינת להם ְְְִִֵֶַַַָָָּבא
ּביׂשראל, ׁשּיׁש אמּונה מעּוט ְְְֱִִֵֵֵֶַָָעל־ ידי
ּכן וׁשלֹום, חס הּכפירה, רב לפי ְְְִִִֵַַָָֹּכי

רֹוצה ואין ה', ּפני להנהיגהסּתרת ְְְְְִֵֵֶַַַָ
ּבחינֹות היא הּזאת וההסּתרה ְְְִִַַַָָָֹאֹותם.
על־ידי הּבא וחרֹון־אּפֹו, ְְֲֵַַַַַָּכעסֹו
זמן ּכל ּכמאמר: אלילים, ְְֱֲֲִִַַַַָעבֹודת
חרֹון־ ּבעֹולם, אלילים עבֹודת ֱֲֲִִֵֶַָָׁשּיׁש

ּבעֹולם ראה)אף פ' ּכׁשאין(ספרי ואפּלּו . ְֲִֵֶַַָָ
אּלא ּבעֹולם, אלילים ֱֲִִֶַָָָעבֹודת
אז ּבׁשלמּות, ּכְך ּכל אין ְֱִֵֵֶָָָָָׁשהאמּונה
לפי והסּתרתֹו החרֹון־אף ּכן ְְְֲִֵַַַַָָּגם
ׁשחרֹון ּומחמת האמּונה. ְֱֲֲֲִֵֶַַָָהתמעטּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכרגע, ל)אּפֹו ּכי(תהלים : ְְִֶֶַַָ
נרּגׁש, אין על־ידי־זה ּבאּפֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָרגע
ּבעֹולם, אלילים עבֹודת ּכׁשּיׁש ְֱֲִִֵֶֶַָָָאּלא
אּלא אלילים, עבֹודת ּבלא ְֱֲֲִִֶַָָֹאבל
ּבוּדאי אזי אמּונה, מּׁשלמּות ְְְֱֲִִֵַַַָָּבחּסרֹון
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ׁשּבחלק החרֹון־אף מעט נרּגׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָאינֹו
אבל ה', ּפני הסּתרת נּכר ואין ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהרגע,
ּכׁשּבא החרֹון־אף ׁשל ְְְְֲִֶֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות
ּפניהם מסּתירים אזי ְְְֲִִִִֵֶַַַַלהּצּדיקים,
את להנהיג רֹוצים ואינם ְְְִִֵֵֶַָָָמהעֹולם
הּוא ׁשהחרֹון־אף ּומחמת ֲֲֵֶַַַָָהעֹולם.
על־ הרגע, מחלק המעט מן ְְִֵֵֶֶַַַַַָמעט
ּפניהם הסּתרת ּתֹולים אינם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָידי־זה
ּפניהם הסּתרת ּתֹולים אּלא ְְְִֵֶֶֶַַָָֹּברגז,
ּכׁשירים, עצמן ועֹוׂשים ְְְְְִִִַַַָָּבקטנּותם,
להנהיג ראּויין ׁשאינם ְְְְְִִִֵֶַָואֹומרים
יֹודעים אינם הם ּגם ּובאמת ְֱִֵֵֶֶַָָָהעֹולם.
הּוא ּכי החרֹון־אף, את ְֲִִִֶַַַּומרּגיׁשים

המעט. מן ְְִַַַמעט

עצמֹווזהּו את מׁשה ּכׁשהקטין ְ ֶ ְְְִִֶֶֶַ
ולהיֹות למצרים ְְְְִִִִֵֵַמּלילְך

אמר ג)מנהיג, אלְך(שמות ּכי אנכי מי : ְִִִִֵֵַַָָֹ
ּכתּוב – ּדבריו ּוׁשאר ּפרעה, (שםאל ְְְֶַָָָָֹ

זאתד) ּפרּוׁש, ּבמׁשה. ה' אף וּיחר :ְִֵֶַַַֹ
מנהיג, להיֹות רצה ׁשּלא ְְְִִֶַַַָָָָֹההקטנה
חרֹון־ אף ּבֹו ׁשּנׁשּתלׁשל מחמת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַזה
הרגז ׁשּנמּתק על־ידי אבל ּכּנ"ל. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹה'
אז ּכּנ"ל, רחמנּות על־ידי ְְֲֲֵַַַַַַָָוהחרֹון־ אף
ּבתֹוְך ׁשּיׁש החרֹון־אף ְְֲִֵֶַַָנמּתק
ואז הרחמנּות, על־ידי ְְֲִִֵַַַַָָָהּצּדיקים
ּומרחמים עליהם, ּגֹובר ְֲֲֲִֵֵֶַַָָהרחמנּות
ּבהנהגתֹו, ונתרּצים העֹולם ְְְְִִַַַָָָָעל
ׁשל הּׂשררה עצמן על ְְְְִֶַַַַָָָּומקּבלים

ּובז הםההנהגה, הרחמנּות את ְְֲֵַַַָָָָֹ
ּבבחינת העֹולם, את (ישעיהומנהיגים ְְִִִִֶַַָָ

ׁשּזאתמט) נמצא ינהגם. מרחמם ּכי :ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמעּטר עטרּתם, היא ְְֲֲִֵֶַַַָָָהרחמנּות

ּומנהיג: מלכּות ּבמּדת ְְְִִַַַָאֹותם

בּהּבחינֹות:וזה ּדמקּבעי קרטליתא ְ ֶ ְִַ ְ ָ ִ ָ ְ ִ ְ ְ ֵ ַ 
– קרטליתא טֹובֹות.  ָ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ֲאבנים
ּבחינֹות זה ארּגז ארּגז. רׁש"י: ְְְִִֵֵֶַַַָָּפרׁש
ּבחינֹות זה טֹובֹות ואבנים הּנ"ל, ְֲִִֶֶַַַָֹרגז
הּנ"ל. רחמנּות ּבחינֹות הּנ"ל, ְֲֲִַַַַַָָָעטרה
ּדמקרי ּדכורי מיני לּה  ֵ ְ ִ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ִ ָ ֵ ְ ַ ְוהדרי

– אמּונה,ּבירׁשא ּבחינֹות זה ִ ְ ָ ְֱִֶָ
י:)ּכמאמר יעלה(מגילה הּנעצּוץ ּתחת : ְֲֲֲֶַַַַַַַ

על יהּודי, ונקרא מרּדכי; זה – ְְְְְֳִִֶַַָָברֹוׁש
ּכמאמר אלילים, ּבעבֹודת ׁשּכפר ְֱֲֲִִֵֶַַַַַָׁשם

יג) נקרא(שם ּבעּכּו"ם הּכֹופר ּכל :ְְִֵַַָָ
ְִיהּודי:

ּבעצמֹוולפעמיםג אדם חֹוׁשב ְ ִ ְ ָ ִ ְְֵַָָ
על רחמנּות לֹו ֲֵֶַַָׁשּיׁש
זהּו ּובאמת ּבהנהגתֹו, ורֹוצה ְְְֱֶֶֶֶַָָָָהעֹולם,
רדיפתֹו ותֹולה הּכבֹוד אחר ְְִֵֶַַַָָָהרֹודף
רחֹוק הּוא ּובאמת ְֱֲֶֶַָָּברחמנּות,
ׁשאין זמן ּכל ּכי הּזה. ְֲִֵֵֶֶַַַָָמרחמנּות
ׁשלמּות ׁשאין ּבׁשלמּות אמּונה ְְֱִֵֵֵֶָָָָלאדם
הּמלּוכה לקּבל לֹו אין ּבוּדאי ְְְֲֵֵַַַַַָָאחריו,
ּבאיזה ׁשּמאמין מי ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָוההנהגה.

האמרי מּדרכי ׁשהּוא אף־(*)ּדבר , ְֱִִֵֶַַָָָֹ
יתּברְך, ּבהּׁשם מאמין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַַָעל־ ּפי

ז-ח.(*) פ' שבת תוספתא עיין
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ּכי הּמנהיגּות, לקּבל לֹו אין ְְְִִֵֵַַַַַּבוּדאי
רחמים, ּבבחינת עּקרּה ְְֲִִִִִַַַַָָהּמנהיגּות
אפּלּו עּכּו"ם, ּבהסרת הרחמים ְֲֲֲִִִַַַַַָָועּקר
אֹומר ּכׁשהּוא ואפּלּו עּכּו"ם, ְֲִֵֶֶֶַַׁשמץ

הפסיקֹו רחמנּות(**)צבי לֹו אין , ְְֲִִִֵַָ
לקּבל לֹו אין ּבכן ְְְִֵֵֵֵַּבׁשלמּות.
אמּונה לֹו ׁשּיׁש מי אפּלּו ְֱֲִִִֵֶַַָהּמנהיגּות
עצמֹו, את ׁשּיפׁשּפׁש עד ְְְְֵֶֶַַַָּגדֹולה,
צריְך ׁשאין אמּונֹות אצלֹו יּׁשאר ְֱִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּלא
הּנ"ל, האמרי ּדרכי ּכגֹון ְְְֱֲִִֵַַַַָֹלהאמין,

אלקיו ה' עם ּתמים אז(א)וׁשּיהיה , ְְֱִִִֶֶָָָֹ
להנהיג. ראּוי ולֹו ּבאמת ְְְֱֲִֶֶַַָָָהרחמנּות
ּבׁשלמּות, אמּונה לֹו ׁשאין מי ְֱֲִִֵֵֶָָאבל
העֹולם על רחמנּות לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַָָָונדמה
זה – העֹולם את להנהיג ְְְִֶֶֶַָָורֹוצה

מט:)ּבחינת ּתהפְך(סוטה והּמלכּות : ְְְִֵֵַַַָ
ּפֹוגם הּמינּות מעט ּכי ְְִִִֵַַלמינּות;
ּומהּפכּה ההנהגה, ּבבחינת ְְְְְִִַַַַַַָָָּבּמלכּות,

ה את ׁשּמהּפְך ּכמֹו ּמלכּותלמינּות, ְְְְִֵֶֶַַַ
מעט: מין ׁשהּוא ְְְִֶַַלעצמֹו,

מחזקתודע,ד היא ׁשהאמּונה ְ ַ ֱֲִֶֶֶַָָ
וההנהגה, ּבּמלכּות ְְְִַַַַָָָּתמיד
לּה. ראּוי ׁשאין זר אֹותּה יּקח ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּבחכמה, ׁשרׁשּה הּמלכּות ׁשעּקר ְְְְִֶַַַַַָָָָודע,
להנהיג איְך לידע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵַַּבׁשביל
חכמים מלְך לכל יׁש לכן ְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹולמלְך.
מלכּותֹו ּתּכֹון ּבזה ּכי ְְֲִִִֶַָויֹועצים,

ּבחינֹות וזה מדינתֹו. לג)ויתקּים :(דברים ְְְְְִִִֵֶַָ
ראׁשי ּבהתאּסף מלְך, ביׁשרּון ְְְִִִֵֵֶֶַַָֻויהי

ׁשהם עם, ראׁשי על־ ידי הינּו, ְְֵֵֵֶַַָָָעם,
ּתּכֹון על־ ידם והחכמה, ְְִִַַַָָָָֹהּמחין
אהבת ועל־ ידי הּמלכּות, ְְְְֲִֵַַַַַַּבחינת
ּוכׁשּבא הּמלכּות: ּתּכֹון ְְֲִִֶַַַָָהחכמים
החכמים, על ׂשנאה איזהּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָלמלְך
יֹורידּוהּו הּׁשמים ׁשּמן לּה, להוי ֱִִִֵֵֶֶַַַָָידּוע
ּבלא לעֹולם קּיּום אין ּכי ְְִִִֵַָָֹמּמלכּותֹו,

ּבבחינת כט)החכמה, מלְך(משלי : ְְִִֶֶַַָָ
הּוא והּמׁשּפט ארץ, יעמיד ְְְְֲִִִֶַַָָָּבמׁשּפט

ּבבחינת חכמים, כו)ּבחינת ואם(ויקרא : ְְְֲִִִִִַַָ
ודרׁשּו נפׁשכם; ּתגעל מׁשּפטי :(ב)את ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

זה נמצא החכמים. את הּׂשֹונא ְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
מחמת ּבׁשלמּות אמּונה לֹו ְֱֲִֵֵֵֶַָׁשאין
לעצמֹו לּקח ּכׁשּבא האמרי, ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹּדרכי
ראּוי אין והּוא וההנהגה, ְְְְֵַַַַָָָהּמלכּות
ההנהגה, ׁשּסביב האמּונה אזי ְְֱֲִֶַַַָָָָָלּה,
זר, ּבּה יּגע ׁשּלא ּבההנהגה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹהּמחזיק
חכמים, לׂשנאת זה לאיׁש מּפיל ְְְֲִִִִֶַַָהּוא
הּמלכּות ּבידֹו יתקּים ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָֹּכדי
ּבידֹו, יתקּים לא ּובוּדאי ְְְְְִִֵַַַַַָֹוהּמנהיגּות,
ּכּנ"ל, ּבמׁשּפט ּתלּוי הּמלכּות עּקר ְְְִִִַַַַַָָּכי
ּבּמלכּות הּמחזיק זה ּכן אם ְֲִִֵֶֶַַַַָאּלא
עד ּומינּות, ּבאּפיקֹורסּות ְְְִִִֵֶַַמתּגּבר
מהנהגה, האמּונה את ְְֱִֵֶֶַַָָָָׁשּמפריד
מּלהחזיק הּמלכּות, ְְְֲִִִִַַַַמּבחינת
ׁשּיתקּים להיֹות יכֹול אזי – ְְְֲִִֵֶַַַַָּבּמלכּות
ׁשּיּפיל מי אין ּכי ּבידֹו, ְְִִִֵֶַַַָהּמלכּות
האמּונה ּכי חכמים, לׂשנאת ְְֱֲִִִַָָָאֹותֹו

מהּמלכּות: ְְְִֵַַָנפרדה

ע"ב.(**) סה דף יח.(‡)סנהדרין שם.(·)דברים רש"י בפירוש ומובא כהנים, בתורת
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לאתּויי,וזה: אמֹוראי ּבר ּונחת ְ ֶ ְ ֵ ַ ָ ַ ַ ֲ ֵ 
ּבר לאטמּה. ּדנׁשמטּה  ַ ֵ ְ ַ ְ ֵ ְ ְ ִ ְ ֵ ָּובעי

– אמּונהאמֹוראי לֹו ׁשאין זה ָ ַ ֱֵֶֶָ
ּכּנ"ל. –ּבׁשלמּות ּבחינתאטמּה זה ְִֵַַַ ְ ֵ ְִֶַ

לג) –(ישעיהו ּדמים מּׁשמע אזנֹו אטם :ְְִִֵַָָֹֹ
מּדרּבנן ּדצֹורבא ּבזּלּותא ׁשמע ְְְְְִִַַָָָָָָּדלא

כד) רצה(מכות הּנ"ל ּבירׁשא הינּו .ְְִַַַָָָ
חכמים. לׂשנאת אֹותֹו ּוזרקלהּפיל ְְְְֲִִִַַָ ַ 

– חּלא ּונחת. ּדחּלא ּבחינתזיקא ִ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ְִַ
ּבחינת הּמינּות, עג)התּגּברּות :(תהלים ְְְִִִַַַ

ּונחת על־ ידי־ זה לבבי, יתחּמץ ְְְְִִִֵֵֶַַַָּכי
הּנ"ל: הּבירׁשא ְִֶַַַָאת

אף־על־ּובאמתה העּכּו"ם, מלכי ֶ ֱ ֶ ְֵַַַַָ
אין עלינּו, ׁשּמֹולכים ְִִֵֵֶָּפי
יׂשראל, מלכּות מּבחינת ְְְְְִִִֵַַַָָּבמלכּותם

נגע ּבּה,ולא לּגע ׁשרֹוצה מי ּכי ּבּה, ּו ְְִִִֶֶַָָָֹ
אפּלּו הינּו ּבידם, נתקּים לא וזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹזה
נּטלה העֹולם האּמֹות על ְְִַַָָָָָֻמלכּותם
מלכּותנּו ׁשּסביב האמּונה ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַָָמהם,
ּתלּוי ׁשּמלכּותם חכמתם, את ְְִֶֶַַָָָָָמּפיל
ּבמּפלת ׁשּכתּוב וזה ּכּנ"ל. ְְֶֶֶֶֶַַַָָּבהם

יט)מצרים –(ישעיהו צען ׂשרי נֹואלּו : ְֲִִֵַַָֹ
חכמתם, נפילת הינּו אּולת, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל־ ידי
חנניה ׁשאמרּו וזהּו מלכּותם. ְְְְְֲֶֶַַָָָָָנפלה
אּתה לנבּוכדנּצר: ועזריה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמיׁשאל
להנהיג אבל לכרגא, עלינּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָמלְך
אּת – ּובאמּונֹות ּבעבֹודֹות ְֱֲֶַַָאֹותנּו

ׁשוה טו,וכלּבא פ' במדב"ר לג, פ' רבה (ויקרא ְְֶַָָ
השירים) שיר ׁשּלאומדרש ׁשאמרּו, הינּו ;ְְֶֶַָֹ

הּׁשּיְך יׂשראל ּבמלכּות ְְְִֵַַַַָָָנגע

את סֹובבת אמּונתנּו ּכי ֱֱִֵֵֶֶֶֶָָלאמּונתנּו,
ּבּה מּלּגע אֹותּה וׁשֹומרת ְְִִֶֶַַַָָהּמלכּות
לׂשנאת רֹודפיה את ּומּפיל ְְְִִֶֶַַָָזר,
הּמינּות יד ׁשּתקפה לא אם ְֲִִִֶַַָָָֹחכמים,
האמּונה, את ׁשּמּפיל עד האמּונה ֱֱִֶֶַַַָָָָעל
חס מלכּותנּו, לקּבל יכֹול ְְְֵֵַַַָָואז
ּונחת, חּלא ּוזרק ּבבחינת ְְְְִִַַַַָָוׁשלֹום,

ַַּכּנ"ל:

איןאבלו הּׁשמים ׁשּמן ּדע, ֲ ָ ִִֵֶַַַָ
אֹותּה, לּקח אֹותֹו ִִִַַָמּניחים

מהּבבחינת: ּברת־קלא: ונפקת ְְִִַ ָ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ָ 
ּדאּתתא קרטליתא ּבהדי לכּו  ָ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ֵ ֲ ַ ְ ִאית
ּדעתידא ּבן־ּדֹוסא, חנינא  ָ ִ ֲ ַ ָ ֶ ָ ִ ֲ ִ ַ ְּדרּבי
לצּדיקּיא ּתכלּתא ּבּה  ָ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֵ ְ ִ ְלמׁשּדי

– ּדאתי על־ידילעלמא הינּו ְ ָ ְ ָ ְ ָ ֵ ְְֵַַ
אמּונה, ּדּבּורי ׁשל האֹותּיֹות ְֱִִֵֵֶָָׁשלמּות
ּבן־ חנינא רּבי אׁשת ּבחינת ְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
זה ּבן־ּדֹוסא חנינא רּבי ּכי ֲִִִֶֶַָָָּדֹוסא;
אמּונה, מּדתֹו ּכי אמּונה, ְֱֱִִִַָָָּבחינת

יז:)ּבחינת לֹו(ברכות ּדי ּבני וחנינא : ְְֲִִִַַַָ
מּדת – חרּובין קב חרּובין; ְִִִַַַָָּבקב
ּברֹוׁשים, ּבחינת – חרּובין ְְֱִִִַָָאמּונה;

ו הּנ"ל; ּבירׁשא זה"אׁשת"ּבחינת – ְְְִִֵַַַָ ֶ ֶ
על־ ׁשּׁשלמּותם האֹותּיֹות, ְְִִֵֶַָָּבחינֹות
ּתבֹות: ראׁשי ּבבחינת אמּונה, ְְֱִִֵֵֵַָָידי

ּת'בנהא' ׁש'למֹות כז)בנים .(דברים ֲ ְְִִֵֶָ
ּכמאמר האֹותּיֹות, הן (ספרואבנים ְֲֲִִֵַַַָָ

ׁשּׁשהיצירה) ּבֹונֹות אבנים ׁשלׁשה :ְֲִִָָָ
על־ידי נׁשלמים ואֹותּיֹות ְְְִִִִֵַָָּבּתים.

ּבבחינת ג)אמּונה, אל(צפניה אהּפְך אז : ְְֱִִֶֶַָָֹ
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על־ הינּו וכּו'. ברּורה ׂשפה ְְְִַַַָָָָהעּמים
כּלם לקרא ּבחינת: ׁשהּוא אמּונה, ְְְֱִִֵֶַָָֹֻידי
ׂשפה אהּפְך על־ ידי־ זה ה', ְְְֵֵֶֶַָָֹּבׁשם

הּדּבּור.ב ׁשלמּות ּבחינת רּורה, ְְְִִֵַַָ
ּבחינת זה האֹותּיֹות ְְִִֵֶַָּוׁשלמּות
ּכל ּכי הּנבראים, ּכל ׁשל ְְִִִִֶַַַָָָהּתכלית
אֹותּיֹות, על־ ידי נבראּו ְְְִִֵַָָהעֹולמֹות

הּיּוד הּוא האֹותּיֹות ,(ג)ּוׁשלמּות ְִֵַָ
הּנברא הּבא עֹולם ּבחינת ְְִִֶַַַָָָׁשהּוא

כט:)ּביּוד מנחות היא(כשרז"ל הּיּוד ּכי , ְִִַ
ּתמּונת את הּמׁשלים אחרֹונה ְְְֲִֶַַַַָָֻנקּדה
אחרֹונה נקּדה ּכׁשחסר ּכי אֹות, ְְֲִֵֶַָָָָֻּכל
ּבוּדאי אזי האֹות, ּתמּונת ְְְֲִַַַַַַָהּמׁשלים
ּתמּונה. לּה ואין לאֹות ׁשלמּות ְְְֵֵֵָָָאין
ּומנהיגּות ּבמלכּות הם ְְְְִִֵַַואֹותּיֹות

ּפה – מלכּות ּבבחינת ּכי(ד)הּנ"ל, , ְְִִִֶַַַַ
אי ּכי הּדּבּור, על־ ידי ההנהגה ְְִִִִֵַַַַַָָעּקר
על־ידי אּלא ּולצּוֹות להנהיג ְְְְְִֵֶֶַַַָָאפׁשר

הּׁשלמּותנמצא,הּדּבּור. על־ ידי ִִַ ְ ָ ְְֵֵַַ
על־ ידי־ ׁשּבּמלכּות, אמּונה ְְֱִֵֶַַַָאֹותּיֹות
הּתכלית את יֹודעים הּצּדיקים ְְִִִִֶֶַַַַזה
הּצּדיקים ּכי הּבא, עֹולם ִִִֶַַַָָׁשל
צּדיק ּבבחינת העֹולם את ְְִִִִִֶַַַַָָהּמנהיגים

כג)מֹוׁשל ּבמּדת(שמואל־ ב אֹוחזים הם , ְֲִִֵֵַ
ּבּמלכּות אחיזתם ועל־ ידי ְְְְֲִֵַַַַַָָהּמלכּות,
ועל־ידי ׁשּבּה, ּבאֹותּיֹות ְְֲִִֵֶַָָאֹוחזים
הם הּׁשלמים ּבאֹותּיֹות ְֲִִִֵֵַָָָאחיזתם
ׁשלמּות ׁשהיא ּבּתכלית, ְְֲִִִֵֶַַאֹוחזים

ּבחינת יּו"ד, ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֶַַָהאֹותּיֹות,
ּבחינת וזה הּבא. ׁשהיאּתכלתעֹולם , ְְְִֶַַָָ ֵ ֶ ִֶ

ּתכלית ּבתֹוְך(ה)ּבחינת ׁשּנתּגּלה , ְְְְִִִֶַַַָ
הּמנהיגּותהּקרטליתא, ּבתֹוְך ַ ַ ְ ָ ִ ָ ְְִַַ

על־ ידי ּכּנ"ל, רּביוהּמלכּות אׁשת ְְְֵֵַַַַַ ֶ ַ ִ 
ּבן־ּדֹוסא "אבניםחנינא על־ידי , ֲ ִ ָ ֶ ָ ְֲִֵַָ
ּתבנה", לעלמאׁשלמֹות לצּדיקּיא ְְְִֵֶ ַ ִ ַ ָ ְ ָ ְ ָ 

– מּׂשיגיםדאתי ׁשהּצּדיקים ְ ָ ֵ ִִִִֶַַַ
ּכּנ"ל. ּדאתי עלמא ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַַָָָהּתכלית,

ּבחינת ג)וזה דעהּו(משלי ּדרכיָך ּבכל : ְְְְִֵֶֶַָָָ
ּבכל הּתכלית להּׂשיג אדם ׁשּיּוכל –ְְְִִֶַַַַָָָ
ּבאֹותּיֹות, נברא ּדבר כל ּכי ְְִִִָָָָָָּדבר,
הינּו ׁשלמּות, ּבֹו יׁש אֹות ְְְֵֵַָּובכל
ּבחינת יּו"ד, ׁשהיא אחרֹונה ְְֲִִֶַַַָָֻהּנקּדה
הּתכלית, ׁשהיא הּבא, ְִִֶַַַָָעֹולם

ּכּנ"ל: האֹות ּתמּונת ְְִַַַַַָהּמׁשלים

ּכיוהּתכליתז ּתכלת, נקרא ְ ַ ַ ְ ִ ְְִִֵֶָ
מערב ְְֵֶַָֹהּתכלת
ׁשחר ׁשּבין ּגון והּוא לבן, עם ְִֵֶֶָָָָָֹֹׁשחר
ּכמֹו ולבן, ׁשחר ּוכׁשּנתחּבר ְְְְְִֵֶַָָָָָֹולבן,
על־ ּגּבי ׁשחר ּבחינת ׁשהּוא ְְִֵֶַַַַָָֹהּכתב
הּדבּוק האֹות ּתחּתּיּות ּבוּדאי ְְִַַַַָָָָלבן,
ּבמקֹום לבן, ׁשהּוא להּניר ְְְְִֶַָָָָוקרֹוב
מערבים הם ׁשם והּקרּוב, ְְִִֵֵַַָָֹהּדּבּוק
ּתכלת. ּבבחינת לבן, עם ְְִִִֵֶַָָָֹׁשחר
הּסֹוף הּוא האֹות ְְִַַָותחּתּיּות
ּכֹותב ּכׁשהּסֹופר ּכי ְְְִִֵֵֶַַַוהּתכלית,
על הּדיֹו עם והעט הּקנה ְְֲִִֵֶַַַַָָּומעמיד

תדעי.(‚) לא אם פסוק על שה"ש חדש זוהר אליהו.(„)עיין ע"ב,(‰)בפתח קעה דף שלח זוהר עיין
כא. ובתיקון ע"ב, רכו דף פינחס
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מעט, מהּניר רחֹוק הּדיֹו ּבוּדאי ְְְְְֵַַַַַַָָָהּניר,
הּדיֹו עם העט מעמיק ׁשהּסֹופר ְֲִִֵֵֶַַַַָעד
ׁשחרּות נדּבק ואז הּניר, עמק ְְְְֲִֶַַָָָֹּבתֹוְך
נמצא ּגדֹול. ּבקרּוב ּבעמק ְְְְִֵֶַָָֹהּדיֹו
ּובמקֹום ותכלית, סֹוף הּוא ְְְִִֵֶַַׁשהּקרּוב
מערבים הם והּדיֹו הּניר ׁשם ְְְְִֵֵַַַָָָֹהּקרּוב
הּדבר, כן ּכי ּכּנ"ל, ּתכלת ְְִִִֵֵֶַַַַָָּבבחינת
הּוא הּמעׂשה, סֹוף ׁשהּוא ְֲִֶֶֶַַַַׁשהּתכלית
להּמחׁשבה, וקרֹוב ּתחּלה ְְְְֲֲִַַַָָָָָָּבמחׁשבה

סֹוף[ּכּנ"ל. ּכי לפרׁש, ּדעּתי לענּיּות נראה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

ּותחּלת ׁשחרּות, ּבחינת הּוא ְְֲֲִִֶַַַַַהּמעׂשה

ּכּידּוע; העליֹון לבן ּבחינת הּוא ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹהּמחׁשבה

ׁשהּוא הּתכלית, ׁשהּוא הּמעׂשה, ׁשּסֹוף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָנמצא

הּוא להּמחׁשבה, וקרֹוב ּתחּלה ְְְְֲֲִַַַָָָָָָּבמחׁשבה

ולבן, ׁשחר חּבּור ׁשהּוא ּתכלת, ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבחינת

:]והבן ְֵָ

ּכיוזהח ׁשּיצא, ּבת־ קֹול ּדוקא ְ ֶ ְִֶַַָָָ
הּתכלית ּבת־קֹול, ְְִִַַַַּבחינת
ּכל ׁשּמהּפְך הינּו הּדברים, ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשל
הּתכלית, ׁשהּוא לסֹופֹו, מראׁשֹו ְְִֵֶַַָָֹּדבר
את הרֹואה – חכם איזהּו ְִִֵֶֶֶַָָָּבבחינת:

לב)הּנֹולד דף הּסֹוף(תמיד ׁשהּוא , ֶַַָ
מה הּוא ּבת־ קֹול ּכי ְְִִַַַַוהּתכלית.
ּבּיער קֹול מֹוציא ּכׁשאחד ְְִִֶֶֶַַַָּׁשּׁשֹומעין
אחר ּכאּלּו ׁשֹומע אז אחר, ּבמקֹום ְְִֵֵֵַַַָָאֹו
אנּו וזה ּכזה. קֹול מֹוציא ּכן ְִֵֶֶַָָּגם
מֹוציא ּכׁשאדם ּבחּוׁשינּו, ְְְִִֵֶָָׁשֹומעין
זה ּכן ּגם ׁשֹומעין אזי ּדּבּור, ְֲִִֵֵֶֶַַאיזהּו
ׁשהּבת־קֹול נמצא ּבעצמֹו. ְְְִִֶַַַַָהּדּבּור
לסֹופֹו, מראׁשֹו הּדּבּור את ְְִֵֵֶַַֹמהּפְך
ּכׁשאדם למׁשל, לעצמֹו. סֹופֹו ְְְְְֵֶַָָָָָּומקרב

יֹוצא ּבוּדאי "ּברּוְך", ׁשל ּדּבּור ְִִֵֶַַָמֹוציא
מאדם, ונתרחק ּבראׁשֹונה ּבית ְְִִֵֵֵַָָָָָהאֹות
ואז ּברּוְך, ׁשל הריׁש מֹוציא ְְִֵֶַַָָָָואחר־ּכְך

וכןהר מהּבית, הּמֹוציא אל קרֹוב יׁש ְִֵֵֵֵֶַַָָ
קרֹוב הּוא ּבאחרֹונה ׁשּמֹוציא ֲִֶַַָָָָהכף
והּבת־קֹול מהריׁש; יֹותר הּזה ְֵֵֵֶַַַָָָָלאדם
ּומהּפכת "ּברּוְך" הּתבה זאת ְֵֶֶַַַַָָֹלֹוקחת
את ּומהּפכת לסֹופּה, מראׁשּה ְְֵֶֶֶַָָָֹאֹותּה
יֹותר לאדם קרֹוב ׁשּתהיה ְִֵֵֶֶַָָָָהּבית
ׁשהכף נמצא מהכף. והריׁש ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָמהריׁש,
הּתבה, ׁשל ותכלית סֹוף ְְִִֵֶֶַַָׁשהיא
מהּבת־קֹול מּתחּלה רחֹוקה ְְְִִֵֶַַָָָָׁשהיתה
קרֹובה היא עכׁשו הרחּוק, ְְְְִִִַַָָָּבתכלית
ׁשֹומעין, אנּו כן ּכי הּקרּוב, ְְְִִִֵֵַַָּבתכלית
ּברּוְך: ּתבת מֹוציא ִֵֶַַָׁשּבת־ קֹול
ואחר־ ריׁש, ואחר־ ּכְך ּבית, ְְְִֵֵַַַַַָָּבּתחּלה
הּתכלית, ׁשהיא ׁשהכף נמצא כף, ְְִִִֶֶַַַָָָָּכְך
הרחּוק ּבתכלית מּתחּלה ְְְְִִִִֶַָָָָׁשהיתה
ּבתכלית נתקרב עכׁשו ְְְְִִֵֵַַַַָָמהּבת־ קֹול,
את הפְך הּבת־ קֹול ּכי ִֵֶַַַַָהּקרּוב,

ׁשּנפק וזה קלאהּתבה. ּבת־ּברת – ְְְֵֶֶַַָ ַ ָ ָ ַ
זאת: את הֹודיע ּדוקא איתקֹול מה ְִֶַַָָֹ ִ 

ּדרּבי ּדאּתתא קרטליתא ּבהדי  ִ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ֵ ֲ ַ ְלכּו
לׁשדיא ּדעתידא ּבן־ּדֹוסא,  ָ ְ ָ ְ ָ ִ ֲ ַ ָ ֶ ָ ִ ֲחנינא
לעלמא לצּדיקּיא ּתכלּתא  ָ ְ ָ ְ ָ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ֵּבּה

ז"ל):ּדאתי רּבנּו לׁשֹון ּכאן (עד ְ ָ ֵ ְֵַַַָ

הנּדּואה[ יהּודא רב ּדהינּו: הּמׁשּתעי, ְְְְְִִִֵַַַָָָסּיּום

הּמּובאים ּכאּלה, הּמאמרים ּוׁשאר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמׁשּתעי,

ּבר ּבר רּבה מאמרי אחר ּבבבא־בתרא ְְְֵַַַַַַַַָָָָָׁשם

וכּו', נתן ּבר הּונא לי אמר ׁשהם: ְִֵֶַַָָָָָָחנה,
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הּכל – יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַֹֻּומעׂשה

(ג') ּבסימן תנינא לּקּוטי ּבספר נכֹון על ְְְִִִֵֵֶַָָָָָיבֹוא

מרּגֹוע ּתמצא ׁשם, ּוראה נא לְך (וז'). וה' ְְְְְְִֵֵַַָָָוד'

:]לנפׁשָך ְְֶַ
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.ÌÏ‡‚Ï ‰ÎfL „Ú „ÈÓz»ƒ«∆»»¿»√»

‰p‰ÂÔÈ‡L Ú„BÈ ‰z‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ ¯˙BÈ ˙eÏba ÌÈÚe˜L e�‡ ,e�È˙B�BÂÚa ÂLÎÚ ¿ƒ≈«¿»«¬≈»¿ƒ«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»≈«∆≈
,e�a¯ ‰LÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰iL ÈzÓ‡ ‚È‰�Ó Ì‡ Èk ,e�˙B‡ ¯ÊÚÏ ÏÎeiL ÈÓƒ∆««¬…»ƒƒ«¿ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«…∆«≈
ÁÏLe e�ÈÏÚÓ EÒÚk ¯Ù‰Â ¯·Le ,EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ Ôk ÏÚ .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»«≈«≈»≈¿««¿∆¿…¿»≈««¿≈»≈¿«
˙e‚È‰�n‰ Ïa˜ÈÂ ,e�ÈÏ‡ ÂÈ�t ·eLÈÂ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁiL ˙Ó‡‰ ‚È‰�n‰ ·Ïa ˙e�ÓÁ«̄¬»¿≈««¿ƒ»¡∆∆«¿…»≈¿»»»≈≈ƒ«≈««¿ƒ

:˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ e�·¯˜ÈÂ ,ÂÈÓÁ¯a e�˙B‡ ‚È‰�ÈÂ ,‰ÏLÓn‰Â¿«∆¿»»¿«¿ƒ»¿«¬»ƒ»¿≈«¬»¿∆¡∆
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e�kÊÂEa ÔÈÓ‡‰Ï,‰LB„w‰ ‰�eÓ‡Ï ,˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈¿«¬∆»«ƒ∆¡»¿≈»∆¡∆»¡»«¿»¿«¬ƒ¿
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈv˙Â .˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡a ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆¡»¿≈»∆¡∆¿«ƒ≈¿«¬∆»«ƒ
,˙Èi·Êk ‰�eÓ‡ ÌeL e�Ï ‰È‰È ‡ÏÂ .Ï·‰Â ˙eËL ÏL ˙B�eÓ‡Ó ,˙Bi·Êk ˙B�eÓ‡Ó≈¡»¿ƒ≈¡∆¿»∆∆¿…ƒ¿∆»¡»»¿ƒƒ
‡ÏÂ,Ì‰È˙BwÁÂ Ì‰ÈÎ¯„a CÏ� ‡ÏÂ .È¯BÓ‡‰ ÈÎ¯cÓ ‡e‰L ¯·c ÌeLa ÔÈÓ‡� ‡ÏÂ¿…«¬ƒ¿»»∆ƒ«¿≈»¡ƒ¿…≈≈¿«¿≈∆¿À≈∆¿…

¯Á‡ e�··Ï ‰h�‰�eÓ‡Ï .˙eÓÏLa ‰M„˜c ‰�eÓ‡Ï ‰kÊ� ˜¯ ,Ì‰È¯˜LÂ Ì‰È˙eËL «∆¿»≈««¿≈∆¿ƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆¡»ƒ¿À»ƒ¿≈∆¡»
‰¯Bza ,‰LB„w‰ E˙¯B˙·e ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e ,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ,Ea ‰i˜�e ‰kÊ«»¿ƒ»¿¿…»¡…≈¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«¿»«»
.ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a .LB„w‰ Ï‡¯NÈ EnÚ ˙eiÏÏÎ·e ,‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿»≈«»∆¡∆¿≈»≈

ÔÎ·eÌÈ‚È‰�nÓ ,¯˜L È‚È‰�nÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈv‰Â e�¯ÓLÂ ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ¿≈«≈»≈¿»¿≈¿«ƒ≈¿«¬∆»«ƒƒ«¿ƒ≈∆∆ƒ«¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈÙ„B¯‰ .ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ÌÈ‡b˙n‰ ÌÈÒ�¯tÓ ,ÌÈ¯ÊÎ‡«¿»ƒƒ«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿≈»«ƒ»¿ƒ««
ÌÏBÚ‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ÌÈˆB¯ Ì‰ el‡k ,˙e�ÓÁ¯a Ì˙ÙÈ„¯ ÔÈÏB˙Â Ì˙‡�‰Ï „B·k‰«»«¬»»»¿ƒ¿ƒ»»¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿«≈«»»
ÔkL ÏkÓ ÔÓˆÚ ˙‡ ‚È‰�‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡Â ,‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰ ˙Ó‡a ¯L‡ .Ì‚È‰�‰Ï¿«¿ƒ»¬∆∆¡∆≈¿ƒƒ∆¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»ƒ»∆≈
e�ÏÈv‰Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯ .ÏÏk ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰l„b‰ Ì‰Ï Ôz� ‡ÏÂ .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…ƒ«»∆«¿À»ƒ«»«ƒ¿»«≈»≈¿«¬∆»«ƒ¿«ƒ≈

.ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÌzÏLÓÓe Ì˙l„b ÚÈ�Î˙Â ¯aL˙e Ïh·˙e ,Ì�BÓ‰Óe Ì‰Ó≈∆≈¬»¿«≈¿«≈¿«¿ƒ«¿À»»∆¿«¿»ƒ»»

e�¯ÊÚÂ‰Ú¯ ‰Â‡zÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ Ïv‰Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ¿∆«¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¬»»»
ÈaÏ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ,È�ËlÓe È�ÏÈv‰Â È�¯ÓL ,˙e‚È‰�Óe ˙eÒ�¯t ÏL ˙‡f‰«…∆«¿»«¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ«¿≈ƒ∆…«¬∆«ƒƒ
,˙e‡O�˙‰Â ˙eL‡¯Â ˙e‚È‰�Óe ˙eÒ�¯t ÏL ÏÏk ‰·LÁÓ ÌeLÂ ‰cÓÁÂ ‰Â‡z ÌeL«¬»¿∆¿»¿«¬»»¿»∆«¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿

.ÌÏBÚÏ „B·k‰ ¯Á‡ Ûc¯‡ ‡ÏÂ¿…∆¿…«««»¿»

È�¯ÊÚÂ˙Ó‡a ,‰¯‰Ó EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ È�kÊÂ ,E�ÚÓÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿««¿¿«≈ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆¿≈»∆¡∆
Ôz˙Â ,CÏ „aÚzL‰Ï È¯ˆÈ ˙‡ ÛBÎÂ ,E�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ÈaÏa Ô˙Â .ÌÏL ·Ï·e¿≈»≈¿≈¿ƒƒ«¬¿¿¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ∆
ÈÓˆÚ CÈLÓ‰Ïe ,˙BÚ¯‰ È˙BÂ‡z ¯aLÏe È¯ˆÈ ˙‡ LaÎÏ ‰M„˜c ‰¯e·‚e Ák ÈÏƒ…«¿»ƒ¿À»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈«¬«»»¿«¿ƒ«¿ƒ
Ì·¯˜Ï ‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ËM˜Ïe ÈÓˆÚ ËM˜Ï ‰kÊ‡Â .ÈzÓ‡‰ ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ˜«̄∆««¿ƒ»¬ƒƒ¿∆¿∆¿«≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ«¿≈¿»¿»
.·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BizÓ‡‰ ‰„B·Ú‰ Ï‡Â ‰¯Bz‰ Ï‡ Ì·¯˜Ï ‰M„w‰ CB˙Ï ÌÒÈ�Î‰Ïe¿«¿ƒ»¿«¿À»¿»¿»∆«»¿∆»¬»»¬ƒƒƒ¿¿«

È�kÊÂÈ�ÈÓ ÏÎa Ì˙B‡ „aÎÏ ‰kÊ‡Â ,ÌÈizÓ‡ ÌÈÓÎÁ ˙·‰‡Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«¬«¬»ƒ¬ƒƒƒ¿∆¿∆¿«≈»¿»ƒ≈
,¯˜L È¯·Bc Ïk Èt ¯kÒÏ Ák ÈÏ Ôz˙Â .Ì¯e·Ú ÈLÙ� ¯ÒÓÏÂ ,¯‡Ùe „B·k»¿≈¿ƒ¿…«¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ…«ƒ¿…ƒ»¿≈∆∆
ÌÏÈtL‰Ïe Ì¯aLÏe ÌÁv�Ï Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï È�¯ÊÚ˙Â .Ì˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe ÌÈf·n‰«¿«ƒ¿»¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¿»¿«¿»¿«¿ƒ»

ÌÚÈ�Î‰Ïe.¯ÙÚ „Ú ¿«¿ƒ»«»»

ÒeÁLÈÁ ‡B·Ï ‰kÊ‡Â ,EÈ�ÙlÓ ÈzLwaM ‰Ó ÏÎÏ ‰¯‰Ó ‡B·Ï È�kÊÂ ÈÏÚ ÏÓÁÂ«¬…»«¿«≈ƒ»¿≈»¿»«∆ƒ«¿ƒƒ¿»∆¿∆¿∆»ƒ
,È¯ÊÚa ‰È‰z ‰zÚÓe .ÈÁˆp‰ ·Bh‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÈzÓ‡‰ ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ‰¯‰Ó Ï«̃¿≈»∆««¿ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿∆¿∆¿ƒ
È˙B�Le ÈÓÈ Ïk ‰l·‡Â .ÈzÓ‡‰ ˙ÈÏÎz‰ ˙‚O‰ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÌeL „BÚ ‰NÚ‡ ‡lL∆…∆¡∆»»∆≈«»«««¿ƒ»¬ƒƒ«¬«∆»»«¿«
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È˙eiÁ ÌÈiÁa ,˙Ó‡a B‚ÈO‰Ï È�kÊ˙e ,ÈzÓ‡‰ ÔB¯Á‡‰ ˙ÈÏÎz‰ ˙‚O‰ ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ«»«««¿ƒ»«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ∆¡∆««ƒƒƒ
ÒÁ ,ÏbÏb˙‰Ï C¯Ëˆ‡ ‡lL È�ÏÈv˙Â .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˜lzÒ‡L Ì„˜ ,‰f‰ ÈÙe‚a¿ƒ«∆…∆∆∆¿«≈ƒ»»«∆¿«ƒ≈ƒ∆…∆¿»≈¿ƒ¿«¿≈«
ÌÏBÚa ÈÓˆÚa B‚ÈO‰Ï ‰kÊ‡ ˜¯ .‰f‰ ˙ÈÏÎz‰ ˙‚O‰ ÏÈ·La ¯Á‡ Ûe‚a ,ÌBÏLÂ¿»¿«≈ƒ¿ƒ«»«««¿ƒ«∆«∆¿∆¿«ƒ¿«¿ƒ»»
ÌÈ˜Ècv‰ ÔÚÓÏe E�ÚÓÏ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ,È˙eiÁ ÌÈiÁa ‰f‰«∆««ƒ«ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ¿««¿¿««««ƒƒ
Ìp‰b ¯Úˆ ÌeL ÈÏa ‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁÏ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡Â .ÏÏk È�ÚÓÏ ‡ÏÂ ,ÌÈizÓ‡‰»¬ƒƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»¿∆¿∆¿«¬∆¿«≈»«»¿ƒ««≈ƒ»
elkL ÌÏBÚÏ ,ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁÏ ,ÌÈk¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ EÈÓÁ¯a È�pÁ˙e .¯·w‰ ËeaÁÂ¿ƒ«∆∆¿»≈ƒ¿«¬∆¿«ƒƒ«¬Àƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆À
Ú·N ÌÈiÁ Á¯B‡ È�ÚÈ„Bz ,EÈt ˙e„Ú ‰¯ÓL‡Â È�iÁ EcÒÁk" .C¯‡ BlÎÂ ·BË¿À»…¿«¿¿«≈ƒ¿∆¿¿»≈ƒƒ≈ƒ««ƒ…«
‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È ,Áˆ� E�ÈÓÈa ˙BÓÈÚ� EÈ�t ˙‡ ˙BÁÓN¿»∆»∆¿ƒƒƒ¿∆«ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆƒ¿¬ƒ

מאמריעד לסּים רחמי עזרּונּו ּבהםהּמׁשּתעי,הּנה הסּתירּו אׁשר ַ ֵ ָ ֲ ָ ַ ֲ ֶ ְ ַ ֵ ַ ַ ְ ֵ ַ ִ ְ ָ ֵ ֲ ֶ ִ ְ ִ ָ ֶ 
ּדנפקין למּלֹוי אציתּו ּכען אמֹוראי. וכּלהֹו ּתּנאי ּכּלהֹו ּדמלּכא  ִ ְ ָ ְ ִ ְ ִ ֲ ַ ְ ֵ ָ ָ ְ ֻ ְ ֵ ָ ַ ְ ֻ ָ ְ ַ ְ ָ ַ ְ ִּגנזּיא
קצת לכֹון יגּלה ּבחכמתא מלּכותא. ּבאּפי לחּוּויּה עלּה ׁשפר  ָ ְ ְ ֶ ַ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ְ ַ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְּבהדרתא,

ּב הּצפּונים עּלאין ּגניזין הּבֹורא ּגדּלת דצניעּותא.להֹודעּותא, ספרא ְ ָ ָ ְ ֻ ַ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ָ ִ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ָ 
ּדאֹוריתא, עטין לנּו לגּלֹות ׁשמּיא אלקא עּמנא עבד ּדי ותמהּיא  ָ ְ ַ ְ ִ ֲ ָ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ֱ ָ ָ ִ ַ ֲ ִ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָאתּיא

ונֹור נפלא בראּבדר לדי על־ ידם להתקרב לזּכֹות נפׁש לכל הּׁשוה א ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ְ ָ ַ ָ ֶ ְ ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ ְ ָ ֵ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ָ 
וׁשירתא: ּברכתא ּכל מן לעּלא ׁשמּה ּברי רעּותא. לּה למעבד  ָ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ָ ִ ָ ֵ ְ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ַ ֱ ֶ ְ ָֹּכּלא

ּדצניעּותא  ָ ִ ְ ִ ָ ְ ִספרא

יטתורה

לחבּקּוק עלּתפּלה הּנביא ְ ִ ָ ַ ֲ ַ ַ ָ ִ ַ 
וכּו': ג)ׁשגינֹות (חבקוק ִ ְ ְֹ 

ּפרקאאיתא ּדצניעּותא, ּבספרא ִ ָ ְְְְִִִִָָָ
קעו:)קדמאה דף תרומה עד:(זוהר ְַַָָ 

מׁשּגיחין הוי לא מתקלא, הוי  ִ ִ ְ ַ ֵ ֲ ָ ָ ְ ְ ַ ֵ ֲ ָלא
ּבאּפין:  ִ ַ ְ ִ ַאּפין

צריְךּכיא מה על להעֹולם: קׁשה ִ ְִֶַָָָָָ
מּפיו, לׁשמע להּצּדיק ְְְִִִִִַַַַֹֹלנסע



יט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי לחבּקּוק 223 ַ ֲ ַ ָ ִ ְּתפּלה

ּדברי ּבּספרים לעּין אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹהלא
ּגדֹול, ּתֹועלת הּוא ּבאמת אְך ֱֶֶֶֶַָָמּוסר,
מּפי הּׁשֹומע ּבין ּגדֹול חּלּוק יׁש ִִִִֵֵֵַַָּכי
הּׁשֹומע ּובין ּבעצמֹו ְְֱִֵֵֶַַַַַָהּצּדיק־האמת
ׁשּכן מּכל ּבׁשמֹו, האֹומר אחר ְִִִִֵֵֵֶַָָמּפי
הּׁשֹומע, מּפי ׁשּׁשמע מּפי ְִִִִֵֵֶֶַַַַָּכׁשּׁשֹומע
לדרּגא, מּדרּגא ּפעם ּבכל יֹורד ְְְְִִֵַַַַָָָּכי
הּׁשֹומע ּבין וכן הּצּדיק. מּפי ְִִִֵֵֵַַַַָרחֹוק
חּלּוק הּוא ּבּספר למעּין הּצּדיק ְִִִִֵֵֶַַַַַמּפי

ּביֹותר: ְֵָּגדֹול

ׁשּיּוכלּכיב הּפנים, את לזּכְך צריְך ִ ְִִֵֶֶַַַָָ
ּפניו את לראֹות אחד ְִֶֶָָָָּכל
אׁשר עד ּבמראה, ּכמֹו ׁשּלֹו ְְְֲִֶֶַַַָָּבּפנים
יתחרט מּוסר ּובלא תֹוכחה ְְְִֵָָָָֹֹּבלא
מּמה רק מעׂשיו, על ּתכף ֲֲִֵֵֶַַַַָחברֹו
ׁשּיּביט על־ידי ּכי ׁשּלֹו, ּבּפנים ְִִִִֵֶֶֶַַַַָּׁשּיּביט
ּכמֹו עצמֹו את יראה ׁשּלֹו ְְְִִֶֶֶַַָּבּפנים

ּבחׁשְך: מׁשּקע ּפניו איְך ְְְְֵֶַָָָָֹֻּבמראה,

לׁשֹוןּכיג ׁשל הערְך יקר ּגדל ִ ְְֵֶֶֶַָֹ
העֹולם, נברא ׁשּבֹו ְִֶֶַָָָֹהּקדׁש,

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ב"רּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
בפירש"י) הובא ּכיפי"ח, אּׁשה, יּקרא לזאת :ְִִִֵָָֹ

ּזאת לקחה ב)מאיׁש לׁשֹון(בראשית – ֳִֵָָֹֻ
העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על ְִִֵֶַָָָָָנֹופל
חּוה, ּבחינת וזה הּקדׁש. ְְְִִֶֶַַַָֹּבלׁשֹון

יט)ּבחינת יחּוה;(תהלים ללילה ולילה : ְְְְְְִֶַַַַָָ
הּקדׁש, לׁשֹון ׁשל הּדּבּור ּבחינת ְְְִִֶֶַַַַֹהינּו
לזאת ּבחינת: וזה העֹולם. נברא ְְְְִִֶֶַָָָֹׁשּבֹו

ּכמֹויּקרא הּדּבּור, הינּו (בראשיתאּׁשה; ִ ָ ֵ ְְִִַַָ

ועל־ידימט) להם. ּדּבר אׁשר וזאת :ְְְֲִֵֶֶֶַָֹ
הּקדׁש הּלׁשֹונֹות,לׁשֹון מּכל רֹוממנּו ְְְִֶַַָָֹ

על־ נֹופלים העּמים הּלׁשֹונֹות ְְִִֶַַַָָׁשּכל
ׁשּיׁש ׁשהרע הינּו הּקדׁש, לׁשֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹידי
נתּבּטל ּבֹו אחיזה האּמה ׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָֻלהּלׁשֹון
לֹו ואין הּקדׁש, לׁשֹון על־ידי ְְְְֵֵֵֶַַֹונֹופל
לׁשֹון ּבחינת: וזה יׂשראל, על ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשליטה

לׁשֹון. על הּכֹולל,נֹופל ׁשּכלוהרע ְֵַָ ָ ָ ַ ֵ ֶָ
ּבֹו, ּכלּולין לׁשֹון ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶָָָהרעֹות
ּתאות ׁשל הּמדּורה ּתבערת ְְְְֲֵֶַַַַַַָּדהינּו
מׁשּקעין לׁשֹון הּׁשבעים ׁשּכל ְְִִִִֶַָָָֻנאּוף,
לֹו ואין ונתּבּטל, נֹופל ּבֹו, ְְְְִִֵֵֵַּוכלּולין
וזה הּקדׁש. לׁשֹון על־ידי ְְְְִֵֶֶַַָֹׁשליטה
ּכֹוכבין ׁשבעין ׁשל מדּורה ְְְְִִִִֶַָּבחינת

הּקדֹוׁש ּבּזהר רג.)הּנזּכר דף הינּו(ויקהל , ְְִַַַַַָָֹ
הּמדּורה ּתבערת ׁשהּוא הּכֹולל, ְְֵֵֶַַַַָָָהרע
אּמֹות הּׁשבעין ׁשּכל נאּוף, ּתאות ְֲִִִֶֶַַַָֻׁשל
חּיֹות חׁשמ"ל: ּבחינת וזה ּבֹו. ְְְְִִֶַַַַּכלּולין

ממּללֹות יג)אׁש –(חגיגה אׁש חּיֹות ; ְְֵֵַַ
לׁשֹון ּבחינת הינּו אּׁשה; חּוה, ְְְְִִִַַַַָָּבחינת
מתמּלל ׁשעל־ ידֹו ּכּנ"ל, ְִֵֶֶַַַַַָֹהּקדׁש
ׁשבעין ׁשל הּמדּורה אׁש ְְְִִִֵֵֶַַָּומׁשּתּבר

ּבחינת וזה חׁשמ"ל,ממ"לּכֹוכבין. ְְְִִֵֶַַ ְ ַ 
ׁשבעין ׁשל מדּורה ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַָׁשהם
על־ידי ונתּבּטל ׁשּנתמּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּכֹוכבין,
נקרא זה ׁשם על ּכי הּקדׁש, ְְִִֵֶֶַַָֹלׁשֹון
ׁשאּתה מקֹום ּכל ּכי הּקדׁש, ְִֶֶַַָָָֹלׁשֹון
קדּׁשה מֹוצא אּתה ערוה ּגדר ְְֵֵֶֶֶַָָָֻמֹוצא

כד) פ' קדושים רׁש"י(מ"ר ׁשּפרׁש וזה .ְִֵֵֶֶַ
שם) אביו(בראשית את יעזב־ איׁש ּכן על :ֲִִֵֶַַָָ
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מּכאן – ּבאׁשּתֹו ודבק אּמֹו ְְְְִִִֶַָָואת
רּוח־הּקדׁש עריֹות, להם ֱֲֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאסר
לׁשֹון הינּו רּוח־הּקדׁש ּכן; ְְֵֶֶֶַַַֹאֹומרת

ּכמֹו(א)הּקדׁש לג), ּפיו(תהלים ּוברּוח : ְְִֶַַֹ
הּקדׁש לׁשֹון ׁשעל־ ידי צבאם, ְְְֵֶֶַַָָָֹּכל
ּתאות ׁשל הּתאוה ונתקּׁשר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָנאסר
ׁשבעין ׁשל הּמדּורה הינּו ְְְִִִֶַַָנאּוף,
יׂשראל על ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַָָּכֹוכבין,
לׁשֹון ּבבחינת הּקדׁש, לׁשֹון ְְְִִֵֶַַַָֹעל־ ידי

ׁשטּות ׁשהרּוח ּכּנ"ל, לׁשֹון על (ב)נֹופל ְֵֶַַַַָָ
ו רּוח־ הּקדׁש. על־ ידי זהנתּבּטל ְְְִֵֵֶֶַַַַֹ

ּבחינת ׁשהּוא הּברית, ּתּקּון ְְְִִִִֶַַַּבחינת
עֹוד קמה ולא ּבבחינת ְְִִֶַַַָָֹֹרּוח־הּקדׁש,

ּבאיׁש קטז)רּוח זבחים ז"ל רבותינו שדרשו .(כמו ְִַ
נצרכה לא – ּתחּתּנה ּבׂשר וּיסּגר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוזה:

החתְך למקֹום סא)אּלא הינּו(ברכות , ְְֲִֶַַָָ
וזה הּדּבּור. עׂשאּה(שם)חּתּוְך – וּיבן : ְֲִִִֶֶַַָָ

לׁשֹון ׁשל ותּקּון עׂשּיה ׁשעּקר ְְְֲִִִֶֶַָָּכאֹוצר,
אֹוצרֹו היא ה' ּביראת ּתֹולה ְְִִֶֶַַָֹהּקדׁש

לג) ׁשּכתּוב(ישעיהו ּכמֹו יב), סֹוף(קהלת : ְֶָ
ירא. האלקים את נׁשמע, הּכל ְְֱִִֶַָָָָָֹֹּדבר
הּיראה הינּו חּטים; ׁשל ּכאֹוצר ְְְְִִִֶֶַַָָוזה:
ותּקּון עׂשּיה ּתלּוי ׁשּבֹו אֹוצר, ְֲִִֶָָָהּוא
לׁשֹון ׁשל אֹותּיֹות כ"ב – חּטה ְִִֶֶָׁשל

טז)הּקדׁש ּבחינת(תיקון וזה ס). :(תהלים ְְִֶֶַַֹ
הּקדׁש ׁשּדּבּור – ּבקדׁשֹו ּדּבר ְְֱִִִֶֶֶַָֹֹאלקים

ירא. ּבאלקים על־ידיויֹוסףּתֹולה , ְְֱִֶֶָֹ ֵ ְֵַ
ּכמֹו הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות לֹו ְְְֵֶֶַָָֹׁשהיה

מה)ׁשּכתּוב המדּבר(בראשית פי ּכי : ְִִֵֶַַָ
ּכתּוב ּכן על הּקדׁש, ּבלׁשֹון – ְֲִֵֵֶֶַַָֹאליכם

מא)ּבֹו רּוח(שם אׁשר איׁש כזה הנמצא :ְֲֲִִֶֶַָָ
ּתּקּון הינּו אלקים רּוח ּבֹו; ְֱֱִִִַַֹֹאלקים
רּוח עֹוד קמה ולא ּבבחינת: ְְְִִִַַַָָֹהּברית,
ּתּקּון ּתלּוי הּקדׁש ּבלׁשֹון ּכי ְְִִִִֶַָֹּבאיׁש,
להם ׁשּנאסר מּכאן ּבבחינת: ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָהּברית,
אפׁשר אי זה ּבלא זה ּכי ְְֲִִֶֶֶָָֹעריֹות,
ּוׁשלמּות הּברית ּתּקּון הינּו ְְְְִִִֵַַלהיֹות,
וזה ּבזה. זה ּתלּויים הם הּקדׁש ְְְִֵֶֶֶֶַָֹלׁשֹון

כט) אל(משלי הֹון; יאּבד זֹונֹות ורעה :ְְֶֶַַֹ
מּגרֹונָך אּלא מהֹונָך ׁשהּוא(ג)ּתקרי , ְְְְִִֵֵֶֶָ

ׁשּפֹוגם מי ּכי הּקדׁש, לׁשֹון ְְִִִֵֶֶַַֹּבחינת
וזה הּקדׁש. לׁשֹון מאּבד ג)ּבּברית :(שם ְְְְִֵֶֶַַַֹ

ּכי ּדיקא, ּכּבד – מהֹונָך ה' את ְְִֵֵֵֶַַַָּכּבד
הּכבֹוד הפְך ּכי ּכבֹוד, ּבחינת ּתלּוי ְִִֵֶַַָָָּבֹו
ּתֹולים והם ּובזיֹונֹות. חרפֹות ְְֲִִֵֵָהם

ּבּתּקּונים ּכּמּובא עריין, (תיקוןּבמקֹום ְֲִִִִַַָָ
אּלאנח) ּבׁשת אין – יתּבׁשׁשּו ולא :ְְִֵֶֶָָֹֹ

ּפגם הּוא עריין עריין; ְְֲֲִִִַָָּבמקֹום
ּבחינת ערלה, ּבבחינת ְְְְִִִִַַַָָהּברית,

לד) וזה:(בראשית לנּו. היא חרּפה ְְִִֶֶָָּכי
חרפֹות ׁשל הפְך ׁשהּוא – ֲֵֶֶֶֶַָּכּבד
הינּו ּבהֹונָך, ּתֹולה ׁשהּוא ְְְְִֶֶַּובזיֹונֹות,
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַֹּבגרֹונָך,
ׁשלמּות ׁשם על יֹוסף, וׁשם ְְֵֵֵֵַַַּכּנ"ל.
הּברית, ּתּקּון ׁשהּוא הּקדׁש, ְְִִֶֶַַֹלׁשֹון

ל)ּבבחינת את(שם אלקים אסף : ְֱִִִֶַַָֹ

סא.(‡) דף אחרי זוהר ג.(·)עיין דף היטב(‚)סוטה בבאר הובא וכן שם, ברש"י בהגה ג' משלי עיין
וכו'. ערב קול לך נתן אם שחננך, ממה איתא עצמה בפסיקתא אמנם הפסיקתא. בשם נג סימן או"ח
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אין ּכי ּכבֹוד, ּתלּוי ּבֹו ּכי ְִִִֵֶָָָחרּפתי;
ּכּנ"ל. עריין ּבמקֹום אּלא ונחׁש,ּבׁשת ְְֲִִֶֶַַָָ ָ ָ 

ּכׁשאין הּנ"ל, הּכֹולל הרע ְֵֵֶֶַַַַָׁשהּוא
הּוא אזי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֲִֵֶַַֹׁשלמּות
הּקדׁש, לׁשֹון על וׁשֹולט ְְֵֵֶַַֹהֹולְך
על ׁשלטנּותּה נחׁש ְְִִֵַַָָָֻּבבחינת:

הּנ"ל,(ד)ּבׂשרא חּוה ּבחינת הינּו , ְְְִִַַַַַָָ
מּבׂשרֹו ּבׂשר ּבבחינֹות(ה)ׁשהיא (חגי, ְְִִִִֶָָָ

קדׁשב) ּבׂשר הקדוש): בזוהר וכמובא יא, .(ירמיה ְֶַֹ
והטיל לחּוה ׁשּפּתה נחׁש ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָוזה

זהמא סערה(ו)ּבּה הרּוח ׁשהּוא ,(ז), ְֲֶַָָָָָֻ
ּכסילּות אׁשת ׁשטּות, ט)הרּוח ,(משלי ְְִֵֶַָ

הּקדׁש, הרּוח את ּומפּתה ְְֵֶֶֶַַַָֹוהֹולְך
חכמה אּׁשה הּקדׁש, לׁשֹון ,(ח)ׁשהּוא ְֲִֶֶַָָָֹ

נׁשים חכמֹות יד)ּבבחינת ּומטיל(משלי , ְְִִִִֵַַָ
ּבחינת וזה זהמא. ד)ּבּה :(בראשית ְְֲִֶַָָֻ

הינּו – לּפתח רבץ; חּטאת ְֵֶֶַַַַַַָֹלּפתח
פיָך הּקדׁש,(ט)ּפתחי לׁשֹון ׁשל ְְִִֵֶֶַֹ

מּמּנּו: לינק רֹובץ הּזה ִִֵֶֶֶַַַָֹׁשהחּטאת

ׁשהּואודע,ד הּזאת, ּכסילּות ׁשאׁשת ְ ַ ְִֵֶֶֶַֹ
ׁשבעים ׁשל הרע ְְִִֶָָָּכללּות
מאּׁשה לינק להם אפׁשר אי ְִִִֵֶֶָָָָֹלׁשֹון,
אּלא הּנ"ל, הּקדׁש מּלׁשֹון ְֲִֶֶַַַָָָֹחכמה,
ורע, טֹוב הּדעת עץ ּבחינת ְְִֵֵַַַַַָָעל־ ידי
הּלׁשֹון את מפּתה הּוא ְְֶֶֶַַַָׁשעל־ידֹו
הּדעת, ועץ זהמא. ּבּה ּומטיל ְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻהּקדׁש
ורע, טֹוב ׁשהן ּכחֹות, ׁשני ּבֹו ְֵֵֵֶֶָָֹׁשּיׁש
ׁשהּוא הּקדׁש, לׁשֹון ּבין אמצעי ְְִֵֶֶֶַָֹהּוא

לׁשֹון ּובין טֹוב, ׁשּכּלֹו חכמה, ֲִֵֶָָָָֻאּׁשה
רע: ׁשּכּלֹו עממין, ׁשבעין ְֲִִִֶֶַָֻׁשל

לׁשֹוןועץ זה ורע, טֹוב הּדעת ְ ֵ ְֶַַַָָ
ּביןּתרּגּום אמצעי ׁשהּוא , ַ ְ ְִֵֶֶָ

ׁשבעין ׁשל לׁשֹון ּובין הּקדׁש ְְִִֵֶֶַָֹלׁשֹון
עממ ּולׁשֹון לינקעממין. ּכׁשרֹוצים ין, ְְֲֲִִִִֶָָֹ

לינק להם אפׁשר אי הּקדׁש, ְְִִִֶֶֶַָָֹֹמּלׁשֹון
ּתרּגּום. לׁשֹון על־ ידי אּלא ְְְִֵֶֶַַָמּמּנּו
אּׁשה ּבחינת הּוא ּתרּגּום ְְְִִַַָלׁשֹון

יט)מׂשּכלת על־(משלי מׂשּכיל ּבחינת , ְְְִִֶַַַַָ
ּתרּגמן קיז)ידי ּתרּגּום(פסחים לׁשֹון ּכי , ְְְְְִֵַָֻ

הּוא לפעמים – ורע טֹוב ּבֹו ְִִֶַָָיׁש
הּואמׂשּכילּבחינת ולפעמים , ְִַַ ְ ִ ְְִִָ
הּזאתמׁשּכלּבחינת ּכסילּות ואׁשת . ְְִַ ַ ֵ ְְִֵֶַֹ

על־ידי חכמה האּׁשה את מפּתה ְְֲִִֵֶַַָָָָָהיא
ּתגּברת עּקר ּכי מׂשּכלת, ְְִִִִֶֶֶַַָֹאּׁשה
לׁשֹון על־ידי אּלא אינֹו ְְְִֵֵֶַַָָהּקלּפה

ּבבחינת כו)ּתרּגּום, אבד(דברים ארּמי : ְְֲִִִֵַַַֹ
ּובבחינת כג)אבי; ארם(במדבר מן : ְֲִִִִַָָ

ּתרּגּום, לׁשֹון ׁשהּוא בלק; ְְְִֵֶַַָָינחני
ׁשם ׁשּדרְך ארּמי, לׁשֹון ְֲִֶֶֶֶַָׁשהּוא
ועּקר מהּקדּׁשה. לינק ְְְְִִִִֵַַָֹֻמתעֹוררים
אינֹו הּקדׁש לׁשֹון ׁשל ּוׁשלמּות ְְְִֵֵֶֶַָָֹּבנינּה
ׁשל הרע ׁשּמּפילין על־ידי ְִִֵֶֶֶַַַָָאּלא
ׁשּבּתרּגּום הּטֹוב את ּומעלין ְְֲִֶֶַַַַַַהּתרּגּום
נׁשלם ׁשעל־ ידי־ זה הּקדׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַָֹללׁשֹון
ׁשהּוא הארּמי, ולבן הּקדׁש. ְְֲִֶֶַַָָָֹלׁשֹון
לינק רצה הּנ"ל, אבי אבד ֲִִִֵַַַָָָֹֹארּמי

ע"א.(„) רסט פקודי ע"א, ס"ה נח זוה"ק ב.(‰)עיין קמו.(Â)בראשית א(Ê)שבת שמואל-ב(Á).יחזקאל
ז.(Ë)יד. מיכה
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ּכן ועל הּתרּגּום, על־ידי ְְְְֵֵֵַַַַַָֻמהּקדּׁשה
ׂשהדּותא יגר לֹו לא)קרא ;(בראשית ְֲַָָָָ

הּתרּגּום את מעלה היה ְְֲֲֶֶַַַַָָֹויעקב
ּגלעד, לֹו קרא ּכן ועל הּקדׁש, ְְִֵֵֶַַַָָֹללׁשֹון

וזה הּקדׁש. ב)ּבלׁשֹון ה'(שם וּיּפל : ְְִֵֶֶַַַֹ
מסּפרּתרּדמהאלקים ,ּתרּגּום, ֱִַֹ ְ ֵ ָ ְִַַ ְ 
עּקר(י)ּכּמּובא הּתרּגּום, על־ ידי ּכי , ְְִִֵַַַַַָ

ועל־ידי הּקדׁש. לׁשֹון ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָֹּבנינּה
ללׁשֹון ׁשּבּתרּגּום הּטֹוב את ְְֲִִֶֶֶַַַַׁשּמעלין
ּכל נֹופלין ׁשּבֹו, הרע ּומּפילין ְִִִֶֶַַָָָֹהּקדׁש
נֹופל לׁשֹון ּבבחינת לׁשֹון, ְְִִִִֵַַָָהּׁשבעים

וזה: לׁשֹון. –על הּפנֹוטריקֹון:וּיּפל ְֶַַָ ַ ֵ ִֶָ 
על־ידי(יא)דּברּוילאוהםל ּכי ; ָ ְֶ ְֹ ְִֵֵַַ

לׁשֹון ּבחינת ׁשהּוא ּתרּדמה, ְְְְִִֵֶַַַָּבחינת
ׁשל ּבנינּה עּקר ׁשעל־ידי־זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתרּגּום,
הּקדׁש, לׁשֹון ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶַַַָֹחּוה,
ּומּפילין ׁשּבֹו הּטֹוב ׁשּמעלין ְֲִִִֵֶֶַַַַעל־ ידי
ּכל נֹופלין על־ ידי־ זה ּכּנ"ל, ׁשּבֹו ְְִֵֶֶַַַָָָהרע
להם ּפה ּבבחינת:: לׁשֹון, ְְִִִִֶֶַַָָהּׁשבעים

ּתבֹות ראׁשי – ידּברּו וכּו'וּיּפלולא ְְֵֵֵַַָֹ ַ ֵ ְ
לֹו ׁשהיה על־ ידי ויֹוסף, ְְֵֵֶַַַָָּכּנ"ל.

היהׁשלמ על־ ידי־ זה הּקדׁש, לׁשֹון ּות ְְְֵֵֶֶַַָָֹ
החלֹום עּקר ּכי חלמין, לפּׁשר ְְֲִִִֶַַַַָיכֹול
ּוׁשלמּות ּבתרּדמה, הינּו ּבׁשנה, ְְְְְֵֵֵַַָָהּוא
ּתרּדמה, על־ ידי הּוא הּקדׁש ְְְֵֵֶַַַָֹלׁשֹון
ּכן ועל ּכּנ"ל, ּתרּגּום ּבחינת ְְְִֵֶַַַַַׁשהּוא
הּקדׁש, לׁשֹון לׁשלמּות ׁשּזכה ְְִֵֵֶֶַָָֹיֹוסף,
ּתרּדמה על־ ידי ׁשלמּותֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָׁשעּקר
חלמין לפּׁשר יֹודע היה ּכן על ְְִֵֵֵֶַַַַַָָּכּנ"ל,

את[ׁשּבתרּדמה לברר זכה ּכי ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבחינת את הּתרּגּום, לׁשֹון ְְְְִִֶַַַַּבחינת
ׁשּבֹו הּטֹוב להעלֹות ּדהינּו ְְְְֲֵֶַַַַַָהּתרּדמה,
ׁשּבֹו, הרע ּולהּפיל הּקדׁש ְְִִֶֶַַָָֹללׁשֹון
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ּבחינת ְְְִֵֶֶֶַַֹׁשּזהּו
ּכן ועל ּכּנ"ל, ּתרּגּום לׁשֹון ְְְְֵֵַַַַַעל־ ידי
ׁשּבׁשנה החלֹום לפּתר יֹודע ְְֲִֵֵֶַַָָָֹהיה
ּכי ּתרּגּום, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָותרּדמה,
ׁשּיׁש והאמת הּטֹוב לברר יֹודע ְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָהיה
ּתרּדמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִֵֶַַַָּבהחלֹום,
את לברר זכה הּוא ּכי ּתרּגּום, ְְְִִֵֶַַָָָּבחינת
ּבחינת עּקר ׁשּזהּו ּתרּגּום, ְְְִִֶֶַַַלׁשֹון
הּתרּגּום על־ידי הּקדׁש לׁשֹון ְְְְֵֵֶַַַַֹׁשלמּות

ּכּנ"ל לזה :]ׁשּזכה ֶֶַַָָָ

לילהוזהה מקרה ,(יב)ּבחינת ְ ֶ ְְְִִֵַַָ
הרּוח הינּו סערה, ְְֶַַַָָָָׁשהרּוח
עֹולה לׁשֹון, הּׁשבעים הינּו ְְְִִֶַַָׁשטּות,
על־ ּתרּדמה, על־ ידי ּתרּגּום, ְְְְֵֵֵַַַַַָעל־ ידי
מרּוח הּקדׁש, מּלׁשֹון ויֹונק ׁשנה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹידי
לֹו ׁשּיׁש מי ּכי קדׁש. מּברית ְִִִִֵֶֶֶַֹֹהּקדׁש,
את מקרר הּקדׁש, לׁשֹון ְְְֵֵֶֶַָֹׁשלמּות
ּבבחינת הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֲִִִִֶַַֹחמימּותֹו

לט) ּדּברּתי(תהלים וכּו', ּבקרּבי לּבי ְְְְִִִִִִַַחם
ּבדּבּור חמימּותֹו ׁשּמקרר ְְְֲִִִִֵֶָּבלׁשֹוני;
זאת ּבבחינת: הּקדׁש, לׁשֹון ְְִִֶֶַַֹֹׁשל
מּכאן מעצמי, עצם ֲִֵֶֶַַַַָָהּפעם

ּבחּוה דעּתֹו סג)ׁשּנתקררה אבל(יבמות . ְְְְֲִֶַַָָָָ
הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות לֹו ׁשאין ְְִֵֵֶֶַֹמי

(È).ואתחנן פ' להאריז"ל לק"ת קלה.(È‡)עיין קטו, כג.(È·)תהלים דברים
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אֹותֹו מקרר סערה הרּוח ְְֲֵַַָָָָאזי
ּבבחינת ּבּׁשנה, (דבריםּבמקרה־לילה ְְְְִִִֵֵַַַָָ

קרירּות;כה) לׁשֹון – ּבּדרְך קרָך ְְְֲִֶֶֶַָאׁשר
ּבחינת הּוא ל)ּבּדרְך ּדרְך(משלי ּכן : ְִֵֶֶֶֶַַ

הֹולְך סערה ׁשהרּוח – מנאפת ְְִֵֶֶַָָָָָָאּׁשה
נגּה, ּבחינת ׁשהּוא הּתרּגּום, ְְִֶֶֶַַַַֹּדרְך

הּנ"ל: החׁשמ"ל מן ואליׁשעויֹונק ְְִֵֶַַַַַ ֱ ִ ָ 
ועל־ הּקדׁש, רּוח מאלּיהּו יֹורׁש ְִֵֵֵֶַַַָָָֹהיה
ׁשלמּות מּמּנּו מקּבל היה ְְְִֵֵֵֶֶַָָידי־זה

ּבבחינת הּקדׁש, ב)לׁשֹון ויהי(מלכים־ ב : ְְִִִִֶַַֹ
ׁשנים, ּפי אלי, ּברּוחָך ׁשנים ּפי ְְְֲִִִִֵַַָָנא
מקרא ׁשנים ּכי הּקדׁש, לׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָֹהינּו

ּתרּגּום ח)ואחד על־ ידי־ זה(ברכות , ְְְֵֶֶַַָ
ּבּה ד)ּכתיב עבר(שם קדֹוׁש איׁש : ְִִֵֵָֹ

על קרי ראתה ׁשּלא – ּתמיד ְֲִִֵֶַָָָָֹעלינּו
י:)סדינֹו ׁשלמּות(ברכות על־ ידי ּכי , ְְְִִֵֵַ

מּמקרה־ לילה נּצֹולין הּקדׁש ְְְִִִִֵֶַַָֹלׁשֹון
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות על־ידי ּכי ְְְִֵֵֶַַַַֹּכּנ"ל,
עּקר ּכי ּכּנ"ל, הּברית לתּקּון ְְִִִִִַַַַזֹוכין
על־ידי הּוא הּקדׁש לׁשֹון ְְְֵֵֶַַֹׁשלמּות
וׁשנה, ּתרּדמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָּתרּגּום,
ּבחינת את ׁשּמבררין על־ידי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָּדהינּו
ועל ּכּנ"ל, הּתרּדמה ּבחינת ְְְְִֵַַַַַַַַָהּתרּגּום,
מּמקרה־ לילה נּצֹולין אז ְְִִִִֵֵַָָּכן

ּכּנ"ל. ּדודוזהׁשּבּתרּדמה ׁשּבּקׁש ְְֵֶַַַַָ ֶ ִִֵֶָ
קמ) ׂשפתימֹו(תהלים עמל מסּבי ראׁש :ְְֲִֵַָָֹ

ּבחינת הּוא מסּבי ראׁש (יחזקאליכּסמֹו. ְְְִִֵַַָֹ
ראׁשא) ׁשהּוא סביב, לֹו נגּה :ִֶַָֹֹ

עמל הּקדּׁשה; את ְְְֲִֶַַַַָֻהמסּבבין
ׁשּבֹו והרע העמל – יכּסמֹו ְְְֵֵֶֶַָָָָָׂשפתימֹו

העּמים, לׁשֹונֹות ׁשאר ועל ְְְְִִֵַַַָָיתּבּטל.
ׁשבעין ׁשל מדּורה ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַָׁשהם
ּגחלים, עליהם יּמֹוטּו הּנ"ל: ְֲִִִֵֶֶַַָּכֹוכבין

ּתאכלם והאׁש יצאּו מהאׁש (יחזקאלּכי ְְִֵֵֵֵָָָָֹ
ּבחינתטו) ׁשהּוא נגּה, ּבחינת ּכי הינּו .ְְְִִִֶַַַַֹ

הרע ׁשּיּפל ׁשּיתּברר, צריכין ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּתרּגּום,
ויעלה יתּברר ׁשּבֹו והּטֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַָׁשּבֹו,
הינּו הּקדּׁשה, ּבתֹוְך נכלל ְְְְְְִִֶַַָָֻויהיה
ׁשלמּות ּבחינת ׁשּזהּו הּקדׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַֹּבלׁשֹון
ּתרּגּום לׁשֹון על־ ידי הּקדׁש ְְְְֵֶַַַֹלׁשֹון
ׁשהם העּמים, לׁשֹונֹות ּוׁשאר ְְִֵֶַַַָָּכּנ"ל.
לכּלֹותם צריכין ּגמּור, רע ְְְִִִַַַָָּבחינת
עליהם יּמֹוטּו ּבבחינת: ְְְֲִִִֵֵֶַַלגמרי,
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. וכּו' ְְְִִֶֶַַַָּגחלים
ּבערב־ ׁשּבת הּיֹורדת ּדאּׁשא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלהֹובא
ּבנגּה יכללּו ׁשּלא הּקלּפֹות, ראׁש ְְְְִֶַַַֹֹֹֻעל
ּבערב־ ּכי ּפרּוׁש, מהּקדּׁשה. ְְִִֵֵֶֶַָֹֻלינק
נגּה נכלל ׁשּבת, ּבכניסת ְְִִִַַַַָָָֹׁשּבת,
הּקלּפֹות ׁשאר ּגם רֹוצין ואז ְְְְִִַַַָָָֻּבּקדּׁשה,
הּקדּׁשה, אל לעלֹות לגמרי ְְְְֲֵֵֶַַַַָֻהּטמאֹות

ּדאּׁשא ׁשלהֹובא יֹורד ראׁשםואז על ְְְֵֶַַָָָָֹ
ּכּונת סֹוד ׁשּזהּו למּטה, ְְְִֶֶַַַָָונֹופלים
ּבערב־ׁשּבת, חּמין מים ְְִִִֶֶַַַַָרחיצת
הּנ"ל, ּבחינה וזהּו ּבּכּונֹות. ְְְִֶַַַַַָָָֹּכמבאר
ׁשּבּתרגּום הּטֹוב לברר ְְְִִֵֶֶַַַָׁשּצריכין
נכלל ׁשּיהיה נגּה, ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַָֹׁשהּוא
לׁשֹונֹות ּוׁשאר הּקדׁש, ְְְִֶַָֹּבלׁשֹון
ּגמּור, רע ּבחינת ׁשהם ְִֵֶַַַָָהעּכּו"ם,
הינּו לגמרי, ּולבּטלם להּפילם ְְְְְְְִִִֵַַַַָָצריכין

ַַּכּנ"ל:
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ׁשּבּתרּגּוםּוכׁשּמעלהו הּטֹוב ְ ֶ ַ ֲ ֶ ְֶַַַ
את ְִֶַּומׁשלים
העֹולם, נברא ׁשּבֹו הּקדׁש, ְְִֶֶַַָָָֹהּלׁשֹון
הּכח ונתּגּדלין נתעֹוררין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹעל־ ידי־ זה
ׁשּיׁש הּקדׁש לׁשֹון ׁשל האֹותּיֹות ְִֵֶֶֶֶַָֹׁשל
יׁש ּדבר, ּכל ּכי ׁשּבעֹולם. ּדבר ְִֵֶָָָָָָָָּבכל
זה נברא ׁשּבֹו אֹותּיֹות צרּופי ּכּמה ְִִֵֵֶֶַָָּבֹו
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ועל־ ידי ְְְְֵֵֶַַַָָֹהּדבר,
על־ ידי־ זה ּתרּגּום, לׁשֹון ְְְְֵֵֶַַַעל־ ידי
אּלּו ׁשל הּכח ונתּגּדלין ְְְְְִִִִֵֶַַַֹנתעֹוררין
וזה ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶָָָָָָהאֹותּיֹות

יד) ּכאׁשר(במדבר ה' ּכח נא יגּדל ועּתה :ְְֲִֶַַַַָָֹ
עריֹות ּגּלּוי ּדא – לאמר לאמר. ְֲִִֵֵַָָָֹֹּדּברּת

נו:) סנהדרין הּמדּורה(כשארז"ל ּבחינת הינּו ,ְְְִַַַָ
ׁשהּוא הּנ"ל, ּכֹוכבין ׁשבעין ְְִִִֶֶַַׁשל
על־ידי ׁשּנתּבּטל נאּוף, ּתאות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַּבחינת
וזהּו: ּכּנ"ל. הּקדׁש לׁשֹון ׁשל ְְִֶֶֶַַַַֹהּדּבּור
ּכפי הינּו – לאמר ּדּברּת ְְְֲִִֵֶַַַָֹּכאׁשר
ׁשעל־ידֹו הּקדׁש, לׁשֹון ׁשל ְִֶֶֶַַַָֹהּדּבּור
נאּוף ּתאות ונתּבּטל עריֹות ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָנאסר
ּכפי ּכי ה', ּכח יגּדל כן ּכמֹו ְְְִִִֵַַַַֹּכּנ"ל,
ׁשל הּדּבּור את ׁשּמׁשלים ְְִִֵֶֶֶַַַהּׁשלמּות
ׁשבירת ּבחינת ׁשהּוא הּקדׁש, ְְְִִֶֶַַַֹלׁשֹון
נתּגּדל ּכן נאּוף, ּתאות ְֲִִִֵֵַַַּובּטּול
ּבראׁשית, ׁשּבמעׂשה ה' ּכח ְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹונתעֹורר
ודבר ּדבר ּבכל ׁשּיׁש האֹותּיֹות ְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשהם

ּכּנ"ל :(יג)ׁשּבעֹולם, ֶַַָָ

התנֹוצצּותּומיז להתעֹורר ׁשּיכֹול ִ ְְְְִִֵֶָ
מעׂשה ׁשּבכל ְֲִֵֶַָָהאֹותּיֹות

אכילתֹו אזי ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּבראׁשית
אּלא אינֹו ּתענּוגיו וכל ְְֲִֵֶַָָָָּוׁשתּיתֹו
ׁשּבאכילה האֹותּיֹות ְְֲִִִֵֶַָָמהתנֹוצצּות

ּבבחינת ג)ּוׁשתּיה, וּיׁשּת(רות וּיאכל : ְְְְִִִֵַַַַָֹ
ּבחינתוּי הינּו לּבֹו, וּייטב לּבֹו. יטב ְְִִִִִַַַַַַ

ל"ב ׁשל האֹותּיֹות ְְִִֶָהתנֹוצצּות
ּוׁשנים[ ׁשּבמעׂשה]ׁשלׁשים אלקים ְְְֱֲִִִֵֶַַֹֹ

וּייטב וזהּו: ּדבר. ּבכל ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָבראׁשית
ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹור, אּלא טֹוב אין ְִֵֶֶָָלּבֹו,

א) ּכי(בראשית האֹור את אלקים וּירא :ְֱִִֶַַָֹ
לּבֹו, וּייטב וּיׁשּת וּיאכל וזהּו: ְְְִִֵֶַַַַַֹטֹוב.
מהארת ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשהיתה
ל"ב ׁשל האֹותּיֹות ְְְִִֶָוהתנֹוצצּות
וזה: ׁשאֹוכל. ׁשּבסעּדתֹו ְְֱִִֵֶֶֶָֹֻאלקים

הּמזֹון ּברּכת זה – לּבֹו ויקהלוּייטב (זוהר ְִִִֶַַַַָ
ה) פ' רות ומ"ר אכילתֹוקיח. ׁשהיתה ,ְֲִֶָָָ

ׁשּיׁש האֹותּיֹות מהתנֹוצצּות ְְְִִִֵֵֶָָּוׁשתּיתֹו
ּבחינת ׁשּזהּו ּוׁשתּיה, ְְְֲִִִֶֶַָָָּבהאכילה
על־ נתּברְך הּמזֹון ּכי הּמזֹון, ְְִִִֵַַַַָָָּברּכת
על־ידי הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות ְְְְֵֵֵֶַַֹידי
האֹותּיֹות את ּומאירין ְְְִִִִֶֶָׁשּמעֹוררין
צריכין ּומּׁשם ּדבר, ּבכל ְְִִִֵֶָָָָׁשּיׁש
ּוׁשאר ּוׁשתּיה האכילה עּקר ְְְֲִִִִֶֶַָָָָׁשּתהיה

ּכּנ"ל: ֲִַַַַהּתענּוגים

ּפׁשּוטוכלח חכם[חכם ׁשהּוא ּפרּוׁש, ְ ָ ֵֶָָָָָ

צּדיק ׁשאינֹו אף־על־ּפי ]לבד ְִִֵֶַַַַ

נברא ׁשּבֹו האֹותּיֹות לידע ְִִֵֶַָָָיכֹול
ׁשּיֹודע מי ּכי ׁשאֹוכל. הּזה ִִֵֵֶֶֶַַַָָהּדבר
חריפּות ּומרירּות, מתיקּות ׁשל ְְֲִִִֶַַֹהּכח

(‚È).ע"א רמה דף פינחס זוהר עיין
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זה מקׁשה, וזה מרּכְך ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַּומליחּות,
וזה מכּוץ זה מקטין, וזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַמגּדיל
האֹותּיֹות, התחּלקּות ויֹודע ְְְְִִִֵַַַָמרחיב,
וׁשבע אמ"ש, אּמֹות לׁשלׁש ְְֱִִֶֶֶַָָׁשּנחלקין
ויֹודע ּפׁשּוטֹות, ּוׁשנים־עׂשר ְְְְֵֵַָָּכפּולֹות,
ספירה לכל הּׁשּיכים ְְִִִַַָָָָהאֹותּיֹות
ספירה, ּכל ׁשל ּכח ויֹודע ְְְִִֵֶַַָָָֹּוספירה,
על־ידי אזי וכּו', קׁשה וזה רְך ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָׁשּזה
איזה רֹואה אֹו ּדבר איזה ֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּטֹועם
הּצרּופי ּומבין יֹודע הּוא ִֵֵֵֵַַָָּדבר,
ּכל ּכי הּדבר. זה נברא ׁשּבֹו ְִִִֶֶַָָָָאֹותּיֹות
ּותמּונתֹו וריחֹו ּבטעמֹו נׁשּתּנה ְְְְְִֵֶַַָָָּדבר
לׁשֹון ׁשל אֹותּיֹות צרּופי לפי הּכל –ְְִִֵֵֶַֹ
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשּׁשקל ֶֶַַַָָָֹהּקדׁש,
וכְך ּכְך הּפׁשּוט ּוברצֹונֹו ְְְְִַָָָָָּבחכמתֹו
וכְך זה, ּדבר ּבהם ׁשּיברא ְְִִֶֶֶָָָָָאֹותּיֹות
זה. ּדבר ּבהם ׁשּיּברא אֹותּיֹות ְִִֵֶֶֶָָָָָוכְך
ּונקּדֹות ויתרֹות חסרֹות ּבחינת ְְְֲִִֵֵֶַֻוזה
הּמׁשקל, לפי ׁשהּכל ּבהּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
הּמׁשקל, לפי ּומֹוסיפין ְְְִִִִִֶַָׁשּגֹורעין
להֹוסיף אֹו לפעמים לגרע ְְְִִִִִֶַָָֹׁשּצריְך
ּכדי נקּדה אֹו אֹות איזה ְְְִִֵֵֶָָֻלפעמים

ׁשל הּמׁשקל לפילכּון הּכל – ה' ּכח ְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
חכמתֹו חּיבה כן ּכי ּורצֹונֹו, ְְְְִִֵָָָָָחכמתֹו
וכְך ּכְך ׁשּיׁשקל יתּברְך, ְְְְִִֶַָָָֹּורצֹונֹו
הּזה ּבכח ויברא ּונקּדֹות, ְְְְִִֶַַָֹֻאֹותּיֹות
הּזה, הּדבר אּלּו ּונקּדֹות ְְִֵֶַַָָֻואֹותּיֹות
הּזה וריח הּזה טעם לֹו ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַּכדי
וכְך ּכְך ׁשקל וכן הּזאת. ְְְֵַַָָָָֹּותמּונה
ּבהם ּוברא אחרֹות ּונקּדֹות ְֲִֵֶָָָֻאֹותּיֹות

וריח ּכח לֹו ׁשּיהיה ּכדי אחר, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדבר
אֹותן ּכפי אחרת ּותמּונה ְְְִֶֶַַַָָוטעם
ׁשּבעֹולם. ּדבר ּבכל וכן ְְִֵֶָָָָָָהאֹותּיֹות,
ּכל להבין יכֹול לבד, חכם ׁשהּוא ְְִִֶַָָָָָּומי
ׁשּיׁש האֹותּיֹות ׁשּידע ּבחכמתֹו, ְְִֵֵֶֶַָָָֹזאת
ויתעּנג ׁשּירּגיׁש אבל ּכּנ"ל; ּדבר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבכל
וּיאכל ּבבחינת אֹותּיֹות, מהּצרּופי ְִִִֵֵֵַַַַַֹרק
למי אם ּכי אפׁשר אי זה ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָוּיׁשּת
הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשלמּות ְְִִֵֵֶֶַֹׁשהביא
ּבלׁשֹון חדׁש התנֹוצצּות ְְְְִִִֵָָוהביא
ּבהאֹותּיֹות הינּו ּדבר, ּכל ׁשל ְְִֶֶַַָָָָֹהּקדׁש
וּיאכל לקּים: יכֹול זה ּדבר, ּבכל ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּכּנ"ל. על־ידי[וּיׁשּת ּכי ּפרּוׁש, ְְְִֵֵֵַַַַ
האֹותּיֹות לידע יכֹולין לבד ְְְִִֵַַָָָחכמה
הּנ"ל, ּכל ּכׁשּיֹודעין ּדבר, ּבכל ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ׁשּטעמֹו ּדבר ּכׁשרֹואה למׁשל ְְְְְֶֶֶַַָָָָּדהינּו
לרּכְך, ּכחֹו – ׁשּמתיקּות ויֹודע ְְְִֵֵֶַַָֹמתֹוק,
הּכח זה נמׁשְך ספירה מאיזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹויֹודע
מּספירת ּכגֹון והרּכּוְך, הּמתיקּות ְְְְִִִִֶַַָׁשל
אֹותּיֹות מכ"ב אֹות איזה ויֹודע ְִִֵֵֶֶֶַחסד,
יֹודע אזי – חסד לספירת ְֲִִֵֶֶַַַַָׁשּיְך
וכן הּזה, ּבּדבר מלּבׁש האֹות ְְֵֶֶַַָָָָֻׁשאֹותֹו
ׁשּבעֹולם הּדברים ּבכל ּבזה ְְִֵֶֶַַָָָָָּכּיֹוצא
חכם ׁשהּוא אף־על־ ּפי אבל ְֲִֶַַַַָָָוכּנ"ל.
ּבברּור, זאת ּכל ׁשּיֹודע ּכְך, ּכל ְֵֵֶַָָָָֹּגדֹול
ּדבר ּבכל ׁשּיׁש האֹותּיֹות ְִֵֵֶֶַָָָָׁשּיֹודע
מאד ּגדֹול ּבקי להיֹות לזה ְְְִִִִֶֶָָָֹ(ׁשּצריכין
חכמת ׁשהּוא האמת, חכמת ְְְֱֶֶַַָָָָּבכל
הּטבע חכמת ּובכל ְְֶַַַַַָָָָהּקּבלה,
ׁשאי לּמׂשּכיל, ּכּמּובן ְְְִִֶַַַַָוהיסֹודֹות,
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חכם אם ּכי זאת, ּכל לידע ְִִֵֶַָָָָֹאפׁשר
חכמֹות), ּובׁשאר ּבקּבלה מאד ְְְְִַָָָָָֹּגדֹול
ׁשאכילתֹו להיֹות יכֹול ְֲִִִֵֶַַָָאף־ על־ּפי־כן

ותענּוג מּגּוףּוׁשתּיתֹו עדין יהיּו יו ְְְֲֲִִִִַַָָ
האֹותּיֹות, מהתנֹוצצּות ולא ְְְִִֵַָָָֹהּדבר,
רק ּתענּוגיו ּכל ׁשּיהיּו לזּכֹות ְְֲִִִֶַַָָּכי
אפׁשר אי זה ּדבר, ׁשּבכל ְְִִֵֶֶֶָָָָָמהאֹותּיֹות
לׁשֹון לׁשלמּות ּכׁשּזֹוכה אם ְְְִִִֵֶֶּכי
ּתאות לׁשּבר ּכׁשּזכה ּדהינּו ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,
הּלׁשֹון את ּולהׁשלים לגמרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָהּמׁשּגל
חדׁש התנֹוצצּות ׁשהביא עד ְְִִֵֶֶַַָָֹהּקדׁש,
ּבהאֹותּיֹות ּדהינּו הּקדׁש, ְְְְִִֶַַָֹּבלׁשֹון
ׁשאֹוחז הּצּדיק זה ּדבר. ּבכל ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשאינֹו לזה, זֹוכה ּדיקא הּוא ְֵֶֶֶֶַָָָּבזה,
ּדבר מּׁשּום ּתענּוג ׁשּום ְְֲִִַַַמרּגיׁש
הּתענּוגים ּוׁשאר ּוׁשתּיה ְְֲֲִִִַַָָָאכילה
מהתנֹוצצּות אם ּכי ְְִִִֵֶָָׁשּבעֹולם,
אׁשרי ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָָהאֹותּיֹות

יסעדּךוזה.]לֹו ּומּצּיֹון ּבחינת: ְ ֶ ְְִִִִֶַָָ
כ) הינּו(תהלים סעּדתָך, ׁשּיהיה –ְְְְִֶֶַָֻ

הּתענּוגים, וכל ּוׁשתּיה ְְֲֲִִִַַָָָָהאכילה
המצּינים האֹותּיֹות, וסימן ְְִִִִִַַָָֻמּצּיּון
והריח הּטעם ּכי ּדבר, ּבכל ְְְִִֵַַַַָָָָָֻּומסּמנים
על וסימן צּיּון הּוא ְְְִִַַָָוהּתמּונה
וזה: הּזה. ּבּדבר ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַָָָהאֹותּיֹות
ּבחינת זה עזרָך מּקדׁש; עזרָך ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹיׁשלח

ב) חּוה,(בראשית ּבחינת עזר; ּלֹו ְֱִֵֶֶֶַַָאעׂשה
– מּקדׁש וזה ּכּנ"ל; הּקדׁש לׁשֹון ְְְִֶֶֶַַַַֹֹהינּו

יׁשל וזה: הּקדׁש. לׁשֹון חּבחינת ְְְְִִֶֶַַַֹ

ּתבֹותׁשמּקדעזר סֹופי –חׁש, ְְִֵֵֶֶֶֹ 
ּבחינת ׁשהּוא ּתרּדמה, ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַָהינּו
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ׁשעּקר ְְְִֵֶֶַַַֹּתרּגּום,
לֹו ּוכׁשּיׁש ּכּנ"ל, הּתרּגּום ְְְֵֵֶַַַַַעל־ ידי
ּומּצּיֹון על־ ידי־ זה: הּזה, ְְִִֵֵֶֶַַׁשלמּות

ּכּנ"ל: ְִֶַַָָיסעדּך

ּומּצּיֹוןּומיט זֹו: ּבמדרגה ׁשאֹוחז ִ ְְִִֵֵֶַָ
ּכי לּבֹו, מאיר מּזה ְִִִִִֵֶֶָָיסעדּך,
ונּזֹון ׁשּמקּבל על־ ידי הּוא הּלב ְְְִֵֵֵֵֶַַַׁשם

ּדׁשּופרא אלקים(יד)מּׁשּופרא מל"ב , ְְְֱִִִָָֹ
ּבחינת ׁשהם ּבראׁשית, מעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַׁשל
ׁשּכּלם ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש ְִֵֶֶָָָָָֻהאֹותּיֹות
ׁשל אלקים ל"ב מּבחינת ְְֱִִִִִֶַָֹנמׁשכין
התנֹוצצּות ועל־ ידי ּבראׁשית. ְְְְְֲִִֵֵֵַַמעׂשה
אלקים מל"ב הּלב ׁשּמקּבל ְֱִִֵֵֶַַָֹהאֹור
ּבאֹור ּפניו מתנֹוצץ על־ ידי־ זה ְְִֵֵֶַַַָָָהּנ"ל,

ּבבחינת טו)הּזה, ייטב(משלי ׂשמח לב : ְִִִֵֵֵֶַַַָ
ּבהזּדּככּות מאירֹות ּוכׁשּפניו ְְְְִִִֶַַָָָּפנים,
ּפניו לראֹות האחר יּוכל אזי ְֲִֵֶַַַַָָָהּזה,
ּולהתחרט ּבמראה, ּכמֹו הּזה ְְְְְִִֵֶַַַָָָּבּפנים
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ּבתׁשּובה ְְְְִִֶַַַָָולׁשּוב

ה) ּפ(דברים עּמכם,: ה' ּדּבר ּבפנים נים ְִִִִֶֶָָָ
ה', ּדּבּור עּמכם ׁשּיׁש על־ידי ְְִִֵֵֶֶַַָהינּו
על־ ידי־ הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות ְְְְֵֵֶַַַֹהינּו
ּכְך, ּכל ּומאירֹות הּפנים מתנֹוצץ ְְִִִֵֶַָָָזה
ּבפנים: ּפנים להתראֹות ׁשּיּוכל ְְְִִִֶַַָָָעד

–וזה: מתקלא הוי לא הינּועד ְ ֶ ַ ָ ֲ ֵ ַ ְ ְ ָ ְַ
הּנקרא הּקדׁש, לׁשֹון ְְְִֵֶַַָֹׁשלמּות

(„È).ע"ב רכא ובדף ע"ב רטז דף פינחס זוהר עיין
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הּקדֹוׁש־ ׁשּׁשקל ׁשם על ְְֵֶַַַַָָָמתקלא,
ּכּנ"ל, האֹותּיֹות ּברצֹונֹו ְִִַַָָּברּוְך־הּוא

כח)ּבבחינת לרּוח(איוב לעׂשֹות : ְֲִִַַַָ
ּכְך הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשּׁשקל ְִֶַַָָָָָמׁשקל,
ּכדי ודבר, ּדבר לכל אֹותּיֹות ְְְְִֵָָָָָָוכְך
הּזאת ּותמּונה וריח טעם לֹו ְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּלׁשֹון־ ׁשהיה וקדם ּכּנ"ל. רצֹונֹו ְְְְִֶֶַַַָָֹּכפי

ּבׁשלמּות מׁשּגיחיןהּקדׁש הוי לא ְִֵֶַָֹ ֲ ֵ ַ ְ ִ ִ 
– ּבאּפין ּבחינתאּפין היה לא עדין ַ ִ ְ ַ ִ ְֲִִַַָָֹ

לזּכֹות אפׁשר אי ּכי ּבפנים, ְְְִִִִִֶָָָּפנים
ׁשהם הּנ"ל, מאירֹות ּפנים ְְִִִִֵֶַַַָלבחינת
על־ידי אם ּכי ּבפנים, ּפנים ְְְִִִִִֵַַָָּבחינת
ּבחינת ׁשהּוא מתקלא, ְְְְִִֶַַַָּבחינת
עּקר ּכי ּכּנ"ל, הּקדׁש לׁשֹון ְְִִֵֶַַַַֹׁשלמּות
על־ ידי: הּוא ּבפנים ּפנים ְְְִִִֵַַָָּבחינת
הוי לא עד וזה: ּכּנ"ל. עּמכם ה' ְֲִִֵֶֶֶַַַָָּדּבר
הּקדׁש, לׁשֹון ּבחינת הינּו ְְְְְִֶַַַַָֹמתקלא,
ּתרּגּום, על־ ידי ׁשלמּותֹו ְְְִֵֵֶַַַׁשעּקר
ּכּידּוע: ּתקלא, הּנקרא נגּה, ְְִִֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הרב,וזהּו מּפי הּׁשֹומע ּבין החּלּוק ְ ֶ ִִִֵֵַַַַָ
מּפי אֹו הּתלמיד, מּפי ְִִִִִַַאֹו
כח ּגּבֹורי הם הּצּדיקים ּכי ִִִִֵֵֵֶַַַַֹהּספר.

דברֹו קג)עׂשי עֹוׂשים(תהלים ׁשהם , ְִֵֵֶָֹ
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ׁשל הּדּבּור ִִֶַַָָּובֹונים
נברא ׁשּבֹו הּלׁשֹון־הּקדׁש הינּו ְְְִֶֶַַַָֹהּוא,
ּבנׁשמֹותיהם נמלְך ּבבחינֹות: ְְְְִִִִֵֶַָָהעֹולם,

העֹולם את ּוברא צּדיקים (ב"רׁשל ִִֶֶַָָָָ
ח) ׁשראהפרשה הּׁשעׁשּועים על־ידי ּכי ,ְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשּיקּבל ְֵֶַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
על־ ידי־ צּדיקים, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַמּנׁשמֹותיהם

ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים ה' ּבדבר ְְֲִִִֶַַַַָזה:
צבאם לג)ּכל ׁשּנעׂשה(תהלים הינּו , ְְֲֶַַָָָָ

נברא ׁשּבֹו הּקדׁש, לׁשֹון ׁשל ְְִִֶֶֶַַָֹהּדּבּור
ּבבחינת הם הּצּדיקים ּכי ְִִִִִֵַַַָָהעֹולם,

דברֹו, ׁשלעׂשי הּדּבּור עֹוׂשים ׁשהם ְִִֵֵֶֶַָֹ
את ויברא ׁשּידּבר ְְְִֵֶֶַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,
הּבריאה. קדם היתה זה וכל ְְְִֶֶַָָָָָָֹהעֹולם;
לׁשמע הּצּדיקים ּכׁשרֹוצים עכׁשו, ְְְִִִִֶַַַַַָֹּגם
הם מהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא, דּבּור ִֵֵֵֶַָָאיזה
ּובֹונים הּדּבּור את ּתחּלה ְִִִִֶַָעֹוׂשים
הּטֹובים מעׂשיהם על־ ידי הינּו ְְֲִֵֵֶַַַַאֹותֹו,
מהּקדֹוׁש־ ּדּבּורים לׁשמע ְִִִִֵַַָֹזֹוכים
הּדּבּורים ׁשאּלּו נמצא ְִִִֵֶַָָּברּוְך־הּוא,
ּבחינת וזה על־ ידם. ונבנּו ְְְְְִִִֶַַַָָנתהּוּו

קג) ּבקֹול(תהלים לׁשמע דברֹו עׂשי :ְְְִֵַָֹֹ
ּדּבּור לׁשמע ּכׁשרֹוצים – ְְְִִִֶַָֹּדברֹו
עֹוׂשים הם ִֵֵַָָמהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא,
דברֹו עׂשי ּבבחינת הּדּבּור את ְְְִִִִֵֶַַָָֹּתחּלה
הּדּבּור אֹותֹו ׁשֹומעים ואחר־ּכְך ְְִִַַַַַָּכּנ"ל,
לׁשמע ּבבחינת: ְְִִִֵַַַָָֹמהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא,
הּקדֹוׁש־ הּדּבּור ּבזה ּכי ּדברֹו; ְְְִִֶַַָָּבקֹול

עּמם. מדּבר ּוׁשלמּותּברּוְך־ הּוא ְְִֵַָָ ֵ 
ּתליאהּדּבּור לׁשֹון־הּקדׁש ׁשל ַ ִ ְְֶֶַַָֹ

ּכּנ"ל, ּכאֹוצר עׂשאּה ּבבחינת: ְְְְֲִִִַַַָָָָּביראה,
ּבאּודנין ּתליא ע)ויראה נמצא(תיקון . ְְְְְְִִִַָָָ

ּתֹורה ׁשל הּדּבּור ׁשֹומע ְִִֵֶֶַַַַָּכׁשהּצּדיק
להּדּבּור יׁש הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ְִִִֵַַָָמּפי
ּביראה, ּתלּוי הּדּבּור ּכי ְְְִִִֵַָָׁשלמּות,
לׁשמע ּבבחינת: הּדּבּור ׁשֹומע ְְְִִִִֵַַַַֹוהּוא
מּפיו ׁשּׁשֹומע מי נמצא ּדברֹו. ְְְִִִִֵֶַָָּבקֹול
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הּקדׁש לׁשֹון ּדּבּור מקּבל ְְְְִֵֶַַַֹּבעצמֹו,
הּלׁשֹון־ זה ּכי ּביראה, הינּו ְְְְְִִִֵֶַַָּבׁשלמּות,
ּבחינת: מחמת ׁשלמּות לֹו יׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַֹהּקדׁש
ׁשלמּות ּכי ּדברֹו, ּבקֹול ְְְְִִֵַָֹלׁשמע
ּתליא והּיראה ּביראה, ּתליא ְְְְְְִִִַַַַָָָָהּדּבּור
מּפי ׁשּׁשֹומע מי אבל ּכּנ"ל; ְְֲִִִִֵֶַַַָּבאּודנין
ּכי הּׁשלמּות, מּזה רחֹוק הּוא ְִִֵֵֶַַָאחר

מּמדרגתֹו: ירד ְְִֵַַָָָּכבר

–וזה: יראתי ׁשמע ׁשמעּתי ה', ְ ֶ ָ ַ ְ ִ ִ ְ ֲ ָ ֵ ִ 
הּצּדיק מּפי ְְִִִִֶַַַָּכׁשהּׁשמיעה
ּבבחינת מּפיָך, ׁשֹומע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַּבעצמֹו,
וזה ּדברֹו. ּבקֹול לׁשמע דברֹו ְְְְְִֵֶַָָֹֹעׂשי

הינּוׁשמע מּמָך, ׁשֹומע ׁשהּוא – ִ ְ ֲ ְְִֵֶַַ
אזי: ּבעצמֹו, הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְֲִִַַַָָמּפי

ּתליאיראתי הּיראה עּקר ּכי – ָ ֵ ִ ְְִִִַַַָָ
ללׁשֹון־ ׁשלמּות יׁש ואז ְְְְְִִֵֵָּבאּודנין,

וזה: ּכּנ"ל. הּזה ּפעלהּקדׁש ה' ְֶֶֶַַַַָֹ ָ ְ 
– חּייהּו חּייהּו. ׁשנים ּפרׁשּבקרב ְ ֶ ֶ ָ ִ ַ ֵ ַ ֵ ֵֵ

ּפעלָך, ׁשּנתעֹורר הינּו עֹוררהּו, ְְְְִִֵֵֶַַָָרׁש"י:
נתעֹורר ּבראׁשית מעׂשה ּכח ְְְֲִִֵֵֵַַַֹהינּו

ׁשנים. ׁשנים,ּבקרב ּבקרב ּתקרי: אל ְ ֶ ֶ ָ ִ ְְִִֵֶֶַָ
ׁשנים ּבקרב מט)אּלא: סוטה –(כשדרז"ל ְְִֶֶֶַָ

הּקדׁש. לׁשֹון ּדהינּו מקרא, ְְְְְִִֶַַַָֹׁשנים
ּבׁשלמּות, הּקדׁש לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַֹעל־ ידי
ּדתליא הּיראה על־ ידי ְְְְְִִֵַַַָָָָהּנׁשלם
מעׂשה ּכח ונתנֹוצץ נתעֹורר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַֹּבאּודנין,
לׁשֹון על־ידי ׁשּנברא ְְְְִִֵֵֶַָּבראׁשית

רׁש"י: ׁשּפרׁש וזה ּתפּלההּקדׁש. ְְִֵֵֶֶֶַַֹ ִ ָ 
– ׁשגינֹות על ,ּכתרּגּומֹולחבּקּוק ַ ֲ ַ ַ ִ ְ ְֹ ַ ְ 

על־ידי – הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ְְְִֵֵֶֶַַַֹׁשעּקר

וזה: ּכּנ"ל. ׁשגינֹותהּתרּגּום ּכיעל – ְְֶַַַַַ ִ ְ ִֹ
ּכי ּתרּגּום, ּבחינת הּוא ְְְִִִַַׁשגיֹונֹות
טֹוב הּדעת עץ ּבחינת הּוא ְְִֵַַַַַּתרּגּום
הּוא וכן ורע, טֹוב ׁשּמערב ְְֵֶַָָָָֹורע,
ורע, טֹוב ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש ֵֵֵֶַַַָהּׁשֹוגג,

טֹוב: וכּונתֹו רע, הּוא ְֲֶֶַַַַָָׁשהּמעׂשה

הּזאת): לּתֹורה הּׁשּיכים ְִַַַַַָָָֹ(הׁשמטֹות

מּפיּובין לׁשֹומע ּבּספר לֹומד ֵ ְִִֵֵֵֶַַ
ּביֹותר, ּגדֹול חּלּוק יׁש ְִֵֵֶָָָהחכם
ׁשּכתּוב ּכמֹו לזּכרֹון, רק הּוא ספר ְְִִֵֶֶַָָּכי

יז) ּבּספר,(שמות זּכרֹון זאת ּכתב :ְִֵֶַָֹֹ
ּגם ּכי המדּמה, ּבכח הּוא ְְְִִֶַַַַַָֹוהּזּכרֹון
ׁשאנּו ּכמֹו זּכרֹון, לּה יׁש ְְִֵֵֶָָָָּבהמה
ׁשּבמקֹום זֹוכרת ּבהמה ׁשּגם ְְִֵֶֶֶֶַָָרֹואים,
מּׁשם. ּבֹורחת והיא ּכלב נׁשכּה ְְִִֶֶֶַַָָָזה
זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ּכן ְְְִֵֵַַָָועל
אּתה אי ׁשּבעל־ ּפה ּדברים ְְְִִִֶֶַַָָָָלברכה:

ּבכתב לאמרם ס:)רּׁשאי ויׁש(גיטין . ְְְְִֵַַָָָ
הּמקרא: זה ּבאמת ּכי ּבגֹו, ְְְֱִִִֶֶֶַָָּדברים
נאמר הּנ"ל, ּבּספר זּכרֹון זאת ְֱִֵֶֶַַַַָֹֹּכתב
ּדוקא ׁשּצריכין ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְִִִֶֶַַָָָעל
מּפיו ׁשמעּתי זה (ּכל ְְְִִִֶַָָָָלכתבּה.

ּבעת ּתֹורההּקדֹוׁש לפניו ׁשּכתבּתי ְְְִֵֶַַָָָָָ
היטב): זה ענין ּבאר ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָֹהּנ"ל,

זכרֹונםוזה רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה סֹוד ְ ֶ ְְִֵֶַַָָ
לח:)לברכה הראׁשֹון(סנהדרין אדם : ְִִָָָָָ

הראׁשֹון אדם היה; ּבערלתֹו ְְִָָָָָָָָמׁשּוְך
ּכי מאד, והבן סּפר. ארּמית ְְְֲִִִֵֵַָָֹּבלׁשֹון
לׁשֹון ׁשהּוא ארּמית, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַָעל־ ידי
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ׁשהּוא הערלה, וינקה מׁשכה ְְְְְֶַָָָָָָָּתרּגּום,
מּברית הּקדׁש, מּלׁשֹון הּכֹולל, ְְִִִֵֶַַַֹרע
עּקר ּכי היטב. ׁשם עּין ּכּנ"ל, ִִֵֵֵֶַַַַָֹקדׁש
הּכֹולל, רע ׁשהּוא הּברית, ְְִֵֶַַַַּפגם
על־ יניקתם העּמים, לׁשֹונֹות ְְְִִִַַַָָָּבחינת
נגּה, ּבחינת ׁשהּוא ּתרּגּום, לׁשֹון ְְְְִֵֶַַַֹידי
מּלׁשֹון לינק עֹולים הם ְְִִִֵֵֶֶַֹׁשעל־ידי־זה
עּקר ּכי ּכּנ"ל. קדׁש מּברית ְִִִִֶֶַַַַֹֹהּקדׁש,
הּוא והּבחירה והּנּסיֹון ְְְְְִִַַַַָָָהּמתקלא
ּתרּגּום, ּבחינת ׁשהּוא נגּה, ְְְִִִֶַַַַֹּבבחינת
אדם וזהּו: ּכּנ"ל. ּתקלא נקרא נגּה ְְְִִֶַַַַָָָָֹּכי
אדם היה; ּבערלתֹו מׁשּוְך ְְִָָָָָָָָהראׁשֹון
הא ּכי סּפר, ארּמית ּבלׁשֹון ְֲִִִִֵַָָָהראׁשֹון
הּברית, ּפגם עּקר ּכי ּתליא, ְְְְִִִַַַָָָּבהא
על־ידי נמׁשְך ּבערלתֹו, מׁשּוְך ְְְְְִִֵַַָָָָּבחינת
ּתרּגּום, לׁשֹון ׁשהּוא ארּמית, ְְֲִֶַַָלׁשֹון
הּקדׁש ללׁשֹון אֹותֹו מעלין ְְֲִִֵֶֶַַֹּכׁשאין

ַַּכּנ"ל:

–עׂשי ּדברֹו ּבקֹול לׁשמע דברֹו ֵֹ ְְְְִַָָֹ
וכּו' הּדּבּור עֹוׂשה ְִִֶֶַַַׁשהּצּדיק
ּבא ּוכׁשהּלׁשֹון־ הּקדׁש ְְֶֶַַַַָֹּכּנ"ל.
ּכי ּתּקּון, חסר הּוא עדין ְְֲֲִִִִַַַָמּלמעלה,
מן הּטֹוב להעלֹות צריְך ְֲֲִִִַַַָעדין
ּכמֹו מילה, ּכּונת סֹוד וזהּו ְְְִֶַַַַָָהּתרּגּום.

ּבּמדרׁש יא)ׁשּמּובא פ' ׁשאלת(בראשית ְְִֵֶַַָָ
יברא איְך מילה: מצות על ְְִִִִִֵַַַָָהּמינין
המחּסר ּדבר ְַַָָָָָֻהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּכּנ"ל, הינּו זֹו, ּכּונה על הּוא אְך ְִַַַַַַָָּתּקּון,
ּתּקּון ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַֹׁשהּלׁשֹון־הּקדׁש,
עדין הּוא מּלמעלה, הּבא ְְְֲִִִַַַַָָהּברית

ּבזה למּטה, ּתּקּונֹו ועּקר ּתּקּון, ְְְֲִִִֶַַַָחסר
הּטֹוב מעלין ׁשאנּו על־ ידי ְֲִֵֶַַַָָָהעֹולם,
הּלׁשֹון־ את ּומׁשלימין ְְְִִֶֶַַַַׁשּבּתרּגּום
ּכל ׁשל הּתּקּון עּקר ּכי ִִִֶֶַַַָֹהּקדׁש,
העֹולם ּבזה למּטה נׁשלם ְְְְִִֶַַָָָָָהּדברים
לׁשֹון ׁשלמּות ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶַַָּדיקא,
ׁשאף־ על־ּפי ּתרּגּום, על־ידי ְְִֵֶֶַַַַַֹהּקדׁש
אף־ מּלמעלה, ּבא ְְְִֶֶַַַַָָֹׁשהּלׁשֹון־הּקדׁש
אם ּכי ׁשלמּות לֹו אין ְִִִֵֵֵַעל־ ּפי־ כן
ּבחינת ׁשהּוא ּתרּגּום, לׁשֹון ְְְְִֵֶַַַעל־ ידי
על־ידי ּדהינּו ורע, טֹוב הּדעת ְְְֵֵַַַַַָָעץ
הּטֹוב ׁשּבּתרּגּום, הּטֹוב ְְְִֶֶַַַַָׁשּמבררין

ׁשעל־ י הּדעת, ּדיקאׁשּבעץ די־זה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבחינת וזהּו הּלׁשֹון־ הּקדׁש. ְְְְִִֶֶַַַָֹנׁשלם
על הּתרּוץ ּבּמדרׁש ׁשם ּׁשּמבאר ְְִֵֶַַַַָָָֹמה
מצות ּבענין הּנ"ל הּמינין ְְְְִִִִֵַַַַַַׁשאלת
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא יברא איְך ְִִֵַָָָָמילה:
ּכל ׁשם: ׁשהׁשיבּו ּכּנ"ל, ּתּקּון ְִִֵֶַַַָָֻמחּסר
צריכין הּתרמּוסין ּתּקּון: צריְך ְְִִִִִַָָָֻּדבר
ּתּקּון צריְך האדם אף וכּו', ְְִִֵַַָָָָלבּׁשל
ׁשהּׁשם ּכּנ"ל, הינּו ׁשם; עּין ְְֵֵֶַַַַַָוכּו',
ּבׁשביל הּבריאה ּכל ּברא ְְְִִִִַַָָָָָיתּברְך
ּדיקא ׁשהּוא הּבעל־ּבחירה, ְְִֶַַַַָָָָָהאדם
הּטֹוב ּברּור על־ ידי הּדברים ּכל ְְְִֵֵֵַַַַָָיתּקן
מׁשלים ׁשעל־ידי־זה הּדעת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּבעץ
ּכן ועל ׁשּבעֹולם. הּדברים ּכל ְְְִֵֵֶַַַָָָָּומתּקן
ּבחינת הּמילה, ּתּקּון לתּקן ְְְִִִִִֵַַַָצריכין
ּדיקא, העֹולם ּבזה הּברית, ְְְִִֶַַָָָּתּקּון
הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ּבחינת ְְְִֵֶֶֶַַֹׁשּזהּו
ׁשהּלׁשֹון־ ּדיקא, ּתרּגּום ְְְְֵֶַַַַָעל־ ידי
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ׁשלמּות לֹו אין מּלמעלה הּבא ְְְִֵֵֶַַַָָֹהּקדׁש
על־ידי אם ּכי מּלמעלה, ְְְְִִִֵֶַַָָּכׁשּבא
על־ידי אֹותֹו מׁשלימין ְְְֲִִֵֶַַַׁשאנחנּו
ׁשאז ׁשּבּתרּגּום, הּטֹוב ְְְִֶֶֶַַַָָׁשּמבררין
ּכּנ"ל. הּלׁשֹון־הּקדׁש נׁשלם ְְְִֶַַַַַָָֹּדיקא
ּבחינת מל, חׁש – חׁשמ"ל ְְְִֶַַַָָוזהּו:
ׁשבעים, ּגימטרּיא ּו"מל" ְְִִִִִַָָָמילה,
ּכֹוכבין ׁשבעין ׁשל מדּורה ְְְְִִִִֶָּבחינֹות
על־ ונתּבּטל ונחּתְך ׁשּנתמּלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּנ"ל,
ּתּקּון ּבחינת ׁשהּוא מילה, מצות ְְְִִִִֵֶַַָידי

והבן: ּבּכּונֹות עּין ּכּנ"ל. ְְִֵֵַַַַַַָָהּברית

הּואּולהעלֹות הּתרּגּום, מן הּטֹוב ְ ַ ֲ ְִַַַ
הּׁשגגֹות, ּתּקּון ְְִֵַַָעל־ ידי
ּבׁשֹוגג, ּׁשחטא מה ּכל לתּקן ְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּצריְך

:(טו)והבן ְֵָ

הּקדׁש,ּומי לׁשֹון ׁשלמּות לֹו ׁשּיׁש ִ ְְֵֵֶֶַֹ
ׁשּבּתרּדמה חלמין לפׁשר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָיֹודע
החלֹומֹות ּכי ׁשם. ּכמבאר יֹוסף, ְְֲִֵַַָָֹּכמֹו
ּכּמּובא, ׁשאֹוכל, הּמאכלים ּכפי ְֲִִֵֵֶַַַָָהם
ּכּנ"ל, אֹותּיֹות יׁש ּדבר ּבכל ְִִֵַַָָָּכי
האדים עֹולים ויׁשן, ְְִִֵֵֵֶָָּוכׁשּׁשֹוכב
להּמח, ועֹולים ׁשאכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹמהּמאכלים
ּומּזה ּבהם, ׁשּיׁש האֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶָָָונצטרפין
אֹוכל, ּכׁשאדם נמצא החלֹום. ְְֲֲִֵֶֶַַָָָנעׂשה

ה קדםאם הּׁשני הּכף אֹוכל יה ִִֵֵֶַַַָָֹ
אחר, חלֹום לֹו מתראה היה ְֲִִֵֶַָָָָהראׁשֹון,
אחרים, אֹותּיֹות יׁש ּדבר ּבכל ְֲִִִֵֵָָָּכי
היּו ּתחּלה, הּכף זה אֹוכל היה ְְִִֵֶַַָָָָואּלּו
אחרים, ּבצרּופים האֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵָָנצטרפין

ּומי אחר. חלֹום לֹו מתראה ְְֲִִֵֶַָָָוהיה
הּוא הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות לֹו ְְֵֵֶֶַֹׁשּיׁש
ּכּנ"ל, ּדבר ּבכל ׁשּיׁש האֹותּיֹות ְִֵֵֶַַַָָָָיֹודע
ּכּנ"ל. חלמין לפׁשר יכֹול הּוא ְְִֵֵֶַַַַָעל־ ּכן
היטב מבאר עּתה איְך היטב, ְְֵֵֵֵֵֵַָָָֹוהבן
ׁשלמּות על־ ידי חלֹומֹות ּפתרֹון ְְְְֲִִֵֵַַענין
ׁשם ּׁשּכתב מה על־ידי הּקדׁש, ְְֵֶֶַַַַָָֹלׁשֹון
לׁשֹון ׁשלמּות ׁשעל־ידי ְְְֵֵֶַַַָאחר־ּכְך,
האֹותּיֹות ההתנֹוצצּות מאירין ְְְִִִִֶַַָֹהּקדׁש
התנֹוצצּות על־ ידי ּכי ּדבר, ּבכל ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמאכלים, ּבכל ׁשּיׁש ְֲִִֵֶַַָָָהאֹותּיֹות
הּצּדיק על־ ידי־ זה החלֹומֹות, ְֲִֵֵֶֶֶַַַַׁשּמהם
חלמין לפׁשר יֹודע יֹוסף ְְְִִֵֵֵֶַַַּבחינת

ּכּנ"ל: ְֵֶַַַַָׁשּבּתרּדמה

ז"ל רּבנּו מּכתב־יד הּמאמר מּזה מצאנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ(זה

ְְַּבעצמֹו):

יקריׁשלח ּגדל וכּו'. מּקדׁש עזרָך ִ ְ ַ ְְְְִֶֶֶַֹֹ
ׁשּבֹו הּקדׁש, מּלׁשֹון ְִֶֶֶֶַָֹהערְך
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ְְְֲִֵֶָָָָָנברא
ּכי אּׁשה, יּקרא לזאת לברכה: ְְְִִִִִֵָָָָָֹזכרֹונם
מּכאן לׁשֹון, על נֹופל לׁשֹון – ִִֵֵַָָָמאיׁש
ּכי הּקדׁש, ּבלׁשֹון העֹולם ְְִִִֶֶַָָָֹׁשּנברא
הּקדׁש לׁשֹון ּבחינת הּוא ְְִִֶַַָָֹהאּׁשה
לׁשֹון חּוה, וזהּו: העֹולם. נברא ְְְִֶֶַָָָָָׁשּבּה
ללילה ולילה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָּדּבּור,
יּקרא לזאת ּבחינת: וזה ּדעת. ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹיחּוה
ּכמֹו זאת, נקרא הּדּבּור ּכי ְְִִִִַָָֹאּׁשה,
להם ּדּבר אׁשר וזאת ְֲִֶֶֶֶָָֹׁשּכתּוב:
הּקדׁש לׁשֹון ועל־ידי ְְְֲִֵֶֶַַֹאביהם,

(ÂË).'וכו לדוד דאודיתא תרגומא התרגום ופי' לדוד שגיון ז' תהלים עיין
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ּבחינת: וזה הּלׁשֹונֹות. מּכל ְְְְִִֶַַָָרֹוממנּו
הּלׁשֹונֹות ּכל לׁשֹון, על נֹופל ְֵַַָָָלׁשֹון
ואין... הּקדׁש, לׁשֹון על־ידי ְְְְִֵֵֶַַֹנֹופלים

מצאנּו): ּכאן ַָָָ(עד

מבאר[ דצניעּותא ּדספרא ּתנינא ְְְְְְִִִִִָָָָָָֹּפרקא

ב סימן הּכהנים אל אמר ּבהּתֹורה ]לעיל ְְֱֲִִֵֶַַָָֹֹ

יט תפילה
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˙Bq�Ï ‰È‰ ·Bh‰ E�Bˆ¯ Èk .BÊ ‰Â‡˙a Û¯Ëˆ‰Ïe ˙Bq�˙‰Ï È„k ,‰f‰ ÌÏBÚÏ e�‡a»»»«∆¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿«¬»ƒ¿¿«»»¿«
˙Â‡z ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï e�¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï Ák e�Ï ‡‰È Ì‡ ,˙‡f‰ ‰Â‡za e�˙B‡»««¬»«…ƒ¿≈»…«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈¿«¿ƒ«¿«≈«¬«
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.˙‡f‰ ‰Â‡z Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊpLk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa e�a ¯‡t˙zƒ¿»≈»¿»»»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈«¬»«…
„Âc ¯Ó‡L BÓk .Èe‡¯k ‰f‰ Ûe¯ˆÂ ÔBÈqpa „ÓÚÏ e�¯‰Ê� ‡Ï ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚ·e«¬≈»«ƒ…ƒ¿«¿«¬…«ƒ»¿≈«∆»»¿∆»«»ƒ
¯·ÚÈ Ïa È˙nÊ ,‡ˆÓz Ï· È�zÙ¯ˆ ‰ÏÈl z„˜t ÈaÏ z�Áa" :ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ CÏn‰«∆∆»»«»»«¿»ƒƒ»«¿»«¿»¿«¿»ƒ«ƒ¿»«…ƒ««¬»
EÈ˙BˆnÓ e�¯Ò ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˜¯ Èk ,‰Á�‡· e�È˙B�Le e�ÈiÁ ÔB‚È· eÏk ¯L‡ „Ú ,"Ètƒ«¬∆»¿»«≈¿≈«¬»»ƒ««¿≈∆«¿ƒƒ¿∆
EÈÓÁ¯·e .¯˙BÈa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó Ì„‡ ÏL B¯ˆÈ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e .ÌÈ·Bh‰ EÈËtLnÓeƒƒ¿»∆«ƒ¿»»ƒ¿∆»»ƒ¿«≈»»¿≈¿«¬∆
·La ‰fÓ ËÏn‰Ï ˙B·BË ˙BˆÚ ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È˜Ècˆ È„È ÏÚ e�Ï ˙Èlb ÌÈa¯‰»«ƒƒƒ»»«¿≈«ƒ≈«»¬ƒƒƒ≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈
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Ï·‡ÏB„b ‰z‡Â .ÈpnÓ EÈÓÁ¯ eÏÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰z‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ¬»««ƒ≈«»»≈«¬ƒ«¬«ƒ…»«¬∆ƒ∆ƒ¿«»¿
ÔÙ‡a ˙ÈizÓ‡ ‰ˆÚ ‰·BË ‰ˆÚ ÈÏ ÚÈtL˙Â ÈÏÚ ÏÓÁ ,ıÚBÈ ‡Ït ‰ˆÚ‰»≈»∆∆≈¬…»«¿«¿ƒ«ƒ≈»»≈»¬ƒƒƒ¿…∆
L‡Ó Ïˆp‰Ïe ËÏn‰Ï ‰zÚÓ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,˙B·Bh‰ EÈ˙BˆÚ Ìi˜Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«≈¬∆«¿…∆∆∆¿∆≈«»¿ƒ»≈¿ƒ»≈≈≈
Èk ,˙‡f‰ ‰Ú¯ ‰Â‡z ÏL ˙eËL Áe¯Ó ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .˙‡f‰ ‰¯e„n‰«¿»«…¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ≈«¿∆«¬»»»«…ƒ
‰Â‡zÓ Ïˆp‰Ï CÈ‡ ˙BLB„w‰ EÈ˙BˆÚ ‚ÈO‰Ï ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa«¬≈»«ƒ≈»¿ƒ¿«ƒ¬∆«¿≈¿ƒ»≈ƒ«¬»
L„w‰ ÔBLÏ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚL ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ e�Ï ˙Èlb ‰z‡ Èk .˙‡f‰«…ƒ«»ƒƒ»»«¿≈«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆«¿≈¿≈¿«…∆
˙eÓÏLÏ ˙BkÊÏ ¯LÙ‡ È‡L e�Ï zÚ„B‰ ‰z‡ Ì‚Â .BÊ ‰Ú¯ ‰Â‡z ÚÈ�Î‰Ï ÔÈÎBÊƒ¿«¿ƒ««¬»»»¿««»«¿»»∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿≈
¯Úa È�‡Â .˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎBÊÂ BÊ ‰Â‡z ÌÈ¯aLnL È„È ÏÚ Ì‡ŒÈk L„w‰ ÔBLÏ¿«…∆ƒƒ«¿≈∆¿«¿ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ«¬ƒ««
L„w‰ ÔBLÏ ˙eÓÏL Ì‰L el‡‰ ˙BLB„˜ ˙BÏÚÓÏ ˙BkÊÏ ÏÈÁ˙‡ ÔÎÈ‰Ó ,Ú„‡ ‡ÏÂ¿…≈»≈≈»«¿ƒƒ¿¿«¬¿»≈∆≈¿≈¿«…∆
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È¯Ó‚Ï ÌÈ˜BÁ¯ e�‡ e�L¯La e�Á�‡ ,LB„˜ ÌÚ Ï‡¯NÈ È�a e�Á�‡Â .˙Bn‡ ÔÈÚ·M‰«ƒ¿ƒÀ«¬«¿¿≈ƒ¿»≈«»¬«¿¿»¿≈»¿ƒ¿«¿≈
‡ÏÂ Ì˜ÏÁÏe Ì‰Ï Ì‡ Èk ÏÏk e�Ï ˙ÎiL ˙‡f‰ ‰Â‡z‰ ÔÈ‡Â ,˙‡f‰ ‰Ú¯ ‰Â‡zÓƒ«¬»»»«…¿≈««¬»«…«∆∆»¿»ƒƒ»∆¿∆¿»¿…
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Èk zÚ„È ‰z‡ ‡Ï‰ ,e�a¯wÓ BÊ ‰Â‡z ÏL ˙eËL Áe¯‰ L¯‚Ï ÌÈ¯ÓL� e�ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»ƒ¿»≈»«¿∆«¬»ƒƒ¿≈¬…«»»«¿»ƒ
‡ËÁ·e ,ÈzÏÏBÁ ÔBÚa Ô‰" .e�ˆ¯˜ ¯ÓÁÓ Èk e�¯ˆÈ zÚ„È ‰z‡Â ,e�Á�‡ Ì„Â ¯Na»»»»¬«¿¿«»»«¿»ƒ¿≈ƒ≈…∆…«¿≈∆»»¿ƒ¿≈¿
‰z‡Â "‰iÏÈÏÚ‰ ·¯Â ‰ˆÚ‰ ÏB„b" ,ÚÈLB‰Ï ·¯Â ¯Bab ‰z‡ Ï·‡ ,"Èn‡ È�˙ÓÁÈ∆¡«¿ƒƒƒ¬»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»≈»¿«»¬ƒƒ»¿«»
‡ˆÓÏ ÏBÎÈ ‰z‡Â ,"ÏkÏ ˜fÁÏe Ïc‚Ï E„È·e ‰¯e·‚e Ák E„È·e" ,Ct‰˙Ó ˙BaqÓƒƒƒ¿«≈¿»¿…«¿»¿»¿¿«≈¿«≈«…¿«»»ƒ¿…
ÏÚ ÈaL ·Bh‰ ¯ab˙iL ÔÙ‡a Ì‰ÈÏÚ ÚÈtL‰Ïe ¯È‡‰Ïe ,˙B·BË ˙Bc˜� Ôk Ìb Èaƒ«≈¿À¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆¿…∆∆ƒ¿«≈«∆ƒ«
¯¯a˙È ·Bh‰Â ,È¯Ó‚Ï Ïha˙ÈÂ ÏtÈ Èa ˜a„p‰Â ÊÁ‡p‰ Ú¯‰ ÏkL „Ú ,ÈaL Ú¯‰»«∆ƒ«∆»»»«∆¡»¿«ƒ¿»ƒƒ…¿ƒ¿«≈¿«¿≈¿«ƒ¿»≈
·Bh‰ Ïk ¯¯·Ï EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡L „Ú .L„w‰ ÔBLl‰ ˙‡ ÌÈÏLÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡O�˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¬∆¿«¿ƒ∆«¿«…∆«∆∆¿∆¿«¬∆¿»≈»«
BaL Ú¯‰ ˙‡ Ïh·Ïe ÏÈt‰Ïe ÚÈ�Î‰Ïe .Ìeb¯z ÔBLÏ ‡e‰L ,Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚaL∆¿≈«««»»∆¿«¿¿«¿ƒ«¿«ƒ¿«≈∆»»∆
LÁp‰ ˙Ó‰fÓ ÔÈÎLÓp‰ ˙BtÏw‰ ÏÎÏe ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Ï Ák ÌeL ‰È‰È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿∆…«¿«ƒ¿»«¬»¿»«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ»√««»»
‰È‰z ˜¯ .ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�˙B‡ ˙BzÙÏe ˙ÈÒ‰Ï Ìeb¯z ÔBLÏ C¯c ˙BÏÚÏ È�BÓ„w‰««¿ƒ«¬∆∆¿«¿¿»ƒ¿«»«¿»«ƒ¿∆
‡lL ÔÙ‡a ,‰M„˜c ÏÎNÂ ˙Ú„Â ‰ÓÎÁ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,„ÈÓz e�¯ÊÚa¿∆¿≈»ƒ¿«¿ƒ«»≈¿«¬∆»¿»»««¿≈∆ƒ¿À»¿…∆∆…
ÏL ˙eËL Áe¯ È¯Ó‚Ï L¯‚Ï ‰kÊ�Â .ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�˙B‡ ˙BzÙÏ Ák ÌeL Ì‰Ï ‰È‰Èƒ¿∆»∆…«¿«»«¿»¿ƒ¿∆¿»≈¿«¿≈«¿∆
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‰kÊ�Âe�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .Ìeb¯z ÔBLÏ È„È ÏÚ L„w‰ ÔBLÏ ˙eÓÏLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒƒ¿≈¿«…∆«¿≈¿«¿¿«¿ƒ»≈
Ì‚Bt‰ ¯eac ÌeL ¯a„� ‡lL ÔBLl‰ ˙‡ Lc˜Ï „ÈÓz ‰kÊ�Â .‰¯‰ËÂ ‰M„¿̃À»¿»√»¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆«»∆…¿«≈ƒ«≈
˙‡¯È·e ÌÈ�e�Á˙Â ˙BLw·e ‰lÙ˙·e ‰¯B˙a „ÈÓz eÈ‰È e�¯eac Ïk ˜¯ ,ÔBLl‰ ˙‡∆«»«»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»«»¿«¬ƒ¿ƒ¿«
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‰È‰zL ."È�BLÏa Èz¯ac .L‡ ¯Ú·z È‚È‚‰a Èa¯˜a ÈaÏ ÌÁ"È�kÊ˙e È¯ÊÚa «ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

‰kÊ‡Â .˙Ó‡a ·l‰ ˙e·‰Ï˙‰Â ‰M„˜c ÏB„b ˙eÓÈÓÁa ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯eac Ïk ¯a„Ï¿«≈»ƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿À»¿ƒ¿«¬«≈∆¡∆¿∆¿∆
Ë‰BÏÂ ¯ÚBa‰ ,È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ� L¯La Èa¯˜a L¯Ln‰ dÈ ˙·‰ÏL ÈtL¯ ¯¯BÚÏ¿≈ƒ¿≈«¿∆∆»«À¿»¿ƒ¿ƒ¿…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«≈¿≈
˙BlÙ˙·e ÌÈÓL ˙‡¯È·e ‰¯B˙a „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‰kÊ‡L „Ú ,C¯a˙È ÌM‰Ï ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿»««∆∆¿∆«¬…»ƒ¿»¿ƒ¿«»«ƒƒ¿ƒ
ÌÈnÁ ÌÈ¯ea„a eÈ‰È ÌlÎÂ .C¯a˙È ÌM‰Ï ˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLÂ ˙BLw·e ˙BpÁ˙e¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿ƒƒ«ƒ
ÈÏÁ‚k eÈ‰È È¯·c ÏÎÂ .Ë‰BÏ L‡k ÌÈ¯ÚBa ÌÈ¯ea„a ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,·l‰ ˜ÓÚÓ≈…∆«≈ƒ¿À»¿»√»¿ƒƒ¬ƒ¿≈≈¿»¿»«ƒ¿¿«¬≈
e�È¯·‡ Á"Ó¯ Ïk ÏÚ e�ÈÏÚ EÎÈÏÓ‰Ï ‰kÊ�Â .EÈ�tÓ ‰ÏB„b ‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a L‡≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ»∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»≈«»««≈»≈
ÈtÓ ÌÈ‡ˆBi‰ È¯eac Ïk eÈ‰iL ‰kÊ‡L „Ú ,ÚÈÊÂ ˙˙¯a „Ú¯·e „ÁÙa e�È„Èb ‰"ÒLe¿»ƒ≈¿««¿««ƒ¿≈¿ƒ««∆∆¿∆∆ƒ¿»ƒ««¿ƒƒƒ
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ÔÈ�¯ÁB‡ ÔÈ¯ËÒÂ ÌÈÏaÁÓ È�ÈÓ Ïk ÈLÙpÓ L¯‚z ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e ."˙Ó‡ Ï‡≈¡∆¿«¬∆»«ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ»ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
‰È‰˙Â ,‰·eÏÚ‰Â ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� ÏÚ ÏÓÁ˙Â .ÌBÏLÂ ÒÁ ,da ÊÁ‡˙‰Ï ÌÈˆÙÁ‰«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»«¿»¿«¿…««¿ƒ»À¿»»¿»¬»¿ƒ¿∆
˙Úa ÈÙeb CB˙Ï ÌBÏLa ·eLÏÂ ,‰�L ˙ÚLa EÈÏ‡ ÌBÏLa ˙BÏÚÏ ÏÎezL d¯ÊÚa¿∆¿»∆««¬¿»≈∆ƒ¿«≈»¿»¿»¿ƒ¿≈
‰�L ,‰·¯ÚÂ ‰˜e˙Óe ‰·BË ‰�L ,‰M„˜„ ‰�LÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,‰�M‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿«≈»¿…∆∆∆¿∆¿≈»ƒ¿À»≈»»¿»«¬≈»≈»
ÌÈLB„˜ ˙BÓBÏÁ ,ÌÈizÓ‡Â ÌÈ˜„Bˆ ˙BÓBÏÁ ,ÌÈ·BË ˙BÓBÏÁÏ È�kÊ˙e .ÌÈiÁ ÏL∆«ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ¬¿ƒ«¬ƒƒƒ¬¿ƒ
ÏL ˙BÓBÏÁÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .ÌÈizÓ‡ ÌÈLB„˜ ÌÈÎ‡ÏÓ È„È ÏÚ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ≈¬∆
˙BÓBÏÁÓ ,ÌÈ·a¯ÚÓ ˙BÓBÏÁÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ„L È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a‰ ˙BÓBÏÁÓ ,¯˜L∆∆≈¬«»ƒ«¿≈≈ƒ«¿»≈¬¿À¿»ƒ≈¬

:Ï·‰Â ‡ÂL ÏL∆»¿»∆∆

ÔÎ·e‰¯˜nÓ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁa È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁa ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»«¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ«¬»∆«¿ƒƒƒ¿≈
‰kÊ‡ ˜¯ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‡Ï ‰¯˜Ó ÌeL ÈÏ Ú¯‡È ‡lL ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÈÏ«¿»«¿»∆…∆¡«ƒƒ¿∆…«¿…««¿»«∆¿∆

:"ÌÈÓÁ¯a ıÈ˜‡ ÔÈÏ‡ ·BËa" ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ÔLÈÏƒ«ƒ¿À»¿»√»¿»ƒ»ƒ¿«¬ƒ

e�È·‡‰ÙBˆ ,„ÈÓz ÌÈÓeˆÚÂ ÌÈÏB„b ÌÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,ÔÓÁ¯‰ ·‡ »ƒ»»«¬»»≈«¬ƒ«ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆
e¯¯BÚÈ EÈÓÁ¯Â EÈÚÓ ÔBÓ‰ ,e�ÈÏÚ ‡� ÏÓÁÂ ÒeÁ ,e�˙È¯Á‡ ·ÈË‰Ï ˜BÁ¯Ó≈»¿≈ƒ«¬ƒ≈«¬…»»≈¬≈∆¿«¬∆¿¿



239יט ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

‰¯˜nÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â È˙B‡ Ïv‰Â ,e�ÈtËÂ e�ÏÏBÚ ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÏÓÁ ,e�ÈÏÚ»≈¬…»≈¿«»≈¿«≈¿«≈ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa Ú‚Bp‰ ‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ Ì‚t‰ ÌˆÚ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk .‰ÏÈÏ»¿»ƒ«»»«¿»∆…∆«¿»«»¿«»«≈«¿»»»¿«¿»
˙Èa ÌÓLÂ e�¯ÈÚ ‰·¯Á ‰Ê È„È ÏÚ ¯L‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÈÏ ‰¯˜Ó È„È ÏÚ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈ƒ¿≈«¿»«¿»¬∆«¿≈∆»¿»ƒ≈¿»≈≈

�¯ft˙�Â ,e�˙Ó„‡ ÏÚÓ e�˜Á¯˙�Â ,e�ÈiÁ ˙ÈaÓ „B·k Ïh�Â ,e�Lc˜Ó,ÌÈÈBb‰ ÔÈa e ƒ¿»≈¿À«»ƒ≈«≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ¿««¿≈«ƒ
.ı¯‡‰ ˙BÙ�k Úa¯‡a e�Ác�Â¿ƒ«¿¿«¿««¿»»∆

ÏÓÁ.ıa˜Ó ÔÈ‡Â Ác� Ô‡ˆ ,Ô‡v‰ Èi�Ú ÏÚ ÏÓÁ ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙È¯‡L ÏÚ ¬…«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬…«¬ƒ≈«……ƒ»¿≈¿«≈
EÈÓÁ¯ ÔBÓ‰a e�ÈÏÚ ‰·eL ,e�Ï L¯c‰ ·ÈËÓe ·BË ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ∆∆«¬»«≈»≈≈ƒƒ»∆»»≈≈«¬«¬∆
e�¯ÓL˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊÂ .Èc e�È˙B¯ˆÏ ¯Ó‡Â ,E�Bˆ¯ eNÚL ˙B·‡ ÏÏ‚aƒ¿«»∆»¿∆∆¡…¿»≈«¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿¿≈
„ÚÂ ‰zÚÓ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ e�‡B·e e�˙‡ˆ ¯ÓLe ,‰ÏÈÏ ‰¯˜nÓ ‰zÚÓ e�ÏÈv˙Â¿«ƒ≈≈«»ƒƒ¿≈«¿»¿…≈≈≈¿«ƒ¿»≈«»¿«
È„ÈÏ ‡B·� ‡ÏÂ ,ÌBia ¯‰¯‰� ‡lL ,Ú¯ ¯·c ÏkÓ ÌÈ¯ÓL� ˙BÈ‰Ï ‰kÊ�Â .ÌÏBÚ»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»»»»∆…¿«¿≈«¿…»ƒ≈

:„ÈÓz ‰¯B‰Ëe ‰LB„˜ e�z·LÁÓ ‰È‰zL ‰kÊ�Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,‰ÏÈla ‰‡ÓËÀ¿»««¿»«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«¬«¿≈¿»¿»»ƒ

ÔÎ·e‰Â‡z ÌeL ÈÏa ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a e�˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊz ¿≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»≈ƒ¿À»¿»√»¿ƒ«¬»
Á"Î ÏL ÌÈLB„w‰ ˙Bi˙B‡‰ ˙eˆˆB�˙‰ ¯¯BÚÏ Ák e�Ï Ôz˙Â .ÏÏk ˙eiÓLb«¿ƒ¿»¿ƒ∆»…«¿≈ƒ¿¿»ƒ«¿ƒ∆
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ÔÙ‡a ,‰ÏB„b ‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a ˙Ó‡‰ ˜Ècv‰ ÈtÓ LB„w‰ ¯eac‰ ÚÓLÏ ‰kÊ‡Â¿∆¿∆ƒ¿…««ƒ«»ƒƒ««ƒ»¡∆¿≈»¿ƒ¿»¿»¿…∆
‰M„˜a ˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ ‰kÊ‡Â ,¯eÓb ˙eÓÏLa L„w‰ ÔBLÏ ¯eac Ïa˜‡L∆¬«≈ƒ¿«…∆ƒ¿≈»¿∆¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ∆¡∆ƒ¿À»
‰kÊ‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�pÁÂ .z¯Áa Ì‰a ¯L‡ EÈ„·Ú Ï‡¯NÈ Ú¯ÊÏ Èe‡¯k ,‰ÏB„b¿»»»¿∆«ƒ¿»≈¬»∆¬∆»∆»«¿»¿»≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆
È¯eÚpÓ EÈ�ÙÏ ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰ ÏÎÂ ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ˙‡ ÈiÁa Ôw˙Ï¿«≈¿««∆»«¬»ƒ«¬¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆ƒ¿«
Ôw˙Ï ‰kÊ‡ Ìlk ,Ò�‡a B‡ ‚‚BLa È˙‡ËÁL ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk elÙ‡Â .‰f‰ ÌBi‰ „Ú«««∆«¬ƒ»«¬»ƒ∆»»ƒ¿≈¿…∆À»∆¿∆¿«≈
‰kÊ‡Â ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï È�kÊ˙ ‰zÚÓe .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÈiÁa¿««ƒ«¿≈»≈«»¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆ƒ¿À»¿»√»¿∆¿∆

:˙È¯a‰ ˙M„˜ÏÂ L„w‰ ÔBLÏ ˙eÓÏLÏƒ¿≈¿«…∆¿ƒ¿À««¿ƒ



241יט ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

˙·˘Ï

ÔÎ·eÈ�¯ÊÚ ,ÔBˆ¯ ‡ÏÓ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈»≈«¬ƒ»≈»»¿≈ƒ
‰ÁÓNa ˙B˙aL Ïa˜Ï ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊÂ È�ÚÈLB‰Â¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ¿«≈«»¿ƒ¿»
˙BNÚÏ ÈÓˆÚa Á¯ËÏ È�kÊ˙e .‰·‰‡Â ‰‡¯È·e ‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰Â„Á·e ‰ÏB„b¿»¿∆¿»«»«¬»¿ƒ¿»¿«¬»¿«≈ƒƒ¿…«¿«¿ƒ«¬
e�È˙BiL¯t Ïk ÌÈÏL‰Ï „ÈÓz e�¯ÊÚ˙Â .ı¯Ó� ˙eÊÈ¯Ê·e ÏB„b ÁÎa ÈÓˆÚa ˙aLŒÈÎ¯»̂¿≈«»¿«¿ƒ¿…«»ƒ¿ƒƒ¿»¿««¿≈»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ≈
„Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�L ˙aL ·¯Ú ÏÎa Úe·M‰ ÏL ‰L¯t‰ ˙B¯˜Ï ‰kÊpL .¯eav‰ ÌÚƒ«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«»»»∆«»«¿»∆∆«»¿«ƒƒ¿»¿∆»
˙eÓÏLÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊpL ÔÙ‡a ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰�eÎa Ìeb¯z«¿¿«»»¿»«¬»ƒ¿À»¿»√»¿…∆∆ƒ¿∆«¿≈∆ƒ¿≈

.Ìeb¯z ÔBLÏ È„ÈŒÏÚ L„w‰ ÔBLÏ¿«…∆«¿≈¿«¿

‰kÊ�ÂÔÈnÁ ˙ˆÈÁ¯ È„ÈŒÏÚ L„˜ ˙aL ˙M„˜ e�ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰iL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»≈¿À««»…∆«¿≈¿ƒ««ƒ
‰ˆÈÁ¯‰ ÌÏBÚÏ Ïh·‡ ‡lL È¯ÊÚa ‰È‰˙Â .L„˜ ˙aL ·¯Ú ÏL ‰ÏÈ·h‰Â¿«¿ƒ»∆∆∆«»…∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ∆…¬«≈¿»»¿ƒ»
¯‰Ëz Ôk ,‰f‰ ÌÏBÚa ÈÓˆÚ Ï·BËÂ ıÁB¯ È�‡L ÌLÎe .˙aL ·¯Ú ÏL ‰ÏÈ·h‰Â¿«¿ƒ»∆∆∆«»¿≈∆¬ƒ≈¿≈«¿ƒ»»«∆≈¿«≈
˙·‰ÏL ÈtL¯ CÈLÓ˙Â ‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ�Â ÈÙeb ˙‡ Lc˜˙e¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿À»¿»∆¿»¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆∆
¯Ú·z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .L‡ È�ÈÓ Ïk ˙Ù¯BNÂ ˙ÏÎB‡‰ ,‰ÏÚÓlL ‰LB„w‰ L‡Ó dÈ»≈≈«¿»∆¿«¿»»∆∆¿∆∆»ƒ≈≈¿«¿≈∆¿«≈
·¯Ú˙pL ,Ú¯‰ ˙B·B¯Úz Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏkÓe ÈpnÓ Ïh·˙e Û¯N˙Â¿ƒ¿…¿«≈ƒ∆ƒƒ»«¿≈ƒ¿»≈∆»«¬»»∆ƒ¿»≈
,e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÚÂ e�È‡ËÁ È„ÈŒÏÚÂ ,Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚ Ì‚t È„È ÏÚ e�a ÊÁ‡�Â¿∆¡«»«¿≈¿«≈«««»»¿«¿≈¬»≈«¬≈¿»≈
ÏÏÎÈÂ ‰ÏÚÈÂ ¯¯a˙È ·Bh‰Â .e�a ÊÁ‡˙pL Ú¯‰ Ïk Ïha˙ÈÂ ÏtÈÂ Û¯NiL ÔÙ‡a¿…∆∆À¿«¿ƒ…¿ƒ¿«≈»»»∆ƒ¿«≈»¿«ƒ¿»≈¿«¬∆¿À¿«

:ÈÁˆp‰ ·BË ‡e‰L ÏB„b‰ E·eËa ,ÔBÈÏÚ‰ ·Bha ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿»«»∆¿¿¿«»∆«ƒ¿ƒ

‡p‡.L„˜ ˙aL ˙M„˜ ÈÓˆÚa ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï Ák Èa ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡ ,‰Â‰È »»¿…»«»»«¿»ƒ≈ƒ…«¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿À««»…∆
˜BÁ¯ È�‡ ‰nk zÚ„È ‰z‡ Èk ,ÈÏÚ EÈÓÁ¯ e¯ÓkÈÂ ‡� eÓ‰È ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ«¬…»«∆¡»¿ƒ»¿«¬∆»«ƒ«»»«¿»«»¬ƒ»
˙aL ˙M„˜ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,ÌpÁ ˙�zÓa È�pÁÂ ÒeÁ .˙Ó‡a ˙aL ˙M„wÓƒ¿À««»∆¡∆¿»≈ƒ¿«¿«ƒ»¿«¿ƒ«»«¿«¬∆¿À««»
˙M„˜ CÈLÓ‰Ï e�¯ÊÚ˙Â .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈ�Îa L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰kÊ‡Â .˙Ó‡a∆¡∆¿∆¿∆¿ƒ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ¿À«
‰M„˜a ÌÈLB„˜e ÌÈ¯B‰Ë eÈ‰È ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL ÏkL „Ú ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ÏÚ ˙aL«»«¿≈«…«∆»≈∆¿≈««¬∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿À»
Ì˙eiÁ L¯La ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL Ïk ÌÈÏÏÎ� eÈ‰iL „Ú ,L„˜ ˙aL ˙M„˜a ‰ÏB„b¿»ƒ¿À««»…∆«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈∆¿≈««¬∆¿…∆«»
ÌÈÏˆ‡p‰ ÏÎÂ ÌÈÓi‰ ˙LL Ïk Ìi˜Óe ‰iÁÓ ‡e‰L .L„˜ ˙aL ‡e‰L ‰M„˜aL∆ƒ¿À»∆«»…∆∆¿«∆¿«≈»≈∆«»ƒ¿»«∆¡»ƒ
„Ú ‰‡È¯a‰ ˙c˜� ˙ÈL‡¯Ó Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÂ ÌÈNÚp‰Â ÌÈ¯ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬ƒ¿»»»À»≈≈ƒ¿À««¿ƒ»«
:L„˜ ˙aL ‡e‰ ÌÓei˜Â Ì˙eiÁ Ïk ¯L‡ ,ÈÓLb‰ ÌÏBÚ ÏL Êk¯n‰ ˙c˜� ÛBÒ¿À««∆¿»∆»««¿ƒ¬∆»ƒ»¿ƒ»«»…∆

B�Ba¯EÈÊ�b ˙È·a ‰˙È‰L ,˙‡f‰ ‰·BË ‰�zÓ e�Ï z˙� EÈÓÁ¯a ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»¿«¬∆»«»»«»»»«…∆»¿»¿≈¿»∆
È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙Lw·e È˙pÁ˙e È˙lÙz ÏÈt‰Ï È˙‡a Ôk ÏÚ .dÓL ˙aLÂ¿«»¿»«≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«»»ƒ¿»∆¿…»¡…«

˜ ‰·BË ‰�zÓ e�Ï ÔzÏ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯·bL ÌLk ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â,˙‡f‰ ‰LB„ ≈…≈¬«¿≈∆»¿«¬∆«¬»∆ƒ≈»«»»»¿»«…
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.Ìeb¯z ÔBLÏ È„È ÏÚ L„w‰ ÔBLÏ ˙eÓÏL ˙�ÈÁ·a e�aL ·Bh‰ ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ïe¿»≈¿«¬«∆»ƒ¿ƒ«¿≈¿«…∆«¿≈¿«¿
˙BÏÚÏÂ CÏÈÏ „ÈÓz ‰kÊ�Â ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eL�Â ,˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙M„˜Ï ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆ƒ¿À««¿ƒ∆¡∆¿»≈∆∆¡∆¿ƒ¿∆»ƒ≈≈¿«¬
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כתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּתליתאה דספרא[ּפרקא ִ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ 
]דצניעּותא ִ ְ ִ ָ 

אתמסראּתּקּוניןּתׁשעה יּקירין ִ ְ ָ ִ ִ ַ ִ ִ ִ ְ ְ ַ ָ 
ּדאתטּמר מה ּכל  ַ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ְ ִ ְלדקנא.
ויקרא עּלאה אתּגליא,  ָ ָ ִ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְולא
נימין יּקירא. ּגנזּיא והּוא  ִ ִ ָ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ְ ִאׁשּתכח,
עד ּדאדנין ּפתחי מּקמי נימין  ַ ִ ְ ֻ ְ ֵ ְ ִ ֵ ַ ִ ִ ִ ַעל

האי]אּדפּמ[ריׁשא מריׁשא . ֵ ָ ְ ֻ ָ ֵ ֵ ָ ַ 
מּתחֹות אׁשּתכח אחרא.  ְ ִ ַ ְ ְ ִ ָ ֳ ָ ָ ֵ ְלריׁשא
ּדלא מליא ארחא נקּבין  ָ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ִ ְ ֻ ֵ ְּתרין
מהאי אתחפין עלעין  ַ ֵ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ִאתחזיא.
אתחזין ּבהֹו ּגיסא. ּומהאי  ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ַ ֵ ָ ִּגיסא
חּוטא ּבחד ּכורּדא. סמקין  ָ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ֻ ִ ַּתּפּוחין

חדוֹוי. עד ּתּקיפין אּכמין  ְ ֶ ַ ִ ִ ַ ִ ָ ֻ ָ ְ ַּתלין
זעירין אתּפנּון. ּכורּדא סּומקי  ִ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ְ ִׂשפון
קדלא. ּומחּפין ּבגרֹונא  ָ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ִ ְ ָנחתין
ּבׁשּקֹולא. נחתין ּוזעירין  ָ ְ ִ ִ ְ ָ ִ ֵ ְ ִ ְ ְ ַרברבין

ותּקיף ּגּבר אׁשּתּכח  ִ ַ ְ ָ ִ ַ ַ ְ ִ ֵ ִ ְּבאּלין

ׁשעל־ידּהּדע,א ּבעֹולם, נׁשמה ׁשּיׁש ַ ְֵֶֶַָָָָָָ
הּתֹורה, ּופרּוׁשי ּבאּורי ְִֵֵֵֵֶַַָנתּגּלה
ּבּמלח ּפת ּביּסּורין, מסּבלת ְְְִִִֶֶֶַַַֻוהיא
ּכי ּתׁשּתה, ּבּמׂשּורה ּובמים ְְְִִִֶַַַָֹּתאכל,

ּתֹורה ׁשל ּדרּכּה פ"ו)ּכְך וכל(אבות . ְְֶַָָָָ
מּזאת מקּבלין הן הּתֹורה ְְְְִִֵֵַַָָֹמפרׁשי
ּדבריה ּכל הּנׁשמה וזאת ְְְְֶַַָָָָָָָֹהּנׁשמה.
לקּבל אפׁשר אי ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָּכגחלי־ אׁש,
מי אּלא הּתֹורה, מימי ְְִִֵֵֶַָָֹולׁשאב

ּבבחינת ּכגחלי־אׁש, כג)ׁשּדבריו :(ירמיה ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
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ּוכׁשהּנׁשמה ּכאׁש. דברי כה ְְְֲִֵֶַָָָָֹהלֹוא
כה הלֹוא מּבחינת נֹופלת ְֲִִֶֶַַֹֹהּזאת
ּכגחלי־ אׁש, ּדבריה ואין ּכאׁש, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָדברי
נסּתּלקת; אזי – נצטּננין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָּודבריה
ּבאּורי נסּתּלק אזי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַּוכׁשּנסּתּלקת,
ּכל ואזי על־ ידּה, הּנמׁשכת ְֲִֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה
להּׂשיג יכֹולין אין הּתֹורה ְְְְִִֵֵַַָָמפרׁשי
נתעֹורר ואז הּתֹורה. ּבאּור ְְִֵֵַָָׁשּום
עּקר ּכי הּצּדיקים, על ְִִִִִַַַַָמריבה
על־ידי נעׂשה ׁשּבעֹולם ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹהּמחלקת
הּבאּור ּכי הּתֹורה, ּבאּורי ְְִִֵֵֵַַַָהסּתּלקּות
וזה ּומריבֹות. קׁשיֹות על ּתרּוץ ְְְִֵֶַֻהּוא

כ)ּבחינת ׁשהּוא(במדבר צין, מדּבר : ְְִִִֶַַ
מתה ׁשּׁשם מצּנן, ּדּבּור ְְִִֵֶַָָָֻּבחינת
הּסֹובלת הּנׁשמה ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָמרים,
ואז הּתֹורה. על הּׁשעּבּוד ְְְִִַַַָָמרירּות
ּבאּורי ּבחינת הינּו הּבאר, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַנסּתּלק
מׁשה; עם העם וּירב ואז: ְִֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ׁשּנתעֹורר הּמריבה ּבחינֹות ְְְְִִִֵֶַַָהינּו
נקראים הּתֹורה מפרׁשי ואּלּו ְְְְִִֵֵַַַָָָּכּנ"ל.
ׁשּמקּבלים מחמת מֹורים, זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַּבׁשביל

הּנ"ל הּנׁשמה ּבׁשםעל־ידי המכּנה ְְְְֵֵַַַַַָָָֻ
מֹוריהם את מֹורים הם ּגם ,(א)מרים. ְִִֵֵֶֶַָ

מּכּלם יֹותר ּומּתלמידי (תעניתּכמאמר: ְְֲִִִֵַַַַָֻ
נאז) ׁשמעּו מׁשה: להם ׁשאמר וזה .ְְִֶֶֶֶַָָָֹ

ִַֹהּמרים:

ּבאּוריּומיב להמׁשיְך ׁשרֹוצה ִ ְְִֵֵֶֶַ
מּתחּלה צריְך ְִִִַָָָהּתֹורה,
חּמים ּדּבּורים לעצמֹו ְְְְִִִִַַַלהמׁשיְך

מּלב נמׁשְך והּדּבּור ּכּנ"ל, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּכגחלי־ אׁש
ּבחינת עג)העליֹון, לבבי:(תהלים צּור : ְְְִִֶַָָ

לפני ּבתפּלה ׂשיחֹו לׁשּפְך ְְְְִִִִִִֵָָֹוצריְך
נכמרּו ּתפּלתֹו ועל־ידי יתּברְך, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּׁשם
לב ונפּתח עליו, יתּברְך הּׁשם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָרחמי
ּבּלב, הּוא הרחמים עּקר ּכי ְֲִִִֵֶַַַָָהעליֹון,
ועל־ידי ּדּבּורים, העליֹון מּלב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָונׁשּפע
ּכן ּגם הּתֹורה ּבאּורי ממׁשיְך ְִִֵֵֵַַַַָהּדּבּור
סלע, ּבחינת הּוא הּנ"ל ולב ְְִִֵֶַַַַָמּׁשם.

ּבבחינת הּדּבּור, יח)ׁשּמּׁשם מּלי(מגילה : ְִִִִִֵֶַַָ
צּור, ּבחינת הּוא וסלע ְְְִֶֶַַַּבסלע.

קה)ּבבחינת וּיזּובּו(תהלים צּור ּפתח : ְִִַַַָָ
צּור ּבחינת: לב, ּבחינת והּוא ְְְִִִֵַַָמים,
ּומׁשּפיע ּברחמים נכמר והּלב ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָלבבי,

ּבבחינת חּמים, לט)ּדּבּורים חם(שם : ְִִִִִַַַ
ּדּברּתי אׁש, תבער ּבהגיגי ּבקרּבי ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַלּבי
ּכל ּכתּובים הּזה ּובּלב ְְִִִֵֶַַָּבלׁשֹוני,

ּבבחינת הּתֹורה, ג)ּבאּורי ּכתבם(משלי : ְְִִֵֵֵַַָָ
איזה לּקח ׁשרֹוצה ּומי לּבָך. לּוח ִִִֵֶֶֶֶַַַעל
הּנ"ל מהּלב לּקח לֹו צריְך ִִֵֵֵַַַַָּבאּור,
זה ּובׁשביל ּכּנ"ל. ּבבּקׁשה ְְְִִִִֶַַַָָָּבתפּלה
הּתֹורה, מּמפרׁשי אחד ּכל ְְִִֵֶַָָָָָצריְך
ּבאּור, איזה לבאר ׁשּמתחיל ְְִֵֵֵֶֶֶַָֹקדם
לפני ּתפּלתֹו לׁשּפְך מּתחּלה לֹו ְְְְִִִִִִֵָָָֹצריְך
העליֹון לב לעֹורר ּכדי יתּברְך, ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָהּׁשם
ּכגחלי־ אׁש, ּדּבּורים עליו ְְְֲִִִֵֵַַַָָלהׁשּפיע
אחר־ ּכְך ּכי לבאר, יתחיל ְְְִִֵַַַַַָָָואחר־ּכְך
הינּו מימיו; וּיזּובּו הּצּור ְְִֵַַַָָָנפּתח

הּתֹורה: ֵֵַָּבאּורי

שם.(‡) רש"י בפירש כמובא



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רמד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מבארויׁשג ׁשאדם ּבאּור ּבין חּלּוק ְ ֵ ְִֵֵֵֶָָָ
ּבאּור לבין עצמֹו, לבין ְְְֵֵֵֵַּבינֹו
ּכׁשּדֹורׁש ּכי לרּבים, מבאר ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאדם
את מקּׁשר הּוא הּבאּור וקדם ְְִֵֵֶֶַַַָֹּברּבים,
ׂשיחֹו וׁשֹופְך נׁשמֹותיהם עם ְְְִִִֵֵֶַעצמֹו
ּבוּדאי: יתּברְך, הּׁשם לפני ְְְְִִִֵֵַַַַָָּותפּלתֹו

ימאס לא ּכּביר אל לו)הן אבל(ב)(איוב ; ְֲִִֵֵַָָֹ
ׁשּמֹואסין אפׁשר יחיד, ְְֲִִִֶֶַָָּתפּלת

ודּב ּבחינת: וזה אלּבתפּלתֹו. רּת ְְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּתהיה ׁשּתפּלתָך – לעיניהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּסלע

וזה מקּבצים. ׁשהּצּבּור :(ג)ּבׁשעה ְְְִִֶֶַָָָֻ
העם: את ְֵֶַָָהקהל

מּתֹוְךוזהּוד הּלֹומד ּבין החּלּוק ְ ֶ ִִֵֵַַ
מּפי הּׁשֹומע ּובין ִִֵֵֵֶַַַהּספר
החכם מּפי הּׁשֹומע ּכי עצמֹו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָהחכם
עם נׁשמתֹו נתקּׁשר ּבוּדאי ְְְְִִִֵַַַַָעצמֹו,
ּכּנ"ל, ּתפּלתֹו ּבׁשעת החכם ְְְִִִֶַַַַָָָנׁשמת
ּכי הּזה, ּבּבאּור חלק האדם לזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָויׁש
קדּׁשה נּתֹוסף הּתפּלה ְְְִִֵֵַַָָֻעל־ ידי
מהרּבה הּיֹוצאת ּתפּלה וכל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָלמעלה,
למעלה קדּׁשה מֹוספת היא ְְְְִֶֶַָָָֻנׁשמֹות
ּכּנ"ל, העליֹון לב ּביֹותר ְְְֵֵֶֶֶַַָּומעֹוררת
הּבאּור מימי ׁשֹופְך העליֹון ְְֵֵֵֵֵֶַָולב
יֹותר ּכן אנׁשים, רב לפי הּכל ְְֲִִֵֵֵַָֹֹּביֹותר.

ּבבחינת כב)קדּׁשתֹו, ואּתה(תהלים : ְְְִִַַָָֻ
על־ידי – יׂשראל ּתהּלֹות יֹוׁשב ְְְִִֵֵֵַָָקדֹוׁש
ּגם קדּׁשתֹו. נּתֹוסף יׂשראל ְְְִִִֵֵַָָֻּתהּלֹות
ּבׁשעת העֹומדים האנׁשים אּלּו ְְֲִִִֵַָָָָּכל
הּטֹוב על־ידי רׁשעתם נכנע ְְְְִִֵַַַָָָהּדרּוׁש,

ּכן ההכנעה, ּולפי הּדֹורׁש, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבחכם
הּקלּפֹות הינּו האֹויבים, ְְְְִִִִַַָָנכנעים
ּבבחינת העליֹון, לב סביב ְְְְִִִִֵֶַַָהּׁשֹוכנים

ה) ּבתֹוְך(יחזקאל ׂשמּתיה ירּוׁשלים זאת :ְְְִִַַָָֹ
ּבבחינת לב, והיא מ)הּגֹוים; :(ישעיהו ְְִִִִֵַַ

ירּוׁשלים: לב על ְְִֵַַַָּדּברּו

הּקדֹוׁש־וזה ׁשאמר מּטה, ּבחינת ְ ֶ ְִֶֶַַַַָָ
מּטָך את קח למׁשה: ְְֶֶַַָּברּוְך־הּוא
ּבחינת זה מּטה העדה. את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָוהקהל
על־ידי ׁשּנעׂשה הּצּדיק וכח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹממׁשלת
ּכל נכנעים ׁשעל־ ידֹו ְֲִִֶַָָָָעבֹודתֹו,
וזהּו למעלה. הן למּטה הן ְְְְְִֵֵֶַָָָָהאֹויבים,

קי) מּצּיֹון;(תהלים ה' יׁשלח עּזָך מּטה :ְְִִִֵַַֻ
ׁשהן טֹובים, ּומעׂשים הּמצוֹות ְְֲִִִֵֶַַַהינּו
ׁשּמהם עליֹונים, לדברים ְְִִִִִֵֶֶֶָצּיּונים
וזה: אֹויבים. להכניע מּטה־ עז ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹנעׂשה
ׁשהּוא מי נמצא, איביָך. ּבקרב ְְְְִִֵֶֶֶֶָֹרדה
הּתֹורה, ּבאּור ּבׁשעת החכם ְִֵֵֶֶַַָָָאצל

ּכּנ"ל: ׁשּלֹו הרע ׁשּנכנע ְְִִֶֶַַָָָָנמצא

ה'וזהּו: ּפני נכח לּבְך כּמים ׁשפכי ְ ֶ ְְִִִִֵֵַַַֹ
ב) ּבחינת(איכה זה ה' ּפני .ְְִֵֶַ

ּכמֹו הּתֹורה, ּודרּוׁשי יט)ּבאּורי :(ויקרא ְְֵֵֵַָ
ּפנים, הדרת זה זקן זקן; ּפני ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוהדרּת
והם ּדקנא, ּתּקּוני ׁשלׁש־עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֵֶָוהם
נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַָׁשלׁש־ עׂשרה

ּותפּלתֹו(ד)ּבהן ׂשיחֹו לׁשּפְך ׁשּצריְך , ְְִִִִֶֶָָָֹ
ּכּנ"ל. הּתֹורה ּבאּורי ׁשּממׁשיְך ְִֵֵֶֶַַַַָֹקדם

ּכׁשּׁשמעּווזהּו – ּפניהם על וּיּפלּו : ְ ֶ ְְְְִֵֶֶַַָ

ח.(·) ברכות הנחל.(‚)ועיין מי בספר ועיין ע"א.(„)שם, סב דף אחרי זוהר ועיין



כ ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּתּקּונין 245 ִ ִ ָ ְ ִּתׁשעה

ּבאּורי ׁשעל־ידי הבינּו, ְְִִֵֵֵֵֶַַָהּמריבה
ּכּנ"ל, ּפנים ּבחינת ׁשהם ְִִֵֶַַַַָָהּתֹורה,
זה מחמת הּנ"ל, הּנפילה ְֲֲִֵֵֶַַַַַָמחמת

הּמריבה: ְְִִִַָהתחיל

צריְךּוכׁשּמתּפּללה הּדרּוׁש, קדם ְ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְִֶַָֹ
ְְִֵַלהתּפּלל

הּקדֹוׁש־ מאת ויבּקׁש ְֲִִֵֵֵַַַָּבתחנּונים,
יתלה ולא חּנם מּתנת ְְְִִֶַַָָֹּברּוְך־הּוא
ׁשעכׁשו אף־ על־ּפי עצמֹו, ְְְִִֶַַַַָּבזכּות
אין עבֹודתֹו, ׁשל עּזֹו מּטה ְֲִֵֵֵֶַָֻנתעֹורר
ּכדי אּלא להתּגאֹות, ּכדי הּמּטה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָזה
יׁש ּברּבים ּכי ׁשּבעדה, הרע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלהכניע
להכניע וצריְך ורעים, טֹובים ְְְְִִִִֶַַָָָּבהם
הּׁשם לפני אבל ּכּנ"ל. ׁשּברעים ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהרע
וידּבר ּוכרׁש ּכדל יעמד ְְְֲִִֵַַַַָָֹיתּברְך
זכּות. ּבׁשּום יתלה ולא ְְְְֲִִֶַֹּתחנּונים,

ג)וזהּו ּבעת(דברים ה' אל ואתחּנן : ְְֵֶֶֶַַָָ
ּתחנּונים לדּבר ׁשּצריְך – לאמר ְֲִִִֵֵֶַַַָֹההוא
קדם הינּו לֹומר, ׁשרֹוצה ְְֶֶֶַַָָֹּבׁשעה

ְַהּדרּוׁש:

ׁשהּקדֹוׁש־וזהּו מׁשה, ׁשּטעה טעּות ְ ֶ ֶֶֶַָָָָ
את קח למׁשה: אמר ְֶֶַַָָּברּוְך־ הּוא
אל ודּברּת העדה את והקהל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמּטה
עּזֹו ממׁשלת ׁשּיּקח – לעיניהם ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֻהּסלע
טֹובים ּומּמעׂשים מּמצוֹות לֹו ְֲִִִִִֵֶַׁשּיׁש
ּבׁשעת ּכי – העדה את והקהל ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּלֹו;
צריְך רעים, ּגם ּבהם ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַָָָהקהל,
ּכּנ"ל; רׁשעתם להכניע ּכדי ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹמּטה־עז
לעיניהם הּסלע אל ודּברּת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָואחר־ּכְך:

נחת אּלא ּדּבּור אין שה"ש– ומ"ר סג. (שבת ִֵֶַַָ

הסלע אל ודברתם רעט: ויצא זוהר ועיין לסופו. סמוך

וכו') ופיוס בדבור ׂשיחֹווכו' ׁשּיׁשּפְך ,ְִִֶֹ
אל ּוכרׁש. ּכדל ּבתחנּונים ְְְְֲִִֶַַָָּותפּלתֹו
ּכּנ"ל, העליֹון לב הינּו ְְֵֶֶַַַַַָהּסלע,
הּקהל ׁשּיהיה ּדיקא, – ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלעיניהם
את ׁשּיקּׁשר ּכדי מעׂשה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
כן לא והּוא ּכּנ"ל. נׁשמתם עם ְְְִִֵַַַָָֹעצמֹו
ּבׁשעת וצדקתֹו טּובֹו ׁשּזכר ְְְִִֶַַָָָָעׂשה,
הּמּטה עם הׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַָֹּתפּלתֹו,
עם הׁשּתּמׁש אּלא הּקהל, ְְִִִִֵֶַַָָָּבׁשביל
ּבחינת: וזה ּתפּלתֹו. ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶַַַַָהּמּטה
ּתפּלתֹו, זה ידֹו ידֹו. את מׁשה ְִֶֶֶֶַָָָָוּירם

ׁשּכתּוב יז)ּכמֹו ידיו(שמות ויהי : ְְִֶַָָָ
– ּבצלֹו ּפריׂשן ּתרּגּומֹו: ְְְֱִִַָָאמּונה;
את קּׁשר ולא ּתפּלתֹו, את ְְִִִֵֵֶֶֶָֹׁשהרים
הּסלע את וּיְך הּקהל. עם ְִֶֶַַַַַַָָעצמֹו
צּור הּכה ּכביכֹול, – ּפעמים ְְֲִִִֵַַָָָּבמּטהּו

מים עח)וּיזּובּו לב(תהלים ׁשהּכה – ִִֵֶַָָָ
דבר איזה ׁשּלֹוקחין ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶָָָהעליֹון,
מעׂשיו ּבכח ּבא ּכי ּובאנס, ְְְֲִֶַַַָָֹֹֹּבכח
ּפעמים: הּסלע הּכאת וזהּו ְֲִִֶֶַַַַַַַָהּטֹובים.
הּתֹורה ּבאּורי ׁשּלקח – אחת ֵֵֶַַַַַָָָָהּכאה
חּנם מּתנת ּבּקׁש ולא ּובאנס, ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֹּבכח
ׁשּדֹוחק מי ּכי – אחת והּכאה ְִִֵֶַַַַַָָּכּנ"ל,

ּדֹוחקּתֹו ׁשעה הּׁשעה, סד.את (ברכות ְֶַַָָָָ
יג:) ועלועירובין זמּנֹו. קדם ונסּתּלק ,ְְְְִֵֶַַַֹ

הּלב ׁשהיא הּׁשכינה, – ְְְִִִֵֶַַַָהסּתּלקּותֹו
וזה: עליו. ּובֹוכה מיּללת היא ְְִֶֶֶַַַָָָהּנ"ל,
על־ ואהרן מׁשה מתּו ּכי – ְֲֲִִֵֶַַַָֹּפעמים
מי הּמה ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּכאה, ְְֵֵֵֶַָָָָידי
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לאדם אין זה ּובׁשביל וכּו'. ְְְִִִֵֶָָָָמריבה
אּלא ּדבר, ׁשּום על עצמֹו את ְְִֶֶַַָָָֹלדחק
הּׁשם לֹו יּתן אם ּבתחנּונים, ְְֲִִִֵֵֵַַַיבּקׁש
וזהּו: לאו. – לאו ואם יּתן, – ְְְִִִֵֶַָָָיתּברְך
הּתפּלה הינּו ּבי, האמנּתם לא ְְְֱִִֶֶַַַַַָֹיען
מּתפּלת ּתפּלתֹו ׁשהרים ְְִִִִֵֶַַַָּכּנ"ל,
עם עצמֹו את קׁשר ׁשּלא ְִֶֶַַַָָָֹהּקהל,
ּכמֹו: אמּונה, היא והּתפּלה ְְְֱִִַַָָָָהּקהל.
לעיני להקּדיׁשני אמּונה. ידיו ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָויהי
ּכי ּדיקא, להקּדיׁשני – יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָּבני
נתקּדׁש רּבים ׁשל הּתפּלה ְְְִִִֵֵֶַַַַָעל־ ידי
תביאּו לא לכן ּכּנ"ל. יתּברְך ְִִֵֵַַַַָָָֹהּׁשם
הסּתּלקּותֹו, על רמז – הארץ אל ְְְִֶֶַַַָָָוכּו'
למעלה נּתֹוסף ּכן ּגם הּקדּׁשה ְְְִִֵֵַַַָָֻּכי
נמצא, ּכּידּוע. הּצּדיק, ּפטירת ְְְִִִִַַַַַַָָּבׁשעת

ּׁשּנח ידם:מה על נׁשלם ידם על סר ְְִֶֶַַַַַָָָָ

זֹוכיןּובזכּותו ׁשּממׁשיכין, הּתֹורה ִ ְ ְִִִֶַַָ
ּכמֹו ְְְִֵֶֶָלארץ־ יׂשראל,

קה)ׁשּכתּוב ארצֹות(תהלים להם וּיּתן : ְִֵֶֶַַָָ
היא ארץ־ יׂשראל אבל וכּו'. ְְֲִִִֵֶֶָָּגֹוים
על־ידי ׁשּבאים ּדברים מּׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָאחת

ה)יּסּורין הם(ברכות הּיּסּורים ועּקר , ְִִִִִֵַַ
ּדּבת מֹוציאי הרׁשעים, ְְִִִִֵַַָָהּמֹונעים
אּלּו מּתחּלה להכניע וצריְך ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהארץ,
ּבחרּבא אֹותם ולענׁש ְְְְֲִַַָָָָֹהרׁשעים
אחר־ ּכְך יכֹולין ועל־ידי־זה ְְְְִֵֶַַַָָָּוקטלא,
לענׁש הּזה וכח לארץ־יׂשראל. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלילְך
אּלא אפׁשר, אי הרׁשעים ְְִִֶֶֶָָָָאת
ּכי מאדֹום, הּזה הּכח את ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹּכׁשּמקּבלין

חרּבָך ועל ּבבחינת: ׁשּלֹו, הּכח ְְְְִִֶֶַַַַַֹזה
כז)תחיה מּמּזל(בראשית יֹונק והּוא , ְְִִֵֶַַ

:(ה)מאּדים ְִַ

הרּוחנּיֹות,ודע,ז ּכחֹות ׁשעל־ידי ְ ַ ְִֵֶַָָֹ
הּתֹורה מאֹותּיֹות ְִִִֵַַָָהּנבראים
מלאכים הן הן האּלּו הּכחֹות ְִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחּדׁש,
ּכדי מאדֹום הּכח מקּבלין והן ְְְְֱִֵֵֵַַַַָֹמּמׁש,
והן ּוקטלא, ּבחרּבא הרׁשעים ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹלענׁש

ּבבחינת סח)נבראים יּתן(תהלים אדני : ְְֲִִִִִֶַָָֹ
והן רב, צבא המבּׂשרֹות ְְְֵֶַַָָָֹאמר

ּבבחינת הרׁשעים, את (שםמעניׁשין ְְֲִִִִִֶַַָָ
עלצא) וכּו', לְך יצּוה מלאכיו ּכי :ְְְִֶַַַָָָ

וכּו': ּתדרְך ופתן ְְִֶֶַַָֹׁשחל

הינּוואּלּוח הרּוחנּיֹות, הּכחֹות ְ ֵ ְִַַָָֹ
לפי הן ְְִִֵַַָהּמלאכים,
והתחּדׁשּות הּתֹורה; ְְְְְִִַַַָהתחּדׁשּות
ׁשּנּתֹוסף הּקדּׁשה לפי – ְְִִֵֶַַָָֻהּתֹורה
ּכן הּקדּׁשה, רבֹות לפי ּכּנ"ל, ְְְְְִֵַַַַָָֻלמעלה
הּתֹורה, רב ּולפי הּתֹורה, רּבּוי ְְִִִַַָָָֹנמׁשְך
להפְך, וכן הּנ"ל. הּמלאכים רּבּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָּכן
ּכְך ּכל הּקדּׁשה ׁשּלפעמים ְְְִִֶַַָָָָֻהינּו
הּנבראים ׁשהּמלאכים עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֻמעטת,
ּכח, מעּוטי הם הּתֹורה ְִֵֵֵֵַַָֹמחּדּוׁשי
הרׁשעים את לענׁש ּבידם ּכח ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
אּלא ּכח להם ואין ּוקטלא, ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹּבחרּבא
ּולהביא ּבלבד הרׁשעים את ְְְְְִִִִֶַַַָָָלהכניע
אֹותם לענׁש לא אבל ּבלבבם, ְֲֲִֶַָָָָֹֹֹמרְך

אֹותם: להעביר ְְְֲִַַָָּבחרּבא

רטו.(‰) דף פינחס זוהר עיין



כ ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּתּקּונין 247 ִ ִ ָ ְ ִּתׁשעה

אֹותםולפעמיםט להכניע ּגם ְ ִ ְ ָ ִ ְְִַַַָ
ּכח אין ְִֵַַֹּבלבד
מעּוטי הם ּכְך ׁשּכל האּלּו, ְְִֵֵֵֶַַָָָָלּמלאכים
ואין ּכּנ"ל, הּקדּׁשה מעּוט מחמת ְְֲִֵֵַַַַַָֹֻּכח
ּכח לעֹורר הּזה, הּכח אּלא ְֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהם

ה הרׁשעים על ּדּבתהאּמֹות ּמֹוציאי ְִִִֵַַַָָָֻ
לנּו ׁשאין ּבּגלּות, עכׁשו ּכמֹו ְְֵֶֶַַָָָָָהארץ.
אּלא הרׁשעים את ּבעצמנּו לענׁש ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּכח

ּבבחינת א)ּבדיניהם, רׁשע(חבקוק : ְְִִִֵֶַָָ
יצא ּכן על הּצּדיק, את ְִִֵֵֵֶַַַַמכּתיר
את מסּבב הרׁשע ּכי מעּקל; ְְְִִֵֶַָָָָָֻמׁשּפט
לדחֹות ּבעצמנּו ּכח לנּו ואין ְְְְִִֵֵַַַַָֹהּצּדיק,
אֹותֹו לדּון ּבמׁשּפטיהם, אּלא ְְְִֵֶֶָָאֹותֹו
את לרּדף ּכח מהם ּולקּבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּבדיניהם
סּבה הּוא ׁשּלפעמים ודע, ְְִִִֶַָָָָָהרׁשע.
את יכּתיר ׁשרׁשע יתּברְך הּׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאת
לדחֹות ידֹו לאל אין והּצּדיק ְְְִִִֵֵַַַַָהּצּדיק,
מׁשּפטיהם, על־ידי אּלא הרׁשע ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָאת
מׁשּפט יֹוצא הּמׁשּפט ּכח ְְְְִִֵֵַַַָָֹועל־ ידי
הּצּדיק הּקלּפֹות, ּבין ׁשּנפל ְְִִִֵֶַַַַָָֻּדקדּׁשה
הּקלּפֹות, מּבין אֹותֹו מֹוציא ְִִִֵַהּוא
נתעּקל ּכי מעּקּולֹו, הּמׁשּפט ְְְִִִִֵֵֵַַָויֹוצא

ּבבחינת הּקלּפֹות, קמז)ּבין :(תהלים ְְִִִֵַַ
הּוא ועכׁשו ידעּום, ּבל ְְְְִִַַָָָּומׁשּפטים
וזהּו: מעּקּולֹו, ונתיּׁשר מעּקּולֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַיֹוצא

מעּקל: מׁשּפט יצא ּכן ְְִֵֵֵַָָֻעל

להם,ולפעמיםיא אין הּכח זה ּגם ְ ִ ְ ָ ִ ֵֶֶַַַָֹ
לא ּכח להם ְֵֶַָֹֹואין

ּבדיניהם לענׁש ולא ּכּנ"ל, ְְֲֲִֵֶַַַַֹלענׁש
ואין ּבלבבם, מרְך להביא ולא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּכּנ"ל,
ּבלבד, אֹותם להׁשּתיק אּלא ּכח ְְְִִֶֶַַַָָָֹלהם
ׁשּלא ּכדי ּבפנינּו, סרה לדּבר ְְְֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא
המֹון־עם. ּבאזני ּדבריהם ְְְְֲִִֵֵֶַָָיּכנסּו
– להם אין הּכח זה ּגם ְְִִֵֶֶַַַָָֹולפעמים

הּקדּׁשה: מעּוט לפי ְְִִַַָֹֻהּכל

מלְךוזהּו: אל מלאכים מׁשה וּיׁשלח ְ ֶ ְְִִֶֶֶֶַַַָ
הנ"ל)אדֹום בפ' –,(שם מלאכים ֱַ ְ ָ ִ 

–הּנ"ל, אדֹום אמרּכּנ"ל.מל ּכה ֶַַ ֶ ֱ ַַָֹ ַ 
– יׂשראל הּמלאכיםאחי הינּו ָ ִ ִ ְ ָ ֵ ְְִַַַָ

ׁשל טהֹורֹות מּמאמרֹות נתהּוּו ְְֲִִֵֶַַָָהאּלּו
אמר יּתן ּבבחינת ּכּנ"ל, ְְִִִִֵֶֶַַַָֹיׂשראל

רב. צבא אתהמבּׂשרֹות ידעּת אּתה ְְַַַָָָ ָ ָ ַ ְ ָ ֶ 
וּירדּו מצאתנּו, אׁשר  ְ ֵ ַ ְ ָ ָ ְ ֶ ֲ ָ ָ ְ ַהּתלאה

– מצרים ּדיקא,אבתינּו ידעּת אּתה ֲ ֵֹ ִ ְ ַ ִ ְְַַַָָָָ
ּגלּות ּובפרט ידֹו, על הענׁשים ּכל ְֳִִִַָָָָָָּכי
הּברית ּפגם על ׁשהיה ְְְִִִֶַַַַָָמצרים,
ּבא, חרב הּברית ּפגם ועל ְְְִֶֶַַַַַָָּכּידּוע,

וכּו'כו)(ויקראּבבחינת נקמת ;(ו)חרב ְְִִֶֶֶֶַֹ
ּכּנ"ל. חרב על ממּנה לנּווהּוא וּירעּו ְְֶֶֶַַַַֻ ָ ֵ ָ 

אלקינּו ה' אל וּנצעק  ֵֹ ֱ ֶ ַ ְ ִ ַ ִ ְ ִ ַהּמצרים
מלא חכמינּווּיׁשלח ּפרׁשּו – ַ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ְֲֵֵָ
לברכה מׁשה.(ז)זכרֹונם זה וּיֹוציאנּו: ְְִִֶֶַָָָ ִ ֵ 

הּדעת,– ּפגם הּוא הּברית ּפגם ְְְִִַַַַַַּכי
ד)ּבבחינת והּקֹול(בראשית אדם; וּידע ְְִִֵַַַַָָ

הּקֹול ּבבחינת הּדעת, מעֹורר ְְִִֵַַַַַהּוא
הּכּונה זה:(ח)מעֹורר ּובׁשביל וּנצעק. ְְִִֵֶַַַָָ ִ ְ ַ 

(Â).כו דף וארא וזוהר ע"ב רמ דף ויחי זוהר שם.(Ê)עיין בפרש"י ומובא פ"א ברכות(Á)ויק"ר עיין
ד]. סעיף ס"א [ובסי' קא סימן אור"ח ובשו"ע שם יונה ורבינו ובהרא"ש ע"ב כד



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רמח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

– קֹולנּו את וּיׁשמע והּקֹולוכּו', ְ ַ ִ ְ ַ ֶ ֵ ְַ
הּדעת, מלאמעֹורר זהוּיׁשלח – ְֵַַַַ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ֶ

התּגּלּות ועל־ידי ּדעת, ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַמׁשה,
ּובׁשביל וּיֹוציאנּו. אז: ּכתּקּונֹו, ְְִִִִֵַַַַָהּדעת
ּכי רם, ּבקֹול ההּגדה את אֹומרים ְְִִֶֶַַָָָזה
ּבבחינת: קֹול, על־ידי היתה ְְְְִִֵַַַָָָֻהּגאּלה
זה ּובׁשביל קֹולנּו. את ְְִִִֵֶֶַַוּיׁשמע
על להֹורֹות "הּגדה", ּבׁשם ְְְִֵֵַַָָנקראת

ּבבחינת הּברית, ד)ּתּקּון וּיּגד(דברים : ְְִִִִֵַַַַ
ּביין, הּמצוה ועּקר ּבריתֹו. את ְְְְִִִִֶֶַַַָָלכם
ּבבחינת: הּדעת, ּתּקּון על ְְִִִַַַַַלהֹורֹות

ּפקחין וריחני ע)ּבחמרא ,(סנהדרין ְְְְִֵֵַָָָ
ראׁש נעׂשה זכה – ּתירֹוׁש ְֲִִִֶַַָָֹּובבחינת:

ּדעת.(שם) הינּו ,בארצ ּנא אעּברה ְֶַַַ ְ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ 
ּדרְך– לארץ־ יׂשראל לילְך ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשרצּו

מּמּנּו לקּבל ּכּנ"ל, אדֹום ׁשל ְֱִֵֶֶַַַֹּכחֹות
ּבחרּבא הרׁשעים את לענׁש ְְְֲִֶַַַָָָֹֹּכח
ּבדרְך לילְך ׁשּיּוכלּו ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶֶָָּוקטלא,
ּבׁשביל ולא עֹולם, ׁשל מלּכֹו ְְְִִֶֶֶַַָֹהּמלְך,

וזה: הּזה. העֹולם נלּתענּוגי לא ְֲֵֵֶֶַַָָֹ ֵ 
באר מי נׁשּתה ולא ּובכרם  ֵ ְ ֵ ֶ ְ ִֹ ְ ֶ ֶ ְ ֶ ָ ְּבׂשדה

ּכל– הּזה, העֹולם ּתענּוגי ּבחינת ְֲִֵֶֶַַַָָָזה
רצֹוננּו: אּלא רצֹוננּו, אין ּדרזה ְְֵֵֵֶֶֶָ ֶ 

– נל אֹותנּוהּמל ימנעּו ׁשּלא ּכדי ַ ֶ ֶ ֵ ֵ ְְְִֵֶָֹ
ׁשל מלּכֹו ּבדרְך מּלילְך ְְְִִֵֵֶֶֶַָָהרׁשעים

תעברעֹולם. לא אדֹום אליו וּיאמר ַָ ֶֹ ֵ ָ ֱ ַֹ ֲ ֹ
– לקראת אצא ּבחרב ּפן ּכלּבי, ִ ֶ ַ ֶ ֶ ֵ ֵ ִ ְ ָ ֶ ָ

ּכּנ"ל. הּקדּׁשה ּכח מעּוט מחמת ְֲִֵַַַַַָֹֹֻזאת
גבּולוזהּו: קצה עיר בקדׁש ואנחנּו ְֶַ ֲ ַ ְ ְ ָ ֵ ִ ְ ֵ ְ ֶ 

ּכל־ ּכְך– ׁשהּקדּׁשה מחמת ְְֲֵֶַַַָָָֻהינּו

ּבגבּול ׁשהיא ּפחּותה, ְְְְִִֵֶַָָּבמדרגה
ּובׁשביל נֹוגעת, וּיאמרהּטמאה זה: ְְִִֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהּוא מי ּכי וכּו'; ּבי תעבר ְֲִִִֶַֹֹלא
להתּגרֹות אין ּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵַַָָָּבמדרגה

ּבֹולע מּמּנּו צּדיק ּכי דףּברׁשעים, (ב"מ ְִִִִִֵֶַַָ
נעלה.עא.) ּבמסּלה אליו –וּיאמרּו ַ ְֹ ֵ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ֲ ֶ 

ּבלבבם מסּלֹות פד)ּבחינת ,(תהלים ְְְִִִַָָ
ּבלבבם. מרְך מימילהביא ואם ְְְִִֶָָָֹ ִ ֵ ֶ 

– מׁשּפט,נׁשּתה ּבחינת זה מימיָך ִ ְ ֶ ְְִִֵֶֶַָ
ה)ּבבחינת מׁשּפט;(עמוס ּכּמים ויּגל : ְְְִִִִִַַַַָ

את לכף צריְך לפעמים ּכי ְְִִִִֶַָָָֹהינּו
ּבמׁשּפטיהם. מכרםהרׁשעים ונתּתי ְְְְְִִֵֶָָ ָ ַ ִ ִ ְ ָ 

הּׁשחד– הינּו ּדמיהֹון, את ְְְֵֶַַַַֹּתרּגּומֹו:
ממֹון, להם לּתן וצריְך ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּמקּבלין,
העּקּול מן מׁשּפט להֹוציא ְְְִִִִֵָָּכדי

אעברהּברצֹונם. ּברגלי ּדבר אין רק ְִַָ ֵ ָ ָ ְ ַ ְ ַ ֶ ֱ ָֹ 
ּכדי– ּבכחָך, ולעבר לילְך רֹוצה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַֹֹאני

ׁשּלא ּכדי הרׁשעים, את ְְְְִִֵֶֶַָָֹלהׁשּתיק
המֹון־ הינּו ּברגלי, דבריהם ְְְְְֲִִֵֶַַַָיּכנסּו

ּכמֹו רגלין, ּבׁשם המכּנים (שמותעם, ְְְְִִֵַַַָֻ
ּברגליָך.יא) אׁשר העם וכל וּיאמר: ְְְֲֶֶַַָָָ ֶֹ 

– תעבר מחמתלא הּוא זה וכל ַֹ ֲ ְֲֵֶַָֹ
לׁשּפְך צריְך ּכי ּכּנ"ל. הּקדּׁשה ְְִִִִַַַָָֹֻמעּוט
את ּולקּׁשר הּתֹורה קדם ְְִֵֶֶַַָָֹּתפּלתֹו
ועל־ הּׁשֹומעים, הּנפׁשֹות עם ְְְְִִַַַַָעצמֹו
למעלה, יתרה קדּׁשה נּתֹוסף ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻידי־זה

יד)ּבבחינת הדרת(משלי ּברב־עם : ְְְִִַַַָָ
רּבּוי ּכן הּקדּׁשה, רבֹות ּולפי ְְְִִֵֶֶַָֻמלְך;
הארת רב ּולפי הּתֹורה, ְִֶֶַַַָָָֹהארת
הּמלאכים, ּכחֹות נתרּבּו ּכן ְְִִֵַַַַָָֹהּתֹורה,



כ ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּתּקּונין 249 ִ ִ ָ ְ ִּתׁשעה

לענׁש יכֹול ּכן הּמלאכים, ּכחֹות ְְֲִִֵַַַָָֹֹּולפי
ּדּבה: מֹוציאי הרׁשעים ְִִִֵֶָָָאת

ּפרּוׁש ּתליתאה:וזה ּפרקא ְ ֶ ֵ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ָ 
ּתּקּונין  ִ ִ ָ ְ ִּתׁשעה

לדקנא, אתמסרּו לּזקןיּקירין הינּו ַ ִ ִ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְֵַַָ
לֹו נמסר לדרׁש, ּביׁשיבה ְְִִִִֵַַָהּיֹוׁשב

הּנ"ל: ּבחינֹות אתא.ּתׁשעה קח ְְִִֶַַַָ
ּכּנ"ל. העדהב.הּמּטה את והקהל ְְֵֵֶֶַַַַַָָ

ּכּנ"ל. רעתם להכניע – ג.ּכּנ"ל ְְִַַַַַַָָָ
ּבתחנּונים – הּסלע אל ְְְֲִִֶֶֶַַַַודּברּתם

עּמהםד.ּכּנ"ל. ׁשּיקּׁשר – לעיניהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּכּנה.ּכּנ"ל. ּדּבּורי־ אׁש ו."ל.להמׁשיְך ְְִִֵֵַַַַַ
ּכּנ"ל. ּתֹורה ּבריאתז.להמׁשיְך ְְְִִַַַַָ

ּכּנ"ל. ּכחח.הּמלאכים לקּבל ְְִֵַַַַַַָֹ
ּכּנ"ל. הּׂשֹונאים את להכניע ְְְֱִִֵֶַַַַַמאדֹום

ואּלּוט. ּכּנ"ל. לארץ־ יׂשראל ְְְִֵֵֶֶַַָָלבֹוא
הּדֹורׁש: לּזקן ּדאתמסר ּכלּתּקּונין ְְְִִִֵֵַַַָָ 
– אתּגליא ולא ּדאתטּמר רמזמה ָ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ֶֶ

ׁשּנסּתּלק מרים ּבחינת נׁשמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
–ּכּנ"ל. אׁשּתכחאׁשּתכח ּפרּוׁש, ִַַ ְ ְ ַ ְְִֵַ

ּׁשהיה מה ּכל הּזה זקן על־ ידי ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָעכׁשו
ׁשּנסּתּלק. נׁשמה על־ידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמׁשּתּכח
ּתּקּונין: ּתׁשעה והֹולְך מסּדר ְְְְְִִִֵֵַַָָועכׁשו
נימין, על נימין קדמאה:  ִ ִ ַ ִ ִ ָ ָ ְ ַ ָ ִּתּקּונא
ריׁשא עד ּדאדנין ּפתחי  ָ ֵ ַ ִ ְ ֻ ְ ֵ ְ ִ ֵ ַ ִמּקמי

– נימין ׂשערֹות,ּדפּמא. ּבחינת ְ ֻ ָ ִ ִ ְְִַָ
צּיֹון ׁשערי פז)ּבחינת ּבחינת(תהלים , ְְֲִִִֵַַַ

ּכּנ"ל. מּצּיֹון יׁשלח עּזָך מּקמימּטה ְְִִִִֵַַַַֻ ַ ֵ 
– ּדאדנין ׁשּׁשמעּוּפתחי קדם הינּו ִ ְ ֵ ְ ֻ ְ ִ ְְֶֶַָֹ
לקּבל, יכֹולין ּדפּמאאם ריׁשא עד ְְִִֵַַ ֵ ָ ְ ֻ ָ 

וזהּו– נעׂשה; ואמרּו ּפיהם ְְְְֲִֶֶֶַָָּפתחּו
קיב) לאדניכּו.(כתובות ּפּמיכּו ּדקדמי :ְְְְְְִַַַֻֻ

לריׁשא האי מריׁשא ּתנינא:  ָ ֵ ְ ַ ָ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ָ ִּתּקּונא
– ּכּנ"ל,אחרא רעתם להכניע הינּו ָ ֳ ָ ְְְִַַַַַָָָ

רׁשּות מּתחת אֹותם מֹוציא ְִִֶַַָָּובזה
ּתחת אֹותם ּומכניס ְְְֳִִַַַָָָָּדסטרא־אחרא
האי מריׁשא וזהּו: הּקדּׁשה; ְְְֵֵֶַַָָֻרׁשּות

אחרא. ּתליתאה:לריׁשא ּתּקּונא ְֳִֵָָָ ָ ְ ִ ָ ָ 
ארחא נקּבין ּתרין מּתחֹות  ָ ְ ָ ִ ְ ֻ ֵ ְ ְ ִ ַ ְ ְ ִאׁשּתכח

אתחזיא ּדלא ּבחינתמליא הינּו – ַ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ְְִַַ
הּסלע אל ודּברּתם ּבחינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹחטם,

ּבחינת מח)ּכּנ"ל, ּותהּלתי(ישעיהו : ְְִִִַַַָ
לְך. –אחטם מליא איןארחא ּכי ֱֶָָָ ְ ָ ַ ְ ָ ִֵ

ליראיו לד)מחסֹור מליא.(תהלים וזה , ְְְִֵֶַַָָ
ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת היא ְְְְְִִִִִַַָָויראה

לא) ּבחינת(משלי תתהּלל, היא ה' ְְְִִִִַַַָיראת
ּבחינת יא)חטם, ּביראת(ישעיהו והריחֹו ְְְֲִִִֶַַַֹ

–ה'. אתחזיא להקטיןּדלא צריְך ּכי ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ְְִִִַָ
ּכּנ"ל, ּבזכּותֹו יתלה ולא עצמֹו, ְְְְִִֶֶַַַֹאת

כה)ּבבחינת לפני(משלי ּתתהּדר אל : ְְְִִִִֵַַַַ
עלעיןמלְך. רביעאה: ּתּקּונא ִֶֶ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ִ 

ּגיסא ּומהאי ּגיסא מהאי  ָ ִ ַ ֵ ָ ִ ַ ֵ ָ ְ ַ ְ ִאתחפין
עם– התקּׁשרּות ּבחינת ְְְְִִִַַַהינּו

מּכל אֹותֹו מחּפין והם ְְְִִִֵֵֶַָנׁשמֹותיהם,
ּתריןּתּקּונאצד. אתחזין חמיׁשאה: ִַ ָ ֲ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ֵ 

– ּתּפּוחין ּכורּדא. סּומקין  ִ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ַּתּפּוחין
ׁשּנפּתחים, הּלב מפּתחי ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָזה
ונׁשּפע העליֹון לב רחמי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּנכמר
ּבחינת אׁש, ּדּבּורי חּמים, ְִִִִִֵֵַַּדּבּורים

ּכּנ"ל. ּכורּדא ּתּקּונאסּומקא ְְְִַַַָָ ָ 
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אּכמין ּתליין חּוטא ּבחד  ִ ָ ֻ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ָ ָ ִ ְׁשתיתאה:
– חדוֹוי עד ּבחינתּתּקיפין זה ְ ִ ִ ַ ַ ְ ְִֶַ

ּבחינת ׁשהם ּכּנ"ל, הּתֹורה ְְִֵֶַַַַַַָָהמׁשכת
ה) ּכעֹורב,(שה"ש ׁשחרֹות ּתלּתּלים :ְְִֵַַָֹ

הלכֹות ׁשל ּתּלים ּתּלי (עירוביןׁשהם ֲִִִֵֵֶֶָ
מעֹויכא:) עד חדוֹוי, עד הּנמׁשכים ,(ט), ְְִִֵֶַַַָ

מ)ּבבחינת מעי.(תהלים ּבתֹוְך ותֹורתָך : ְְְְִִֵַָָ
– חּוטא ּבחד נ)ּבבחינתותלין :(שם ְ ָ ְ ָ ְ ַ ָ ְִִַ

ׁשהּקדֹוׁש־ מאד, נׂשערה ְְְֲִִֶַָָָֹּוסביביו
ּכחּוט צּדיקים עם מדקּדק ְְְִִִֵַַָּברּוְך־הּוא

קכא) ּכחּוט־ הּׂשערה,(יבמות ּוכׁשּפֹוגמים ;ְְְֲִֶַַָ
אּלּו להמׁשיְך ּבידם ּכח אין ְְְֲִֵֵַַַָָֹאזי

הּנ"ל. ׁשביעאה:הלכֹות ּתּקּונא ֲִַַָ ָ ְ ִ ָ ָ 
– אתּפנּון ּכורּדא סּומקא  ַ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִׂשפון
ּבבחינת ּכּנ"ל, מלאכים ּבריאת ְְְְִִִִַַַַַַָהינּו

לג) צבאם.(שם ּכל ּפיו ּוברּוח סמקא: ְְִַָָָֻ ְ ָ 
– קד)ּבבחינתּכורּדא מׁשרתיו(שם : ְ ַ ְ ָ ְְְִִַָָ
להט. זעיריןאׁש ּתמינאי: ּתּקּונא ִֵֵֹ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ִ ִ 

– קדלא ּומחּפין ּבגרֹונא הינּונחתין ָ ֲ ִ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְַ
להכנ מאדֹום, ּכח אֹויביםלקּבל יע ְְְְֱִִֵֵַַַַֹ

ערף. –הּפֹונים ּכחזעירין ּבחינת זה ְִֶַֹ ֵ ִ ְִֶַַֹ
ּבחינת א)אדֹום, נתּתיָך(עובדיה קטן : ְְֱִִַַָֹ

–ּבּגֹוים. ּבגרֹונא חרבנחתין ּבחינת ִַָ ֲ ִ ְ ָ ָ ְִֶֶַ
ּבחינת קמט)הּנ"ל, אל(תהלים רֹוממֹות : ְְִֵַַַ

ּפיפּיֹות. וחרב ּתּקּונאּבגרֹונם ְְִִִִֶֶָ ָ 
נחתין ּוזעירין רברבין  ִ ֲ ָ ִ ִ ְ ִ ְ ְ ַ ָ ָ ִ ְּתׁשיעאה:

– ארץ־יׂשראלּבׁשּקּולא ּבחינת הינּו ְ ִ ָ ְְְִִֵֶֶַַָ
ּבחינת ׁשהם לׁשבטים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּנחלקה

ּגדלֹות עם קטּנֹות קד)חּיֹות .(שם ְְִַַֹ
– ּתּקיף ּגּבר אׁשּתכח הינּוּבאּלין ְ ִ ֵ ִ ְ ְ ַ ִ ָ ַ ִ ְַ

אזי ארץ־ יׂשראל, לבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכׁשּבא
ׁשּבא קדם ּכי ּתּקיף, ּגּבר ְִִִִֶֶַָָָֹנקרא
יתהּלל אל אזי ארץ־יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָלבחינת

ּכמפּתח כ)חגר אחר־ ּכְך(מלכים־א אבל ; ְֲִֵֵַַַַָָֹ
מלחמה: איׁש נקרא אז ְְְִִִֵֶַָָָָּכׁשּנֹוצח,

ּבראׁש־הּׁשנההּתֹורה נאמרה הּזאת ַ ָ ְְֶֶַַָָָֹֹ
ּפסּוק פט)על אׁשרי(תהלים ְֵַַָ

זכינּו לא אְך תרּועה, ידעי ְְִֵַָָָָֹֹהעם
ּבאּור הּקדֹוׁשה ידֹו מּכתיבת ְְְִִֵֵַַַָָלקּבל
ּגם הּנ"ל. הּתֹורה על־ּפי הּפסּוק ִֶַַַַַַָָזה
סּפר הּזאת, הּתֹורה ׁשאמר ִֵֶֶַַַָָֹֹקדם
נֹוראה מעׂשה מּקדם זמן ְֲִֵֶֶֶַַָָֹאיזה
אֹו ּבהקיץ ׁשראה, ּבמקֹום ְְִֶֶָָָָָָׁשראה
ּתּקּונין ט' ׁשהּתֹורה ואמר ְֲִִֶַַַָָּבחלֹום,
הּנֹוראה הּמראה על ּפרּוׁש היא ְִֵֶַַַַַַָָהּנ"ל
עֹוד הּׁשם ירצה ואם ׁשּסּפר. ְְִִִֵֵֶֶַַֹהּזאת
אּלּו ּדברים לבאר לּמֹועד ְְִֵֵֵַָָָחזֹון
יתּברְך: הּׁשם ּבעזרת אחר ְְְְִֵֵֶַַַַָָּבמקֹום

(Ë).הנחל מי בספר עיין
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כ תפילה

ÔÓ"¯eˆa ÈaÏ ÛËÚa ‡¯˜‡ EÈÏ‡ ı¯‡‰ ‰ˆwÓ .dÈ ·Á¯na È��Ú dÈ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ƒ«≈«»»ƒ»»»ƒ«∆¿«»ƒ¿≈»»∆≈∆∆¿»«¬…ƒƒ¿
,ÈÏÚ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚÈ ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,"È�Á�˙ ÈpnÓ Ìe¯È»ƒ∆ƒ«¿≈ƒ«¬…»«¿¿«¬∆«¬»∆«¿ƒ»«
¯L‡k .e�˙M„˜ ¯B˜Ó ‡È‰ ¯L‡ ,‰LB„w‰ ı¯‡Ï ‰¯‰Ó ‡·ÏÂ CÏÈÏ È�kÊÂ È�¯ÊÚÂ¿»¿≈ƒ¿«≈ƒ≈≈¿»…¿≈»»»∆«¿»¬∆ƒ¿¿À»≈«¬∆
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈeÏz e�˙e„‰È ÏÎÂ e�˙¯‰ËÂ e�˙M„˜ ÏkL e�È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È ‰z‡«»»«¿»¿…»¡…≈∆»¿À»≈¿»√»≈¿»«¬≈»¿∆∆ƒ¿»≈
ÏÚ Ì‡ Èk ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ˙BÏÚÏÂ CÏÈÏÂ ,˙Ó‡a ÈÏ‡¯NÈ LÈ‡ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆¡∆¿≈≈¿«¬ƒ«¿»¿«¿»ƒƒ«
ÏkÓ da z¯Áa ¯L‡ ı¯‡‰ ,e�˙M„˜ ÌB˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï ÔÈÎBfL È„È¿≈∆ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿¿À»≈»»∆¬∆»«¿»»ƒ»
‰z‡ ¯L‡ ı¯‡ ,‰ÏÁ�Ï ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ¯Á·p‰ Ï‡¯NÈ EnÚÏ d˙B‡ z˙�Â ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿»«»»¿«¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ»»«ƒ¿«¬»∆∆¬∆«»
È�ÈÚ „ÈÓz d˙B‡ L¯c EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ¯L‡ ı¯‡" :·e˙kL ‰Ók „ÈÓz d˙B‡ L¯Bc≈»»ƒ¿»∆»∆∆¬∆¿…»¡…∆…≈»»ƒ≈≈
˙BÚÈ�n‰ Èea¯ ÌˆÚ zÚ„È ‰z‡Â ."‰�L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰�M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…∆»≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»¿«»»«¿»…∆ƒ«¿ƒ
CÏÈÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡ Ì„È ÏÚ ¯L‡ ‰fÓ e�˙B‡ ÌÈÚ�Bn‰ ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ·ea¯Ú‰Â¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ∆¬∆«»»≈»¿ƒ≈≈
ı¯‡Ó ÌÈL¯‚Ó e�‡Â ,ı¯‡Ï ıeÁa e�È˙B�Le e�ÈÓÈ e�Èlk ¯·Îe .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·ÏÂ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ»≈¿≈¿»»∆¿»¿…»ƒ≈∆∆
˙·LÏ ,e�ÈÓÈ C¯‡Â e�ÈiÁ ‡È‰ ¯L‡ ,‰Â‰È ˙ÏÁ�a ÁtzÒ‰Ó ‰LB„w‰ ı¯‡Ó ,ÌÈiÁ‰««ƒ≈∆∆«¿»≈ƒ¿«≈«¿«¬«¿…»¬∆ƒ«≈¿…∆»≈»∆∆

.‰Â‰È e�Ï Ô˙� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ÏÚ«»¬»»¬∆»«»¿…»

B�Ba¯e�Ú¯Ê ··Ï ˙‡Â e�··Ï ˙‡ ¯¯BÚ˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«≈»≈¿«¬∆»«ƒ¿≈∆¿»≈¿∆¿««¿≈
˙e˜˜BzL‰Â ÌÈÏB„b ÌÈÚebÚ‚Â ÔÈÙeqk e�Ï eÈ‰iL Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ··Ïe¿«»«¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿
¯L‡ „Ú Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï ˙Ó‡a „ÈÓz ˜˜BzL�Â ÛÒÎ�Â .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ı¯Ó�ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ∆¡∆»¿∆∆ƒ¿»≈«¬∆
¯¯BÚ˙‰Ï ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊ� ÔÚÓÏ ,‰¯‰Óa ‰LB„w‰ ı¯‡Ï ‡B·Ï EÈÓÁ¯a e�kÊz¿«≈¿«¬∆»»»∆«¿»ƒ¿≈»¿««ƒ¿∆«¿≈∆¿ƒ¿≈

.E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ˙Ó‡a∆¡∆«¬»¿¿ƒ¿»∆

ÒeÁ,ı¯‡Ï ıeÁa ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,e�ÈÓÈ ‰l·� ‡lL ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ e�ÈÏÚ ‡� ÏBÓÁÂ«¬»»≈»≈«¬ƒ∆…¿«∆»≈«¿»¿»»∆
ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,˙‡f‰ ˙Úa e�È˙eLÈÏÁÂ e�È˙B‡Ïz Ïk ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èkƒ«»»«¿»∆»¿»≈«¬ƒ≈»≈«…¿≈»¿ƒ
˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÚ�Bn‰ ˙BÓeˆÚ‰ ˙BÚÈ�n‰ Èea¯ ¯aLÏ¿«≈ƒ«¿ƒ»¬«¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈«¿≈¬»ƒ¿»
EÈ„ÒÁ·e ÏB„b‰ EÁÎa Ì‡ Èk ,Ì¯aLÏ e�È„È ‰¯ˆ˜ ¯L‡ ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�Ó¿ƒ¿ƒƒ¬∆»¿»»≈¿«¿»ƒƒ¿…¬«»«¬»∆
EnÚ ÏÚ ÏÓÁ .ÌÈÓMaL e�È·‡ EÈÏÚ Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»∆»ƒ∆«»«ƒ¬…««¿
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כאתורה

רביע ּדספראּפרקא אה ִ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ 
 ָ ִ ְ ִּדצניעּותא

ּוסתים טמיר וכּו':עּתיקא ַ ִ ָ ְ ִ ְ ִ ְ 

ּפרׁשּבהעלת וכּו', הּנרֹות את ְ ַ ֲ ְֹ ְֵֵֵֶַ
מאליה: עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרׁש"י:

צרּתניּכתיבא וקדם אחֹור (תהלים: ְ ִ ְִֶֶַָָָ
ׁשאדםקלט) ׂשכל, יׁש ּכי .ִֵֵֶֶָָ

רּבֹות, הקּדמֹות על־ ידי אֹותֹו ְְִֵַַַַָמּׂשיג
ויׁש אחֹור; ּבׁשם מכּנה הּזה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֻוהּׂשכל
הקּדמה, ׁשּום ּבלא לאדם ׁשּבא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׂשכל
מכּנה וזה אלקי, ׁשפע על־ידי ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֻאּלא
והתלהבּות ּפנים. ּבׁשם קדם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָּבׁשם
ּכי הּׂשכל, ּתנּועת מחמת נֹולד ְֲִֵֵֵֶַַַַָהּלב
ּולפי חם, ׁשּמֹוליד הּתנּועֹות ְְִִֶֶַַֹטבע
מֹוליד ּכן הּׂשכל, ּתנּועֹות ְְִִֵֵֶַמהירּות
אלקי, ׁשפע על־ ידי נמצא ּבּלב. ְְֱִִֵֵֶַַַָֹֹחם
ּבמהירּות, לאדם נׁשּפע ְְִִִֵֶֶַָָָָׁשהּׂשכל
ּבׁשּום להׁשּתּמׁש צריְך ְְְִִֵֵֶַָׁשאין
הּמהירּות זאת על־ ידי ְְְִֵַַַָָֹהקּדמה,
מאליה: ּתמיד עֹולה הּלב ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשלהבת

אלקיאבלב ׁשפע לבחינת להּגיע ֲ ָ ְְֱִִִִֶַַַַֹ
לזה, לבֹוא אפׁשר אי ְִֶֶַַָָָהּנ"ל

ועיניו וחטמֹו ּפיו את ׁשּיקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
אלקי ׁשפע לֹו מאירין הן והן ְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹואזניו,
עצמֹו את ׁשּיׁשמר הינּו, ְְְִֶֶַַַַֹהּנ"ל.
יראת לֹו ויהיה מּפיו, ׁשקר ְְְְִִִִִִֶֶֶַמּלהֹוציא
ּבבחינת חטם, ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶֶַַַָֹׁשמים,

יא) לֹו(ישעיהו ויהיה ה', ּביראת והריחֹו :ְְְְֲִִִֶַַ
ּבאדנין, הּתלּוי חכמים, ְְֱֲִִַַָָֻאמּונת

כב)ּבבחינת חכמים;(משלי ּדברי ׁשמע : ְְְֲִִִִֵַַָ
הן הן ּכי ּברע, מראֹות עיניו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָויעצים
הּנ"ל אלקי ׁשפע את ְְֱִִֶֶַַַַֹהמעֹוררין
והעינים והחטם הּפה ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָֹלבֹוא,
מעֹוררין והן ּבּמח, ּתלּויים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹוהאזנים
קדם, ּבבחינת ׁשּיהיה הּמח ְְִִִֶֶֶֶֶַַַֹאת

ּבחינת וזה ּפנים. קיט)ּבבחינת :(תהלים ְְְִִִִֶַַָ
מח ּבחינת זה – אמת ּדברָך ְְְֱִֶֶַַָֹֹראׁש

וזה ּפה; אצל קיא)הּנאמר ראׁשית(שם : ְֱִֵֵֶֶֶֶַַ
מח ּבחינת זה – ה' יראת ְְְִִֶַַַָָֹחכמה

ּבחינת וזה חטם; אצל (משליהּנאמר ְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹ
ּבחינתט) זה – ויאהבּך לחכם הֹוכח :ְְְֱִֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת: אדנין, אצל הּנאמר ְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֻמח
ּבחינת וזה חכמים; ּדברי ְְְְֲִִִֵֶַַָׁשמע

ג) זה(בראשית – ׁשניהם עיני וּתּפקחנה :ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
הן והן עינין. אצל הּנאמר מח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹּבחינת

ה נקּבאׁשבעת ּותרין ּפה ּכי ּנרֹות, ְְְִִֵֵֶַַָֻ
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הם אדנין ּותרין עינין ּותרין ְְְְְִִֵֵֵַָֹֻחטמא
ּדא ּומנרּתא הּנרֹות, ׁשבעת ְְְְִִֵַַַַָָּבחינת

הּמנֹורה(א)ריׁשא ּופני הּמח, הינּו , ְְְֵֵַַַַָָֹ
הּנ"ל: אלקי ׁשפע ְֱִֶַַַַֹהינּו

אלקיג ּבחינתוׁשפע הּוא הּזאת ְ ֶ ַ ֱ ִֹ ְִַַֹ
הּוא סּכה ּכי ִָָֻֻסּכה,

ּברּוח־הּקדׁש ׁשּסכה ּכי(ב)ּבחינת , ְְִִֶֶַַַָָֹ
וסּכה אלקי. ׁשפע הּוא ְֱִֶֶַַַָֹֹֻרּוח־הּקדׁש
עננים, ׁשבעה על־ידי ּבא היא ְְֲִִִֵַַָָָֹהּזאת
ּכּנ"ל, הּנרֹות ׁשבעת ּבחינת ְְְִִֵַַַַַַהינּו
הּמנֹורה, ּפני מּׂשיג האדם ְְִֵֶַַַָָָָָָׁשעל־ידם
ורּוח־ אלקי. ׁשפע הינּו סּכה, ְְְֱִֶַַַַָֹֻהינּו
ׁשהיא החכמה, ׁשם על נקרא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּקדׁש

ּכּידּוע מּקדׁש, הּבא חכמה .(ג)רּוח ְִֶַַַַָָָָֹ
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲִֵֶֶָָָוזה

אּלא(ד)לברכה מסּככין ׁשאין מּנין : ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּובדבר טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֵֵֶַָָָָָֻּבדבר
ואד ׁשּנאמר: הארץ, מן ְֱִִֵֶֶֶֶַָָׁשּגּדּולֹו
דבר הּוא אד מה הארץ; מן ֲִֵֶֶַָָָָָיעלה
אּלא ּגּדּולֹו ואין טמאה מקּבל ְְְִֵֵֵֶֶַָָֻׁשאין
אּלּו הן הן ואד וכּו'. הארץ ְְִֵֵֵֵֶָָמן
קדׁש, ּבחינת והן הּנ"ל, ְְֲִִֵֶַַַָָֹהעננים
המקּבל צריְך ּכי הארץ, מן ְְִִִִֵֵֶַַָָָּוגדלין
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ּכי חכם, להיֹות ְִִֶַַָָָָהּזה

לחּכימין חכמתא יהב ,(ה)הּוא ְְְִִֵַָָָ
לא)ּבבחינת לב(שמות חכם ּכל ּובלב : ְְֲִִֵֵַַָ

חכמה :(ו)נתּתי ְִַָָָ

רּוח־הּקדׁשוסּכהד הינּו הּנ"ל, ְ ֻ ָ ְֶַַַַַֹ
הּנ"ל, אלקי ׁשפע ֱִֶַַַַַֹהּנ"ל,
הּזה ׁשהּׂשכל מּקיפין, ּבחינת ְִִִֵֶֶֶַַַַהּוא
הּמח ׁשאין עד למאד, עד ּגדֹול ְִֵֶַַַַָֹֹהּוא
אּלא ּבּמח, נכנס ואין לסבלֹו ְְְְִֵֶַַָָָָֹיכֹול
ׁשאנּו ּכמֹו הראׁש. את מּקיף ְִֶֶַָָֹהּוא
ׁשאין עמּקֹות, חכמֹות ּכּמה ְֲִֵֶַָָֻרֹואים
ּבריֹו, על להבין האנֹוׁשי ּבּמח ְְְֱִִֶַַַָָֹֹֻיכלת
ׁשאנּו מבּוכֹות וכּמה ּכּמה ְְְֶַַָָָּכמֹו

והּבחירה,נ הידיעה ּכמֹו ּבהם, בֹוכים ְְְְְִִִֶַַָָָ
את להבין יכֹול אנֹוׁשי ׁשל מח ְֱִִֵֶֶֶַָָֹׁשאין
הּוא הּזה והּׂשכל הּזאת, ְְִֵֶֶַַַַָֹהידיעה
ּבפנימּיּות נכנס ׁשאין מּקיף, ְְְִִִִִִֵֶַַָּבחינת
מּבחּוץ, אֹותֹו מּקיף אם ּכי ִִִִַַַַֹהּמח,
חּיּותֹו מקּבל הּפנימי ְְְִִִֵֵֶַַַוהּׂשכל

הּזה: ִֵֶַַַמהּמּקיף

ּכל־ זמןודע, הּבחירה: ּכח עּקר ׁשּזה ְ ַ ְְִִֶֶַַַַָָֹ
להבין ּגדֹול ּכְך ּכל אין ְִֵֵֶֶַָָָָׁשהּׂשכל
הּבחירה ּכח אזי והּבחירה, ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹהידיעה
לבחר ּכח ּבידֹו יׁש ּכי מקֹומֹו, ְְְִִֵַַָֹֹעל
ּכׁשּיכנס אבל הּפּוכֹו; אֹו ְְֲִִִֶַַָֹהחּיים
יתּגּדל ואז לפנים, הּזה ְְְִִִִֵֶַַַַָהּמּקיף
לאנֹוׁשי ויתּגּלה האנֹוׁשי ְְֱֱִִִֵֶֶַַָָהּׂשכל
יתּבּטל אז – והּבחירה ְְְְִִִֵַַַָָָהידיעה
ׁשל גּדּולֹו על־ידי אז, ּכי ְְִִִֵֶַַָָהּבחירה,
ויעלה האנֹוׁשי מּגדר יצא ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהּׂשכל,
הּבחירה. יתּבּטל ואז מלאְך, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלגדר

ע"ב.(‡) יג דף התיקונים בהקדמת שנעשה(·)עיין סוכו אבי ע"א יג דף ושם ע"א יד דף מגילה עיין
הקודש. ברוח שסכו הנביאים אבי שהיה סוכו אבי דרשו רבה ויקרא ובריש כסוכה, זוהר(‚)לישראל עיין

סא. דף גורן.(„)אחרי בפסולת ד"ה בתוס' ע"א יב בדף ג"כ וע"ש ע"ב, יא ב.(‰)סוכה עיין(Â)דניאל
נה. ברכות
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ׁשאין זה הּבחירה, ּכח עּקר זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹוזה
והּבחירה. הידיעה ׁשל הּׂשכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
יז) יֹוׁשבים,(ברכות צּדיקים  ִ ְ ִ ִ ַ ִ ָ ֶ ֶׁשּלעתיד

– ּבראׁשיהם עלועטרֹותיהם ְ ַ ְ ֵ ֶ ְ ָ ֵ ֶ ַ
לעתיד ּכי לֹומר. הצרְך ְִִֵֶֶַַָָֻראׁשיהם

וזה: הּבחירה, צּדיקיםיתּבּטל ְְְִִֵֶַַַָ ִ ִ 
– עליֹוׁשבים מֹורה הּוא ׁשהיׁשיבה ְ ִ ְִֶֶַַָ

ּבּׁשמים יֹוׁשב ּכמֹו הּבחירה, ְְְִִֵֵֶַַַָָהעּדר
ב) העּדר(תהלים על מֹורה ׁשהּוא ,ְֵֶֶֶַ

על מֹורה הּתנּועה ּכי ְְִִַַַַָָההׁשּתּנּות,
והיׁשיבה רצֹון, אל מרצֹון ְְְִִֵֶַַָָָהׁשּתּנּות
ּבּטּול הינּו הׁשּתּנּות, העּדר על ְְְִִֵֶַַַָמֹורה

מחמת וזה –ועטרֹותיהםהּבחירה. ְְְֲִֵֶַַָ ַ ְ ֵ ֶ 
ּכמֹו הּמּקיפים, כג)הינּו ׁשאּול(שמואל־א : ְְִִַַַָ

ּדוד, אל עטרים –ּבראׁשיהםואנׁשיו ְְֲִִֶַָָָֹ ָ ֵ ֶ 
הּמּקיפים הינּו ראׁשיהם, על ְְִִֵֶַַַַָֹולא
ואז לפנים, הּמחין ּבתֹוְך ְְְְִִִִַָָֹיּכנסּו
יכֹול היה ׁשּלא הּׂשכלּיֹות ּכל ְְִִִֶַָָָָָֹיּכנסּו
ּבתֹוְך לפנים יּכנסּו אֹותם ְְְְִִִִָָָלהבין
יצא ואז אֹותם, ויּׂשיג וידע ְְְִִֵֵֵַַַָָֹהּמחין,
מלאְך, לגדר ויעלה אנֹוׁשי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָמּגדר

הּבחירה: ְְְִִֵַַָויתּבּטל

חּפה,וזהה ּבחינת קּדּוׁשין, ּבחינת ְ ֶ ְְִִִִַַָֻ
הּוא הּנ"ל אלקי ׁשפע ֱִִֶַַַֹּכי
מּקיפין. חּפה, ּבחינת קדׁש, ְְִִִִֶַַַָֹֻּבחינת

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
עה) מחּפתֹו(ב"ב נכוה וצּדיק צּדיק ּכל :ְְִִִֵֶַַָָֻ

ּגדֹול זה ׁשל מּקיף ּכי חברֹו; ֲִִֵֶֶֶַָׁשל
מּקיף ׁשהּוא והּׂשכל זה, ׁשל ְִִִֵֶֶֶֶַַַמּמּקיף

ּבחינת וזה לזה. ּפנימי הּוא ְְְִִִֶֶֶַָָלזה
החּפה, ׁשאחר הּמׁשּתה ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָֻׁשבעת
הּנ"ל, הּנרֹות ׁשבעת ּבחינת ְְְִִֵַַַַַַהינּו
וזה לפנים. הּמּקיף יּכנס ְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשעל־ידם
רחמנא אבלּות, ימי ׁשבעת ְְְֲֲִִֵֵַַַָָּבחינת
ׁשּנסּתּלק על עליו ׁשּמתאּבלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלּצלן,
לאֹור נׁשמתֹו ׁשּיעלה ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶַָָנׁשמתֹו,
ימים ׁשבעה על־ ידי הּנ"ל ְְִִִֵַַַַָָָהּפנים

ֵאּלּו:

ׁשּנאמרוזהו החליצה, ׁשל רק טעם ְ ֶ ֱֲִֶֶֶַַַַָֹ
כה) ּבפניו(דברים – ּבפניו וירקה :ְְְְָָָָָָ

ולא זרע, ּבלא הֹולְך זה ּכי ְְְִֵֶֶַַָֹֹּדיקא,
ׂשכל ׁשּימׁשיכּו אחריו ּברכה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּניח
מעׂשיהם על־ידי ּבעֹולם ְֲִֵֵֶַַַָָָהּפנים
להקים רֹוצה אינֹו ואחיו ְְִִִֵֶַָָהּטֹובים,
ליּבם רֹוצה ואינֹו הּמת, אחיו ְְִֵֵֵֵֶַַָׁשם
ּכי ּבפניו, וירקה זה: ּבׁשביל ְְְְִִִֶָָָָָאֹותּה,
הּמת נׁשמת להמׁשיְך רֹוצה ְְְִִֵֵֶַַַאין
הּפנים. אֹור לתּקן ׁשּיּוכל ְִֵֶַַַָָָּבעֹולם
הּמת ּפני לפעמים נראה הרק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּובזה
הּוא הרק ּובזה ּדיקא, הּמת ּפני –ְְְֵֵֶַַָָֹ
וזה ּבּפנים, הּוא הּבּוׁשה ועּקר ְְְִִִֶַַַָָָנכלם,
אחיו ׁשם להקים רצה ׁשּלא ְִִֵֶַָָָָֹעל

ֵַהּמת:

יב)ּבחינתוזה ירק:(במדבר ירק ואביה ְ ֶ ְְִַ ָ ִ ָ ָ ָֹ ַ 
ׁשבעת תּכלם הלא  ַ ְ ִ ֵ ָ ִֹ ֲ ָ ֶ ָ ְּבפניה,

– הינּוימים ּדיקא, ימים ׁשבעת ָ ִ ְְְִִַַַָָ
ׁשעל־ידם הּנ"ל, עננים ׁשבעה ְְֲִִִֶַַַַָָָָּבחינת
רצה לא והּוא הּמנֹורה. ּפני ְְְִֵֵַָָָֹמאיר
וירקה ּכן: על הּמת, אחיו ׁשם ְְְִִֵֵֵַַָָָָלהקים
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ׁשאמרּו וזה ּפנים. ּבׁשת והינּו ְְְְְִֶֶֶַָָָָּבפניו,
לברכה זכרֹונם ר"ג)חכמינּו פ' :(יבמות ְְֲִִֵָָָָ

הפְך זהּו – ּבמאמר נקנית ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָהיבמה
ּבחינת כט)הּבׁשת, אמר(תהלים ּכּלֹו : ְִֵֶַַֹֹֻ

ימים. ׁשבעת ּתּכלם ׁשל הפְך ְִִִֵֵֶֶַָָָּכבֹוד,
ׁשהּוא מׁשה, ּבכבֹוד ׁשּפגמה ְְְִִֶֶֶָָָֹּומרים,

ּבבחינת אלקי, ׁשפע לד)ּבחינת :(שמות ְְֱִִִִֶַַַֹ
ּבבחינת ּופגמה ּפניו, עֹור קרן ְְִִִַַָָָָָּכי

ע היה הּוא ּכי הּנרֹות, ׁשפלׁשבעת נו, ְִִֵַַָָָָָָ
וזה ּבזיֹונֹו, על אּפֹו חרה ולא ְְְְְִֶַַַָָָֹוסבלן,
ּבּה ּוכתיב ּבׁשלמּות; חטם ְְְִִִֵֵֶַֹּבחינת

יב) זה(במדבר – ּבֹו אדּבר ּפה אל ּפה :ֲֶֶֶֶֶַ
ּבּה ּוכתיב ּפה. ה'(שם)ּבחינת ּותמנת : ְְְִִֵֶַַֻ

ּבּה ּוכתיב עינים. ּבחינת זה – ְְִִִִֵֵֶַַַיּביט
ּבחינת(שם) זה – הּוא נאמן ּביתי ּבכל :ְְֱִִֵֶֶַָָ

ּבחינת יא)אדנין, רּוח(משלי נאמן : ְְֱִִֶַַַֻ
ּבּזהר ּכּמּובא דבר, קכח)מכּסה .(אד"ר ְֶַַַַָָָֹ

ּדא ּומצרע נצטרעה, זה ְְְְִִִֶָָָָֹּבׁשביל
עּלאה ּדנהֹורא מט:)סגירּו תזריע ,(זוהר ְְִִִָָָ

ּבּה: ּוכתיב הּנ"ל, הּפנים אֹור ְְִִַַַַָָהינּו
ימים. ׁשבעת לּמחנה מחּוץ ְֲִִִִֵֶַַַָָּתּסגר

אהרן: ׁשּבּקׁש ּכּמתוזה תהי נא אל ְֲִֵֶֶַַֹ ָ ְ ִ ַ ֵ 
וּיאכל אּמֹו מרחם ּבצאתֹו  ֵ ָ ֵ ַ ִ ֶ ֶ ֵ ֵ ְ ֶ ֲאׁשר

בׂשרֹו סגירּוחצי על־ ידי ּכי – ֲ ִ ְ ָ ְְִִֵַ
ּכי מת, ּבבחינת היא עּלאה ְְִִִִִִֵַָָָּדנהֹורא

ּכּמת חׁשּוב סד:)מצרע אׁשר;(נדרים ְֲֵַָָֹ ֶ 
– אּמֹו מרחם ּבחינתּבצאתֹו זה ְ ֵ ֵ ֶ ֶ ִ ְִֶַ

אּמּה, אּתתּה הּיּבּום ׁשעל־ידי ְְִִִִֵֵֵֶַַיּבּום,
אם. לֹו נעׂשית חציׁשאׁשּתֹו וּיאכל ְֲִֵֵֶַַ ֵ ָ ֵ ֲ ִ 

– ּכיבׂשרֹו ּבת־זּוג, לֹו ׁשאין הינּו ְ ָ ְִֵֶַַ

ּגּופא, ּפלּגא ּתרי הם ואׁשּתֹו ְְְְִֵֵַַַַָָהּבעל
נמצא אּמֹו, היא ׁשאׁשּתֹו ְְְְִִִִֶַָָועכׁשו
ּבת־זּוג. לֹו ואין בׂשרֹו חצי ְְֱֲִֵֶֶַָָׁשּנאכל

אזי[ ּבנים, ּבלא ׁשּמת מי ּכי ְֲִִִֵֵֶַָֹּפרּוׁש,
ועל־ידי להתיּבם, צריכה ְְְְְְִִִֵֵַַָאׁשּתֹו
הּנֹולד ּבהּבן הּמת נתּגלּגל ְְְִִֵֵֵַַַַַָהּיּבּום
ּכמבאר לאחיו, ׁשּנתיּבמה ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמאׁשּתֹו

ק':)ּבסבא הינּו(משפטים אּמּה, אּתתּה : ְְְִִֵֵַָָ
להּמת, ּגדֹול וענׁש צער ְְֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
עכׁשו ּכי אם, לֹו נעׂשית ְְֲִִֵֵֶַַָׁשאׁשּתֹו
ואׁשּתֹו מאׁשּתֹו, נֹולד להיֹות ְְְְְִִִֵָָֻמכרח
ּבן זה, ּומחמת אם. לֹו ֲֲֵֵֵֶֶַַנעׂשית
אי מהּיּבּום, ׁשּנֹולד הּזה ְִִֵֶֶַַַָָָהיבמה
אם ּכי זּוּוגֹו למצא לֹו ְְִִִִֶָֹאפׁשר

(ּכּמּובא ּגדֹולים צב)ּברחמים לך לך ,(זוהר ְְֲִִַַָ
אחר יקּדמּנּו ּפן נאמר ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָׁשעליו
היבמה, ּבן זה ּכי ׁשם). עּין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּברחמים,
היבמה, ׁשל ּבעלּה הּוא ְְֱֶֶֶֶַַָָָׁשּבאמת
לֹו אין – אם לֹו נעׂשית ְְֲִֵֵֵַואׁשּתֹו
לֹו נעׂשית ׁשּבת־ זּוגֹו מאחר ֲֵֵֶַַַַַּבת־זּוג,
ׁשּבּקׁש ז"ל, רּבנּו ׁשּפרׁש וזהּו ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאם.
ּבׂשכל ׁשּפגמה מרים, על ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאהרן
ּבלא הּמת ׁשל הּפגם ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶַַַָָֹהּפנים,

ּכּנ" חסּבנים נענׁשת, תהא ׁשּלא ל, ְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ
נא אל וזהּו: הּיּבּום. ּבענׁש ְְְִֶֶַַָָֹוׁשלֹום,
– אּמֹו מרחם ּבצאתֹו אׁשר ּכּמת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַתהי
אׁשר בנים, ּבלא ּכּמת ּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
מרחם ּבגלּגּול ׁשנית לצאת ְְְִִֵֵֵֶֶָָֻמכרח
אם, לֹו נעׂשית ׁשאׁשּתֹו הינּו ְְֲִִֵֵֶַַאּמֹו,
בׂשרֹו, חצי וּיאכל זה: מחמת ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָאׁשר
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לֹו ׁשאין הינּו נאכל, ּגּופֹו חצי ְְֱֲִֵֶֶַַָהינּו
ּפלג בׂשרֹו, חצי ׁשהיא ּכּנ"ל, ְְֲִִֶַַַַָּבת־זּוג

ּכּנ"ל :]ּגּופֹו ַַ

והּׁשפעולפעמיםז ׁשהּמחין יׁש ְ ִ ְ ָ ִ ְִֵֶֶַַַֹ
ּבהעלם, הּוא ְְֱִֵֶֹאלקי
לאדם צעקה יפה ואז עּבּור, ְְְְִִִַָָָָָָָּבבחינת
– ּבתֹורה ּבין ּבתפּלה ּבין –ְְִִֵֵָָ
הינּו העלם, ּכי הּמחין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹּכׁשּנתעּלם

ּבבחינת זה לב)עּבּור, ילדָך(דברים צּור : ְְְִִִֶַָ
ּכמֹו לז)ּתׁשי, ללדה;(ישעיהו אין וכח : ְְְִִֵֶַַָֹ

מּלילד, ּכחּה ׁשּתּׁשה אּׁשה ְִֵֵֵֶָָָָֹּכמֹו
ראמת לילד ּכֹורעת ׁשהיא ְִֵֵֶַַַָָָּובׁשעה
ׁשּבמזמֹור ּתבֹות ּכמנין קלין, ְְְְְִִִִִֵֶַָּׁשבעין

מֹולדת ואז רמט:)"יענָך", פנחס .(זוהר ְְֶֶַַָ
ׁשבעה ּבחינת הם קלין ְְְְִִִִִֵַַָָוהּׁשבעין
ׁשּכל הּמים, על ּדוד ׁשאמר ִִֶֶַַַַָָָקֹולֹות
ׁשאדם והּצעקה מעׂשר. ּכלּול ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ּובתֹורתֹו, ּבתפּלתֹו ְְִִֵָָצֹועק
עּבּור, ּבבחינת הּמחין ְְְְִִִִִִֶַַַֹּכׁשּנסּתּלקין
צעקת ּבחינת הם הּצעקֹות ְְֲִֵֵַַַַָאּלּו
ׁשהּוא והּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְֶֶֶַַָָהּיֹולדת,
איְך הּמחין ׁשל ּתעלּומֹות ֲִֵֵֶַַַֹיֹודע
צעקתנּו. מאזין הּוא ְְֲֲִִֵַַַָנתעּלמּו,
צעקת ּבמקֹום הּוא ְְְֲִַַַָָוהּצעקה
ואז צֹועקת, הּׁשכינה ּכאּלּו ְְְְִִִֶֶַַָָָהּׁשכינה,
הּקֹול ּבחינת: וזה הּמחין. ְְִִֶֶֶַַַֹמֹולדת

הּכּונה וזה(ז)מעֹורר הּמחין. הינּו , ְְְִֵֶַַַַָָֹ
ׁשבעת ימים. ׁשבעת ּתּכלם ְְְִִִִִֵַַַָָּבחינת:

ׁשל קֹולֹות ׁשבעה ּבחינת זה ְְִִִֶֶַָָימים
הּנ"ל, קלין ׁשבעין ׁשהם ּכּנ"ל, ְִִִִֵֶַַַַָָּדוד

אֹורׁשּצריְך להֹוציא ּכדי לצעק ְְְִִִֵֶָֹ
הּגּלּוי. אל מהעלם הּנ"ל ְִִֵֵֶֶַַַַָהּפנים
אחר ואז לדה, ּבחינת זה ְְְִִֵֶַַַַָָוהּגּלּוי

חלב ונעׂשה נעּכר ּדם (בכורותהּלדה, ְְֲֵֶֶַַָָָָָ
–ו:) הּכלּמה ּכי ּתּכלם, ּבחינת וזה .ְְְִִִִֵֶַַָָ

חורא ואתי סּומקא נח:)אזל הינּו(ב"מ , ְְְְִֵֵַָָָָ
וזה: חלב. ונעׂשה נעּכר לדָךיּורצדם ְְְְֲֶֶֶַָָָָ ְָ

ׁשל:ּת ראׁשי־ ּתבֹות – עקתנּוצׁשי ֶ ִֵֵֶַָ ֲֵָ
ּכּנ"לּתֹודעי וזה:(ח)עלּומֹות .– ּתׁשי ֵַַ ְֲֶֶַַ ִ 

ׁשל מים:יבעתׁשּכלםּתראׁשי־ תבֹות ִֵֵֶָ ִֵָ ְַָ ִ

מביןּוכׁשאדםח ואין ּתֹורה לֹומד ְ ֶ ָ ָ ְִֵֵֵָ
זה חּדּוׁש, ׁשּום ִֶָּבּה
הּתֹורה ׁשל והּׂשכל ׁשהּמחין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹמחמת
וזה עּבּור, ּבבחינת הן הּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַוהּלּמּוד
זה יעקב ּכי יעקב, ּבׁשם ְְֲֲִִֵֶַַָֹֹנקרא

ּבחינת עּבּור, יב)ּבחינת ּבּבטן(הושע : ְְִִִֶֶַַַַ
לצעק צריְך ואז אחיו, את ְְִִִֶַָָָָֹעקב

ּבחינת וזה הּנ"ל. כז)הּקלין :(בראשית ְְִִֶַַַַָ
ּבבחינת ּכׁשהּוא – יעקב קֹול ְְֲִִֶַַַֹֹהּקל
להֹוציא ּכדי הּקלין, לֹו צריְך ְְֲִִִֵַַָָֹיעקב
ׁשּתֹורתֹו ּומי לדה. ּבבחינת ְִִִִֵֶַַָָֹהּמחין
אין חּדּוׁש, ׁשּום ּבּה הבנה ְֲִֵָָָֹּבלא
הּתֹורה ּכי לרּבים, אֹותּה ְְִִִַַָָֹלדרׁש
ּבבחינת יעקב, ּבבחינת ׁשהיא ְְֲִִִִִֶַַַַֹֹהּזאת
ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ אף־ על־ּפי ִִֶַַַָָעּבּור,

מתעּנג ודגלֹו]ּבּה[הּוא ּבבחינת: , ְְְְִִִִֵַַָ

(Ê).[ד סעיף סא [ובסימן קא סימן או"ח ובשו"ע שם. יונה ורבינו ובהרא"ש ע"ב, כד דף ברכות (Á)עיין
ד. דרך מנוחה ברית בספר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רסב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אּלא ודגלֹו ּתקרי אל – אהבה ְְְֲִִֵֶַַַָָָעלי
שה"ש)ולגלּוגֹו לדרׁש(מדרש אין אבל , ְְְֲִִֵָֹ

אין ּכי לרּבים, ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִֵֶַָאֹותּה
המבררים, ּדברים אּלא ְְְִִִֶַָָָֹלדרׁש

קמה:)ּכמאמר אחתי(שבת לחכמה אמר : ְְֱֲֲִַַַָָֹֹ
ּכאחֹותָך הּדבר לָך ּברּור אם – ְְְֲִַַַָָָאּת
אל לאו, ואם אמר, לָך, אסּורה ְְֱֲִִֶַָָֹׁשהיא

וזהּו קלה)ּתאמרהּו. יעקב:(תהלים ּכי ְְִֵֶֹ ַ ֲ ֹ
יּה לֹו יעקב,ּבחר ּבבחינת ּכׁשהיא – ָ ַ ָ ְְֲִִִֶַַֹ

זאת – מחין ּבלא עּבּור, ְְִִִִַֹֹֹּבבחינת
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, לֹו ּבחר ִַַַָָָהּלּמּוד
ואין אהבה; עלי ודגלֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָּבבחינת

אבל לרּבים. אֹותּה יׂשראללדרׁש ְְֲִִִַָָֹ ְ ָ ֵ 
יׂשראל – ראׁשאֹותּיֹותלסגּלתֹו ,לי ִ ְ ֻ ָ ִ ְ ָ ֵ ִִ ֹ

אֹור המׁשכת הּמחין, התּגּלּות ְְְִִַַַַַָֹהינּו
א ׁשפע הּנ"ל, ּבתֹוְךהּפנים הּנ"ל, לקי ְֱִִֶַַַַַַָֹ

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ,יׂשראלהּפנימי ְְְִִִִֶַַַַ ְ ָ ֵ 
מט)ּבבחינת ּבָך(ישעיהו אׁשר יׂשראל : ְְְֲִִִֵֶַָ

עטרת ׁשּיתמּׁשְך ּדיקא, ּבָך ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָאתּפאר.
– ּבָך הּנ"ל, הּמּקיפין הינּו ְְְִִִֶֶַַַַַּתפארת,

הּפנימּיּות; זאתלסגּלתֹוּבתֹוְך – ְְִִִַ ְ ֻ ָ ֹ
לרּבים: אֹותּה לדרׁש יכֹול ְְִִַַָָָהּתֹורה

סגּלהּכיט עם נקראים (דבריםאנחנּו ִ ְְְֲִִַַָָֻ
ׁשעֹוׂשיןז) סגּלה ּכמֹו –ְְִֶָֻ

הּטבע ׁשאין אף־על־ ּפי ְִִֵֶֶַַַַָלרפּואה,
אף־על־ לרפּואה, זה ׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָמחּיב
וזה לרפּואה, מסּגל הּזה הּדבר ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּפי־כן
הּׂשכל ׁשאין מהּטבע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָלמעלה
לקח אנחנּו ּכמֹו־כן זה. מבין ְְֱֲִִֵֵֶַַָָהאנֹוׁשי
סגּלתֹו, לעם יתּברְך הּׁשם ְְְִֵַַַָָָֻאֹותנּו

מבין האנֹוׁשי הּׂשכל ׁשאין ֱִִִֵֵֵֶֶַַַָאף־ על־ּפי
מּתֹוְך עם לקח איְך זה, ּכל ִֵֶֶַַָָאת
ים־סּוף, קריעת ּבׁשעת ּכמֹו ְְְִִִַַַַעּמים,
עֹובדי הּללּו מּדת־הּדין: ְְִִִֵֵֶַַַָׁשּקטרג

וכּו' רבהעּכּו"ם בשמות נז פרשה רבה (בראשית ְַ
כא) הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־פ' אף־על־ ּפי־ כן ,ִֵַַַָָ

נמצא, קדֹוׁש. לעם אֹותנּו לקח ְְִַַָָָָהּוא
ׁשהּוא סגּלה, ּכמֹו הּדבר ְְֶֶֶַָָָֻׁשּזה
מּׂשכל למעלה מהּטבע, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָלמעלה
ּומי ּכּנ"ל. מּקיפין ּבחינת וזה ְְֱִִִִִֶַַַַאנֹוׁשי,
אֹותם להֹוליד הּמּקיפין, לאּלּו ְְִִִֵֶַַָָָׁשּזכה
נמצא ּכּנ"ל, ּבפנים אֹותם ְְְְִִִִַַַָָּולהכניס
ּבוּדאי הּסגּלה, את להבין ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשּזכה
סגּלה: לעם הּסגּלה לגּלֹות ְְְְֶַַַַָָֹֻֻהּיׁשר

יׁשּבכן, ּבחינתֹו לפי ואחד אחד ּכל ְ ֵ ְְְִִֵֶֶָָָָ
לפי אחד וכל ּומּקיף, ּפנימי ְְְִִִִֶַָָלֹו
ׁשּיכניס הּׁשם, ּׁשחננֹו מה ְְֲִִֵֶֶַַַָָּבחינתֹו,
איזה ּולחּדׁש ּולהבין לפנים ְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמּקיף
זאת ויכניס ׁשּיגּלה מחּיב הּיׁשר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹדבר,
אצלֹו ׁשהיה הּסגּלה, ׁשל ְְֲֶֶֶַַָָָָָֻההבנה
ּולהיטיב סגּלה, לעם ׁשּיגּלה ְְְְְִֵֶֶַַָָֻֻסגּלה,

לאחרים: ֲִִֵַמּטּובֹו

ּדספראוזה רביעאה ּפרקא ּפרּוׁש ְ ֶ ְְְְִִִֵָָָָ
טמירּדצניעּותא: עּתיקא ְִִַָ ִ ָ ְ ִ 

ולא אתּגליא ּדאנּפין זעירא  ָ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ְ ִ ְּוסתים,
עּתיקא ּבחינתאתּגליא. זה ִ ְ ַ ְ ָ ַ ִ ָ ְִֶַ

טמירים ׁשהן הּנ"ל, ְִִִִֵֶַַַַהּמּקיפין
הּזמן המׁשְך ּבכל צד, מּכל ְְְְִִֵֶַַַָָּוסתּומים
אּלא יתּגּלה ולא הּזה, עֹולם ְְִֶֶֶֶַַָָֹׁשל



כא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּוסתים טמיר 263 ִ ְ ִ ְ ָ ִ ַעּתיקא

חכמֹות אנּפין, ּבזעיר אבל ְְְֲִִִֵֶַָָָלעתיד.
להּׂשיג יכֹול ׁשהאדם האדם, ְִֶֶַָָָָָָָׁשל
ּומּקיף, ּפנימי יׁש ּבהם ּגם ְִִִֵֶַַָָאֹותם,
ּפנימי לֹו יׁש ּבחינתֹו לפי אחד ְְְְִִִִֵֶָָָוכל
ׁשאי הּנ"ל הּמבּוכֹות ואּלּו ְְִִֵֶַַַַּומּקיף.
הם להּׂשיגם, האדם לׂשכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאפׁשר
החכמֹות וכל עּתיקא, ְְְִִִַַַָָָמּבחינת
הם אֹותם, להּׂשיג אנֹוׁשי מח ְֱִִֵֶַַָָֹׁשּיכֹול
הם ולפעמים ּדאנּפין. זעירא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּבחינת
וזה ּכּנ"ל), (עּבּור ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַּבהעלם,

אתּגליא,ּבחינת: לֹולא ּוכׁשּנתּגּלה ְִַָ ִ ְ ַ ְ ָ ְְִֶֶַ
ּבבחינת אז זמןאתּגליא.– וכל ְִִִַָ ְ ַ ְ ָ ְְַָ

לא ּבבחינת אצלֹו הּדבר ְְִִֶֶַַָָָָָׁשהיה
אצלֹו הוי העלם, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאתּגליא,
למעלה ׁשהּוא ּכּנ"ל, סגּלה ְְְְֶַַַָָֻּכמֹו
אזי לֹו, ּכׁשּנתּגּלה ואחר־ּכְך ְְְְֲִִִֶֶַַַַָמּׂשכלֹו,

ּכּנ"ל: לאחרים מּטּובֹו ֲִִִֵֵַַַייטיב

עּמייא נחמּו מ)וכּו'נחמּו .(ישעיהו ַ ֲ ַ ֲ ַ ִ ְ
הּצרֹות ַָָּכל
ערְך לפי אּלא אינֹו והּגלּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָוהּיּסּורים
אזי הּדעת, ּוכׁשּנׁשלם הּדעת, ְְְֲִֶֶַַַַַַַָחסרֹון

ּבבחינת החסרֹונֹות, ּכל (נדריםנׁשלם ְְְִִִֶַַָָ
חסרּת,מא) מה – קנית ּדעת אם :ְִִֶַַַָָָָ

ה)ּוכתיב מּבלי(ישעיהו עּמי ּגלה לכן : ְְִִִִֵַָָָ
יהיה(ט)דעת נצחּיים החּיים ועּקר . ְְְִִִִִִֶַַַַָ

הּדעת, ׁשּירּבה הּדעת, מחמת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָלעתיד
הּדעת ועל־ ידי ה', את הּכל ְְְֵֵֶֶַַַַַֹׁשּידעּו
חּיים יחיּו ואז ּבאחדּותֹו, ְְְְְְִִַַָֻיכללּו
הידיעה על־ ידי ּכי ּכמֹוהּו, ְְְִִִִִֵַַָָנצחּיים

אּלּו החכם: ּכמאמר ּבֹו, ְְֲִִִֶַַָָָנכללים
יהיה הידיעה ועּקר הייתיו. – ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָידעּתיו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)לעתיד, מלאה(שם ּכי : ְְִִֶֶָָָָ
יחסר לא הּדעת ּומחמת ּדעה; ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹהארץ
ּכמאמר טֹוב, ּכּלֹו ויהיה טּוב, ְְְֲִֶַַָֻּכל

לברכה זכרֹונם נ)חכמינּו אּטּו(פסחים : ְְֲִִֵָָָָָ
ותרצּו: הּוא, אחד לאו ְְְִֵֶָָָָהאידנא

והּמטיב: הּטֹוב ּכּלֹו ְִִֵֶַַָֻלעתיד

הּדעת,ואפּלּו ּביתרֹון ידעּו העּכּו"ם ַ ֲ ִ ְְְִֵַַַַָ
וידעּו ּכמֹונּו, לא ְְֲֵָָֹאבל
והּׁשפלּות להם ׁשהיה ְְְִֶֶֶַַָָָָֻׁשהּגדּלה
זאת ּכל הּגלּות, ּבזמן לנּו ְִֶַַָָָָָֹׁשהיה
ׁשעכׁשו אף־על־ ּפי לנּו. היה ְְִֶַַַַָָָָָֻהּגדּלה
אין ּכי זה, ּכל להבין אפׁשר ְְִִִֵֶֶָָָאי
ירּבה אף־ על־ּפי־כן החּוׁש, ְְְִִִֵֶַַַַלהכחיׁש

ׁשלה ׁשּגדּלתם הּכל, ויבינּו ּדעת, ְְִֶֶַַַַָָָֹֻ
ולהם ּגדּלה לנּו היה ְְֶַָָָָָָֻהעּכּו"ם
ידיעה היא ולכאֹורה ְְְְִִִִַָָהּׁשפלּות.
הּזאת הידיעה אף־על־ ּפי־ כן ְְִִֵַַַַָָֹגדֹולה,
ערְך לפי ולׂשחֹוק ללעג לנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָיהיה

קכו)וזהּוידיעתנּו. יּמלא:(תהלים אז ְְִֵָ ֶ ָ ִ ָ ֵ 
הגּדיל בּגֹוים יאמרּו אז ּפינּו,  ִ ְ ִ ִ ַ ְֹ ָ ִ ְׂשחֹוק
ה' הגּדיל אּלה, עם לעׂשֹות  ִ ְ ִ ֶ ֵ ִ ֲ ַה'

עּמנּו ויאמרּו:לעׂשֹות ׁשּידעּו – ַ ֲ ִ ָ ְְְֵֶֹ
עּמנּו ׁשעׂשה עםהּגדּלה הינּו , ַ ְ ֻ ָ ֶ ָ ָ ִ ָ ְִַ

אּלההעּכּו"ם, עם לעׂשֹות ה' הגּדיל ִַָ ְ ִ ַ ֲ ִ ֵ ֶ 
אף־– ליׂשראל, היה הּזאת ְְְִֵַַַָָָָֹֻהּגדּלה

ּפינּו,על־ ּפי־ כן: ׂשחֹוק יּמלא אז ִֵַָ ִ ָ ֵ ְ ִ 
מידיעתם ונלעיג ׁשּנׂשחק ְְְְִִִִֶַַָָֹהינּו

(Ë).צב סנהדרין עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רסד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

סֹוף לאין יהיה הּׂשגתנּו ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָָָוהּׂשגתם,
ּומּקיף מּקיף ּבּה יׁש והידיעה ְְִִִֵֵַַַָָָוקץ:
ּפסּוק על לעיל ּכּמּובא ְְִֵַַַָָלמּקיף,

וזהּו: הּנרֹות. את נחמּוּבהעלתָך ְְְֲֵֶֶַַַֹ ֲ 
– למּקיף,נחמּו ּומּקיף מּקיף, הינּו ַ ֲ ְְִִִַַַַ

ּכל ׁשל הּנחמה עּקר היא ְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהידיעה
להידיעֹות, לבֹוא אפׁשר ואיְך ְְְְִֵֶַַָָָהּצרֹות.

אמירה – אלקיכם ּבחׁשאייאמר ַֹ ֱ ֵֹ ֶ ֲ ִ ָ ֲַַ
קלב:) ובאד"ר כה: וארא ׁשמן,(זוהר ּבחינת ,ְִֶֶַ

הּנרֹות. ׁשבעת אלקיםּבחינֹות ְְֱִִֵַַ ִֹ 
ּדמי אל אלקים ּבחינת קלא, ְֱֲֳִִִַַַָָָָֹלארמא

פג)לְך הּיֹולדת(תהלים צעקת ּבחינת , ְֲִֶֶַַַַָ
ז"ל)ּכּנ"ל. רּבנּו לׁשֹון ּכאן, עד כ' (מּסימן ְִִֵַַַַָָ

ׁשעל־ידי[ לעיל, מבאר ּכי ְְְִֵֵֵֶַָֹּפרּוׁש,
הּמחין להֹוליד זֹוכין ְְִִִַַָָֹהּצעקה
ׁשּמקּדׁשין ועל־ידי ְְְְֲִִֵֶַַַָָמּתעלּומתן,
להכניס זֹוכין הּנרֹות, ְְְִִִֵַַַׁשבעת
ׁשני צריכין ּכי לפנים, ְְְִִִִִִִֵַַהּמּקיפין
הּקדֹוׁש: הּדעת להּׂשגת ְְִַַַַַַָָָּדברים
ּכי הּמחין, להֹוליד צריכין ְְְִִִִִִִַָֹּבתחּלה
אלקי והּׁשפע הּמחין ְְֱִִִִֶַַַָֹֹלפעמים
צריכים ולזה ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִֵֶֶַַָּבהעלם
ואחר־ ּכְך להֹולידם; ּכדי ְְְְִֵַַָָָָצעקה
ּבהם יׁש עדין הּמחין, ְֲִִִֵֶֶַַָָֹּכׁשּנֹולדים
לקּדׁש צריכין ולזה ּומּקיף, ְְְְִִִִִֵֶַַָּפנימי
הּמּקיפין להכניס ּכדי הּנרֹות, ְְְְִִִִֵֵַַַַַׁשבעת

ולעׂשֹותוהּׁש לפנים, אלקי פע ְְְֱֲִִִֶַַַֹ
היטב ׁשם עּין – ּפנימי ְִִִֵֵֵֵַַַָמהּמּקיף
נחמּו הּפסּוק ׁשּפרׁש וזהּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָותבין.
להּׂשגת לזּכֹות הינּו – ְְְֲִַַַַָנחמּו

ׁשּזהּו הּדעת, הּׂשגת הינּו ְִִֶֶַַַַַַַַָהּמּקיפין,
על־ידי זֹוכין זה ּכּנ"ל, הּנחמה ְִִֵֶֶַַַַַָָעּקר
צעקה, ׁשהם הּנ"ל, ּבחינֹות ְְְִֵֵֶַַָָׁשני
הּמּקיפין, מֹולידין ְִִִִֵֶֶַַַׁשעל־ידי־זה
ׁשעל־ ידי־ זה הּנרֹות, ׁשבעת ְְְִֵֵֶֶַַַַֻּוקדּׁשת
וזהּו: ּכּנ"ל. לפנים הּמּקיפין ְְְִִִִִִֶַַַַַמכניסים

יאמר – אלקיכם ּבחינתיאמר הינּו ַֹ ֱ ֵֹ ֶ ַֹ ְְִַַ
ׁשמן, ּבחינת ׁשּזהּו ּבחׁשאי, ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָאמירה
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחׁשאי, ְֲֶֶַַַַָֹׁשהּוא

לט) דף וׁשמן(שמיני קלא, לארמא יין :ְֲִֶֶַַָָָָ
ׁשבעת ּבחינת הּוא וׁשמן ְְְֲִִֶֶַַַַּבחׁשאי.

מּׁשמן. ׁשהיּו –הּנרֹות, זהאלקיכם ֱִֵֶֶֶַָ ֵֹ ֶ ֶ
ּבחינת קלא, לארמא אלקים ְְֱֲִִִַַַָָָָֹּבחינת
ּבחינֹות ׁשני ׁשעל־ידי הּנ"ל, ְְְְִֵֵֶַַַַָָהּצעקה
ׁשהּוא הּמּקיפין, להּׂשגת זֹוכין ְִִִֵֶַַַַָאּלּו
עּקר ׁשּזהּו הּקדֹוׁש, הּדעת ִֶֶַַַַַַַָָהּׂשגת
הינּו נחמּו, נחמּו ּבחינת ְְֲֲִֶַַַַַָָהּנחמה,

ּכּנ"ל למּקיף ּומּקיף ּכל:]מּקיף ְִִִַַַַַָ 
על ּבקּצּור המבאר הּנ"ל, ְְְִִַַַַָָָֹהענין
הּקדֹוׁש, ּבלׁשֹונֹו נחמּו נחמּו ְֲֲִַַַָָּפסּוק
ּבבאּור מעצמֹו הּקדֹוׁש מּפיו ְְְִִִֵֵַַַָָׁשמעּתי
ּכמֹו לעצמי ורׁשמּתי קצת, ְְְְְְִִֵַַָָיֹותר
מנעּתי לא ּכן על ְְִִֵֶַַַָָֹׁשּׁשמעּתי,
לדּבר התחיל ּובתחּלה ְְְְְִִִִִֵַַָלהעּתיקֹו.
ּבין ואמר: ענה ּומיתה, חּיים ְְִִִֵֵַַַָָָָמענין
אם ּכי חּלּוק, אין למיתה ְִִִִִֵַָחּיים
האדם ׁשעכׁשו – אחת אּמה ְְִֶַַַַַָָָָָּבמּדת
ׁשם ׁשֹוכן הּוא ואחר־ּכְך ּבכאן, ְְֵֵַַָָָׁשֹוכן
הּבית־עלמין). על ּבידֹו ְְְִִֵַַָָָ(והּטה
זה: ענין ּכל לֹומר התחיל ְְְִִִֶַַַָָָואחר־ּכְך



כא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּוסתים טמיר 265 ִ ְ ִ ְ ָ ִ ַעּתיקא

ּכלֹומר, ּכדלקּמן. וכּו' נצחּיים ְְְְְִִִִִַַַָחּיים
הּנ"ל, אמּתי לדעת ׁשּזֹוכה ְֲִִִֶֶֶַַַַׁשּמי
אצלֹו חּלּוק אין יתּברְך, אֹותֹו ְְִִֵֶַַַָָלדעת
ּדבּוק הּוא ּכי למיתה, חּיים ּבין ְְִִִֵַָָָּכלל
רק ּובמֹותֹו, ּבחּייו יתּברְך ּבֹו ְְְְְִִַַַָָָונכלל
ואחר־ ּכְך ּבכאן, ּדירתֹו ּבחּייו ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשעכׁשו
מּפיו ׁשמעּתי ואז ּכּנ"ל. ׁשם ְְִִִִַַַָָָָּדירתֹו

וזהּו: הּזה ענין ּכל ְְִֶֶַַָָָהּקדֹוׁש

נצחּיים להּׁשםחּיים רק הם ַ ִ ִ ְ ִ ִ ְֵֵַַ
הּוא ּכי ְִִַָיתּברְך,

ּדהינּוח ּבׁשרׁשֹו, ׁשּנכלל ּומי לנצח, י ְְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכי לנצח, חי ּכן ּגם הּוא יתּברְך, ְִִֵֶַַַַָָּבֹו
אחד והּוא ּבאחד, נכלל ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָמאחר
חּיים חי הּוא יתּברְך, הּׁשם ְִִִֵַַַַָעם
אין וכן יתּברְך. הּׁשם ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַָנצחּיים
וחּוץ יתּברְך, להּׁשם רק ְְְְִֵֵַַַָׁשלמּות
נכלל ׁשהּוא ּומי חסרים, ּכּלם ְֲִִִִֵֶֶָָֻמּמּנּו
הּכללּיּות ועּקר ׁשלמּות. לֹו יׁש ְְְִִֵֵַַָּבֹו
על־ידי הּוא ּבאחד, נכלל ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּיהיה
ׁשאמר ּכמֹו יתּברְך, אֹותֹו ְְִֶַַַַַָָהּדעת
עּקר ּכי הייתיו, – ידעּתיו אּלּו ְְֱִִִִִִֶַַָָהחכם:
ּבמקֹום ּכן ועל הּׂשכל, הּוא ְְֵֵֶַַָָָָהאדם
האדם, ּכל ׁשם הּׂשכל, ֵֵֶֶַָָָָָׁשחֹוׁשב
הּׁשם ּבידיעת ּומּׂשיג ְִִִֵֵֶַַַַּוכׁשּיֹודע
מה וכל מּמׁש, ׁשם הּוא ְְִַַַָָָָיתּברְך,
יֹותר נכלל הּוא יֹותר, ְִֵֵֵֶַָּׁשּיֹודע
וכל יתּברְך. ּבֹו ּדהינּו ְְְְְִֶַַַָָֹּבהּׁשרׁש,
ּפרנסה הן לאדם, ׁשּיׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָָהחסרֹונֹות
ׁשאר וכל הּגּוף, ּבריאּות אֹו ּבנים ְְְִִַָָָאֹו
ּבחסרֹון הּוא הּכל – ְְְֶֶַַֹהחסרֹונֹות

לגמרי חסרים ׁשּיׁש ואף ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַהּדעת.
ּכל־ להם יׁש זה ּכל ועם ְִֵֵֶֶַַַָָָמהּדעת,
אינֹו להם ּׁשּיׁש מה ּכל ּבאמת ֱֵֵֶֶֶֶַָָטּוב,
ׁשּיׁש ּבדעת הּׁשלם להפְך, וכן ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָּכלּום.
ּכלּום, אינֹו החּסרֹון ּבאמת חּסרֹון, ְֱִִֵֶֶַָָלֹו
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

מא) חסרּת,(נדרים מה – קנית ּדעת :ְִֶַַַָָָָ
עּקר ּכי ּקנית; מה – חסרּת ּדעת ְְִִִִַַַַַָָָָואם
וכן ּבּדעת. ּתלּוי והּׁשלמּות ְְְִֵֵַַַַַָָהחּסרֹון
הּדעת, מחסרֹון הּוא ואכזרּיּות ְְְִֵֶַַַַַַָּכעס

ׁשּכתּוב ז)ּכמֹו ּבחיק(קהלת ּכעס : ְְֵֶַַָ
הּוא החֹולה ּכן ועל ינּוח. ְְִִֵֶַַַָּכסילים
ּכי ּבדינים, הּוא ׁשאז מחמת ְֲֲִִִֵֶַַָָּכעסן,
מחין הם ודינים עליו, ׁשֹורים ְִִִִִִֵָָֹּדינים
ולעתיד ּבכעס. הּוא ּכן ועל ְְְְְִֵֶַַַַָּדקטנּות,
את ידעּו והּכל הּדעת, יתּגּלה ְְְִֵֶֶַַַַַָֹלבֹוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)ה', מלאה(ישעיהו ּכי : ְְִֶָָָ
יתּבּטל אז ּכן ועל ה'; את ּדעה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהארץ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עם(שם)הּכעס, זאב וגר : ְְְִֵֶַַַָָ
ודב ּופרה וכּו' ּגדי עם ונמר ְְְִִֵֶֶָָָָֹּכבׂש
ּכי וכּו', יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ְְְְִִֵַָֹֹוכּו',
ּכ וכּו', ה' את ּדעה הארץ ימלאה ְְִֵֶֶָָָָָ
זאב יחד לגּור להם אפׁשר אי ְְְִֵֶֶַַַָָָָעכׁשו
הּכעס, מּדת מחמת וכּו' ּכבׂש ְֲִִֵֶֶַַַַַעם
מחמת יחד, לדּור יּוכלּו לעתיד ְֲֲִֵֶַַַָָָאבל
הּדעת על־ידי הּכעס ְְִֵֵֶַַַַַַַַׁשּיתּבּטל
ידעּו הּכל לעתיד והּנה אז: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיתּגּלה
ּומלאה ּכּנ"ל, עּכּו"ם אפּלּו הּׁשם, ְֲִֵֶַַַַָָאת
להם ׁשּיהיה הּדעת אְך ּדעה. ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
מּמּנּו; ּולדּבר לידע לנּו אפׁשר ְְִֵֵֶֶַַָָָאז,
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אי זה אז, לנּו ׁשּיהיה הּדעת ְִִֶֶֶַַַַָָאְך
ּכי מּמּנּו, לדּבר אפּלּו ּכעת ְְֲִִִֵֵֶֶַָָאפׁשר
מּקיפים ּבבחינֹות הּדעת זה ְְִִִִֶַַַַַָעכׁשו
ׁשּיׁש והּטֹובֹות הּׁשלמּות ּכל ּכי ְְִֵֵֶַַַַָּכּנ"ל,
ּכלּום, אינֹו ּבאמת עכׁשו ְְֱֵֶֶַַָָלעּכּו"ם
וכּו'; חסרּת ּדעת אם לעיל: ְְְְִִֵַַַַַָָּכּנזּכר
הּכל וטֹובתם, ּגדּלתם ּכל ְְְְַַַָָָָָָֹֻואּדרּבא,
ׁשּיתמּלא ולעתיד לטֹובתנּו. ְְְִִֵֵֶֶַָָהּוא
ידעּו העּכּו"ם ּכל ואפּלּו ּדעה, ְֲִֵֵֶַַָָָָָהארץ
הּגדּלה ׁשּכל הם, יבינּו אז ה', ְִֵֶֶַָָָָֻאת
העֹולם, ּבזה להם ׁשהיה ְְֶֶֶַָָָָָָוהּטֹובה
וזה ולגדּלתנּו. לטֹובֹותינּו הּוא ְְְְִֵֵֶַָֹֻהּכל

קכו) ה'(תהלים הגּדיל בּגֹוים יאמרּו אז :ְְִִִַָֹ
לעׂשֹות ה' הגּדיל אּלה, עם ְֲֲִִִֵֶַַלעׂשֹות
ה' ׁשהגּדיל הּגדּלה ּכל הינּו, ְְְִִִֶַַָָָֻעּמנּו;

הּזה ּבעֹולם עּמנּו עם[לעׂשֹות הינּו ְֲִִֶַַַָָָ
עם]העּכּו"ם לעׂשֹות ה' הגּדיל , ְֲִִִַַָ

אּלה ׁשל ּגדּלתם היה הּכל ּכי ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאּלה,
יׂשראל[ ׁשל היה]הינּו ּכי , ְְִִֵֶַָָָ

הם יבינּו וזה ּוגדּלתם. ְְְִֵֶָָָָָֻלטֹובתם
אבל אז, להם ׁשּיהיה והּׂשגה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּבדעת
ּפׁשּוט ּדבר הּדעת זה יהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָאצלנּו
וזה: מאד. אז יגּדל ּדעּתנּו ּכי ְְְְְִִֵֶַַָֹּוׂשחֹוק,
יאמרּו אז וכּו', ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא ְְְִִֵָָָֹאז
הּדעת זה ּכי – וכּו' הגּדיל ְְִִִִֶַַַַבּגֹוים
הגּדיל לֹומר אז להם ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָוהּׂשגה
ׂשחֹוק אצלנּו יהיה זה ּכּנ"ל, ְְְְִֵֶֶֶַַוכּו'
גדֹול יהיה ּדעּתנּו ּכי ּפׁשּוט, ְְְִִֵֶַָָָָודבר
חּיים יחיּו לעתיד ּכן ועל ְְְִִִֵֶַַָֹמאד.
ויהיּו הּדעת, יתּגּלה אז ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַַָנצחּיים,

רּבֹותינּו אמרּו ּכן ועל ּבאחד. ְְְְִִֵֵֶַַָָָנכללים
לברכה נ)זכרֹונם ההּוא(פסחים ּבּיֹום : ְְִִַַָָָ

וכי – אחד ּוׁשמֹו אחד ה' ְְְִִֶֶֶָָיהיה
על מברכין עכׁשו אּלא וכּו', ְְְְְִִֶַַָָָָָהאידנא
הּטֹובה ועל אמת, ּדּין ּברּוְך ְֱֶַַַַָָָָָהרעה
יברכּו לעתיד אבל והּמטיב, ְְְֲִִֵֶַַָָָהּטֹוב
לעתיד ּכי והּמטיב, הּטֹוב הּכל ְִִִֵֶַַַַָֹעל
רע ׁשּום ׁשאין ידעּו הּדעת, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּיתּגּלה

אח וכּלֹו טֹוב ּכּלֹו רק ּכלל, ד.ּבעֹולם ְְֶַָָָָֻֻ
הּדעת, מחסרֹון רק הּוא הּגלּות ְְֵֶַַַַַַָוגם

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו עּמי(ישעיהו ּגלה לכן : ְִֵֶַָָָָ
ּגאּלת היתה ּכן ועל דעת. ְְְְִִֵַַַָָָֻמּבלי
היה ׁשהּוא מׁשה, על־ידי ְְִִֵֶֶַַָָֹמצרים

ׁשּכתּוב וזה הּדעת. ו)ּבחינת :(שמות ְְִֶֶַַַַָ
אתכם הּמֹוציא ה' אני ּכי ְְֲִִִִֶֶֶַַוידעּתם
עּקר ּכי מצרים; סבלֹות ְְִִִִִִַַַָמּתחת

הּדעת. על־ ידי ׁשּגםודע,הּגאּלה ְְְֵַַַַַָֻ ַ ֶַ
ויהיה ּדעה, הארץ ׁשּתּמלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלעתיד,
– ּפנימי ׂשכל הּמּקיף מהּׂשכל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַנעׂשה
ּכי אחרים, מּקיפים יהיּו אז ְֲִִִִִֵַַָּגם
יתּברְך, הּׁשם מהּות ידעּו לא ְְְִֵֵַַַַַָֹּבוּדאי
ּולפי מדרגתֹו לפי יּׂשיג אחד ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָרק
יגע אׁשר וטרחֹו, ויגיעתֹו ְְֲֲִִֶַָָָָעבֹודתֹו
הּׁשם ּבׁשביל העֹולם ּבזה ְְְִִֵֶַַָָָוטרח
ואפּלּו יזּדּככּו, ׁשּכּלם ואף ְְְְֲִִִֶַַַַָָֻיתּברְך.
הפרׁש יהיה אף־על־ ּפי־ כן ְְִִֵֵֶֶַַַעּכּו"ם,
ּׁשּיהיה מה ּכי לבינינּו, ּבינם ְְִִֵֵֵֶֶַָָּגדֹול
יהיה ּגדֹולה, וידיעה הּׂשגה אז ְְְִִִֶֶַָָָָָָאצלם
יהיה ולא ּפׁשּוט, ודבר ׂשחֹוק ְְְְְִֵֶֶָָָֹאצלנּו
ּוכמֹו ּכלל, להּׂשגה ּבעינינּו ְְְְֱֵֵֶַָָָָנחׁשב
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ׂשחֹוק יּמלא אז למעלה: ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמבֹואר
בּגֹוים יאמרּו אז וכּו', ּולׁשֹוננּו ְְְִִֵַָֹּפינּו
הּׂשגה אצלם ּׁשּיהיה מה ּכי – ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהגּדיל
וׁשּכל יׂשראל, ּגדּלת ולידע ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻלהבין
היה העֹולם ּבזה ּוגדּלתם ְְֶָָָָָָָָֻטֹובתם
הּוא ּובאמת – יׂשראל ּבׁשביל ְְֱִִִֵֶֶַָֹהּכל
הּזה ּבעֹולם ּכעת ּכי ּגדֹולה, ְִֵֶַַָָָָָָהּׂשגה
אצלנּו אף־על־ ּפי־ כן – זאת מבין ְִִֵֵֵֵֶַַֹאין
רק ּכלל, להּׂשגה נחׁשב זה יהיה ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹלא
הּׂשגתנּו ּכי ּפׁשּוט, ודבר ְְִִֵַָָָָָלׂשחֹוק
ּבין וגם מאד. יגּדל אז ְְְְְִֵֵַַַָֹודעּתנּו
הפרׁש יהיה ּבוּדאי ּבעצמן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיׂשראל
ׁשּכן מּכל וצּדיק, צּדיק ּכל ּבין ְִִִֵֵֶַַָָָּגדֹול
ּׁשּיהיה מה ּכי לרׁשע, צּדיק ְְִִִֵֶֶַַָָּבין
ּכּנזּכר לזה, ּפנימי יהיה לזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמּקיף
ׁשל מחּפתֹו נכוה צּדיק ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָֻלעיל:
ּפרּוׁש וכּמּובא ׁשם, עּין ּכּנ"ל, ְֲֵֵֵַַַַָָחברֹו
ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְִֵֶֶַָָָָָָהּפסּוק:

ּבהּׂש ּכי – מכּסים לּים כלּכּמים ְְִִִֵֶַַַַַָ
ידעּו ׁשהּכל ׁשוים, ּכּלם יהיּו ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהמׁשּתף
ּבעמקּות אְך עּכּו"ם, אפּלּו ה', ְְֲִֶַַַאת
מדרגתֹו, לפי אחד ּכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהחכמה
הּמים ׁשּלמעלה לּים, המכּסים ְְְִִִֶַַַַַַַַָָּכּמים
הם ּבעמקּות אְך מקֹום, ּבכל ְְְִֵַַָָָׁשוים
הּמים הּמקֹום ּבזה ּכי מאד, ְְְִִִֶַַַָָֹֻמבּדלים
ּובמקֹום לארץ, ּוסמּוכים ְְְִִֶָָָנמּוכים
ּובמקֹום ויֹותר, יֹותר עמּקים ְְֲִֵֵֵַָֻאחר
יהיה ּכן הּתהֹום; עד עמּקים הם ְְֲִִֵֵֵֶַַַֻאחר
וזהּו: לעתיד. יתּברְך הּׁשם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבהּׂשגת
ּכי וכּו', מחּפתֹו נכוה צּדיק ְְִִִֵֶַָָֻּכל

מּזה ידע ׁשּלא להּׂשגה ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּמּגיע
אזי חדׁש, ּדבר אצלֹו והּוא ְְֲִֶֶַָָָָֹמּקדם,
הּזאת, ההּׂשגה מאֹור ונבער ְְְִִֵֵַַַַָָָֹנתלהב
ׁשּכבר מי אבל אצלֹו; נפלאת ְְְֲִִִֵֶֶֶָָׁשהיא
עּתה מּׂשיג והּוא ההּׂשגה, ּבזאת ְְִַַַַַָָָָֹעבר
ההּׂשגה, מּזֹו ּוגדֹולים נֹוראים ְְִִִִַַָָָָּדברים
מּזאת התלהבּות ׁשּום לֹו ְֲִִֵַֹאין
ונבער – נכוה צּדיק ּכל וזה: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָההּׂשגה.
– חברֹו ׁשל מחּפתֹו – ְְֲִֵֵֵֶַָֻונתלהב
ּדבר היא חברֹו ׁשאצל ֲִֵֵֵֶֶַָָָָמהּׂשגה
ּומחּממת מבערת ׁשאינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָּפׁשּוט,
להתּכּסֹות ׁשּצריְך עד ּכלל, ְְְִִֶַַָָאֹותֹו
זֹו הּׂשגה אין ּכי עצמֹו, ְְִֵַַַָָּולחּפֹות
ּכלל, אֹותֹו ּומבערת ְְְֶֶֶֶַַָמחּממת
נכוה מּמּנּו ׁשּלמּטה הּׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָוהּצּדיק
יֹותר מבאר (והענין מּמּנה. ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹונבער
ׁשעל־ למעלה, ּׁשּמבֹואר מה ְְְִֶֶַַַַָָעל־ ּפי
ּבחינת ׁשהּוא וכּו', הּׂשכל ּתנּועת ְְְְִֵֵֶֶַַַידי
הּמּקיפין, הּׂשגת הינּו אלקי, ְֱִִִֶַַַַַַָֹׁשפע
על־ ידי־ זה – הּקדֹוׁש הּדעת ְֵֶַַַַַַַָָהּׂשגת
ׁשעּקר נמצא וכּו'. ּבּלב חם ְְִִֵֶַַָָֹנֹולד
הּוא ּדקדּׁשה וההתלהבּות ְְְֲֲִִִַַַָֻהחמימּות
הּׂשגת הּמּקיפין, הּׂשגת ְִִֵַַַַַַַָָעל־ ידי
ענין היטב מבאר ּובזה ּכּנ"ל. ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹהּדעת
וכּו', מחּפתֹו וכּו' נכוה צּדיק ּכל ְְְִִֵֶֶַָָֻזה:
נחׁשב יהיה הּצּדיק זה ׁשאצל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּדהינּו,
נכוה ׁשּיהיה עד ּגדֹולה ְְְְִִֶֶֶַַָָָלהּׂשגה
חם מֹוליד הּדעת הּׂשגת ּכי ִִִֶַַַַַָָֹמּמּנה,
ואצל מּמּנה, נכוה יהיה ּכן ועל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכּנ"ל,
נחׁשב זה אין מּמּנּו, הּגבֹוּה ֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּצּדיק
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נכוה ואינֹו ּכלל, להּׂשגה ְְְְְִֵֶֶַָָָאצלֹו
הּוא רק זאת, מהּׂשגה ּכלל ְְְִֵֵַַַָָָֹונתחּמם
ּבהּׂשגה עצמֹו ּולכּסֹות לחּפֹות ְְְְִַַַַָָָצריְך
את לחּמם ּכדי יֹותר, ּגבֹוּה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָאחרת
על לעיל ּׁשּמבאר מה נמצא, ְְְְִֵֶַַַָָֹעצמֹו.
מחּפתֹו נכוה צּדיק ּכל זה: ְֲִִֵֶֶַַָָָֻמאמר

נ ׁשּיהיה ׁשּפרּוׁשֹו, חברֹו, כוהׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶ
זה ׁשל מּקיף ּכי חברֹו, ׁשל ֲִִִֵֵֶֶֶַַַמהּמּקיף
ׁשהּוא והּׂשכל זה, ׁשל מּמּקיף ְִִֵֶֶֶֶַַָּגדֹול
ּכי וכּו', לזה ּפנימי הּוא לזה ְְִִִִֶֶַָָמּקיף
מּקיפין אֹורֹות ּבחינת הּוא ְִִִַַָֻחּפה
מה עם אחד ענין הּוא זה ּכל – ְִִֶֶַַַָָָּכּנ"ל
ׁשהּוא החּפה, ּכי ּכאן, ְִֶֶַַָָָֻּׁשּכתבנּו
וכּסּוי חּפּוי ּבחינת הּוא ְְִִִִַַַהּמּקיף,
עּקר ּכי האדם, את ׁשּמחּמם ְִִֵֶֶַַַָָָָמּמׁש,
מּבחינת הּוא והתלהבּות ְְְֲֲִִִִַַַהחמימּות
היטב). והבן ּכּנ"ל. הּמּקיפין ְִִֵֵֵַַַַַַָָהּׂשגת
צּדיקים, ּכּמה ׁשּיהיּו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָויכֹול
הּׂשגֹות על הּבא, לעֹולם ְֶַַַָָָָָּכׁשּיבֹואּו
ּבעֹולם מהם הּגדֹול הּצּדיק ִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּׂשיג
נֹוראים, ּדברים אצלם יהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָהּזה,
היּו הּגדֹול הּצּדיק ואצל מהם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָויּכוּו
אצל וכן הּזה. עֹולם ׁשל ְֵֵֶֶֶַַָָהּׂשגֹות
ּגדֹולה, הּׂשגה אצלם זה יהיה ְְְִֶֶֶַַָָָָעּכּו"ם,
ׁשל ּפׁשּוט יהדּות סתם על ְְֲֶֶַַַָָּכׁשּיבֹואּו
העֹולם, ּבזה לֹו ׁשּיׁש הּיׂשראלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָאיׁש
יׂשראל מעבֹודֹות ׁשּידעּו ְְְֲִֵֵֵֶַָהינּו
ׁשעׂשּו ׁשּלהם הּמצוֹות ְְִִֶֶֶַַָָֻּומּקדּׁשת
מה הּׂשגה אצלם יהיה הּזה, ְְִֶֶֶַַַָָָָָּבעֹולם
ּכמֹו קדּׁשה, קצת וירּגיׁשּו ְְְְְְִֵֶַָָֻּׁשּידעּו

ּבזה ׁשּמרּגיׁש ּפׁשּוט ּכׁשר ְְִִֵֶֶַָָאיׁש
ׁשּום ּבלי ּפׁשּוטה ּבעבֹודה ְְֲִַָָָָהעֹולם
יהיה זה, על עּכּו"ם ּוכׁשּיבֹואּו ְְִֶֶֶַַַָָָהּׂשגה,
עם אנחנּו אבל ּגדֹולה. הּׂשגה ְְְֲֲֶַַַָָָָָאצלם
ׁשּכן מּכל להּׂשגתנּו, ערְך אין ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹקדׁש,

הּצּדיק. ׁשל ּוׁשלמּותלהּׂשגה ְְִֶַַַָָ ֵ 
מּמּקיפים ּכׁשּנעׂשה הּוא, ְֲִִִֶֶַַַַַהּדעת
צרֹות. מּכל נּצֹול ואז ְְִִִִִָָָּפנימּיים,
לחברֹו ואֹורב מצּפה ּכׁשאחד ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָלמׁשל,
הּמלּבּוׁשים לׁשּנֹות צריְך אזי ְְְְֲִִַַַַָָלהרגֹו,
ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹותֹו, יּכירּו ׁשּלא ְְִֵֶֶַָֹּכדי

יד) ּכי(איוב וּתׁשּלחהּו, פניו מׁשּנה :ְְְִֵֶַַַָָ
על־ידי הּפנים ׁשּמׁשּנין ְְְִִֵֵֶַַַַָעל־ ידי
וכן מּמּנּו. נפטר אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֶָלבּוׁשין
יׁש ּבהּׂשכל, הינּו האדם, ְְְִֵֵֶַַַָָָּבעּקר
הּמּקיף, הּׂשכל הינּו לבּוׁשין, ְְְִִִֵֶַַַַּבחינֹות
ּפנימי, מהּמּקיף לעׂשֹות ְְֲִִִִֵַַַָוצריְך
הינּו אחרים, מּקיפין לֹו ְְֲֲִִִֵַַַולעׂשֹות
ועל־ ידי־ אחרים, מלּבּוׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַּבחינת
ּכי ּומסטין, אֹורב מּכל נּצֹול ְִִִִֵֶַָזה

ּבגי "חׁשמל",מלּבּוׁש מטרּיא ְְְְִִַַַַָ
הּמׁשחיתים. ּכל ּבֹורחים ְְְִִִֵַַַַַָּומהחׁשמ"ל

לא)וזה לבּוׁשּה,(משלי והדר עז : ְְְֶָָָֹ
על־ידי – אחרֹון ליֹום ְְְֲִֵַַַַוּתׂשחק
החׁשמ"ל, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶַַַַַהּלבּוׁש,
חזק לבּוׁש והדר, עז לבּוׁש ְְְֶָָָָֹׁשהּוא
ליֹום וּתׂשחק על־ ידי־ זה: ְְְְִֵֶֶַַַָונאה,
ּכּנ"ל. ּכלל מּמּנּו ירא ׁשאינֹו – ְֲִֵֵֶֶַַַָָאחרֹון
אלּול. חדׁש הּוא לזה הּזמן ְְֱִֶֶַַַָֹועּקר

–איֹוםלּתׂשחקובּוׁשּהלוזה: חרֹון ְְֶ ַָ ְְִַ ַ ֲ
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ּבחינתוזה.אלּולראׁשי־ ּתבֹות ֱֵֵָ ְ ֶ ְִַ
וכּו', לצלן רחמנא אבלּות ימי ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָׁשבעת
הּפנים לאֹור נׁשמתֹו ׁשּיעלה ְְְֲִִֵֶֶַַָָּכדי
חּיב ּכן ועל לעיל). (עּין וכּו' ְְְֵֵֵַַַַַָהּנ"ל
ּכי קריעה, לצלן, רחמנא ְְֲִִִֵַָָָָָָהאבל,

ׁשלש"עּבגימטרּיאקר"ע נהֹורין ְְְִִִֶַָ
ב' ׁשל הּגימטרּיא ׁשהם הּפנים, ְִִִֵֶֶַַַָָאֹור

ּכיאלּפעמים אֹוראלּבמּלּואֹו, הּוא ְִֵָ ְִִֵ 
אצלהקׁשּו,הּפנים: מּקיפים יׁש ּכי ִִַָ ְ ִִִֵֵֶַ

להּׂשכל נכנס ׁשאינֹו הינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל,
מּקיפים ויׁש האנֹוׁשי, ְְֱִִִִִֵַָּפנימי
ואינֹו להּתֹורה ׁשּמּקיף ְְְִֵֶַַַָָלהּתֹורה,
יׁש ּובהּמּקיפים, הּתֹורה. לתֹוְך ְְְִִִֵַַַָָנכנס
לפני ועֹומדים מּקיפים ְְְִִִִֵֵֶַׁשהם
ואינם מּקיפין ׁשהם רק ְִִִֵֵֵֶַַַָָהעינים,
ּבהעלם, ׁשהם ויׁש להּׂשכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָנכנסים
למּקיפים, אפילּו עדין ּבאּו ְֲֲִִִִֶַַָֹׁשּלא
ּלעׂשֹות, ּומה עּבּור. ּבחינת ְְֲִִַַַוהּוא
לתֹוְך הּתֹורה ׁשל הּמּקיפים ְְִִִֶֶַַַָָׁשּיּכנסּו
הּׂשכל ׁשל והּמּקיפים ּבפנים, ְְִִִִֵֶֶַַַַָהּתֹורה
ּדהינּו הּפנימי, הּׂשכל לתֹוְך ְְְְְִִִֵֶַַַָיּכנסּו
הּמּקיפים ויתּגּלּו יבֹואּו ְְְִִִִִֶַַַָָׁשּמּתחּלה
למּקיפים, מההעלם הּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַָׁשל
ׁשל הּמּקיפים יּכנסּו ְְִִִֶַַַַָָואחר־ּכְך
ׁשל הּמּקיפים וכן לפנים, ְְִִִִֵֶַַַָהּתֹורה
מּצד להּׂשיג אפׁשר ּׁשאי מה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל,

נעׂשה יהיה האנֹוׁשי, ְְֱֲִִֶֶֶַָחסרֹונֹו
ׁשּיבֹוא ּדהינּו ּפנימי, ְְְִִִֵֶַַַָמהּמּקיף
יהיּו והּמּקיפים למּקיפים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַמההעלם

ּפנימי. הקׁשּו[נעׂשים זאת הּקׁשיא ְְְֲִִִִַַָֹֻ
על אמר ז"ל והּוא ׁשהקׁשּו, ְְְִֶַַַָָּבמקֹום
הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמעּתי ּכְך ּתרּוץ. ְִִִֵֶַַָָָזה
ּכל לׁשמע זכינּו ואחר־ּכְך ְְְִִֵַַַָָָֹּבפרּוׁש.
להמעּין מבאר ועּתה הּנ"ל, ְְְְֵַַַַַַָָָֹהּתֹורה
הּנ"ל, והּקׁשיא הּׁשאלה על ְְְֵֵַַַַַַָָֻהּתרּוץ
להֹוליד איְך הּוא הּׁשאלה עּקר ְְִִִֵֵַַָּכי
ואחר־ ּכְך מּתעלּומֹותן, ְֲִִַַַַָָֹהּמחין
להכניס זֹוכין איְך אֹותן, ְְְִִִִֵֶַָּכׁשּמֹולידין

ּבארהּמ מבאר ּוכבר לפנים. ּקיפין ְְְִִִִֵַַַָָֹ
על־ידי הינּו: לזה, יזּכה ּבּמה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָהיטב
להֹוליד זֹוכין ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְִִִָָָָצעקה
קדּׁשת ועל־ידי מּתעלּומֹותן, ְְְֲִִֵַַַַָֹֻהּמחין
את לקּדׁש ּדהינּו הּנרֹות, ְְְְִֵֵֶַַַַׁשבעת
ׁשאסּור ּבּמה להסּתּכל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹעיניו
וחטמֹו ּפיו לקּדׁש וכן וכּו', ְְְְְְְִִֵֵֵַַָלהסּתּכל
להכניס זֹוכין על־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֶַַַַָָואזניו
הענין ּובאּור לפנים. ְְִִִִִֵַַָָהּמּקיפין
סֹודֹות מרּמז והיכן ְְְֵָָָָֻּוראיֹותיו,
לעיל מבאר הּכל – וכּו' הּללּו ְְְֵַַָָָֹֹנֹוראֹות
לעּין לּבֹו ׁשּיׂשים אׁשרי היטב. ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבאר
לׁשמר ּוללּמד, ללמד ּבאמת, ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹֹּבהם

ּולקּים :]ולעׂשֹות ְְֲֵַַ
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כא תפילה

ÈÏB˜"Ï‡ ÈÏB˜ ‰˜Úˆ‡Â ‰Â‰È Ï‡ ÈÏB˜ .ÔpÁ˙‡ ‰Â‰È Ï‡ ÈÏB˜ ˜ÚÊ‡ ‰Â‰È Ï‡ ƒ∆¿…»∆¿»ƒ∆¿…»∆¿«»ƒ∆¿…»¿∆¿»»ƒ∆
Ï‡ EÈÏ‡ È˙ÚÂL ‡·zÂ ÈÏB˜ zÚÓL ÈzÚeL ÏB‡L ÔËaÓ .ÈÏ‡ ÔÈÊ‡‰Â ‰Â‰È¿…»¿«¬ƒ≈»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ«»…«¿»ƒ≈∆∆
ÈÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL .È˙ÚÂLÏ(e È˙ÁÂ¯Ï E�Ê‡ ÌÏÚz Ï‡ zÚÓL ÈÏB˜ .EL„˜ ÏÎÈ‰≈«»¿∆ƒ»»¿»««¿≈»¿¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿…»ƒ

."˙BÓeÏÚz Ú„BÈ e�˙˜Úˆ ÚÓLe Ïa˜ e�˙ÚÂL .È��ÚÂ È�pÁÂ ‡¯˜‡∆¿»¿»≈ƒ«¬≈ƒ«¿»≈«≈¿««¬»≈≈««¬

B�Ba¯,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â e�pÁÂ ÒeÁ ,ÌÈÓÁ¯a Ï‡¯NÈ BnÚ ˙ÚÂL ÏB˜ ÚÓBL ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»≈««¿««ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿»≈¿«≈»≈
ÚeL� .e��ÚzL „Ú ˙Ó‡a EÈÏ‡ ˜Úˆ�Â ˜ÚÊpL e�··Ï ÔÎ‰Â ,e�¯ÊÚa ‰È‰Â∆¿≈¿∆¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ¿…¿ƒ¿…≈∆∆¡∆«∆«¬≈¿««
,e�pÁzL „Ú CÏ ÈÓc Ôz� ‡ÏÂ ,„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰ e�˙˜Úˆ ÏB˜ ‰È‰ÈÂ .È�p‰ ¯Ó‡˙Â¿…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆«¬»≈≈¿»≈¿…¿…ƒ≈√ƒ»«∆¿»≈
„ÈÏB‰Ïe ¯È‡‰Ïe ˙Bl‚Ï ‰kÊ�Â .EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e e�˙ÚÂL ·ÈL˜˙Â e�ÏB˜ ÔÈÊ‡˙Â¿«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿»≈¿«≈»≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿ƒ
‰¯zÒ‰·e ÏB„b ÌÏÚ‰a ,e�È˙B�BÚa e�z‡Ó ÂLÎÚ ÌÈÓÏÚp‰ ÌÈLB„w‰ ÔÈÁn‰«…ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ«¿»≈ƒ»«¬≈¿∆¿≈»¿«¿»»
E˙B‡ „·ÚÏÂ E˙B‡ ¯Èk‰Ï ˙Úc ÌeL ‰zÚ e�Ï ÔÈ‡ e�È˙B�BÂÚa ¯L‡ „Ú ,‰ÏB„b¿»«¬∆«¬≈≈»«»««¿«ƒ¿¿«¬…¿

:BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰LB„w‰ ‰¯Bza ¯·c LcÁÏ ÌÈÎBÊ e�‡ ÔÈ‡Â .˙Ó‡a∆¡∆¿≈»ƒ¿«≈»»«»«¿»∆¡∆«¬ƒ

B�Ba¯ÌÈ˜BÁ¯ e�‡ Èk ,e�··Ï ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡Â ,˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚� EÈ�ÙÏ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿»∆ƒ¿»«¬¿«»≈«∆¿»≈ƒ»¿ƒ
Lw·Ïe Ï‡LÏ ÌÈLBa e�‡Â e�È�t ‰nÏk ‰˙qk ¯L‡ „Ú ,Ck Ïk ÂLÎÚ EnÓƒ¿«¿»»»«¬∆ƒ¿»¿ƒ»»≈¿»ƒƒ¿…¿«≈
‰Ó ÏÚ ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ Èk ,‰¯BzaL ˙B¯zÒ�Â ˙BÓeÏÚz e�Ï ‰l‚zL ,˙‡Ê EnÓƒ¿…∆¿«∆»«¬¿ƒ¿»∆«»ƒ≈»¿ƒ««
Ï„b Ú„BÈ ‰z‡ Ï·‡ .ÏÏk e�ÓˆÚ Lc˜Ïe ¯‰ËÏ e�ÏÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Èk ,Ì„˜ Lw·l¿«≈…∆ƒ¬«ƒ…ƒ¿«¿¿«≈¿«≈«¿≈¿»¬»«»≈«…∆
e�˙B‡ ˙‡¯˜Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ e�a z¯Áa ‰z‡ Èk ,e�L¯La e�˙BÓL� ˙M„˜ ˙¯˜Èƒ¿«¿À«ƒ¿≈¿»¿≈ƒ«»»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»»»»
:·e˙kL BÓÎe "ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ‰l‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â" :·e˙kL BÓk ,‰l‚Ò ÌÚ LB„˜ ÌÚ«»«¿À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ»»«ƒ¿∆»

."B˙l‚ÒÏ Ï‡¯NÈ ,dÈ BÏ ¯Áa ·˜ÚÈ Èk"ƒ«¬…»«»ƒ¿»≈ƒ¿À»

ÒeÁ¯L‡ ,E˙cÓÁ ˙B‡·ˆ È·ˆ ÏÚ ,E˙ÏÁ�Â EnÚ ÏÚ ,E˙ÈÚ¯Â E˙l‚Ò ÏÚ ÏÓÁÂ«¬…«¿À»¿¿«¿»¿««¿¿«¬»∆«¿ƒ¿»∆¿»∆¬∆
˙Èˆ¯Â e�˙B‡ z·‰‡ .E˙ÏÓÁ·e E˙·‰‡a e�˙B‡ ˙‡¯˜ ‰aÁ ÏL ˙B�BLÏ ÏÎa¿»¿∆ƒ»»»»»¿«¬»¿¿∆¿»∆»«¿»»¿»ƒ»
e¯ÓkÈ ,e�ÈÏÚ EÈÚÓ eÓ‰È .E˙„B·ÚÏ e�kÏÓ e�z·¯˜Â ˙B�BLl‰ ÏkÓ e�zÓÓB¯Â e�a»¿«¿»ƒ»«¿¿≈«¿»«¿≈«¬»∆∆¡≈∆»≈ƒ»¿
EÈÏ‡ ˜ÚˆÏ e�aÏa Ô˙Â ,e�ÚÈLB‰Â e�˙¯ÊÚa ‰Óe˜ .e��BÈÊ·e e�˙eÏÙL ÏÚ EÈÓÁ «̄¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿∆¿»≈¿ƒ≈¿≈¿ƒ≈ƒ¿…≈∆
ÈÙÏ Èk ,ÈzÚ„È Ì�Ó‡ Ì‡ .e�·¯˜˙e e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈL˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯zL „Ú „ÈÓz»ƒ«∆¿«≈»≈¿»ƒ»∆≈≈¿»¿≈ƒ»¿»»«¿ƒƒ¿ƒ



271כא ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

¯¯BÚÏ È˙˜Úˆ ÏB˜a Ák ÔÈ‡ ,˙B˜Á¯‰ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡a EnÓ È˙e˜Á¯˙‰ Ï„‚…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿«¬»ƒƒ¿«¿»≈…«¿«¬»ƒ¿≈
ÏL ˙BÏBw‰ Ïk ,˜ÚÊÏÂ ˜ÚˆÏ Ák ÈÏ ‰È‰ Ì‡ elÙ‡Â ,ÔÈÁn‰ ˙BÓeÏÚz „ÈÏB‰Ïe¿ƒ«¬«…ƒ«¬ƒƒ»»ƒ…«ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆
„Á‡ ˙e˜Á¯˙‰ ÏÚ ˜ÚˆÏ CÈ¯ˆ È�‡M ‰Ó elÙ‡ ÈÏ e˜ÈtÒÈ ‡Ï ÌÏBÚ È‡e¯a Ïk»¿≈»…«¿ƒƒ¬ƒ«∆¬ƒ»ƒƒ¿…«ƒ¿«¬∆»
È˙e˜Á¯˙‰ Ï„b ÈÙÏ ÈÏ ÏÈÚB‰Ï Ák BÏ LiL ÌÏBÚa ÏB˜ ÌeL ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈ ÏL∆∆»¿≈»»∆≈…«¿ƒƒ¿ƒ…∆ƒ¿«¬ƒ
ÈzÏÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓ ."È˙lÙz Ì˙N ÚeL‡Â ˜ÚÊ‡ Èk Ìb" .EnÓƒ¿«ƒ∆¿««¬«≈«»«¿ƒ»ƒƒ»∆≈¿»∆≈∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ
Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰z‡L ,e�zÚ„B‰ ¯·k Ï·‡ .ÈÁk ÈÙÏ elÙ‡ ˜ÚÊÏƒ¿…¬ƒ¿ƒ…ƒ¬»¿»«¿»∆«»»≈«¬ƒ¿»≈¿»∆«
.ÌÈ˜ÓÚ È˜ÓÚÓ ÌÏBÚaL ˙BÏBw‰ Ïk ÔÈÊ‡Óe ÚÓBL ‰z‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e ,e�ÈÏÚ»≈¿«¬∆»«ƒ«»≈««¬ƒ»«∆»»≈ƒ¿≈¬»ƒ
EÈ˙B·BËa È˙B„˙È ÈzÎÓz Ôk ÏÚ ."ÈÏB˜ zÚÓL ÈzÚeL ÏB‡L ÔËaÓ" :·e˙kL BÓk¿∆»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ«≈»«¿ƒ¿≈«¿∆

‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ Èk ,ÌÈÏB„b‰ EÈ˙B�È�ÁÂ,ÔÚL� È�‡ EcÒÁ ÏÚÂ ,ÁËBa È�‡ ÌÈa¯ «¬ƒ∆«¿ƒƒ««¬∆»«ƒ¬ƒ≈«¿««¿¿¬ƒƒ¿»
e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ Ètk N¯ÙÏ È˙‡·e .‰tˆÓ È�‡ E˙ÚeLÈÏÂ ,‰e˜Ó È�‡ EÈ˙BÁÈÏÒÏÂ¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿«∆¿ƒ»¿¬ƒ¿«∆»ƒƒ¿…««¿»∆¿…»¡…≈
ÌeˆÚ‰ È·‡k LÈb¯‰Ï ‰kÊ‡L ˙Ó‡a È··Ï ˙‡ ¯¯BÚÂ ,È�pÁÂ È�¯ÊÚ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»ƒ∆¡∆∆∆¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆»
.EnÓ È˙e˜Á¯˙‰ ÌˆÚ ÔÈ·‰Ïe ˙B‡¯Ï ‰kÊ‡Â ,È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ� ·‡k ,˙Ó‡a∆¡∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆ƒ¿¿»ƒ…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿
,Ìe‚t‰ ÈÏB˜ ÔÈÊ‡˙Â ,ÈÏÚ ÌÈÓÁ¯ ‡Ïn˙ ‰z‡Â .ÈÁk ÏÎa „ÈÓz EÈÏ‡ ˜ÚˆÏ È�kÊ˙e¿«≈ƒƒ¿…≈∆»ƒ¿»…ƒ¿«»ƒ»≈«¬ƒ»«¿«¬ƒƒ«»

.˙Ï˜Ï˜Ó‰ È˙ÚÂL ·ÈL˜˙Â¿«¿ƒ«¿»ƒ«¿À¿∆∆

ÌÁ¯˙e,·BË ÏB˜Ï Ìe‚t ÏBwÓ È�ÏÚ˙Â ,ÈÏB˜ ˙‡ Ôw˙Ï È�¯ÊÚ˙Â ,EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ¿«≈»«¿«¬∆¿««¿≈ƒ¿«≈∆ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿
¯¯BÚÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡L „Ú ,‰lÙ˙a ÔÈa ‰¯B˙a ÔÈa ˜ÚˆÏ È�kÊ˙e¿«≈ƒƒ¿…≈¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿∆¿«¬∆»«ƒ¿≈
e��BÂÚ ·¯Óe .e�È˙B�BÂÚa epnÓ eÓlÚ˙pL ÔÈÁn‰ ˙BÓeÏÚz ˙‡ ÈÏB˜a „ÈÏB‰Ïe¿ƒ¿ƒ∆«¬«…ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆«¬≈≈…¬≈
.ÔÈÁn‰ „ÈÏB‰Ï ‰�ÈÎM‰ Ák Lz ,ÏBÎÈ·k ,¯L‡ „Ú ,‰ÏÚÓ ÏL Ák ÏBÎÈ·k e�LÏÁ‰∆¡«¿ƒ¿»…«∆«¿»«¬∆ƒ¿»«…««¿ƒ»¿ƒ«…ƒ

:"‰„ÏÏ ÔÈ‡ ÁÎÂ ¯aLÓ „Ú ÌÈ�· e‡· Èk ,ÈLz E„ÏÈ ¯eˆ" :·e˙kL BÓk¿∆»¿»¿∆ƒƒ»»ƒ««¿≈¿…««ƒ¿≈»

B�Ba¯˜ÚˆÏ e�¯ÊÚÂ E˙�ÈÎL ÔÚÓÏ ‰NÚ ,e��ÚÓÏ ‡ÏÂ E�ÚÓÏ ‰NÚ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¬≈¿««¿¿…¿«¬≈¬≈¿««¿ƒ»¿¿»¿≈ƒ¿…
ÏB˜ Ïa˜˙e EÈÏ‡ e�ÈÏB˜ ÚÈbÈÂ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈÂ ,‰lÙ˙e ‰¯B˙a ˙Ó‡a EÈÏ‡≈∆∆¡∆¿»¿ƒ»¿«¬∆¿»¿«ƒ«≈≈∆¿«≈
ÔÈÁn‰ ˙BÓeÏÚz „ÈÏB‰Ïe ¯¯BÚÏ ‰kÊpL „Ú ,‰�ÈÎM‰ ˙˜Úˆ ÌB˜Óa e�˙˜Ú«̂¬»≈ƒ¿«¬««¿ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿ƒ«¬«…ƒ
eÏ‚� EÈ�ÙÏe ,˙BÓeÏÚz Ú„BÈ „·Ï ‰z‡ Èk .e�z‡Ó eÓlÚ˙pL e�lL ÌÈLB„w‰«¿ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ«»¿«≈««¬¿»∆ƒ¿
e�¯ÊÚ .e�z‡Ó e¯zÒ�Â eÓlÚ˙� ÔÎÈ‰Ï ,e�z‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÔÈÁn‰ ˙BÓeÏÚz«¬«…ƒ∆»∆»¿∆»≈ƒ»¿≈»ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ»»¿≈
ÏB˜ È„È ÏÚ „ÈÏB‰Ïe ¯¯BÚÏ „Á‡ Ïk ‰kÊpL ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÏe e�Ï e�ÚÈLB‰Â¿ƒ≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»∆»¿≈¿ƒ«¿≈
„Ú ,eÓlÚ˙pL ÌB˜ÓÏ „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ eÓlÚ˙pL ÌÈLB„w‰ ÔÈÁn‰ ˙‡ e�˙˜Ú«̂¬»≈∆«…ƒ«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿»∆ƒ¿«¿«
ÈÙk ÂÈÏ‡ ÌÈÎiM‰ ÌÈL„Á ÔÈÁÓ ‚ÈO‰Ïe ˙Bl‚Ïe „ÈÏB‰Ï ÌÚt ÏÎa ‰kÊÈ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒ¿∆¿»««¿ƒ¿«¿«ƒ…ƒ¬»ƒ««»ƒ≈»¿ƒ

a E˙B‡ ¯Èk‰Ï ‰kÊ�Â .B˙ÓL�Â BÁe¯Â BLÙ� L¯LÌÚt ÏÎa E˙B‡ ˙Ú„ÏÂ ˙Ó‡ …∆«¿¿¿ƒ¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¡∆¿»««¿¿»««
:ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡ ˙Bl‚Ï ‰kÊ�Â ,‰¯˙È ‰�·‰a«¬»»¿≈»¿ƒ¿∆¿«¡»¿»»
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ÔÎ·ee�ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈»≈«¬ƒ∆¿«≈»≈
ÔÈ¯È‡n‰ ˙B¯p‰ ˙Ú·L ˙‡ Lc˜Ï ‰zÚÓ ÏÈÁ˙pL ‰¯‰Ó e�ÚÈLB˙Â e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈¿ƒ≈¿≈»∆«¿ƒ≈«»¿«≈∆ƒ¿««≈«¿ƒƒ
Lc˜Ï È�kÊ˙e .ÌËÁ‰Â ‰t‰Â ÌÈ�Ê‡‰Â ÌÈ�ÈÚ‰ Ì‰L ,‰LB„w‰ ‰¯B�n‰ È�t ÏeÓ Ï‡∆¿≈«¿»«¿»∆≈»≈«ƒ¿»»¿«ƒ¿«∆¿«…∆¿«≈ƒ¿«≈
ÒÁ ,‰t‰ ˙‡ Ì‚Bt‰ ¯eac ÌeL ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ÈtÓ ¯˜L ¯·c ‡ˆÈ ‡lL Èt ˙‡∆ƒ∆…≈≈¿«∆∆ƒƒ¿»¿…ƒ«≈∆«∆«
˙‡ Lc˜Ï ‰kÊ‡Â .‰¯‰Ë·e ‰M„˜a „ÈÓz ˙Ó‡ È¯·c eÈ‰È È¯eac Ïk ˜¯ ,ÌBÏLÂ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈¡∆»ƒƒ¿À»¿»√»¿∆¿∆¿«≈∆
È�ÈÚ ˙‡ Lc˜Ï È�kÊ˙e ,‰t‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈ¯eac È�ÈÓ ÏÎ·e ‰lÙ˙·e ‰¯B˙a Ètƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒƒ«¿«¿ƒ∆«∆¿«≈ƒ¿«≈∆≈«
˙eÏkzÒ‰ ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡lL È¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,Ú¯a ˙B‡¯Ó È�ÈÚ ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ¿«¬ƒ∆≈«≈¿¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ∆…ƒ¿∆ƒƒ¿«¿
,ÏkzÒ‡ ‡lL ,È�ËlÓ˙e È�ÏÈv˙Â È�¯ÊÚz Ë¯Ù·e .ÏÏk ‰f‰ ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL ÏÚ«»»∆»»«∆¿»ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿≈ƒ∆…∆¿«≈
ÈÏÚ ÌÁ¯Â È�pÁÂ ÒeÁ .ÌBÏLÂ ÒÁ ,¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c ÌeL ÏÚ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«»»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»¿»≈ƒ¿«≈»«
¯·Ú‰" ,È�ÈÚ ¯Á‡Â È··Ï ¯Á‡ ¯e˙‡ ‡ÏÂ ,˙e‡¯‰ Ì‚tÓ ‰zÚÓ ÈLÙ� ËlÓe ,È�ÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ«≈«¿ƒ≈«»ƒ¿«»¿¿…»««¿»ƒ¿««≈««¬≈
È¯·c „ÈÓz ÚÓLÏ ‰kÊ‡Â ,È�Ê‡ ˙‡ Lc˜Ï È�kÊÂ ,"È�ÈiÁ EÈÎ¯„a ‡ÂL ˙B‡¯Ó È�ÈÚ≈«≈¿»¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»¿«¿∆¿∆ƒ¿…«»ƒƒ¿≈
È¯ÊÚa ‰È‰˙Â .˙eÓÏLa ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡ ÈÏ ‰È‰ÈÂ ,Ì‰a ÔÈÓ‡‰Ïe ÌÈizÓ‡ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¬ƒƒƒ¿«¬ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ¡«¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
e¯¯BÚÈÂ ,È�Ê‡a Ì‰È¯·c eÒ�kÈÂ ,ÌÈizÓ‡ ÌÈÓÎÁ È¯·c ÚÓLÏ „ÈÓz È�Ê‡ ‰h‡L∆«∆»¿«»ƒƒ¿…«ƒ¿≈¬»ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆¿»¿«ƒ¿
ÚÓL‡ ‡lL ,È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .„ÈÓz E�Bˆ¯ ˙BNÚÏÂ EÈÏ‡ ·eLÏ ˙Ó‡a È··Ï ˙‡∆¿»ƒ∆¡∆»≈∆¿«¬¿¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…∆¿«
ÔBLÏ ¯eac ÌeL Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÚÓL‡ ‡ÏÂ ,Ìe‚t‰ ¯eac ÌeL È�Ê‡a Ò�kÈ ‡ÏÂ ÌÏBÚÏ¿»¿…ƒ»≈¿»¿«ƒ«»¿…∆¿«¿…¬«≈ƒ¿
‰kÊ‡ ˜¯ .Ìe‚t ¯eac ÌeL ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ‰t Ïea� È¯eac ÚÓL‡ ‡ÏÂ .˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰»»¿ƒ¿…∆¿«ƒ≈ƒ∆¿»¿…ƒ»«∆¿∆
ÌÈLc˜n‰ ÌÈ¯eac ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ¯LÎe ÌÈ˜Ècˆ ÈtÓ ÌÈLB„˜ ÌÈ¯eac „ÈÓz ÚÓLÏƒ¿…«»ƒƒƒ¿ƒƒƒ«ƒƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒƒƒ«¿«¿ƒ
Lc˜Ï ‰kÊ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Ó‡a ÌÈÓL ˙‡¯È ÈÏ ‰È‰iL È�kÊÂ .ÌÈÚÓBM‰ ÔÊ‡ ˙‡∆…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿«»«ƒ∆¡∆¿«¿≈∆∆¿∆¿«≈

:"‰Â‰È ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Èa Ìi˜ÈÂ ,ÈÓËÁ ˙‡∆»¿ƒƒÀ«ƒƒ¿»∆»«¬ƒ¿ƒ¿«¿…»

ÏÎÂ·La ‰p‰ „Ú ÈzÓ‚tM ‰Ó,ÌÈa¯n‰ ÈÓ‚Ùe È˙B�BÂÚ È„ÈŒÏÚ el‡‰ ˙B¯p‰ ˙Ú ¿»«∆»«¿ƒ«≈»¿ƒ¿««≈»≈«¿≈¬«¿»««¿Àƒ
È¯eÚpÓ ÈÓËÁ·e È�Ê‡·e È�ÈÚ·e ÈÙa ÈzÓ‚Ùe EÈ�ÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁL∆»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»«¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒƒ¿«
‡ÏÓ ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz Ìlk ÏÚ ,ÔBˆ¯·e Ò�‡a ,„ÈÊÓ·e ‚‚BLa ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú«««∆¿≈¿≈ƒ¿…∆¿»«À»ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ»≈
¯‡L� ‰È‰È ‡ÏÂ el‡‰ ÌÈÓ‚t‰ Ïk EÈÓÁ¯a Ôw˙˙e ,ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ ,ÌÈÓÁ «̄¬ƒ«««¿∆ƒ¿…«¿«≈¿«¬∆»«¿»ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»
Èk ,el‡‰ ÌÈÓ‚t‰ Ôw˙Ï Ák e�a ÔÈ‡ Èk ,zÚ„È ‰z‡ Èk ,ÏÏk ÌL¯ ÌeL Ì‰Ó≈∆…∆¿»ƒ«»»«¿»ƒ≈»…«¿«≈«¿»ƒ»≈ƒ
ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ¯tÒÏe CÈ¯Ú‰Ïe ¯ÚLÏ ÏÎeÈ ÈÓ Èk .Ì‰a ÌbÙÏÂ ÚLÙÏ e�Èa¯‰ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ¿…»∆ƒƒ«¿«≈¿«¬ƒ¿«≈»«¬»ƒ
e‡ˆÈ ÌÈ¯˜L ‰nÎÂ ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú ‰Ó„‡‰ ÏÚ e�È˙BÈ‰ ÌBiÓ e�Èt È¯Ó‡a ÌÈÓ‚t‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¡≈«»¬»»«««∆¿«»¿»ƒ»¿
È¯Ó‡a ÈzÓ‚tL ÌÈÏB„b ÌÈÓ‚Ùe ÌÈ‡ËÁ ¯‡L ÔÎ BÓÎe ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ËÚÓk ÈtÓƒƒƒ¿«¿»»¿≈¿»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿≈
,¯tÒÓe C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa ÌÈÏËa ÌÈ¯·„e ˙e�ˆÏÂ ˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰ ÔBLÏ È¯ea„a ,Ètƒ¿ƒ≈»»»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ì¯ÚLÏ ÏÎeÈ ÈÓ ,È�ÈÚa ÈzÓ‚tL ÌÈÏB„b‰Â ÌÈa¯Ó‰ ÌÈÓ‚t‰ ÌˆÚÂ Èea¯ Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿…∆«¿»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ¿≈«ƒ«¿«¬»
ÔkL ÏkÓ ,Ì‰ÈÏÚ ˙BcÂ˙‰Ï elÙ‡ ÈpnÓ Ú�Ó�Â .‰ta ÌË¯ÙÏ ÏÎeÈ ÈÓ Ì¯tÒÏe¿«¿»ƒ«¿»¿»«∆¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ»∆≈
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ÌBÈ ÈÏÚ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú Èk .Ì�w˙Ï ‰l‡‰ ÌÈÓ‚t‰ Èea¯ ÈÙk ‰a¯‰ ÌÈ�ewz ˙BNÚÏ«¬ƒƒ«¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ»≈∆¿«¿»ƒ¬«ƒ…»«»«
Ú„BÈ „·Ï ‰z‡Â .ÔBˆ¯·e Ò�‡a ,„ÈÊÓ·e ‚‚BLa È�ÈÚa Ba ÈzÓ‚t ‡lL ÈÓiÓ „Á‡∆»ƒ»«∆…»«¿ƒ¿≈«¿≈¿≈ƒ¿…∆¿»¿«»¿«≈«
‰Ó .ÈÏ ÈÂ ÈÏ ÈB‡ .Ì‰a ‰ÈeÏz dlk ‰¯Bz‰ Ïk ¯L‡ ÌÈ�ÈÚ‰ Ì‚t ÚÈbÓ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ«¿«»≈«ƒ¬∆»«»À»¿»»∆ƒ«ƒ»
ÏÎa ÈzÓ‚tL ÌÈ�ÈÚ‰ Ì‚tÓ ‰ˆ˜ ÒÙ‡ BÓk ‰¯tÒ‡ Èz¯Ó‡ Ì‡ .¯a„‡ ‰Ó ¯Ó‡…«»¬«≈ƒ»«¿ƒ¬«¿»¿∆∆»∆ƒ¿«»≈«ƒ∆»«¿ƒ¿»
‡Ï EÓˆÚa ‰z‡ Ì‡Â "Ôea¯È ÏBÁÓ Ì¯tÒ‡" .eÏÎÈ ‡Ï ‰n‰Â ÔÓf‰ ‰ÏÎÈ ÌBÈÂ ÌBÈ»ƒ¿∆«¿«¿≈»…ƒ¿∆¿¿≈≈ƒ¿¿ƒ«»¿«¿¿…
ÔÈ‡ ,EÈÓÁ¯a ‰l‡‰ ÌÈÓeˆÚ‰ ÌÈÓ‚t‰ Ïk Ôw˙˙e ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,E�ÚÓÏ ‰NÚz«¬∆¿««¿«¿»¿«≈»«¿»ƒ»¬ƒ»≈∆¿«¬∆≈
.„ÓÚÈ ÈÓ È�„‡ ,dÈ ¯ÓLz ˙B�ÂÚ Ì‡" .Ìlk ÔkL ÏkÓ ,Ì‰Ó „Á‡ Ì‚t Ôw˙Ï e�È„Èa¿»≈¿«≈¿»∆»≈∆ƒ»∆≈À»ƒ¬…ƒ¿»»¬…»ƒ«¬…
e�Ï ÔÈ‡ Èk ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èkƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈«¬…»≈¿«≈»≈ƒ≈»

Ï CÈ‡ ˙Ú„Â ÏÎN,‰l‡‰ ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÏÚ E˙B‡ ÒiÙÏe ˙Bv¯ ≈∆»««≈¿«¿«≈¿«»«¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ»≈∆
.LB„w‰ Án‰ ÔÓ ÔÈÎLÓp‰ ,el‡‰ ÌÈLB„w‰ ˙B¯p‰ ˙Ú·La ‰p‰ „Ú e�Ó‚tL∆»«¿«≈»¿ƒ¿««≈«¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒ«…««»
‰Ê È„È ÏÚ ,el‡‰ ÌÈLB„w‰ ˙B¯p‰ ˙Ú·La e�Ó‚tL ,el‡‰ ÌÈÓ‚t‰ Èea¯ ÌˆÚÓe≈…∆ƒ«¿»ƒ»≈∆»«¿¿ƒ¿««≈«¿ƒ»≈«¿≈∆
˙BÈL˜ ÈÏÚ ÌÈ‡a ‰Ê ˙ÓÁÓe .e�zÚ„Â e�ÁÓ ÏaÏa˙�Â e�ÏÎN ¯kÚ˙�Â e�zÚc ÌbÙ�ƒ¿««¿≈¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈…≈¿«¿≈≈¬«∆»ƒ»«À¿
È�È‡L „Ú ,„‡Ó ÈaÏÂ ÈzÚc ˙‡ ÌÈÓwÚÓe ÌÈÏaÏ·Óe ,·laL ˙eiÓÈÓ˜ÚÂ ÌÈÏeaÏ·eƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ¿…«∆≈ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,È¯Ó‚Ï e�˙B‡ ˜Á¯Ï ÌÈˆB¯Â ,Èe‡¯k ‰M„˜aL ¯·c ÌeLÏ ·¯˜˙‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿»≈¿»»∆ƒ¿À»»»¿ƒ¿«≈»¿«¿≈«¿»
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B�Ba¯¯n‰ ˙eiÓÈÓ˜Ú‰ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ .È··Ï ˙e¯È¯Ó ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»∆¿ƒ¿»ƒ«»»«¿»∆»«¿ƒƒ««
‰Â‰È" .‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ‰ ÈÓÂ ÈÓ zÚ„È ‰z‡ .ÈaÏaL∆¿ƒƒ«»»«¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿»≈¿»»»¿…»
ÏÚ e�Ï LiL ,ÌÈa¯Ó‰ e�LÙ� ˙B¯ˆa e�Ï Èc ‡ÏÂ ."ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈa¯ ,È¯ˆ ea¯ ‰Ó»«»»«ƒ»ƒ»«¿…«»¿»«¿≈«¿Àƒ∆≈»«
È„ÈŒÏÚ „‡Ó ‰a¯‰ EÈ�ÙÏ e�ÚLtLÂ e�ÈÂÚLÂ e�‡ËÁL ,˙BÚ¯‰ e�È˙BÂ‡z È„È¿≈«¬≈»»∆»»¿∆»ƒ¿∆»«¿¿»∆«¿≈¿…«¿≈
ÏÚ e·¯Á� ˙BÓÏBÚ ‰nÎÂ ,ÏB„b‰ EÓLa e�Ó‚Ùe Ú¯‰ e�aÏ ˙e¯È¯L È¯Á‡ e�ÎÏ‰L∆»«¿«¬≈¿ƒƒ≈»»»«¿¿ƒ¿«»¿«»»∆¿¿«
e�ÈÚLt È„È ÏÚ e�Ó¯b ÌÈÓ‚t ‰nk Ú„BÈ „·Ï ‰z‡ ¯L‡k ÌÈa¯Ó‰ e�È˙B�BÂÚ È„È¿≈¬≈«¿Àƒ«¬∆«»¿«≈««»¿»ƒ»«¿«¿≈¿»≈
ÌÈÏaÏ·Óe ,e�È¯‡eˆ ÏÚ eÏÚ e‚¯zN‰ „BÚ Ì‡ Èk ‰Ê ÏÎa e�Ï Èc ‡ÏÂ .ÌÈa¯Ó‰«¿Àƒ¿…«»¿»∆ƒƒƒ¿»¿»««»≈¿«¿¿ƒ
C¯a˙È ÌM‰ ÏÚ ˙eËL ÏL ˙BÈL˜ ‰nÎa ,„‡Ó e�aÏ ˙‡ ÌÈÓwÚÓe ,„‡Ó e�zÚc«¿≈¿…¿«¿ƒ∆ƒ≈¿…¿«»À¿∆¿««≈ƒ¿»«

.ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙Ó‡‰ ˙c˜pÓ e�˜Á¯Ï ÌÈˆB¯Â ,˙Ó‡ È˜Ècˆ ÏÚÂ¿««ƒ≈¡∆¿ƒ¿«¬≈ƒ¿À«»¡∆«¿»

B�Ba¯e�nÚ ‰NÚz Ï‡Â ,e�ÏÚÙÓk e��È„z Ï‡Â e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«¬…»≈¿«¿ƒ≈¿ƒ¿»≈¿««¬∆ƒ»
ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ L¯‚Â ˜Á¯Â ,e�˙B‡ ÌÈÙ„B¯‰a ¯Ú‚e e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ,e�È‡ËÁk«¬»≈¿«≈»≈¿«¿»¿ƒ»¿«≈¿»≈≈»≈≈«
˙BÈL˜Â ,·laL ˙eiÓÈÓ˜ÚÂ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ Ïk ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk»«¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈«¬»»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«≈¿À¿
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÏaÏ·Ï ·l‰ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈˆB¯L ˙eËL ÏL ˙B¯È˜ÁÂ ˙BÎB·p‰«¿«¬ƒ∆¿∆ƒ«¬««≈¿«¿≈«¿»
¯e‰¯‰ „ˆ ÌeL e�aÏa „BÚ ‰ÏÚÈ ‡lL EÈÓÁ¯a ‰NÚÂ .˙BizÓ‡‰ E˙„B·ÚÓ≈¬»¿»¬ƒƒ«¬≈¿«¬∆∆…«¬∆¿ƒ≈«ƒ¿
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È‡Ó ÈÎ�‡ ¯Ú· Èk" .el‡‰ ÌÈÏeaÏa‰Â ˙BÎe·n‰ ÔÈ�ÚÓ ,‰Ê ÔÈÚÓ ÏÏk ‰·LÁÓeL «¬»»¿»≈≈∆≈ƒ¿»«¿¿«ƒ¿ƒ»≈ƒ««»…ƒ≈ƒ
:"CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a ,Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È�‡Â ,ÈÏ Ì„‡ ˙�È· ‡ÏÂ¿…ƒ«»»ƒ«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»

B�Ba¯ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊpL ,˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï e�kÊÂ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«¬…»≈¿«≈∆¡»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿∆¿«¬ƒ
‡ÈL˜ ÌeLÏ e�··Ï ‰h� ‡ÏÂ .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ∆¡∆¿≈»≈¿…«∆¿»≈¿À¿»
CÈÏL� ˜¯ .ÏÏk e�zÚ„·e e�aÏa eÒ�kÈ ‡ÏÂ eÏÚÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ÌÏBÚa ‰Îe·Ó ÌeLÂ¿¿»»»¿»¿…«¬¿…ƒ»¿¿ƒ≈¿«¿≈¿»««¿ƒ
,¯ÙÚ Le‚ ,e�Á�‡ Ì„Â ¯Na Èk ,„·Ï ‰�eÓ‡ ÏÚ ˜¯ CÓÒ�Â ,ÏaÏ·n‰Â CB·p‰ e�ÏÎNƒ¿≈«»¿«¿À¿»¿ƒ¿…««¡»¿«ƒ»»»»¬»¿»»
‰tË ‰M‡ „eÏÈÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ,ÔBÂÚa ÌÈÎÏÎÏÓ ‡ËÁa ÌÈÓÁÈÓ ,¯ÓÁÓ Èˆe¯¿̃≈≈…∆¿À»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»¿≈∆¿»ƒƒ»ƒ»

.EÈ˙B‚‰�‰Â EÈ˙BÁ¯B‡Ó ¯·c ÔÈ·‰Ïe ‚ÈO‰Ï ‰Áe¯Ò¿»¿«ƒ¿»ƒ»»≈¿∆¿«¿»∆

‰kÊ�Â‡ÏÂ ,˙Ó‡a E˙‡¯ÈÏe E˙¯B˙Ïe E˙„B·ÚÏ Ì‡ Èk e�ÏÎN ÌÚ LnzL� ‡lL ¿ƒ¿∆∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈ƒƒ«¬»¿¿»¿¿ƒ¿»¿∆¡∆¿…
˙Ó‡a ÔÈÓ‡�Â Ú„�Â ,ÏÏk ÌÏBÚa ‰¯È˜Á ÌeL e�zÚ„a ¯˜ÁÏ ÏÈÁ˙�«¿ƒ«¬…¿«¿≈¬ƒ»»»¿»¿≈«¿«¬ƒ∆¡∆
ÂÈÎ¯c ÏÎ Èk BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰" :·e˙kL BÓk .‰z‡ ¯LÈÂ ˜Ècˆ Èk ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e∆¡»¿≈»ƒ«ƒ¿»»«»¿∆»«»ƒ»√ƒ»¿»»
È¯eˆ ,‰Â‰È ¯LÈ Èk „Èb‰Ï" :¯Ó‡�Â ."‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ ÏÂÚ ÔÈ‡Â ‰�eÓ‡ Ï‡ ,ËtLÓƒ¿»≈¡»¿≈»∆«ƒ¿»»¿∆¡«¿«ƒƒ»»¿…»ƒ

."Ba ‰˙ÏÂÚ ‡ÏÂ¿…«¿»»

e�¯ÓL˙Â,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�Ú¯Ê ˙‡Â e�˙B‡ ÏÈv˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿ƒ¿¿≈¿«¬∆»«ƒ¿«ƒ»¿∆«¿≈¿∆»«¿≈ƒ¿»≈
˙B¯È˜Á È¯ÙÒa Ô‰ ,ÌÈ¯wÁÓ‰ È¯ÙÒa ÏÏk ÔÈÚ ÌÈN� ‡ÏÂ „ÓÏ� ‡lL∆…ƒ¿«¿…»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ≈¿ƒ¿≈¬ƒ
‡ÏÂ ,ÏÏk Ì‰Ï ÚÓL� ‡ÏÂ ‰·‡� ‡ÏÂ .Ï‡¯NÈ ÏL ˙B¯È˜Á È¯ÙÒa Ô‰ Ì"ekÚ‰ ÏL∆»«≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ¿»≈¿……∆¿…ƒ¿«»∆¿»¿…
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B˙Áe�ÓÏÂ BÓB˜ÓÏ ·eLÈÂ ,ÌÈ�t‰ ¯B‡Ï B˙ÓL� ‰ÏÚzL ÔÙ‡a ,˙n‰ ˙ÓL�Ï¿ƒ¿««≈¿…∆∆«¬∆ƒ¿»¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»
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כבתורה

ּדספרא חמיׁשאה  ָ ְ ִ ְ ָ ָ ִ ֲ ָ ְ ִּפרקא
 ָ ִ ְ ִּדצניעּותא

– ּבראׁשית ּברא.  ִ ֵ ְ ָ ָ ִ ֵ ְּבראׁשית
אב מאמר. חצי – ּברא  ָ ָ ֲ ַ ִ ֲ ָ ָ ָ ֲ ַמאמר,
עּלאה עדן וגליא. סתים  ָ ָ ִ ֶ ֵ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵּובן.

ּתּתאה: עדן ּוגניז.  ָ ָ ַ ֶ ֵ ִ ְ ִ ְ ִּדסתים

ּבתֹוויׁשחֹותם,ׁשּיׁשּדע,א חֹותם ַ ֵֶָ ְֵָ ְ 
חֹותםחֹותם יׁש. ּכי הּוא, ָ ָ ִֵ

רגלין, ּבחינֹות והם הּדֹור, ְְְִִִֵֵַַמֹוכיחי
לּמּודי ׁשהם ׁשם על רגלין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָונקראים
ה', את ּכביכֹול ׁשּלֹומדין הינּו ְְְִִֶֶַָה',
הֹולכים והם עצֹות, לֹו ְְְִִֵֵֶׁשּנֹותנין
להֹוכיחם ליׂשראל, ְְְְִִִִֵָָּבׁשליחּותֹו

זה ׁשם ועל יתּברְך. להּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּולהחזירם
ׁשם על רגלין, ּבחינֹות ְְְִִִִֵַַָנקראים

רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו יא)העצה, על(שמות ְִֵֵֵֶַַָָ
ההֹולכים ּברגליָך": אׁשר העם ְְְְֲִֶֶַַָָָ"וכל
ההליכה, ׁשם ועל עצתָך, ְְֲֲִֵַַַַָָאחר
ּכּנ"ל: להֹוכיח ּבׁשליחּותֹו ְְְִִִִֶַַַׁשהֹולכים
ּגזר־ ּדין ּגֹוזר יתּברְך ְְְִִֵֵֶַַַָּוכׁשהּׁשם

צריְךּבעֹולם, ּכי הּתֹורה, הּוא והּדין ְִִִַַָָָָ
ׁשהם ּומחמת ּתֹורה, ּדין ְֲִִֵֵֶַָלהיֹות
עּמהם, מתיעץ הּוא ה', ְִִִֵֵֶַָלּמּודי
על ׁשּנגזר הּדין־ּתֹורה להם ְְִִֶֶֶַַַַָָּומגּלה
הּדין־ּתֹורה זה מכּסים והם ְְִִֵֶַַַָהּדֹור,

ּבבחינת אֹותֹו, ד)וחֹותמין מעין(שה"ש : ְְְְִִִַַָ
החיצֹונים, מּמּנּו יינקּו ׁשּלא ְִִִִֶֶַָֹחתּום,
וׁשלֹום, חס מּמּנּו, נעׂשה יהיה ְְֲִִֶֶֶֶַַָֹׁשּלא



כב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי חֹותם ּבתֹו 281 ָ ְ ָחֹותם

ּבחינת וזה אכזרי. ח)ּדין חתֹום(ישעיהו : ְְְֲִִִֶַַָ
נחּתם ה' ּבלּמּודי הינּו, ּבלּמדי; ְְְְִִֵֶַָָָֻּתֹורה
מּמּנּו יינקּו ׁשּלא ְִִִֶֶַָֹהּדין־ ּתֹורה,
הּדין־ להם ּכׁשּנגלה והם, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָהחיצֹונים.
ּכדי הּדֹור, ּומֹוכיחים הֹולכים ְְִִִֵַָּתֹורה,
הּדין. להמּתיק למּוטב ְְְְֲִִִַַַָָלהחזירם
להחּתים נזהרין מּוסר ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִַַַָָואפּלּו
מּמּנּו יינקּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַֹּולהסּתיר,

ּבבחינת לג)החיצֹונים, ּובמסרם(איוב : ְְִִִִַַָָֹ
חֹותם. ּבחינת הן זה ׁשם ועל ְְְִֵֵֶַַַָֹיחּתם,
ׁשלֹום מרּבים ה' הּלּמּודי ְְִִֵֵַַָואּלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו נד)ּבעֹולם, וכל(ישעיהו : ְְֶָָָָ
ּכי ּבניְך, ׁשלֹום ורב ה' לּמּודי ְְִִִִֵַַָָָּבניְך
ּבין ׁשלֹום ולעׂשֹות לפּׁשר ְְְֲִֵֵַַָהֹולכים
ּולפניו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּוממליצים הּדבר מקטינים ְְְִִִִִַַַַָָָיתּברְך
מגּדילים יׂשראל ולפני ּבעדם, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָטֹוב
מׁשה, אצל ׁשּמצינּו ּכמֹו מאד, ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹהחטא

יתּברְך להּׁשם לב)ׁשאמר למה(שמות : ְְִֵֶַַַָָָָ
אמר ּוליׂשראל ּבעּמָך; אּפָך ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָיחרה

גדלה(שם) חטאה חטאתם אּתם .(א): ְֲֲֶֶַָָָָֹ
החֹותם על ּגֹובר הּדֹור ׁשל ְֵֶֶַַַַָָּוכׁשהרע
אזי וׁשלֹום, חס אֹותֹו, ּומקלקל ְְְֲֵַַַַַָהּנ"ל
ונעׂשה העֹולם, ׁשלֹום ְְְְֲִֵֶַַָָנתקלקל
הפְך ּבעֹולם, ּומחלקת ֲִֵֶֶֶַָָֹּגרּוׁשין

ּבבחינת יח)הּׁשלֹום, ּומּתבל(איוב ְִִִֵֵַַָ
מ(ב)ינּדּוהּו ּכי ּכינּדתנעׂשהחֹותם; , ְִִֵָ ֲִֶַ ַ ִ

ּכּמּובא: הּׁשוה, ּבמסּפר ְְִֵֶַַָָָהם

מּזהויׁשב למעלה ׁשהּוא חֹותם ְ ֵ ְְִֶֶַָָ
ידים ּבחינֹות הינּו ְְִִַַַָָהחֹותם,
הּמֹוכיחים, מאּלּו מּוסר ְְִִִֵֵַַַָהמקּבלים

לז)ּבחינֹות יחּתֹום.(איוב אדם ּכל ּביד : ְְְִַַָָָ
ׁשּנתקּבל אמּונה, ּבחינת זה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָוהּידים
ה' ּדּבר ּכאׁשר ּבבחינת: הּמּוסר, ְֲִִִֶֶַַַָָּבּה

ּבחינת מׁשה, יז)ּביד ידיו(שמות ויהי : ְְְִִֶַַַָָֹ
ׁשמירהאמ צריְך החֹותם וזה ּונה. ְְֱִִֶַָָָָ

ׁשּלא הינּו יתקלקל, ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹיתרה
וׁשלֹום ּכׁשחס ּכי האמּונה, ְְְְֱִִֵֶַַָָָיתקלקל
יּוכלּו החיצֹון, החֹותם ְְְִִֵַַַָנתקלקל
ויקלקלּו הּפנימי, לחֹותם ְְְְְִִִִֵַַַָָלהתקרב
קלקּול על־ ידי הּפנימי ְְְִִִֵַַַָהחֹותם
האמּונה. ׁשהּוא החיצֹון, ֱִֶַַָָָהחֹותם
החֹותם זה נתקלקל וׁשלֹום, ְְְְִֵֶֶַַַָָּוכׁשחס
ׁשהיא ּכפירֹות, מּזה נעׂשה ְֲִִִִֶֶֶַַַָהּידים,
אמּונֹות ונעׂשה האמּונה, ְֱֱֲֶֶֶַָָהפְך
לּה אין זרה העבֹודה עּקר ּכי ְֲִִִֵַָָָָָָּכזּבּיֹות.
מהּידים ׁשּמקּבל על־ ידי אּלא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכח,

ּבבחינת לב)אּלּו, מּידם(שמות וּיּקח : ְִִִִֵַַַָָ
ּכי־ ּבזהר (וכמבאר ּבחרט אתֹו ְְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹוּיצר

קצב.)תּׂשא לענין(דף זה ּפסּוק על ְְִִֶַַָָ
ּבעֹובדא אצלחּו ּבּמה העגל: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָמעׂשה
ּכד אּלּו וכּו'. מּידם ּדוּיּקח ּבגין ְְְִִִִַַַָָָדא,
לארעא, ׁשדא הוה מידיהֹון ְְְֲִֵַַָָָָנטל
הוה לא לבתר, לּה ּדיּטל ְְְֲִֵַַַָָָָֹואף־ על־ּגב
עּין וכּו', ּדא ּביׁשא עֹובדא ְְִֵַַַָָָָאצלח
רק ּכן ּגם הּוא ּתּקּונֹו וגם ְִֵַַַָׁשם).

ע"ב.(‡) סז דף נח וזוהר פ"א דברים מ"ר בנדתה.(·)עיין תהיה פסוק על מצורע פרשת רש"י עיין
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ּבבחינת הּידים, ּבחינת ְְְִִִִֵַַַַַָעל־ ידי
לה) ּכל(בראשית את יעקב אל וּיּתנּו :ְֲִֶֶַַָֹ

מ"חֹותם" ּכי ּבידם, אׁשר הּנכר ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹאלקי
ּבבחינת "נּדת", א)נעׂשה :(ישעיהו ְֲִִִֶַַַ
ּכי מלאּו, ּדמים ּבמּלּואֹוידידיכם ְִִֵֵֶָָָ ְִ

מסּפר הּוא ּדלת) יּוד ,נּדת(ּכזה: ְִִֶֶַָָ ַ 
ּכנּדה ׁשּמטּמאה אלילים עבֹודת ְְְְֱֲִִִֶַַַָָהינּו

פב) :(שבת

הּידים,וצריג את למּלאת לראֹות ְ ָ ִ ְְִִֶַַַָֹ
על־ידי האמּונה, ְֱִֵֶַָָׁשהיא
ּכללּיּות ׁשהם רֹועים, מּׁשבעה ְְִִִִֵֶֶָָָָהארה

ּבבחינת הּדֹור, מנהיגי ּכל (שמותׁשל ְְִִִֵֶַַַָ
הםכט) ּכי ידם; ּתמּלא ימים ׁשבעת :ְְִִִֵֵַַָָָ

ּולהׁשלימּה, לתּקנּה האמּונה ְְְְֱִִַַָָָָרֹועים
ׁשם על רֹועים, נקראים זה ׁשם ְְִִִֵֵֶַַָועל

לז) עּקר(תהלים וכל אמּונה; ּורעה :ְְֱִֵַָָ
להּדֹור. הם ממׁשיכין יׂשראל ְְְֱִִִֵֵַַַָאמּונת

ּבחינת לג)וזה ּבידָך;(דברים קדׁשיו ּכל : ְְְְִֶֶַָָָֹ
מנהיגי ּכל ׁשל ּכללּיּות ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשהם

ּבחינתהּד וזה יב)ֹור. ועם(הושע : ְְְִִֶַַ
אחד ׁשהּוא ּומׁשה, נאמן. ְֱִֶֶֶֶָָקדֹוׁשים
זה ׁשם על נקרא רֹועים, ְְִִִִֵֶַָָמּׁשבעה

מהימנא: ְֲֵָָָָרעיא

אפׁשרד הרֹועים,ואי לאּלּו לבֹוא ְ ִ ֶ ְ ָ ְִֵָָ
ׁשל ּכללּיּות ְִֵֶֶָׁשהם
ּכמאמר עּזּות, על־ ידי אּלא ְְְֲֵֶַַַַַָָֻהּקדּׁשה,

לברכה זכרֹונם פ"ה)רּבֹותינּו הוי(אבות : ְְֱִִֵֵַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּנמר, טו)עז נהלּת(שמות : ְְֵֵֶַַַָָָ

על־ידי הינּו, קדׁשָך; נוה אל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָבעּזָך

יׁש ּכי הּקדּׁשה. לתֹוְך נכנסין ְְְִִִֵַַָָֻעּזּות
ּכן ּגם והם אחרא, הּסטרא ׁשל ְְֳִִֵֵֶַַָָָרֹועים
אנׁשים וכֹופין הּדֹור, ְְְְֲִִֵַָֻמפרסמי
מלכּותם ועּקר ׁשעּבּודיהּו, ְְְְְִִִַַַָלתחֹות
– עּזּות ּכי עּזּות, על־ ידי ְִֵַַַהּוא

ּתגא ּבלא קה.)מלכּותא והם(סנהדרין , ְְְֵַָָָָ
ּבבחינת ּבעּזּותם, נו)ּככלבים :(ישעיהו ְְְִִִִַַָָ

והן רעים; הּמה נפׁש עּזי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהּכלבים
הּכלב ּכפני הּדֹור מט:)ּפני ועל(סוטה . ְְְִֵֵֶֶַַַ

מּתחת מהם, להּנצל ּכדי ְְִִֵֵֵֵֶַַָּכן
על־ידי רק אפׁשר אי ְְְְִֵֶֶַַַָָממׁשלּתם,
נהלּת ואז: עּזּותם, נגד לעמד ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹעּזּות,
לתֹוְך ׁשּנכנס – קדׁשָך נוה אל ְְְְְְִֵֶֶֶָָָבעּזָך

–הּקדּׁשה. הּקֹולֹות ׁשלוכל הן ְְַָֻ ָ ַ ֵֶ
ׁשֹופר, קֹול הן אנחה, ׁשל הן ְֲֵֵֶָָָָָצעקה,
ּבחינת הם ּכּלם – זמרה קֹול ְְִִֵֵַָָֻהן

ּבבחינת סח)עּזּות, יּתן(תהלים הן : ְִִִֵֵַַ
עז: קֹול ְֹּבקֹולֹו

עלוצריה מאד לרחם אדם ּכל ְ ָ ִ ְְֵַַָָָֹ
לֹו להראֹות הּגּוף, ְְְַַַּבׂשר
ׁשהּנׁשמה הּׂשגה ּומּכל הארה ְִִֶֶַַָָָָָָָָמּכל
מּזאת ידע ּכן ּגם ׁשהּגּוף ִֵֵֶֶֶַַַַֹמּׂשגת,

ּבבחינת נח)ההּׂשגה, ּומּבׂשרָך(ישעיהו : ְְְִִִַַַָָָ
ׁשּלא ּדיקא, מּבׂשרָך תתעּלם; ְְְְִִֶַַָָָֹֹלא
ּבׂשרָך, על מּלרחם עיניָך ְְְֲִִֵֵֶַַַָתעלים
לרחם צריכין ּכי ּגּופָך. ּבׂשר ְְְְְִִִֵַַַהינּו
ּכדי לזּככֹו, לראֹות הּגּוף, על ְְְְְִֵַַַֹמאד
ההארֹות מּכל לֹו להֹודיע ְִִֶֶַַַָָׁשּיּוכל
ּכי מּׂשגת. ׁשהּנׁשמה ְְִֶֶֶַַַַָָָוההּׂשגֹות
רֹואה היא אדם ּכל ׁשל ְִֶַָָָָָָהּנׁשמה
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מאד, עליֹונים ּדברים ּתמיד ְְְִִִֶֶֶַָָֹּומּׂשגת
ּכן על מהם, יֹודע אינֹו הּגּוף ֲֵֵֵֵֶַַַָאבל
ּבׂשר על מאד לרחם אדם ּכל ְְְִֵַַַָָָָֹצריְך
ׁשּתּוכל עד הּגּוף, לזּכְך לראֹות ְְִֵֶַַַַַהּגּוף,
ּׁשהיא מה מּכל לֹו להֹודיע ְְִִִֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכּנ"ל. ּתמיד ּומּׂשגת ּוכׁשהּגּוףרֹואה ְִֶֶֶַַַַָָ
להּנׁשמה, טֹובה היא זֹו, ּבבחינה ְְְִִִַָָָָהּוא
מּמדרגתּה. נֹופלת ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּלפעמים
הּנׁשמה ּתּוכל ואֹור, צח ְְֶַַַַָָָּוכׁשהּגּוף
על־ידי למדרגתּה ולחזר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹלהתרֹומם
הּגּוף ּתענּוגי על־ידי הינּו, ְְֲֵֵַַַַַהּגּוף,
ׁשּלּה, לּתענּוגים ולעלֹות לזּכר ְְֲֲִִֶַַַַָֹּתּוכל
וכׁשר, טֹוב ּכן ּגם ׁשהּגּוף מאחר ְִֵֵֵֶַַַַָּכי
ּתּוכל ּכן ועל ּבהּתענּוגים, נלּכד ְְְֲִִֵֵַַַַָאינֹו
הּגּוף ּתענּוגי על־ידי לחזר ְְֲֲֵֵַַַַַָָֹהּנׁשמה
ּכן ּגם וכן ׁשּלּה. לּתענּוגים ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָלמעלתּה,
על־ ּבהּגּוף, ׁשּיׁש הרׁשימֹות ְְְִֵֵֶַַַָעל־ ידי
הּנׁשמה ּבֹו ׁשהאירה הארֹות ְְִֵֵֶֶַָָָָידי
ולעלֹות לזּכר עּתה ּתּוכל ְְֲִִֶַַַָֹֹמּקדם,

ּבחינת וזה למדרגתּה. יט)ולחזר :(איוב ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
דיקא, מּבׂשרי – אלֹוּה אחזה ְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָמּבׂשרי
אלֹוּה, יחזה הּגּוף ּבׂשר על־ ידי ְְְֱֱֵֶֶַַַַַהינּו
ׁשהאדם הינּו, אלקּות, הּׂשגֹות ְְֱֶַַַָָָָֹהינּו
עליֹונֹות הּׂשגֹות ויחזה יראה ְְְְֱִֶֶֶֶַָּבגּופֹו
אבל ּכּנ"ל. ּתמיד מּׂשגת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
מּבחינת: עּזּות, להּגּוף ְְְִִֵֶַַַּכׁשּיׁש
הּנׁשמה אין – נפׁש עּזי ְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּכלבים
אל ּולהתקרב עצמּה לסמְך ְְְְְִִֵֶַָָָֹיכֹולה
ּכי ׁשּלּה, מההּׂשגֹות לֹו להֹודיע ְִִֵֶַַַַָָהּגּוף
מה הּגּוף, ועּזּות ּבתקף ללּכד ְְְִֶַַַַֹֹּתּוכל

וצריְך ּבהּתאוֹות. וחזק עז ְְְֲִֶַַַַָָָּׁשהּגּוף
קֹולֹות הינּו ּדקדּׁשה, עּזּות ְְִֶַַָָֻלזה
עּזּות מׁשּבר ׁשעל־ ידי־ זה ְְֵֵֶֶַַַַַהּנ"ל,
ׁשל ּגּופֹו ׁשֹוברת אנחה ּכי ֲִֶֶֶַָָהּגּוף,

נח:)אדם עּזּות(ברכות ּוכׁשּמׁשּבר , ְְֵֶַַָָ
ּתּוכל על־ ידי־ זה הּגּוף, ְְִֵֶַַַַותּקיפּות
הּגּוף, אל עצמּה להתקרב ְְְְִֵֶַַַָָָָהּנׁשמה
ּבחינת וזה ׁשם. נלּכדת ּתהיה לא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹּכי

קב) עצמי:(תהלים ּדבקה אנחתי  ִ ְ ַ ָ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ִמּקֹול
עצמי ׁשהיאלבׂשרי. הּנׁשמה, היא ִ ְ ָ ִ ַ ְ ִ ְִִֶַָָ

האדם, עצמּיּות עּקר ּכי האדם, ְִִִֶֶַַָָָָָָעצם
האדם אצל ּׁשּנקרא הּואאנימה , ְֲִֵֶֶַָָָָ ִ 

אבל לעד. הּקּים עצם ׁשהיא ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה,
אזי ּבתאוֹותיו, הּגּוף עּזּות ְֲֲֲֵַַַַַָמחמת
רחֹוקה האדם, עצם ׁשהיא ְְִֶֶֶַָָָָָָהּנׁשמה,
אנחה, קֹול ועל־ ידי וגּופֹו, ְְְְֲִֵַָָָמּבׂשרֹו

ּכּנ ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת "ל,ׁשהיא ְְִִִֶַַַַָֻ
ואז ּגּופֹו, עּזּות נׁשּבר ְְְִֵֶַַָָעל־ ידי־ זה
להּבׂשר, העצם ּומתּדּבקת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָמתקרבת
מּקֹול וזהּו: להּגּוף. הּנׁשמה ְְְְִֶַַַָָהינּו
ּכּנ"ל. לבׂשרי עצמי ּדבקה ְְְְִִִִַַַַָָָָאנחתי

ּבחינת:ּובחינת הּוא הּתקיעֹות קֹול ְ ִ ַ ְְִִַַ
ׁשל ּגּופֹו מׁשּבר והּוא אנחתי; ְְְִִֵֶַַָמּקֹול

ּבבחינת ג)אדם, יּתקע(עמוס אם : ְִִִִַַָָָ
ועל־ידם יחרדּו, לא ועם ּבעיר ְְְֱִֶַָָָָָֹׁשֹופר
ּבחינת: וזה הּנ"ל. לרֹועים לבֹוא ְְִִֶַַַַָָיּוכל
– ּתקיעה ּתרּועה. ׁשברים,  ָ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ִ ְּתקיעה,

עז. קֹול הּקֹולֹות, –הם ׁשברים ְֵַֹ ָ ִ 
ּכּנ"ל. הּגּוף עּזּות נׁשּבר ְִֶַַַַַָָָׁשעל־ידם

– ה)ּבחינתּתרּועה ב ואּתה(שמואל : ְ ָ ְְִַַָ
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הרֹועים ׁשהם הּנ"ל, עּמי את ְִִִֵֶֶֶַַַָּתרעה
להם להתקרב אפׁשר ׁשאי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֻּדקדּׁשה,
ׁשהם ּדקדּׁשה, עּזּות על־ ידי אם ְְִִִֵֵֶַַָֻּכי
קֹול ּבחינת ּדקדּׁשה, קֹולֹות ְְְִִִַַָֻּבחינת

וזה ּכּנ"ל. יז)ׁשֹופר את(בראשית וּימל : ְֶֶַַַָָָ
הּזה, הּיֹום ּבעצם ערלתם ְְְֶֶֶַַַָָָּבׂשר

נּמֹול(שם)ּוכתיב הּזה הּיֹום ּבעצם : ְְִִֶֶֶַַ
קֹול ּבחינת זה – הּזה הּיֹום ְְִֶֶַַַַָָאברהם.

ּבּיֹום ׁשּמצותֹו כ:)ׁשֹופר, מגילה כח: ,(ר"ה ְִֶַָָ
כ)ּבבחינת צרה;(תהלים ּביֹום ה' יענָך : ְְְִִַַַָָ

ּבׂשר, ערלת ונׁשּבר נּמֹול ְְְִִֶַַָָָָָׁשעל־ידֹו
העצם: אֹור ְֵֶֶַָּומקּבל

ּבחינתוכןו יׁש האדם ּבני ּבכללּיּות ְ ֵ ְְְִִִֵֵַָָָָ
ׁשהחכם הינּו ּובׂשר, ְֶֶֶֶַָָָָעצם
להעם הּנׁשמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְֱִֶֶַַָָָָָהאמת,
עצם, ּבחינת הּוא מּמּנּו, למּטה ְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשהם
ּוכׁשהם ּבׂשר. ּבחינת נגּדֹו הם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָוהעם
ּבעצם הּגּוף ּבׂשר ּכמֹו ּבׂשר, ְְְְִִֶֶַַַָָּבבחינת
אנחה, הּקֹול ׁשֹומעים הם ְֲִֵַָָָָָהאדם,
ּגּופם, וׁשֹוברת החכם, ׁשל קֹולֹו ְְֶֶֶֶַָָָהינּו
ועל־ ידי־ וכּו', ׁשֹוברת אנחה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבבחינת
אליהם, להתקרב לסמְך יּוכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹזה
מּקֹול ּבבחינת ּבׂשר, ּבחינת ְְִִִִֵֶַַָָׁשהם
אְך הּנ"ל. לבׂשרי עצמי ּדבקה ְְְְִִִִַַַַַָָָָאנחתי
אינם ּבׂשר, ּבבחינת ְְִִֵֵֶַָָָָּכׁשאינם
הּנ"ל, האנחה קֹול ּכלל ְְֲִַַָָָָׁשֹומעים
אינם קֹולֹו, ׁשֹומעים אם ְֲִִִֵַָואפּלּו
קֹול אם ּכי ּבעצמֹו, הּקֹול ְְְִִִַַׁשֹומעים

ֲָָהברה:

ּכיוקֹולז ּדע, הּוא: הברה ְ ֲִַָָ
ּדקדּׁשה, קֹול ְְְִִֵֶָֻּכׁשּנתעֹורר
ּדסטרא קֹול מּמּנּו מתעֹורר ְְְֲִִִֵֶַָאזי
נבראים העברֹות על־ ידי ּכי ְְֲֳִִִֵֵַָָָָאחרא,

הב צֹועקים: והם מזֹוני,מחּבלים, לן ְְְְֲִִֵֵַַָ
ּומתעֹורר מתּגּבר ּוכׁשאין חּיי, לן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָהב
ּתכף אְך נחים, הם ּדקדּׁשה, ְִִֵֵֶַָָֻקֹול
הם ּדקדּׁשה, קֹול ְְִִֵֵֶָֻׁשּמתעֹורר
לצעק ּומתחילין ּתכף ְְְְִִִִִֵֶַֹמתעֹוררים
ההברה קֹול וזהּו – נגּדֹו ְְְְֲֵֶֶַַָָּולקטרג
ּבחינת וזה הּקדּׁשה. מּקֹול ְְְִִֵֶֶַַָֻׁשּיֹוצא

יד) אין(ירמיה – בנּו ענּו עונינּו אם :ֲִֵֵָָֹ
צעקה לׁשֹון אּלא הינּו(ג)ענּיה , ְְְֲִֶַָָָָ

ּבתֹוכנּו ּבנּו, צֹועקין ְֲֲִֵֶָָֹׁשהעוונֹות
קֹול ׁשּנתעֹורר על־ ידי ְְִֵֵֶַַָמּמׁש,
הּצרפית אצל ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶַָָָֻּדקדּׁשה,

יז) עוני;(מלכים־ א את להזּכיר אלי ּבאת :ְְֲִִֵֶַַָָֹ
אלּיהּו, ׁשם היה ׁשּלא זמן ּכל ְְִֵֶַַָָָָָֹהינּו,
ּכְך, ּכל גֹוברת הּקדּׁשה היתה ְְְֶֶַָָָָָֹֻולא
על־ידי אְך נחים, ׁשּלּה העונֹות ְֲִֵֶַַָָָָֹהיּו
היּו אלּיהּו, קדּׁשת ׁשם ְְִִֵֵֶַָָָֻׁשּנתעֹורר
לצעק עוונֹותיה ונתעֹוררים ְְְְְֲִִִִִֶָָֹֹנזּכרים

וזהּו: עליה. ענּוּולקטרג עונינּו אם ְְְִֵֶֶַָָ ֲ ֵֹ ָ 
– ּבתֹוכנּו,בנּו צֹועקין ׁשהעוונֹות ָ ְֲֲִֵֶָֹ

קֹול איזה צֹועקים ּכׁשאנּו ְֲֲִִֵֶֶַָואפּלּו
קֹול לׁשמע זֹוכין אנּו אין ְְִִִֵַָָֹֻּדקדּׁשה,
עּזּות על־ ידֹו לׁשּבר ּבעצמֹו, ְְְְִֵַַַַָָֻּדקדּׁשה
קֹול ׁשהּוא הברה, קֹול אם ּכי ֲִִֶַָָהּגּוף,
קֹול נגד ׁשּנתעֹוררין ְְֲִִֶֶֶָֹהעוונֹות

ע"ב.(‚) לב סוטה ובגמרא וענית, ד"ה תבא כי פרשת רש"י עיין



כב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי חֹותם ּבתֹו 285 ָ ְ ָחֹותם

ּבתֹוכנּו: צֹועקים והם ה'ּדקדּׁשה, ְְְֲִִֵֵָֻ
– ׁשמ למען ּבעצמָךעׂשה ׁשאּתה ֲ ֵ ְ ַ ַ ְ ֶ ְְְֶַַָ

עלינּו ּותרחם ׁשמָך למען ְְְֲִֵֵֶַַַַָּתעׂשה
ּבׂשר ּבבחינת ּוכׁשאינֹו לבד. ְְְְְִִֵֶַַַַָָלמענָך
אזי העצם, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִֶֶֶֶַַָָָלהחכם,
רק הּנ"ל ּבעצמֹו הּקֹול ׁשֹומע ְְֵֵַַַַַַאינֹו
העוונֹות קֹול הינּו ההברה, ְֲֲַַַָָָֹהּקֹול

וזה הּקֹול. מּזה כז:)ׁשּנתעֹוררים :(ר"ה ְְְִִִֶֶֶַ
ּבחינֹות ּבבֹור, פח)הּתֹוקע :(תהלים ְְִֵַַ

מתאּנח והּוא ּתחּתּיֹות, ּבבֹור ְְְְִִִֵַַַַַׁשּתני
העֹומדים אֹותם – זה על ְְִֵֶַַָָותֹוקע
קֹול אם ּבׂשר, ּבבחינת ׁשאינם ְִִִֵֶַַָָָּבחּוץ,
ׁשּיּוכל הינּו יצא, – ׁשמע ְֶַַַָָָָׁשֹופר
קֹול ואם ׁשּלֹו; הרע מּתֹוְך ְִִֵֶָָָלצאת

ּכּנ"ל. יצא, לא – ׁשמע נמצא,הברה ֲִַַַָָָָָֹ ְ ָ 
הא אנחת קֹול אינֹוּבין ּבעצמֹו דם ְְְֵֵַַַָָָ

– ּבׂשר ּבבחינת אינֹו אם ְִִִֵֵַַָָׁשֹומע
הּנׁשמה מהעצם ּכל־ ּכְך רחֹוק ְֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּגּוף
אינֹו ואזי ּבׂשר, ּבבחינת ׁשאינֹו ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
אנחת קֹול וכן אנחתֹו, קֹול ְְְֵֵַַַַָׁשֹומע
ּבׂשר ּבבחינת אינֹו אם ְִִִֵֶַָָָָהחכם,
קֹול אם ּכי קֹולֹו, ׁשֹומע אינֹו ְִִֵֵֶַָָלהחכם,

ּכּנ"ל: ֲַַָָהברה

על־ידיולבֹואח הּוא ּבׂשר לבחינת ְ ָ ְְִִֵַַָָ
ׁשּמׁשּמׁש על־ ידי ְְִֵֵֶַַַהּׁשּמּוׁש;
ּבׂשר ּבחינת נעׂשה החכם, ְֲִֶֶֶַַָָָָאת
הּגּוף ׁשּמׁשּמׁש על־ ידי וכן ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָלהחכם,
מעׂשּיֹות, מצוות ּבעׂשּית ְְְֲֲִִִַַַַָָֹלהּנׁשמה

להּנׁשמה. ּבׂשר ּבחינת הּגּוף ְְְֲִֶַַַַָָָָנעׂשה
אז הּזאת, ּבּבחינה (ישעיהוּוכׁשהּבׂשר ְְִֶַַַָָָָֹ

מּבׂשרמא) – אּתן מבּׂשר ולירּוׁשלים :ְְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהיא ירּוׁשלים, נׁשלם הּנ"ל ְְִִִִֶַַַַָָהּנּמֹול

נאמנה א)קריה ׁשּזֹוכין(שם הינּו , ְְֱִִֶֶַָָָ
ּכללּיּות ׁשהיא לאמּונה, ְֱִִֶֶָָָלבֹוא
הּדֹור מּצּדיקי ׁשּמקּבלין ְְְִִִֵֶַַַַָֻהּקדּׁשה,
להתקרב אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהאמּתּיים,
ּדקדּׁשה, עּזּות על־ ידי אם ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַָֻאליהם
ּדקדּׁשה, הּקֹולֹות ּכל ּבחינת ְְִִֶַַָָֻׁשהּוא
ּדסטרא עּזּות מׁשּברין ְְְְְִִֵֶֶַַַָׁשעל־ידי־זה
הּגּוף, עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ְֳִֶַַַָָאחרא,
אליהם, ּולהתּדּבק להתקרב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָוזֹוכין
ׁשלמה, לאמּונה זֹוכין ְְְֱִֵֵֶֶַָָועל־ ידי־ זה
קריה ירּוׁשלים ּבחינת: ְְְִִִֶַַָָׁשהּוא

ּכּנ"ל: ֱֶַַָָנאמנה,

הּואולבֹואט הּנ"ל ּדקדּׁשה לעּזּות ְ ָ ְְִַַַָֻ
ּבבחינת ׂשמחה, ְְְִִִֵַַָעל־ידי

ח) מעּזכם,(נחמיה היא ה' חדות ּכי :ְְִִֶֶַָֻ
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת על־ידי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָהינּו
ׁשאמרּו ּכמֹו הּׂשמחה, ּבחינת ְְְְִִֶֶַַָָׁשהּוא

לברכה זכרֹונם פח)רּבֹותינּו :(שבת ְְִִֵַָָָ
ונׁשמע, נעׂשה יׂשראל ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּבׁשעה
ונתנּו מלאכים, רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְִִִִַָָָירדּו
וכּו', אחד ּכל ּבראׁש עטרֹות ְְְֲֵֶָָָֹׁשני
ועתיד וכּו', נלקחּו ְְְְְְִִֶָָּוכׁשחטאּו
להם, להחזירם ְֲִֶַַָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ראׁשם. על עֹולם וׂשמחת ְְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
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ּבחינת הם ונׁשמע ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָנמצא,
על עֹולם וׂשמחת ּבחינת: ְְְְִִִַַַָָׂשמחה,

ּכּנ"ל: ַַָֹראׁשם,

ׁשהכּתירּוודע, העדיים ׁשני ּכי ְ ַ ְְֲִִִִֵֶָָ
הם ונׁשמע, מּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֶַַּבחֹורב
ּכּמּובא ּברא, ּבראׁשית ְְִִֵַַָָָּבחינת

ּדצניעּותא –:(פ"ה)ּבספרא ּבראׁשית ְְְְִִִָָ ֵ ִ 
ּדא מאמר. חצי – ּברא מאמר,  ָ ָ ֲ ַ ִ ֲ ָ ָ ָ ֲ ַ ָּדא
חכמה ּתּתאה. עדן עּלאה.  ָ ְ ָ ָ ָ ַ ֶ ֵ ָ ָ ִ ֶ ֵעדן

ּובן. אב ּתּתאה. חכמה ּכיעּלאה. ִ ָ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ָ ָ ֵ ִ
ונׁשמע נסּתרֹותנעׂשה ּבחינת הּוא ַ ֲ ֶ ְ ִ ְ ַ ְְִִַָ

נגלֹות,נעׂשהונגלֹות: ּבחינת הּוא ְְִַ ֲ ֶ ְְִִַ
אחד לכל ׁשאפׁשר הּמצוות ְְְְִֶֶֶַַָָָֹהינּו

מדרגתֹו, לפי היאונׁשמעלקּים ְְְְִֵֵַַָ ִ ְ ַ ִ
גבֹוּה ּׁשהּוא מה נסּתרֹות, ְְִִֶַַַָָּבחינת
לעׂשֹות יכֹול ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֶֶַָָונסּתר
מצוה ּכל אצל למׁשל: ּבזה. ְְֲִֵֶֶָָָָָָעבֹודה
ּכי הּמצוה, ׁשּסביבֹות ּדברים ְְְִִִִֵֶַָָיׁש
לקּים ּבּתֹורה הּנאמר הּצּוּוי ְְֱִִֵֶַַַַַַָמּלבד
ּבּתֹורה, ּדברים לזה עֹוד יׁש ְְִִֵֶַַָָָָהּמצוה,
ּדּבּורי ּוׁשאר מׁשה, אל ה' וידּבר ְְְִֵֵֶֶַַָּכגֹון:
ועבֹודה הּמצוה. ׁשּסביבֹות ְְֲִִֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשּסביבֹות הּללּו הּתֹורה ּבדּבּורי ְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁש
ּבחינת נׁשמע, ּבחינת הם ְְְְִִִִֵַַַַָהּמצוה,
יכֹולים אנּו ּבעצמּה הּמצוה ּכי ְְְְְִִִִַַָָָָנסּתר,
ּבאּלּו ׁשּיׁש העבֹודה אְך ְְֲֵֵֵֶַַָָלקּים,
ּבחינת וזה יֹודעים, אנּו אין ְְְִִִִֵֶַַָהּדּבּורים

נסּתר. ּבחינת ּבחינתוזהנׁשמע, ְְְְִִִַָָ ֶ ְִַ
ּבחינת הּוא נעׂשה ּותפּלה; ְְֲִִֶַַָָּתֹורה
ּׁשּיֹודע מה הּנגלֹות, הינּו ְְִֵֶַַַַָּתֹורה,

נסּתרֹות, ּבחינת הם ונׁשמע ְְְְְִִִֵֵַַָָלקּים,
ׁשהם הּתֹורה, ּדּבּורי ְִִֵֵֶַַָּבחינת
ּכל ׁשּסביבֹות הּתֹורה ׁשל ְִִִֶֶַַָָהּדּבּורים
ּכּנ"ל, נסּתר ּבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֶַַַָָמצוה,
הּׁשם את ּבזה לעבד איְך יֹודע ֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
דבקּות, ׁשהיא ּתפּלה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָיתּברְך,

ּבלּבא ּתליא ׁשמיעה נח)ּכי ּכמֹו(תיקון , ְְְְִִִָָָָ
ג)ׁשּכתּוב א לב(מלכים לעבּדָך ונתּת : ְְְְֵֶַַָָָ

ּתפּלה זֹו ׁשּבּלב ועבֹודה (תעניתׁשמע; ְֲִֵֵֶַַַָָֹ
ּכיב) לאין־סֹוף, ּודבקּות ּבּטּול הינּו ,ְְְִִֵֵַ

ּבֹו ּׁשאין מה ּבחינת הּוא ְִֵֵֶַַאין־סֹוף
ּתפיסה לֹו ׁשאין ּומאחר ְְִִֵֵֶַַָָּתפיסה,

ּכי[ּבזה הּנ"ל, הּתֹורה ּבדּבּורי הינּו ְְִִֵֶַַַַָָ
ּכּנ"ל נסּתר ּבחינת הּוא]הּוא , ְְִִַַַָ

רק ׁשהּוא ּדבקּות, ּתפּלה, ְְְִִֵֶַַָּבחינת
להאין־סֹוף: ְִֵָּבּטּול

ּבכלויׁשי וכן ודרּגא ּדרּגא ּבכל ְ ֵ ְְְְְְֵַַָָָָ
נעׂשה ּבחינת ועֹולם, ְְֲִֶַַָָעֹולם
יׁש מדרגתֹו לפי אחד ּכל ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָונׁשמע,
הינּו ּתֹורה, ּבחינת נעׂשה, ּבחינת ְְְֲִִֶַַַַָלֹו
ׁשהיא נׁשמע, ּובחינת לֹו; ְְְִִִִֶַַַהּנגלֹות
ּכּנ"ל. ּתפּלה ּבחינת נסּתרֹות, ְְְְִִִִַַַַָָּבחינת
ּגבֹוּה למדרגה ׁשּבא מי ְְִִֵֶַַָָָּכי
מהּנׁשמע נעׂשה אזי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמהראׁשֹונה,
לֹו יׁש ואזי נעׂשה, ּבחינת ְֲֲִֵֶֶַַַַׁשּלֹו
מּדרּגא וכן אחרת, נׁשמע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָּבחינת
יׁש מדרגתֹו לפי אדם ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָלדרּגא,
ּבכל וכן ונׁשמע. נעׂשה ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶַַַָלֹו
ּכי ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת יׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָעֹולם
ּבחינת הּזה להעֹולם ּׁשהּוא ְְִֶֶַַַָָמה
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ּבחינת הּגלּגלים לעֹולם הּוא ְְְְִִִַַַַַָנׁשמע
ּגבֹוּה נׁשמע ּבחינת להם ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָנעׂשה,
ּבחינת וזה לעֹולם. מעֹולם וכן ְְְְִִֵֵֶֶַָָמּמּנּו,

ותֹורתֹו ה' יט)ּתֹורת מּתחּלה(ע"ז – ַ ְ ָ ְִִָ
נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא ה', ְְִִֶַַָּתֹורת
ואחר־ ּכְך אלקינּו; לה' ְְֱִֵַַַַָָֹֹהּנסּתרת
נעׂשה מּמּנה, ּגבֹוּה ּבמדרגה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשּנעׂשה – ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָּתֹורתֹו
ּולבנינּו. לנּו והּנגלת ּבחינת: ְְְְִִֵֶַַָָֹׁשהּוא

כט)וזה אלהינּו:(דברים לה' הּנסּתרת ְֶַ ִ ְ ָ ַֹ ֱ ֵֹ 
נׁשמע,– ּבחינת לנּוזה והּנגלת ְְְִִֶַַ ַ ִ ְ ָֹ 

– נעׂשה,ּולבנינּו ּבחינת עדזה ְ ָ ֵ ְֲִֶֶַַַ 
הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות  ָ ַ ֵ ְ ִ ָ ֶ ֲ ַ ָעֹולם

– לדרּגא,הּזאת מּדרּגא ׁשּילְך ַ ְְְִֵֵֶַַָָֹ
מהּנׁשמע ׁשּיהיה לעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּיבֹוא

וזה: ּכללעׂשֹותנעׂשה. ּדבריאת ְֲֶֶַַ ֲ ִֶָ ְ ֵ 
– ּדּבּוריהּתֹורה הם הּתֹורה ּדברי ַ ָ ְִִֵֵֵַָ

ּכגֹון הּמצוה, ׁשּסביבֹות ְְְִִֶַַָָהּתֹורה
נׁשמע ּבחינת ׁשהם ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֶַַַַַָוידּבר
ּבחינת מהם נעׂשה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַּכּנ"ל,

וזהּו: עֹולםנעׂשה. ׁשּילְךעד – ְֲֶֶַַ ָ ֵֵֶ
לעֹולם, ּומעֹולם לדרּגא ְְְְִֵַַָָָָמּדרּגא

– ּבחינתלעׂשֹות ּדיקא, לעׂשֹות ַ ֲ ְְֲִַַַָ
הּזאתנעׂשה, הּתֹורה ּדברי ּכל את ֲֶֶַ ָ ִ ְ ֵ ַ ָ ַ ֹ

הּתֹורה ּדברי ּדּבּורי– ּבחינת הם ִ ְ ֵ ַ ָ ְִִֵֵַ
ׁשהם הּמצוה, ׁשּסביבֹות ְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה
נׁשמע ּבחינת הּנסּתרֹות, ְְְְִִִִַַַַָּבחינת
ּבחינת מהם נעׂשה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַּכּנ"ל,

ּכּנ"ל: נגלֹות ּבחינת ְְֲִִֶַַַַנעׂשה,

לדרוצרי מּדרּגא ׁשּילְך אדם ּגאּכל ְ ָ ִ ְְְִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיזּכה עד לעֹולם, ְְִֵֶֶַָָּומעֹולם
ונׁשמע נעׂשה לבחינת ּפעם ְְְְֲִִִֶַַַַָָּבכל
ּבכל אצלֹו נעׂשה ׁשּיהיה יֹותר, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּגבֹוּה
נסּתר, ּבחינת נׁשמע, מּבחינת ְְְְִִִִִַַַַָָּפעם
הּתֹורה ּדברי ּבחינת ּתפּלה, ְְְְִִִִֵַַַָָּבחינת
ה', ּתֹורת ּבחינת הּמצוה, ְְְִִִֶַַַָׁשּסביבֹות
נעׂשה, ּבחינת מּזה נעׂשה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַיהיה
ּבחינת ּתֹורה, ּבחינת נגלה, ְְְְִִִִֶַַַָּבחינת
וכּו' נׁשמע ּבחינת לֹו ויהי ְְְִִִִַָָּתֹורתֹו,
מּדרּגא ילְך ּפעם ּבכל וכן יֹותר. ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּגבֹוּה
ׁשּיבֹוא עד למעלה, ּומּמעלה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָלדרּגא
ׁשהּוא הּבריאה, נקּדת ְְְִִֵֶַַָֻּבראׁשית
ּגם־ ּכן יׁש וׁשם האצילּות. ְְֲִִֵֵַַָָּתחּלת
נׁשמע ּובחינת ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַּבחינת
ּכי ּבאמת, ה' ּתֹורת הּוא ׁשם ֱִֵֶֶֶַָׁשּיׁש
רק היא ה' ּתֹורת ודרּגא עֹולם ְְְִַַַָָָּבכל
ׁשּנסּתר מחמת רק ּכי הּמׁשאל, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻּבׁשם
לׁשם ּוכׁשּבא ה', ּתֹורת נקרא ְְְִִֶֶַָָָמּמּנּו
הּנׁשמע ּבחינת אְך ּתֹורתֹו. ְְֲִִֶַַַַָָנעׂשה
ה' ּתֹורת היא האצילּות ְֲִִִִֶַַָׁשּבתחּלת
ּתֹורת רק מּׁשם, ּגבֹוּה אין ּכי ֱִִֵֶֶַַַָָּבאמת,
ּבאין ּכׁשּנכלל ואחר־ ּכְך מּמׁש. ְְְְִֵֶַַַָָָה'
ּתֹורת ּבחינת היא הּנעׂשה אזי ְֲֲִִֶַַַַַסֹוף,
ּתפּלת ּבחינת הּוא והּנׁשמע מּמׁש, ְְְְִִִַַַַַָה'
ׁשאמרּו ּכמֹו ה', ּתֹורת יׁש ּכי ְְִֵֶַָה'.

לברכה זכרֹונם ביכוריםרּבֹותינּו (ירושלמי ְְִִֵַָָָ
ּוכמֹוור"ה) ּתחּלה, קּימּתיה אני :ְְְֲִִִִַָָ

יד)ׁשאמרּו הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא(סוטה : ְֶַָָָ
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וכּו'. חֹולים ּומבּקר ערּמים ְְְֲִִִֵַַֻמלּביׁש
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְְִִֵֵַָָָָוכן

ו) ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא(ברכות מּנין :ִִֶַַָָ
ה', ּתפּלת יׁש וכן וכּו'. ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֵַַמניח
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו

ז) ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא(שם מּנין :ִִֶַַָָ
ּבבית וׂשּמחּתים ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַמתּפּלל,
ויׁש ה' ּתֹורת ׁשּיׁש נמצא ְְְִִִֵֵֶַָָּתפּלתי.
ּבאין־ להּכלל ּוכׁשּזֹוכה ה', ְְְְִִֵֵֶֶַָּתפּלת
מּמׁש ה' ּתֹורת הּוא ּתֹורתֹו אזי ֲַַַָָסֹוף,

מּמׁש: ה' ּתפּלת הּוא וזהּותפּלתֹו ְְְִִַַָָ ֶ 
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ב"קׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ

חצב) על רחמים המבּקׁש והּוא: ברֹו ְְֲֲִֵֵַַַַ
ּתחּלה; נענה הּוא – ּדבר לאֹותֹו ְְֲִִֶַָָָָצריְך
ואינֹו דבר לאֹותֹו ּׁשּצריְך מה ְְִִֵֶַָָָּכי
ׁשהּוא מחמת הּוא עצמֹו על ְְֲֵֵֶַַַַמבּקׁש
ּתחּלה, ּבחינת והּוא אין, ְְְְִִִִִַַַָּבבחינת
ׁשהּוא ּומחמת הּבריאה, קדם ְְֲִֵֶֶַַַָֹהינּו
הּוא על־ידי־זה ּתחּלה, ְְְִִִֵֶַַָּבבחינת

ּתחּלה. לזה[נענה אין לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַָָ
ּׁשּלמעלה. למה היטב חּבּור ְְְְִִֵֵֶַַָָָהענין
היטב הענין זה מבאר ּבאמת ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹאְך
ּולקּמן, לעיל מבאר ּכי קצת, ְְְְְִֵֵַַַָָָֹלמעּין
קדם ּבחינת הּוא ה' ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַֹׁשּבחינת
ׁשּזהּו סֹוף, אין ּבחינת ְְִִֵֶֶַַָהּבריאה,
ׁשּזאת ּומחמת ּתחּלה, ְְֲִִֵֶַַָֹּבחינת
אין ּכן על אין, ּבחינת היא ְְִִִִֵֵַַַַָהּבחינה
ׁשהּוא מי אם ּכי לזה, ׁשּיזּכה ְִִִִִֶֶֶֶָמי
ענו ׁשהּוא ּדהינּו אין, ְְְִִִֶַַַָָּבבחינת
ּבתכלית לגמרי עצמֹו ּומבּטל ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַּבאמת,

עד ּבעֹולם, אינֹו ּכאּלּו ְִִֵַַָָהּבּטּול,
ּבחינת הּוא ׁשּׁשם ּבאין־ סֹוף, ְְְִִֵֶֶַָָׁשּנכלל
היטב מקּׁשר ּובזה ּכּנ"ל. ה' ְְִֵֵֶַַַָָֻּתפּלת
רּבֹותינּו מאמר על לקּמן ּׁשּמּובא ְֲֵֶַַַַַַָָמה
וכּו', זעירא אלעזר לברכה: ְְְְְִִִֶָָָָָָזכרֹונם
חבׁשּוהּו ּכן ועל ּבגדלּות ְְְֲֲֵֶַַָָׁשחׁשדּוהּו
קׁשר אין ולכאֹורה ׁשם. עּין ְְְִֵֵֶֶַָָוכּו',
הּזאת, להּתֹורה הּגדלּות ּפגם ְְְְְִַַַַַַָֹלענין
ּגדלּות מענין לכאֹורה ּכאן נזּכר ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
מבאר הּנ"ל על־ ּפי ּבאמת אְך ְְֱִֶֶַַַַָָֹּכלל.
לבחינת לזּכֹות זה ענין ׁשּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלעינים,
ׁשהּוא יֹותר, הּגבֹוּה ונׁשמע ְְֲִֵֶֶַַַַָנעׂשה
ּבתחּלת סֹוף, ּבאין ּכללּיּות ְְְְִִִִֵַַָּבחינת
ּכי לזּכֹות אפׁשר אי זה ּכל – ְְְִִִִֶֶַָָָהּבריאה
ׁשהּוא ּבאמת, ענוה על־ ידי ְֱֲִֵֶֶֶַָָאם
היטב מבאר ועּתה ּכּנ"ל. אין ְְְִִֵֵַַַַַָָֹּבחינת
חברֹו על "הּמתּפּלל זה ענין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָקׁשר
ּכי הּזאת, להּתֹורה וכּו'" צריְך ְְְִִַַָָֹוהּוא
אף־ על־ּפי חברֹו על ׁשּמתּפּלל ְֲִִֵֵֶֶַַַַזה
ּבחינת זהּו ּדבר, לאֹותֹו צריְך ְְִִֶֶַָָָׁשהּוא
עצמֹו, ׁשּמבּטל אין, ּבחינת ְְְֲִִֵֶַַַַָָענוה,
רק ּכלּום, עצמֹו על חֹוׁשׁש ְְְֵֵַַַואינֹו
ועל־ידי חברֹו, יׂשראל צער ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָמרּגיׁש
ׁשהּוא ּבאין, נכלל הּוא זה ְְִִִֶֶַַָהּבּטּול
הּבריאה, קדם ּבחינת ּתחּלה, ְְְְִִִִֶַַַָָֹּבחינת
ּכּנ"ל, ה' ּתפּלת ּבחינת נׁשמע, ְְְְִִִִַַַַַָּבחינת
הּוא ּכי ּתחּלה, נענה הּוא ּכן ְְֲִִֵֶַַָועל

ּכּנ"ל ּתחּלה ּבחינת.]ּבבחינת וזה ְְְִִִַַַָ ֶ ְ ִ ַ 
וחצי מאמר ּובן, ּכיאב מאמר. ֲֲֲִִֵַַַָָָ

ּבחינת נגלה, ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַהּנעׂשה
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ּבן, ּבחינֹות ּברא, ּבחינֹות ְְִִֵָָָּתֹורה,
חכמה ּבחינֹות ּתּתאה, עדן ְְְִִֵֶַָָָָּבחינֹות
ּכנגד מאמר; חצי ּבחינֹות ְְֲֲִִֶֶַַָָָּתּתאה,
ּבראׁשית, ּבחינֹות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַָהּנׁשמע,
עדן עּלאה, חכמה הּׁשלם, ְֲִֵֵֶַַָָָָָָמאמר
ּתפּלה, ּבחינת אב, ּבחינֹות ְְְִִִִַָָָָעּלאה,
ּדרּגא נגד ּדרּגא ּכל ּכי נסּתר, ְְְְִִִֶֶַַָָָָּבחינֹות
חצי ּבחינֹות הּוא מּמּנה ְְְֲִִִֶֶַָָׁשּלמעלה
מדּבר ּכׁשּמדּבר, האב ּכמֹו ְְְְֲֵֵֶַַַָָָמאמר.
מדּבר הּקטן ּוכׁשּבנֹו הּׁשלם, ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָמאמר
– מאמר חצי רק מדּבר הּוא ְֲֲֲִֵַַַַָָאחריו,
ׁשּלמעלה ּדרּגא נגד ּדרּגא ּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָּכן
מאמר, חצי ּבחינֹות היא ְֲֲִִִִֶַָָמּמּנה
היא מּמּנה ׁשּלמעלה ְְְְִִֶֶַַַָָָוהּדרּגא
וכן נגּדּה, הּׁשלם מאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָּבחינֹות
ּבני־אדם כל ּכי לדרּגא, ְְְְִִֵַַָָָָָמּדרּגא
הּדברים וכל ּוצמחים ועֹופֹות ְְְְְִִַַָָָוחּיֹות
חצי ּבחינֹות רק הם העֹולם ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּבזה
מּזה ׁשּלמעלה העֹולם נגד ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמאמר
לדברים רמזים רק הם ּכי ְְִִִִֵַָָָָהעֹולם,
לעֹולם. מעֹולם וכן מהם, ְְְִֵֵֵֶַָָהּגבֹוהים
קדם נגד הּבריאה ּכללּיּות ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכן
ּכי מאמר, חצי ּבחינֹות היא ְְֲֲִִִִִַַָָהּבריאה
הּוא וׁשם ּבאין־סֹוף, – ׁשלמּות ְְְִֵֵַָעּקר

וזה הּׁשלם. מאמר ּברא,ּבחינת ְְֲִֵֶַַַָָָ ָ 
חצי הּוא הּבריאה, ּכללּיּות ְְֲִִִֶַָָׁשהּוא

נגד ּבחינֹותּבראׁשית,מאמר ׁשהּוא ְֲֶֶַָ ֵ ִ ְִֶ
ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת הּבריאה, ְְְְִִִֶַַָָֹקדם

ּבׁשת ירא – ז)ּבראׁשית תיקון ,(תיקונים ְִֵֵֶָ

ּבחינֹות הּתפּלה, לא)ׁשהיא :(משלי ְְִִִֶַָ
מאמר ׁשהּוא תתהּלל, היא ה' ְְֲִִִֶַַַָָיראת
נקרא אמּונה ּכן ועל ְְֱִֵֵַַָָָהּׁשלם.
ּבנינּה ׁשעּקר ׁשם על ּכּנ"ל, ְְִִִֵֶַַַַַָָָירּוׁשלים
ׁשלם, יראה ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶַָָמּבראׁשית,

ׁשלם ּתּמן יראה, ּתּמן ּבראׁשית,(ד)ּכי . ְְִִִֵֵַַָָָָ
אמּונה ּכי הּׁשלם, מאמר ּבׁשת, ֱֲִֵֵֶַַָָָָירא
אי ּולהרֹועים ּכּנ"ל, מהרֹועים ְִִִֵַַָָהּוא
עּזּות על־ ידי אם ּכי להתקרב ְְְְִִִֵֵֶַַָָאפׁשר
ׂשמחה על־ידי זֹוכין ּולעּזּות ְְְִִֵַַַַָּכּנ"ל,
ּבחינֹות על־ ידי זֹוכין ּולׂשמחה ְְְְִִִֵַַַָּכּנ"ל,

ּתֹורהנעׂשה ּבחינֹות ׁשהּוא ונׁשמע, ְְְֲִִֶֶַָָ
ׁשלמּות עּקר אְך ּכּנ"ל. וכּו' ְְְִִֵַַַַָּותפּלה
"וגילּו ּכי יראה, על־ידי הּוא ְְְְִִִִֵַַָָהּׂשמחה

ּכתיב ב)ּברעדה" עּקר(ה)(תהלים הינּו, , ְְְִִִַַָָ
ּתפּלה, על־ידי היא והּׂשמחה ְְְְִִִִֵַַַָָָהּגילה
ׁשהיא ּכּנ"ל, יראה ּבחינֹות ְְִִִֶֶַַָׁשהּוא
מאמר ּבחינֹות נׁשמע, ְְְֲִִִַָָּבחינֹות
ּכּנ"ל. הּׁשלמּות עּקר ׁשּׁשם ְִֵֵֶַַַַַָָהּׁשלם,
ׁשהיא האמּונה, ּבנין ׁשעּקר ְְֱִִִִֶֶַַָָָנמצא
זֹוכין נאמנה, קריה ירּוׁשלים ְְְֱִִִִֶַָָָָּבחינֹות
יראה, ּבחינֹות ׁשהּוא ּתפּלה, ְְְְִִִֵֶַָָעל־ ידי
ּכן ועל ּכּנ"ל. הּׁשלם מאמר ְְֲִֵֵַַַַַָָּבחינֹות
ׁשהּוא ירּוׁשלים, האמּונה ְְֱִִֵֶַָָָנקראת
על־ידי ּבנינּה עּקר ּכי ׁשלם, ְְְִִִִֵֵַַָָָָיראה
מאמר ּבחינֹות ׁשהּוא יראה, ְְְֲִִִֶַָָּבחינֹות
ירא ּבראׁשית, ּבחינֹות ׁשּזהּו ְְִִֵֵֵֶֶַָָהּׁשלם,
וזה ּכּנ"ל. הּׁשלם מאמר ׁשהּוא ְֲֵֶֶֶַַַַָָּבׁשת,

יט) ה',(שם עדּות – נאמנה ה' עדּות :ֱֵֵֶָָ

נו.(„) פרשה וירא מ"ר ע"ב.(‰)עיין ל דף ברכות
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על־ידה נאמנה, הּנ"ל, העדיים ֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהם
האמּונה. מט)וזהנבנית מּׁשם(בראשית : ְְֱִֵָָ ֶ ִָ

ּובן. אב ותרּגּומֹו: יׂשראל, אבן ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹרעה
ּובן אב ׁשהּוא הּׁשלם, מאמר ְֲֵֵֶֶַַָָָוזה
ּבן ּבחינֹות הּוא מאמר חצי ּכי ְֲֲֲִִִֵַַָָּכחדא,
אב הּוא הּׁשלם מאמר אבל ְֲֲֵַַָָָָלחּוד,
ועל־ הּכל, נכלל ׁשם ּכי ּכחדא, ְְֲִִֵַַַָָָֹּובן
רֹועים לבחינֹות לבֹוא יכֹול ְְִִִֵֶָָידי־זה
יׂשראל, אבן רעה מּׁשם וזהּו: ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכּנ"ל.

ַַּכּנ"ל:

מּמדרגתאיא לצאת ּכׁשרֹוצים ַ ְְִִֵֵֶַַָ
למדרגת זה ונׁשמע ְְְְֲִֵֶֶַַַָנעׂשה
צריְך מּמּנה, ּגבֹוּה ונׁשמע ְְֲִִִֶֶַַָָָָנעׂשה
ּכי העלּיה, קדם ירידה ְְֲִִִִֶָָָֹלהיֹות
ּכמֹו העלּיה, ּתכלית היא ְְְֲִִִִַַָָָהירידה

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ע"זׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
מעׂשהד:) לאֹותֹו ראּוי דוד היה לא :ְֲִֶַָָָָֹ

לאֹותֹו ראּויים יׂשראל היּו לא ְְְְִִֵָָֹוכּו';
להם יתּברְך הּׁשם ׁשּנתן אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה,
ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, לטֹובת ְְְְִֶַָָָמכׁשֹול
להֹורֹות ׁשם: לברכה זכרֹונם ְְְִִֵַָָָָרּבֹותינּו

ג)וזהּתׁשּובה. והּמכׁשלה:(ישעיהו ְְָ ֶ ְ ַ ַ ְ ֵ ָ 
ּדברי־ ּתֹורה, אּלּו – יד ּתחת  ָ ֵ ְ ִ ֵ ֶ ָ ַ ַֹ ַהּזאת
אם אּלא עליהם עֹומד אדם  ִ ָ ֶ ֶ ֵ ֲ ֵ ָ ָ ֵ ֶׁשאין

ּבהם נכׁשל מג)ּכן גיטין קכ ּדברי־.(שבת ֵ ִ ְ ַ ָ ֶ ִ ְ ֵ 
הּדּבּוריםּתֹורה ּבחינֹות הם ָ ְִִִֵַ

ה' וידּבר ׁשהם הּמצוה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּסביבֹות
ּבחינֹות ׁשהם ּכּנ"ל, וכּו' מׁשה ְְִֵֶֶֶַַאל

ּתפּלה ּבחינֹות נׁשמע, ּבחינֹות ְְְְְִִִִִַָָנסּתר,
–ּכּנ"ל. עליהם ּבחינֹותעֹומד זה ֵַַ ֲ ֵ ֶ ְִֶ

ּתפּלה אּלא עמידה אין ּכי ְְֲִִִִֵֶָָָָּתפּלה,
ו:) מהּדברי־ ּתֹורה,(ברכות ולעׂשֹות ,ְְֲִֵֵַַָ

נעׁשה יהיה נׁשמע, ּבחינֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשּיהיה עד נעׂשה, ּבחינֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַמּמּנּו
הּתפּלה, ּבחינֹות ׁשהיא ְְֲִִִִֶַָָָהעמידה,
ּבחינֹות לֹו ׁשּיהיה הינּו עליהם, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַיהיה
ּבחינֹות ּתפּלה, ּבחינֹות ְְְֲִִִִָָעמידה,
ּכׁשּיהיה ּכי יֹותר, ּגבֹוּה ְְְִִִֵֶֶַַָנׁשמע
ּגבֹוּה נׁשמע לֹו יהיה נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָמהּנׁשמע
אם אּלא אפׁשר אי וזה ּכּנ"ל; ְְִִִֶֶֶֶַַָָמּמּנּו
מּדרּגא לעלֹות ּכי ּבהם, נכׁשל ְְֲִִִֵֶַַַָָּכן
ׁשהיא ּתחּלה, ירידה צריְך ְְְְִִִִֶַָָָָלדרּגא

נ)וזההּמכׁשֹול. ההּוא:(ירמיה ּבּיֹום ְְִַ ֶ ַ ַ 
ואינּנּו; יׂשראל עון לעתידיבּקׁש ּכי ְ ֻ ַ ֲ ִֹ ְ ָ ֵ ְ ֵ ֶ ִִֶָ

הּתׁשּובה ועל־ידי ּתׁשּובה, ּכּלֹו ְְְְְִֵֶַַָָֻיהיה
זכּיֹות נעׂשין נעׂשה(ו)זדֹונֹות ויהיה , ְְְְֲֲִִֶֶַַֻ

ועל־ ּכן ּתֹורה, יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵַָָמעברֹות
יבקׁשּו ּכי העונֹות, אז ְְְְֲִַָָֹֻיבּקׁשּו
איְך יׂשראל, עונֹות אחר אז ְְֲִִֵֵַַַָָֹויחּפׂשּו
לעׂשֹות ּכדי עון איזה עֹוד ְְֲִֵֵֶַָֹלֹוקחין

וזהּו: ּתֹורה. ּכלואינּנּומּמּנּו יהיּו ּכי , ְְִֶֶָ ֵ ֶ ְִִָ
ּבאין־סֹוף, הינּו ּבאין, נכללין ְְְְֲִִִֵַַָָֹהעונֹות
על־ לזכּיֹות נתהּפכין העונֹות ְְְֲִִִֶַַָָֹֻׁשּׁשם
ירידה ּבחינֹות ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ְְְְִִֵֶֶַָָידי

וזה הּנ"ל. העלּיה יד)ּתכלית :(הושע ְְֲִִֶַַַָָ
ּבעונָך, כׁשלּת ּכי וכּו', יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹׁשּובה
נעׂשה יהיה הּתׁשּובה על־ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָהינּו

(Â).ע"ב פו יומא עיין



כב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי חֹותם ּבתֹו 291 ָ ְ ָחֹותם

ׁשהּוא מכׁשלה, ּבחינת ְְֲִֵֵֵֶַַָָמהעברֹות
ּכּנ"ל: ַַַָהּתֹורה

הּמׁשנהוזה פ"ה)ּפרּוׁש יהּודה(אבות : ְ ֶ ְְִֵַָָ
ּכּנמר עז הוי אֹומר: ּתימא ֱֵֵֵֵֶַַָָּבן
עּזּות על ׁשּמזהיר נמצא, ְְְִִֶַַַָוכּו'.
עז ׁשּיהיה האדם ׁשּצריְך ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻּדקדּׁשה,

ּכנ למנעּכּנמר ּכנגּדֹו הּקמים ּכל גד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ותכף מעבֹודתֹו. וׁשלֹום, חס ְְֲֵֵֶַָָאֹותֹו,
והאּסּור הּפגם ּגדל ׁשם מבאר ְְְִִֶַָָָָָֹֹּומּיד
ּכמֹו ּדסטרא־אחרא, ּפנים העּזּות ְְְֳִִֶַָָָָָׁשל
ּפנים עז אֹומר: היה הּוא ׁשם: ִֵֶַָָָָָׁשּכתּוב
לטעֹות, אפׁשר ּכן ואם וכּו'. ְְְְְִִִֵֵֶָֹלגיהּנם
לעּזּות צריכין ּבהכרח ּכי וׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֶַַַָחס
אפׁשר אי ּכי ּכּנ"ל, הּקדּׁשה ְְְִִִִֶַַַָָֻּבׁשביל
אם ּכי ּבאמת הּקדּׁשה אל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָֻלהתקרב
הּוא ׁשאמר ּוכמֹו ּכּנ"ל, עּזּות ְְֵֶַַַַַָעל־ ידי
אחר ּומּצד ּכּנמר; עז הוי ְֱִֵֵֵַַַַַָעצמֹו:
ׁשהּוא מי הינּו מאד, רע ְְִֶַַַָֹהעּזּות
הּקדּׁשה ּבׁשביל ׁשּלא ְְִִִֶַַָָֹֻעּזּות־ּפנים
ּכנגד עז־ ּפנים ׁשהּוא מי ׁשּכן ְִִִֵֶֶֶֶַָָ(מּכל
ה' יראי נגד ּפנים ׁשּמעיז ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּקדּׁשה,
ּכי מאד, רע העּזּות ׁשּזה ְְִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא),
ּפּותא נפל ּכן, ואם לגיהּנם. ְְִִִֵֵַַָָָֹעז־ ּפנים

להתנהג(ז)ּבבירא איְך יֹודעין אין ּכי , ְְְְִִִֵֵֵֵַָ
הּתּנא: ּבּקׁש זה על רצֹון– יהי ְִֵֶַַַָ ִ ָ 

ּבימינּו ּבמהרה עיר  ֵ ָ ְ ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ֶׁשּתבנה
וכל ּגדֹולה ּפליאה הּוא ְְְְִִֶָָָָ(ׁשּלכאֹורה
ּסמיכּות מה זה: על מׁשּתֹומם ְְִִֵֶַַָָאדם
אין וגם להּקֹודם, זאת לתפּלה ְְְִִֵֵֵַַָֹיׁש

ּתפּלה להתּפּלל הּמׁשנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָּדרְך
עּתה אְך ּדבריו, ּבאמצע ְְְֶַַַַָָָָָּובּקׁשה
ׁשּיזּכה ׁשהתּפּלל, הינּו היטב), ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמבאר
העּזּות, ּבענין להתנהג איְך ְְְְִִֵֵֵַַַַָלידע
עּזּות ׁשּום לֹו יהיה ׁשּלא ְְִֶֶַַֹהינּו
לֹו ׁשּיהיה ׁשּיזּכה רק ְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָּדסטרא־אחרא,
נבנה ׁשעל־ידֹו ּדקדּׁשה, ְְִִֶֶַַָָֻעּזּות
ׁשּזֹוכין הינּו נאמנה, קריה ְְְֱִִִֶֶַַָָָָירּוׁשלים
ּכמבאר העּזּות, זה על־ידי ְְֱֵֶֶַַַָָָֹלאמּונה
להתקרב אפׁשר ׁשאי ְְְְִִֵֵֶֶָָלעיל,
ּבחינֹות ׁשהם אמּתּיים, ְְֲִִִִִִֵֶַַלהּצּדיקים
ּכללּיּות ׁשהם רֹועים, ׁשבעה ְְְִִִִֵֶָָָּכללּיּות
על־ נמׁשְך האמּונה ׁשעּקר ְְֱִִֶַַַָָָָֻהּקדּׁשה,
וזהּו: ּכּנ"ל. עּזּות על־ ידי אם ּכי ְְִִֵֶַַַַָָידם,
ּבמהרה עיר ׁשּתבנה רצֹון  ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ֶ ָ ִ ְיהי

עּזּותבימינּו, העּזּות ׁשּיהיה הינּו ְ ָ ֵ ְְִֶֶַַַָ
ירּוׁשלים נבנה ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶַָָֻּדקדּׁשה,
לזה לבֹוא אְך ּכּנ"ל. נאמנה, ְֱִֶֶַַַָָָָָקריה

על־ ידי ּבתֹורתהּוא חלקנּו ,ותן ְְֵַ ֵ ֶ ְ ֵ ְ ָ ֶ 
נעׂשה ּבחינת ׁשּמּׂשיגין על־ידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַהינּו
נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשעֹוׂשין – ְְְֲִִִֵֶֶַַָָונׁשמע
ׁשּזֹוכה ּדהינּו ּתֹורתֹו, – ה' ְְִֶֶַַָמּתֹורת
ותן וזהּו: ּכּנ"ל. ה' ּתֹורת ְְְִֵֶַַַַלהּׂשיג

ׁשּיהיה – ּבתֹורתָך ,חלקנּוחלקנּו ְְְִֵֶֶֶֶֶָ ְ ֵ 
הח הינּוׁשהּוא ּבהּתֹורה, ׁשּלנּו לק ְְֵֶֶֶַַַָָ

נעׂשה, ּבחינת ּתֹורתֹו, ְְֲִִֶַַַָּבחינת
הינּוּבתֹורת מּמׁש, ה' ּתֹורת הינּו – ְ ָ ֶ ְְַַַַָ

ׁשּיזּכה ּכּנ"ל, ּבאין להּכלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיזּכה
נׁשמע, ּבחינת ה', ּתֹורת ְְְִִִַַַָלהּׂשיג

(Ê).ע"ב סז שבת



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רצב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּכּנ"ל, לׂשמחה זֹוכין ְְְִִֵֶֶַַַָׁשעל־ידי־זה
ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכין ְְְִִֵֶֶַַָֻׁשעל־ידי־זה
היא ה' חדות ּכי ּבחינת: ְְִִִֶַַַַּכּנ"ל,

ּכּנ"ל. לגן־וזה:מעּזכם ּפנים ּובׁשת ְְֶַַָֻ ֶ ְִֶַָ
ּדקדּׁשה העּזּות זה ּבאמת ּכי ְֱִִֵֶֶֶֶַָָֻעדן;
ּדקדּׁשה לעּזּות ּכי מּבׁשת, ְְְִִִִֶַָָֹֻנמׁשְך
ּבחינת: וחדוה, ׂשמחה על־ ידי ְְְְְִִִֵֶַַָָזֹוכין
ּכּנ"ל, מעּזכם היא ה' חדות ְְִִֶֶַַַָֻּכי
ּבחינת על־ ידי זֹוכין ה' ְְְְִִֵֶַַַּולחדות
ׁשלמּות ועּקר ּכּנ"ל. ונׁשמע ְְְְֲִִֵֶַַַַַנעׂשה
ׁשהיא יראה, על־ ידי הּוא ְְְִִִֵֶַַָָהּׂשמחה
ּכּנ"ל, ּתפּלה ּבחינת נׁשמע, ְְְְִִִִַַַַַָּבחינת
נמצא ּבׁשת, ירא ּבׁשת, היא ְְְִִִֵֶֶָָָֹויראה
מּבׁשת. נמׁשְך ּדקדּׁשה העּזּות ְְִִִֶֶֶַָָָֻׁשּזה
העּזּות ּכי לגן־ עדן, ּפנים ּובׁשת ְְִִֵֶֶֶַַָָֹוזה:
ּבׁשת, ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ְְִִֶֶַַָֹֻהּזאת
עּלאה עדן ּבחינת עדן, ּבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַָוכּו',
ולבֹוא ּכּנ"ל. ּתפּלה ּבחינת ְְְְִִִַַַָָָיראה,
רצֹון יהי התּפּלל: הּזאת, ְְִִֵַַַָָֹלעּזּות

ּכּנ"ל: וכּו' עירָך ְְְִִֶֶַַׁשּתבנה

סיםּפרּוׁש:וזה הוה זעירא אלעזר ְ ֶ ֵֶ ְ ָ ָ ְ ִ ָ ֲ ָ ָ ֵ 
מה לּה: אמרּו אכמא.  ָ ֵ ְ ָ ָ ְ ֻ ָ ָ ְמסאנא
על מתאּבלינא קא אמר:  ַ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ַ ָ ְ ְ ַ ֲעבדּת.

נט)ירּוׁשלים על(ב"ק מתאּבל היה ּכי – ְ ָ ַ ִ ְִִֵַַָָ
על הינּו נאמנה, קריה ְְְֱִִֶַַַָָָָירּוׁשלים
מסאנא סּים ועל־ ּכן האמּונה. ְְְֱִִֵֵַָָָָקלקּול
חֹותם ׁשּנתקלקל להֹורֹות ְְְְִֵֶַָָֻאכמא,
"נּדת". ּדם מ"חֹותם" ונעׂשה ְְֲִִֵַַַַָָָהרגלין,

ׁשּנתקלקל – אכמא מסאנא ְְְְְִֵֶֶַָָָֻוזה:
ׁשחר האי ּכי נּדת, ונעׂשה ְְֲִִִַַַַָָָֹהרגלין

הּוא מז:)אדם על־ידי(חולין נעׂשה וזה ; ְְֲֵֶַַָָֹ
היא עּקר ּכי האמּונה, ְֱִִִִָָָקלקּול
(ׁשעל־ידי למעלה ּכמבאר ְְְְֱֵֶַַַָָָָֹהאמּונה,
חֹותם ּבחינת ׁשהּוא האמּונה, ְְֱִִֶַַָָקלקּול
חֹותם מּמילא נתקלקל ְְִִִֵֵַַָָָהידין,
ּכּנ"ל). האמּונה הּוא עּקר ּכי ְֱִִִַַַָָָָהרגלין,
לאתאּבּולי אּת חׁשיב מי לּה:  ֵ ַ ְ ִ ְ ְ ַ ִ ָ ִ ֵ ְ ָאמרּו

– לֹווכּו' ׁשּיׁש ׁשחׁשדּוהּו הינּו ְ ְֲֵֶֶַָ
נתקלקלּו ידָך על ּכן ועל ְְְְְְִֵַַַַָּגדלּות,

ּבבחינת לו)הרגלין, ּתבֹואני(תהלים אל : ְְְִִִִֵַַַָ
ּגדלּות על־ ידי ּכי ּגאוה; ְְֲִֵֶֶַַַָרגל
ּכל ּבבחינת: הרגלין, ְְְְְִִִִַַַָָנתקלקלּו
רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶַַָהּמתּגאה,

ׁשחׁשדּוהּו(ח)הּׁשכינה ּכיון ּכן, ועל . ְְֲִֵֵֶַַָָָ
הּגדלּות ענׁש ּכי חבׁשּוהּו, ְְְֲִֶַַַָֹּבגדלּות,
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּתפיסה, ְְְִֵֶַָָהּוא

לברכה יג:)זכרֹונם הּגיס(מגילה ואם : ְְְִִִִֵָָָ
מׁשּפילֹו, הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְִַַַָָּדעּתֹו,
נמצא ּבּזּקים. אסּורים ואם ְְֱֲִִִִִֶֶַַָׁשּנאמר:
ּכן ועל ּתפיסה, – הּגדלּות ְְְִֵֶֶַַַָֹׁשענׁש

אֹוחבׁשּוהּו. מּנאי ּבעֹו להּו: אמר ֲָָ ַ ְ ְ ִ ַ 
– מּניכּו אםאּבעי נּסיֹון יהיה זה ּכי ִ ָ ֵ ִ ַ ְ ְִִִִֶֶָ

אּוכל ׁשּלא ראּוי אז ּגדלּות, לי ְִֵֶַַָָֹיׁש
הּמתּגאה, כל ּכי לכם, ְְִִִֶֶַָָָָלהׁשיב

מּמּנּו מסּתּלקת סו:)חכמתֹו .(פסחים ְְִִֶֶֶַָָ
ּכּופרא ּדקץ מאן האי מּניהּו:  ָ ְ ָ ְ ַ ַ ֵ ִ ֵ ָּבעי

– ּכּופרא קץ מׁשּלם. הּואמאי ַ ְ ַ ֵ ָ ְ ָ 

(Á).שם ובר"ן לא קדושין ועיין שם, אגדות ובחדושי ע"ב מג ברכות עיין



כב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי חֹותם ּבתֹו 293 ָ ְ ָחֹותם

ּבעּזּות. ׁשּפגם הּואּכּופראּבחינת ְְְִֶַַַָ ָ 
ּכמֹו קֹולֹות, ּבחינֹות עּזּות, ְְְִִַַּבחינת

קד)ׁשּכתּוב ׁשאגים(תהלים הּכפירים : ְֲִִִֶַָֹ
ׁשּפגם מי מׁשּלם מאי וׁשאל: ְְִֵֶֶַַַַַָָָלּטרף.

והׁשיבּו: העּזּות. ּכּופראּבזה מׁשּלם ְְְִֵֶַָ ַ ֵ ְ ָ 
יׁשּלם.– ׁשּפגם קאּכמֹו והא וׁשאל: ְְְֵֶַַָ ָ ַ ְ ָ ָ 

– ּתמרי ׁשּפגםהוי על־ידי־זה ּכי ֲ ֵ ַ ְ ֵ ְִֵֶֶַַָ
האמּונה. לקלקּול לבֹוא יכֹול ְְְֱִַָָָָּבעּזּות,

ּבחינתּתמריוזה ב)– ההמיר(ירמיה : ְֶַ ְ ֵ ְִִֵַַ
וכּו'. ּכבֹודי המיר ועּמי אלהים, ְְְֱִִִִֵַֹּגֹוי

–והׁשיבּו: ּתמרי ׁשּמּגיעיׁשּלם ּכמֹו ְְִֵ ַ ֵ ַ ְ ֵ ְִֶַַ
האמּונה. קלקּול הויעל לא והא ְְֱִַָָ ָ ָ ֲ ֵ 

– לאּתמרי עדין אף־על־ ּפי־ כן ּכי ַ ְ ֵ ֲִִִֵַַַֹ
והׁשיב: לכפירֹות. –ּבא ּבׁשּׁשים ְְְִִִֵָ ִ ִ 

אחד העֹולם ׁשּכל ּגיהּנם, ְִֵֶֶַָָָָֹהינּו
לגיהּנם ּפנים(ט)מּׁשּׁשים עז ּכי , ְִִִִִִֵַָֹ

הּדברים ּכל ׁשל הענׁשים ּכי ְְֳִִִִֵֶַָָָָֹלגיהּנם,
הּׁשלֹום, עליו אבינּו אברהם ְֱִִֶַַָָָָָָהחליף

מלכּיֹות ׁשעּבּוד ענׁש(י)על אְך , ְְִֶַַַֹֻ
ׁשּפגם וזה ּבּגיהּנם, רק נׁשאר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּזּות

ּפ עּזּות על־ידי ּדקדּׁשה ניםּבעּזּות ְְְִִֵַַַָָֻ
הינּו ּבׁשּׁשים, יׁשּלם ְְְְְֳִִִֵַַָָָּדסטרא־אחרא,

ּכּנ"ל: ּדקדּׁשהּבּגיהּנם הּואועּזּות ְִֵַַַֹ ַ ִ ְ ֻ ָ 
ירח נקרא ּכן ועל ּתׁשרי, ְְְְִִִֵֵֶַַַָּבחינת

ח)האתנים ּתּקיפּות(מלכים־ א מּלׁשֹון , ְִִִֵַָָ
קֹולֹות יׂשראל צֹועקין אז ּכי ְְֲִִִֵַָָועּזּות,
הן ּכּלם ׁשהּקֹולֹות ׁשֹופר, ְֵֶַָָֻוקֹול
נחּתמּו אז ּכן ועל ּכּנ"ל. עּזּות ְְְְִֵֶַַַַַָּבחינת
ּבתֹוְך חֹותם החֹותמֹות, ׁשני ְְְְְִֵַָָונתקנּו

זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות על־ ידי ּכי ְְִִִֵַַָָֻחֹותם,
הידין, חֹותם ּבחינת ׁשהּוא ְְֱִִֶֶַַַַָלאמּונה,
מּוסר לקּבל זֹוכין ְְְִֵֵֶַַָועל־ ידי־ זה
חֹותם ּבחינת ׁשּזהּו הּדֹור, ְִִִֵֶֶַַַמּמֹוכיחי
ׁשני ּבחינת ׁשהם ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֶַַַַָהרגלין
ּכּנ"ל. חֹותם, ּבתֹוְך חֹותם ְַַַָָָהחֹותמֹות,

ּפעמיםּתׁשרי,וזה: ׁשּתי ּבגימטרּיא ְִֶ ְ ֵ ְְְְִִִֵַָָ
ּתבֹותחֹותם הׁשּתי בכתביעם (כמובא ָ ְִֵֵַ

רבא) והושענא נעילה בכוונות ּכןהאר"י ועל .ְֵַ
הּוא עּזּות ּכי יׂשראל, ׂשמחת ְְְְִִִִֵֵַַָּבתׁשרי
ה' חדות ּכי ּכּנ"ל, הּׂשמחה ְְְִִֵֶַַַַַָעל־ ידי
נאמר הּזה הּמקרא וגם מעּזכם; ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻהיא

ראׁש־ הּׁשנה: ַַָָֹעל

הּזאת): להּתֹורה הּׁשּיכים ְְִַַַַַָָָֹ(הׁשמטֹות

אתוזה: ּתׁשמעּון עקב והיה ְ ֶ ְְְִֵֵֶָָ
האּלה ז)הּמׁשּפטים .(דברים ְִִֵֶַָָ

הם ורגלין רגלין, ּבחינת – ְְְְִִִֵֵֶַַַעקב
מגּלים ולהם ּכּנ"ל, הּמֹוכיחים ְְְִִִִֶַַַַַָּבחינת
הּדֹור. את מֹוכיחים והם ְִִִִֵֶַַהּדינים,
הינּו, – ּתׁשמעּון עקב והיה ְְְְְִֵֶֶַָָוזה:
הּמֹוכיחים, הינּו רגלין, ְְְִִִִִֶַַַַׁשּמּבחינת
הינּו האּלה, הּמׁשּפטים את ְְְְִִִֵֵֶַַָָּתׁשמעּון
ּכּנ"ל, אֹותם מגּלים להם ּכי ְִִִִֶַַַַָָהּדינים,
ּכּנ"ל: הּדֹור את ּבזה מֹוכיחים ְִִֵֶֶַַַָוהם

עּזּות.ּכל ּבחינת הם קֹולהּקֹולֹות ָ ַ ֵ ְ ִ ַ ַ 
ׁשֹופר, קֹול ּבחינת הּוא ְִִַַַָהּמֹוכיח

ׁשּכתּוב נח)ּכמֹו הרם(ישעיהו ּכּׁשֹופר : ְֵֶַָָָ
ּבחינת וזה נגינה. קֹול וכן ְְְְִִֵֶֶַָקֹולָך,

(Ë).י תענית נא.(È)עיין פ' פקודי מב, פ' לך לך מ"ר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ רצד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

לג) קֹול(תהלים ּבתרּועה. נּגן היטיבּו :ְִִֵֵַָ
ּבחינת ּתרּועה, ּבחינת הּוא ְְְִִִַַַָהּנּגּון
עּמי, את תרעה ואּתה ּבחינת: ְְְִִִֶֶַַַָָׁשֹופר,

ַַּכּנ"ל:

הּדֹור,ּבימי היה ּגמליאל רּבן ִ ֵ ְִֵַַַָָָ
ּבחינת ּתֹורתם ְְִֶַָָָָׁשהיתה
ׁשאמרּו וזה ּתפּלה, ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַָָָנׁשמע,

לברכה זכרֹונם כא)רּבֹותינּו :(מגילה ְְִִֵַָָָ
רּב ּתֹורהּבימי לֹומדים היּו ּגמליאל ן ְְִִִֵֵַַָָָ

ּתפּלה ּבחינת הּוא עמידה ְְֲֲִִִִַַָָָּבעמידה.
ּגמליאל, רּבן מּׁשּמת ּכן ועל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָּכּנ"ל.
ׁשאמרּו ּכמֹו הּתֹורה, ּכבֹוד ְְְֶַַָָָּבטל

לברכה זכרֹונם מט)רּבֹותינּו ובסוטה :(שם ְְִִֵַָָָ

נעׂשהּבכל ּבחינת יׁש עֹולם ְ ָ ָ ֵ ְ ִ ַ ַ ֲ ֶ 
יׁשונׁשמע. ּבּמלאכים וכן ְ ִ ְ ַ ְְִֵֵַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ונׁשמע, קג)נעׂשה :(תהלים ְְְֲִֶֶַַָ
ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי כח ְְְִִֵֵַַָֹֹֹּגּבֹורי
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְְִֵֶַָָָּדברֹו,

פח)לברכה לבני,(שבת זה רז ּגּלה מי : ְְִִִֶַָָָָָ
ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָרז

וכּו': כח ּגּבֹורי ְֱִֵֶֶַַֹׁשּנאמר:

ּכיאי הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר ִ ֶ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֻ ָ ִ 
ׁשּכתּוב: ּכמֹו עּזּות, על־ ידי  ָ ֶ ְ ַ ֵ ְ ַ ִאם

ּכּנמר, עז וכןהוי לעיל. ּכמבאר ֱ ֵ ַ ַ ָ ֵ ְְְֵֵַָֹ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ביצהאמרּו ְְְִִֵַָָָָ

אּלאכה:) ליׂשראל ּתֹורה נּתנה לא :ְְְִִֵֶָָָָֹ
עּזין: ׁשהן ְִִֵֵֶַמּפני

ּפעמיםּגדֹולה ׁשני ׁשּנכּפלה ּבּוׁשה, ְ ָ ְְְְִִֵֶָָָ
ב)ּבּפסּוק יבׁשּו(יואל ולא : ְֵַָֹ

לעֹולם עּמי יבׁשּו ולא ט:)וכּו', :(מו"ק ְְְִֵַָֹ

העֹולםהּגן־עדן ּבזה הם והּגיהּנם ַ ַ ֵ ֶ ְְִֵֵֶַָָֹ
לבֹוא אפׁשר אי אְך ְִֶַַָָָמּמׁש,
צפֹון ׁשּבצד הּקרירּות מחמת ְְְֲִֵֶַַַָָלׁשם
יֹותר מאד ּגדֹול הּבּוׁשה וצער ְְְֵַַַָָָֹודרֹום.
הּזה עֹולם יּסּורי וכל ּגיהּנם, ְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמענׁש
ׁשּמתּבּיׁש הּבּוׁשה, צער ּבהם ְִֵֵֶֶַַַַָָיׁש
וכן יּסּורין. לֹו ׁשּיׁש על ְֲִִֵֵֵֵֶַָמחבריו
ּגדֹול הּבּוׁשה צער לבֹוא ִֶַַַָָָָלעתיד
מחּפתֹו נכוה צּדיק ּכל ואפּלּו ְְֲִִִֵֶַַָָֹֻמאד,
אֹוי ּבּוׁשה, לאֹותּה אֹוי חברֹו, ְֲֵֶָָׁשל
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּכלּמה, ְְְְִֵֶַָָָלאֹותּה

לברכה עה)זכרֹונם ׁשם:(ב"ב ואמרּו , ְְְְִִָָָָָ
יהֹוׁשע ּפני חּמה, ּכפני מׁשה ְְְְִֵֵֵֶַַָֻּפני
ּבּוׁשה, לאֹותּה לּה אֹוי לבנה, ְְְִֵָָָָָּכפני
ׁשּכן מּכל וכּו'; ּכלּמה לאֹותּה לּה ְְְִִֵֶָָָָאֹוי
לּצלן. רחמנא החֹוטאים, יתּבּיׁשּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָאיְך
צריְך ׁשאין ּבמדרגה הּוא ְְְִִֵֵֶַָָואם
להתּבּיׁש יׁש אדם, מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵַַָָלהתּבּיׁש
הּקדֹוׁש־ ּכי ִֵַַָָָמהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא,
ּכמֹו הּתֹורה, ּכל מקּים ְְֵַַָָָּברּוְך־הּוא
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו
וכּו', מתים קֹובר ְִֵֵַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
וכּו', חֹולים מבּקר ְְִֵַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
רּבֹותינּו ׁשחׁשבּו הּתֹורה מצות ְְְִֵֶַַָָָֹּוׁשאר
ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא לברכה ְְִִֶַָָָָָזכרֹונם

הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּואמק וגם אֹותם. ּים ְְֵַַַָָָ
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רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֵֶַַָמתּפּלל,
ׁשהּקדֹוׁש־ מּנין לברכה: ְְִִִִֶַַָָָָזכרֹונם
ּומאי וכּו', מתּפּלל ְְִֵַַָּברּוְך־הּוא
וכּו'. מּלפני רצֹון יהי ְְְְִִִֵַַָָמתּפּלל,
מקּים ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְְֵֶַַַַָָּובוּדאי
ׁשראּוי ּכמֹו ּותפּלה הּתֹורה ְְְִִֶַָָָֹמצות
ּבין רחֹוק וכּמה ְְֵַַָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא.
ׁשּלֹו, ּתפּלה ּובין ׁשּלֹו הּתֹורה ְִִֵֶֶַָָקּיּום
ּכי יתּברְך, הּׁשם ׁשל ּותפּלה ְְְִִִֵֶַַָָָלתֹורה
לפי יתּברְך הּׁשם עֹובד אחד ְְִִֵֵֶַַָָָּכל
הינּו ונׁשמע, נעׂשה ּבבחינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָמדרגתֹו

ּכּנ"ל: ּותפּלה ְִַַָָּתֹורה

הּתֹורהּבעת[ לֹומר ׁשהתחיל ְ ֵ ְִִֶַַָ
הענין מּזה התחיל ְְִִִִֶַָָֹהּזאת,
והּגיהּנם הּגן־עדן מענין ּכאן, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ׁשּנכנס עד ּכּנ"ל, וכּו' הּבּוׁשה ְְְִֶַַַַַַַָוצער
יתּברְך הּׁשם ׁשל ּותפּלה ּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבענין
נכנס ואחר־ּכְך ּכאן, ּכּכתּוב ְְְְִַַַַַָָָּבעצמֹו,
ּכל ׁשּגמר עד לענין מענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעל־ ידי־ זה
ׁשּכתבּתי ּבׁשעה אְך הּנ"ל. ְְִֶַַַַַָָָָהּתֹורה
קצת הּדבר הפְך זאת, ּתֹורה ְְַַָָָָָָָֹלפניו
מענין הּתֹורה להתחיל עלי ְְְְִִִֵַַַַָָָוצּוה
יֹודע וה' ּכּנ"ל, חֹותם ּבתֹוְך ְֵַַַַָָחֹותם

:]ּכּונתֹו ַָָ
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,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ,Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊpL ,˙eÓÏLa ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡¡»¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¬ƒ¿¿…»¡…≈≈…≈¬≈
,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜ ,¯ÙÚ È�ÎBL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆa Ô‰ ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ≈¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ¬∆»»∆≈»
ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ‡ ÌlÎa ,‰f‰ ¯BcaL ÌÈizÓ‡ ÌÈ¯LÎe ˙Ó‡ ÈÁÈÎBÓe ˙Ó‡ È˜Ècˆa Ô‰≈¿«ƒ≈¡∆ƒ≈¡∆¿≈ƒ¬ƒƒƒ∆««∆¿À»∆¿∆¿«¬ƒ
ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÏÏk ‰iË�e ÏeaÏa ÌeL ÈÏa ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a∆¡∆∆¡»¿≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»«¿»¿…ƒ¿∆ƒ
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.‰Â‰ÈÏ ÌBi‰ È„È ˙‡lÓÏ ‰kÊ‡Â ,ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿∆¿∆¿«…»«««…»

Ôz˙ÂÌlÎÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙Bi·ÊBk ˙B�eÓ‡ È�ÈÓ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï Ák ÈÏ ¿ƒ∆ƒ…«¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈»ƒ≈¡¿ƒƒ»»¿À»
¯ÒeÓ Ïa˜Ï ‰ÓÏM‰ ‰�eÓ‡‰ È„È ÏÚ ‰kÊ‡Â .‰LB„w‰ E˙�eÓ‡Ï e·eLÈ»∆¡»¿«¿»¿∆¿∆«¿≈»¡»«¿≈»¿«≈»
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ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÓB˜nÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ eL¯‚È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙˜ÏÁÓe Le¯b È�ÈÓƒ≈≈«¬…∆ƒ»»∆…¿…¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¿»
Ì¯ÈÊÁz Ìlk Ë¯Ù·e ÏÏÎa Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚÓ ÌÓB˜nÓ eÁc�Â eL¯b˙� ¯·kL Ô˙B‡»∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»À»«¬ƒ≈
ÔÓ ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ Ïk Ïh·˙e ,ÌÏBÚa ÌBÏL ÌÈN˙Â .ÌBÏLa ÌÓB˜ÓÏ Ì·ÈL˙e¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ»»»¿«≈»ƒ≈«¬…∆ƒ
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e�ÚÈLB‰ÂÁk Ì‰Ï ‰È‰iL ,˙Ó‡ ÈÁÈÎBÓ ˙Ó‡ È˜Ècˆ e�Ï ÁÏLe ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿ƒ≈¿«¬∆»«ƒ¿«»«ƒ≈¡∆ƒ≈¡∆∆ƒ¿∆»∆…«

ÁÈÎB‰Ï e˜ÒÚiL ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰ÓÎÁÂ¿»¿»«¬»≈ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ∆««¿¿ƒ«
„Á‡ ÏÎÏ e�Ï eÚÈ„BÈÂ .Ì˙B‡ ÁÈÎB‰Ï CÈ‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ÈÂ .Èe‡¯‰ ‰ÁÎB˙a Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿»»»»¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»¿ƒ»¿»∆»
Ï‡¯NÈ Ïk e¯ÈÊÁÈÂ .Ì‰Ó ·eLpL ÔÙ‡a ,ÔBÚÂ ‡ËÁ Ïk ÏL Ì‚t‰ ÌˆÚ Ï„b ˙‡ „Á‡Â¿∆»∆…∆…∆«¿«∆»≈¿¿»¿…∆∆»≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿»≈
EÈ�ÙÏ ÔÈË˜‰Ïe ,¯˙Úa E˙BzÙÏe E˙B‡ ˙Bv¯Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ÈÂ .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿«¿¿∆∆¿«¿ƒ¿»∆
˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏnzL „Ú ,e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ e�È‡ËÁ Ïk „‡Ó¿…»¬»≈«¬≈¿»≈«∆ƒ»≈«¬ƒ»≈¿«»«¿≈
e�ÈÂÚLÂ e�‡ËÁL ,e�˙‡hÁÂ e�ÈÚLt ÏÎÏ ÏÁÓ˙Â e�È˙B�BÂÚ ÏÎÏ ÁÏÒ˙Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»¬≈¿ƒ¿…¿»¿»≈¿«…≈∆»»¿∆»ƒ
ÏebÏ‚·e ‰Ê ÏebÏ‚a ,ÌÈÓ„Bw‰ ˙B¯Bc·e ‰f‰ ¯Bca ,Ë¯Ù·e ÏÏÎa EÈ�ÙÏ e�ÚLtLÂ¿∆»«¿¿»∆ƒ¿»ƒ¿»««∆««¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿

˙Â .˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz Ìlk ÏÚ - ¯Á‡e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ,e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈL «≈«À»ƒ¿…¿ƒ¿«¡«¿ƒ¿»ƒ»∆≈≈¿«≈»≈
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˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ�Â .Èe‡¯k ‰ÓÏL ‰�eÎa ‰�M‰ L‡¯a ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ¿…«»¿…«»»¿«»»¿≈»»»¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«
˙BˆÓ ‚"È¯˙Â ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t Ïk ÌÚ ˙eÓÏLa ¯ÙBL ÏB˜ ˙ÚÈÓL¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«ƒ¿
‡ÏÂ BÓˆÚa ¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLÏ ‰kÊ�Â ,‰ÏB„b ‰ÁÓN·e ·BË ·Ï·e da ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆ƒ¿…««»¿«¿¿…
‰ÏB„b ‰M„˜ e�ÈÏÚ CLÓÈÂ ·ËÈ‰ e�aÏa LB„w‰ ¯ÙBM‰ ÏB˜ Ò�ÎÈÂ .‰¯·‰ ÏB˜ ÌeL¬»»¿ƒ¿…«»«»¿ƒ≈≈≈¿À¿«»≈¿À»¿»
LB„w‰ ¯ÙBM‰ ÏB˜ ˜fÁ˙ÈÂ ¯ab˙ÈÂ .¯ÙBM‰ ÏL ÌÈLB„w‰ ˙BÏBw‰ Ïk È„È ÏÚ«¿≈»««¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«»«»
‰Le·e ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡Â ‰„¯ÁÂ „Át e�ÈÏÚ ÏtÈÂ ."ÊÚ ÏB˜ BÏB˜a ÔzÈ Ô‰" ‰�M‰ L‡¯a¿…«»»≈ƒ≈¿…¿ƒ…»≈«««¬»»¿≈»¿ƒ¿»»
¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡" :·e˙kL BÓk .¯ÙBM‰ ÏB˜ È„È ÏÚ EÈ�tÓ ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b¿»«¬»ƒ»∆«¿≈«»¿∆»ƒƒ»«»¿ƒ
Ïk Ïh·ÈÂ ¯aLÈÂ ÚÈ�ÎiL „Ú ,„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰ ‰È‰È ¯ÙBM‰ ÏB˜Â ."e„¯ÁÈ ‡Ï ÌÚÂ¿»…∆¡»¿«»ƒ¿∆≈¿»≈¿…«∆«¿ƒ«ƒ«≈ƒ«≈»
‰kÊ�Â .¯BcaL ÌÈ�t ÈfÚ‰ ÏL ˙efÚ Ô‰ Ûeb‰ ˙efÚ Ô‰ ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙efÚ È�ÈÓƒ≈«¿ƒ¿»«¬»≈««≈«∆»«≈»ƒ∆«¿ƒ¿∆
ÏB˜ Ô‰ ,‰ÚÈ˜z ÏB˜ Ô‰ ,˙eÓÏLa LB„w‰ ¯ÙBM‰ ÏL ÌÈLB„w‰ ˙BÏBw‰ Ïk ÚÓLÏƒ¿…«»««¿ƒ∆«»«»ƒ¿≈≈¿ƒ»≈

e�aÏa Ïa˜�e ·ËÈ‰ ÚÓL�Â .‰Úe¯z ÏB˜ Ô‰ ,ÌÈ¯·L„Ú ,eÏl‰ ˙BÏBw‰ Ïk ˙M„˜ ¿»ƒ≈¿»¿ƒ¿«≈≈¿«≈¿ƒ≈¿À«»««»«
‰kÊ�Â .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a e�aÏ ¯¯BÚ˙ÈÂ ‰Ê È„È ÏÚ e�Ùeb ˙efÚ ¯aL� ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»«≈«¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆¿ƒ¿∆
‰iÎ·a ¯¯BÚ˙pL „Ú ,Blk ÌBi‰ ÏÎa ‰�M‰ L‡¯a "·Ï È·BËÂ ÌÈÁÓN" ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ¿≈≈¿…«»»¿»«À«∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
EÓLa" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ ,ÏB„b‰ EÓLa ‰ÓeˆÚ‰ ‰ÁÓO‰ CBzÓ ‰ÏB„b¿»ƒ«ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«»ƒÀ«»ƒ¿»∆»¿ƒ¿
:"e��¯˜ Ìe¯z E�Bˆ¯·e ‰z‡ BÓfÚ ˙¯‡Ù˙ Èk .eÓe¯È E˙˜„ˆ·e ,ÌBi‰ Ïk ÔeÏÈ‚È¿ƒ»«¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿∆∆À»»»ƒ¿¿»«¿≈

B�Ba¯ÌÈLB„w‰ ‰�M‰ L‡¯ ÈÓÈa ‰ÈeÏz e�˙M„˜ ÏkL zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»∆»¿À»≈¿»ƒ≈…«»»«¿ƒ
ÔB¯kÊ EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê ,‰�Ma ÔBL‡¯ ÌBÈ ,‰�M‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L∆«¿»««»»ƒ«»»∆«¿ƒ««¬∆ƒ»
,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .dlk ‰�M‰ Ïk ÏÚ ‰M„w‰ CLÓ� ÌMÓ ¯L‡ ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ¿ƒ¬∆ƒ»ƒ¿»«¿À»«»«»»À»«¬…»≈
‰kÊpL e�¯ÊÚ˙Â ,‰ÏB„‚ ‰ÁÓN·e ‰ÏB„b ‰M„˜a ‰�M‰ L‡¯ Ïa˜Ï e�kÊÂ e�¯ÊÚÂ¿»¿≈¿«≈¿«≈…«»»ƒ¿À»¿»¿ƒ¿»¿»¿««¿≈∆ƒ¿∆
„‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰�M‰ L‡¯a „‡Ó e�z·LÁÓ Lc˜Ïe ¯‰ËÏ¿«≈¿«≈«¬«¿≈¿…¿…«»»ƒ¿À»¿»√»¿»«¬»¿…
˙‡ ¯ÓLÏ ¯‰f‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ CÈ‡ zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k ,‰�M‰ L‡¯a Èe‡¯k ˙Ó‡a∆¡∆»»¿…«»»«¬∆«»»«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿…∆
ÏÚ ÌÏL� ‰È‰iL ˙Ó‡ È˜Ècˆ ÁÎÂ ˙eÎÊa ‰kÊ�Â .‰�M‰ L‡¯a ‰M„˜a ‰·LÁn‰««¬»»ƒ¿À»¿…«»»¿ƒ¿∆ƒ¿¿…««ƒ≈¡∆∆ƒ¿∆ƒ¿»«
‰�M‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏ „ÁÈÏe Ôw˙Ï ÌÈÎÈ¯vL ˙BM„w‰Â ÌÈ„eÁi‰Â ÌÈ�ewz‰ Ïk e�È„È»≈»«ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿À∆¿ƒƒ¿«≈¿«≈¿«¿»¿…«»»
ÏÚ ‰�M‰ L‡¯Ó Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ‰M„˜ CÈLÓ‰Ïe ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿À»»≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈≈…«»»«
e�˙eÏ‚a Èk zÚ„È ‰z‡ Èk ."‰�L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰�M‰ ˙ÈL¯Ó" .dlk ‰�M‰ Ïk»«»»À»≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»ƒ«»»«¿»ƒ¿»≈
È„È ÏÚ Ì‡ Èk ‰M„˜c ˙e˜fÁ˙‰Â Ák ÌeL e�Ï ÔÈ‡ ,‡ÁÈLÓc ‡·˜eÚa ,‰f‰ ¯n‰«««∆¿¿»ƒ¿ƒ»≈»…«¿ƒ¿«¿ƒ¿À»ƒƒ«¿≈
ÔÈ‡ e�È�Úa e�Á�‡Â .‰¯˜ÈÂ ‰·BË ‰�zÓ EÈÓÁ¯a e�Ï z˙� ¯L‡ LB„w‰ ‰�M‰ L‡…̄«»»«»¬∆»«»»¿«¬∆«»»»ƒ»»«¬«¿¿»¿≈≈
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,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ‰ÒeÁ .‡k„�Â ¯aL� ·Ïa ‰ÈÂÁzL‰a ‰ÚÈ¯Îa ‰„È˜a¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»»»≈¿«¬∆»«ƒ
Ìe¯a ÌÈÓB¯Ó È‰·‚a Ì˙ÓL� ¯L‡ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙ÓL� ·Ï ¯¯BÚ˙e¿≈≈ƒ¿«»««ƒƒ¬ƒƒƒ¬∆ƒ¿»»¿»¿≈¿ƒ¿
ÌÈizÓ‡‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL� ÏkL .ÌÈLB„w‰ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa ˙BÏÚn‰««¬»»»∆¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿««ƒƒ«¿ƒ»¬ƒƒƒ
Ïlt˙‰Ï e�˙B‡ e¯ÊÚÈÂ .Ï‡¯NÈ EnÚ ·¯˜a e�nÚ eÈ‰iÂ ‰�M‰ L‡¯a ‰hÓÏ e„¯È≈¿¿«»¿…«»»¿ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿ƒ¿»≈¿««¿»¿ƒ¿«≈
Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏe ,‰�M‰ L‡¯a ÔËO‰ L¯‚Ïe ÚÈ�Î‰Ïe ,‰�M‰ L‡¯a ÔpÁ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿…«»»¿«¿ƒ«¿»≈«»»¿…«»»¿«≈¿«≈»
˙BlÙz‰ È„È ÏÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙efÚ È�ÈÓƒ≈«¿ƒ¿»«¬»≈»≈≈«»«¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿ƒ
˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL „Ú ,LB„w‰ ‰�M‰ L‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰Â¿«¿ƒ∆…«»»«»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»≈¿«»«¿≈
˙BÓ˙BÁ‰ È�L Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .dlk ‰�M‰ Ïk ÏÚ ‰�M‰ L‡¯Ó ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À»¿»√»≈…«»»«»«»»À»¿ƒ¿∆¿«≈¿≈«»
˙BkÒÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯a ,ÌÈ�˙È‡‰ Á¯Èa Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰M„˜cƒ¿À»»¿»¿∆«»≈»ƒ¿…«»»¿«ƒƒ¿À
‰M„˜c ‰ÁÓNÏ ‰kÊ�Â ,ÔBˆ¯Ï EÈ�ÙÏ e�ÈÏB˜ eÏÚÈÂ .˙¯ˆÚ È�ÈÓLe ‡a¯ ‡�ÚLB‰Â¿«¿»«»¿ƒƒ¬∆∆¿«¬≈¿»∆¿»¿ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿À»
ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�˙B‡ ÌzÁ˙Â ·zÎ˙Â .„ÈÓz ˙eÓÏLaƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿…¿«¿…»¿∆»«¿≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
ÈiÁÏ Ì‰a ‰kÊpL ÌÈiÁ ,ÌÈizÓ‡ ÌÈiÁ ,ÌÈÓL ˙‡¯È ÏL ÌÈiÁ ,ÌBÏLÏe ÌÈÎe¯‡Â«¬Àƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«»«ƒ«ƒ¬ƒƒƒ«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿«≈

:ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁÏ ,ÌÏBÚ»¿«ƒƒ¿ƒƒ

B�Ba¯‡Ï ¯L‡ „Ú ¯Ó‡‰Ï ÌÈa¯Ó e�ÈÎ¯ˆ Èk ,e�··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»∆¿»≈ƒ¿»≈¿Àƒ¿≈»≈«¬∆…
‰NÚ ,e�··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Ï·‡ .ÌË¯ÙÏ e�ÈÓÈ Ïk e˜ÈtÒÈ«¿ƒ»»≈¿»¿»¬»«»»«¿»∆»¬∆ƒ¿»≈¬≈
‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ÔÚÓÏe EÓL ÔÚÓÏ e�nÚƒ»¿««¿∆¿««»««ƒƒ¬ƒƒƒ«¬…»≈«≈ƒ¿¬≈¿»
.EÈ�ÙÏ ¯ÈkÊ‰Ï e��BLÏe e�È„È ‰¯ˆwM ‰Ó Ô‰ ,EÈ�ÙÏ e�¯kÊ‰M ‰Ó Ô‰ ,ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈«∆ƒ¿«¿¿»∆≈«∆»¿»»≈¿≈¿«¿ƒ¿»∆
‰·eL˙a ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ e�lk ‰kÊpL ÔÙ‡a ,‰NÚzM ‰Ó ‰NÚÂ«¬≈«∆«¬∆¿…∆∆ƒ¿∆À»»≈∆∆¡∆¿≈»≈ƒ¿»
CÏÈÏ ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚÏ e�ÈÓÈ Ïk Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ E�Bˆ¯Ó ¯eÒ� ‡ÏÂ ,·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿¿«¿…»≈¿¿»ƒ¿…»»≈¿»¿ƒ¿∆≈≈
e�ÈiÁa ‰kÊpL „Ú ,‰ÏB„b ‰M„˜a ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚnÓe ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰¯‰Ó ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿≈»ƒ«¿»¿«¿»ƒ«¬»¿«¿»ƒ¿À»¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
‰kÊpL „Ú ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ ÔBˆ¯ÎÂ E�Bˆ¯k ÛBÒ ÔÈ‡‰ ¯B‡a ˙Ó‡a Ea ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¡∆¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ«∆ƒ¿∆
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏk� ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa LB·� ‡ÏÂ .˙Ó‡a ‰Â‰È ˙lÙ˙ÏÂ ‰Â‰È ˙¯B˙Ï¿«¿…»¿ƒ¿ƒ«¿…»∆¡∆¿…≈»»«∆¿…ƒ»≈»»«»
e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ."ÌBÏM· BnÚ ˙‡ C¯·È ‰Â‰È ,ÔzÈ BnÚÏ ÊÚ ‰Â‰È"¿…»…¿«ƒ≈¿…»¿»≈∆««»¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈

:E˙¯B˙a e�˜ÏÁ Ô˙Â e�ÈÓÈ· ‰¯‰Óa E¯ÈÚ ‰�·zL e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈¿»∆



כג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי צדק 307 ֶ ֶ ָ ִ ִצּוית

לןמרֹומם ּומסר ּבן ואתרעי צבי ּדי ּובתריתא, ּבקדמיתא אלהין הּוא ְ ָ ֱ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ַ ָ 
לסּימא זכינא ּדי דצניעּותא:אֹוריתא, קדםספרא ידנא, נרים ּכען ַ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֳ ָ 

ּבסבי הּגנּוזים עּלאין רזין ולגמר להתחיל ליּמינא, לנא יעמד ּדי  ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ִ ָ ִ ִ ָֹ ְ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ָ ָ ֲ ַ ִ ָ ָ ָ ֱאלקנא,
אּתּונא:  ָ ַ ֵ ְּדבי

כגתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

אּתּונא ּדבי  ָ ַ ֵ ְ ֵ ָסבי

להּו:אימא אמר ּדכדיבי, מּלי לן ֵ ָ ָ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ֲ ַ ְ 
והוי וילדה, ּכדניתא לן  ֵ ֲ ַ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ַ ָ ֵ ֲהוי
ּדמּסיק ּבּה ּוכתיב ּפתקא, לּה  ִ ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ְ ָּתליה
אמרּו זּוזי. אלפי מאה אּבא  ְ ָ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ְּבבי
להּו, אמר ילדה. מי וכדניתא  ְ ַ ֲ ָ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ְ ֵלּה,
ּכי מלחא ּדכדיבי. מּלי נינהּו  ִ ָ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵהי
ּבסילּותא לּה, מלחי ּבמה  ָ ִ ְ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ַסריא
סילּותא איּכא ּומי  ָ ִ ָ ִ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ְּדכדניתא.

סריא: מי ּומלחא (בכורותלכדניתא. ְ ַ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ַ ְ ָ 
ח:)

ִַרׁש"י:
ּדכדיביּדכדיביּדכדיביּדכדיבי.... ּכזב:מּלימּלימּלימּלי ּפרּדה:ּכדניתאּכדניתאּכדניתאּכדניתא....ּדבר ִִ ִִֵֵ ִִֵֵ ְְִִ ְְִִ ִִֵֵ ְֵֵַַַָָ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ְִָָָ
ּפתקאּפתקאּפתקאּפתקא.... הּולד:ּתלאּתלאּתלאּתלא ׁשל ּבצּוארֹו היהיהיהיׁשטר ָָ ָָָָ ִִָָ ְְִִ ְְָָ ְְֵֵֶַַָָָָָָ ֵֵ

ּדכדיביּדכדיביּדכדיביּדכדיבי.... מּלימּלימּלימּלי ּכזב:נינהּונינהּונינהּונינהּו ּדברי הם אּלּו ִִ ְְִִ ְְִִ ִִֵֵ ִִֵֵ ְְִִ ְְִִ ִִֵֵ ְִֵֵֵֵֵָָ
ׁשליא:סילּותאסילּותאסילּותאסילּותא.... ִִ ִִָָ ְִָָָ

צדק ואמּונהצּוית עדתי ִ ִ ָ ֶ ֶ ֵ ֶֹ ֶ ֱ ָ 
קיט)מאד :(תהלים ְ ֹ

אנּפיןּכיא ׁשהם ּדקדּׁשה, ּפנים יׁש ִ ְְִִִֵֵֶַָָֻ
ּכמֹו חּיים, ּבחינת ְְְִִִַַנהֹורין,

טז)ׁשּכתּוב חּיים;(משלי מלְך ּפני ּבאֹור : ְְִֵֶֶֶַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׂשמחה, טז)ּבחינת :(תהלים ְְְִִֶַָָ

ּוכתיב ּפניָך. את ׂשמחֹות (בראשיתׂשבע ְְִֶֶַָָ
ּבחינתמה) זה יעקב, רּוח וּתחי :ְְֲִִֶַַַַֹ

אחרא, ּדסטרא ּפנים ויׁש ְְְְֳִִִֵָָָָָׂשמחה.
ׁשחֹורה, מרה חׁשֹוכין, אנּפין ְְֲִִֵֶַָָָׁשהם

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלילים, כ)עבֹודת :(שמות ְֱֲִִֶַָ
על אחרים אלקים לָך יהיה ְְֱֲִִִֵֶַֹֹלא

הּנֹופלים(א)ּפני אדם ּבני ואּלּו . ְְְִֵֵַַָָָ
מאמינים ואינם ממֹון, ְְֲֲִִֵַַַָָּבתאות
את לפרנס יכֹול ְְֵֶֶַַָָָׁשהּקדֹוש־ ּברּוְך־ הּוא
אחר ורֹודפים קּלה, ּבסּבה ְְְִִַַַָָָָָהאדם
והם ּגדֹולֹות, ּביגיעֹות ְְְִִֵַָָָּפרנסתם

פז.(‡) יתרו זוהר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעּצבֹון, לחם ְְְִֵֶֶֶָָאֹוכלי
ג) ועצבּות(בראשית ּתאכלּנה, ּבעּצבֹון :ְְְֲִֶַָָֹ

אדם ּבני אּלּו – ׁשחֹורה מרה ְְֵֵָָָָָהּוא
אחרא, ּדסטרא ּבפנים ְְְְֳִִִִָָָָָנקׁשרים
מיתה, ּבחינת חׁשְך, אחרים, ְֱֲִִִִֵֶַָֹֹאלקים

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו ּבמחׁשּכים(איכה : ְְֲִֶַַָ
נאמר ועליהם וכּו'; ז)הֹוׁשיבני :(יחזקאל ְְֱֲִִֵֶֶַַ

עבֹודת ּבחינת הינּו לנּדה; ְְְְֲִִַַַָָָּוזהבם
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֱֲִִִֵֶָָָאלילים,

פט)לברכה לעבֹודה־ זרה(שבת מּנין : ְֲִִִַַָָָָָ
ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר: ּכנּדה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמטּמא
ׁשּמּׂשאם אדם ּבני אּלּו אבל ְֲֵֵֶַָָָָָָָדוה.
ּבאֹור ּדבקים הם ּבאמּונה, ְְֱִֵֵֶַָָָּומּתנם
ּבלא אמּונה אין ּכי ּדקדּׁשה. ְְֱִִִֵַָָָֹֻהּפנים

ּבּזהר ּכּמּובא קצח:)אמת, הינּו(בלק : ְֱֶַַַַָֹ
וכּו', אמּונה הינּו ׁשם:[צדק ּומּסיק ְְֱִֶֶַַָָ

ּבּה אתחּבר ּכד אתקריאת ְְְֱִִִַַַַָָאמּונה
על־ידי אמּונה ׁשעּקר נמצא ְְֱֱִִֵֶֶַַָָאמת,

ּכּידּוע.]אמת הּפנים אֹור הּוא ואמת ֱֱִֶֶֶַַַָָ
לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ

לג:) אמר:(שבת חד – העיר ּפני וּיחן :ְִִֵַַַַָָ
אמר: וחד להם, ּתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָמטּבע
ולא הְך הינּו להם. ּתּקן ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמרחצאֹות
אמת, ּבחינת הּוא יעקב ּכי ְְֱֲִִִֵֶַַֹּפליגי,

ׁשּכתּוב ז)ּכמֹו אמת(מיכה ּתּתן : ְֱִֵֶֶָ
הּפנים, אֹור ּבחינת והּוא ְְְֲִִַַַָֹליעקב;
וזה: אמּונה. נתּתּקן ּכׁשּבא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָותכף,
ממֹון. ּתאות ׁשּתּקן – ּתּקן ְֲִִֵֵֵֶַַַַָמטּבע
ּפגם נתּתּקן ממֹון, ּתאות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָּוכׁשּתּקן
ּתּקן מרחצאֹות וזה: אלילים. ְְֱֲֲִִִֵֶֶַָעבֹודת

ּפרעה ּבת וּתרד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֵֵֶֶַַַָָֹלהם,
לברכה זכרֹונם חכמינּו ודרׁשּו ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹלרחץ,

יב:) וסוטה יג ּבית(מגילה מּגּלּולי לרחץ :ְִִִֵֵֹ
ּפני – העיר ּפני וּיחן וזה: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאביה.
אחרא, ּדסטרא ּפנים ׁשהיא ְְְֳִִִֶַָָָָָּדיקא,
ּכי ממֹון, ּתאות הינּו מטּבע, ְְֲִִֵֶַַַַַָׁשהיא
ּבממֹון. ּתחּובים זרֹות עבֹודֹות ְְֲִָָָּכל

זה אֹותּיֹותיוממֹוןּובׁשביל עם ְִִֶָ ִִָ
ק"םק"םּגימטרּיא ּכנגד מאה[, ְְִִֵֶֶַָָ

צֹווחת:]וארּבעים ׁשהּׁשכינה קלין, ְְְִִִֶַַַַָָָ
מּזרֹועי, קּלני מראׁשי, מו)קּלני (סנהדרין ְִִִִִֵַַַַֹ

ׁשהם ממֹון, ּבתאות הּנֹופלים אּלּו ְְֲִֵֵֶַַַַָעל
מעבֹודֹות ּכלּולים אלילים ְֱֲֲִִִֵַעבֹודת
הם ּכן (ועל אּמֹות. ׁשבעים ׁשל ְְִִֵֵֶַָֻזרֹות
ּכי ע', ּפעמים ׁשּתי ׁשהם קלין, ְְִִִֵֵֶָָק"ם
ּכפּולים, הּקלין צֹווחת ְְִִִַַַַָָהּׁשכינה
– מּזרֹועי קּלני מראׁשי, קּלני ְְִִִִִִֵַַַַַֹּבחינת:
הינּו ּכפּולים, קֹולֹות ּבחינת ְְְִִֶַַׁשהּוא
ׁשּצֹווחת קלין, עי"ן ּפעמים ְְִִִֵֶַַַָָׁשני
ממֹון, ּבתאות הּנֹופלים על ְְְֲִִַַַַַָָהּׁשכינה
מּכל ּכלּולה זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָׁשהיא
וזה אּמֹות). עי"ן ׁשל זרֹות ְֲִֶֶַָָֻהעבֹודֹות

לברכה זכרֹונם חכמינּו (פסחיםׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ּכּיֹולדה,קיח) ּכפלים מזֹונֹותיו קׁשין :ְְִִִֵַַָָָ

קדם קלין עי"ן ראמת הּיֹולדת ִִִֶֶֶַַַָָֹּכי
ׁשני ׁשהם קלין ק"ם יׁש והכא ְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּלדה,

וזהּו עי"ן. פ"ב)ּפעמים ּתהי(אבות ואל : ְְְְִִִֶַַָ
ּבחינת זהּו – ּבפני עצמָך, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָרׁשע
מחמת הּבא אחרא, ּדסטרא ְְֲֳִִֵַַָָָָָּפנים

מאמין ׁשאין ממֹון, ּבהּקדֹוׁש־ּתאות ְֲֲִֵֶַַַַָָ
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והּוא ּומפרנס, הּזן ׁשהּוא ְְְֵֶַַָָּברּוְך־הּוא,
את לי עׂשה ידי ועצם ּכחי ְִִִֵֶֶָָָֹֹחֹוׁשב:

הּזה ח)החיל לׁשֹון(דברים – עצמָך וזה . ְְְְִֶֶַַַַ
ידי: ִֶָֹעצם

קדש,ודע,ב ּברית ּתּקּון ׁשעל־ידי ְ ַ ְְִִֵֶֶַֹ
ּדסטרא מּפנים נּצֹול ְְִִִִָָהּוא
ּדם נתּתּקן ּברית, ּדם על־ ידי ְְְֳִִֵֵַַַַָָאחרא.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ממֹון. ּתאות (זכריהנּדה, ְֲִֶַַָָָ
–ט) ּברית על־ידי – ּבריתְך ּבדם ּגם :ְְְְִִֵֵַַַ

ּדא ּבֹור מּבֹור. אסיריְך ְֲִִִִִַַָׁשּלחּתי
ּבעּצבֹון(ב)טחֹול ׁשחֹורה, מרה , ְְְִָָָָ

מלח, ּבחינת הּוא ּברית ּכי ְְֲִִִֶֶַַָֹּתאכלּנה.
הּפרנסה, ועּצבֹון מרירּות ְְְְְִִִַַַַָָהּממּתיק

ּבּזהר רמא:)ּכּמּובא מלחא(ויחי אלמלא : ְְִִֵַַַָָָֹ
למסּבל יכלי עלמא הוי ְְְְֲִֵֵַַָָָלא

וזהּו יח)מרירּותא. מלח(במדבר ּברית : ְְְִִֶֶַָ
וזהּו הּוא. ב)עֹולם ּתׁשּבית(ויקרא אל : ְְִֶַַָ

ּכי ּדיקא, אלקיָך – אלקיָך ּברית ְְֱֱִִֶֶֶַַָֹֹמלח
ּבאלקּות, נתקּׁשר ְְֱִֵֵֶֶַַֹעל־ ידי־ זה
ּכמֹו אלילים, מעבֹודת ְְְֱֲִִִֵֵַָונתּפרׁש

יט)ׁשּכתּוב אחזה(איוב מּבׂשרי : ְֱִִֶֶֶָָ
הּברית,(ג)אלֹוּק ּתּקּון ידי על ּכי ְְֱִִִֵַַַ

וזה חּיים. מלְך ּפני אֹור לעצמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַמאיר
סו:) על־ידי(כתובות ּכי חסר, ממֹון ְִֵֵֶַַָָמלח

ממֹון: ּתאות אצלֹו נתמעט ְְֲִֵֶֶַַַַָמלח

אֹויבוזהּו:ג מּפניָך לג)ויגרׁש –(דברים ְ ֶ ְִֵֶֶַָָ
וּיאמר ּדקדּׁשה; ְִִֶֶַָָֹֻמּפניָך

עבֹודה־ לׁשֹון ׁשמד, לׁשֹון – ְְְְֲֵַָָהׁשמד,
יׂשראל ּכל ּכי ממֹון. ּתאות הינּו ְְֲִִֵַַַָָָָָזרה,

הּברית ׁשם על צּדיקים ,(ד)נקראים ְְִִִִִֵַַַָ
מּפניהם ּכׁשּמגרׁש זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָּובׁשביל
אֹותם מּפיל הּוא האֹויב, את ְִִֵֶַָָָֻּדקדּׁשה
הינּו אחרא, ּדסטרא ּבפנים ְְְְְֳִִִַָָָָָהאֹויבים,

וצּדיק,נמצא,הׁשמד: צּדיק ּכל ְִֵַ ְ ָ ְִִַַָ
לגרׁש רֹוצה ְְֵֶֶַָָָּכׁשהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
את מּפיל הּוא צּדיק, ׁשל ְִִֶֶַַָאֹויביו
הּוא צּדיק ּכי ממֹון, ּבתאות ְֲִִֵַַַָָהאֹויב

עֹולם מח)ּברית ׁשל(תיקון האֹויב וזה , ְְִֵֶֶָָ
מלח לֹו אין צּדיק, על ׁשחֹולק ִִֵֵֶֶַַַַצּדיק,
ממֹון מלח ּכי מרירּותֹו, ְְְִִִֶַַָלהמּתיק
ׁשּנתמעט ממֹון ּתאות עּקר ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַַָָחסר,
זה ּובׁשביל ּברית: על־ידי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָאינֹו

ליּׂשׂשכ אֹוהב ׁשהיה נאמרזבּולּון, ר, ְְֱִֵֶֶַָָָָ
לג)ּבֹו –(דברים ׂשמח זבּולּון. ׂשמח :ְְְַַ

את ׂשמחֹות ׂשבע ּבעּצבֹון, ְְִֶֶֶַָָהפְך
סימנאוזהּפניָך. רחב ּכׁשּבּקׁשה ְֶָ ֶ ְְִִֶָָָָָ
ׁשּכתּוב(ה)ּדחּיי ּכמֹו ב), :(יהושע ְְֵֶַָ

אמרה: וכּו', ואּמי אבי את ְְְְֲִִִִֶֶַָָָוהחייתם
הּוא אמת ּכי אמת. אֹות לי ְֱֱִִֶֶֶַּונתּתם
את לּה: ואמרּו ּכּנ"ל, חּיים ְְְִִֶַַַַָָּבחינת
ּתקוה לְך. ּתקׁשרי הּׁשני חּוט ְְְְִִִִִַַָָָּתקות

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמּונה, ּבחינת (ירמיהזה ְְֱִֶֶַָָ
ואמּונהלא) לאחריתְך. ּתקוה ויׁש :ְְְֱֲִִֵֵֶַָָ

הּימים אחרית עליה(ו)היא ּכי , ֲִִִִֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמּדֹות, ּכל ְְִִֶַָָעֹומדים

מח.(·) תיקון כד.(‚)עיין ובתיקון יט ובתיקון צד, דף לך לך ובזוהר מח, פרשה ב"ר זוהר(„)עיין עיין
ע"א. צג דף לך ע"ב.(‰)לך רמא דף ויחי זוהר תשא(Â)עיין זוהר רע.עיין דף ואתחנן ע"ב, קפט דף
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כד) על(מכות והעמידן חבּקּוק ּבא :ְֱֲִֶַַָָ
ּבחינת זה הּׁשני, וחּוט וכּו'; ְְְִִֶַַַַָאחת
ׁשאמרּו ּכמֹו הּפנים, אֹור ְְְִִֶַַָָזריחת

לח) ּכי(בראשית וכּו'; זרח ׁשמֹו וּיקרא :ְְְִִַַָָ
ה' יזרח ועליְך ארץ יכּסה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹהחׁשְך

ס) ּבחינֹות(ישעיה הּוא חׁשְך ּכי .ְִִֶֹ
צער הּפרנסה, ותאות ּדאגת ְְְֲֲִַַַַַַַַָָָּבעּצבֹון,
חׁשֹוכין, אנּפין ּכּיֹולדה, ְְֲִִִִֵַַַָּכפלים
אמּונת – ה' יזרח ועליְך זרה. ְְֱֲִִַַַָָָָעבֹודה
העיר, ּפני וּיחן הּפנים, אֹור ְֱִִִֵַַַָָֹאלקּות,
ממֹון, ּתאות ּתּקּון הּמטּבע, ְֲִִֵַַַַַָּתּקּון

זבּולּון: ׂשמח ּבחינתוזהּבחינֹות: ְְְְִַ ֶ ְִַ
ח) הּפרנסה(ברכות ּכי מֹוצא, אֹו מצא :ְִֵַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו אּׁשה, ּבחינת ְְְִִֶַָָהּוא
לברכה זכרֹונם פא)חכמינּו :(סנהדרין ְְֲִִֵָָָָ

על ּבא ּכאּלּו חברֹו לפרנסת ְְְֲִֵֵַַַַָָהּיֹורד
היא ּבעּצבֹון, ׁשהּוא ּופרנסה ְְְִִִֶַָָָאׁשּתֹו.
את מּמות מר אני מֹוצא ְֲִִִֵֶֶַַָּבחינת:
ּדעלמא מרירּותא (ּבחינת ְְְְִִִַָָָָָהאּׁשה.
מלח, על־ ידי להמּתיקּה ְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּצריְך
הוי לא מלחא אלמלא לעיל: ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּכּנזּכר
ועל מרירּותא. למסּבל עלמא ְְְְְִִִַַָָָָיכיל
ּכתיב: ּדקדּׁשה, ּבפרנסה להפְך, ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻּכן

טֹוב מצא אּׁשה יח)מצא –(משלי טֹוב . ִָָָָָ
מלח, ּברית ּבחינת צּדיק, ְְְִִִִֶַַַַּבחינת
ּתאות הינּו מרירּותא, ממּתיק ְְְֲִִֶַַַַָׁשהּוא

ׁשהּואועּצבֹון ּופרנסה הּפרנסה). ְְְְִֶַַַָָָָ
הּוא ּבצאתָך, זבּולּון ׂשמח ְְְְִֵֶַַּבחינת:
ואין טֹוב; מצא אּׁשה מצא ְְִִֵַָָָָָּבחינת:

צּדיק אּלא לח:)טֹוב ּברית,(יומא הינּו , ְְִִֶַַָ
ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו ּכי(ישעיה צּדיק אמרּו : ְְִִִֶַָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ב)טֹוב; אֹותֹו(שמות וּתרא ְֵֶֶַָ
מהּול ׁשּנֹולד – הּוא טֹוב שמותּכי (מ"ר ִֶַָ

אֹורפ"א) אּלא טֹוב ואין ּכמֹו(שם). , ְְֵֶָ
א)ׁשּכתּוב את(בראשית אלקים וּירא : ְֱִֶֶַַָֹ

יזרח ועליְך ּבחינת: זה – וכּו' ְְְְִִִֶַַַָָהאֹור
הּׁשני: חּוט ּבחינת ְִִַַָה',

איתאוזהד ּכי מזּוזה, ּבחינת ְ ֶ ְְִִִַָָ
כב)ּבּמדרׁש פ' לּמה(במדבר : ְִַָָָ

מּזה ׁשּזזין מּפני זּוזי, ׁשמן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָנקרא
וזה כב)לזה. ּבצריָך,(איוב ׁשּדי והיה : ְְְֶֶֶַַָָָָ

ּתֹועפֹות וכסף מזּוזה; על־ידי ְְְְֵֶֶַַָָהינּו
מעֹופפת ּפרנסתֹו על־ידי־זה – ְְְֵֶֶֶַַָָָלְך

ּברית ּבחינת הּוא ׁשּדי ּכי ּכמֹו(ז)לְך. , ְְְִִִַַַָ
לה)ׁשּכתּוב ּפרה(בראשית ׁשּדי אל אני : ְֲִֵֵֶַַָ

זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּו וזה ְְְְֲִֵֵֶֶָָָּורבה.
פ"א)לברכה ברכות ׁשעׂשרת(ירושלמי , ְֲִֶֶֶָָ

ודּבּור ׁשמע, ּבקריאת הם ְְְְִִִִֵַַַהּדּברֹות
מזּוזֹות; על ּוכתבּתם ּכנגד תחמד ְְְְְֶֶַַַָֹֹלא
חמּדת נתּבּטל מזּוזה על־ ידי ְְְְִִֵֵֶַַַָּכי
ממֹון מלח לעיל: ּכּנזּכר ְְִֵֶַַַַָָהּממֹון,

וזהּו נ)חסר: ממֹון,וזיז,:(תהלים הינּו ְְֵֶָ ִ ְַָ
עּמדי. הּברית,ׂשּדי ׁשמירת על־ ידי ָ ַ ִ ָ ִ ְְְִִֵַַַ

ׂשמח לבחינת: זֹוכה מזּוזה, ְְְְִִֵֶַַַָעל־ ידי
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ְְְְִֵֶֶַָָזבּולּון.
ּכתיבה ׁשּיהא – ּוכתבּתם ְְְְְִִֵֶַָָָָלברכה:

לד)ּתּמה מנחות קג: ּבחינת(שבת וזה , ְְִֶַַָ
כה) ידֹו:(בראשית על ּכי ּתם, איׁש יעקב :ֲִִַַָָֹ

(Ê).רנז דף פינחס זוהר עיין



כג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי צדק 311 ֶ ֶ ָ ִ ִצּוית

הּמטּבע ּתּקּון ידֹו על העיר, ּפני ְְִִִֵֵַַַַַַָָוּיחן
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְֲִֵֶֶַַָָָּכּנ"ל.

לב:)לברכה על־(שבת ימים ׁשאריכת , ְֲִִִֶַַָָָ
– ל"ּוכתבּתם" סמּוְך ּכי מזּוזה, ְְְְְִֵַָָָידי
על־ידי ּכי ימיכם", ירּבּו ְְְְִִֵֵֶַַַ"למען

א ּבא ּומּתן, ּבמּׂשא החּייםאמּונה ֹור ְֱִַַַַָָָָ
ׁשאמרּו וזה נדרׁש(שם)ּכּנ"ל. מקרא : ְְְְִִֶֶַַָָָ

הּפנים, אֹור ּבחינת הינּו ְְְִִַַַָָָלפניו,
זה ּובׁשביל ּדחּיי. סימנא ְְִִִֵֶֶַָָׁשהּוא
ׁשל העליֹון ּבּׁשליׁש הּמזּוזה ְְְְִִֶֶַַָָקביעּות

לג.)הּפתח חכמינּו(מנחות אמרּו ּכי , ְֲִֵֶַַָָ
לברכה מב)זכרֹונם מציעא לעֹולם(בבבא : ְְְִִָָָָ

ׁשליׁש מעֹותיו, את אדם ְְְִֵֶַָָָיׁשּלׁש
הּוא העליֹון ּוׁשליׁש וכּו'. ְְְְְְִִֶַַָָּבפרקמטיא
ּכמאמר ׁשּבפרקמטיא, ְְְְְֲִִֶַַַַַָהּׁשליׁש

לברכה זכרֹונם פאהחכמינּו (ירושלמי ְְֲִִֵָָָָ
מּמאתןפ"ח) ּדעבדין חמׁשין טבין :ְְְִִִִַָָָָ

צריְך האמּונה ועּקר עבדין. ְְְֱִִִַָָָָָּדלא
ׁשאמרּו ּכמֹו ּומּתן, ּבמּׂשא ְְְְְִֶַַָָָלהיֹות

לא) נמצא(שבת ּבאמּונה. ונתּת נׂשאת :ְְֱִֶַָָָָָָָ
אמּונה, צריְך ׁשּׁשם הּממֹון, ֱִִֶֶַַָָָָׁשעּקר
ּבּׁשליׁש ׁשהּוא עליֹון, ּבׁשליׁש ְְְִִִֶֶַהּוא

ְְְִֶַַָׁשּבפרקמטיא:

אֹותםוכלה עֹוׂשה ׁשאדם הּמצוֹות ְ ָ ְִֶֶַָָָ
רֹוצה ׁשאין הינּו ממֹון, ְְֵֶֶַָֹּבלא
זה הּמצוה, ּבׁשביל ממֹון ְְְְִִִִֶַַָָלהפסיד

וזה צדק, נקרא צדקהּבחינה צּוית ְְְִִִֶֶֶַָָ ִ ָ ֶ ֶ 
,ּכְךעדתי ּכל ּכׁשחביב אבל ֵ ֶֹ ְֲִֶָָָָ

ּבהפסד מרּגיׁש ׁשאין עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּמצוה,

ּכי אמּונה, נקרא הּבחינה זאת ְְֱִִִַָָָָֹממֹון,
ּכׁשּמׁשּבר ּבממֹון, הּוא אמּונה ְְְֱִֵֶַַָָעּקר
ּפנים ׁשּׁשם ּכּנ"ל, ממֹון ֲִֶַַַַָָָּתאות

וזה מאדּדקדּׁשה. זהואמּונה – ְְִֶֶָֻ ֱ ָ ְ ֶֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)ממֹון, ּובכל(דברים : ְְֶָָָ

נד)מאדָך :(ברכות ְֶֹ

ּפרּוׁש אּתּונא:וזה ּדבי סבי ׁשאמרּו ְ ֶ ֵ ְְֵֵֶַָָָ
ּדכדיבא מּלי לנּו  ָ ִ ְ ִ ֵ ִ ָֹ ֱאמר

עבֹודה– ּבחינת ׁשקר, ּבחינת ְְֲִִֶֶֶַַָזה
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶָָָָָזרה,

צב)לברכה הּמחליף(סנהדרין ּכל : ְֲִִַַָָָ
עבֹודת־ ּכֹוכבים עֹובד ּכאּלּו ְְֲִִִֵַָּבדּבּורֹו

להם: ואמר ּכדניתאוכּו'. לן הוי ְְֲֶַָָ ֵ ָ ַ ְ ַ ְ ָ 
ּכדניתא זהוילדה, ּפרּדה, זֹו – ְ ָ ְ ָ ַ ְ ַ ְ ָ ְִֶָ

ּבפרּודא, ּדׁשריא עּכּו"ם, ְְְְִֵַַָָָּבחינת
ּבּזהר צה.)ּכּמּובא ׁשארי(משפטים : ֵַַַָָֹ

ּבפרּודא. וסּים –ּבחּבּורא זהוילדה ְְְְִֵֵַָָ ָ ְ ָ ֶ
לדה. ּבׁשם המכּנה רוח, ְְְִֵֵֶֶַַַָֻּבחינת

לֹו: –וכואמרּו ילדה מי ּכידניתא ְְְָ ַ ְ ַ ְ ָ ִ ָ ְ ָ ִ
עבד ולא אסּתרס אחר אל ְְִֵֵֵֵַַָָָעּכּו"ם

קג.)ּפרין להם:(שם והׁשיב ניהּו. הי ְִִֵֵֵֶָ ִ 
ּדכדיבא ׁשּנדמהמּלי הּׁשקר, הינּו . ִ ֵ ִ ְ ִ ָ ְְִֶֶֶֶַַ

אינם ּובאמת ׁשּמרויחין, ְֱִִֵֶֶֶֶַָָלהם
ּבצּואראמרויחין. ּפתקא לּה ותלא ְְִִַ ָ ָ ֵ ִ ְ ָ ְ ַ ָ ָ 

אלפי מאה אּבא ּבי מּסיק  ֵ ְ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ִ ַ ֵ ֲ ַּדהוי
אּבא ּבי עבֹודת־אלילים,זּוזי. זה ֵ ֵ ַ ָ ֱֲִִֶַ

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו אבי(ירמיה לעץ האֹומר : ְִֵֵֶָָָָ
חֹובה היא ועבֹודת־אלילים ,(ח)אּתה. ֱֲִִִַַָָָ

וכל חֹובה, לכף הּכל את ְְְֶֶַַַַַָָֹׁשּמכרעת

(Á).חובה עד וירדפם בפסוק לך לך רש"י עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שיב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי הם ּבּה ְְְֲִִֵֵַַַָהּמתּדּבקין
הּמּׂשא ׁשּזה ּבחּוׁש, רֹואים ְִֶֶֶַַָָׁשאנּו
ׁשאין אדם, ּבני ּבצּואר ְְֵֵֶַַָָָּתלּוי
ממֹון ולֹווין ּבממֹונם. ְְְְִִִַָָָמסּתּפקין
ׁשהם להם ונדמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָמאחרים,
ואחר־ ּכְך הרּבה, ׂשכר ְְְְִִֵַַַַָָָמׂשּתּכרין
מתים אינם ואם חֹובֹות, ּבעלי ְֲִִִֵֵֵֵַָמתים
ּבעלי ּבחּייהם הם חֹובֹות, ְֲֲֵֵֵֵֶַַַּבעלי
עצמם את ּומטריחים ְְִִֶַַָחֹובֹות,
את ּומסּכנים ּגדֹולֹות, ְְְְִִֶַָּבטרחֹות
ׂשכר ּבׁשביל ּדרכים, ּבסּכנת ְְְְִִִַַַָָָָָעצמם
אביהם, חֹוב לׁשּלם ּבׁשביל ְְֲִִִֵֶַָֻמעט,
לקּים מצוה ּכי זרה. עבֹודה ְְֲִִֵַָָָָחֹוב
ּכמֹו להם הּדבר וזה הּמת, ְְְִֵֵֶֶַַָָָּדברי
חֹובֹותיו. ׁשּיׁשּלמּו מאביהם, ְְֲִֵֶֶַַָָָצּואה
ּפתקא לּה ּתלא מהרׁש"א: ׁשּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוזה
ואחר־ ּכְך צּואה. ׁשטר – ְְְַַַַַָָָָָּבצּוארא

לֹו: ּבמאיאמרּו סריא ּכי מלחא ְִָ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ְ ַ 
לּה ממֹון,מלחי ּתאות ׁשל ּתּקּון ּכי – ַ ְ ֵ ֵ ֲִִֶַַָ

וׁשאלּו ּכּנ"ל, מלח הּברית ּתּקּון ְְֲִִֶַַַַָהּוא
נפל אם ּבריתֹו, ׁשּתּקן זה ְִִִֵֶֶַָאֹותֹו:
ּתּקּונֹו. ּבמאי ממֹון, ּתאות ְְְֲִִַַַָלסרחֹון

להם: ּדכדניתאוהׁשיב –ּבסילּותא ְְִֵֶָ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ְ ָ 
לתאות ּתּקּון עֹוד יׁש ּבאמת ְֱֲִִֵֶֶַַּכי
ׁשּמּׁשם לּׁשרׁש, ׁשּיסּתּכל הינּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹממֹון,
ועל־ ההׁשּפעֹות, וכל הּממֹון ּכל ְְְַַַַָָָָָּבא
ּתאותֹו, יתּבּטל ׁשם, הסּתּכלּותֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָידי
צח אֹור ּכּלֹו הּׁשפע ּבׁשרׁשּה, ׁשם ְְִֶַַַָָָֻּכי

מתאּוה ואין רּוחני, ותענּוג ְְְְְֲִִֵֶַַָָֻּומצחצח,
כת"י) מתעּבה הּוא(נ"א ּומי למּטה. אּלא ְְִִֶֶַַָָ

ּתענּוג להׁשליְך הּנה יסּור ְְֲִִֵֶַַַָָהּפתי
לזאת אבל עב. ּתענּוג ולּקח ְְֲֲִִַַָָָֹרּוחני,
אּלא לבֹוא אפׁשר אי ְְְִִֶֶַַָָָההסּתּכלּות,
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבריתֹו, ׁשּיתּקן ְְְִֵֶֶַַָעד
צריְך ׁשּבּתחּלה אלֹוק, אחזה ְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָמּבׂשרי

ּבׂשר להסּתּכללתּקן יּוכל ואז קדׁש, ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
הּתּקּון עּקר זה, ּובׁשביל ְֱִִִִֶַַָֹּבאלקּות.
ּברית. על־ידי הּוא ממֹון, ּתאות ְְֲִֵֶַַַָׁשל
לּפל אפׁשר אי ּבריתֹו, ְְְְִִִֵֶֶַָֹּוכׁשּמתּקן
ּתאות מלח, על־ידי ּכי ממֹון, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָלתאות
הׁשּפעֹות וׁשרׁש ּכּנ"ל. חסר ְְֵֶַַַָָָֹממֹון
מּנח ׁשּׁשם ׁשליא, ּבׁשם מכּנה ְְְִֵֶֶָָָֻֻהּוא
ּדלתי ּבחינת הּוא הּׁשליא ּכי ְְְִִִֵַַַַָָָהּולד,
ּכמֹו לאּׁשה, ּדלתֹות ׁשני יׁש ּכי ְְְְִִִִֵֵָָָבטני,

ג)ׁשּכתּוב בטני(איוב ּדלתי סגר לא ּכי : ְְִִִֵֶַַָָֹ
מה) צּורת(בכורות ּדלתין מּׁשני ונעׂשה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

והּוא הּולד, מּנח ׁשּׁשם סתּומה, ְְֵֶַָָָָָֻמ"ם
הּולד יצירת ׁשל יֹום מ"ם (נדהּבחינת ְְִִֵֶַַַָָ

ׁשמים,ל) ּדלתי למעלה יׁש וכן .ְְְְִֵֵֵַַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הׁשּפעֹות, נֹולד ְְִֶֶַָָָָׁשּמּׁשם

עח) וּימטר(תהלים ּפתח ׁשמים ּדלתי :ְְִֵֵַַַַַָָ
ׁשהׁשיב וזה וכּו'. ׁשאר ּכעפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָעליהם
ּתּקּונֹו הּוא ּדכדניתא, ּבׁשליא ְְְְְִִֶַַָָָלהם:
ּכׁשּנֹופל הּברית, הּׁשֹומר זה ְְִֵֵֶֶֶַַׁשל

לּה: ואמרּו ממֹון. איּכאלתאות מי ְְְֲִֵַַָָ ִ ָ 
לפרּדה לּהׁשליא אין עּכּו"ם ּכי – ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ִֵַָ
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להם: אמר ולד. ּבית ּומלחאאפּלּו ֲִִֵֶַָָָָ ְ ָ 
סריא ׁשּתּקןמי מי ּבאמת ּכי – ִ ַ ְ ָ ֱִִִֵֶֶֶ

הּממֹון: לתאות נֹופל אינֹו ְְֲִֵֵַַַַָהּברית,

יחצּואנׁשי לא ּומרמה ּדמים ַ ְ ֵ ָ ִ ִ ְ ָ ֶֹ ֱ 
נה)ימיהם מי(תהלים הינּו . ְ ֵ ֶ ְִַ

לתאוֹות נֹופל מחלקת, ּבעל ְֲֲֵֶֶַַַַֹׁשהּוא
אחר ּברדיפה ּכלים וימיו ְְִִִַַָָָָָממֹון,
– ימיהם יחצּו לא וזה: ְְֱֵֶֶֶָֹמֹותרֹות.

ּבידֹו ּתאותֹו וחצי מת אדם (מ"רׁשאין ְֲֲִֵֵֶַַָָָָ
א) סדר ׁשאיןקהלת – יחצּו לא וזה: .ְֱֵֶֶֶֹ

ּכּמּובא ּתאותֹו חצי ג)מּׂשיג באות (לעיל ֲֲִִַַַָָ
וּיאמר אֹויב מּפניָך ויגרׁש ּפסּוק: ְִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ׁשם: עּין ז"ל)הׁשמד, רּבנּו לׁשֹון ּכאן .(עד ְְֵֵֵַַַַַָָ

ׁשהּואוזה – ּבְך אבטח ואני ׁשּסּים: ְ ֶ ְֲִִֵֶֶֶַַָ
המׁשּקע ּכי ממֹון, מּתאות ְֲִִִַַַַָָֻההּפּוְך
ּכי ּבה', ּבֹוטח אינֹו ממֹון, ְֲִֵֵַַַַָּבתאות
אבטח ואני אְך: עּכּו"ם, ּכל עֹובד ְֲִֵֶַַַַָהּוא
ּפרנסתי לי להזמין ׁשּתּוכל – ְְְִִִֶַַַָָָּבְך

ואהי קּלה, ּבחלקי,ּבסּבה ׂשמח ה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
ממֹון: ּבתאות מׁשּקע אהיה ְְְְֲֶֶַַָָֹֻולא

ּכן ּכלועל ּבממֹון, המׁשּקעים אּלּו ְ ַ ֵ ְְִֵַָָָֻ
יֹותר, עׁשירּות לֹו ּׁשּיׁש ֲִֵֵֶַמה
ׁשחֹורה ּומרה ועצבּות ּדאגֹות לֹו ְְְְֵַָָָָיׁש
ׁשּלֹו והעׁשירּות הּממֹון ּכי ְְֲִִֵֶַָָּביֹותר,
ּתאכלּנה, ּבעּצבֹון ּבבחינת: ְְֲִִִֶַָָֹהּוא
ׁשחֹורה, ּומרה עצבּות ּבחינת ְְְִֶַַָָָׁשהּוא
ּכן ועל ּכּנ"ל. מיתה, חׁשֹוכין, ְְֲִִִֵַַַַָאנּפין
יֹותר, ועׁשירּות ממֹון לֹו ּׁשּיׁש מה ֲִֵֵֶַַָָּכל
ּודאגֹות ׁשחֹורה ּומרה עצבּות לֹו ְְְֵַָָָָיׁש

מּבחינת הּוא ׁשּלֹו הּממֹון ּכי ְִִִֵֶַַָיֹותר,
וזהּו ּכּנ"ל. וכּו' ׁשחֹורה ּומרה ְְְְֶַַַָָָעצבּות

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (אבותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ּכיפ"ב) ּדאגה; מרּבה – נכסים מרּבה :ְְְְִִֶֶַַָָָ

ועצבּות ּדאגה מרּבה הּוא ְְְְְֶַַַַָָּבוּדאי
ּכי והעׁשירּות, הּנכסים רּבּוי ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ ידי
ּבחינת ּבעצמן הם ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶַַַָָהּנכסים
מה ּכל ּכן ועל ּכּנ"ל, ְְֵַַַַַָעצבּות
העצבּות נתרּבה יֹותר ְְְִִִֵֶֶַַַָּׁשּמתרּבין
הּממֹון ּכן ועל ּכּנ"ל. ּביֹותר ְְְְֵֵַַַַַָָוהּדאגֹות
ימיו ּומכּלה מקּצר הּוא ְְְֲִֵֶַַָָָוהעׁשירּות
ּדבר אין ּכי האדם, ׁשל ְִֵֶַָָָָָָוחּייו
הּדאגה ּכמֹו החּיּות ְְְִִֶַַַָָׁשּמפסיד
הרֹופאים, לחכמי ּכּידּוע ְְְְְִֵַַַַָָָוהעצבּות,
ּדאגה מרּבה הּוא והעׁשירּות ְְְְֲִֶַַָָָָוהּממֹון
מפסיד הּוא על־ּכן ּכּנ"ל, ְְְִֵַַַַַועצבּות
ּבפנים מקּׁשר הּוא ּכי חּייו. ְְְִִֶַַָָָֻּומכּלה
חׁשְך, אחרים, אלקים אחרא, ְְֱֲֳִִִֵֶָָָֹֹּדסטרא
ּפני אֹור הפְך מיתה, ּבחינת ְְִִֵֶֶֶַָׁשהּוא
הּממֹון ּכן ועל ּכּנ"ל. חּיים ְִֵֶֶַַַַַָמלְך
מיתה, ּבבחינת הּוא ּכי אֹותֹו, ְִִִִִֵַָממית
הּוא זה ׁשּכל ּכּנ"ל, וכּו' עצבּות ְְֶֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשּכתּוב וזה ּכּנ"ל: ממֹון ּתאות ְְֲִֶֶַַַַַָָּבחינת

ג) –(בראשית חּייָך ימי ּכל ּתאכל ועפר :ְְֵֶַַָָָֹ
ׁשּכתּוב:עפר ּכמֹו הּממֹון, ּבחינת זה ָ ָ ְְִֶֶַַָָ

ׁשהּממֹון הינּו לֹו, זהב ְְְֶַַַָָָועפרֹות
עפר, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִִֶַָָָוהעׁשירּות,
היא הּממֹון ּכי חּייָך, ימי ּכל ְִִֵֶַַַָָֹּתאכל
האדם ׁשל חּייו ימי ּכל ּומכּלה ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹאכלת
עצבּות, ּבחינת הּוא עפר ּכי ְְִִַַַַָָּכּנ"ל.
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ּכמֹו ממֹון, ּתאות ּבחינת ְְֲִֶַַַָׁשהּוא
ּבּתּקּונים קלד.)ׁשּכתּוב דף ע עפר(תיקון : ִִֶַָָָ

ויבׁש. קר טחֹול הכי ויבׁש, קר ְְְִֵֵֵַַָָָאיהּו
ּכּידּוע, העצבּות, נמׁשְך ְְְִֵַַַַָָָּומהּטחֹול
ּדא: ּובגין ּבּתּקּונים: ׁשם ׁשּסּים ְְִִִִֵֶֶַָָוזה

ּתאכל הינּוועפר וכּו', חּייָך ימי (ּכל) ְְְְֵֶַַַָָָֹ
וזה היטב. והבן ׁשם עּין ְְֵֵֵֵֶַַַָָּכּנ"ל.

ּבּתּקּונים תיקוניםׁשּכתּוב בהי"א ג (תיקון ִִֶַָ
אּמאהאחרונים) לילית, ּדא טחֹול :ְִִִָָ

ּכסיל, מאן הּכסיל. ׂשחֹוק ְְְְִִֵֶַַָּדערב־רב,
ואהּו ׁשם, עּין וכּו' אחר אל ְְִֵֵֵַַָָּדא
חיכית חּיבּיא, ּדאּנּון לרבּיא, ְְְְִִִַַַַַָָָָָאסּכרה
ּולבתר עלמא, ּבהאי ּבעתרא ְְְְְְַַָָָָֻּבהֹון
המׁשּקעים אּלּו ּכי לֹון. ְְִִִֵַַָֻקטילת
ּבעּצבֹון ּבבחינת הם ְְְִִִֵַָָּבממֹון,
ׁשהּוא טחֹול, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִֶֶֶַָֹּתאכלּנה,
ורּבּוי ׁשחֹורה ּומרה עצבּות ְְְְִִַַָָָּבחינת
ּבפנים מקּׁשרים והם ְְְְִִֵָָָֻּדאגֹות,
ּכּנ"ל. וכּו' אחר אל ְְְֳִֵֵַַַָָָּדסטרא־אחרא
אּמא הּטחֹול, ּבחינת הּוא זה ְְִִֶֶַַָָׁשּכל
אחר אל הּכסיל, ׂשחֹוק רב, ְְְִֵֵֵֶַַַּדערב
קטילת לבתר ׁשם: ׁשּכתּוב וזה ְְְִֶֶַַַַָָָּכּנ"ל.
ּבחינת ׁשהּוא הּממֹון ּבוּדאי ּכי ְְִִֶַַַַָלֹון.
הֹורגת ּכּנ"ל, וכּו' עצבּות ְְְֶֶַַַטחֹול
ּבבחינת הּוא ׁשּלֹו הּממֹון ּכי ְִִִֶַַָָאֹותם,
וכּו' עצבּות חׁשֹוכין, אנּפין ְְְֲִִִַַָמיתה,
אֹו מצא לעיל, ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל.
ּבחינת: הּוא ממֹון ׁשּתאות ְֲִֶֶַַַָמֹוצא,
וכּו' האּׁשה את מּמות מר אני ְֲִִִֵֶֶַָָָמֹוצא

ּבּתּקּונים ׁשם מבאר כן ּכי (תיקוןּכּנ"ל. ְִִִֵַַַָָֹ

הנ"ל) אתע' מּמות מר אני ּומֹוצא :ֲִִֵֶֶַָ
ּפרנסה אְך וכּו'. טחֹול ודא ְְְְִַַָָָָָהאּׁשה,
מצא אּׁשה מצא ּבחינת: הּוא ְְִִִַָָָָָָֻּדקדּׁשה
ּכּנ"ל. הּצּדיק ּבחינת ׁשהּוא וכּו', ְְִִֶַַַַַטֹוב
אין ּכי מּזה, נּצֹול האמת הּצּדיק ֱִִִִִֵֶֶַַָּכי
טֹוב נאמר: עליו ּכי לֹו, מּזיק ֱִִֶַַַָָָהּממֹון
ּכמֹו וכּו'. מּמּנה יּמלט האלקים ְְְֱִִִִֵֵֶָָָֹֹלפני

ּבּתּקּונים ׁשם הנ"ל)ׁשּכתּוב ג' :(תיקון ִִֶַָָ
ּדלא ּבגין רבּיא, אתקריאּו ְְְְְְִִִַַַָָואּמאי
אבל מּנּה, לאׁשּתזבא ּדעת ּבהֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָאית
צּדיק. ּדתּמן מּנּה אׁשּתזיב מבין ְְִִִִִֵֵֵֵַַָלב
האלקים לפני טֹוב ּדמּלה: ְְְֱִִִֵָָָָֹֹורזא
ּכי ּבּה. יּלכד וחֹוטא מּמּנה ְִִִִֵֵֵֶָָָָיּמלט
ׁשּלא לזה, ּגדֹול ודעת חכמה ְְִֶֶַַָָָָָֹצריְך
חּייו. ימי יכּלה ׁשּלא הּממֹון, ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹיּזיקּנּו
הינּו ּבזה, נלּכדּו העֹולם רב ְְְִִֶַָָָֹּכי
ּוממית הֹורגת והּממֹון ממֹון, ְְֲִֵֶֶַַַָָּבתאות

ּכּנ"ל, מּזהאֹותם להּנצל אפׁשר ואי ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
עליו: ׁשּנאמר הּצּדיק, על־ ידי אם ְֱִִִֵֶֶַַַַָָּכי
וכּו' מּמּנה יּמלט האלקים לפני ְְֱִִִִֵֵֶָָָֹֹטֹוב
ּבּתּקּונים ׁשם עּין לֹו; אׁשרי ְִִֵֵַַַַַָּכּנ"ל,

הנ"ל) ע' ותיקון הנ"ל, ג' ותראה(תיקון ,ְְִֶ
רּבנּו ׁשּפתח עּתה, איְך ְִֵֵֶַַַָָָנפלאֹות,
לנּו וגּלה עינינּו, את לברכה ְְְִִִֵֵֶָָָָזכרֹונֹו
הּנפלאֹות החדׁשֹות ההקּדמֹות ְְֲִֶַַַַָָָאת
הּזאת, ּבהּתֹורה לעיל ְְְִֵַַַָָֹֹהמבארים
ּדברי היטב מבארים עּתה ְְִִֵֵֵַַָָָֹעּתה
ׁשם מבארים עּתה ּכי הּנ"ל, ְִִִִַַַַָָָֹהּתּקּונים
והבן ראה הּנ"ל, רּבנּו ּדברי ְְְִֵֵֵֵַַַָָּכל
מה הּנ"ל ע' ּבתּקּון ׁשם עּין ְֲִֵַַַַַַָוחכם,
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ואם עזר, – וכּו' זכה אם ׁשם: ְְִִֵֶֶָָָָּׁשּכתּוב
ּומֹוצא אתמר: עלּה וכּו'. ּכנגּדֹו – ְְְְֲִֵֵֶַָלאו
טחֹול ודא האּׁשה, את מּמות מר ְְֲִִִֶֶַָָָָאני
עצבּות ּבחינת (הינּו וכּו'. ְְְְְִַַַַַׁשּבתאי
טחֹול. ּבחינת ׁשהּוא ׁשחֹורה, ְְְִֶַָָָּומרה
– עזר ּכּידּוע). אּכמא, ּפתּיא ְְֵֶַַַַַָָָָֻׁשּבתאי,
אּׁשה מצא אתמר: עלּה ׁשכינּתא, ְְְֲִִִַַָָָָָּדא
ּדא ּובגין מה', רצֹון ויפק טֹוב ְְִֵֵָָָָָמצא
אֹו מצא מתניתין: מארי אמרי ְְֲִִֵֵַָָָָהוֹו
ותראה והבן, היטב ׁשם עּין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָמֹוצא.
עּתה מבארים ז"ל רּבנּו ּדברי ְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּכל

היטב: ּבאר הּנ"ל ג' ּובתּקּון ְִֵֵֵַַָָׁשם

עד ּבעצמֹו, ז"ל רּבנּו לׁשֹון היא הּתֹורה ְְְִֵַַַַַָֹזאת

הּוא והלאה ּומּׁשם לעיל. ׁשּנרׁשם ְְְִִֵֶַָָָָָָהּמקֹום

ׁשּלא ּדברים עֹוד ּׁשּׁשמעּתי מה ְְְִִִִֶֶַַָָֹמּלׁשֹוני,

מּלין, לאלֹוּה ועֹוד הּקדֹוׁש. ּבלׁשֹונֹו ְְְֱֲִִִִֶַַָָנתּבארּו

ּבעת הּקדֹוׁש מּפיו והבנּתי ּׁשּׁשמעּתי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמה

הּזאת, הּתֹורה הּקדֹוׁש מּפיו לׁשמע ְִִִִִֶַַַַָָָֹֹׁשּזכיתי

ְֶוזהּו:

ּכיקׁשים ּכּיֹולדה, ּכפלים מזֹונֹותיו ָ ִ ְְִִִֵַַָָ
קלין, עי"ן ראמת ִִֶֶַַַָָהּיֹולדת
לעיל. עּין וכּו', קלין ק"מ יׁש ְְְִֵֵֵַָָָוהכא
ּולהצטרף להתנּסֹות צריכים ְְְְְִִִִִֵַָּכי
ׁשּזֹוכין קדם ממֹון, ׁשל זֹו ְֲִֶֶֶַָָֹּבתאוה
להרויח ּבאמּונה, ּומּתן ְְְֱִֶַַַַָָָלמּׂשא
ּדהינּו ּדקדּׁשה. ממֹון ְְְְִִַָָֻּולהֹוליד
ּבׁשעה מאד להתּגּבר ְְְְְִִִֵֶַָָֹׁשּצריכין
אז יּפל ׁשּלא ּומּתן, ּבמּׂשא ְִֵֶֶַַָָָֹֹׁשעֹוסק
רק וׁשלֹום, חס ּכלל, ממֹון ְְְֲַַַַָָָלתאות
ּובאמּונה, ּבאמת יהיה ּומּתנֹו ְֱֱִֶֶֶֶַַָָָמּׂשאֹו

הּמחׁשבֹות ּכל ּולבּטל ְְֲֵֵַַַַָָּולׁשּבר
ממֹון ׁשל והּתאוֹות ְְְֲִִֶַַַָוהּבלּבּולים
יהיה ּכּונתֹו ּכל רק עליו. ְִִֶֶַַָָָָָָׁשּבאים
ּכדי לבד, יתּברְך הּׁשם ְְְְִִִֵֵַַַָּבׁשביל
על־ידי יתּברְך הּׁשם לעבד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיזּכה

להחזיקה צדקה ולּתן ׁשּירויח, ּממֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
וכּו'. הּׁשם ועֹובדי ּתֹורה ְְְְֵֵֵַָלֹומדי
אדם ׁשל מזֹונֹותיו קׁשים זה ְְִִִֶֶָָָָּובׁשביל
צריכה הּיֹולדת ּכי ּכּיֹולדה, ְְִִִִֵֶֶַַַָָּכפלים
ע' לצעק ּוצריכה לדה, חבלי ְְְְִִִֵֵֶָָֹֹלסּבל
ק"ם יׁש והכא הּלדה. קדם ְִֵֵֶַָָָָֹקלין
וׁשלֹום: חס צֹווחת, ׁשהּׁשכינה ְְִִֶַַַַָָָקלין,
על מּזרֹועי, קּלני מראׁשי ְִִִִִֵַַַַַֹקּלני
וקדם ממֹון. ּבתאות ְְְֲִֶַַַָֹהּנֹופלים
ולעבר לילְך צריכין ממֹון, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשּמרויחין
הק"ם אּלּו ּדרְך ּולהצטרף ְְְְִִֵֵֶֶַַָּולהתנּסֹות
להּׁשם ּולהתּפּלל ולצעק ְְְְְִִִֵֵַַָֹקלין,
ּולהּנצל ּבׁשלֹום עליהם לעבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹיתּברְך
ּכפלים מזֹונֹותיו קׁשים על־ ּכן ְְִִִֵֵֶַַָָמהם;
והכא קלין ע' התם ּדאּלּו ְְִִֵַָָָָָָּכּיֹולדה,
ׁשק"ם אז, ּבאר ּגם והבן: קלין, ְִֵֵֵֶַָָָק"ם
קּלני הינּו: ע', ּפעמים ׁשּתי הם ְְְִִִֵֵַַַָָקלין
ּבחינת ׁשהם מּזרֹועי, קּלני ְְִִִִִֵֵֶַַַֹמראׁשי
ּומּזרֹועי. מראׁשי קֹולֹות, מיני ְְִִִִֵֵֵֹׁשני
ׁשל קלין ע' ּבחינת הּוא קֹול ְְִִֶַָָוכל
קּלני ּכפּולים: הם והכא ְְִִֵֶֶַַַָָהּיֹולדת,

מּזרֹועי, קּלני לׁשֹוןקּלנימראׁשי, – ְִִִִֵַַַֹ ַ ִ ְ
קלין: ק"ם הם ּכן על ּבאמתּכיקֹול, ִִֵֵַָ ֱֶֶ

וכל לדה, ּבׁשם המכּנה הרוח ְְְֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
רק נמׁשכין ההׁשּפעֹות וכל ְְְִִַַַַָָָָהּממֹון
ּבחינת ׁשהיא ממֹון, ּתאות ְְֲִִִִֶַַַַָמּׁשבירת
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קאי קׁשטא ּבחינת: וזהּו ּכּנ"ל. ְְְֱִֵֶֶַַַָָֻאמת
קד) זכרֹונם(שבת רּבֹותינּו אמרּו ְְִִֵַָָּכי
קיט)לברכה היקּום(פסחים ּכל ואת : ְְְִֶַָָָ

אדם ׁשל ממֹונֹו זה – ּברגליהם ְְֲֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
עּקר ּכן ועל רגליו. על ְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּמעמידֹו
ׁשל ממֹונֹו הינּו ּפרנסה, ְְֲֶַַַַַָָָהּמעמד
על־ הּוא רגליו, על ׁשּמעמידֹו ְֲִֶַַַַָָָאדם
ׁשבירת ּבחינת ׁשהּוא אמת, ְְְֱִִֵֶֶַַידי
קׁשטא ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ממֹון ְְְֲִֶַַַַַָָֻּתאות
ממֹון, לֹו יׁש אמת על־ידי הינּו ְְֱֵֵֵֶַַָָקאי,
על ׁשּמעמידֹו עמידה, ּבחינת ֲֲִִִִֶֶַַַָׁשהּוא
ּכי קאי, לא ׁשקרא אבל ּכּנ"ל. ְְֲִִֵַַַָָָָָרגליו
ממֹון, ּתאות זרה, עבֹודה הּוא ֲֲֶֶַַָָָָׁשקר
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו
עבֹודה עֹובד ּכאּלּו ּבדּבּורֹו ְְֲֲִִִֵַַָהּמחליף
ׁשהּוא ׁשקר, על־ידי ּכן ועל ְְֵֵֶֶֶַַָָזרה,
ׁשּום לֹו אין ממֹון, ּתאות זרה, ֲֲֵַַָָָָעבֹודה
ממֹון, לֹו ׁשאין הינּו ּומעמד, ְֲִֵֶַַָָקּיּום
ׁשקרא וזהּו: ּכּנ"ל. וכּו' יקּום ְְְְְִִֶַַַָָהּנקרא
אל זרה, עבֹודה ּכי ּכּנ"ל, קאי ֲִֵֵַַָָָָָלא
ּפרין, עבד ולא אסּתרס ְְִִֵֵֵֵַָָָאחר,
ּכי היטב. הּנ"ל ּבּמאמר ׁשם ְֲִֵֵַַַַַָָָֹּכמבאר
ּביֹותר הרֹודפים אּלּו הרב, ְְִִֵֵַָָֹעל־ ּפי
ּבעלי מתים הם ממֹון, ּתאות ֲֲִֵֵֵַַַַַָאחר
ואפּלּו ּבידם; אין ּומאּומה ְְֲִֵַָָָחֹובֹות,
הם חֹובֹות, ּבעלי מתים אינם ֲִִֵֵֵֵַָאם
ׁשהם לתאותם, חֹובֹות ּבעלי ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָּבחּייהם
עד הרּבה, לממֹון ּכל־ ּכְך ְְְִִֵַַַָָָמתאּוים

ימיהם ּכל מאד ויגעים רצים ְְִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשהם
עצמם ּומסּכנים ּגדֹולֹות, ְְְְִִִַַָּביגיעֹות
למּלאת ּבׁשביל ּגדֹולֹות, ְְְְִִַַָֹּבסּכנֹות
ּגדֹול חֹוב עליהם היה ּכאּלּו ְֲֲִֵֶַָָָָָּתאותם,
וכּו', זרה העבֹודה חֹוב הינּו ְְְֲֵַַָָָָלׁשּלם,
אינם ימיהם וכל לעיל. ְְְְֵֵֵֶַָָָֹּכמבאר
חֹוב ּולׁשּלם ּתאותם, למּלאת ְְְֲִֵַַַָָֹיכֹולים
מת אדם אין ּכי ּתאותם, ׁשל ֲִֵֵֶֶַַָָָָהּזה
נמצא ּכּנ"ל. וכּו' ּבידֹו ּתאותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָוחצי
לֹו אין ּכי ּכלל, ממֹון ממֹונֹו ְִֵֵֶָָָׁשאין
אחר אל ּכי מּממֹונֹו, הנאה ֲִִֵֵַָָָׁשּום
ּכּנ"ל. וכּו' ּפרין עבד ולא ְְְִֵֵֵֶַַָָָאסּתרס
ׁשפע להמׁשיְך אפׁשר אי ּכן ְְְְִִֵֶֶַַַָועל
ממֹון, הּנקרא ממֹון ּולהרויח ְְְְִִַַַָָָּומזֹונֹות
ׂשמח ׁשּיהיה ּדקדּׁשה, ממֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדהינּו
ּכמֹו העׁשירּות, עּקר ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶֶַָּבחלקֹו

רּבֹותינּו לברכה:ׁשאמרּו זכרֹונם ְְְִִֵֶַָָָָ
ּבחלקֹו הּׂשמח – עׁשיר (אבותאיזהּו ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּתאותפ"ד) ׁשבירת ידי על אם ּכי ,ְְֲִִִֵַַַַ
ׁשּמּׁשם אמת, ּבחינת ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶַָָממֹון,
קׁשים ּכן ועל ּכּנ"ל. ההׁשּפעה ְְִִֵַַַַַַָָָעּקר
צריְך ּכי ּכּיֹולדה, ּכפלים ְְִִִִֵַַָָָמזֹונֹותיו
ׁשל קלין הק"ם ּולׁשּבר ולעבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹלילְך
על־ידי רק אׁשר ּכּנ"ל, ממֹון ְֲֲֵֶַַַַַַָּתאות
עּקר ּכי ממֹון. להרויח יכֹולין ְְְִִִִֶַַַָזה
ּבחינת ׁשהּוא מאמת, נמׁשְך ְְֱִִֵֶֶֶַַַָהּׁשפע
מקּׁשר ּובזה ממֹון. ּתאות ְְֲִֶַַַָָָֻׁשבירת
מאד, היטב ׁשם והבן היטב. ְְֲֵֵֵֵֵַַָָָֹהּמאמר
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מאד עמּקים הם ז"ל רּבנּו ּדברי ְְֲִִִֵֵֵַַֹֻּכי
ּגדֹול עמקּות ּבהם ויׁש :(ט)מאד ְְְֵֶַָָֹ

הּוא ׁשהּממֹון מבאר, ׁשם א), לאֹות ְְֶַַָָָָֹ(ׁשּיְך

ׁשם: עּין וכּו', ּפנים ְְִִֵַַָָּבחינת

ּכן זכרֹונםועל רּבֹותינּו אמרּו ְ ַ ֵ ְְִֵַָָ
הם הארץ ּפני ְְִֵֵֶָָָָלברכה:
על רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְֲִִִֵֵֶַַָהעׁשירים,

מא)ּפסּוק ּכל(בראשית על היה והרעב : ְַָָָָָָָ
אּלּו הארץ, ּפני הם מי – הארץ ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָּפני
הּוא והעׁשירּות הממֹון ּכי ְֲֲִִִִַָָָהעׁשירים;

ּכּנ"ל: ּפנים ממֹוןׁשם:ּבחינת ּתאות ְִִַַַָָ ֲַַָ
וכּו', חׁשֹוכין אנּפין חׁשְך, ּבחינת ְְְֲִִִֶַַֹהּוא

ּבּזהר מרּמז וכן ׁשם. קצג.)עּין דף :(מקץ ְְֵֵַַַָָֹֻ
זהמא ּדא וכּו', לחׁשְך ׂשם ְֲֵֶַָָָֹֻקץ

ְֲַָּדדהבא:

ג): לאֹות אֹויבויגרׁש(ׁשּיְך מּפניָך ְַַָ ְ ָ ֶ ִֵֶָ
ּכי וכּו', הׁשמד ְְִֵֶַַֹוּיאמר
ׁשם על צּדיקים נקראים יׂשראל ְְִִִִִֵֵַַָָָּכל
ּכל יּוכל ּכן ועל ׁשם. עּין וכּו', ְְְִֵֵַַַַָָהּברית
יֹותר הּברית ׁשֹומר ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָאחד,

לה הּואמחברֹו, ּכי חברֹו, את ּפיל ְֲֲִִֵֵֵֶַ
לגּבי ּדקדּׁשה, ּפנים צּדיק, ְְְִִִִֵַַַָָֻּבחינת
ויגרׁש ּכן: ּגם נאמר ועליו ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָחברֹו,
לּזהר צריְך ועל־ּכן וכּו'. אֹויב ְְִִִֵֵֵֶַָָָמּפניָך

יּפל ׁשּלא האדם, על מחלקת ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיׁש
חברֹו אּולי ּכי הּממֹון, ּתׁשּוקת ְְֲִֵַַַָלתֹוְך
ּכח לֹו ויׁש נגּדֹו, ּדקדּׁשה ְְְִִֵֶַָָֹֻּפנים
ׁשּמּפילין הּוא והּנפילה אֹותֹו, ְְְִִִִֶַַַָלהּפיל
צריְך ּכן על ּכּנ"ל, ממֹון לתאות ְֲִֵַַַַַָָאֹותֹו

מּזה: יׂשראלׁשם:לּזהר ּכל ּכי ִִֵֶָָ ְִִֵָָ
הּברית. ׁשם על צּדיקים ְְִִִִִֵַַַָנקראים
ּבפרּוׁש, הּקדֹוׁש מּפיו אז ְְִִִֵַַָָָׁשמעּתי
ׁשהם על־ ידי יׂשראל ׁשּכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאמר
צּדיקים: נקראים ּכּלם ּכן על ְִִִִִִֵַַָָֻנּמֹולים,

ד): לאֹות וכּו'.וזה(ׁשּיְך מזּוזה ּבחינת ְְַָ ֶ ְְְִַָ
ּבצריָך ׁשּדי והיה ְְְֶֶַַָָָוזהּו:
ּברית ּבחינת הּוא ׁשּדי ּכי וכּו', ְְְְִִִֶֶַַַוכסף
– ׁשּדי ּבחינת: וזה ׁשם. עּין ְְְִֵֶַַַַָוכּו',
ׁשּׂשמח ּדהינּו ּדי, לעֹולמֹו ְְְֵֶֶַַַַָָָׁשאמר
לֹו, ּׁשּיׁש למה "ּדי" ואֹומר ְְְְֵֵֶֶַַּבחלקֹו
ּבחינת ׁשּזהּו יֹותר, מתאּוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַואינֹו
על־ידי ׁשּזֹוכין ממֹון ּתאות ְְֲִִֵֶַַַַָׁשבירת

ּכּנ"ל: הּברית לאֹותׁשמירת ׁשּיְך זה (ּגם ְְְִִֶַַַַַַָ

מזּוזהד): מצות ׁשעל־ ידי ׁשם, ְְְְִֵֶַַָָָֹמבאר
ּכן ועל הּממֹון, חמּדת ְְְִֵֵֶַַַַָנתּבּטל
לא ּכנגד וכּו' מזּוזֹות על ְְְְְֶֶַַָֹּוכתבּתם
ּוראה ּבֹוא עּתה ׁשם. עּין ּכּנ"ל ְְֵֵַַַַַָָֹתחמד
ּבירּוׁשלמי מבאר ּכי ה', ְְְְִִִִַָֹנפלאֹות

לה)ּפאה פ' לרּבי(ובב"ר ׁשלח ארטּבן : ְְְִֵַַַַָָ

(Ë)שקר היינו דכדיבי, מילי ממון תאוות שקרא וכו', דכדיבי מילי לן אימא על מ"ש היטב מובן ועתה
כמו מאומה, בידו אין ולבסוף ומרויח שמרויח לו נדמה כי שקר, בחי' הוא בוודאי כי שם, כמ"ש ע"ז
ממנו, הנאה שום לו שאין מאחר כי כלל, חי אינו הממון בידו שיש זמן כל וע"כ בעולם. עתה ששכיח

להם השיב ע"כ תמיד. חוב בעל והוא יותר, פעם בכל לו חסר שקר,כי היינו דכדיבי, מילי ניהו הי :
נשארים הם רוב פי על כי חובות, בעלי מתים כי כנ"ל, מרויחין אינם ובאמת מרויחים שהם להם שנדמה
עיין וכנ"ל, לתאוותם חובות בעלי שהם או ממש, חובות בעלי נשארים הם רוב פי על כי חובות, בעלי
להשתדל למעשה, באמת היטב הדברים שתבין והעיקר יפה. מקושר הכל איך עתה ותבין לעיל, היטב זה כל

כנ"ל. ממון תאוות שהוא ממות ממר נפשך להציל



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שיח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

רּבי ליה ׁשלח טבא, מרּגליתא ְְִִֵַַַַָָָָחד
ּפלא: הּוא ולכאֹורה מזּוזה. ְְְֲִֶֶָָָחדא
ולא ּדיקא, מזּוזה לֹו ׁשלח ְְְַַַַָָָֹמּדּוע
ּׁשּגּלה מה על־ ּפי אְך אחרת. ְִִִֶֶֶַַַַָָמצוה
מבאר הּזאת ּבהּתֹורה ז"ל ְְֵַַַַָָֹֹרּבנּו
מבּטל ּדיקא מזּוזה ּכי היטב, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָהענין
לֹו ׁשלח ועל־ּכן הּממֹון, ְְֵֶַַַַָָחמּדת
לֹו ׁשלח ארטּבן ּכי ּדיקא, ְְְִַַַַָָָָמזּוזה
ּוממֹון, עׁשירּות הינּו טבא, ְְֲִִַַָָָָָמרּגליתא
עּקר ועׂשה הרּבה, ממֹון ׁשוה היה ְְִִֵֶַַָָָָָָּכי
רּבי לֹו ׁשלח ּכן על מּזה. ֲִִִֵֶַַַַָהחׁשיבּות
מזּוזה ּכי ּדיקא, מזּוזה זה ְְְְִֶֶֶַָָָּכנגד

ּכ העׁשירּות חמּדת מלחאּנ"ל:מבּטל ְְֲִִֵֶַַַַָ ְ ָ 
ּתאות לסרחֹון ׁשּנפל זה סריא, ְְְֲִִֶֶַַַַָָּכי
ּבלׁשֹון: אפקּוהּו ועל־ ּכן כּו'. ְְְִֵַַַָהּממֹון

הּנאמר לׁשֹון ׁשהּוא סריא, ְֱִֶֶַַַָָּכי
ׁשּכתּוב ּכמֹו לב)ּבעּכּו"ם, סרּו(שמות : ְְֶַָָ

עֹובד ּבממֹון, הּמׁשּוקע ּכי וכּו', ְְְִֵֵַַָָמהר
ּכל על ּכן ועל ּכּנ"ל, העּכּו"ם ְֵַַַַַָָָּכל
ׁשל זרה העבֹודה חקּוקה ְֲֲֵֶַַָָָָָמטּבע

יביןעל־ּפיהעּכּו"ם: האּלה, הּדברים ַַָ ִ ְִִֵֶַָָָ
ּד"הּזהב סגיא ּכּלא לפרׁש ְְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּמׂשּכיל,
קֹונה אינֹו והּכסף הּכסף את ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַקֹונה
– והּכלל וכּו'", קֹונה הּנחשת ְְְְְֶַַָָֹוכּו',
חׁשּוב ויֹוצא, מטּבע ּׁשהּוא ְְֵֵֶַַַָמה
"אי וסגיא הּסגיא. ּכל ׁשם עּין ְְְִֵַַָָָָָֻֻמעֹות.
ּד"כל וסגיא ּבחליפין". נקנה ְְְְֲִִִֶַָָָֻמעֹות
יבאר הּכל – ּבאחר" ּדמים ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹהּנעׂשה
עם הּזאת הּתֹורה על־ּפי ְִִִַַַַַָֹלּמׂשּכיל
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‡lL EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .Ì˙‡ÂÏ‰ È„ÈÏ ‡ÏÂ Ì„Â ¯Na ˙�zÓÏÏk ·BÁ ÏÚa ‰È‰‡ «¿«»»»»¿…ƒ≈«¿»»»¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆∆…∆¿∆««¿»

,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙B¯˙BÓ ¯Á‡ Ûc¯‡ ‡ÏÂ .ÏÏk ÌÈ¯Á‡Ó ˙BÂÏÏ C¯Ëˆ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ¿»¿…∆¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿…∆¿…««»«¿»
ÚÈtL˙Â ÈÏÚ ÌÁ¯z ˜¯ .ÏB„b ÔzÓe ‡OÓ ‚È‰�‰Ï ÏÈ·La ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ¯Á‡Ó ˙BÏÏƒ¿≈¬≈ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«»«»»«¿«≈»«¿«¿ƒ«
ÁÏL˙Â .ÏÏk ÌÈ¯Á‡Ó ‰‡ÂÏ‰ ÌeL ÈÏa ‰l˜ ‰aÒa È˙Ò�¯t ÈÏ ÔÈÓÊ˙Â EÈÓÁ¯a ÈÏÚ»«¿«¬∆¿«¿ƒƒ«¿»»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ«¿»»≈¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
˜ÒÚÏ ˜¯ ,˜ÒÚa ËÚÓÓ ˙BÈ‰Ï È�kÊ˙e .È„È ÈNÚÓ ÏÎa ‰ÁÂ¯‰Â ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯a¿»»¿«¿»»¿«¿»»¿»«¬≈»«¿«≈ƒƒ¿¿«≈¿≈∆««¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ÈÚ¯Ê Ú¯ÊÂ ÈÚ¯ÊÂ È�‡ ,ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡a ‰Â‰È ˙„B·ÚÂ ‰¯Bza«»«¬«¿…»∆¡∆»¿≈««¬ƒ¿«¿ƒ¿∆««¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»≈

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ≈«»¿«»

e�pÁÂ.·Bh‰ E�Bˆ¯k Èe‡¯‰ ˙eÓÏLa ‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï e�kÊÂ .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»ƒ¿¿«
·BË ·Ï·e da ÌÈeÏz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯˙Â ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t Ïk ÌÚƒ»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«ƒ¿«¿ƒ»¿≈
‰LB„w‰ ‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓ È„È ÏÚ e�„Úa Ô‚˙Â e�¯ÓL˙Â e�¯ÊÚ˙Â .‰ÏB„b ‰ÁÓN·e¿ƒ¿»¿»¿««¿≈¿ƒ¿¿≈¿»≈«¬≈«¿≈ƒ¿«¿»«¿»
‰cÓÁ ÌeL e�Ï ‰È‰È ‡lL ,ÔBÓn‰ ˙cÓÁÂ ˙Â‡z È¯Ó‚Ï ¯aLÏ ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊpL∆ƒ¿∆«¿≈∆¿«≈¿«¿≈«¬«¿∆¿««»∆…ƒ¿∆»∆¿»
‰ÏÚÈ ‡lL ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓ .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ıÙÁ ÌeLÏe ÔBÓÓ ÌeLÏ ‰Â‡˙Â¿«¬»¿»¿≈∆∆»»«∆ƒ»∆≈¿»∆≈∆…«¬∆
‰e‡˙� ‡ÏÂ „BÓÁ� ‡ÏÂ .e�¯·Á ÈˆÙÁÂ ÔBÓÓÏ ÌBÏLÂ ÒÁ ‰cÓÁ ÌeL e�zÚc ÏÚ««¿≈∆¿»«¿»¿»¿∆¿≈¬≈≈¿…«¿¿…ƒ¿«∆
‰·eLz ˙BNÚÏ ‰kÊ�Â .e�Ú¯Ï ¯L‡ ÏÎÂ B¯BÓÁÂ B¯BL B˙Ó‡Â Bc·Ú e‰„N .e�Ú¯ ˙Èa≈≈≈»≈«¿«¬»«¬¿…¬∆¿≈≈¿ƒ¿∆«¬¿»
ÈˆÙÁÂ ÔBÓÓÏ ‰zÚ „Ú e�aÏ· ‰È‰L ˙B„ÓÁ‰Â ˙B·LÁn‰ Ïk ÏÚ ˙Ó‡a ‰ÓÏL¿≈»∆¡∆«»««¬»¿«¬»∆»»¿ƒ≈««»¿»¿∆¿≈
‡Ï ÏL ‰f‰ ÏB„b‰ ÔBÚ‰ È„È ÏÚ e�Ó‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙Ó‡a Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .e�¯·Á¬≈≈¿ƒ¿∆¿«≈∆¡∆»«¿»ƒ∆»«¿«¿≈∆»«»«∆∆…
ÏL ˙BÂ‡z‰Â ˙B„ÓÁ‰Â ˙B·LÁn‰ el‡ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏ ‰kÊ� ‰zÚÓe .„ÓÁ«̇¿…≈«»ƒ¿∆¿«≈¿«≈»≈««¬»¿«¬»¿««¬∆

.˙eÓÏLa ‰�eÓ‡Â ˙Ó‡Ï ‰kÊ�Â .ÏÏk e�aÏa „BÚ eÏÚÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÙÁÂ ÔBÓÓ»«¬»ƒ¿…«¬¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆∆¡∆∆¡»ƒ¿≈

EÈÓÁ¯·e,‰‡¯Bp‰Â ‰LB„w‰ ‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓ ˙M„˜a e�˙B‡ Lc˜z ÌÈa¯‰ ¿«¬∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿À«ƒ¿«¿»«¿»¿«»»
.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ e�‡B·e e�˙‡ˆ ¯ÓLz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿…≈≈≈¿«ƒ¿»≈«»¿«»
.˙Ó‡a ÔBÓÓ ˙Â‡z ˙¯È·LÏÂ ˙È¯a‰ ˙M„˜Ï ‰kÊpL ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â¿«¿ƒ»≈¿À»¿»√»∆ƒ¿∆ƒ¿À««¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¬«»∆¡∆
˙ÈkÊ ¯L‡ ‰LB„w‰ ‰ÊeÊn‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÁÓNÂ ÔBNNÏe ÌÈÎe¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆¿«ƒƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¿»«¿≈«¿»«¿»¬∆ƒƒ»

a e�˙B‡e��BÓÓ ˙‡Â e�LÙ� ˙‡Â e�˙B‡ ¯ÓL˙Â ,e�È„È ÈNÚÓ Ïk ˙‡ C¯·˙e .EÈÓÁ¯ »¿«¬∆¿»≈∆»«¬≈»≈¿ƒ¿…»¿∆«¿≈¿∆»≈
ÏÈv˙Â ¯ÓL˙Â .˙Ú ÏÎa EÈÓÁ¯a e�Ï ÚÈtLÓ ‰z‡ ¯L‡ e�ÈˆÙÁ Ïk ˙‡Â ‰M„˜cƒ¿À»¿∆»¬»≈¬∆«»«¿ƒ«»¿«¬∆¿»≈¿ƒ¿…¿«ƒ
,ÌÏBÚaL „ÒÙ‰ È�ÈÓ ÏkÓe ˙B„·‡Â ˙B·�bÓ e�ÏÈv˙Â ,ÌÏBÚaL ˜f‰ È�ÈÓ ÏkÓ Ì˙B‡»ƒ»ƒ≈∆≈∆»»¿«ƒ≈ƒ¿≈«¬≈ƒ»ƒ≈∆¿≈∆»»
ÌÈ‡�BN È�ÈÓ ÏkÓ e�˙B‡ Ïv‰Â ,e�˙¯ÊÚa ‰Óe˜Â .‰z‡ e�ÏÈvÓe e�¯ÓBL Ï‡ Èkƒ≈¿≈«ƒ≈»»¿»¿∆¿»≈¿«≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ
ÔÓ ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ Ïk ˙‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ïh·˙e .˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a ˙˜ÏÁÓe«¬…∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«¬∆»«ƒ∆»ƒ≈«¬…∆ƒ
e�˙B‡ ÏÈv˙Â .ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰l‚˙e .ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ ÔÈa ÌBÏL ÌÈN˙Â .ÌÏBÚ‰»»¿»ƒ»≈«¿ƒ¿»≈¿»¿«∆»¡∆»»¿«ƒ»
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‰È‰È ‡lL ,˙Ó‡a Ec·ÚÏ ÌÈˆÙÁ‰ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�˙¯·Á Ïk ˙‡Â¿∆»∆¿»≈¿∆»«¿≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿¿∆¡∆∆…ƒ¿∆
:ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙B‡ ÏÈt‰Ï ˙Ó‡‰ ˙c˜� Ï‡ ÌÈ„b�˙Óe ÌÈ˜ÏBÁ ÌeLÏ Ák…«¿¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿À«»¡∆¿«ƒ»«¿»

B�Ba¯ÌÈ‡�BN È�ÈÓ ‰nÎÂ ‰nk zÚ„È ‰z‡ ÌÈ¯eˆÈ È¯˙Ò Ïk Ú„BÈ ‡lk ‡ÓÏÚ„ ƒ¿»¿»…»≈«»ƒ¿≈¿ƒ«»»«¿»«»¿«»ƒ≈¿ƒ
.Ì˙B·LÁÓ ˙‡Â Ì˙B‡ zÚ„È „·Ï ‰z‡ ,˙Ú ÏÎa e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ·ÈB‡Â¿¿ƒ¿ƒ»≈¿»≈«»¿«»«¿»»¿∆«¿¿»
„·Ï ‰z‡ ¯L‡k ,˙Ó‡a E˙„B·ÚÓ ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙B‡ ÏÈt‰Ïe L¯‚Ï ÌÈˆÙÁ Ì‰Â¿≈¬≈ƒ¿»≈¿«ƒ»«¿»≈¬»¿∆¡∆«¬∆«»¿«
Ìc‚�k „ÓÚÏ Ák ÌeL e�Ï ÔÈ‡ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÚ È„ÈŒÏÚ e�˙eLÈÏÁ Ï„‚ ÈÙÏe .zÚ„È»«¿»¿ƒ…∆¬ƒ≈«¿≈¬≈»«ƒ≈»…««¬…¿∆¿»
ÌÈÏB„b ‰¯Bza ÌÈÏB„b .„‡Ó ÌÈa¯ ,e�ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈa¯ Èk ˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»ƒƒ«ƒ»ƒ»≈«ƒ¿…¿ƒ«»¿ƒ
e�BÓk Ák ÈLeÏÁ eÏÎeÈ CÈ‡Â ,e�z‡Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓa ÌÈÏB„b .¯LÚa¿…∆¿ƒ¿«¬ƒƒ«¿≈≈≈ƒ»¿≈¿¬≈…«»
È„È ÏÚ ‰a¯‰ e�˙B‡ eÏÈt‰ ¯·k Èk ,Ì‰Ó Ïˆp‰Ï ¯ÊÚ Lw·� ÔÈ‡Óe .Ì‰È�Ùa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈∆≈«ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈≈∆ƒ¿»ƒƒ»«¿≈«¿≈
˙Ó‡a Èk ,ÌÈÓMaL È·‡ ‰NÚ‡ ‰Ó ‰zÚÂ .Ïk‰ ‰Ï‚� EÈ�ÙÏ ¯L‡k ,Ìz˜ÏÁÓ«¬À¿»«¬∆¿»∆ƒ¿∆«…¿«»»∆¡∆»ƒ∆«»«ƒƒ∆¡∆
‰a¯‰ Ec‚� ÈzÓ‚t Èk ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï Èe‡¯Â È‡„k È�È‡L ÈLÙ�a Ú„BÈ È�‡¬ƒ≈«¿«¿ƒ∆≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆ƒ»«¿ƒ∆¿¿«¿≈
‰Ï‚� EÈ�ÙÏ Ï·‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ ‚¯Ë˜Ïe ÔÈLÏ‰Ï ÈÏÚ ÌÈ¯¯BÚ˙� Ì‰ ‰Ê ˙ÓÁÓe „‡Ó¿…≈¬«∆≈ƒ¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¿«¿≈«¿»¬»¿»∆ƒ¿»
Ó‡ Ì‡Â .˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ÚbÚb˙Óe ıÙÁ È�‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Èk ,ÈaÏ ˙ÓeÏÚ˙Ì� «¬«ƒƒƒ««ƒ≈¬ƒ»≈ƒ¿«¿≈«»≈∆∆¡∆¿ƒ»¿»

ÈzÓ‚t ‰Óe ,Ìc‚� È˙‡ËÁ ‰Ó Ï·‡ .ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ ‰z‡ ,E„B·Îa ÈzÓ‚t»«¿ƒƒ¿∆«»«««¿∆ƒ¿…«¬»«»»ƒ∆¿»»»«¿ƒ
··Ï È‡Î� Ák ÈLeÏÁ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ Ì‰ ÚecÓe ,È· eL� ‡ÏÂ È˙ÈL� ‡Ï .Ì„B·Îaƒ¿»…»ƒƒ¿…»ƒ««≈¿ƒ«¬≈…«ƒ¿≈≈»

:"e¯tÒÈ EÈÏÏÁ ·B‡ÎÓ Ï‡Â ,eÙ„¯ ˙Èk‰ ¯L‡ ‰z‡ Èk" .e�BÓk»ƒ«»¬∆ƒƒ»»»¿∆«¿¬»∆¿«≈

B�Ba¯ÌÈLeÏÁ‰ ÏÚ ÌÁ¯Ïe ,ÌÈÙc¯p‰ ˙‡ Lw·Ï ,e�È‰Ï‡ Ek¯c .ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«¿¿¡…≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ¿«≈««¬ƒ
.e�ÈÏÚ EÈ˙B�È�ÁÂ EÈÚÓ eÓ‰È .e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .ÌÈÙÈÚ‰Â¿»¬≈ƒ«¬…»≈¿«≈»≈∆¡≈∆«¬ƒ∆»≈
Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï ÔÈ‡Â .e�„Úa Ìe˜È ÈÓ ÔÈ‡Â ·‡ ÔÈ‡Â ÌÈÓB˙È e�¯‡L� Èkƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈»¿≈ƒ»«¬≈¿≈»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ
˙ÈÏÎ˙a ˙È¯a‰ ˙eÓÏLÏ eÎfL ,˙Ó‡ È˜Ècv‰ ÁÎÂ ˙eÎÊ ÏÚÂ ,ÌÈÓMaL e�È·‡ ÏÚ«»ƒ∆«»«ƒ¿«¿¿…«««ƒ≈¡∆∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ Ì�ÚÓÏe E�ÚÓÏe .·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰M„w‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÚn‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙eÓÏM‰«¿≈¿«¿ƒ««¬»¿«¿ƒ«¿À»ƒ¿¿«¿««¿¿«¬»¬≈
,e�È�ÙÏ eÓÁlÈ Ì‰Â ,e�„Úa ·BË eˆÈÏÓiL ˙Ó‡ È˜Ècv‰ ˙‡ ¯¯BÚ˙e ,e�Ï ‡ÏÂ¿…»¿≈∆««ƒ≈¡∆∆«¿ƒ«¬≈¿≈ƒ»¬¿»≈
È�ÈÓ Ïk e�È�tÓe Ì‰È�tÓ L¯‚˙e .e�ÈÏ‡ ÌÈLB„w‰ Ì‰È�t ˙M„˜ ¯B‡ eÎÈLÓÈÂ¿«¿ƒ¿À«¿≈∆«¿ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈»ƒ≈
e·eLiL Ì‰ÈaÏa Ôz˙Â ¯ÙÚ „Ú ÌÏÈtL˙Â ÌÚÈ�Î˙Â .˙Ó‡‰ Ï‡ ÌÈ„b�˙Óe ÌÈ‡�BN¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¡∆¿«¿ƒ≈¿«¿ƒ≈«»»¿ƒ≈¿ƒ≈∆∆»
˙ÏÚnÓ Ú„ÈÏ Ôk Ìb ekÊiL ÔÙ‡a ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙Ó‡‰ Ì‰Ï ‰l‚˙e ,˙Ó‡‰ Ï‡∆»¡∆¿«∆»∆»¡∆¿»»∆≈¿…∆∆ƒ¿«≈≈«ƒ«¬«
¯ÙÚa ˜a‡˙‰Ïe ,Ì‰ÈÎ¯„Ï ·¯˜˙‰Ïe ˜ac˙‰Ïe ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙M„˜ ˙l„‚e¿À«¿À«««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆¿ƒ¿«≈«¬«
Ì‰È¯Á‡ eÁÈp‰L ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒa ˜ÒÚÏÂ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ‡Óva ˙BzLÏÂ Ì‰ÈÏ‚ «̄¿≈∆¿ƒ¿«»»∆ƒ¿≈∆¿«¬…¿ƒ¿≈∆«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈∆
,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ e�lk ‰kÊ� ÔÚÓÏ ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ‰Î¯a¿»»»««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿««ƒ¿∆À»»≈∆∆¡∆¿≈»≈
¯Ò‰Â .ÌÈÓÁ¯a e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe ,e�ÚÈLB‰Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â e�pÁÂ ÒeÁ .·Bh‰ E�Bˆ¯kƒ¿¿«¿»≈¿«≈»≈¿ƒ≈«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿»≈

:e�È¯Á‡Óe e�È�ÙlÓ ÔËN ¯Ò‰Â .ÔB‚ÈÂ ·Ú¯Â ·¯ÁÂ ¯·c ·ÈB‡ e�ÈÏÚÓ≈»≈≈∆∆¿∆∆¿»»¿»¿»≈»»ƒ¿»≈≈«¬≈
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e�¯ÊÚÂÔBÓÓ ÌeL ‰È‰È ‡ÏÂ .‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ˙iNÚ ÏÈ·La ÔBÓÓ ¯fÙÏ ‰kÊpL ¿»¿≈∆ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿…ƒ¿∆»
‰ÂˆÓ Ïk ÏÈ·La ‰a¯‰ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ�Â .‰ÂˆÓ ÌeL „‚� e�Ïˆ‡ ·eLÁ»∆¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿ƒ»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»
ÏÏk e�aÏa LÈb¯� ‡ÏÂ ˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯ ‡e‰L ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÈ·L·e ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿ƒ»»»¿»»∆¿¿«∆¡∆¿…«¿ƒ¿ƒ≈¿»

˜�Â .ÌÏBÚaL ‰M„˜aL ¯·„Â ‰ÂˆÓ ÌeL ÏÈ·La ÔBÓn‰ „ÒÙ‰ÌÈÓ„a Ì˙B‡ ‰� ∆¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿∆»¿»ƒ
E�Bˆ¯e EÈ˙BˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ�Â ‰ÏB„b ‰Â„ÁÂ ‰ÁÓNa ‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰ÈÏÚ ¯fÙ�e ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈¬≈∆»«¿≈¿ƒ¿»¿∆¿»¿»¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿∆¿¿
ÔÈ¯È‰� ÔÈt�‡Ï ‰M„˜c ÌÈ�ÙÏe ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Â ˙Ó‡Ï ‰kÊ�Â .ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a „ÈÓz»ƒ¿»∆∆»¿ƒ¿∆∆¡∆∆¡»¿≈»¿»ƒƒ¿À»¿«¿ƒ¿ƒƒ
EÈ�Ù ÈLw·Ó ÂÈL¯Bc ¯Bc ‰Ê" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ú¯Ê·e e�a Ìi˜ÈÂ ,‰ÁÓN ÏL ÌÈ�ÙÏ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒÀ«»¿«¿≈ƒ¿»∆»∆¿»¿«¿≈»∆
:·e˙kL BÓk ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ˙eÓÏLa ÔBÁha‰ ˙cÓÏ ‰kÊ�Â ."‰ÏÒ ·˜ÚÈ«¬…∆»¿ƒ¿∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆¡∆ƒ¿¿«¿∆»
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כדתורה

לּה: ּדעלמאאמרּו אמצעּותא ָ ְ ֵ ֶ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ָ 
אמר לאצּבעתּה, זקפא  ַ ָ ֵ ָ ָ ְ ֶ ְ ָ ְ ַ ָ ֵהיכא,
יימר. מי לּה: אמרּו הכא.  ַ ֵ ִ ֵ ְ ָ ָ ָ ְלהֹו:

ּומֹוׁשחּו אׁשלּו איתּו :אמר: ָ ַ ַ ְ ַ ְ ְ 

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

למעלהּדע,א ׁשהּוא אֹור, ׁשּיׁש ַ ְְֵֶֶַָ
ונׁשמתין, ורּוחין ְְְְִִִִִַָמּנפׁשין
ׁשאין ואף־ על־ּפי אין־סֹוף, אֹור ְְִֵֵֶַַוהּוא
אף־על־ ּפי־ כן אֹותֹו, מּׂשיג ִִֵֵֶַַַַהּׂשכל
אּבתרּה, למרּדף ּדמחׁשבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָרדיפה
מּׂשיג הּׂשכל אז הרדיפה, ידי ְְְִִֵֵֶַַַָָָועל
ּכי מטי, ולא מטי ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַָאֹותֹו
ּכי אֹותֹו, להּׂשיג אפׁשר אי ְְֱִִִֶֶֶַָּבאמת

נׁשמה: רּוח מּנפׁש למעלה ְְְִֶֶַַָָָהּוא

אֹותֹוודעב להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ְ ַ ְְִִֶֶַָ
ולא מטי ּבבחינת ְְְֲִִִֵַָאפּלּו
הּמצוֹות עׂשּית על־ ידי אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַָמטי,
הּמצוה ׂשמחת ידי על ּכי ְְְְְִִִִֵַַַָָּבׂשמחה,
החּיּות ּומעלה הּקדּׁשה, ְְֲִִַַַָָָֻנׁשלם
אחד־ ּבבחינת ׁשּבּקליּפֹות, ְְְְִִִֶַַַַַָֻוהּקדּׁשה
הם הּקלּפֹות ּכי הּקטרת. סּמני ְְִִֵֵֶַַַָָָֹעׂשר
עצבּות, ּבחינת והם מֹותרֹות, ְְְְִִֵַַַָּבחינת

יד)ּבבחינת יהיה(משלי עצב ּבכל : ְְְִִִֶֶֶַָ

ּבבחינת ּדדינא, ּתקּפא והם ְְְְִִִֵַָָָָמֹותר,
ו) ועּקר(בראשית לּבֹו. אל וּיתעּצב :ְְִִִֵֶַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּלב, היא (תהליםהּׂשמחה ְְִִֵֶַַָָ
וגלּותד) בלּבי. ׂשמחה נתּתה :ְְְִִִַָָָָ

ׁשהּוא לב ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָהּׁשכינה,
– ּגלּותּה עּקר יׂשראל, ׁשל ְְִִִֵֶַָָָָָׂשמחתן
ּגֹוברים הּקלּפֹות, ׁשהם ְְְְִִֵֶֶַַּכׁשעצבּות,
וזה לּבֹו. אל וּיתעּצב ּבבחינת: ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעליה,
ּכתיב מהּגלּות, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָהּוא

נה) ּובׁשביל(ישעיה תצאּו. ּבׂשמחה ּכי :ְְְִִִִֵֵָ
מעלין הּקטרת ׁשעל־ידי ְְֲִֵֶֶֶַַַֹזה,

ּבהם ּכתיב חּיּותם, (משלימהּקלּפֹות ְְִִִֵֶַָָ
ּכׁשעֹוׂשהכז) נמצא לב. יׂשּמח קטרת :ְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

הּׁשכינה, מעלה אזי ּבׂשמחה, ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָהּמצוה
הּלב, ׂשמחת ׁשהיא הּמצוה, ְְִִִִֵֶֶַַַָׁשהיא
מלכּות ּבחינת וזהּו הּקלּפֹות. ְְְְִִִֵֶַַַמּבין

הּקלּפֹות: מן העֹולה ְֲִִִַַָָָּדעׂשּיה
יׁשּוכׁשאדםג מצוה, איזה עֹוׂשה ְ ֶ ָ ָ ְִֵֵֶֶָ

לילְך ּבהּמצוה ְְִֵֵַַָֹּכח
הּׁשם לעבֹודת העֹולמֹות ּכל ְֲֵֵַַַָָָּולעֹורר

ּבבחינת י)יתּברְך, ּבנערינּו(שמות : ְְְִִִִֵַַָָ
נלְך. ּובבקרנּו ּבצאננּו נלְך, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָֹּובזקנינּו
הֹוד נצח מלּביׁש מלכּות ּבחינת ְְְְִִֶֶַַַַוזה
ּבחינת וזה ההליכה. ּכלי ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָיסֹוד,



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שכח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

לז) לא(תהלים ּבלּבֹו אלקיו ּתֹורת :ְֱִַָֹֹ
לעֹורר. הֹולכת ׁשהיא אׁשּוריו, ְְֲִִֵֶֶֶַָתמעד

ּבחינת סח)וזה מלּכי(שם אלי הליכֹות : ְְְֲִִִִֵֶַַ
לתֹוְך מלכּות ּכׁשּמעלין – ְְְֲִֶֶַַַֹּבּקדׁש
הליכֹות את מלּבׁשת היא ְְֲִִֶֶֶַַָֻהּקדּׁשה,
לילְך יסֹוד, הֹוד נצח את ְִֵֵֵֶֶַאלי,
הּׁשם לעבֹודת הּדברים ּכל ְְֲִֵֵַַַַָָּולעֹורר

ְִַָיתּברְך:

על־ועל־ידיד הינּו ההתעֹוררּות, ְ ַ ְ ֵ ְְְִַַַ
נמׁשְך הליכה, ְְֲִִֵָָידי
ּבחינת: וזה העֹולמֹות. לכל ְְְְִֶַָָָָָּברכה
חסד את מלּביׁשין יסֹוד הֹוד ְְִִֶֶֶֶַַנצח
ׁשּמּׁשם הּידים, ׁשהם ּתפארת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגבּורה

ּבחינת וזה הּברכֹות. ל)ּכל :(בראשית ְְְִֶַַָָ
ׁשעֹולין נמצא לרגלי. אתָך ה' ְְְְְִִִֶֶַַָָֹויברְך

ּבבחינת ידים, ּבבחינת (שופטיםהרגלין ְְְִִִִִִַַַַָָ
וקׁשה.ד) הלֹוְך יׂשראל ּבני יד וּתלְך :ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבבחינת מּידים, הּברכֹות (ויקראועּקר ְְְִִִִִַַַַָָ
העםט) אל ידו את אהרן וּיּׂשא :ֲִֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מט)ויברכם, :(בראשית ְְֲֵֶַָָ
אבן רעה מּׁשם יעקב, אביר ֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹמידי

ְִֵָיׂשראל:

מהּיועּקרה ׁשּנׁשּפעין דים,הּברכה ְ ִ ַ ְְִִִֵֶַַַָָָָ
למּטה, ּוכׁשּבאים ׂשכל. ְְִֵֵֶֶַָָהם
רצֹונֹו, ּכפי ואחד אחד לכל ְְְְֲִִֶֶַָָָנעׂשים

ׁשּכתּוב קמה)ּכמֹו את(תהלים ּפֹותח : ְֵֶֶַָ
מי ּבכן רצֹון. חי לכל ּומׂשּביע ְְְִִֵֶַַַָָָידיָך
רצֹונֹו, לכּון צריְך נפׁש, ּבעל ְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

ּבבחינת ׂשכל, ּברּכת (בראשיתׁשּימׁשיְך ְְְִִִִֵֶֶַַַ

ּובבחינתמח) ידיו, את ׂשּכל טו): :(שמות ְִִִֵֶַָָ
ּבחינת וזה ידיָך. ּכֹוננּו ה' ְְְְִִֶֶַָָמקּדׁש
את ׁשּמלּביׁשין ּתפארת ּגבּורה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָחסד

ּדעת: ּבינה ְִַַָָָחכמה

לתֹוְךוצריו אמּונה להמׁשיְך ְ ָ ִ ְְְֱִַָ
אין ּכי הּׂשכל, ְִִֵֵֶַַּברּכת
וזה ּכּידּוע. ּבעצמֹו, הּׂשכל על ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלסמְך

כח)ּבחינת רב(משלי אמּונֹות איׁש : ְֱִִַַ
ּובחינת יז)ּברכֹות, ידיו(שמות ויהי : ְְְִִַַָָָ
ּובחינת כד)אמּונה, וקמה(שמואל־א : ְְֱִַָָָ

ׁשּימׁשיְך הינּו יׂשראל, ממלכת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבידָך
וזהּו הּידים. ּברּכת לתֹוְך ְְְֱִִֶַַַָָאמּונה

ב)ּבחינת ּבית(שמואל־א לֹו ּובניתי : ְִִִִַַָ
ּבחינת וזה פט)נאמן, אמּונתָך(תהלים : ְְְֱֱִֶֶַָָ

ּבחינת זה קדׁש קדֹוׁשים; ְְְִִִֶֶַַֹּבקהל
ּדיצירה מלכּות ּבחינת: וזה ְְְִִִִֶַַָֹמחין.
ּדעת ּבינה חכמה מּמּנה ְֲִִֶֶַַַָָָָנעׂשה

ֲִַָּדעׂשּיה:

ּדּקּותּובפנימּיּותז ׁשהּוא ּברכאן, ִ ְ ִ ִ ְִֶַָָ
נתּברְך ְְִִֵַָָָהּברכאן,
הּׂשכל, את והמיּׁשב המסּדר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמהם

ּבחינת ּכתר, ּבחינת כו)ׁשהיא :(בראשית ְְִִִֶֶֶַַ
לׁשֹון הּוא ּכתר ואברכּך, עּמָך ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָואהיה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לו)המּתנה, לי(איוב ּכּתר : ְְִֶַַַָָָ
איזהּו האדם את ּכׁשּׁשֹואלין ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָזעיר,
וגם ׁשאתיּׁשב, עד המּתן אֹומר: ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַׂשכל,
אמֹון ּבבחינת אמּונה, צריְך ְֱִִִַָָָָׁשם

ׁשּמּפנימּיּות(א)מפלא ּבחינת וזה . ְְְְִִִִֶֶַָֻ
ּומּפנימּיּות ּתפארת, ּגבּורה ְְְִִִִֶֶֶֶָחסד

ע.(‡) תיקון עיין
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ּדעׂשּיה. ּכתר נעׂשה ּדיצירה, ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָמלכּות
עד למעלה, עד העֹולמֹות עֹולין ְְְִֵַַַָָָוכן

וזה למעלה. למעלה (יחזקאלאצילּות ְְְְְֲִֶַַָָ
זהג) ּברּוְך, מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּוְך :ְְִֶָָ

ּבחינת זה ה', ּכבֹוד ידים; ְְְִִִֶַַַָּבחינת
ּכתר: ּבחינת זה מּמקֹומֹו, ְְֱִִֶֶֶַָאמּונה;

המיּׁשבּוכׁשעֹוׂשהח את ּומתּקן ְ ֶ ֶ ְְֵֵֶַַַ
ׁשהּוא ְְֵֶַַוהמסּדר,
להּׂשיג רֹודפין והּמחין ּכראּוי, ְְְִִִֶֶַַַָָֹהּכתר,
את מעּכב והּכתר אין־ סֹוף, ְְֵֵֶֶֶַַָהאֹור

ּכד ועל־ידיהּׂשכל הּׂשכל, את ליּׁשב י ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
הּמחין מּכה אזי והמעּכב, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹהרדיפה
היכלין ונעׂשין והמסּדר, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָּבהמיּׁשב
לא ואף־על־ ּפי־ כן אין־סֹוף. ְְִֵֵַַָלאֹור
ּבּזהר ּכּמּובא אתידע, ולא ְְְְִִַַַַָָָֹידיע

נח סה.)ּפרׁשת ּפריסא(דף האי ּומּגֹו : ְִִַַַָָָֹ
ולא מטי מחׁשבה, ּדהאי ְְְְֲִִֵַַָָָָּברדיפה

והמיּׁשב,ּופריסא,מטי. המסּדר זה ְְֵ ִ ָ ְְְֵֵֶַַַַ
ּבין ּפרּוס ׁשהּוא ּכתר, ּבחינת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהּוא
ואתעבידּו הּמאציל. לבין ְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָהּנאצלים
ולא נהֹורין, אּנּון ּדלאו היכלין, ְְְְִִִֵַָָָּתׁשע
מאן ולית נׁשמתין, ולא ְְְִִִֵָָָרּוחין,
ולא מתּדּבקין, ולא ּבהּו, ְְְְְְְִִַָָָָּדקימא
הידיעה, ּתכלית ׁשּזה ודע, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָמתיּדעין.
וזה ידע. ּדלא – הידיעה ּתכלית ְְְְִִִֵֶַַַָֹּכי

נח)ּבחינת ּבצחצחֹות(ישעיה והׂשּביע : ְְְְְִִִַַַָ
הּצחצחֹות, הם אּלּו, אֹורֹות ּכי ְְִֵֵֶַַַָנפׁשָך;

מהּספירֹות למעלה אׁשרי(ב)ׁשהם , ְְְְִֵֵֵֶַַַָ
להּׂשיג מחׁשבּתֹו ׁשּירּדף ׁשּזֹוכה ְְְֲִִִֶֶֶַַַֹמי

יכלת ׁשאין אף־ על־ּפי אּלּו, ְִֵֵֶֶַַַָֹהּׂשגֹות
לא ּכי אֹותם, להּׂשיג הּׂשכל ְְִִֵֶַַַָָּביד
היכלין ותׁשעה ידיען: ולא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמתּדּבקין
הּבטיׁשה, על־ידי נעׂשין ְְֲִִֵֵַַַָאּלּו,
ּבׁשעת ּבּכתר הּמחין ְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשּמבּטׁשין
אחד וכל ּתלת, הם והּמחין ְְְְִִֵֶַָָָָֹרדיפה.
ּבׁשעת נכללין ּכי מּתלת, ְְְִִִִִַָָָּכלּול
הם ׁשלׁש, ּפעמים וׁשלׁש ְְְִִֵָָָָֹֹרדיפה.

היכלין: ּתׁשעה וזהּו זה[ּתׁשעה, ְְְִִִֵֶֶָָָ
ּכּמּובן ימצאּנּו, מי עמק עמק ְְִִִֶַָָָָָָֹֹהענין
זכרֹונֹו רּבנּו לי רמז וכאׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָלּמׂשּכיל,
הּסֹוד עמקּות ּגדל ּבעצמֹו ְְְְִֶַַַָָֹלברכה
למעלה למעלה ׁשּמּגיע הּזה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָהּנֹורא
למעּין, הּזאת ּבהּתֹורה וכמבאר ְְְְְֵַַַַַָָֹֹוכּו',
ּכי והּוא: קצת. הּדבר לבאר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָוההכרח
את והמסּדר המיּׁשב הּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַהּכתר

ּבהּׂשכ ׁשּיׁש הּכח ּדהינּו ׁשלהּמחין, ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
והּדעת הּמח את ּולסּדר ליּׁשב ְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹאדם
זה הּגבּול, מן חּוץ לצאת יהרס ְְֲִֵֶַַַָֹלבל
הּכח וזה ּכּנ"ל. ּכתר ּבחינת הּוא ְְִֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכח
ּבין הּמפסקת מחּצה ּכמֹו ְְִֵֶֶֶַַָהּוא
זה ּכי אין־סֹוף, האֹור ּובין ִִֵֵֶַָֹהּמחין
הּוא והמסּדר, המיּׁשב ׁשהּוא ְְְֵֵֶַַַַַַֹהּכח
מרּוצתם ּבעת הּמחין את ְְְִֵֵֶַַָָֹמעּכב
ה' אל לעלֹות יהרסּו לבל ְְְֲִֶֶֶַַָָּורדיפתם
רֹודפין הּמחין ּכי מּמחּצתם, ְְְְִִִִִַַָָָֹלמעלה
הּכח וזה אין־ סֹוף, האֹור ְְִֵֶַַַָֹלהּׂשיג
המיּׁשב ׁשהּוא הּׂשכל ׁשל ְֵֵֶֶֶַַַַַהּנ"ל
הּוא – ּכתר ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַוהמסּדר,

הצחצחות.(·) שער רמונים פרדס עיין
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ּומעּכב מחּצה, ּכמֹו ּבפניהם ְְְְִִֵֵֵֶַָעֹומד
ועל־ידי ּכּנ"ל. מרדיפתם ְְְִֵֵַַַָָָאֹותם
על־ידי הינּו והמעּכב, ְְְְְִֵֵַַַַָָהרדיפה
אֹור להּׂשיג רֹודפין ׁשהּמחין ְְְִִִִֶַַָָֹהרדיפה
המעּכב, ּכח ועל־ ידי ְְְֵֵֵַַַַָֹהאין־סֹוף,
ּבחינת והמסּדר, המיּׁשב ּכח ְְְְִֵֵֶַַַַַַֹׁשהּוא
אּלּו, ּבחינֹות ׁשני על־ידי ּכּנ"ל, ְְְִֵֵֵֶֶַַַּכתר
הּמחין ּומּכין מבּטׁשין ְְְִִִֵֶַַַַֹעל־ ידי־ זה
המיּׁשב ׁשהּוא הּנ"ל הּמחּצה ְְְִִִֵֶַַַַַַָּבבחינת
היכלין נעׂשין ועל־ידי־זה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָוהמסּדר,
ּבחינת ׁשּנעׂשין ּדהינּו סֹוף, אין ְְְְֲִִֵֶַַַלאֹור
עליֹון, ּברּוחנּיּות והיכלֹות ְְְִִֵֵֶָָּכלים
ולא מטי ּבבחינת ידם על ְְְְִִִֵַַַָָָלהּׂשיג
ּכי הּוא. ּברּוְך האין־ סֹוף אֹור ְִֵֵָָמטי,
ולא ּכלל, הּנ"ל המעּכב היה לא ְְְִֵַַַַָָָֹֹאם
מרדיפתם הּמחין את ׁשּיעּכב מי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
הּמחין מתּבּטלין היּו ְְְִִִַַָָָֹּומרּוצתם,
מתּבּטל האדם היה ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָלגמרי.
אי האין־סֹוף אֹור ּכי ְִִִֵַָּבּמציאּות,
ׁשני על־ידי אְך להּׂשיג. ְְְְִֵֵֶַַַָאפׁשר
והמעּכב, הרדיפה ׁשהם ְְְְִִֵֵֶַַַָָהּבחינֹות,
מחּצֹות ּבחינת נעׂשין ְְְֲִִִֵֶַַַעל־ ידי־ זה
אֹור מּׂשיגים ידם ׁשעל הּנ"ל, ְִִִֵֶַַַַָָָוהיכלין
מטי. ולא מטי ּבבחינת רק סֹוף ְְְְִִֵֵֵַַָָהאין
ידּוע מטי" ולא "מטי ְְְֵֵֵַָָּופרּוׁש
מּגיע, ואינֹו ׁשּמּגיע ּדהינּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַלּמבינים,
ואף־על־ ּפי־ כן להּׂשיג ּומּגיע ְְִִִֵֵֶַַַַַׁשרֹודף
על־ידי נעׂשה ׁשּזה ּומּׂשיג, מּגיע ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַאינֹו
ואף־ על־ּפי ּכּנ"ל. והמעּכב ְְְְִִֵַַַַַַָָהרדיפה
אף־על־ הּנ"ל, ההיכלין אּלּו ֲִִֵֵֶַַַַַַָׁשּנעׂשין

ולית אתידע, ולא ידיע לא ְְְְְִִִֵֵַָָָּפי־כן
ולא מתּדּבקין ולא ּבהֹו, ּדקימא ְְְְְְְִִַָָָָָמאן
לצּיר אפׁשר אי ּכי ּכּנ"ל. וכּו' ְְְְִִִֵֶַַַָָידעין

הּנ ההיכלֹות אּלּו הּׂשגֹות "ל,ּבּׂשכל ֵֵֵֶַַַַַָָ
רּוחין מּנפׁשין למעלה הם ְְְִִִִֵַַָּכי
ּכי הּׂשכלּיֹות, מּכל למעלה ְְְְְִִִִִִַַָָָונׁשמתין,
ּכמבאר וכּו'. מהּספירֹות למעלה ְְְְְִֵֵַַַָָֹהם
היטב ׁשם עּין ז"ל, רּבנּו ּבלׁשֹון ְְִֵֵֵֵֵַַַָלעיל
ּכלל, ּדבר ׁשּום הֹוספּתי ׁשּלא ְְְִִֶַָָָָֹותבין,
חזרּתי רק ּדברי, ּדבריו ּבכלל ְְְְִִִַַַַָָָָּכי
עצם לגדל קצת הּדברים ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּובארּתי
זה ּובׁשביל אין־ סֹוף. עד ְְִִֵֶַַָעמקּותם
ּכי ּדיקא, היכלין ּתׁשעה ְְֲִִִִֵַַָָָנעׂשין
רדיפתם ּומחמת ׁשלׁש, הם ְֲִִֵֵַַָָָֹֹהּמחין
נכללין הם הּנ"ל ּבהמעּכב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוהּכאתם
ּכלּול אחד ּכל ונעׂשה ּבזה, ְֲֶֶֶֶַָָָָזה
הם ׁשלׁש ּפעמים וׁשלׁש ְְִִֵָָָָֹֹֹמּׁשלׁש,
היכלין ּתׁשעה ּבחינת וזהּו ְְְְִִִִֵֶַָָָּתׁשעה,
ולעלֹות לילְך ׁשּיזּכה מי אׁשרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַהּנ"ל:
הּזאת, ּבהּתֹורה הּנאמר הּקדׁש ְְֱֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבדרְך

אּלּו להּׂשגֹות ׁשּיזּכה :]עד ְְִֵֶֶַַָ

אּתּונא:וזה ּדבי סבי ׁשּׁשאלּו ְ ֶ ְֲֵֵֶַָָָ
היכא. ּדעלמא  ָ ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ֶאמצעּותא
אמרּו הכא. אמר אצּבעתא,  ְ ָ ָ ָ ַ ָ ָ ָ ָ ְ ֶ ָ ְ ַזקפא
איתּו להֹו: אמר יימר, מי  ְ ַ ְ ַ ָ ַ ֵ ִ ֵלּה:

ּומֹוׁשחּו. איְךאׁשלי אֹותֹו: ׁשּׁשאלּו ַ ְ ֵ ְ ֲֵֶָ
אמצעא ׁשהּוא סֹוף, אין אֹור ְִִֵֶֶַָָמּׂשיגין
חּיּות ׁשֹואבין הּכל ׁשּמּמּנּו ְְֲִִִֶֶַָָֹּדעלמא,

אצּבעתא,וׁשפע. ּבחינתזקפא זה ֶַַָ ְ ָ ֶ ְ ָ ָ ָ ְִֶַ
את אהרן וּיּׂשא ּבחינת: ּכּנ"ל, ְְֲִִֶַַַַַָָֹּברכֹות
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ׁשעל־ידי הינּו ּכּנ"ל. ויברכם ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָידו
ּבכתר, הּמחין מבּטׁשין ְְְְִִֶֶַַַָֹהּברכֹות

ּכּנ"ל. היכלין מיונעׂשין לּה ואמרּו ְְֲִִֵַַַָ ָ ְ ֵ ִ 
ּבהיכלייימר ׁשּיכנס זה הּוא מי – ֵ ַ ְְְִִֵֵֶֶֹ

הּקלּפֹות, למקֹום ְְְִִַַהּתמּורֹות,
ּבבחינת הּקדּׁשה מּׁשם ְְְֲִִִַַַָָֻלהעלֹות
עלּיתֹו וׁשעל־ ידי ּכּנ"ל, ְְְֲִֵֶֶַַַָֹקטרת
יימר, מי וזה ּכּנ"ל. הּברכֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַָיתעּלה

לׁשֹון ּתמּורה, כז)לׁשֹון המר(ויקרא אם : ְְְִֵָָ
להם: והׁשיב אׁשליימירּנּו. איתּו ְְִִֵֶֶַָ ְ ַ ְ ֵ 

–ּומֹוׁשחּו, הּקדּׁשה עלּית עּקר הינּו ְ ְְֲִִַַַַָֻ
ּבצאת ולעתיד הּׂשמחה. ְְְְִִֵֵֶַַָָעל־ ידי
ּכמֹו ּבׂשמחה, מהּגלּות ְְְְִִֵֵַָָָיׂשראל
יכלּו ואז תצאּו, ּבׂשמחה ּכי ְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּכתּוב:
אׁשלי, איתּו וזה: לגמרי. ְְְְְְִֵֵֶַַַַהּקלּפֹות

יתּבּטלּו ּכרחכם ועל ידיכם על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָהינּו
ּכ ּתביאּוהּקלּפֹות, ּבעצמכם אּתם י ְְְְִִִֶֶַַַָ

הּנקראים מהּגלּות, ּבית־ יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאת
ׁשּכתּוב ּכמֹו נחלתֹו. חבל הינּו ְְְֲֵֶֶֶַַַָָאׁשלי,

סו) ּבית(ישעיה אחיכם את והביאּו :ְֲִֵֵֵֶֶ
מהעּכּו"ם ואחד אחד ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל,
יׂשראל ּבית את ּבידם ְְִִֵֵֶָָָָיביאּו
הּׂשמחה רּבּוי על־ידי ְְִִֵֵַַַָָמהּגלּות,
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּזאת, ּבעת ְְִֵֶֶֶַָָֹׁשּיהיה

קכו) ה'(תהלים הגּדיל בּגֹוים יאמרּו אז :ְְִִִַָֹ
ׂשמחים. היינּו וכּו', אּלה עם ְְֲִִִֵֵֶַָלעׂשֹות
הּקלּפֹות, יתּבּטלּו הּׂשמחה ְְְְְְִִִֵַַַַָועל־ ידי

ח)ּבבחינת ּבחבל(שמואל־ ב וימּדדם : ְְְִִֵֶֶַַַַ
ארצה אֹותם מֹוׁשחּו,(ג)הׁשּכב וזה: . ְְְְֵֶַַָָ

אֹותם: לכּלֹות הּמדידה ְְְִַַַָָהינּו

כד תפילה

e�È¯L‡e�ÈÎfL e�È¯L‡ .e�˙Le¯È ‰Ùi ‰Óe .e�Ï¯Bb ÌÈÚp ‰Óe e�˜ÏÁ ·Bh ‰Ó «¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»¿»≈«¿≈∆»ƒ
EÈ˙BˆÓ Ìi˜Ïe .‰LB„w‰ E˙¯Bz Ïa˜Ï ÌÈ¯˜È‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿»ƒ¿«≈»¿«¿»¿«≈ƒ¿∆
È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�t ¯ÁLÏ È˙‡a ÔÎ·e ."·¯ ÊtÓe ·‰fÓ ÌÈ„ÓÁp‰" ˙B¯˜È‰«¿»«∆¡»ƒƒ»»ƒ«»¿≈»ƒ¿«≈»∆¿…»¡…«≈…≈
˙Âˆn‰ Ïk ‰NÚpL e�kÊ˙e ,ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�pÁzL .È˙B·‡¬«∆¿»≈¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ¿«≈∆«¬∆»«ƒ¿…
.e�È‰Ï‡ ‰Â‰È Ea ÏÈ‚ÏÂ NeNÏÂ ÁÓNÏ Èe‡¯ ¯L‡k .„‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿»«¬»¿…«¬∆»ƒ¿…«¿»¿»ƒ¿¿…»¡…≈
‡È‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ¯L‡ ,‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏÂ Ìi˜Ï ÌÈÎBÊ e�‡L ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«≈¿«¬≈∆ƒ¿»¬∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰ÂˆÓ Ïk ˙iNÚ È„È ÏÚ e�È‰Ï‡ ‰Â‰È Ea ÏÏk‰Ïe Ea ˜a„˙‰Ï ÌÈÎBÊ e�‡Â ,E˙e„Á‡«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿¿ƒ»≈¿¿…»¡…≈«¿≈¬ƒ«»ƒ¿»

ע"א.(‚) קצ דף בלק זוהר עיין



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שלב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

È�NÚ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯fÓ ˙BÈ‰Ï È�˙ÈkÊ ¯L‡ ÈnÚ ˙ÈNÚ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó .‰ÂˆÓeƒ¿»»«¿¬∆»ƒ»ƒƒ¬∆ƒƒ«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»≈¿…»«ƒ
ÏÎa È˙B‡ ‰kÊÓ ‰z‡Â .È�BÓk ÔBÈ·‡ ÌÈ¯z ˙BtL‡Ó ,Ïc ¯ÙÚÓ ÌÈ˜Ó ‰z‡Â .ÈB‚¿«»≈ƒ≈»»»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿«»¿«∆ƒ¿»
CLÓiL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· e�¯ÊÚ .˙B·È·Á‰Â ˙B¯˜È‰ ˙BˆÓ ˙BNÚÏ ˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ¿»≈«¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»¿≈¿«¬∆»«ƒ∆À¿«
e�‡L ˙Úa ˙Ó‡a „‡Ó ÁÓNÏ ‰kÊpL ,B�BÚÓa ‰ÁÓO‰L ÈnÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓN e�ÈÏÚ»≈ƒ¿»¿»ƒƒ∆«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«¿…∆¡∆¿≈∆»
‰ÁÓNa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ˙Ba¯ ˙BÂˆÓ ˙BNÚÏ „ÈÓ˙ ‰kÊpL „Ú ,‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ ÌÈÎBÊƒ«¬ƒ¿»«∆ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»
,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ Ô‚˙Â .„‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÏB„b¿»¿∆¿»«»«¬»¿…¿»≈»≈¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ
ÌeL ÈaÏÏ ÚÈbÈ ‡ÏÂ ‡·È ‡ÏÂ ‰ÏÚÈ ‡lL ,‰¯BÁL ‰¯Óe ˙e·ˆÚÓ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈«¿»»¿»∆…«¬∆¿…»…¿…«ƒ«¿ƒƒ
È¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰Á�‡Â ÔB‚È ÈpnÓ ¯Ò‰Â .ÏÏk ‰¯BÁL ‰¯Óe ˙e·ˆÚ«¿»»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ»«¬»»¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â .ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN L¯ÙÏ È�kÊ˙e È�ÚÈLB˙Â¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿»∆¿»»¿∆»¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÈÚLÙe È˙B�BÚÂ È˙‡hÁ Ïk ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ˙BcÂ˙‰Ï ‰kÊ‡Â ,EÈ�ÙÏ¿»∆¿∆¿∆¿ƒ¿«¿»«»«…««¬«¿»«∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
Lw·Ïe .‰ÓÏL ‰·eL˙a LÙ�Â ·Ï ÏÎa ˙Ó‡a Ì‰ÈÏÚ ·eLÏÂ .EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿»∆¿»¬≈∆∆¡∆¿»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»¿«≈
,·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰k„�Â ¯aL� ·Ïa ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ EÈ�ÙlÓ ÔpÁ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ»¿«»»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡∆ƒ¿¿«
Ì‡" .ÈzÏe‡Ï ·eL‡ ‡ÏÂ ,„BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL ˙Ó‡a ‰�BÎ�e ‰˜ÊÁ ‰Ïa˜ ÈÏÚ Ïa˜Ïe¿«≈»««»»¬»»¿»∆¡∆∆…∆¡»¿…»¿ƒ«¿ƒƒ
ÁÏÒ˙Â ÏÁÓ˙Â .ÌÈÓÁ¯ ÈÏÚ ‡Ïn˙Â EÈ„ÒÁ ¯¯BÚz ‰z‡Â ."ÛÈÒB‡ ‡Ï ÈzÏÚt ÔÂ‡»∆»«¿ƒ…ƒ¿«»¿≈¬»∆¿ƒ»≈»««¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿«
.ÈpnÓ ‰¯BÁL ‰¯n‰Â ˙B‚‡c‰Â ˙e·ˆÚ‰ ¯ÈÒ˙Â .ÈÚLÙe È˙B�BÚÂ È‡ËÁ Ïk ÏÚ ÈÏƒ«»¬»««¬«¿»«¿»ƒ»«¿¿«¿»¿«»»¿»ƒ∆ƒ
˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,˙Ó‡a ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNÏ Ck ¯Á‡ ‡B·Ï È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ»««»¿ƒ¿»¿»«¬»∆¡∆¿…∆∆∆¿∆ƒ¿

‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙ÚLa Ë¯Ù·e ,„ÈÓ˙ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNaÏk ˙iNÚ ˙ÚL·e . ¿ƒ¿»¿»»ƒƒ¿»ƒ¿«≈∆«»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ«»
ÏkÓ ,ÔBÚÂ ‡ËÁ ÌeMÓ ‰‚‡„e ˙e·ˆÚ ÌeL ÈaÏ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ‰kÊ‡ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»∆¿∆∆…«¬∆«ƒƒ«¿¿»»ƒ≈¿¿»ƒ»
ÒÁ ‰f‰ ÌÏBÚ È�È�ÚÂ ‰Ò�¯t È˜ÒÚÓ ˙e·ˆÚÂ ‰‚‡c ÌeL ÈaÏ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔkL∆≈∆…«¬∆«ƒƒ¿»»¿«¿≈ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿»≈»«∆«
‰ÚM‰ d˙B‡ „Ú ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ïk È¯Ó‚Ï Ê‡ ÁkL‡Â ÈzÚcÓ Ê‡ ˜lÒ‡ ˜¯ .ÌBÏLÂ¿»«¬«≈»ƒ«¿ƒ¿∆¿«»¿«¿≈»«∆»«»««»«»»
‰ÓÏL ‰ÁÓN ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ‡Â .‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏÂ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ ‰ÎBÊ È�‡L∆¬ƒ∆«¬…¿»∆¿«¬≈∆ƒ¿»¿∆¿∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈»
‰kÊ‡L „Ú ."È‰Ï‡a ÈLÙ� Ï‚z ,‰Â‰Èa NÈN‡ NBN" .‰ÂˆÓ Ïk ˙iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ«»ƒ¿»»ƒ«…»»≈«¿ƒ≈…««∆∆¿∆
˙Ó‡a ‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÓÏL ‰ÁÓNa ,E�Bˆ¯ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»ƒ¿»¿»»»∆¿¿¿ƒ¿»¿≈»¿∆¿»«»∆¡∆
Ïk ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ï .‰ÁÓNa ˙Âˆn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡L „Ú .·Bh‰ E�Bˆ¯kƒ¿¿««∆∆¿∆«¿≈¬ƒ««ƒ¿…¿ƒ¿»¿»≈¿«¬»
.ÌÈa¯Ó‰ ÈÚLÙe È˙B�BÚ È„ÈŒÏÚ ,È„È ÏÚ ˙BtÏw‰ ÔÈa eÏÙpL ‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ�ƒ«¿À»∆»¿≈«¿ƒ«»ƒ«¿≈¬«¿»««¿Àƒ
‰Âˆn‰ ˙ÁÓN È„È ÏÚ Ìlk ¯¯·Ï ,¯Á‡ ÏebÏ‚a ÔÈa ‰Ê ÏebÏ‚a ÔÈa EÈ�ÙÏ È˙‡ËÁL∆»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿∆≈¿ƒ¿«≈¿»≈À»«¿≈ƒ¿««ƒ¿»
„Ú ˙BtÏw‰ ÔÓ ˙eiÁ‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ�Â .˙¯Ëw‰ È�ÓnÒ ¯NÚ „Á‡ „BÒa¿««»»«¿»≈«¿…∆¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ«¿ƒ«
‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ� Ïk ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ�Â .ÒÙ‡Îe ÔÈ‡Î eÈ‰ÈÂ ,È¯Ó‚Ï ÌlÎ eÏha˙iL∆ƒ¿«¿À»¿«¿≈¿ƒ¿¿«ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿«¬»ƒ«¿À»
‰kÊpL ,e�¯ÊÚ· ‰È‰˙Â ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .‰�ÈÎM‰ ˙ÓB˜ Ì„È ÏÚ ÌÈÏL‰Ï ,ÌL¯LÏ¿»¿»¿«¿ƒ«»»««¿ƒ»¿«≈»≈¿ƒ¿∆¿∆¿≈∆ƒ¿∆
E˙eÎÏÓ ‰lb˙ÈÂ .‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa ˙Âˆn‰ ˙iNÚ È„È ÏÚ ˙eÏb‰Ó ‰�ÈÎM‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿ƒ»≈«»«¿≈¬ƒ««ƒ¿…¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«∆«¿¿



333כד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ó Ì‰ÈÏÚ CÏÓ˙Â ,E˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙‡ ÌlÎ eÏa˜ÈÂ .ÌÏBÚ È‡a Ïk ÏÚ«»»≈»ƒ«¿À»∆«¿∆¿ƒ¿…¬≈∆¿≈»¿»
.„ÚÂ»∆

ÔÎ·e‰¯e·‚e Ák Ôz˙Â .‰¯‰ËÂ ‰M„˜ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ,e�kÏÓ e�È·‡ ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»≈»ƒ«¿≈¿«¿ƒ»≈¿À»¿»√»¿ƒ∆…«¿»
ÏÎa CÏ˙Â ‰Âˆn‰ ¯¯BÚ˙zL ˙BNÚÏ ÔÈÎBÊ e�‡L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¬∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙BÓÏBÚ‰ Ïk e¯¯BÚ˙iL „Ú ,E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ Ìlk ˙‡ ¯¯BÚ˙e .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰»»À»¿≈∆À»«¬»∆¿ƒ¿»∆«∆ƒ¿¿»»»
,¯ÙÚ ÌÈÓ Áe¯ L‡ ,¯a„Ó ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓBc ,˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ÌlkÀ»¿»¬∆»∆«¬»¿∆¡∆≈≈««¿«≈≈««ƒ»»
,ÌÈÓ‡¯ È�¯˜ „Ú ÌiaL ÔË˜ ÏeLÏMÓ ,¯Èwa ¯L‡ ·BÊ‡‰ „Ú ÔB�·la ¯L‡ Ê¯‡‰ ÔÓƒ»∆∆¬∆«¿»«»≈¬∆«ƒƒƒ¿»»∆«»««¿≈¿≈ƒ
,˙B�·e ÌÈ�a ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ,"ı¯‡ ÈËÙBL ÏÎÂ ÌÈ¯N ÌÈn‡Ï ÏÎÂ ı¯‡ ÈÎÏÓ"«¿≈∆∆¿»¿Àƒ»ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ»ƒ»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰ "Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡‰" ,ÌÈ¯Ú�e ÌÈ�˜Ê¿≈ƒ¿»ƒ»»∆¿»¬∆»∆»««ƒ¿»¬∆»∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ
ÌÈÏÙL ,Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ˙eÏÈˆ‡‰Â ‰‡È¯a‰Â ‰¯ÈˆÈ‰Â ‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ¿»¿»»«»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ¿»¬∆»∆¿»ƒ
˙c˜� ˙ÈÏÎz ÔÓ ,L„w‰ ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡Â ÌÈÙ¯N ÌÈlÓLÁ ÌÈ˜ÈÊ ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÈlbÏb«¿«ƒ«¿»ƒƒƒ«¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿««…∆ƒ«¿ƒ¿À«
.˙eÏÈˆ‡‰ ˙lÁz ‡e‰L ‰‡È¯a‰ ˙c˜� ˙ÈL‡¯ „Ú ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏL Êk¯n‰«∆¿»∆»»¬ƒ»«≈ƒ¿À««¿ƒ»∆¿ƒ«»¬ƒ
E˙„B·ÚÏ Ìlk ıÈ˜˙Â ¯¯BÚ˙e ,˙Ú ÏÎa ˙BNÚÏ ÔÈÎBÊ e�‡L ‰Âˆn‰ CÏz ÌlÎa¿À»≈≈«ƒ¿»∆»ƒ«¬¿»≈¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿
‰Î¯a ¯¯BÚ˙È ‰Ê È„È ÏÚÂ .˙Ó‡a EÈÏ‡ Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎ e·eLÈÂ .˙Ó‡a∆¡∆¿»»»»¿»¬∆»∆≈∆∆¡∆¿«¿≈∆ƒ¿≈¿»»
."ÔBˆ¯ ÈÁ ÏÎÏ ÚÈaNÓe EÈ„È ˙‡ Á˙Bt" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»À»¿«≈ƒ¿»∆»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»
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:"‰¯ÓÊ ÏB˜Â ‰„Bz d·»»¿ƒ¿»

כהתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מנאלּה:אמרּו לן ׁשויאאחוי ּדלא ָ ְ ֵ ַ ֲ ֵ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ְ ָ 
ּבּודיא. איתי  ָ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ַ ְלחּבלא.
לתרעא. עיל הוי ולא  ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ֵ ֲ ָ ְ ַ ְּפׁשטּוהּו,
הינּו סתרּו. מרא, איתּו להּו,  ְ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ַ ְ ַ ָאמר

לחּבלא: ׁשויא ּדלא  ָ ָ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ָמנא

ִַרׁש"י:
לחּבלאלחּבלאלחּבלאלחּבלא.... ׁשויאׁשויאׁשויאׁשויא ּדלאּדלאּדלאּדלא מנאמנאמנאמנא לןלןלןלן הראנּואחויאחויאחויאחוי ַַ ֲֲַַ ֲֲֵֵ ֵֵָָ ָָָָ ָָָָ ְְָָ ְְָָ ָָָָ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ְְַַ ַַָָ ָָָָ ְֵַָָ

מפסיד: ׁשהּוא ההפסד ׁשוה ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָּכלי
ּבתרעאּבתרעאּבתרעאּבתרעא....מחצלת:ּבּודיאּבּודיאּבּודיאּבּודיא.... עילעילעילעיל ׁשהיהלאלאלאלא ְְ ְְָָ ְֶֶַָָָָ ָָָָ ֵֵָָ ְְֵֵ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ֶָָָָ

הּפתח: מן יֹותר ורחב מראמראמראמראארְך איתּואיתּואיתּואיתּו ְִֵֶַַַַָָָֹ ְְַַ ְְָָ ָָָָ ָָ
ׁשּיּכנס:וסתרּווסתרּווסתרּווסתרּו.... עד והּכתל הּפתח ּבנין ְְ ְְִִ ְְִִ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּבטל ּבית־הּמקּדׁש  ַ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ַ ָ ֶ ִמּׁשחרב
ואמנה: צּופים ונפת  ָ ָ ֲ ַ ִ ֶֹ ְ ִ ָ ַהּׁשמיר

מח) סוטה (משנה

אתּכיא להֹוציא אדם ּכל צריְך ִ ְִִֶָָָָ
אל ולעלֹות מהמדּמה, ְְְֲֵֶֶַַַַעצמֹו

זה המדּמה, אחר ּוכׁשּנמׁשְך ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשכל;
אחר הֹולְך ׁשהּוא לב, ׁשרירּות ְְִִֵֵֶַַַּבחינת
מּׁשרירּות ּוכׁשּיֹוצא ׁשּבּלב, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַהמדּמה
ּבחינת זה – האבן לּבֹו ּומׁשּבר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָהּלב,
ואינֹו האבן, נכנע ידֹו ׁשעל ְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשמיר,
והֹולְך המדּמּיֹות, ּתאוֹות אחר ְְֲִֵֵַַַַֻהֹולְך
הֹוציא ׁשּלא זמן וכל הּׂשכל. ְְִֵֶֶַַַַָֹאחר
הׁשּתּמׁש ׁשּלא הּפעל אל ְְִִֵֶֶַַַֹֹׂשכלֹו
ּבכח, הּׂשכל אצלֹו אז – עדין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּבׂשכלֹו
אז המדּמה, ׁשבר ׁשּכבר ְְִֶֶַַַַַָָָאף־ על־ּפי
קם, ּכׁשּזה ּכי ׂשכלֹו. ּתכּונת ְְְְִִִֵֶֶַָנתקֹומם

נֹופל תולדות)זה פרשת ריש ברש"י ,(כמובא ֵֶ
ואחר־ ּכְך ּבכח. עדין הּׂשכל ְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹאבל
אזי ּבֹו, ּומׁשּתּמׁש ּבׂשכלֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַּכׁשחֹוקר
נפת ּבחינת וזה ּבפעל. ְְְִֵֶֶֶַַַֹֹהּׂשכל

ּב ד)בחינתצּופים, ּתּטפנה(שה"ש נפת : ְְִִִִֶַָֹֹ
ׂשכלֹו מתיקּות ׁשהֹוציא – ְְְִִִִִֶַׂשפתֹותיְך

הּפעל. אל ׂשפתֹותיְך,[מּכח וזה: ְְִִִֶֶַַַַֹֹ



כה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מנא לן 337 ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי

הּפעל, אל מּכח מֹוציא ּבחינת ְִִִֶַַַַֹֹהּוא
הּדּבּור ּבחינת ואחר־ּכ.]ׁשהּוא ְְִִֶַַ ַ ַ ָ 

ּביד ּׁשּיׁש מה ּכל ּבׂשכלֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָּכׁשּמּׂשיג
ׂשכל ׁשב ׂשכלֹו אז להּׂשיג, ְְֱִִִֵֶַָָאנֹוׁשי
ׁשּיׁש הּמחּקרים, ׁשּכתבּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּנקנה,
וׂשכל הּפעל, וׂשכל ּבכח, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַֹֹׂשכל
לאחר אדם ׁשל קּיּומֹו ועּקר ְְְִִִֶֶַַַַָָהּנקנה.
וזה הּנקנה, ׂשכל אּלא אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמיתתֹו,
ּבחינת וזה הּמיתה. לאחר ְְְְִִֶַַַַַָָָהׁשארֹותיו
ּדבר, קּיּום לׁשֹון – אמנה ּכי ְֲֲִִָָָָָָאמנה,
אדם ׁשל קּיּום הּוא הּנקנה, ׂשכל ְִִִֵֶֶֶַָָּכי
מה נקרא, הּנקנה וׂשכל מֹותֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָלאחר
ּבידיעה ּדברים הרּבה יֹודע ְְִִִֵֵֶַַָָָָּׁשאדם
הרּבה לידע צריְך קדם ּכי ְִִֵֵֶַַַַָֹאחת,
ּדבר, איזהּו ׁשּידע קדם ְֵֵֶֶֶַַָָָֹהקּדמֹות
הּדבר, את ּכׁשּמּׂשיג ְְִֶֶַַַַָָָואחר־ּכְך
הּדבר את ויֹודע הקּדמֹותיו, ְְְִֵֶַַַַָָָָמׁשליְך
החכמה הּמעין ועּקר אחת. ְְְִִִַַַַַַַָָָּבידיעה
מקריבין היּו ׁשם ּכי יצא, הּמקּדׁש ְְִִִִִַַָָָָָמן
וכח הּבהמּיּות ׁשהם ְְֲִֵֶַַַַָָֹהּקרּבנֹות,

ׁשּכתּוב ּכמֹו נא)הּדמיֹון. זבחי(תהלים : ְְְִִֵֶַָ
ׁשּׁשבירת – נׁשּברה רּוח ְְֱִִִֶַַָָֹאלקים
זה ּובׁשביל הּקרּבנֹות. הם ְְְִִִֵֶַַָָהּדמיֹון
לברכה: זכרֹונם חכמינּו ְְְֲִִֵָָָָָאמרּו
הּׁשמיר ּבטל ּבית־הּמקּדׁש ְְִִֵֶַַַַָָָָּכׁשחרב
אז ּבית־הּמקּדׁש, ּוכׁשּיּבנה ְְְִִֵֶֶַָָָוכּו'.

ד)יתקּים יצא:(יואל הּמקּדׁש מן ּומעין : ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ּובכלודעב ועֹולם עֹולם ׁשּבכל ְ ַ ְְְֶָָָָ
ׁשם יׁש ּומדרגה, ְְֵֵֵַַָָָמדרגה
הּקלּפֹות הם והם אּלּו, ְְְִִֵֵֵַּדמיֹונֹות

את וסֹובבים לּפרי, ְְְְִִִֶַַהּקֹודמין
ּבבחינת יב)הּקדּׁשה, סביב(תהלים : ְְִִִַַָָֻ

נעּתק ּוכׁשאדם יתהּלכּון. ְְְְִִֶֶַָָָָָרׁשעים
לילְך לֹו צריְך אז למדרגה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָמּמדרגה
אל להּגיע ּכדי הּדמיֹונֹות, אּלּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַּדרְך
להּמדרגה, ּכׁשעֹולה ותכף ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻהּקדּׁשה.
ׁשּבּמדרגה, הּקלּפֹות נתעֹוררין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאזי
אֹותם להכניע וצריְך אֹותֹו. ְְְְְִִִַַַָָּומסּבבין

ּול אֹותם, הּמקֹוםּולׁשּבר אֹותֹו טהר ְְֵֵַַַָָ
ְִִמּקלּפֹות:

זהודעג ׁשוין אדם ּבני ׁשני ׁשאין ְ ַ ְְִֵֵֵֶֶָָָ
זה הם הּנׁשמֹות ּכל ּכי ְִֵֶֶַָָָלזה,
לזה, מלּבּוׁש וזה מּזה, ְְְְִֶֶֶַַָָלמעלה
לבּוׁש נעׂשה ּתחּתֹון ׁשל ְְְֲִִֶֶַַּופנימית
נמצא, עליֹון. לחיצֹונּיּות ְְְְִִִִִֶָוחיצֹונּיּות
מּמדרגתֹו לעלֹות רֹוצה ְְֲִֵֶֶֶַַָָּכׁשאחד
ונעּתק הֹולְך אזי עליֹונה, ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָלמדרגה
העליֹונה, ּבּמדרגה העֹומד ְְֵֵֶַַָָָָָָָהאדם
הּיֹותר לּמדרגה ונעּתק ְְְְֵֵֵֶַַַָָוהֹולְך
ׁשני ׁשּיהיּו אפׁשר אי ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶָָעליֹונה,
נעּתק ואינֹו אחת. ּבמדרגה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָאנׁשים
הּפנימּיּות אּלא העליֹון, ְְִִֵֶֶַָָָָָמהאדם
האדם וגם נׁשאר. והחיצֹונּיּות ְְְִִִֶַַָָָָׁשּלֹו,
נעּתק אינֹו הּתחּתֹונה, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבּמדרגה
והּפנימּיּות הּפנימּיּות. אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָועֹולה,
חיצֹונּיּות נעׂשה הּתחּתֹון, ְֲִִֶֶַַַׁשל
ׁשּכבר ואף־ על־ּפי עליֹון. ְְְְִִִֶֶַַָלחיצֹונּיּות
עליֹונה ׁשּבּמדרגה הּקלּפה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָנׁשּבר
אף־ על־ּפי־כן, העליֹון, האדם ְְִֵֵֶַַַָָָָעל־ ידי
מּׁשם. נעּתק העליֹון ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָּכׁשּפנימּיּות
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ּופנימּיּות)וחיצֹונּיּות עֹולה,(נ"א הּתחּתֹון ְְְִִִִֶַַ
לא ּכי ונעֹור. חֹוזר הּקלּפה ְְֲִִֵֵַַָֹאזי
הּפנימּיּות האֹור לפני אּלא ְְְִִִִֵֶַַַָָנכנעת
הּתחּתֹון, לפני אבל העליֹון, ְְְֲִֵֶֶַַָָׁשל
ּבידּה ּכח יׁש ּפנימּיּותיו, לפני ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹאפּלּו
לֹו צריְך זה ּובׁשביל ּכנגּדֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶָלהתעֹורר
מחדׁש. אֹותּה ּולהכניע אֹותּה ְְְִֵֵַַַָָָָלׁשּבר

מיניּופנימּיּות ׁשני הם וחיצֹונּיּות, ְ ִ ִ ְְִִִֵֵֵ
ּותפּלה ּתֹורה ׁשל עבֹודה ְֲֲִֶָָָעבֹודֹות:
ועבֹודת ּפנימּיּות; הם ְְֲִִִֵַַּומצוֹות,
הם הּגּוף, צרכי ּוׁשאר ּוׁשתּיה ְְְֲִִֵֵַָָָָאכילה
הינּו חיצֹונּיּות, ועבֹודת ְֲִִִִַַַחיצֹונּיּות.
העֹומד האדם ׁשל ּוׁשתּיה, ְֲִִֵֶָָָָָָאכילה
מאירה היא העליֹונה, ְְְִִֵֶַַָָָָּבּמדרגה
ּפנימּיֹות, מעבֹודֹות יֹותר ְְֲִִֵֵַַֻּומׁשּבחת
האדם ׁשל ּותפּלה, ּתֹורה ְְִֶַָָָָָהינּו
ּובׁשביל הּתחּתֹונה. ּבּמדרגה ְְְִִֵֵַַַַָָָהעֹומד
לבּוׁש נעׂשה הּתחּתֹון ּפנימּיּות ְְְֲִִֶֶַַַזה

העליֹון: (ירמיהּפרּוׁשוזהלחיצֹונּיּות ְְִִֶַָ ֶ ֵ
ּכּסא:יז) וכּו', מרֹום כבֹוד זהּכּסא ִ ֵ ָ ָ ְ ִ ֵ ֶ

אתּכסיא. לׁשֹון ּפנימּיּות, ְְְְְִִִִַַָּבחינת
ּכמֹוּכבֹוד, ּולבּוׁש, חיצֹונּיּות זה ָ ְְִִֶ

קיג)ׁשּכתּוב קרא(שבת יֹוחנן רּבי : ִֶַָָָָָ
וכּו'. מראלמאנּה הינּוׁשֹוןמרֹום – ְְֵָָ ֵ ִ ְַ

מּמדרגה ונתעּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָּכׁשּנתרֹומם
מּפנימּיּות נעׂשה ואז ְְֲִִִִֶַָָָהראׁשֹונה,

זה, ּבׁשביל מקֹוםחיצֹונּיּות. ְְִִִִֶ 
הּמקֹוםמקּדׁשנּו את לקּדׁש צריְך – ִ ְ ָ ֵ ְִֵֶַַָָ

ּונעֹורים חֹוזרים הּקלּפֹות ּכי ְְְִִִִֵַָָמחדׁש,
ַַּכּנ"ל:

אפׁשרד הּקלּפֹות,ואי להכניע ְ ִ ֶ ְ ָ ְְְִִַַַ
הּדמיֹונֹות ְְִַַהינּו
והּבלּבּולים והּתאוֹות ְְְְֲֲִִַַַַַָוהּמחׁשבֹות
על־ידי אּלא ׁשּבּמדרגה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָוהּמניעֹות
ׁשל ּבּכּונֹות ּכּמּובא הּבֹורא, ְֵֶַַַַָָֻּגדּלֹות
הּמזמֹור ׁשּזה בׁשמֹו, קראּו לה' ְְְִִִֶֶַַהֹודּו
ּכי ׁשּביצירה, הּקלּפֹות להכניע ְְְְְִִִִִֶַַַַַָנתקן
ׁשעֹולה עׂשּיה נגד ְְֲִִִֶֶֶָָנתעֹוררים
ּגדּלֹות ׁשּמזּכירין ועל־ ידי ְְְְְִִִֵֶַַַָֻּביצירה,
ּפנימּיּות ּכי ׁשם. עּין נכנעין, – ְְִִִִִֵֵַַָָהּבֹורא
ּופנימּיּות לּבריאה, עֹולה ְְְִִִִֶַַָָהיצירה
לחיצֹונּיּות ּומלּביׁש עֹולה ְְֲִִִִֶַָעׂשּיה

ׁשם. עּין ּגדּלֹותוההתּגּלּותיצירה ְְִֵַָָ ַ ִ ְ ַ ְֻ
ׁשּנֹותנין צדקה על־ידי הּוא ְְְִֵֵֶַַָָהּבֹורא,
והּפאר הּגדּלה עּקר ּכי הגּון, ְְְְִִִֵַַַָָָֻלעני

הּגונין התּגּלּות וזהב(א)הּוא וכסף , ְְְְִִֶֶַַָָָ
ּבהם, עּלאין ּגונין ּכי הּגונין, הן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָהן
וזהב, ּבכסף המלּבׁשים עּלאין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻּוגונין
לאיׁש ּכׁשּבאים אּלא מאירין ְְִִִִֵֶֶָָָאין
ונכללים מקֹומם, ׁשם ּכי ְְְְְִִִִִֵַָָָהּיׂשראלי,
הּגונין, אּלּו ּומתנהרין ּבזה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָזה

מט)ּבבחינת ּבָך(ישעיה אׁשר יׂשראל : ְְְֲִִִֵֶַָ
אּלא אינֹו הּגונין מקֹום ּכי ְְְִִֵֶֶַָָָָאתּפאר;
ּוכׁשּמתנהרין הּיׂשראלי, איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַאצל
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא אזי ְֲִַַַָָָהּגונין,

ּבבחינת ּבהם, ּומתּפאר (חגימתּגּדל ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ע"ב.(‡) קנב תרומה ע"ב, סב בשלח זוהר עיין
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מהםב) ונעׂשה הּזהב, ולי הּכסף לי :ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכמֹו אסּתּכלּותא, – יׁשע יׁשע. ְְְְִִֵֶֶַַַָּבגדי
הּכל הּפאר מחמת – ה' אל ְְֲִֵֵֶַַַֹיׁשעֹו
מתאּוין ּכּלם ּכי ּבֹו, ְְְִִִִִַַָֻמסּתּכלין
ׁשהּכסף זמן ּכל אבל ּבֹו. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָלהסּתּכל
הּגונין אזי העּכּו"ם, אצל ְְֲִֵֶַַַָָָָוזהב
אין ּכי מאירין, ואינם אֹורם, ְְֱִִִִֵֵֶָָָנעלמים
אּלא מקֹומם אין ּכי מקֹומם, ְְִֵֶָָָָׁשם

ה איׁש יׂשראלאצל ּבבחינת: ּיׂשראלי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
הּגונין. ּפאר ׁשם ּכי אתּפאר, ּבָך ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאׁשר
לממֹון ּתאבין העּכּו"ם זה ְְְִִִֵֶַָָּובׁשביל
להעּכּו"ם ׁשּיׁש אף־על־ ּפי ְְִִֵֵֶַַַָָיׂשראל;
ׁשל לדינר ּתאבים הרּבה, וזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכסף
מעֹולם, ממֹון ראה לא ּכאּלּו ְְִִֵָָָָֹיהּודי,
ּתחת ׁשּיׁש וזהב ׁשהּכסף מחמת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוזה
החן ואין מאירין, הּגונין אין ְְְִִִֵֵֵַַָָָידם,
עּקר ּכי ׁשּלהם, ממֹון על ִִֶֶֶַַָָׁשֹורה
אצל אּלא נתּגּלה לא והחן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּפאר
רׁשים, נקראים זה ּובׁשביל ְְְִִִִִִֵֶָָָיׂשראל.

פ"ב)ּכמֹו ּכי(אבות ּברׁשּות, זהירים הוּו : ְְֱִִִָָ
הנאה להם אין ּכי וענּיים, רׁשים ֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהם
ּותאבין ענּיים, הם ּכאּלּו ְְֲִִִִִֵֵָָמּממֹונם,
ׁשל ממֹונם על ּכי יׂשראל, ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָלממֹון
והּכל והחן, הּפאר ׁשֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹהּיׂשראלי
והחן. הּפאר על להסּתּכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַּתאבין
ּכׁשהעּכּו"ם ּומּיד ּתכף ּדע, ְֲִֵֶֶַַָָָאבל
ּומּיד ּתכף יׂשראל, ממֹון ְְִִֵֵֵֶַָָָמקּבל
הּממֹון, ּבתֹוְך והּפאר החן ְְְְִֵֵֵַַַַָנתעּלם
ּתֹובע ּפעם ּבכל העּכּו"ם זה ְְִִֵֶַַַַָָּובׁשביל
הּממֹון וׁשֹוכח מּיׂשראל, אחר ְְִִֵֵֵַַַָָָממֹון

ּכׁשּבא החן נתעּלם ּכי קּבל, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּכבר
וזהּו העּכּו"ם, מקרבין(שם)ליד ׁשאין : ְְְְִֵֶֶַַָָ

ּבחינת וזה הניתן. ּבׁשעת (בראשיתאּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ
ּגוניןו) זה ה' עיני – ה' ּבעיני חן :ְְִֵֵֵֵֵֶָ

ׁשם וזהב, ּכסף ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַָָָָעּלאין,
ׁשאמר וזה והּפאר: החן ְְְִֵֵֶֶַַַַָעּקר
ּכסף אלף נתּתי הּנה לׂשרה: ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאבימלְך
עינים ּכסּות לְך הּוא הּנה ְְִִִֵֵַָָלאחיְך,

כ) מּיד(בראשית הּממֹון ּכׁשּיצא הינּו: .ְְִֶַַַָָָ
נתּגּלּו ּתכף הּיׂשראלי, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַעּכּו"ם
יׁשע, ּבגדי ּבבחינת ונעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָהּגונין,
מסּתּכלין ׁשהּכל עינים, ּכסּות ְְְְִִִֵֶַַַַֹהינּו
ּבהם. להסּתּכל ּתאבים ׁשהּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבהם,
מּממֹונֹו, ׁשּנֹותן צדקה ְְְִֵֵֶַָָָועל־ ידי
הּגונין ונתּגּלין ממֹונֹו, ּכל ְְְְִִִִֵַַַָָָנתּתּקן
ּבבחינת: ממֹונֹו ּכל ונעׂשה ְְְֲִִִִֶַַָָּומאירין,

ּבבחינת הּזהב, ולי הּכסף (ישעיהלי ְְִִִִֶֶַַַָָ
יעטני.סא) צדקה מעיל יׁשע ּבגדי :ְְְְִִִֵֶַָָָָ

העּכּו"ם ׁשּלֹוקחין הּמעֹות זה ְֲִִֶֶַַַָָואפּלּו
ׁשאמרּו ּכמֹו לצדקה, נחׁשב ְְְֱִִֵֶֶָָָָָמאּתנּו,

לברכה זכרֹונם ט)חכמינּו :(ב"ב ְְֲִִֵָָָָ
וזהּו צדקה. ז)ונֹוגׂשיְך עיניְך(שה"ש : ְְְְִִֵֶַַָָ

הּגונין, זה עיניְך, ּבחׁשּבֹון. ְְְְִִֵֵֶֶַַָּברכֹות
על־ידי נתּברכין וזהב, ּכסף ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבחינת
לחׁשּבֹון נצטרף ּפרּוטה ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶָָָָָצדקה,

שם)ּגדֹול הּממֹון(ב"ב על־ ידי ואפּלּו . ְֲִֵַַַָָ
ּבת הּנקראים העּכּו"ם, יד לתֹוְך ְְִִֶַַַַָָָׁשּבא
ּכמֹו לצדקה, נחׁשב זה ּגם ְְֱִִֶֶַַָָָרּבים,
ּדוקא: וזה צדקה. ונֹוגׂשיְך ְְְְְִֶֶַַָָָָׁשּכתּוב:
על ּכׁשעדין רּבים, ּבת ׁשער ְֲִִֶַַַַַַַעל



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שמ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

עדין העּכּו"ם, ליד ׁשּבא קדם ְֲִֶֶַַַַַַָָֹהּׁשער,
אחר־ ּכְך אבל הּממֹון, על החן ֲֵֶַַַַַָָָׁשֹורה

ּכּנ"ל: החן ֱֵֶַַַָנעלם

אּתּונא:וזהּו ּדבי סבי אחויׁשאמרּו ְ ֶ ְְֵֵֶַַָָָ ֲ ֵ 
לחּבלא. ׁשויא ּדלא מנא  ָ ָ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ָ ָלן
עיל ולא ּופׁשטּוהּו, ּבּודיא  ֵ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֵ ְ ַ ְואיתי
מרא איתּו לֹון, ואמר  ָ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ָ ְ ַ ְלתרעא.

הּכתל. עם לּפתח ּפרּוׁש:וסתרי ְ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ִ ַ ֶֹ ֵ
ּׁשּבֹודהּבּודיא, מה הּלב, ּבדיֹות זה ְ ָ ְֵֶֶֶַַָ

הינּו הּנ"ל, המדּמה הינּו ְְְִִֶַַַַַַמּלּבֹו,
הּכח ּכׁשּזה הּנ"ל. לב ׁשרירּות ְְְִִֵֶֶַַַַַֹּבחינת
על ּומתּפּׁשט ּגֹובר ׁשּבּלב ְְִֵֵֵֶֶַַַַַהמדּמה
הּתחּתֹונה מּמדרגה ׁשעֹולה ְְִֵֶֶַַַָָָָָהאדם,
הּזאת והּקלּפה עליֹונה. ְְְְְִֵֶַַַָָָֹלמדרגה
עיניה לנגד ׁשויא לא המדּמה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא
ּכבר ׁשּנפסדת וחּבלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָההפסד
עליֹונה, ּבמדרגה ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָמהאיׁש
אחר־ מתּגּברת היא ְְִִִֵֶֶַַַַַואף־ על־ּפי־כן

ּכּנ"ל. לתרעאּכְך עיל הינּוולא – ְַַָ ָ ָ ֵ ְ ַ ְ ָ ְַ
לׁשער לּכנס האיׁש יכֹול ְִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
מחמת הּׂשכל, ׁשהיא ְֲִֵֵֶֶַַָֻקדּׁשה,
על היעּוצה ועצה המדּמה. ְְְְְִֵֶַַַַַָָהתּגּברּות
המדּמה, ׁשהּוא הּפתח, סתירת ְְִֶֶֶֶַַַַַזה:
לּטמא הּבא ּכמֹו: הּטמאה, ְְִֵֶַַָָָֻׁשהּוא

לֹו לח:)ּפֹותחין ּבחינת(יומא והּוא , ְְְִִַ
ד) רֹובץ.(בראשית חּטאת לּפתח :ֵֶַַַָ

הּנ"ל, הּגונין על־ ידי – ְְְִִֵַַַַָָּוסתירתֹו
הּנ"ל. הּבֹורא ּגדּלת והםׁשהּוא ְְֵֶַַַַֻ ֵ 

כו־ ּתלּבחינת – דףּכֹותל משפטים (זוהר ְִֶַ ֵ 

הּקדֹוׁש,כ"ו.קטז.) ׁשם ּבחינת ְִֵֶַַָזה
ּגונין, ּבחינת ׁשּכתּובׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִֶֶַָָ

כז) אֹורֹות(תהלים ׁשהּוא – אֹורי ה' :ִֶ
ּבגדי ּבחינת ׁשהּוא – ויׁשעי ְְְְְִִִִִֵֶַַָהּגונין.

והּוא הּנ"ל. לֹוּתליׁשע ּפֹונין ׁשהּכל ְֵֶַַַ ִֶַֹ
שם) ּבֹו(זוהר להסּתּכל ּותאבין :(ב), ְְְִִֵֵַ

זכרֹונֹו רּבנּו לׁשֹון – ּכאן עד כ"ד ְְִִִֵַַָָמּסימן

ְִָָלברכה:

הּקלּפהּגםה להכניע ׁשּכדי ּדע, ַ ְְְְִִֵֶַַַַָ
מדרגה ׁשּבכל ְְְֵֶֶֶַַַָָהמסּבבת
ׂשמחה ׁשּיעֹורר צריְך על־ זה ְְִִֵֶֶַַַָָּכּנ"ל,
ׁשּיׂשמח הינּו עצמֹו, על מצוה ְְְְִִֶֶַַַַָׁשל
להתקרב ׁשּזכה ׁשּיזּכר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹעל־ ידי
להתקרב וזכה יתּברְך, ְְְְְִִֵֵַַָָָָלהּׁשם
להּׁשם אֹותֹו המקרבין ְְְִִִֵַַַַָלּצּדיקים
הּוא זֹו, הּׂשמחה ועל־ידי ְְְְִִֵַַַָָיתּברְך,
ׁשנּיה: למדרגה ונכנס הּקלּפה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמׁשּבר

א): לאֹות רּוחזבחי(ׁשּיְך אלקים ְִַָ ְ ֵ ֱִַֹ
ׁשּׁשבירת ְְִִֶַָָנׁשּברה,
ׁשם. עּין וכּו' הּקרּבנֹות הם ְְְִֵֵַַַָָָהּדמיֹון
ּכי הּקרּבנֹות, על סמיכה ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָָוזה
ׁשהם מּבהמֹות, מביאין ְְְִִִֵֵֶַָָהּקרּבנֹות
יׁש הּבהמה ּכי המדּמה, ּכח ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹּבחינת
ּוכׁשאדם המדּמה, ּכח ּכן ּגם ְְֵֶֶַַַַָָָֹלּה
ּדהינּו ׁשּבּלב, המדּמה אחר ְְְֵֵֶֶַַַַַַהֹולְך
ׁשּבאין וׁשלֹום, חס ּתאוֹותיו, ְֲִֶַַַַָָָאחר
ּבהמה מעׂשה זהּו – המדּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹמּכח
ּכח לּה יׁש הּבהמה ּגם ּכי ְִֵֵַַַַָָָֹמּמׁש,
חס חֹוטא ּכׁשאדם ּכן ועל ְְְֵֵֶֶַַַַָָהמדּמה.

ע"ב.(·) ר' ויגש זוהר עיין



כה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מנא לן 341 ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי

על־ידי ּבאין החטאים וכל ְְְֲִִֵַַָָָָוׁשלֹום,
ּכל נמׁשכין ׁשּמּׁשם המדּמה, ְְִִִֶֶַַַָָָֹּכח
להביא צריְך הּוא ּכן על ְֲִִֵַַַָָהּתאוֹות,
עליו לסמְך וצריְך מּבהמֹות ְְְְִִִֵָָָָָֹקרּבן
הּקרּבן על חטאיו ּכל ְְְֲִַַַָָָָָּולהתוּדֹות
נמׁשכין ועל־ידי־זה הּסמיכה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבׁשעת
על המדּמה ּכח וכל החטאים ְְֲִֶַַַַַָָָֹּכל
ּכּנ"ל. מדּמה ּבחינת ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַַַַָהּבהמה,

ׁשחיטה – לסמיכה ּתכף ,(ג)ואחר־ּכְך: ְְְִִִֵֶַַָָָ
ועל־ ידי־ זה לקרּבן, הּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוׁשֹוחטין

המדּמה: ונׁשּבר ְְְְִִֶַַָָנכנע

ג'): ב' לאֹות ׁשּכׁשאדםמבאר(ׁשּיְך ׁשם, ְְַָ ָֹ ְֶֶָָָ
מּמדרגה ְְִֵֶַָָנעּתק
אּלּו ּדרְך לילְך לֹו צריְך אז ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָלמדרגה,
הּקדּׁשה. אל להּגיע ּכדי ְְְְִִֵֶַַַַָֻהּדמיֹונֹות
הּׁשנּיה, להּמדרגה ּכׁשעֹולה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָותכף
ׁשּבּמדרגה הּקלּפֹות נתעֹוררין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאזי
אֹותם להכניע וצריְך אֹותֹו, ְְְְְִִִַַַָָּומסּבבין

ואף־ על־ּפימח ׁשם. עּין וכּו' דׁש ְְִֵֵַַַָָָ
ׁשּבּמדרגה הּקלּפה נׁשּבר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אף־על־ ּפי־ כן וכּו', ְְִֵֶַַָָהעליֹונה
מּׁשם נעּתק העליֹון ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָּכׁשּפנימּיּות

עֹולה,(ּופנימּיּות)וחיצֹונּיּות הּתחּתֹון ְְְִִִִֶַַ
ׁשם. עּין וכּו' ונעֹור חֹוזר הּקלּפה ְְְֲִֵֵֵַַַָָאזי
טֹועין ּובזה הּלׁשֹון: ּבזה אז ְְִֶֶַַָָָָואמר
נדמה ׁשּפתאם הרּבה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹהחסידים
אין ּובאמת ה', מעבֹודת ׁשּנפלּו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָלהם
ׁשּצריכין מחמת רק ּכלל, נפילה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָזה
ואז למדרגה, מּמדרגה ְְְְֲִֵֵַַַָָָלעלֹות

מחדׁש ּומתּגּברין ְְְְִִִִֵַָָמתעֹוררין
והּבלּבּולים הּתאוֹות ׁשהם ְְְֲִִִֵֶַַַַהּקלּפֹות,
והּמניעֹות והּמחׁשבֹות ְְְְְֲִִַַַַָוהּדמיֹונֹות
ּבכל להתּגּבר צריכין ּכן על ְְְְִִִֵֵַַַַָּכּנ"ל,
ּולׁשּבר ּולהכניע לחזר מחדׁש ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹּפעם
ׁשּבכל וכּו' והּמניעֹות ְְְְְִִֶַַָהּקלּפֹות
ּבאמת אבל מחדׁש, ּומדרגה ְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָמדרגה

ּכּנ"ל: ּכלל נפילה זה ְְִֵֶַַָָאין

ג): לאֹות אדםודע(ׁשּיְך ּבני ׁשני ׁשאין ְְַָ ַ ְְֵֵֵֶָָ
נמצא וכּו', ְְִִָָׁשוין
מּמדרגתֹו לעלֹות רֹוצה ְְֲִֵֶֶֶַַָָּכׁשאחד
הֹולְך אזי יֹותר, עליֹונה ְְְֲֵֵֵֶַַָָלמדרגה
ּבאֹותּה העֹומד האדם ְְְֵֶָָָָָָונעּתק
ונעּתק והֹולְך העליֹונה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָהּמדרגה
ואמר וכּו'. עליֹונה הּיֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָלּמדרגה
הרמה, ּבחינת וזה הּלׁשֹון: ּבזה ְְְֲִֶֶַַָָָָאז
חברֹו, את ּומגּביּה מרים ּׁשאחד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָמה
ׁשּבּמדרגה האדם ׁשּזה על־ ידי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכי
על־ לדרּגא, מּדרּגא עלה ְְְְִַַַַַָָָָָהּתחּתֹונה
חברֹו את והרים הגּביּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַידי־זה
למעלה לעלֹות העליֹונה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּמדרגה
ּדחברֹו, חברֹו וכן יֹותר. ְְֲֲֵֵֵֵֶַָעליֹונה
עֹוד עלה מחברֹו, יֹותר עֹוד ֲֵֵֵַַָָָהּגבֹוּה
למעלה, למעלה וכן למעלה, ְְְְְְְֵֵַַַָָָיֹותר
אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו אפׁשר אי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָּכי

ּכּנ"ל: אחת ׁשאמראחרּבמדרגה ְְֵַַַַַַָ ַ ֶַָ
ּכל וקֹורא מכּנה וׁשם הּנ"ל, ְְְֲֵֶַַַַָָָמאמר
המדּמה, ּכח ּבׁשם הרע הּיצר ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּתאוֹות

ע"א.(‚) צג מנחות



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שמב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

לֹו ּולכּנֹות לֹו לקרא צריכין אז: ְְְִִִַַָָֹאמר
והּיצר להּבעל־ ּדבר הינּו אחר, ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָׁשם
אחר, ּבׁשם אֹותֹו לקרֹות צריכין ְְְִִִֵֵַָָהרע

ּבׁש עֹוד לקרֹותֹו ׁשּלא יצרּדהינּו ם ְְְְִֵֵֶֶַֹ
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zÚ„È ‰z‡ Èk .ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ�b‰Ó Ì�È‡L ÌÈi�Úa ÌÏBÚÏ ÏLk‡ ‡lL È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ∆…∆»≈¿»«¬ƒƒ∆≈»¿À»ƒ«¿»ƒ«»»«¿»
ÔÈÁ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰ÎBÊ È�È‡Â ,ÌÈ�ÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰Â ,e�Á�‡ Ì„Â ¯N· Èk e�È‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…≈ƒ»»»»¬»¿¿»»»ƒ¿∆»≈«ƒ¿≈ƒ∆≈«¿«¿ƒ
ÈÏ ÔÈÓÊ˙Â E·eËa ÌÁ¯zL Ètk EÈÏ‡ ÈzÁhL ÔkŒÏÚ .ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡LÏ ÌÈ�e‚‰‰ ÔÈa≈«¬ƒ¿∆≈»¬ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈∆«»∆¿«≈¿¿¿«¿ƒƒ
ÏÎa Ì˜ÈÊÁ‰Ï ‰kÊ‡L È�¯ÊÚ˙Â .Ì‰a ˙BkÊÏ ˙Ó‡a ÌÈ¯LÎe ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�Ú „ÈÓ»̇ƒ¬ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ∆¡∆ƒ¿»∆¿««¿≈ƒ∆∆¿∆¿«¬ƒ»¿»

„Ú ,˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òa ··Ï ·eË·e ‰ÁÓN· ‰a¯‰ ‰˜„ˆ Ì‰Ï ÔzÏ ÊÚ‰kÊ‡L …ƒ≈»∆¿»»«¿≈¿ƒ¿»¿≈»¿≈∆»ƒ»«∆∆¿∆
ÔÈ�Âb ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔBÓÓa ÔÈLaÏÓ‰ ÔÈ‡lÚ ÔÈ�Âb‰ Ïk ÈlL ‰˜„v‰ È„È ÏÚ ¯¯BÚ˙iL∆ƒ¿≈«¿≈«¿»»∆ƒ»«¿»ƒƒ»ƒ«¿À»ƒ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒ
ÏB„b ¯B‡· e¯È‡ÈÂ ‰Ê· ‰Ê ÌÈLB„w‰ ÔÈ�Âb‰ eÏÏÎÈÂ ,Ì‰a ¯‡t˙Ó ‰z‡L ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»≈»∆¿À¿¿««¿ƒ«¿ƒ∆»∆¿»ƒ¿»
ÌÓB¯˙˙Â Ïcb˙˙Â ‡O�˙˙Â ¯‡t˙˙Â .C¯a˙È ‡¯Ba‰ ˙l„‚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰lb˙iL „Ú«∆ƒ¿«∆«¿≈∆¿À««≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
‰kÊ�Â .e�lL ‰˜„v‰ È„È ÏÚ e¯È‡ÈÂ eÏÏÎÈÂ elb˙iL ÌÈLB„w‰ ÔÈ�Âb‰ ˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«««¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿¿¿»ƒ«¿≈«¿»»∆»¿ƒ¿∆

."‰˜„ˆ ÏÈÚÓ ,ÚLÈ È„‚·" ‰Ê È„È ÏÚ ÌÈNÚ� eÈ‰iL∆ƒ¿«¬ƒ«¿≈∆ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»»

È�¯ÊÚ˙Â‰È‰‡Â .‰M„˜c ‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ ‰kÊ‡L ,‰Â‰Èa NeNÏÂ ÏÈ‚Ï EÈÓÁ¯a ¿««¿≈ƒ¿«¬∆»ƒ¿»«…»∆∆¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿À»¿∆¿∆
Ú¯Ê ÏÏÎa ˙BÈ‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· È�˙ÈkÊ ¯L‡ ÏÚ „ÈÓz ‰ÁÓNa¿ƒ¿»»ƒ«¬∆ƒƒ«ƒ¿«¬∆»«ƒƒ¿ƒ¿»∆«



345כה ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

.ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏe EÈÓÈÓ˙e EÈ‡¯ÈÏ ¯aÁ˙‰Ïe E˙„B·ÚÏ ·¯˜˙‰Ïe ,EÈ„·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»∆¿ƒ¿»≈«¬»∆¿ƒ¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆¿«ƒƒ¬ƒƒƒ
È„‚a È�LÈaÏ‰ Èk ,È‰Ï‡a ÈLÙ� Ï‚z ,‰Â‰Èa NÈN‡ NBN" :·e˙kL ‡¯˜Ó Èa Ìi˜ÈÂƒÀ«ƒƒ¿»∆»»ƒ«…»»≈«¿ƒ≈…«ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈
˙B�BÈÓc‰Â ˙BtÏw‰ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏ ‰Ê È„È ÏÚ È�¯ÊÚ˙Â ."È�ËÚÈ ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ ,ÚLÈ∆«¿ƒ¿»»¿»»ƒ¿««¿≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿«≈»«¿ƒ¿«ƒ¿
˙B‚¯„n‰ Ïk ¯‰ËÏe Lc˜Ïe ,‡b¯„Â ‡b¯c ÏÎaL ˙BÚÈ�n‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â ˙B‡z‰Â¿««¬¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¿»¿«¿»¿«≈¿«≈»««¿≈
‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÌÚt ÏÎa ˙BÏÚÏÂ ,„ÈÓ˙ ÈÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ‰kÊ‡Â .˙BtÏw‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿∆¿∆¿«≈¿«≈«¿ƒ»ƒ¿«¬¿»««ƒ«¿≈»
‰‚¯„ÓÏ ‰kÊ‡L „Ú ,‰ÏB„b ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰pÓÈ‰ ‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿»≈∆»ƒ¿À»¿»√»¿»«∆∆¿∆¿«¿≈»

:ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ ˙‚¯„ÓÏ ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»¿«¿≈««ƒƒ¬ƒƒƒ

È�¯ÊÚÂ„Ú ,ÈÏ ¯zna Ì‚ ÈÓˆÚ Lc˜Ïe ¯‰ËÏ ‰kÊ‡L È�ÚiÒÂ È�˜fÁÂ È�ˆn‡Â ¿»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆∆¿∆¿«≈¿«≈«¿ƒ««À»ƒ«
.‡ˆBiÎÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰L ,˙eL¯‰ È¯·„a Ì‚ E˙B‡ „·ÚÏ ‰kÊ‡L∆∆¿∆«¬…¿«¿ƒ¿≈»¿∆≈¬ƒ»¿ƒ»¿«≈
‰¯B˙ ‡e‰L ˙eiÓÈ�t ‰„B·Úa ,˙B„B·Ú‰ ÈzLa ÏB„b ˙eÓÏLa ÌÏL ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬«¬»¿ƒƒ∆»
.Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡Le ‰È˙Le ‰ÏÈÎ‡ ‡e‰L .˙ei�BˆÈÁ ‰„B·Ú·e ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BˆÓeƒ¿«¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¬ƒ»¿ƒ»¿»»¿≈«
el‡‰ ˙B„B·Ú‰ ÈzLe .˙eÓÏLa el‡‰ ˙B„B·Ú ÈzLa ¯B‰ËÂ LB„˜ ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿≈¿≈»¬»≈
ÌÚt ÏÎa ÔÈNÚ� eÈ‰iL „Ú ¯˙BÈa dB·b ‰M„˜a ÌÚt ÏÎa eÎkcÊÈÂ e¯¯a˙Èƒ¿»¿¿ƒ¿«¿¿»««ƒ¿À»»«¿≈«∆ƒ¿«¬ƒ¿»««

ÈÎ¯ˆ ¯‡Le È˙i˙Le È˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL „Ú ˙eiÓÈ�t ˙ei�BˆÈÁ‰Ó‰ÏB„b ‰M„˜a Ûeb‰ ≈«ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»¿≈«ƒ¿À»¿»
˙eÓÏL·e dB·b ‰M„˜a eÎkcÊÈ ÈlL ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ˙M„˜e .˙BˆÓe ‰¯Bz ˙M„˜aƒ¿À«»ƒ¿¿À««»¿«ƒ¿∆ƒƒ¿«¿ƒ¿À»»«ƒ¿≈
ÔÈNÚ� eÈ‰È ÌÚt ÏÎ·e .‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ÌÚt ÏÎa ˙BÏÚÏ ‰kÊ‡Â .¯˙BÈa ÏB„b»¿≈¿∆¿∆«¬¿»««ƒ«¿»¿«¿»¿»««ƒ¿«¬ƒ
‰Ê eÏÏÎÈ Ï‡¯NÈ ÏkL ‰kÊ�Â .¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ ˙eiÓÈ�t‰Â ˙eiÓÈ�t ˙ei�BˆÈÁ‰Ó≈«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒ«¬∆¿«¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈À¿¿∆
˙‡ ‰Ê eÓÈ¯ÈÂ e‰Èa‚È Ï‡¯NÈ ÏkL „Ú ÏB„b ÌBÏL·e ˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a ‰Ê·»∆¿«¬»¿«¬»¿≈¿»»«∆»ƒ¿»≈«¿ƒ¿»ƒ∆∆
Ìe¯Ï ˙BÏÚÏ ‰kÊpL „Ú ,‰ÏB„b ‰M„˜a ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚnÓe ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ‰Ê∆ƒ«¿≈»¿«¿≈»ƒ«¬»¿«¿»ƒ¿À»¿»«∆ƒ¿∆«¬¿
e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È Ea ÏÏk‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰M„w‰ ÏL ‰�BÈÏÚ‰ ‰ÏÚn‰««¬»»∆¿»∆«¿À»«∆ƒ¿∆¿ƒ»≈¿¿…»¡…≈≈…≈¬≈

:ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „Ú ÈÓÏBÚÏ¿¿≈«¿≈«¿»ƒ

ÌÁ¯˙eÌlk ˙B�a¯w‰ Ïk ˙¯Bz EÈ�ÙÏ ¯cÒÏe ¯ÓBÏ ‰kÊpL e�¯ÊÚa ‰È‰˙Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿ƒ¿∆¿∆¿≈∆ƒ¿∆«¿«≈¿»∆«»«»¿»À»
‰ÏÚzL „Ú .‰‡¯B�Â ‰ÏB„b ‰M„˜·e ‰ÓeˆÚ ‰�eÎa ˙BÁ�Óe ˙¯Ë˜e¿…∆¿»¿«»»¬»ƒ¿À»¿»¿»»«∆«¬∆
ÌÓB˜Ó·e ÌpÓÊ·e Ì„ÚBÓa Ìlk ˙B�a¯w‰ Ïk e�·¯˜‰ el‡k EÈ�ÙÏ e�˙¯ÈÓ‡¬ƒ»≈¿»∆¿ƒƒ¿«¿»«»¿»À»¿¬»ƒ¿«»ƒ¿»
‰Á�nÏ ‰ÏBÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê" :·e˙kL BÓk e�È˙ÙN ÌÈ¯t ‰ÓlL�e .Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»¿«¿»»ƒ¿»≈¿∆»…«»»»«ƒ¿»
¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊ�Â ."ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe ÌÈ‡elnÏÂ ÌL‡ÏÂ ˙‡hÁÏÂ¿««»¿»»»¿«ƒƒ¿∆««¿»ƒ¿ƒ¿∆«¿≈∆¿«¿ƒ«¿«≈
¯‰Ó˙e .e�Ïe·b ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ È¯Ó‚Ï BÏh·Ïe B˜lÒÏe BL¯‚Ï ,‰n„Ó‰ Ák Ïh·Ïe¿«≈…««¿«∆¿»¿¿«¿¿«¿¿«¿≈≈»≈≈«¿≈¿«≈
˙B�a¯w‰ Ïk EÈ�ÙÏ ·È¯˜� ÌLÂ e�z¯‡Ù˙Â e�Lc˜Ó ˙Èa ‰�·˙Â e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â¿»ƒ¿»√≈¿ƒ¿∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ¿»∆»«»¿»
Ì‰L Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ eÏha˙pL ÌÈ¯·„ ‰LÏL e�Ï e¯ÊÁÈÂ .e�„Ú· e¯tÎiL∆¿«¿«¬≈¿À¿¿»¿»¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆»«≈«ƒ¿»∆≈

‰kÊ�Â .‰�Ó‡Â ÌÈÙeˆ ˙Ù�Â ¯ÈÓM‰]˙BÏÚÏ[‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓÏ ,‰M„˜c ÏÎO‰ Ï‡ «»ƒ¿…∆ƒ«¬»»¿ƒ¿∆«¬∆«≈∆ƒ¿À»¿«¿««»¿»



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שמו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

„ÈÓz E˙B‡ „·ÚÏ ‰kÊ�Â ."‡ˆÈ ‰Â‰È ˙ÈaÓ ÔÈÚÓe" :·e˙kL BÓk .‰Â‰È ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ≈¿…»¿∆»«¿»ƒ≈¿…»≈≈¿ƒ¿∆«¬…¿»ƒ
:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ e�ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ‰M„˜c ˙Ú„Â ‰�È·e ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»»««ƒ¿À»∆¡»¿≈»∆¡∆»»≈¿»»≈¿»≈

כותורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

נפקרציצא היכא ּבביעּותּה, ּדמית ְ ִ ָ ְ ָ ֵ ְ ֵ ֵ ֵ ָ ָ ֵ 
ּדעל: ּבהינּו להֹו: ואמר  ָ ְ ְ ַ ְ ְ ַ ָ ְ ָרּוחא.

ִַרׁש"י:
ּדמיתּדמיתּדמיתּדמית.... ּבתֹוְךרציצארציצארציצארציצא ׁשּמת אפרֹוח ְְ ְְִִ ִִָָ ְְָָ ְְָָ ֵֵָָ ְְֵֵֵֶֶַ

ְִָקלּפתֹו:

ּבחינתרציצא, זה אפרֹוח. זה ְ ִ ָ ְְִֶֶֶַַ
ּבחינת עב)צּדיק, :(תהלים ְִִַַ

אֹותֹו: ׁשּׁשאלּו צּדיק. ּבימיו ְְֲִִֶַַָָָיפרח
ּומֹוסר עצמֹו, את ׁשּממית ְִִֵֵֶֶַַַהּצּדיק
ּבאיזה – ּובעּותּה ּבצלֹותּה נפׁשֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָאת
לֹו צריְך הּתפּלה, מן הּמקֹומֹות ְְִִִִַַָָמן
להם: והׁשיב ּביֹותר. נפׁשֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַָֹלמסר

ּדעל. לֹוהיכא ׁשּיׁש איְך הינּו ֵ ָ ְ ָ ְֵֵֶַ
איְך הינּו הּקדּׁשה, ניצֹוצי ְְְֲִֵֵַַַָֻלהעלֹות
וצריְך זרֹות, מחׁשבֹות ּבֹו ְְֲִִִֶַָָָָׁשּנכנסים
למסר לֹו צריְך ׁשם ּכּידּוע, ְְֲִִַַַָָָָֹלהעלֹותם

ְַנפׁשֹו:

כו תפילה

È‰ÈÈ˙lÙz Ïlt˙‰Ï È�kÊ˙e È�¯ÊÚzL e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ
.‰�ek ‡Ï· ÈtÓ ‰lÙz‰ ÏL ¯eac ÌeL ‡ˆÈ ‡lL ‰kÊ‡Â .‰ÏB„b ‰�eÎa EÈ�ÙÏ¿»∆¿«»»¿»¿∆¿∆∆…≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒƒ¿…«»»
ÔeÎ‡Â ,¯a„Ó È�‡M ‰Ó ÚÓL‡L ,ÈtÓ ‡ÈˆBÓ È�‡M ‰Ó ·ËÈ‰ ÈaÏ·e È�Ê‡a ÚÓL‡Â¿∆¿«¿»¿«¿ƒƒ≈≈«∆¬ƒƒƒƒ∆∆¿««∆¬ƒ¿«≈«¬«≈
„ÈÓz ÔpÁ˙‰Ïe Ïlt˙‰Ï ‰kÊ‡L È�¯ÊÚ˙Â .‰lÙz‰ ÏL ¯ea„Â ¯eac ÏÎa ·ËÈ‰≈≈¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»¿««¿≈ƒ∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»ƒ
‰¯e·‚e Ák ÈÏ Ôz˙Â .‰lÙzaL ˙B¯Ê ˙B·LÁnÓ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .LÙ� ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«¬»»∆«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ…«¿»



כז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 347 ָ ִ ְרציצא

ÌÏh·Ïe ÌL¯‚Ïe Ì¯aLÏe ÌÚÈ�Î‰Ï ‰lÙzaL ˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»««¬»»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿»¿»¿»¿«¿»
:ÏÏk È˙lÙ˙Ï e·¯˜˙È ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰Óe˜Â¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡L .‰M„˜c ‰¯e·‚e ‰ˆÚÂ ˙Ú„Â ‰�Èa ÈaÏa Ô˙Â È˙¯ÊÚa ¿»¿∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»««¿≈»¿»ƒ¿À»∆∆¿∆¿ƒ¿«≈
ÒÁ ÏaÏ·Ï ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ ÈÏÚ ÌL ÌÈ‡aL ‰lÙza ÌB˜Ó ÏÎa ¯˙BÈa¿≈¿»»«¿ƒ»∆»ƒ»»««¬»»¿«¿≈«
LÙ� ˙¯ÈÒÓ·e „‡Ó ÌeˆÚÂ ÏB„b ˙e¯ab˙‰a ‡˜Èc ˙BÓB˜n‰ el‡a ¯ab˙‡L ÌBÏLÂ¿»∆∆¿«≈¿≈«¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿…ƒ¿ƒ«∆∆
„Ú ¯˙BÈÂ ¯˙BÈ Ê‡ ÈLÙ� ¯ÒÓ‡Â ,˙BÓeˆÚ˙Â ÊÚ ÏÎa Ê‡ ¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡Â .¯˙BÈa¿≈¿∆¿∆¿ƒ¿«≈»¿»…¿«¬¿∆¿…«¿ƒ»≈¿≈«
.ÌÈÏeaÏ·e ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏkÓ ‰lÙz‰ ˙‡ ¯‰ËÏe ,ÌÁv�Ïe Ì¯aLÏ ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«¿»¿«¿»¿«≈∆«¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¬»»ƒ¿ƒ
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כזתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

היכארציצא ּבביעּותּה, ּדמית ְ ִ ָ ְ ָ ֵ ְ ֵ ֵ ֵ ָ 
ּבהינּו להֹו: אמר רּוחא.  ְ ַ ְ ְ ַ ָ ָ ֵ ָנפק

 ָ ְּדעל:

לעבֹודתֹוּכיא העֹולם ּכל את למׁשְך ִ ְֲִֶַָָָָֹ
וכּלם אחד, ׁשכם ְְְְֶֶָָָֻלעבדֹו
ויתּפּללּו ּוזהבם ּכסּפם אלילי ְְְְְְֱִִִֵַַַָָָיׁשליכּו
הּדבר זה – לבד יתּברְך הּׁשם ְְִֵֶֶַַַַָָָאל

הּׁשלֹום לפי ודֹור ּדֹור ּבכל ְְֲִֶַַָָָנעׂשה
ּבין ׁשּיׁש הּׁשלֹום על־ידי ּכי ְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבּדֹור,
ּומסּבירים חֹוקרים והם האדם, ְְְְִִִֵֵַָָָּבני
מׁשליְך על־ ידי־ זה האמת, לזה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָזה
ּכסּפֹו, אלילי ׁשקר את איׁש ְֱִִֵֶֶֶַָּכל

להאמת: עצמֹו את ְְְֱֵֶֶַָָּומקרב

ׁשלֹום,ואיב לבחינת לבֹוא אפׁשר ְ ִ ְְִִֶַָָָ
הארת־ ּפנים, על־ידי ְִֵֶֶַַָָָאּלא

וזה לג)הדרת־ּפנים. וּיבא(בראשית : ְְִֶַַַָָֹ
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אתערּותא – ׁשכם עיר ׁשלם ְְֲִִֵֶַָָָֹיעקב
ּבחינת ג)ׁשל אחד,(צפניה ׁשכם לעבדֹו : ְְְְִֶֶֶַָָ

על־ הּוא וׁשלֹום ׁשלֹום. על־ ידי ְְֵַַָָהּוא
ּפנים, הארת ׁשהּוא יעקב, ּבחינת ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשּופרּה ּכעין ּדיעקב ׁשּופרּה ְְְְְֲִֵֵֵַַֹּבחינת

ע"ש)ּדאדם פד. ּבחינת(ב"מ וזה (תהלים, ְְְִֶַָָ
יעקב:כד) פניָך מבקׁשי :ְְֲֵֶַַָֹ

ּדרּוׁשיוהדרת־ּפניםג ּבחינת זה ְ ַ ְ ַ ָ ִ ְְִֵֶַ
ׁשהּתֹורה ֶַַָָהּתֹורה,
מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְִִִֵֶֶֶֹנדרׁשת

ּת (ׁשלׁש־ עׂשרה) מי"ג ּקּוניהּנמׁשכים ְְְִִִִֵֵֶַָֹ
סב.)ּדקנא אחרי הדרת(זוהר מּבחינת , ְְְִִִַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יט)ּפנים, והדרּת(ויקרא : ְְְִֶַָָָָ
זקן: ְֵֵָּפני

ּבי"גּולפיד חכמתֹו ההזּדּככּות ְ ִ ְְְְִַַָָ
מּדֹות ְְִִֵֶֹ(ּבׁשלׁש־עׂשרה)
רּנתֹו. קֹול הזּדּככּות ּכן הּנ"ל, ְְִִֵֵַַַָאּלּו

חכמה קנה זה – זקן (קידושיןּבבחינת: ְְִִֵֶַָָָָָ
קֹוללב:) מֹוציא הּקנה זוהר, ועיין סא (ברכות ִֶַָ

רלה:) רלד רלב דף וזהפנחס ב). הראיני(שה"ש : ְְִִֶַ
הדרת־ ּפנים, ּבחינת זה מראיְך, ְְְִִִֶֶַַַַַָאת
קֹולְך את הׁשמיעני ּכּנ"ל. זקן ְְִִִִֵֵֶַַַַָּבחינת
ּדרּוׁשי ׁשל החכמה לפי הּקֹול ּכי –ְְְִִֵֶַַָָ
ׁשלׁש־עׂשרה ׁשל הּׂשכל לפי ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹהּתֹורה,
הּתֹורה. את ּבהם ּדֹורׁש ׁשהּוא ִֵֶֶֶַָָמּדֹות

ה)וזהּו החכמה(עמוס ּכי וחיּו, ּדרׁשּוני : ְְְְִִִִֶַָָ
ּבעליה את ז)ּתחּיה :(קהלת ְְֶֶֶַָָ

על־ידיּוכׁשּנזּדּכה אז קֹולֹו, ְ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְֵַָ
לבד קֹולֹו ְְַַַָהׁשמעת
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּדּבּור, ְִַָָֹּבלא

ּבבחינת צרתֹו, ּבעת (תהליםמֹוׁשיעֹו ְְִִִֵַָָ
אתקו) ּבׁשמעֹו להם, ּבּצר (ה') וּירא :ְְְֶֶַַַַָָ

קֹולֹו, ׁשמיעת על־ידי – ְְִִֵַַָָרּנתם
ׁשּמצר מי רֹואה ִֵֵֶֶַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

וזהּו לנּו. מצר עּכּו"ם איזהּו (דבריםלֹו, ְֵֵֵֶֶַָ
לׁשֹוןכז) ּבׁשבעים – היטב ּבאר ,(א): ְְִִֵֵֵַָ

ׁשּמּׁשם הּתֹורה, ּודרּוׁשי ְִִֵֵֶֶַָָׁשּפרּוׁשים
לנּו היטיב ידם על הּקֹול, ְִֵַַָָָּתֹוצאֹות
העּכּו"ם, ּובכל הּלׁשֹונֹות ְְְַַָָָּבכל

ראׁשי־רתאׁשמעֹוּבּבבחינת ּנתם, ְְִִַ ְֶָ ִ ֵָָָ
ּפרּוׁשּבארתבֹות לׁשֹון הּוא ּובאר , ֵַ ֵ ְֵֵַ

ְּודרּוׁש:

אפׁשרּולהדרת־ּפניםו אי הּנ"ל ְ ַ ְ ַ ָ ִ ְִֶַַָ
על־ אּלא ֶַָָלבֹוא

ּבבחינת הּברית, ּתּקּון אידי הימים (דברי ְְְִִִִֵַַ
וחדוהטז) ּכׁש"עז לפניו", והדר "הֹוד :ְְְְְֶֶָָָָָֹ

ּבעז, הּנקרא ּברית, ׁשהּוא ְְְִִִֶַַָֹּבמקֹומֹו",
ּדמטרֹוניתא חדוה (שמותוזה.(ב)והּוא ְְְְְִֶַָָ ֶ 

–:טו) ּברית.עּזי ּבחינת –זה וזמרת ָ ִ ְְְִִֶַ ִ ְ ָ 
קֹול. ּבחינת –זה ליׁשּועה לי ויהי ְִֶַַ ְ ִ ִ ִ ָ 

וזה וכּו': להם ּבּצר (ה') וּירא ְְְְִִֶֶַַַַַָּבבחינת
לברכה זכרֹונם חכמינּו (סוטהׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

נתנּו:ל:) הּים, מן יׂשראל  ְ ָ ָ ַ ִ ֵ ָ ְ ִ ָ ֶ ְּכׁשעלּו
ׁשירה.ע לֹומר הּיםיניהם על ּכי ֵ ֵ ֶ ַ ִ ָ ִַַָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּברית, ּבחינת ְְְְְִִִֶַַָָנתּגּלה

שם.(‡) בפרש"י מובא לב, א.(·)סוטה פרק הזמירות שער פע"ח עיין
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ראה הּים לברכה: זכרֹונם ְְֲִִֵַָָָָָָָחכמינּו
החּוצה וּיצא – (וינס) וישבוּינס (מ"ר ֵֵַַַַָָָָֹ

ז) עיניהם.פרשה ּבחינתנתנּו זה – ָ ְ ֵ ֵ ֶ ְִֶַ
קנה זה – זקן ּבחינת ְְִִֵֶַַַָָָָהדרת־ ּפנים,

רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ג)חכמה, :(בראשית ְְִֵֵֶַָָ
ׁשם על – ׁשניהם עיני ְְִֵֵֵֵֶַַַָָוּתּפקחנה

נאמר. ׁשירההחכמה זהלֹומר – ְֱֶַַַָָ ִ ָ ֶ
על־ידי ׁשּנתּגּלה קֹול, ְְְִִֵֶַַַָּבחינת

ׁשאמרּו וזה שם)החכמה. :(סוטה ְְְֶֶַָָָ
אלי זה אמרּו: ויֹונקים ְְְְִִִֵֶָעֹוללים

ּבחינתזהואנוהּו, ּברית, ּבחינת – ְְֵֶַ ְְְִִִַַ
ג) האֹות.(שמות לָך וזה זהואנוהּו: – ְְְֶָ ַ ְ ֵ ֶ

ּפרּוׁש וזהּו הדרת־ ּפנים. (משליּבחינת ְְְִִֵֶַַַָ
זהכט) הֹון הֹון, יאּבד זֹונֹות רעה :ְֶֶֶַֹ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו קֹול, ְְְֲִֵֶַָָּבחינת
– מהֹונָך ה' את ּכּבד לברכה: ְְְִִֵֵֶַָָָזכרֹונם

מּגרֹונָך. אּלא מהֹונָך ּתקרי (כמובאאל ְְְְִִֵֵֶַָ
ג משלי ברש"י וכן הפסיקתא בשם נג סי' היטב בבאר

לך נתן אם וכו' מחננך אלא הפסיקתא ולשון שם. בהג"ה

וכו') ערב נפּגםקול ּבּברית, ּוכׁשּפֹוגם ;ְְְִִֵֶַָ
ּכמֹו ּבריתֹו, ׁשּׁשמר ויעקב ְְְֲִֶַַָֹקֹולֹו.

מט) לּקֹול,(בראשית זכה אֹוני, ראׁשית :ִִֵַָָ
כז)ּבבחינת יעקב.(שם קֹול הּקל : ְֲִִַַַֹֹ

ּבבחינת לׁשלֹום, זֹוכה קֹול ְְְִִִִֶַַָּומּבחינת
א) –(שה"ש לׁשלמה אׁשר הּׁשירים ׁשיר :ְֲִִִִֶַֹֹ

ׁשּלֹו ׁשהּׁשלֹום זה,(ג)לּמלְך ּובׁשביל . ְִִֶֶֶֶֶַַָ
הּים ׁשירת ׁשל רּנה קֹול אחר ִִֵֶֶַַַַָָּתכף

ׁשלֹום לׁשּבת ׁשּכתּוב(ד)זכּו ּכמֹו . ְְֶַַָָָ
טו) ּבמרה(שמות וׁשּבת מרתה, וּיבאּו :ְְַַָָָָָָָֹ

נו:)נצטּוה סנהדרין וזה(כשארז"ל שם). :(שמות ְְִֶַָ
ראׁשי־לירּוׁשריםמהםלּתעןו – ה' ַ ַַָ ִֶ ְִָ ַ ֵָ

זכּוׁשלֹוםתבֹות ׁשירה ׁשעל־ ידי , ֵָ ְִֵֶַָָ
ְָלׁשלֹום:

ׁשּבת־ ׁשלֹום,ודוקאז קּבלּו ּבמרה ְ ַ ְ ָ ְְִַַָָָ
הּׁשלֹום ּדרְך כן ִֵֶֶַָּכי

ּבבחינת ּבמרה, לח)להתלּבׁש :(ישעיה ְְְְִִִֵַַָָ
ׁשּכל ּכמֹו – מר לי מר לׁשלֹום ְְִִֵֶַָָָהּנה
ּכן מרים, ּבסּמים הם ְְִִֵֵַָָהרפּואֹות

רפּוא ׁשהּוא הּדברים,הּׁשלֹום, לכל ה ְְְִֶַַָָָָ
נז)ּבבחינת ולּקרֹוב(שם לרחֹוק ׁשלֹום : ְְִִַַָָָָ

החלׁשה ולפעמים ּורפאתיו. ה' ְְְְִִִַַָָָָֻאמר
ּביד יכלת ׁשאין עד ּכְך, ּכל ְְֵֶֶֶֶַַָָֹּגֹוברת
ואז הרפּואֹות, מרירּות לסּבל ְְְְִִֶַָָֹהחֹולה
החֹולה מן ידיהם מֹוׁשכין ְְְִִִֵֶֶַָהרֹופאים
ּכׁשהעוֹונֹות, ּכְך – אֹותֹו ְְֲֲִֶָָָּומיאׁשים
אז מאד, ּגֹוברים הּנפׁש, חלי ְְֳִִֵֶֶֶַָֹׁשהם
הרפּואֹות, מרירּות לסּבל יכֹול ְְְִִֵָָֹאין

לרׁשעים אמר ׁשלֹום אין מחואז: (ישעיה ְְִֵַָָָָָ
הּקדֹוׁש־נז) את חזקּיה ׁשּׁשּבח וזה .ְְִִִֶֶֶַַָָ

חּטאתיו ּכל ׁשהׁשליְך ְִִֶַָָָֹּברּוְך־הּוא,
יצטרְך ׁשּלא ּכדי ּכתפֹו, ְְְִֵֵֵֶַַָֹאחר
ּבמרירּות הּׁשלֹום את ְְְִִִֶַַָלהלּביׁש

וזה, מרהרּבה. לי מר לׁשלֹום הּנה ְְִֵֶַ ֵ ְ ָ ַ ִ ָ 
לח) צריְך(שם לׁשלֹום ּכי ידּוע, זה הינּו ,ְְִִֶַַָָָ

מרדתמרירּות. נפׁשי חׁשקּת ואּתה ְְִ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַ ְ ִ ֵ ֶ ֶ 
רׁש"י:ׁשחת ּופרׁש ּבלי, מּׁשחת ּכתּוב (ׁשם ָ ַ ְִִִֵֵַַַָָ

ׁשחת) רדת ּבימּבלי ׁשאין ידעּת ּכי – ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חּטאתי. לפי מרירּות לסּבל ְְְִִִִַַָֹֹּכח

א.(‚) פרק רבה השירים ע"ב.(„)שיר קעו קרח זוהר עיין
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חטאי ּכל ּגו אחר ּכדיוהׁשלכּת – ְ ִ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ֵ ְ ָ ֲ ָ ָ ְֵ
ּכפי ּבמרירּות הּׁשלֹום ְְְִִִִֵֶַַָׁשּיתלּבׁש

וזה כד)יכלּתי. –(בראשית זקן ואברהם : ְְְְְִֵֶַָָָָ
וה' על־ ידי־ זה: הּנ"ל, זקן ְְֵֵֵֶַַַַַָעל־ ידי
ׁשלֹום, זה – ּבּכל אברהם את ְֵֶֶַַַָָָֹּברְך
את ּובֹורא ׁשלֹום עֹוׂשה ׁשּכתּוב: ְֵֶֶֶָָּכמֹו

ַֹהּכל:

עלּבגּופֹווׁשלֹוםח ּדרׁשּו לג: (ׁשּבת ְ ָ ְְַַָָ

ׁשלם": יעקב "וּיבא ֲֵַַָָָֹֹּפסּוק

וכּו') ּבממֹונֹו ׁשלֹום ּבגּופֹו, ּבארּבעׁשלֹום – ְְְְְַַָָָ
חברּתּה. על אחת ּתתּגּבר ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹמרֹות
זה ּבא יהיה ׁשּלא – ּבממֹונֹו ְְִֶֶֶָָָֹׁשלֹום
ּבת ׁשאמרה ּכמֹו זה, את ְְְֶֶֶַַָָָואכל

ּגריֹון ּבן סו:)נקּדימֹון ׁשלֹום(כתובות . ְְִֶַָֻ
וּיבא ואז: קׁשיֹות. ּבלא – ְְְְַָָָֹֹֻּבתֹורתֹו

ּכּנ"ל: ׁשכם עיר ׁשלם וזהיעקב ְְֲִֵֶַַַָֹ ֶ 
רצּוץ,רציצאּפרּוׁש: קנה ּבחינת – ְֵ ִ ָ ְִֶַָָ

רחֹוקים ׁשהם העּכּו"ם, ְִֵֵֶֶַָׁשהם
חכמה, קנה זה – זקן ְְִִֵֶַָָָָָמּבחינת
ּבקנה ּדבקים והם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָמהדרת־ּפנים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו סח)רצּוץ, ּגער(תהלים : ְְֶַָָ
קנה. ּבביעּותּהחּית הינּוּדמית – ְֶַַָ ָ ֵ ְ ֵ ֵ ְַ

ּוצלֹותם, ּבעּותם ּולבּטל ְְְִֵַָָָָלהמית
אּלא אחרים, מאלקים עֹוד ְֱֲִִִֵֵֵֶַָֹמּלבּקׁש

ה'. ּבׁשם ּכּלם נפקלקרא היכא ְְִֵֵָֹֻ ָ ָ ֵ 
אפׁשר,רּוחא אי הּבחינה זאת הינּו – ָ ְְְִִֶַַָָֹ

ׁשהּוא ּברית, ּתּקּון על־ידי ְְִִֵֶֶַָאּלא
ב)ּבחינת רּוח(יהושע עֹוד קמה ולא : ְְִַַָָֹ

ניצֹוצי ּומֹוציא מּפיק ואיְך ְְִִִִֵֵַּבאיׁש.
הּברית, ּפגם על־ידי ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַַָָֻהּקדּׁשה

להם: ּדעלואמר ׁשּנכנסּבהינּו ּבזה – ְְֶַָָ ַ ְ ְ ָ ְִֶֶָָ
רּוח ּבֹו ׁשּנכנס ּבזה הינּו רּוח, ְְִֶֶַַַָָּבֹו
והּוא זנּות, הרהּורי הינּו ְְְְְִֵַׁשטּות,
מּפיק הּוא ּבזה – ּתאותֹו ְֲִֵֶַַַָָמׁשּבר
ּפגם ׁשל הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְִִֵֶַַָֻּומֹוציא
ּתׁשּובת ּבחינת הּוא זה ּכי ְְְִִִֶַַַהּברית,

ה)הּמׁשקל ׁשבתּו(איכה מּׁשער זקנים : ְְִִִֵַַַָָָ
מּנגינתם: רּבנּוּבחּורים לׁשֹון ּכאן (עד ְְִִִֵַַַָָָ

ַז"ל)

לעיל): להם(ׁשּיְך ּבּצר (ה') וּירא ְְֵֶַַַַַָָ
על־ – רּנתם את ְְִֶַָָָּבׁשמעֹו
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא קֹולֹו, ׁשמיעת ְְִֵַַָָידי
מצר עּכּו"ם איזה לֹו, ׁשּמצר מי ִֵֵֵֵֵֶֶֶַרֹואה
חס ּכׁשּיׁש, ׁשעל־ ּכן ואמר, וכּו'. ְְְֵֵֶֶַַַָָלנּו
ליׂשראל וצרה ּגזרה איזה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָוׁשלֹום,
הּנּגּון לנּגן טֹוב אזי עּכּו"ם, ְֲִֵֵֵֶַַַַמאיזה
חס להם, ׁשּמצר העּכּו"ם אֹותּה ֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
– רּנתם את ּבׁשמעֹו וזהּו: ְְְְִֶֶָָָָוׁשלֹום.
ׁשּלהם, ונּגּון רּנה הינּו ּדיקא, ְְְִִִֶֶַַָָָָָרּנתם
ליׂשראל, ׁשּמצרה העּכּו"ם אֹותּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשל

וׁשלֹום: ְַָחס
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כז תפילה

È‰È.BlL ÌBÏM‰L CÏÓ ,ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,e�È˙·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬…≈¬«»∆∆∆«»∆
Ïk ÔÈa ÌBÏM‰ CLÓiL „Ú ÌBÏM‰ ‰a¯˙ÈÂ .Ï‡¯NÈ EnÚ ÔÈa ÌBÏL ÌÈNzL∆»ƒ»≈«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«»«∆À¿««»≈»
,B¯·ÁÏ „Á‡ ÔÈa ¯eË�˜Â ÔBÁv�Â ˙e¯Á˙Â ‰‡�˜Â ‰‡�N ÌeL ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ È‡a»≈»¿…ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¬¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»«¬≈

LÂ ‰·‰‡ ‰È‰È ˜¯L¯B„ B¯·ÁL ,B¯·Á ˙·‰‡a Ú„È „Á‡ ÏÎÂ .Ìlk ÔÈa ÏB„b ÌBÏ «ƒ¿∆«¬»¿»»≈À»¿»∆»≈«¿«¬«¬≈∆¬≈≈
ıa˜˙‰Ïe „ÚÂ˙‰Ï eÏÎeiL „Ú ,˙ÈiÁˆp‰ B˙ÁÏˆ‰a ıÙÁÂ B˙·‰‡ Lw·Óe B˙·BË»¿«≈«¬»¿»≈¿«¿»»«ƒ¿ƒƒ«∆¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
eÏÎeiL „Ú .˙Ó‡‰ ‰ÊÏ ‰Ê e¯ÈaÒÈÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê e¯a„ÈÂ ÂÈ¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk „ÁÈ««»∆»ƒ¬≈»ƒ«¿∆ƒ∆¿«¿ƒ∆»∆»¡∆«∆¿
.‰f‰ ÌÏBÚa ·ËÈ‰ ·ËÈ‰ BÓˆÚ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈkÊ‰Ïe ‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯¯BÚÏ¿≈∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«≈««¿≈≈≈≈»»«∆
‡l‡ Ï˙k ÏL BlˆÎ ‡ÏÂ Ï˜c ÏL BlˆÎ ‡Ï .¯·BÚ Ïˆ .ÔÈÚ Û¯‰k ¯·BÚ‰ ÌÏBÚ»»≈¿∆∆«ƒ≈≈…¿ƒ∆∆∆¿…¿ƒ∆…∆∆»
˙B‡z ÏkÓ ˙ÈÏÎz‰ e‰Ó B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ÁÈNÈÂ ¯a„ÈÂ .Á¯Bt‰ ÛBÚ ÏL BlˆÎ¿ƒ∆«≈«ƒ«≈¿»ƒ«»∆»ƒ¬≈«««¿ƒƒ»«¬
‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯a„Ï ea¯ÈÂ .‰ÏÙL ‡ÓÏÚ È‡‰Ï Ô�È˙‡ ‰Ó ÏÚÂ .ÂÈÏ·‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¬»»¿«»¬ƒ»¿«»¿»¿»»¿«¿¿«≈∆ƒ∆
¯eË�˜Â ÔBÁv� ÌeL ÈÏa ,‡aÏ„ ‡˜ÓÚÓ BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰aÁÂ ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a¿«¬»¿«¬»¿ƒ»¿»∆¡∆«¬ƒ≈À¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒ¿
ÈÏÈÏ‡ ˙‡ CÈÏL‰Ïe ,˙Ó‡a ‰Â‰È Ï‡ ·eLÏ B¯·Á ˙‡ „Á‡ Ïk ¯¯BÚiL „Ú .ÏÏk¿»«∆¿≈»∆»∆¬≈»∆¿…»∆¡∆¿«¿ƒ∆¡ƒ≈
Ïk Úˆa‰ È¯Á‡ ehÈ ‡ÏÂ Ú¯‰ ÌaÏ ˙e¯È¯La „BÚ eÎÏÈ ‡ÏÂ .B·‰Ê ÈÏÈÏ‡Â BtÒk«¿∆¡ƒ≈¿»¿…≈¿ƒ¿ƒƒ»»»¿…««¬≈«∆«»
.Ìa¯wÓ ˙eËL Áe¯‰ eL¯‚ÈÂ .Ï·‰Ó ÔB‰ ˙Ba¯‰Ï ˙B¯˙Bn‰ ¯Á‡ eÙc¯È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÓÈ¿≈∆¿…ƒ¿¿«««»¿«¿≈∆∆ƒ»¿»«¿ƒƒ¿»
‰·eL˙a ˙Ó‡a EÈÏ‡ Ï‡¯NÈ Ïk e·eLiL „Ú ,ÌÏBÚa ÌBÏM‰ Ïcb˙ÈÂ ‰a¯˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈«»»»«∆»»ƒ¿»≈≈∆∆¡∆ƒ¿»
BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ e¯ÈkÈÂ ,‡ÓÏÚc ÔÈn‡ Ïk Ì‚ e¯¯BÚ˙iL „Ú .·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿¿««∆ƒ¿¿«»Àƒ¿»¿»¿«ƒ»¡∆«¬ƒ
Èk" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .Ì‰ÈÏÚ E˙eÎÏÓ ÏÚ ˙‡ ÌlÎ eÏa˜ÈÂ EÈÏ‡ ÌlÎ e·eLÈÂ¿»À»≈∆ƒ«¿À»∆…«¿¿¬≈∆ƒÀ«ƒ¿»∆»ƒ
ÌÎL B„·ÚÏ(e ‰Â‰È ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ‰ ?Ïk Ï‡ Ct‰‡ Ê‡»∆¿…∆»»«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿…»¿»¿¿∆

:"„Á‡∆»

ÔÎ·eÌÈlc ÏÓBÁ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈»≈«¬ƒ≈«ƒ
È�kÊÂ .‰ÈÁ‡Â Ec·Ú ÏÚ ÏÓb ,˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,„ÒÁ‰Â ˙È¯a‰ ¯ÓBL≈«¿ƒ¿«∆∆«≈¿«»ƒ¿…««¿¿¿∆¿∆¿«≈ƒ
˙¯ÈÓLÏ ‰zÚÓ ‰kÊ‡L È�ÚÈLB‰Â È�¯ÊÚÂ ,ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯·e ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁ·«¬»∆»«ƒ¿«¬∆»¬ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆¿∆≈«»ƒ¿ƒ«
ÏkÓe ˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ ‰zÚÓ È�ÏÈv˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a L„˜ ˙È¯a‰«¿ƒ…∆∆¡∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈ƒ≈«»ƒ»ƒ≈¿««¿ƒƒ»

¯e‰¯‰ È�ÈÓ,‰¯e·‚e ‰ˆÚÂ ˙Ú„Â ‰�È·e ‰ÓÎÁ ÈÏ Ôz˙Â È¯ÊÚ· ‰È‰˙Â .ÌÈÚ¯ ÌÈ ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆ƒ»¿»ƒ»»««¿≈»¿»
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Ïˆp‰Ïe Ì‰Ó ËÏn‰Ï ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙BÚ¯ ˙B·LÁn‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿ƒ¿«≈«»««¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈
‰kÊ‡Â .ÈÏe·b ÏÚÓe ÈÏÚÓ ÌÏh·Ïe Ì¯aLÏe ÌL¯‚Ï ,ÏB„b‰ EÁÎa È¯Ó‚Ï Ì‰Ó≈∆¿«¿≈¿…¬«»¿»¿»¿«¿»¿«¿»≈»«≈«¿ƒ¿∆¿∆
.ÈÏˆ‡ ˙eËL Áe¯‰Ï ‰ÊÈÁ‡ ÌeL ‰È‰È ‡lL Èa¯wÓ ˙eËL Áe¯‰ Ïk L¯‚Ï EÈÓÁ¯·¿«¬∆¿»≈»»«¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆¬ƒ»¿»«¿∆¿ƒ

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ÈÏe·b ÏÚÓe ÈÏÚÓ BÏh·‡Â BL¯‚‡Â B¯aL‡ ˜«̄¬«¿«¬»¿«¬«¿≈»«≈«¿ƒ≈«»¿«»

È�¯ÊÚ˙ÂÁe¯‰ ÔÈa ˙BtÏwa È„È ÏÚ eÏÙpL ‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ� ÏÎ ‡ÈˆB‰Ï È�kÊ˙e ¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿À»∆»¿«»ƒ«¿ƒ≈»«
ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ˙Â .˙È¯a‰ Ì‚t È„È ÏÚ ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Â ˙eËL¿¿«ƒ¿»«¬»«¿≈¿««¿ƒ¿««¿≈ƒ¿«¬∆»¬ƒ
˙Ú ÏÎ·e .EÈÓÁ¯a Ôw˙‡ ÌL ÈzÏ˜ÏwL ÌB˜Ó·e ,LnÓ Ï˜Ln‰ ˙·eL˙Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆ƒ¿««ƒ¿»«»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»¬«≈¿«¬∆¿»≈
ÌL ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ÌBÏLÂ ÒÁ ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï eˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»««¿»«¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ»
Ïh·Ïe ¯Ú·Ïe ˜lÒÏe L¯‚Ï ,Èa¯wÓ ˙eËL Áe¯‰ L¯‚Ïe È˙Â‡z ¯aLÏ ‰kÊ‡ ‡˜Èc«¿»∆¿∆¿«≈«¬»ƒ¿»≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«≈¿«≈¿«≈
Ïk ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡L „Ú ,ÈpnÓ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙B·LÁn‰ Ïk»««¬»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ«∆∆¿∆«¿≈∆¿»≈¿«¬»
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מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שנח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

כחתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּביתאּבני אמרלן ּדעלמא. ּבאוירא ְ ִ ָ ֵ ָ ַ ֲ ִ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ַ 
ׁשמּיא ּבין ותלא קם  ָ ַ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ ֵׁשם,
לבני לי אּפיקּו להֹו: אמר  ֵ ְ ִ ִ ִ ַ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ְלארעא.
איּכא ּומי אמרּו: מהתם.  ָ ִ ִ ְ ָ ָ ָ ֵ ָ ִ ְוטינא
ּומי אמר: התם. לאּס ּוקי  ִ ַ ָ ָ ָ ֵ ַ ְ ֵ ָ ְּדמצי
ׁשמּיא ּבין ּביתא למבני ּדמצי  ָ ַ ְ ֵ ָ ֵ ֵ ְ ִ ְ ֵ ָ ְ ָ ִאיּכא

 ָ ְ ַ ְלארעא:

והמחרפיםהּמתנּגדיםא המבּזים ַ ִ ְ ַ ְ ִ ְְְְִִַַַָ
זה – הּׁשם ְִֵֵֶַיראי
מּתלמידי ּתֹורה ׁשּמקּבלים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָמחמת

יהּודאין ׁשדין ּתלמידי־(א)חכמים ּכי , ְְֲִִִִִֵֵַָָ
מקּבלים הם יהּודאין ׁשדין ְְְֲִִִִֵֵַָָחכמים
ּתֹורה להם ׁשּיׁש מהּׁשדין, ִֵֵֵֶֶַָָָָּתֹורתם
אּלּו ּובאלפין נפּולים. מאלפין ְְְְְְִִִֵַַָנפּולה

ּבׁשלמה ה)ּכתיב א וידּבר(מלכים : ְְְִִֵַַֹֹ
ׁשירֹו ויהי מׁשל אלפים ְְֲִִִֶַָָָׁשלׁשת

ז ׁשלמה ּכי ואלף; להםחמּׁשה כה ְֲִִֶֶָָָָָָֹֹ
ׁשדין ּתלמידי־חכמים אבל ְְֲֲִִִִֵֵַָָָֻּבקדּׁשה,
הּקלּפֹות. ּדרְך מהם מקּבלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָיהּודאין
מׁשל ּדרְך – ּדּבּורם ּכל זה ְִִִֶֶֶָָָָּובׁשביל
ׁשרׁשּה ּכי נפלאים, ּוטעמים ְְְְִִִִִָָָָָּומליצה

הּתלמידי־ ואּלּו הּנ"ל. אלפין ְְְִִֵֵֵֵַַַַַמאּלּו
עליהם נאמר ז)חכמים, הּמעט(ישעיה : ְֱֲֲִֵֶֶַַַָ

ּגם תלאּו ּכי אנׁשים הלאֹות ְְֲִִִֶַַַָמּכם
ׁשּבאים אנׁשים מיּגעים ּכי ְְֱֲִִִִִֶַָָֹאלקים;
ואנׁשים ותֹורתם, ּדרּוׁשם ְְְֲִִַָָָָֹלׁשמע
על ּתֹועלת לאיזהּו ׁשּיבֹואּו ְְִֵֶֶֶֶַָחֹוׁשבים
איְך ה' את לדעת ׁשּיבֹואּו הינּו ְֵֶֶַַַָָָָידם,
מּׂשיגים אין האנׁשים והם ְֲֲִִִֵֵַַָָֹלעבד,
אּלּו ׁשל ּתֹורתם ּכי ּתֹועלת, ִֵֶֶֶָָׁשּום
ּכח לּה אין ְֲִִֵֵַַַָָֹהּתלמידי־חכמים
ּכי הּטֹוב, ּבדרְך האדם את ְְְִִֶֶֶַַָָָלהדריְך

טבא הוי לא ּכי(ב)מּביׁשא עֹוד, ולא ; ְֲִִִֵָָָָֹ
לֹואה ּכאּלּו – אלקים ּגם ְְֱִִֶַַֹתלאּו
לעֹובדים מּלעזר ְֲִִַַָָָֹהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּבני אּלּו ׁשעל־ידי־זה נמצא ְְְִֵֵֵֶֶַָאֹותֹו.
ּגדֹולֹות, ּבכפירֹות נֹופלים ְְְִִִָָאדם
ולא יראה לא וׁשלֹום, חס ְְְְְִִֶַָֹֹוחֹוׁשבים,
על־ אדם. ּבני ּבמעׂשה אלקים ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹיבין
יכּבדּו, לא ה' יראי את ְְְְִֵֵֶֶַֹידי־זה
ּובׁשביל אֹותם. ּומבּיׁשים ְְְְְִִִִַָָּומחרפים
ּכמֹו אלילים, עבֹודת נקרא ּבּוׁשה ְְֲִִִֶֶַָָזה

ט)ׁשּכתּוב ּכי(הושע לּבׁשת, וּיּנזרּו : ְִִֶֶַַָָֹ
מהּכפירֹות: נעׂשה והחרּוף ְְֲִֵֵֶַַַַָהּבּוׁשה

רנג.(‡) פינחס זוהר ע"א.(·)עיין קכט שבת ועיין יט, פרשה מצורע כב, פרשה ב"ר כט, ברכות עיין



כח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּביתא לן 359 ָ ֵ ָ ִ ְּבני

חרפֹותּוכׁשּיׁשב הּׁשם ליראי ְ ֶ ֵ ְְֲִֵֵַָ
מהּכֹופרים ְִֵַּובּוׁשֹות
ולא ּתֹולעת אנכי על־ זה: עצה ְִֵֵֶַַַָָָֹֹהאּלּו,

אדם חרּפת כב)איׁש, לחרפֹות(תהלים . ְֲִֶַַָָָ
ּתֹולע, ּבחינת לזה הּסגּלה ְְְִִֶַַָָָֻּובזיֹונֹות,
אֹויביו. מנּצח הּזאת ּבחינת ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹׁשעל־ידי
ּכמֹו אמּונה, ּבחינת הּוא ּתֹולע ְְֱִִַָָּכי

ד)ׁשּכתּוב ּתֹולע;(איכה עלי האמנים : ֱֲִֵֶָָָֻ
ראׁש ׁשהּוא אברהם, ּבחינת ְְְִֶַַָָֹוהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו טו)לּמאמינים, :(בראשית ְֲִִֶַַָ
אברהם, ּובבחינת ּבה'. ׁשהּואוהאמין ְְְֱִִִֶֶַַַָָ

עבֹודת ּומבּטל מׁשּבר אמּונה, ְְְֱֲִֵֵַַַַָּבחינת
והּבזיֹונֹות, והּכפירֹות ְְְְִִִִֶַַאלילים

ּבבחינת הּכֹופרים, על (תהליםּומתּגּבר ְְְִִִִֵַַַַ
אברהם,כ) ּכי ימינֹו. יׁשע ּבגבּורֹות :ְְְִִִֵַַָָ

אמּונה, ּבחינת חסד, ּבחינת ְְֱִִֶֶֶַַָׁשהּוא
פט)ּבחינת ולא(שם אפיר לא וחסּדי : ְְְְִִִַַָֹֹ

הּוא הּזאת ּבּימין ּבאמּונתי, ֱֲִִֵֶַַַָָֹאׁשּקר
ּבבחינת נעׂשה ּכי אֹויביו, על ְְְֲִִִִֵֶַַַַָמתּגּבר

ב) ּובזה(נחום מתּלעים. חיל אנׁשי :ְְְִִֵֶַַָֻ
האלפין אּלּו מתּקן הּוא ְְִֵֵֶֶַַַָהחסד

ּבבחינת הּנ"ל, כ)הּנפּולים :(שמות ְְִִִַַַַ
לאלפים: חסד ְֲִֶֶֶָָועֹוׂשה

לבֹואולבֹואג אפׁשר אי לחסד, ְ ָ ְְִֶֶֶָָ
ׁשּיכניס על־ידי ְְִֵֶֶַַָאּלא
ּביתֹו, לתֹוְך צּדיקים ְְֲִִִִֵֵַַָּתלמידי־חכמים
ּתלמידי־חכמים אֹורחים הּמכניס ְְְֲִִִִִֵַַַָּכי
הקריב ּכאּלּו ּביתֹו, לתֹוְך ְְְֲִִִִִִֵאמּתּיים
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִִִֵַַָָּתמידין,

י:)לברכה עֹובר(ברכות קדֹוׁש איׁש : ְִִֵָָָ

הּׁשּמּוׁש ּובזה וכּו'. ּתמיד ְְִִֵֶַָָעלינּו
זֹוכה אֹותם, ּומׁשּמׁש עליהם ְֲֵֵֵֶֶֶַָׁשעֹומד

ּכמאמר הּנ"ל, צו)לחסד ּכל(כתובות : ְֲֶֶַַַַַָ
מֹונע ּכאּלּו מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַהּמֹונע
הּתמיד היה זה ּובׁשביל חסד. ְִִִִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
האלפין, נתּתּקנּו מּמּנּו ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָּכבׂש,

יא)ּבבחינת אּלּוף.(ירמיה ּככבׂש ואני : ְְֲִִִֶֶַַַ
יד ּתחת ׁשּכבּוׁש – ּכבׂש ּבחינת ְְִֶֶֶֶַַַַָוזה

וזה אֹותם. ּומׁשּמׁש –ּתמדרּבֹו ְְֵֶַַָָ ִ 
אלפיןּגימטרּיא ּתּקּוןד' ׁשהּוא ְִִַַָ ְ ִ ִֶ

וזהּו ּכּנ"ל. כג)האלפין למי(משלי : ְְְִִֶַַַָ
על־ ידי הינּו ׂשיח, למי ׂשיח,מדנים ְְְְִִִִֵַַַָ ַ 

ידֹוידׁשכםחעל־ ידי על הּודאי, ְֵַָ ֵָ ְ ִַָָ
התנּגדּות: ּבא ידֹו על וזהּומדנים, ְְְְִִַַָָָ ֶ 

אּתּונא: ּדבי סבי לןׁשאמרּו ּבני ְְְֵֵֶַָָָ ִ ָ 
ּדעלמא. ּבאוירא ּבניּביתא אּלּו ּכי ֵ ָ ַ ֲ ִ ָ ְ ָ ְ ָ ְִֵֵ

על־ידי עבֹודתם לערְך הרֹוצים ְֲֲִֵַַָָָָָֹאדם
מּתלמידי־חכמים ׁשּׁשֹומעים ְְֲִִִִֵֶַַָָהּתֹורה
על להם אין ּובאמת יהּודאין, ְֱִִֵֵֶֶֶַָָׁשדין
רֹוצים ּכאּלּו והוי ּׁשּיסמכּו, ְְֲִִִֵֶַַֹמה
ּתלמידי־ ּכי ּבאוירא, ּבית ְְֲִִִִִֵַַַָלבנֹות
ּפֹורחין הם יהּודאין ׁשדין ְְֲִִִִֵֵָָחכמים
ּׁשּיסמכּו, מה על להם ואין ְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבאויר,

ּבאויר. ׁשּפֹורחים הּׁשדין ואמרּכמֹו ְְְֲִִִֵֶַָ ָ ַ 
לארעא ׁשמּיא ּבין וקם הינּו–ׁשם, ֵ ְ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְַ

ּבין הּוא האמּתי ְֲִִִֵַַָָָהּתלמיד־חכם
כל ּכי ּכתרּגּומֹו: לארעא, ְְְְְִַַַָָֹׁשמּיא

ּובארץ ּבׁשמּיא[ּבּׁשמים ּדאחיד ְֲִִִֶַַַַָָָָ
לבני.]וארעא לי אּפיקּו ואמר ְְְַָ ָ ַ ַ ִ ִ ִ ְ ֵ 

מהתם ּבלּבםוטינא נכנס טינא ּכי – ְ ִ ָ ֵ ָ ָ ְְִִִִָָָ



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שס ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

האבן. לב לּבם ונעׂשה ּכּנ"ל, אּלּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל
רֹואה האמּתי ְְֲִִִֶֶַָָָּוכׁשּתלמיד־חכם
להם אֹומר הרעה, ְֲֵֶַַָָָָָמחׁשבּתם
ׁשּיֹוציאּו מּלּבם, הּטינא ִִִִִֶֶַָָׁשּיֹוציאּו
יכּפרּו ואל האבן, ׁשּבלב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָהּטינא
ולב הּטינא ּכי ְְִִֵַַָָָּבהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא.
האלפין מּבחינת הינּו מהתם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהאבן

ּגימטרּיא ׁשהן הּנ"ל, התם,הּנפּולים ְְִִִֵֶַַַַָָ ָ 
ּפעמים[ ארּבע הּכֹוללאלףּכי עם ְְִִַַָָ ֶ ִֵַ

איּכא.]התםעֹולה מי אמרּו: ֶָ ָ ָ ְ ִ ִ ָ 
התם לאּסּוקי מיּדמצי לֹו: ׁשאמרּו – ְ ָ ֵ ְ ַ ֵ ָ ָ ְִֶָ

הּנפּולים. האלפין לעלֹות ְְֲִִַַַָָיכֹול
להם, למבניוהׁשיב ּדמצי איּכא מי ְִִֵֶָ ִ ָ ְ ָ ֵ ְ ִ ְ ֵ 

לארעא ׁשמּיא ּבין מיּביתא הינּו – ֵ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְִַ
ּתלמידי־חכמים על־ ידי ּביתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבֹונה
מה על להם יׁש ּכי ֲִִִִֵֶַַָָהאמּתּיים,
ּתלמידי־חכמים ּכי ְְֲִִִִֵֶַָֹּׁשּיסמכּו,
ּומי ּדבר. ּכל יסֹוד הם ְֲִִִִֵָָָאמּתּיים.
ׁשּבֹונה לחכמים, ועד ּבית ֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּביתֹו
עֹובר קדֹוׁש איׁש ּבבחינת: ְִִִֵֵַָּביתֹו

קיר עלּית נעׂשה ּתמיד בעלינּו (מלכים ֲֲִִִֵֶַַָָ
האלפיןד) מעלין האנׁשים אּלּו –ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּדלת.וזה:ּכּנ"ל: ּגימל ּבית אלף ְַַ ֶ ָ ֶ ֵ ִ ֶ ָ ֶ 
ּדלת וארעא.ּגימל ׁשמּיא ּביתּדא ִ ֶ ָ ֶ ְְְֵַַָָָ 

לארעא, ׁשמּיא ּבין ּביתֹו ׁשּבֹונה מי –ְְְִֵֵֶֶַַָָ
האלפין. ּתּקּון חיתזה אּלּוזין הינּו – ְִִֶַַָ ִ ֵ ְֵַ

מּׁשדין ּתֹורתם המקּבלים אדם ְְְִִִֵֵַַָָָָּבני
ּבחינת זין, ּבׁשם המכּנים ְְְְִִִִֵַַַָֻיהּודאין,

יז) זֹונים.(ויקרא הם אׁשר לּׂשעירים :ְֲִִִֵֶַ

ּבבחינת והּבזיֹונֹות, החרּוף (איובמהם ְְְִִִֵֵֶַַַ
ּבחינתלא) יחּתני, מׁשּפחֹות ְְְִִִִֵַָּובּוז

ואוחית: צעקההא לׁשֹון וי, הֹוי – ֵֵ ָ ְְַָָ
למי מדנים למי לעיל: ּכּנזּכר ְְְְְְִִִִִֵַַָָּומריבה

חית. זין הינּו יּודׂשיח, טּובאטית – ְִִֵֵַַַ ָ
ּתֹור ּכׁשּׁשֹומע צריְך ּכי ּבגּוּה. הּגנז ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

יהּודאין, ׁשדין ְְֲִִִִִֵֵַָָמּתלמידי־ חכמים
ּכמֹו ׁשּבגּוּה, טֹוב טו:)ׁשּיאכל רּבי(חגיגה ְְִֵֶֶַַַֹ

ּכמֹו אכל. ּתֹוכֹו מצא, רּמֹון ְִִֵַָָָמאיר
כג)ׁשּכתּוב לי;(משלי לּבָך ּתנה ּבני : ְְְִִִֶָָ
כב)ּוכתיב חכמים(שם ּדברי ׁשמע : ְְְֲִִִֵַָ

ּכן, ּוכׁשעֹוׂשה לדעּתי. ּתׁשית ְְְְְִִִֵֶֶַָולּבָך
האלפין הינּו ּבגּוּה, הּגנּוז טֹוב ְְְֲִֵֶַַַַַָָמעלה

וזה ּבגּוּהטיתהּנפּולים. ּגנז טּובא – ְְִֵֶַ ְֵֵַָָ
ג.) הזוהר לּטֹוב(הקדמת לּבָך ׁשּתׁשית .ְִִֶַָ

ועל־ ידי־ זה ּבדבריו, הינּויּודהּגנּוז – ְְְְִֵֶַַַָָָ
ּבחינת האלפין, על־ ידי־ זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָּתתּקן

כה) עׂשית(ישעיה ּכי ׁשמָך אֹודה פלא: ְִִִֶֶָָ ֶ 
ּדא וזהאלף.צּורתיּודוזהאלף.– ָָ ֶ ְֶַָ ֶ ְֶ

אֹודה.יּוד, ג)ּבחינתיּוד,לׁשֹון :(איכה ְְִֶַ
הינּו הׁשלכה, לׁשֹון – אבן ְְְֶֶַַַַָָוּיּדּו

זרק: ז"ל)קלּפתֹו רּבנּו לׁשֹון ּכאן (עד ְְִֵַַַָָָ

ׁשּזאתוׁשמענּו הּקדֹוׁש, מּפיו ְ ָ ַ ְ ִִֶַָֹ
ּכל ּבּה מרּמז ְַָָָָֻהּתֹורה
ׁשאֹומרים הּתמיד ּפרׁשת ׁשל ְִִֶֶַַַַָָָָהּכּונֹות
ּבּכּונֹות, ועּין קצת, לנּו ּובאר ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹּבּבקר.
ׁשל הּכּונֹות ׁשּכל ותבין ְְְִִֶֶֶַַָָָותראה
ּבּתֹורה מבארים הּתמיד ְִִַַַָָָָָֹּפרׁשת
ׁשּתמיד ּבּכּונֹות, ׁשם מבאר ּכי ְִִֶַַַָָָָֹֹהּזאת.



כח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּביתא לן 361 ָ ֵ ָ ִ ְּבני

ׁשהם וכּו', ּדעׂשּיה קלּפֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָמכניע
ו"עֹולת" וכּו'. זרה עבֹודה ְְְֲִַַָָָּבחינת

ׁשם ית"ץּגימטרּיא ׁשהּואאב"ג וכּו', ְְִִֵֶַָ
אברהם וּיׁשּכם ּבסֹוד: וכּו', ְְְְְֵֶֶַַַָָּבחסד
ּתֹולעת ּתיראי אל סֹוד: והּוא ְְִִֶַַַַֹּבּבקר,
אׁשר ּתֹולע ּבּקלּפה ּכנגּדֹו ויׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָוכּו',
צּוה ּכן ועל וכּו'. הּכל ואֹוכל ְְְְִֵֵֶַַַָֹמכּלה
עֹולת להקריב ּברחמיו יתּברְך ְְְְֲִִֵַַַַַָָהּׁשם
ּתמיד עֹולת להתּגּבר ְְִִִֵַַָָּתמיד,
ּתֹולעת ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶַַַָֻׁשּבּקדּׁשה,
ודע וכּו'. ׁשּבּקלּפה הּתֹולע על ְְְֲִֶַַַַַָָֹיעקב,
לאה ּבבחינת היא עֹולה, קרּבן ּכל ְְִִִִֵַָָָָָּכי
ּכנגּדּה, ּתמיד עֹולת ּבא ולכן ְְְְִֵֶַָָָָוכּו',
יׁשלט ׁשּלא ּכדי ּדיניה, למּתק ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

הּטמא, הּתֹולעת יחזרותֹולעוימׁשל ְְְִֵַַַַָֹ ָ ֲַֹ
ּכילעֹולת. ּתמד עֹולת ׁשּכתּוב: וזה ְ ַ ְִִֶֶַָָ

אלפיןּבגימטרּיאּתמד ׁשּלֹוקחתד' ָ ִ ְְִִַַָ ְ ִ ֶַַ
ּבּפרי־עץ־ מבאר זה ּכל וכּו'. ְְְִֵֵֶַָָָֹלאה
עּין ד' ּפרק הּקרּבנֹות, ׁשער ְִֵֶֶַַַַַָָחּיים

היטב. ׁשּכלּותדקּדקׁשם ותראה ְֵֵָ ַ ְ ֵ ְְִֶֶָ
מבאר ּכי הּנ"ל. ּבהּתֹורה מבאר ְְְִֶַַַָָָֹֹזה
יראי המחרפין ׁשהּמתנּגדים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשם
הּנפּולים, מהאלפין נמׁשְך זה ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּׁשם,
ּבחינת הם ּבקדּׁשה האלפין ְְְִִִֵֵֶַַָָֻׁשאּלּו
ּבחינת: מּזה נעׂשה ואצלם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלאה,
תלאּו ּכי אנׁשים, הלאֹות מּכם ְְְֲִִִֶַַַַָהּמעט
הּקדֹוׁש־ לֹואה ּכאּלּו – אלקים ְִִֶֶַַָֹּגם
מּלאה ּכי וכּו'. מּלעזר ְֲִִִֵַָָֹּברּוְך־הּוא
הם ּכי לֹואה, ּבחינת אצלם ְְֲִִֵֶֶֶַַָנעׂשה

ׁשּבלאה, הּקׁשים מהּדינים ְְִִִִֵֵֶַַָָיֹונקים
הּקׁשֹות הּקלּפֹות אחיזת ְֲִִִֶַַַָָׁשּמּׁשם
וזה הּנ"ל. זרה עבֹודה ּבחינת ְְֲִֵֶֶַַַָָָׁשהם
ׁשּנֹופלים הּנ"ל ּבהּתֹורה ּׁשּמבאר ְְְִֶֶַַַַָָֹמה
עּין זרה, עבֹודה ּבחינת ְְֲִִִֵַַָָָּבכפירֹות,
איׁש ולא ּתֹולעת אנכי והּתּקּון: ְְִִִַַַָָֹֹׁשם.
ּדקדּׁשה, ּתֹולע ּבחינת הינּו ְְְְִִַַָָֻוכּו',
ׁשּמּובא וזה ּדקלּפה. ּתֹולע ְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּמכניע
ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, ּבהּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָלעיל
ּבּכּונֹות ׁשם מבאר כן ּכי ְְִֵַַַָָָָָֹאברהם,
ּתמד, עֹולת ּבחינת ּדקדּׁשה, ְְִִִֶַַָָָֻׁשּתֹולע
אברהם, ּבחינת חסד, ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָהּוא
ׁשּמּובא וזה ׁשּבגבּורה. חסד ְְְִִֶֶֶֶֶַָָּבחינת
ּבחינת: ׁשהּוא הּנ"ל ְְִֶַַַַָּבהּתֹורה
ּבחינת הינּו ימינֹו, יׁשע ְְְְִִִֵַַַּבגבּורֹות
ׁשם ׁשּמּובא וזה ׁשּבגבּורה: ְְִֶֶֶֶֶָָָחסד
ׁשּיכניס על־ ידי – הּתּקּון ְְִִִֵֶֶַַַַׁשעּקר
ּביתֹו, ּבתֹוְך ּתלמידי־חכמים ְְְֲִִִֵֵַָאֹורחים
ּכי ּתמידין, הקריב ּכאּלּו ְְְֱִִִִִִֶֶָׁשּנחׁשב

אלפין.ּבגימטרּיאּתמד עּקרד' ּכי ָ ִ ְְִִַַָ ְ ִ ִִַ
קרּבן ּבחינת על־ידי – ּתמד,הּתּקּון ְְְִִֵַַַַָָ ִ 

ׁשעל־ ידי־ זה אלפין, ד' ְְִֵֶֶֶֶַַׁשעֹולה
וזֹוכין הּנ"ל, האלפין ְְְְִִִִַַַַָנתּתּקנין
ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ּתֹולע ְְִִִֶַָָֻלבחינת
חסד ּבחינת ּתמיד, עֹולת ְְִִִֶֶַַַָּבחינת
ּובּכּונֹות הּנ"ל ּבהּתֹורה עּין ְְְֵַַַַַַַָָָָלאברהם.
הּכּונֹות ּכל נכללּו איְך ותבין ְְְִִֵֵֵַַָָָהיטב,

ה ּבהּתֹורה הּתמיד ּפרׁשת ּנ"ל.ׁשל ְִֶַַַַַָָָָ
ּפלאֹות: ותבין היטב ְְִֵֵֵַָָעּין
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כח תפילה

B�Ba¯„ÒÁ‰ ˙cÓÏ ‰kÊ‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ ,„ÒÁ‰Â ÔÓÁ¯‰ ·‡ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»»«¬»¿«∆∆«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆¿ƒ««∆∆
,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙cÓa ˜ac˙‰Ïe ÊÁ‡Ï ‰kÊ‡Â .‰M„˜cƒ¿À»¿∆¿∆∆¡…¿ƒ¿«≈¿ƒ»∆«¿»»»ƒ»»«»
CB˙a ÌÈ�e‚‰ ÌÈÁ¯B‡ ÒÈ�Î‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .ÂÈÓÈ Ïk „ÒÁ ‰NBÚ ‰È‰L∆»»∆∆∆»»»¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌÈÁ¯B‡ ÒÈ�Î‰Ï ‰kÊ‡L ,ÌÈÓÎÁÏ „ÚÂ ˙Èa È˙È· ‰È‰ÈÂ .È˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆≈ƒ≈«««¬»ƒ∆∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
‰ÁÓN·e ÏB„b „B·Î·e ‰ÏB„b ‰·‰‡a ÌÏa˜Ï ‰kÊ‡Â .È˙Èa CB˙Ï ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÂ¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿∆¿∆¿«¿»¿«¬»¿»¿»»¿ƒ¿»
.LenLÂ ˙e¯L È�ÈÓ ÏÎa ÈÓˆÚa ÌLnLÏe Ì˙¯LÏe Ì‰È�ÙÏ „ÓÚÏ È�kÊ˙e .‰a «̄»¿«≈ƒ«¬…ƒ¿≈∆¿»¿»¿«¿»¿«¿ƒ¿»ƒ≈≈¿ƒ
,„ÈÓz Ì˙B‡ LnLÏe ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz „È ˙Áz Le·Î „ÈÓ˙ ‰È‰‡Â¿∆¿∆»ƒ»««««¿ƒ≈¬»ƒ«ƒƒ¬ƒƒƒ¿«≈»»ƒ
ÌÏL ˙BÈ‰Ï ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙cÓa ÏÏÎ� ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡L „Ú«∆∆¿∆ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆«¿»»»ƒ»»«»ƒ¿»≈
‰kÊ‡Â .˙BizÓ‡ ‰Â�ÚÏÂ ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .˙Ó‡a „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆∆¡∆¿«≈ƒ¿«¬∆∆¡»¿≈»¿«¬»»¬ƒƒ¿∆¿∆
È�ÏÈv˙Â ."LÈ‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏB˙ ÈÎ�‡" Èk ˙Ó‡a Ú„‡Â ,˙Ó‡a È˙eÏÙL LÈb¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ∆¡∆¿≈«∆¡∆ƒ»…ƒ««¿…ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌÈ‡�BO‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï ÁÎ ÈÏ Ôz˙Â .˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓ ÏkÓ EÈÓÁ¯·¿«¬∆ƒ»ƒ≈¬«ƒ¿¿ƒ∆ƒ…«¿ƒ¿«≈«»«¿ƒ

:¯ÙÚ „Ú ÌÏÈtL‰Ïe Ì˙B‡ Áv�Ï ˙Ó‡‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ‰Â¿«¿ƒ«»¡∆¿«≈«»¿«¿ƒ»«»»

È�kÊ˙eÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ‡Â .˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ∆¡»¿≈»∆¡∆¿∆¿∆¿«¬ƒ
ÌeL ÈzÚ„a ‡·È ‡ÏÂ .ÌÈizÓ‡‰ ÌM‰ È‡¯È·e ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿ƒ¿≈«≈»¬ƒƒƒ¿…»…¿«¿ƒ

‡ˆÈ ‡lL ÔkL ÏkÓ .ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ‰·LÁÓe ¯e‰¯‰Ì‰ÈÏÚ ÈtÓ ˜˙Ú ƒ¿«¬»»¿«¿≈«¬≈∆«¿»ƒ»∆≈∆…≈≈»»ƒƒ¬≈∆
Ì¯‡ÙÏe Ì„aÎÏ ‰kÊ‡ ˜¯ ,Ì„B·k „‚�k ¯eac ÌeL Ì‰ÈÏÚ ¯a„‡ ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿…¬«≈¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«∆¿∆¿«¿»¿»¬»
È�¯ÊÚ˙Â È�kÊ˙e .˙¯‡Ù˙Â ¯˜ÈÂ „B·Î È�ÈÓ ÏÎa È„‡Óe ÈLÙ�Â ÈÙe‚a ,˙Ó‡a „ÈÓz»ƒ∆¡∆¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿∆∆¿«≈ƒ¿««¿≈ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈtÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰¯B˙ È¯·c ÌeL È�Ê‡Ï ÚÓL� ‰È‰È ‡lL È�ÏÈˆ˙Â¿«ƒ≈ƒ∆…ƒ¿∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
È�˜ÈÁ¯˙Â ."ÔÈ‡„e‰È ÔÈ„L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz" ÔÈ‡¯˜� Ì‰L ,ÌÈ¯LÎe ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L∆≈»¬ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
È�LÈ¯Ù˙Â È�ÏÈc·˙Â È�˜ÈÁ¯˙Â .Ì‰Ó ‰¯Bz Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÚÓL‡ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó EÈÓÁ¯a¿«¬∆≈∆¿…∆¿«¿…¬«≈»≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
EnÚ Ïk ˙‡Â ÈÚ¯Ê Ú¯Ê ˙‡Â ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ ÏÈv˙Â .Ì‰È„ÈÓÏzÓe Ì‰Ó ÌÏe·bÓƒ¿»≈∆ƒ«¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿∆«¿ƒ¿∆∆««¿ƒ¿∆»«¿
ÌeL e�· ‡ˆnÈ ‡lL ,ÌM‰ È‡¯È „‚�k ÌBÏLÂ ÒÁ ˙e„b�˙‰ È�ÈÓ ÏkÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿«¿«¿»¿∆∆ƒ¿≈«≈∆…ƒ»≈»
ÌeL ÌBÏLÂ ÒÁ e�È„È ÏÚ ÏbÏb˙È ‡ÏÂ .ÌÈizÓ‡‰ ÌM‰ È‡¯È ÏÚ ˜ÏBÁÂ „b�˙Óƒ¿«≈¿≈«ƒ¿≈«≈»¬ƒƒƒ¿…ƒ¿«¿≈«»≈«¿»



363כח ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

Ì˜ÈÊÁ‰Ï ,„B·Î È�ÈÓ ÏÎa Ì„aÎÏ ‰kÊ� ˜¯ .˙Ó‡a ÌM‰ È‡¯ÈÏ ÏÏÎ ÔBÈf·e Ûe¯Á≈ƒ»¿»¿ƒ¿≈«≈∆¡∆«ƒ¿∆¿«¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ»
:˙Ó‡a ÌM‰ È‡¯È ¯e·Ú e�„‡Óe e�LÙ� ¯ÒÓÏ ‰kÊ�Â .‰ÎÈÓÒ È�ÈÓ ÏÎa ÌÎÓÒÏe¿»¿»¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ¿…«¿≈¿…≈¬ƒ¿≈«≈∆¡∆

ÌÁ¯˙eÔÈÎLÓp‰ ,‰¯Bz È¯e‡·e ÈLecÁ È�ÈÓ ÏÎÓ È�ÏÈv˙Â .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒƒ»ƒ≈ƒ≈≈≈»«ƒ¿»ƒ
.ÔÈÏeÙp‰ ÔÈÙÏ‡Ó ‰ÏeÙ� ‰¯Bz Ì‰Ï LiL ÔÈ„M‰ È„È ÏÚ ˙BtÏw‰ C¯c∆∆«¿ƒ«¿≈«≈ƒ∆≈»∆»¿»≈«¿ƒ«¿ƒ
˙B¯Bz‰ el‡Ó ‰¯B˙ ÈLecÁÂ È¯e‡a ÌeL ÌÏBÚÏ ÚÓL‡ ‡lL „ÈÓ˙ È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ»ƒ∆…∆¿«¿»≈≈¿ƒ≈»≈≈«
ÈÏÚ Ô‚˙Â .ÏÏk ÈaÏ·e È�Ê‡a Ì‰È¯·„ eÒ�kÈ ‡ÏÂ .˙BtÏw‰ C¯c ÔÈÎLÓp‰ ˙BÏeÙp‰«¿«ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆¿»¿«¿ƒƒ¿»¿»≈»«
,‰M„w‰ C¯c ÌÈizÓ‡ ‰¯B˙ ÈLecÁ ÈÏ ÔÈÎLÓ� eÈ‰iL È�¯ÊÚ˙Â EÈ„ÒÁ·e EÈÓÁ¯a¿«¬∆«¬»∆¿««¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒ≈»¬ƒƒƒ∆∆«¿À»
ÔBÈÏÚ‰ ÌL¯MÓ ÌÈizÓ‡ ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ Ïa˜Ïe ÈzÚ„a CÈLÓ‰Ï „ÈÓ˙ ‰kÊ‡Â¿∆¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿»¬ƒƒƒƒ»¿»»∆¿

:ÏÏk ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Â ˙BtÏw‰ ˙ÊÈÁ‡ ÌeL ÈÏa ‰M„w‰ C¯c∆∆«¿À»¿ƒ¬ƒ««¿ƒ¿«ƒ¿»«¬»¿»

‡p‡˜BÁ¯ È�‡ ‰nk ÈÓˆÚa Ú„BÈ È�‡ Èk .È··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰Â‰È »»¿…»»≈«¬ƒ«»»«¿»∆¿»ƒƒ¬ƒ≈«¿«¿ƒ«»¬ƒ»
ÏÚ Û‡ Ï·‡ .„‡Ó ÈNÚÓ ˙‡ È˙BÚ¯‰ Èk ,‰M„˜c ÌÈizÓ‡ ‰¯B˙ ÈLecÁÓ≈ƒ≈»¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ¬≈ƒ∆«¬«¿…¬»««
L·È ıÚ ‰È‰iL Ì„‡‰Ï ¯eÒ‡L ÌÈLB„w‰ EÈÓÎÁ È„È ÏÚ e�ÈÏÚ z¯Êb ¯·k ,ÔÎ Ètƒ≈¿«»«¿»»≈«¿≈¬»∆«¿ƒ∆»¿»»»∆ƒ¿∆≈»≈
BÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ,ÊÚ ÏÎa ın‡˙‰Ï ‰¯Bz‰ ÈÚ„BÈ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ .ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿»«»¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»…¿«≈¿«≈«¿
,˙eizÓ‡ ‰ÓÎÁa ÏtÏÙÏ ,‡˙È¯B‡a "È¯t ‰NBÚ ıÚ" ˙BÈ‰Ï ‰kÊiL „Ú ,˙Ó‡a∆¡∆«∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»¿«¿≈¿»¿»¬ƒƒ
ÏÚ EÈ�ÙÏ ÔpÁ˙‰Ï BaÏ ˙‡ Ec·Ú ‡ˆÓ Ôk ÏÚ .ÌÈizÓ‡ ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ LcÁÏe¿«≈ƒƒ¿«¿»¬ƒƒƒ«≈»»«¿¿∆ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«
È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚ˙Â ,ÌÈ‡¯Bp‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÒBÁ˙Â ÏÓÁzL ,‰Ê∆∆«¿…¿»»«¿«¬∆«¿ƒ«¬»∆«»ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ‰kÊ‡L „ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a È�¯ÈÊÁ˙Â¿«¬ƒ≈ƒƒ¿»¿≈»¿»∆¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ∆∆¿∆¿«≈¿«≈«¿ƒ
ÈÏÈ·L ÈÏ ÁzÙ˙Â .E˙¯Bz ¯B‡Óa È�ÈÚ ¯È‡˙Â ,È··Ïe ÈzÚc ˙‡ ÁzÙzL „Ú ,˙Ó‡a∆¡∆«∆ƒ¿«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰¯Bz‰ ÈL¯MÓ ‰¯B˙ È¯e‡·e ÈLecÁ ˙Ú ÏÎa „ÈÓ˙ ÈÏ ÚÈtL˙Â .‰M„˜c ÏÎO‰«≈∆ƒ¿À»¿«¿ƒ«ƒ»ƒ¿»≈ƒ≈≈≈»ƒ»¿≈«»
ÌÈ¯e‡·e ÌÈLecÁ È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .‰�BÈÏÚ‰ E˙M„wÓ ‰LB„w‰«¿»ƒ¿À»¿»∆¿»¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ»ƒ≈ƒƒ≈ƒ
‰¯B˙ ÈLecÁ ÈÏ ÔÈÎLÓ� eÈ‰iL „ÈÓ˙ ‰kÊ‡ ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BtÏw‰ C¯c ÔÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒ«¿»«∆¿∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒ≈»
ÌÈ�È�a „ÈÓz ˙B�·Ï ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁ·e EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .‰M„w‰ C¯c ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒ∆∆«¿À»¿«≈ƒ¿«¬∆«¬»∆»«ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
˙B�BÎ� ˙BÓc˜‰ ÏÚ „ÒeÓ „BÒÈ ,˜ÊÁÂ ıÈn‡ „BÒÈ ÏÚ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ‰M„˜cƒ¿À»¿»¿«¿»«¿«ƒ¿»»¿»««¿»¿
.„‡Ó ‰ÓeˆÚ ‰‚O‰Â ‰ÏÚÓa ÌÈÏB„b‰ ,‰iÏÚ È�a ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ elbL ˙B¯LÈÂƒ»∆ƒ«ƒƒ¬ƒƒƒ¿≈¬ƒ»«¿ƒ¿«¬»¿«»»¬»¿…
,CÓÒ‡ Ì‰ÈÏÚ .˙BÏÚn‰ Ìe¯Ï ‰ÏÚn‰Â ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙· L„w‰ Áe¯Ï eÎÊ ¯L‡¬∆»¿««…∆¿«¿ƒ«¿≈¿««¬»¿««¬¬≈∆∆¿…
ÌÈ¯Ó‡p‰ ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯·„a ÚLÚzL‰Ïe ·LÁÏÂ ˙B‚‰Ï ‰kÊ‡Â ,ÔÚM‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆»≈¿∆¿∆«¬¿«¿…¿ƒ¿«¬≈«¿ƒ¿≈∆«¿ƒ«∆¡»ƒ
„¯ÈÏÂ ,˙Ó‡a Ì‰È¯·c ‚ÈO‰Ï ‰kÊ‡Â ,˙Úc‰ ¯B‡ ÈÏ ÁzÙiL „Ú .˜„ˆÂ ˙Ó‡a∆¡∆»∆∆«∆À¿«ƒ«««¿∆¿∆¿«ƒƒ¿≈∆∆¡∆¿≈≈
,˙Ó‡a Ì‰È¯·c ¯‡·Ï ‰kÊ‡L „Ú .¯·c CBzÓ ¯·c ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ïe ,ÌzÚc ˜ÓÚÏ¿…∆«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ»»«∆∆¿∆¿»≈ƒ¿≈∆∆¡∆

ÊÁ‰ Ì„BÒÈ ÏÚ ˙B�·ÏÂ ,ÌÈizÓ‡ ÌÈLecÁ Ì‰a LcÁÏeÌÈÓÏLe ÌÈizÓ‡ ÌÈ�È�a ˜ ¿«≈»∆ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈ƒ
ÏÚ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a E˙„B·Ú·e E˙¯B˙a¿»¿«¬»¿∆¡∆∆¡»ƒ¿À»¿»√»¿»¿…∆∆∆¿∆«



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שסד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÂ ÌÈÓ‚t‰ Ïk Ì„È ÏÚ Ôw˙Ï ,ÈÏ ÚÈtLzL ‰M„˜c ‰¯Bz ÈLecÁ‰ È„È¿≈«ƒ≈»ƒ¿À»∆«¿ƒ«ƒ¿«≈«»»»«¿»ƒ¿»«¬»ƒ
.‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLÙe ˙B�BÚ‰Â¿»¬¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆ƒ¿««««∆
È�ÈÓ ÏkÓ ‰zÚÓ È�ÏÈv˙Â ,„BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· È�¯ÓL˙Â È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…∆¿»¿«ƒ≈ƒ≈«»ƒ»ƒ≈
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓ˙ ÈÏ ÔÈÓÊ˙Â .ÌÏBÚaL ÌÈÓ‚Ù È�ÈÓ ÏkÓe ÌÈÚLÙe ˙B�BÚÂ ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ«¬¿»ƒƒ»ƒ≈¿»ƒ∆»»¿«¿ƒƒ»ƒ¿»»
È�Lc˜˙e .ÈLÙ�Ï ÏB„b Ôew˙ eÈ‰iL ‰M„w‰ C¯c ÌÈizÓ‡ ‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈLecÁƒƒ¿«¿»¬ƒƒƒ∆∆«¿À»∆ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ
Ì˙Bl‚Ï ,ÈÏÚ ÚÈtLzL ÔÈLecÁ‰ ˙Bl‚Ï ˙eL¯ ÈÏ ‰È‰iL ÔÙ‡a ‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜·ƒ¿À»¿»∆¿»¿…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒƒ∆«¿ƒ«»«¿«»
È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ CÈLÓ‰Ïe ¯¯BÚÏ ÁÎ ÈÏ Ôz˙Â .Ï‡¯NÈ EnÚÏ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ…«¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿»≈«¬»¿∆¡∆«¿≈
‰M„˜a Ì¯Ó‡Ï ‰kÊ‡Â .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a Ì·ÈL‰ÏÂ ,ÈÏ ÔÈÓÊzL ‰¯B˙ ÈLecÁƒ≈»∆«¿ƒƒ¿«¬ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆¿∆¿∆¿»¿»ƒ¿À»
‰È‰˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .E�Bˆ¯k ‡lL ¯·c ¯ÓB‡ ‡ÏÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯k ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»ƒ¿¿«¿…«»»∆…ƒ¿¿¿«≈»≈¿ƒ¿∆
.Ôe‚‰ B�È‡L ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÈtÓ ‰¯Bz ¯·„ ‰ÊÈ‡ ÚÓLÏ ÌÈÁ¯ÎÓ e�‡L ˙Úa e�¯ÊÚ·¿∆¿≈¿≈∆»À¿»ƒƒ¿…«≈∆¿«»ƒƒ«¿ƒ»»∆≈»
CÈÏL‰Ï .Ú¯‰ ÔÓ ·Bh‰ ¯¯·Ï ,ÂÈ¯·„a Êe�b‰ ·Bh‰ ¯¯·Ï ÏB„b‰ EÁÎa ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿…¬«»¿»≈««»ƒ¿»»¿»≈«ƒ»»¿«¿ƒ
·Bh‰ ËÚÓ ˜¯ ËwÏÏe ÔaÏÏe ¯¯·Ïe ,B˙¯B˙ È¯·„ ÏÚ ‰ÙBÁ‰ ‰tÏw‰Â Ú¯‰ ˜¯ÊÏÂ¿ƒ¿…»»¿«¿ƒ»«∆«ƒ¿≈»¿»≈¿«≈¿«≈«¿««

:dÈe‚a Êe�b‰«»¿«≈

È�¯ÊÚÂEÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈˆÙÁ‰ ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�È˙¯·Á Ïk ˙‡Â È˙B‡ ¿»¿≈ƒƒ¿∆»∆¿»≈¿∆»«¿≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈≈∆
ÏkÓ e�ÏÈv˙Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ„b�˙Ó È�ÈÓ ÏkÓ e�ÏÈv˙Â ,˙Ó‡a∆¡∆¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«»¡∆¿«ƒ≈ƒ»
˙Bf·Ïe Li·Ïe Û¯ÁÏ Ák ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ,Ì‰lL ˙B�BÈÊ·e ˙BLe·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓƒ≈¬»ƒ¿∆»∆∆…ƒ¿∆»∆…«¿»≈¿«≈¿«
Èk L·‡ Ï‡ È�ÏÈv‰Â ÈLÙ� ‰¯ÓL" .‰NÚÓa ‡ÏÂ ÌÈ¯·„· ‡Ï ,ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙B‡»«¿»…ƒ¿»ƒ¿…¿«¬∆»¿»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ«≈…ƒ
˙BÙ¯Á‰ Ï„b zÚ„È ‰z‡ Èk ."ÌÏBÚÏ ‰LB·‡ Ï‡ È˙ÈÒÁ ‰Â‰È Ea .C· È˙ÈÒÁ»ƒƒ»¿¿…»»ƒƒ«≈»¿»ƒ«»»«¿»…∆«¬»
Ïk .Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú .ÌM‰ È‡¯È ˙‡ ÂLÎÚ ÔÈÙ¯ÁÓe ÔÈf·nL ˙B�BÈÊa‰Â¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ«¿»∆ƒ¿≈«≈«¬∆»«…«««»»
ÈÎ�‡Â .Ìw�˙Óe ·ÈB‡ È�tÓ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ÏBwÓ .È�˙Òk È�t ˙L·e Èc‚� È˙nÏk ÌBi‰«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ…∆»«ƒ»¿ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈ƒ¿«≈¿»…ƒ
eÚÈ�È ‰ÙN· e¯ÈËÙÈ ÈÏ e‚ÈÚÏÈ È‡B¯ Ïk .ÌÚ ÈeÊ·e Ì„‡ ˙t¯Á LÈ‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏB˙««¿…ƒ∆¿«»»¿»»««¿ƒƒ«¿ƒ¿»»»ƒ
e�ÏÈv‰Â .ÌBi‰ e�BÓk Lc�Â Òt¯�Â Ò‡Ó� ˙ÚÏBz Ïv‰Â ÌÁ¯Â ÏÓÁÂ ÒeÁ ."L‡…̄«¬…¿«≈¿«≈««ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿«ƒ≈
BÓk ÌÏBÚa ÌÈÙc¯� ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡Â ,ÌÈÙc¯p‰ ˙‡ Lw·Ï Ek¯„ Èk .Ì‰ÈtÓƒƒ∆ƒ«¿¿¿«≈∆«ƒ¿»ƒ¿«»»«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿
LlÁ ÌÁÎÂ ,EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈ˜˜BzLÓe ÌÈe‡˙Óe ÌÈˆÙÁ‰ Ï‡¯LÈaL ÁÎ ÈLeÏÁ‰«¬≈…«∆¿ƒ¿»≈«¬≈ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈≈∆¿…»«»
‚e¯Ëw‰ ¯ab˙Ó Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ,Ì¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏÂ Ì˙Â‡z ÏÚ ¯ab˙‰Ï ÔË˜ ÌzÚ„Â¿«¿»»»¿ƒ¿«≈««¬»»¿»…∆ƒ¿»¬∆¬≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿
Èk e�¯ˆÈ Ú„BÈ ‰z‡ Èk ,Ì‰ÈÏÚ Ìb ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰z‡ ˙Ó‡a Ï·‡ .„‡Ó ‰‡�O‰Â¿«ƒ¿»¿…¬»∆¡∆«»»≈«¬ƒ«¬≈∆ƒ«»≈«ƒ¿≈ƒ
‰z‡Â „ÒÁ ıÙÁ ‰z‡Â ,EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ ÏÚ e��BÁË·e ,EÈÏ‡ e�˙˜eL˙e ,e�Á�‡ ¯ÙÚ»»¬»¿¿»≈≈∆ƒ¿≈««¬∆«¬»∆¿«»»≈∆∆¿«»
ÌÈÏÈtÓe Ì‰Ètk ÌÈL¯BÙe EÈÓÁ¯Ï ÌÈtˆÓe ,EÈÏ‡ ÌÈÏÁÈÓ‰ ÏÚ ÌÁ¯Óe ·‰B‡≈¿«≈««¿«¬ƒ≈∆¿«ƒ¿«¬∆¿ƒ«≈∆«ƒƒ
ÌÈi�Ú Ì‰Â ,EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈ�e‚‰Â ÌÈ‡„k Ì�È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,EÈ�ÙÏ Ì˙pÁz¿ƒ»»¿»∆««ƒ∆≈»¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»≈≈∆¿≈¬ƒƒ
.‰ÏÈÏÁ Ì˙B‡ Ò‡ÓÓe ıwLÓ ‰z‡ ÔÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈNÚÓ·e ˙Ú„a ÌÈ�BÈ·‡Â¿∆¿ƒ¿««¿«¬ƒ««ƒ≈≈«»¿«≈¿»≈»»ƒ»



כט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּגברא 365 ָ ְ ַ ַהאי

BÚeL·e ,epnÓ ÂÈ�t ¯ÈzÒ‰ ‡ÏÂ ,È�Ú ˙e�Ú ıwL ‡ÏÂ ‰Ê· ‡Ï Èk" ,·e˙kL BÓk¿∆»ƒ…»»¿…ƒ«¡»ƒ¿…ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿«¿
e�È·‡ ÏÚ Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï ÔÈ‡ Èk ."e��ÚL� EÈÏÚ Èk e�¯ÊÚ .ÚÓL ÂÈÏ‡≈»»≈«»¿≈ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ E�ÚÓÏ ‰NÚÂ .ÌÈÓÁ¯· e�È˙BÏ‡LÓ ˙‡ ‡lÓe ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .ÌÈÓMaL∆«»«ƒ«¬…»≈«≈∆ƒ¿¬≈¿«¬ƒ«¬≈¿««¿¿…
.¯ÙÚ „Ú ÌÏÈtL‰Ïe ÌÚÈ�Î‰Ïe Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙‰Ïe ,e�È·ÈB‡ ˙‡ Áv�Ï e�kÊÂ ,e��ÚÓÏ¿«¬≈¿«≈¿«≈«∆¿≈¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»«»»
,‰M„˜aL ¯·c ÌeMÓ ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙B‡ Ïh·Ï B‡ Ú�ÓÏ Ák ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆…«ƒ¿…«¿«≈»«¿»ƒ»»∆ƒ¿À»
˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ e�kÊ˙e e�¯ÊÚ· ‰È‰˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯ ‡e‰L ¯·c ÌeMÓ ‡ÏÂ¿…ƒ»»∆¿¿«¿ƒ¿∆¿∆¿≈¿«≈»≈∆∆¡∆
EcÒÁk" .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ „ÈÓz ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰ÏÂ .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿«»ƒ≈«»¿«»¿«¿¿
:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ."È�„nÏ EÈwÁ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰Â‰È EcÒÁ .EÈt ˙e„Ú ‰¯ÓL‡Â È�ÈiÁ«≈ƒ¿∆¿¿»≈ƒ«¿¿¿…»»¿»»»∆À∆«¿≈ƒ»≈¿»≈

כטתורה

ולאּגבראהאי אּתתא ּבעי ּדאזל ַ ַ ְ ָ ְ ָ ֵ ָ ֵ ִ ְ ָ ְ ָ 
ּדאזל חזי מאי לּה,  ֵ ָ ְ ֵ ָ ַ ֵ ִ ֲ ָ ָקיהבי
סּכתא ׁשקל מּנּה. ּדמדלי  ָ ְ ִ ַ ְ ַ ִ ֵ ְ ִ ְ ָ ֵ ְלהיכא
ּדצּה ּדלי על, לא לתּתא  ָ ָ ֵ ָ ָ ָ ָ ַ ְ ָ ָּדצּה
מתרמיא נּמי האי אמר: על.  ָ ִ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ ְלעּלא

מּזלּה: ּבת  ֵ ָ ַ ַ ֵלּה

ִַרׁש"י:
מּנּהמּנּהמּנּהמּנּה.... מראׁשֹונה.ּדמדליהּדמדליהּדמדליהּדמדליה ׁשּמיחסת ְְ ְְִִ ְְִִ ְְְְ ְְָָ ִִָָ ִִַַ ְִֵֶֶֶַַָֻ

הֹואיל ללמד לֹו יׁש הלא אֹותֹו: ְְֲִִֵֵֹֹוׁשֹואל
זֹו: ׁשּכן ּכל ראׁשֹונה, לֹו נתנּו סּכתאסּכתאסּכתאסּכתא....ולא ְְִִִֵֶָָָֹ ְְִִ ְְָָ ָָ

ׁשאיןּדצּהּדצּהּדצּהּדצּה....קּבילא: ּבמקֹום ידֹו הׁשּפיל ִַָָָ ָָָָ ְְִִֵֶָָָָ
על: ולא ּבּכתל ּדצּהּדצּהּדצּהּדצּה....חֹור ידֹוּדליּדליּדליּדלי הגּביּה ְֶַָָָָֹ ֵֵָָ ֵֵָָ ָָָָ ְִִַָָָ

ועל: נקב ּבמקֹום ְְְִֶֶָָָּונעצּה

אּתתא ּבעי ּדאזל ּגברא  ָ ְ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְ ָ ְ ַ ַהאי
וכּו': לּה קיהבי  ְ ֵ ִ ֲ ָ ָ ָ ְולא

ּכיּכיא ּדּבּור, נקרא ּדּבּור ּכל לא ִ ְִִִִָָֹ
ונתקּבל נׁשמע ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶַָּדּבּור

ּבחינת ּדּבּור, נקרא יט)אינֹו אין(תהלים : ְְִִִֵֵַָ
קֹולם. נׁשמע ּבלי ּדברים ואין ְְְְִִִֵֶָָָֹאמר
הּוא הּדּבּור, ּׁשּנתקּבל מה ְְִִִֵֶַַַַועּקר
הּכל טֹוב ּכי ּבֹו, ׁשּיׁש הּטֹוב ֲִֵֵֶַַַֹמחמת
ּבהּדּבּור, טֹוב ּכׁשּיׁש ּכן ועל ְְְֲִִֵֵֵֶַַחפצים.
אבל ונתקּבל, נׁשמע הּדּבּור ְְְֲֲִִִֵַַַָָאזי
נתקּבל: אינֹו ּבהּדּבּור טֹוב ְְְִִֵֵֵֶַַּכׁשאין
על־ הּוא ּבהּדּבּור, הּטֹוב עֹוׂשין ְְִִֵַַַואיְך
יׁש אזי מהּדעת, הּדּבּור ׁשּלֹוקחין ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַידי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שסו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּדעת, ּבלא ּכׁשהּדּבּור אבל טֹוב. ְְֲִֶַַַָֹּבֹו
ּבבחינת טֹוב. ּבֹו אין יט)אזי ּגם(משלי : ְֲִִֵַַַ

הּוא נפׁש טֹוב, לא נפׁש ּדעת ְֶֶֶֶַַֹֹּבלא
ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)הּדּבּור, ויהי(בראשית : ְְִִֶַַָ

לרּוח ותרּגּומֹו: חּיה, לנפׁש ְְְְֶֶַַַָָָָהאדם
ְְַָממּללא:

הּואּולהקיםב הּדעת, את ּולרֹומם ְ ָ ִ ְֵֶַַַ
הּצּדיקים; ׁשבח ְִִֵֶַַַַעל־ ידי
הּצּדיקים, את ּומפארין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָּכׁשּמׁשּבחין
ּבבחינת הּדעת. נתרֹומם ְְְִִִֵֵֶַַַַַעל־ ידי־ זה

לב) ּדא(דברים – נׁשרא קּנֹו, יעיר ּכּנׁשר :ְִִִֶֶַָָָ
תיקונים)רּוחא מהי"א ג' בתיקון ּדא(כמובא , ָָ

ּבבחינת צּדיק, כז)ּבחינת איׁש(במדבר : ְְִִִִִַַַ
ּבֹו. רּוח קּנֹואׁשר ׁשהּואיעיר – ֲֶַָ ִ ִ ֶ

מּבחינת מּתרּדמּותן, הּמחין ְְְִִִִֵֵַַַָֹמעֹורר
ׁשנה. מּבחינת ּדקטנּות, –קּנֹומחין ְְְִִִִֵַַָֹ 

ּבינה קנה חכמה קנה ד)ּדא ,(משלי ְְְִֵֵָָָָ
מלאכים ואפּלּו הּמחין. ְֲִִִֵֶַַַָֹׁשהם

ׁשּיהיהּכׁשרֹוצי ּדּבּור לעׂשֹות ם ְְֲִִִֶֶֶַ
עׂשי ּבבחינת: אצלם, ונתקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹנׁשמע
הם אזי דברֹו, ּבקֹול לׁשמע ְְְְֲִֵַַָָֹדברֹו
יתּברְך הּׁשם את ּומפארין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָמׁשּבחין
עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ׁשהּוא ְִִֶֶַָָּתחּלה,

קמה)ּבחינת ּבכל(תהלים ה' צּדיק : ְְִִַַָ
הּדּבּור, נעׂשה ועל־ ידי־ זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָּדרכיו,

וזה וכּו'. לׁשמע קג)ּבבחינת: :(תהלים ְְְְִִִֶַַֹ
הּׁשבח הינּו מלאכיו, ה' ְְְֶַַַַָָָּברכּו
יתּברְך, הּׁשם את ּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּמׁשּבחין
ואחר־ ּכְך עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ְִֶֶַַַָָׁשהּוא

ּבקֹול לׁשמע דברֹו עֹוׂשי ְְְְִֵֵֶַַָֹעל־ ידי־ זה:
נׁשמע ׁשהּוא הּדּבּור ׁשעֹוׂשין ְְִִִֶֶַָָּדברֹו,

ְְִֵַונתקּבל:

הינּווזהג לבנים, ּבגדים ּבחינת ְ ֶ ְְְְִִִַַָָ
ּבחינת ׁשהּוא הּדּבּור, ְִִִֶַַּתּקּון
ּבגדים ּבחינת הּוא ּפה, ְְְִִֶַַָמלכּות
את מאד לׁשמר צריְך ּכי ְְְִִִִֶָָֹֹלבנים.
רק הּבגדים, את יבּזה ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהּבגדים,
עליהם יבֹוא ׁשּלא ּכראּוי ְְֲֵֶֶָָָָָֹלׁשמרן
ּגדֹול ׁשהּוא מי וכל ּורבב. ּכתם ְְִֶֶֶָָָׁשּום
יֹותר, הּבגדים את לׁשמר צריְך ְְִִִֵֵֶַָָֹיֹותר,
מדקּדקין יֹותר, ׁשּגדֹול מי כל ְְְִִִֵֶַָָּכי
ּתלמיד־ חכם ּכן ועל יֹותר. ְְִִֵֵַַָָעּמֹו
מיתה חּיב ּבגדיו על רבב ְְְִִֶַַָָָָָָׁשּנמצא

קיג) ּכי(שבת יֹותר, מדקּדקין עּמֹו ּכי ,ְְְִִִִֵַ
אֹותֹו, ּדנין הם ּבעצמם ְְְִִֵַַָָָהּבגדים
הּבגדים ּכי ּדמלכּותא, ּדינא ְְְְִִִִִַַַָָָּבבחינת
קרא יֹוחנן רּבי ּכי מלכּות, ּבחינת ְְִִִֵַַַָָָָהם

מכּבדּותא קיג.)למאנּה ׁשּזהּו(שבת , ְְְֵֶֶַָָ
ּבחינת מלכּות, כד)ּבחינת מלְך(תהלים : ְְְִִֶֶַַַ

מלכּותא צדק ּבחינת והם ְְְִֵֶֶַַַָָהּכבֹוד.
הּבגדים,(א)קּדיׁשא ּבחינת ׁשּזה , ְְִִִֶֶַַַָָ
כט)ּבחינת והמבּזה(איוב לבׁשּתי. צדק : ְְְְִִֶֶֶַַַַָ

ּבמלכּות, ּכמֹורד ׁשהּוא נמצא ְְְְִֵֶַָָאֹותם,
ועל־ אֹותֹו. ּדן ּדמלכּותא ּדינא ְְְְִַַָָָָואז
ּבריְך קדׁשא ּבין ּפרּוד עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶָֻידי־זה
מּׁשיְך נחׁש ּבבחינת ּוׁשכינּתּה, ְְְִִִִֵַַָָהּוא

זהמא ּבּה ואּטיל לגּבּה ,(ב)לּה ְְֲִַַַַָָֻ
ּבבחינת נּדה, ּדם סג)ּבבחינת :(ישעיה ְְִִִִִַַַָ

אליהו.(‡) עט.(·)פתח דף אחרי זוהר עיין



כט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּגברא 367 ָ ְ ַ ַהאי

ללבּוׁש אדם ּבחינתמּדּוע וזהּו ָך. ְְְִִֶֶַַַָֹ
ּבגדֹו, על ׁשּנמצא והרבב ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכתם
הּמלכּות ּבחינת נפרדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעל־ידי־זה
מּקדׁשא עּזֹו, ׁשכינת ׁשהיא ְְִִִֶַַַָֻֻהּנ"ל,

ואז הּוא. כה)ּבריְך יׁשאג(ירמיה ׁשאג : ְְְִִַָָֹ
ּדילּה נוה על – נוהּו ואז(ג)על . ְִֵֵֶַַָָָ

מלכּות ׁשהּוא ּביׁשא, ׁשפחה ְְִִֶֶֶַָָׁשֹולטת
ּבבחינת אחרא, ל)ּדסטרא :(משלי ְְְֳִִִַָָָ

אּׁשה ׁשהיא ּגברּתּה, תירׁש ּכי ְְְִִִִִִֶַָָָׁשפחה
רעה עת ּבחינת ׁשהיא יׁש(ד)רעה, ּכי , ְִִִֵֵֶַָָָָ

ּוׁשמֹונה[כ"ח עּתים]עׂשרים עּתים, ְְִִִִִֶֶ
לרעה עּתים וצריְך(ה)לטֹובה, . ְְְִִִָָָָ

עת ׁשהיא ּביׁשא, ׁשפחה ְְְִִִִֵֶַַָָלהכניע
ּבבחינת ט)רעה, יהיּו(קהלת עת ּבכל : ְְְִִִֵַָָָ

בגדיָך ּדיקא. עת ּבכל לבנים, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָבגדיָך
ּבחינת הינּו רבב, ּבלא הינּו ְְְְְְִִַַַָָֹלבנים,
ּדם ּבבחינת מּנּדתּה, הּׁשכינה ְְֳִִִִִַַַָָָָָטהרת

חלב ונעׂשה ט)נעּכר נדה ו: .(בכורות ְְֲֶֶַָָָ
ּגֹורמיןוהרׁשעים ּבעוֹונֹותיהם ְ ָ ְ ָ ִ ְֲִֵֶַ

הּוא ּבריְך קדׁשא ּבין ְְְִֵַָָָֻאפרׁשּותא
נּדה, ּדם לּה ּגֹורמין ּכי ְְְִִִִֵַָָּוׁשכינּתיּה,

הּדמים עיר נקראת היא ג)(ו)ואז ,(נחום ְְִִִִֵַָָ
אנׁשי נקראים רׁשעים זה ְְְְִִִֵֵֶַַָָועל־ ׁשם

ּתלּויים(ז)ּדמים תעׂשה לא ׁשס"ה ּכי . ְְֲִִִֶַָָֹ
ּתהלּוכת ׁשּׁשם ּגידים, ְֲִִִֶַַָָּבׁשס"ה
תעׂשה לא ּבחינת ּולפי ְְֲִִִֶַַַָֹהּדמים.
נּדה ּדם מעֹוררים ּכן ְְְִִִֵֶַָׁשעֹוברים,

יׁש ּדמים מיני ּכּמה ּכי ;(ח)להּׁשכינה, ְְִִִִֵֵַַָָָ

הּדמים את להמּתיק צריְך ְְְִִִֵֶַַָָּבכן
ׁשהם הּלאוין לתּקן הינּו ְְִֵֵֵֶַַַָָהאּלּו,
לבנּונית, להם ּולהמׁשיְך ְְְִִִִֶַַַָהּגידין,
וזהּו: חלב. ונעׂשה נעּכר ּדם ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּבבחינת:

יהיּו עת –בגדיּבכל לבנים ְְְִֵָ ָ ֶ ְִָ
להםּבגידי להמׁשיְך ּדיקא, ְ ִ ֶ ְְְִֶַַָָ

ְִַלבנּונית:

הםּולתּקןד ּבפרטּיּות העברֹות ּכל ְ ַ ֵ ְֲִִֵֵָָָ
על וכבד מאד, ְְִֵַַָֹרּבים
ּכי אֹותם, לתּקן אפׁשר ואי ְְְִִֵֶַָָָָָהאדם,
לאו ּבכל רּבים ּופרטים ּדקּדּוקים ְְְִִִִֵַָָָיׁש
ּכללּיּות לתּקן צריְך ּבכן ְְְְִִֵֵַָָָולאו.

ּבחינת ׁשהּוא ד)הּגידים, וּיּגד(דברים : ְִִִִֵֶַַַ
ּבריתֹו את על־יד(ט)לכם ואז, ּתּקּון, י ְְְִִֵֶֶַָָ

הּגידין, ּכללּיּות ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָהּברית,
ׁשעבר, הּלאוין ּכל מּמילא ְִִִֵֵֶַַַָָָָנתּתּקן
זה ׁשם ועל לבנּונית. להם ְְְְִִֵֶֶַַָָונמׁשְך
הּברית־ ׁשהּוא הּגידין ּכללּיּות ְְְִִִִִֶַַָָנקרא

ׁשּדי ויֹורה(י)קדׁש, ׁשּׁשדי על־ ׁשם , ְֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּפרט(יא)ּכחץ לכל ותּקּונים לבנּונית ְְְְְִִִֵַָָ

לּמקֹומֹות ואפּלּו צרּכֹו, ּכפי ְְְְֲִִַַָָּופרט
מקֹומֹות יׁש ּכי והּדּקים. ְְִִִֵַַַָהּצרים
לׁשם לבֹוא אפׁשר ׁשאי ודּקים ְְְִִִֶֶַָָָָצרים
ּתּקּון על־ ידי אם ּכי ּתּקּון ְִִִִֵַׁשּום
ותּקּונים לבנּונית זֹורק ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַָהּכללי,
והּדּקים. הּצרים לּמקֹומֹות ְְִִַַַַַָּגם

כב)ּבבחינת –(איוב ּבצריָך ׁשּדי והיה : ְְְִִֶַַַָָָ
מקֹומֹות לכל ּתּקּונין ויֹורה ְְְִִֵֶֶָָׁשּׁשדי

ע"ב.(‚) עד אחרי ע"ב.(„)זוהר קנה דף תרומה זוהר ג.(‰)עיין ו-כד.(Â)קהלת כב נה.(Ê)יחזקאל תהלים
(Á).יט ע"ב.(Ë)נדה קעו וישלח זוהר ג.(È)עיין אות יא בסימן לעיל ברכות(È‡)עיין פסוק על רש"י עיין

ורחם. שדים



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שסח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

זהר ּברית: נקרא זה ׁשם ועל ְְְִִִֵֶַַַָָֹהּצרים.
אזי(יב)הרקיע הּתּקּון, קדם ּכי , ֲִִִֶַַָָֹ

ּבבחינת הּוא כ)הרקיע יגּלּו(איוב : ְְִִִַַַָָ
אזי הּתּקּון, ואחר עוֹונֹו. ְֲֲִִַַַַַָׁשמים
ּבבחינת הרקיע, את ּומטהר ְְְִִִִֵֶַַַַָָמזהיר
מלּבין ׁשהּוא זהֹורית, ׁשל ְְִִֶֶַָלׁשֹון

לאוין ׁשס"ה ׁשל ,(יג)עוֹונֹותיהן ְֲִֵֶֶָָ
ּגידין, ּבׁשס"ה לבנּונית ְְְִִִִִַַַָּומׁשּפיע
לבנים. ּבגדיָך יהיּו עת ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבבחינת:
הּמח, מן נמׁשְך הּלבנּונית ּכל ְְִִִִַַַַָָֹּכי
לּבּונא מן – לבנֹון מן ונֹוזלים ְְְְִִִִִַָָּבחינת:

רלה:)ּדמחא דף פנחס ּתּקּון(זוהר ועל־ידי . ְְְִֵַָֹ
הּמחין, נתרֹומם הּגידין ְְִִִִִֵַַָֹּכללּיּות

קּנֹו. יעיר ּכּנׁשר ּדאנׁשראּבבחינת: ְִִִִִֶֶַַָ ְ ָ ָ
ּבחינת הּגידין, ּכללּיּות ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָָרּוחא,

ב) ּבאיׁש(יהושע רּוח עֹוד קמה ולא .(יד): ְְִַָָֹ
קּנֹו "קנהיעיר מעֹורר ׁשהּוא – ָ ִ ִ ְְֵֵֶ

ׁשנה. מּבחינת ּבינה" קנה עלחכמה ְְְִִִֵֵַַָָָָ 
ירחף עלּגֹוזליו ּומגן מרחף ׁשהּוא – ָ ָ ְ ַ ֵ ְֵֵֵֶַַ

ּבבחינת נגזלין, מּתחּלה ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהּמחין
כח) הּמחין,(משלי הם ואּמֹו, אביו ּגֹוזל :ְִִִֵֵַָֹ

ּבחכמה אב לּבינה(טו)ׁשהם .(טז)ואם ְְְִֵֵֶַָָָָ
ּבחינת ג)וזה מּׁשדי(ברכות יֹונק ּתינֹוק : ְְְִִִֵֵֶַ

ּדקטנּות,(יז)אּמֹו הּמחין הינּו ּתינֹוק, . ְְְִִִַַַֹ
על־ידי מּקטנּותֹו, ונגּדל יֹונק ְְְְִִֵֵֶַַָׁשהּוא
ּכחץ. ויֹורה ׁשדי ׁשהּוא הּכללי, ְְְִִֵֵֶֶַָָּתּקּון
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכנסּיה, ּדא אּמֹו, ְְְִִֵֶֶָָָוזה:

כג) ּפרׁש(משלי אּמָך. זקנה ּכי ּתבּוז אל :ְִִֵֵֶַָָָ

ּכנסּיתָך נתּכּנסין(יח)רׁש"י: ׁשּׁשם , ְְְְִִִִֵֶַַָָ
הּתּקּונים: ּכל עּקרוזהונכללין ְְְִִִִַָָ ֶ ִַ

לאביהם יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַָָהתקרבּות
הּברית, ּתּקּון ידי על הינּו ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבּׁשמים,
ׁשל ההתקרבּות עּקר ְְְִִֵֶֶַַַָעל־ ידי־ זה
ּבבחינת ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָיׂשראל

יט) ּכנפי(שמות על אתכם ואּׂשא :ְְֵֶֶֶַַָָ
זה נׁשרא אלי. אתכם ואבא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָנׁשרים
לכם וּיּגד ּבחינת: ׁשהּוא הּכללי, ְְִִִֵֶֶַַַַָָּתּקּון
הּברית. ּתּקּון הינּו ּכּנ"ל, ּבריתֹו ְְְִִִֶַַַַאת
– אלי אתכם ואבא ּדיקא, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָעל־ ידי־ זה
עּקר ּכי יתּברְך. אליו ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּנתקרבּו
על־ הּוא יתּברְך, להּׁשם ְְְְִִֵַַַַָָההתקרבּות

ּכּנ"ל: הּברית ּתּקּון ְְִִֵַַַידי

טרח,ּובזהה ּבלי ּפרנסה ּתלּוי ָ ֶ ְְִַַָָָֹ
ּבחינת טז)ׁשהּוא לחם(שם : ְִֶֶֶַ

ּתּקּון על־ ידי הינּו הּׁשמים. ְְִִִֵַַַַָמן
ׁשהּוא הּברית, ּתּקּון ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָהּכללי,

ל)ּבחינת ּבּׁשמים.(משלי הּנׁשר ּדרְך : ְִִֶֶֶֶַַַַָ
יא)וזה –(במדבר הּוא ּגד ּכזרע והּמן : ְְְִֶַַַָ

חּורּתא טּפה ּדא ּגד, תיקוןזרע (תיקונים ְִִֶַַַָָָ
נב:) לבנֹון,כא מן ונֹוזלים ּבחינת: הינּו ,ְְְְְִִִַַָ

ׁשּבזה הּברית, ּתּקּון ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּזה
ּבחינת ׁשהּוא טרח, ּבלי ּפרנסה ְְְִִֶַַַָָָֹּתלּוי
ּכי ּכּנ"ל. הּׁשמים מן לחם ּבחינת ְִִִִֶֶַַַַָָָמן,
הּוא ּובכבדּות, ּבטרחא ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַָָָּפרנסה
הּכללי, ּתּקּון ּתּקן ׁשּלא ְֲִִִֵֵֶַַָֹמחמת

(·È).אור מאורי סח.(È‚)עיין סז יומא קטז.(È„)עיין זבחים יג.(ÂË)עיין ב.(ÊË)מגילה עיין(ÊÈ)משלי
רנח. דף פינחס ואומר.(ÁÈ)זוהר ד"ה נ"ד ברכות ורש"י ח' פסוק א' משלי רש"י עיין



כט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּגברא 369 ָ ְ ַ ַהאי

ּדזרק מאן ּכי הּברית. ּתּקּון ְְִִִֵֶַָָׁשהּוא
אּבתרּה, רדף ענּיּות ּדנהמא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָּפרּורין
ּדמחא ּפרּורין ּדזרק מאן ׁשּכן ְְִֵֵֵֶָָָָֹּכל

רמד.) דף פנחס :(זוהר

הּדםוזה על תאכלּו יט)לא –(ויקרא ְ ֶ ְֹֹ ַ ַ ָ 
ׁשהם הּדמים, ידי על ְְִֵֵֶַַַָהינּו
נּדה, ּדם ּבחינת לּׁשכינה ְְְִִִִַַָָָּגֹורמים
מּדּוע ּבבחינת: הּדמים, עיר ְְִִִִִִַַַַַָּבבחינת
רבב ׁשּנמצא ּבבחינת ללבּוׁשְך, ְְְְִִִִֶֶַָָָֹאדם

ּב הּברית,על ּפגם על־ידי הינּו גדיו, ְְְְְִֵַַַַַָָ
הּגידין, ּכללּיּות ּפגם ּבחינת ְְְִִִִֶַַַָׁשהּוא
על־ ּכּנ"ל, הּבגדים ּפגם ּבחינת ְְְִִֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

תאכלּוידי־ זה: ּפרנסהלא הינּו – ְְֵֶֹֹ ְְַַָָ
וזה: תעֹוננּוּבטרח. ולא תנחׁשּו לא ְְְֶַֹֹ ַ ֲ ְ ְֹ ֵ 

מּׁשיְך נחׁש ּבחינת ּגֹורמים ׁשהם –ְְִִִֵֶַַָָ
הּׁשפחה ׁשליטת וגֹורמים לגּבּה, ְְְְְִִִַַַַָָלּה

וזה: רעה. עת ׁשהיא לאּביׁשא, ְִִֵֶֶָָָֹ
– וׁשלֹום,תנחׁשּו חס לגרם, ׁשּלא ְ ַ ֲ ְְִֶַָֹֹ

ּכּנ"ל. וכּו' לגּבּה לּה מּׁשיְך ולאנחׁש ְְְִַַַַַָָָ ֹ
הינּותעֹוננּו ועֹונה, עת לׁשֹון ׁשהּוא – ְ ֵ ְְְֵֶַָ

העת ׁשליטת וׁשלֹום, חס לגרם, ְְְִִֵֶַַָָֹֹׁשּלא
וכּנ"ל: עּתים, הכ"ח ׁשל וזהרעה ְְִִֶַַַָָ ֶ 

יעקב כח)ׁשּבּקׁש לחם(בראשית לי ונתן : ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבזה, ּתלּוי זה ּכי ללּבׁש; ּובגד ְֱִִֶֶֶֶֶָָֹֹלאכל
ּבגדים ּבבחינת ּתלּוי ּפרנסה ְְְִִִִַַָָָָּכי

וזה כג)לבנים. לׂשבעה(ישעיה לאכל : ְְְְֱִֶֶָָָֹ
עתיק. ׁשהמׁשיְךויעקבולמכּסה ְְְִִֶַָ ַ ֲ ְִִֶֹ

ּבבחינת ל)לבנּונית, מחׂשף(בראשית : ְְְִִִַַַ
ּכמֹו הּכללי, ּתּקּון על־ידי ְְְִִֵַַַָָָהּלבן,

מט)ׁשּכתּוב נאמר(שם אֹוני, ראׁשית : ֱִִֵֶֶַָ
כה)ּבֹו ּבחינת(שם הינּו אהלים, יֹוׁשב :ְְִִֵַַָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מ)ׁשמים, וּימּתחם(ישעיה : ְְִִֵֶַַָָָ
ּדרְך ּבחינת: הינּו לׁשבת, ְְִֶֶֶֶַַָָָֹּכאהל
הרקיע, זהר ּבחינת ּבּׁשמים, ְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּנׁשר
ׁשּמלּבין זהֹורית, ׁשל לׁשֹון ְְְִִִֶֶַַָּבחינת
ּגידין, ׁשס"ה ׁשל והּדמים ְְֲִִִֵֶֶַָָעוֹונֹותיהן

א)ּבבחינת כּתֹולע(שם יאּדימּו אם : ְְִִִִַַַָ
יהיּו: ְִֶֶַּכּצמר

הּכללי,וכלו ּתּקּון ּתּקן ׁשּלא זמן ְ ָ ְְִִִֵֶַַָֹ
מּדּוע ּבבחינת: היא ְְְִִִִַַַַָוהּׁשכינה
אזי נּדה, ּדם ּבחינת ללבּוׁשָך, ְְֲִִִֶַַַָָֹאדם

ּבבחינת אסּור, לט)הּדּבּור :(תהלים ְִִִַַָ
הּדמים ׁשּמאּלּו ּדּומּיה, ְֱִִִֵֵֶֶַַָָנאלמּתי
עּקר ּכי ּדּומּיה. ּבבחינת ְֲִִִִִֶַַַָנעׂשה
ׁשהּוא הּכללי, ּבּתּקּון ּתלּוי ְִִִֶַַַָָהּדּבּור
ּכּנ"ל. ּבריתֹו את לכם וּיּגד ְְִִֵֶֶַַַַַָּבחינת:

ׁשמעֹוןוז רּבי ּדׁשכיב ּבתר ּבחינת: ה ְְְְִִִִִֶַַַָ
את ּתּתן אל לחברּה: חד אמר ְְֲִֵֵֶַַַַָָהוה

ּבׂשרָך את לחטיא עט.ּפיָך דף ויקרא (זוהר ְֲִִֶֶַָ
קה:) קׁשתודף היה ׁשמעֹון רּבי ּכי ,ְִִִֶֶַָָ
את(יט)הּברית לכם וּיּגד ּבחינת: , ְְִִֵֶֶַַַַָ

ּוכׁשאין הּגידין. ּכללּיּות הינּו ְְְְִִִִֵֶַַָּבריתֹו,
אסּור, הּדּבּור אזי הּכללי, ְֲִִִַַַָָּתּקּון
אל ּבחינת: ּדּומּיה, נאלמּתי ְְְֱִִִִִֶַַַַָּבבחינת:
מדּבר ׁשהּוא ּומי ּכּנ"ל. ּפיָך את ְִִִֵֵֶֶַַַּתּתן
עֹובר הּוא הּכללי, ּתּקּון ּכׁשאין ְְִִֵֵֶַָָאז,

ּבעּמָך רכיל תלְך לא יט)על: ,(ויקרא ְִֵֵֶַַָֹ
סֹוד מגּלה רכיל הֹולְך יא)והּוא .(משלי ְְִֵֶַָ

(ËÈ).לה פ' ב"ר עיין
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אמר הוה ׁשמעֹון, ּדרּבי ּביֹומֹוי ְְְֲֲִִַַָָָאבל
ּכׁשּיׁש ּכי ּפיָך. ּפתח לחברּה: ְְְְִִֵֵֶַַַחד
אזי הּברית, קׁשת ׁשהּוא הּכללי ְְֲִִִֶֶֶַַַָּתּקּון
ּכבר הּדמים ּכי מּתר. ְִִִַַָָָֻהּדּבּור
ונעׂשה נעּכר ּדם ּבבחינת: ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָנתּתּקנּו,
ּבגדיָך יהיּו עת ּבכל ּבבחינת: ְְְְִִִֵֶַָָָָחלב,

וזה ל)לבנים: יזּמרָך(תהלים למען : ְְְְְִֶֶַַַָ
ּבחינת זה ּכבֹוד, יּדם. ולא ְְִִֶַָָֹֹכבֹוד
מּבחינת: ׁשּנתלּבנין ּכּנ"ל. ְְְְִִִִִֶַַַַָּבגדים
ּדם מּבחינת ללבּוׁשָך, אדם ְְִִִֶַַַַָֹמּדּוע
נמׁשְך ּכי – יּדם ולא ואז: ְְְִִִִָָָֹֹנּדה.
ונֹוזלים מּבחינת: ּבהּדמים, ְְְְְִִִִִַַַָלבנּונית
מּתר, הּדּבּור ואז ּכּנ"ל. לבנֹון ְְִִַַַָָָֻמן

ּפיָך: ּפתח ְְִִִַַּבבחינת:

רחמנאוזהז נֹופל, חלי ּבחינת ְ ֶ ְֲֳִִֵַַָָ
ּכׁשהּדמים הינּו ְְְִִֶַַָָלצלן,
ועל־ להּמח, מּתיזין והם ְְְְְִִִִֵַַַַַֹמתּגּברין
לחיצת ועל־ ידי הּמחין, נלחץ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹידי־זה
הּמח ּכי האיברים. רֹועׁשין ֲִִִִֵַַַָָֹֹהּמחין,
על ּבא ּוכׁשהּׂשֹונא צבא, ׂשר ְֵֶַַַָָָהּוא
ּכי צבאיו, ּכל רֹועׁשים אזי צבא, ְֲֲִִַַַָָָָָהּׂשר
הּׁשכינה ואזי ּבֹו. ּתלּויים ְְֲִִַַַָָֻּכּלם

ּבבחינת וׁשלֹום, חס ט)נֹופלת, :(עמוס ְְִִֶֶַַָ
ּתּקּון ועל־ ידי הּנֹופלת. ּדוד ְְִִֵֶַַַָָֻסּכת
ּכּנ"ל, הּמחין ׁשּמעֹורר ְְִִֵֶַַַַָֹהּכללי
ּבבחינת: להּגידין, לבנּונית ְְְְִִִִִִַַַַּוממׁשיְך
אזי לבנים, בגדיָך יהיּו עת ְְְְֲִִֵֶַָָָּבכל
ואז: הּנפילה. מחֹולאת ְְְִִֵֵַַַַָָנתרּפאת

ּבתּולת קּום ּתֹוסיף, ולא ְְְִַָָֹנפלה
ה)יׂשראל מּתר,(שם הּדּבּור ואז . ְְִִֵַָָָֻ

ּפיָך: ּפתח תלְךוזהּו:ּבבחינת: לא ְְְִִִַַ ֶ ֵֵֹ
רעָך,ר – רעָך ּדם על תעמד ולא כיל, ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּדלא רעין ּתרין ׁשהם הּמחין, ְְְִִֵֵֵֶַַָֹהינּו
עֹומדים(כ)מתּפרׁשין אינם ּכׁשהם – ְְְְִִִֵֵֶָָ

על־ידי ּפעּלתם מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָֻונתּבּטלין
הּמחין, את הּלֹוחצים הּדמים ְֲִִִִֶֶַַַָֹֹּתגּברת
תלְך לא על: ּתעבר לא ְֲֵֵֵֶַַַֹֹֹעל־ ידי־ זה
ּבחינת מּתר, הּדּבּור אז ּכי ְִִִִַַָָָֻרכיל,
וכּו': ׁשמעֹון ּדרּבי ּביֹומֹוי ּפיָך ְְְְְִִִַַּפתח

ּבֹוגדוזהח הּיין ּכי ואף ּבחינת: ְ ֶ ְְִִִֵַַַַ
ב) ּבחינת(חבקוק הינּו ּבֹוגד, .ְְִֵַַ

רכיל הֹולְך ידֹו ׁשעל הּנ"ל, ִִִֵֶַַַָָּגידין
יצא – יין נכנס ּבבחינת: סֹוד, ְְְִִִִֶַַַַָָמגּלה

לח)סֹוד ּבחינת(סנהדרין הּוא הּיין ּכי .ְִִִַַַ
ּבבחינת הּדמים, התּגּברּות ְְְִִִִִִַַַָּגידין,

כג) יתאּדם,(משלי ּכי יין ּתרא אל :ְִִִֵֶַַַָ
ּדם ע)ׁשאחריתֹו ועל־ ׁשם־ זה(סנהדרין . ְֲִֵֶֶַַָ

זכרֹונם רּבֹותינּו ולמדּו ּתירֹוׁש, ְְְְִִִֵַָָָנקרא
מּזה עו:)לברכה נעׂשה(יומא – זכה : ְֲִִֶֶַָָָָ

הינּו רׁש. נעׂשה – זכה לא ְֲֶַַָָָֹֹראׁש,
הּדמים, את מזּכְך ׁשאינֹו זכה, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּלא
לחם לֹו ׁשאין – רׁש נעׂשה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָעל־ ידי־ זה
נעׂשה – זכה אבל ּכּנ"ל. הּׁשמים ֲֲִִֶַַַַַָָָָמן
ּבחינת הינּו מחין, ּבבחינת ְְְִִִִַַַֹֹראׁש,
הּמחין, מן הּלבנּונית ְְִִִַַַַַָֹהמׁשכת

ּכּנ"ל: לבנֹון מן ונֹוזלים ְְְְִִִִַַַָּבבחינת:

(Î).ע"ב ד' דף ויקרא זוהר
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ּבאמּונה,וזהט ּומּתן מּׂשא ּבחינת ְ ֶ ְֱִֶַַַָָָ
מּׂשא עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ִִֵֶֶַָּכי
ּבתאות מׁשּקע והּוא ּבאמּונה, ְְְֱֲֶַַַָָָֻּומּתן
הּוא אזי – חברֹו את וגֹוזל ְֲֲֵֵֶַָממֹון,
מּדּוע ּבבחינת: הּנ"ל, ּדמים ְְִִִֵַַַַַָמעֹורר
נּדה ּדם וגֹורם הּנ"ל, ללבּוׁשָך ְְִִֵֶַַַָָֹאדם

ּבבחינת ז)לּׁשכינה, ּוזהבם(יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
מׁשמע ּתרּתי ּדמים וזהּו: (מגילהלנּדה. ְְְְִִֵֶַַַָָ

כפיכם) כי ד"ה קלט שבת אגדות חידושי ועיין ,יד:
ּבׁשביל הּממֹון. על־ ידי נּדה ּדם ְְְִִִֵַַַַָָהינּו
ּכמֹו ּבגד, ּבחינת ּגזלה נקרא ְְְְִִֵֶֶֶַָָזה

כד)ׁשּכתּוב ּבגדּו,(ישעיה ּבֹוגדים ּובגד : ְִֶֶֶָָָ
הּנ הּבגדים ּפגם ּבחינתהינּו "ל, ְְְְִִַַַַַַָ

ׁשּתרּגם וזה ּבגדיו. על רבב ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנמצא
ובסנהדריןיֹונתן הנ"ל בגדו בוגדים ובגד פסוק (על ָָ

ּבחינתצד) הינּו ּדבזּוזי, ּובזּוזי ּבזּוזי :ְְְִֵֵֵַַָָָ
יֹותר לֹו ּׁשּיׁש מה ׁשּכל ממֹון, ֲֵֵֶֶַַַָָּתאות

יֹותר חֹומד ּתּקּונֹו(כא)הּוא עּקר וזה : ְִִֵֵֶַ
הּלּוְך ּבכל ׁשּיכּון – ּומּתן הּמּׂשא ְְִֵֶֶַַַַָָָׁשל
ׁשהּוא ודּבּור, ּדּבּור ּובכל ְְְִִִֶָוהּלּוְך,
ּומּתן, הּמּׂשא ּבׁשעת ּומדּבר ְְִֵֵַַַַַָָהֹולְך
ׁשּיּתן ּכדי ׁשּירויח ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכּונתֹו
הּכללי ּתּקּון ּבחינת הּוא וזה ְְְְִִִֶַַָָָצדקה.
ּבחינת הּוא הּצדקה ּכי הּדמים, ְְִִִֶַַַָָָׁשל

ּבבחינת הּגידין, י)ּכללּיּות זרעּו(הושע : ְְְִִִִִִַַָ
הּוא ּגד, זרע ּבבחינת לצדקה, ְְִִִֶֶַַַָָָלכם
הּזה הּתּקּון ׁשעל־ ידי חּורּתא, ְְִִִֵֶֶַַַַָָטּפה
מחא ּבבחינת: הּמחין, ְְִִִִֵַַָֹֹנתרֹומם

ּככסּפא ועל־ ׁשם־ זה(כב)חּורּתא . ְְְְִֵֶַַַָָ

ּבֹו ׁשּיׁש להֹורֹות ּומּתן, מּׂשא ְְִֵֶַַָָָנקרא
לבחינת הּנ"ל, ּבגדים לבחינת ְְְִִִִִִַַַַָּתּקּון

ּבחינת זה מּׂשא, הּנ"ל. (תהליםּדמים ְִִֶַַַַָָ
ּכמּׂשאלח) ראׁשי עברּו עֹונֹותי ּכי :ְְֲִִַַָָֹ

הּׁשס"ה ׁשהם מּמּני, יכּבדּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָכבד
הראׁש על ׁשּמתּגּברין הּנ"ל, ְְִִִֶַַַַָָֹלאוין
תעמד לא ּבבחינת: הּמחין, ְֲִִִֶַַַֹֹֹׁשהּוא
ּפגם ּבחינת והּוא ּכּנ"ל, רעָך ּדם ְְְִֵֶַַַַַַעל
יכּבדּו, כבד וזה: ּכּנ"ל. הּנ"ל ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּבגדים
ּכבד, הּנ"ל. הּכבֹוד מלְך ּבחינת ְְִֵֶֶַַַַַָָהינּו
מלא ׁשהּכבד הּדמים, ּבחינת ְְִִֵֵֶַַַַָָָהינּו
הּנ"ל. נּדה ּדם ּבחינת ׁשהּוא ְִִֶַַַַָָּדם,
הּכללי, ּתּקּון ּבחינת הּוא ְְִִִַַַָָּומּתן,

ּבחינת הּצדקה, יח)ׁשהּוא מּתן(משלי : ְְִֶַַַַָָ
הּברית, קׁשת ּבחינת לֹו. ירחיב ְְְִִִֶֶַַַָָאדם

ּבחינת הּצּדיק, לז)ׁשהּוא צּדיק(תהלים : ְִִִֶַַַַ
חכמינּו ׁשאמרּו וזה ונֹותן. ְְְֲֵֵֵֶֶָָחֹונן

לברכה ו)זכרֹונם זֹו(ר"ה – ּבפיָך : ְְְִִִָָָ
מּתר: הּדּבּור ׁשאז ְִֶַָָָָֻצדקה,

לתּקןוהּנהיא ׁשּצריְך – הּכלל ְ ִ ֵ ְְִֵֶַַָָ
ועל הּכללי, ּתּקּון ְְְִִִַַָָּתחּלה
ואף ּבפרט. הּכל יתּקן מּמילא זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻידי
ּומרֹומם ּגבֹוּה הּוא הּכללי ְְִִֶַַָָָׁשּתּקּון
ּכל עם ּבפרט, ּדבר ּכל מּתּקּון ְִִִִֵָָָָָיֹותר
ּתלּוי ּדבר ּכל ׁשּתּקּון מחמת ֲִֵֶֶַָָָָזה
מן לבנּונית להמׁשיְך ּדהינּו ְְְְְְִִִַַַַַֹּבהּמח,
לבנֹון; מן ונֹוזלים ּבבחינת: ְְְְִִִִַַַָֹהּמח,
על־ ּכי־ אם אפׁשר אי הּמח ְְִִִֵֶַַַָֹּולרֹומם

(‡Î).ל"א פ"א, ע.(Î·)קהלת-רבה תיקון
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הּכל ּתּקּון ּכנׁשרידי ּבבחינת: לי, ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
לילְך צריְך ּכן על ּכּנ"ל, קּנֹו ִִִֵֵֵַַַָָיעיר
עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמּתחּלה
לתּקן ּכדי הּכללי, ּתּקּון ּדהינּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָמּזה,
הּכל נּתּקן זה ידי ועל הּמח, ְְְִֵֵֵֶַַַַַֹֹּולרֹומם

ּפרּוׁש: וזה ּכּנ"ל: ּגבראמּמילא האי ְִֵֵֶַַַָ ַ ְ ָ 
לּה. קיהבּו ולא אּתתא, ּבעי  ֵ ֲ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְּדאזל

ה' יראת אּׁשה ּבחינת הינּו(כג)הינּו . ְְְְִִִַַַַָ
נּדה ּדם וגרם ּבעוֹונֹות, ׁשּפגם ְֲִִֶַַַַָָָמי
נחׁש ׁשעל־ ידי־ זה ּכּנ"ל, ְְִֵֶֶַַַַָָָלּׁשכינה
ּפרּוד ונעׂשה וכּו', לגּבּה לּה ְְְֲִֵֶַַַַָמּׁשיְך
וזהּו: ּוׁשכינּתּה. הּוא ּבריְך קדׁשא ְְְְְִִֵֵֶָֻּבין

לּה קיהבי יׁשאגולא ׁשאג ּבחינת – ְ ָ ָ ָ ֲ ִ ֵ ְְִִַַָֹ
ּכּנ"ל. נוהּו ּדאזלעל חזא מאי ֵַַַַָ ֲ ָ ְ ָ ֵ 

מּנּה ּדמדלי ּכׁשרֹוצהלהיכא הינּו – ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ֵ ִ ַ ְְֶֶַ
הּוא מהּדמים, הּמלכּות את ְְִֵֵֶַַַַָלטהר
עליֹונה, הּיֹותר הּמדרגה אל ְְֵֵֵֶֶַַַָָהֹולְך
למעלה ׁשהּוא הּכללי ּתּקּון ְְְְִִֶַַַָָהינּו

ּבחינת ה', יראת כג)מאּׁשה :(שמואל־ ב ְְִִִֵַַָ
ּכי אלקים, ּביראת מֹוׁשל ְְֱִִִִֵַַֹצּדיק
הּכללי ּתּקּון ּבחינֹות ׁשהּוא ְְִִִִֶַַַָהּצּדיק
ּביראת מֹוׁשל והּוא למעלה, ְְְְְִֵַַָהּוא
ּכמֹו מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְֱִִֶַַֹאלקים,

פ"ג)ׁשּכתּוב ׁשל(אבות מֹוראּה אלמלא : ְִֵֶֶָָָָ
וזהּו: ּדצּהמלכּות. סּכתא ׁשקל ְְְֶַ ַ ִ ְ ָ ָ ָ 

סּכתא – וכּו' יתדֹותלתּתא הם ְ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ְֵֵ
הינּו רׁש"י. ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַּומסמרֹות,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, ּדברי (קהלתּבחינת ְְְִִֵֶַָָ
ּכּדרבֹונֹותיב) חכמים ּדברי :ְְֲִִֵַָָ

לתּתאּוכמסמרֹות. הינּוּדצּה – ְְְַָ ָ ְ ַ ָ ְַ
ּכׁשאין הּתחּתֹונֹות, מדרגֹות ְְְְִֵֵֶַַַַּבחינת
ּדאסּתלק ּבתר ּבחינת: הּכללי, ְְְְְִִִִֵַַַָָּתּקּון
וזהּו: אסּור. הּדּבּור ׁשאז ׁשמעֹון, ְְִִִֶֶַַָָרּבי

עאל אזולא אפׁשר היה ׁשּלא הינּו – ְ ָ ָ ְְֶֶַָָָָֹ
ּכּנ"ל. ּתֹורה ּדברי לעּלאלדּבר ּדצּה ְְִֵֵַַַָָ ָ ְ ֵ ָ 

– ּדרּביועאל ּביֹומֹוי ּבחינֹות הינּו ְ ָ ְְְְִִַַ
ׁשהּוא הּברית, קׁשת ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶַׁשמעֹון,
הינּו מּתר. הּדּבּור ׁשאז הּכללי, ְְִִִֶַַַָָָֻּתּקּון
לתּקן אפׁשר ׁשאי להם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהראה
ׁשבח על־ ידי אם ּכי ְִִִֵֶַַַהּדּבּור
הּכללי ּתּקּון ׁשהּוא ְִִִִֶַַַָהּצּדיקים,
אי הּדברים ּכל הּדין והּוא ְְְִִִִַַַָָלהּדּבּור,
ּתּקּון ידי על אם ּכי לתּקן, ְְְִִִֵֵֶַַָאפׁשר
ׁשּמּׁשם הּמח את להרים ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּכללי,

וזה: ּכּנ"ל. הּלבנּונית ּכל האינמׁשְך ְְְִִֶַַַַַָָ 
מזלּה ּבת לּה אתרמיא הינּונּמי , ַ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ַ ַ ְ ֵ ְַ

מן ונֹוזלים ּבחינת הּמחין, ְְְְִִִִִַַַֹּבחינת
את לדגמא להם ׁשּתפס הינּו ְְְְֶֶֶַַָָָָֻלבנֹון.
אפׁשר ׁשאי להם, והראה ְְְִִֶֶֶֶַָָָהּדּבּור,
הּכללי. ּתּקּון על־ידי אם ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָלתּקן
היה ׁשמעֹון רּבי ּבימי ּכי ְְְִִִִֵַָָָָָוהראיה,
ּדאסּתלק ּובתר ּתּקּונֹו, על ְְְִִִֵַַַָהּדּבּור
וזהּו: וגֹו', ּפיָך את ּתּתן אל ְְֱִִֵֶֶֶַַנאמר:
ּכל כן ּוכמֹו ּכּנ"ל. וכּו' לתּתא ְְְֵַַַָָָָּדצּה
ּתּקּון על־ידי לתּקן צריְך ְְְִִִֵֵַַַָָהּדברים,
– ּומּתן מּׂשא ּכגֹון לֹו. הּׁשּיְך ְְִַַַַַָָָָהּכללי
לתּקן צריְך ּכּלם וכן צדקה, ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻעל־ ידי
הּׁשּיְך הּכללי ּתּקּון על־ ידי ּדבר ְְִִֵַַַַָָָָָּכל

(‚Î).לא משלי



כט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּגברא 373 ָ ְ ַ ַהאי

את להרים ׁשּצריְך מחמת וזה ְְֲִִֵֶֶֶַָָלֹו.
לבנּונית, מּׁשם להמׁשיְך ְְְִִִִַַַָֹהּמחין,
אי וזה הּפגמים, ּכל ּוללּבן ְְְְִִֵֵֶַַַָָלתּקן
הּכללי ּתּקּון על־ ידי ּכי־אם ְְְִִִִֵֶַַָָאפׁשר
אתרמי נּמי האי ּבחינת: וזה ְְְִִִֵֶַַַַַַּכּנ"ל.
מן ונֹוזלים ּבחינת: מּזלּה, ּבת ְְְִִִֵֵַַַָלּה

ּכּנ"ל ּדמחא לּבּונא מן י)לבנֹון, :(משלי ְְִִַַָָָֹ
נבח צּדי'ק:ּכס'ף לׁשֹו'ן זה'ר (ּבאּור ְְִִֵֶֶֶַָ

להּתֹורה זה לפסּוק יׁש ּׁשּיכּות ּומה ְְְִֵֶַַַָָָָָהענין

אחר) ּבמקֹום יתּבאר :הּנ"ל ְְִֵֵַַַָָ

ח): לאֹות ּכן(ׁשּיְך ׁשּדמיהועל אּׁשה ְְַָ ַ ֵ ִֶֶָָָ
וסת, לּה ואין ְְִֵֶֶָֻמרּבים
יין ּבחינת: ּכּנ"ל, לּה מּזיק ׁשּיין ְִִִִֶַַַַַַַָאף
ּבחינת: ּדם, ׁשאחריתֹו יתאּדם, ְְֲִִִִֶַַַָָּכי
זה ּכל עם ּכּנ"ל. סֹוד יצא – יין ְִִִֶַַַַָָָנכנס
ּבֹו ׁשהסּתּכל יין על־ידי ְְְִִֵֵֶַַַָָרפּואתּה
ּבחינת הם העינים ּכי אמּתי, ְֲִִִִִִֵֵַַַָצּדיק

עינא ּגלדי ׁשבעה ּכי (בהקדמתׂשערֹות. ְְְִִִֵֵָָָ
ע) ובתיקון יב ּבחינתהתיקונים טז)הם :(שופטים ְִֵַ

ּבחינת והם ראׁשֹו, מחלפֹות ְְְְִֵֶַַַֹׁשבע
מחין, מֹותרי הם הּׂשערֹות ּכי ְְִִִֵֵַַָֹֹהּמחין,
מחלפֹות ׁשבע ּבחינת הם ּכן ְְְְִֵֵֶַַַַועל

ׁשחֹולפין מּדֹות, ׁשבע ּבחינת ְְְִִִֶֶַַוכּו',
ּכי ׁשּבּמח. ּבּמחׁשבה ְְֲִִֶַַַַָָֹועֹוברין
הּמּדֹות ּכפי הּוא ׁשּבּמח ְֲִִֶַַַַַָָֹהּמחׁשבה
אֹוחז ׁשהאדם הּמּדה ּוכפי ְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּבאדם,
עליו ועֹוברין חֹולפין ּכן ְְְִִֵָָָּבּה,
ׁשבע וזה: ׁשּבּמח. ְֲֶֶֶַַַַַָֹהּמחׁשבֹות
ועבר חלף לׁשֹון – ראׁשֹו ְְְְַַַָָֹמחלפֹות
נפּגם ּבהּׂשערֹות, ּוכׁשּפֹוגמין ְְְְְִִֶַַַָָּכּנ"ל.
ועל עינא. ּגלדי ׁשבעה ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהראּיה,
מחלפֹות ּבׁשבע ׁשּפגם ׁשמׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַַָּכן

ּבֹו נאמר פלׁשּתים(שם)ראׁשֹו, וינּקרּו : ְְְְֱִִֶַַַֹ
ׁשבעה על־ ידי ועל־ ּכן עיניו. ְְְִֵֵֵֶַַָָאת
ׁשבע ּבחינת מתּקנין עינא, ְְְְִִִֵֵֶַַַָּגלדי
הּׂשערֹות, ׁשהם ראׁשֹו, ְְְֵֶַַָֹמחלפֹות

ז)ּבבחינת ּכעמר(דניאל ראׁשּה ּוׂשער : ְְֲִִֵֵַַַַ
זהֹורית, ׁשל לׁשֹון ּבבחינת ְְִִִִֶַָָנקי,
ׁשל האדמימּות מלּבין ְְִִֶֶַַָׁשהּוא
יאּדימּו אם ּבבחינת: ּגידין, ְְְִִִִִִַַַָהּׁשס"ה
ׁשּנתּתּקן נמצא יהיּו. ּכּצמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָכּתֹולע
ּבחינת ׁשהּוא האדמימּות, זה ידי ְְְִִֵֶֶַַַָעל

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. נּדה קיח)ּדם :(תהלים ְְִִֶַַַַָ
ה אֹותּיֹותּמצרמן יּה, .צמרקראתי ִֵַ ַ ִִֶָָָ ֶ 

והבן: ׁשם עּין ּבּכּונֹות, ְֵֵַַַַָָָָּכּמּובא



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שעד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

כט תפילה

ÚÓL,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È e�ÏB˜.e�˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ¿«≈¿…»¡…≈¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈
‡Ï" .È˙ÚÂMÓ E�Ê‡ ÌÏÚz Ï‡Â "ÈpnÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡" ,ÔÓÁ¯‰ ·‡ e�È·‡»ƒ»»«¬»««¿≈»∆ƒ∆ƒ¿««¿≈»¿¿ƒ«¿»ƒ…
EÈÓÁ¯Â EÈÚÓ ÔBÓ‰ .È˙˜ÚvÓ E�Ê‡ ÌzÒ˙ ‡ÏÂ ,"ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿≈»ƒ»∆¿¿…ƒ¿…»¿¿ƒ«¬»ƒ¬≈∆¿«¬∆
ÌÈ˜ÚBˆ e�‡Â .EfÚ ˙¯‡Ù˙a ˙B‡¯Ï ÈzÙÒÎ� ÛBÒÎ� ‰nÎ ‰Ê Èk ,ÈÏÚ e¯¯BÚÈ¿»»«ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆À∆¿»¬ƒ
‰ÁÈN‡ ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú" .ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ ‰nk ‰Ê EÈÏ‡ ÌÈ�pÁ˙Óe ÌÈÏlt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈∆∆«»»ƒ¿»ƒ∆∆»…∆¿»√»ƒ»ƒ»
E˙„B·ÚÏ EÈÓÁ¯a e�·¯˜˙e ,e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈLzL „ÈÓz EÈ�t ÌÈlÁÓ e�‡Â ."‰Ó‰‡Â¿∆¡∆¿»¿«ƒ»∆»ƒ∆»ƒ»∆≈≈¿»¿≈¿«¬∆«¬»¿
„‡Ó „‡Ó ˙eÏb‰ e�ÈÏÚ C¯‡ Èk .‰ÚeLÈ epnÓ ˜BÁ¯Â e�Ú˘B� ‡Ï ÔÈ„ÚÂ .˙Ó‡a∆¡∆«¬«ƒ…»¿¿»ƒ∆¿»ƒ»«»≈«»¿…¿…
‡Ï E„È ¯ˆwÓ ‡Ï Èk e�Ú„È ˙Ó‡·e .B¯·ÁÓ ‰a¯Ó e�È˙B¯ˆ ÌBÈ ÏÎ·e ,LÙ�Â Ûe‚a¿»∆∆¿»»≈¿À»≈¬≈∆¡∆»«¿ƒ…ƒ…∆»¿…
eÏÈc·‰ e�È˙B�BÚ Ì‡ Èk ,e�È˙BlÙz zÚÓL ‡Ï EÈ�Ê‡ „·kÓ ‡ÏÂ ,e�˙B‡ zÚLB‰«¿»»¿…ƒ…∆»¿∆…»«¿»¿ƒ≈ƒƒ¬≈ƒ¿ƒ
Ïk ¯L‡ „Ú ,˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ·Bh‰ ÔÓ Èz˜Á¯˙� ÌÈa¯‰ È˙B�BÚ· Èk .E�È·e e�È�È·≈≈≈¿ƒ«¬«»«ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ«¬∆»
‰Ê ˙ÓÁÓe ,¯a„‡ ˙Ú„· ‡Ï Èk .ÈzÓ‡ ·BhÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰ È˙BLw·e È˙BpÁ˙ È¯·cƒ¿≈¿ƒ««»«≈¿ƒƒ¬ƒƒƒ…¿««¬«≈≈¬«∆
ÌÈ‡¯˜� Ì�È‡ È¯eac Ïk ¯L‡ „Ú ,Ïa˜˙�Â ÚÓLp‰ ¯eac ÌeL ¯a„Ï ‰ÎBÊ È�È‡≈ƒ∆¿«≈ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«≈«¬∆»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ
‰Ó ‰zÚÂ .·BË Ì‰a ÔÈ‡Â ‰M„˜c ˙Úc‰Ó ÔÈÎLÓ� Ì�È‡L ¯Á‡Ó ,ÏÏk ¯eac ÌLa¿≈ƒ¿»≈««∆≈»ƒ¿»ƒ≈«««ƒ¿À»¿≈»∆¿«»»
˙BkÊÏ È¯eac CB˙Ï ·BË CÈLÓ‰Ï ˙BkÊÏ ÈÏ ¯ÊÚ Lw·‡ ÔÈ‡Óe ,ÌÈÓMaL È·‡ ‰NÚ‡∆¡∆»ƒ∆«»«ƒ≈«ƒ¬«≈≈∆ƒƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿
ÂLÎÚL È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È ‰z‡ Èk .Ïa˜˙�Â ÚÓLp‰ ¯ea„Ï ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«»»«¿»¿…»¡…«≈…≈¬«∆«¿»
,ÔË˜ ¯·„Â ÏB„b ¯·c ,˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a CÈ¯ˆ È�‡M ‰Ó ÏÎa ‰ÎÈÓÒ ÌeL ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ»¿»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»»»¿»»»»
‰Ó ÏÎ ÈÏ Ôz˙Â ÌpÁ „ÒÁ· È�pÁzL ,„ÒÁ ˙·„�Â ÌpÁ ˙�zÓ EnÓ Lw·Ï Ì‡ Èkƒƒ¿«≈ƒ¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«∆∆∆¿»≈ƒ¿∆∆ƒ»¿ƒ∆ƒ»«
‰ÓÏL ‰·eL˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ÌÈÓÁ¯a EÈÏ‡ È�·¯˜˙e ,‰Â‰È ˙„B·ÚÏ CÈ¯ˆ È�‡M∆¬ƒ»ƒ«¬«¿…»¿»¿≈ƒ≈∆¿«¬ƒ¿…∆∆∆¿∆ƒ¿»¿≈»

iL ‰Â‰È ˙„B·ÚÏ Ú‚Bp‰ ÌÏBÚa ÔË˜ ¯·c ÌeL ÔÈ‡ Èk .˙Ó‡a EÈ�ÙÏÈÏˆ‡ Ï˜� ‰È‰ ¿»∆∆¡∆ƒ≈»»»»»»«≈««¬«¿…»∆ƒ¿∆»≈∆¿ƒ
Ûeb BÓk Ìi˜Ï ÈÏ ‰L˜ dÓˆÚa ‰ˆÚ‰ Èk ,‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ ÌeL ÈÏ ÔÈ‡Â .B˙BNÚÏ«¬¿≈ƒ≈»¿«¿»ƒ»≈»¿«¿»»∆ƒ¿«≈¿
Ì‡Â .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ Ì‡ Èk ‰Â˜z ÌeL ‰zÚ ÈÏ ÔÈ‡ Ôk ÏÚÂ .CÈ¯ˆ È�‡L ¯·c‰«»»∆¬ƒ»ƒ¿«≈≈ƒ«»ƒ¿»ƒƒ««¬∆»«ƒ¿ƒ
ÈNÚÓ C¯Ú ÈÙk ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡Ó „Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ ÈnÚ ‰NBÚ ‰z‡ ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«»∆ƒƒ¬ƒ≈∆∆»≈¬»ƒ¿»¿ƒ≈∆«¬«
¯eac‰ ‰È‰iL È„k ,·BË ‰ÊÈ‡ Ì‰a LÈ Ì‡ ,È˙pÁ˙e È˙lÙ˙a NtÁÏ ‰ˆ¯˙Â ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»∆≈∆¿≈∆ƒ¿∆«ƒ



375כט ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ÏkL ˙Ó‡a Ú„BÈ È�‡ Èk ."È¯ÊÚ ‡·È ÔÈ‡Ó" ÈLÙ� ÈzÚ„È ‡Ï ,Ïa˜˙�Â ÚÓL� ÈlL∆ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈…»«¿ƒ«¿ƒ≈«ƒ»…∆¿ƒƒ¬ƒ≈«∆¡∆∆»
:˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ÈzÓ‡ ·BhÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰ È¯·c¿»«≈¿ƒƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ

B�Ba¯,EÈ�ÙÏ È¯·„ "‰ˆe¯‡ ‰Ó È‰ÈÂ" Èz¯Ó‡ .„‡Ó ÈÏ ¯Ó „‡Ó ÈÏ ¯ˆ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ¿…«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ»»»¿»«¿»∆
ı¯‡Óe ."ÈÈ�Úa ‰Â‰È ‡¯È ÈÏe‡" .ÌÁ¯È ÈÏe‡ ÒBÁÈ ÈÏe‡ ."ÈÏ ÁÂ¯ÈÂ ‰ÁÈN‡"»ƒ»¿ƒ¿«ƒ«»«¿«≈«≈∆¿…»¿»¿ƒ≈∆∆
ÈÏe‡ ÔBÈ·‡Â È�Ú ÌÚ ÒBÁÈ ÈÏe‡ ."‰Â˜z LÈ ÈÏe‡" .ÛˆÙˆ‡ È˙¯Ó‡ ¯ÙÚÓe ¯a„‡¬«≈≈»»ƒ¿»ƒ¬«¿≈«≈ƒ¿»«»«»ƒ¿∆¿«
È¯·„· ‡BˆÓÏ ÏBÎÈ ‰z‡ È‡cÂ·e ,ÌÈ·BhÏÂ ÌÈÚ¯Ï ,ÏkÏ ·ÈËÓe ·BË ‰z‡ Èk .ÌÁ¯È¿«≈ƒ«»≈ƒ«…»»ƒ¿«ƒ¿«««»»ƒ¿ƒ¿»«
ËeÚn‰ ˙ÈÏÎ˙·e ÏB„b ¯zÒ‰·e ÌÏÚ‰a Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B·BË ˙Bc˜� ‰ÊÈ‡ Ôk Ìb«≈≈∆¿À««ƒ∆≈¿∆¿≈¿∆¿≈»¿«¿ƒ«ƒ
È„È ÏÚ ÌÈÏa˜˙�Â ÌÈÚÓL� Ì˙BÈ‰Ï È¯eac ÌÈÈe‡¯ Ô�È‡L „Ú ‰ÏB„‚ ‰ÓÏÚ‰·e¿«¿»»¿»«∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈
‰a¯Óe „ÒÁ ·¯ ‰z‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ .Ì‰· eÓÏÚpL ‰f‰ ·Bh‰ ËÚÓ ˙¯zÒ‰«¿»«¿«««∆∆∆∆¿»∆««ƒ≈«»«∆∆«¿∆
EcÒÁa ÏÎÈ ‰z‡Â ,˙ÈL‡¯anL ˙B¯zÒ� ÔBÓ‰Â ˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚� EÈ�ÙÏe ,·ÈË‰Ï¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»«¬«¬ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿«»»…¿«¿¿
.‡lk ‡ÓÏÚ„ B�Ba¯ zÚ„È ‰z‡ Èk .È¯·„a LiL ·Bh‰ ËÚÓ Ìb ˙Bl‚Ï ÏB„b‰«»¿««¿««∆≈ƒ¿»«ƒ«»»«¿»ƒ¿»¿»…»
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ÔÎ·e.˙Ú ÏÎa È�„nÏ˙e È�¯B˙Â .„ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
.E�Bˆ¯k ‡lL ¯eac ÈtÓ ‡ˆÈ ‡lL .Ì„‡ È�a ÌÚ È¯eac ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»»∆…≈≈ƒƒƒ∆…ƒ¿¿
ÒÁ ‰È‰‡ ‡lL „ÈÓ˙ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .˙Bl‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L „BÒ ÌeL ‰l‚‡ ‡ÏÂ¿…¬«∆∆≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ∆…∆¿∆«
‰¯B˙ È¯·„ ‰ÊÈ‡ ,‰Ó „Ú Ú„BÈ e�z‡ ÔÈ‡ Èk ,"„BÒ ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰" ÏÏÎa ÌBÏLÂ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«∆ƒ≈ƒ»≈««»≈∆ƒ¿≈»
¯L‡ ,Ì˙Bl‚Ïe Ì¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ‰¯B˙ È¯·„ ‰ÊÈ‡Â ,Ì˙Bl‚Ïe Ì‰a ¯a„Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈»∆¿«»¿≈∆ƒ¿≈»∆»¿»¿»¿«»¬∆
‡Ï" ÏÚ ¯·Ú‡ ‡lL EÈÓÁ¯a „ÈÓ˙ È�¯ÊÚ ."„BÒ ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰" :¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿«∆»¿≈ƒ»ƒ¿«¬∆∆…∆¡…«…
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.B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ÌÈ¯·„a .ÏBÁ È¯·„a Ô‰ .‰¯B˙ È¯·„a Ô‰ .ÌÏBÚÏ "ÏÈÎ¯ CÏz≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆≈»»«¬≈
„ÚÂ ‰zÚÓ E�Bˆ¯k ‡lL ¯·c ¯ÓB‡ ‡ÏÂ .ÈÙÈh‰ ˙Úa Èt ÌÚ ‰È‰Â È�pÁÂ ÒeÁ¿»≈ƒ∆¿≈ƒƒ¿≈«ƒƒ¿…«»»∆…ƒ¿¿≈«»¿«

:ÌÏBÚ»

ÌÁ¯ÂÈÏ Ôz˙Â .dÏ C¯Ëˆ‡L Ì„˜ ÌÈÓM‰ ÔÓ È˙Ò�¯t ÈÏ Ô˙Â .È�ÚÈLB‰Â ÈÏÚ ¿«≈»«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ«¿»»ƒƒ«»«ƒ…∆∆∆¿»≈»¿ƒ∆ƒ
ÔÈÓÊ˙Â ."˜È˙Ú ‰qÎÓÏÂ ‰Ú·NÏ ÏÎ‡Ï .LaÏÏ „‚·e ÏÎ‡Ï ÌÁÏ" È˙È·Ïe¿≈ƒ∆∆∆¡…∆∆ƒ¿…∆¡…¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ
˙Á�a ¯eq‡a ‡ÏÂ ¯z‰a Èef·a ‡ÏÂ „B·Îa ÏÏk ‰ÚÈ‚ÈÂ ‡Á¯Ë ÌeL ÈÏa È˙Ò�¯t ÈÏƒ«¿»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿»¿»¿…¿ƒ¿∆≈¿…¿ƒ¿««
Ì„Â ¯Na ˙�zÓ È„ÈÏ ‡Ï È�ÎÈ¯ˆz Ï‡Â ,‰‡Ïn‰Â ‰·Á¯‰ E„È ˙ÁzÓ ¯Úˆ· ‡ÏÂ¿…¿««ƒ««»¿»¿»»¿«¿≈»¿««¿ƒ≈ƒ…ƒ≈«¿«»»»»

L ÌLÎe .Ì˙‡ÂÏ‰ È„ÈÏ ‡ÏÂ,‰�L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na Ï‡¯NÈ EnÚÏ ‰Ò�¯Ùe ÔBÊÓ z˙p ¿…ƒ≈«¿»»»¿≈∆»«»»«¿»»¿«¿ƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»ƒ»»
e�ÈÏÚ ÌÁ¯z Ôk ,Ì‰ÈÏÚÓ ‰˙Ï· ‡Ï Ì˙ÏÓNÂ ,ÌÈÓM‰ ÔÓ Ôn‰ ˙‡ Ì‰Ï z„¯B‰Â¿«¿»»∆∆«»ƒ«»«ƒ¿ƒ¿»»…»¿»≈¬≈∆≈¿«≈»≈
ÌeL ÈÏa Ï˜�· e�È˙BÒ�¯t e�Ï ÔÈÓÊ˙Â .ÌÈÓM‰ ÔÓ ·Bh‰ E¯ˆB‡ ˙‡ e�Ï ÁzÙ˙Â¿ƒ¿«»∆»¿«ƒ«»«ƒ¿«¿ƒ»«¿¿≈¿»≈¿ƒ
ÏÎN e�Ï ÚÈtL˙Â ,‰Ò�¯t ˙B‚‡c È�ÈÓ ÏkÓ „ÈÓ˙ e�˙B‡ ÏÈv˙Â .ÏB„b ÁÂ¯a Á¯Ë…«¿∆«»¿«ƒ»»ƒƒ»ƒ≈«¬«¿»»¿«¿ƒ«»≈∆
˙‡Â È˙Èa ˙‡Â È˙B‡ ÌÈÓM‰ ÔÓ È�ÏkÏÎ˙ ‰z‡Â .„ÈÓ˙ Ea ÁË·Ï Ez‡Ó ˙Ú„Â»««≈ƒ¿ƒ¿…«¿»ƒ¿«»¿«¿¿≈ƒƒ«»«ƒƒ¿∆≈ƒ¿∆
ÏÎe‡L ÔÙ‡a ,Ì‰Ï C¯Ëˆ‡L Ì„˜ È¯BÒÁÓ Ïk ÈÏ ÚÈtL˙Â .ÈÏ ¯L‡ Ïk ˙‡Â ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿∆»¬∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¿«…∆∆∆¿»≈»∆¿…∆∆«
ÏeaÏa ÌeL ÈÏÚ ‡·È ‡ÏÂ .LÙ�Â ·Ï ÏÎa ˙Ó‡a „ÈÓ˙ E˙„B·ÚÂ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ«¬…¿»¿«¬»¿»ƒ∆¡∆¿»≈»∆∆¿…»…»«ƒ¿
BÓk .È�ÏkÏÎ˙ ‰z‡Â ,„·Ï EÈÏÚ È·‰È CÈÏLÓ È�‡ Èk ÏÏk ‰Ò�¯t‰ ˙c¯hÓ ÌÏBÚa»»ƒƒ¿«««¿»»¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿»ƒ»∆¿«¿«»¿«¿¿≈ƒ¿

:"EÏkÏÎÈ ‡e‰Â E·‰È ‰Â‰È ÏÚ CÏL‰" ·e˙kL∆»«¿≈«¿…»¿»¿¿¿«¿¿∆

e�¯ÊÚÂÏkÓ „ÈÓ˙ e�ÏÈv˙Â .‰�eÓ‡a ÔzÓe ‡OÓ ˙BNÚÏ ‰kÊpL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆«¬«»«»∆¡»¿«ƒ≈»ƒƒ»
.‰Ëe¯t ‰ÂL elÙ‡ ÌÏBÚÏ e�¯·Á ˙‡ ˜BLÚ� ‡ÏÂ ÏÊ‚� ‡ÏÂ ,˙BÏÊ‚ È�ÈÓƒ≈¿≈¿…ƒ¿…¿…«¬∆¬≈≈¿»¬ƒ»∆¿»
e�¯ÊÚ˙Â .e�Ú¯Ï ¯L‡ ¯·c ÌeL „BÓÁ� ‡ÏÂ .ÏÏk e�¯·Á ÈˆÙÁÂ ÔBÓÓa Úb� ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»¿∆¿≈¬≈≈¿»¿…«¿»»¬∆¿≈≈¿««¿≈
ÔzÓe ‡On‰ ˜ÒÚ· e�˙�ek ÏÎ ‰È‰È ,ÔzÓe ‡OÓa ˜BÒÚpL ˙Ú ÏÎaL e�ÚÈLB˙Â¿ƒ≈∆¿»≈∆«¬¿«»«»ƒ¿∆»«»»≈¿≈∆««»«»
,Cel‰Â Cel‰ ÏÎ·e ¯ea„Â ¯eac ÏÎa ÔeÎÏ ‰kÊ�Â .˙Ó‡a E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ ˜«̄¿ƒ¿¿«¬»¿∆¡∆¿ƒ¿∆¿«≈¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙iNÚa e�˙�ek ÏkL ,˙Ú ÏÎa „ÈÓz ÔeÎ� ÌlÎa ,ÔzÓe ‡On‰ ˙ÚLa CÏ�Â ¯a„pL∆¿«≈¿≈≈ƒ¿«««»«»¿À»¿«≈»ƒ¿»≈∆»«»»≈«¬ƒ«
ÏÎÂ .ÔzÓe ‡On‰ ‰Êa ÁÈÂ¯pL ÁÂ¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰kÊpL È„k ÔzÓe ‡On‰««»«»¿≈∆ƒ¿∆ƒ≈¿»»«¿≈»∆«∆«¿ƒ«»∆««»«»¿»
ÔzÏ ‰kÊpL ÏÈ·La ,˙Ó‡a „·Ï ‰Ê ÏÈ·La ˜¯ ‰È‰È ,ÔzÓe ‡OÓ· e�ˆÙÁÂ e�˜ÒÚƒ¿≈¿∆¿≈¿«»«»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ∆¿«∆¡∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈
„ÈÓz ˙‡Ê ¯kÊÏ ‰kÊpL È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚ˙Â .‰f‰ ÔzÓe ‡On‰ ÏL ÁÂ¯‰Ó ‰˜„¿̂»»≈»∆«∆««»«»«∆¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿……»ƒ
ÏL ‰Úe�˙e ‰Úe�z ÏÎ·e ¯ea„Â ¯eac ÏÎ·e Cel‰Â Cel‰ ÏÎa ,˙Ú ÏÎa ˙‡Ê ÔeÎÏe¿«≈…¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆
‰˜„ˆ ÔzÏ ‰kÊpL ,˙Ó‡a ˙‡Ê Ìi˜Ï e�kÊ˙e ,e�··Ï ˙‡ ÁzÙ˙Â .ÔzÓe ‡On‰««»«»¿ƒ¿«∆¿»≈¿«≈¿«≈…∆¡∆∆ƒ¿∆ƒ≈¿»»
.‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL e�Ï ÚÈtL˙Â .˙Ó‡a ÌÈ¯LÎe ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÏ ˙Ú ÏÎa ‰a¯‰«¿≈¿»≈«¬ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ∆¡∆¿«¿ƒ«»∆«»¿»»

ÊÁ‰Ï ‰kÊ�Â‰˜„ˆ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ‰Â‰È È„·BÚÂ ‰¯B˙ È„ÓBÏ È„È ˜È ¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿≈¿≈»¿¿≈¿…»∆¡∆¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»»
‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓN·e ,˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Ò·e ·BË ·Ï·e ,·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏL·ƒ¿≈ƒ¿¿«¿≈¿≈∆»ƒ»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»«»
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Ôewz Ôw˙Ïe ,‰M„˜c ˙Úc‰Â ÔÈÁn‰ ˙‡ ÌÓB¯Ï ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊpL „Ú .‰ÓeˆÚÂ«¬»«∆ƒ¿∆«¿≈«¿»»¿≈∆«…ƒ¿«««ƒ¿À»¿«≈ƒ
e�Ó‚tL ÌÈÓ‚t‰Â ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .ÔzÓe ‡On‰ ÏL ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆««»«»¿ƒ¿∆¿«≈«¿≈∆»«¬»ƒ¿«¿»ƒ∆»«¿
Ô‚È ‰˜„v‰ ˙eÎÊe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú e�È¯eÚpÓ ÔBÓn‰ ˙cÓÁÂ ˙Â‡˙·e ,ÔzÓe ‡OÓ·¿«»«»¿«¬«¿∆¿««»ƒ¿≈«««∆¿«¿»»»≈
‰kÊ�Â .˜¯Ù� ‰˜„ˆa e�‡ËÁÂ e�„Úa ¯tÎ˙e ."ÛÁ¯È ÂÈÏÊBb ÏÚ Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k" e�ÈÏÚ»≈¿∆∆»ƒƒ«»»¿«≈¿«≈«¬≈«¬»≈ƒ¿»»ƒ¿…¿ƒ¿∆

:ÈÏÏk‰ ÔewzÏ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«ƒ«¿»ƒ

ÌÁ¯Âe�ÓÈ˜‰Â e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙ËÈÏt ÏÚÂ e�˙ËÏt ÏÚÂ e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿«¿≈»≈¿«¿≈««¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈¿ƒ≈«¬ƒ≈
,‰hÓ ‰hÓ e�„¯È ¯L‡ ,„‡Ó „‡Ó ‰wÓÚ‰Â ‰ÏB„b‰ e�È˙ÏÈÙpÓ ‰¯‰Ó¿≈»ƒ¿ƒ»≈«¿»¿»¬À»¿…¿…¬∆»«¿«»«»
ÏÏÎa ,˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a LÙ�Â Ûe‚a ÌÈ�L ‰nÎ ‰Ê „‡Ó ÏB„b ˙eÏ‚· e�ÏÙ�Â¿»«¿¿»»¿…∆«»»ƒ¿»∆∆¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿«
EÈÓÁ¯· e�˙B‡ CÓÒe ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,ÌÈÏÙB� CÓBÒ ‡lÎ ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó .Ë¯Ù·eƒ¿»»»¿»¿»…»≈¿ƒ«¬…»≈¿…»¿«¬∆
·L‡ Èk ,ÈzÓ˜ ÈzÏÙ� Èk ÈÏ Èz·ÈB‡ ÈÁÓNz Ï‡" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒÀ«»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ≈≈
.¯Î� È�a „iÓ ,ÌÈa¯ ÌÈnÓ È�ÏÈv‰Â È�ˆt .ÌB¯nÓ EÈ„È ÁÏL .ÈÏ ¯B‡ ‰Â‰È CLÁa«…∆¿…»ƒ¿«»∆ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«ƒ«ƒƒ«¿≈≈»
È�ÏÚ‰Â È�‡ÈˆB‰Â ."È�ˆn‡z EÚB¯Ê Û‡ ÈnÚ ÔBkz E„È .ÌB¯nÏ È�ÈÚ elc .È�ÓÈ˜‰Â È�pÁ»≈ƒ«¬ƒ≈ƒ«≈««»»¿ƒƒƒ«¿¬¿«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¬≈ƒ
E˙„B·ÚÓe EnÓ Èz˜Á¯˙�Â ‰p‰ „Ú ÈzÏÙ�Â Èz„¯iL ˙B„È¯È‰Â ˙BÏÈÙp‰ ÏkÓ ‰¯‰Ó¿≈»ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ«≈»¿ƒ¿««¿ƒƒ¿≈¬»¿
e�˙ÏÈÙ�a e�„Úa „ÓÚiL ÈÓ ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡ Èk ,EÈÓÁ¯ ·¯k ÈÏÚ ‰ÒeÁ .„‡Ó¿…»»«¿…«¬∆ƒ«»»«¿»ƒ≈ƒ∆«¬…«¬≈ƒ¿ƒ»≈
."dÏ ¯ÊBÚ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ït „¯zÂ" :·e˙kL BÓk .ÌÈ‡Ït e�„¯È ¯L‡ ,˙‡f‰ ‰ÏB„b‰«¿»«…¬∆»«¿¿»ƒ¿∆»«≈∆¿»ƒ≈≈»
‡¯È·Ï ‡Ó¯ ‡¯b‡Ó ",Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰" :·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»
‡ Èk e�È˙BÏÈÙpÓ e�˙B‡ ÌÈ˜‰Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡Â .e�„Úa „ÓÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â .‡z˜ÈÓÚÌ ¬ƒ¿»¿≈ƒ∆«¬…«¬≈¿≈ƒ∆«¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒƒ

‡ÏÂ ‰ÏÙ�" :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ eL¯cL BÓk ·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e .„·Ï ‰z‡«»¿«¿«≈ƒ¿»∆»¿∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿»¿…
,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."Ï‡¯NÈ ˙Ïe˙a Ìe˜ .Ï‡¯NÈÏ ‰z‡ ¯Ó‡˙Â .„BÚ ÏBtÏ ÛÈÒBzƒƒ¿…««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«¬…»≈
È�ÏÈv˙Â .˙eÓÏLa ˙Ó‡a ˙È¯a‰ Ôew˙ È„ÈŒÏÚ e�zÚ„Â e�ÁÓ ˙‡ Ôw˙Ï e�Ï ¯ÊÚÂ«¬…»¿«≈∆…≈¿«¿≈«¿≈ƒ«¿ƒ∆¡∆ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ
Ìe˜ÏÂ ˙BÏÚÏ ‰zÚÓ e�Ï ¯ÊÚ˙Â .ÌBÏLÂ ÒÁ E˙„B·ÚÓ ˙BÏÈÙ� È�ÈÓ ÏkÓ ‰zÚÓ≈«»ƒ»ƒ≈¿ƒ≈¬»¿«¿»¿«¬…»≈«»«¬¿»
ÏL B�Ba¯ ."˙ÏÙBp‰ „Âc ˙kÒ" ˙‡ ÌÈ˜˙Â .‰p‰ „Ú e�ÏÙpL ˙BÏÈÙp‰ ÏkÓ ‰¯‰Ó¿≈»ƒ»«¿ƒ∆»«¿«≈»¿»ƒ∆À«»ƒ«»∆ƒ∆
.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï" .‰ÈÁ‡Â È�ÓÈ˜‰ .Ètk ˙‡ ÈzÁhL EÈÏ‡ ÌÏBÚ»≈∆ƒ«¿ƒ∆«»¬ƒ≈ƒ¿∆¿∆…«¿ƒ¿«≈≈»ƒ»∆¿

:"ÌÈ˜z Ì˜‰Â .·ÊÚz ·ÊÚ»…«¬…¿»≈»ƒ

È�ÏÈv˙Âe�¯ÓL˙Â ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â ÈÚ¯Ê Ú¯Ê ˙‡Â ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ ¿«ƒ≈ƒƒ¿∆«¿ƒ¿∆∆««¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈
ÌÁ¯˙e .ÌBÏLÂ ÒÁ ÏÙB� ÈÏÁÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÌeL ‡·È ‡lL e�ËlÓ˙e¿«¿≈∆…»…∆»ƒƒ¿»≈¿…ƒ≈«¿»¿«≈
EÈÓÁ¯a Ì‡t¯˙Â .˙‡f‰ ‰¯n‰ ˙‡ÏBÁÏ e‡a ¯·kL Ô˙B‡ Ïk ÏÚ ,Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ««¿ƒ¿»≈«»»∆¿»»¿«««»»«…¿ƒ¿»≈¿«¬∆
Ì‰Ï ÁÏL˙Â ,Ì�˙È‡Ï Ì·ÈL˙e Ì˙ÏÈÙpÓ Ì˙B‡ ÌÈ˜˙Â ,‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈¿≈»»¿ƒ¿«»∆
‡ÙB¯ CÏÓ Ï‡ Èk ,Ûeb‰ ˙‡eÙ¯e LÙp‰ ˙‡eÙ¯ ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰¯‰Ó¿≈»¿»¿≈»ƒ«»«ƒ¿««∆∆¿««ƒ≈∆∆≈

:‰z‡ ÔÓÁ¯Â ÔÓ‡�∆¡»¿«¬»«»
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ÌÁ¯ÂÏL ˙e¯ÎL È�ÈÓ ÏkÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ Ïv‰Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿«≈ƒ¿∆«¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿∆
˙Èlb ‰z‡ Èk .ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎL È„ÈÏ ‡B·‡ ‡ÏÂ .ÔÈ¯kLÓ‰ ÌÈ˜LÓ ¯‡Le ÔÈÈ«ƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ¿»»ƒ«»ƒƒ»
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ל ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּדסּכינא 383 ָ ִ ַ ְ ָ ְ ֵמיׁשרא

לתורה

ּדסּכינא לּה,מיׁשרא קטלי ּבמאי ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ֵ ָ 
קרנא איּכא ּומי ּדחמרא.  ָ ְ ַ ָ ִ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְּבקרנא
הוי. מי ּדסּכינא ּומיׁשרא  ֵ ֲ ִ ָ ִ ַ ְ ָ ְ ֵ ָ ְ ַ ְלחמרא,
הי לּה: אמרּו ּביעי, ּתרי לּה  ֵ ֵ ְ ָ ֵ ֵ ֵ ְ ֵ ְ ַאיתּו
אכמתא. זּוגתא והי חּורּתא  ָ ְ ְ ֻ ָ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ְזּוגתא
הי להּו: אמר ּגביני, ּתרי איהּו  ֵ ְ ַ ָ ֵ ִ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַאיתי
אכמתא: ּדעּזא והי חּורּתא  ָ ְ ְ ֻ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ִ ְּדעּזא

ִַרׁש"י:
לּהלּהלּהלּה.... קטליקטליקטליקטלי ּבמאיּבמאיּבמאיּבמאיּבמאי סּכינין ערּוגת ְְ ְְַַ ַַָָ ְְָָ ְְֵֵ ֵֵֵֵ ְֲִִֵֵַַַ

אֹותּה: וקֹוצצין ְְְִִָּגֹוזזין

קטלי ּבמאי ּדסּכינא  ֵ ְ ָ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ְ ֵמיׁשרא
וכּו'.  ְ ֵלּה

אלקּות,א אפׁשרהּׂשגֹות אי ַ ָ ֱ ְִֶָֹ
ּכי ְִִַלהּׂשיג,
מעּלה רּבים; צמצּומים על־ידי ְְִִִִִֵֵַַָאם
ּתחּתֹון. לׂשכל עליֹון מּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶֶַָלעלּול,
אפׁשר ׁשאי ּבחּוׁש, רֹואים ׁשאנּו ְְְִִֶֶֶָָּכמֹו
על־ידי אם ּכי ּגדֹול, ׂשכל ְְִִִֵֵֶַַָלהּׂשיג
ּכמֹו הּתחּתֹון. ּבּׂשכל ְְְְִֵֶַַַַהתלּבׁשּות
ׂשכל להסּביר ּכׁשרֹוצה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַהמלּמד,
להלּביׁש צריְך הּוא להּתלמיד, ְְְְִִִַַַָָּגדֹול
ׁשּיּוכל ּכדי וקטן, ּתחּתֹון ּבׂשכל ְְְְֵֵֶֶַַָָאֹותֹו
מּציע ׁשהּוא ּדהינּו להבינֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַהּתלמיד

וׂשכלּיֹות ההקּדמֹות מּתחּלה ְְְְִִִִַַָָלֹו
ּכדי ּתחּלה, לֹו ׁשּמסּבב ְְְְִִֵֵֶַַָקטּנים
ׁשהּוא המכּון, זה ידי על ְְֲִֵֶֶַַַָֻלהבינֹו

וגדֹול: עליֹון ְְֵֶֶָׂשכל
מאדוצריב לבּקׁש אחד ּכל ְ ָ ִ ְְֵֶַָָֹ

ׁשּיּוכל ּכזה, הגּון ְֵֶֶַַָָמלּמד
עליֹון ׂשכל אֹותֹו ּולהבין ְְְְִִֵֶֶַָלהסּביר
ּכי אלקּות, הּׂשגֹות ּדהינּו ּכזה, ְְְֱִֶַַָָָֹוגדֹול
מאד, מאד ּגדֹול רּבי לזה ְְִִֶַָָָֹֹצריְך
על ּכזה ּגדֹול ׂשכל להסּביר ְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּיּוכל
ּכדי ּכּנ"ל, הּתחּתֹון הּׂשכל ְְְֵֵֵֶַַַַַידי
מה וכל להבינֹו. הּקטּנים ְְְֲִִֶַַַַָׁשּיּוכלּו
ּביֹותר ּומרחק ּביֹותר קטן ְְְֵֵֶָָָֻּׁשהּוא
ּגדֹול רּבי צריְך הּוא יתּברְך, ְִִִֵֵַַַָָָמהּׁשם
ׁשהיּו ּבעת ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶָָּביֹותר.
ּדהינּו מאד, קטּנה ּבמדרגה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָֹיׂשראל
ּבמ"ט מׁשּקעים ׁשהיּו ְְְְִִִֶַָָֻּבמצרים,
ּגדֹול רּבי צריכים היּו טמאה, ְְֲִִִֵַַָָָֻׁשערי
מׁשה ּדהינּו מאד, ונֹורא ּגדֹול ְְְְְֵֶַַָָֹֹּומלּמד
ׁשהּוא מה ּכל ּכי הּׁשלֹום. עליו ִֵֶַַַָָָָרּבנּו
מלּמד צריְך ּביֹותר, ּומרחק ְְְִֵֵַָָָָֻקטן
ׁשּיּוכל ּכזה, אּמן ׁשּיהיה ּביֹותר, ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻּגדֹול
ּדהינּו ּכזה, עליֹון ׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶַַָלהלּביׁש
ּומרחק לקטן ׁשמֹו, יתּברְך ְְְְִַַָָָָָָֻהּׂשגתֹו



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שפד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

נחלה ּׁשהחֹולה מה ּכל ּכי ְֱִֶֶֶֶַַָּכמֹותֹו,
על ּביֹותר. ּגדֹול רֹופא צריְך ְְִֵֵֵַָָּביֹותר,
אהיה אם לי ּדי לֹומר: להאדם אין ְְִִֵֵֶֶַַָָָּכן
אף ה', וירא נכּבד איׁש אצל ְְִִִֵֵֶַָָֹמקרב
הלואי ּכי ּבמעלה, מפלג ְְְֲִֵֶַַַָָֻׁשאינֹו
ּכן, יאמר אל ּכמהּו. מּקדם ְִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשאהיה

אּד אנׁשּכי ּׁשּידע מה ּכפי רּבא, ְְֱִִֵֶַַַַָָ
רחּוקֹו, וגדל ּפחיתּותֹו ּגדל ְְְְִִֵֶֶַֹֹּבנפׁשּה
אחד ּכל יתּברְך, מהּׁשם מאד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנרחק
ּוכמֹו ּבנפׁשֹו. ּׁשּיֹודע מה ּכפי ְְְְְִֵֶֶַַַָואחד
ׁשהּוא ּבעצמֹו ּׁשּיֹודע מה ּכל ְְֵֵֶֶַַַָכן
לנפׁשֹו לבּקׁש צריְך ּביֹותר, ְְְְְִֵֵַַָָֻמרחק
הּגדֹול מאד, מאד ּגדֹול ְְֵַָָֹֹרֹופא
ויבּקׁש ׁשּיחזיר ּדהינּו ּביֹותר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָּבמעלה
הּגדֹול להרּבי להתקרב לזּכֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָּתמיד
ּׁשהּוא מה ּכל ּכי ּכּנ"ל. מאד ְְִֶַַַָֹֹמאד
ּביֹותר ּגדֹול מלּמד צריְך ּביֹותר, ְְְִֵֵֵַָָָָקטן

ַַּכּנ"ל:

ׁשההארֹותוזהג ׂשערֹות, ּבחינת ְ ֶ ְְִֶֶַַָָ
ּכן ּבהּׂשערֹות; יֹוצאין ְְְִִֵַַָֹהּמחין
הּׂשגֹות ׁשהּוא העליֹון, ְֵֶֶֶַַָָהּׂשכל
ּבהּׂשכל מתלּבׁש הּוא ְְֱִֵֵֶַַֹאלקּות,

ּבחינת וזה קיג.)הּתחּתֹון. דף ע' :(תיקון ְְְִֶַַַ
סּבּובים, ּבחינת ּבעּגּולא, ְְֲִִִִַַָָׂשערא
עד המסּבבין ההקּדמֹות ְְְְְִַַַַַַָּדהינּו
הּוא והעּקר ּכּנ"ל. המכּון אל ְְִִֶֶַַַָָָָֻׁשּבאים
רּבֹותינּו ּבדברי ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֻהמכּון,

לברכה טז)זכרֹונם ׁשּסּבבּוהּו(יבמות , ְְְִִִֶָָָ
הּבת. לצרת ׁשהּגיעּו עד ְֲִִֶַַַַַָָּבהלכֹות,
מּקדם ׁשּדּברּו ההלכֹות ׁשּכל ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹנמצא,

סּבּובים היּו רק המכּון, עּקר היּו ְִִִַַַָָָֹֻלא
הּבת, לצרת להּגיע ּכדי ְְְְְִֵַַַַַַָָוהקּדמֹות

ּבחינת וזה המכּון. ע'ׁשהּוא בתיקון (שם ְְְִֶֶַַָֻ
קיא:) ּבחינתדף אּכמא, א)ׂשערא :(שה"ש ְֲִַַָָָֻ

הּוא הּׁשחרּות ּכי ונאוה; אני ְְֲֲִִַַָָָׁשחֹורה
אֹותֹו ּומצמצם הראּות את ְְְְֵֵֶַַָמקּבץ
הּתחּתֹון הּׂשכל ּכן היטב, לראֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַּכדי
ּבֹו ׁשּמצמצם ׁשחרּות, ּבחינת ְְְֲִֵֶַַַהּוא
ואּלּו העליֹון. ׁשּבּׂשכל ויפי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹנאוה
ּדאתון ׁשעּורא ּבחינת: הן ְְְְִִֵַַַָָָהּׂשערֹות

ע)ּדאֹוריתא הם(תיקון הּמצוֹות ּכי ; ְְְִִֵַַָ
ּכל ּכי ׁשמֹו, יתּברְך הּבֹורא ְְְִִֵַַָָָחכמֹות
אחרים ׁשעּורים לּה יׁש ּומצוה ְְֲִִִִִֵֵָָָמצוה
הּמצוה מה מּפני ּכגֹון: ְְְְִִִֵַָָּוגבּולים,
חּיבה ׁשּכן מּפני ּבכְך, מצותּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּזאת
מצוה וכן ׁשמֹו; יתּברְך ְְְְְִִֵַָָָָחכמתֹו
חכמתֹו לפי ּבכְך, מצותּה ְְְְִִֶֶַָָָָָאחרת
יׁש ּומצוה מצוה וכל ׁשמֹו. ְְְְְִִִֵַָָָָיתּברְך
ׁשהם וענינים, ותבֹות אֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֶָָלּה
ּבהן ׁשּמצמצם ּוגבּולים, ְְְִִִֶֶָָֻׁשעּורים
ּבחינת ׁשּזה ׁשמֹו, יתּברְך ְְְְִִֶֶַַָָָחכמתֹו

הּׂשכל ּבּׂשכלהתלּבׁשּות העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
להּׂשגֹות זֹוכין ׁשעל־ ידי־ זה ְְְִֵֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ּכּנ"ל: ֱַַֹאלקּות

לאברהםוזה לֹו היתה ּבת ּבחינת: ְ ֶ ְְְְִַַַָָָָ
ׁשמּה ּובּכל טז:)אבינּו, ּבת,(ב"ב , ְִַַָָֹ

הּׁשחר ּדהינּו עין, ּבת ּבחינת ְְְִִֶַַַַַָֹזה
הּנ"ל, הּׁשחרּות ּבחינת ׁשהּוא ְֲִִֶֶַַַַַַָׁשּבעין,
ּבעצמֹו וכֹולל ּומגּביל מצמצם ְְְְְְִֵֵֶַַַׁשהּוא
העֹומדים הּגדֹולים הּדברים ְְְִִִַַָָָּכל
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לפני ּכׁשעֹומד ּגדֹול, הר ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶֶַָלנגּדֹו.
אזי ׁשּבעין, הּׁשחר ׁשהּוא עין, ֲִִֶֶַַַַַַָָֹהּבת
ׁשרֹואה עין הּבת ּבתֹוְך ההר ּכל ְְִִֶֶַַַָָָָנגּבל
הּוא ׁשּבעין הּׁשחרּות ּכי ֲִִֶַַַָאֹותֹו.
הּגדֹולים הּדברים ּכל ְְְְִִֵַַַָָמצמצם
ועל־ ידי־ זה ּבתֹוכֹו, ונראין ְְְְְְְִִִִֵֶַָונכללין
כן ּכמֹו ׁשרֹואין; הּדבר ּומּׂשיגין ְִִִִֵֶַַָָרֹואין
ּומגּביל מצמצם הּתחּתֹון הּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַזה
ּבתֹוכֹו, ונכלל העליֹון הּגדֹול ְְְְִֵֶֶַַָָָהּׂשכל
ּומּׂשיגים ּומבינים רֹואין ְְְִִִִִֵֶַַועל־ ידי־ זה

ּכּנ"ל: הּגדֹול העליֹון הּׂשכל ְֵֶֶֶַַַַָָאת

אׁשוזה ּבלּבת ה' אליו וּירא ּבחינת: ְ ֶ ְְִֵֵֵַַַַָָ
ג) רצה(שמות יתּברְך ׁשהּׁשם –ְִֵֶַַָָָ

והלּביׁש אלקּות, הּׂשגֹות לֹו ְְְְֱִִִַַָֹלהלּביׁש
הּנ"ל עין ּבת ּבבחינת וזה(א)לֹו . ְְִִִֶַַַַַ

קמא)ּבחינת סימן(ב"ב – ּתחּלה ּבת : ְְִִִַַָָ
ּבחינת זה ּתחּלה, ּבת לבנים. ְְְִִִֶֶַַָָָיפה
ּתחּלה ׁשהּוא הּתחּתֹון, ְְִֵֶֶַַַָהּׂשכל
ּבחינת וזה העליֹון. לּׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָוהקּדמה
ּבחינת זה ּבנים, לבנים. יפה ְְִִִִֶֶַָָָָסימן
חכמינּו ּכמאמר העליֹון, ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָהּׂשכל

לברכה קי)זכרֹונם בני(מנחות הביאי : ְְִִִִַָָָָָ
הביאי הארץ, מקצה ּובנֹותי ְְִִִֵֵֶַָָָָמרחֹוק
ׁשּדעּתן ׁשּבבבל ּגלּיֹות אּלּו – ְְֵֶֶֶַַָָָָֻבני
ּגלּיֹות אּלּו – ּבנֹותי ּכבנים; ְְְִֵֶֶַָָֻֻמּיּׁשבת
מּיּׁשבת אינן ׁשּדעּתן ארצֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבׁשאר
ּבחינת הם ׁשּבנים נמצא ְְְִִִֵֶַָָָּכבנֹות.
עליֹון ׂשכל ּבחינת מּיּׁשבת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַֻּדעת
ידי על ׁשּמּׂשיגין הּנ"ל, ְְִִֵֶַַַַָוגדֹול

הּתחּתֹון ׂשכל ּבחינת ְְְִֵֶַַַַַָההקּדמֹות,
הּׂשכל ׁשהּוא – ּתחּלה ּבת וזהּו ְְִֵֶֶֶַַַַָּכּנ"ל.

י סימן ׁשעלהּתחּתֹון, – לבנים פה ְְִִֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא העליֹון הּׂשכל מּׂשיגין ְִִֵֶֶֶַַָָידֹו
– יפה סימן וזהּו: ּכּנ"ל. ּבנים ְְִִִֶֶַַַָָָּבחינת
העליֹון, הּׂשכל ּומגּבל מסּמן ְְְֵֶֶֶַָָָֻֻׁשּבֹו
ּדאֹוריתא, ּדאתון ׁשיעּורא ְְְְְִִִַַַָָָּבבחינת

ּכּנ"ל: ונאוה אני ׁשחֹורה ְְְֲִִַַָָָּבחינֹות

איולבֹואד הּזה הּתחּתֹון להּׂשכל ְ ָ ְְִֵֶֶַַַַ
על־ידי אם ּכי ְְִִֵֶַָאפׁשר
ּבתכלית הּממֹון ׁשּיׂשנא ּבצע, ְְְִִֵֶֶַַַָָׂשֹונא
ׁשהּוא אּכמא, ׂשערא ּכי ְֲִִֶַַָָָָֻהּׂשנאה,
מּסטרא הּוא הּתחּתֹון, הּׂשכל ְְְִִִֵֶַַַַָּבחינת
מּסטרא הּוא ּבצע ׂשֹונא וכן ְְְְִִֵֵֶַַָּדמלכּות.

הּוא(ב)ּדמלכּות הּתחּתֹון הּׂשכל ּכי , ְְְִֵֶַַַַ
ּבחינֹות ׁשהּוא מלכּות, ְְְִִֶַּבחינֹות
ועֹולם, עֹולם ׁשּבכל ּתּתאה ְְְֶַָָָָָָָחכמה
ׁשּזה העֹולם. אֹותֹו מנהיג ְִֶֶֶַָָׁשהּוא
הּוא והּמלכּות, ההנהגה ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל
ּכנגד ּתחּתֹון, וׂשכל חכמה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּבחינת
ּכן ועל אלקּות. הּׂשגֹות ׁשל ְֱֵֵֶֶַַַָֹהּׂשכל
הּדֹור ראׁשי ׁשּנפלּו ּדׁשמּואל, ְְְִֵֵֶַָָּביֹומֹוי

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּממֹון, ח)אל :(שמואל־א ְֶֶַָָ
ּפגמּו ּתכף ּכן על הּבצע; אחרי ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָוּיּטּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדקדּׁשה, (שם)ּבמלכּות ְְְְִֶַָָֻ
וׁשאלּו עליהם, מּמלְך מאסּו אתי ְְֲֲֲִִִֵֶָָֹֹּכי
ּוביֹומֹוי העּכּו"ם. ּככל מלְך ְְֶֶֶַָָָלהם

נחׁשב ּכסף ׁשאין היה(ג)ּדׁשלמה, , ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ּתּקּונּה על ּדקדּׁשה ְְִִַַָָֻמלכּות

ע.(‡) ובתיקון יא, ובתיקון ו, בתיקון ע.(·)עיין תיקון י.(‚)עיין מלכים-א



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ שפו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשּכתּוב(ד)ּומכֹונּה ּכמֹו כט), הימים־א :(דברי ְְֶָָ
על ׁשּמלְך – ה' ּכּסא על ׁשלמה ְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוּיׁשב

ותחּתֹונים יא:)עליֹונים ּכן(מגילה ועל ; ְְְְִִֵֶַַ
הּתחּתֹון הּׂשכל לזה ׁשלמה ְְְֵֶֶַַַָָֹֹזכה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)הּנ"ל, וּיחּכם(מלכים־ א : ְְֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו האדם; וּתרב(שם)מּכל : ְִֵֶֶַָָָָָ

זה ּכי קדם; ּבני מּכל ׁשלמה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹחכמת
אבל ּכּנ"ל. מלכּות ּבחינת הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָהּׂשכל
נֹופל הּוא ממֹון, אהבת ְֲֵֵַַַָעל־ ידי
ּבחינֹות: אחרא, ּדסטרא ְְְְֳִִָָָָָֻלאּכמא

אּכמא ּפתיא ע)ׁשּבתאי מרה(תיקון , ְְַַָָָָָָֻ
ּבחינֹות ג)ׁשחֹורה, ּבעּצבֹון(בראשית ְְְִִָָ

וסּבּובים לעּגּולא ונֹופל ְְְֲִִִֵֶָָֹּתאכלּנה,
ּבחינֹות אחרא, יב)מּסטרא :(תהלים ְְֳִִִָָָ

ׁשהּוא יתהּלכּון; רׁשעים ְְִִִֶַָָָסביב
הּממֹון, אחר ּומׁשּתֹוקק ְְִִֵֶַַַַָמתאּוה

יא)ּבחינֹות –(במדבר ולקטּו העם ׁשטּו : ְְְִָָָָ
סּבׁשטּותא סב: דף בשלח הפְךג.)(זוהר , ְִֶֶָ

ְַָָהחכמה:

צריְךּומיה החכמה, אֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ִ ְִֵֶַָָָ
לתֹוכּה להמׁשיְך ְְְְִִַָלראֹות
ּכל ּתּתאה, החכמה להחיֹות ְְֲִַַַָָָָָחּיּות,
ּתּתאה החכמה ּבחינֹות לפי ְְְִִֶַַָָָָָאחד
ּתּתאה החכמה ּבחינֹות ּכפי לֹו, ְְְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
החּיּות ועּקר ועֹולם. עֹולם ְְְִִֶַַָָָׁשּבכל

ּבחינֹות הּפנים, מאֹור טז)הּוא :(משלי ְִִֵַָ
צריכין ּכן ועל חּיים. מלְך ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַּבאֹור
ּבחינֹות הּמלכּות, את ְְְֲִֶַַַלהעלֹות
הּפנים, אֹור אל ּתּתאה, ְִֶַַָָָָָחכמה

אֹור עּקר ּכי רגלים, ּבׁשלׁש ְְִִִִֵַַָָֹהּמאיר
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׂשמחה, הּוא (שםהּפנים ְְִִֶַָָָ

ועּקרטו) ּפנים. ייטב ׂשמח לב :ְִִִֵֵֵַַָָ
ּכמֹו הּמצוֹות, מן הּוא ְְְִִִַַָהּׂשמחה

יט)ׁשּכתּוב יׁשרים(תהלים ה' ּפּקּודי : ְִִֵֶָָ
הּוא הּׂשמחה ועּקר ְְְְִִֵֵַַַָמׂשּמחי־ לב.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ד)ּבּלב, ׂשמחה(שם נתּת : ְְִֵֶַַָָָָ
הם הּׁשנה ּכל ׁשל והּלב ְְִִֵֵֶַַָָָבלּבי.

ּבחינֹות רגלים, כג)הּׁשלׁש א'ּלה(ויקרא : ְְִִֵֶַָָֹ
"אּמי", ראׁשי־ ּתבֹות – י'י ְֲִִֵֵֵָָמ'ֹועדי

לּבינה אם ׁשהיא –(ה)ּכּמּובא, ּובינא . ִִִֵֶַַָָָ
הּמצוֹות(ו)לּבא ּכל ׁשל והּׂשמחה . ְְְִִִֶַַָָָ

אל מתקּבץ הּוא הּׁשנה, ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשין
ועל־ ּכן רגלים. הּׁשלׁש ׁשהם ְְִֵֵֵֶַַַָָֹהּלב,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׂשמחה, ימי טז)הם :(דברים ְְְִֵֵֶָָ
על הּפנים מאיר ואז ּבחּגָך; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוׂשמחּת
ׂשמח לב ּבבחינֹות: הּׂשמחה, ְְְִִִֵֵֵַַָָידי

נצטּוינּו זה ּבׁשביל ּפנים. :(שם)ייטב ְְִִִִִִֵֶַָ
זכּורָך כל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ְְְִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש
אֹור לקּבל ּבׁשביל אלקיָך; ה' ּפני ְְְֱִִֵֵֶֶַֹאת

ּבחינת וזה כז:)הּפנים. אדם(סוכה חּיב : ְְִִֶַַַָָָָ
לקּבל ּכדי – ּברגל רּבֹו ּפני ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָלהקּביל
ּבחינֹות את ּולהחיֹות הּפנים, ְְֲִִֶַַָאֹור

וזה פה)הּמלכּות. לפניו(תהלים צדק : ְְְֶֶֶַַָָ
קּדיׁשא מלכּותא – צדק ,(ז)יהּלְך; ְְִֵֶֶַַַָָ

הּפנים. אֹור אל אֹותּה ְִִִֶֶַָָּכׁשּמֹוליכין
לדרְך ויׂשם ּבחינֹות: ידי על ְְְְִִֵֵֶֶַָָָהעּקר
ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש הינּו ְְְִַַָָָָָָֹּפעמיו,

מ ידיהם ׁשעל מאֹורוכּו', קּבלין ְְְְִֵֵֶֶַַ

ע"ב.(„) רמט דף ויחי זוהר ב.(‰)עיין אליהו.(Â)משלי שם.(Ê)פתח



ל ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּדסּכינא 387 ָ ִ ַ ְ ָ ְ ֵמיׁשרא

ּבחינֹות וזה ּכּנ"ל. קם)הּפנים :(שם ְְִִֶַַַָ
הם: יׁשרים, ּפניָך, את יׁשרים ְְְִִֵֵֶֶָָָישבּו
הם לב, מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵֵַָּפּקּודי
אֹור ּומסּדרין ּומאירין ְְְְְִִִִַַמיּׁשבין

ּכּנ"ל: ִַַַָהּפנים

וׁשלֹום,ולפעמיםו חס ׁשּנֹופל, ְ ִ ְ ָ ִ ְֵֶַָ
הּמלכּות ְְִַַּבחינֹות
ּתּתאה, חכמה ּבחינֹות ְְְִִַָָָָָֻּדקדּׁשה,
ּכי מלכּיֹות, ארּבע ׁשל ְְִֶַַַַָֻלּגלּות
ּבגין ּדל"ת, ּבחינֹות הּוא ְְְִִֶַַָהּמלכּות

ּכלּום מּגרמּה לּה על(ח)ּדלית אם ּכי , ְְְִִִֵַַַָ
הּמתּפּׁשטין העליֹון הּׂשכל ענפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָידי
מארּבעה ּכלּולה היא וגם ְְְְִֵַַָָָָלׁשם.
יׁש ועֹולם עֹולם ּבכל ּכי ְְִֵָָָָעֹולמֹות,
חכמה ּבחינֹות הּמלכּות, ְְְְִִַַָָּבחינֹות
החכמה ּבחינֹות ׁשהיא ְְִִֶַַָָָָּתּתאה,
וכל ּכּנ"ל. העֹולם את ְְֶֶֶַַַַָָָהּמנהגת
ּתחת הם ּכּלם העּכּו"ם, ׁשל ְֵֶַַַַָָָֻהחכמֹות
יֹונק ּומּׁשם הּנ"ל, ּתּתאה ְִֵַַַַָָָָָהחכמה
וׁשלֹום, חס ּוכׁשּיֹונקים, ְְְְִֶַָָָָחכמתם.
מתּגּברים, אזי להם, מהראּוי ְְֲִִֵֵֶַַָָָיֹותר
הארּבע ממׁשלת ונעׂשה וׁשלֹום, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָחס
ּומי – ּגלּיֹות ארּבע ׁשהם ְְִֵֶַַַָֻֻמלכּיֹות,
והּזעקה הּצעקה קֹול את לסּבל ְְְְִֶַַָָָָָֹיכֹול
הּמלכּות, ּבחינֹות ּכׁשּנֹופל ְְְְִֵֶַַַָהּגדֹולה,
חס ּביניהם, ּתּתאה, החכמה ְְִֵֵֶַַַָָָָּבחינֹות

ּבבחינֹות ט)וׁשלֹום, זעקת(קהלת : ְְֲִִַַָ
הּזעקה ּדהינּו ּבכסילים, ְְְְִִִֵַַָָמֹוׁשל
ּבחינֹות הּממׁשלה, ְְְִֵֶֶַָָּכׁשּנֹופל

ּבין ּתּתאה, חכמה ּבחינֹות ְְְִֵַַַָָָָהּמלכּות,
להתחּכם, רֹוצה ׁשהּכסיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַהּכסילים.
לתֹוְך ּולהמׁשיְך לינק ְְְִִִֶַֹׁשרֹוצים
ּכסילּות ׁשהם ׁשּלהם, ְְִֵֶֶֶַָָהחכמֹות
החכמה ּבחינֹות את ְְֱִֶֶֶַָָּבאמת,
ּתּתאה חכמה ּבחינֹות ְְֲִִִַָָָָָהאמּתּיֹות,
מּזה, ּגדֹולה צעקה עֹוד יׁש וגם ְְְִֵֶַַַָָָהּנ"ל.
ּבעצמֹו ּכביכֹול יתּברְך ׁשהּׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָּדהינּו

ּבבחינֹות כה)ׁשֹואג, יׁשאג(ירמיה ׁשאג : ְְִִִֵַָֹ
ּדילּה נוה על – נוהּו ׁשהּוא(ט)על , ִֵֵֶֶַַָָ

ׁשל ּבּגלּיֹות ׁשּנֹופל הּמלכּות, ְְִֵֶֶַַַָֻּבחינֹות
לחתְך לראֹות וצריְך מלכּיֹות. ְְְְֲִִַַַַָֹֻארּבע
הּנ"ל הּמלכּות ּבחינֹות את ְְְְִִֶַַַַַּולהבּדיל

ּולהעלֹותּהמּבי ּגלּיֹות, הארּבע ן ְְֲִֵַַַָָָֻ
ּבחינֹות ידי על – עלּיתּה ועּקר ְְְֲִִִִֵַַָָָמּׁשם.

ּבבחינת טז)החסד, והּוכן(ישעיה : ְְִִֶֶַַַ
ּבחינת ּכּסא. י)ּבחסד לפי(הושע קצרּו : ְְְְִִִִֵֶֶַ

קֹוצרין החסד ׁשעל־ידי ְְִֵֶֶֶֶַַָחסד,
הּמלכּות, ּבחינת הּדלת, את ְְְְִִֶֶַַַַָוחֹותכין
אֹותּה ּומעלין מהם, אֹותּה ְֲִִִֵֶַַָָּומבּדילין
היה אברהם ּכן ועל הּפנים. אֹור ְְִֵֶַַַָָָָָאל
ּתמיד מׁשּתּדל והיה החסד, ְְִִִֵֶֶַַָָָאיׁש
ּבחינת להעלֹות ּכדי חסד, ְְְֲֲִֵֶֶַַַלעׂשֹות
אברהם רדף ּכן ועל מהם. ְְְֵֵֶַַַַַָָָהּמלכּות
להכניעם, ּכדי מלכים הארּבעה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאחר
מלכּיֹות הארּבע ּבחינת ְְְִֵֶַַַַָֻׁשהן
ׂשֹונא היה אברהם ּכי ְְְֳִִֵַָָָָָָָּדסטרא־אחרא,
ּכמֹו סדֹום, ממֹון מאס ּכי ְְִַָָָממֹון,

יד)ׁשּכתּוב ועד(בראשית מחּוט אם : ְִִֶַָ

(Á).ע"ב ורמט רלח, ויחי ע"ב.(Ë)זוהר עד אחרי זוהר
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העׁשרּתי אני תאמר ולא וכּו' ְְְְֱֲִִֶַַֹֹׂשרֹוְך
ׁשחרית ּתּקן אברהם ּכי אברם. ְְֲִִִֵֶַַַָָָאת

כו:) ׁשהּוא(ברכות הּנ"ל, ׁשחרּות ּבחינת ,ְֲִֶַַַַ
ּבחינת הּנ"ל, הּתחּתֹון הּׂשכל ְְְִִֵֶַַַַַַַּבחינת
ׁשחרּות ּבחינת ׁשהּוא ּתּתאה, ְְֲִֶַַַָָָָחכמה
על־ זאת ּבחינה לתּקן ׁשּזֹוכין ְְִִֵֶַַַַָֹּכּנ"ל,
יצא ּכן ועל ּכּנ"ל. בצע ׂשֹונא ְְֵֵֵֶַַַַָָידי
יעקב ויׁשמעאל, יצחק ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹמאברהם
ארּבעה ּכנגד ּבחינת: ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָועׂשו,
ואחד חכם אחד ּתֹורה, ּדּברה ְְִִֶֶָָָָָָָּבנים
יֹודע ׁשאינֹו ואחד ּתם ואחד ְְֵֵֶֶֶַָָָָָרׁשע
מלכּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשהם ְְְְִֵֶֶֶַַַֹֻלׁשאל,

ּכּידּוע ּבחינתיצחק,.(י)ׁשּבקדּׁשה, זה ְִִֶַַָָֻ ְ ָ ְִֶַ
הּצחֹוק ׁשם על יצחק ּכי חכם, ְְִִֵֵַַָָָּבן

ּבחינת י)והּׂשמחה, חכם(משלי ּבן : ְְְִִֵַַָָָ
אב; רׁשע;עׂשו,יׂשּמח ּבן יעקב,הּוא ְֵַַָ ָ ֵַָָ ֲ ֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתם, ּבן כה)הּוא :(בראשית ְֵֶָָ
ּתם; איׁש הּואיׁשמעאל,ויעקב ְֲִִַָֹ ְ ָ ֵ 

ּכי לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו ּבן ְְִִִֵֵֵֶַַֹּבחינת
ׁשאמרּו ּכמֹו ּתׁשּובה עׂשה ְְְְִֵֶָָָָָיׁשמעאל

לברכה זכרֹונם טז:)רּבֹותינּו ועּקר(ב"ב . ְְְִִִֵַַָָָ
יֹודע ׁשאינֹו ּבבחינת היא ְְִִִֵֵֶַַַָהּתׁשּובה

ּתׁשּובה לעׂשֹות הינּו ולׁשאללׁשאל, ְְְְְֲִִַַָֹֹ
ׁשאינם על יתּברְך מהּׁשם ְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכּפרה
ּבבחינת הּתׁשּובה, עּקר ׁשּזה ְְְִִִִֶֶַַַָידּועים,

סט) אׁשיב.(תהלים אז גזלּתי לא אׁשר :ְֲִִֶַָָָֹ
ּתּקן אברהם ּבחינת: ׁשחרית,וזה ְְְִִֵֶַַַָָ ֲ ִ 

אינֹוׁשםּתׁשערכםחנֹוטריקֹון ְִָ ָָ ָָ ֶ ֵ
מלכּיֹותי הארּבע ּבחינת ׁשהם – ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻודע

וזה טו)ּכּנ"ל. ׁשמּואל(שמואל־ט ויׁשּסף : ְְְֵֵֶַַַַ
הארּבע ּכללּות הּוא אגג ּכי אגג, ְְֲֲִֶַַָָָָאת
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדסטרא־ אחרא, ְְְְֳִֶַָָָָֻמלכּיֹות

כד) וזה(במדבר עמלק. ּגֹוים ראׁשית :ְֲִִֵֵֶָ
לד', חתכֹו – ויׁשּסף רׁש"י: ְְֲִֵֵֵֶַַַָׁשּפרׁש
– הּדל"ת את והבּדיל ׁשחתְך ְְְִִֶֶֶַַַָָהינּו
ּדלית ּדקדּׁשה, מלכּות ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַָֻׁשהיא
מאגג, – ּכּנ"ל וכּו' ּכלּום מּגרמא ְְְֲִֵַַַָָָלּה
מלכּיֹות ארּבע ּכללּיּות ְְְִֶַַַָֻׁשהּוא
הּמלכּות את והעלה ְְְְֱֳִֶֶַַָָָָּדסטרא־אחרא,

וי וזה רגלים. ּבׁשלׁש ,ׁשּסףּדקדּׁשה ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ ֵ 
–ּפּכֹותסבּועֹותׁשראׁשי־ּתבֹות סח ֵֵָָ ֻ ֶ ַ

הּפנים מאֹור חּיּותּה עּקר ִִִִֵַַָָּכי
ּבבחינת ּכּנ"ל. רגלים (שמואל־ ׁשּבׁשלׁש ְְְִִִֶַַַָָֹ

יא) צאתב לעת הּׁשנה, לתׁשּובת ויהי :ְְְִִֵֵַַַָָ
ּבחינת זה הּׁשנה, ּתׁשּובת ְְְִִֶַַַַָָָהּמלכים.
ימי ּדין, ימי ׁשהם רגלים, ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשלׁש
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִֵַַָָָּתׁשּובה,

טז)לברכה על(ר"ה נּדֹונין ּבפסח : ְְִִִֶַַָָ
צאת עת ואז וכּו'. ּבעצרת ְְְֲֵֵֶֶַַָָהּתבּואה,
ּבחינת את ׁשּמֹוציאין ּכּנ"ל, ְְִִִִֶֶַַַַָהּמלכים
ׁשל מּגלּיֹות ּדקדּׁשה ְְִִֶַַָָֻֻהּמלכּות
אל אֹותּה ּומעלין מלכּיֹות, ְְֲִֶַַַַָָֻהארּבע
רגלים ּבׁשלׁש הּמאיר הּפנים, ְְִִִֵַַָָָֹאֹור
ּבכל ּבחינֹות ארּבע יׁש ּכן ועל ְְְְִֵֵַַַַַָּכּנ"ל.
ּכֹוסֹות, ארּבע הם ּבפסח ְְֵֶֶֶַַַרגל:
ׁשהּוא הּמׁשנה, סדר הּוא ְְִֵֶֶַָָּבׁשבּועֹות
ּכמֹו אחד, ּכל ּביד ּפעמים ְְְְִֶַַַָָָארּבע
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

(È).ההגדה בכוונות עיין
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נד:) וכּו'.(עירובין מׁשנה סדר ּכיצד :ְְִֵֵֶֶַ
הּכל – מינים ארּבעה היא ְְִִִַַָָֹֻּבסּכֹות

ה ּבחינת ּבחינתד'ּכנגד הּנ"ל, ְְְִִֶֶַַַַַ
אל להעלֹותּה ׁשּצריְך הּנ"ל, ְְֲִֶֶַַַַָָמלכּות
ׂשמחֹות על־ ידי הּפנים, ְְִִֵַַָָהאֹור
הרגלים לתֹוְך ׁשּמתקּבצין ְְְְְִִִִֶַַָָהּמצוֹות,

ַַּכּנ"ל:

ׁשעלועּקרז הּנ"ל, החסד התּגּלּות ְ ִ ַ ְִֶֶֶַַַַַ
וחֹותכין קֹוצרין ְְְִִָידֹו

מארּבעּומבּדילין הּנ"ל הּדל"ת את ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
על־ידי הּוא העּכּו"ם, ׁשל ְֵֶַַָָֻּגלּיֹות
ׁשל ּפה ּפתיחת על־ידי ּכי ְְִִֵֶֶַַָָּתֹוכחה;
זאת ועל־ ידי חכמה, נתּגּלה ְְְְִִֵֶַַַַָָֹהּמֹוכיח
עּקר ּכי החסד, נתּגּלה ְְִִִֶֶֶַַַַָָהחכמה
ּכי החכמה, על־ ידי – החסד ְְְִִֵֶֶַַַַָָהתּגּלּות

ּדחכמתא נהירּו צד.)אל דף לך לך .(יא)(זוהר ְְְְִֵָָ
ׁשּכתּוב לא)ּכמֹו ּפתחה(משלי ּפיה : ְְִֶָָָָ

וזה לׁשֹונּה. על חסד ותֹורת ְְְְְֶֶֶַַָָָּבחכמה
קמא) חסד(תהלים צּדיק יהלמני :ְִִֵֶֶֶֶַ

ּתֹוכחה ידי ׁשעל הינּו ְְְִִֵֵֶַַָָויֹוכיחני;
לקּבל אנּו ּוצריכין חסד. ְְְִִִֵֶֶֶַַָנתּגּלה
ׁשּתֹוכחה אף־ על־ּפי ְִֶַַַָָָּתֹוכחּתם,
ּבּזיֹון, ּדרְך לפעמים היא ְִִִִֶֶֶֶָָָׁשּלהם
אף־על־ ּפי־ כן אֹותנּו, ְִִֵֶַַַָׁשּמבּזים
ּכדי ּתֹוכחּתם, לקּבל אנּו ְְְְִִֵֵַַָָצריכין
מה ּכי ּכּנ"ל. החסד את ידֹו על ְִֵֶֶֶַַַַַַָלקּבל
ּבדרְך לפעמים הֹולכת ְְְִִֶֶֶֶֶַָָּׁשּתֹוכחּתם
ּכי זכּות. לכף אֹותם לדּון צריְך ְְִִִַָָָּבּזּוי,
סֹובלים ּכי צערֹו, על נתּפס אדם ְְֲִִִֵַַָָָאין

מה אפּלּו ּכי מאּתנּו, ּגדֹול ֲִִִֵַַַָָצער
אצל רעה הּוא אצלנּו טֹוב ְֵֵֶֶֶָָּׁשהּוא
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּוכעין ְְִִֵֵֶַַַַָהּצּדיקים,

לברכה קג)זכרֹונם טֹובתן(יבמות ּכל : ְְִִָָָָָָ
הּצּדיקים; אצל היא רעה רׁשעים ְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
ׁשּלנּו חּלין וׂשיחת עסקים ּכי ְְֲִִִִֶַַָָֻהינּו
אפּלּו אּלא אצלם, רעה ּבוּדאי ְְֲִֶֶַַָָָָהּוא
ׁשהיא הּתפּלה הינּו ְְִִֵֶַַָטֹובֹותינּו,
אצל רעה הּוא טֹוב, רק ְְֵֵֶֶַָָּבערּכנּו

ּבבחינת ּותפּלתי(שם)הּצּדיקים, : ְְִִִִִִַַַָ
מבלּבלת ּתפּלתנּו ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּברעֹותיהם;
וכל הּדעת הערּבּוב ּכל ּכי ְְִִַַַָָָָאֹותם.
לנּו ׁשּיׁש הּׁשטּותים וכל ְְְִִִֵֶַַָָהּבלּבּולים
ּכי ּבתפּלתנּו, נמׁשְך הּכל ְְְִִִִִִֵַָָָֹלפעמים,
הּמחׁשבֹות וכל וכּו' הּבלּבּולים ְְְֲִִַַַָָָּכל
ּבאים הּכל לפעמים, האדם ְִִִֵֶַָָָָָֹׁשחֹוׁשב
ּדיקא, הּתפּלה ּבׁשעת ּדעּתֹו ְְְְִִַַַַַָָעל
ּבׁשעה ּדיקא, אז אליו נׁשמע ְְְְִֵַַָָָָָָֹוהּכל

ּבבחינת להתּפּלל, קו)ׁשעֹומד מי(שם : ְְְִִִִֵֵֶַַ
ּתהּלתֹו. ּכל יׁשמיע ה', ּגבּורֹות ְְְְִִֵַַַָָימּלל

לׁשֹון – ד)ּתהּלתֹו ּובמלאכיו(איוב : ְְְְִַָָָ
ּובלּבּולים, ערּבּוב הינּו ּתהלה, ְְְֳִִִִַָָָיׂשים
ּדיקא עצמן את מׁשמיעין ְְְִִֶֶַַַָָָׁשאז
ּולמּלל להתּפּלל ׁשעֹומד ְְְְִֵֵֵֶַַָָּבׁשעה
אֹו ּבחינֹות: ּבׁשּתי והּוא ה'. ְְְְִִֵּגבּורֹות
ׁשרֹואים מחמת להתּתּקן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּבאים
ּבאים ּכן על ּכראּוי, ּבכּונה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמתּפּלל
הּזמן הּוא עכׁשו ּכי ְְְְִִֵַַַַָלהתּתּקן,
ּבהם יׁש ּכי להתּתּקן, ְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּיכֹולין

(‡È).סה דף אחרי לא, דף צו זוהר עיין
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אֹו ּתּקּון. ׁשּצריכין קדֹוׁשים ְְִִִִִֶניצֹוצֹות
ראּוי ׁשאינֹו מחמת אחרת, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּבבחינה
אֹותֹו לבלּבל ּובאין ְְְְִִֵֵַַָלהתּפּלל,
ּובין ּכְך ּבין ּפנים ּכל על ְִִִֵֵַָָָָמּתפּלתֹו.
ּכל ּבאין ּדיקא הּתפּלה ּבׁשעת ְְְִִִַַַָָָָָּכְך,
ׁשל הּבלּבּולים וכל ְְְִִִִֶַָָהערּבּובים
ּובׁשביל אז, אצלֹו ונׁשמעין ְְְְִִִִֶָָָָָהאדם,
והערּבּובים הּבלּבּולים נקראין ְְְְִִִִִִֶַָָזה
ּדיקא ּבאים ׁשהן מחמת ּכּנ"ל, ְֲֳִֵֵֶַַַַָָָָּתהּלה
וכל ּכּנ"ל. והּתהּלה הּתפּלה ְְְְְִִֵַַַַָָָּבעת
הערּבּובים ּכל עם האּלּו ְְִִִִֵַָָָהּתפּלֹות
הם הּצּדיקים ּכי הּצּדיקים, אל ִִִִִִֵֶַַַַָּבאין
ּכל ּבאין ׁשאליו מׁשיח, ְִִִֵֶַַָָָָּבחינת

ּבבחינת להעלֹותן, (ישעיההּתפּלֹות ְְְֲִִִַַַָ
ׁשּכלמח) לְך, אחטם ּותהּלתי :ְֱִִֶֶָָָָ

ׁשהּוא מׁשיח, לבחינת ּבאין ְְִִִִִֶַַַָָהּתהּלֹות
ּבחינת חטם, ד)ּבחינת רּוח(איכה : ְְִִֶַַַֹ

מֹורח הּוא מׁשיח ּכי ה'; מׁשיח ְִִִֵַַַַָאּפינּו
צג:)ודאין סנהדרין ּבבחינת(כשארז"ל (ישעיה, ְְִִִַָ

ּבתפּלֹות,יא) הינּו ה'; ּביראת והריחֹו :ְְְְֲִִִִַַַ
ּבחינת לא)ׁשהן היא(משלי ה' יראת : ְְִִִֵֶַַ

ּומרּגיׁש מֹורח הּוא ּכי ְְִִִַַַָתתהּלל;
ּכל את מהם, ׁשּמקּבל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּבהּתפּלֹות
ּכל ּכי ּׁשהּוא, מה ּכפי ואחד ְְִִֶֶֶַָָָאחד
ּבתֹוְך הם אחד ּכל ׁשל ְְִִֵֶֶָָָהערּבּובים
הם ׁשהּצּדיקים נמצא ּכּנ"ל. ְְִִִִֵֶַַַַַָָהּתפּלה
ׁשּלנּו, הּתפּלֹות ידי על צער ְְְִִֵֶַַַַָסֹובלים
זה ּובׁשביל ּכּנ"ל, אֹותן ְְְְִִִֶֶַַַָׁשּמבלּבלין
ׁשּמבּזין אף ּתֹוכחּתם לקּבל ְְְִִֵֶַַַַָָצריְך

ּכּנ"ל: ַַָאֹותנּו

לֹואמנםח אפׁשר איְך לכאֹורה ָ ְ ָ ְְִֵֶָָ
אחד ּכל את ְִֶֶַָָלהֹוכיח
אצלֹו ּבאין הּתפּלֹות ּכל הלא ְְְֲִִֶֶַָָָֹואחד,
אֹותם וׁשל הּכׁשרים ׁשל – ְְְִֵֶֶַַַָּביחד
איזה יֹודע ואיְך – ּכׁשרים ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשאינן
ּכדי מּזה, אֹו מּזה ּבאה ְְִִִֵֶֶָָָּתפּלה
על זאת, יֹודע הּוא אְך אֹותֹו. ְִֵַַַַֹלהֹוכיח

אחדידי ּכל ׁשל והּתֹורה העּזּות ְְֵֶֶַַָָָָ
אם ּכהֹוגן היתה ּתפּלתֹו אם ְְְְִִִֶֶָָָָואחד,
יׁש ּכי עּזּות; מיני ׁשני יׁש ּכי ְִִִֵֵֵֵַָלאו.
את לקּבל אפׁשר ׁשאי ּדקדּׁשה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻעּזּות
העּזּות זה על־ידי אם ּכי ְִִֵֶַַַָָהּתֹורה
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֶַָָֻּדקדּׁשה,

לברכה פ"ב)זכרֹונם הּבּיׁשן(אבות לא : ְְְִִַַָָָָֹ
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְִֵֵֶַָָָלמד;

כה:)לברכה ּתֹורה(ביצה נּתנה מה מּפני ְְְִִִֵָָָָָ
ּוכמֹו הן; ׁשעּזין מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַָליׂשראל,

פ"ה)ׁשאמרּו ּכּנמר.(אבות עז הוי ְֱֵֵֶַַָָ
ּכמֹו עז, נקראת הּתֹורה זה ְְְִִִֵֶַָֹּובׁשביל

כט)ׁשּכתּוב יּתן,(תהלים לעּמֹו עז ה' : ְִֵֶַָֹ
קט"ז) בזבחים וכן שפירש"י, אפׁשר(וכמו אי ּכי .ְִִֶָ

עּזּות ידי על אם ּכי הּתֹורה, אל ְִִֵֶַַַָָלבֹוא
עּזּות להּפּוְך, יׁש זה ּוכנגד ְְְִִֵֶֶֶַָֻּדקדּׁשה.
ּבאין ׁשּמּׁשם אחרא, הּסטרא ְֳִִִִֶַָָָָָמן
ׁשּלהן, ּתֹורֹות ׁשהן אחרֹות. ֲֵֵֶֶֶָּתֹורֹות
ׁשּיׁש מי ּכל ּכי ּפסילים, ּבחינת ְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשהם
רגלי עמדּו ׁשּלא ּבידּוע עּזּות, ְְְֵֶַַַָָֹּבֹו

סיני הר על כ)אבֹותיו לֹו(נדרים ויׁש , ְֲִֵַַַָ
הּנקראין אחרא מּסטרא ְְֳִִִִַָָָָָּתֹורה
הּתֹורה מן הפְך ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַָּפסילים,
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ּפסל ּבחינֹות: ׁשהּוא ׁשּלנּו, ְְְִֶֶַָָָהּקדֹוׁשה
ׁשם על ּפסלת, נקראת היא ּכי ְְְִִִֵֵֶַֹלָך,
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְֲֲִִֵֶַַָָָהעתיד.

נ)לברכה יקר(פסחים ׁשהּוא אֹור ְִֶָָָָ
לעֹולם וקל קפּוי יהיה הּזה, ְְִֶֶַַָָָָָּבעֹולם
ׁשהּוא ּפסלת, ּבחינֹות ׁשהיא ְְִִֶֶֶַָֹהּבא;
ּתֹורתֹו אבל למעלה. וצף וקל ְְְְֲַַָָָָָקפּוי
ועל הּזה, ּבעֹולם אפּלּו ּפסלת ְְֲִִֶֶַַָָֹהיא
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפסילים, נקראין זה ְְְִִִִֵֶֶָָׁשם

כ) ׁשּיׁש(שמות ּומי פסל. לָך תעׂשה לא :ְֲִֵֶֶֶֶַֹ
הּסטרא־ אחרא, מן ׁשּלהם עּזּות ְֳִִֶֶַַָָָָלֹו
ּבחינת ׁשּלהם, ּתֹורה מקּבל ְְִֵֶֶַַָָהּוא
העּזּות ועל־ ידי ּכּנ"ל. ְְְִִֵַַַַָּפסילים
ּכפי ואחד אחד ּבכל רֹואה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשהּצּדיק
ּדקדּׁשה עּזּות לֹו יׁש אם ּׁשהּוא, ְִִֵֶַַָֻמה
אם יֹודע הּוא זה ידי על להּפּוְך, ְְִִֵֵֶַַאֹו
אֹו הּכׁשרה ּתפּלה היתה ְְְְִִֵַָָָָָּתפּלתֹו

ה ּגם ּכי על־ידילהּפּוְך, היא ּתפּלה ְְְִִִִֵַַַָ
להתּפּלל לעמד אפׁשר אי ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעּזּות,
על־ידי אם ּכי יתּברְך הּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַָלפני
ּדמׁשער מה לפּום אחד כל ּכי ְְִִֵֶַָָָָעּזּות,
ׁשמֹו, יתּברְך הּבֹורא ּגדּלת את ְְְְִִֵֵֶַַַָֻּבלּבּה

ׁשּכתּוב לא)ּכמֹו ּבּׁשערים(משלי נֹודע : ְְִֶַָָָ
ּדמׁשער מה לפּום חד ּכל ְְְִֵַַָָָָּבעלּה;

קג:)ּבלּבּה וירא ערּכֹו(זוהר לפי אחד וכל . ְְְְִִֵֶֶָָ
הּבֹורא ּגדּלת את ּבלּבֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֻׁשּמׁשער
לעמד לֹו אפׁשר איְך ׁשמֹו, ְְְֲִֵֶַַָָֹיתּברְך
הּתפּלה ּובפרט לפניו. ְְְְְִִִֵַַָָָָּולהתּפּלל
ׁשּדּוד ּדהינּו ּפלאֹות, ְְְִִֶַָׁשהיא
ּכְך, מחּיבין ׁשהּמערכֹות ְְֲֲִֶַַַַַָָָהּמערכֹות,

מׁשמרּתֹו על קבּוע ּומּזל ּכֹוכב ְְְִַַַַָָָָוכל
ּׁשּסּדרם מה ּכפי ׁשּלֹו, ְְֲִִֶֶַַָָָּומערכה
קבּועים ׁשּיהיּו ׁשמֹו, יתּברְך ְְְְִִִֵֶַַָהּבֹורא
ּבתפּלתֹו ּבא והּוא וכְך, ּכְך ְְְְִִִָָָָָֻּומסּדרים
ולעׂשֹות הּמערכֹות לׁשּדד ְְְֲֲֵֶַַַַָורֹוצה
צריְך הּתפּלה ּבׁשעת ּכן על ְְְִִִֵַַַָָָּפלאֹות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבּוׁשה, את (תהליםלסּלק ְְֵֶֶַַָָ
ולאכב) ּבטחּו וכּו' אבֹותינּו ּבטחּו ּבָך :ְְְְְֲֵָָֹ

ׁשּמתּבּיׁש הּבּוׁשה על־ידי ּכי ְְִִֵֵֶַַַָֹבׁשּו;
ּכי להתּפּלל, אפׁשר אי יתּברְך, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמאּתֹו
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. עּזּות על־ ידי ְְְִִֵֶַַַַַאם

עז) פלא:(שם עֹוׂשה האל  ֶ ֶ ֶ ֵ ָ ָ ַאּתה
עּז בעּמים יתּברְךהֹודעּת ׁשהּׁשם – ַ ְ ָ ָ ַ ִ ֻ ֶ ְִֵֶַַָ

ּתפּלֹות על־ ידי ּפלאֹות ְְְִֵֶַָעֹוׂשה
עּזּות ּבחינֹות על־ ידי ׁשהם ְְְִִֵֵֵֶַַָיׂשראל,
להעּכּו"ם מֹודיע ׁשעל־ ידי־ זה ְְִֵֶֶַַַַַָּכּנ"ל,
יׂשראל, ׁשל ּדקדּׁשה העּזּות ְְִִֵֶֶַָָָֻאת
את העּכּו"ם ׁשרֹואין ְִֵֶֶֶַַָׁשעל־ידי
על־ידי ּבעֹולם הּנעׂשין ְְֲִֵַַַַָָָהּפלאֹות
יֹודעין על־ ידי־ זה יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶַָּתפּלֹות
ׁשל ּדקדּׁשה העּזּות ּגדֹול ְִֶַַָָָָֻּכּמה
ּכזה, עּזּות להם ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,
ועל ּכּנ"ל. ּפלאֹות ולעׂשֹות ְְְְְֲִֵַַַַַָלהתּפּלל
העּזּות ׁשרֹואה על־ ידי הּצּדיק, ְִֵֵֶֶַַַַָּכן
על־ ידי־ ואחד, אחד ּכל ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָוהּתֹורה
אֹותֹו, ׁשּבלּבלה הּתפּלה את יֹודע ְְְִִֵֶֶֶַַָָזה
יֹודע ועל־ידי־זה ּבאה, מהם ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאיזה

אֹותֹו: ּדסּכינאלהֹוכיח מיׁשרא וזהּו: ְְִַ ֶ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ָ 
הּנ"ל,– ּתּתאה חכמה ּבחינת ְְְִַַַַַָָָָהינּו

לּמּוד ׁשהּוא הּנ"ל, מלכּות ְְִִֶַַַַּבחינת
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ּבחינת כב)הּנ"ל, ההסּכן(במדבר : ְְִֵַַַַַ
(ּכתרּגּומֹו: לּמּוד, לׁשֹון – ְְְְְִִִַַהסּכנּתי

א ּבחינתהמילף כו)ליפנא), :(ויקרא ְְֲִִֵַַַָ
מלכּות ּבחינת ׁשהיא נֹוקמת, ְְִִֶֶֶֶֶַַחרב

–הּנ"ל: ערּוגה,מיׁשרא רׁש"י: ּפרׁש ֵַַ ְ ָ ֲִֵֵַָ
ּכמֹו וכּו', מֹוׁשל זעקת ּבחינת: ְְְְֲִֵַַַַהינּו

מב)ׁשּכתּוב ּתערג.(תהלים ּכאּיל ּבמאי: ְְֲֶַַָָֹ ַ 
לּה חֹותכיןקטלי ּבמאי רׁש"י: ּפרׁש – ָ ְ ֵ ֵ ְְִִֵֵַַ

ּומבּדילין חֹותכין ּבּמה הינּו ְְְִִִֶַַַָאֹותּה.
להּצילּה ּכדי הּנ"ל, הּמלכּות ְְְִֵֶַַַַַָאת
חתכֹו ּבבחינת: הּנ"ל, ְְֲִִִַַַָָָמּזעקה

להם: והׁשיב ּכּנ"ל. ּבקרנאלארּבעה ְְְְִֵֶַַַָָָ ַ ְ ָ 
ׁשעל־ּדחמרא ּתֹוכחה, ידי על הינּו – ְ ַ ְ ָ ְְֵֶַַַָָ

קֹוצרין ּובזה החסד, נתּגּלה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָידי־זה
קצרּו ּבבחינֹות: הּדל"ת, את ְְְְִִִִֶֶַָוחֹותכין

ּכּנ"ל. חסד קֹולקרנא,לפי ּבחינת זה ְִֶַַַָ ְ ָ ְִֶַ
הּׁשֹופר, קרן ּבחינת ְִִֶֶַַַַָהּמֹוכיח,

נח)ּבבחינת קֹולָך(ישעיה ּכּׁשֹופר הרם : ְִִֵֶַַָָ
ּתֹוכחה הינּו ּפׁשעם, לעּמי ְְְְִִֵַַַָָָוהּגד

ּבחינתחמראהּנ"ל. זה מט), :(בראשית ַַַ ְ ָ ְִֶַ
ּבחינֹות ּגרם, חמֹור הימים־ יּׂשׂשכר (דברי ְֲִִֶָָָ

יב) ּבינהא יֹודעי יּׂשׂשכר ּומּבני :ְְִִִֵֵָָָ
מעלין הּתֹוכחה ידי על ּכי ְֲִִִִֵַַַָָָלעּתים.
ּבינה ּבחינֹות ׁשהּוא לרגלים, ְְִִִֶָָָָאֹותּה

ּכּנ"ל: –לעּתים ּביעי ּתרי לּה איתּו ִִַַַָ ְ ֵ ְ ֵ ֵ ֵ 
ּבחינֹות ּובעּותא, צלֹותא ְְְִָָָלׁשֹון

והיּתפּלֹות, ּדחּורּתא הי אמרי: ְִָ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ֵ 
– ׁשעלּדאכמתא אֹומר ׁשאּתה הינּו, ְ ֻ ְ ְ ָ ְֵֶֶַַַָ

ּכּנ"ל, הּמלכּות את מעלין ּתֹוכחה ְְֲִֵֶַַַַַָָידי
הלא ּכי להֹוכיח, אפׁשר איְך ְְֲֲִִֵֶַָֹֹהלא

יֹודע ואיְך ּביחד, ּבאין ְְְִִֵֵַַַַָהּתפּלֹות
יֹודע אינֹו ּכי הּתפּלה, לפי ְְְִִִִֵֵַַַָלהֹוכיח
להפְך. אֹו הּכׁשר ׁשל ּתפּלה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָאיזה

–וזהּו: ּדאכמתא והי ּדחּורתא הי ְֵֶ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ֵ ְ ֻ ְ ְ ָ 
אֹו ּכׁשר מאיׁש ּתפּלה איזה ְְִִֵֵֵֶַָָהינּו

–להּפּוְך. ּגביני ּתרי להֹו הינּואיתי ְִַ ְ ֵ ְ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְַ
י)ּבחינֹות ּתקּפיאני;(איוב וכּגבינה : ְְְְִִִִֵַַָ

ׁשהן הּנ"ל, ּתֹורֹות ּתרי ּבחינֹות ְְְִֵֵֶַַַהינּו
ּפסלת, ּבחינֹות וקל, קפּוי ְְְְִִֶַָֹּבחינֹות
לא ּובחינֹות: לָך, ּפסל ְְְְִִִָֹּבבחינֹות:

פס לָך ּכּנ"ל.תעׂשה היל להֹו: ואמר ְְֲֶֶֶַַַ ָ ַ ְ ֵ 
– אכמתא ּדעּזי והי חּורּתא  ָ ְ ְ ֻ ֵ ִ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ֵ ִ ְּדעּזי
עּזּות ׁשהן הּנ"ל, עּזּות ּתרי ְְֵֵֶַַַַַהינּו
אחרא, ּדסטרא ועּזּות ְְְְֳִִַָָָָֻּדקדּׁשה,
העּזּות ּולפי הּנ"ל. ּתֹורֹות ּתרי ְְִֵֵֶֶַַַָׁשּמהן
ּכּנ"ל, הּתפּלֹות את לידע ְְִִֵֶַַַַיכֹולין
אֹותם להֹוכיח יכל ְְִֵֶֶַַָָֹׁשעל־ידי־זה
ּומבּדילין חֹותכין ׁשעל־ידי־זה ְְְִִִֵֶֶַַַַּכּנ"ל,
אֹותּה ּומּצילין הּמלכּות, ּבחינֹות ְְִִִֶַַַָאת
אֹותּה ּומעלין מֹוׁשל, ֲֲִִֵַַַָמּזעקת
ּברגלים הּמאיר הּפנים אֹור ְְִִִִִֵַַָָָלבחינֹות

ַַּכּנ"ל:

עלזאת לֹומר התחיל הּתֹורה ְִִַַַָֹ
לא אְך וכּו', מּקץ ויהי ְְִִֵַַָֹּפסּוק:
הּתֹורה על־ּפי הּפסּוק זה לבאר ְִִֵֵֶַַַָָָסּים
היה ׁשאם אחר־ּכְך, ואמר ְִֶַַַַָָָָֹהּזאת.
צריְך היה הּפסּוק, ּפרּוׁש לסּים ְִֵֵֶַַָָָָרֹוצה
לבאר ּכדי ּכזאת ּתֹורה עֹוד ְְֵֵַָָָֹלֹומר

ַָהּפסּוק:
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אתמּקֹולֹו לידע יכֹולין אדם ׁשל ִ ְִֵֶֶַָָ
ּכי ׁשּלֹו, הּמלכּות ְְִִֶַַּבחינֹות
מלכּות, ּבחינֹות ואחד אחד ּבכל ְְְְִֵֶֶַָָָיׁש
קֹולֹות ׁשני אין ּכי ּבקֹולֹו, נּכר ְְְִִֵֵָוהּוא
ואחד אחד ּכל ׁשל קֹול ּכי ְִִֶֶֶָָָָׁשוין,
להּכיר יכֹולין ּכן ועל מחברֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַֻמׁשּנה
ׁשּנראה ּכמֹו ּבקֹולֹו, האדם ְְְִֶֶֶָָָאת
הּוא ּכן האדם ּבחינֹות ּכפי ּכי ְְְִִִֵָָָּבחּוׁש,
להּכיר יכֹולין הּקֹול, ידי ועל ְְְְִִֵַַַקֹולֹו.
קֹול יׁש ּכי ׁשּלֹו. הּמלכּות ּבחינֹות ְְִִֵֶֶַַאת

חלּוׁשה ענֹות וקֹול ּגבּורה, (שמותענֹות ְְֲֲֲָָ
ּכללב) ׁשל הּמלכּות ּבחינת ּכפי ,ְְְִִֶַַַָ

את רֹודף ׁשהיה ׁשאּול ּכן ועל ְֵֵֶֶֶַָָָָאחד.
ׁשם מצינּו ׁשּימלְך, ּבֹו ׁשראה על ְִִִֶֶַָָָָָֹּדוד
ודוד, ׁשאּול יחד ּכׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִִֶַַַַָָָּבּמקרא,

לדוד ׁשאּול לֹו כד)אמר :(שמואל־ א ְִַָָָ

ׁשאּול ׁשהבין – ּדוד ּבני זה ְְֲִִִֵֶֶָָהקֹולָך
ּבבחינֹות חזק ׁשהּוא ְְִִֶַָָּבהּקֹול,
זה הקֹולָך ּדוד: את וׁשאל ְְְֲִֶֶַַַָָהּמלכּות.
ׁשל קֹולֹו על ׁשאּול ׁשּתמּה – ּדוד ְִִֶֶַַָָָּבני
מלְך ׁשל קֹול ׁשהּוא הבין ּכי ִִִֵֶֶֶֶָּדוד,
את לׂשאת ׁשאּול רצה ּכן ועל ְֵֵֶַַָָָָָמּמׁש,
קֹולֹו את להגּביּה ּדהינּו ְְְְִֶַַַקֹולֹו,
לא אבל ּדוד, ׁשל מּקֹולֹו ְְֲִִֶַָָָֹלמעלה

וזהּו יכֹול. את(שם)היה ׁשאּול וּיּׂשא : ְִֶֶַָָָָָ
לׂשאת ׁשרצה ּדהינּו וּיבּך; ְְְְֵֵֶַַָָָקֹולֹו
הּקֹול היה אבל ּכּנ"ל, קֹולֹו ְְֲִַַַַַָָָּולהגּביּה
ׁשהיה וּיבּך, ּבחינֹות: וזה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָנבּכה.
על ּבכּיה. ׁשל נמּוְך קֹול נבּכה, ְְִִֶֶַַָָהּקֹול

ּד אל אז ׁשאּול אמר ּכיּכן ידעּתי וד: ְִִִֵֶַַָָָָָ
הּקֹול ידי על זה ידע ּכי ּתמלְך; ְְִִֵֶַַַָָֹֹמלְך

ַַּכּנ"ל:

ל תפילה

‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó„ ‡ÏÂÏÈ‰ ¯„‡ 'ÊÏ

Ïi‡k"ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ� ‰‡Óˆ .ÌÈ‰Ï‡ EÈÏ‡ ‚¯Ú˙ ÈLÙ� Ôk ÌÈÓ È˜ÈÙ‡ ÏÚ ‚¯Úz ¿«»«¬…«¬ƒ≈»ƒ≈«¿ƒ«¬…≈∆¡…ƒ»¿»«¿ƒ≈…ƒ
.E˙l„‚ zÚ„È „·Ï ‰Â‰È ‰z‡ Èk ."ÌÈ‰Ï‡ È�t ‰‡¯‡Â ‡B·‡ È˙Ó ÈÁ Ï‡Ï¿≈»»«»¿≈»∆¿≈¡…ƒƒ«»¿…»¿«»«¿»¿À»¿
E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰Â ,¯˜Á ÔÈ‡ E˙l„‚Ï Èk .E˙e‡O�˙‰Â E˙eÓÓB¯Â Ez¯‡Ù˙Â E˙¯e·‚e¿»¿¿ƒ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ¿«¿∆ƒƒ¿À»¿≈≈∆¿«»«¡…¿
E˙e�ÓÁ¯ ÌˆÚÓ Ï·‡ .ÏÏk Ca ‰ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ Èk ,„‡Ó ‡O�Óe ÌÓB¯Ó¿»¿À»¿…ƒ≈«¬»»¿ƒ»»¿»¬»≈…∆«¬»¿
˙BaÒ z·aÒÂ ˙BÏB„b ˙BlÚt ˙ÈNÚ ,E˙Bi¯·Ï ·ÈË‰Ï ıÙÁ ‰z‡ ¯L‡ E˙e�È�ÁÂ«¬ƒ¿¬∆«»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ»¿À¿¿ƒ«¿»ƒ
ÔBÈÏÚ ÏÎOÓ ,ÏelÚÏ ‰lÚÓ ,ÌÈ�BL ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎa E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ zÓˆÓˆÂ ,˙Ba «̄¿ƒ¿«¿»«»«¡…¿¿«»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»¿ƒƒ≈∆∆¿
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˙ÚÈ„ÈÂ E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ ‚ÈO‰Ï ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜ÈcˆÏ Ák z˙�Â .ÔBzÁz ÏÎNÏ¿≈∆«¿¿»«»…«¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿«ƒ«»«¡…¿ƒƒ«
ÒÈ�Î‰Ï Ák Ì‰Ï LÈ Ì˙�Èa ÌˆÚa ¯L‡ .ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Úc Ì˙B‡ z��ÁÂ ,E˙eÓÓB¯¿∆¿»«¿»»≈»ƒ»¿«¿≈¬∆¿…∆ƒ»»≈»∆…«¿«¿ƒ
ÏÚ E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ ˙Bl‚Ï zÏÁ˙‰ ¯L‡k .‰˙eÁt‰ e�zÚ„a Ìb E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰«»«¡…¿«¿«¿≈«¿»«¬∆ƒ¿«¿»¿««»«¡…¿«

Ë"ÓÓ ÌÈ¯ˆnÓ e�‡ÈˆB‰ ¯L‡ E˙Èa ÔÓ‡� E‡È·� ‰LÓ È„È]‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Ó[ ¿≈…∆¿ƒ∆∆¡«≈∆¬∆ƒ»ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»»
Ë"Óa e�ÒÈ�Î‰Â .‰‡ÓË È¯ÚL]‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡a[EÈÏ‡ e�˙B‡ ·¯˜Â ,‰M„˜ È¯ÚL «¬≈À¿»¿ƒ¿ƒ»¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»«¬≈¿À»¿≈«»≈∆

ÌÈÓeˆÓˆÂ ÌÈ¯eÚL Ìlk Ì‰L ,ÌÈLB„w‰ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ˙‡ e�Ï Ô˙�Â ,E˙„B·ÚÏÂ¿«¬»∆¿»«»∆«»¿«ƒ¿«¿ƒ∆≈À»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙B‡Â ˙B‡ Ïk È„È ÏÚÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎ È„ÈŒÏÚ Èk .E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ Ì„È ÏÚ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ«»»«»«¡…¿ƒ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈»¿
‰¯‰Ë·e ‰M„˜a Ì˙BNÚÏ ÌÈÎBÊ e�‡Lk .‰t ÏÚ·e ·˙ÎaL ‰LB„w‰ E˙¯BzÓƒ»¿«¿»∆ƒ¿»¿«∆¿∆»ƒ«¬»ƒ¿À»¿»√»
ÌÈ¯eÚL ‰nk È„ÈŒÏÚ E˙e‰Ï‡ ‚ÈO‰Ï ˙Úc e�Ï CÈLÓ‰Ï ÁÎ e�Ï LÈ .Èe‡¯Î»»≈»…«¿«¿ƒ»««¿«ƒ¡»¿«¿≈«»ƒƒ
e�a¯ ‰LÓ È„È ÏÚ e�nÚ ˙ÈNÚ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó .‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÏL ÌÈÓeˆÓˆÂ¿ƒ¿ƒ∆«»«¿»»«¿¬∆»ƒ»ƒ»«¿≈…∆«≈
ÏB„b ¯B‡Ï CLÁÓ ‰¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Ó e�‡ÈˆB‰Â e�È�ÈÚ ¯È‡‰ ‡e‰ ¯L‡ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»¬∆≈ƒ≈≈¿ƒ»≈¬≈»¿»≈…∆¿»

Ë"ÓÓ ,ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a ˙eÏb‰ È˜ÓÚÓ]‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Ó[Ë"ÓÏ ‰‡ÓË È¯ÚL ≈ƒ¿≈«»¿»∆∆»ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»»«¬≈À¿»¿
]‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Ï[ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a¯ ‰LÓ ˙ÏÚÓ ˙l„b ÌˆÚÓ Èk .‰M„˜ È¯ÚL ¿«¿»ƒ¿ƒ»»«¬≈¿À»ƒ≈…∆¿À««¬«…∆«≈»»«»

,„‡Ó ‰�BzÁz‰ ‡ËBÈca ÌÈ˙eÁt ÌÈL�‡Ï elÙ‡ E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ ÒÈ�Î‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿«¿ƒ«»«¡…¿¬ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»««¿»¿…
:ÌBi‰ e�BÓk»«

‰zÚÂÈ�„nÏ ."‰iÏÈÏÚ‰ ·¯Â ‰ˆÚ‰ Ï„b" .È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a ¿«»»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«¿…»≈»¿«»¬ƒƒ»«¿≈ƒ
‰kÊ‡ ,‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ ‰ÊÈ‡a ˙eÎÊ ‰ÊÈ‡a ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a C¯c ‰ÊÈ‡a È�¯B‰Â¿≈ƒ¿≈∆∆∆¿≈∆…∆¿≈∆¿¿≈∆≈»¿«¿»∆¿∆
‡Ï Èk zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k .Èz¯ˆB� CÎÏ ¯L‡ E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ ‚ÈO‰Ï Ôk Ì‚ ÈÎ�‡»…ƒ«≈¿«ƒ«»«¡…¿¬∆¿»»¿ƒ«¬∆«»»«¿»ƒ…
‚ÈO‰Ï ,‰f‰ ·Bh‰ ˙ÈÏÎz‰ ¯Á‡ Û„¯Ï È„k ‡l‡ ,‰f‰ ÏÙM‰ ÌÏBÚa È˙‡¯·�ƒ¿≈ƒ»»«»»«∆∆»¿≈ƒ¿…««««¿ƒ««∆¿«ƒ

:C¯a˙È E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰«»«¡…¿ƒ¿»«

B�Ba¯¯˙‰ Ï„b zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL‡lL È„ ‡Ï Èk .˙e‰Ï‡ ˙‚O‰Ó È˙e˜Á ƒ∆»«»»«¿»…∆ƒ¿«¬ƒ≈«»«¡…ƒ…«∆…
E˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÔÈÎBÊ Ì„È ÏÚ ¯L‡ ,EÈ˙BˆÓe E˙¯B˙ È¯·c Ïk Ìi˜Ï Èz¯‰Ê�ƒ¿«¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿∆¬∆«»»ƒ¿«ƒ¿
„Á Ïk" ,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B�" ·e˙kL BÓk ,dÈaÏa ¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ „Á Ïk»«¿«ƒ¿«≈¿ƒ≈¿∆»»«¿»ƒ«¿»»«
,ÈzÓ‚tM ‰Ó ÈzÓ‚Ùe ,È˙ÈNÚM ‰Ó È˙ÈNÚ Ìb Û‡ ,"dÈaÏa ¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ¿«ƒ¿«≈¿ƒ≈««»ƒƒ«∆»ƒƒ»«¿ƒ«∆»«¿ƒ
LÙ�a Ë‡La ,È˙ÈNÚ EÈ�ÈÚa Ú¯‰Â ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÈzÏ˜ÏwM ‰Ó ÈzÏ˜Ï˜Â¿ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»«¿≈∆»ƒƒƒ¿»¿∆∆
.˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎz ˙ÈÏÎ˙· Èz˜Á¯˙pL BÓk EnÓ Èz˜Á¯˙� ¯L‡ „Ú ,ÏÚÓ·e ÔB„Êa¿»¿«««¬∆ƒ¿««¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»ƒ
‰�Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÏL ·È˙�e ÏÈ·Le ¯Bpˆ ÈzÏ˜Ï˜ ,Ì‚Ùe ÔBÚÂ ‡ËÁ Ïk È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈»≈¿¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆«»¿»¿«ƒ»
È˙B�BÂÚ ·¯a ¯L‡ „Ú .E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ Ì„È ÏÚ ¯L‡ ,˙Úc‰Â¿«««¬∆«»»»ƒƒ»¿«ƒ«»«¡…¿«¬∆¿…¬«
,ı¯‡‰ ¯ÙÚÓ ea¯Â ,ÌÈnÈ ÏBÁÓ e„·ÎÂ ,¯tÒÓe C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó ÌÈa¯Ó‰«¿Àƒ¿…¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿«≈¬«»»∆
˙B¯Bpˆ È�ÈÓ Ïk Èz·¯Á‰Â ÈzÒ¯‰Â ÈzÏ˜Ï˜ ‰Ê È„È ÏÚ ,e�ÈL‡¯ ˙B¯ÚOÓ eÓˆÚÂ¿»¿ƒ«¬…≈«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ»ƒ≈ƒ
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.E˙B‡ ÔÈ‚ÈOÓ Ì„È ÏÚ ¯L‡ ÌÈÎ¯c‰ Èz·¯Á‰Â ,‰LB„w‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙�e ÌÈÏÈ·Le¿ƒƒ¿ƒ«»¿»«¿»¿∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¬∆«»»«ƒƒ¿
ÌÈÚLt ÏÚ ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚ ÏÚ ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ÌÈ‡ËÁ ÈzÙÒB‰ ÌÚt ÏÎ·e¿»«««¿ƒ¬»ƒ«¬»ƒ«¬«¬¿»ƒ«¿»ƒ
."ÈpnÓ e„aÎÈ „·Î ‡OÓk ÈL‡¯ e¯·Ú È˙B�BÂÚ" ¯L‡ „Ú .„‡Ó „‡Ó ÌÈÓeˆÚÂ ÌÈa «̄ƒ«¬ƒ¿…¿…«¬∆¬«»¿…ƒ¿«»»≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ
ÌÈÎÒÓe ÏÊ¯a ˙BvÁÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ‰nÎÂ ‰nÎ È˙ÈNÚ ‰Ê È„È ÏÚ ¯L‡ „Ú«¬∆«¿≈∆»ƒƒ«»¿«»¬»ƒ¿»¿ƒ«¿∆¿»ƒ

.E˙‚O‰ ÔÈ·e È�Èa ÌÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ≈ƒ≈«»»¿

‡¯Ó,˙e‰Ï‡ ˙‚O‰ e�a ÒÈ�Î‰Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡ ,‡lk ‡ÓÏÚ„ »»¿»¿»…»«»»«¿»ƒ≈ƒ∆«¿«¿ƒ»«»«¡…
ÌˆÚ ÈÙÏ Èk .„‡Ó „‡Ó ‰ÏÚÓa ÌÈÏB„b‰ ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È˜Ècˆ Ì‡ŒÈkƒƒ«ƒ≈«»¬ƒƒƒ«¿ƒ¿«¬»¿…¿…ƒ¿ƒ…∆
e�‡ ,e�ÓˆÚa ÌÈÚ„BÈ e�‡L ,e�LÙ� ˙e˙ÈÁt ÈÙÎe ,„‡Ó EnÓ e�˙e˜Á¯˙‰Â e�˙„È¯È¿ƒ»≈¿ƒ¿«¬≈ƒ¿¿…¿ƒ¿ƒ«¿≈∆»¿ƒ¿«¿≈»
Èk .„‡Ó „‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ˙‚ÏÙÓ ‰ÏÚÓa ÏB„‚ ‰È‰iL ÈzÓ‡ ‚È‰�Ó ÂLÎÚ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿»«¿ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿∆»¿«¬»À¿∆∆«¬»¿…¿…ƒ

L ,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÂ .¯˙BÈa ÏB„‚ ‡ÙB¯ CÈ¯ˆ ‡e‰ ¯˙BÈa LÏÁ� ‰ÏBÁ‰M ‰Ó ÏÎeÈ‰ »«∆«∆∆¿«¿≈»ƒ≈»¿≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ∆»
Ë"Óa „‡Ó ‰˙eÁt ‰‚¯„Ó·]‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡[ÏÎeiL ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ,‰‡ÓË È¯ÚL ¿«¿≈»¿»¿…¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬≈À¿»…»»ƒ∆«

LÙ�Â Ûe‚a ÏB„b ˙eÏ‚· e�ÏÙpL ÂLÎÚÂ .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a¯ ‰LÓ Ì‡ Èk Ì‰Ï ¯ÊÚÏ«¬…»∆ƒƒ…∆«≈»»«»¿«¿»∆»«¿¿»»¿»∆∆
ÏB„b‰ ˜Ècv‰ Ì‡ Èk e�˙B‡ ¯ÊÚÏ ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡ È‡cÂa ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ ¯˙BÈÂ ¯˙BÈ≈¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿««≈ƒ∆««¬…»ƒƒ««ƒ«»
˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ï ÔÈÎBÊ e�‡ ÔÈ‡L Èc ‡ÏÂ .e�a¯ ‰LÓ ˙�ÈÁ·· ‰È‰iL ,„‡Ó ‰ÏÚÓa¿«¬»¿…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«…∆«≈¿…«∆≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿«ƒ
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לאתורה

לּה: ּביראאמרּו לן ּבדברא,אית ָ ְ ֵ ִ ָ ֵ ָ ְ ַ ְ ָ 
להּו. ׁשדא ּפארי, איתי למתא.  ְ ָ ְ ֵ ָ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ֵ ְ ַעילי
דפארי, חבלי לי אפׁשלי להֹו:  ֵ ָ ְ ֵ ְ ַ ִ ֵ ְ ְ ִ ְ ַ ָאמר
איּכא ּומי לּה: אמרּו  ָ ִ ִ ֵ ְ ָ ֵ ְ ַ ֲ ַואעילּה.
להּו: אמר מּפארי. חבלי  ְ ַ ָ ֵ ָ ִ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ְּדמפׁשל
מּדברא ּבירא ּדמיתי איּכא  ָ ְ ַ ִ ָ ֵ ִ ְ ַ ְ ָ ִ ִּומי

 ָ ָ ְלמתא:

ִַרׁש"י:
ואםּדפאריּדפאריּדפאריּדפארי.... מּס ּבין, חבל לי עׂשּו סּבין. ְְ ְְָָ ֵֵָָ ְֲִִִִִֵֵֶֶֻֻ

לא אני אף ׁשאלתי, עֹוׂשים אּתם ְֲִִִֵֵֶַַָֹאין
ׁשאלתכם: ְְֱֵֶֶֶַאעׂשה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הּגלּגּלים,צדקהא ּבחינֹות היא ְ ָ ָ ְְִִִַַַ
זכרֹונם חכמינּו ְְֲֲִֵַַָָּכּמאמר



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

קנא:)לברכה הּזה,(שבת הּדבר ּבגלל ּכי : ְְִִִֶַַַָָָָ
זה ּובׁשביל ּבעֹולם. החֹוזר הּוא ְְִִֵֶַַַָָּגלּגל
ואחת־עׂשרה ּברכֹות ׁשׁש ּבּה ְְְֵֵֵֶַַָָיׁש

זכרֹונםּברכֹות, רּבֹותינּו ׁשאמרּו (ּכמֹו ְְְְִֵֶַָָָ

ט:)לברכה דף לעני(ב"ב ּפרּוטה הּנֹותן : ְְְִִֵַָָָָ

ּבדברים והמפּיסֹו ּברכֹות, ּבׁשׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָמתּברְך

ּברכֹות) ּבאחת־עׂשרה ּכנגדמתּברְך , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשנים־עׂשר ּוכנגד לכת, ּכֹוכבי ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשבעה
ּגלּגּלי ּכל מנהגת הּצדקה ּכי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָמּזלֹות.

ּבבחינֹות ל)הרקיע, הּנׁשר(משלי ּדרְך : ְִִִֶֶֶֶַַָָ
רחמי ּדא נׁשר פ:)ּבּׁשמים. יתרו ,(זוהר ֲִֵֶֶַַַָָ

צדקה קמח.)הינּו נשא זוהר י, וזה(ב"ב . ְְְֶַָָ
ׁשמּואל נח:)ׁשאמר לי(ברכות נהירין ְְִִִֵֶַָ

ּדנהרּדעי, ּכׁשבילין ּדרקיע ְְְְְִִִִִִִִֵַַָׁשבילין
ּבחינֹות ּדעה, ּדנהֹורי ּכׁשבילין ְְְְִִִִִֵֵַָהינּו
על־ידי הרחמים ועּקר רחמי, ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָצדקה

:(א)הּדעת ַַַ

היהּומהב הלא מהּברכֹות, ּׁשחסר ַ ְֲֵֵֶַָָָָֹ
ּברכֹות, ׁשבעה להיֹות ְְְִִִָָָצריְך
הּגמרא, ּולפי ּברכֹות. ְְְְְִֵֵֶַָָָּוׁשּתים־ עׂשרה
ׁשבע־ רק ּכאן אין והמפּיס ְְְֵֵֵֵַַַַַָמהּנֹותן

ּברכֹות: ְְֵֶָעׂשרה

ׁשלמּותּדע הּגלּגּלים, ׁשלמּות ׁשעּקר ַ ְְְִִֵֵֶַַַַ
וזה ּבׁשּבת. אּלא אינֹו ְְְֵֶֶַַָָָָהּצדקה,

ח:) לענּיים,(תענית צדקה ּבׁשּבת ׁשמׁש :ְְֲִִֶֶַָָָָ
אֹור ׁשלמּות לּה אין הּצדקה ְְְֵֵַַָָָהינּו
ׁשּבת ידי על ׁשּבת; ידי על ְְֵֵֶַַַַָָָאּלא

ּבבחינֹות ּכּׁשמׁש, ג)מאירה :(מלאכי ְְִִִֶֶַָ

הּתּנא ׁשּמסמיְך וזה צדקה. (ב)ׁשמׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ
ארּבע" ׁשהן ׁשּתים הּׁשּבת ְְְִִֵֶַַַַַָ"יציאֹות
עּקר ּכי העני", "ּפׁשט לּה ְִִִִֵֶַַָָּוסמיְך
ּוׁשלמּותּה, הּצדקה אֹור ְְְְִֵַָָָהתנֹוצצּות
החׁשיבּות עּקר ּכי ּבׁשּבת. אּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָאינּה
ּבבחינֹות האמּונה, היא ְְֱִִִַָָָָהּצדקה

טו) וׁשּבת(בראשית וכּו'. ּבה' והאמין :ְְְֱִֶַַָ
העֹולם ּבחּדּוׁש ׁשּמאמין אמּונה, ְֱֲִִִֶַָָָהיא
הּברכֹות, מקֹור היא ואמּונה ְְְֱִִֶַָָּוביחּודֹו.

כח)ּבבחינֹות רב(משלי אמּונֹות, איׁש : ְֱִִִַ
ּבבחינֹות ב)ּברכֹות, ויברְך(בראשית : ְְְִִֶַָָ

ואין הּׁשביעי. יֹום את ְְֱִִִֵֶַֹאלקים
ׁשּיקּבלּו עד אּלא להּברכֹות, ְְְְְֵֶֶַַַָָׁשלמּות
ּכתיב זה ּבׁשביל הּברכֹות, ְְְְִִִִֶַָמּמקֹור
ואחד־ עׂשר, ּברכֹות ׁשׁש ְְֵֶַַָָָָּבהם
וזה ׁשלמּות. להם ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶָלהֹורֹות

לברכה זכרֹונם חכמינּו (מכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
אחד־ עׂשר,כד) על והעמידן ּדוד ּבא :ְֱִִֶַַַָָָָָ

ּבא ׁשׁש, על והעמידן יׁשעיה ְְְֱִֵֶַַָָָָּבא
להֹורֹות אמּונה. על והעמידן ְְֱֱֲִֶַַָָחבּקּוק
הּתֹורה, ׁשהּוא להּדעת ׁשלמּות ְְֵֵֶֶַַַַָׁשאין
ידי על אּלא לּגלּגּלים, ׁשלמּות ְְְְִֵֵֵֶַַַַָואין
ּגלּגּלים ּגּבי ּׁשּמצינּו ׁשּמה ּגם ְֱִִֵֶֶַַַַַָָאמּונה:
למזרח, מּמערב הליכתם ְְֲֲִִִִֶַַָָָָׁשעּקר
מּמזרח אֹותם מכריח הּיֹומי ְְְְִִִִַַַַַָָוגלּגל
צדקה. ּגּבי מצינּו הּדבר זה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָלמערב,
צדקה. הּנֹותן ּבחינֹות זה ְְְִִֵֶַָָָמזרח,

מג)ּבבחינֹות אביא(ישעיה מּמזרח : ְְִִִִִָָ
ּבבחינֹות י)זרעָך, לכם(הושע זרעּו : ְְְִִִֶֶַָ

קיט.(‡) קה, נו, סי' לקמן שבת.(·)עיין ריש
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הּצדקה, המקּבץ זה ּומערב, ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָלצדקה.
ּומּמערב ּבבחינֹות: העני, ְְֲִִִִֶַַָָהינּו
הּבית ּׁשּבעל מּמה יֹותר וזה: ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָאקּבצּך.
ּבעל עם עֹוׂשה העני העני, עם ִִִִֶֶֶֶַַָָעֹוׂשה

פ"ד)הּבית רות הּתנּועה(מדרש עּקר ּכי . ְִִִַַַַָ
העׂשּיה עּקר הינּו למזרח, ְְְֲֲִִִִַַַָָָָמּמערב

הּבית: ּבעל עם עֹוׂשה ִִִֶֶַַַַָהעני

עלודע,ג אּלא אמּונה קּיּום ׁשאין ְ ַ ֱִֵֶֶַָָ
ּבבחינֹות ּברית, ּבחינֹות ְְְְִִִִֵידי

פט) וזהּו(תהלים לֹו. נאמנת ּובריתי :ְְֱִִֶֶֶֶ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבׁשּבת, ּברית ְְְֱִֶֶֶַַָָׁשּנאמר

לא) ּבני:(שמות ּובין ּביני עֹולם ְְִִֵֵֵָּברית
וזה וכּו'. לג)יׂשראל לא(ירמיה אם : ְְְִִֵֶָֹ

ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ְְִִִַָָָָָֻבריתי
ׁשמים חּקֹות ּכי ׂשמּתי, לא ְִִִֶַָָָָֹֻוארץ
ּבּברית: ּתלּויים הּגלּגּלים, הינּו ְְְְִִִֶַַַַַָָוארץ,

לאדםודע,ד ׁשּיׁש ׁשהּיּסּורים ְ ַ ִִֵֶֶַָָָ
ּבסּבת היא ְְִִִַַָּבּדרכים,
ּדבר לָך אין ּכי הרקיע, ְְִִֵֵַַַָָָָּגלּגּלי
יׁש מּלמעלה. ּכֹוכב לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמּטה,
עׂשבים מיני מגּדלים ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶַָָּכֹוכבים
ויׁש מאירים, ׁשהם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶּבאיזהּו
אדם ּבני ּדרְך ׁשּיהא מחּיבים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם
ׁשהם ויׁש מאירים, ׁשהם ְְְִִֵֵֵֶֶַּבּמקֹומֹות
ׁשהם ויׁש מדּבר, ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמחּיבים
ׁשהם ּבּמקֹומֹות יּׁשּוב ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶֶַַמחּיבים
הּכֹוכבים ההתנֹוצצּות ּולפי ְְְְִִִִִַַָמאירים,
וזהּו מתנהג. הּמקֹום ּכן הּמקֹום, ְְִֵֵֶַַַַָָעל

א)ּבחינֹות אבלֹות(איכה צּיֹון ּדרכי : ְְֲִִֵֵַ
ּבחינֹות זה מֹועד, מֹועד. ּבאי ְְִִִֵֵֵֶָמּבלי
הּזמן. נחׁשב ידם ׁשעל הרקיע ְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגלּגּלי

ד)וזהּו ּכאפלה,(משלי רׁשעים ּדרְך : ְְֲִֵֶֶֶַָָ
להם, מאירין ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְִִִֵֶֶַָָָׁשאין
ּתלּוי והּכל נכׁשלים. ְְְְִִֵֶַַָָֹועל־ ידי־ זה
וכּו'. בריתי לא אם ּבבחינֹות: ְְְְִִִִִִַֹּבּברית,
סּכנה ּבחזקת הּדרכים ּכל ְְְְִֶֶַַַָָָָוזהּו:

קהלת) מ"ר פ"ד, ברכות ּבחינֹות(ירושלמי (במדבר, ְִ
הסּכנּתיכב) ההסּכן ׁשהּדרְך(ג): הינּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

זה ּובׁשביל הּברית. ּבׁשמירת ְְְִִִִִֶַַָּתלּוי
קדם אׁשּתֹו את לפקד אדם ְְִִֶֶַָָָֹֹחּיב

לּדרְך סב:)ׁשּיצא יהיה(יבמות ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ו)ּבבחינֹות ּכל(בראשית הׁשחית ּכי : ְְִִִִִָ

ׁשעל־ידי הינּו ּדרּכֹו, את ְְְֵֶֶַַַָָּבׂשר
צער לֹו יהיה לא הּברית ְְְִִִֶַַַַֹׁשמירת

ֶֶַּבּדרְך:

ּבחינֹותויׁשה ּברית: ּבחינֹות ׁשני ְ ֵ ְְְְִִִֵ
אליעזר. ּובחינֹות ְְֱִִֶֶַָָאברהם,

ׁשהּואאברהם עּלאה, ּברית הּוא ַ ְ ָ ָ ְִִֶָָ
למּיין עּלאין מּיין ּבין הּמבּדיל ְְִִִִִִֵַַַַַָָרקיע
חֹורין, ּבן ּבחינֹות והּוא ְְִִִֶַָּתּתאין.

י)ּבבחינֹות ארץ(קהלת אׁשריְך : ְְִִִֶֶַַ
ּתֹולדין, עבד והּוא חֹורין. ּבן ְְִִֵֵֶֶַָָׁשּמלּכְך

יב)ּבבחינֹות אׁשר(בראשית הּנפׁש ואת : ְְֲִִֶֶֶֶַ
ּבּברית, ּתלּויה החרּות ּכי בחרן. ְְְִִֵַַָָָָעׂשּו

ט)ּבבחינֹות ּבריתְך(זכריה ּבדם : ְְְִִִֵַ
מּבֹור. אסיריְך הּואואליעזרׁשּלחּתי ְֲִִִִִֶַַ ֱ ִ ֶ ֶ 

ּבבחינֹות ּתּתאה. כג)ּברית ּכי(שמות : ְְִִִִַָָ

אישות.(‚) מעשה שעשה ע"ב קה דף סנהדרין עיין
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רּבֹו ּכׁשם ׁשמֹו ּבקרּבֹו, ׁשהּוא(ד)ׁשמי , ְְְְְִִֵֶַ
ּבחינֹות מט"ט. יד)חנֹוְך, וּירק(בראשית : ְִֶַַָ

חניכיו ּבחינֹות(ה)את כב), חנֹוְך(משלי : ְֲֲִִֶָ
ּבחינֹות(ו)לּנער שם), ארץ(קהלת לְך אי : ְִִֶֶַַַָ

ּברית ּתחת והּוא נער. ְְְִֵֶַַַַָׁשּמלּכְך
ּבבחינֹות כד)עּלאה, נא(בראשית ׂשים : ְִִִִָָָ

הּמבּדיל רקיע והּוא ירכי. ּתחת ְְְְִִִֵַַַַַָָידָך
ּבין מסאבין, למּיין ּדכין מּיין ְְְֳִִִֵֵַַָָָּבין
ּובין ּופסּול, ּכׁשר ּובין והּתר, ְִֵֵֵֵֶָָאּסּור

וטהֹור חנֹוְך(ז)טמא ּבחינֹות: וזהּו . ְְְֲִֵֶָָ
הינּו ּדיקא, ּפי על ּדרּכֹו, ּפי על ְְְִִַַַַַַַַָלּנער

ׁשּבעל־ ּפה: ְֶֶַָּתֹורה

הּבריתּוברית ׁשמירת הּוא עּלאה ְ ִ ְְִִִַַָָ
הּוא ּתּתאה, ּוברית ְִֶַָָֹקדׁש,
וצריְך וכּו', והּתר אּסּור ְְְְִִִֵֶַָׁשמירת
ּבחינֹות ׁשני אּלּו לֹו להיֹות ְְְִִֵֵָָָלאדם
ּכי ולמדן, צּדיק ׁשּיהא הינּו ְְְְְִִִֵֶַַַָּברית,

חסיד הארץ עם פ"ב)לא צּדיק(אבות . ִִֶַַָָָֹ
קדׁש הּברית ׁשמירת ידי על .(ח)נקרא ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
והּתר: אּסּור על־ ידי – ְְְְִֵֵֶַַָולמדן

ה'וזהּו: למלאְך ּדֹומה הרב אם ְ ֶ ְְִֶַַַָ
וכּו' יז)צבאֹות קטן צריְך(מועד , ְְִָָ

זה מלאְך ולמדן. צּדיק ְְְְִֵֶֶַַַָָׁשּיהא
ּכּנ"ל; מט"ט ּבחינֹות למדן, ְְְִִַַַָּבחינֹות
ּדילּה, ּבּצבא הּוא אֹות ְִֵַָָָצבאֹות,

ּברית אֹות צּדיק ּובכל(ט)ּבחינֹות: . ְְְִִִַָ
ּתּתאה ּברית ּגם צּדיק, ׁשּמזּכר ְְִִֶַַַָָָָֻמקֹום

ּבעליֹון, נכלל הּתחּתֹון ּכי ּבֹו, ְְְְִִִֶַַָָָנכלל
ירכי: ּתחת ידָך ְְְִִִֵַַַָּבבחינת:

אזיּומיו ּברית, ּבבחינת (אדראׁשהּוא ִ ְְֲִִִֶַַ
קמב.) ּבפּמאנשא מתּגּלה חסד :ְְִֶֶֶַָֻ

ּבבחינת פט)ּדאּמה, לעֹולם(תהלים : ְְְִִַַָָ
לֹו. נאמנת ּובריתי חסּדי לֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַָאׁשמר
חסד מּדת נּתנה זה ְְִִִִֶֶֶַָּובׁשביל
ראׁש היה הּוא ּכי ְְִַָָָָֹלאברהם,
לּנּמֹולים. וראׁש ְֲִִִִַַַֹלּמאמינים

האהבהּוכׁשּנ הינּו החסד, תּגּלה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבבחינֹות ב)וההׁשּתֹוקקּות, ּכי(שה"ש : ְְְְִִִִַ

עֹוׂשה הּוא אזי אני, אהבה ֲֲִֶַַַָָחֹולת
ּבחינֹות יב)נפׁשֹות, ואת(בראשית : ְְְִֶָ

ׁשעֹוׂשה הינּו עׂשּו, אׁשר ְֲֶֶֶֶֶַַָהּנפׁש
אֹותּיֹות ּכי הּתֹורה. לאֹותיֹות ְְִִִַָֻנקּדֹות
ׁשאין נפׁש, ּבלא ּכגּוף נקּדֹות, ְְְְֵֶֶֶֹֹֻּבלא
נפׁש ּבלא ּופעּלה ּתנּועה ׁשּום ְְְֶֶֶָָָֹֻלהם
האֹותּיֹות ׁשל וזּוּוגן הצטרפּות ּכן –ְְְִִִֵֶָָָ
ּפעּלה, איזה לעׂשֹות ׁשערים ְְְֲִֵֶַָָֻּברל"א
הּנקּדֹות. לפי אּלא ּכח להם ְְִֵֶֶַַָָֹֻאין
והּכּסּופין, האהבה הן ְְְֲִִֵַַַָָֻוהּנקּדֹות

א)ּבבחינֹות הּכסף,(שה"ש נקּדֹות : ְְִִֶַָֻ
ּבבחינֹות הּנפׁש, הן (תהליםוהּכּסּופין ְְִִִִֵֶֶַַ

ּולפיפד) נפׁשי. ּכלתה וגם נכספה :ְְְְְְִִִַַָָָ
לרע ּכֹוסף אם הּנקּדֹות, ּכן ְְִִִֵֵַַַֻהּכּסּופין
נצטרפים ואזי רעים, הּנקּדֹות ְְְֲִִִֶַַַָָֻעֹוׂשה
ּפעּלֹות לעׂשֹות ונזּדּוגים ְְְְֲִִִַַָֻהאֹותּיֹות
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּכֹוסף ואם ְְִִֵָָָרעֹות,

שם).(„) ברש"י (מובא ע"ב לח דף לב.(‰)סנהדרין נדרים ע"ב.(Â)עיין לז דף בראשית עיין(Ê)זוהר
למ"ד. ועוד.(Á)תיקון ע"ב, נט דף נח חגיגה(Ë)זוהר ועיין ע"א, רלו דף פינחס מהימנא ברעיא עיין
ע"א. טז דף
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נפׁשֹות הינּו טֹובֹות, נקּדֹות ְְְֲֶַַָֻנעׂשה
האֹותּיֹות ּומתנֹועעים ְֲִִִָטֹובֹות,
וזהּו טֹובֹות. ּפעּלֹות לעׂשֹות ְְְְְֲִִֶַַֻונזּדּוגים

שם) ּלְך,(שה"ש נעׂשה זהב ּתֹורי :ֲֵֶַָָָ
ּבּזהר קפו:)ּכדאיתא דף אתערּותא(וישב : ְְִִִַַָָָֹ

זהב ּומּצפֹון ּדצפֹון, מּסטרא ְְְִִִִָָָָָָּדזּוּוגא
לז)יאתה נעׂשה(איוב זהב ּתֹורי וזהּו: . ְֱֲֵֶֶֶֶַָָ

ּדזּוּוגין אתערּותא הינּו ְְְִִִַָָָּלְך,
הּתֹורה, אֹותּיֹות ׁשל ְְְִִֶַָָָוהצטרפּותן
על־ אּלא אינֹו ּפעּלה, איזהּו ְְִֵֵֶֶַָָֹֻלפעל
ׁשּום להם אין הּכסף, נקּדֹות ְְֵֵֶֶֶַָֻידי
ׁשּנעׂשה נקּדֹות, על־ ידי אּלא ְְְֲֵֶֶֶַַָָֻּתנּועה
הרב אם וזהּו: הּכּסּופין. ְְִִִֵֶַַַָעל־ ידי
אזי ּכּנ"ל, צבאֹות ה' למלאְך ְְְֲֶַַַַַָּדֹומה
מתּגּלה, ואהבה חסד ְְְֲִֶֶֶַַַַָּבוּדאי
הּנקּדֹות, ׁשהם נתּגּלה, ְְְְְִִֵֶֶַַֻוהׁשּתֹוקקּות
אזי מּפיהּו, יבּקׁשּו ּתֹורה ְְֲֲִִַַַָאזי:
מבּקׁשים ּבעצמן הּתֹורה ְְְְִִַַַָָאֹותּיֹות
להם ׁשּיהיה ּכדי אֹותם, ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו

ּונפׁשֹות: ְְָנקּודֹות

ּבהׁשּתֹוקקּותודעז לאדם ּדי ׁשּלא ְ ַ ְְְִֶַָָָֹ
האדם צריְך ּכי ּבלבד, ְִִִֵַַָָָָּבּלב

ּב זהלהֹוציא ועל ּכּסּופיו, ׂשפתיו ְְְִִִֶַָָָ
על־ידי ּכי הּתפּלֹות. סדר ְְְִִִֵֵֶַַַנסּדר
נפׁש נעׂשה ּבּלב, ְְֲִֵֶֶֶַַהׁשּתֹוקקּות
את ּוכׁשּמֹוציא ּבכח, ְְְִֶֶַֹֻּונקּדֹות
הּנפׁש נעׂשה אזי ּבפיו, ְְֲֲִֶֶֶַַַָּתׁשּוקתֹו
היא הּנפׁש מֹוצא עּקר ּכי ְִִִֶֶַַַָֹּבפעל.

ּבבחינת ה)מּפיו, יצאה(שה"ש נפׁשי : ְְְִִִִִַַָָ
יבּקׁשּו ּתֹורה זה: ּובׁשביל ְְְְְִִֶַַָבדּברֹו,

ּתרּגּומֹו וגם ּדיקא. מּפיהּו ְְְִִִִַַַָמּפיהּו,
ב)ׁשל חּיה(בראשית לנפׁש האדם ויהי : ְְִֶֶֶַַָָָָ

עּקר ּכי ממּללא, לרּוח ּתרּגּומֹו: –ְְְְִִַַַַָ
מהּדּבּור: ִֵֶֶַַהּנפׁש

עלוזהּו:ח נעׂשה אׁשר הבל יׁש ְ ֶ ֲֲֵֶֶֶַַָ
וכּו' ח)הארץ זהּו(קהלת , ְֶֶָָ

ּכׁשאדם נפׁשֹות. ּגלּגּולי ְְְְִִֵֶַָָָּבחינת
ּומֹוציא ּדבר, לאיזה ְְִִֵֵֶָָמׁשּתֹוקק
ּפיו ּבהבל אחר־ּכְך ְְְִִֶֶַַָהׁשּתֹוקקּותֹו
והּנפׁש הּנפׁש, נעׂשה אזי ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַּכּנ"ל,
הֹולכת ממּללא, הרּוח הינּו ְְְֶֶַַַַָָֹהּזאת,
ּומעֹוררת אחר, לאדם ּומּגיע ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאויר,
ּולפי לתׁשּוקה. אחר האדם ְְִִֵֶַָָָָאת
הרּוח לפי הּנפׁש, לפי ְְְִִֶֶַַַָָהּתׁשּוקה,
אם האדם; נתעֹורר ּכן ְְְִִֵֵַָָָָממּללא,
אזי לרׁשע, מּצּדיק ּבא ְְֲִִַַַָָָָהּתׁשּוקה
ּתׁשּובה, ּבהרהּורי הרׁשע ְְְְִִֵֵָָָָנתעֹורר
אליהם ׁשּמּגיע רׁשעים יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּבבחינֹות:
להפְך, ואם הּצּדיקים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַּכמעׂשה
ההבל על־ ידי נעׂשה והּכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹלהפְך.
לּכל, ידּוע זה ּכי הּנפׁש, ׁשהּוא ִִֶֶֶֶַַַָֹּפיו,
הּדּבּור ׁשּכלי הּוא, הּדּבּור ְִִִֵֶֶַַַׁשעּקר
ּבאויר ּפֹוגע הּזה ואויר ּבאויר, ֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָמּכין
עד ּבּסמּוְך, והּסמּוְך לֹו, ְַַַַָָָהּסמּוְך
חברֹו וׁשֹומע לחברֹו, ְֲֲִֵֵֵֶַַַַׁשּמּגיע
ּדּבּורֹו, מקּבל ּוכׁשהּוא ְְִִֵֶַָהאֹותּיֹות,
לּדבר ונתעֹורר נפׁשֹו, מקּבל ְְְְִֵֵַַַָָהּוא

ֶַהּזה:

הינּוּומיט אברהם, ּבמדרגת ׁשהּוא ִ ְְְְֵֶַַַַָָ
ּבוּדאי אזי נפׁש, ּבעל ְְֲִֶֶַַַַַּבחינֹות



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבבחינת ּוסעּדֹותיו אכילֹותיו ְְֲִִִַָָָֻּכל
ּבבחינת הּפנים, יז)לחם :(בראשית ְִִִֶֶַַָ

ּבחינת זה התהּלְך, לפני. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָהתהּלְך
ּבחינת ּפרנסתֹו, ּבחינת (דבריםרגלין, ְְְְִִִַַַַָָ

ּברגליהם,יא) אׁשר היקּום ואת (ודרׁשּו: ְְְְְְֲֵֶֶֶַַָ

לברכה זכרֹונם קי)רּבֹותינּו זה(סנהדרין : ְְִִֵֶַָָָ

רגליו). על ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָָממֹונֹו

ּבחינת מהם ׁשּנעׂשה לפני, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָהתהּלְך
ּבחינת וזה חםכא)(שמואל־אּפנים. לחם : ְְִִֶֶֶַַָ

הם הּפנים, לחם הינּו הּלקחֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָּביֹום
ׁשהּוא ּדאברהם, ּדרּגין חם, ְְְִֶֶֶַַַָָלחם

יח)ּבחינת ּכל(בראשית ואז הּיֹום. ּכחם : ְְְִַַָָֹ
ׁשהם ּומּזלֹות הּכֹוכבים וכל ְִֵֶַַַָָָָהעּכּו"ם
זה ּבׁשביל טֹורחין הן ּכּלם ְְְִִִֵֵֶֶַָֻּתחּתיהם,

ּבבחינת קי)האיׁש, לימיני,(תהלים ׁשב : ְִִִִִִֵַָ
אֹויביָך אׁשית עד אברהם, ְְְִִֶַַַָָָּבחינת
ּבׁשביל טֹורחים ׁשהם לרגליָך, ְְְְֲִִִֵֶֶַהדֹום

ּבבחינת יד)ּפרנסתָך. לחמנּו(במדבר : ְְְְִִֵַַַָָ
מראה ּכי מעליהם, צּלם סר ְֲִִֵֵֵֵֶַָָהם

הּצל מן עמּקה פד)חּמה חּמה,(ב"ב , ֲִֵַַַָָָֻ
חם, לחם ּבחינת הּיֹום, ּכחם ְְְִִֶֶַַַַֹּבחינת:
נתעּלה אזי צּלם, ּכׁשּסר ְְֲֲִִֶֶַַָָָאבל
ּדרּגּה חּמה, מראה ְְְְִֵֵֶַַַָָונתראה
ּתחּתיו, נׁשּפלים והם ְְְְְִִֵַַָָָָּדאברהם,
הדֹום אֹויביָך אׁשית עד ְְֲִִִֶַַָּבבחינת:
תמים, והיה לפני התהּלְך וזהּו: ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוכּו'.

יח)ּבבחינת ה'(דברים עם ּתהיה ּתמים : ְְִִִִִֶַָ
אחר לדרׁש ּתצטרְך ׁשּלא – ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹֹאלקיָך

ּומּזלֹות למעלה(י)ּכֹוכבים ּתהיה ּכי , ְְְִִִֶַַָָָ

וזהּו טז)מהם. ּפני(שם את יראה ולא : ְְְֵֵֵֶֶֶֶָֹ
ּפני נתּגּלין ׁשאז ּברגלים, – ריקם ְְְִִִֵֵֶַָָָָה'
אחד ׁשּכל ּובזה ּפנים, ּבחינת ְִִֶֶֶַָָָָה',
ׁשּמתיּגע מיגיעתֹו ראּיה עֹולת ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמביא
נתּתּקן על־ידי־זה הּׁשנה, ְְִֵֵֶַַַָָָּכל
ּבבחינת ּופרנסתֹו, לחמֹו ּכל ְְְְְִִִֶַַַַָָָונתעּלה
הּקדֹוׁש־ ׁשהׁשיב וזהּו הּפנים. ְִִֵֶֶֶֶַַָָלחם

למׁשה לג)ּברּוְך־הּוא ילכּו(שמות ּפני : ְֵֵֶַָָֹ
ּכּפרה, ּבּקׁש מׁשה ּכי לְך, ֲִִִִֵֶַָָָֹוהניחֹותי
ּבחינת ׁשּיתּקנּו ילכּו, ּפני לֹו: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָוהׁשיב
יתּכּפר אזי ּפנים, ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַָרגלין,
למזּבח ּדֹומה ׁשלחן ּכי ְְְִִֵֶֶַָָֻלהם,

כז)ׁשּמכּפר וזהּו(חגיגה ּפתח(שם). : ְְֵֶֶַַָ
לפני אׁשר הּׁשלחן זה וסּים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻּבמזּבח,
ּדיקא ׁשּיהיה ּדיקא, לפני ְְְְִִֵֶֶַַָָה',

מכּפר. ואזי ּפנים, ולעתידּבבחינת ְְְֲִִִֵַַַַָ ֶ ָ ִ 
מֹוריָך,ל)(ישעיהיתקּים עֹוד יּכנף ולא : ְְִִֵֵֶַָֹ

ׁשאזי מֹוריָך, את ראֹות עיניָך ְֲֵֶֶֶֶַָֹוהיּו
ה' ּפני עכׁשו ּכי ּפנים, ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַָָיתּגּלה
ּבהנהגת הּטבע, ּבדרְך ְְְְֶֶֶַַַַָָֻמסּתר

ּבבחינת לא)הּמּזלֹות, והסּתרּתי(דברים : ְְְְִִִִַַַַָ
מראה ועכׁשו לאכל, והיּו מהם ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹפני
ּבחינת וזה צּלם. מן עמּקה ְְֲִִִֶַַַָָָֻהחּמה

יח) ׁשהּכנפים(ישעיה ּכנפים, צלצל :ְְְִִִֶַַַָָָ
ּומסּתר מכנף ׁשהנהגתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָָֻֻוההסּתרה
אֹור ׁשּמסּתיר הּצל וזהּו ְְִֵֶֶֶַַָּבהם,
ׁשאֹור מחמת אּלא זה ואין ְֲֵֵֶֶֶַַַָָהחּמה.
זה ואין ּבׁשלמּות, מאיר אין ְְִִֵֵֵֵֶַַָהחּמה
ּדיקא. מראה החּמה, מראה ְְְֵֶֶַַַַַָָָאּלא

(È).ע"ב קיג פסחים



לא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּבירא לן 409 ָ ֵ ָ ִאית

לכם וזרחה יתקּים: ׁשאז לעתיד ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל
יתּגּלה, ּבתקּפּה ׁשהחּמה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָׁשמׁש,
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא עתיד ְִִִַַָָָּבבחינת

מּנרּתיקּה חּמה אזי(יא)להֹוציא , ְְֲִִִַַַָָ
ּבכנפיה ּומרּפא ג)יתקּים: הינּו(מלאכי , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּכּנ"ל: מֹוריָך עֹוד יּכנף ִֵֶֶַַָֹׁשּלא

אּתּונא:וזהּו ּדבי סבי ּׁשּׁשאלּו מה ְ ֶ ְֲֵֵֶַַָָָ
לּה עילּה ּבדברא, ּבירא לן  ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ֵ ָ ִאית

ּבירא, ּומזֹון,למתא. ּבר ּבחינת זה ְ ָ ָ ֵ ָ ְִֶַַָ
הּקדּׁשה, ולאחֹורי ּבחּוץ ְְֲֵֶַַַָֻׁשהּוא
וכּו'. מהם פני והסּתרּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַָּבבחינת:

למתא, לּה ׁשּיהיהעילּה לפנים, ַ ְ ֵ ֵ ְ ָ ָ ְְִִִֶֶ
ּכּנ"ל. הּפנים לחם איתאּבבחינת ְִִִֶֶַַַַַָ ְ ָ 

לֹון: ואמר להּו, וׁשדי  ַ ָ ְ ְ ֵ ָ ְ ֵ ָּפארי
ּפארי, חבלי. לי ׁשּבתאפׁשילּו זה ַ ְ ִ ִ ַ ְ ֵ ָ ֵ ֶַָ

רׁש"י ּכפרּוׁש כו)אמּונה, ה'(דברים את : ְֱִֵֶַָ
ּפארי לׁשֹון האמירָך, וה' ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָהאמרּת
הּקדֹוׁש־ את מפארין ׁשאנּו ְֲִֶֶֶַַָָָָוׁשבח,
ּבֹו, מאמינים ואנּו ְֲִִַָָּברּוְך־הּוא,

אחד. ה' להּו,ואֹומרים: זהוׁשדי ְְְִֶָ ָ ֵ ְ ֶ
ׁשּדי ּבחינת ּברית, ּכּנ"ל.(יב)ּבחינת ְְְִִִַַַַַַ

חסדוחבלי, אהבת ּבחינת זה ְ ַ ְ ֵ ְֲִֶֶֶַַַ
ּכמֹו ּכּנ"ל, ּדאּמה ּבפּמא ְְְְִִֶַַַַָָֻׁשּמתּגּלים

יא)ׁשּכתּוב אדם(הושע ּבחבלי : ְְֵֶַָָָ
על־ הינּו אהבה. ּבעבתֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָֹאמׁשכם,
ּכּנ"ל. אהבה נתּגּלה ּוברית ׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָידי
לחם לבחינת ּבאים האהבה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָועל־ ידי

ּכּנ"ל: ז"ל)הּפנים רּבנּו לׁשֹון ּכאן (עד ְִֵַַַַַָָ

וּיּסבזאת ּפסּוק: על נאמרה הּתֹורה ְֵֶֶַַַַָָָֹ
סעּד אּלא הסּבה אין ה,אלקים, ְֱֲִִֵֶָָָֹֻ

ּבּמדרׁש כ)ּכדאיתא פ' הינּו(שמות , ְְְִִִַַָָ
ּומזֹון, ּבר ּבחינת ּפרנסה, ְְְִִַַַַָָָּבחינת
לעיל. ּכמבאר ּבירא, ּבחינת ְְְִֵֵֶַַָָֹׁשהּוא
הּתֹורה על־ ּפי הּפסּוק ּבאּור ְִֵַַַַָָּוגמר

לקּבל: זכינּו לא מעלתעניןהּזאת ְִִֵַַָֹֹ ְ ַ ֲַַ
לעיל הּנזּכר וכּו', ּדקדּׁשה ְְְְִִִִֵַַָָֻהּכּסּופין
מּפיו ׁשמעּתי הּזאת, הּתֹורה ְְִִִַַַָָֹּבתֹוְך
עֹוד עם יֹותר, ּבבאּור ּתחּלה ְְִִֵֵַָָהּקדֹוׁש
ּכלל, ּכאן נזּכרּו ׁשּלא חּדּוׁשים ְְְִִִֶַָָָֹּכּמה
הּבחינֹות ּוׁשאר האמּונה ּבענין ְְְְְֱִִֵַַָָָוכן
מּפיו ּכן ּגם ׁשמעּתי ּכאן, ְְְִִִִֵֶַַָָׁשּנזּכרּו
ּבסגנֹון ּפסקא ּפסקא ּתחּלה ְְְְְִִִִַָָָָהּקדֹוׁש
הּנה. אעּתיקם ּכן על קצת, ְְִֵֵֵֵַַַָָאחר

ְֶוזהּו:

הּואזּוּוגן האֹותּיֹות ׁשל והצטרפּותן ִ ָ ְְְִִֶָָָ
הּנקּדֹות ּכי הּנקּדֹות, ְְְִֵַַַֻֻעל־ ידי
האֹותּיֹות, ׁשל והּתנּועה החּיּות ְְִִֵֶַַָָהם
ּכגלם, הם האֹותּיֹות הּנקּדֹות ְְְִִֵֶַָֹֻּובלי
ּכן ועל ּתנּועה. ׁשּום ּבהם ְְְֵֵֶַָָואין
ּכמֹו ּכי נפׁש, ּבחינת הם ְְְִִֵֶֶַַֻהּנקּדֹות
וכל האדם, חּיּות הּוא ְִֶֶֶַָָָָׁשהּנפׁש
הּוא הּכל מתנֹועע, ׁשאדם ְְִֵֶַַָָָֹּתנּועה
הּוא הּנפׁש ּובלּתי הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַעל־ ידי
והּנפׁש החּיּות הם הּנקּדֹות ּכן ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֻּכגלם,
הם הּנקּדֹות ּובלי האֹותּיֹות, ְְִִֵֶַָֻׁשל
וחּיּות, ּתנּועה ׁשּום להם ואין ְְְְִֵֶֶָָֹּכגלם,
מתנֹועעין, הם הּנקּדֹות על־ידי ְְְֲִִֵֵַַַֻרק

(‡È).ג דף ע"ז ח, דף נדרים ג.(È·)עיין אות יא, סימן לעיל עיין
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ונצטרפין נזּדּוגין הּנקּדֹות ְְְְְְְְִִִִֵַַַָֻועל־ ידי
הּוא הּנפׁש, התהּוּות ועּקר ְְִִִֶֶַַַָהאֹותּיֹות.
ׁשל והּכּסּופין ההׁשּתֹוקקּות ְְְְִִִֵֶַַַעל־ ידי
ּכל יתּברְך, הּׁשם אחר יׂשראל ְְִִִֵֵַַַַָָָאיׁש
נכסף ׁשהּוא מדרגתֹו לפי ְְְִִֵֶֶַָָָאחד
אל להּגיע ּומתּגעּגע ְְְְִִִֵֵֶַַַַּומׁשּתֹוקק
על־ידי מּמּנה, למעלה ְְְְִֵֵֶַַַָָָמדרגה
ּכמֹו נפׁש, נעׂשה אּלּו ְֲִִֵֶֶֶַַהּכּסּופין

פד)ׁשּכתּוב ּכלתה(תהלים וגם נכספה : ְְְְִֶַָָָָ
וכלה נכסף ּׁשאני מה הינּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָנפׁשי,
ּבעצמֹו מּזה יתּברְך, הּׁשם ְְְִִֵֶַַַַַָאחר
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה נפׁשי. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָנעׂשה

לברכה טז.)זכרֹונם ּכיון(ביצה – וּיּנפׁש : ְְִִִֵַַָָָָָ
הינּו נפׁש. אבדה וי ְְֶֶֶַַַָָָׁשּׁשבת,
נפׁש לקּבל ׁשּצריְך הּׁשּבת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבתחּלת

מאבד זֹוכרין אנּו הּנפׁשיתרה, ת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
אבדה וי – וּיּנפׁש ואֹומרים: ְְְְִִַַַָָָֹּבחל,
אחריה. להתּגעּגע ּומתחילין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָנפׁש,
מתּגעּגעין ׁשאנּו ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָועל־ ידי־ זה
נתהּוה ּבעצמֹו מּזה הּנפׁש, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַאחר

היתרה: ְֵֶֶַַָהּנפׁש

הּכסףוזה נקּדֹות א)ּבחינת: ,(שה"ש ְ ֶ ְְִֶַַָֻ
נעׂשין הּכּסּופין ׁשעל־ידי ְְֲִִִֵֶַַַַהינּו
הינּו נפׁש, ּבחינת ׁשהם ְְְִֵֶֶֶַַַֻהּנקּדֹות,
ּומׁשּתֹוקק נכסף ּׁשהּוא מה ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשעל־ידי
וׁשלֹום, חס לרע, אֹו לטֹוב אם ְְְְִַָָָָלדבר,
נקּדֹות, נעׂשּו הּכּסּופין לפי ְְֲֲִִִַַַֻאזי
הּדבר ׁשּבתֹוְך האֹותּיֹות ְְְְִִִֶַַָָָונצטּירין
לֹו יׁש ּדבר ּכל ּכי נכסף. ְִִֵֶָָָָׁשהּוא
הם ּבעצמן ׁשהאֹותּיֹות אְך ְְִִֵֶַַָָאֹותּיֹות,

ּבלי צּיּור ׁשּום להם ואין ְְְִִֵֶֶָֹּכגלם,
וההׁשּתֹוקקּות הּכּסּופין ּולפי ְְְְְִִִִַַֻנקּדֹות,
האֹותּיֹות נצטּירין ּכְך האדם, ְְִִִֶַָָָָָׁשל
נפׁש, ּבחינת ׁשהם הּנקּדֹות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַֻעל־ ידי
אם הינּו: הּכּסּופין. על־ ידי ְְְְִִִִֵֶַַַַׁשּמקּבלין
נעׂשה טֹוב, לדבר נכסף ְְֲִֶַָָָהּוא
ונעׂשים קדֹוׁשה, נפׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָמהּכּסּופין
ואזי הּכסף, נקּדֹות ּבחינת ְְְֲִֶֶַַַַֻֻנקּדֹות,
ּכגלם, ׁשהיּו האֹותּיֹות ְְְִִֶֶַָָֹנצטּירּו
להפְך, וכן טֹוב; לקּבל ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַונעׂשים
חס לרע, נכסף אם וׁשלֹום, ְְְִִַַַָָחס
נפׁשֹות, מהּכּסּופין נעׂשים ְְֲִִִֵַַָָוׁשלֹום,
ונצטּירּו נקּדֹות, ּבחינת ְְְְְִִֵֶַַֻׁשהם
חס רע, לקּבל ּכלי ונעׂשים ְְְֲִִִֵַַַַָהאֹותּיֹות
תצא לא עליֹון מּפי ּכי ְְִִִֵֵֶָֹוׁשלֹום.

והּטֹוב ג)הרעֹות אחד(איכה ּכל רק ; ְֶַַָָָָ
ּכלי ועֹוׂשה מצּיר ּׁשהּוא מה ְְְְִִֵֶֶַַלפי
על־ וׁשלֹום, חס רע, אֹו טֹוב ְְֵַַַַָלקּבל
ׁשּלֹו, וההׁשּתֹוקקּות הּכּסּופין ְְְְִִִֵֶַַידי
ּבחינת הּנפׁש נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַעל־ ידי־ זה
מתנֹועעים הּנקּדֹות ועל־ידי ְְְְְֲִִֵַַֻֻנקּדֹות.
להפְך, אֹו לטֹוב ונצטּירּו ְְְְְִִֵֶַָהאֹותּיֹות,

וׁשלֹום: הּנפׁשאחס ׁשּתצא ּכדי ְַַָ ְֵֵֵֶֶֶַ
ּבּפה לדּבר צריְך הּפעל, אל ְִִֵֶֶַַַַַָֹֹמּכח
נכסף ׁשהּוא והׁשּתֹוקקּות, ְְְְִִִִֶַָהּכּסּופין

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)ּומׁשּתֹוקק, נפׁשי(שם : ְְְִִֵֶַָ
הּדּבּור ׁשעל־ידי בדּברֹו, ְְְְִֵֶַַַָָיצאה
ּכי הּפעל, אל מּכח הּנפׁש ִִֵֶֶֶַַַַֹֹיֹוצאת

הּנפׁשעל־ ידי נתהּוה ההׁשּתֹוקקּות ְְְְִִֵֶֶַַַַָ
מדּבר ׁשהּוא הּדּבּור ועל־ידי ְְְְִֵֵֶַַַַֹּבכח,
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הּנפׁש נגמר ההׁשּתֹוקקּות, ְְְְִִִֶֶַַָּבפיו
ׁשאמרּו וזה הּפעל. אל מּכח ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹויֹוצאה

לברכה זכרֹונם יז)רּבֹותינּו קטן :(מועד ְְִִֵַָָָ
צבאֹות, ה' למלאְך ּדֹומה הרב ְְְִֶַַַָָאם
אֹותּיֹות ּכי מּפיהּו, יבּקׁשּו ְְִִִִַָּתֹורה
החּיּות הם ּכי ּפֹועלים, הם ֲִִִֵֵַַָהּתֹורה
ּובטּובֹו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדבר, ּכל ְְֶֶָָָָׁשל
מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַָָמחּדׁש

ּתֹורה אּלא טֹוב ואין (ברכותבראׁשית, ְְִֵֵֶָָ
אְךה.) העֹולם. ּכל את מנהיגין הם ּכי ,ְִִִֵֶַַָָָ

ואין ּכגלם, הם ּבעצמן ְְְְִֵֵֶַָָֹהאֹותּיֹות
להם ואין וחּיּות, ּתנּועה ׁשּום ְְְִֵֶֶָָָלהם
ׁשני להּתֹורה יׁש ּכן ועל צּיּור. ְְְִֵֵֵַַָׁשּום

חּיים סם לֹו נעׂשה זכה (יומאּכחֹות: ֲִֶַַַָָֹ
ז) תענית ועיין מהעב: לפי אחד ּכל ּכי ְְִִֶַָָוכּו'.

ּומפרׁש מצּיר הּוא ּכְך נכסף, ְְְִֵֵֶַָָָּׁשהּוא
ּכלּול ּבהּתֹורה ּכי הּתֹורה. ְִִַַָָָאֹותּיֹות
בם ילכּו וצּדיקים ורע, טֹוב ְְֲִִִֵַַַָָאחיזת

בם יּכׁשלּו יד)ּופׁשעים ּכל(הושע הינּו . ְְְִִַָָָֹ
ׁשּמהם ׁשּלֹו, הּכּסּופין לפי ְִִִֵֶֶֶֶַָאחד
עֹוׂשה על־ידי־זה נפׁשֹות, ְְֲִֵֶֶַַָנעׂשים
ונצטּירּו הּתֹורה, לאֹותּיֹות ְְְְְִִַַָֻנקּדֹות
להפְך, אֹו לטֹוב ונתּפרׁשּו ְְְְְִִֵֶָָהאֹותּיֹות,
ּכְך ּׁשּנצטּירין, מה ּולפי וׁשלֹום. ְְְְִִִֶַַַָָחס
אֹותּיֹות ועל־ ּכן ּבעֹולם. ּפֹועלים ְֲִִֵֵַָָהם
מּפי להצטּיר מבּקׁשים ְְְְִִִִֵַַַָהּתֹורה
הּכּסּופין מדּבר ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַצּדיק,
מקּבלין ׁשעל־ידי־זה ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַָֻּדקדּׁשה
לטֹוב. ונצטּירין נקּדֹות, ְְְְְִִִַָֻהאֹותּיֹות
ה' למלאְך ּדֹומה הרב אם ְְְִֶֶַַַָוזהּו:

ׁשּיהיה ּכן ּגם צריְך הרב ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָצבאֹות,
סם להּתֹורה: ׁשּיׁש ּכחֹות ׁשני ְְֵֵֶַַָֹלֹו
אפׁשר ׁשּיהיה ּבאפן וכּו', וסם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹחּיים
ּכרצֹונֹו, לקּבל אליו ְְְְִִֵֵֵַַָָלהּמתקרב
אם יּכׁשלּו; ּופׁשעים ילכּו, ְְְִִִִִֵַָֹצּדיקים
יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת מׁשּתֹוקק ְְֲִִֵֵַַַַָהּוא
לעבד יׁשרה ּדרְך מהרב לקּבל ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹיּוכל
ּבלּבֹו, יׁש וטינא לאו, ואם ה', ְְְִִִֵֶָָאת
ׁשיקּצץ ּדבר ּבהרב למצא ּכן ּגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹיּוכל
וׁשלֹום: חס ּבּכל, ויכּפר ְְְְִִִַַָֹֹּבנטיעֹות,

יד:)ּבחינתוזה ׁשּנכנסּו(חגיגה ארּבעה : ְ ֶ ְְְְִִֶַַָָ
ּבׁשלֹום נכנס עקיבא רּבי ְְְֲִִִֵַַַַָָלּפרּדס;
ונפּגע, הציץ עּזאי ּבן ּבׁשלֹום, ְְְְִִֵֶַַַָָָויצא
קּצץ אחר ומת, הציץ זֹומא ִִֵֵֵֵֶַָָּבן
הם ּבחינֹות הארּבע ואּלּו ְְְְִִִֵֵַַָּבנטיעֹות.
אלקים עֹובד ורׁשע צּדיק ְְֱִִִֵַָָֹּבחינֹות

ּבּפסּוק האמּורים עבדֹו, ג)ולא :(מלאכי ְֲֲִַָָָֹ
ואּלּו וכּו' צּדיק ּבין ּוראיתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַוׁשבּתם
ּבכל נמצאים הם ּבחינֹות ְְְְִִִֵַַָָָהארּבע
ה', לעבֹודת לּכנס הרֹוצים ְֲִִֵֵַַָָָָּבני־ אדם
ּכי ׁשּבּדֹור. והרב להּצּדיק ְְְְִִִֵֶַַַַָָּולהתקרב
להּצּדיק, ונתקרב נכנס ׁשהּוא מי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָיׁש
יׁשרה ּדרְך מּמּנּו מקּבל ְְְִֵֶֶֶַָָוהּוא
וערּכֹו, מדרגתֹו לפי ה' ְְְְֲִֵֶַַַָלעבֹודת
רּבי ּבחינֹות צּדיק, ּבחינֹות ְְְִִִִַַוהּוא
ּבׁשלֹום. ויצא ּבׁשלֹום ׁשּנכנס ְְְְֲִִֶַָָָָָעקיבא
ומת, הציץ ּבחינֹות ׁשהּוא מי ְְִִִֵֵֵֶָויׁש
לּבֹו ׁשּנתלהב הינּו ונפּגע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַהציץ
וההתלהבּות האֹור מּגדל ְְְֲִִֶַַָֹֹמאד,
ׂשאת ּביתר הּצּדיק ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַׁשהאיר
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יּוכל זה ידי ועל מּמדרגתֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָלמעלה
ומת, הציץ ּבחינת וזה ְְִִֵֵֶַָָלמּות,
ׁשּיֹוצא מי ויׁש אלקים. עֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֹּבחינֹות
למעלה ׁשעֹולה מחמת ְְְֲִֵֶֶַַַָמּדעּתֹו
הציץ ּבחינֹות והּוא ְְְִִִֵֵַָמּמדרגתֹו,
ּכל על אְך עבדֹו. לא ּבחינֹות ְְְֲִִַַַָָֹונפּגע,
ונפּגע, הציץ ומת הציץ אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵַָָּפנים
ועליהם צּדיק, ּבחינֹות הם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַׁשניהם
רק בם, ילכּו צּדיקים נאמר: ּכן ְֱִִֵֵֶַַַַָּגם
רּבי ּכמֹו ּבׁשלֹום ויצאּו נכנסּו ְְְְְְִִֶַָָֹׁשּלא
להּצּדיק ׁשּמתקרב מי ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָעקיבא.
חס ּבּכל, וכֹופר ּבנטיעֹות ְְְִִֵֵַַַֹּומקּצץ
וזה רׁשע, נקרא והּוא ְְְְִֶָָָָוׁשלֹום,
היתה טינא ּבוּדאי וזה אחר. ְְְְִִֵֶַַַָָָּבחינֹות
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִִֵֶַָָּבלּבֹו,

טו:)לברכה ּכן(שם ועל אחר, על ְְִֵֵַַַָָ
ׁשּלֹו, את ּבהּצּדיק ׁשּימצא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּבהכרח
על ּבנטיעֹות ׁשּיקּצץ ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּימצא
יּכׁשלּו ּופׁשעים נאמר: זה ועל ְְְֱִִֶֶַַָָֹידֹו,
ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח הרב ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָבם.
מלאְך ּבחינת וזה ּכּנ"ל. אּלּו ְְְִֵֶַַַַַַֹהּכחֹות
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו צבאֹות, ְְְֵֶַָָה'

ׁשם לברכה א')זכרֹונם אחר:(עמוד על : ְְִִֵַַָָָָ
וכּו', יתב ּדקא מט"ט חזא חזא, ְְְֲֲֵַַַָָָמאי
עקיבא רּבי וכּו', מּנּה ׁשמע ְְֲִִִַַַַָָאמר
הּוא אֹות ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְַָָּדרׁש:

ׁשּלֹו הרב(יג)ּבּצבא צריְך ּכן ועל . ְִֵֶַַַָָָָ
ּבחינֹות אּלּו: ּבחינֹות ׁשני לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶׁשּיהיה

ה' ּובחינֹות מט"ט, הינּו ְְְִַַָמלאְך,
ה' למלאְך ּדֹומה וזהּו: ְְְְֶֶַַָצבאֹות,
ונתקרב להּנכנס אפׁשר ואזי ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָצבאֹות.
ּבחינֹות על־ידי ּבנטיעֹות לקּצץ ְְְְִִִֵֵֵַַָאליו
ּבנטיעֹות ׁשּקּצץ אחר ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָמלאְך,
מלאְך, ׁשהּוא מט"ט, ׁשראה ְְֵֶֶַַַַָָָעל־ ידי
טעה זה ידי ׁשעל וכּו', יֹוׁשב ְְֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא
חס עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָואמר
וליצא לּכנס אֹו ּכּנ"ל; ְְִֵֵֵַַָָוׁשלֹום,
צבאֹות, ה' ּבחינֹות ידי על ְְְְִֵַָָּבׁשלֹום,
צריְך צּדיק ּכל ּכי עקיבא. רּבי ְֲִִִִִַַָָָּכמֹו
וחסיד ּבּתֹורה, למדן ְְְִִֶֶַַָָָׁשּיהיה
למדן, אינֹו אם ּכי טֹובים. ְְֲִִִִֵַַָּבמעׂשים
ולא לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְִִֵַָָָָֹאמרּו
ּבוּדאי ּבלבד ולמדן חסיד. הארץ ְְְְִִֶַַַַַָָָָעם
למדן להיֹות אפׁשר ּכי ּכלּום, ְְְְִִֵֶַָָאינֹו
סם לֹו נעׂשה זכה ו"לא ּגמּור, ְְֲֶַַָָָָָֹורׁשע
למדן ׁשּיהיה צריְך ּכן על ְְִִֵֶֶֶַַָָָמות",

הם(יד)וחסיד אּלּו, ּבחינֹות ּוׁשּתי . ְְְִִֵֵֵָ
מה ּכי צבאֹות. ה' מלאְך ְְְִִַַַָּבחינֹות
ּבחינת הּוא ּבּתֹורה, למדן ְְִֶַַַָָּׁשהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו מט"ט, ׁשהּוא ְְֶֶַָָמלאְך

ד:) דף ל' תיקון יהי(בתיקונים אלקים וּיאמר :ְֱִִֶַֹֹ
– למים מים ּבין מבּדיל ויהי ְְִִִִִִֵַַַָָרקיע
מׁשנה, ּבחינֹות ׁשהּוא מט"ט, ְְִִֶָָּדא
ּובין ּדכין מּיין ּבין ּומפריׁש ְְִִִִֵֵַַַַַָהּמבּדיל
אסּור לטהֹור, טמא ּבין מסאבין, ְְֳִִֵֵַָָָָמּיין
לקֹונֹו להּדּמֹות וצריְך וכּו'. ְְְְִִַָָֻּומּתר

(‚È)בזוהר הוא וכן וכו' הוא אות הגירסא יעקב ובעין אגדות. בחידושי שם ועיין וכו' הוא אדון איתא שם
מקומות. בכמה שם.(È„)ובתיקונים מק"מ ועיין איקרי חסיד צדיק והאי ע"ב ריג דף פינחס זוהר עיין
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וזה טֹובים, ּבמעׂשים חסיד ְְְֲִִִִֶַָלהיֹות
ׁשּטֹועה מי אְך צבאֹות. ה' ְְִִֶֶַָּבחינֹות
הּוא לבד למדן ׁשּבחינֹות ְְְְִֵֶַַָוסֹובר
ׁשּקּצץ אחר ּבחינֹות הּוא ְִִִֵֵֶַָָהעּקר,
ׁשּמלאְך ׁשּסבר על־ ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָּבנטיעֹות,
חס רׁשּות, הּוא ּבעצמֹו ְְְַַמט"ט
ּבלי ּבעצמֹו מט"ט ּבאמת אְך ְְְְֱִֶֶַַָוׁשלֹום,
ואין ּכלּום, אינֹו ְְֵֵַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּבלא הּתֹורה ּכְך – רׁשּות ׁשּום ְַָָָֹלֹו
אּדרּבא ּכלּום, אינּה טֹובים ְְֲִִֵַַַָָמעׂשים
הּבחינֹות ׁשני ּומחמת כּו'. זכה ְְֲִֵֵַַָָֹלא

ל להיֹות ׁשּצריְך למדןאּלּו הּצּדיק, ְְְִִִֵֶַַַָָ
צבאֹות, ה' מלאְך ּבחינת והם ְְְְְִִֵַַַָָוחסיד,
ּכחֹות ׁשני ּבהּצּדיק נמצא ְְְְִִֵֵֶַַַָֹעל־ ידי־ זה
מות. וסם חּיים סם להּתֹורה: ְְִֵֶֶַַַַָָׁשּיׁש
ּבֹו למצא אליו להּמתקרב ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹואפׁשר
לּכנס אֹו ּבנטיעֹות, ׁשּיקּצץ ְְִִִֵֵֶַָָָּדבר
ּדֹומה הרב אם וזהּו: ּבׁשלֹום: ְְְִֵֶֶַָָָולצאת
למדן ׁשהּוא הינּו צבאֹות, ה' ְְְְְֶַַַַָָלמלאְך
ועל־ ידי־ זה ה', את ועֹובד ְְְֵֵֶֶַַָּבּתֹורה,
אזי: לטֹוב, הּתֹורה אֹותּיֹות מצּיר ְְֲִֵַַַָהּוא
ׁשאֹותּיֹות מּפיהּו, יבקׁשּו ְְִִִֶַָּתֹורה
נקּדֹות לקּבל מבּקׁשין ְְְְִֵַַַָֻהּתֹורה
ׁשּפיו על־ ידי הינּו מּפיו, ְְְְִִִִֵֵֶַַַּולהצטּיר
והּכּסּופין ההׁשּתֹוקקּות ְְְְִִִֵַַַידּבר
נגמרין ׁשעל־ידי־זה ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַָָֻּדקדּׁשה
נקּדֹות ונעׂשין הּנפׁשֹות, ְְְְְֲִִַַָֻויֹוצאין
ּכלי ונעׂשין ונצטּירּו ְְְְְְֲִִִִַַָלהאֹותּיֹות,
הּנקּדֹות על־ידי ּכי טֹוב. ְְְִֵֵַַַֻלקּבל

ּכּנ"ל: האֹותּיֹות ונצטרפּו ְְְְְִִִַַַָָנזּדּוגּו

עםוזה ּלְך נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּכתּוב: ְ ֶ ֲִֵֶֶַָָָָ
הּוא זהב ּכי הּכסף, ְִֶַָָָֻנקּדֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו זּוּוג, לז)ּבחינֹות :(איוב ְְִִֶָ
ּדזּוּוגא ואתערּותא יאתה, זהב ְְְֱִִִֶֶָָָָָָמּצפֹון

צפֹון ׁשהּוא ּדׂשמאלא, (זוהרמּסטרא ְְִִִֶָָָָ
קפו:) דף ּלְך,וישב נעׂשה זהב ּתֹורי וזהּו: .ְֲֵֶֶַָָָ

ונצטרפין נזּדּוגין הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶַַָָׁשאֹותּיֹות
זּוּוגן ּכי הּכסף, נקּדֹות ידי ְְִִֵֶֶַַָֻעל
על־ היא האֹותּיֹות ׁשל ְְְִִִֶַָָָוהצטרפּותן
מהּכּסּופין ׁשּנעׂשים הּנקּדֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַֻידי
נתהּוין ידם ׁשעל ְְְְִִִֶַַַָָוההׁשּתֹוקקּות,
ּכי נקּדֹות. ּבחינֹות ׁשהם ְְְִִֵֶַָֻהּנפׁשֹות.
על ּכי זּוּוג, נעׂשה הּכּסּופין ידי ְֲִִִִֵֶַַַַעל
הּדבר, אל נכסף ּׁשהּוא מה ְְִֵֶֶַַָָָידי
ּׁשהּוא מה ועל־ ידי נפׁש, ְְֲֵֶֶֶֶַַַנעׂשה
וכֹוסף הּדבר חֹוזר לּדבר, ְְִֵֵַַָָָָָנכסף
נפׁש. ּכן ּגם נתהּוה ּומּזה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָאליו,
ּבאים ואחר־ ּכְך מזּדּוגין, ְְְְְִִִַַַַָָָוהּנפׁשֹות
ענין וזהּו ולדה. עּבּור ְְְְִִִִֵֶַָלבחינֹות

הּקדֹוׁש ּבּזהר פה:)הּכתּוב דף לך :(לך ַַַַָָֹ
נּוקבא, נפׁש עבד ּדנּוקבא ְְְְֲֵֵֵַָָָּתאבּותּה
ּכי ּדכר. נפׁש עבד ּדדכר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָותאבּותּה
ּבחינֹות הּוא נכסף ּׁשהּוא ְְִִֶַָמה
נפׁש עבד והּוא ּדנּוקבא, ְְְְֲֵֵֵַָָּתאבּותּה
ונכסף חֹוזר ּׁשהּדבר ּומה ְְְִֵֶַַָָָָנּוקבא,
ּדדכר, ּתאבּותּה ּבחינֹות הּוא ְְֲִִֵֵֵַָאליו,
ּבאים ואחר־ּכְך ּדכר. נפׁש ְְְְִֵַַַַָָָועבד
ׁשּכתּוב ּכמֹו ולדה, עּבּור ְְְִִִֵֶָָלבחינֹות

ׁשם: ּגלּגּוליוזהּבּזהר ּבחינֹות ְַַָֹ ֶ ְְִִֵ
יֹוצאים ׁשּמּׁשם הּדּבּור, ּכי ְְִִִִֶַַָָהּנפׁשֹות,
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חּתּוְך ידי על נעׂשה ְְֲִֵֶַַַָהּנפׁשֹות,
מּכים הּמֹוצאֹות ּכי ּבאויר, ֲִִִִַַָָָהאֹותּיֹות
ּבאויר, האֹותּיֹות וחֹותכים ּבזה, ְְֲִִִֶֶָָָזה
ׁשּמּגיעין עד ּבזה, זה מּכים ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָוהאוירים
חּתּוְך ידי ועל הּׁשֹומע. ְְְִֵֵֶַַַֹלאזן
הּדּבּור, נעׂשה ּבאויר ֲֲִִִֶַַָָהאֹותּיֹות
האויר ּכי הּנפׁשֹות, יֹוצאין ְְֲִִִִֶַָָָׁשּמּׁשם
אויר ּובלי ּדבר, ּכל ׁשל החּיּות ְֲִִִֶַָָָהּוא
ּבחינֹות והּוא לחיֹות, אפׁשר ְְְְִִִֶָאי
יֹוצאים והּנפׁשֹות ְְְִֶֶַַָהּנפׁש,

ְְְִִַּומתּגלּגלים:

הּדבר, הּכּסּופיןּוכלל יקר ׁשּמאד ְ ַ ַ ָ ָ ְִִֶַָָֹ
לדבר ְְְְִַָָוההׁשּתֹוקקּות
נפׁש, נתהּוה ידם על ּכי ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּבקדּׁשה.
ויֹוצא ּכּנ"ל, הּדּבּור ידי על ְְְְִִֵֵַַַַָונגמר
ּובא מתּגלּגל ולפעמים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּומתּגלּגל.
הרׁשע, לתֹוְך ּדקדּׁשה ְְִֶֶַָָָָֻהּנפׁש
ותּוכל ּתׁשּובה, הרהּורי לֹו ְְְְְִִֵַָונֹופלים
ּכּמה להפְך, וכן למּוטב. ְְְְֲִֵֵֶַַָָלהחזירֹו
רע, לדבר הּכּסּופין ּגֹורמים ְְִִִַַָָָרעֹות
על ׁשּנתהּוה הּנפׁש ּכי וׁשלֹום. ְְִִֶֶֶַַַַָָחס
לפעמים מתּגלּגל רעים, ּכּסּופין ְְְְִִִִִִֵֵַָָידי
חס להחטיאֹו, ותּוכל הּצּדיק, ְְְֲִִַַַַַלתֹוְך

ּבחינתוׁשלֹום. ח)וזה הבל(קהלת יׁש : ְְָ ֶ ְ ִ ַ ֵֶֶ
הּוא הבל, וכּו', הארץ על נעׂשה ְֲֲֶֶֶֶַַָָָאׁשר
יֹוצאים ׁשּמּׁשם ּפה, הבל ְְִִִֶֶֶֶַָּבחינת
צּדיקים יׁש ועל־ידי־זה ְְְִִֵֵֶַַַָהּנפׁשֹות.
הרׁשעים, ּכמעׂשה אליהם מּגיע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
נפׁש לתֹוכן ׁשּמתּגלּגל ידי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָעל
ׁשּמּגיע רׁשעים ויׁש רעים. ְְִִִִִִֵֶַַָָמּכּסּופין

על־ידי הּצּדיקים, ּכמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַאליהם
מּכּסּופין נפׁש לתֹוכן ְְְִִִִֵֶֶֶַָׁשּמתּגלּגל
מתּקן הּצּדיק ולפעמים ְְְִִִִֵַַַָטֹובים.
וכן אליו, ׁשּמתּגלּגל רעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנפׁש
קדֹוׁשה הּנפׁש מקלקל ְְְֵֶֶַַָָָָהרׁשע
ּבעת ּבּתחּלה אְך ּבתֹוכֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָׁשּמתּגלּגל
הּכתּוב: אמר זה על הּנפׁש, ִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּגיע
ּבוּדאי ּכי וכּו', ׁשּמּגיע צּדיקים ְְִִִִֵֶַַַַַיׁש
ּבעת עברה הרהּורי לֹו ְְְֲִִֵֵֵָנֹופלים
מּכּסּופין רעה נפׁש אליו ִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמּגיע

ׁשּתחט אפׁשר אחר־ ּכְך אְך יאֹו,רעים, ְֲִִֶֶַַַַָָָ
יׁש וכן הּנפׁש. יתּקן ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָואפׁשר
לֹו ׁשּנֹופלים וכּו', ׁשּמּגיע ְְְִִִֶֶַַָרׁשעים
ׁשהּגיע ּבעת ּתׁשּובה, הרהּורי ְְְְִִִֵֵֶַַַָּבוּדאי
קדֹוׁשים, מּכּסּופין קדֹוׁשה נפׁש ְְִִִִֵֶֶָָאליו
יקלקל ׁשהּוא אפׁשר ּכְך אחר ְְְֵֶֶַַַַָָאְך
ׁשּתחזירֹו אֹו הּקדֹוׁשה, ְֲִֶֶֶַַַָהּנפׁש

סֹודלמּוטב: אּפים,וזה נפילת ְְָ ֶ ְִִַַַ
ּבבחינֹות הּנפׁש להעלֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָׁשּכּונתֹו
יחּוד, ולעׂשֹות נּוקּבין מּיין ְְֲֲִִִַַַָהעלאֹות
וההׁשּתֹוקקּות, הּכּסּופין על־ידי ְְְְִִִִֵַַַּכי
נּוקבין מּיין העלאת ּבחינֹות ְְֲִִִֶֶַַַָׁשּזה
נפׁש, נעׂשה ּבעצמֹו מּזה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָּכּידּוע,

ּכּנ"ל: וזּוּוג יחּוד ונעׂשה על־ונתעּלה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַ 
ׁשהם הּנפׁשֹות, נעׂשין הּכּס ּופין  ֵ ֶ ָ ְ ַ ִ ֲ ַ ִ ִ ַ ֵ ְידי
הּנפׁשֹות ונזּדּוגּו נקּדֹות,  ָ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ֻ ְ ִ ְּבחינֹות

והצטרפּותןוכּו'. זּוּוגן ּבחינֹות וזה ְ ְְְְְִִִֶָָָ
זּוּוגי ּבחינֹות ׁשהם הּנקּדֹות, ְְִִֵֵֶֶַֻׁשל
נזּדּוגּו הּנקּדֹות ידי ועל ְְְְְְִֵַַַַָֻהּנפׁשֹות.
זּוּוגי ּבחינֹות זה האֹותּיֹות, ְְְְִִִִֵֶָָונצטרפּו
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כג)ׁשּכתּובוזההּגּופֹות. לא(במדבר : ְַ ֶ ֶָֹ
ׁשּדרׁשּו ּדרְך על ּביעקב, און ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹהּביט
מחׁשבה לברכה: זכרֹונם ְְֲִִֵַַָָָָָרּבֹותינּו
מצרפּה הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא אין ְְֵַָָָָָָרעה

פ"א)למעׂשה פאה ירושלמי ועיין מ, .(קידושין ְֲֶַ
הּביט לא ראׁשי־ּתבֹותאוןוזהּו: יו– ְִִֶָֹ ֶ ֵֵַָ 

טז)פׁשנבדהא ּבחינֹות(ביצה ׁשהּוא , ָ ְֶָ ְִֶֶ
הינּו ּכּנ"ל, ּוכּסּופין ְְְִִִַַַהׁשּתֹוקקּות
אין רעים ּוכּסּופין ְְִִִִֵֶָׁשהׁשּתֹוקקּות
לא וזה: מצרף, ְְֵֶַָָָֹהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

ּביעקב. און (תהליםׁשּכתּובוזההּביט ְְֲִִֶַָֹ ֶ ֶָ
ׁשועתםקמה) ואת יעׂשה יראיו רצֹון :ְְְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשני ׁשּצריכין הינּו ויֹוׁשיעם, ְְְְְִִִִֵֵֶַַיׁשמע
ּכי ּכּנ"ל. ודּבּור, רצֹון ְְִִִַַַָהּבחינֹות,
ּפֹועל הּכּסּופין, ׁשהּוא ִִֵֶַָָהרצֹון,
הּדּבּור ידי ועל ּבכח, הּנפׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנעׂשה
ואז הּפעל, אל מּכח הּנפׁש ְִֵֶֶֶַַַַָֹֹיֹוצא
ׁשּמצּיר על־ ידי ּבּקׁשתֹו, ְְֲֵֵֶֶַַַַָָנעׂשה
רצֹון וזהּו: וכּנ"ל. וכּו' לטֹוב ְְְְְִֶַַָהאֹותּיֹות
ׁשהּוא הרצֹון, ידי על ּכי יעׂשה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָיראיו
ואז ּבכח, הּנפׁש נעׂשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹהּכּסּופין,
ּבחינֹות: ּבכח, ּורצֹונֹו ּבּקׁשתֹו ְְְֲִֶַַַָָֹנעׂשה
ואת ואחר־ ּכְך: יעׂשה. יראיו ְְְְֲֵֶֶַַַָָרצֹון
ּבפיהם ׁשּמדּברים ְְְְִִֶֶַַָָׁשועתם,
והּכּסּופין והרצֹון ְְְְִִִַַָָההׁשּתֹוקקּות

ויֹוׁש יׁשמע זה: ידי על יעם.ׁשּלהם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ויֹוצא הּנפׁש נגמר הּדּבּור על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכי
נצטּירּו ואזי הּפעל, אל ְְֲִִֶַַַַַַֹֹמּכח
טֹוב, לקּבל ּכלי ונעׂשים ְְְֲִִִֵַַָהאֹותּיֹות,
ּכפי ּכי ּכּנ"ל. ּבפעל ּבּקׁשתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָֹונתמּלא

ּכן ּבפעל, אֹו ּבכח ׁשעֹוׂשה ְְֵֶֶֶַַַָֹֹהּנפׁש
וכן להאֹותּיֹות, נקּדֹות ְְְֲִִֵַָֻנעׂשין
ּפֹועלים הם וכְך האֹותּיֹות, ְְְֲִִִִֵַָָנצטּירין

ּכּנ"ל: ּורצֹונֹו ּבּקׁשתֹו ְְִַַַָָועֹוׂשים

ׁשּלמדןׁשּי ׁשם ּׁשּכתּוב למה לעיל, ַ ָ ְְְֵֶֶַַָָָ
וכּו', ּכלּום אינֹו ּבוּדאי ְְְְִֵַַַּבלבד
וׁשלֹום, חס וסֹובר, ׁשּטֹועה ְְִֵֶֶַָּומי
הּוא העּקר, הּוא לבד ְְִֶַַָָָׁשּלמדן
ּכי ּבנטיעֹות, ׁשּקּצץ אחר ְְִִִִִֵֵֶַּבחינֹות
וכּו' ּגמּור ורׁשע למדן להיֹות ְְְְִַָָָָָיכֹול
הּצּדיק אפּלּו וכן לעיל. ְְְֲִִֵֵַַַָֹּכמבאר
ּכּידּוע מּמדרגתֹו, ּכׁשּנֹופל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָלפעמים
ּבקביעּות ּתמיד לעמד אפׁשר ְְֲִִִִֶֶַָָֹׁשאי
ׁשּנֹופל ּבעת אזי, אחת. מדרגה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָעל
עצמֹו להחזיק ירצה אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָמּמדרגתֹו,
לא הּוא לֹו, ׁשּנׁשאר למדן ְְְְִֵֶַַַַָֹּבמדרגת
ּביראת עצמֹו להחזיק צריְך רק ְְְְֲִִִַַַַָטֹוב,
מהרׁשימּו עדין לֹו ּׁשּיׁש מה ְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשמים
ּדף ס"ט ּבּתּקּונים, עּין לֹו. ְִִִֵֶַַַַׁשּנׁשאר
מּמּנּו' אכלָך ּביֹום 'ּכי לּה: אמר ְְֲֲִִֵֶַָק"ב:
הציץ יֹומא ּבההּוא לּה: אמר ְְִִֵֵַַָָּכתיב,
ּדא ּבגין ׁשמעֹון: רּבי אמר ְְִִִֵַַָָָומת.
הארץ על נעׂשה אׁשר הבל יׁש ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכתיב:
והבן: ׁשם עּין וכּו', צּדיקים יׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַָָאׁשר

האמּונה,ׁשלמּות היא הּדברים ּכל ְ ֵ ְֱִִַָָָָ
ּכל האמּונה ְֱִִָָָּובלּתי
ׁשאמרּו ּכמֹו חסרים. ְְְֲִִֵֶַָָהּדברים

לברכה זכרֹונם ט)רּבֹותינּו לענין(ב"ב ְְְְִִִֵַַָָָ
מתּברְך לעני ּפרּוטה הּנֹותן ְְְְִִֵֵַָָָָָצדקה:
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ּובין עׂשרה. ּבאחת והמפּיסֹו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַּבׁשׁש,
הּנ"ל, העני ּבמפּיס ּובין צדקה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבנֹותן
ׁשבע להיֹות ראּוי ּכי אחת, ְִִֵֶַַַָָחסר
ּכֹוכבי ׁשבעה ּכנגד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָּוׁשּתים־ עׂשרה,
ּכי מּזלֹות. ׁשנים־ עׂשר ּוכנגד ְְִֵֶֶֶֶַָָָלכת
ּכמֹו ּגלּגּלים, ּבחינֹות הּוא ְְְְִִַַָָצדקה

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (שבתׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
–קנא:) יברכָך הּזה הּדבר ּבגלל ּכי :ְְְִִֶֶַַַָָָ

ּוכמֹו ּבעֹולם. ׁשחֹוזר הּוא ְְֵֶַַָָּגלּגל
אחת ּתנּועֹות, ׁשּתי לֹו יׁש ְְְֵֵֶַַַַַׁשהּגלּגל
למזרח, מּמערב הּטבעית ְְְְֲִִִִַַָָָּתנּועה
מּמזרח ההכרחית ּתנּועה ְְְְִִִֵֶַַַָָואחת
חֹוזר הּיֹומי ּׁשהּגלּגל מה ְְֲִֵֶַַַַַַָלמערב,
ּומכריח למערב, מּמזרח ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּומתּגלּגל
צדקה לענין ּכן – הּגלּגּלים ּכל ְְְְִִִֵַַַַָָָעּמֹו
יֹותר לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֵַָָָָאמרּו
העני, עם עֹוׂשה ּׁשּבעל־הּבית ִִִִֶֶֶַַַַַָמּמה
ׁשּזה הּבעל־ הּבית, עם עֹוׂשה ִִִֶֶֶֶַַַַַָהעני
למזרח מּמערב ּתנּועֹות, ׁשני ְְְְְֲִִִֵַָָּבחינֹות
מהעני ּדהינּו למערב, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּומּמזרח
להעני. ּומּבעל־הּבית ְְִִִִֶַַַַַַַַָלבעל־ הּבית

ז"ל) ּבלׁשֹונֹו לעיל הּׁשפע(וכמבאר ּכל ּכי . ְְְְִִֵֶַַַָָֹ
ּכי הּגלּגּלים, ידי על ּבאים ְְְְִִִֵַַַַַָָוהּברכֹות
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא מנהיג ידם ְִַַַָָָָעל
ראּוי היה ּכן ועל ּכּידּוע, ְֵַַַָָָָָָהעֹולם
צדקה אצל האמּורים הּברכֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּיהיּו
הּגלּגּלים. ּכנגד ּוׁשּתים־ עׂשרה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשבע
זכרֹונם רּבֹותינּו לנּו הֹורּו ּבזה ְִֵֶַַָָָאְך
לּה ואין חסרה ׁשהּצדקה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָלברכה,
ּבּנֹותן הן אחת, חסר ועדין ְֲִֵֵֵֵַַַַַָׁשלמּות,

האמּונה ׁשחסר הינּו ּבמפּיס. ְְְֱֵֵֵֶַַַָָָוהן
ועל עדין, חסרה הּצדקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבלעדיה
ּבחינֹות ּומאירה נׁשלם האמּונה ְְְְֱִִִֵָָָָידי

ּבה'וזההּצדקה: והאמין ׁשּכתּוב: ְְַָָ ֶ ְֱִֶֶַָ
האמּונה ידי ׁשעל צדקה, לֹו ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָוּיחׁשבה
האמּונה ּבלּתי ּכי הּצדקה, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָנחׁשבת
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה חסרה. ְְֲִֵֵֶֶַָָהיא
צדקה ּבׁשּבת ׁשמׁש לברכה: ְְְְִִֶֶַָָָָָָזכרֹונם
אמּונה, ּבחינֹות היא ׁשּבת ּכי ְֱֲִִִִִַַָָלענּיים,
ועל יחּודֹו על מעיד הּוא ׁשּבת ְִִִֵַַַָּכי
ועל ּבּספרים. ּכּמּובא העֹולם, ְְִִַַַָָָָחּדּוׁש
ׁשּבת, ּבחינֹות ׁשהּוא אמּונה, ְְֱִֵֶַָָידי
ּבׁשּבת ׁשמׁש וזה: הּצדקה. ְְְְִֶֶֶַַָָָָמאירה
הינּו אֹור, לׁשֹון ׁשמׁש ְְְֶֶַָָצדקה,
אמּונה, ּבחינֹות ׁשהּוא ְְֱִֶֶַָָׁשּבׁשּבת

ּכּנ"ל. הּצדקה ּגםוכןמאירה הּתֹורה ְְְִַַַָָָ ֵ ַַָ
אמרּו ּכן ועל אמּונה, ּבלי חסרה ְְְֱֲִֵֵֵַָָָּכן

לברכה זכרֹונם כד)רּבֹותינּו ּבא(מכות : ְְִִֵַָָָָ
ּבא אחד־ עׂשר, על והעמידן ְֱִִֶַַַָָָָָּדוד
נמצא ׁשׁש, על והעמידן ְְְְֱִִֵֶַַָָָיׁשעיה
מכּון הּמנין, מן אחד ּכן ּגם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשחסר

צ אצל ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשׁשמּמׁש דקה, ְְְֵֵֶֶַָָָָ
ּבלי חסרה הּתֹורה ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָואחת־ עׂשרה,
חבּקּוק ׁשּבא עד ׁשאמרּו: וזה ְְֱֲֶֶֶַַָָָאמּונה,
ּבאמּונתֹו וצּדיק אחת: על ְְֱֱִִֶֶַַַַָָוהעמידן
נׁשלם האמּונה על־ידי ּכי ְְְֱִִִֵֶַָָָיחיה,
ׁשהתחיל הּתּנא, ּכּונת וזה ְְִִֶֶַַַַַָָָהּתֹורה.
ׁשהן ׁשּתים הּׁשּבת יציאֹות ְְְִִִֵֶַַַַָָּבּמׁשנה:
העני ּפׁשט וכּו', העני ּכיצד ְְִִֵֶֶַַַַָָָארּבע,
ׁשּבת ׁשּבתחּלת לפנים, ידֹו ְְִִִִֶֶַַָָאת
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לרּמז צדקה, ּבמצות ּתכף ְְְְְִִִֵֵֶַַָָהתחיל
הּצדקה, ּומאירה נׁשלם ְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבׁשּבת
צדקה ּבׁשּבת ׁשמׁש לעיל: ְְְְִֵֶֶַַַָָָּכּנזּכר
ׁשהּוא ׁשּבת על־ ידי ּכי ְֲִִִֵֶַַַָלענּיים,
ּומאירה נׁשלם אמּונה, ְְְֱִִִָָָּבחינֹות
נתמּלאּו ידיהם ועל ְְְְְִֵֶַַַָָהּצדקה,
אמּונה ּכי חסרים. ׁשהיּו ְֱֲִִֵֶַָָָהּברכֹות
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּברכֹות, מקֹור ְְְֶַָָהּוא

כח) וכן(משלי ּברכֹות. רב אמּונֹות איׁש :ְְֱִֵַָ
הּברכה מקֹור היא ּכי ּבֹו: נאמר ְְֱִִֶַַַָָָׁשּבת

דודי) לכה ׁשּכתּוב(בהזמר וזה פה). :(תהלים ְֶֶָ
ּדרכים יׁש ּכי וכּו', יהּלְך לפניו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָצדק
לרּבים, הּכבּוׁשה ּדרְך ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַַָָָרחבים
והּׁשביל הּדרְך וזה ׁשבילים, יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַוכן
ּדרְך ּולכל לכאן. וזה לכאן, ְְְְְִֶֶֶָָָָנמׁשְך
ּדרְך ּבּגלּגּלים ּכנגּדֹו יׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַּוׁשביל
ּכאן ּגדל לדרְך ּדרְך ּבין וכן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָּוׁשביל.
עׂשב ּכל נגד ּכן ּגם יׁש ּכן ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָעׂשבים,
ׁשהעׂשב ּכנגּדֹו, ׁשהּוא ּכֹוכב ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָועׂשב
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מּכחֹו, ְְִֵֵֶַָָֹּגדל

לברכה י')זכרֹונם פ' בראשית לָך(מ"ר אין : ְְְִִֵָָָ
וכּו'. ּכֹוכב לֹו ׁשאין ועׂשב עׂשב ְְֵֵֵֶֶֶָָּכל
וצער עּכּוב לֹו יׁש ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶַַָָָולפעמים
הּמקֹום ׁשּכנגד מחמת הּוא ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָּבּדרְך,
ׁשאינֹו ּבהּכֹוכב, עּכּוב ׁשם יׁש ְִֵֵֶֶַַָָהּזה
לזה הּתּקנה ּכן ועל ּבׁשלמּות. ְְִִֵֵֵֶַַַָָָמאיר
ּכמה לּדרְך, ׁשּיצא קדם צדקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּתן
ויׂשם יהּלְך לפניו צדק ְְְֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכתּוב:
יאיר הּצדקה על־ ידי ּכי וכּו', ְְְְִִֵֶֶַַָָָלדרְך

מאירין צדקה ידי על ּכי ְְְִִִֵַַָָָהּכֹוכב,
ידי על ּכן, ועל ּכּנ"ל. ְְְִֵֵַַַַַַַהּגלּגּלים
לֹו ׁשּיׁש עּכּובֹו יבּטל ׁשּנֹותן, ְְִֵֵֵֶֶַַָָהּצדקה

ׁש ׁשּיׁשּבהּדרְך, מהעּכּוב ּנמׁשְך ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּכּנ"ל. והּכֹוכבים וזהּבהּגלּגּלים ְְְְִִַַַַַַָ ֶ 

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו
י) את(הוריות ׁשּמתעה יׁש אחד ּכֹוכב :ְֵֶֶֶֶַָָ

מּגיעה ּכׁשהּספינה הינּו ְְְְִִִֶַַַַָָהּספינֹות,
ּתֹועה הּספינה אזי ּכֹוכב, אֹותֹו ְֲִַַַַָָָּתחת
מאיר אינֹו הּכֹוכב ׁשּזה מחמת ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבּדרְך,

ּבחינֹותׁשמׁשּבׁשלמּות: הּוא ְִֵֶ ֶ ְִ
אין(טו)ּברית הּברית ּפגם ידי ועל , ְְְְְִִֵֵַַַ

מראה אם ּכי הּׁשמׁש, מאֹור ְְִִֵֶֶַַָלנּו
ּכמֹו צל, נקראים ועּכּו"ם ְְְִִֵַַָָחּמה.

יח)ׁשּכתּוב צלצל(ישעיה ארץ הֹוי : ְִֶֶֶַָ
הּׁשמׁש. אֹור מכּסים והם ְְְִִֵֶֶַַַָּכנפים,
מּלׁשֹון: ּכנפים, צלצל ּבחינֹות ְְְְְִִִִֶַָָוזהּו
ּבחינֹות: וזהּו מֹוריָך. עֹוד יּכנף ְְְִִֵֶֶָֹולא
אף ּכי הּצל, מן עמּקה חּמה ְֲִִֵֵַַַַָָֻמראה
העּכּו"ם זה ּכל על עּקר, ְִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׂשראל
העֹולם ּכל ּכאּלּו עליהם, ְְֲִִֵֶַָָָמכּסין
הּטבע. ּבדרְך העֹולם ּומכּסין ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהם,
מנהיג הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּבאמת ְֱִִֶֶַַָָּכי
הּׁשם הנהגת מכּסים והם ְְְִֵֵַַַַָָָהעֹולם,
על וׁשלֹום, חס מתנהג, ּכאּלּו ְְְְִִִֵַַַַָָיתּברְך
אְך ּבעצמן. ּומּזלֹות הּכֹוכבים ְְְִֵַַַַָָָידי
יקּים: ואז אֹותם, יעביר לבֹוא ְְֲִִֶַַָָָָֻלעתיד
הּׁשמׁש, אֹור יתּגּלה ואזי צּלם, ְֲִִֶֶֶַַַַָָסר
ׁשמי יראי לכם וזרחה ְְְְְִִִִֵֶָָָּבבחינֹות:

(ÂË)ג שמות זוהר ריז.עיין דף פינחס :
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הּׁשמׁש. אֹור ׁשּיתּגּלה הינּו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַׁשמׁש,
ּבחינת: הינּו ּבכנפיה, ּומרּפא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָוזהּו:
עד יקּים: ואז מֹוריָך. עֹוד יּכנף ְְְִֵֶַַָָֹֻולא
הינּו לרגליָך, הדם אֹויביָך ְְְְֲִֶֶַַָֹאׁשית
ׁשהיּו ּכמֹו לא למּטה, יהיּו ְְְִֵֶֶַָָֹׁשהם
ּבאברהם עמּקה. חּמה מראה ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֻמּקדם
ּבחינת ׁשהּוא הּיֹום, ּכחם ְְֱִֶֶַַַֹנאמר
הּברית. ונתּגּלה ׁשּמל על־ידי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשמׁש,

רגל ּבחינת נקראת ּכל:(טז)הּתפּלה ְְְִִִֵֶֶַַָָ 
ּבאּורזה ּבלי ּתחּלה ׁשמענּו הענין ֶ ְְְְִִִֵַָָָָ

היטב הּדברים מבארים ּוכבר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוקׁשר,
הּנ"ל: ּבירא לן אית "ּגבראּבהּתֹורה ְִֵַַַַָָָ ְ ָ 

זכינּו לא ּדתבירא", ו"ריחּיא ְְְִִִִֵַָָָֹּדאֹוזיף",
מּכלל אבל ּתֹורה, עליהם ְְֲֲִִֵֶַַָָֹלׁשמע

ּתֹורֹות לגּלֹות ׁשרצֹונֹו ׁשמעּתי, ְְְְִֶַַָָָּדבריו
וגם ׁשם. הּנאמרים הּמאמרים ּכל ְֱֲִִֶַַַַַָָָָעל
ּתֹורה לגּלֹות היה ׁשרצֹונֹו ּדעּתֹו, ְְְִֶַַָָָָּגּלה
ּבענין ׁשם הּנאמר הּמעׂשה ּכל על ְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָּגם
ּובּסֹוף, ּבּתחּלה אּתּונא ּדבי ְְִֵֵַַַַָָָהּסבי

הת חנניהאיְך ּבן יהֹוׁשע רּבי נהג ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֻ
ואיְך וכּו', אליהם ּבא איְך ְְֲִֵֵֵֶָָעּמם,
עּמי ודּבר אחר־ּכְך. עּמהם ְְִִִִִֵֵֶַַַָָהתנהג
הּנאמר הּזאת הּמעׂשה מענין ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָֹקצת
ׁשּיׁש והבנּתי זה, ּבענין ּבּגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אְך זה. ּכל על ּתֹורה חּדּוׁשי ִֵֶַַָָלֹו
הּׁשמׁש ּבא הרּבים ֲִֵֶֶַַַָָּבעוֹונֹותינּו
מה אם ּכי לׁשמע זכינּו ולא ְְֳִִִִִַַַַָָֹֹּבּצהרים,

חי: לאל ּתהּלה ְְְִִֵֶַַָּׁשּנדּפס,

לא תפילה
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:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .‰ÚLe�Â EÈ�t»∆¿ƒ»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ



לב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׂשפתי 427 ַ ָ ְ ָֹ ֲאדני

לסּיםהּפעם זכינּו אׁשר ּברּנה, ּבגילה ה' את אּתּונא,נֹודה ּדבי סבי ַ ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ֲ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְ ֵ ַ ָ 
ּתבּונה, ואין חכמה אין עזקאין ּבאלף וחתּומים הּס תּומים  ָ ְ ֵ ְ ָ ְ ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ֶ ֶ ְ ִ ֲ ַ ִ ְ ַ ִ ָ ְּדברים
נתיב ּבינה, אין לׁשֹון נלעג למצא יּוכל לא לדעת החכם יאמר אם  ִ ָ ָ ִ ֵ ָ ָ ְ ִֹ ְ ִ ַֹ ַ ַ ָ ָ ָ ֶ ַֹ ִ ַ ְוגם
לּתֹורה אזנים ועׂשה אמר והּוא אדּבר מה עינא, ׁשזפּתּו ולא עיט ידעֹו  ָ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ֵ ַ ֲ ָ ָ ֵ ַ ָ ְֹ ְ ִ ַ ָ ְֹלא
יגמר ה' ּותחּנה. ּותפּלה ּבבּקׁשה ה' אל ּפרּוׁשֹות ּכּפינּו עּתה ֹ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ְ ֶ ְ ֵ ַ ָ ַ ָ ְ ַהּצפּונה,
עבֹודתֹו ּדרכי ּבהם ּגּלה אׁשר הּנֹוראים, הּמאמרים יתר להדּפיס  ָ ֲ ֵ ְ ַ ֶ ָ ָ ִ ֶ ֲ ִ ָ ַ ִ ָ ֲ ַ ַ ֶ ֶ ִ ְ ַ ְ ֵ ֲ ַּבעדנּו
ּפסּוקי ּכל על ּפז אדני על מיּס דים ׁשׁש עּמּודי נפלאים, ּבדרכים ִיתּבר ְ ָ ַ ִ ְ ָ ִ ִ ְ ָ ִ ַ ֵ ֵ ְ ֻ ָ ִ ַ ַ ְ ֵ ָ ַ ָ ְ ֵ 
ממּלאים, ּבתרׁשיׁש זהב ּגלילי ואמֹוראים, הּתּנאים ּדברי ּכל ועל "ַּתּנ ַ ְ ַ ָ ִ ְ ֵ ַ ַ ָ ִ ַ ֲ ָ ִ ְ ִ ֵ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֻ ָ ִ 
לׁשמר ּוללּמד ללמד נזּכה ּבזכּותם מסּלאים, ּומּפז יקרים ֹ ְ ִ ֵ ַ ְֹ ְ ִ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ָ ֻ ְ ָ ִ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ִמּפנינים
הּנביאים, ּכל אדֹון מּפי קּבלנּו אׁשר ּתֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים  ִ ִ ְ ַ ָ ֲ ִ ִ ְ ַ ִ ֶ ֲ ְ ָ ֵ ְ ִ ָ ֶ ֵ ַ ְ ֲ ַ ְולעׂשֹות

ּבה ועלּו ּבימינּו ּבמהרה רצֹון:ויקּים יהי ּכן אמן מֹוׁשיעים. צּיֹון ר ִ ֻ ַ ִ ְ ֵ ָ ְ ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ִ ִ ִ ָ ֵ ֵ ְ ִ ָ 

לבתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

נא)ּתפּתחׂשפתיאדני והּוא(תהלים , ֲ ָֹ ְ ָ ַ ִ ְ ָ ְ
ּכי חתּנה. ׁשל רּקּודין ְֲִִִִֶַָֻּבחינת
היא לזּוּוג, נתּונה ׁשּלא זמן ְְְִִֶַָָֹּכל

ה' ּבלא נער לח:)אתקריאת דף בא ,(זוהר ְְְֲִִַַֹ
אתּתקנת וכד ּדינים, ׁש"ְך ְְְְִִִִִַַַַַָּגימטרּיא
ּבה"א, נערה אתקריאת ְְְְֲִִִֵַַָלזּוּוג
אלפין ה' על־ידי הּדינין ְְְִִִִִֵֶַַַָׁשּנמּתקין
ּב"פרי־ ּכּמּובא ׁשּבּבינה, אהיה ְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשל
הּכּלה נמצא עמידה. ׁשער ְֲִִִֵַַַַַָָָעץ־ חּיים"

ׁש"ְך ּבבחינֹות נער, ּבבחינֹות ְְֲִִִִִַַַַעדין
ּולתּקנּה. להמּתיקּה וצריְך ְְְְְִִִִַַָָָּדינים,
הרגלין ּכי רּקּודין. על־ידי נעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָוזה

והֹוד נצח ּבבחינֹות והם(א)הם . ְְִִֵֵֶַָ
על־ידי הינּו הּלב, על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַנתנּׂשאים
ׁשעל־ידי ּבחּוׁש ּכּנראה הּלב, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַׂשמחת
ׁשּכתּוב ּכמֹו מרּקדין, הּלב ְְְְִִֵֶַַַָׂשמחת

יעקב כט)ּגּבי את(בראשית יעקב וּיּׂשא : ֲֲִֵֶַַַַָֹֹ
את נׂשא לּבֹו רׁשי: ּופרׁש ְִִֵֵֶַַָָָרגליו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבינה, הּוא ולב :(ב)רגליו. ְְְִֵֶַָָָ
ּכן על מבין. הּלב ּובּה לּבא, ִִִֵֵֵַַָָָּבינה

אליהו.(‡) שם.(·)פתח



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תכח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּברּקּודים לכּון ]להמׁשיְך[צריְך ְְְִִִִֵַַָָ
הרגלין על־ידי ׁשּבּלב ְְְִִֵֵֶַַַַָָהאלפין
ּפעמים חמׁש ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶַַַָָָלהּכּלה,
נער. ּגימטרּיא ׁש"ְך, ּגימטרּיא ְְִִִִִַַַַַָָּדין,
לּה, ׁשּנמׁשְך הּלב אֹור ְְְִֵֵֶַַָָועל־ ידי
ה' ונעׂשית ּבה"א, נערה ְְֲֲֲֵֵֵַַַָנעׂשית
אדני ּבחינת: וזה "אדני". ְְְֲֲִִֶַָָָֹֹּפעמים
הּׂשפתים, ׁשעל־ידי ּתפּתח, ְְְְִִֵֶַַַַָָָׂשפתי
הּכּלה ונמּתק נפּתח והֹוד, נצח ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהם
אדני, ּבחינת ונעׂשית זּוּוג, ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹּבבחינת
וזה לזּוּוג. ראּויה ׁשהיא נערה, ְְְֲִִִֶֶֶַָָׁשהיא

ּבּמדרׁש ע')ּדאיתא פ' ּכׁשּנׂשא(בראשית ְְְִִֶַָָָָ

ׁשהיּו ּבׁשעה לאה, את ְֲֵֶֶַָָָָֹיעקב
לרמז ליא, היא מזּמרין היּו ְְְְְְְִִִַַַַָֹמרּקדין,
היא לאה ּכי הינּו לאה. הא ְְֲִִֵֵַַָָָֹליעקב

ּדאתּכסיא קנד)עלמא ויצא ׁשהּוא(זוהר , ְְְְִֶַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו לב, קיט)ּבחינת :(תהלים ְְִֵֶַָ

הּמּתּוק ּומּׁשם אמרתָך, צפנּתי ְְְִִִִִִֶַַָָָּבלּבי
מהּלב. ה"א ּכׁשּממׁשיכין הּדינים, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשל
להמׁשיְך ׁשּצריְך לאה, הא ְְְִִֵֶֶַָָָוזה:
ּולתּקן להמּתיק ּכדי האלפין, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמּלאה

ה ּגם הּכּלה. ׁשהּכּלהאת אֹומרים יּו ְִֶֶַַַַַָָָ
עצמּה ּבחינֹות ׁשעל־ ידי לאה, ְְְְִֵֵֶַַָָָׁשמּה

ְִֶֶנמּתקת:

לב תפילה

È�„‡"‰Â„Á‰Â ‰ÁÓO‰ ÔB„‡ ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ."E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆»¬«ƒ¿»¿«∆¿»
,‰lÎÂ Ô˙Á ‰ÁÓNÂ ÔBNN ˙‡¯a ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e .E�BÚÓa ‰ÁÓO‰ ¯L‡¬∆«ƒ¿»ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ»»»»¿ƒ¿»»»¿«»
‰lk ˙Ò�Î‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰p¯Â ‰ÏÈbƒ»¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆¿«≈ƒ¿««¿»««»
Ô˙Á ÁnNÏ ˙Ú ÏÎa ‰kÊ‡Â .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙· ‰tÁÏ«À»¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿À»¿»√»¿»¿∆¿∆¿»≈¿«≈«»»
Ì‰È�ÙÏ „˜¯ÏÂ ,Ì‰È�ÙÏ ‰ÁÓN È�ÈÓ ÏÎa ˙Ba¯‰Ï ,‰Â„ÁÂ ÊÚ ÏÎa ÌÁnNÏ ,‰lÎÂ¿«»¿«¿»¿»…¿∆¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿≈∆
e�ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk ˜ÈzÓ‰Ï ÔÈ„ew¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡Â .‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ ‰ÁÓNa ÈÁk ÏÎa¿»…ƒ¿ƒ¿»¿∆¿»¿»¿∆¿∆«¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»«ƒƒ≈»≈
„˜¯Ï .·l‰ ˙ÁÓN È„ÈŒÏÚ ÈÏ‚¯ e‡O�˙iL „Ú ÈaÏa ‰ÁÓN Ôz˙Â .Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÓe≈«»ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒ¿«¿«¿««¿≈ƒ¿««≈ƒ¿…
ÔÈ„ew¯‰ È„È ÏÚ ‰kÊ‡Â .Ì‰È�ÙÏ ÊÚ ÏÎa ¯k¯ÎÏe ÊfÙÏe .‰lÎÂ Ô˙Á È�ÙÏ ‰a¯‰«¿≈ƒ¿≈»»¿«»¿«≈¿«¿≈¿»…ƒ¿≈∆¿∆¿∆«¿≈»ƒƒ

'‰ CÈLÓ‰Ï]‰MÓÁ[Ct‰˙ÈÂ ,ÌÈ�Èc C"M‰ Ïk ‰Ê È„È ÏÚ ˜ÈzÓ‰Ï ,‰�ÈaaL ÔÈÙÏ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ»«¿ƒ∆«ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆»««ƒƒ¿ƒ¿«≈
'‰‰ Ïk e�ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â .ÌÈËeLt ÌÈÓÁ¯Ï ÔÈc‰]‰MÓÁ‰[.ÌÈLB„w‰ ˙BÏB˜ «ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»≈»««¬ƒ»«¿ƒ

ÔBNN ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ „BÚ" :·e˙kL ‡¯˜Ó ‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂƒÀ«¿≈»ƒ¿»∆»ƒ»«¿»≈¿»¿À¿»«ƒ»
·BË Èk ,˙B‡·ˆ ‰Â‰È ˙‡ e„B‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â¿ƒ¿»»»¿«»¿ƒ∆¿…»¿»ƒ



לג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי חּיים החפץ האיׁש 429 ִ ַ ֵ ָ ֶ ִ ָ ִמי

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰˜„ˆe ‰lÙ˙e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ „ÈÓ˙ ‰kÊ‡Â ."BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ‰Â‰È¿…»ƒ¿»«¿¿∆¿∆»ƒ«¬…¿»¿ƒ»¿»»«¬ƒƒ
ÏÚ ÌÁ¯˙e .ÌÈ�BÈÏÚ‰ ‰lÎÂ Ô˙Á ¯aÁÏe „ÁÈÏ ‰kÊ‡L „Ú ,‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿∆¿»¿»«∆∆¿∆¿«≈¿«≈»»¿«»»∆¿ƒ¿«≈«
E˙·‰‡a ‰ÓÈÚ�a ‰‡e¯˜ ‰lk ,EÈ¯Á‡ ‰ÎeLn‰ E˙ÈÚ¯ ,EL„˜ ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙Ò�k¿∆∆ƒ¿»≈«»¿∆«¿»¿«¿»«¬∆«»¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»¿
˙eiÓL‚a Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â ,E˙ÏÓÁ·e¿∆¿»∆¿«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ≈«»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‰ÁÓN· e�ÏÚ˙Â ,e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,„ÈÓ˙ E˙ÚeLÈ· e�ÁnN˙e .˙ei�Áe¯Â¿»ƒ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿«¬≈¿ƒ¿»
ÁÓNz Ê‡" :·e˙kL ‡¯˜Ó ‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂ .e�z¯‡Ù˙Â e�L„˜ ˙Èa ‰�·˙Â ,e�ˆ¯‡Ï¿«¿≈¿ƒ¿∆≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒÀ«¿≈»ƒ¿»∆»»ƒ¿«
ÌÈzÁnNÂ ,ÌÈzÓÁ�Â ,ÔBNNÏ ÌÏ·‡ ÈzÎÙ‰Â .ÂcÁÈ ÌÈ�˜Êe ÌÈ¯Á·e ÏBÁÓa ‰Ïe˙a¿»¿»«Àƒ¿≈ƒ«¿»¿»«¿ƒ∆¿»¿»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈNÚÓ È„È ÏÚ ˙¯‡Ùz ˙¯ËÚa ¯hÚ˙zL ˙Úa ,CÂÈÊ ÌÚ�a ˙B‡¯Ï ‰kÊ�Â ."Ì�B‚ÈÓƒ»¿ƒ¿∆ƒ¿¿…«ƒ»»≈∆ƒ¿«≈«¬∆∆ƒ¿∆∆«¿≈«¬ƒ
‰ÓÏL CÏna ÔBiˆ ˙B�a ‰�È‡¯e ‰�È‡ˆ" :¯eÓ‡k .EnÚ Ï‡¯NÈ Ïk ÏL ÌÈ·BËƒ∆»ƒ¿»≈«∆»»¿∆»¿∆»¿ƒ«∆∆¿……

,"BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e B˙p˙Á ÌBÈa Bn‡ Bl ‰¯hÚL ‰¯ËÚa:ÔÓ‡ e�ÈÓÈ· ‰¯‰Óa »¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿»≈»≈

לגתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

חּיים החפץ האיׁש אהבמי , ִ ָ ִ ֶ ָ ֵ ַ ִ ֵֹ 
טֹוב: לראֹות לד)ימים (תהלים ָ ִ ִ ְ 

ׁשלֹום,הּכללא לבּקׁש ׁשּצריְך הּוא, ַ ְ ָ ְִֵֶַָָ
יׂשראל, ּבין ׁשלֹום ְְִִֵֵֶֶָָׁשּיהיה
ּבמּדֹותיו, אדם לכל ׁשלֹום ְְְְִִֶֶָָָָָוׁשּיהיה
ּבמּדֹותיו מחּלק יהיה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָֹֻהינּו
ּבין חּלּוק לֹו יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶָֹֹּובמארעֹותיו,
ּבֹו ימצא ּתמיד ּבעקּו, ּבין ְְְִִִֵָָָּבטיבּו

הינּו יתּברְך, נו)הּׁשם אהּלל(שם ּבה' : ְְֲִֵֵַַַַַָ
ועל־ידי ּדבר. אהּלל ּבאלקים ְְֲִֵֵֵַַָָָָֹּדבר,

ּבטיבּו ּבין יתּברְך הּׁשם ימצא ְְְִִִֵֵַַָָָמה
הּנקראת הּתֹורה על־ ידי ּבעקּו, ְְְִֵֵֵַַַָָּבין

אמר ּדאּת ּכמה ג)ׁשלֹום, וכל(משלי : ְְְְַַָָָָ
ׁשלֹום צּדיקים(א)נתיבֹותיה ועל־ידי ; ְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשלֹום ּברית ּכן ּגם .(ב)ׁשּנקראּו ְְְִִֵֶַָ
הּׁשלֹום את לאהב יכֹול זה ֱֲֵֶֶֶַַָָֹּומחמת
ויכֹול וכּו', ּבטיבּו הן מקֹום, ְְְְִֵָָָּבכל
זה ולאהב יׂשראל, ּבין ׁשלֹום ְְְֱִִֵֵֶֶָָֹלהיֹות

זה: ֶֶאת

הארץוצריב כל ׁשּמלא לדעת, ְ ָ ִ ְֶֶַַָָָָֹ
ּפנּוי(ג)ּכבֹודֹו אתר ולית , ְְֲֵַָ

עלמין(ד)מּנּה ּכל ממּלא ואיהּו , ְְְִִִֵֵַָָ

ע"ב.(‡) קעו דף קרח ע"א.(·)זוהר רנז בראשית הזוהר ו.(‚)השמטת ישעיה
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עלמין ּכל מי(ה)וסֹובב ואפּלּו . ְְֲִִִֵַָָ
לא ּבעּכּו"ם, ּומּתן ּבמּׂשא ְְֵֶַַַָָֹׁשעֹוסק
אפׁשר אי ולֹומר: להתנּצל ְְְְִִֵֶַַָָיכֹול
מחמת יתּברְך הּׁשם את ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹלעבד
עליו, ּתמיד ׁשּנֹופל וגׁשמּיּות ְְִִִֵֶַַָָָעבּיּות
עּמהם. ּתמיד ׁשעֹוסק העסק ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָמחמת
זכרֹונם חכמינּו לנּו ּגּלּו ּכבר ְְֲִִִֵָָָָּכי
ּובכל ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשּבכל ְְְְְִִִִֶַָָָָָלברכה,
ּבהם למצא יכֹול העּכּו"ם, ְְִֶַָָָֹלׁשֹונֹות
להם אין אלקּותֹו ּבלא ּכי ְֱֱִֵֶָֹֹֹאלקּות,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכלל, וקּיּום חּיּות ְְְִִֶָָׁשּום

ט) לבד(נחמיה ּכּלם. את מחּיה ואּתה :ְְְֶֶַַַָָֻ
ּבצמצּום ׁשם הּזה ואלקּות ְְֱִִֶֶֶַַָֹׁשהחּיּות
חּיּונֹו ּכדי רק ּובמעּוט, ְְִִֵַָּגדֹול
הּקדֹוׁש־ ּכי יֹותר. ולא ְְֲִֵַַָֹלהחיֹותֹו
אלקּותֹו את צמצם ְֱִֵֶָֹּברּוְך־הּוא
מראׁשית וׁשֹונים, רּבים ְְְִִִִִֵֵַּבצמצּומים
ׁשל הּמרּכז נקּדת עד ְְֲֶֶַַַַַָָָֻהּמחׁשבה
הּקלּפֹות. מדֹור ׁשּׁשם הּגׁשמי, ְְְִִֶַַַָָעֹולם
יֹותר ּׁשּמׁשּתלׁשל מה ְְְִֵֵֶַַָּובכל
אלקּותֹו למּטה, יֹותר ְְְֱִֵֵַַָֹּומתצמצם
יֹותר. רּבים ּבמלּבּוׁשים ׁשם ְְְִִֵַַָָֻמלּבׁש
לברכה, זכרֹונם חכמינּו ׁשּגּלּו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָוזה
ידע ׁשהּמׂשּכיל ּפתח, לנּו ְְִֵֶֶַַַַָָּופתחּו
יׁש ּגׁשמּיים הּדברים ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָויבין
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו וחּיּותֹו, ְְְֱֲִֵֶָָֹאלקּותֹו

לברכה לד:)זכרֹונם ּבכתפי(מנחות טט : ְְְְִִִַַָָָ
להֹודיע ׁשּתים; ּבאפריקי ּפת ְְְְְִִִִֵַַַַַׁשּתים,
ׁשם יׁש העּכּו"ם לׁשֹונֹות ְְֵֶַָָָׁשּבכל

ׁשּמביא וזה אֹותּה. המחּיה ְְֱִֵֶֶַַָָֹאלקּותֹו
פא)ּבירּוׁשלמי לָך(תענית יאמר אם : ְְִִִַַֹ

ּבכרְך לֹו: ּתאמר אלקיָך, היכן ְֱִֵֶַָָָָֹֹאדם
קרא אלי ׁשּנאמר: ׁשּברֹומי, ְֱִֵֵֶֶֶַַָֹּגדֹול
ׁשּׁשאל האדם ׁשּזה נמצא ְִִִֵֶֶֶַָָָָָמּׂשעיר.
מׁשּקע הּוא ּבוּדאי אלקיָך, ְְֱֵֶַַָָֹֻהיכן
עצמֹו את הֹוציא ּכי הּקלּפֹות, ְְְִִִִֶַַּבמדֹור
היכן ׁשאמר: ּבעּקר, וכפר הּכלל ְְִִֵֶַַַָָָָָָמן
ׁשם אין ׁשּבמקֹומֹו לֹו ונדמה ְְְֱִִֵֶֶָָֹאלקיָך,
אפּלּו לֹו: ּתאמר ּבכן ְֱֲִִֵַֹֹאלקים.
ּבמדֹור מׁשּקע ׁשאּתה ְְְְִִֶַָָֻּבמקֹומָך,
למצא ּתּוכל ׁשם ּכן ּגם ְְִִֵַַַָֹהּקלּפֹות,
ּכמֹו הּכל, את מחּיה הּוא ּכי ְְֱִֶֶַַֹֹאלקּותֹו,
ּומּׁשם ּכּלם; את מחּיה ואּתה ְְִֶֶֶַַָָָָֻׁשּכתּוב:
ּבֹו עצמָך את לדּבק יכֹול ְְְֵֶַַַָָאּתה
ּבתׁשּובה אליו ולׁשּוב ְְְִִֵַָָָָיתּברְך,

מּמָך היא רחֹוקה לא ּכי ,(ו)ׁשלמה, ְְְִִִֵָָֹ
הּלבּוׁשים. רּבּו ׁשם ׁשּבמקֹומָך ְְְִִֶֶַַָָאּלא
מּמדרגה הֹולְך ּׁשאדם מה ְְִֵֵֶַַָָָָוכל
הּׁשם אל יֹותר מתקרב הּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָָלמדרגה,
יתּברְך הּׁשם את לידע ויכֹול ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיתּברְך,
ּׁשהּמדרגה מה ּכל ּכי יתרה, ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּבהבנה
הּלבּוׁשים, נתמעטּו עליֹונה, ְְְֲִִֵֶַַָיֹותר
מקרב הּוא ואז הּצמצּום, ְְְְְִִֵַַָָֹונתמעט
לאהב ויכֹול יתּברְך, הּׁשם אל ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר
ּבאהבה יתּברְך הּׁשם עם עצמֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָאת

ְֵָיתרה:

טֹובוהּנהג ימי ימים: מיני ׁשני יׁש ְ ִ ֵ ְְִִֵֵֵֵָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו רע. ז)וימי :(קהלת ְִֵֶַָ

נז.(„) רכה.(‰)תקון דף פינחס מהימנא הרמב"ן.(Â)רעיא בפירוש שם ועיין ל, דברים
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רעה ּוביֹום ּבטֹוב, היה טֹובה ְְְֱֵָָָּביֹום
להסּתּכל לאדם ׁשּצריְך הינּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָראה.
ׁשם ימצא ּבוּדאי היטב, היטב ְְִֵֵֵֵַַָָָׁשם
נקראים והּימים ּתֹורה. הינּו טֹוב, ְְְְִִִֵַַָָָימי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומּדתלט)(תהליםמּדֹות, : ְִִֶַָ
אֹוריתא ּכי הּתֹורה, הם והּמּדֹות ְְִִֵַַַַָָָימי;
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ׁשל מּדֹותיו הם ִֵֶַָָָָֻּכּלּה
מאהבה מדּברת הּתֹורה ּכי ְֲִֵֶֶַַַָָהּוא,
ּברא ּובּה הּמּדֹות, ּוׁשאר ְְְִִַָָָָָויראה
ּכמֹו עלמין, ְְִַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

ח)ׁשּכתּוב –(משלי אמֹון אצלֹו ואהיה : ְְֶֶֶֶָָָ
אּמן אּלא אמֹון, ּתקרי זוהראל פ"א, (ב"ר ְִֵֶַָָָָ

לה:) דף הםשמיני הּתֹורה ואֹותּיֹות .ְִֵַָ
ּכל אּלא ודבר, ּדבר ּכל את ְְִֶֶַַָָָָָָָהמחּיין
הם ׁשם למּטה, היא ּׁשהּמדרגה ְְִֵֵֶַַַַָָָמה
מּמה יֹותר ּבצמצּום הּתֹורה ְְִִִֵַַָאֹותּיֹות
ואינם עליֹונה, יֹותר ּבמדרגה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָּׁשהיּו
ּבמדרגה למעלה ּכמֹו ּכְך ּכל ְְְְְְִִֵַַָָָָמאירים
אֹור להׁשּפיע ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֶֶַַָֹעליֹונה,
אפּלּו נמצא, מהראּוי. יֹותר ְְֲִִִֵֵָָָָוחּיּותּה
רע, ּבימי הינּו הּקלּפֹות, ְְְִִִֵַַַּבמדֹור
עּכּו"ם, ּולׁשֹונֹות רעֹות מּדֹות ְִֵֶַָׁשהם
הּתֹורה. אֹותּיֹות למצא יכֹולין ְְִִִַָָֹׁשם
וגדל הּלבּוׁשים רּבּוי מחמת ְְֲֲִִֵֶַַָֹאבל
אֹותּיֹות נתראים אינם ְְִִִִֵַָָהּצמצּום,
ימי על־ ידי טֹוב, ימי הינּו ְְְְֵֵֵַַַָהּתֹורה,
מי אבל עליהם. הּׁשֹורה והחׁשְך ְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹרע
רע, הימי הינּו הרע, יצרֹו את ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּכֹופה
נתּבלּבל הרע אזי רעֹות, הּמּדֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָהינּו
אזי ׁשּבהם, הּטֹוב ימי נגד ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָלגמרי

ּומאירים ונתראים ּבֹולטֹות ְְְְִִִִִָאֹותּיֹות
ּכל מאירין היּו לא מּתחּלה ּכי ְְְִִִִִֵָָָֹּביֹותר,
ּכדי מלמעלה, אֹור קּבלּו לא ּכי ְְְְִִִֵַָָֹּכְך,
מּכדי יֹותר רע הימי יקּבלּו ְְְְִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
הרע, ׁשּנתּבּטל ועכׁשו ְְְִִֵֶַַָָָחּיּונֹו.
אזי לבד, הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְֲִִִַַַָָונׁשארין

מּלמעלה: רב אֹור זהנמצא,מקּבלין ְְְְִִִַַַָ ְ ָ ֶ
את ׁשּכֹופה הינּו יצרֹו, את ְְִֶֶֶֶֶֶַׁשּכֹופה
העּכּו"ם עם מדּבר ּכׁשהּוא רע, ְְְִֵֵֶַַַָימי
הרע ּתכף אזי מּדֹותיהם, ׁשרֹואה ֲִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
אֹותּיֹות הינּו הּטֹוב, על ְִֵֶַַַׁשּׁשֹוכן
ואֹותּיֹות ונֹופל, נתּבּטל ְְְִִֵֵַַָהּתֹורה,
יֹודע הּוא אזי ּבֹולטין, ְֲִֵַַַָהּתֹורה

הּדבר: ׁשּבאֹותֹו ׁשּכתּובוזההּתֹורה ְְֶַַָָָ ֶ ֶָ
הּקדֹוׁש צ.)ּבּזהר דף לך ה'(לך ּברכּו : ְַַַָָֹ

אּלין דברֹו; עׂשי כח ּגּברי ְְִִֵֵֵַַָָָֹֹֹמלאכיו
ּדמתּגּבר אּנּוןאּנּון יצריהֹון, על ין ְְְְִִִִִֵַַ

– דברֹו עׂשי מּמׁש. למלאכין ְְְְִֵַַָָָָָֹּדמין
ּבקֹול לׁשמע ּדבר, להאי ְְְְְִִַַָָָֹּדעבדין
קלין למׁשמע זכין אּנּון – ְְְִִִִַַָָָּדברֹו
ּכמֹו ּדבר, נקראת הּתֹורה ּכי ְְְִִִֵֵַָָָָמּלעּלא.

קה)ׁשּכתּוב לאלף(תהלים צּוה ּדבר : ְִֶֶֶָָָָ
הּתֹורה ּׁשאֹותּיֹות מה וכל ְִֶַַָָּדֹור,
ּבצמצּומים ונתלּבׁשים ְְְְְְְִִִִִֵַַנתצמצם
הּוא הּתֹורה יתרים, ְְִִִֵַָּובלבּוׁשים
ּומי יֹותר, ּובאתּכסיא ְְְְְִִֵֵֶַָּבהעלם
הּתֹורה האֹותּיֹות את ְִִֶֶַַָָׁשּמפׁשיט
ׁשּבֹונה ּכמי ּדֹומה הּוא ְְִִֵֶֶֶַמהּלבּוׁשים,
הּתֹורה אֹותּיֹות למׁשל, הּתֹורה. ְִֶַַָָָָאת
ּבלׁשֹונֹות ּומפרדין מפּזרין ְְְִִִֶָָָֹֻׁשהיּו
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יֹודע אדם ׁשּום היה ולא ְֵַַָָָָָֹהעּכּו"ם,
ׁשהחׁשיְך רע הימי מחמת ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַמהם,
זה ּוכׁשּבא אֹותם. והלּביׁש ְְְֲִִֵֶֶֶָָעליהם
ה' למלאְך ּדֹומה ׁשהּוא ְְֶֶַַָָָהאדם,
יצרֹו, את ׁשּכֹופה על־ידי ְְְִֵֶֶֶַָצבאֹות,
לׁשֹונֹות הינּו הרע, אזי רע, הימי ְְְְֲֵַַַַַָָהינּו
ּכנגּדֹו, ונתּבּטלין נכּפפין ְְְְְְִִִִֶַַָָהעּכּו"ם,
ּבֹולטין; הּתֹורה אֹותּיֹות נׁשארין ְְְִִִִַָָָואז
הּגׁשמּיים, מהּלבּוׁשים ְְְְִִִִִֵֶַַַָּוכׁשּנפׁשטין
מּמּדֹות הינּו העּכּו"ם, מּלׁשֹונֹות ְְְִִִַַַָהינּו
מקּבלין אזי רע, מימי הינּו ְְְֲִִֵַַַַָרעֹות,
יֹותר רב אֹור הּתֹורה אֹותּיֹות ִֵֵַַָאּלּו
ּכי מּתחּלה, מקּבלין ּׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַָָמּמה
ּכדי אּלא מקּבלין היּו לא ְְְְִִִֵֶַָָָֹמּתחּלה
ׁשּלא ּכדי מקֹום, לאֹותֹו הראּוי ְְִֵֶָָָֹחּיּות
ּכמֹו להם, מהראּוי יֹותר ְְְִֵֵֶַַָָָלהׁשּפיע
ידע ּדלא עד האר"י: ּבכתבי ְְְֲִִֵֶַַָָָֹׁשּכתּוב
הינּו מרּדכי, לברּוְך המן ארּור ְְְֳֵַַָָָָָּבין
חּיּונֹו ּכדי להּקלּפֹות ׁשפע ְְְְִִִֵֶֶַַַׁשּימׁשיְך
ּב"פרי־עץ־ חּיים" (עּין יֹותר. ְְִִִֵֵֵַַֹולא
ׁשם מבאר ו', ּפרק ּפּורים ְְִֶֶַָָָֹּבכּונֹות
להּקדּׁשה חּיּות להמׁשיְך ְְְְְִִִִֶַַָֻׁשּצריכין
אבל הּקלּפֹות, ּבתֹוְך ְְְֲִֶֶֶַַָהּנעלמת
ּבצמצּום החּיּות להמׁשיְך ְְְְְִִִִִַַצריכין
ׁשל הּׁשכרּות ּכּונֹות סֹוד ׁשּזהּו ְִֶֶֶַַָָּגדֹול,
ּכׁשּנפׁשטין אבל ׁשם). עּין ְְֲִִִֵֶַָָָּפּורים,
מקּבלין אזי מהּקלּפֹות, ְְְֲִִִֵַַַָהאֹותּיֹות
דברֹו עׂשי וזהּו: מּלעּלא. רב ְְְִֵֵֶַָָֹאֹור
ּובֹונין ּכׁשעֹוׂשין ּדברֹו, ּבקֹול ְְְְִִִֶַָֹלׁשמע
מפּזרין מּתחּלה ׁשהיה ְְְִִִֶַָָָָָֻלהּתֹורה

ּובמּדֹות העּכּו"ם ּבלׁשֹונֹות ְְְִִִַָָֹּומפרדין
ּבקֹול לׁשמע אזי: רע, ּובימי ְְֲִִֵַַַָֹרעֹות
מּלעילא. קלין למׁשמע וזֹוכין ְְְְְִִִִֵַָָָּדברֹו,
מקּבלין הּתֹורה, הינּו ׁשהּדבר, ְְְְִֶַַַַַָָָהינּו
ׁשמיעת וזה מּלמעלה, רב ְְְְִִֶַַַָאֹור

ווזההּתֹורה. נעׂשה נׁשמע,ּבחינת ְַָ ֶ ְְְֲִִֶַַַ
לאֹותּיֹות ּובֹונין עֹוׂשין ְְִִִִִֶָׁשּמּתחּלה
ּבֹולטֹות אֹותּיֹות ׁשּיהא ְְִֵֶַָהּתֹורה,

עג:)ּומצטרפֹות נׁשמע(יומא ואחר־ ּכְך: , ְְְְִִַַַָָ
הינּו מּלעּלא. קלין למׁשמע זכין –ְְְְִִִִֵַַָָָ
ואֹור חּיּות מקּבלין הּתֹורה ְְְִִִֶַַָׁשאֹותּיֹות
מּתחּלה, ּׁשּקּבלּו מּמה יֹותר ְְִִִִֵֶַַָרב
הּגֹוים ּבלׁשֹונֹות מלּבׁשין ְְְִִִֶַָָֻּכׁשהיּו

רע: ִֵַּובימי

הּמּדֹות,וזהד הינּו ׁשהּתֹורה, ידּוע, ְ ֶ ְִֶַַַַָָ
ּבהם ׁשֹורה הּימים, ְִֶַַָָָהינּו
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשמֹו, יתּברְך ְְְֲִֶַַָָָאהבתֹו

הּקדֹוׁש מו.)ּבּזהר דף בראשית קצא: דף :(בלק ַַַָֹ
הינּו ׁשהחסד, חסּדֹו; ה' יצּוה ְְְֶֶֶֶַַַַָיֹומם

ׁשּכתּוב ּכמֹו לא)האהבה, אהבת(ירמיה : ְֲֲֶַַַָָָ
אהבּתיְך מׁשכּתיְך[עֹולם ּכן על ְְְֲִִֵַַַָ

עם]חסד ּדאזל יֹומא הּוא וכּו', ְְִֵֶָָָ
הּמּדֹות ּכי הּמּדֹות. הינּו יֹומין, ְְִִִִַַַֻּכּלהֹו
ׁשּנּוכל ּכדי לאלקּותֹו, צמצּומים ְְֱִִֵֵֶֶַֹהם
ּכמֹו מּדֹותיו, על־ ידי אֹותֹו ְְְִִֵַַָלהּׂשיג

הּקדֹוׁש ּבּזהר מב:)ׁשּכתּוב דף בא :(פ' ֶַַַָָֹ
ּבלא ּכי לּה; ּדיׁשּתמֹודעין ְְְְְְִִִִֵֹּבגין
אֹותֹו. להּׂשיג אפׁשר אי ְְִִִֶַָָמּדֹותיו
יׂשראל, את ׁשאהב האהבה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָּומחמת
עּמֹו אֹותֹו ויאהבּו ּבֹו ׁשּידּבקּו ְְְְֲִִֶָָֹורצה
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את הלּביׁש הּגׁשמי, העֹולם ְְִִִִֶֶַַָָמּזה
ּבחינֹות וזה הּתֹורה. ּבמּדֹות ְְְֱִִֶַָֹאלקּותֹו
יתּברְך הּׁשם ּכי מצוֹות, ּתרי"ג ְְְִִִֵֶַַַַָׁשל
הּזאת הּמצוה ידי ׁשעל ּבדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשער
צמצם זה ידי ועל אֹותֹו, להּׂשיג ְְְְִִֵֵֶַַַנּוכל
הּתרי"ג ּבאּלּו ּדוקא אלקּותֹו ְְְֱֵֶַַַַָֹאת
מצות ּבדעּתֹו ׁשּׁשער למׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָמצוֹות.
להיֹות צריְך הּזאת ׁשהּמצוה ְְְִִִִִֶַַָָֹּתפּלין,
וארּבע ּפרׁשּיֹות ארּבע הינּו ְְְְִַַַַַָָָּכְך,
ׁשל ּורצּועֹות ּכתּובים עֹור ׁשל ְְִִֶֶָּבּתים
ידי ׁשעל ּבדעּתֹו, ׁשער ּכְך ּכי ְְְִִֵֵֶַַָעֹור,
אֹותֹו להּׂשיג נּוכל הּזה ְְִִֶַַַַהּצמצּום
ארּבע ׁשּיהיה צּוה לא ולכן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּולעבדֹו,
ׁשער ּכן ּכי וזהב, ּכסף ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶָָָּבּתים

על ידיּומדד ׁשעל נמצא אהבתֹו. ידי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
הלּביׁש יׂשראל, את ׁשאהב ְְֲִִִֵֶֶַַָָָאהבתֹו
נמצא הּתֹורה. ּבמּדֹות עצמֹו ְְְִִֶַַָָאת
אהבה, ׁשם יׁש ּומּדה מּדה ְֲִִֵֶַָָָָָׁשּבכל
עצמֹו את אֹוהב ְֵֶֶַַָָׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא
את ׁשּמפׁשיט מי נמצא, יׂשראל. ְְְִִִִִֵֶֶַָָעם
ידי על הּקלּפֹות, מּלבּוׁשי ְְְִִֵֵַַַָהּתֹורה
אל מקרב הּוא אזי הּיצר, ְְֲִֵֶֶַַַָֹּכפּית
נתיבֹותיה וכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִֶֶַָָָָהּׁשלֹום,

ּבחינֹות:והּתֹורהׁשלֹום: ׁשני ּבּה יׁש ְָ ַ ָ ְְִֵֵָ
נסּתר. ּובחינֹות נגלה, ְְְְִִִִֶָּבחינֹות
ּדעּתיקא אֹוריתא הּוא הּזה, ְְְְִִֶַַַַָָָוהּנסּתר
לעתיד לאתּגליא ּדעתידא ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָסתימאה

הּזאת(ז)לבֹוא הּתֹורה ּכׁשּיתּגּלה ואז . ְְְִֶֶַַַָָָֹ
הּׁשלֹום יהיה אזי סתימאה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָּדעּתיקא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולם, יא)נפלא :(ישעיה ְְִֶָָָָ
וכּו', ּגדי עם ונמר ּכבׂש עם זאב ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוגר
קדׁשי, הר ּבכל יׁשחיתּו ולא ירעּו ְְְְִִֵַַָָָֹֹלא
אזי ּכי ה'; את ּדעה הארץ מלאה ְֲִִֵֶֶַָָָָָּכי

ׁשּבדעּתֹו: האהבה ְְְֲִֶֶַַַָָיתּגּלה

אחת,ּכיה אהבֹות: מיני ׁשני יׁש ִ ְֲִֵֵֵַַַ
ּכמֹו ׁשּבימים, אהבה ְְֲִִֶֶַָָׁשהיא
חסּדֹו, ה' יצּוה יֹומם לעיל: ְְְֵֶֶַַָָׁשּמּובא
ׁשּבכל יֹומין; ּכּלהֹו עם ּדאזל ְְְִִֵֶָָָֻיֹומא
ׁשם יׁש ּומּדה, מּדה ׁשּבכל הינּו ְְִִֵֶַָָָָיֹום,
יׂשראל, עם יתּברְך הּׁשם ׁשל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאהבתֹו
ּבכח, ׁשהּוא אהבה ויׁש ׁשּבפעל. ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹֹוזה
יׂשראל ּבין ׁשהיה האהבה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָהינּו
הּבריאה, קדם ׁשּבּׁשמים ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹלאביהם
ּובמחֹו. ּבדעּתֹו עדין יׂשראל ְְְְֲִִֵֶַַָָֹׁשהיּו
את אֹוהב ׁשהאב אהבה יׁש ְֲֵֵֶֶַָָָָָלמׁשל,
זאת להּׂשיג יכֹול אדם ׁשּכל ְְִֶַָָָָֹּבנֹו,
ׁשּיׁש והאהבה והתקּׁשרּות ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָהאהבה.
ּבמח הּבן ּכׁשעדין האב ּובין הּבן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין
ההתקּׁשרּות זה – ההֹולדה קדם ְְִֶֶַַַָָָָֹהאב
להּׂשיג יכֹולין אנּו אין ְְְֲִִֵַַָָָוהאהבה
אם ּכי עכׁשו מּׂשיגין אין ּכי ְְִִִִִֵַַַָָעכׁשו,
ׁשּבדעּתֹו ואהבה ּובמּדֹות, ְְְְְֲִִֶַַַָּבזמן
והּמּדֹות, מהּזמן למעלה היא ְְְְְִִֵַַַַָֹּובמחֹו
ולעתיד לבּוׁש. ּבׁשּום מלּבׁש ְְְְְִֵֶָָֻואינֹו
ּדעּתיקא אֹוריתא ׁשּיתּגּלה ְְְִִֶֶַַַָָָלבֹוא
חכמינּו מאמר יתקּים ואז ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָסתימאה,

לברכה לא)זכרֹונם עתידים(תענית : ְְֲִִִִָָָ
ּכמֹו ּבאצּבע, להראֹות ְְְְְִִֶַַַצּדיקים

(Ê).קנב דף בהעלותך זוהר עיין
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ק ה' זה יפׁשטׁשּכתּוב: אז ּכי לֹו; ּוינּו ְִִִִֶֶָָֹ
לבּוׁשיו, את ְֶַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
לּים ּכּמים ה' את ּדעה הארץ ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָויּמלא
ׁשהיא האהבה ויתּגּלה ְְְֲִִִֶֶַַַָָמכּסים,
הינּו הּתֹורה, ּפנימּיּות ׁשהיא ְְְִִִֶַַַַָּבדעת,
הּתֹורה ּבתֹוְך הּׁשֹוכן ְֱֵַַָֹאלקּותֹו
הּוא הּזה הּלבּוׁש עכׁשו ּכי ְְְִִֶַַַַָוהּמּדֹות.
ּפנימּיּות על הינּו אלקּותֹו, על ְְְֱִִֶַַַַֹמכּסה
הינּו הּפנימּיּות, ּוכׁשּיתּגּלה ְְְְִִִֶֶַַַַָהּתֹורה.
ּכמֹו הּׁשלֹום, יתרּבה אזי ְְֱֲִֶַַַָֹאלקּותֹו,
ּבכל יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ְְְִֵֶַָָָֹֹׁשּכתּוב:
– ּדעה הארץ מלאה ּכי קדׁשי, ְְִִֵֶַָָָָָָהר

ׁשּבדעת: האהבה (זכריהוזהּוׁשּיתּגּלה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָ ֶ 
–יד) לה' יּודע אחד יֹום והיה :ְִֶַַָָָָ

ּכמֹו יֹום, הּנקרא האהבה, ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּיתּגּלה
הינּו חסּדֹו; ה' יצּוה יֹומם ְְְֶֶַַַָָׁשּכתּוב:
צפּונה, ׁשהיתה הּפנימּיּות ְְְִִֶַַָָָָהּתֹורה

ׁשּכתּוב א)ּכמֹו אלקים(בראשית וּירא : ְְֱִֶַַָֹ
רּבֹותינּו ואמרּו טֹוב; ּכי האֹור ְְִֵֶַָָאת

לברכה יב)זכרֹונם לגנז,(חגיגה טֹוב ּכי : ְְְִִִִָָָֹ
העֹולם אין הּזאת הּתֹורה אֹור ִֵַַָָָֹּכי
נקרא והּתֹורה ּבּה. להׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵַַַָָָּכדאי

ׁשּנאמר ד)טֹוב, טֹוב(משלי לקח ּכי : ֱִֶֶֶַַ
לכם יט:)נתּתי ּכמֹו(ע"ז אֹור, ונקרא . ְְְִִֶַָָָ

ו)ׁשּכתּוב ּכן(משלי ּגם ויׁש אֹור. ותֹורה : ְְֵֵֶַָָ
ּומסּתרים, צפּונים ׁשהם ְְִִִִֵֶַָֻצּדיקים
ּבהם. להׁשּתּמׁש ּכדאי העֹולם ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹוב, נקרא (ישעיהוצּדיק ְְְִִֶַָָ
טֹובג) ּכי צּדיק אמרּו שם): .(חגיגה ְִִִַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹור, צז)ונקרא :(תהלים ְְְִֶָָ

ּוכׁשּיתּגּלּו לּצּדיק. זרּוע ְְִִֶַַַַָאֹור
והּתֹורה הּצפּונים, ְְִִִַַַַָהּצּדיקים
רב ׁשלֹום יתּגּלה אזי ְְֲִֶַַַַָָהּצפּונה,
יחד, הפכים ּכל ׁשּיתחּברּו ְְֲִִֶַַַָָָָּבעֹולם,
אז ּכי ּכבׂש; עם זאב וגר ׁשּכתּוב: ְְְִִֵֶֶֶָָָּכמֹו
יֹום הּנקרא: ׁשּבדעת, האהבה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָיתּגּלה
האהבה הינּו לה'; יּודע ְֲִֶַַַַָָָָאחד
ולא יֹום לא הּוא אׁשר ְְֲֶֶַַֹֹׁשּבדעת,
היא הּזאת ׁשהאהבה הינּו ְְֲִֶַַַַָָָֹלילה,
מהּמּדֹות: ּולמעלה מהּזמן ְְְְְִֵֵַַַַַָָלמעלה

ּכלואפּלּוו עצמן, לפיּבּמּדֹות אחד ַ ֲ ִ ְְִִֶַַָָָ
ּדעת ּבחינת הּוא ְְִִַַַָּבחינתֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּתחּתיה, ְְְְִֶֶֶַַָָָלּבחינה
ּׁשעׂשתה מה לברכה: זכרֹונם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָחכמינּו
ענוה עׂשתה לראׁשּה, עטרה ְְְֲֲָָָָָָָָָֹחכמה

לסּלּותא הובאעקב שה"ש, רבה (מדרש ְִֵָָ
המסוליים) ד"ה קג: יבמות נמצאבתוספות .ְִָ

עֹולם ׁשל הּפחּותה ְְֵֶֶַַַָָָׁשהּמדרגה
לעֹולם ּדעת ּבחינת הּוא ְְְִִַַַַָָהיצירה
אדם ׁשּיׁש נמצא ׁשּתחּתיו. ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָהעׂשּיה
יתּברְך הּׁשם עם לֹו ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשאהבתֹו
אהבה ּבחינֹות הּוא ּובּזמן, ְְְֲִִַַַָָּבמּדֹותיו
להאדם מהּזמן ׁשּלמעלה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבדעת

מּמּנּו: ּפחּותה ּבמדרגה ְְְִֵֶֶַָָׁשהּוא

לברכהוזה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְִִֵֶַָָָָ
יז) קטן יׁשמרּו(מועד כהן ׂשפתי ּכי :ְְְִִִֵֵֹ

הרב אם – מּפיהּו יבּקׁשּו ותֹורה ְְְִִִַַַַָָּדעת
הינּו צבאֹות; ה' למלאְך ְְְְֶַַַָּדֹומה
ּדֹומה הּוא אזי יצרֹו, את ְֲִֶֶֶֶַׁשּכֹופה
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ׁשּכתּוב ּכמֹו צבאֹות, ה' ְְְְֶַַָָלמלאְך
– כח ּגּבֹורי מלאכיו ה' ּברכּו ְְִֵַַַַָָָֹֹּבּזהר:
יצריהֹון על ּדמתּגּברין אּנּון ְְְְִִִִִֵֵַַאּלין
יצרֹו, את ׁשּכֹופה על־ידי־זה ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַוכּו'.
ּבֹולטין הּתֹורה אֹותּיֹות ְֲִִַַָאזי
נעׂשה ּבחינֹות הּוא אזי ְְְֲֲִִִֶַַָּומצטרפין.
אֹותּיֹות ּובֹונה עֹוׂשה ּכי ְְִִִֶֶַונׁשמע,
הּתֹורה קֹול למׁשמע וזֹוכה ְְְִֶַַַָָהּתֹורה,
ּתֹורה הרב, מּזה ּבוּדאי ְְִִֵֶַַַָָָמּלעּלא.
הּוא יֹודע ּבוּדאי ּכי מּפיהּו, ְְְִִִֵַַַַיבּקׁשּו
ּגׁשמּיים מּדברים אפּלּו הּתֹורה, ְְֲִִִִִֶַַָָאת

וזה הּתֹורה. אֹותּיֹות מלּקט ּכיהּוא ְְִִֵֶַַָ 
ּכהן דעת. יׁשמרּו כהן הּואׂשפתי ִ ְ ֵ ֵֹ ִ ְ ְ ַ ַ ֵֹ 

חסד. –ּבחינֹות דעת הינּויׁשמרּו ְִִֶֶ ְ ְ ַ ַ ְַ
האהבה הּזה הרב על־ ידי ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיתּגּלה
אהבה מדרגתָך לפי ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשּבדעת,
יֹום ׁשהּוא: מהּזמן, למעלה ְְְֵֶֶַַַָׁשהּוא

וכּו': לה' יּודע ְִֶַַָָאחד

אֹורויכֹולז טעם לטעם אדם ּכל ְ ָ ְִַַָָָֹ
אחד ּכל ׁשּבדעת, ְֲֶֶַַַָָָָהאהבה
ּבתֹוְך עכׁשו אפּלּו ּבחינתֹו, ְְְְֲִִִַָָלפי
לּבֹו את ּכׁשּיקּׁשר הינּו ְְְִִֵֶֶַַַָהּימים,
יֹודע מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָָָלדעּתֹו.
הרׁשעים אבל ּבכלל, אלקים ְְֱֲִִִֵֶָָָָֹׁשּיׁש

לּבן ּברׁשּות לד)הם פ' נח רבה ,(בראשית ְִִֵָ
ּבּלב, נכללין הם והּימים ְְְִִִִֵֵַַַָָוהּמּדֹות
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

קו:) סנהדרין ועיין קסב: דף תרומה רחמנא(זוהר :ֲַָָ
לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד ּבעי, ְְִִִֵֵֶֶַַָָלּבא

ה:)לּׁשמים ּכ(ברכות הּמּדֹות, ׁשל עּקרן י ִִִִֶַַַָָָ
לּבֹו את ּכׁשּמקּׁשר נמצא הּלב. ְְְִִֵֵֶֶַַָהּוא
יֹודע אלהים ׁשּיׁש ׁשּיֹודע ְְֱִֵֵֵֶֶַַַֹלדעּתֹו,
ויֹודע ּכבֹודֹו, הארץ כל ׁשּמלא ְְְְִֵֶֶַָָָָֹּבכלל,
לּבֹו את ּוכׁשּכֹופה הּתֹורה, ְִִִֶֶֶַָּבידיעֹות
אזי ּברׁשּותֹו, ׁשּלּבֹו הינּו הּזה, ְְְְֲִִֶֶַַַַלדעּתֹו
לדעּתֹו, ׁשּבלּבֹו הּמּדֹות ּכן ּגם ְְְְִִִִֵֶַַַָנכללין
האהבה אֹור הּמּדֹות מקּבלין ְְֲֲִִַַַַַָָואזי
הּגנּוז אֹור ּומּׂשיג ורֹואה ְְִֶֶַַַַָׁשּבדעת,
ׁשהּצּדיקים הינּו ּבחינתֹו, ְְְִִִִֶַַַָלפי
עּתה עד וצפּון ּגנּוז ׁשהיה ְְֶַַַָָָָָָוהּתֹורה
אזי להּדעת, לּבֹו את ּכׁשּכֹופף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַמּמּנּו,
הּמּדֹות, לכל ׁשרׁש ׁשהּוא הּלב ְְִֵֵֶֶַַַָֹמקּבל
הּוא ׁשּבדעת, האהבה אֹור ְְֲֵֶַַַַָָּומקּבל
הּקדֹוׁש־ ּבין ּבכח ׁשהיה ְֲֵֶַַַָָָָָֹהאהבה
הּבריאה: קדם ליׂשראל ְְְִִֵֶַָָָֹּברּוְך־הּוא
חפץ – חּיים החפץ האיׁש מי  ֵ ָ ִ ַ ֵ ָ ֶ ִ ָ ִ ֶ ְוזה:
ּבּלב. הּוא ׁשהחפץ לב, ּבחינת ְִֵֵֵֶֶַַַהּוא

ׁשּכתּובחּיים ּכמֹו ּדעת, ּבחינת הּוא ַ ִ ְְִֶַַַָ
טז) הינּו(משלי ּבעליו. ׂשכל חּיים מקֹור :ְְְִֵֶַַָָ

ׁשּלּבֹו להּדעת, הּלב את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַּכׁשּמקּׁשר
לפי אזי יצרֹו, את ׁשּכֹופף ְְְֲִִִֵֶֶַּברׁשּותֹו,

–ּבחינתֹו, ימים ממׁשיְךאהב הּוא ְִֵָֹ ָ ִ ְִַ
הּימים לתֹוְך מּדעת, האהבה ְֲִִֶַַַַָָָאת

הּמּדֹות. –ּולתֹוְך טֹוב ורֹואהלראֹות ְִִַ ְ ְֶ
וגנּוז, טֹוב ּכי האֹור את ְִִֶַָָּומּׂשיג
הּגנּוזה, הּתֹורה הינּו האֹור, ְְִֶַַַַָָָׁשּמּׂשיג

הּגנּוזים: וׁשמעּתי[והּצּדיקים ְְְִִִַַַ ָ ַ ְ ִ 
הּזאת ׁשּבהּתֹורה ׁשאמר ְְִֶֶַַַָָֹּבׁשמֹו,
זכיתי ולא לּולב, ׁשל הּכּונֹות ְְִִִֶַַָָָֹּכלּולים
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עּינּתי אְך הענין, ּבאּור ְְְִִִִֵַַַָָֹלׁשמע
ׁשל הּכּונֹות עּקר ּכי קצת. ְִִִֶַַַָָָָּומצאתי
עד החסדים ּכל להמׁשיְך הּוא, ְְֲִִַַַָָָלּולב
ּוצריכין הּמלכּות. אל להאירם ְְְִִִֶֶֶַַָָָהחזה,
אֹור להמׁשיְך ּכדי הּנענּועים, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַלנענע
אל ׁשּבדעת, החסדים ְֲִִֶֶֶַַַָֹמּׁשרׁש
להֹוסיף ּבּגּוף, הּמתּפּׁשטים ְְְֲִִִִַַַַָהחסדים
ׁשּבדעת מּׁשרׁשם ּגדֹול אֹור ְְֲִֵֶֶַַָָָעליהם
ּבׁשער ּב"ּפרי־עץ־ חּיים" ׁשם עּין ְְְִִֵֵַַַַַָוכּו'.
ׁשהּכּונה ׁשם, מבאר וגם ְְֶַַַַָָָָָֹהּלּולב.
חסּדֹו, ה' יצּוה יֹומם הּכתּוב: ְְְְִֶַַַַָָּבענין
הֹולְך ׁשהּוא יֹומם, אּלא יֹום אמר ְֵֶֶַָָָֹולא

ּכ מבארעם זה וכל ׁשם. עּין ּלם, ְְִֵֶַָָָָֹֻ
הּנֹורא ּדרּכֹו על־ּפי הּנ"ל, ְְִַַַַַַָָּבהּתֹורה
ׁשעל־ ׁשם, מבאר ּכי ז"ל, רּבנּו ְִֵֶֶַַַָָֹׁשל
לגּלֹות זֹוכה הּיצר, ּכפּית ְְְִֵֵֶֶַַַידי
יֹומא ׁשהּוא החסד, ׁשהּוא ֲֶֶֶֶַַָָָהאהבה,
ּדהינּו יֹומין. ּכּלהֹו עם ְְְְִִֵַָֻּדאזל
ּבכל מלּבׁש החסד, ׁשהּוא ְְֲֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהאהבה,
אהבה ׁשּיׁש ׁשם ּומבאר וכּו'. ְְֲִֵֶַַָָָֹהּמּדֹות
מהּזמן למעלה ׁשהיא ְְְְִֵֶֶַַַַַָׁשּבדעת,
לּבֹו ׁשּמקּׁשר ועל־ידי ְְְְִִֵֵֶַַַוהּמּדֹות,
אזי וכּו', ּברׁשּותֹו ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִֶַַלדעּתֹו,
האהבה אֹור הּמּדֹות ְְֲִִַַַָָמקּבלין
סֹוד הּוא זה וכל ּכּנ"ל. וכּו' ְְְֶֶַַַַָׁשּבדעת
להמׁשיְך ׁשהּוא הּנ"ל, לּולב ְְִֶַַַַָָּכּונֹות
ׁשּבדעת, החסדים מּׁשרׁש ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹהארה

לתֹוְך ׁשּבדעת, אהבה ּבחינת ְְְֲִֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבחינת ׁשהם ׁשּבגּוף, ְְֲִִֵֶֶַַָהחסדים
מלּבׁשים ׁשּבכּלם הּמּדֹות, ְְְִִִֶַָָָֻֻּכללּיּות
ּכּנ"ל. אהבה ּבחינת ׁשהם ְֲֲִִֵֶַַַַָָחסדים,
הּמלכּות, אל להאיר ּכדי זה ְְְְִֵֶֶַַָָוכל
לגּלֹות ּכדי הינּו האתרֹוג, ְְְְֵֶֶַַָׁשהּוא
למצא הינּו עֹולם, ּבאי לכל ְְְְִֵַַָָָֹמלכּותֹו
ּובכל העּכּו"ם, לׁשֹונֹות ּבכל ְְְֱַָָָֹאלקּותֹו
מדֹורי ּובכל ּגׁשמּיים, ְְְְִִִֵַַָָהּדברים
ּבחינֹות: הּוא זה ׁשּכל ּכּנ"ל, ְְִִֶֶַַַָהּקלּפֹות
נעׂשה זה וכל מׁשלה. ּבּכל ְְֲֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
ׁשהּוא יצרֹו, ׁשּכֹופה הּצּדיק ְְִִֵֶֶֶַַַעל־ ידי
צּדיק ּבחינת ׁשהּוא הּלּולב, ְְִִִֶַַַַָּבחינת
ּכי יפרח. ּכּתמר צּדיק ּבחינת: ְְִִִִַַַַַָָָָּכּידּוע,
מלכּותֹו לגּלֹות עֹוסקין אנּו ְְְְִַַָֻּבסּכֹות
הּׁשבעים לכל ואפּלּו עֹולם, ּבאי ְְְֲִִִֵַַָָָָלכל
הּׁשבעים סֹוד ׁשּזהּו העּכּו"ם ְְִִֶֶַַָלׁשֹונֹות
ּבסּכֹות. ּבׁשבילם ׁשּמקריבין ְְְִִִִִֶַָָֻּפרים
לּולב נטילת אחר אֹומרים ׁשאנּו ְְְִִֶֶַַַָָוזהּו
הארץ עּמי ּכל ּדעת למען ְְֵֶַַַַַַָָָָָוהּקפֹותיו:
זה וכל עֹוד. אין האלקים הּוא ה' ְֱִִֵֶָָֹּכי
לעיל ּכמבאר הּזאת ּבהּתֹורה ְְְְֵַַַָָָֹֹֹמבאר
רּבא, עּיּונא צריכין ועדין ְֲֲִִִִִַַַַָָּבאריכּות.
על־ּפי לּולב ׁשל הּכּונֹות ּכל ְִֵֶַַַָָָָלבאר
יאיר וה' היטב. ּבאר הּנ"ל ִֵֵֵַַַַָָָהּתֹורה
ּדבריו להבין ׁשּנזּכה ּבתֹורתֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָעינינּו

והּנפלאים הּנֹוראים :]ּורמיזֹותיו ְְְִִִִַַָָָ
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ÔBa¯‡ÓÈ˙Ò ÔÈ‡lÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ ‡e‰ z�‡ .ÔaLÁa ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z�‡ ÔÈÓÏÚ ƒ»¿ƒ«¿¿«¿…¿À¿»«¿¿ƒ»»«»ƒ»ƒ¿ƒ»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ‡e‰ z�‡ .ÏÏk Ea ‰ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ ,ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc¿»¿ƒƒ≈«¬»»¿ƒ»»¿»«¿¿¿«≈»»¿ƒ
E˙eÎÏÓe ,E„B·k ı¯‡‰ Ïk ‡ÏÓ Èk ,ÏÏk CpÓ Èe�t ¯˙‡ ˙ÈÏÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ¿≈»»¿ƒ¿≈¬«»ƒ»¿»ƒ¿…»»»∆¿∆«¿¿
ÔÈÏÎÈ‰‰ Ïk ,‰hÓ ‡·ˆ ÏÎÂ ‰ÏÚÓ ‡·ˆ Ïk .Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â .‰ÏLÓ Ïka«…»»»¿«»¿«∆∆À»»¿»«¿»¿»¿»«»»«≈»ƒ
elÙ‡Â .‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Â ‰‡Óh‰ ÏL ÔÈÏÎÈ‰‰Â ˙B‚¯„n‰ ÏÎÂ ,˙BLB„w‰ ˙B‚¯„n‰Â¿««¿≈«¿¿»««¿≈¿«≈»ƒ∆«À¿»¿«ƒ¿»«¬»«¬ƒ
‡¯ËÒ ÌeL ÔÈ‡Â .ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „ÚÏ C¯a˙È E˙eiÁ LaÏÓ ‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k ¯NÚa¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿»¬»¿À»«¿ƒ¿»«»«¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»
‰iÁÓ ‰z‡ Èk ,C¯a˙È E˙eiÁ Ì‰a LaÏÓ ‰È‰È ‡lL ÌÏBÚ· ‰‡ÓËÂ ‰tÏ˜e ‡¯Á‡«¬»¿ƒ»¿À¿»»»∆…ƒ¿∆¿À»»∆«¿ƒ¿»«ƒ«»¿«∆
ÌÈBb‰ ˙B�BLÏ ÏÎ· elÙ‡Â .ÏÏk Ìei˜Â ˙eiÁ ÌeL Ì‰Ï ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe .Ìlk ˙‡∆À»ƒ«¿»∆≈»∆«¿ƒ¿»«¬ƒ¿»¿«ƒ
,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡‰Â ˙B¯·Ú‰ ÏÎa elÙ‡Â ,˙BÚ¯ ˙B‡z‰ ÏÎ·e ˙BÚ¯ ˙Bcn‰ ÏÎ·e¿»«ƒ»¿»««¬»«¬ƒ¿»»¬≈¿»ƒƒ∆«»

Ó.‰ÏLÓ Ïka E˙eÎÏÓ Èk ,C¯a˙È E˙eiÁ ¯zÒÓe LaÏ¿À»À¿»«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿«…»»»

Ôk ÏÚ.EÈ�t ÔpÁÏe ˙BlÁÏ .Ïk ÔB„‡ .È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a «≈»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«¬…¿«¿«≈»∆
ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ· È�pÁzL .EÈ˙e�È�ÁÂ EÈÓÁ¯Ï Ètk ÁËLÏÂ¿ƒ¿…«««¿«¬∆«¬ƒ∆∆¿»≈ƒ«¬»∆«¿ƒ¿«¿ƒ«»«
BÙBÎÏe Ú¯‰ È¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡L .Ez‡Ó ‰¯e·‚e ÁÎÂ .‰M„˜c ˙Ú„Â ÏÎN≈∆»««ƒ¿À»¿…«¿»≈ƒ¿∆∆¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»«¿
e·ÈËa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ïe E˙B‡ ¯Èk‰Ï ‰kÊ‡Â ˙Ó‡· EÏ „aÚzL‰Ï¿ƒ¿«¿≈¿∆¡∆¿∆¿∆¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈≈∆¿»»≈¿ƒ
‰Â‰Èa" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â .EÈÏ‡ ·¯˜˙‡ „ÈÓz ,ÌBÏLÂ ÒÁ e˜Úa ÔÈa≈¿»«¿»»ƒ∆¿»≈≈∆¿∆¿∆¿«≈ƒ¿»∆»«…»
E˙B‡ ¯Èk‰Ï È�¯ÊÚ˙Â È�kÊ˙e .„ÈÓ˙ Ea ˜ac˙‰Ïe ,"¯·c Ïl‰‡ ÌÈ‰Ï‡a ¯·c Ïl‰‡¬«≈»»≈…ƒ¬«≈»»¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿
˙Úa ÂLÎÚ ÌL È�‡L ÌB˜nÓ EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏÂ ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ïe¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆¿»ƒ¿»¿≈»¿»∆ƒ»∆¬ƒ»«¿»»≈
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,ÌÈÓMa È·Li‰ È�ÈÚ ˙‡ È˙‡N� EÈÏ‡ ,‰ÏÒ EÏ ‰ÙÈÚ ı¯‡k ÈLÙ� .ÌBi‰ Ïk È„È»«»««¿ƒ¿∆∆¬≈»¿∆»≈∆»»ƒ∆≈««…¿ƒ«»«ƒ
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לי ּתהיּו ּכהניםואּתם ממלכת ְ ַ ֶ ִ ְ ִ ַ ְ ֶ ֶ ֲֹ ִ 
אׁשר הּדברים אּלה קדֹוׁש.  ֶ ֲ ִ ָ ְ ַ ֶ ֵ ָ ְוגֹוי

יׂשראל: ּבני אל יט)ּתדּבר (שמות ְ ַ ֵ ֶ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ 

לּביּכתיב:א ׁשברה (תהליםחרּפה ְ ִ ְְִִֶָָָ
החרפֹותסט) הינּו ;ְֲַַָ

אדם. ׁשל לּבֹו ׁשֹוברין ְְִִִֶָָּובזיֹונֹות
לּבֹו את ׁשּמקּׁשר ידי על הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַוהּתּקּון
הּזאת, ּבעת ללּבֹו הּׁשּיְך ְְְִֵַַַַָָָֹֻלהּנקּדה
הּׁשֹורה החרּפה נתּבּטל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָועל־ ידי־ זה

לּבֹו: ִַעל

הּכלל,ּכיב ּבידהּנה ׁשהּממׁשלה ִ ִ ֵ ַ ְ ָ ְְֶֶַַָָ
ּכרצֹונֹו, ּפעּלֹות לפעל ְְְִִִַַֹֻהּצּדיק
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

טז:) מֹוׁשל(מו"ק מי וכּו'; מֹוׁשל צּדיק :ְִִֵֵַ
ּבחינת וזהּו צּדיק, – מב)ּבי :(בראשית ְְִִִֶַַ

ׁשרׁש והּוא הּׁשּליט; הּוא ְְִֵֶַַֹויֹוסף
הענפים והם יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֵָָָָּכללּיּות
ועּקר מּמּנּו. המקּבלים ְְְִִִֶֶַַַׁשּלֹו
לּבם ּולהתעֹורר להאיר – ְְְְִִִֵֶַָָָָהּממׁשלה
ׁשּכתּוב ּכמֹו יתּברְך. הּׁשם ְְֲִֵֶַַַַָָלעבֹודת

לג) ואל(דברים יהּודה קֹול ה' ׁשמע :ְְְֶַָ
הארת להאיר הינּו ּתביאּנּו; ְְְִִֶֶַַַָָעּמֹו
יׂשראל, ּבלב הינּו ּבענפים, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָהּצּדיק

ּתביאּנּו: עּמֹו ואל ְְְִֶֶֶַוזהּו:

הּואּובחינהג ויֹוסף הינּו: הּזאת, ְ ִ ָ ְְֵַַֹ
ּבחינת הּוא ְִִַַַהּׁשּליט,

ׁשּכתּוב ּכמֹו קבלהמלאפּום, ספרי (בכל ְְֶָָ
הנפש) תיקון שער ציון בשערי –ומובא ְִּברית

ׁשּלֹו הוי"ה אׁשר ליסֹוד, ְְֲֶֶֶַָָמרּכבה
מלאפּום הּוא(א)ּבנּקּוד הּמלאפּום ּכי . ְְְִִַָָ

ׁשּכלי להֹורֹות, פּום", "מלא ְְְִֵֶָֹהאֹותּיֹות
הּוא הּצּדיק, ׁשל הּפה הינּו ְִֶֶֶַַַַַַהּׁשפע,
ּכי יתּברְך. הּׁשם ׁשל מאלקּות ְֱִִֵֵֵֶַַָָֹמלא
צריכין אנּו לּמה קׁשה, ְְִִִֶָָָָָלכאֹורה
יֹודע יתּברְך והּׁשם ְְְִִִֵֵַַַָָלתפּלה,
הּוא ׁשהּדּבּור מחמת אבל ֲֲֲִֵֶַַַָָמחׁשבֹות.
הּׁשפע, מקּבלין ׁשּבהם הּׁשפע, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּכלי

ׁשּכתּוב א)ּכמֹו אתכם(דברים ויברְך : ְְִֵֶֶֶָָ
ּכן הּדּבּור לפי הינּו לכם, ּדּבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּכאׁשר
הּׁשפע הּכלי הינּו הּדּבּור, אם ְְִִֵֶֶַַַַַַַהּׁשפע;
יכֹולין אזי ּובמלֹואּה, ּבׁשלמּות ְְְֲִִִֵַָהּוא
ׁשל והּדּבּורים ׁשפע. רב ּבהם ְְִִֵֶֶֶַַַָֹלקּבל

ע.(‡) תיקון עיין
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ּבׁשלמּות הּוא ּבוּדאי ְְִִֵַַַַהּצּדיק
הּׁשפע להמׁשיְך יכֹול לכן ְְְִִֵֶַַַָָָּובמלֹואּה,
ּבחינת נקרא ועל־ ידי־ זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָליׂשראל.
ׁשּלֹו ׁשהּפה להֹורֹות פּום, ְְֶֶֶַֹמלא

ּובׁשלמּות: ְְִִֵָּבמלֹואּה

ּבֹווכלד יׁש מּיׂשראל ואחד אחד ְ ָ ְְִִֵֵֶֶָָָ
ׁשהּוא מֹוׁשל, צּדיק ְִִֵֶַַּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו פּום, מלא (ישעיהּבחינת ְְְִֶַָֹ
וזהּוס) צּדיקים. ּכּלם (יׂשראל) ועּמְך :ְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

קיד)ּפרּוׁש ממׁשלֹותיו,(תהלים יׂשראל : ְְְִֵֵַָָ
יׁש ּכי צּדיק. – ּבי מֹוׁשל מי ְִִִִֵֵַַהינּו:
ׁשהּוא יקר, ּדבר מּיׂשראל אחד ְְִִֵֶֶָָָָָָָּבכל
ּבחברֹו, ּׁשאין מה נקּדה, ְְֲִֵֵֶַַַָֻּבחינת

אּמנא ואּבא ּדאּביי כא:)ּכמעׂשה ,(תענית ְְְֲֵֵַַַַָָָֻ
למעבד מצית לא לֹו: ְֱִִֵֶֶַָָׁשהׁשיבּו
ּובחינה וכּו'. אּמנא ּדאּבא ְְְְְִַָָָָָֻֻּכעבּדא
הּוא מחברֹו, יֹותר ּבֹו ׁשּיׁש ֲֵֵֵֵֶַֹהּזאת
חברֹו, לב ּומעֹורר ּומאיר ְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּפיע
התעֹוררּות לקּבל צריְך ְְְֲִִֵֵַַָוחברֹו
ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּמּנּו, הּזאת ְְִִֶֶַָָֹּובחינה

ּדין מן ּדין מּתן(ב)ּומקּבלין קדם ּכי . ְְִִִֵֵֶַַַֹ
הּׁשם ּביד הּממׁשלה היה ְְֵֶַַַָָָָָּתֹורה
נתן ּתֹורה מּתן ואחר ְְִַַַַַַָָָיתּברְך,
אחד ּכל יׂשראל, ּכל ליד ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהּממׁשלה
הם הּתֹורה אֹותּיֹות ּכי ּבחינתֹו. ְְִִִִֵַָָלפי
יתּברְך, הּׁשם ׁשל רצֹונֹו ְְְְִִֵֶַַַָהתלּבׁשּות
ׁשהּמצוֹות יתּברְך הּׁשם ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָּכי
היה ּתפּלין, מצות למׁשל ּכְך. ְְְְִִִִַָָָָָיהיּו
ּובּתים ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶַַַָָרצֹונֹו

רצֹונֹו, כן ּכי ּכסף, ׁשל ולא עֹור ְְִֵֶֶֶֶֹׁשל
הּתֹורה. ּבכל מלּבׁש ׁשרצֹונֹו ְְְְִֶַָָָָֻנמצא
ּגם ּבידינּו, מסּורה ׁשהּתֹורה ְְְְֵֶַַַָָָָועכׁשו
מסּורה יתּברְך הּׁשם ׁשל ְְִֵֶַַָָָָהרצֹון
להיֹות ּכביכֹול מֹוׁשלין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֶָָָּבידינּו,
ּבחינת: וזה רצֹוננּו, ּכפי ְְְְְִִֵֶַרצֹונֹו
וזהּו ּכּנ"ל. ממׁשלֹותיו ְְְְִֵֶַַַָָיׂשראל
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו

פ"א) ר"ה ה'(ירושלמי אּתה עׂשית רּבֹות :ִַַָָָ
מּתן ואחר ּתֹורה; מּתן קדם – ְֱֶַַַַַַַָֹֹאלקי
ּומחׁשבֹותיָך נפלאֹותיָך – ְְְְִֶֶַָּתֹורה

וזהּו ּבידינּו: ׁשהּכל הינּו (תהליםאלינּו. ְְְֵֵֵֶֶַַָֹ
מארץפא) הּמעלָך אלקיָך ה' אנכי :ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹ

היה ּתֹורה, מּתן קדם הינּו ְְִִֶַַַָָָָֹמצרים,
הרחב ּתֹורה: מּתן ואחר אנכי, ְְִֶַַַַַַָָֹֹהּכל
מלאפּום, ּבחינת זה – ואמלאהּו ְְְֲִִֵֶַַַָּפיָך
הּׁשּליט, הּוא יֹוסף ּבחינת: ְִִֵֶַַַׁשהּוא
הּוא ׁשהּׁשפע הינּו ּבי, מֹוׁשל מי ְְִִֵֶֶַַַַהינּו
הּדּבּור, ּכלי ּולפי הּפה, הרחבת ְְְְִִִֵֶַַַַָלפי

ּבחינתֹו: לפי אחד ְְִִֶָָָּכל

ויֹוסףּומלאפּום,ה ּבחינת: הינּו ְ ָ ְְְִֵַַ
הּוא הּׁשּליט, ִַַהּוא
יֹוסף ּבחינת ּכי ואו. עם נקּדה ְְְִִִִֵַַָָֻּבחינת

ׁשּכתּובנ ּכמֹו ּובינה, מחכמה מׁשְך ְְְִִֵֶָָָָָ
מא) ּכל(בראשית את אֹותָך הֹודיע אחרי :ְֲִֵֶַַָ

הינּו ּכמֹוָך, וחכם נבֹון אין ְְֵַָָָָֹזאת
נעׂשה ועל־ידי־זה ּובינה, ְְְֲִֵֶֶַַָָָחכמה
היא וחכמה הּׁשּליט. הּוא ְְְִִֵַַָָויֹוסף
ּובינה מעין, יּוד, הינּו נקּדה, ְְְְִִַַַָָָֻּבחינת

ג.(·) ישעיה ― זה אל זה וקרא תרגום
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ועל־ׁשם הּמעין, מן הּנמׁשְך נחל ְְְִִֵַַַַַַָָהּוא
נחל נקרא ואו, הּוא ְְִַַַַָָהּמׁשכּות,

יּוד: ׁשהּוא הּמעין, מן ְְִִֶַַַָָהּנמׁשְך

ּבכללּותּובחינתו יׁש מלאפּום ְ ִ ַ ְְִֵָָ
עׂשרת ּכי ְֲִִֶֶָּובפרטּות,
ּבחינת הּוא הּלּוחֹות, עם ְְִִִַַַהּדּברֹות
הם והּלּוחֹות יּוד, ׁשהּוא ְְֵֶַָמלאפּום.
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶָָָָואו,

יד)לברכה ׁשּׁשה(ב"ב ארּכן והּלּוחֹות : ְְְִִַָָָָָ
ּגם העֹולם עם והּתֹורה ׁשּׁשה. ְְְִִַַָָָָָָורחּבן
יּוד, היא הּתֹורה ּכי ּוואו. יּוד ִִֵַָָּכן

קיא)ׁשּנקראת חכמה.(תהלים ראׁשית : ְְִִֵֵֶָָ
ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ואו, הּוא ְְְְִֵֵֶֶָָָָוהעֹולם
ּגם הם יׂשראל עם וצּדיק ְְֲִִִֵֵֶַַַַָהּמעׂשה.
ּכי יּוד, הּוא צּדיק ּכי ואו, יּוד ִִִֵַָּכן
העדה. חכמי נקראים הם ְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּצּדיקים
ּתמכי ׁשהם ואו, ּבחינת הם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָויׂשראל

ונקראים(ג)אֹוריתא ווי(ד), ְְְִִֵַָָָ
מּיׂשראל(ה)העּמּודים אחד ּכל ואצל . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ואו. יּוד ּבחינת ּכן ּגם יׁש עצמֹו, ְְְִִֵֵֵַַַָּבפני
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפה, על־ׁשם – ְֵֶֶַַָיּוד

מט) על(תהלים – ואו חכמֹות. ידּבר ּפי :ְְִֵַַָָ
ׁשהּוא ּתבּונֹות, לּבי והגּות ְְִִֵֶָׁשם:
ּכמֹו ּכּנ"ל, ואו ׁשהם לּוחֹות, ְְִֵֶַַַָּבחינת

ג)ׁשּכתּוב ּגרּגרֹותיָך,(משלי על קׁשרם : ְְְֵֶֶַַָָ
לּבָך: לּוח על ְִֵֶַַָּכתבם

ּבחינתּוכׁשהּלב,ז ואו, ּבחינת הינּו ְ ֶ ַ ֵ ְְְִִַַַָ
מׁשּקע הּוא ְָֻלּוחֹות,

חרפֹות הינּו רעֹות, ְְֲֲַַָָּבאהבֹות
לב ערלת הּנקרא אזי(ו)ּובזיֹונֹות, , ְְְֲִִֵַַַָָ

וח לּוחֹות. ׁשברי ּבבחינת רּפההּוא ְְְְִִִֵֶַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ערלה, ּבחינת ְְְִֶַָָָהּוא

לד) אחֹותנּו(בראשית את לתת נּוכל לא :ֲֵֵֶַָֹ
הוא חרּפה ּכי ערלה לֹו אׁשר ְְְֲִִִֶֶָָָלאיׁש
נפּולה אהבה ּבחינת והּוא ְְְֲִַַָָָלנּו.
הרע ׁשהּיצר ידּוע ּכי ְִֵֶֶַַָָָָּוׁשבּורה,
ּכלים. ׁשבירת מן נתהּוים ְְְְִִִִִִֵַַַוהּקלּפֹות

ּב"עץ־ חּיים" שערּומּובא הנקודים (בהיכל ְִֵַָ
פ"ג) הכלים החסדשבירת ּכלי ׁשבירת ּכי ,ְְִִֵֶֶַַ

– ּבינה הינּו: ּדבריאה, ּבינה אל ְְְִִִִֶַָָָָנפלּו
ּביסֹוד(ז)לּבא נׁשאר החסד והאֹור , ְְִִִֶֶַָָָ

ּבחינת ׁשהּוא י)ּדאצילּות, צּדיק(משלי : ְֲִִִֶַַַ
רעֹות ׁשאהבֹות נמצא עֹולם. ְְֲִֶַָָָיסֹוד
וזה החסד, ּכלי מּׁשבירת ְְְִִִֵֶֶֶַַָּבאים
לנּו היא חרּפה ּכי אנקלֹוס: ְְְְִִִֵֶֶָָֻׁשּתרּגם
החרּפה, ּכי לנא. היא חסּודא ארי –ְֲִִִֵֶַָָָָ
רעֹות, אהבֹות הינּו לב, ערלת ְְְֲֵַַַָָָהינּו
זה ּכי החסד. ּכלי מּׁשבירת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַנעׂשה
ּתכּסה ּפׁשעים ּכל ׁשעל ּבחּוׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָנראה

י)אהבה ּפֹוׁשע(משלי אחד אם אפּלּו . ֲֲִִֵֶַַָָ
ּכי מחרפהּו, אינֹו אזי חברֹו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָנגד
ּפׁשעים. ּכל על מכּסה ְְֲִַַַָָָָָהאהבה
ּביניהם, האהבה ּברית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשּמתקלקל
אזי החסד, ּכלי ׁשבירת ּבחינת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַהינּו
מּׁשבירת הּוא החרּפה ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָמחרפהּו,
הּוא ּוכׁשהּלב ּכּנ"ל. החסד ְְֵֵֶֶֶַַַַּכלי
לב, ּבערלת הינּו ּבחרּפה, ְְְְְְֵֶַַָָָֻמׁשּקע

ח.(‚) דף הזוהר בהקדמת כז.(„)עיין אור.(‰)שמות מאורי י.(Â)עיין אליהו.(Ê)דברים פתח



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תמו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

חרּפה הינּו לּוחֹות, ׁשברי ְְְְִִֵֶַַָּבחינת
הינּו הּלב, ּוכׁשּמקּׁשר לּבי. ְְְְִִֵֵֶַַַָָׁשברה
נקּדה, הינּו להּיּוד, ּכּנ"ל, ואו ְְְְִַַַַַָָֻּבחינת
האֹור ׁשּׁשם צּדיק, ּבחינת ְִִֶֶַַָָׁשהּוא
אֹור ּכי ׁשֹורה, הּקדֹוׁשה ְֲִֶַַָָָהאהבה
אזי – ּדאצילּות ּביסֹוד נׁשאר ְֲֲִִִֶֶַַַָהחסד
הינּו רעֹות, האהבֹות ְְֲִֵַַַָָנתּבּטל
הּצּדיק, ּכי לב. ערלת הינּו ְְֲִִֵַַַַַָָהחרפֹות,
האהבה ׁשֹורה ׁשּׁשם נקּדה, ְֲֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ּבחינת ׁשהּוא להּואו, יאיר ְְְִִֶַַַָָָהּקדֹוׁשה,
לב, ערלת הינּו החרּפה, ונתּבּטל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָלב,
ּכי אהבה, ּתכּסה ּפׁשעים ּכל על ְְֲִִִֶַַַָָָּכי

הּקדֹוׁשה: אהבה ׁשֹורה וזהּוׁשם ְְֲַַָָָָ ֶ 
לברכה זכרֹונם חכמינּו (נדריםׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

להֹוציאלב:) הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּבּקׁש :ְִִֵַָָ
ּברּכת ׁשהקּדים ּובׁשביל מּׁשם, ְְְְִִִִִִֵֶַָֻּכהּנה
מּׁשם נטלּה הּמקֹום, לברּכת ְְְְִִֵַַַָָָָָאברהם
כהן אּתה ׁשּנאמר: לאברהם, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹּונתנּה
וזהּו צדק: מלּכי ּדברתי על ְְְְִִִֶֶֶַַָָלעֹולם
הּכהּנה נתן ְְֶַַַָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

אמר: אתלפינחס, לֹו נֹותן הנני ְְְִִִֵֶַָָ
ׁשלֹום כה)ּבריתי הּכהּנה(במדבר ּכי . ְְִִִַָָֻ

אברהם, הּוא אהבה, ּבחינת ְְֲִִַַַָָָהיא
הינּו: ׁשלֹום, ּברית ּבמקֹום ְְְִִַָָׁשֹורה

עֹולם: יסֹוד ְִַָצּדיק

לדּברנמצא,ח אחד ּכל ׁשּצריְך ִ ְ ָ ְִֵֶֶַָָָ
ּכדי קֹונֹו, לבין ְְֵֵֵּבינֹו
ּפי ּבחינת: נקּדה, ּבחינת ְְְִִִִֶַַָָֻׁשּיאיר
ּבחינת: ׁשהּוא להּואו, חכמֹות, ְְְְִֵֶַַַָָידּבר
ועל־ ידי־ זה תבּונֹות; לּבי ְְְְִִֵֶַָוהגּות

הינּו חרפֹות, הינּו לּבֹו, ערלת ְְְְֲִִֵַַַַָָנתּבּטל
אדם ּכל צריְך וגם רעֹות. ְֲִַָָָָָָאהבֹות
ּכדי ׁשמים, ּביראת חברֹו עם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָלדּבר
מהּנקּדה ּבלּבֹו התעֹוררּות ְְְְְִִֵֵַַָֻלקּבל
ּכמֹו מּמּנּו, יֹותר ּבחברֹו ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּיׁש
ּבזה ּכי ּדין. מן ּדין ּומקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּכתּוב:
מּמּנּו, יֹותר ּבחברֹו ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַָהּבחינה
וׁשם נקּדה. ּבחינת הּוא הּבחינה ְְְְִִַַָָָֹֻזאת
האהבה, ׁשֹורה הּזאת, ְְֲַַַָָָָֹֻּבהּנקּדה
הּוא הּזאת, והּנקּדה ּכהן. ְְְִֵַַַָָֹֹֻהּנקרא
והּנקּדה חברֹו. לגּבי צּדיק ְְְְֲִִֵֵַַַַָֻּבחינת
ואו: הּנקרא חברֹו, ללב מאיר ְְֲִִֵֵֵַַָָֹהּזאת,

הּנקּדהוכל הינּו הּללּו, הּנקּדֹות ְ ָ ְְְַַַַָָֻֻ
וגם חכמֹות, ידּבר ּפי ְְְְִִֵַַַָָהּנקרא:
ּׁשאין מה אחד ּבכל ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻהּנקּדה
ׁשהּוא להּצּדיק, ענפים הם ְֲֲִִֵֵֶַַַָּבחברֹו,
ׁשהּכל יׂשראל, ּכל ׁשל ּכללּיּות ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻנקּדה
מהּצּדיק, מּתחּלה לקּבל ְְְִִִִִֵֵַַַָצריכין
אחד וכל ּדין, מן ּדין יקּבלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָואחר־ּכְך
ׁשלׁשה ועל־ידי ּובּה. מּנּה ְְְְִֵֵֵֵַַָיקּבל
הינּו החרפֹות, נתּבּטל אּלּו ְְְֲִִֵֵַַַָּבחינֹות
וזהּו: רעֹות. אהבֹות הינּו לב, ְְְֲֵֶַַַָָערלת
ׁשם ּכי אהבה, ּתכּסה ּפׁשעים ּכל ְְֲִִֶַַַָָָָעל
ּכׁשּנֹולד וזהּו הּקדֹוׁשה. אהבה ְְְֲֶֶַַַָָָׁשֹורה
אסף רחל: אמרה הּצּדיק, ְִֵֵַַַָָָָיֹוסף

חרּפתי את ל')אלקים ּכי(בראשית ; ְֱִִִֶֶָֹ
אהבה ׁשּׁשם הּנקּדה ְְְֲִֶֶַַַָָָָֻּכׁשּנתּגּלה
הינּו החרפֹות, נתּבּטל אזי ְְְֲֲִֵַַַַַָָהּקדֹוׁשה,
וזה רעֹות. אהבֹות הינּו לב, ְְְֲֵֶַַַָָערלת

יֹוסף אצל מה)ׁשּכתּוב ּפי(שם ּכי : ִִֵֵֶֶָ



לד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי לי ּתהיּו 447 ִ ְ ִ ֶ ַ ְואּתם

ּכן ּכפי רׁש"י: ּופרׁש אליכם; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַהמדּבר
ׁש(ח)לּבי הּנקּדה ׁשהאיר הינּו ּלֹו. ְְִִִֵֶֶַַָֻ

חכמֹות', ידּבר 'ּפי ׁשהאיר ׁשּלֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָּבּואו
ּבֹו ּוכתיב תבּונֹות'. לּבי נ)ּב'הגּות :(שם ְְְִִִָ

ּדברים רׁש"י: ּפרׁש לּבם; על ְְִִִֵֵֵַַַַָָוידּבר
ׁשהאיר הינּו הּלב. על ְְְִִִֵֵֶַַַַַהּמתיּׁשבין
ּכל ּבלב ׁשּלֹו, ּכללּיּות ְְְִֵֶַָָָֻהּנקּדה

ׁשלׁשנמצא,יׂשראל: ׁשעל־ ידי ְִִֵָ ְ ָ ְֵֶַָֹ
התקּׁשרּות הינּו אּלּו, ְְְְִִֵַַּבחינֹות
הם ּכי ּבֹו, יאירּו והם ְִִִִֵֵַַָהּצּדיקים,
את ויעֹוררּו יׂשראל, ּכללּיּות ְְְְִִִֵֶַָָָֻהּנקּדה
חברֹו, עם ׁשּידּבר על־ידי וגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַלּבֹו.
להאיר ואחד אחד ּכל ּגם־ ּכן ְְִֵֶֶַָָָָָיכֹול
עצמֹו, על־ ידי וגם חברֹו. לב ְְְְֲֵֵֵֵַַַּולעֹורר
ּכן ּגם יכֹול קֹונֹו, לבין ּבינֹו ְְֵֵֵֵֶַַָׁשּמדּבר
ידּבר 'ּפי על־ ידי לבבֹו, את ְְְְִֵֵֵֶַַָלעֹורר

לב: ערלת מּמּנּו ויסיר ְְְִִֵֶַָָָחכמֹות',

ממלכתּפרּוׁש:וזהּו לי ּתהיּו ואּתם ְ ֶ ְֵ ַ ֶ ִ ְ ִ ַ ְ ֶ ֶ 
– אהבהּכהנים ּבחינת הינּו ֲֹ ִ ְְֲִַַַָ
ּכּנ"ל. –הּקדֹוׁשה קדֹוׁש הינּווגֹוי ְְַַַָ ָ ְַ

ּוקדׁש נקּדה, ּבחינת ׁשהּוא הּואואו, ֶֹ ְְִֶַָָֻ 
ּתבֹוא מה על־ידי ּכּנ"ל. לב ְְִֵֵַַַַַָּבחינת
ואו, קדׁש ולבחינת אהבה, ְְְֲִִִִֶַַַָָֹלבחינת

ּתדּברעל־ידי: אׁשר הּדברים אּלה ְֵֵַ ֶ ַ ְ ָ ִ ֲ ֶ ְ ַ ֵ 
יׂשראל ּבני נקּדהאל הּוא מׁשה ּכי – ֶ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְִֶָֹֻ

ׁשּבּתחּלה יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָּכללּיּות
ּכללּיּות, מהּנקּדה לקּבל הּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻצריכין

ואחד]צריְך[ואחר־ ּכְך אחד ּכל ְְִֶֶַַָָָָָ

וגם ּבֹו, ׁשּיׁש מהּנקּדה ּבחברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֻלהאיר
ׁשּבֹו, מהּנקּדה ּובּה מּנּה להאיר ְְִִֵֵֵֶַַָָֻיּוכל
להּואו, חכמֹות, ידּבר ּפי ְְְִֵֶַַָָׁשהּוא:
נקרא ואז תבּונֹות. לּבי והגּות ְְְְִִִֶָָָׁשהּוא:
ׁשהּנקּדה ואו, קדׁש הינּו קדֹוׁש, ְְֶֶַַָָָֹֻּגֹוי
ואּתם ועל־ ידי־ זה: להּואו. ְְְְִֵֵֶֶַַַָמאיר
אהבה הינּו ּכהנים; ממלכת לי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹּתהיּו
ּכל מן ּכׁשּתקּבל ּכי ְְְִִֵֶַַָָהּקדֹוׁשה,
והן ּובּה, מּנּה הן הּללּו, ְְִֵֵֵֵַַָֻהּנקּדֹות
הן מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻמהּנקּדֹות
ּכל אצל ׁשּׁשם ּכללּיּות, ְְִִֵֶֶָָָָֻמּנקּדה
קדֹוׁשה, אהבה ׁשֹורה ְְֲַַָָָֻהּנקּדֹות
נֹותן הנני ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכהן, ְְְִִִֵֵֶַָָֹהּנקרא
הּוא והּנקּדה ׁשלֹום. ּבריתי את ְְְִִֶַָָֻלֹו
ּב"עץ־ ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלֹום, ְְְִֵֶָָּברית
ּביסֹוד נׁשאר החסד ׁשהאֹור ְִִִֶֶֶַַָָחּיים",

חברֹו[ּדאצילּות. עם ּוכׁשּמדּבר ְְֲֲִִֵֵֶַַ
ׁשּבלב הּנקּדה מקּבל ׁשמים, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻּביראת
מקּבל ולפעמים לבּוׁש, ּבלי ְְְְְֲִִִֵֵַָחברֹו
ּדברים על־ידי מחברֹו ְְְֲִֵֵֵַַָָֻהּנקּדה

לפעמ יׁש ּכי עּמֹו, ׁשּמסּפר יםאחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָ
והתעֹוררּות אֹור לקּבל ְְְְְִִֵֶַׁשּיכֹולין
ׁשל מהּנקּדה יתּברְך. הּׁשם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻלעבֹודת
ׁשּמדּברין חּלין ׂשיחת על־ידי ְְְֲִִִֵֵֶַַַֻחברֹו
על־ הּנקּדה אֹור מקּבלין ואז ְְְְִִַַַָָֻעּמֹו,
צריכה לפעמים ּכי התלּבׁשּות, ְְְְְִִִִִֵַָָידי
מתלּבׁשת והיא להתלּבׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻהּנקּדה

מּמּנה מקּבל והּוא אּלּו, :]ּבדּבּורים ְְְִִִֵֵֶַָ

(Á).ע"ב טז מגילה עיין
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לד תפילה

Èt".ÈÙ È¯Ó‡Ï ‰�ÈÊ‡‰ È˙lÙz ÚÓL ÌÈ‰Ï‡ .˙B�e·˙ ÈaÏ ˙e‚‰Â ˙BÓÎÁ ¯a„È ƒ¿«≈»¿¿»ƒƒ¿¡…ƒ¿«¿ƒ»ƒ«¬ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
‰·ÈL˜‰Â È˙lÙz ‰Â‰È ‰�ÈÊ‡‰ .È�„nÏ EÈËtLÓe ‰Â‰È ‡� ‰ˆ¯ Èt ˙B·„�ƒ¿ƒ¿≈»¿…»ƒ¿»∆«¿≈ƒ«¬ƒ»¿…»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
.EL„˜ ¯È·c Ï‡ È„È È‡N�a EÈÏ‡ ÈÚeLa È�e�Áz ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL .È˙B�e�Áz ÏB˜a¿«¬»¿«¿…»«¬«¿«¿ƒ≈∆¿»¿ƒ»«∆¿ƒ»¿∆
ÌÁÏ‡ Ï·e ÔÂ‡ ÈÏÚBt ÌÈLÈ‡ ˙‡ ÚL¯a ˙BÏÈÏÚ ÏÏBÚ˙‰Ï Ú¯ ¯·„Ï ÈaÏ Ëz Ï‡««ƒƒ¿»»»¿ƒ¿≈¬ƒ¿∆«∆ƒƒ¬≈»∆«∆¿«
.Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰ .Ú„‡ ‡Ï Ú¯ ,ÈpnÓ ¯eÒÈ LwÚ ··Ï .Ì‰ÈnÚ�Óa¿«¿«≈∆≈»ƒ≈»ƒ∆ƒ»…≈»«ƒƒ∆≈¿…∆¿«∆»«

."Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ� Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

È�¯ÊÚ,ÈÙ È¯Ó‡Ï ÈaÏ ˙‡ ¯M˜Ï ‰kÊ‡L ‡lk ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ »¿≈ƒƒ∆»»»¿«¿»…»∆∆¿∆¿«≈∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
‰Ó¯Ó È˙ÙN EÈ�ÙÏ ¯a„‡ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .ÈaÏ ÔÎ ÈÙk ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…¬«≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿»
EÈ�ÙÏ È˙Lw·e È˙pÁ˙e È˙lÙ˙e ÈÁÈN CtLÏ ‰kÊ‡Â .ÈÙ È¯Ó‡Ó ÈaÏ ˜ÏÁ ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»«ƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿∆¿∆ƒ¿…ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«»»ƒ¿»∆
ÈnÚ ‰È‰˙Â .È˙BLw·e È˙BpÁ˙a ÈÙ È¯Ó‡Ï ÈaÏ ¯M˜˙iL „Ú ,ÌÏL ·Ï·e ‡ÏÓ ‰Ùa¿∆»≈¿≈»≈«∆ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««»«¿ƒ¿∆ƒƒ
Ïk ˙‡Â ,·Ï ÏÎa „ÈÓ˙ EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN Ïk L¯ÙÏ È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â È�ÚÈLB˙Â „ÈÓ»̇ƒ¿ƒ≈ƒ¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿»≈¿∆»
„‡Ó ˙Ba¯‰Ï ‰kÊ‡Â .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a „ÈÓ˙ EÈ�ÙÏ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»∆»ƒ∆¡∆¿≈»≈¿∆¿∆¿«¿¿…
‰LB„w‰ ‰c˜p‰ ¯È‡˙Â ‰lb˙zL „Ú ,È�B˜ ÔÈ·Ï È�Èa ‰ÁÈN·e ˙e„„Ba˙‰a¿ƒ¿¿¿ƒ»≈ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¿À»«¿»
Ìlk (Ï‡¯NÈ) CnÚÂ' :·e˙kL BÓk ,ÏLBÓ ˜Ècˆ ˙�ÈÁa ‡È‰L Èa ˙˘¯Ln‰«À¿∆∆ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿∆»¿«≈ƒ¿»≈À»
˙BpÁ˙e ˙BlÙ˙a ÈÙ È¯Ó‡ È„È ÏÚ ÏLÓ˙Â ¯È‡z ˙‡f‰ ‰LB„w‰ ‰c˜p‰Â ,'ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿«¿À»«¿»«…»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ
¯È‡zL „Ú ,˜ÊÁÂ ıÈn‡ ¯L˜a ˙‡f‰ ‰LB„w‰ ‰c˜pÏ ÈaÏ ¯M˜Ï ‰kÊ‡Â .˙BLw·e«»¿∆¿∆¿«≈ƒƒ«¿À»«¿»«…¿∆∆«ƒ¿»»«∆»ƒ
C¯a˙È ÌM‰Ï ‰LB„w‰ ‰·‰‡‰ ¯B‡ ‰lb˙iL „Ú ÈaÏÏ ÈtÓ ˙‡f‰ ‰LB„w‰ ‰c˜p‰«¿À»«¿»«…ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«∆»«¬»«¿»¿«≈ƒ¿»«

·Ï ˙¯È·L ·Ï ˙Ï¯Ú ·Ï ˙t¯Á ÈalÓ ÏtÈÂ Ïha˙È ‰Ê È„È ÏÚÂ .Èa ˙L¯Ln‰Ì‰L , «À¿∆∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ…ƒƒƒ∆¿«≈»¿«≈¿ƒ«≈∆≈
ÔÈ¯BM‰ ,ÌÈÏeaÏ·e ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓe ˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ Ïk»««¬»ƒ»«¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙BÙ¯Á‰ Èea¯ È„È ÏÚ „‡Ó „‡Ó Ï˜Ï˜˙�Â ˙ÁL�Â ¯aL� ÈaÏ Ïk ¯L‡ „Ú ÈaÏ ÏÚ«ƒƒ«¬∆»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿…¿…«¿≈ƒ«¬»
È�kÊzL ,ÈaL ‰LB„w‰ ‰c˜p‰ ¯B‡ È„È ÏÚ È¯Ó‚Ï ÈpnÓ eÏha˙È ÌlÎÂ .eÏl‰«»¿À»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿≈«¿≈«¿À»«¿»∆ƒ∆¿«≈ƒ
EÈÏ‡ ˙e¯¯BÚ˙‰Â ˙BLw·e ˙BpÁz È¯·„ È„È ÏÚ ÈaÏÏ ÈtÓ ¯È‡˙Â ‰lb˙zL∆ƒ¿«∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ¿¿≈∆
:BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‡aÏ„ ‡˜ÓeÚÓ ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a Ì¯Ó‡Ï ‰kÊ‡L E˙„B·ÚÏÂ¿«¬»∆∆∆¿∆¿»¿»∆¡∆¿≈»≈≈¿»¿ƒ»∆¡∆«¬ƒ



449לד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

‡p‡ÔBaÏÚa ‰‡B¯ ,ÌÈ�BÈ·‡ ˙˜�‡ ÚÓBL ,ÌÈlc ÏÓBÁ ,ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰Â‰È »»¿…»»≈«¬ƒ«ƒ≈«ƒ≈«∆¿«∆¿ƒ∆¿∆¿
zÚ„È ‰z‡" ,Ì˙˙ÈÓa ıÙÁ B�È‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙a ıÙÁ‰ ,ÌÈ·eÏÚ¬ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»«»»«¿»
ÔÈ‡Â „e�Ï ‰e˜‡Â ‰Le�‡Â ÈaÏ ‰¯·L ‰t¯Á .È¯¯ˆ Ïk Ec‚� È˙nÏÎe ÈzL·e È˙t¯Á∆¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿»…¿»∆¿»»¿»ƒƒ»»»«¬«∆»»«ƒ
.˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯Á ‡ÏÓ .‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ EÈ�ÙÏ È�È¯‰ ."È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÌÈÓÁ�ÓÏÂ¿«¿«¬ƒ¿…»»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈»¿ƒ»»≈¬»ƒ¿
Èk Èz¯‚È ¯L‡ È˙t¯Á ¯·Ú‰" .ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .˜cËˆ‡ ‰Óe ¯a„‡ ‰Ó ¯ÓB‡ ‰Ó»«»¬«≈»∆¿«»«¬…»««¬≈∆¿»ƒ¬∆»…¿ƒƒ
È˙ÁÈN L¯ÙÏ È�kÊ .˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ È�kÊ ."ÌÈ·BË EÈËtLÓƒ¿»∆ƒ«≈ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆«≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ
Èa ¯È‡˙Â .Èa LiL ‰·Bh‰ ‰c˜p‰ ¯¯BÚÏ ÏÎe‡L ÔÙ‡a ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ¿»∆∆¡∆¿≈»≈¿…∆∆«¿≈«¿À»«»∆≈ƒ¿»ƒƒ
ÈalÓ Ïh·Ïe ¯ÈÒ‰Ï ‰kÊ‡Â ,„‡Ó Ìe‚t‰ ÈaÏ ˙‡ Ôw˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ÈaÏÏ ÈtÓƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆∆¿∆¿«≈∆ƒƒ«»¿…¿∆¿∆¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
˙BiÓÈÓ˜Ú ‡ÏÓ ÈaÏ Èk ,ÈaÏaL ˙BiÓÈÓ˜Ú‰ ÏÎÂ ,·Ï ˙Ï¯Ú‰ ÏÎÂ ·Ï ˙Bt¯Á‰ Ïk»«∆¿≈¿»»»¿«≈¿»»«¿ƒƒ∆¿ƒƒƒƒƒ»≈«¿ƒƒ
‰z‡Â ."epÚ„È ÈÓ ‡e‰ L�‡Â ÏkÓ ·l‰ ·˜Ú" .¯tÒÓe C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó Ú«̄¿…¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»»…«≈ƒ…¿»Àƒ≈»∆¿«»
ÌÈa¯Ó‰ ÈLÙ� È·B‡ÎÓ ˙‡ L·ÁÂ ,È¯·L ˙‡ ‡Ù¯ ,˙BÈÏk ÔÁB·e ·Ï ¯˜BÁ ‰Â‰È¿…»≈≈≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ«¬…∆«¿≈«¿ƒ«¿Àƒ
Ú¯‰ ˙eiÓÈÓ˜Ú‰Â È··Ï Ú¯ zÚ„È ‰z‡ Èk ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .„‡Ó¿…«¬…»«ƒ∆»ƒ«»»«¿»…«¿»ƒ¿»«¿ƒƒ»»
„‡Ó ‰a¯‰ ÌÈÏeaÏ·e ˙B‡˙Â ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÓ ÈaÏ ÏkL „Ú ,ÈaÏa ·¯Ú˙�Â ÊÁ‡pL∆∆¡«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ«∆»ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¿≈¿…
ÏÎ· Èk .˙Á‡ ‰ÚL Ë˜LÏÂ Áe�Ï ÈÏ ‰LwL „Ú ,¯tÒÓe C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa ,„‡Ó¿…¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»«∆»∆ƒ»«¿ƒ¿…»»««ƒ¿»
¯L‡ „Ú .È··Ï ˙‡ ÔÈ¯aLÓe ÔÈÙ¯ÁÓe È¯Á‡ ÌÈÏeaÏa‰Â ˙B‡z‰ ÔÈÙ„B¯ ‰ÚLÂ ˙Ú≈¿»»¿ƒ««¬¿«ƒ¿ƒ«¬«¿»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿»ƒ«¬∆

Ù‡Â .Ì‰Ó ËÏn‰Ï CÈ‡ ‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚÂ ·È˙�e C¯c ÌeL Ú„BÈ È�È‡ıˆB�˙nM ‰Ó el ≈ƒ≈«∆∆¿ƒ¿≈»¿«¿»≈¿ƒ»≈≈∆«¬ƒ«∆ƒ¿≈
¯efÙe ˙Úc‰ ˙eLÈÏÁ‰ ÌˆÚÓ ÌÓi˜Ó È�È‡ ,˙B·BË ˙BˆÚ ˙eˆˆB�˙‰ ‰ÊÈ‡ ÔÈ„Ú ÈÏƒ¬«ƒ≈∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿«¿»≈…∆«¬ƒ«««ƒ

.LÙp‰Â ·l‰«≈¿«∆∆

B�Ba¯È˙t¯Á zÚ„È ‰z‡ .ÌeˆÚ‰ È˙e¯È¯Ó zÚ„È ‰z‡ .„‡Ó ÈÏ ¯Ó ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ¿…«»»«¿»¿ƒƒ∆»«»»«¿»∆¿»ƒ
˙B‡t¯Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡Â .‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t ÏÎa ‰È˙B�ÈÁa ÏÎa È··Ï Ú¯Â¿…«¿»ƒ¿»¿ƒ∆»¿»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆«¿«¿
„ÒÁa ,„·Ï ÌÈizÓ‡‰ EÈ„ÒÁa ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È ,„·Ï ‰z‡ Ì‡ Èk È˙B‡ƒƒƒ«»¿«¿…»¡…«≈…≈¬««¬»∆»¬ƒƒƒ¿«¿∆∆
‰z‡ ¯L‡k ,˙Ó‡a el‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ ¯a„Ï ‰ÎBÊ È�È‡L Èt ÏÚ Û‡ .„·Ï ÌpÁƒ»¿«««ƒ∆≈ƒ∆¿«≈¬ƒ¿»ƒ≈∆¡∆«¬∆«»
e¯ÈËÙÈ ,ÈÏ e‚ÈÚÏÈ È‡B¯ Ïk" .˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓ ÏÎa È˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓ Èk ,zÚ„È»«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ≈«»ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒ
Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ÏBwÓ .È�˙qk È�t ˙L·e Èc‚� È˙nÏk ÌBi‰ Ïk .L‡¯ eÚÈ�È ‰ÙN·¿»»»ƒ…»«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆»«ƒ»¿ƒƒ¿»≈¿«≈
.˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓ Ïk ÈaÏÂ ÈzÚ„a ·a¯ÚÓ Ú‚¯Â ˙Ú ÏÎ·e ."Ìw�˙Óe ·ÈB‡ È�tÓƒ¿≈≈ƒ¿«≈¿»≈»∆«¿À¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ≈¬»ƒ¿
˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙BÚ¯ ˙B‡z È�ÈÓ ÏÎa È··Ï ˙‡ ÌÈ¯aLÓe È˙B‡ ÌÈÙ¯ÁnL È„ ‡ÏÂ¿…«∆¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ≈«¬»ƒ»
EÈÏ‡ ËÚÓ È�ÈÚ ‡OÏ ‰ˆB¯ È�‡Lk Ck CB˙a Ìb Û‡ ,ÌÈp‚Óe ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿Àƒ««¿»¿∆¬ƒ∆ƒ»≈«¿«≈∆
ÌÈÏB„b ÌÈÏeaÏ·e ˙Bi�Ùa ÈaÏ ‡ÏÓ Ck CB˙a ,EÈ˙B�È�ÁÂ EÈÓÁ¯Ï È˙¯Ó‡ ÛˆÙˆÏe¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¬∆«¬ƒ∆¿»»≈ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
:·e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ez‡Ó ˙Ò‡Ó� È˙lÙz ‰Ê È„È ÏÚ ¯L‡ Áe¯‰ ˙eq‚Â¿«»«¬∆«¿≈∆¿ƒ»ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«¿»¿∆»
,‰¯ÊÚÏ Òe�‡ ÔÎÈ‰Ï ,ÏÚÙ‡ ‰Óe ‰NÚ‡ ‰Ó ‰zÚÂ ."·Ï d·b Ïk ‰Â‰È ˙·ÚBz"¬«¿…»»¿«≈¿«»»∆¡∆»∆¿«¿≈»»¿∆¿»
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ÏÁÈÓe ‰e˜Ó È�‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ C‡ .È··Ï ˙B¯ˆÂ È·B‡ÎÓ ea¯ Èk ÈÈ�Ú· ‰ËÈa‰«ƒ»¿»¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ«««ƒ≈¬ƒ¿«∆¿«≈
È˙c˜� L¯L ÌˆÚÂ È··Ï ÔeÙˆ Ú„BÈ ‰z‡ Èk ,ÌÈÊe�b‰ EÈ„ÒÁÏÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯Ï¿«¬∆»«ƒ¿«¬»∆«¿ƒƒ«»≈«¿¿»ƒ¿∆∆…∆¿À»ƒ
È�‡ Èk ,‰¯B‰Ëe ‰LB„˜e ‰·BË ‰c˜� L¯L Èa LÈ BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ¯L‡ .‰·Bh‰«»¬∆∆¡∆«¬ƒ≈ƒ…∆¿À»»¿»¿»ƒ¬ƒ
˙eiÏÏk L¯L ‡e‰L ÈzÓ‡‰ ˜Ècv‰ ˙ÓL�a ˙L¯LÓ È˙ÓL�Â .Ï‡¯NÈ ˙Èa Ú¯fÓƒ∆«≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«««ƒ»¬ƒƒ∆…∆¿»ƒ
˜ÚBˆ È�‡ ,‰·Bh‰ È˙c˜� L¯L ˙eiÓÈ�Ùa BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Ôk ÏÚ .Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓL�ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«≈∆¡∆«¬ƒƒ¿ƒƒ…∆¿À»ƒ«»¬ƒ≈

Ú ÌÁ¯˙e ÈÏÚ ÒÁzL ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡.ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Ó È�pÁ˙e .ÈÏ ≈∆∆¡∆¿≈»≈∆»…»«¿«≈»«¿»≈ƒ≈««¿«ƒ»
È··Ï ˙Bh‰Ï ‰kÊ‡Â .ÈaÏ ˙t¯ÁÂ ÈaÏ ˙¯È·Le ÈaÏ ˙Ï¯Ú ÈpnÓ ¯ÈÒ‰Ï È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆¿«ƒƒ¿∆¿∆¿«¿»ƒ
˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ Ïk ÈalÓ Ïh·Ïe ¯aLÏe .BzÓ‡Ï ˙Ó‡· EÈÏ‡≈∆∆¡∆«¬ƒ¿«≈¿«≈ƒƒƒ»««¬»ƒ»
.ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· È�¯ÈÊÁ˙Â .·l‰ ÚB¯Â ·laL ˙eiÓÈÓ˜ÚÂ¿«¿ƒƒ∆«≈¿««≈¿«¬ƒ≈ƒƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿≈»≈

:·Bh‰ E�Bˆ¯k ÌÏL ·ÏÏ LB„˜ ·ÏÏ ·BË ·ÏÏ ¯B‰Ë ·ÏÏ ‰¯‰Ó ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿≈»¿≈»¿≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿¿«

ÔÎ·eEÓÏBÚ ˙‡¯a ¯L‡ ,Ïka ÏLBÓ ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a ¿≈»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«≈«…¬∆»»»»¿
ÏÚÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ eÏa˜iL È„k ,EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ,·Bh‰ E�Bˆ¯aƒ¿¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈«∆¿≈∆¿«¿ƒ¿»≈∆«»¿«
:·È˙Îe ."ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯È ÏLBÓ ˜Ècˆ" :·e˙kL BÓk ,ÏBÎÈ·k Ea ÏLÓÏ ekÊÈ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»¿∆»«ƒ≈ƒ¿«¡…ƒ¿ƒ
EÈ�ÙÏ ,ÔpÁ˙‡ EÈ�ÙÏ ,Lw·‡ E˙B‡ L¯„‡ E˙B‡ Ôk ÏÚ ."ÂÈ˙BÏLÓÓ Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿¿»«≈¿∆¿…¿¬«≈¿»∆∆¿«≈¿»∆
‰‡¯Èa ‰ÓÈ‡a ,ÏÈÁ ˙ÚÈ�Îa L‡¯ ˙ÙÈÙÎa ,‰ÈÂÁzL‰a ‰ÚÈ¯Îa ‰„È˜a ÁhzL‡∆¿«≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»ƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»
,BLB„˜e Ï‡¯NÈ ¯eˆ .Ë¯ÓÓe CMÓÓ ,‡k„�Â Á�‡� ,‰k„�Â ¯aL� ·Ïa ÚÈÊÂ ˙˙¯aƒ¿≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«¿ƒ¿»¿À»¿…»ƒ¿»≈¿
¯M˜˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁ· e�kÊÂ EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,Ï‡¯NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈«≈»≈¿««¿∆¿«≈«¬»∆»¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
Ï‡ ‰t ÌnÚ ¯a„Ï È�kÊ˙e .Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ˙eiÏÏk L¯L Ì‰L ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ»¬ƒƒƒ∆≈…∆¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ»∆∆
ÏÚ ÔÈ·MÈ˙n‰ ÌÈ¯·„ ÈaÏ ÏÚ e¯a„ÈÂ .ÌÈLB„˜ ÌÈ¯eac LB„w‰ Ì‰ÈtÓ ÚÓLÏÂ ,‰t∆¿ƒ¿…«ƒƒ∆«»ƒƒ¿ƒƒ«¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
ÏLÓ˙Â .‰LB„w‰ Ì˙c˜�Ï ÌÈLB„w‰ Ì‰ÈÙ È¯·„Ï ,ÈaÏ ˙‡ ¯M˜Ï ‰kÊ‡Â .·l‰«≈¿∆¿∆¿«≈∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ¿À»»«¿»¿ƒ¿…
·Ï ˙Bt¯Á‰ Ïk ÈalÓ Ïha˙È ‰Ê È„È ÏÚÂ .ÈaÏÏ Ì‰ÈtÓ ‰LB„w‰ Ì˙c˜� ¯È‡˙Â¿»ƒ¿À»»«¿»ƒƒ∆¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒƒƒ»«∆¿≈

:„ÈÓz ‰Â‰È ÌÚ ¯LÈ ÈaÏ ‰È‰ÈÂ ,·laL ˙eiÓÈÓ˜Ú‰ ÏÎÂ ·Ï ˙Ï¯Ú‰ ÏÎÂ¿»»»¿«≈¿»»«¿ƒƒ∆«≈¿ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿…»»ƒ

ÔÎ·e,ÌÈÓL ˙‡¯ÈÂ ‰„B·ÚÂ ‰¯B˙a EL„˜ ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙eiÏÏk ÌÚ ¯a„Ï È�kÊz ¿≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈«»¿∆¿»«¬»¿ƒ¿«»«ƒ
˙Bc˜p‰ ÏkÓ C¯a˙È ÌM‰Ï ˙e¯¯BÚ˙‰Â ‰·BË ‰¯‡‰ Ïa˜Ï ‰kÊ‡L „Ú«∆∆¿∆¿«≈∆»»»¿ƒ¿¿¿«≈ƒ¿»«ƒ»«¿À
‰·‰‡ ‰È‰iL ‰kÊ�Â .B¯·Áa ÔÈ‡M ‰Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa LiL ˙BLB„w‰«¿∆≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«∆≈«¬≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«¬»
ÌÈÓL ˙‡¯È· B¯·Á ÌÚ ¯a„È „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .EnÚ Ï‡¯NÈ Ïk ÔÈa ÏB„b ÌBÏLÂ¿»»≈»ƒ¿»≈«∆¿»∆»¿∆»¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿«»«ƒ

È ˙Èa EnÚ e�lkL „Ú„Á‡ ÏÎÂ .˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a ‰Ê· ‰Ê ÌÈÏÏÎ� ‰È‰� Ï‡¯N «∆À»«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿«¬»¿«¬»¿≈¿»∆»
.epnÓ ¯˙BÈ B¯·Áa LiL ‰LB„w‰ ‰c˜pÓ C¯a˙È ÌM‰Ï ˙e¯¯BÚ˙‰ B¯·ÁÓ Ïa˜È¿«≈≈¬≈ƒ¿¿¿«≈ƒ¿»«ƒ¿À»«¿»∆≈«¬≈≈ƒ∆

:BzÓ‡Ï ˙Ó‡a E˙¯B˙Ïe E˙„B·ÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯¯BÚ�e ,‰fÓ ‰Ê Ïa˜�e¿«≈∆ƒ∆¿≈∆∆∆«¬»¿¿»¿∆¡∆«¬ƒ



451לד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

È�kÊ˙e.Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â ÈÚ¯Ê Ú¯Ê ˙‡Â ÈÚ¯Ê ˙‡Â È˙B‡ .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ¿∆«¿ƒ¿∆∆««¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»≈
.ÌÈÓL ˙‡¯ÈÏ e�aÏ ¯¯BÚ�e .B�B˜ ÔÈ·Ï B�Èa ¯a„Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»∆»¿∆»¿«≈≈¿≈¿≈ƒ≈¿ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÓÁ¯a ,Ba ÌÈ¯a„nL ÔBLÏa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa EÈ�ÙÏ e�˙ÁÈN L¯ÙÏ „ÈÓ˙ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ»≈¿»∆¿»»¿»∆¿«¿ƒ¿«¬ƒ
,˙B�BÎ� ˙B‡Ï˙Ó‡Â ˙B�ÚË·e ,‰a¯‰ ÌÈÒeiÙe ÌÈÈev¯ È¯·„·e ,ÌÈÏB„b ÌÈ�e�Á˙Â¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒƒ«¿≈¿«¬«¬«¿»¿
‰c˜p‰ Ï‡ e�aÏ ¯M˜Ï ‰kÊpL „Ú ,ÌÈ�e�Á˙Â ÔÁ È¯·„·e ,˙Ó‡a ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰·e¿ƒ¿¿»∆¡∆¿ƒ¿≈≈¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆¿«≈ƒ≈∆«¿À»
,EÈ�ÙÏ ‰a¯‰ ¯ÈzÚ‰Ï ‰kÊ�Â ."ÏLBÓ ˜Ècˆ" ˙�ÈÁa ‡È‰L e�a LiL ‰LB„w‰«¿»∆≈»∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈¿»∆
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa EÈ�ÙÏ ¯ÓBÏ ‰kÊ�Â .‰lÙz BÊ ‰ÁÈNa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „‡Ó ˙Ba¯‰Ïe¿«¿¿…¿»»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿∆«¿»∆¿»»
‰lÙ˙a ın‡˙�Â ˜fÁ˙�Â .˙B¯ˆÙ‰Â ˙BlÙ˙e ÌÈecÂe ˙BLw·e ˙BpÁz ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»
.e��ÚzL „Ú EÈÏ‡ ‡¯˜� e�pÁzL „Ú CÏ ÈÓc Ôz� Ï‡Â .˙BÓeˆÚ˙Â ÊÚ ÏÎa ÌÈ�e�Á˙Â¿«¬ƒ¿»…¿«¬¿«ƒ≈√ƒ»«∆¿»≈ƒ¿»≈∆«∆«¬≈
e�È˙BpÁ˙e e�˙lÙ˙a E˙B‡ Áv�Ï ‰kÊ�Â .e�ÈÏÚ ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚpL „Ú«∆¿≈«¬∆»¬ƒƒƒ»≈¿ƒ¿∆¿«≈«¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ≈
˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· e�·ÈL˙e ,e�ÓÁ¯˙e e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈLzL ,e�È˙ÁÈNÂ¿ƒ»≈∆»ƒ»∆≈≈¿«¬≈¿ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆

.LÙ�Â ·Ï ÏÎa¿»≈»∆∆

e�kÊ˙e‰c˜p‰ ˙¯‡‰ Ì‰L eÏl‰ ˙BLB„w‰ ˙Bc˜� ‰LÏM‰ ÏÎ e�a e¯È‡iL ¿«≈∆»ƒ»»«¿…»¿À«¿«»∆≈∆»««¿À»
˙eiÏÏk ÏL ‰LB„w‰ ‰c˜p‰ ˙¯‡‰Â ,ÈzÓ‡‰ ¯Bc‰ ˜Ècv‰ ÏL ‰LB„w‰«¿»∆««ƒ«»¬ƒƒ¿∆»««¿À»«¿»∆¿»ƒ
LiL ‰LB„w‰ ‰c˜p‰ ˙¯‡‰ B¯·Áa ¯È‡È „Á‡ ÏkL ,B¯·ÁÏ „Á‡Ó EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆»«¬≈∆»∆»»ƒ«¬≈∆»««¿À»«¿»∆≈
„Á‡ ÏkL .BÓˆÚa „Á‡ Ïk ÏL ‰LB„w‰ ‰c˜p‰ ˙¯‡‰Â ,B¯·Áa ÔÈ‡M ‰Ó Ba«∆≈«¬≈¿∆»««¿À»«¿»∆»∆»¿«¿∆»∆»

ÏÏ ÂÈtÓ ¯È‡zL Ba LiL ‰LB„w‰ ‰c˜p‰Ó dÈ·e dÈpÓ Ïa˜È „Á‡Â¯a„iL È„È ÏÚ Ba ¿∆»¿«≈ƒ≈≈≈«¿À»«¿»∆≈∆»ƒƒƒ¿ƒ«¿≈∆¿«≈
.ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ‰Lw·e ‰pÁ˙e ‰ÁÈNÂ ‰lÙ˙a ,·l‰ ˙e¯¯BÚ˙‰a B�B˜ ÔÈ·Ï B�Èa≈¿≈¿ƒ¿¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«»»∆¡∆¿≈»≈
e�··Ï ¯M˜˙iL ‰kÊ�Â .e�aÏa ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ ˙¯‡‰ ¯È‡iL ‰kÊ� ‰Ê ÏÎ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»∆ƒ¿∆∆»ƒ∆»««ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»≈
¯L‡ eÏl‰ ˙BLB„w‰ ˙Bc˜� ‰LÏL ¯B‡Ï „Ú ÈÓÏBÚÏ ˜ÊÁÂ ıÈn‡ ¯L˜a ˙Ó‡·∆¡∆¿∆∆«ƒ¿»»¿¿≈«¿¿»¿À«¿«»¬∆
ÔÈ¯BM‰ ˙BÙ¯Á‰ Ïk ‰Ê È„È ÏÚ Ïha˙iL „Ú ‰¯BL LB„w‰ „ÒÁ‰Â ‰·‰‡‰ ¯B‡ ÌL»»«¬»¿«∆∆«»»«∆ƒ¿«≈«¿≈∆»«¬»«ƒ
.ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ Ïk Ì‰L .·Ï ˙¯È·L ·Ï ˙Ï¯Ú ÔÈ‡¯˜p‰ ·l‰ ÏÚ««≈«ƒ¿»ƒ»¿«≈¿ƒ«≈∆≈»««¬»¿ƒ¿ƒ»ƒ
ÏkÓe ·laL ˙B¯ÈÙk È�ÈÓ ÏkÓe ·laL ˙eiÓÈÓ˜Ú‰ ÏkÓ ˙Ó‡a ÈaÏ ¯‰hiL ‰kÊ‡Â¿∆¿∆∆ƒ»≈ƒƒ∆¡∆ƒ»»«¿ƒƒ∆«≈ƒ»ƒ≈¿ƒ∆«≈ƒ»
È�ÈÓ ÏÎÂ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰‰ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏ È�¯ÊÚ˙Â .·l‰ Ú…̄««≈¿««¿≈ƒ¿«≈¿«≈»««¬»¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈
‰kÊ‡L „Ú ,·laL ˙e¯ÈÎÚÂ ˙ÏÒt È�ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÏeaÏa È�ÈÓ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ«¬»»¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿…∆«¬ƒ∆«≈«∆∆¿∆
ÔBˆ¯ÎÂ E�Bˆ¯k BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ·Ï ˙e¯LÈÏ ,·BË ·ÏÏ ,LB„˜ ·ÏÏ ¯B‰Ë ·ÏÏ¿≈»¿≈»¿≈¿«¿≈∆¡∆«¬ƒƒ¿¿¿ƒ¿
Ea ˜a„˙‰Ï ‰kÊ‡L „Ú „ÈÓz ‰Â‰È ÌÚ ¯LÈ ÈaÏ ‰È‰ÈÂ .ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿…»»ƒ«∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿
:·e˙kL BÓk e�ÈÚLt Ïk ÏÚ ‰qÎz ‰ÏB„b‰ E˙·‰‡·e .·Bh‰ E�Bˆ¯a ÏÏk‰Ïe¿ƒ»≈ƒ¿¿«¿«¬»¿«¿»¿«∆«»¿»≈¿∆»
e�È‡ËÁ Ïk ÏÚ e�Ï ¯tÎ˙e ÁÏÒ˙Â ÏÁÓ˙Â ."‰·‰‡ ‰qÎz ÌÈÚLt Ïk ÏÚÂ"¿«»¿»ƒ¿«∆«¬»¿ƒ¿…¿ƒ¿«¿«≈»«»¬»≈
„BÚ ‡ËÁ� ‡lL e�¯ÊÚ· ‰È‰˙ ‰zÚÓe .e�˙t¯Á ˙‡ ÛÒ‡˙Â ,e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ«¬≈¿»≈¿∆¡…∆∆¿»≈≈«»ƒ¿∆¿∆¿≈∆…∆¡»
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ÌÈÓ‚t È�ÈÓ ÏkÓ e�ÏÈv˙Â .ÔBˆ¯a ÔÈa Ò�‡a ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ≈¿…∆≈¿»¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈¿»ƒ
:˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚaL∆»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿¿«∆¡∆

È�kÊ˙eÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk Ôw˙Ï ÈÏ ¯ÊÚ˙Â .ÌÈLB„˜ ÌÈ¯ea„a Èt ˙‡ Lc˜Ï ¿«≈ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¬…ƒ¿«≈»«¿»ƒ∆»«¿ƒ
eÈ‰ÈÂ .E˙l‰˙ ÈÙ ‡ÏnÈÂ ‰Â‰È ˙k¯a ‡ÏÓ Èt ‰È‰iL ‰kÊ‡L „Ú ,ÈÙa¿ƒ«∆∆¿∆∆ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿«¿…»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿
ÚÙL „ÈÓz CÈLÓ‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ÏB„b ˙eÓÏLa ÈÙ È¯Ó‡ Ì‰L ÈlL ÚÙM‰ ÈÏk¿≈«∆«∆ƒ∆≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈»«∆∆¿∆¿«¿ƒ»ƒ∆«
Ïh·˙e ,„ÈÓ˙ e�˙lÙz ÚÓL˙Â .ÈÙ È¯Ó‡ È„È ÏÚ ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â ‰Î¯·e ‰·BË»¿»»¿«¬ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿«≈
EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ÈÎ�‡" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜˙e .Ìe˜ÈÂ ¯Ó‡ ¯Ê‚�Â e��Bˆ¯ È�tÓ E�Bˆ ¿̄¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿«…∆¿»¿«≈ƒ¿»∆»»…ƒ¿…»¡…∆
‰¯‰Ó ‰kÊpL EÈÓÁ¯a e�¯ÊÚ˙Â ."e‰‡ÏÓ‡Â EÈt ·Á¯‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÏÚn‰«««¿≈∆∆ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ«¬«¿≈¿««¿≈¿«¬∆∆ƒ¿∆¿≈»

Ï˙eÎÊe .‰p‰ „Ú e�Ó‚tL ˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ Ïk Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙M„ ƒ̃¿À««¿ƒ∆¡∆¿ƒ¿∆¿«≈»ƒ≈¿««¿ƒ∆»«¿«≈»¿
ÔÈ‡ ˙Ba¯ ˙B�BÈÒ�a e„ÓÚL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙eÎÊe ÔBÈq�a „ÓÚL ˜Ècv‰ ÛÒBÈ≈««ƒ∆»«¿ƒ»¿»««ƒƒ¬ƒƒƒ∆»¿¿ƒ¿«≈
‰Â‰È ‰zÚÓ ÈÏ ¯BÊÚz ÌÁÎÂ Ì˙eÎÊ·e .e�ÈÏÚ ep‚È EÓL ÔÚÓÏ Ì¯ˆÈ ˙‡ eÙÎÂ ¯tÒÓƒ¿»¿»∆ƒ¿»¿««¿∆»≈»≈ƒ¿»¿…»«¬ƒ≈«»¿…»
ÏkÓ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .È˙Â‡˙Â È¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ Ôk Ìb ‰kÊ‡L È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡¡…«≈…≈¬«∆∆¿∆«≈»…∆ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆ƒ»
ÏÏk Ú¯ ¯e‰¯‰Â ÏBLÎÓ ÌeLa ÏLk‡ ‡ÏÂ LB·‡ ‡ÏÂ .ÌÏBÚaL ˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓƒ≈¿««¿ƒ∆»»¿…≈¿…∆»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»¿»
.·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏL·e ˙Ó‡a ˙È¯a‰ Ôew˙Ï ‰¯‰Ó È�kÊ˙e .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ≈«»¿«»¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿ƒ∆¡∆ƒ¿≈ƒ¿¿«
‰�È·e ‰ÓÎÁ Ez‡Ó e�pÁ˙e .¯BÚn‰ ˙È¯·e ÔBLl‰ ˙È¯a ˙eÓÏLa Ôw˙Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿«≈ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿»≈≈ƒ¿»¿»ƒ»
E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ‰ÏB„‚ ‰„Ó˙‰a „nÏÏe „ÓÏÏ ‰kÊ‡Â .‰M„˜c ˙Ú„Â»««ƒ¿À»¿∆¿∆ƒ¿…¿«≈¿«¿»»¿»¿«≈∆»ƒ¿≈»∆
ÚÓLe e��ÚÂ e�pÁ .ÌÈÓÁ¯· e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â e�pÁÂ ÒeÁ .‰·‰‡·¿«¬»¿»≈¿«≈»≈«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ»≈«¬≈¿«
ÚÓBL ‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a Ï‡¯NÈ EnÚ ‰t Ïk ˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk .e�˙lÙz¿ƒ»≈ƒ«»≈«¿ƒ«»∆«¿ƒ¿»≈¿«¬ƒ»«»≈«

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È" .‰lÙz¿ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ



לה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי העם 453 ָ ָ ֵ ְ ַאׁשרי

להתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

העם ייאׁשרי תרּועה ידעי ַ ְ ֵ ָ ָ ְֹ ֵ ְ ָ ְ ָ 
יהּלכּון: ּפני פט)ּבאֹור (תהלים ְ ָ ֶ ְ ַ ֵ 

אתדעא לׁשּוב היא ּתׁשּובה ּכי ַ ְִִֶָָ
מּׁשם, ׁשּנּטל לּמקֹום ִִֶַַַָָָָהּדבר
ּבּזהר הּמּובא זרקא, ּבחינת ְְְִַַַַַָָֹוהּוא

ותיקוןהּקדֹוׁש ס. ובדף מג: דף כא תיקון (תיקונים ַָ
קט:) דף חדש הזוהר שבסוף ובתיקונים פו: דף :סד
מּתּמן; ּדאתנטילת לאתר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדאזדריקת
ּכי חכמה. הּוא אתר, ההּוא ְֲִַָָָָּומאן
ּכמֹו הּדברים, ּכל ׁשרׁש היא ְְְִִֶַָָָָֹחכמה

קד)ׁשּכתּוב עׂשית.(שם ּבחכמה ּכּלם : ְְִֶָָָָָָֻ
ׂשכלֹו את לׁשמר אחד ּכל צריְך ְְִִִֵֶֶָָָָֹלכן
ּבׁשם המכּנה חיצֹונּיֹות, ְְְִִִִִֵַָֻמּׂשכלּיֹות

ּפרעה. לקנֹותּבת החכמה עּקר ּכי ַ ַ ְ ְְִִִַַָָֹ
אלקּות, חכמֹות רק אינם ְְֱֵֵַָָֹׁשלמּות,
חכמֹות רק הם החכמֹות ְְְֵַַָָָּוׁשאר

ּכלל. חכמֹות ואינם ּובת,ּבטלֹות, ְְְְֵֵַָָָ 
ׁשאינּה החכמה על מרּמזת ְְִֵֶֶֶַַַָָָהיא
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶָָָָָחכמה,

קי)לברכה מרחֹוק(מנחות בני הביאי : ְִִִֵַָָָָָ

ׁשּבׁשאר ּגלּיֹות אּלּו – ּובנֹותי ְְְִֵֶַָָֻוכּו',
עליהם מּיּׁשבת אינם ׁשּדעּתן ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָֻארצֹות,

ּכמֹוּפרעהּכבנֹות. ּבּטּול, לׁשֹון – ְַָ ְ ְְִֹ
ה')ׁשּכתּוב את(שמות ּתפריעּו אל : ְִֶֶַַָ

ּבחינתוחכמֹותהעם: הם חיצֹונּיֹות ְָָ ָ ְ ְִִִֵַ
הם ּבקדּׁשה, קנה יׁש ּכי ְִִֵֵֶֶָָָֻקנה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו קדֹוׁשֹות, ד)חכמֹות :(משלי ְְְֶָָ
חכמה עׂשה(א)קנה זה לעּמת וזה . ְְְְֵֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו(ב)אלקים ׁשּבּקלּפֹות, קנה הינּו , ְְְֱִִֶֶַַָֹ
סח)ׁשּכתּוב והם(תהלים קנה, חּית ּגער : ְְֵֶֶַַַָָ

עם הם יׂשראל חיצֹונּיֹות. ְְִִִֵֵַָָחכמֹות
מּיׂשראל,(ג)קדֹוׁש ואחד אחד וכל , ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהּוא מּמעל, אלֹוּה חלק לֹו ֱִֵֵֶֶַַַיׁש
ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, קד)ּבחינת :(תהלים ְְְִֶַָָָ

זה ׁשם ועל עׂשית. ּבחכמה ְְְִֵֶַָָָָָֻּכּלם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשית, ב)נקראים :(ירמיה ְְִִִֵֶָָ

אבל וכּו'. ראׁשית לה' יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַָָֹקדׁש
אצל מצמצם הּׂשכל הֹולדה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשעת
ּוכׁשּמתחילין ואחד, אחד ְְְִִֶֶֶַָָָּכל
עבֹודת ּבהתּבֹוננּות ּבֹו ְְְְְֲִִֵַַלהׁשּתּמׁש
וגדֹול, הֹולְך ׂשכלֹו אזי יתּברְך, ְְְֲִִֵֵַַַָָהּׁשם

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו חכמת(מלכים־ א וּתרב : ְְֵֶֶַַָָ

רלד.(‡) רלב פינחס זוהר ז.(·)עיין כח.(‚)קהלת כו, יד, ז, דברים
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ׂשכלֹו ּבתֹוְך מכניס ּוכׁשאדם ְְְְְִִֶַָָֹֹׁשלמה.
הם חיצֹונּיֹות, מחׁשבֹות ֲִִֵֶַַָֹהּקדׁש
נתמעט אזי חיצֹונּיֹות, ְְֲִִִֵַַָחכמֹות
הּמקֹום ּתפיסת ּכפי ׂשכלֹו, ְְְְִִִַַַָֻקדּׁשת
חיצֹוני, ׂשכל חיצֹונּיֹות, חכמה ְִִִִֵֶֶָָׁשל
חיצֹוני והחכמה הּקדׁש. ׂשכל ְְְִִֵֶֶַַָָֹּבתֹוְך
ּכקנה, הּקדׁש הּׂשכל ּבתֹוְך נעּוץ ְְִֵֶֶֶַַָָֹהיא
זה ועל הּקדּׁשה, מקֹום ְְְְֵֶַַַָֻּומחּסר
מתלּקטים הּׂשכל, זה הינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּקנה,
ּומגּנֹות. רעֹות הּמּדֹות ּכל ְְְִִִַַָָֻּומתחּברים

כא:)וזהּו את(סנהדרין ׁשלמה ּכׁשּנׂשא : ְ ֶ ְְֶֶָָֹֹ
קנה ונעץ ּגבריאל ירד ּפרעה, ְְְִֵֶַַַַַָָָֹּבת
למעלה, ׁשּגם הינּו, ְְְֶַַַַָָּבּים.
ׁשּזהּו הּגבּורֹות, ְְְְִֵֶֶַַמהׁשּתלׁשלּות
נעׂשה ּגבריאל. ירד ְְֲִִֵַַַַָָּבחינת:
ּבחינת הינּו ּדדהבא, ְְְְֲִִַַַָָסּוספיתא
חיצֹונּיֹות, חכמֹות ׁשהם ְְִִִֵֶָקלּפֹות,
ּבים ונעץ קנה, ּכן ּגם ְְְִֵֶַַַַָָָהּנקרא
הּקדּׁשה. מקֹום ׁשּמחּסר ְְְְֵֶַַַָָָֻהחכמה,
ּבחינת הינּו ׂשרטֹון, עליו ְְְְֱִִֶַַָָָוהעלה
ּגדֹול ּכרְך נבנה ועליו מגּנֹות. ְְְְִִָָָָָֻמּדֹות
הּכרּוְך הּקדמֹוני, נחׁש הינּו רֹומי, ְְִִֶַַַַָָָׁשל
ּכרְך נקרא זה ׁשם ועל קדּׁשה. ְְְְִֵֶַַַָָָֻאחר
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶָָָָּגדֹול,

נב)לברכה –(סוכה לעׂשֹות הגּדיל ּכי : ְְֲִִִִַָָ
הּדֹור ּגדֹולי אחר ּתמיד ּכרּוְך ְִֵֶַַַָָׁשהּוא
ּבֹונה ׁשהּוא אנׁשים, מּׁשאר ְְֲִִֵֵֶָָּביֹותר

החיצֹונ הּׂשכל זה על י:ּבנינֹו ְִִִֵֶֶַַַָ

אתואחר־ּכ,ב ׁשֹומר ּכׁשאדם ְ ַ ַ ָ ְֵֶֶָָ
מּׂשכלּיֹות ְְִִִַעצמֹו

לחּדׁש ׁשּצריְך זֹו, אף זֹו לא ְִִִֵֶַַָֹחיצֹונים,
ּובטּובֹו ּבחינת: וזה עת. ּבכל ְְְְִֵֵֶֶַַָהּׂשכל
מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַָָמחּדׁש
הּוא ּבראׁשית חּדּוׁש ּכי ְְִִִִֵֵבראׁשית,
ּכּלם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החכמה, ְְִֶַָָָָֻחּדּוׁש
היא הּׂשכל חּדּוׁש ּכי עׂשית. ְְִִִִֵֶַָָָָּבחכמה
הּוא הּׂשכל ּכי הּנׁשמה, ְִִֵֶַַָָחּדּוׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו לב)הּנׁשמה, נׁשמת(איוב : ְְְִֶַַָָָ
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּתבינם. ְְְִֵֵֶַַַָׁשּדי

לברכה י)זכרֹונם הּקדֹוׁש־(ברכות מה : ְְִִַַָָָָ
הּנׁשמה אף העֹולם, את זן ְֶַַָָָָָָּברּוְך־הּוא
היא ׁשהּנׁשמה נמצא ּגּופּה, את ְְִִֶֶַָָָָָָזנה
ּבעצמּה והיא הּגּוף, את ְְְְִֶַַַָָמחּיה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ז)הּׂשכל, החכמה(קהלת : ְְֵֶֶַַָָָ
וכּו': ְְֶַּתחּיה

חּדּוׁשוחּדּוׁשג הינּו הּׂשכל, ְ ִ ְִֵֶַַ
על־ידי הּוא ְְֵַַָָהּנׁשמה,

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכּמּובא דףׁשנה, (בראשית ֵַַַַָָָֹ
ריג:) דף ויקהל רּבהיט. לּבקרים חדׁשים :ְֲִִַַָָָ

אז מתיּגעים, ּכׁשהּמחין ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַָָֹאמּונתָך.
מתחּדׁשים, הם הּׁשנה ְְְִִֵֵֵַַַָעל־ ידי
מברכין: ׁשאנּו וזהּו ּבחּוׁש. ְְְְְִִֶֶֶַָָּכּנראה
מּתחּלה היּו ּכי ּכח, לּיעף ְִִִֵֵַַַָָָֹהּנֹותן
ּובׁשעת נתחּזקּו. ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵַַַָעיפים
ּבאה הּנׁשמה, הינּו הּמחין, ְְִֵַַַַָָָָָֹהּׁשנה,
חדׁשים ּבחינת: אמּונה, ְְֱֲִִַָָּבתֹוְך
הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכּמּובא וכּו', ְְִַַַַַָָָֹלּבקרים

:(שם)

ׁשנהויׁשד ּבחינֹות יׁשּכּמה ּכי , ְ ֵ ַ ָ ְ ִ ֵ ָ ִֵ
ניחא ׁשהיא ּבגׁשמּיּות, ְְְִִֵֶַַָָׁשנה
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ׁשהּוא לּמּוד, ּבחינת יׁש ּגם ְִִִֵֶַַַֹלּמחין.
ּדבקּות לגּבי ׁשנה ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֵַַָָנקרא
אֹוריתא, ּפׁשטא לּמּוד והּוא ְְְִֵַַָָָהּבֹורא,

ׁשנה ּבחינת עייןׁשהּוא רמד: פנחס (זוהר ְִֵֶַָ
סט) פ' ויצא רבה ׁשאמרּובראשית ּכמֹו .ְְֶָ

לברכה זכרֹונם כד)חכמינּו :(סנהדרין ְְֲִִֵָָָָ
ּתלמּוד זה – הֹוׁשיבני ְְֲִִִֶַַַַּבּמחׁשּכים
ּכמֹו אמּונה, ּבחינת וזה ְְְְֱִִֶַַָּבבלי.

צב)ׁשּכתּוב ּבּלילֹות,(תהלים ואמּונתָך : ְֱֵֶֶַָָ
לילה קרא א)ולחׁשְך ואדם(בראשית . ְְְֶַָָָָָָֹ

ּתמיד הּבֹורא,הּדבּוק ּבעבֹודת ֲִֵַַַַָָ
ּגדל מחמת ׁשּלֹו הּמחין ְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹונתיּגעים
אֹוריתא. ּפׁשטא ילמֹוד אזי ְְְְֲִֵַַַָָָהּדבקּות,
אזי אֹוריתא, ּפׁשטא ְְְֲֵֶַַָָָּוכׁשּלֹומד
ּבתֹוְך ּבאה נׁשמתֹו, הינּו ׁשּלֹו, ְְְִִֶַַָָָֹהּמחין
לּבקרים, חדׁשים ּבבחינת: ְְֱֲִִִִַַָָָאמּונה,
מעיפּותם. ּומתחּזקים ְְְְֲִִִִֵֵַַָּומתחּדׁשים,
– זרקא מּנח, ּפׁשטא, ּבחינת: ְְְְִֶַַַָָָֻוזה
ּבחינת ׁשהם אֹוריתא, ְְְִֵֶֶַַָָָׁשּפׁשטא
לּמחין, ניחא הם ּבּלילֹות, ְְֱִֵֵֶַַַָָֹואמּונתָך
וזהּו ּכבראׁשֹונה. נתחּדׁשּו ְְְְְִִִֶַַָָֹוהּמחין
ּדאתנטילת לאתר ּדאזדריקת ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָזרקא,

ִַָמּתּמן:

על־ידיועּקרה ׁשּמקּבלין הּמחין ְ ִ ַ ְְְִִֵֶַַַֹ
מקּבלין אין ְְֱִֵַָָהאמּונה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפנים, מאֹור (משליאּלא ְִֵֶֶַָָָ
הםטז) חּיים, חּיים. מלְך ּפני ּבאֹור :ְְִִֵֵֶֶַַ

ּתחּיה; החכמה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִֶֶַַַָָָֹהּמחין,
האמּונה, ּדרְך הּפנים, מאֹור ְְֱִִֵֶֶַַָָָמקּבלין

ּבחינת ׁשהּוא מלכּות, ְְְִִֵֶַַַהּנקראת
ׁשּכתּוב ּכמֹו יד)ירּוׁשלים, :(בראשית ְְִֶַָָ

ותרּגּומֹו: ׁשלם, מלְך צדק ְְְִֵֶֶֶֶַַָּומלּכי
ּבחינת והיא ּדירּוׁשלם. ְְְְִִִֵַַָמלּכא

ׁשּכתּוב ּכמֹו א)אמּונה, עיר(ישעיה : ְֱִֶָָ
ּבחינת והיא נאמנה. קריה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָהּצדק
ואמּונתָך ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֱֶֶַָָָלילה,
ּפׁשטא ּבחינת והיא ְְְִִֵַַָָּבּלילֹות.
ּבמחׁשּכים ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֲִֶַַַָָאֹוריתא,
קרא ולחׁשְך ּוכתיב: וכּו', ְְְִִִֶַַָָֹהֹוׁשיבני
ּכמֹו הּקטן, מאֹור ּבחינת והּוא ְְְְִַַָָָָָלילה.

ט)ׁשּכתּוב קטּנה(קהלת עיר ּוכמֹו(ד): . ְְִֶַָָ
א')ׁשּכתּוב הּקטן(בראשית הּמאֹור את : ֶֶַַָָָֹ

ּבחינֹות ּכּמה ויׁש הּלילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָלממׁשלת
הּׂשכל מקּבלים יׁש ּכי הּפנים, ְְְִִִֵֵֶַַַָּבאֹור
ׁשבעים ּכי הּתֹורה, ׁשל הּפנים ְִִִִֵֶַַָָמאֹור
ּפני מאֹור מקּבלים ויׁש לּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵַַָָּפנים
לֹו מסּביר ּכׁשהּצּדיק ְְִִִִֶַַַַַהּצּדיקים,

חדׁש(ה)ּפנים ׂשכל מקּבל אזי , ְֲִֵֵֶַַָָָ
מאֹור הּׂשכל עּקר ּכי חדׁשה, ְֲִִֵֵֶַַָָָָּונׁשמה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ח)הּפנים, חכמת(קהלת : ְְִֶַַָָָ
ּפניו: ּתאיר ִָָָָָאדם

יׁשּגםו ּכי ּבׁשנה: ּבחינֹות ּכּמה יׁש ַ ְְִִֵֵֵַָָ
לּמּוד ּבחינת ׁשהיא ְִִִֵֶַָׁשנה
ויׁש הּדבקּות. ּכפי אֹוריתא ְְְְְִֵֵַַָָָּפׁשטא
ּומּתן מּׂשא ּבחינת ׁשהּוא ְִֵֶַַַָָָׁשנה
ּפׁשטא ּכן ּגם ׁשהּוא ְֱֵֶֶַָָָּבאמּונה,
ּומּתן ּבמּׂשא ּכׁשעֹוסק ּכי ְְְִֵֶַַַָָָאֹוריתא.

הּמחין, אזי נׁשמתֹו,ּבאמּונה, הינּו ְְֱֲִִֶַַַָָֹ

ע"ב.(„) סח דף אחרי זוהר ע"א.(‰)עיין ח תענית עיין
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חדׁשים ּבבחינת: אמּונה, לתֹוְך ְְֱֲִִִַָָָָּבאה
ונתחּזקּו ׁשם, ונתחּדׁשּו ְְְְְְְִִִַַַָָלּבקרים,
חכמינּו ׁשאמרּו וזה ְְֲֲֵֵֵֶֶָָָמעיפּותם.

לברכה קעה:)זכרֹונם הרֹוצה(ב"ב : ְְִִֶָָָָ
הינּו ממֹונֹות, ּבדיני יעסק ְְְְֲִִֵַַַָֹלהחּכים
הינּו ׂשכלֹו, את לחּדׁש ְְְִֵֶֶַַָהרֹוצה
הינּו ממֹונֹות, ּבדיני יעסק ְְְֲִִֵַַָָֹנׁשמתֹו.
העֹוסק ּכי ּבאמּונה. ּומּתן ֱִֵֶַַָָָָמּׂשא
ּבוּדאי הּוא ּבאמּונה, ּומּתן ְְֱֶַַַַָָָּבמּׂשא
ּדיני ּכל ּכי ממֹונֹות, ּבדיני ְִִִֵֵֵָָעֹוסק
אי ּכי ּומּתן, למּׂשא ׁשּיְך ְִִַַַָָָָממֹונֹות
ּבאמּונה, ּומּתן ּבמּׂשא לעסק ְְֱֲֶֶַַַָָָָֹאפׁשר
ׁשּלא ממֹונֹות, ּבדיני ּבקי אם ְִִִִֵֶָָֹּכי

ּבחינת וזה ּבהם. לא)יּכׁשל :(משלי ְְִִֵֶֶַָָ
על־ידי הינּו סֹוחר; ּכאנּיֹות ְְְֳִֵֵַַָָָהיתה
ּפׁשטא על־ידי הינּו ּומּתן, ְְְֵַַַַָָָָמּׂשא
לחמּה; ּתביא מּמרחק אזי: ְְְֲִִֶַַַָָָָאֹוריתא.
ּכי הּפנים. מאֹור חדׁש ׂשכל ְִִִֵֵֶַַָָָּוממׁשיְך

ׁשּכתּוב ּכמֹו רחֹוק, נקרא (קהלתהּׂשכל ְְִֵֶֶַָָָ
רחֹוקה:ז) והיא אחּכמה אמרּתי :ְְְְִִֶַָָָָ

הינּואבלז ׂשכלֹו, מכניס ּכׁשאדם ֲ ָ ְְְְִִֶַַָָ
הינּו האמּונה, ּבתֹוְך ְְְֱִַָָָנׁשמתֹו,
ּומּתן, מּׂשא הינּו אֹוריתא, ְְְַַַַָָָָָּפׁשטא
צריְך אזי לּבקרים; חדׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָּבבחינת:
מּמּנה יינקּו ׁשּלא האמּונה, ְְֱִִִֶֶָָָֹֹלׁשמר
ּבתֹוְך ׁשֹוכנת היא ּכי ְִִִִֶֶַהחיצֹונים.

ּבחינת ה)החיצֹונים, זאת(יחזקאל : ְִִִַַֹ
הּגֹוים ּבתֹוְך ׂשמּתיה ְְְִִִַַַָָירּוׁשלים
הּוא וירּוׁשלים ארצֹות. ְֲִִִֶַָָָּוסביבֹותיה

קריה ׁשּכתּוב: ּכמֹו אמּונה, ְְְֱִִֶַָָָּבחינת
ּכמֹו לילה, ּבחינת והּוא ְְְְֱִֶַַָָָנאמנה;
והּוא ּבּלילֹות; ואמּונתָך ְְֱֵֶֶַָָׁשּכתּוב:
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו אֹוריתא, ְְְְֲֵֶַָָָָָּפׁשטא
הֹוׁשיבני, ּבמחׁשּכים לברכה: ְְְֲִִִִִַַַָָָזכרֹונם
ּבחינת והיא לילה. קרא ְְְְִִֶַַָָָָֹולחׁשְך
ואת ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּקטן, ְְֶֶַַָָָֹהּמאֹור
הּלילה. לממׁשלת הּקטן ְְְֶֶֶַַַַָָָֹהּמאֹור
חׁשמ"ל ּבחינת להמׁשיְך ְְְְְִִִַַַַָוצריְך
את להלּביׁש הּבינה, ְְִִֵֶַַַָמעֹולם

אמּונה הינּו יינקּוהּמלכּות, ׁשּלא , ְְְֱִֶַַַָֹ
והארצֹות העּכּו"ם ְֲִֶַָָָָמּמּנה
ּבמּׂשא עֹוסק ּוכׁשאדם ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשּסביבֹותיה.
ספרא, רב ּכמֹו ּבאמּונה, ּכְך ּכל ְְֱֶַַַָָָָָּומּתן

טו)ּומקּים ּבלבבֹו(תהלים אמת ודֹובר : ְְְֱִֵֵֶַָ
כ"ד) מכות נעׂשה(כשארז"ל הּבחינה זֹו –ְֲִֶַַָ

סביב מלּבּוׁש, הינּו ְְְְִַַַַחׁשמ"ל,
על מסּככת אּמא ואזי ְֱֲִֶֶַַַַָָָהאמּונה.

אם(ו)ּבנהא והיא: מּמּנה. יינקּו ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶָָָֹ
תקרא ב)לּבינה לּבא(משלי – ּובינה , ְִִִִַָָָָ
תיקונים) ודֹובר(הקדמת ׁשּמקּים: וזה .ְְְֵֵֶֶַ

על מסּככת אּמא אזי ּבלבבֹו, ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָאמת
הינּו חׁשמ"ל, עֹוׂשה ׁשהּלב ְְְֵֶֶַַַַָָּבנהא,
יינקּו ׁשּלא האמּונה, סביב ְְְֱִִֶַָָֹמלּבּוׁש,
חכמינּו ׁשאמרּו וזה החיצֹונים: ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנה

לברכה בתרא)זכרֹונם בבבא הרֹוצה(שם : ְְִִֶָָָָ
את יׁשּמׁש ממֹונֹות, ּבדיני ְְֲִֵֵֶֶַַָֹׁשּיעסק
לעסק הרֹוצה הינּו נּנס. ּבן ְְֲִֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּפׁשטא הינּו ּבאמּונה, ּומּתן ְְְֱֶַַַָָָָָּבמּׂשא

(Â).התיקונים הקדמת
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ׁשּכתּוב: ּכמֹו חׁשְך, הּנקרא ְְְִֶֶַַָָָֹאֹוריתא,
אמּונה, ונקרא הֹוׁשיבני, ְְְֱֲִִִִַַַָָּבמחׁשּכים
אזי ּבּלילֹות. ואמּונתָך ׁשּכתּוב: ְְֱֲֵֶֶַַָָּכמֹו
הינּו מהּלב, חׁשמ"ל להמׁשיְך ְְְְִִֵֵַַַַַָצריְך
ּבלבבֹו. אמת ודֹובר ְְְֱִֵֵֶֶַָׁשּיקּים:
את מלּביׁש הּוא הּזה, ְְְִֶֶַַַַַוהחׁשמ"ל
האמּונה, את הינּו הּקטן, ְֱֶַַַָָָָֹהּמאֹור
ּבנהא. על מסּככת אּמא ְְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת:
ּכי נּנס, ּבן ׁשמעֹון את יׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָוזהּו:

ּבלּבא ּתליא ּכי(ז)ׁשמיעה לב, חׁשמל ְְְִִִַַָָָ ְ ַ ֵ 
ׁשּכתּובׁשמעּגמטריא ּכמֹו ג), :(מלכים־ א ְְִִַָ ַ ְֶָ

נּנס, ּובן ׁשֹומע. לב לעבּדָך ְְְְֵֵֶַַַַָָָונתּת
נּנס, ּבן ּבחינת היא אמּונה, ְְֱִִִֶַַַָָּבחינת

הּקטן: הּמאֹור ְַַַָָֹהינּו

ּומּתןּוכׁשאדםח ּבמּׂשא עֹוסק ְ ֶ ָ ָ ְֵַַָָ
עֹוסק ֱֵֶָּבאמּונה,
אֹוריתא, ּפׁשטא הינּו ממֹונֹות, ְְְְִֵַַָָָָּבדיני
ּתמיד, הּקרּבן הקרבת ּבחינת ְְְִִֶַַַַַָָָזהּו
הּתמיד על־ ידי ּכי הּקטרת. ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹוהקטרת
ּדעׂשּיה ּדעת ּבינה חכמה ְֲִִִַַַָָָָעֹולים
הּקדֹוׁשים הּניצֹוצֹות וכל ְְִִִִַַָָּביצירה,
אחד־עׂשר ּבסֹוד עֹולים ְְִִֶַַַָָָׁשּבּקלּפה
מלכּות. ּבבחינת הּקטרת, ְְְְִִֵֶַַַַָֹסממני
ּומּתן, ּבמּׂשא עֹוסק ְְֵֶַַָָָָָּוכׁשהאדם
ּדיני ּבחינת הּוא ּומּתן ְְִִֵַַַַָָוהּמּׂשא
נמצא אֹוריתא, ּפׁשטא הינּו ְְְְִַַָָָָָממֹונֹות,
עֹוסק ּומּתן, הּמּׂשא עׂשּית ְֲִִֵַַַַַָָּבׁשעת

אֹורי מט"טּבפׁשטא ּבחינת ׁשהם תא, ְְְִִֵֶַַָָָ
ּבינה ׁשחכמה נמצא ּביצירה. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהמקּנן

ּומּתן הּמּׂשא ּבעׂשּית ׁשּלֹו ֲִֶַַַַַַַָָּדעת
אֹוריתא לפׁשטא הינּו ּביצירה, ְְְִִִִַַָָָָעֹולים
ּבתֹוְך ׁשּיׁש הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ְְְִֵֶַָָֻוכל
ׁשּסביבֹות והארצֹות ְְֲִֶַָָָהעּכּו"ם
אמּונה, לבחינת עֹולים ְְֱִִִִַַָָירּוׁשלים,
קם ּכׁשּזה ּומלכּות. ירּוׁשלים ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנקרא

נֹופל הּוא(ח)זה אמּונה חרּבן ּכי . ְֱִֵֶַָֻ
ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ירּוׁשלים, חרּבן ְְְְְִִֶַַָָָֻנקרא

לברכה זכרֹונם קיט:)חכמינּו לא(שבת : ְְֲִִֵָָָָֹ
מּמּנה ׁשּפסקּו עד ירּוׁשלים ְְְִִֶֶַַָָָָָחרבה

אמּונה. מּׂשאאנׁשי על ּדכּונתם מבאר ׁשם (עּין ְְְֱֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּבאמּונה) הינּוּומּתן ּוכׁשּירּוׁשלים, ְְְֱִֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא ּומּתן, מּׂשא הינּו ְֱֶַַַָָָָהאמּונה,
אּלּו אזי – מתּגּברת אֹוריתא, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָּפׁשטא
ועֹולים נֹופלים, והארצֹות ְְְֲִִַָָָהעּכּו"ם
הּקדֹוׁשים הּניצֹוצֹות ּכל ְִִִֶַַָָמּמּנה
סממני אחד־ עׂשר ּבסֹוד ְְְֵֶַַַָָָָׁשּבתֹוכם

חכמינּווזהּוהּקטרת. ׁשאמרּו ְְֶַֹ ֶ ְֲֵֶָָ
לברכה כ:)זכרֹונם ׁשלׁשה(סנהדרין : ְְְִִָָָָֹ

ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו ְְְְִִִִִֵַָָָמצוֹות
זרעֹו ּוכריתּות הּמלְך, העמדת ְְֲִֶֶֶַַַַָָָלארץ:
והא ּבית־הּמקּדׁש. ּובנין עמלק, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָׁשל
היא הּמלְך העמדת ּכי ּתליא, ְְֲִִֶֶַַַַָָָּבהא
זרעֹו ּוכריתּות ּכּנ"ל. אמּונה ְְְֱִִַַַַָּבחינת
ׁשעֹולים הּניצֹוצֹות הם עמלק, ֲִִֵֵֶֶַָׁשל
ּבבחינת והארצֹות, העּכּו"ם ְְֲִִִֵַַָָָמּבין
ּכמֹו הּקטרת, סממני ְְְֵֶַַַַָָָֹאחד־ עׂשר

ּבּמדרׁש א')ׁשּמּובא פ' לּמה(רות : ְִֶַָָָָ
ׁשל זרעֹו ּכריתּות ּפרׁשת ְְְְִִֶַַָָָנסמכה

(Ê).יח יאמץ.(Á)תיקון מלאם ולאם פסוק על תולדות פרשת רש"י
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לֹומר מׁשקלת, לפרׁשת ְְֲִֵֶַַָָָֹעמלק
עמלק, מלחמת היה מׁשקלת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּבעון
ּבית־הּמקּדׁש, ּובנין ּכּידּוע. הְך, ְְְְִִֵַַַַַַָָוהינּו
ׁשהּוא הּפנים, אֹור ּבחינת ְִִֶַַָהּוא
הּנׁשמה, חּדּוׁש הּמחין, חּדּוׁש ְְִִִִַַַָָֹּבחינת
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

לג) נבנה(ברכות ּכאּלּו ּדעה, ּבֹו ׁשּיׁש מי :ְְִִִֵֵֶֶָ
וכּנ"ל: ּבימיו ְְְִֵַַַָָָּבית־הּמקּדׁש

מּבחינת:וזהט הּנעׂשה החׁשמ"ל, ְ ֶ ְְֲִִֶַַַַַַ
ּומלּביׁש ּבלבבֹו, אמת ְְְֱִִֵֶַָודֹובר
ּכי רצּועֹות, ּבחינת הּוא ְְְֱִִַָָלהאמּונה,
הינּו מלכּות, מּקיפי הם ְְְִֵֵַַַרצּועֹות
ׁשמּואל לרב רב ׁשאמר וזה ְְְֱֵֶֶַַַָָאמּונה.

ׁשילת כא)ּבר ליּנּוקא,(ב"ב ּתמחי ּכד : ְְִִֵַַַַָ
ּדמסאני. ּבערקתא אּלא ּתמחי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלא
ׁשּכתּוב ּכמֹו טהרה, לׁשֹון – ְְְֳִֵֶָָָּתמחי

מד) יּנּוקא,(ישעיה ּפׁשעיָך. כעב מחיתי :ְִִֶַָָָָָ
ּבחינת היא הּקטן, מאֹור ּבחינת ְְִִִִַַַָָֹהיא
ּבערקתא אּלא תמחי לא ְְְְִֵֵֶַָָָָׁשנה.
ּתפּלין, ׁשל רצּועֹות הינּו – ְְְְִִִֵֶַָּדמסאני
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָּכמֹו

יז) "מחּוט(סוטה אברהם ׁשאמר ּבׂשכר :ְְִִֶַַַָָָ
לׁשני ּבניו זכּו ּנעל" ׂשרֹוְך ְְְִֵַַַָָָועד
ולרצּועֹות ּתכלת, ׁשל לחּוט ְְְְְִִֵֶֶמצוֹות:
ּתרּגּומֹו: ּנעל, ׂשרֹוְך ועד ּתפּלין. ְְְְִִֶַַַַׁשל
רֹוצה ּכׁשאּתה הינּו: ּדמסאני. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָערקתא
מּׂשא הינּו הּקטן, הּמאֹור את ְְִֶַַַַָָָֹֹלׁשמר
מּמּנה יינקּו ׁשּלא ּבאמּונה, ְֱִִֶֶֶַָָָֹּומּתן
את לׁשמר ּתּוכל לא ְִִִֶַַֹֹהחיצֹונים,

יּנּוקי, הינּו הּקטן, מאֹור הינּו ְְֵַַַַַַָָָֹהּנּנס,
רצּועֹות הינּו ּדמסאני, ּבערקתא ְְְְְְִֵֶַַָָָאּלא
חׁשמ"ל ׁשּתמׁשיְך הינּו ּתפּלין. ְְְְִִִֶֶַַַַׁשל
האמּונה, את להלּביׁש לּבא" ְְֱִִִִֶַָָָָמ"ּבינה
ּבן ׁשמעֹון את יׁשּמׁש ּבחינת: ְְְְִִֵֶֶַַַהינּו
אמת ודֹובר ׁשּיקּים הינּו ּכּנ"ל, ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָנּנס
ּומּתן, הּמּׂשא עׂשּית ּבׁשעת ְְֲִִִַַַַַָָָּבלבבֹו

ספרא. ש"ע,ּגמטרּיאּורצּועהּכרב ְְְַַָ ָ ְִִַָ
ׁשהּוא הּזה, החׁשמ"ל ידי ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַֹלרמז
נׁשמר ּבלבבֹו, אמת ּדֹובר ְְְֱִִִֵֶַָָּבחינת:
הּמחין הינּו והּנׁשמה, ְְְֱִַַַָָָָֹהאמּונה,
הּפנים, מאֹור ּומקּבלת ְְִֵֶֶֶַַָָׁשּבתֹוכּה,
עליֹונים, ּפנים ׁשל נהֹורין ש"ע ְְִִִֶֶֶָׁשהּוא

ּכּידּוע. "ואמת" מּתּקּון וזהּוהּנמׁשכין ְְֱִִִִֶֶַַַָָ ֶ 
הנ"ל)ׁשאמר לר"ש רב קרי,(שם ּדקרי : ְֵֵֶַָָָ

ּכי לחברֹו. צוּתא להוי קרי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָּודלא
ּבר ׁשהּוא מי ּתינח הא קׁשה: ִֵֶֶַַַָָָָהּדבר
ּבאמּונה, ּומּתן ּבמּׂשא ועֹוסק ְְְֱֵֶַַָָָָאֹורין
אצלֹו, טֹובה הּוא ּומּתן הּמּׂשא ְֲֶַַַַָָָאזי
מי אבל מתחּדׁשין. ׁשּלֹו ְְֲִִִִֶֶַַָֹׁשהּמחין
יׁש הנאה מה אֹורין, ּבר אינֹו ְֲֵֵֶַַָָָׁשהּוא

ׁש מילֹו ּדע, ּומּתן. ּבמּׂשא עֹוסק ְִֵֶַַַָָ
ּבאמּונה, ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסק ְֱֵֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשהּוא לחברֹו טֹובה עֹוׂשה ֲֵֶֶַָהּוא
מתחּדׁשין חברֹו ׁשל ׁשּמחין ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹמּׁשרׁשֹו,
ׁשּבאמּונה. ׁשּלֹו ּומּתן הּמּׂשא ְֱֶֶֶַַַָָָּבתֹוְך
אֹורין, ּבר ׁשהּוא מי קרי, ּדקרי ְְְִֵֵֶֶַָָָוזהּו:
ּבתֹוְך ׂשכלֹו ׁשּנתחּדׁש לֹו טֹובה ְְְֲִִֵֶַַָאזי
חדׁשים מחין לֹו ויהיה ְְֱֲִִִֶָָָֹהאמּונה,
קרי ּודלא הּבֹורא. ולדבקּות ְְְְִִֵֵֵַָָללּמּוד
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עֹוׂשה ׁשהּוא הינּו לחברֹו, צוּתא ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָלהוי
ׁשּמּׁשרׁשֹו: לחברֹו ְֲִֵֶַָָטֹובה

ראׁש־ הּׁשנה,וזהיא ּתקיעֹות ּבחינת ְ ֶ ְְִִַַָָֹ
ּבחינת הּוא ראׁש־הּׁשנה ְִִַַָָֹּכי
מּׂשא ּבחינת ׁשהּוא ּכּידּוע, ְִֵֶַַַַָָָׁשנה,
ּפׁשטא ּבחינת ּבאמּונה, ְְֱִֶַַָָָָּומּתן
ּבדיני עֹוסק ּבחינת ְְְִִֵֵַַָאֹוריתא,
התעֹוררּות הם ּותקיעֹות ְְְִִֵָממֹונֹות.

מאֹור(ט)הּׁשנה הּמחין חּדּוׁש ׁשהּוא , ִִֵֵֶַַָֹ
ּפני התאּדמּות הּוא ּומּזה ְְְִִִֵֶַַָהּפנים.
מּפנים אֹורֹות ׁשּנתעֹוררּו ְְִִִֵֶַַָהּתֹוקע,

ְִֶעליֹונים:

ידעיּפרּוׁש:וזהּו העם אׁשרי ְ ֶ ֵַ ְ ֵ ָ ָ ְֹ ֵ 
– העלאתתרּועה ּבחינת הּוא ְ ָ ְֲִַַַָ

ׁשּבתֹוְך הּקטרת, סממני ְְְֵֶֶַַַַָָָֹאחד־ עׂשר

סביבֹות הּׁשֹוכנים והארצֹות ְְְֲִִַַָָָהעּכּו"ם
ׁשּנתחּברים ּבאמּונה, ּומּתן ְְֱִִֶֶַַַַָָָהּמּׂשא

וזה: הּניצֹוצֹות. תרּועה;אליו ידעי ְְִֵֶַָֹ ֵ ְ ָ 
– התחּברּות.ידעי –לׁשֹון ּתרּועה ְֹ ֵ ְְְְִַ ָ 

הם הּניצֹוצֹות ּכי ׁשבירה, ְְִִִִֵַָמּלׁשֹון
ּכלים. ּפנימּׁשבירת ּבאֹור ה' ְְִִִֵַ ָ ֶ 

– ּכמֹויהּלכּון ּומּתן, מּׂשא ּבחינת ְ ַ ֵ ְְִַַַָָ
לג)ׁשּכתּוב זבּולּון(דברים ׂשמח : ְְֶַָ

ּומּתן ּבמּׂשא ּכׁשעֹוסק הינּו ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבצאתָך.
נׁשמתֹו את להביא ּכדי ְְְֱִִֵֶֶָָָּבאמּונה,
רּבה לּבקרים חדׁשים ְְֲִִִִַַַָָָּבבחינת:
הּפנים, מאֹור לקּבל ּכדי ְְֱִֵֵֵֶַַָָאמּונתָך,
על־ הּנׁשמה, חּדּוׁש הּמחין, ְִִִַַַָָֹחּדּוׁש
על־ידי הּניצֹוצֹות ּכל עֹולים ְְִִֵֵֶַַָידי־זה

הּקטרת: סממני ְְֵֶַַַַָָָֹאחד־עׂשר

לה תפילה

L‡¯a˜ÊÁ ÏB˜a ÏB„b ÏB˜a .¯Ó‡ È¯Ó‡ ¯ÈÚa ÌÈ¯ÚL ÈÁ˙Ùa ‡¯˜‡ ˙BiÓB‰ ¿…ƒ∆¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¬»«…≈¿»¿»»
¯ˆBi‰ „Èa BÓk E„È· È��‰ .¯ÓBb ÈÏÚ Ï‡Ï ‡¯˜‡Â ÈÏB˜ ÌÈ¯‡ ¯Ó ÏB˜a¿«»ƒƒ¿∆¿»»≈»«≈ƒ¿ƒ¿»¿¿¿««≈
‰L˜·‡ ˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa" ‰ËËBL‡ .¯ÓBL ÏÈlÓ ‰Ó ‰ÏÈlÓ ‰Ó ¯ÓBL .¯ÓÁ…∆≈«ƒ«¿»«ƒ≈≈¬¿»«¿»ƒ»¿¬«¿»
‡¯˜‡ ‰Â‰È Ï‡ ÈÏB˜" .¯ÓB‡Â ¯Ó¯Ó˙‡Â ÏB„b ÏB˜a ˜ÚÊ‡Â "ÈLÙ� ‰·‰‡L ˙‡≈∆»¬»«¿ƒ¿∆¿«¿»¿∆¿«¿≈¿«ƒ∆¿…»∆¿»
‰Â‰È EÈÏ‡ .È�ÎÓÒÈ ‰Â‰È Èk È˙BˆÈ˜‰ ‰�LÈ‡Â Èz·ÎL È�‡ .‰ÏÒ BL„˜ ¯‰Ó È��ÚÈÂ««¬≈ƒ≈«»¿∆»¬ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¡ƒƒƒ¿…»ƒ¿¿≈ƒ≈∆¿…»

."ÔpÁ˙‡ ‰Â‰È Ï‡Â ‡¯˜‡∆¿»¿∆¿…»∆¿«»

(Ë).ט אות ס, סימן לקמן עיין
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B�Ba¯Á˙Bt‰ .B˜„v‰a ıÙÁÂ ÚL¯Ï ‰ÙBv‰ ˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰ ÔB„‡ .ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¬»«¬ƒ¿«¿ƒ«∆»»»¿»≈¿ƒ»¿«≈«
‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eL‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ .‰·eL˙· È˜ÙB„Ï ¯ÚL««¿¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆»ƒ¿»¿≈»
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÈÚLÙe È˙B�BÚÂ È‡ËÁ Ïk ÏÚ ‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ EÈ�ÙÏ¿»∆ƒ«¿≈»«»¬»««¬«¿»«∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
È˙Ó „Ú ‰Â‰È ‰·eL" .‰ÚM‰ ˙‡ ÈÏÚ Û¯Ëz Ï‡Â .‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ EÈ�ÙÏ¿»∆ƒ¿««««∆¿«ƒ¿…»«∆«»»»¿…»«»»
˙ÈL‡¯Ó Èk ."Ì„˜k e�ÈÓÈ LcÁ ‰·eL�Â EÈÏ‡ ‰Â‰È e�·ÈL‰ .EÈ„·Ú ÏÚ ÌÁp‰Â¿ƒ»≈«¬»∆¬ƒ≈¿…»≈∆¿»»«≈»≈¿∆∆ƒ≈≈ƒ
,‰LB„w‰ E˙ÓÎÁa ÌÏBÚ‰ ˙‡¯aL Ì„˜ Èk .˙Èlb d˙B‡ ÌÈ�ÙlÓe zÚ„B‰ ˙‡Êk»…»¿»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»ƒ…∆∆»»»»»¿»¿»¿«¿»
Ì„Â ¯N· Èk zÚ„È Èk .ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰·eL˙ Èk .‰lÁ˙ ‰·eLz‰ ˙‡ zÓ„˜‰ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ»ƒ¿»»¿»»»ƒ»«¿»ƒ»»»»
e�¯ˆÈ zÚ„È ‰z‡Â ."Èn‡ È�˙ÓÁÈ ‡ËÁ·e ÈzÏÏBÁ ÔBÚa Ô‰" .e�ˆ¯˜ ¯ÓÁÓe ,e�Á�‡¬«¿≈…∆…«¿≈¿»»¿ƒ¿≈¿∆¡«¿ƒƒƒ¿«»»«¿»ƒ¿≈
ıÙÁ ‰z‡ Èk .e�È·B‡ÎÓÏ È¯ˆe e�È˙BkÓÏ ‰ÏÚz zÓc˜‰ ÔkŒÏÚ .e�Á�‡ ¯ÙÚ Èkƒ»»¬«¿«≈ƒ¿«¿»¿»»¿«≈¿ƒ¿«¿≈ƒ«»»≈
‰˙ÏÚ ‰lÁzÓ Ôk ÏÚ .ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÏBÚ‰ ˙˙ÁL‰a ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚ‰ Ìei˜a¿ƒ»»¿≈«»»≈¿«¿»«»»«¿»«≈ƒ¿ƒ»»¿»
‰Ó Ï·‡ .EÈÏ‡ ‡·pL ˙Ú ÏÎa EÈ�ÙÏ e�˙·eLz Ïa˜zL EÈ�ÙÏ ‰·LÁÓa ˙‡Ê…¿«¬»»¿»∆∆¿«≈¿»≈¿»∆¿»≈∆»…≈∆¬»«
˙eiÓL‚Â ,ÌÈ‡ËÁ‰ ˙ÏeˆÓ ÔÂÈ Ck Ïk e�· eÒt˙�Â eÊÁ‡˙� ¯·Î Èk ¯a„p ‰Óe ¯Ó‡p…««¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¬¿ƒ¿¿»»»¿≈¿««¬»ƒ¿«¿ƒ
EÈÏ‡ ·eLÏ e�ÓˆÚa e�Ï ‰L˜Â ,„‡Ó e�È„È ‰ËÓe e�Ák Lz ¯L‡ „Ú ,¯ÓÁ‰ ˙¯ÈÎÚ¬ƒ««…∆«¬∆«…≈»»»≈¿…¿»∆»¿«¿≈»≈∆
e�·ÈLz EÓˆÚ· ‰z‡L ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ Ì‡ Èk ‰Â˜z ÌeL ÈÏ ÔÈ‡Â .˙Ó‡a∆¡∆¿≈ƒƒ¿»ƒƒ««¬∆»«ƒ∆«»¿«¿¿¿ƒ≈
e�È˙BÁ�‡Â e�È˙B˜�‡ EÈ�ÙÏ ‰‡¯ÈÂ ‰ÏÚÈÂ .EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a e�¯ÈÊÁ˙Â¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆¿«¬∆¿≈»∆¿»∆∆¿≈¿«¿≈
EÈÏ‡ ˙Ú ÏÎa ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈkÁÓe ÌÈtˆÓe ÌÈÁp‡˙Ó e�‡M ‰Ó ,e�È˙BpÁ˙e e�È˙BlÙ˙e¿ƒ≈¿ƒ≈«∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿»≈≈∆
e�ÈNÚÂ e�¯¯BÚ˙� el‡k ,e�ÈÏÚ ÏËenM ‰Ó Ïk e�ÈNÚ el‡k ,˙Ó‡· EÈÏ‡ e�·ÈLzL∆¿ƒ≈≈∆∆¡∆¿ƒ»ƒ»«∆»»≈¿ƒƒ¿«¿¿»ƒ
e�‡ ÔÈ‡ Èk .e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ e�È‡ËÁ Ïk ÏÚ ,Ï˜Ln‰ ˙·eLz ,‰ÓÏL ‰·eL¿̇»¿≈»¿««ƒ¿»«»«»≈«¬≈¿»≈ƒ≈»
„BÚ ‰NÚ‡ Ï·Ï ,‰zÚÓ Ïˆp‰Ï CÈ¯ˆ È�‡M ‰nÓ Ïˆp‰Ï CÈ‡Â ,˙BNÚl ‰Ó ÔÈÚ„BÈ¿ƒ««¬¿≈¿ƒ»≈ƒ«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈«»¿«∆¡∆
ÔÈ‡Â .‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ,ÈzÓ‚tM ‰Ó „BÚ ÌbÙ‡ Ï·Ï ,‰p‰ „Ú È˙ÈNÚM ‰Ó«∆»ƒƒ«≈»¿«∆¿…«∆»«¿ƒ¿«¬»»ƒ«¬∆¿≈
EÓˆÚa ‰z‡L ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ Ì‡ Èk ‰Â˜˙Â ‰ÎÈÓÒ ÌeL ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ««¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ∆«»¿«¿¿
ÈˆÙÁ Ïk È¯Èc‡Â ‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜" ˙Ó‡ È˜Ècˆ ˙eÎÊa .e��ew˙a ˜ÒÚz«¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈¡∆¿ƒ¬∆»»∆≈»¿«ƒ≈»∆¿ƒ
‡lL EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚÂ .È‰Ï‡ ‰z‡ Èk ‰·eL‡Â EÈÏ‡ È�·ÈL‰ ÌÁÎÂ Ì˙eÎÊa ,"Ì·»ƒ¿»¿…»¬ƒ≈ƒ≈∆¿»»ƒ«»¡…»¿»¿≈ƒ¿«¬∆∆…

Ú ·eL‡,˙B·a¯ÚÓ‰ È˙BÚ„Â ,˙Bp‚Ó‰ È˙B·LÁÓe Ú¯‰ Èk¯c ˙‡ ·ÊÚ‡Â .ÈzÏe‡Ï „B »¿ƒ«¿ƒ¿∆¡…∆«¿ƒ»»«¿¿««¿À¿≈««¿À¿»
È˙BlÚÙe ÌÈÚ¯‰ ÈNÚÓ Ïk ÈÏ e‡a Ì„È ÏÚ ¯L‡ ,ÌÈa¯Ó‰ ˙Úc‰ ÈÏeaÏa ÏÎÂ¿»ƒ¿≈««««¿Àƒ¬∆«»»»ƒ»«¬«»»ƒ¿À«

.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ È¯Ó‚Ï ÈÏÚÓ ˜lÒÏe ·ÊÚÏ ‰kÊ‡ Ìlk .ÌÈ¯f‰«»ƒÀ»∆¿∆«¬…¿«≈≈»«¿«¿≈≈«»¿«»

È�¯ÊÚÈÏÎNÂ È˙ÓÎÁÂ Èz·LÁÓe ÈÁBÓ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰kÊ‡Â .È˙ÓÎÁ ˙‡ Ôw˙Ï ‰zÚÓ »¿≈ƒ≈«»¿«≈∆»¿»ƒ¿∆¿∆ƒ¿…∆ƒ«¬«¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌeL ÈzÚ„a Ò�ÎÏ ÁÈp‡ ‡ÏÂ .ÌÈi�BˆÈÁ ˙BiÏÎNÂ ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈«¬»»¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿…«ƒ«ƒ¿…¿«¿ƒ
˙B¯È˜Á ÏL ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁ Ô‰ ,ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰ÓÎÁ ÌeLÂ ‰�BˆÈÁ ‰·LÁÓ«¬»»ƒ»¿»¿»ƒ»¿»≈»¿ƒƒ∆¬ƒ
ÏaÏ·Ï Án‰ ÏÚ ÌÈÏBÚ‰ ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁÂ ˙B¯È˜Á È�È�Ú ¯‡L Ô‰Â ,‡ÈÙBÒBÏÈt‰«ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿»≈¬ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ««…«¿«¿≈



461לה ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

¯Á‡ ÌBÏLÂ ÒÁ ¯‰¯‰Ï B‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ EÈÎ¯„e EÈ˙B‚‰�‰ È�È�Úa ¯˜ÁÏ ,E˙„B·ÚÓ≈¬»∆«¬…¿ƒ¿¿≈«¿»∆¿»∆«¿»¿«¿≈«¿»««
˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁ È�È�Ú ÏÎ ¯‡L ÔÎÂ ,ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È¯LÎe ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¬ƒƒƒ¿≈≈«»¬ƒƒƒ¿≈¿»»ƒ¿»≈»¿ƒƒ
Ì‰È�t „‚�Â Ì‰È�ÈÚa ÌÈÓÎÁ Ì‰ ¯L‡ ‰f‰ ¯Bca Ë¯Ù·e ,ÌÏBÚa ÌÈ‚e‰p‰ ˙e�ˆÈÏÂ¿≈»«¿ƒ»»ƒ¿»««∆¬∆≈¬»ƒ¿≈≈∆¿∆∆¿≈∆
˙ÓÎÁÂ eÒ‡Ó ‰Â‰È ¯·„·" Èk ,ÏÏk ˙BÓÎÁ Ì�È‡ ˙BÓÎÁ‰ el‡ Ïk ˙Ó‡·e .ÌÈ�B·�¿ƒ∆¡∆»≈«»¿≈»»¿¿»ƒƒ¿«¿…»»»¿»¿«
E˙„B·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡L ˙Bi�BˆÈÁ ˙BiÏÎNÂ ˙BÓÎÁ È�ÈÓ Ïk ¯‡MÓ ÔÎÂ ."Ì‰Ï ‰Ó∆»∆¿≈ƒ¿»»ƒ≈»¿¿ƒ¿ƒƒƒ∆≈»¿ƒƒ«¬»¿
·ea¯ÚÂ ÌÈÏeaÏ·e ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏkÓe ˙Bi�BˆÈÁ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏkÓe ,˙BizÓ‡‰»¬ƒƒƒ»ƒ≈«¬»ƒƒƒ»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿
.Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â .È�ËlÙ˙e È�¯ÓL˙Â È�ÏÈvz ÌlkÓ ,˙Úc‰«««ƒÀ»«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿»≈¿»∆«
ÒÁ Ò�ÎÏ ÁÈp‰Ï ÏÈÁ˙‡ ‡lL ,Èz·LÁÓe È˙ÓÎÁÂ ÈÁÓ ˙‡ ¯ÓL˙Â È„Úa Ô‚˙Â¿»≈«¬ƒ¿ƒ¿…∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿ƒ∆…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿…«
ÌeL ‡ÏÂ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁn‰ el‡Ó ‰·LÁÓ ÌeL Èz·LÁÓe ÈÁBÓe ÈzÚ„a ÌBÏLÂ¿»¿«¿ƒƒ«¬«¿ƒ«¬»»≈≈««¬»»¿…
:‰ÏB„‚ ‰M„˜a „ÈÓ˙ Èz·LÁÓe ÈÁÓ ˙‡ Lc˜Ï ‰kÊ‡Â .ÏÏk ‰�BˆÈÁÂ ‰¯Ê ‰·LÁÓ«¬»»»»¿ƒ»¿»¿∆¿∆¿«≈∆…ƒ«¬«¿ƒ»ƒƒ¿À»¿»

ÈkÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÂ ÌÈÚ¯‰ ÈNÚÓ ÏkL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È ‰Ï‚� EÈ�ÙÏ ƒ¿»∆ƒ¿∆¿…»¡…«≈…≈¬«∆»«¬«»»ƒ¿»«¬»ƒ
È�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLt‰Â ˙B�BÂÚ‰ÂÏÚ ˜¯ ÈÏ‡ e‡a Ìlk ,E ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆À»»≈«««

dÒÙ˙Ï Èz·LÁÓ ˙‡ ÊÁ‡Ï ,Èz·LÁÓ ˙‡ Lc˜Ï Èz¯‰Ê� ‡lL È„È ÏÚ .„·Ï ‰Ê È„È¿≈∆¿»«¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆«¬«¿ƒ∆¡…∆«¬«¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ .ÌÏBÚaL ¯e‰¯‰ ÌeLÂ ˙Úc‰ ÏeaÏa ÌeL da Ò�ÎÏ ÁÈp‰Ï ÈÏ·Ï ,d¯L˜Ïe¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿…»ƒ¿«««¿ƒ¿∆»»¿…
˙B¯Ê ˙B·LÁÓa Èz·LÁÓe ÈzÚc ˙‡ ¯fÙÏ ÈzÁp‰L „Ú ,ÁnaL ‰·LÁn‰ Èz¯ÓL»«¿ƒ««¬»»∆«…««∆ƒ«¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ«¬«¿ƒ¿«¬»»
ÔÎ BÓk ,Ána ‰¯Ê ‰·LÁÓ ÈzÒ�Î‰M ‰Ó ÏÎÂ .Ï·‰Â ˙eËL ÏL ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁÂ¿»¿ƒƒ∆¿»∆∆¿»«∆ƒ¿«¿ƒ«¬»»»»«…«¿≈
ÈzÒt˙pL ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙Bcn‰ Ïk ‰�·� ‰Ê ÏÚÂ .ÈÏÎN ˙M„˜ ËÚÓ˙�ƒ¿«≈¿À«ƒ¿ƒ¿«∆ƒ¿∆»«ƒ»¿»««¬»∆ƒ¿«¿ƒ
e¯·Ú ¯L‡ LÈ‡k ÂLÎÚ ÌÏBÚa CÏB‰ È�‡ ¯L‡ „Ú ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ Ì‰a»∆ƒ¿««««∆«¬∆¬ƒ≈»»«¿»¿ƒ¬∆»¿
ÌÈ‡�BO‰Â ÌÈ·¯B‡‰ Ïk ÔÈ„ÚÂ ,BÙe‚a ÌÈ·eÁz ÔÈ„ÚÂ ,ÌÈÁÓ¯e ÌÈvÁ È�ÈÓ Ïk Ba»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ«¬«ƒ¿ƒ¿«¬«ƒ»»¿ƒ¿«¿ƒ
ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Ï Á¯·È Ï·Ï Ú‚¯Â ˙Ú ÏÎa B˙B‡ ÌÈ·¯B‡Â ÌÈ··BÒÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰¿ƒ«¬»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆«¿«ƒ¿«¿≈∆¿
‰·LÁn‰ Ì‚t È„È ÏÚ ‰Ê ÏÎÂ ."ÈzLÁ� „ÈaÎ‰ ‡ˆ‡ ‡ÏÂ È„Úa ¯„b" .ÒB�Óe ‰Ïv‰«»»»»««¬ƒ¿…≈≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¿≈¿«««¬»»
„Ú ,„‡Ó „‡Ó ÈzÚc ¯ft˙� ¯L‡ „Ú ,‰Êa „‡Ó ÚLÙÏ È˙Èa¯‰ ¯L‡ ,ÁnaL∆«…«¬∆ƒ¿≈ƒƒ¿…«¿…»∆«¬∆ƒ¿«≈«¿ƒ¿…¿…«
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לותורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מרעים עלי אתּבקרב לאכל ִ ְ ָֹ ַ ְ ֵ ִ ֶ ֱ ֶֹ 
וכּו': כז)ּבׂשרי (תהלים ְ ָ ִ ְ 

ּכלל,א מּיׂשראלוזהּו נפׁש ּכל ּכי ְ ֶ ְ ָ ְִִִֵֶֶָָ
ּבׁשבעים מׁשרׁש ְְְִִָֻהּוא
נפׁש וׁשבעים יעקב, ּבית ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹנפׁש

מׁשרׁשי יעקב, ּבית ּבׁשבעיםׁשל ם ְְְֲִִִֵֶַָֹֻ
ּתֹורה ׁשל זה(א)ּפנים לעּמת וזה . ְְִֶֶֶַָָֻ

נפׁש ׁשבעים ׁשּכנגד האלקים, ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָֹעׂשה
לׁשֹון, ׁשבעים הם יעקב, ּבית ְֲִִֵֵֶַָֹׁשל
רעה מּדה לּה יׁש ולׁשֹון לׁשֹון ְִֵֶָָָָָָָׁשּכל
ּבחברּתּה, ּׁשאין מה עצמּה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּבפני
מרחקים הם האּלּו הּמּדֹות ְֲִִֵֵֵַַָָֻּומחמת
ּוכׁשהּנפׁש ּתֹורה. ׁשל ּפנים ְְִִִִֶֶֶֶַָָמּׁשבעים
יד ּתחת ּבּגלּות ּבאה יעקב ּבית ֲֵֶַַַַַָָָֹׁשל
ּבמּדֹותיהם הינּו לׁשֹונֹות, ְְְְִִִֵֶַׁשבעים
קלין, ׁשבעין ראמת היא אזי ְֲִִִִִַַָָָָהרעים,

לב.(‡) תיקון עיין



לו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מרעים עלי 467 ִ ֵ ְ ַ ָֹ ְ ִּבקרב

צֹועקת היא הּלדה ׁשּקדם ִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכּיֹולדת
קלין רמט:)ׁשבעין פנחס ּכנגד(זוהר , ְְִִִֶֶָ

ׁשּבלא יענָך, ׁשּבמזמֹור ּתבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַֹׁשבעין
ּכלל, וזהּו לילד. לּה אפׁשר אי ְְְִֵֵֶֶֶָָָזה
לּה ׁשּיׁש קדם מּיׂשראל נפׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּכל
מנּסין אזי ּובעבֹודה, ּבתֹורה ְְְֲֲִִַַַַָָהתּגּלּות
ׁשל ּבגלּות הּנפׁש את ְְְִֶֶֶֶַָָּומצרפים
ּבתאוֹותיהן. הינּו לׁשֹון, ְְְֲִִֵֶַַָׁשבעים
אזי ּבּגלּות, ּבמּדֹותיהן ּבאה ְְֲִִֵֶֶַַָָָּוכׁשהיא
התּגּלּות ּכי קלין, ׁשבעין ראמת ְְִִִִִִַַָָהיא
התּגּלּות קדם ּכי לדה, ּבחינת ְְִִִִֵֶַַָֹהיא
עּבּור, ּבבחינת היא אזי ּתֹורה, ְֲִִִִֶַַָׁשל
ּכעצמים מּמּנּו, נעלם היא ְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

הּמלאה ּבבחינת(ב)ּבבטן לא), :(דברים ְְְִִֵֶֶַַָ
ּבּגלּות הינּו אסּתיר, הסּתר ְְְְִִֵַַַַָָֹואנכי
ּכי לׁשֹון. ׁשבעים ׁשל הרעֹות ְִִִִֶַָָָּבּמּדֹות
ׁשרֹוצה ּומי לּפרי, קדמה ְְְִִִֶֶַַָָָהּקלּפה
מּקדם לׁשּבר צריְך הּפרי, ְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹלאכל
מכרח ההתּגּלּות, קדם לכן ְְְִִֵֶַַַָָָֹֻהּקלּפה.
הינּו ּבּגלּות, לבֹוא ְֶֶַַַָָהּנפׁש
ולבֹוא לׁשּברם, ּכדי ְְְְְִֵֵֶַָָּבמּדֹותיהם,

להתּגּלּות: ְִַַַַָאחר־ ּכְך

לׁשֹון,ודע,ב ׁשבעים ׁשל ׁשּכללּות ְ ַ ְְִִֶֶָָ
הּללּו, הרעֹות מּדֹותיהן ִֵֶֶַָָָׁשל
הּכללי, ּתּקּון והּוא נאּוף. ּתאות ְְֲִִִִַַַָהיא
ּבקל אזי הּזאת, הּתאוה ׁשּמׁשּבר ְְֲֲִֵֶַַַַַַָֹמי
זה, ּובׁשביל הּתאוֹות. ּכל לׁשּבר ְְֲִִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשל ּכלל ׁשהּוא לפי רּבנּו, ְְִֵֶֶֶַָֹמׁשה
ּדעת, ּבחינת ׁשהּוא הּתֹורה, ְְִִֶַַַַַָהתּגּלּות

ּדעת ראׁשית נקרא הּתֹורה א)ּכי .(משלי ְִִִֵַַַָָ
איתא רּבינּוּגם עֹולהמׁשה ִֶַָֹ ַ ֵ ֶ
סי'ּתרי"גּבגימטרּיא רוקח י"ב, הקנה (ספר ְְִִַַָ ְ ַ 

קיג) אופן עמוקות מגלה ּכללּותרצו, ׁשהּוא ,ְֶָ
צריְך היה זה ּובׁשביל הּתֹורה, ְִִִֶַָָָָָּכל
ּכמֹו וכל, מּכל עצמֹו את ְְְִִֶַָָֹֹלפרׁש

ה)ׁשּכתּוב עמד(דברים ּפה ואּתה : ְֲֶַָָֹֹ
מׁשה ּכנגד ׁשהיה ּובלעם ְְִִִֶֶֶֶָָָָֹעּמדי.

ׁשּכתּוב ּכמֹו כד)ּבּקלּפה, ויֹודע(במדבר : ְְְִֵֶַַָָ
אֹותּיֹות ּגם עליֹון, ּבלעםּדעת ְִִֶַַַ ְ ָ 

הּתֹורה, ּכנגד ּבּקלּפה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָמרּמזין
וב'ּכי הּתֹורה, התחלת היאל'היא ְְִִִַַַָָ

ו הּתֹורה, ּפנים,ע'סֹוף ׁשבעים ּכנגד ְְְִִִֶֶַָָ
ּתֹורה.מ'ּו ׁשּנּתנה יֹום ארּבעים ְְְִִֶֶֶַָָָּכנגד

הּוא לפיכְך ּבּקלּפה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַָָּומחמת
ּכמֹו ּביֹותר, הּזאת ּבּתאוה ְְְֲֵַַַָָֹֻמׁשּקע

כב)ׁשּכתּוב הסּכנּתי(שם ההסּכן ּגם.(ג): ְְְִִֵֶַַַַָ 
התּגּלּות לֹו ׁשהיתה קדם ְְִֵֶֶַָָֹיֹוסף,
ּכמֹו ּבינה, חכמה הינּו ְְְִַַָָָָּבּתֹורה,

קיא)ׁשּכתּוב ּכי(תהלים חכמה; ראׁשית : ְִִֵֶָָָ
תקרא לּבינה ב)אם ׁשּזכה(משלי וקדם . ְְִִִֶֶַָָָָֹ

לבֹוא הצרְך הּתֹורה, ְְְִַַַָָֻלהתּגּלּות
הּתאוה ּבתֹוְך ּבצרּוף ְְְֲִֵַַָָּבנּסיֹון
הּנ"ל, לׁשֹון ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶַַַָָהּכלליּות
הּקלּפה וׁשּבר ּבּנּסיֹון ׁשעמד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָועל־ ידי
הינּו לּפרי, זכה לּפרי, ְְְְִִֶַַַָָָָׁשּקדמה
חכמה ׁשהיא הּתֹורה, ְְְִִֶַַָָָלהתּגּלּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו מא)ּובינה, אין(בראשית : ְִֵֶָָ
ּכמֹוָך: וחכם ְָָָָנבֹון

יא.(·) ע"ב.(‚)קהלת קה סנהדרין עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תסח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

זכרֹונםּובׁשביל חכמינּו ּדרׁשּו זה ִ ְ ִ ְְֲִֵֶָָָ
יב:)לברכה ּפסּוק:(ברכות על ְִַָָָ

– לבבכם (אחרי וכּו', לבבכם ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַאחרי
נאּוף). זֹו – עיניכם ואחרי מינּות, ְֲִִֵֵֵֶֶַזהּו

עיניו אחר הלְך ׁשמׁשֹון וסוטהּגם (שם, ְִֵַַַַָָ
העיןט:) ׁשתּום נקרא ּבלעם ּגם (במדבר, ְְְִִִַָָָָ
רעהכד) מּדה ּכללּיּות ׁשהּוא מחמת ,ְֲִִֵֶַָָָָ

לׁשֹון: הּׁשבעים ׁשל רעֹות מּדֹות ְִִִֶֶַָָׁשל

ׁשללפיכג ראׁשֹון ּפסּוק ּכׁשּקֹורין ְ ִ ָ ְִִֶֶָ
צריְך ְְִִַַָקריאת־ׁשמע,
ּבבחינת: עיניו, את ְְֲִִִֵֶַַָלהעצים
עינין לּה ּדלית ׁשּפירּתא ְְְִִִֵֵַָָָעּולימּתא
עיין ז"ל האר"י בכתבי וכמובא צה. דף משפטים (סבא

ג) ס"ק סא סי' הרהּוריבשע"ת ׁשל ּתּקּון ּכי ,ְִִִֵֶ
"ׁשמע" ׁשּיאמר – לאדם ׁשּבא ְְֶֶַַָָָָֹזנּות

היאּו"ברּוְך נאּוף ּתאות ּכי ׁשם". ֲִִִֵַַָ
מּטחֹול, הינּו ּדמים, מעכירת ְְֲִִִֵַַָָָּבאה
ּביׁשא, ׁשפחה ׁשהיא לילית, ְִִִִִִֶֶָָׁשהיא

רב ּדערב מלכּות(ד)אּמא ׁשהיא , ְְִִֵֶֶַַָ
הּוא ּדׁשמּיא ּומלכּותא ְְְִַַָָָָָהרׁשעה.

ה' יראת אּׁשה ּגבירּתא, ,(ה)ּבבחינת ְְְְִִִִִַַָָ
ׁשלמה ׁשל ים ּבבחינת ְְִִִֶֶַָֹֹׁשהיא
ׁשהם ּבקר, עׂשר ׁשנים על ְֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹומדת

יּה ׁשבטי עׂשר רמא)ׁשנים דף ויחי .(זוהר ְְִֵֵָָָ
מלכּות על עליו מקּבל ְְְֵֶַַָָָָֹּוכׁשאדם
את ׁשּכֹולל הּפסּוקים, ּבאּלּו ְְִִֵֵֶֶַַָׁשמים
יּה, ׁשבטי עׂשר ּבׁשנים ְְְִִִֵֵָָָָנׁשמתֹו
ערב־ מּנׁשמת נׁשמתֹו את ְְְִִִִֵֶֶַַָּומפריׁש
ׁשהיא זֹונה, מאּׁשה הּבאים ִִִֵֶַַָָָרב,

ּבבחינת ׁשהיא ּביׁשא, (בראשיתׁשפחה ְְִִִִִֶַָָ
ּבֹורחת,טז) אנכי ּגברּתי ׂשרי מּפני :ְְְִִִִֵַַַָָֹ

מּמּנה. ונפרדת ּבֹורחת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתאוה
האּׁשה את לגרׁש מׁשּתּדל אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָואם

ּבבחינת הּוא אזי ל)זֹונה, :(משלי ְֲִִַַָ
ּבׁשני ּכי ּגברּתּה: ּתירׁש ְְְְִִִִִֵַָָׁשפחה
ּתבֹות, ׁשּתים־ עׂשרה יׁש אּלּו ְְְִֵֵֵֵֵֶּפסּוקים
וארּבעים יּה, ׁשבטי ׁשנים־ עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנגד
ותׁשע ארּבעים ּכנגד אֹותּיֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָותׁשע
ּובקּבלת יּה. ׁשבטי ׁשּבׁשמֹות ְְְִִִֵֶַַָָאֹותּיֹות
ׁשל ים ּבחינת הּוא ׁשמים, מלכּות ְְִִֶַַַָָֹעל
מּנׁשמֹותיהן נפרד הּוא ְְְִִִֵֶָֹֹׁשלמה,
אּׁשה ּביׁשא, ׁשפחה ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶַָָָּדערב־רב,
יּה, ׁשבטי ּבנׁשמֹות ונכלל ְְְְְִִִֵָָָזֹונה,
הּוא אזי ה', יראת אּׁשה ְְֲִִִַַַָּבחינת
קּבלת ּבׁשעת עינים סגירת ְְְִִִִֵַַַַַַָּבחינת
ׁשעל־ידי להֹורֹות ׁשמים, מלכּות ְְְִֵֶַַַָֹעל
הּוא ׁשמים, מלכּות על ְִַַַַָָֹקּבלת
ּדלית ׁשּפירּתא עּולימּתא ְְְְִִִִֵַַָָּבבחינת
ׁשּכֹוללת הּתאוה ׁשהיא עינין, ֲִִֵֶֶֶֶַַָָלּה
לׁשֹונֹות: ׁשבעים ׁשל רעֹות ְְִִִֶַָהּמּדֹות

הרהּורוכלד לאדם לֹו ּכׁשּיׁש זה ְ ָ ְְִֵֶֶָָָ
לֹו ּדי אזי ּבעלמא, ְְְְֲַַַַַָּבאקראי
אם אבל הּנ"ל. ּפסּוקים ׁשני ְְֲֲִִִֵַַַַָּבאמירת
ׁשל ּבהרהּור רגיל וׁשלֹום, חס ְְְִִֶַָָהּוא,
לצלן, רחמנא הּכללּיּות, ְְֲֲִִַַַַָָָָָהּתאוה
צריְך אזי מּמּנה, להפריד יכֹול ְְְֲִִִֵֶַַָָָואינֹו
קּבלת ּבׁשעת ּדמעֹות להֹוריד ּכן ְְְִִֵַַַַָָּגם

איתא ּכי ׁשמים. ,(ו)מלכּות ְִִִַַָָ

אחרונים.(„) מתקונים ג' ובתיקון התיקונים, לא.(‰)הקדמת ד.(Â)משלי נתיב אמונה, שבילי בספר
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הּמרה מּמֹותרֹות הם ְְִֵֶַַָָָׁשהּדמעֹות
ּו טחֹולׁשחֹורה, היא ׁשחֹורה מרה ְְְִָָָָ

נ"ו) מלכּות(תיקון ּבחינת ׁשהיא ,ְְִִֶַַ
ׁשּמּׁשם זֹונה, אּׁשה ְִִֶָָָָָָהרׁשעה,
ּוכׁשּמֹוריד ּדערב־ רב, ְְְִִֵֵֶֶֶַנׁשמֹותיהן
לחּוץ ויֹוצאין נדחין אזי ְְְְֲִִִַַָּדמעֹות,
נאּוף, הּתאוֹות הינּו ְֲִַַַַָהּמֹותרֹות,
טחֹול ׁשל ּדמים מעכירת ְֲִִִֵֶַַָָהּבאים
ּבמלכּות נׁשמתֹו וכֹולל ְְְְִֵֵַַָָּומהּמֹותרֹות,

ּפסּוקוזהׁשמים. על יֹונתן ׁשּתרּגם ְִַָ ֶ ְִֵֶַָָָ
כה) אהל(במדבר ּפתח ּבֹוכים והּמה :ְִֵֶֶַָֹ
– ׁשמע,מֹועד את וקֹורין ּבכין ֵַ ְ ָ ְ ִ ֶ ְ ַ 

להּנצל ּכדי אּלא עׂשּו לא ְְְִֵֵֶֶָָָֹוזה
ׁשהיא זֹונה, אּׁשה ׁשל ְִִִֵֶֶָָמהרהּור
ולבֹוא לּפרי, הּקֹודמת ְְְִִֶֶַַָָקלּפה

הּתֹורה: ְְִַַָלהתּגּלּות

אזיּוכׁשּבאה הּתֹורה, להתּגּלּות ְ ֶ ָ ְְֲִַַַָ
מההתּגּלּות ְֲִֵֶַַַנעׂשה
ׁשּכתּוב: ּכמֹו חדׁשֹות, ְְֲֶָָָנׁשמֹות
חדּתין ורּוחין נׁשמתין ְְְְְִִִִֶַַָלמעּבד
ׁשּיׁש הּתֹורה היא – ּובתלתין ְְְִִִֵֵֶַַָָּבתרּתין
החכמה; נתיבֹות ּוׁשנים ׁשלׁשים ְְְְִִִַַָָָֹּבּה
אֹוריתא הינּו – ׁשבׁשין ְְְְִִִַַָָָּובתלתא

פח)ּתליתאי ּכׁשהּצּדיק(שבת נמצא, . ְְְִִִִֶַַָָ
מֹוריד אזי ּתֹורה, ּדבר איזה ְְֲִֵֶֶַַַָמגּלה
אחד לכל חדּתין, ְְְִִִֶַָָָנׁשמתין
ּבחינתֹו לפי הּתֹורה ְְְִִִֵַַָָמהּׁשֹומעין
ׁשני לּה יׁש הּתֹורה ּכי ְְִִֵֵַָָָּותפיסתֹו.
ׁשאמרּו ּכמֹו ּולהחיֹות, להמית ְְְְֲִֶַָָֹּכחֹות:

חּיים סם לֹו נעׂשית זכה, – ְְֲִֵֶַַַַָָוׂשמּתם
ז)וכּו' תענית ועיין עב:, ּוכתיב(יומא יד), :(הושע ְְִ

וכּו'. בם ילכּו צּדיקים ה' ּדרכי ְְְְִִִֵֵַַָָיׁשרים
ּכפי אחד לכל הּצּדיק ׁשל הּתֹורה ְְִִֶֶַַַָָָָּכְך
נׁשמה לֹו ׁשּנעׂשה אדם יׁש ְְֲִֵֶֶַָָָָָּתפיסתֹו:
אדם ויׁש הּתֹורה, מהתּגּלּות ְְֲִֵֵַַָָָָָחדׁשה
ּכמֹו להּפּוְך, וׁשלֹום, חס ְְְִֶַָׁשהּוא,
לפי הּכל בם. ילכּו צּדיקים ְְִִִֵֶַַָָֹׁשּכתּוב:
ּתפיסתֹו, ּכפי הינּו ׁשּלֹו, ְְְְִִִֶַַָהּכלי

ׁשּלֹו. הּמחין ּכללּדזהּתפיסת הּוא ְְִִֶַַֹ ֶ ְָ
להּׂשיג אדם לׁשּום אפׁשר ׁשאי ְְְִִֶֶַָָָָּגדֹול,
לא אם הּצּדיק, ׁשל ּבדּבּורֹו ְְְִִִִֶַַֹֹולתּפס
ּכראּוי, קדׁש ּברית אֹות ּתחּלה ְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּתּקן
ׁשל ּדּבּורֹו ולתּפס להבין יכֹול ְְְֲִִִֶַַָָֹואזי
סּלּוקא ּבּזהר: ּדאיתא ְִִִַַַַָָֹהּצּדיק.

אּב עד ואּמאּדיסֹודא ׁשהם(ז)א , ְִִֵֶַַָָָ
ׁשהם י"ה, ׁשהם ּובינה, חכמה ְְִִֵֵֶֶַָָָּבחינת
קדׁש ּברית אֹות ּכׁשּתּקן נמצא, ְְְִִִִֵֶֶָֹֹמחין.
ּבׁשלמּות, ׁשּלֹו הּמחין אזי ְֲִִֵֶַַָָֹּכראּוי,
ּכפי הּצּדיק. ׁשל ּדּבּורֹו להבין ְְְִִִִֶַַָָויכֹול
הּׂשגתֹו: הּוא ּכְך אחד, ּכל ׁשל ִֶֶַַָָָָָהּתּקּון

עליֹוןוזהו מּפי ּכי ּגדֹול, ּכלל הּוא ְ ֶ ְְִִִֶָָ
תצא ּפׁשּוט,(ח)לא אֹור אם ּכי ִִֵֵָֹ

את המקּבל ּכלי ּבחינת לפי ְְְְִִִֵֶַַַַאְך
אם ּבתֹוכֹו; האֹור נצטּיר ּכְך ְְִִֵַָָָהאֹור,
מקּבל הּוא אזי ּבׁשלמּות, הּוא ְְְֲִִֵֵַַַהּכלי
חס ואם, מלא, מאֹורֹות ְְְִִִֵַַָּבבחינת
הּוא אזי ּבׁשלמּות, אינֹו הּכלי ְְְֲִִֵֵַַָוׁשלֹום,
ּכמֹו ואו, חסר מארת ּבבחינת ְְְְִִֵֵַַָָֹֹמקּבל

(Ê).קיח האדר"ז בביאור ועיין שם, הרקיע ובזוהר קי, דף משפטים זוהר ג.(Á)עיין איכה
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ג)ׁשּכתּוב ּבבית(משלי ה' מארת : ְְֵֵֶַָ
בם(ט)רׁשע ילכּו צּדיקים הּוא: וזה . ְְִִֵֶַָָָ

הּבא]וכּו'[ הּפׁשּוט אֹור ּכי , ְִַַָָ
ּוסתים קמיץ ּבחינת הּוא ,(י)מּלעיל, ְְְְִִִִֵַ

הּוא המקּבלים, הּכלי ּבחינת לפי ְְְְְִִִִַַַַַאְך
לפי האֹור ׁשּנצטּיר צירי, ְְְִִִֵֵֵֶַַָּבחינת
ּבבלעם ּכתיב ּכן ועל הּכלי. ְְְְְְִִִִֵַַַָּבחינת

כג) הּנה(במדבר :ּבקמץ.בר – לקחּתי ִֵָ ֵ ְְִַָָָ
אפּלּוּובר ּכי ּבצירי. – אׁשיבנּו ולא ֵ ֵ ְְֲֲִִִֵֵֶֹ

קמיץ ּבבחינת אז ׁשהיא ְְְִִִִִֶַַָָהּלקיחה
ראיה ּברְך. ּבבחינת היא ְְְִִִִֵֵַָָּוסתים,
לפי להצטּיר רֹוצה היה הּוא ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָלזה,
ּבחינת ׁשהיא ׁשּלֹו, הּכלי ְְְִִִִֶֶַַַּבחינת
ּולצרף להׁשיב יכֹול היה ולא ְְְְִֵָָָָָָָֹקללה,
וזה: ּבחינתֹו. לפי ּכלל ְְְְְְִִִֵֶַָָּולהצטּיר
ׁשהיה ּומּפני אׁשיבנּו; ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹּוברְך
ּברְך. ּבחינת הּוא לקיחה, ְְְִִִֵֵַַָּבׁשעת
עליהם ׁשהעיד לפי מה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָּומּפני
יּה, ׁשבטי נקראּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַָָָהּכתּוב

(ׁשּפרׁשּו) רׁש"י[ּכמֹו ז"ל]ׁשּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַ
החנֹוכי כו)על מעיד(במדבר ׁשמי : ְֲִִִֵַַ

מחין, ּבחינת ׁשהּוא יּה, ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַָֹעליהם,
(ּבּגמרא) ׁשּמּובא ְְֶַָָָּכמֹו

היּו](יא)ּבּמדרׁש[ ׁשהעּכּו"ם , ְִֶַַָָָ
מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ְְְִִִָָאֹומרים:
עליהם. הּכתּוב העיד לפיכְך ְְֲִִֵֵֶַָָוכּו',

ׁשּכתּוב יא)וזה נֹותן(דברים אנכי ראה : ְְִֵֵֶֶָָֹ
למעלה ּכי ּדיקא, – ְְְְִִֵֶַַָָלפניכם

ׁשּקמץ]הּוא[ קמץ, ְִִֶַַַָָּבבחינת
נצטּירּוסתים, למּטה לפניכם אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

זה ּובׁשביל הּכלי. ּבחינת לפי ְְְְִִִִִֶַַָהאֹור
ּבדבר להכׁשילם לבלק ּבלעם ְְְְְִִִַַַָָָָָיעץ
וזה ּכליהם. לקלקל ּכדי ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָערוה,
ׁשהּסרּוס הרפּואֹות, חכמי ְְְֵֵֶֶַַָָׁשּכתבּו
סּלּוקא הּוא: וזה למׁשּגע. ְְְִִֶָָָֻרפּואה
ּבחינת: הינּו ואּמא, אּבא עד ְְְִִִַַַַָָָּדיסֹודא

עליהם: מעיד עליׁשמי ּבקרב וזה: ְְֲִִֵֵֶ ֶ ִ ְ ָֹ ַ 
מתּפרׁשיןמרעים, ּדלא רעין ּתרין ְ ֵ ִ ְְְְִִִֵֵָָ

ד.) דף ויקרא ואכילתם,(זוהר הּמחין. הינּו ,ְֲִִַַַָָֹ
ה)ׁשּנאמר הינּו(שה"ש רעים; אכלּו : ְְֱִִֵֶֶַַ

הינּו: קדׁש, ּבׂשר הּוא ְְְְִֶַַַָֹהתחּזקּותם,
ּבׂשרי, את ּבחינתלאכל ׁשהּוא ֶ ֱ ֶֹ ְ ָ ִ ְִֶַ

מּגיע ּתּקּונֹו הינּו ּדיסֹודא, ְִִִִַַַָָסּלּוקא
והּוא ואּמא. אּבא ׁשהם הּמחין, ְְִִֵֶַַַָָֹעד

ידֹו: ׁשעל הּכללי, ליּתּקּון ואיבי צרי ְִִֶַַָָָ ַ ְ ְֹ ַ ִ 
ונפלּו, ּכׁשלּו ּבחינתהּמה ׁשהם ֵ ָ ָ ְ ְ ָ ָ ְִֵֶַ

הּתאוה ּוכׁשּיׁשּבר לׁשֹונֹות. ְְְְֲִִֵֶַַַָׁשבעים
הּתאוֹות ּכל נֹופלים מּמילא ְֲִִֵַַַָָֹהּזאת,

זכרֹונֹורעֹות: רּבנּו לׁשֹון היא הּתֹורה זאת ְְִִֵַַָָֹ

קּדּוׁש, ּכּונֹות סֹוד ׁשהיא ואמר, ְְִִִֶַַָָָָלברכה.

הּׁשם ירצה אם אחר ּבמקֹום :(יב)ויתּבאר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשלעֹוד קדׁש יד מּכתב ְִִֶֶַַָָֹמצאתי
זכרֹונֹו ורּבנּו, מֹורנּו ְְֲִֵֵֵַאדֹוננּו
ּבׁשּנּוי הּזאת הּתֹורה מענין ְְְִִִֵַַַָָָֹלברכה,
חציֹו, קרּוע היה והּניר קצת, ְְְְֶַַָָָָָָלׁשֹון

(Ë).מקומות בכמה בזוהר ע.(È)כדאיתא תיקון פ"ד.(È‡)עיין רבה מוהר"ן(È·)שה"ש חיי בספר עיין
קא. בסימן בקרוב מאמר על זאת שאמר שי"א



לו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מרעים עלי 471 ִ ֵ ְ ַ ָֹ ְ ִּבקרב

הּנׁשאר על ּכתּוב ּׁשּנמצא ְְִִֶַַַָָָּומה
ּפענח צפנת וזהּו: ְְְְְִֵֶֶַַַַָהעּתקּתי.
סֹוד ּתֹורה... ּפנים... ׁשבעים ְְְִִִִַָָָּדמגלין...

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה)אחר, אחר(משלי וסֹוד : ְְֵֵֶַַָ
ּבּזהר ּכּמּובא ּתגל, לדאל תיקון (בתיקונים ְַַַַָָֹ

סט) מהּדל"תנו הּנקּדה ּכׁשּמפסיק ,ְְְִֵֶֶַַַָָֻ
ּברית, אֹות היא והּנקּדה אחד, ְְְִִֶֶַָָֻׁשל
ּכׁשּמכניס הינּו אחר. נעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַאזי
מלכּות הּנקראת ּבזֹונה, ְְְְִִֵַַָּבריתֹו
מי אבל אחר, אל הּנקרא ְְֲִִֵֵַַָָָָָהרׁשעה,
הּתאוה, מּזאת עצמֹו את ְְֲִֵֶֶַַַַָֹׁשּמקּדׁש
ׁשמים ּבמלכּות נתקּׁשר הּוא ְְְֲִִֵַַַַָאזי

ׁשּכתּוב ּכמֹו אני, הּנקרא (ויקרא(א'), ְְֲִִֶַָָ
ּובכליט) אני, קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדֹוׁשים :ְְְֲִִִִָָ

ּתמצא ערוה ּגדר מֹוצא ׁשאּתה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָמקֹום
מּקץ זהר – רד:)קדּׁשה מאן(דף אבל . ְֲִֵַָָָֹֻ

אּנּון ּבין אתּגלי איהּו הכי עריין, ְְֲִִִִִִֵֵַָָָּדגלי
– אחרים אלקים ּדאּנּון ְֱֲֲִִִִֵָֹעריין,

נו)ּתּקּונים ּובׁשביל(תיקון צג. ּדף ְִִִִַ
ּבּזהר]זה[ פד)מּובא ּכד(קדושים : ֶַַַָֹ

אמר: ׁשּפירין, נׁשי ׁשמעֹון רּבי ְִִִִֵֵַַַָָָחזי
היא נאּוף ּכי אלילים; אל ּתפנּו ְֱִִִִִִֶַאל
מלכּות אחרים, אלקים ְֱֲֲִִֵַָֹעריֹות,

זה, ּובׁשביל לבּטלהרׁשעה. סגּלה ְְְְִִֵֶַָָָָֻ
יׂשראל ׁשמע לקרא נאּוף, ְְְְִִִִֵֵַָֹהרהּורי
על ּכּמּובא וכּו', ּכבֹוד ׁשם ְְֵַַָָּוברּוְך
וכּו' הּמדינית אחיו אל וּיקרב ְְְִִֵֶֶַַַָָָּפסּוק:
הּנּסיֹון ׁשעּקר נמצא, א. דף –ְִִִֶַַַָָ
מנּסין אין לאדם, ׁשּמנּסין ְְְִִֵֵֶַַַָָָוהּצרּוף
ּכלּולה ׁשהיא ּבנאּוף, אּלא ְְִִֶֶָָאֹותֹו

מּסֹוד ּכלּולה ׁשהיא אּמֹות, ְְִִִִִֶָֻמּׁשבעים
לאלקים, ּוכׁשּצֹועק אחר. אל ְִֵֵֵֵֵֶַַֹאחר,

ׁשּכתּוב מב)ּכמֹו תערג(תהלים נפׁשי ּכן : ְְֲִֵֶַַָֹ
ּפחֹות, לא קלין ׁשבעין וצֹועק ְְִִִֵֵֶָָֹאליָך;
הּתֹורה, סֹודֹות לֹו נפּתחין ְֲִִַַָָאזי
נפׁשין ּומֹוליד לּה, מגּלין ְְְְִִִִִֵַַַּדמּטּמרין
היא והּתֹורה ּתֹורה, מֹוליד ּכי ְְִִִִַַָָחדּתין,
ּומגּלה יׂשראל. מּנפׁשֹות ְְְְִִֵֶַַָָּכלּולה
עכׁשו עד ּכי הּתֹורה, ׁשל ְִִֶַַַַָָָהּפנים
הּקלּפה ּכי ּבקלּפין, סתּומה ְְְְִִִִִַָָָָהיתה
להֹוריׁש הּצּדיק ויכֹול לּפרי. ְְְְִִִַַַָָָקדמה
חדּתין, נׁשמתין ׁשּמחּדׁש ְְְְִִִֵֶַַָָּבתֹורתֹו
המקּׁשרים מקרביו מאנׁשי אחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻלכל
למעּבד ּבהּזמר: ּכּמּובא ְְְְֶֶֶַַַָָּבתֹורתֹו.
ּובתלתין, ּבתרּתין חדּתין ְְְְְִִִִִֵַַָָנׁשמתין
ּבבית הּמתחלת ּבהּתֹורה ְְְְֵֶֶַַַַָהינּו
ׁשבׁשין, ּובתלתא ּבלמד, ְְְְִִִֶֶֶַָָָּומסּימת
עב הּוא ּתליתאה, אֹוריתא דהינּו ְְְִֵַַָָָָ

זכה והּתֹורה חדּתין. ורּוחין ְְְְִִִִַַָָָָנׁשמתין
וכּו', זכה ולא חּיים, סם לֹו נעׂשה –ְְֲִֶַַַָָֹ
ּוכמֹו וכּו', וׂשמּתם ׁשאמרּו: ְְְְְְֶֶַָּכמֹו
לכל וכּו'; בם ילכּו צּדיקים ְְְִִֵֶַָָָׁשּכתּוב:
מאּתֹו אבל ׁשּמקּבל. ּכפי ואחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָאחד

ׁשּכתּוב ּכמֹו הרעֹות, ּתצא ג)לא :(איכה ְֵֵֶָָָֹ
והּברכה הרעֹות. תצא לא עליֹון ְְְִִֵֵֶַָָָָֹמּפי
ּכפי האדם אצל נעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָוהּקללה
ראה ׁשּכתּוב: ּכמֹו לֹו. ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַָהּכלי
ּוקללה, ּברכה לפניכם נֹותן ְְְִִֵֵֶָָָָָֹאנכי
הּקדֹוׁש־ מּלפני ּכי ּדיקא, ְְְִִִִֵֵֶַַָָלפניכם
הינּו ּפׁשּוט, אֹור יֹוצא ְֵַָָּברּוְך־הּוא



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תעב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּכן האדם ּולפי ּפׁשּוטים, ְְִִִֵָָָאֹותּיֹות
טֹוב, אדם הּוא אם הּצרּוף: ֲִֵֶַַָָנעׂשה
לאו, ואם ּברכה. ׁשל צרּוף ְְֲִֵֶֶַָָָנעׂשה
– ּוקללה ּברכה לפניכם וזה: ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָלהפְך.
צּיּור אין עדין ה' לפני ּכי ְְֲִִִִֵֵַַָּדיקא,

לאו. אם ּברכה הּוא אם הּזה, ְִִֵֶַַָָָלּצרּוף
על ּבלעם עצמֹו את ׁשהתמיּה ְְְְִִִֶֶֶַַַָוזה
ולא ּוברְך לקחּתי ּברְך הּנה ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹזה:
לקחּתי ּגם ּבקמץ, ּברְך ְְֲִִֵֶַַַָָָָאׁשיבּנה,

לקח... ּברצֹונֹו ְְִַַַָמׁשמע

לו תפילה
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ÌÏh·Ïe Ì¯aLÏe ÌL¯‚Ï ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ïe ,Ûe‡� ˙Â‡˙ ÈpnÓƒ∆ƒ«¬«≈¿ƒ¿«≈«»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»¿«¿»¿«¿»
LiL el‡ ÌÈ˜eÒt È�L ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚ ‰kÊ‡Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ¯eÓb Ïeh·a ÈÏÚÓ≈»«¿ƒ»≈«»¿«»¿∆¿∆«¿≈¬ƒ«¿≈¿ƒ≈∆≈
.dÈ ÈË·L ¯NÚ ÌÈ�La ‰Ê È„È ÏÚ ˙ÏÏÎ� ÈLÙ� ‰È‰zL ˙B·z ¯NÚ ÌÈ�L Ì‰a»∆¿≈»»≈∆ƒ¿∆«¿ƒƒ¿∆∆«¿≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈»

Ë"Ó‰ È„È ÏÚÂ .‰M„˜c ˙eÎÏÓ ˙eiÏÏk Ì‰L]ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡‰[È�La LiL ˙Bi˙B‡ ∆≈¿»ƒ«¿ƒ¿À»¿«¿≈«»«¿»ƒ»≈«ƒ∆≈ƒ¿≈
Ë"Ó CB˙a ÏÏÎ� ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡ ,el‡ ÌÈ˜eÒt]ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡[˙BÓLa LiL ˙Bi˙B‡ ¿ƒ≈∆¿∆ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ»≈«ƒ∆≈ƒ¿

:dÈ ÈË·L ¯NÚ ÌÈ�L Ì‰L Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈∆≈¿≈»»ƒ¿≈»

È�¯ÊÚ˙ÂÈ�ÈÚ ˙‡ ¯ÓL˙Â .È�ÈÚ ¯Á‡Â È··Ï ¯Á‡ ¯e˙‡ ‡ÏÂ .ÔÈ�ÈÚ‰ Ì‚t Ôw˙Ï ¿««¿≈ƒ¿«≈¿«»«¿ƒ¿…»««¿»ƒ¿««≈«¿ƒ¿…∆≈«
È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c ÌeLa ÏkzÒ‡ ‡ÏÂ .˙e‡¯‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ „ÈÓz»ƒƒ»ƒ≈¿«»¿¿…∆¿«≈¿»»«≈ƒƒ≈



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תעו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

˙B‡ÏÙ� ‰ËÈa‡Â È�ÈÚ Ïb .È�iÁ EÎ¯„a ‡ÂL ˙B‡¯Ó È�ÈÚ ¯·Ú‰" .ÌBÏLÂ ÒÁ ¯e‰¯‰ƒ¿«¿»«¬≈≈«≈¿»¿ƒ¿»∆«≈ƒ«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
:"E˙¯BzÓƒ»∆

È�kÊ˙eÏÚ e�a ˜a„pL ÔBÚbLÂ ˙eËL Áe¯‰a ¯Ú‚˙Â ,e�ÚÈLB˙Â e�¯ÊÚ˙Â EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆¿««¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿¿ƒ»∆ƒ¿«»«
„ÚÂ ‰zÚÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�z‡Ó B˜lÒ˙e BL¯‚˙e .ÌÈÚ¯‰ e�ÈNÚÓ È„È¿≈«¬≈»»ƒ¿»¿¿«¿≈ƒ»¿«¬∆»«ƒ≈«»¿«
Ìlk ,Ûe‡� ÏL ‰Ú¯‰ ‰Â‡z Ë¯Ù·e ,˙BÚ¯‰ e�È˙B‡z ÏkL zÚ„È ‰z‡ Èk .ÌÏBÚ»ƒ«»»«¿»∆»«¬≈»»ƒ¿»«¬»»»»∆ƒÀ»
¯L‡ „Ú ,ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa e�a ÊÁ‡pL ÔBÚbM‰Â ˙eËL Áe¯‰ È„È ÏÚ ˜¯ ÔÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ««¿≈»«¿¿«ƒ»∆∆¡«»«¬≈»«ƒ«¬∆

.ÌÈa¯n‰ e�È‡ËÁ È„È ÏÚ LnÓ ÚbLÓÎÂ ÏÏBL LÈ‡k ÌÈÓB„ e�‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿À»«»«¿≈¬»≈«¿Àƒ

‡p‡Ïk Ïh·Ïe ¯B˜ÚÏÂ ¯aLÏe L¯‚Ï e�kÊÂ e�pÁÂ ÒeÁ ,˙Úc Ì„‡Ï Ô�BÁ ‰Â‰È »»¿…»≈¿»»««¿»≈¿«≈¿»≈¿«≈¿«¬¿«≈»
Áe¯ ,‰�È·e ‰ÓÎÁ Áe¯Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊÂ .e�z‡Ó ÔBÚbM‰Â ˙eËL Áe¯‰»«¿¿«ƒ»≈ƒ»¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«»¿»ƒ»«
E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ˙È¯a‰ Ôew˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,‰Â‰È ˙‡¯ÈÂ ˙Úc Áe¯ ‰¯e·‚e ‰ˆÚ≈»¿»«««¿ƒ¿«¿…»¿…∆∆∆¿∆¿ƒ«¿ƒ∆¡∆ƒ¿¿
‰M„˜a ÏB„b ˙eÓÏLa ˙Ó‡a ÈzÚc ÌÏL� ‰È‰iL ‰kÊ‡Â .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ,·Bh‰«ƒ«¿≈»¿∆¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ∆¡∆ƒ¿≈»ƒ¿À»
ÚÈb‰Ï È�kÊÂ È�¯ÊÚÂ .ÌÈÓÁ¯a È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ‰Â‰È ‡p‡ .‰ÏB„b¿»»»¿…»«¬…»««≈ƒ¿¬«¿«¬ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ«

‰Ó:EÈ�ÙlÓ ÈzLwaM ‰Ó ÏÎÏ ‰¯ ¿≈»¿»«∆ƒ«¿ƒƒ¿»∆

È�¯ÊÚÂÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ ÈtÓ ,ÌÈizÓ‡ ‰¯B˙ ÈLecÁ ÚÓLÏ ‰kÊ‡L EÈÓÁ¯a ¿»¿≈ƒ¿«¬∆∆∆¿∆ƒ¿…«ƒ≈»¬ƒƒƒƒƒ«ƒƒ¬ƒƒƒ
ÌÈÚÓBM‰ ÏÎÏ ˙BL„Á ˙BÓL� CÈLÓ‰Ï Ák Ì‰Ï LiL ,‰ÏÚÓa ÌÈÏB„b‰«¿ƒ¿«¬»∆≈»∆…«¿«¿ƒ¿»¬»¿»«¿ƒ
‰LB„˜ ‰L„Á ‰ÓL� Ïa˜Ïe ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡Â .‰LB„w‰ Ì˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»»«¿»¿∆¿∆¿«¬∆¿«¿ƒ»«¿«≈¿»»¬»»¿»
ÌÈLB„˜ ÌÈ¯ÙÒa „ÓÏÏÂ ,Ì‰ÈtÓ ÚÓLÏ ‰kÊ‡L ‰¯Bz ÈLecÁ È„È ÏÚ ,˙Ú ÏÎa¿»≈«¿≈ƒ≈»∆∆¿∆ƒ¿…«ƒƒ∆¿ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ
Ì˙¯B˙ ÈLecÁÓ ÈÏˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰iL È�¯ÊÚ˙Â .ÌÈ‡¯B�Â ÌÈÏB„b ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿≈ƒ∆ƒ¿∆«¬∆∆¿ƒ≈ƒ≈»»
,‰·BËÂ ‰Î¯a ˙�ÈÁ·a ,‰ÏÚÓÏÓ ‡a‰ ËeLt‰ ¯B‡‰ ˙‡ ¯iˆÏ ‰kÊ‡Â .ÌÈiÁ ÌÒ««ƒ¿∆¿∆¿«≈∆»«»«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿»
ÈzÓ‚tL ÌÈÏe˜Ïw‰Â ÌÈÓ‚t‰ ÌˆÚ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk .‰ÊÏ È‡„Î È�È‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿«»∆ƒ«»»«¿»∆…∆«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ
ÔÈ‡Óe .˙Úc‰ Ì‚t ‡e‰L ˙È¯a‰ Ì‚t È„ÈŒÏÚ .„‡Ó ÈlL ÔÈÁn‰ ÈÏk ˙‡ ÈzÏ˜Ï˜Â¿ƒ¿«¿ƒ∆¿≈«…ƒ∆ƒ¿…«¿≈¿««¿ƒ∆¿««««≈«ƒ
ÏÚÂ ,ÁËBa È�‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰Î¯·Ï ¯B‡‰ ˙‡ ¯iˆÏ È¯ÊÚ ‡·È»…∆¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»««ƒ≈««¬∆»«ƒ¬ƒ≈«¿«
ÈnÚ ‰NÚzL ,‰e˜Ó È�‡ EÈ˙BÁÈÏÒÏÂ ,‰tˆÓ È�‡ E˙ÚeLÈÏÂ ,ÔÚL� È�‡ EÈ„ÒÁ¬»∆¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿¬ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿«∆∆«¬∆ƒƒ
ÌÈq� ÈnÚ ‰NÚ˙Â ,ÌÈÓÁ¯ ÈÏÚ ‡Ïn˙Â ,ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈÏB„b‰ EÈ˙B‡ÏÙ�Â EÈ„ÒÁk«¬»∆¿ƒ¿¿∆«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»≈»««¬ƒ¿«¬∆ƒƒƒƒ
‰Î¯a ˙�ÈÁ·a ‰ÏÚÓÏÓ ‡a‰ ¯B‡‰ EÓˆÚa ¯iˆ˙e ,˙B‡¯B�Â ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�Â¿ƒ¿»¿¿»¿«≈¿«¿¿»«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿»»
BÓk .‰ÏÏ˜Ï ‡ÏÂ ‰Î¯·Ï ‰ÏÚÓÏÓ LB„w‰ ¯B‡‰ e�ÈÏÚ CLÓÈÂ .·BËÂ ÌÈiÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«ƒ»¿À¿«»≈»«»ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿…ƒ¿»»¿
‰·‡ ‡ÏÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ."‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰" :·e˙kL∆»ƒ≈»≈»»¿ƒ≈≈¿…¬ƒ∆»ƒÀ«ƒ¿»∆»¿…»»
Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È CÙ‰ÈÂ .ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»««¬…¿…»¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ
EÈÏÚ Ì‡ Èk ,ÔÚLÓe ÁË·Óe ÒB�Óe ‰Â˜z ÌeL ÈÏ ÔÈ‡ Èk ."EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È E·‰‡¬≈¿¿…»¡…∆ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ»∆



לז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ועּזֹו יי 477 ֻ ְ ָ ְ ְ ִּדרׁשּו

˜ÚˆÏ Èz�ÚL� ÌÁÎa ,„ÈÓz Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�ÚL� e�‡ ¯L‡ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚÂ .„·Ï¿»¿«««ƒƒ¬ƒƒƒ¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈∆»ƒ¿…»ƒ¿»¿ƒƒ¿…
‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,‰NÚzM ‰Ó ÈnÚ ‰NÚ .E˙ÚeLÈÏÂ EÈÓÁ¯Ï ˙BtˆÏe ,„ÈÓ˙ EÈÏ‡≈∆»ƒ¿«¿«¬∆¿ƒ»∆¬≈ƒƒ«∆«¬∆¿…∆∆∆¿∆
.‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ ‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÈiÁa¿««ƒ«¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆¡∆≈«»¿«»ƒ¿À»¿»
‰¯Bz‰ ÏL ÌÈ�t ÌÈÚ·LÏ ‰kÊ‡L „Ú .‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a Lc˜˙‰Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»∆¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ»ƒ∆«»

.‰LB„w‰«¿»

È��Ú.È��Ú ÈÏ‡B‚ È��Ú .È��Ú È‡¯Ba È��Ú .È��Ú È·‡ È��Ú .È��Ú È‰Ï‡ È��Ú .È��Ú ‰Â‰È ¬≈ƒ¿…»¬≈ƒ¬≈ƒ¡…«¬≈ƒ¬≈ƒ»ƒ¬≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¬≈ƒ¬≈ƒ¬ƒ¬≈ƒ
È�ÙÏ e�˙˜Úˆ eÚÈÓL‰ ‰˜Úˆ ÈÚÈÓLÓ .È��Ú ÈLB„˜e È¯ˆBÈ È‰Ï‡Â ÈkÏÓ ('eÎÂ)¿«¿ƒ≈…»¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¬»≈ƒ¿≈
ÈÚÈÓLÓ .˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CÏÓ È�ÙÏ e�È˙BÚÓ„ eÒÈ�Î‰ ‰ÚÓ„ ÈÒÈ�ÎÓ .‰˜Úˆ ÚÓBL≈«¿»»«¿ƒ≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆ƒ¿»«¿ƒ≈
‰‡¯e ,È˙elc ÏÚ ÏÓÁ Ïc ÏÚ ÏÓBÁ‰ .˙BÁ�‡ ÚÓBL È�ÙÏ e�È˙BÁ�‡ eÚÈÓL‰ ‰Á�‡¬»»«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈≈«¬»«≈««¬…««ƒ¿≈
e�Î¯a .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ È˙e·L ˙‡ ·L‰Â ,È˙È¯Á‡ ‰·ÈË‰Â ,È˙eÏb C¯‡Â È˙eÏÙLƒ¿ƒ¿…∆»ƒ¿≈ƒ»«¬ƒƒ¿»≈∆¿ƒƒ«¿≈»»¿≈
e�pÁÈ ÌÈ‰Ï‡ .EcÒÁ· È�ÚÈLB‰ Ec·Ú ÏÚ EÈ�Ù ‰¯È‡‰" .EÈ�t ¯B‡a „ÁÈ e�lk e�È·‡»ƒÀ»««¿»∆»ƒ»»∆««¿∆ƒ≈ƒ¿«¿∆¡…ƒ¿»≈
È�Ú„ ‡�ÓÁ¯ ."EÈwÁ ˙‡ È�„nÏÂ Ec·Úa ¯‡‰ EÈ�t .‰ÏÒ e�z‡ ÂÈ�t ¯‡È e�Î¯·ÈÂƒ»¿≈»≈»»ƒ»∆»»∆»≈¿«¿∆¿«¿≈ƒ∆À∆«¬»»¿»≈
.‡�È�Ú ‡Áe¯ ÈÎÈkÓÏ È�Ú„ ‡�ÓÁ¯ .‡�È�Ú ‡aÏ È¯È·˙Ï È�Ú„ ‡�ÓÁ¯ .‡�È�Ú Èi�ÚÏ«¬ƒ≈¬≈»«¬»»¿»≈ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈»«¬»»¿»≈¿«ƒ≈»¬≈»
ÌÁ¯ ‡�ÓÁ¯ .·ÈÊL ‡�ÓÁ¯ .˜¯t ‡�ÓÁ¯ .ÒeÁ ‡�ÓÁ¯ .‡�È�Ú ‡�ÓÁ¯ .‡�È�Ú ‡�ÓÁ«̄¬»»¬≈»«¬»»¬≈»«¬»»«¬»»¿…«¬»»¿ƒ«¬»»«≈
ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È" .·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡Ï‚Úa ‡zL‰ .ÔÏÚ ÌÁ¯ ‡�ÓÁ¯ .ÔÏÚ¬»«¬»»«≈¬»«¿»«¬»»ƒ¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

לזתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ועּזֹו יי פניוּדרׁשּו ּבּקׁשּו ִ ְ ְ ָ ְ ֻ ַ ְ ָ ָ 
קה)ּתמיד: (תהלים ָ ִ 

ּבגיןּכיא היא הּבריאה עּקר ִ ְְִִִִַַָ
לּה דףּדיׁשּתמֹודעין בא (זוהר ְְְְִִֵ

ׁשּכתּובמב.) ּכמֹו מג), לכבֹודי(ישעיה : ְְִִֶָ
עׂשיתיו: אף יצרּתיו ְְְֲִִִִַַָּבראתיו

אדםוגּוףב ּבחינת הם ונפׁש ְ ְִֵֶֶַָָָ
וצּורה, חמר ְְֵֶָָֹּובהמה,
וחׁשְך, אֹור ּבחינת וסכלּות, ְְְְִִֶַָָָֹחכמה

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו מן(קהלת אֹור ּכיתרֹון : ְְְִִֶָ



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תעח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשאמרּו ּוכמֹו וכּו', לג)החׁשְך ברכות :(רז"ל ְְְֶֶַָֹ
אֹותּיֹות, ׁשּתי ּבין ׁשּנּתנה ּדעה ְְְִִֵֵֵֶָָָּגדֹולה

ּוכתיב ה'. ּדעֹות אל ּכי (תהליםׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֶֶַ
ּוכתיבקיח) לנּו; וּיאר ה' אל פב): :(שם ְִֵֶַָָ

ּבחינת והם יבינּו. ולא ידעּו ְְְְְִִֵַָָֹֹולא
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומיתה, ז)חּיים :(קהלת ְִִֶַָָ
ּוכתיב וכּו', ּתחּיה ד)החכמה :(איוב ְְְְִֶַַָָ

בחכמה ולא ּוכתיב(א)ימּותּו ג). :(איכה ְְְְִָָָֹ
והם וכּו': הֹוׁשיבני ְְְֲִִִֵַַַּבמחׁשּכים
ׁשּכתּוב ּכמֹו וזּכרֹון, ׁשכחה ְְְְִִִֶָָָּבחינֹות

לא) ּוכת(תהלים מּלב, ּכמת נׁשּכחּתי יב: ְְְְִִִִֵֵַ
צח) ׁשאמרּו(שם וזה חסּדֹו. זכר :ְְְֶֶַַָָ

לברכה זכרֹונם פ"ג)רּבֹותינּו :(אבות ְְִִֵַָָָ
ּכאּלּו מּמׁשנתֹו אחד ּדבר ְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשֹוכח
הּׁשמר רק ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָמתחּיב
ּתׁשּכח: ּפן מאד נפׁשָך את ּוׁשמר ְְְְְְִֶֶַַֹֹלָך
הּתֹורה, חכמֹות ּבחינת ְְְִֵַַָָוהם
וסכלּות חמר הם חיצֹונּיֹות ְְְִִִֵֶֶָֹׁשחכמֹות
הּתֹורה: חכמֹות ּכנגד ּבהמה, ְְְְִֵֶֶַַָָָּובחינת

החמר,וצריג להכניע אדם ּכל ְ ָ ִ ְְִֶַַַָָָֹ
מיתה, ּבחינֹות ְְִִַָהינּו
הארּבע ׁשל הּגּוף ׁשל סכלּות ְְְִִֶֶַַַַָּבחינת

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)יסֹודֹות. :(בראשית ְְֶַַָֹ
מאן – האדם את אלקים ה' ֱִִֵֶַַָָָָֹוּיקח
ּדילּה, יסֹודין מארּבע לּה, ְְְִִֵֵֵַַַנטל
וזה ּדילהֹון. מּתאוה לּה ְְְְֲִִִֵֶַַָּדאפריׁש
ׁשעל־ידי הּתענית, על־ ידי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַנעׂשה
יסֹודֹות, הארּבע מחליׁשין ְְֲֲִִִַַַַַָהּתענית
החמר, ּבחינת החמר, ְְְִִֵֶֶַַַַֹֹונתּבּטל

ונתּגּבר ּבהמה. ׁשכחה, חׁשְך, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹסכלּות,
והּצּורה, הּׂשכל, ּבחינת ְְְְִִֵֶֶַַַַָונתעּלה
ׁשאמרּו וזה אדם. והּזּכרֹון, ְְְִֶֶַָָָָָהאֹור,

לברכה זכרֹונם ו:)רּבֹותינּו אגרא(ברכות ְְְִִֵַַָָָָ
רמז צדקה ּכי צדקתא, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָּדתעניתא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)לאֹור, וזרחה(מלאכי : ְְְְֶָָָ
והּוא צדקה; ׁשמׁש ׁשמי יראי ְְְְִִֵֶֶֶָָָלכם

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו דףהּתֹורה, לך (לך ְֶַַַָָֹ
הרחֹוקיםעו:) לב אּבירי אלי ׁשמעּו :ְְִִִֵֵֵַַָ

מאֹוריתא. רחיקין ּדאּנּון – ְְְְִִִִֵַָָָמּצדקה
ׁשּכתּוב ּכמֹו אדם, ּבחינת (במדברוהּוא ְְְִֶַָָָ

אֹותּיֹותיט) וזה אדם. הּתֹורה זאת :ְִֶַָָָֹ
מ"ם ּבחינתאדם: הּוא סתּומה ָ ָ ֵ ְְִַָ

הּבא, עֹולם ּבחינת ׁשהּוא ְֲִִֶַַַָָּתענית,
ּוׁשתּיה אכילה ּבּה כא)ּדלית .(תיקון ְְֲִִֵֵָָ

יסֹודיןדלת,ו לארּבע רמז הּוא ְָ ֶ ְְְִֶֶַַ
ונתעּלה הּתענית. על־ ידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּנׁשּפלים

ּב הרמּוז ׁשּכתּובאלף,הּׂשכל ּכמֹו ְֵֶַָָָ ֶ ְֶָ
לג) ׁשּכתּוב(איוב וזה חכמה. ואאּלפָך :ְְְֲֶֶֶַַָָָ
יג:)ּבּזהר דף –(בהקדמה אדם נעׂשה ֲֶַַַָָֹ

אדם, ּבחינת נתהּוה הּתענית ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָעל־ ידי
ּוכ נעׂשה; הכא: וׁשםּכתיב התם: תיב ְְְֲִִֵֶַָָָָ

התם מה עּמֹו; עׂשיתי אׁשר ֲִִִִֶָָָָָהאיׁש
צדקה. ּכאן אף ּכי[צדקה, ּפרּוׁש, ְְִֵַָָָָָ

צדקה ׁשעל־ידי ׁשם, מפרׁש ְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבּזהר
ׁשם ולמד ּדאדם, ּבדיּוקנא ְְְְִַָָָָָהּוא
הכא ּכתיב אדם, נעׂשה זה, ְְֲִִִֶֶַָָָָָמּמקרא
אׁשר האיׁש וׁשם התם ּוכתיב ְְֲֲִִִֵֶָָָָעׂשּיה,
וכּו'. צדקה לענין וכּו', עּמֹו ְְְְְִִִִַָָָעׂשיתי

לא.(‡) כו פ' ב"ר עיין
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לענין מּזה ראיה מביא ז"ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָורּבנּו
ּבחינה הם ותענית צדקה ּכי ְְְֲֲִִִִֵַַָָָּתענית,
צדקתא ּדתעניתא אגרא ּכי ְְְֲִִִַַַַָָָָאחת,
ׁשעל־ידי מּזה, מבאר ּכן ועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹּכּנ"ל,
נעׂשין צדקה, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲֲִִִֶַַַַָָהּתענית
ׁשל האמּתי הּדעת ׁשהּוא אדם, ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּבגדר
וכּו'. ונפׁש אֹור ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַָָהּתֹורה,
ּבחינת והּגּוף החמר הכנעת ְְְִִֶַַַַַָֹּכי
ׁשהּוא הּנפׁש לגּבי וכּו', ְְְֵֵֶֶֶַַָּבהמה
הּתענית, על־ידי הּוא אדם, ְְֲִִֵַַַַָָּבחינת

ּכּנ"ל צדקה ּבחינת :]ׁשהּוא ְְִֶַַַָָ

ּכיאבלד צדקה, ּבחינֹות ׁשני יׁש ֲ ָ ְְְִִֵֵָָ
ויׁש לארץ, ּבחּוץ צדקה ְְְֵֵֶָָָָיׁש
ארץ־ וצדקת יׂשראל. ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָצדקה
מּצדקת ּולמעלה ּגדֹולה היא ְְְְְִִִִֵַַָָָיׂשראל,

לארץ ּבחינֹות(ב)חּוץ ׁשני יׁש וכן . ְְְִֵֵֵֶָָ
הּיֹוצאת הּתֹורה ּדֹומה אין ּכי ִֵֵַַָָָּתֹורה,
להּתֹורה חטא, ּבֹו ׁשּיׁש ְְֵֵֵֶֶֶַָמהבל

חטא ּבֹו ׁשאין מהבל (שבתהּיֹוצאת ְֵֵֵֵֵֶֶַ
העֹולםקיט:) ואין נמּתק, הּדין אין ּכי ,ְְִִִֵֵַָָָ

ׁשל ּפה הבל על אּלא ְִֵֶֶֶֶֶַַָמתקּים,
ּבּזהר(שם)ּתינֹוקֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו . ְִֶַַָֹ

א:) דף –(בהקדמה בארץ נראּו הּנּצנים :ְִִִֶַָָָ
הּגיע הּזמיר עת העֹולם. אבֹות ֲִִִִֵֵַַָָָאּלין
מן חּיבּיא לקּצצא עּדן אתא ּכד –ְִִַַַַַָָָָָָ
קלא ּדא – נׁשמע הּתֹור וקֹול ְְְִַַָָָָָעלמא.
ּכמֹו ּבאֹוריתא. ּדלעי ּדרביא ְְְְְְְֵַַַָָָָּדיּנּוקא

א)ׁשּכתּוב ּוכתיב(שה"ש זהב; ּתֹורי : ְִֵֶָָָ
כה) זהב.(שמות ּכרבים ׁשנים ועׂשית :ְְְִִִַָָָָֻ

נתּגּלּו ּדרביא, ּדיּנּוקא קלא ְְְְְִֵַַַַָָָָעל־ ידי
ּכׁשאּתה נמצא להגן. ּבעֹולם ְְְִֵֶַָָָָָָָהאבֹות
האבֹות ידָך על ׁשּיתּגּלּו ְְִֶֶַַָָָרֹוצה
והחׁשְך, הּדין, לדחֹות ּכדי ְְְִִֵֶַַָָֹּבעֹולם,
צריְך העֹולם. מן וסכלּות, ְְְִִִִָָָָׁשכחה,
ועל־ חטא, ּבֹו ׁשאין הבל לָך ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַׁשּיהיה
ּתכלל ּדארץ־ יׂשראל צדקה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹידי
ׁשהּוא ּדארץ־ יׂשראל, ּבאוירא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָעצמָך
חטא. ּבֹו ׁשאין הּקדֹוׁש הבל ְְִֵֵֶֶֶַָּבחינֹות

כו)ּפרּוׁשהוז ּבריתי(ויקרא את וזכרּתי : ְ ֶ ְְְִִִֵֶַָ
יתּגּלּון אימתי ּפרּוׁש, וכּו', ְְֲִֵֵַַַָֹיעקב
על־ אזּכר; הארץ ּכד ּבעֹולם, ְֶֶַַָָָָָָֹהאבֹות
ועל־ידי ּדארץ־ יׂשראל, אוירא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָידי
ּבחינת ׁשהיא חטא, ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַהבל
כן ּכי ּתינֹוקֹות, ׁשל ּפיהם ִִִֵֶֶֶֶהבל

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתינֹוקֹות, (בראשיתנתּברכּו ְְְִִֶָָ
ויּקראמח) הּנערים את יברְך הּוא :ְְְִִֵֵֶַָָָ

ׁשעל־ידי – אבֹותי וׁשם ׁשמי ְְְֲִֵֵֶֶַַָבהם
על־ להגן. האבֹות נתּגּלּו ְְִִֵַַַָָָהּתינֹוקֹות
יכללּו ּדארץ־יׂשראל צדקה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָֻידי
הּקדֹוׁש, אויר ּדארץ־יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבאוירא
חטא. ּבֹו ׁשאין הבל ּבחינת ְְִֵֵֶֶֶֶַׁשהּוא
לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָוזה

יא:) נקרא(תענית ּבתענית הּיֹוׁשב :ְְֲִִֵַַָ
איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶַַָחסיד,
ּגמילּות הּוא הּתענית ּכי ְֲִִִֶֶַַחסד;
ּכמֹו לּתֹורה, הינּו לנפׁשֹו, ְְְְֲִַַַָָחסדים

יט)ׁשּכתּוב ּתמימה(תהלים ה' ּתֹורת : ְִֶַָָ
איׁש נקרא ּכן ּגלל נפׁש. ְְְִִִֵֶַַָָמׁשיבת

ג.(·) סעיף רנא, סימן צדקה הלכות עיין
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והחׁשְך, הּדין מבּטל ּכי ְְִִִֵֶַַַָֹחסיד,
ּבעֹולם: חסדים ְֲִִַָָָּוממׁשיְך

צו.)ּפרּוׁשוזהה ׁשלׁשה(סנהדרין ְ ֶ ְֵ ָֹ 
רּביהזהרֹות ׁשהזהיר ַ ְ ָ ְִִִֶַ

הּזהרּו מּנציבין: ּבתירא ּבן ְְְֲִִִִֵֶָָָיהּודה
אנסֹו, מחמת ּתלמּודֹו ׁשּׁשכח ְְְֲֵֵֶַַַָָָּבזקן
והּזהרּו יהּודה, ּכרּבי ּבורידין ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָוהּזהרּו
ּתֹורה. ּתצא ׁשּמהם עּמי־ הארץ ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבבני
ּכּלם הם ּבחינֹות, הּׁשלׁשה אּלּו ְְִִֵֵַָָֹֻּכי
והּׂשכל הּנפׁש להתעּלּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַרֹומזים
ׁשּׁשכח זה, זקן והּזּכרֹון. ְְִֵֶֶַַַָָָָוהּתֹורה
ּבחינת הּוא אנסֹו, מחמת ְְְֲִֵַַַָּתלמּודֹו
אבל ׁשכחה; מחמת וסכלּות ְְְֲֲִִִֵַָָָמיתה

ּפֹוטרֹו רחמנא רּבי(ג)אנס והזהיר , ְְְֲִִִֶַַָָֹ
לכּב הּכבֹודיהּודה ׁשעל־ ידי דֹו, ְְְְֵֶַַַָָ

ויתּגּלה הּׁשכחה, מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָיתּבּטל
ׁשרׁש ּכי הּתֹורה. זכרֹון הינּו ְְִִֶֶֶַַַָֹהּנפׁש,
ּכמֹו יתּברְך, הּׁשם ּכבֹוד היא ְְְִִֵַַַָָהּתֹורה
ּוכמֹו וכּו', ּבראתיו לכבֹודי ְְְְִִִֶָָׁשּכתּוב:

לברכה זכרֹונם חכמינּו (אבות,ׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ּתֹורה:פ"ו) אּלא ּכבֹוד אין :ֵֶָָָ

יהּודה,וזהּו:ו ּכרּבי ּבורידין הּזהרּו ְ ֶ ְְְֲִִִִִַָָ
ׁשּבא הּנפׁש הּוא הּדם ִֶֶֶַַָָּכי
להעלֹות לכּון הּׁשֹוחט וצריְך ְְְְְֲִִֵֵַַַָּבגלּגּול,
חסרֹון עּקר ּגם ׁשּבּדם. ְִֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש
הּללּו, ּבּדֹורֹות ׁשּנתמעט ְְִֵֶַַַַַָָָהּפרנסה
הּׁשֹוחטים על־ ידי אּלא זה ְֲִֵֵֶֶַַָאין

וזה מהּגנים. פ"ג)ׁשאינם אין(אבות אם : ְְִִֵֵֶֶָָֻ

ּבחינת היא ּתֹורה קמח. אין ְִִֵֶַַָָּתֹורה,
קמח, אין על־ ידי־ זה ּכּנ"ל, ְֵֵֶֶֶֶַַַַנפׁש
החליף זה ּובׁשביל נתמעט. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהּפרנסה

ׁשּכתּוב ּכמֹו מאכלת, כב)נקרא :(בראשית ְְֲִֶֶֶַָָ
ׁשֹוחט יׁש ּכי הּמאכלת, את ֲִִֵֵֶֶֶַַַַוּיּקח
ּכי ליׂשראל, ּומפרנס מאכיל ְְְְֲִִִֵֵַַָָהגּון
הּנפׁש את מלּביׁש הּוא הגּון ְִֵֶֶֶַַַָהּׁשֹוחט
הּברכה ּבדּבּור הינּו ּבמדּבר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָׁשּבחי
ּבחינת הּוא והּדּבּור מברְך. ְְְִִֵֶַַָׁשהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפה.(ד)ׁשכינה, – מלכּות : ְְְִֶֶַָָ
ּפרּוׁש לד)וזה מלאה(ישעיה לה' חרב : ְְֵֶֶֶַָָ

לה' חרב נקראת הּׁשכינה ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָדם;
ובפרדס) בזוה"ק ּדּבּור,(כמובא ּבחינת והיא ,ְְִִִַ

לׁשֹון ּפיפּיֹות, חרב ּבחינת ְְִִִֶֶֶַׁשהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו קמט)ּפה, רֹוממֹות(תהלים : ְְֶֶָ

וכּו'. ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם ְְְִִִֵֶֶָאל
לה', חרב ּבתֹוְך ּבאה ְְֶֶֶֶֶַַָָּוכׁשהּנפׁש
נּוקבין, מּיין ּבבחינת הּדּבּור, ְְְִִִִִַַַּבתֹוְך
הּמּיין על־ ידי מזּדּוגת הּׁשכינה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָאזי
ּבּמה חזי ּבבחינת: לּה, ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַָנּוקבין

קאתינא יג.)ּברא דף ויקרא חרב(זוהר וזה: . ְְֵֶֶֶָָָָ
ּבּה העֹולֹות מּנפׁשֹות דם; מלאה ְְִַָָָָָָלה'
הּזּוּוג ועל־ ידי נּוקבין. מּיין ְְְְִִִִִֵַַַַּבבחינת
וזה ליׂשראל. ּפרנסה מקּבלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהיא

ה)ּפרּוׁש לחמנּו(איכה נביא ּבנפׁשנּו : ְְְִֵֵֵַַָ
ּכׁשהּׁשֹוחט הינּו הּמדּבר; חרב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמּפני
הּנפׁש את מעלה ואינֹו הגּון, ְֲֵֵֶֶֶֶַַָאינֹו
עם ּוכׁשעֹומד נּוקבין, מּיין ְְְִִִִִֵֶַַּבבחינת
עֹומד הּוא החי, את לׁשחט ְֲִִֵֶַַַֹהחליף

ע"א.(‚) כז אליהו.(„)נדרים פתח



לז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ועּזֹו יי 481 ֻ ְ ָ ְ ְ ִּדרׁשּו

הּוא ׁשּלֹו והחליף נפׁשֹות, ְְְֲִֵֶַַָּכרֹוצח
חרב ואינֹו הּמדּבר, ׁשהּואחרב לה', ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

החי, להּנפׁש צער ויׁש המדּבר. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַחרב
מר ּבקֹול ה)ׁשּצֹועקת נפׁשי:(שה"ש ְֶֶֶַַ ְ ִ 

להכניסיצאה ּבׁשביל ּכׁשּיצאת – ָ ְ ָ ְְְְִִִֶַָָ
מּייןבדּברֹו ּבבחינת הּברכה, ׁשל ְ ַ ְ ְְִִִֶַַַָָ

ּוכׁשּיצאתי, ולאנּוקבין. ּבּקׁשּתיו ְְִִִֶָָ ַ ְ ִ ְ ֹ
ענני ולא קראתיו ּכימצאתיו, – ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָֹ ָ ִ ִ

וחֹוׁשב הּברכה, ּבׁשעת ׁשם ְְְִֵֵַַָָָאינֹו
על־ ידי־ זה, ּפּגּול. מצאנימחׁשבת ְְֲִֵֶֶֶַַ ָ ֻ ִ 

הּכּוני ּבעיר, הּס בבים  ִ ִ ִ ָ ִ ְֹ ַ ִ ְ ַהּׁשֹומרים
מעלי רדידי את נׂשאּו –פצעּוני, ְ ָ ִ ָ ְ ֶ ְ ִ ִ ֵ ָ ַ 

ּבבחינת להּנפׁש ׁשהיה ׁשּמעלה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָהינּו
אין עכׁשו ּכי מּמּנה, לקח זה ּגם ְִִֵֶֶַַַַָָָחי,

רגלּה. לכף מנֹוח לֹולּה אֹוי ְְַַַָָָ
הּזה, ׁשהרגלהּׁשֹוחט להּנפׁש, אֹוי ְ ַ ֵ ַ ֶ ְֶֶֶַַָ

אֹויביה, ּבכף אֹותּה ּומסר הּנפׁש, ְְֶֶֶֶַַַָָָאת
להמׁשיְך נּוקבין מּיין להּׁשכינה ְְְְְְִִִִֵַַַָואין
ּבנפׁשנּו ועל־ ידי־ זה: לביתּה, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָטרף
ּגדֹולה: וטרחא ּביגיעה – לחמנּו ְְְְִִִִֵַָָָָנביא

לברכהוזה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְֲִִֵֶָָָָָ
קיח) אדם(פסחים ׁשל מזֹונֹותיו קׁשין :ְִֶָָָָ

נקרע סּוף ים ּכי סּוף, ים ְְִִִִַַַַּכקריעת
קרעים מבלׁשנים־ עׂשר פ' דר"א (פרקי ְְִִֵָָָ

כא) ּבדיקֹותובתיקון ׁשּתים־עׂשרה ּכנגד ,ְְְְִֵֵֶֶֶ
קׁשים(ה)הּסּכין ידיהם ׁשעל , ְִִֵֶֶַַַָ

וכּו'. אדם ׁשל ׁשאמרּווזהמזֹונֹותיו ְְְֶָָָ ֶ ְֶָ
לברכה זכרֹונם נה)חכמינּו :(ברכות ְְֲִִֵָָָָ

ׁשעּור ּכי למזּבח, ּדֹומה ְְְִִִֵֶַָֻׁשלחן

ּפגימֹות ּכׁשעּור החליף ְְְֲִִִִַּפגימֹות
יז:)הּמזּבח ּגם(חולין הּׁשחיטה. על ְִֵַַַַ ַ ְ ִ ָ 

אכלּתּפיָךאזעתבּותל"ז,ּגימטרּיא ְְִִַָ ֵַַ ֶַֹ
ג)חםל ראׁשי־ ּתבֹות(בראשית – ֶ ֵֵֶָ

ּתבֹות),תל"זּגימטרּיא הד' (עם ְִִִֵַַָ
על־ידי הּפרנסה חסרֹון ְְְְִֵֶַַַָָֹלרמז

מהּגנים. ׁשאינם ּפרּוׁשׁשֹוחטים וזה ְְֲִִֵֶָָֻ ֶ ֵ 
קיא) טרף(תהלים ּכי ליראיו; נתן טרף :ִִֵֶֶֶֶַָָ

טרפה, לׁשֹון מׁשמעֹות: ׁשני לֹו ְְְְֵֵֵַָָיׁש
ּב מׁשּפטיםּכּמּובא סֹוף קכא:)ּזהר ,(דף ְִִַַַָָֹ

ּכׁשּיׂשראל לרמז, מזֹון. ְְְְִִֵֶָָֹּולׁשֹון
על־ ידי־ מּטרפה, עצמם את ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשֹומרים

ּפרנסה: להם יׁש (שבתּפרּוׁשוזהזה ְְֵֶֶַָָָ ֶ ֵ
אמרּו,קד) צֹופים מנצפְך :מנצפ ְְְִַַַָ ְ ְ ַ 

ּבחינת רי"וּבחינתורידין,הּוא ְְִַ ִ ִ ְִַ
ׁשּיניקתםוצֹופים,ּדין. נביאים, אּלּו ִ ְ ִ ְְִִִֵֶָָ

ּתינֹוקֹות, ּבחינת ּכרבים, ְְְִִִִִַַֻמּבחינת
ּבחינת חטא, ּבֹו ׁשאין הבל ְְְִִֵֵֶֶֶַַּבחינת
מקּבלין ׁשּׁשם ּדארץ־יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאוירא

ּבּזהר ּכּמּובא הּקדׁש, פה.)רּוח דף לך :(לך ֶַַַַַָֹֹ
ואּלּו ּתרׁשיׁשה. לברח יֹונה ְְְִִֵַַַָָָָֹוּיקם
ּבבחינת ׁשהם אּלּו הינּו ְְִִִֵֵֶַַַהּצֹופים,
נהירין הם חטא, ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶהבל
ּבמנצּפ"ְך, ּדי"ן, רי"ו ְְְִִִִִַַַּב"ורידין",
מּיין ּבבחינת הּנפׁש את ְֲִִִִֶֶֶַַַַּומעלין
והּׁשפע ׁשפע. ּוממׁשיכין ְְְִִִֶֶַַַַנּוקבין,

ּבׁשם היאאמר,מכּנה מּתחּלה ּכי ְְֵֶֶֹֻ ְִִִִָ
נעׂשהא'ֹור, ואחר־מ'ים,ואחר־ ּכְך ְֲֶַַַַָ ִ ְַַ

אתר'קיע.ּכְך ּוכׁשּממּתיקים ָָ ִ ַ ְְִִֶֶַ

כד.(‰) סימן א' פרק חולין רא"ש



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תפב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מּמנצּפְך ועֹוׂשים ּכיאדני.הּמנצּפְך, ְְְֲִִַַַַַַַ ָֹ ִ
צּורת נעׂשה ונעׂשהאמ"ריו" אדני., ְֲֲֲֵֶֶַַַ ָֹ 

ּכמֹו הּׁשכינה, הּוא ּדּבּור, הּוא ְְֲִִַַָָֹואדני
נא)ׁשּכתּוב ּתפּתח.(תהלים ׂשפתי אדני : ְְִֶַַָָָָֹ

הּׁשפע, יֹוצא אדני, הינּו הּזה, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומהבל
וזה ּבחינתֹו. לפי אחד לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָונתחּלק

סח)ּפרּוׁש אמריּתןאדני:(תהלים ֲֵ ָֹ ִֵֶֹ 
לפי אחד לכל – רב צבא ְְְְִֶַַָָָָָהמבּׂשרֹות
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו וזה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָּבחינתֹו:

קד:)לברכה אכלּו(סנהדרין עּמי אכלי : ְְְִִֵַָָָֹ
אּלּו אמר רב – קראּו לא אדני ֲֵֶֶַַָָָָֹֹלחם
מלּמדי אּלּו אמר ּוׁשמּואל ְְְִֵֵֵַַַַָָהּדּינים,
אמר ּומר חדא, אמר מר ֲִַַַַָָָּתינֹוקֹות.
הּדּינין אּלּו אמר רב ּפליגי. ולא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָחדא
את מעלין ׁשאינם ּדין, רי"ו הינּו –ְֲִִֵֶֶַַָ
ׁשאין נּוקבין, מּיין ּבבחינת ְְִִִִֵֶֶֶַַַהּנפׁש
רמז אדני. ּדין" מ"רי"ו ֲִִֵֶֶָֹעֹוׂשין
מהּגנים, ׁשאינם ְֲִִֵֶַָָֻלּׁשֹוחטים
ּדין, רי"ו הינּו הּדינים, ְְְְִִִִֶַַַׁשּמקלקלים
הם הּנפׁשֹות, ׁשהם הּדמים, ְְִֵֵֶַַַַַָָמנצּפְך.
ּדמים, חמּׁשה ּכנגד אֹותּיֹות, ְֲִִִֵֶֶָָָחמׁש
ׁשּיׁש ּבחינֹות לחמׁש רמז ְְִֵֵֶֶֶַַָָּכּידּוע.
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָלּנפׁש,

י)לברכה 'ּברכי(ברכות חמּׁשה הּני : ְְֲִִִֵַָָָָ
אמר ּוׁשמּואל וכּו'. מי ּכנגד ְְְְִִֵֶֶַַָנפׁשי'
ׁשּמקלקלין – ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְִִֵֵֶַַאּלּו
ּכׁשּדּבּורֹו חטא. ּבֹו ׁשאין ההבל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַאת
ּבבחינת אינֹו הּׁשֹוחט, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַוהבלֹו
אוירא ּבחינת חטא, ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֵֶֶֶַָהבל

עּמי אכלי על־ידי־זה: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּדארץ־יׂשראל,
ּכׁשּיׁש ּכי נתמעט. הּפרנסה –ְְְִִֵֵֶַַַָָ
חטא, ּבֹו ׁשאין הבל ּבחינת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַלהּׁשֹוחט
צדקה ּבחינת לה', חרב ְְְִִֶֶַַַָָּבחינת
ּבחינת נפׁש, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּדארץ־יׂשראל,
מהחי ׁשעֹולה הּנפׁש ּגם – ּכּנ"ל ֵֶֶֶַַַַַַָָּתֹורה
נתעּלה ּכן ּגם ׁשּלֹו, ְְְִֵֵֶַַַַָלהמדּבר

הּנזּכר: אּלּו מעלֹות ְְֲִִִֵַַָּבבחינֹות

ּפרּוׁש:ז עם־וזהּו ּבבני הּזהרּו ְ ֶ ֵ ְֲִִֵַָ
זה ּכי ִֶֶָָהארץ;
הּנכּבדֹות ׁשהּנפׁשֹות ְְִֶַַַָָָידּוע,

הּטקלא,]הּנעׁשקֹות[ ּבתֹוְך ְְֱִֶַַָָ
ּבּזהר ובשארהאמּור קיג דף משפטים (סבא ַַָָֹ

נגּהמקומות) ּוקלּפֹות נגּה. ּבקלּפֹות ,ְְִִִַַֹֹ
היא אזי הּנפׁש, ׁשם ׁשּיׁשּתּקע ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
עם ׁשל זּוּוגֹו טּפת ּבתֹוְך אֹותן ְִִֶֶֶַַָנֹותנת
ההיא הּנפׁש ׁשּיתטּנף ּכדי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהארץ,
הם הארץ עּמי ׁשּבני נמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּביֹותר.
ּכּצּפרים ׁשהם אּלא יקרֹות, ְְֳִִֵֶֶַָָָנפׁשֹות

ּבּפח יֹודעים(ו)האחּוזֹות אנּו מאין . ְֲִִֵַַַָָ
ּתֹורתם; על־ידי אּלא ּתפארּתם, ְְְֲִֵֶַַַָָָָהדר
ּתלמידי־ חכמים, ׁשהם רֹואים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכׁשאנּו
וכל יקרה. נפׁש להם ׁשּיׁש ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָּבידּוע
ּגּלּוי הּכל הּוא מגּלים, ׁשהם ְִִֵֶַַַָֹהּתֹורה

היא הּנפׁש ּכי ּבחינת[להּׁשֹוחט. ְְִִִֵֶֶַַַ
מגּלים]ּתֹורה ׁשהם והּתֹורה ּכּנ"ל. ְְִֵֶַַַַָָ

ניצֹוצֹות, ּבחינת הם עּמי־ הארץ, ְְִִֵֵֵֶַַָָּבני
מּיין ּבבחינת להּׁשכינה ְְְְִִִִַַַָָועֹולה
ּברא ּבמאי חזי ּבבחינת: ְְְְֲִִִִַַָנּוקבין,

(Â).ט קהלת
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לכּבדם, צריְך זה ּובׁשביל ְְְִִִֵֶַָָָָָקאתינא.
ּביֹותר יתּגּלה הּכבֹוד על־ידי ְְְִִֵֵֶַַַָּכי
הּנפׁש. הינּו מהתעּלמּותּה, ְְְִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה
ּכמֹו הּכבֹוד, הּוא הּכל ׁשרׁש ְִֶַַָֹֹּכי
והּנפׁש וכּו', ּבראתיו לכבֹודי ְְְְִִִֶֶֶַָָׁשּכתּוב:
וזה: ּבׁשרׁשֹו. ּבֹו להּכלל ְְְְְִִֵֶֶֶָָמׁשּתֹוקקת
לכּבדם, – עּמי־ הארץ ּבבני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּזהרּו

ׁשּיׁש הּנפׁש,ּכדי ׁשהיא הּתֹורה, ּתֹוקק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ועל־ הּכבֹוד, ׁשהּוא ּבׁשרׁשֹו, ְְְְִֵֶַַָָָלהּכלל
ּפרּוׁש: וזה ּתֹורה: ּתצא מהם ְְֵֵֵֵֵֶֶֶָידי־זה,

ה' ּתּוכלּדרׁשּו חכמה איזה על־ ידי . ִ ְ ְְֵֵֶַַָָ
מפרׁש: הדר אֹותֹו, –ועּזֹולדרׁש ְְְִֵַָָֹ ֻ 

על־ידי ולא הּתֹורה, על־ ידי ְְְְֵֵַַַַָֹהינּו
וחׁשְך סכלּות ׁשהם אחרים, ְְֲִִֵֵֶֶָָֹחכמֹות
מה ועל־ ידי הּתֹורה. חכמֹות ְְְְֵֶֶַַָָָּכנגד

הּתֹורה, לחכמֹות פניוּתזּכה ּבּקׁשּו ְְְִֶַַָָ ְ ָ ָ 
ארץ־ּתמיד ׁשל צדקה על־ ידי – ָ ִ ְְֵֶֶֶַָָ

ּבּמדרׁש ּכּמּובא פ'יׂשראל, רבה (בראשית ְְִִֵַַָָָ
א) סדר רבה קהלת ּפניםמד, ּבּקׁשת אין :ִֵַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו צדקה, פה)אּלא :(תהלים ְְֶֶָָָָ
אּלא ּתמיד ואין יהּלְך; לפניו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצדק

ראשיתארץ־ יׂשראל ועיין קה, תהלים טוב (שוחר ְִֵֶֶָ
ו) פ' התשובה שער ׁשּכתּובחכמה ּכמֹו (דברים, ְֶָ

ּבּה:יא) אלקיָך ה' עיני ּתמיד :ֱִֵֵֶָָֹ
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ËlÓe ‰ÚÈLB‰Â Ïv‰ Ïv‰ .e�„Úa „ÓÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ,CÓBÒÂ ¯ÊBÚ ÔÈ‡a ¯‰‰»»¿≈≈¿≈¿≈ƒ∆«¬…«¬≈«≈«≈¿ƒ»«≈
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ÌeL e�Ï ‰È‰È ‡lL .˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁ È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÚ¯Ê ˙‡Â e�˙B‡»¿∆«¿≈¿«¬∆»«ƒƒ»ƒ≈»¿ƒƒ∆…ƒ¿∆»
,e�˜ÏÁ ‰l‡· ‡Ï Èk .Ì‰Ó ˙˜lÒÓ e�aÏÂ e�ÏÎNÂ e�„È ‰È‰˙Â .Ì‰a ˜ÒÚÂ ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»∆¿ƒ¿∆»≈¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿À∆∆≈∆ƒ…¿≈∆∆¿≈
.ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a ÌÈ�ÈÓ‡Ó ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ e�Á�‡ Èk .e�Ï¯Bb ‰l‡· ‡ÏÂ¿…¿≈∆»≈ƒ¬«¿ƒ∆««¿»»ƒ¿»¿«¬…«¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
ÔÓ‡� E‡È·� ‰LÓ È„È ÏÚ ‰LB„w‰ E˙¯Bz Ïa˜Ïe È�ÈÒ ¯‰ ÏÚ „ÓÚÏ e�ÈÎÊ e�Á�‡Â«¬«¿»ƒ«¬…««ƒ«¿«≈»¿«¿»«¿≈…∆¿ƒ¬∆¡«
˙·ÈLÓ ‰ÓÈÓz ‰Â‰È ˙¯Bz" ;„ÈÓ˙ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a e�˜ÏÁ ‰È‰iL e�¯ÊÚ .E˙Èa≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈¿»¿«¿»»ƒ«¿…»¿ƒ»¿ƒ«
EÈ�a ÏÚ EÈÚÓ ‡� eÓ‰È .e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."È˙t ˙ÓÈkÁÓ ‰�Ó‡� ‰Â‰È ˙e„Ú .LÙ�»∆≈¿…»∆¡»»«¿ƒ«∆ƒ«¬…»≈∆¡»≈∆«»∆

lÓe Ïv‰Â ,‡ÁÈLÓ ˙B·wÚa ˙‡f‰ ‰¯ˆ ˙Úa e�˙B‡ ¯ÓLe ,E˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆe�LÙ� Ë …«¿ƒ∆¿…»¿≈»»«…¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈«≈«¿≈
ÁÎ e�Ï Ô˙Â .ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰ÓÎÁ ÌeLa ÌÏBÚÏ ˜ÒÚ� ‡lL e�È˙B�·e e�È�a LÙ�Â¿∆∆»≈¿≈∆…«¬…¿»¿»¿»ƒ»¿»¿≈»…«
eÁnÈ" .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÙBk‰Â ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ Ïk ¯˜ÚÏÂ Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊpL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈¿«¬…»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»»ƒ»
ÏL ˙B¯È˜ÁÂ ‡ÈÙBÒBÏÈÙa ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."e·˙kÈ Ï‡ ÌÈ˜Ècˆ ÌÚÂ ÌÈiÁ ¯ÙqÓƒ≈∆«ƒ¿ƒ«ƒƒ«ƒ»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ∆
˜ÒÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ‰Â‰È ˙¯ÎÈ .ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì¯ÎÊÂ ÌÓL Án� ‰È‰È ,˙Bi�BˆÈÁ‰ ˙BÓÎÁ»¿«ƒƒƒ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿»ƒ»»«¿≈¿…»»ƒ¬∆«¬…
B˙È¯Á‡ È‰È .‰�ÓÏ‡ BzL‡Â ÌÈÓB˙È ÂÈ�· eÈ‰È" .‰�BÚÂ ¯Ú Ì‰ÈÎ¯„·e Ì‰È˙B¯È˜Áa«¬ƒ≈∆¿«¿≈∆≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿ƒ«¬ƒ
.Ánz Ï‡ Bn‡ ˙‡hÁÂ ‰Â‰È Ï‡ ÂÈ˙B·‡ ÔBÚ ¯ÎfÈ .ÌÓL ÁnÈ ¯Á‡ ¯B„a ˙È¯Î‰Ï¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ»≈¬¬»∆¿…»¿««ƒ«ƒ»
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì‰È˙BÚ„Â Ì‰È˙B¯·Ò eÏha˙ÈÂ "Ì¯ÎÊ ı¯‡Ó ˙¯ÎÈÂ „ÈÓz ‰Â‰È „‚� eÈ‰Èƒ¿∆∆¿…»»ƒ¿«¿≈≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»≈∆¿≈≈∆ƒ»»

.ÌÓLa „BÚ e¯ÎfÈ ‡ÏÂ ·Ï ÏÚ „BÚ eÏÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬«≈¿…ƒ»¿ƒ¿»

ÌÁ¯˙e‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ ¯È‡˙Â ‰l‚˙e ÌÓB¯˙e ‡O�˙e ‰ÏÚ˙Â .Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ¿«≈««¿ƒ¿»≈¿«¬∆¿«≈¿≈¿«∆¿»ƒ»¿««»
,‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a E˙„B·ÚÏÂ E˙¯B˙Ï e�lk ·eL�Â .ÌÏBÚa ‰LB„w‰«¿»»»¿»À»¿»¿¿«¬»¿∆¡∆∆¡»
E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡Ï „ÈÓz ˜˜BzL‰Ï ‰kÊ�Â .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»ƒ∆¡»¿«¿»∆¡∆ƒ¿¿
ÏÎa ÏB„b‰ EÓL ˙‡ „aÎÏe ,‰f‰ ÌÏBÚa Ìb ˙Ó‡a E˙B‡ ¯Èk‰Ï ‰kÊ�Â ;·Bh‰«¿ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¡∆«»»«∆¿«≈∆ƒ¿«»¿»
:·e˙kL BÓk .dÈÏ ÔÈÚ„BÓzLÈc ÔÈ‚a ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡¯a ‰Ê ÏÈ·La Èk ,˙Ú≈ƒƒ¿ƒ∆»»»»»»À»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿∆»
,‰ÚÈLB‰Â ÌÁ¯Â ¯ÊÚ ."ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¬…¿«≈¿ƒ»
ÏÚ ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ ¯ab˙zL .‰LB„w‰ E˙¯Bz „B·k ÔÚÓÏe E�ÚÓÏ ‰NÚÂ«¬≈¿««¿¿««¿»¿«¿»∆ƒ¿«≈»¿««»«¿»«
„‚�k .ÌÏBÚaL ˙BÓÎÁ‰ ÏÎ eÏha˙ÈÂ ,˙Bi�BˆÈÁ‰ ˙BÓÎÁ ÏÚ ,‡ÈÙBÒBÏÈt‰ ˙ÓÎÁ»¿««ƒ¿»«»¿«ƒƒ¿ƒ¿«¿»«»¿∆»»¿∆∆
ÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ,‰ÓÈÓz‰Â ‰¯B‰h‰Â ‰LB„w‰ E˙¯BzÓ „Á‡ ˙B‡∆»ƒ»¿«¿»¿«¿»¿«¿ƒ»»∆ƒ¿»¿»∆¿«

:LÙ�Â ·Ï ÏÎa ˙Ó‡a E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏÂ E˙¯B˙Ï ÌlÎ e·eLÈÂ .‰t∆¿»À»¿»¿¿«¬»¿¿ƒ¿»¿∆¡∆¿»≈»∆∆

‡p‡.„ÈÓ˙ È¯ÊÚ· ‰È‰Â .„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� ÏÚ ‰ÒeÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ÔÓÁ¯ ‰Â‰È »»¿…»«¬»»≈«¬ƒ»««¿ƒ»À¿»»¿…∆¿≈¿∆¿ƒ»ƒ
Â ˜fÁÂ‰LB„w‰ ÈLÙ� ¯ab˙zL ÔÙ‡a ,˙BÓeˆÚ˙Â ÊÚ È�ÈÓ ÏÎ· ÈLÙ� ˙‡ ın‡ ¿«≈¿«≈∆«¿ƒ¿»ƒ≈…¿«¬¿…∆∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿»

ÏkÓ ÈLÙ� ˙‡ ËÈLÙ‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˙BcÓe ÂÈ˙B‡˙Â Ûeb‰ ÏÚ ‰·Bh‰Â¿«»««¿«¬»ƒ»»»ƒ«∆∆¿∆¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ»
˙B¯‰Ë È�ÈÓ ÏÎa ÈÙe‚Â ÈLÙ� ˙‡ Lc˜‡Â ¯‰Ë‡Â .ÂÈ˙BcÓe Ûeb‰ ˙B‡˙ È�ÈÓƒ≈«¬«ƒ»«¬«≈«¬«≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»√
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Úa¯‡Ó ÌÈÎLÓp‰ ˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙B‡z‰ ÏkÓ ÈLÙ� ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ‡Â .˙BM„˜e¿À¿∆¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ»««¬ƒ»«ƒ¿»ƒ≈«¿«
:Ûeb‰ ÏL ÌÈi¯ÓÁ ˙B„BÒÈ¿»¿ƒƒ∆«

EÈÓÁ¯·e,LÙ�Ï ÛebÓ ,Ì„‡ ˙�ÈÁ·Ï ‰Ó‰a ˙�ÈÁaÓ È�ÏÚ˙Â È�‡ÈˆBz ÌÈa¯‰ ¿«¬∆»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿∆∆
˙B·LÁÓe ˙BÓÎÁÓ ,‰ÓÎÁÏ ˙eÏÎqÓ ,¯B‡Ï CLÁÓ ,‰¯eˆÏ ¯ÓÁÓ≈…∆¿»≈…∆¿ƒƒ¿¿»¿»≈»¿«¬»
Ák Ez‡Ó ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .ÔB¯kÊÏ ‰ÁÎMÓ ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙BÓÎÁÏ ˙Bi�BˆÈÁƒƒ¿»¿«»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ«»«≈ƒ¿…«
È�‡M ‰Ó Ô‰ ,E˙„B·ÚÂ E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ ·ËÈ‰ „ÈÓz ¯kÊÏ ‰kÊ‡Â .ÔB¯kf‰«ƒ»¿∆¿∆ƒ¿…»ƒ≈≈∆»ƒ¿≈»¿«¬»¿≈«∆¬ƒ
È˙Ba¯ ÈtÓ ÚÓLÏ „È˙Ú È�‡M ‰Ó B‡ ÈzÚÓMM ‰Ó Ô‰ ,ÌÈLB„˜ ÌÈ¯ÙÒa „ÓBÏ≈ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«∆»«¿ƒ«∆¬ƒ»ƒƒ¿…«ƒƒ««
‰kÊ‡ Ìlk ,B˙¯B˙Â B˙„B·ÚÏÂ ‰Â‰È ˙‡¯ÈÏ ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk .È¯·ÁÂ«¬≈«»«¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿…»¿«¬»¿»À»∆¿∆
¯·c ÌeL ÁkL‡ ‡ÏÂ .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ‰M„˜c ÔB¯kf‰ ÁÎa ·ËÈ‰ „ÈÓz ¯kÊÏƒ¿…»ƒ≈≈¿…««ƒ»ƒ¿À»≈«»¿«»¿…∆¿«»»
ÏÚ ·ËÈ‰ ÈaÏ ÌeNÏÂ .ÈÙBÒÂ È˙È¯Á‡ ˙‡ ·ËÈ‰ ·ËÈ‰ „ÈÓz ¯kÊÏ ‰kÊ‡Â .È˙�LnÓƒƒ¿»ƒ¿∆¿∆ƒ¿…»ƒ≈≈≈≈∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈≈«
‡ÏÂ .Èv˜ ‡·È ¯L‡k ,È˙È¯Á‡Â ÈÙBÒa ‰È‰i ‰Óe ,‰ÏÙL ‡ÓÏÚ È‡‰Ï ‡�È˙‡ ‰Ó»¬ƒ»¿«»¿»¿»»«ƒ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ«¬∆»…ƒƒ¿…
e�È˙B�Le e�ÈÓÈ ÏÎ Èk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ·ËÈ‰ ˙‡Ê ¯kÊÏ ‰kÊ‡Â ;ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙‡Ê ÁkL‡∆¿«…»¿≈««¿∆¿∆ƒ¿……≈≈¿»»ƒ»»≈¿≈
È‡Â .Á¯Bt ˜·‡Îe ,˙·LB� Áe¯Îe ,‰Ïk Ô�Úk ,¯·BÚ ÏˆÎe ,ÛeÚÈ ÌBÏÁk ,Ï·‰ Ì‰≈∆∆«¬»¿≈≈¿»»»»¿«»∆¿»»≈«¿ƒ
ÏÚ ·LÁp ‰Óe ."‰ÓÁÏna ˙ÁÏLÓ ÔÈ‡Â" ,ÔÙ‡ ÌeLa ‰˙Èn‰ ÔÓ ËÏn‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒ»¿…∆¿≈ƒ¿«««ƒ¿»»««¿…«
˙‡ ÁkLz Ï‡ ¯BÎÊ .ÈLÙ� ÈÏÚ ÁBL˙Â ¯kÊz ¯BÎÊ" .‰c˜t ÌBÈÏ ‰NÚp ‰Óe ,‰Â‰È¿…»««¬∆¿¿À»»ƒ¿…¿»«»««¿ƒ¿«ƒ¿«∆
‡qÎ È�ÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡ Èk .‰f‰ ÌBi‰ „Ú EÈ¯eÚpÓ "EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ˙‡ zÙˆ˜‰ ¯L‡¬∆ƒ¿«¿»∆¿…»¡…∆ƒ¿∆«««∆ƒ≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈
ÔÙ‡a ,„ÈÓz ˙‡Ê Ïk ˙‡ ¯kÊÏ È�ÚÈLB‰Â È�¯ÊÚ .ÂÈ�ÈÚ „‚pÓ ÌÏÚ� ÔÈ‡Â ,B„B·Î¿¿≈∆¿»ƒ∆∆≈»»¿≈ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…∆»…»ƒ¿…∆
‡˜ÈÁ¯ ‡Á¯‡ .Èk¯„Ï ‰„ˆ ÔÈÎ‰Ïe ,˙ÁL ÈpÓ ÈLÙ� ËlÓÏ ‰zÚÓ ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«≈»«≈«»¿«≈«¿ƒƒƒ»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ…¿»«ƒ»

.ÔÏ ˙ÈÏ ‡ÏÈl˜ ÔÈcÂÊ elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒ«ƒ»≈»

È�¯ÊÚÂ˙B·LÁÓ ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ È�ÈÓ Ïk ˙‡ ÁkLÏ ‰kÊ‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆ƒ¿…«∆»ƒ≈«¬»»«¬»
·laL ˙eiÓÈÓ˜ÚÂ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏÎÂ ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁÂ ˙Bi�BˆÈÁƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆«≈
E˙„B·ÚÓ ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏÎÂ .ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚa ÈzÚ„·e ÈaÏa e˜a„pL∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿«¿ƒ«¬«»«ƒ¿»ƒ≈«¬»«¿«¿¿ƒ≈¬»∆
ÌÁÎLÏe ,È¯Ó‚Ï ÈaÏÂ ÈzÚcÓ Ì¯È·Ú‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡ Ìlk ,˙BizÓ‡‰»¬ƒƒÀ»∆¿∆¿«¬∆»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿»¿»
È˙È·a Èz·La ˙Ú ÏÎa „ÈÓ˙ E˙B‡ ¯kÊÏ ‰kÊ‡ ‰zÚÓe .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈≈«»¿«»≈«»∆¿∆ƒ¿…¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ
E˙„B·ÚÏÂ E˙¯B˙Ïe ,„ÈÓ˙ EÈÏ‡ Èz·LÁÓ ˜a„Ïe .ÈÓe˜·e È·ÎLa C¯c· ÈzÎÏ·e¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«¬«¿ƒ≈∆»ƒ¿»¿¿«¬»¿
‰kÊ‡Â .‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa ˙Ó‡a∆¡∆¿ƒ¿»¿«¬»ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆∆¡»¿≈»¿∆¿∆
ÏB„b ˙e˜·„a ,˙Ó‡a EÈ˙BˆÓÏe E˙¯B˙Ïe EÈÏ‡ Èz·LÁÓe ÈaÏ ˜ac˙iL∆ƒ¿«≈ƒƒ«¬«¿ƒ≈∆¿»¿¿ƒ¿∆∆¡∆ƒ¿≈»
E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ ·ËÈ‰ ¯kÊÏ ‰kÊ‡L „Ú .„‡Ó ˜ÊÁÂ ıÈn‡ ˙e¯M˜˙‰·e¿ƒ¿«¿«ƒ¿»»¿…«∆∆¿∆ƒ¿…≈≈∆»ƒ¿≈»¿
.ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ ‰¯B˙ È¯·cÓ ¯·c ÌeL ÁkL‡ ‡ÏÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ „ÈÓ˙ E˙„B·ÚÂ«¬»¿»ƒ¿»»∆¿…∆¿«»»ƒƒ¿≈»«¬»¿»

:È˙‡„ ‡ÓÏÚ·e ÔÈ„ ‡ÓÏÚa „ÈÓz Ì¯ÎÊÏ ‰kÊ‡ ˜«̄∆¿∆¿»¿»»ƒ¿»¿»≈¿»¿»¿»≈
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ÔÎ·e˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»
ÏÎ È‰Ï‡Â ,ÌÈ�B¯Á‡Â ÌÈ�BL‡¯ ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎ È‰Ï‡Â ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â≈…≈«¬…≈…≈»««ƒƒ»¬ƒƒƒƒƒ¿«¬ƒ≈…≈»
ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,·Ï ˙BÓeÏÚz Ïk Ú„Bi‰ ÔÓÁ¯‰ ·‡ e�È·‡ ,LB„w‰ Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈«»»ƒ»»«¬»«≈«»«¬≈∆¿«≈»«
.„ÈÓ˙ EzÓ‡a È�ÎÈ¯„˙Â È�¯B˙Â .ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Úc Ez‡Ó È�pÁ˙e .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿≈»ƒ»¿«¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ
.‰·„� ˙Bi�Ú˙ È�È�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ,¯Li‰ C¯c‰ ˙Ó‡a ˙Ú„Ï ˙Ú ÏÎa È�kÊ˙e¿«≈ƒ¿»≈»««∆¡∆«∆∆«»»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»»
˙Ó‡‰ C¯„a ‚‰�˙‰Ïe ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ Ú„ÈÏ È�kÊ˙e .ÏcÁÏ Ì‡ ˙BpÚ˙‰Ï Ì‡ƒ¿ƒ¿«ƒ«¿…¿«≈ƒ≈«»¡∆«¬ƒ¿ƒ¿«≈¿∆∆»¡∆
EÈÏÚ ÈÓˆÚ CÈÏLÓ È��‰ Ôk ÏÚ .‰Ê ÔÈ�Úa ‰�‡Â ‰�‡ CÏB‰ ÈaÏ Èk ,·Bh‰ E�Bˆ¯kƒ¿¿«ƒƒƒ≈»»»»»¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ»∆
‰ˆ¯zM ‰Ó ÈnÚ ‰NÚzL .„·Ï EÈÏ‡ È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ�Â ÈÙeb ¯ÒBÓ È�È¯‰Â ,„·Ï¿««¬≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆¿«∆«¬∆ƒƒ«∆ƒ¿∆

¯ÎÂ„ÈÓ˙ ‰kÊ‡ ˜¯ ,‰Ê ÔÈ�Úa ‰a¯‰ ÈzÚc ÏaÏ·‡ ‡lL È�¯ÊÚ˙Â .‰NÚ‡ E�Bˆ ¿ƒ¿¿∆¡∆¿««¿≈ƒ∆…¬«¿≈«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»∆«∆¿∆»ƒ
‰kÊ‡Â .˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k Ez‡Ó ‰·BË ‰ˆÚ ÈÏ ÚÈtL˙Â .‰¯‰Ó ‰ÓÏL ‰ˆÚÏ¿≈»¿≈»¿≈»¿«¿ƒ«ƒ≈»»≈ƒ¿ƒ¿¿«∆¡∆¿∆¿∆
.ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡Â .˙Bi�Úz‰ ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ≈«¿»ƒ≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»««¬ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿»«¿»ƒ∆»»
˜ÒÚÏÂ .‰¯ev‰Â LÙp‰ Èa‚Ï ¯ÓÁ‰Â Ûeb‰ ÚÈ�Î‰Ïe Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿∆»≈»¿«¿ƒ««¿«…∆¿«≈«∆∆¿«»¿«¬…
¯˜a· È�ÚÈÓL‰" .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a „ÈÓ˙ E˙„B·Ú·e E˙¯B˙a¿»¿«¬»¿»ƒ∆¡∆ƒ¿¿«≈«»¿«»«¿ƒ≈ƒ«…∆

:"ÈLÙ� È˙‡N� EÈÏ‡ Èk CÏ‡ eÊ C¯c È�ÚÈ„B‰ .ÈzÁË· E· Èk EcÒÁ«¿∆ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ∆∆≈≈ƒ≈∆»»ƒ«¿ƒ

ÔÎ·e‰a¯‰ ‰˜„ˆ ÔzÏ È�¯ÊÚzL .È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«∆««¿≈ƒƒ≈¿»»«¿≈
,ÌÈÓeˆÚ‰Â ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÏÓÁ˙Â .‰a¯‰ ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÏ«¬ƒƒ¬ƒ«¿≈¿«¿…»«¿«¬∆«¬»∆«¿ƒ¿»¬ƒ
ÌÈi�ÚÏ LnÓ Ba LiL ÚeiÒa ÚiÒÏe CÓ˙Ï ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰a¯‰ ‰˜„ˆ ÔzÏ È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒƒ≈¿»»«¿≈¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿…¿«≈«¿ƒ«∆≈«»«¬ƒƒ
,Ï‡¯NÈ ı¯‡„ ‡¯ÈÂ‡a ‰Ê È„È ÏÚ ÏÏk‰Ï ‰kÊ‡Â .Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈ¯c‰ ÌÈ�e‚‰¬ƒ«»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿∆¿∆¿ƒ»≈«¿≈∆«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈
Ïk Ïh·Ïe ˜ÈzÓ‰Ï ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊ�Â .‡ËÁ Ba ÔÈ‡L Ï·‰‰Â ¯ÈÂ‡‰a LB„w‰ ¯ÈÂ‡a»¬ƒ«»¿»¬ƒ¿«∆∆∆≈≈¿¿ƒ¿∆«¿≈∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÔÈc‰ Ïh·Ïe ˙BÁ„Ï „ÈÓ˙ ‰kÊ�Â .Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc È�ÈÓƒ≈ƒƒ≈»≈≈«»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆»ƒƒ¿¿«≈«ƒ
˙BÏÚ‰Ïe ¯Èa‚‰Ï e�¯ÊÚ˙Â .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁ È�ÈÓ ÏÎÂ ˙eÏÎq‰Â CLÁ‰Â¿«…∆¿«ƒ¿¿»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»¿««¿≈¿«¿ƒ¿«¬
,‰LB„w‰ ‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ e�ÈÏÚ ¯È‡˙Â .‰LB„w‰ ‰¯Bz‰Â ‰LB„w‰ LÙp‰ ‡O�Ïe¿«≈«∆∆«¿»¿«»«¿»¿»ƒ»≈«»¿»«¿»
e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,‰M„˜c ÔB¯kÊÏ ‰kÊ�Â .„ÈÓ˙ Ez‡Ó ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â¿«¿ƒ»≈¬»ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿À»¿«¿ƒ«»≈
EÈÓÁ¯·e .·BË ÏÎÂ ÌBÏLÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ÌÈiÁ ,‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL Ez‡Ó≈ƒ¿∆«»¿»»«ƒ≈»∆∆¿«¬ƒ¿»¿»¿«¬∆
‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜˙e .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ ˙È¯a ˙‡ e�Ï ¯kÊz ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿…»∆¿ƒ¬≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿«≈»ƒ¿»
Ì‰¯·‡ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ,˜ÁˆÈ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ·˜ÚÈ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ" :·e˙kL∆»¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬…¿«∆¿ƒƒƒ¿»¿«∆¿ƒƒ«¿»»

:"¯kÊ‡ ı¯‡‰Â ¯kÊ‡∆¿…¿»»∆∆¿…

e�¯ÊÚ˙ÂÔÙ‡a .e�LÙ� ËM˜Ïe Lc˜Ï ‰kÊ�Â .EÈ�ÙÏ e�LÙ� ˙BÏÚ‰Ïe Ïc‚Ï ‰kÊpL ¿««¿≈∆ƒ¿∆¿«≈¿«¬«¿≈¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿«≈«¿≈¿…∆
‰�ÈÎM‰ ¯‡t˙˙Â .ÔÈa˜e� ÔÈiÓ ˙�ÈÁ·a ‰�ÈÎM‰Ï ˙BÏÚÏ e�LÙ� ÏÎezL∆««¿≈«¬¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

Ú EÈ�ÙÏ„eÁÈ ‰NÚ� ‰È‰iL ‰kÊ�Â ."Ca‚Ï ‡�È˙‡˜ ‡¯a ‰na ÈÊÁ" ,e�È˙BLÙ� Ì ¿»∆ƒ«¿≈¬ƒ«∆¿»»¬ƒ»¿«»¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«¬∆ƒ
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ÁBÁÈ� ÁÈ¯Ï EÈ�ÙÏ ‰·BËÏ eÏÚiL e�È˙BLÙ� È„È ÏÚ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„À̃¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈«¿≈∆«¬¿»¿»∆¿≈«ƒ«
:‰Â‰ÈÏ ‰M‡ƒ∆«…»

e�kÊ˙eÔÓ ¯·c ÔÈÏÎB‡ e�‡Lk Ë¯Ù·e .„ÈÓ˙ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a e�˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL ¿«≈∆ƒ¿∆¬ƒ»≈ƒ¿À»¿»√»»ƒƒ¿»¿∆»¿ƒ»»ƒ
LÙp‰ ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊpL „Ú ,e�˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ¯˙BÈa Lc˜˙‰Ï e�¯ÊÚz ÈÁ‰««««¿≈¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«¬ƒ»≈«∆ƒ¿∆¿«¬«∆∆
e�‡L ‰Î¯a‰ È„È ÏÚ ,¯a„ÓÏ ÈÁÓ LÙp‰ ˙BÏÚ‰Ï ,ÌÈÏÎB‡ e�‡L ÈÁa LaÏn‰«¿À»««∆»¿ƒ¿«¬«∆∆≈«ƒ¿«≈«¿≈«¿»»∆»
ÏB„b‰ EÓLÏ ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰�eÎa ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÓBÏ ‰kÊ�Â .e�˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ«¬ƒ»≈¿ƒ¿∆«»«¿»¿«»»¿»«¬»¿ƒ¿«»

:˙Ó‡a∆¡∆

e�¯ÓL˙ÂÌeL e�Èt CB˙Ï ‡·È ‡ÏÂ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈv˙Â ¿ƒ¿¿≈¿«ƒ≈¿«¬∆»«ƒƒ«¬»¬¿…»…¿ƒ
‚‚BLa elÙ‡ ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·�a ÌÏBÚÏ ÏLk� ‡ÏÂ .e�Ï ¯eÒ‡‰ ¯·c»»»»»¿…ƒ»≈¿»ƒ¿≈¿≈¬ƒ¿≈
ÏÈc·˙Â e�˙B‡ LÈ¯Ù˙Â .ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈËÁBMÓ EÈÓÁ¯a e�˙B‡ ÏÈv˙Â .Ò�‡·e¿…∆¿«ƒ»¿«¬∆ƒ¬ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ
„ÈÓz EÈÓÁ¯a e�Ï ÔÈÓÊ˙Â .Ô�a¯„e ‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·� È�ÈÓ ÏkÓ e�˙B‡»ƒ»ƒ≈¿≈¿≈¿«¿»¿«»»¿«¿ƒ»¿«¬∆»ƒ
eÏLkÈ ‡lL e�˙B‡Â Ì˙B‡ ¯ÓL˙Â „ÈÓz Ì‰nÚ ‰È‰˙Â .ÌÈ¯LÎe ÌÈ�e‚‰ ÌÈËÁBL¬ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿…»¿»∆…ƒ»¿
e�eÎiL ÌÈËÁBM‰Ï ¯ÊÚ˙Â .ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·�a ÌÏBÚÏ Ì„È ÏÚ Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈«»»¿»ƒ¿≈¿≈«¿»¿«¬…¿«¬ƒ∆¿«¿
ÈÁÓ ,ÈÁ‰a LaÏÓ‰ LÙp‰ ˙BÏÚ‰Ï ekÊiL ÔÙ‡a ,‰ËÈÁM‰ ˙k¯·a ·ËÈ‰ „ÈÓ»̇ƒ≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿«¬«∆∆«¿À»¿»«≈«
Ï‡ ˙BÓ‰·e ˙BÙBÚÂ ˙BiÁa ÌÈÏbÏbÓ‰ ˙B˜eLÚ‰ ˙BLÙp‰ Ïk eÏÚiL „Ú .¯a„ÓÏƒ¿«≈«∆«¬»«¿»»¬«¿À¿»ƒ¿«¿¿≈∆
‰È‰iL ‰kÊ�Â .Ì„È ÏÚ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡Lc˜ „eÁÈ ‰NÚ� ‰È‰ÈÂ .‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆
‰Ò�¯ÙÏ ‰kÊ�Â .ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL e�ÈÏÚ ‰Ê È„È ÏÚ CLÓ�ƒ¿»«¿≈∆»≈∆«»¿»»¿«¬ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿∆¿«¿»»
ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb ÌÈÓMaL e�È·‡ .ÏÏk ‡c¯ËÂ ‡Á¯ËÂ ‰ÚÈ‚È ÌeL ÈÏa „B·Îa ‰·BË»¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»ƒ∆«»«ƒ≈««»ƒ
ÌÈËÁBMÓ e�ÓˆÚ ¯ÓLÏ ÁÎ e�a ÔÈ‡L Ú„BÈ ‰z‡ ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,˙B·BË≈¬»ƒƒ«»≈«∆≈»…«ƒ¿…«¿≈ƒ¬ƒ

ÈÓ ÔÈ‡Â .„‡Ó ‰a¯‰ ÂLÎÚ ÌÈÈeˆn‰ ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡LÔew˙a ÏczLÈÂ e�„Úa „ÓÚiL ∆≈»¬ƒ«¿ƒ«¿»«¿≈¿…¿≈ƒ∆«¬…«¬≈¿ƒ¿«≈¿ƒ
,ÌÈÓ¯BbL ‰Ó ÌÈÓ¯Bb‰ ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈËÁBM‰ Ì‚tÓ e�˙B‡ ÏÈvÈÂ ,e�È˙BLÙ�«¿≈¿«ƒ»ƒ¿««¬ƒ∆≈»¬ƒ«¿ƒ«∆¿ƒ

:ÔÏvÏ ‡�ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»

B�Ba¯e�È˙B·‡ ÔÚÓÏe ,EfÚ ˙�ÈÎL ÔÚÓÏe ,EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«≈»≈¿««¿∆¿««¿ƒ«À∆¿««¬≈
e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ÔÚÓÏe ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿««»««ƒƒ¬ƒƒƒ¿»¿≈¿ƒ≈
‡lL „ÈÓ˙ e�¯ÓLÂ .ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈËÁBMÓ ,ÌÈÚ¯ ÌÈËÁBMÓ e�ËlÓe e�ÏÈv‰Â¿«ƒ≈«¿≈ƒ¬ƒ»ƒƒ¬ƒ∆≈»¬ƒ¿»¿≈»ƒ∆…
EnÓ ¯ˆaÈ ‡ÏÂ ÏÎez ÏÎ" ‰z‡ Èk ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·� ÏBLÎÓ ÌeL e�Èt CB˙Ï ‡B·È»¿ƒƒ¿¿≈»¿≈»ƒ«»…»¿…ƒ»≈ƒ¿
˙BÏ·pÓ eÏl‰ ˙B¯Bca ÂLÎÚ Ì‚ e�˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‰z‡Â .Ïk‰ E„È·e ,"‰nÊÓ¿ƒ»¿»¿«…¿«»»ƒ¿…»««¿»««»ƒ¿≈
e�Lc˜Â ,e��ÚÓÏ ‡ÏÂ E�ÚÓÏ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈËÁBMÓe ˙BÙ¯Ëe¿≈ƒ¬ƒ∆≈»¬ƒ«¬…»≈¿««¿¿…¿«¬≈¿«¿≈
ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ÏÈc·‡Â" :·e˙kL BÓk ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÔÓ e�ÏÈc·‰Â ,E˙M„˜aƒ¿À»∆¿«¿ƒ≈ƒ«¬»¬¿∆»»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ
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‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯N·e ÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ ÈL�‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ�Â ."ÈÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿»∆»¿«¿≈…∆ƒ¿ƒ»»«»∆¿≈»
LB„˜ Èk ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â" :·È˙Îe "B˙B‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»

:"B˙È¯a ÌÏBÚÏ ¯BkÊÈ ,ÂÈ‡¯ÈÏ Ô˙� Û¯Ë" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ."È�‡»ƒƒÀ«ƒ¿»∆»∆∆»«ƒ≈»ƒ¿¿»¿ƒ

e�¯ÊÚÂÌÈ˜ÒBÚ eÈ‰iL e�È�·Ï ÌÈ�e‚‰Â ÌÈ·BË ÌÈ„nÏÓ e�Ï ÔÈÓÊ˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿¿ƒ
eÈ‰ÈÂ .˙Ó‡a ÏÈÚBn‰ ˙ÈÏÎza e�È�a ÌÚ ‰a¯‰ „ÓÏÏ ,‰�eÓ‡a ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»∆¡»ƒ¿…«¿≈ƒ»≈««¿ƒ«ƒ∆¡∆¿ƒ¿
Ï·‰‰ ˙‡ ÌBÏLÂ ÒÁ eÏ˜Ï˜È ‡lL ÌÈ˜ÈcˆÂ ÌÈ¯Lk ÌÈL�‡ ˙B˜B�È˙ È„nÏÓ‰ Ïk»«¿«¿≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆…¿«¿¿«¿»∆«∆∆
‰‡¯ÈÂ ‰ÏÚÈÂ .‡ËÁ Ba ÔÈ‡L ‰t Ï·‰ ‡e‰L ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜B�Èz‰ ÏL LB„w‰«»∆«ƒ∆≈«»∆∆∆∆∆≈≈¿¿«¬∆¿≈»∆
¯kÊz ‰Ê È„È ÏÚÂ .Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜B�Èz‰ ÏL LB„w‰ Ï·‰‰ EÈ�ÙÏ ÚÓMÈÂ ‰ˆ¯ÈÂ¿≈»∆¿ƒ»«¿»∆«∆∆«»∆«ƒ∆≈«»¿«¿≈∆ƒ¿…
ÌÈ�Èc‰ Ïk Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â ,e�È˙B·‡ ˙È¯a ˙‡∆¿ƒ¬≈¿«¿ƒ¿«≈≈»≈≈«»«¿≈ƒ¿»≈»«ƒƒ
‡e‰L ÔÈa ,Ë¯Ùa B‡ ÏÏÎa Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ e¯Ê‚pL ˙B·BË Ì�È‡L ˙B¯Êb‰ ÏÎÂ¿»«¿≈∆≈»∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈∆
ÔÈ‡L ‰t Ï·‰ ˙eÎÊa Ïh·˙e ˜ÈzÓz Ìlk .ÔÈc ¯Êb ¯Á‡Ï ‡e‰L ÔÈa ÔÈc ¯Êb Ì„…̃∆¿«ƒ≈∆¿««¿«ƒÀ»«¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆∆∆≈
E˙M„˜· e�Lc˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· e�kÊ˙e .Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜B�Èz‰ ÏL ‡ËÁ Ba≈¿∆«ƒ∆≈«»¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿≈ƒ¿À»¿

L ‰·eL˙a ·eLÏ e�kÊ˙e ,‰�BÈÏÚ‰Ôw˙Ï ‰kÊ�Â .LÙ�Â ·Ï ÏÎa ˙Ó‡· EÈ�ÙÏ ‰ÓÏ »∆¿»¿«≈»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿»≈»∆∆¿ƒ¿∆¿«≈
È¯Ó‚Ï Ûeb‰ ÏËa˙iL „Ú ,Ûeb‰ ÏÚ LÙp‰ ¯Èa‚‰Ï ‰kÊ�Â .e�˙ÁL ¯L‡ Ïk ˙‡∆»¬∆ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆∆«««∆ƒ¿«≈«¿«¿≈
‡¯ÈÂ‡a ÌÈÏÏÎ� ‰È‰pL „Ú .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰a¯‰ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰kÊ�Â .LÙp‰ Èa‚Ï¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆ƒ≈¿»»«¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»
Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ e�lÎ ‰kÊpL „Ú .‡ËÁ Ba ÔÈ‡L LB„w‰ Ï·‰‰a ,Ï‡¯NÈ ı¯‡„¿∆∆ƒ¿»≈¿«∆∆«»∆≈≈¿«∆ƒ¿∆À»«¿≈ƒ¿»≈
Ì‰Èt Ï·‰ BÓÎe Ï‡¯NÈ ı¯‡„ ‡¯ÈÂ‡ BÓk ‡ËÁ Ba ÔÈ‡L Ï·‰ e�Èt Ï·‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆∆ƒ∆∆∆≈≈¿¿¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ∆
„Ú ˙Ó‡a ÔÓˆÚ e¯‰ËÈÂ eLc˜iL ÌÈËÁBM‰Ï ¯ÊÚ˙Â .Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜B�Èz ÏL∆ƒ∆≈«»¿«¬…¿«¬ƒ∆¿«¿ƒ«¬«¿»∆¡∆«
˙BLÙp‰ ˙BÏÚ‰Ï eÏÎeiL ÔÙ‡a ,‡ËÁ Ba ÔÈ‡L Ï·‰ Ôk Ìb Ì‰Èt Ï·‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆∆ƒ∆«≈∆∆∆≈≈¿¿…∆∆¿¿«¬«¿»
˙k¯a ÏL Ì‰Èt Ï·‰ È„È ÏÚ ‰M„˜aL ÌL¯LÏ Ì˙BÏÚ‰Ï .ÈÁ‰a ˙BÏbÏbÓ‰«¿À¿»¿»«¿«¬»¿»¿»∆ƒ¿À»«¿≈∆∆ƒ∆∆ƒ¿«
.ÌÈiÁ ÈÏÚ·a ˙BÏbÏbÓ‰ ˙BLÙ� ÏÚ LiL ˙e�ÓÁ¯‰ ÌˆÚ Ú„BÈ ‰z‡ Èk .‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»≈«…∆»«¬»∆≈«¿»«¿À¿»¿«¬≈«ƒ
˙BÏÚ‰Ï ‰kÊpL e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ ,E�ÚÓÏ ‰NÚÂ ,e�ÈÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ EÈÓÁ¯a ‡� ‰ÒeÁ»»¿«¬∆¬≈∆¿»≈«¬≈¿««¿¿»¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿∆¿«¬

:‰M„˜aL ÔBÈÏÚ‰ ÔL¯LÏ ˙BÏbÏbÓ‰ ˙BLÙp‰ Ïk»«¿»«¿À¿»¿»¿»»∆¿∆ƒ¿À»

ÔÓÁ¯e�È˙BLÙ� ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÌÈ�BÈ·‡ ˙˜�‡ ÚÓBL ,ÌÈlc ÏÓBÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ «¬»»≈«¬ƒ≈«ƒ≈«∆¿«∆¿ƒ«≈»≈¿««¿≈
,˙BÓeÏÚz Ú„BÈ EÈ�ÙÏ ‰Ï‚� ¯L‡k ,Áta ˙BÊeÁ‡‰ ÌÈ¯tvk ˙B˜eLÚ‰»¬«ƒ√ƒ»¬«»«¬∆ƒ¿∆¿»∆≈««¬
ÈLÙ� ˙¯‡Ùz ¯„‰Â ¯˜È Ï„b ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk .˙ÁL ÈpÓ ÈLÙ� ËlÓÏ È�¯ÊÚÂ¿»¿≈ƒ¿«≈«¿ƒƒƒ»«ƒ«»»«¿»∆…∆¿««¬«ƒ¿∆∆«¿ƒ
ÈzÙpËÂ ÈzÎÏÎlL ÌÈÎeÏÎl‰Â ˙Ùph‰ Èea¯ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Ì‚Â .ÔBÈÏÚ‰ dL¯La¿»¿»»∆¿¿««»»«¿»∆ƒ«ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
,„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� ÏÚL ˙e�ÓÁ¯‰ ÌˆÚ ‰Ï‚� EÈ�ÙÏe .„‡Ó „‡Ó ‰·eÏÚ‰ ÈLÙ�«¿ƒ»¬»¿…¿…¿»∆ƒ¿»…∆»«¬»∆««¿ƒ»À¿»»¿…
e¯Ó‡ Ì‰Èt e�ÈÏÚ eˆt .ÌÈ¯ÈÙk‰ ÈpL ÔÈa „‡Ó ˙Ù¯ËÓ‰Â ˙‡k„p‰ ,„‡Ó ‰Ú‚È‰«¿≈»¿…«ƒ¿≈¿«¿…∆∆¿…≈ƒ≈«¿ƒƒ»»≈ƒ∆»¿
e�ÓˆÚa e�Á�‡ Èk ,e�ÚÈLB‰Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡Â ,·¯ ÔÓÊ ‰Ê EÈÏ‡ ÌÈ˜ÚBˆ e�‡Â .e�Úlaƒ»¿¿»¬ƒ≈∆∆¿««¿≈ƒ∆«¿ƒ≈ƒ¬«¿¿«¿≈
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,E˙ÏÓÁ Û˜za e�ÈLÙ� ˙‡ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ Ï·‡ .e�ÈLÙ� ÏÚ ÌÈi¯ÊÎ‡ e�ÈÈ‰»ƒ«¿»ƒƒ««¿≈¬»«»»¿«ƒ∆«¿≈¿…∆∆¿»¿
˙‡ ‰h˙Â ,‰·BËÏ e�··Ï ˙‡ CÙ‰zL˙Ú„Â ÏÎN e�Ï Ôz˙Â ;˙Ó‡a EÈÏ‡ e�··Ï ∆«¬…∆¿»≈¿»¿«≈∆¿»≈≈∆∆¡∆¿ƒ∆»≈∆»««

„Ú „ÈÓz Ûeb‰ ÏÚ LÙp‰ ¯Èa‚‰Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a .‰ˆÚÂ ‰¯e·‚e ÁÎÂ ‰M„˜cƒ¿À»¿…«¿»¿≈»¿…∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆∆««»ƒ«
E˙M„˜· „ÈÓ˙ ÈLÙ� ‡O�Ïe ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ‡Â .È¯Ó‚Ï ÂÈ˙B‡˙Â Ûeb‰ ÏËa˙iL∆ƒ¿«≈«¿«¬»¿«¿≈¿∆¿∆¿«¬¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿À»¿

.‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»∆¡∆∆¡»¿≈»

e�È·‡Ú„BÈ ‰z‡ Èk .e�a zÚtL‰L ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ „B·k ÏÚ ÏÓÁ ÔÓÁ¯‰ ·‡ »ƒ»»«¬»¬…«¿«»«¿»∆ƒ¿«¿»»ƒ«»≈«
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�¯ÊÚ .e�a ˙ÓÏÚp‰ ‰¯˜i‰ ‰¯Bz‰ ˙M„˜ ÈÙÈ ÌˆÚ ˙‡∆…∆…ƒ¿À««»«¿»»«∆¿∆∆»»¿≈¿«¬∆»«ƒ
‰¯Bz‰ ˙Bl‚Ïe ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a ,˙Ó‡a e�ÓˆÚ Lc˜Ïe ¯‰ËÏ ‰zÚÓ ‰kÊpL∆ƒ¿∆≈«»¿«≈¿«≈«¿≈∆¡∆¿…∆∆ƒ¿∆¿ƒ¿««»
‡ÏÂ ÌÏk� ‡ÏÂ LB·� ‡ÏÂ .˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯ÁÓ e�ÏÈv‰Â .‰ÏB„‚ ‰M„˜a e�a ˙ÓÏÚp‰«∆¿∆∆»ƒ¿À»¿»¿«ƒ≈≈¬»ƒ¿¿…≈¿…ƒ»≈¿…
,‰ÏB„‚ ‰M„˜a „B·k‰ ˙‡ Ïa˜Ï ‰kÊ�Â ,‰M„˜c „B·ÎÏ e�kÊÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ ÏLk�ƒ»≈¿»»∆¿«≈¿»ƒ¿À»¿ƒ¿∆¿«≈∆«»ƒ¿À»¿»
EÓLÏ ˜¯ ,ÏÏk e�ÏÈ·La „B·k‰ ÌÚ LnzL� ‡ÏÂ .„·Ï ÏB„b‰ E„B·ÎÏÂ EÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»¿«¿…ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ≈¿»«¿ƒ¿
‰kÊ�Â .ÏÏk ‰�BˆÈÁ ‰·LÁÓe ‰i�t ÌeL ÈÏa ,˙eÓÈÓ˙·e ˙Ó‡a „·Ï E˙„B·ÚÏÂ¿«¬»¿¿«∆¡∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»¿»¿ƒ¿∆
EÈÓÁ¯a e�pÁzL ‰M„˜c „B·k‰ È„È ÏÚ e�¯ÊÚ˙Â .BL¯LÏ „B·k‰ ˙BÏÚ‰Ïe ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿«¬«»¿»¿¿««¿≈«¿≈«»ƒ¿À»∆¿»≈¿«¬∆
‰M„˜a e�LÙ�a ÌÈÓÏÚp‰ ‰a¯‰ ‰¯B˙ ÈLecÁ ˙Bl‚Ïe ‡ÈˆB‰Ï ‰Ê È„È ÏÚ ‰kÊpL∆ƒ¿∆«¿≈∆¿ƒ¿«ƒ≈»«¿≈«∆¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿À»
e�Èt ÌÚ ‰È‰˙Â .E�Bˆ¯k ‡lL ¯·c ¯Ó‡� ‡ÏÂ ,„ÈÓ˙ e�nÚ ‰È‰˙Â .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»¿ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿……«»»∆…ƒ¿¿¿ƒ¿∆ƒƒ

:e�„aÚÓ ˙Úa e�È„È ÌÚÂ e�ÙÈh‰ ˙Úa¿≈«ƒ≈¿ƒ»≈¿≈«¿»≈

B�Ba¯,„‡Ó ‰ÙÈÚ‰Â ‰‡Óv‰Â ‰·Ú¯‰ ,‰lc‰Â ‰i�Ú‰ ÈLÙ� ÏÚ ‰ÒeÁ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»««¿ƒ»¬ƒ»¿««»»¿≈»¿«¿≈»¿»¬≈»¿…
.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ÈÙeb ÏÚ ÈLÙ� ¯ab˙zL .ÌÈÓÁ¯a È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe«≈ƒ¿¬«¿«¬ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ«ƒ≈«»¿«»
‰�eÓ‡·e ˙Ó‡· ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÈLÙ� ‡O�˙˙Â ‰lÚ˙˙Â¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆∆¡»
‰·eL˙·e ‰·‰‡·e ‰‡¯Èa ‰„B·ÚÂ ‰¯B˙a ,‰M„˜c ˙Ú„Â ‰�È·e ‰ÓÎÁa ,‰ÓÏL¿≈»¿»¿»ƒ»»««ƒ¿À»¿»«¬»¿ƒ¿»¿«¬»ƒ¿»
‰Â‰È Èk ÈÎÈÁe�ÓÏ ÈLÙ� È·eL" :·Bh‰ E�Bˆ¯k ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»∆∆¡∆¿≈»≈ƒ¿¿«ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…»
È�ÙÏ Cl‰˙‡ ÈÁcÓ ÈÏ‚¯ ˙‡ ‰ÚÓc ÔÓ È�ÈÚ ˙‡ ˙ÂnÓ ÈLÙ� zˆlÁ Èk .ÈÎÈÏÚ ÏÓb»«»»¿ƒƒƒ«¿»«¿ƒƒ»∆∆≈ƒƒƒ¿»∆«¿ƒƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ¿≈

˙B‡¯Ï E„ÈÒÁ Ôz˙ ‡Ï ,Ï‡LÏ ÈLÙ� ·ÊÚ˙ ‡Ï Èk .ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ¯‡a ‰Â‰È.˙ÁL ¿…»¿«¿««ƒƒ…«¬…«¿ƒƒ¿……ƒ≈¬ƒ¿ƒ¿»«
E˙˜„ˆa ,È�iÁz ‰Â‰È EÓL ÔÚÓÏ .BÓL ÔÚÓÏ ˜„ˆ ÈÏbÚÓ· È�Á�È ,··BLÈ ÈLÙ�«¿ƒ¿≈«¿≈ƒ¿«¿¿≈∆∆¿««¿¿««ƒ¿¿…»¿«≈ƒ¿ƒ¿»¿
.Ec·Ú È�‡ Èk ÈLÙ� È¯¯Bˆ Ïk z„·‡‰Â ,È·ÈB‡ ˙ÈÓˆz EcÒÁ·e .ÈLÙ� ‰¯vÓ ‡ÈˆBzƒƒ»»«¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»»¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿∆
Èa EÓL ˙‡ ˙B„B‰Ï ÈLÙ� ¯bÒnÓ ‰‡ÈˆB‰ .B˙ÚeLÈa NÈNz ‰Â‰Èa ÏÈ‚z ÈLÙ�Â¿«¿ƒ»ƒ«…»»ƒƒ»ƒ»ƒ«¿≈«¿ƒ¿∆¿∆ƒ

:"ÈÏÚ ÏÓ‚˙ Èk ÌÈ˜Ècˆ e¯ÈzÎÈ«¿ƒ«ƒƒƒƒ¿…»»



לח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה 491ֹ ְ ַֹ ְ ְ ַמרּכבת

לחתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּפרעה בּיםמרּכבת ירה וחילֹו ַ ְ ְ ַֹ ְ ְֹ ֵ ָ ָ ַ ָ 
טו)וכּו': (שמות ְ 

אתּכיא לפׁשּפׁש אדם ּכל צריְך ִ ְְִֵֶַָָָָ
ּדבּוק הּוא אם עת, ּבכל ְְִֵַָָעצמֹו
ּדבקּות ׁשל והּסימן יתּברְך. ְְְְִִֵֵֶַַַָָּבהּׁשם
על סימן הם ּתפּלין ּכי ּתפּלין, ְְִִִִִִֵַָהּוא

:(א)הּדבקּות ְֵַ

ּתפּליןואי־אפׁשרב לבחינת לבֹוא ְ ִ ֶ ְ ָ ְְִִִִַָ
את ׁשּיעלה ֲֶֶֶֶַָאּלא
ׁשהּוא הּדּבּור ּכי ויתּקנהּו. ְִִִִֵֶַַַהּדּבּור
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ׁשל ּפיו ִֶַַָָרּוח

ּפה – מלכּות ּבחינת: הּוא(ב)ׁשהּוא , ְְִֶֶַַ
הֹולכים הּנחלים ׁשּכל ים, ְְְִִִֶַַָָָּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו א)לתֹוכֹו, ּכל(קהלת : ְְֶָָ
הּים אל הֹולכים והּוא(ג)הּנחלים ; ְְְִִֶַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אדני, נא)ּבחינת :(תהלים ְְֲִֶַָָֹ

ּוכׁשּפֹוגמין ּתפּתח. ׂשפתי ְְְְֲִִֶַָָָֹאדני
על־ידי אז אדני, ׁשהּוא ְֲִֵֶַַָָֹהּדּבּור,
סערה. רּוח ּפיו, מרּוח נעׂשה ְְֲִֵֶַַַַָָָהּפגם,

ּכלּולכ"זּכי אחד ּכל אֹותּיֹות ִִֶָָָ

ּגימטרּיא ונעׂשהר"ע.מעׂשרה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָ
מּבחינת הינּו הּדּבּור, אדנימּבחינת ְְְֲִִִִִַַַַ ָֹ 

ס"האֹותּיֹות,ר"ע הּואסערה; ְִ ָ ָ 
ו ּבחינתר"עאדני, וזה אֹותּיֹות. ְְְֲִִֶַָֹ

קמח) –(תהלים דברֹו עֹוׂשה סערה רּוח :ְְַָָָָ
הּדּבּור, את ּומתּקנים ְְִִִֶֶַַׁשעֹוׂשים

סערה.ּומעל רּוח מּבחינת אֹותֹו ים ְְֲִִִַַַָָ
הּגדֹול, מקטרג הּוא הּזה סערה ְְְְֵֶַַַַָָָורּוח
הּקטרּוגים ּכל ּבאים ְִִִִֶֶַָָׁשּמּמּנּו
הּדברים, אחר והּוא ְְְְִִַַַַָוהּנסיֹונֹות,
ּפתח ּכׁשּמֹוצא מהּדּבּור, יֹונק ְִֵֵֵֶֶֶַַׁשהּוא

חּטאת לּפתח הינּו: ד)לינק. ;(בראשית ְִֶַַַַָֹ
ז)ּוכתיב וכּו'.(מיכה פיָך ּפתחי ׁשמר : ְְְְִִִֵֹ

ּבּזהר ׁשּכתּוב קיט:)ּוכמֹו ויהי(וירא : ְְִֶַַַָֹ
את נּסה והאלקים הּדברים ְְֱִִִֶַַַָָָֹאחר
ּדבר־ ּגּופּה מסער והּוא ְְְְֵֵַַָָָאברהם,

והרעֹות(ד)נׁש הּמלׁשינּות וכל . ְְְִַַַָָָ
סערה, מרּוח ּבא אדם על ְְִֵֶַַָָָָָׁשּדֹוברים
ּבחינת הּוא ּכי הּזה, הּדברים ְְִִִֵֶַַַַַָמאחר

ּבׂשר ּכל ו)קץ קץ(בראשית ׁשעֹוׂשה – ֵֵֶֶָָָ
ׁשהם אדם ּובני ּבׂשר. לכל ְְְֵֵֶָָָָָוסֹוף
חֹובה, לכף אדם ּכל את ְִֶַָָָָָּדנים

ש(‡) מנין ד"ה ו, דף ברכות אגדות חדושי תפילין.עיין מניח אליהו.(·)הקב"ה יא(‚)פתח תיקון עיין
אחרונים. ע"ב).(„)מתיקונים לה (דף יח תיקון תקו"ז עיין
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אדם, ּבני חֹובֹות על ּתמיד ְְְִִֵַָָָוחֹוקרים
ּכמֹו ּבׂשר, ּכל קץ מּבחינת ְְִִֵֵַָָָהם

כח)ׁשּכתּוב ּולכל(איוב לחׁשְך ׂשם קץ : ְֵֶֶַָָָֹ
חֹוקר, הּוא קצג.)ּתכלית מקץ בזוהר –(עיין ְִֵַ

ּתכלית לעׂשֹות ּתמיד חֹוקר ְֲִִֵֶַַָׁשהּוא
ּדין ּולעֹורר ּדבר, לכל ְְְִִֵָָָָוכּליֹון

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּולקטרג, (ישעיהּולהּלׁשין ְְְְְִֵֶַַָ
הׁשקטנז) ּכי נגרׁש, ּכּים והרׁשעים :ְְְְִִִֵַַָָָָ

יּוכל. לראֹותוצרילא אדם ּכל ְָֹ ָ ִ ְִָָָ
ּתחת ּבׂשר ּכל ּדקץ סטרא ְְְְְִֵַַַָָָָָלאכּפיא
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקדּׁשה, ׁשל ְְִֶֶַַָָֻהּדּבּור

רז.)ּבּזהר בלק ובזוהר רלח. לּגפן(ויחי אסרי : ְִֶֶַַַַֹֹ
ּכמֹו ּכנסת־ יׂשראל, ּדא ּגפן – ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹעירה

פ)ׁשּכתּוב ּוכמֹו(תהלים זאת; ּגפן ּופקד : ְְֶֶֶָֹֹ
מט)ׁשּכתּוב ּדּבר.(בראשית אׁשר וזאת : ְֲִֶֶֶָֹ

סערה, רּוחֹו את ּכֹופף ְְֵֶֶָָּוכׁשהּוא
הּדּבּורים ּכל מּמּנּו נֹוטל ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָּדהינּו
סערה יקם אז: לתֹוכֹו, ְְְֵֶָָָָָׁשּנפלּו

קז)לדממה :(תהלים ְִָָ

הּדּבּורוצריג את להעלֹות ְ ָ ִ ְֲִֶַַ
הּזרֹוע, ׁשהּוא ְְְֶַַָלׁשרׁשֹו,
ׂשמאל, ׁשּביד אצּבעין חמׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהם
ּבחינת ׁשהם ּגבּורֹות, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶַָׁשהם

עּק ּכי הּפה. מֹוצאֹות הּדּבּורחמׁשת ר ֲִִִֵֶֶַַַָ
הּפה, מֹוצאֹות חמׁשת על־ידי –ְֲֵֵֶֶַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגבּורֹות. קו)ׁשהם :(שם ְְֵֶֶַָ
ּגבּורֹות ידי ׁשעל ה'; ּגבּורֹות ימּלל ְְְְִֵֵֶַַמי

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, קמה)נעׂשה :(שם ְֲִֶֶַַָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ידּברּו; (ירמיהּוגבּורתָך ְְְְֵֶַָָ

ה':כג) נאם ּכאׁש דברי ּכה הלֹוא :ְְֲִֵָָֹֻ

הּואוהתחלת הּדּבּור, ׁשל עלּיֹות ְ ַ ְ ָ ַ ֲִִֶַ
ׁשּיׁש האמת מהּמבחר הינּו ְְֱֵֵֵֶֶַַָָֹֻמראׁשֹו,
יׁש ּכי ראׁש. נקרא ׁשהּוא ְְִִִֵֶַָֹּבהּדּבּור,

ׁשאמרּו ּכמֹו אמת, צז)ּכּמה :(סנהדרין ְְֱֶֶַָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו עדרים, נעׂשה ְֱֲֲִֶֶֶַָָאמת

קיט) קדם(תהלים ּכי אמת. ּדברָך ראׁש :ְְֱִֶֶָֹֹ
ּבבחינֹות היה ח)ּתּקּונֹו, וּתׁשלְך(דניאל : ְְִִִֵַַָָ

לדּבר יכֹול היה ולא ארצה; ְְְֱֵֶַַָָָָֹאמת
סערה ׁשרּוח מחמת אמת, ּדבר ְְֱֲֵֶֶַַַָָׁשּום

ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹותֹו, קז)ּבלּבל :(תהלים ְְִֵֶָ
תהֹומֹות; ירדּו ׁשמים ְְֲִֵַַָיעלּו
וזה ּבלּבּול. לֹו אין אזי ְְְְְֲִֵֶֶַַּוכׁשּמתּקנֹו,

ג)ּבחינֹות ּתׁשע(פסחים הּכתּוב עּקם : ְִִֵֵַַָ
מגּנה ּדבר להֹוציא ׁשּלא ְְִִֶֶָָֹֻאֹותּיֹות,
ׁשֹולט, סערה ּכׁשרּוח רמז, זה ְְִִֵֶֶֶֶַָָמּפיו.
ּכי יׁשר, ּבדרְך לדּבר ּביכלת אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹאזי
את לעּקם וצריְך אֹותֹו, מבלּבל ְְְְִֵֵֶַַַָָהרּוח

ֶֶַהּדרְך:

הּתֹורהותּקּוןד ידי על הּוא הּדּבּור ְ ִ ְִֵַַַָ
לאדם, ּבּצר ְִֶַַָָָׁשּלֹומדין
ּבחינת ׁשהּוא ּובדחקּות, ְְֲֲִִֶַַַּבענּיּות
ּבׂשר. ּכל ּדקץ ׁשלטנּותא ׁשאז ְְְְֵֶַָָָָָָֻלילה*,
ּוכתיב לחׁשְך, ׂשם קץ ׁשּכתּוב: ְְִֵֶֶַָָֹּכמֹו

א) וחכמינּו(בראשית לילה. קרא ולחׁשְך :ְְֲֵֶַַָָָָָֹ
אמרּו לברכה יב:)זכרֹונם הּלֹומד(חגיגה : ְְְִִֵַָָָָ

ׁשל חּוט עליו מֹוׁשכין ּבּלילה, ְְִֶַַָָָָּתֹורה
ּבקר ּבחינת הּוא חסד, ּבּיֹום. ְִֶֶֶֶֶַַֹחסד

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו דףּדאברהם. (מקץ ְְְֶַַַָָָֹ
ּדאברהם;רג.) ּבקר ּדא – אֹור הּבקר :ְְֶֶַַָָָֹֹ

ּדדינין; מארי אּנּון – ׁשּלחּו ְְְֲִִִִֵָָָֻוהאנׁשים



לח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה 493ֹ ְ ַֹ ְ ְ ַמרּכבת

סטר וכל אּנּון – וחמֹוריהם ְְֲִֵֵֶַָָָהּמה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ג)מסאבא. ׁשכבי(רות : ְְְֳִִֶָָָ

ּכל נֹופלים אזי הּבקר. ְֲִֶַַַָֹעד
הּדּבּור, על הּׁשֹולטים ְְְְִִִַַַַַהמקטרגים
והּלל וׁשבח ּבׁשיר יֹוצא הּדּבּור ְְְִִֵֵֶַַַָָואז
ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֶַָָָלהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,

פג) ּוכמֹו(תהלים לְך; ּדמי אל אלקים :ְֱֳִִַָֹ
ל)ׁשּכתּוב כבֹוד(תהלים יזּמרָך למען : ְְְֶֶַַַָָ

ּבקר ּכֹוכבי יחד ּברן ואז: יּדם; ְְְְִֵֶַַָָֹֹֹולא
לח)וכּו' וזהּו(איוב קכב). עֹומדֹות(תהלים : ְְְֶ

ּכמֹו רגל, נקרא הּדּבּור ּכי רגלינּו; ְְְִִִֵֶֶַַָָהיּו
מא)ׁשּכתּוב יקראהּו(ישעיה צדק : ְִֵֶֶֶָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו נח)לרגלֹו; צדק(תהלים : ְְְֶֶֶַָ
על־ידי – ירּוׁשלים ּבׁשעריְך ְְְְִִִֵֵַַַָָָּתדּברּון.

רׁש"י ּכפרּוׁש רז"להּתֹורה, מדברי (והוא ְִֵַַָ
י) :מכות

הּתפּלין ׁשער ּב"פרי־עץ־חּיים" ּכּמּובא *ְְִִִִִֵַַַַַָ
על כחֹותם ׂשימני ּפסּוק: על ז, ִִֵֶֶַַַָָּפרק
אזי ּבּלילה, הּתֹורה לּמּוד ׁשעל־ ידי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָלּבָך,
(ׁשהּוא הּמלכּות ראׁש עֹולה הּבקר ְְֶֶֶַַַֹֹּכאֹור
ּבזרֹוע ויֹוׁשבת ּכּנ"ל), הּדּבּור ְְְִִִֶֶַַַַּבחינֹות
ׁשּבחזה הרׁשימּו ּומקּבלת אנּפין, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּדזעיר
מקּבל אנּפין ּוזעיר אנּפין. ְְְְְִִִֵֵֵַַַּדזעיר
נכנסין הּתפּלה ועל־ ידי ׁשּלֹו. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהרׁשימּו
ּבבחינת יֹוצאין והרׁשימּו חדׁשים, ְְְְֲִִִִִִַָָֹמחין

וכּו': ְְִִּתפּלין

לׁשרׁשֹו,ּוכׁשּמעלהה הּדּבּור את ְ ֶ ַ ֲ ֶ ְְִֶַָ
לגבּורֹות, ְְִַהינּו
קֹונֹו לבין ּבינֹו לדּבר ְְְִֵֵֵַַּומתחיל
את ּומעֹורר הּגבּורֹות, ְְְְֵֶֶֶַַּבׁשלהבת

אזי יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת ְְֲֲִֵַַַַַַָעצמֹו
הינּו הּגבּורֹות, ׁשל ׁשרׁש אֹור ְְְִֶֶַַָֹנכנס
הּגבּורֹות ׁשרׁש ּכי .* הּלב ְֲִִֵֶַַֹחמימּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּלב, לט)הם חם(תהלים : ְֵֵֶַַָ
ׁשרׁש וׁשם וכּו'. ּבהגיגי ּבקרּבי ְְְְֲִִִִִִֶַָֹלּבי
ּכמֹו הּדּבּור, ׁשל האמת ׁשל ְֱֲִִִֶֶֶַָאמּתי

טו)ׁשּכתּוב ּבלבבֹו;(שם אמת ודֹובר : ְְֱִֵֶֶָָ
ׁשּבּלב, ּבחמימּות לדּבר ְְֲִִֵֵֶַַַַּומתחיל

ׁשּבּלב. אמת ְֱֵֶֶַַּדבר

אנּפין. זעיר ׁשּבלב רׁשימּו ּבחינת וזה *ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַ
ּבראׁש הינּו אמת, ּדברָך ּבראׁש ְְְְְְֱִֶֶַָָֹֹׁשּנכנס
ׂשמאלי: ּבזרֹוע יֹוׁשבת ּכׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶַַַָהּמלכּות,

ּדבריּוכׁשּמדּבר קֹונֹו לבין ּבינֹו ְ ֶ ְ ַ ֵ ְְִֵֵֵ
ׁשּבלּבֹו, ְֱִֶֶאמת
ורֹואה ּבתׁשּובה, ְְְְְִִֶָּבהתעֹוררּות
עד ּכי הּבֹורא. ּוגדּלת ְְִִֵַַַָֻּפחיתּותיו
ּכתפיו אחר חּטאתיו הׁשליְך ְְְִִֵַַַַָָָֹעכׁשו
אֹותם, ּכׁשּיֹודע ועכׁשו ּבהם, עּין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹולא

ּגדלא על ּגדֹולה ּבּוׁשה ּבֹו נכנס זי ְְֲִֶַַָָָֹ
עּקרא וׁשּליט רב ּכנגד ְְְִִֶֶַַָָָָּפׁשעיו,

עלמין. ּדכל צריכיןוׁשרׁשא שבכאן (י"א ְְְְִָָָָ
בכת"י, הוא וכן השלישית, ההגה להעתיק

פע"ח) ועיין אחד, בקנה עולה .והכל
ּבפעל, אינּנה עדין הּזאת ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹוהּבּוׁשה
ואין ּבּפנימּיּות, הּוא ׁשהּבּוׁשה ְְְִִֵֶַַַָהינּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפניו, על (תהליםמתּגּלה ְְִֶֶַַָָָ
זאתסט) ּכי פני. כלּמה ּכּסתה :ְְִִִַָָָֹ

וזה הּתׁשּובה, קדם היא ְְִֶֶַַָָֹהּבּוׁשה
ּכל ּכרְך, לבן ּכפר ּבן ּדֹומה אין ְְְֵֶֶֶַָָָָידּוע
ּבׁשּתֹו הּמלְך, אל ּביֹותר ּׁשּמקרב ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹמה



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תצד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבכבֹוד ּביֹותר ּׁשּיֹודע מה וכל ְְְִֵֵֶַַָָּגדֹול,
וקדם מהּמלְך. יֹותר ּבֹוׁש הּוא ְֵֵֶֶֶֶֶַַֹהּמלְך,
על־ ּבקטּנּות, ידיעתֹו עדין ְְְְֲִִַַַַָָהּתׁשּובה,
ּכי ּפניו, על ּבפעל אינֹו ּבׁשּתֹו ְְְִֵֵֶַַָָָֹידי־זה
וידיעתֹו, ׂשכלֹו מטמטמין ְְְְִִִִַַָָֹחּטאתיו
ּכמֹו ׁשּבקרּבֹו, ׁשטּות רּוח ְְְְְִֵֶַַעל־ ידי

ג)ׁשאמרּו עברה(סוטה עֹובר אדם אין : ְֲֵֵֵֶָָָָ
ּכׁשעֹוׂשה אחר־ ּכְך אבל .* ְְֲֶֶַַָָוכּו'
הּטּפׁשּות, מּמּנּו ּומסיר ְְִִִֵֶַָּתׁשּובה,
מתּבּיׁש הּוא אזי – ׂשכלֹו ּבֹו ְְְֲִִִֵֵַַונּתֹוסף

ּפניו. על הּבּוׁשה ונתּגּלה ְְְִֵֶַַַָָָּביֹותר,

מתקּנא אנּפין ׁשּזעיר ּבחינת וזה *ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלֹו: הרׁשימּו לעצמֹו ולֹוקח ְְְְְְִֵֶַַַָּבמלכּות

אֹורוהּבּוׁשה ּבחינת הּוא הּזאת ְ ַ ָ ְִַַֹ
על ׁשּנתּגּלה * ְְִִִֶֶַַַהּתפּלין,
הּבּוׁשה התּגּלּות ועּקר ּבמצחֹו. ְְְְִִִַַַָָָּפניו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּמצח, ג)היא :(ירמיה ְִֵֶַַָ
מאנּת לְך, היה זֹונה אּׁשה ְְִֵֵַַָָָָָּומצח

ִֵָהּכלם.

ּבאין הּתפּלה ידי ׁשעל ּבחינת וזהּו *ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הרׁשימּו יֹוצא ואז חדׁשים ְְֲִִִֵָָָֹמחין
הּוא הּבּוׁשה ידי על ּכי ּתפּלין ְְְִִִִִֵַַָּבבחינֹות
עוֹונֹותיו: על מחילה ּומבּקׁש ְְְֲִִֵֵַַַָָמתּפּלל

ב)ּפרּוׁשוזה ה',(משלי יראת ּתבין אז : ְ ֶ ְִִֵַָָ
הּקדֹוׁש ּבּזהר (בהקדמתּכּמּובא ַַַַָָֹ

ט:) דף אּמאהתיקונים ּבחינת הם ּתפּלין :ְְִִִִֵַָ
ּתקרא לּבינה ואם ּברא, ב)על .(משלי ְְְִִִַַָָָ

על־ידי הינּו ּתבין; אז ּפרּוׁש: ְְְִֵֵֶַַָָוזה

הּבֹורא, ּבהּכרת ׁשּיהיה יתרה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבינה
ּבחינת הינּו ה', יראת ְְְְִִֵֶַַַַעל־ ידי־ זה:
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶָָָּתפּלין,

ו)לברכה הארץ(ברכות עּמי כל וראּו : ְְִֵֶַָָָָָָ
מּמּך, ויראּו עליָך נקרא ה' ׁשם ְְְִִִֵֶֶָָָָּכי

ּת הּבּוׁשה,אּלּו הּוא הּיראה ּכי פּלין. ְְִִִִֵַַָָ
ׁשאמרּו כ)ּכמֹו על(נדרים ה' יראת : ְְְִֶַַָ

על ׁשהיא הּבּוׁשה, זה – ְִֵֶֶֶַַָּפניכם
על־ידי ּתפּלין ּבחינת הינּו ְְְְִִִִֵַַַַָהּפנים,

ּברא. על אּמא ׁשהיא וזהּבינה, ְְִִִֶַָָָ ֶ 
לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

ׁשּנאמר:יא) ּפאר, נקראין ּתפּלין :ְְְֱִִִִֵֶֶַָ
הּוא ּופאר עליָך. חבֹוׁש ְְְֲֵֵֶָּפארָך
– ההתּפארּות ּכי הּגונין, ְְְֲִִִִַַָָָּכללּיּות
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגונין, ּכללּיּות ְְְְִִֵֶַַָָָעל־ ידי

מט) אתּפאר(ישעיה ּבָך אׁשר יׂשראל ;(ה): ְְְֲִֵֶֶָָָ
וזה סּגיאין. מּגונין ּכלּולין הם ְְְִִִִִִֵֶַָּכי
נעׂשה מתּבּיׁש ּכׁשאדם רֹואים, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשאנּו
להבין, אנּו יכֹולים ּובזה ּגונין. ְְְִִִֶַָָָָָּכּמה
הינּו ׁשמים, יראת לאדם יׁש ְְְִִִֵַַַָָָאם
ּכׁשאנּו החטא, ּתּקּון לאחר ְְְִֵֶַַַָָּבּוׁשה,
עלינּו ונֹופל ּפניו, על ְְְִִֵֵַַָָָמסּתּכלין
עלינּו ׁשּנמׁשְך הינּו ּובּוׁשה, ְְְִִֵֶַָָָָיראה
וזה ׁשמֹו. יתּברְך הּבֹורא ּבגדּלת ְְְְִִֵֶַַַַַָֻּדעת
ּבזה ּפרּוׁש, ה', יראת ּתבין אז ְִִֵֵֶַָָָּפרּוׁש:
אלקים ודעת ה'. יראת לֹו ׁשּיׁש ְְֱִִִֵֶַַַָֹּתבין
ּדעה לָך ּגם ּכׁשּיּמצא הינּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָּתמצא,
ויראה. ּבּוׁשה הינּו הּבֹורא, ְְְְִִֵַַַָָֻּבגדּלת
וכּו' הארץ עּמי כל וראּו ּבחינת: ְְְְִֵֶֶַַָָָָוזה

ע"ב.(‰) צ דף יתרו זוהר



לח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה 495ֹ ְ ַֹ ְ ְ ַמרּכבת

ּגם עליהם ׁשּנמׁשְך הינּו מּמּך; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָויראּו
יראה: ְִֵָּכן

הּתפּלין,ּומׁשהו לאֹור זכה ּכן ּגם ֶֹ ְְִִֵַַָָ
ּבּזהר ׁשּכתּוב (בהשמטותּכמֹו ְֶַַָֹ

רסב) ּדאבראשית – עדים את וּיתנּצלּו :ְְְִֶֶַַָָ
– האהל את יּקח ּומׁשה ְִִִֶֶֶַָֹֹּתפּלין.

מּלׁשֹון האֹורֹות, אֹותן כט)ׁשּלקח :(איוב ְִֶַָָָ
ראׁשי. עלי נרֹו דףּבהּלֹו בראשית בזוהר (עיין ְֲִִֵֵֹ

קצד.) דף תשא כי וזהּונב: לד). קרן(שמות ּכי : ְִֶַָ
לֹו היה אחת קרן ׁשם: על ּפניו; ֵֶֶַַַָָָָעֹור

ס)ּבמצחֹו ּתפּלין,(חולין ּבחינת זה . ְְְְִִִִֶַ
וּיראּו ועל־ ידי־ זה: ּבּמצח, ְְְִֵֵֶֶַַַַׁשהּוא
הּיראה, עליהם האיר ּכי אליו, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּגׁשת

ׁשּכתּוב וכּו'.ּכמֹו ה' יראת ּתבין אז : ְְְִִֶַָָָ
לברכהוזה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְִִֵֶַָָָָ

יב:) ּבּה(ברכות ּומתּבּיׁש עברה העֹובר :ְֲִֵֵֵַָָָ
מכניס העברה ּכי מּיד; לֹו ְֲֲִִִִֵַָָָמֹוחלין
ּבּוׁשה ועל־ידי ׁשטּות, רּוח ְְְֵַַָָָָּבאדם
ּתבין אז ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּמחין, ְֲִִִֶַַָָָֹמחזיר

ּכּנ"ל: ה' חכמינּווזהיראת ׁשאמרּו ְְִַַַ ֶ ְֲֵֶָָ
לברכה כ)זכרֹונם ּבֹו(נדרים ׁשּיׁש מי : ְְִִִֵֶָָָ

רגלי עמדּו ׁשּלא ּבידּוע ְְְֵֶַַַָָֹעּזּות,
הראׁשֹון אדם ּכי סיני; הר על ֲִִִַַַָָָָאבֹותיו
ּבחינת ׁשהם ּתפּלין, ּבבחינת ְְְִִִִִֵֶַַַָּפגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו החּיים, לח)עץ ה'(ישעיה : ְִֵֶַַָ
יחיּו עצמֹו(ו)עליהם את ודּבק ; ְְְֲִִֵֵֶֶַ

ויגרׁש ועל־ ידי־ זה: ּדמֹותא, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבאילנא
עדן מּגן ג)אֹותֹו עּזּות־(בראשית ּכי ; ִִֵֶַַ
לגיהּנם פ"ה)ּפנים ּתב(אבות וכד ; ְְִִֵַָָֹ

ּכתיב להם(שם)ּבתיּובּתא, וּיעׂש : ְְְִִֶַַַָָ
ּתפּלין ּדא – עֹור בתיקוניםּכתנֹות (כמובא ְְִִָָ

קה.) דף סט ּפרּוׁשתיקון וזה ס): ׁשֹור(חולין : ְֵֶ
אחת קרן הראׁשֹון אדם ְִִִֶֶֶַַָָָׁשהקריב
הּקרּבן, על־ ידי ּכי ּבמצחֹו; לֹו ְְְְְִִֵַַָָָָהיתה
לבחינת זכה הּתׁשּובה, על־ ידי ְְְְִִֵַַַַָָָהינּו
עֹור קרּון ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִֵֶַּתפּלין,

הּנחׁשוקין,הּפנים. מּזהמת ,(ז)ׁשהיה ְִַָ ַ ִ ֲִֶַַָָָָֻ
ּבּה ד)ּכתיב פניָך;(בראשית נפלּו לּמה : ְְִֵֶָָָָ

ׁשהּוא הּתפּלין, אֹור ּבחינת ְְִִִֶֶַַׁשהּוא
הביא וקין הּפנים. עֹור ְִִִֵֵַַָקרּון

אחד,(ח)מּפסלת לכל חֹוב ׁשראה , ְְִֶֶֶָָָָֹ
בראשית)ואיתא פ' תנחומא וּיׂשם(במדרש : ְִֶַָָ

ּכּנ"ל. הינּו קרן, לֹו ׁשּזרח – אֹות ְְִֶֶֶַַַַַָלקין
ּבקין ׁשּכתּוב ּבארץ(שם)וזה וּיׁשב : ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

זכה ׁשּלא ּפרּוׁש, עדן. קדמת ְִֵֵֶֶַָָֹנֹוד
הּתפּלין. ּבאֹור ׁשּפגם על־ידי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָלעדן,

רקפּתאקראׁשי־ ּתבֹות:קדמת,וזה ְִֶ ְ ַ ֵֵַָ ְְַָ
ׁשאמרּו(ט)פּליןּתּנחמלאּד וזה . ְ ַָ ְָ ְְִִֶֶָ

לברכה זכרֹונם ז:)רּבֹותינּו מי(תענית : ְְִִִֵַָָָ
ּבאׁשת ׁשּנכׁשל ּבידּוע עּזּות, ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש
ׁשל ּתאֹומתֹו על עמד קין ּכי ְִִִֶַַַָָאיׁש;

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבהיֹותם(שם)הבל, ויהי : ְְְִִֶֶֶַָָ
הר(י)ּבּׂשדה על ׁשעמדּו ויׂשראל . ְְְִֵֶֶַַַָָָ

זהמת הינּו זהמתן, ּפסקה ְְֲֲִַַַָָָָֻֻסיני,
לא עמדּו, ׁשּלא ועּכּו"ם ְְֶַַָָָֹֹהּנחׁש;

זהמתן קמו)ּפסקה ּבידּוע(שבת וזה: . ְְְֲֶַָָָָָֻ
ּדיקא, רגלי אבֹותיו; רגלי עמדּו ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּכתּוב ּכמֹו רגלים, להם אין ְְִִֵֶֶַַָָּכי

(Â).מד דף מנחות סט.(Ê)עיין כב.(Á)תיקון פרשה יז.(Ë)ב"ר דף ר"ה סט.(È)עיין תיקון



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תצו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ג) ׁשּכתּוב(בראשית וזה תלְך. ּגחנָך על :ְְְֵֵֶֶַָֹ
אֹות, לקין ה' וּיׂשם ּפרׁש[(ּבּזהר): ְִֵֵֶַַַַָֹ

ּכמֹו]רׁש"י עליהם, מֹוראֹו החזיר : ְֱֲִִֵֶֶַָ
ּכמֹו הארץ; עּמי כל וראּו ְְֵֶֶַָָָָָׁשּכתּוב:

ּתב]ּבּזהר[ׁשּכתּוב ּכד : ֶַַַָָֹ
אֹות לקין ה' וּיׂשם סטּבתיּובּתא, (תיקון ְְְִִֶַַָָ

קח:) :דף

הּתּנאוזהז נז:)ׁשּסּפר ארז(בכורות : ְ ֶ ִֵֶֶֶַַָ
עליו ועברּו ּבמקֹומנּו, ְְְִֵַָָָָנפל
ּכי חּדֹו. על קרנֹות (ׁשּׁשה־עׂשר) ְִִַָָָָֻי"ו
ה' את ׁשעֹובד ׁשהּצּדיק ִֵֶֶֶַַַָידּוע,
ּכׁשּנֹופל ּגדֹול, ּובׂשכל ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶָָּבדבקּות
אף־ מּמּנה, ּפחּותה מדרגה ְְְִֵֵֶֶַַָָָלאיזה
עכׁשו ׁשהּוא הּמדרגה ׁשּזאת ְְִֵֶֶַַַַָָֹעל־ ּפי
לערְך ּגדֹולה מדרגה היא ּגם ְְְִֵֵֶַַָָָּבּה,
ׁשּלפי מחמת אבל הּצּדיקים, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשאר
מתּבּיׁש הּוא נפילה, לּה הוי ְְְֲִִֵֵֵֶַָערּכֹו
חטא, איזה חטא ּכאּלּו הּמדרגה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבזה
חטא, ּכאּלּו על־ זה ּתׁשּובה ְְְִֶֶַָָָועֹוׂשה
הינּו ּגדֹולה, לבּוׁשה על־ידי־זה ְְְְֵֶַַָָָּובא
יראת ּתבין אז ּבחינת: ּתפּלין, ְְְְִִִִִִַַַָָּבחינת
חדׁשה ידיעה לבחינת ּובא ְְֲִִִַָָָָה';
ּבאים הּתפּלין הארת ועּקר ְְְִִִִֶַַַַָָָָוהּכרה.

ּכּמּובא הּלּוחֹות, בראשיתעל־ידי (בזוהר ְֵַַַָ
הנ"ל) תשא נעׂשהוכי יׂשראל ּכׁשאמרּו :ְְְֲִֵֶֶַָָ

עּלאה. זינא לחגירת זכּו ְְְֲִִִַַַַָָָָונׁשמע,
מאֹור ּפנים, עֹור לקרּון זכה ְִֵֵֶָָָֹּומׁשה
ּכי ּבעצמן, הּמחין הם ּכי ְְִִִֵַַַָֹהּלּוחֹות,

נתחּדדּו ּבּתֹורה הּׂשכל חּדּוד ְְְִִֵֵֶַַַַָעל־ ידי
ּומתּבּיׁש הּכרה ּבֹו ונּתֹוסף ְְִִִֵֵַַַָָֹהּמחין,
הּתֹורה, ׁשרׁש הם והּלּוחֹות ְְֵֵֶַַָֹּביֹותר.
עׂשרת על־ׁשם י"ו, ְְֲִִֵֶֶַָונקראים

ואו ורחּבן ואו וארּכן (ב"בהּדּברֹות, ְְְְְִַָָָָָָ
ּבּלבנֹוןיד) ארז נקרא והּצּדיק וזה(יא), . ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

הּצּדיק, ׁשל ּבׁשבחֹו הּתּנא ְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּסּפר
ּבמקֹומנּו, ונפל ּבדֹורֹו, צּדיק ְְְִִֵֶַַָָָׁשהיה
ּכן ּגם היתה הּתּנא מדרגת ּבוּדאי ְְְִֵֵַַַַַַַָָָּכי
היתה הּצּדיק ערְך לפי אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָָּגדֹולה,
ּכמֹו התּגּלּות, לׁשֹון – ועברּו ְְְְְְִִַָָנפילה.

יב)ׁשּכתּוב את(שמות לנּגף ה' ועבר : ְְִֶֶַָָֹ
ואתּגלי. אנקלֹוס: ותרּגם י"ומצרים; ְְְְְְְְִִִִִֵַֻ

חּדֹו על חּדּודקרנֹות על־ ידי הינּו – ְ ָ ַ ֻ ְְִֵַַ
על־ידי ׁשּקּבל ׂשכלֹו, וחּדּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַׂשכלֹו
קרּון נתּגּלה ּכּנ"ל, י"ו ׁשּנקרא ְְִִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה
ּבחינת ּבּוׁשה, הינּו הּפנים, ְְִִַַַָָעֹור
נקרא הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּגם ְְִִִַַָָָּתפּלין.

עֹולם ׁשל ּפרּוׁש:(יב)מקֹומֹו וזה נפל. ְְֵֶֶָָ ַ 
אלקּותּבמקֹומנּו; להּׂשגֹות ׁשּנפל ִ ְ ֵ ְֱֶַַָָֹ

הּׂשגתנּו ׁשּגם הגם הּׂשגתנּו, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָלפי
לּה הוי ערּכֹו לפי אבל ְְְֲֲִֵֵֶָָּגדֹולה,
ּומתּבּיׁש ּבתׁשּובה, ׁשּׁשב ְְְִִִֵֶַָָָנפילה,

יראוזהּבהּׂשגתנּו. – ּבראׁשית ּפרּוׁש: ְְֵַָָ ֶ ְִֵֵֵָ
ּתּמן(יג)ּבׁשת הּבּוׁשה. הּוא הּיראה ּכי , ְִִֶַַַָָָֹ

בית ראׁשי אּלה ּבת, ּתּמן ֵֵֵֵֶַַָָָראׁשי
ו)אבֹותם ּגונין(שמות ּתלת הינּו , ְְְֲִַָָָ

עין ּבת מקֹום(יד)ּדעינא רמז , ְְִֵַַַָָ

(‡È).ישגה בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק צב) (תהלים סח.(È·)כמ"ש ז.(È‚)ב"ר תיקון זוהר (È„)תקוני
ד. תיקון



לח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה 497ֹ ְ ַֹ ְ ְ ַמרּכבת

עיניָך ּבין ּולטֹוטפֹות יג)הּתפּלין, ,(שם ְְִִֵֵֶַָ
הם עין, ּובת ּדעינא ּגונין ְְְִִֵֵַַָָָּותלת

ּפרׁשּיֹות: ּפרּוׁשארּבע נח)וזה :(ישעיה ְְִַַָָ ֶ ֵ 
עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב  ֲ ֶ ְ ַ ָ ַ ִ ִ ָ ִאם

קדׁשי. ּביֹום ׁשּבתּכיחפצ– ֲ ָ ֶ ְ ָ ְ ִ ִַ ָ 
ּבּוׁשה. צריְךרגלּבחינת ּבּתחּלה – ְִַַָ ְ ֶ ְִִַָָ

ואיְך רגל. הּנקרא הּדּבּור, ְְְִִֵֵֶֶַַַָלתּקן
הּדּבּור, ּביֹוםּתתּקן חפצ עׂשֹות ְֲִֵַַ ֲ ָ ֶ ְ 

ׁשלׁשיםקדׁשי. ּגרם הּנחׁש זהמת ּכי ָ ְ ִ ְֲִִַַַָָָֹֻ
קללֹות ותׁשע(טו)ותׁשע ׁשלׁשים , ְְְְִֵֵַַָֹ

להמׁשיְך אדם ּכל וצריְך ְְְְִִַָָָָָמלאכֹות,
החל, ימי לקּדׁש ׁשּבת, ְְְֵֵַַַַָֹֻקדּׁשת
יֹום את זכֹור ּבמכילּתא: ְְְִִִִֶָָָּכדאיתא
ּולפי ּבׁשּבת; מאחד זכרהּו – ְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׁשּבת
נדחה ּכן החל, ימי ׁשּמקּדׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֻהּקדּׁשה
ׁשהּוא ּבׂשר, ּכל קץ הּנחׁש, ֲֵֶַַָָָָָֻזהמת
עֹולה ועל־ידי־זה סערה, רּוח ְְְְִֵֶֶַַַָָּבחינת

ּפרּוׁש: וזה חפצהּדּבּור. –עׂשֹות ְֲִֵֶַ ֲ ָ ֶ 
ּבימי הינּו חפצָך, עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַָָּכׁשאּתה

קדׁשיהחל. ּכאּלּוּביֹום ידמה – ְַֹ ָ ְ ִ ְְִִֶ
ׁשּתמׁשיְך הינּו קדׁשי. יֹום ְְְְִִֶַַַָָעכׁשו

על ׁשּבת החל,מּקדּׁשת ימי ְְִֵַַַַָֹֻ
מלאכֹות. ותׁשע מּׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵַַָֹותקּדיׁשם

יב:)וזה אֹומר::(חגיגה יֹוסי רּבי ּתניא ְ ֶ ַ ְ ָ ַ ִ ֵ ֵ 
ואינם רֹואים לּברּיֹות, להם  ָ ֵ ְ ִ ִ ְ ַ ֶ ָאֹוי
עֹומדת הארץ רֹואים, מה  ֶ ֶ ֶ ָ ָ ִ ָ ִ ְיֹודעים

עּמּודים ארץעל ּבינה, הינּו – ַ ַ ִ ְִֶֶַָ
הּתפּלין ּתֹוצאֹות ׁשּמּמּנה ְְִִִִֶֶַַַָהחּיים,
על־ׁשם עּמּוד, נקרא והּתפילה ְְְִִֵַַַַַָָּכּנ"ל.

קו) ּפינחס.(תהלים וּיעמד –ועּמּודים: ְְֲִַַָֹ ַ ִ 
ּתפּלה, –ּבחינת הּמים עלעל הינּו ְְִִַַָ ַ ַ ִ ְַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)הּלב, ׁשפכי(איכה : ְְִִֵֶַָ
ה'. ּפני נכח לּבְך עלכּמים ּומים ְִִֵֵַַַַֹ ִ ַ 

ׁשעל־ידּהההרים ּתֹורה, ּבחינת זֹו – ֶ ָ ִ ְִֶַַָָָ
זֹו ההרים ּכי אברהם. חסד ְְִִִֵֶֶֶַָָָנתעֹורר
ׁשּכתּוב ּכמֹו מרֹומם, ׁשהּוא ְְֶֶָָָּתֹורה,

ח') אברהם(משלי ּגם ימלכּו. מלכים ּבי :ְְְִִִַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הר, יט)נקרא :(בראשית ְְִֶַָָ

הּמלט הרּוח.(טז)ההרה על –והרים ְִֵָָָָ ָ ִ ַ ָ ַ 
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ׁשל ּפיו רּוח ְִֶַַַָָהינּו
הּתֹורת ׁשעל־ידי ּדּבּור, ּבחינת ְְְִִֵֶַַַַַהינּו
ּכמֹו ּכּנ"ל, הּדּבּור נתעּלה ְְִִֶֶֶַַַַחסד

הּבקר. עד ׁשכבי עלׁשּכתּוב: ורּוח ְְִִֶֶַַָֹ ַ ַ 
ּבׂשר,סערה ּכל קץ ׁשּבחינת הינּו – ְ ָ ָ ְְִֵֶַַָָָ

יֹונק הּוא הּדברים, אחר ּבחינת ְְִִֵַַַַָהּוא
ּכּנ"ל. סערה רּוח ונעׂשה ְְֲִֵֶַַַַַָָמהּדּבּור,
הּקדֹוׁש־ ׁשל זרֹועֹו על  ָ ַ ֶ ְ ַ ָ ָ ְּוסערה

לקץּברּו־הּוא צריכין הּברּיֹות ּכי – ָ ְְְִִִִֵַ
טֹוב והּנה ׁשאמרּו: ּכמֹו ּבׂשר, ְְְִֵֶָָָָּכל

מלאְך־ הּמות ּדא – פ"ט)מאד ,(ב"ר ְְֶַַַָָֹ
ּכי עּלאין, מּגבּורֹות ְְְְְִִִִִַָָוהׁשּתלׁשלּותם
ּבזרֹוע, ׁשּסערה וזהּו מאד. טֹוב ְְְְִֶֶַָָֹהּוא
ׁשּמּׁשם ּגבּורֹות, חמּׁשה אּלּו ְְֲִִֵֶַָָזרֹוע

לנצח הּמות ּבּלע זמן עד (ישעיהחּיּותֹו ְִִֶֶַַַַַָָ
ּפרּוׁש:כה) וזה וחילֹו: ּפרעה מרּכבת ְֵֶַ ְ ְ ַֹ ְ ְֹ ֵ 

ּבּזהר ּכּמּובא ּתפּלין, ּבחינת הינּו –ְְְִִִַַַַַָֹ
ר"י.) ּדכל(ויגש אּמא, היא ׁשּפרעה ,ְְִִֶַָָֹ

מּנּה. ואתּגלין אתּפרען ְְְְְְִִִִִַַַָָנהירין

(ÂË).סד שם.(ÊË)תיקון בפרש"י מובא פ"נ, ב"ר



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תצח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

נק ׁשּכתּובּותפּלין ּכמֹו מרּכבֹות, רא ְְְְִִִֶֶָָָ
לג) אׁש(דברים וׁשמים, ׁשמים. רֹוכב :ְִִֵֵַַָָ

הם ּתפּלין ּכי ּגונין, ּבחינת ְְְִִִִִִֵַַָּומים,
מה ועל־ידי עּלאה. מאּמא ְְֲִִִֵֵַַָָָָנהרין

– ּתפּלין לבחינת ּבּים.ּתזּכה ירה ְְְִִִִִֶַָ ָ ַ ָ 
הּגבּורֹות הם עםירה, "ירה" (ּפרּוׁש ְִֵֵַָָָָ

ּגבּורה) ּגימטרּיא ּבחינתהּכֹולל הּוא בּים, . ְְְִִִֵַַַַָָָ
הּדּבּור את ותעלה ּכׁשּתקּׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַּדּבּור,
להעלֹות ּתּוכל מה ועל־ידי ְְְְְֲֵַַַָָָלׁשרׁשּה.
לּמּוד על־ידי לׁשרׁשּה, הּדּבּור ְְְִִֵֶַַָָאת
הּזה לּמּוד ׁשעל־ ידי ּבּלילה, ְְִֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה
אֹור הּבקר ואז: חסד, ׁשל חּוט ְְִֶֶֶֶַָָֹנמׁשְך
ּבת ונעׂשה עֹולה הּדּבּור ואז ְְְֲִֶֶַַַָוכּו';

ׁשאמרּו ּכמֹו טז:)אברהם, ּבת(ב"ב : ְְְֶַַָָָ
ׁשמּה, ּובּכל לאברהם לֹו ּבּיםהיתה ְְְְַַַָָָָָֹ ָ 

ׁשלׁשיווזה:ּבּכל.ּגימטרּיא ּומבחר ְִִַַָ ְִֶֹ ְ ַ ָ ִ ָ 
בים, אֹוריתאטּבעּו נקרא הּתֹורה ֻ ְ ְ ַ ְְִַַָָָ

פח)ּתליתאי אברהם(שבת ּדא ּומבחר . ְְְִִֵַַָָָָ
ׁשּכתּוב ט)ּכמֹו ּבחרּת(נחמיה אׁשר : ְְֲֶֶַָָָ

ׁשעל הּתֹורה, על־ ידי ּפרּוׁש, ְְְֵֵֶַַַַָָּבאברם.
על־ידּה אברהם, מּדת נתעֹורר ְְִִֵַַַָָָָָָידּה
יטּבע ּבׂשר ּכל וקץ הּדּבּור, ְְְִִִֵֵַַַָָָנתּתּקן

וזֹו רּבא. ּדתהֹומא ביםּבנקּבא טּבעּו ְְְְִַָָָֻֻ ְ ְ ַ 
סּוף – ּבׂשר,סּוף ּכל קץ ּבחינת ְִֵַָָָהּוא

יטּבע הּדּבּור, ּבים ּדבּוק ְְִִֶַַַָׁשהּוא

ּבקר על־ ידי רּבא, ּדתהֹומא ְְְְִֵֶַַָָָֹֻּבנקּבא
הּתֹורה על־ידי ׁשּנתעֹורר ְְְְִֵֵֶַַַָָָּדאברהם,

ַַּכּנ"ל:

ּכּונֹות(זאת סֹוד היא הּתֹורה ִַַָָֹ
ּבתֹוְך ׁשם ּכמבאר ְְְִִַָָֹּתפּלין,
הּצד מן וכּנרׁשם הּזאת, הּתֹורה ְְְִִִֵַַַַַָָֹּדברי
ּכלּולין ּתפּלין ּכּונֹות ּכל איְך ְְִִִֵַַַָָָּבהּגה
לּמׂשּכילים. מּובנים והּדברים ְְְִִִִַַַָָָׁשם,
הּדבר לבאר רחב ּבאּור צריכין ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָועדין
עּמדי, אלקים יהיה ואם ְְֱִִִִִֵֵֶָֹהיטב,
ּבעזרת אחר ּבמקֹום הּדבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָיתּבאר
מּפיו ׁשּׁשמעּתי ודע, יתּברְך. ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּׁשם
ּתֹורֹות, וכּמה ּכּמה ׁשחּׁשב ְִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁש,
ּתפּלין, ּכּונֹות סֹוד הם ׁשּכּלם ְְִִֵֶַַָָָֻואמר,
וקֹול "ּבחצצרֹות הּתֹורה ְְְְֲַַַָֹּדהינּו
את ּו"קרא אלקיָך", ה' ו"אנכי ְְֱִֶֶָָָֹֹׁשֹופר",
האיׁש "מי והּתֹורה וכּו', ְְְִִַַָָֻיהֹוׁשע"
לי ּתהיּו ו"אּתם חּיים", ְְִִִֵֶֶַַָהחפץ
זרקא", העם "אׁשרי ּכהנים", ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹממלכת
וכּו'. ּפרעה" "מרּכבת הּזאת: ְְְְְַַַַָֹֹֹוהּתֹורה
ּגדֹולֹות ּתֹורֹות וכּמה ּכּמה ְְְַַָָועֹוד
ואמר לפרטם. עּתה זֹוכר ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשאיני
אׁשרי ּתפּלין. ּכּונֹות סֹוד הם ְְִִֵֵֶַַָָֻׁשּכּלם

להּׂשיגם) :הּזֹוכה ְִֶַַָ
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לח תפילה

‰˜·c"È·‡ ."È�LÈ·z Ï‡ ‰Â‰È EÈ˙B„Ú· Èz˜·c .E�ÈÓÈ ‰ÎÓz Èa EÈ¯Á‡ ÈLÙ� »¿»«¿ƒ«¬∆ƒ»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ¿≈¿∆¿…»«¿ƒ≈ƒ»ƒ
ÈÓˆÚ ˜a„Ï ‰kÊ‡L ,ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ ÔÓÁ¯‰ ·‡»»«¬»»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ∆∆¿∆¿«≈«¿ƒ
‰M„˜a .˙·MÈÓe ‰�BÎ� ‰Ú„·e ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ˙Ú ÏÎa „ÈÓz EÈÏ‡≈∆»ƒ¿»≈∆¡∆∆¡»¿≈»¿≈»¿»¿À∆∆ƒ¿À»
,˙Ó‡a C¯a˙È ÌM‰a ˜e·„ È�‡ Ì‡ ˙Ú ÏÎa ÈÓˆÚ LtLÙÏ ‰kÊ‡Â .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»¿∆¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¬ƒ»¿«≈ƒ¿»«∆¡∆
:·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ,˙Ó‡a "˜a„˙ B·e" ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ‡L „Ú«∆∆¿∆¿«≈ƒ¿«ƒ¿»∆¡∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿¿«

È�kÊÂ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t ÏÎa Èe‡¯k ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»»¿»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»
ÌÈLB„˜e ÌÈ¯Lk ÔÈlÙz ÌBÈ ÏÎa ÁÈ�‰Ï ‰kÊ‡Â .da ÌÈÈeÏz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯˙Â¿«¿«ƒ¿«¿ƒ»¿∆¿∆¿»ƒ«¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ
‰‡¯B�Â ‰ÓeˆÚ ‰�eÎ·e ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÔÈ·zÎ� eÈ‰ÈÂ .ÈzÓ‡ ˜ÈcˆÂ Ôe‚‰ ¯ÙBqÓƒ≈»¿«ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿À»¿»¿«»»¬»¿»»
ÌÈza‰ Ôew˙Â ˙BiL¯t‰ ˙·È˙Îe Ô�ew˙Â ÔÈlÙz‰ ˙·È˙k ˙ÚLa ÔeÎÏ ,Èe‡¯k»»¿«≈ƒ¿«¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ«»ƒ
¯˙Bi‰ „ˆ ÏÚ ‰NÚ� ‰È‰È Ïk‰ ,ÔÈlÙz‰ È�ewz ÏÎÂ ÔÈ„È‚a Ô˙¯ÈÙ˙e ,˙BÚeˆ¯‰Â¿»¿¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ«…ƒ¿∆«¬∆«««≈
ÈË¯t ÏÎa „ÈÓz ÌÈ¯Lk ÈlL ÔÈlÙz‰ eÈ‰ÈÂ ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ È�È„ ÈÙk ˙B‡�Â ·BË¿»¿ƒƒ≈«»«¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ∆ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿»≈
ÁÈ�‰Ï ‰kÊ‡Â .‰M„w‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈLB„˜e ,ÈÙi‰Â ÈBp‰ ˙ÈÏÎ˙a ¯˙BÈa ÌÈ‡�Â Ì‰È�È„ƒ≈∆¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ«¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿À»¿∆¿∆¿»ƒ«
ÏÚ Èe‡¯‰ ÌÓB˜Óa ÌÁÈ�‰Ï ‰kÊ‡Â .ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa .Ì˙Œe�a¯c ÔÈlÙ˙e È"L¯c ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿»»¿∆¿∆«¬ƒ»ƒ¿»»»«
‰ÏB„‚ ‰�eÎ·e ,„‡Ó „‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ ‰a¯ ‰ÁÓNa ÚB¯f‰ ÏÚÂ L‡¯‰»…¿««¿«¿ƒ¿»«»¿∆¿»¿»«¬»¿…¿…¿«»»¿»
ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰iL ‰kÊ‡L „Ú .‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰·e ,‰‡¯B�Â ‰ÓeˆÚ¬»¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿»¿»«∆∆¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»»«

‰ÏB„‚ ‰M„˜‰È‰ÈÂ .„‡Ó „‡Ó ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈLB„w‰ ÔÈlÙz ˙Á�‰ È„È ÏÚ ,‰ÓeˆÚÂ ¿À»¿»«¬»«¿≈¬»«¿ƒƒ«¿ƒ¿«»ƒ¿…¿…¿ƒ¿∆
˙e˜·„Ï ‰kÊ‡L „Ú ,‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a ÔBÈÏÚ‰ ÌL¯MÓ ÔÈlÙz‰ ˙M„˜ ÈÏÚ CLÓ�ƒ¿»»«¿À««¿ƒƒƒ»¿»»∆¿ƒ¿À»¿»∆¿»«∆∆¿∆ƒ¿≈
‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈlÙz‰ ÔÓ ÈzÚc ÁÈq‡ ‡ÏÂ .ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ È„È ÏÚ ˙Ó‡a EÈÏ‡ ÏB„b»≈∆∆¡∆«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…«ƒ««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿…
˙¯È‚Áa ,‰‡lÚ ‡kÏÓc È¯˙Îa ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ È�‡L ˙Úa ‰ÏËa ‰ÁÈN ÌeL ¯a„‡¬«≈ƒ»¿≈»»≈∆¬ƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿»ƒ»»«¬ƒ«
‰ÓÈ‡a ÌÈLB„w‰ ÔÈlÙz‰ ˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ ¯Ê�a ¯hÚ˙‰Ï ‰kÊ‡Â ,‰‡lÚ ‡�ÈÈÊ«¿»ƒ»»¿∆¿∆¿ƒ¿«≈¿≈∆¬∆∆ƒ¿∆∆«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»
Ìi˜Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ ‰a¯ ‰ÁÓN·e ·BË ·Ïa ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰‡¯È·e¿ƒ¿»¿»«¬»¿≈¿ƒ¿»«»¿∆¿»¿»¿…∆∆∆¿∆¿«≈
„ÈÓz C¯a˙È Ea ˜a„˙‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,·Bh‰ E�Bˆ¯k Èe‡¯‰ ˙eÓÏLa ÔÈlÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»»ƒ¿¿««∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«»ƒ

.ÌÈ‡¯Bp‰ ÔÈlÙz‰ ˙M„˜ È„È ÏÚ«¿≈¿À««¿ƒƒ«»ƒ
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e�È·‡ÌLÎe .ÔÈlÙz‰ ˙M„˜· e�pÁÂ e�¯ÊÚÂ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁ ÌÈlc ÏÓBÁ ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ≈«ƒ¬…»≈¿»¿≈¿»≈ƒ¿À««¿ƒƒ¿≈
Ôk ,˙‡f‰ ‰ÏB„b‰ ‰ÂˆÓ Ec·Ú ‰LÓ È„È ÏÚ e�Ï z˙�Â e�˙B‡ ˙ÈkfL∆ƒƒ»»¿»«»»«¿≈…∆«¿∆ƒ¿»«¿»«…≈
‰kÊ�Â .ÔÈlÙz ÏL ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ÏB„b ˙eÓÏL·e ˙Ó‡a Ìi˜Ï EÈÓÁ¯a e�kÊ˙e e�pÁz¿»≈¿«≈¿«¬∆¿«≈∆¡∆ƒ¿≈»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆
‰z‡ Èk .E�È·Ï e�È�Èa ÌBÏLÂ ÒÁ ˜ÈÒÙ‰Ï e�È˙B�BÚ eÓ¯‚È Ï‡Â ,„ÈÓ˙ Ea ˜a„˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«ƒ¿¿¬≈¿«¿ƒ«¿»≈≈¿≈¿ƒ«»
‰kÊ�Â .˙Ó‡a EÈÏ‡ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ e�kÊz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e ,˙BÁÈÏÒ dBÏ‡¡«¿ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿»¿≈»≈∆∆¡∆¿ƒ¿∆
EcÒÁ·e .C¯a˙z Ec‚� e�˙‡hÁÂ e�ÈÚLt ÌˆÚ ÏÚ ˙Ó‡a „ÈÓz EnÓ Lia˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆¡∆«…∆¿»≈¿«…≈∆¿¿ƒ¿»«¿«¿¿
e�ÚLtLÂ e�ÈÂÚLÂ e�‡ËÁL e�ÈÚLÙe e�‡ËÁÂ e�È˙B�BÚ Ïk ÏÚ e�Ï ÏÁÓz ÏB„b‰«»ƒ¿…»«»¬≈«¬»≈¿»≈∆»»¿∆»ƒ¿∆»«¿
e�Ó‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk EÈÓÁ¯a Ôw˙˙e .‰f‰ ÌBi‰ „Ú ‰Ó„‡‰ ÏÚ e�È˙BÈ‰ ÌBiÓ EÈ�ÙÏ¿»∆ƒ¡≈«»¬»»«««∆¿«≈¿«¬∆»«¿»ƒ∆»«¿
‰kÊpL „Ú ,˙Ó‡a ÔÈlÙz‰ ˙M„˜ „ÈÓ˙ e�ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL „Ú .ÏB„b‰ EÓLa¿ƒ¿«»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»≈»ƒ¿À««¿ƒƒ∆¡∆«∆ƒ¿∆
‰·‰‡Â ‰cÓÁÂ ‰ˆÙÁÂ ‰˜LÁÂ ‰˜eL˙a ,ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ� ˙e˜·„a „ÈÓz Ea ˜a„˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»¿∆¿»«¬≈»¿∆¿»¿«¬»
E¯·„Ï ÈLÙ� E˙ÚeL˙Ï ‰˙Ïk" :·e˙kL BÓk .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a EÈÏ‡ ‰ÏB„‚¿»≈∆∆¡∆ƒ¿¿«¿∆»»¿»ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»¿
‰Â‰È ˙‡Ó ÈzÏ‡L ˙Á‡ .ÌÏBÚÏ ÌÈ‰Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï ¯eˆ È··Ïe È¯‡L ‰Ïk .ÈzÏÁÈƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¡…ƒ¿»««»«¿ƒ≈≈¿…»

k ‰Â‰È ˙È·a Èz·L Lw·‡ d˙B‡:"BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe ‰Â‰È ÌÚ�a ˙BÊÁÏ ÈiÁ ÈÓÈ Ï »¬«≈ƒ¿ƒ¿≈¿…»»¿≈«««¬¿…«¿…»¿«≈¿≈»

ÔÎ·eÈ�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â È�¯ÊÚzL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆««¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ
¯eac ÌeL ÈtÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÏ Èt ¯eac ˙‡ ÌbÙ‡ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯eacÓƒƒƒ»ƒ¿…∆¿…∆ƒƒ¿»¿…≈≈ƒƒƒ
‰h˙Â È�¯ÊÚz ˜¯ ,Ì„‡ È�a ˙B·BÁ ¯Á‡ ¯˜Á‡ ‡ÏÂ .ÌÏBÚaL Ï‡¯NÈ ÌeL ÏÚ Ú»̄«ƒ¿»≈∆»»¿…∆¿…««¿≈»»«««¿≈ƒ¿«≈
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‡ˆÓÏ ¯LÙ‡L ·BËÂ ˙eÎÊ Ïk ¯Á‡ „ÈÓz ¯˜ÁÏ ‰kÊ‡L È··Ï ˙‡∆¿»ƒ∆∆¿∆«¬…»ƒ««»¿»∆∆¿«ƒ¿…¿…∆»¿∆»
‡ˆÓÏ ¯zÁÏ ,‰Ê ¯Á‡ Á¯ËÏÂ ÚbÈ˙‰Ï ‰kÊ‡Â .ÌÈÚe¯baL Úe¯b‰a elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¬ƒ¿«»«∆«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿…«««∆«¿…ƒ¿…
È„È· ‰ÏÚiL È�¯ÊÚ˙Â „ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â .ÌÈ˙eÁtaL ˙BÁt‰· elÙ‡ ˙eÎÊ ‰ÊÈ‡≈∆¿¬ƒ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿««¿≈ƒ∆«¬∆¿»ƒ
˙eÎÊ ÛÎÏ Ì„‡ Ïk ˙‡ Ôe„Ï ‰kÊ‡Â .·BËÂ ˙eÎÊ „ˆ „ÈÓz Ì‰· ‡ˆÓÏ ‰kÊ‡L∆∆¿∆ƒ¿…»∆»ƒ«¿»¿∆¿∆»∆»»»¿«¿
Ú¯‰ŒÔBLÏ ÔBÚ ‡e‰L ,„‡Ó ¯eÓÁ‰Â ÏB„b‰ ÔBÚÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· È�ÏÈv˙Â .„ÈÓz»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ≈»«»¿∆»¿…∆¬¿»»
Ì‰L ,‰¯BzaL ÌÈÏB„b‰ ˙B¯·Ú‰ LÏL „‚�k Ïe˜M‰ ,¯˙BÈa ¯eÓÁ‰ ˙eÏÈÎ¯e¿ƒ∆»¿≈«»¿∆∆»…»¬≈«¿ƒ∆«»∆≈

.Ìlk „‚�k Ïe˜L Ú¯‰ŒÔBLÏ ÔBÚÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ«¬¿»»»¿∆∆À»

‡¯ÓÈ�kÊÂ .È¯eac ˙Úa „ÈÓ˙ Èt ÌÚ ‰È‰Â ,E�ÚÓÏ ÈÏÚ ÌÁ¯ ,‡lk ‡ÓÏÚc »»¿»¿»…»«≈»«¿««¿∆¿≈ƒƒ»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ ˜·‡Â Ú¯‰ ÔBLÏ ¯eac ÌeL ÈtÓ ‡ˆÈ ‡lL ,ÈÙ ÈÁ˙t ¯ÓL‡L∆∆¿…ƒ¿≈ƒ∆…≈≈ƒƒƒ¿»»«¬«¿»»
,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯eac È�ÈÓ ÏkÓ È�ÏÈv˙Â .Ôe‚‰ B�È‡L ¯eac ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL Ï‡¯NÈ ÌeL ÏÚ«ƒ¿»≈∆»»¿…ƒ∆≈»¿«ƒ≈ƒƒ»ƒ≈ƒƒ»ƒ
˙Bl‚lÓe ,ÌÈ¯˜MÓe ˙eÙÈ�ÁÓe ˙e�ˆÈlÓe ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓe ˙eÏÈÎ¯Óe Ú¯‰ ÔBLlÓƒ»»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ≈»≈¬ƒƒ¿»ƒƒ¿«
ÌÈÓL ˙‡¯ÈÂ ‰¯B˙ È¯·c ¯ÓBÏÂ ˙Bl‚lÓe ,‰t ÏeapÓe ,˙Bl‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L „BÒ∆≈¿ƒƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«»«ƒ
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‡¯Ëq‰ ÔÓ ÌÈ¯eac‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ôw˙Ï ‰kÊ‡ ÌlÎÂ¿À»∆¿∆¿«≈¿«¬∆»«ƒ«∆∆¿∆¿ƒ»«ƒƒƒ«ƒ¿»
‰ÏÎz ÔLÚk dlk ‰ÚL¯‰ ¯L‡ „Ú .‰M„waL ÌL¯LÏ Ìlk Ì·ÈL‰ÏÂ ,‡¯Á‡«¬»¿«¬ƒ»À»¿»¿»∆ƒ¿À»«¬∆»ƒ¿»À»∆»»ƒ¿∆
ÌwÚ˙e .ıˆÁ Ì‰Èt ‡lÓ˙e ."¯˜L È¯·Bc ÏÎ Èt ¯ÎqÈ" Èk .‰Èt ıt˜z ‰˙ÏBÚÂ¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈ƒ»¿≈»∆¿«≈ƒ∆»»¿«≈
EnÚ ÏÚ ˙BÚ¯ ÌÈ¯·B„Â ÌÈ�ÈLÏÓe ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ Ïk ÏL Ì�BLÏe Ì‰Èt ˙‡ ¯˜Ú˙Â¿«¬…∆ƒ∆¿»∆»«¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿
Ìk¯cÓ e·eLiL ÌaÏa Ôz˙Â .˙Ó‡a EÓL ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ÌÈˆÙÁ‰ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆¡∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ«¿»
:·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰lb˙ÈÂ ,˙Ó‡‰ Ï‡ ˙Ó‡a ÌaÏ ehÈÂ ,‰Ú¯‰»»»¿«ƒ»∆¡∆∆»¡∆¿ƒ¿«∆»¡∆»»ƒÀ«ƒ¿»∆»
Èk e�È‰Ï‡ Ï‡Â ,e‰ÓÁ¯ÈÂ ‰Â‰È Ï‡ ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ"«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿»¿»∆¿…»ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ

:"ÁÏÒÏ ‰a¯È«¿∆ƒ¿…«

ÔÎ·e„ÈÓ˙ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ e�¯ÊÚ˙Â ,ÔÓÁ¯‰ ·‡ e�È·‡ EÈÓÁ¯a e�kÊz ¿≈¿«≈¿«¬∆»ƒ»»«¬»¿««¿≈«¬…¿»¿«¿»»ƒ
,‰„B·ÚÂ ‰¯B˙a ˜ÒÚÂ „enÏ ÈÏa È˙BÏÈlÓ ‰ÏÈÏ ÌeL „·B‡ ‡ÏÂ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»¿…««¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»«¬»
˜ÒÚÏÂ ,‰LB„w‰ E˙¯B˙ ‰a¯‰ „ÓÏÏ È�ÈÚÓ ‰�L „c�Ï È�¯ÊÚ˙Â .ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¿««¿≈ƒ¿«≈≈»≈≈«ƒ¿…«¿≈»¿«¿»¿«¬…
È¯ÊÚ· ‰È‰˙Â .ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ‰a¯‰ ˙BLw·e ˙BpÁ˙e ˙BlÙ˙aƒ¿ƒ¿ƒ«»«¿≈¿»«¿»¿«¿»¿»»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÔÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌBÏLÂ ÒÁ e�Ïh·Ï ÌÏBÚa Ïeha ÌeLÏ ÁÎ ‰È‰È ‡lL ,„ÈÓ»̇ƒ∆…ƒ¿∆…«¿ƒ»»¿«¿≈«¿»ƒ«»ƒ
˜Á„·e ˙ei�Úa ÌÈ·LBiLk elÙ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ì„‡Ï ¯vLk ˙Úa elÙ‡Â .‰„B·Ú‰˙e »¬»«¬ƒ»≈¿∆«»»»«¿»¬ƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿«¬

È¯·cÓ ÌÈÏËa ‰È‰� ‡ÏÂ ,„ÈÓ˙ ‰„B·ÚÂ ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ EÈÓÁ¯a Ôk Ì‚ ‰kÊ� ,‰ÏÈÏÁ»ƒ»ƒ¿∆«≈¿«¬∆«¬…¿»«¬»»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈ƒƒƒ¿≈
CÈLÓ˙Â ,e�ÏÓÚÂ e�˜Á„Â e�È�Úa ‰‡¯˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯z EÈÓÁ¯a ‰z‡Â .ÌÏBÚÏ ‰¯B˙»¿»¿«»¿«¬∆¿«≈»≈¿ƒ¿∆¿»¿≈¿»¿≈«¬»≈¿«¿ƒ
„ÒÁ‰ ¯B‡ e�ÈÏÚ CLÓÈÂ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a „ÒÁ ÏL ËeÁ e�ÈÏÚ»≈∆∆∆¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ¿À¿«»≈«∆∆
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„ÒÁ‰ ¯B‡ È„È ÏÚÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï ‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ ‰Â‰È ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆¿…»«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»¿≈«»¿«¿≈«∆∆
‡ÈtÎ‡Ïe ÚÈ�Î‰Ï e�kÊz ‰Ê È„È ÏÚ ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ CÈLÓzL Ì‰¯·‡c ¯˜a…∆¿«¿»»∆«¿ƒ»≈¿«¬∆»«ƒ«¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ«¿«¿»»
‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .‰M„˜c ¯eac‰ ˙Áz ,‰¯ÚÒ Áe¯‰ ‡e‰L ,¯Na Ïk ı˜c ‡¯ËÒƒ¿»¿≈»»»∆»«¿»»«««ƒƒ¿À»ƒÀ«ƒ¿»
Ïk e�Ïe·b ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ÌÏBÚ‰ ÔÓ eÏha˙ÈÂ ."B¯·„ ‰NBÚ ‰¯ÚÒ Áe¯" :·e˙kL∆»«¿»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»≈»≈≈«¿≈»
‰kÊ�Â .¯eac‰ Ì‚t Ôw˙Ïe ,˙eÓÏLa ‰M„˜c ¯ea„Ï ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚaL ÌÈÚ¯ ÌÈ¯eac‰«ƒƒ»ƒ∆»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈¿«≈¿««ƒ¿ƒ¿∆
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‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ,„ÈÓz C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÂ ÌÈÓL ˙‡¯È·e¿ƒ¿«»«ƒ«¬««≈ƒ¿»«»ƒ∆¡∆¿≈»≈ƒ¿À»¿»√»
Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z .Ez¯‡Ùz ÌBi‰ Ïk E˙l‰˙ ÈÙ ‡ÏnÈ" .·Bh‰ E�Bˆ¯k ,‰ÏB„‚¿»ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆»«ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿…»¿«∆ƒ
B˙l‰z „ÈÓz ˙Ú ÏÎa ‰Â‰È ˙‡ ‰Î¯·‡ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na Ïk C¯·ÈÂƒ»≈»»»≈»¿¿»»∆¬»¿»∆¿…»¿»≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈa¯ CB˙·e ,ÈÙa „‡Ó ‰Â‰È ‰„B‡ .E˙ÚeLz ÌBi‰ Ïk ,E˙˜„ˆ ¯tÒÈ Èt .ÈÙa¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»∆»«¿»∆∆¿…»¿…¿ƒ¿«ƒ
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ÔÎ·eEÈ˙B�È�ÁÂ ,˙BÓeˆÚ‰ EÈ˙B·BËÂ ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚz ¿≈««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ¿∆»¬«¬ƒ∆
È�ÚÈLB˙Â È�kÊ˙e .„ÈÓ˙ e�ÈÏÚ ‰ÏB„b‰ E˙·‰‡Â ,‰˜ÊÁ‰ E˙ÏÓÁÂ ,˙BizÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆¿»¿«¬»»¿«¬»¿«¿»»≈»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ
Ì‰L ,Ï‡ÓN ÚB¯ÊaL ˙BÚaˆ‡ ‰MÓÁ ‡e‰L BL¯LÏ ¯eac‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«¬∆«ƒ¿»¿∆¬ƒ»∆¿»∆ƒ¿«¿…∆≈

ÙÏ È˙ÁÈN L¯ÙÏ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .‰t‰ ˙B‡ˆBÓ ‰MÓÁ „‚�kÌBÈ ÏÎa „ÈÓz EÈ� ¿∆∆¬ƒ»»«∆¿«≈ƒ¿«¬∆¿»≈ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿»
˙eÓÈÓ˙·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a∆¡∆¿≈»≈¿∆»¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»∆∆¡∆ƒ¿ƒ
ÈaÏ ¯¯BÚÏ ,‰M„˜c ÏB„b ˙eÓÈÓÁa ¯a„Ï ‰kÊ‡Â .„‡Ó „‡Ó ·l‰ ˙e¯¯BÚ˙‰·e¿ƒ¿¿«≈¿…¿…¿∆¿∆¿«≈«¬ƒ»ƒ¿À»¿≈ƒƒ
‰kÊ‡Â .˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ ¯¯BÚ˙‰Ïe ,˙B¯e·b‰ ˙·‰ÏLa È�B˜ ÔÈ·Ï È�Èa ¯a„Ïe EÈÏ‡≈∆¿«≈≈ƒ¿≈ƒ¿«¿∆∆«¿¿ƒ¿≈«¬»¿∆¡∆¿∆¿∆
ÌeˆÚ‰ È·‡Îe È˙eÏÙLÂ È˙e˙ÈÁt ˙B‡¯ÏÂ ·laL ˙Ó‡ È¯·c ·laL ˙eÓÈÓÁa ¯a„Ï¿«≈«¬ƒ∆«≈ƒ¿≈¡∆∆«≈¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»
„Ú È¯eÚpÓ EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ,ÈÚLÙe È‡ËÁÂ È˙B�BÂÚ ·‡k .¯n‰Â¿««¿≈¬««¬»«¿»«∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆ƒ¿««
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È�¯ÊÚ˙Â‰kÊ‡Â ,Ez‡Ó ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰Lea ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰iL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«»¿»«¬»≈ƒ¿¿∆¿∆
·¯ „‚�k ,È˙B�BÂÚÂ ÈÚLt ÌˆÚÂ Èea¯ ÏÚ „‡Ó „‡Ó EÈ�tÓ LÈa˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿…¿…«ƒ¿…∆¿»««¬«¿∆∆«
‡lÚÏ ˙ÈÏÂ ‡lk ÔÓ ‡lÚÏe ‡lk ÏÚ ËÈlLÂ ·¯ ÔÈÓÏÚ ÏÎc ‡L¯LÂ ‡¯wÚ ËÈlLÂ¿«ƒƒ»»¿»¿»¿»»¿ƒ«¿«ƒ«…»¿≈»ƒ…»¿≈¿≈»
,dÈpÓ Èe�t ¯˙‡ ˙ÈÏÂ ,ÔÈÓÏÚ Ïk CB˙·e ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ .dÈpÓƒ≈¿«≈»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿≈¬«»ƒ≈
ÏB„b‰ BÓL ˙ÓÈ‡Ó Ôe„ÁÙÈÂ Ôe„Ú¯È Ìlk ,‰hÓ È‡e¯a ÏÎÂ ‰ÏÚÓ È‡e¯a Ïk ¯L‡¬∆»¿≈«¿»¿»¿≈«»À»ƒ¿¬¿ƒ¿¬≈≈«¿«»
‡Ï ÈÓ .ÏB„‚ „ÁÙ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a ‰·‰‡a B�Bˆ¯ ÌÈNBÚ ÌlÎÂ ,C¯a˙È LB„w‰Â¿«»ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«¬»¿≈»¿ƒ¿»¿««»ƒ…
C¯a˙z Ec‚� ÚLÙÏ È˙Èa¯‰ ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚ·e .EÓMÓ „Ú¯È ‡Ï ÈÓ EÈ�tÓ ‡¯ÈÈƒ»ƒ»∆ƒ…ƒ¿«ƒ¿∆«¬«»«ƒƒ¿≈ƒƒ¿…«∆¿¿ƒ¿»«
LBa Ìb .Èe‡¯k EnÓ Lia˙‰Ï elÙ‡ ÏBÎÈ È�È‡L „Ú .Ck Ïk ÈaÏ ÌËÓh� ¯L‡ „Ú«¬∆ƒ«¿≈ƒƒ»»«∆≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«
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¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ .Ìlk ÏÚ ÈÏ ¯tÎ˙e ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e¿«¬∆»«ƒƒ¿…¿ƒ¿«¿«≈ƒ«À»««ƒ∆ƒ∆¿«
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‰z‡Â .ÈÁk ÈÙk ‰ÓÏL ‰·eLz ˙BNÚÏ ÌÈ�t Ïk ÏÚ ‰kÊ‡L È�kÊ˙e ,EÈÓÁ¯a¿«¬∆¿«≈ƒ∆∆¿∆«»»ƒ«¬¿»¿≈»¿ƒ…ƒ¿«»
¯ÈÒ˙Â ¯È·ÚzL ‰kÊ‡L „Ú ,ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a EÈ�ÙÏ È˙·eLz Ïa˜z ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿»ƒ¿»∆¿«¬ƒ¿»«∆∆¿∆∆«¬ƒ¿»ƒ
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¯Èk‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,‰M„˜c ˙Ú„Â ‰�È·e ‰ÓÎÁ Áe¯Ï È�kÊ˙e .¯eÓb Ïeh·a ÈpnÓƒ∆ƒ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«»¿»ƒ»»««ƒ¿À»«∆∆¿∆¿«ƒ
ÏÚ ÏÚÙa ‰Lea‰ ‰lb˙zL ‰kÊ‡ ‰Ê È„È ÏÚÂ .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a E˙B‡ ˙Ú„ÏÂ¿»««¿∆¡∆¿≈»≈¿«¿≈∆∆¿∆∆ƒ¿«∆«»¿…««
ÈÏ ÔÈ‡L „Ú .ÌÈa¯Ó‰ È˙B�BÂÚ È„È ÏÚ Ck Ïk ÈÏÎNÂ ÈaÏ ÌËÓh� ÂLÎÚ Èk ,È�t»«ƒ«¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿≈¬««¿Àƒ«∆≈ƒ
‰z‡ ¯L‡k ,Lia˙‰Ï ÈÏ Èe‡¯k ˙Ó‡a EÈ�tÓ Lia˙‰Ï elÙ‡ ÏÎNÂ ˙Úc ÌeL««¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆¡∆»»ƒ¿ƒ¿«≈«¬∆«»

.È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È»«¿»¿…»¡…«≈…≈¬«

‡p‡‰¯‰Ó È�kÊÂ ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÌÁ¯Â ÒeÁ .ÈÏÏÚÓ Ú¯k ÈnÚ ‰NÚz Ï‡ ,‰Â‰È »»¿…»««¬∆ƒƒ¿…««¬»«¿«≈«¬…»«¿«≈ƒ¿≈»
ÏÚÙa ‰M„˜„ ‰Lea‰ ‰lb˙zL ‰kÊ‡L „Ú ,˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙Ïƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆«∆∆¿∆∆ƒ¿«∆«»ƒ¿À»¿…«

ÏÎ˙a ‰ÏB„‚ ‰Le·a ˙Ó‡a EÈ�tÓ Lia˙‰Ï ‰kÊ‡Â .È�t ÏÚÈe‡¯ ¯L‡k ,‰Lea‰ ˙È «»«¿∆¿∆¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆¡∆¿»¿»¿«¿ƒ«»«¬∆»
,˙BÓLp‰ Ïk ÔB„‡ ÌÈNÚn‰ Ïk ÔBa¯ ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�tÓ Lia˙‰Ï ÈÏƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿…»¡…«≈…≈¬«ƒ»««¬ƒ¬»«¿»
.È˙È¯Á‡ ·ÈË‰Ï ˜BÁ¯Ó z·LÁÂ ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ‰l‡k ˙B·BË È�zÏÓb ¯L‡¬∆¿«¿«ƒ»≈∆¿»≈¿»»»¿»«¿»≈»¿≈ƒ«¬ƒƒ
ÌÈÓeˆÚ ÌÈa¯ ÌÈÓ‚Ùe ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ ,‰Ú¯‰ EÈzÏÓb È�‡Â«¬ƒ¿«¿ƒ»»»»««¬»ƒ«¬¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ
EÈ�ÙÏ ¯tÒ‡ ‰Óe ,ÌB¯Ó ·LBÈ EÈ�ÙÏ ¯ÓB‡ ‰Ó .LnÓ ÌBÈ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡¯B�Â¿»ƒ¿»≈¿»«»»«¿»∆≈»»¬«≈¿»∆

.Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ÏÎ ‡Ï‰ ,ÌÈ˜ÁL ÔÎBL≈¿»ƒ¬…»«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈«
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¯eˆÈ�kÊ .È�Ói˜Â È�ÈÁ‰ EÈ�t ¯B‡a ,È�ÚÈLB‰Â È�ÏÈv‰ ,È�pÁÂ È�„t È�¯ÊÚ ÌÈÓÏBÚ»ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆«¬≈ƒ¿«¿≈ƒ«≈ƒ
„cÁÏ ‰kÊ‡Â .ÔBÈÏÚ‰ ÌL¯MÓ ÌÈLB„w‰ ÔÈlÙz‰ ˙M„˜ ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»«¿À««¿ƒƒ«¿ƒƒ»¿»»∆¿¿∆¿∆¿«≈
ÔÈlÙz ˙Á�‰ È„ÈŒÏÚ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓ˙ ‰kÊ‡Â .„ÈÓz ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰a ÈÏÎNƒ¿ƒ¿«»«¿»»ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»»«¿≈¬»«¿ƒƒ
‰lÚ˙ÈÂ C¯a˙È E˙eÓÓB¯ ˙ÚÈ„ÈÂ E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰a ‰L„Á ‰¯k‰Ïe ÌÈL„Á ÔÈÁÓÏ¿…ƒ¬»ƒ¿«»»¬»»¿«»«¡…¿ƒƒ«¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿«∆
E˙‡¯È ‰È‰˙Â ,„ÈÓz EÈ�tÓ ‰ÏB„‚ ‰Lea ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ,ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „ÚÏ EÓLƒ¿»«¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»«»¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»¿
eÈ‰ÈÂ ,EÈ�t ¯B‡a ÈÏÚ ¯È‡˙Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ‡ËÁ‡ ÈzÏ·Ï ‰Lea‰ BÊ È�t ÏÚ«»««»¿ƒ¿ƒ∆¡»≈«»¿«»¿»ƒ»«¿»∆¿ƒ¿
EÈÓÁ¯a ÈÏÚ CÈLÓzL ‰M„˜c ‰Lea‰ ¯B‡ È„ÈŒÏÚ ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ˙B¯È‡Ó È�Ù»«¿ƒƒ¿À»¿»«¿≈«»ƒ¿À»∆«¿ƒ»«¿«¬∆
‰‡¯ÈÂ ‰Lea Ì‰ÈÏÚ ÏtiL È‡B¯ Ïk È�tÓ eÏ‰aÈÂ eLB·iL „Ú ,ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e«¬»∆«¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬ƒ»«»«∆ƒ…¬≈∆»¿ƒ¿»
Ì‰Ï ÛÒBzÈÂ ,EÈÓÁ¯a ÈÏÚ CÈLÓzL ÔÈlÙz‰ ¯B‡ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ ,È�tÓ ‰ÏB„‚¿»ƒ»««¿≈¿À««¿ƒƒ∆«¿ƒ»«¿«¬∆¿ƒ≈»∆
¯B‡ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ ,‰ÏB„‚ ‰Le·e ‰‡¯ÈÂ ‰M„˜„ ‰L„Á ‰¯k‰Â ‰ÏB„‚ ‰ÚÈ„È¿ƒ»¿»¿«»»¬»»ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿»«¿≈¿À«
ÈnÚ Ïk e‡¯Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Èa Ìi˜ÈÂ .‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁa ÈÏÚ CÈLÓzL ÌÈ�t‰«»ƒ∆«¿ƒ»«¿∆¿»¿«¿»ƒÀ«ƒƒ¿»∆»¿»»«≈

":jnÓ e‡¯ÈÂ EÈÏÚ ‡¯˜� ‰Â‰È ÌL Èk ı¯‡‰»»∆ƒ≈¿…»ƒ¿»»∆¿»¿ƒ∆»

È�ÏÈv˙ÂÈÏ ‰È‰È ‡lL È�ËlÓ˙e È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚ˙Â ,ÌÈ�Ù ÈfÚÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒ≈«≈»ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿≈ƒ∆…ƒ¿∆ƒ
¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰¯‰Ó È�kÊ˙e .ÏÏk ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙efÚ ÌeLÏh·Ïe «¿ƒ¿»«¬»¿»¿«≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈

Ì‚Ù È�ÈÓ ÏkÓ È�ÏÈv˙Â È�ÚÈLB˙Â ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˙BcÓe ÂÈ˙B‡˙Â Ûeb‰ ˙efÚ««¿«¬»ƒ»»»ƒ¿«≈»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ»ƒ≈¿«
¯‡L·e ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓL·e ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ,ÌÏBÚaL ˙È¯a‰«¿ƒ∆»»¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿»
E�Bˆ¯k ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ˙È¯a‰ ˙M„˜a ¯B‰ËÂ LB„˜ ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡ ÌlÎa ,ÌÈLeÁƒ¿À»∆¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿À««¿ƒƒ¿À»¿»ƒ¿¿

:z¯Áa Ì‰a ¯L‡ ,ÈÏ‡¯NÈ LÈ‡Ï Èe‡¯k ,˙Ó‡a ·Bh‰«∆¡∆»»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¬∆»∆»»¿»

˘„Â˜Œ˙·˘Ï

È�kÊ˙e‰p¯ ‰ÏÈ‚a ,‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÁÓN·e ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ˙B˙aL Ïa˜Ï EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆¿«≈«»ƒ¿À»¿»¿ƒ¿»¿∆¿»«»¿ƒ»ƒ»
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ˙Â .ÏB„b ÌBÏLÂ ˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡ ‰Â„ÁÂ ‰ˆÈcƒ»¿∆¿»«¬»¿«¿»¿≈¿»»¿««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ

Ë"Ï‰ ÏBLÎÓ ÏkÓ L„˜ ˙aLa È�ÏÈv˙Â ,B˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓLÏ]ÌÈLBÏM‰ ƒ¿…∆««»¿ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ¿«»…∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
‰ÚL˙Â[È�ÈÚa Ê‡ ‰È‰ÈÂ .Ô�a¯c ÌÈ˙e·M‰ ÏkÓe ,Ô‰È˙B„ÏBzÓe ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿∆»¿≈«

,ÔzÓe ‡OÓe ˜ÒÚÂ ‰Î‡ÏÓ ÌeL ¯Á‡ Ê‡ ¯‰¯‰‡ ‡ÏÂ .‰ÈeNÚ ÈzÎ‡ÏÓ Ïk el‡k¿ƒ»¿«¿ƒ¬»¿…¬«¿≈»««¿»»¿≈∆«»«»
‰¯˙È ‰M„˜a L„˜ ˙aLa È¯eac ˙‡ Lc˜Ï ‰kÊ‡Â .ÏÏk ÏÁ ÈˆÙÁ ÌeLa ‡ÏÂ¿…¿∆¿ƒ…¿»¿∆¿∆¿«≈∆ƒ«¿«»…∆ƒ¿À»¿≈»
ÏËa ¯eac ÌeL ÈtÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,ÏÁ ÏL È¯ea„k ˙aL ÏL È¯ea„ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰ÓeˆÚÂ«¬»¿…ƒ¿∆ƒƒ∆«»¿ƒƒ∆…¿…≈≈ƒƒƒ»≈
ÏÎa B„aÎÏe ,˙BM„˜ È�ÈÓ ÏÎa ˙aM‰ ˙‡ Lc˜Ï È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â .L„˜ ˙aLa¿«»…∆¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈∆««»¿»ƒ≈¿À¿«¿¿»
ÌÈ‡� ÌÈÏÎÂ ‰‡� ‰¯È„·e ,È˜� ˙eÒÎe ‰zLÓe ÏÎ‡Óa ,¯‡Ùe ÊÚÂ „B·Î È�ÈÓƒ≈»»…¿≈¿«¬»ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ»»»¿≈ƒ»ƒ
‰ÁÓNa ‰¯ÓÊÂ Ôp¯Â Á·LÂ ¯ÈL·e ,È¯·‡Â ÈaÏa ,ÌÈ‡� ÌÈÏÎÂ ‰‡� ‰¯È„·e ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»«¿ƒ»∆«¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»
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ÏB„b‰ EÓLÏ ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ� ˙e˜·„·e ,‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa ,‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ¿∆¿»¿»¿ƒ¿»¿«¬»«»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ¿«»
„Ú ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL Ïk ÏÚ L„˜ ˙aL ÏL ‰M„w‰ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ‡L „Ú .LB„w‰Â¿«»«∆∆¿∆¿«¿ƒ«¿À»∆«»…∆«»≈∆¿≈«…«
ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊ‡Â .L„˜ ˙aL ˙M„˜a ÌÈLB„˜e ÌÈ¯B‰Ë eÈ‰È ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL ÏkL∆»≈∆¿≈««¬∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿À««»…∆¿∆¿∆¿«¿ƒ«

Ë"Ï‰ ÏkÓ LÁp‰ ˙Ó‰Ê Ïh·Ïe]ÚL˙Â ÌÈLBÏM‰[„Ú ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ÏL ˙BÎ‡ÏÓ ¿«≈À¬««»»ƒ»««¿ƒ»≈«¿»∆¿≈«…«
Ë"Ï‰ ÏkL]ÚL˙Â ÌÈLBÏM‰[eÈ‰È ,ÈlL ÔzÓe ‡On‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎÂ ˙BÎ‡ÏÓ ∆»««¿ƒ»≈«¿»¿»»¬»ƒ¿««»«»∆ƒƒ¿

˙aM‰ ˙‡ ¯kÊ‡L È�kÊ˙e .L„˜ ˙aL ˙M„˜a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ÌÈÎkcÊÓƒ¿«¿ƒƒ¿À»¿»√»¿»ƒ¿À««»…∆¿«≈ƒ∆∆¿…∆««»
ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :·e˙kL BÓk ,˙aLa „Á‡Ó ˙aLÏ ‰ÙÈ ‰�Ó ÔÈÎ‰Ïe ,„ÈÓz˙aM‰ »ƒ¿»ƒ»»»»¿«»≈∆»¿«»¿∆»»∆««»

˙aMÓ ·ÈLz Ì‡" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â .˙aLa „Á‡Ó e‰¯ÎÊ ,"BLc˜Ï¿«¿»¿≈≈∆»¿«»¿∆¿∆¿«≈ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ ,„aÎÓ ‰Â‰È LB„˜Ï ,‚�Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â ,ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ ,EÏ‚ «̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿»»»««»…∆ƒ¿¿…»¿À»¿ƒ«¿
È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,‰Â‰È ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ .¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡BˆnÓ ,EÈÎ¯c ˙BNÚÓ≈¬¿»∆ƒ¿∆¿¿¿«≈»»»ƒ¿«««¿…»¿ƒ¿«¿ƒ«»√≈
,ÌÈlc ÏÓBÁ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ."¯a„ ‰Â‰È Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ� EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡»∆¿«¬«¿ƒ«¬««¬…»ƒƒƒ¿…»ƒ≈»≈«¬ƒ≈«ƒ
ÌÈ˜e·c ˙BÈ‰Ï e�kÊÂ ,ÌÈÓÁ¯a e�˙BÏ‡LÓ ‡lÓe e�˙¯ÊÚ· ‰Óe˜ ,BLB„˜e Ï‡¯NÈ ¯eˆƒ¿»≈¿»¿∆¿»≈«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ
·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ˙Ú ÏÎa „ÈÓz Ea¿»ƒ¿»≈∆¡∆∆¡»¿≈»ƒ¿À»¿»√»¿»ƒ¿¿«
ÌÎlk ÌÈiÁ ÌÎÈ‰Ï‡ ‰Â‰Èa ÌÈ˜·c‰ Ìz‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .˙Ó‡a∆¡∆ƒÀ«»ƒ¿»∆»¿«∆«¿≈ƒ«…»¡…≈∆«ƒÀ¿∆

:„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ� ÔÓ‡ ."ÌBi‰«»≈∆«∆»»∆

לטתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

לבהמּתָךעׂשבונתּתי (דבריםּבׂשדָך ְ ָ ַ ִ ְְְְִֵֶֶֶָ
ראׁשי־ ּתבֹותעׂשב.יא) – ֵ ֶ ֵֵָ

לׁשֹוןּבׂשד,מרֹומיו.ּבלֹוםׁשֹוׂשהע ֶָ ִ ְְָ ָ ְ ְ
איזה מרּגיׁש ּכׁשאדם ּוׁשבירה. ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּדּוד
אכילה, ּתאות עליו ׁשּמתּגּבר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָרעבֹון,
ּכמאמר ׂשֹונאים, לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶַַַידע

לברכה זכרֹונם הּׂשם(א)חכמינּו : ְְֲִִֵַָָָָָ
ׁשלֹום קמז)ּגבּולְך לֹו(תהלים ׁשּיׁש ּומי , ְִֵֵֶָ

רׁשים לֹו ׁשּיׁש ּבידּוע מּלמּטה, ְְִִִֵֶַַָָָָרׁשים
קג:)מּלמעלה לׂשּדד(סנהדרין צריְך ּבכן . ְְְְִִֵֵַַָָ

הּמתאּוה ׁשּלֹו הּבהמּיּות ְְֲִִֵֶַַַַַָּולׁשּבר
הּוא הרעבֹון עּקר ּכי ְֱִִֶַָָֹלאכל,

ּבּמדרׁש אמרּו ּגם פ'לבהמּיּות. (בראשית ְְְֲִִַַַָָ

נט.(‡) דף ב"מ עיין
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קלֹונֹוסג) ּדא – קלֹון ויבֹוא זדֹון ּבא :ְְָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו רעב, לו)ׁשל אׁשר(יחזקאל : ְֲֶֶֶָָָ

ּבּגֹוים. רעב חרּפת עֹוד ּתקחּו ְְִִֶַַָָֹלא
ּׁשּמחרפין מה הינּו הּמחלקת, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹנמצא,
רעב. ּבחינת על־ידי־זה ּבא ְְִֵֶַַָָָָָָלאדם,
מחלקת, ּבחינת הינּו הּזה, ְְְֲִֶֶַַַַָָֹורעב
ערלה, ּבחינת הּוא חרּפה, ְְְְִִֶַַָָָּבחינת

ׁשּכתּוב לד)ּכמֹו היא(בראשית חרּפה ּכי : ְְִִֶֶָָ
קלּפֹות, ׁשלׁש הם והערלה ְְְִֵָָָָָֹלנּו.
ׁשלֹום, הּברית ְְְִִַַַָהמסּבבים
נתּגּלה אזי הערלה, את ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּוכׁשּמׁשּברין
למּטה, ׁשלֹום ּוכׁשּיׁש ׁשלֹום. ְְְִֵֶַָָָּברית
ּבמרֹומֹו. למעלה ׁשלֹום לֹו ְְְִֵַָָיׁש
נתּגּלה אזי למעלה, ׁשלֹום ְְְְֲִֵֶֶַַַָָּוכׁשּיׁש
ּכמֹו ּבעֹולם, ּגדֹול ׂשבע ְְְִֶַַָָָונתרּבה

יֹוסף ּגּבי מז)ׁשּכתּוב זרע(שם ּתן : ֵֵֶֶֶַַָ
אחר:ונחיה: –ּפרּוׁש עׂשב ונתּתי ְְִֵֶ ַ ֵ ְִֵֶַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לבנים, ה')רמז :(איוב ְְִֶֶֶָָ

ּבׂשדָך הארץ. ּכעׂשב ְְְְֱֵֶֶֶֶָָָָוצאצאיָך
לָך יהיה אימתי הינּו, – ְְְְְִִֵֶֶֶַַָלבהמּתָך
זּוּוגָך ּכׁשּיהיה וקּימים, חּיים ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבנים
הּמתאּוה נפׁש ּותׁשּבר ְְְִִֵֶֶַַַָָֻּבקדּׁשה,
וידמה הּבהמּיּות, נפׁש הינּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַׁשּלָך,

ׁשד ּכפאָך ּכאּלּו כ:)לָך וזה(נדרים . ְְְְֲִֵֶָ
יהיּו על־ידי־זה ׁשד, לׁשֹון – ְְְְְִֵֵֶַָּבׂשדָך
זה הּבנים, מיתת ּכי קּימא. ּבני ְְִִִֵֶַַַָָָלְך
ּבטקלא, העׁשּוקים נׁשמֹות ְְְֲֲִִֵַָָָמחמת

קלּפֹות(ב)ּכּידּוע הינּו הּטקלא, ּכי . ְְְִִִַַַַָָ
הּנפׁש אל קרֹובה היא ְִֶֶֶַַָֹנגּה,
חסידים ּבמׁשנת ּכּמּובא ְְֲֲִִִִַַַַָהּבהמּיּות,
ׁשּיהא צריְך ּגם ההרּכבה. ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבמּסכת
נכללת ׁשאז ׁשּבת, ּבליל זּוּוגָך ְְְִִִֵֶֶֶַַָָעּקר
ּפֹועלי ּכל מּמּנה ויתּפרדּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֻּבקדּׁשה,
רמז זה – וׂשבעּת ואכלּת וזה: ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָאון.
ׁשּמּמּנּו הּׂשביעה, ׁשאז ׁשּבת, ְִִֶֶֶַַַָָָעל

ימים: ׁשׁשת ְְִִִֵֶָָנתּברכין

לט תפילה

‰NBÚ"EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,BlL ÌBÏM‰L CÏÓ ,ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,"ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ∆»ƒ¿»¬«»∆∆∆«»∆¿ƒ»ƒ¿»∆
ÔÈa ÌBÏL ÌÈN˙Â .ÌÏBÚa ÌBÏL CÈLÓ˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»≈¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ»»»¿»ƒ»≈
‡ÓÏÚ„ B�Ba¯ zÚ„È ‰z‡ Èk .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙B˜BÏÁÓ È�ÈÓ Ïk Ïh·˙e .Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk»«¿ƒ¿»≈¿«≈»ƒ≈«¬ƒ»»ƒ«»»«¿»ƒ¿»¿»
˙˜ÏÁn‰ Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈ ÔÈaL ˙B˜BÏÁn‰ e�Ï eÓ¯b ˙B¯ˆÂ ˙BÚ¯ ‰nk ,‡lk…»«»»¿»»¿»««¬∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»««¬…∆

ע"א.(·) קיג משפטים זוהר עיין



509לט ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz‰Â ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ÔÈa ,‡ÁÈLÓ„ ‡·˜eÚa ÂLÎÚ ‰ËMt˙pL ‰ÓeˆÚ‰»¬»∆ƒ¿«¿»«¿»¿¿»ƒ¿ƒ»≈»««ƒƒ¿««¿ƒ≈¬»ƒ
CkL˙e EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÌÁ¯ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈa ‡È¯B‚h˜ ‰NÚ�Â ,¯BcaL ÌÈ¯Lk‰Â¿«¿≈ƒ∆«¿«¬»«≈¿»≈«¿ƒ≈¬»ƒ«≈»≈¿«¬∆¿«≈
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯ CÈLÓ˙Â ,e�ÈÏÚÓ EÒÚk««¿≈»≈¿«¿ƒ«¬ƒ¿«ƒ¿»»≈¿«»«¿ƒ¿»≈¿»
.LÙ� ˙·‰‡ ˙Ó‡a B¯·Á ˙‡ ·‰‡iÂ ,B¯·Á ÏÚ ÌÁ¯iL „Á‡Â „Á‡ Ïk ·Ïa Ôz˙Â¿ƒ∆¿≈»∆»¿∆»∆¿«≈«¬≈¿∆¡…∆¬≈∆¡∆«¬«∆∆
¯L‡ ,ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a ·Ï ÏÎa ,"EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" ˙ÂˆÓ ˙Ó‡a Ìi˜Ï ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆¿«≈∆¡∆ƒ¿«¿»«¿»¿≈¬»¿»≈¿»∆∆»¬∆
ÔBÁv�Â ¯eË�˜Â ‰‡�˜Â ‰‡�N È�ÈÓ Ïk Ïh·˙e .‰¯Bza ÏB„b ÏÏk ‡È‰ ˙‡Ê ‰ÂˆÓƒ¿»…ƒ¿»»«»¿«≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»
˜¯ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ È˙‡�˜ ‡ÏÂ ÈÏÚ Ì„‡ ˙‡�˜ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»ƒ»»¿…«¬∆ƒ¿«»»»«¿…ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ«
:„ÚÂ ÌÏBÚÏ „ÈÓz Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÔÈa ˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡Â ÏB„b ÌBÏL ‰È‰Èƒ¿∆»»¿«¬»¿«¬»¿≈≈»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»»∆

ÔÎ·e‰kÊ�Â .‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z e�z‡Ó ¯aLÏ ‰kÊpL e�ÚÈLB˙Â e�¯ÊÚ˙Â ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»≈¿««¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿∆¿«≈≈ƒ»«¬«¬ƒ»¿ƒ¿∆
˙Â‡z ËÚÓ�e .„·Ï Ì„‡‰ Ìei˜Ï Á¯Î‰‰ ÈÙk ˜¯ ÌeˆÓˆa e�˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ»≈¿ƒ¿«¿ƒ«∆¿≈«¿ƒ»»»¿«¿«≈«¬«
¯ÈÒ˙Â .BzÓ‡Ï ˙Ó‡a „·Ï EÓLÏ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ÏÎ‡Ï ‰kÊ�Â ,e�Ú·Ëƒ¿≈¿ƒ¿∆∆¡…ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿¿«∆¡∆«¬ƒ¿»ƒ
¯aLÏe „cLÏ ‰kÊ�Â .ÌÏBÚÏ e�a¯˜a ÔB·Ú¯ ÌeL LÈb¯� ‡ÏÂ ,·Ú¯ ˙t¯Á epnÓƒ∆∆¿«»»¿…«¿ƒ«¬¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿∆¿«≈¿«≈
Ì‰L ˙B�BÈÊ·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓ ÏÎ e�z‡Ó ¯ÈÒ˙Â .e�Ùeb ÏL ˙BÈÓ‰a‰ ˙B‡z Ïk Ïh·Ïe¿«≈»«¬««¬ƒ∆≈¿»ƒ≈ƒ»»ƒ≈¬»ƒ¿∆≈

:˙BM„˜ È�ÈÓ ÏÎa e�Lc˜˙e .˙BÙ¯Á‰ Ïk ÔÈÎLÓ� Ì‰nL ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«∆≈∆ƒ¿»ƒ»«¬»¿«¿≈¿»ƒ≈¿À

e�¯ÊÚ˙Âe�kÊ˙e .˙Ó‡a È¯Ó‚Ï ÏbLn‰ ˙Â‡z ¯aLÏ ‰kÊpL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿««¿≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆¿«≈«¬««ƒ¿»¿«¿≈∆¡∆¿«≈
LB„w‰ EnÚ Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯k ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ˙È¯a‰ ˙M„˜a Lc˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿À««¿ƒƒ¿À»¿»»»¿ƒ¿»≈«¿«»
Lc˜Ï ‰kÊpL e�¯ÊÚ˙Â e�ÚÈLB˙Â ,„ÈÓ˙ e�nÚ ‰È‰˙Â .‰·‰‡a z¯Áa Ì‰a ¯L‡¬∆»∆»«¿»¿«¬»¿ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿ƒ≈¿««¿≈∆ƒ¿∆¿«≈
‰kÊ�Â .‰‡¯B�Â ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ,˙aLÏ ˙aMÓ ˜¯ e�È‚eeÊ ‰È‰ÈÂ ,e�Ï ¯zna e�ÓˆÚ«¿≈«À»»¿ƒ¿∆ƒ≈«ƒ«»¿«»ƒ¿À»¿»¿»»¿ƒ¿∆
‰M„˜a e�È‚eeÊ ‰È‰ÈÂ .˙eiÓ‰a‰ ˙Â‡˙ ‡e‰L ,e�a¯˜aL ‰e‡˙n‰ LÙ� ¯aLÏ¿«≈∆∆«ƒ¿«»∆¿ƒ¿≈∆«¬«««¬ƒ¿ƒ¿∆ƒ≈ƒ¿À»
‰kÊ�Â .„L ‰ÙBk el‡k e�È�ÈÚa ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÏÏk Ûeb‰ ˙B‡z ÌeL ÈÏa ‰ÏB„‚¿»¿ƒ«¬«¿»¿ƒ¿∆∆¿≈≈¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆
‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a ÏÏk‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰�BÈÏÚ ‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÚt ÏÎa ˙BÏÚÏ«¬¿»««ƒ¿À»ƒ¿À»∆¿»«∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿À»¿»∆¿»
Ô‰ ,ÏbLn‰ ˙Â‡z Ô‰ ,˙eiÓ‰a‰ ˙B‡z Ïk ¯aLÏ ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯kƒ¿¿«∆¡∆¿ƒ¿∆¿«≈»«¬««¬ƒ≈«¬««ƒ¿»≈
ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ È¯Ó‚Ï ÌÏh·Ïe Ì¯aLÏ ‰kÊ� Ìlk ,˙B‡z‰ Ïk Ô‰ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z«¬«¬ƒ»≈»««¬À»ƒ¿∆¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»≈≈«
Lc˜˙‰Ï ‰kÊ�Â .˙BM„w‰ Ïk ¯B˜nÓ ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .e�Ïe·b¿≈¿«¿ƒ»≈¿À»¿»√»ƒ¿»«¿À¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈
˙BNÚÏÂ È¯Ó‚Ï Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰kÊ�Â .˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eL�Â ,„ÈÓ˙ ‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜aƒ¿À»¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆∆¡∆¿ƒ¿∆»≈»¿«¿≈¿«¬

.„ÈÓz ·Bh‰ E�Bˆ¿̄¿«»ƒ

e�È·‡e�aÏ ¯‰ËÂ .‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜· e�Lc˜Â .EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ e�kÏÓ »ƒ«¿≈«≈»≈¿««¿∆¿«¿≈ƒ¿À»¿»∆¿»¿«≈ƒ≈
Ï‡Â .Ez‡Ó ÁÂ¯a e�È˙Ò�¯Ù e�Ï ÔÈÓÊ˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â .˙Ó‡a E„·ÚÏ¿»¿¿∆¡∆¿«≈»≈¿«¿ƒ»«¿»»≈¿∆«≈ƒ¿¿«

È„ÈÏ ‡ÏÂ Ì„Â ¯Na ˙�zÓ È„ÈÏ ‡Ï e�ÎÈ¯ˆz,·Bh‰ E¯ˆB‡ e�Ï ÁzÙ˙Â .Ì˙‡ÂÏ‰ «¿ƒ≈…ƒ≈«¿«»»»»¿…ƒ≈«¿»»»¿ƒ¿«»»¿«
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Ïk ˙‡ C¯·˙e .ÌÏBÚ „Ú ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL e�Ï ÚÈtL˙Â¿«¿ƒ«»∆«»¿»»¿«¬ƒ¿«ƒ¿»«»¿»≈∆»
E˙¯B˙·e E˙„B·Úa ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ e�È˙B�·e e�È�a eÈ‰ÈÂ e��Ë· È¯t ˙‡Â .e�È„È ‰NÚÓ«¬≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«»ƒ«¬»¿¿»¿
.Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ e�È‡ˆ‡ˆ ÏÚ ÌÁ¯˙e .ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ C¯‡Ï E˙‡¯È·e¿ƒ¿»¿¿…∆»ƒ¿»ƒƒ¿«≈«∆¡»≈¿∆¡»≈«¿≈ƒ¿»≈
.ÌÈÎe¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁ Ì‰ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .('ÂÎÂ È�ÂÏÙ Ô· È�ÂÏÙ È‡ˆ‡ˆ ÏÚ Ë¯Ù·e)ƒ¿»«∆¡»≈¿«¿ƒ¬≈∆«ƒƒ«¬ƒ
,Ì˙B¯‡Ù ea¯ÈÂ Ì˙B˜�BÈ eÎÏÈ ,ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ ÌÈÎÈ¯‡Ó e�ÈˆÏÁ È‡ˆBÈ Ïk eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿»¿≈¬»≈«¬ƒƒ»ƒ¿»ƒƒ≈¿¿»¿ƒ¿…»
˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ�a Ïecb ¯ÚvÓ EÈÓÁ¯a ÌÏÈv˙Â .ı¯‡‰ ·NÚk Ì‰È‡ˆ‡ˆ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿∆¡»≈∆¿≈∆»»∆¿«ƒ≈¿«¬∆ƒ««ƒ»ƒ«¿»«
,¯·k ÌÈ„ÏBp‰ Ô‰ .ÌÈ·BË ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï Ì‰È˙B�·e Ì‰È�a Ïc‚Ï ekÊÈ ÌlkÀ»ƒ¿¿«≈¿≈∆¿≈∆¿»¿À»¿«¬ƒƒ≈«»ƒ¿»
˙È¯‡L e¯È‡LÈ ÌlÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡È Ìlk ,Ì‰Ï „Ïe‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ Ô‰≈»¬ƒƒ¿ƒ»≈»∆À»«¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿À»«¿ƒ¿≈ƒ
ÛBÒ „Ú ˙B¯B„Ïe „ÚÏ ,·¯Ï ÌÈÓM‰ È·ÎBÎÎe Ìi‰ ÏBÁk Ì‰È‡ˆ‡ˆ ea¯˙ÈÂ .ı¯‡a»»∆¿ƒ¿«∆¡»≈∆¿«»¿¿≈«»«ƒ»…»«¿«

.˙B¯Bc‰ Ïk»«

B�Ba¯‰z‡ .Ì··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk .Ì·B‡ÎÓ ‰‡¯e .ÌÈ�Ú· ‰ËÈa‰ .ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ»¿»¿»¿≈«¿»ƒ«»»«¿»∆¿»»«»
Ï‡ ,‡lk ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó .‰p‰ „Ú eÏ·qL ˙Ba¯Ó‰ Ì‰È˙B¯ˆÂ Ì¯Úˆ zÚ„È»«¿»«¬»¿»≈∆«¿À∆»¿«≈»»»¿»¿»…»≈
˙eÎÊ ÔÚÓÏ ‰NÚ .Èc Ì‰È˙B¯ˆÏ ¯Ó‡È .Èc BÓÏBÚÏ ¯ÓB‡‰ ,ÌÈÓÁ¯ Ì‰Ï ÔzÈ ÈcL««ƒ≈»∆«¬ƒ»≈¿»«…«¿»≈∆«¬≈¿««¿
Ì‰È�a Ïk Ïc‚Ï ekÊÈÂ ,Ì‰È‡ˆ‡ˆ ea¯iL ‰zÚÓ Ì¯ÊÚÂ Ì‰È··Ï ÁnNÂ ,Ì‰È˙B·‡¬≈∆¿««¿»≈∆¿»¿≈≈«»∆ƒ¿∆¡»≈∆¿ƒ¿¿«≈»¿≈∆
e�a Ìi˜ÈÂ .Ì‰È˙B¯Bc ÏÎ eÁÓˆÈÂ eÏc‚ÈÂ ea¯È ,Ì‰È˙B�Le Ì‰ÈÓÈ eÎÈ¯‡ÈÂ ,Ì‰È˙B�·e¿≈∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»≈∆ƒÀ«»
,‰È‰Â .·¯Ó ¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk Ï‡¯NÈ È�a ¯tÒÓ ‰È‰Â" Ì‰·e»∆¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈≈…¿»»

:"ÈÁ Ï‡ È�a Ì‰Ï ¯Ó‡È ,Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆¿≈≈»

CÈLÓ˙ÂÚ·N ÚÈtL˙Â ,Ez‡Ó ‰Î¯a e�ÈÏÚ‰ÚÈ·N ÁÏL˙Â ,ÌÏBÚa ÏB„b ¿«¿ƒ»≈¿»»≈ƒ¿¿«¿ƒ«…«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
ÌzÏÎ‡Â" :·e˙kL BÓk .epnÓ ÚaNÏÂ ËÚÓ ÏÎ‡Ï ‰kÊpL ,e�ÈÚÓa¿≈≈∆ƒ¿∆∆¡…¿«¿ƒ¿…«ƒ∆¿∆»«¬«¿∆
ÈzÚLB‰Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â ."ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ï Ìz·LÈÂ Ú·NÏ ÌÎÓÁÏ«¿¿∆»«ƒ«¿∆»∆«¿«¿¿∆¿«≈»ƒ¿»∆»¿«¿ƒ
.·Ú¯ ÌÎÈÏÚ Ôz‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ È˙Èa¯‰Â Ô‚c‰ Ï‡ È˙‡¯˜Â ,ÌÎÈ˙B‡ÓË ÏkÓ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ…À¿≈∆¿»»ƒ∆«»»¿ƒ¿≈ƒ¿…∆≈¬≈∆»»
·Ú¯ ˙t¯Á „BÚ eÁ˜˙ ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ ,‰„O‰ ˙·e�˙e ıÚ‰ È¯t ˙‡ È˙Èa¯‰Â¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ»≈¿««»∆¿««¬∆…ƒ¿∆¿«»»

."ÌÈBba«ƒ

e�È·‡e�ÈÏÚ ‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁa e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ ,EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÏÓÁ ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ¬…»≈¿««¿∆¿»¿≈¿ƒ≈¿∆¿»¿«¿»»≈
˙Â‡z È¯Ó‚Ï ¯aLÏ ‰kÊpL .EÈ�ÙlÓ e�LwaM ‰Ó ÏÎÏ ‡B·Ï ‰¯‰Ó ‰kÊpL∆ƒ¿∆¿≈»»¿»«∆ƒ«¿ƒ¿»∆∆ƒ¿∆¿«≈¿«¿≈«¬«
ÏÎÂ e�˙ÏÈÎ‡Â e�‚eeÊ ‰È‰ÈÂ .˙BiÓ‰a‰ ˙BÂ‡z ÏÎÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙Â‡˙Â ÏbLn‰«ƒ¿»¿«¬«»¬ƒ»¿»«¬««¬ƒ¿ƒ¿∆ƒ≈«¬ƒ»≈¿»
e�È˙B�·e e�È�a ÈÓÈ CÈ¯‡˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a e�È˙B‚‰�‰«¿»≈ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆ƒ¿¿«¿«¬ƒ¿≈»≈¿≈
Ì‰È˙B�Le ·Bha Ì‰ÈÓÈ el·È ,ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡È Ìlk .e�ÈˆÏÁ È‡ˆBÈ ÏÎÂ¿»¿≈¬»≈À»«¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈∆«¿≈∆
E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰Â‰È ˙„B·ÚÂ ‰¯B˙a Ì‰È˙B�Le Ì‰ÈÓÈ Ïk „ÈÓ˙ e˜ÒÚÈÂ .ÌÈÓÈÚpa«¿ƒƒ¿««¿»ƒ»¿≈∆¿≈∆¿»«¬«¿…»∆¡∆ƒ¿¿

."eÈ‰È ÌÈp�Ú¯Â ÌÈ�Lc ‰·ÈNa Ôe·e�È „BÚ" .·Bh‰«¿¿≈»¿≈ƒ¿«¬«ƒƒ¿



מ ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מסעי 511 ֵ ְ ַ ֶ ֵאּלה

Ïh·˙e‰Î¯·e Ú·BNÂ ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯ CÈLÓ˙Â .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ Ïk ¿«≈»ƒ≈«¬…∆ƒ»»¿«¿ƒ«¬ƒ¿«ƒ¿»»«¿»»
e�Ï Ìi˜Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ‰·BË ÚÙLÂ¿∆«»»≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈≈«»¿«»¿«≈»
EL¯È˙Â E�‚c ,E˙Ó„‡ È¯Ùe E�Ë· È¯t C¯·e Ea¯‰Â EÎ¯·e E·‰‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»«¬≈¿≈«¿¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ¿¿¿ƒ«¿»∆¿»¿¿ƒ…¿
."CÏ ˙˙Ï EÈ˙B·‡Ï ÚaL� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ÏÚ ,E�‡ˆ ˙B¯zLÚÂ EÈÙÏ‡ ¯‚L .E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿«¬»∆¿«¿¿…∆«»¬»»¬∆ƒ¿««¬∆»∆»
ÌÈhÁ ·ÏÁ ÌBÏL CÏe·b ÌO‰ .Ca¯˜a CÈ�a C¯a CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk" :¯Ó‡�Â¿∆¡«ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ≈«»«ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈»≈∆ƒƒ
¯L‡ ÌÎÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ÌL ˙‡ ÌzÏl‰Â ÚB·NÂ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" :¯Ó‡�Â ."CÚÈaNÈ«¿ƒ≈¿∆¡««¬«¿∆»¿»«¿ƒ«¿∆∆≈¿…»¡…≈∆¬∆
È�‡Â È�‡ Ï‡¯NÈ ·¯˜a Èk ÌzÚ„ÈÂ .ÌÏBÚÏ ÈnÚ eL·È ‡ÏÂ ,‡ÈÏÙ‰Ï ÌÎnÚ ‰NÚ»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿…≈…«ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ«¬ƒ
˙‡ C¯·È ‰Â‰È ÔzÈ BnÚÏ ÊÚ ‰Â‰È .ÌÏBÚÏ ÈnÚ eL·È ‡ÏÂ ,„BÚ ÔÈ‡Â ÌÎÈ‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…≈∆¿≈¿…≈…«ƒ¿»¿…»…¿«ƒ≈¿…»¿»≈∆

:"ÌBÏM· BnÚ««»

מתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

"איתא מאמרֹות: אּלהּבעׂשרה ִ ָ ֲֲֵֶַַָָָ
ּבׁשבילמסעי – יׂשראל ּבני ְְְְִִִֵֵֵַָ

יׂשראל, אלקיָך ּבאּלה ְְְֱִֵֵֶֶֶָָֹׁשחטאּו
נמצא, יׂשראל". ּבני יסעּו זה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּבׁשביל
ּבׁשביל הּוא אדם, ׁשל הּנסיעֹות ְְִִִֶַָָָּכל
עבֹודת ּבחינת הינּו האמּונה, ְְְֱֲִִַַַָָקלקּול
ּבאמּונה מאמין היה אם ּכי ֱֱֲִִִִִֶַָָָאלילים,
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשּיכֹול ְֵֶַָָָָׁשלמה,
נֹוסע היה לא צרּכֹו, ּכל לֹו ְְְִֵַַָָָָֹלהזמין
היא הּנסיעה ּכי נמצא, נסיעה. ְְְִִִִִַָָָׁשּום
עבֹודת ּבחינת הינּו אמּונה, ְְְֱֲִִַַַָקלקּול
ּבעבֹודת ׁשּכתּוב וזה ְְֱֲִִֶֶַָאלילים.

ל)אלילים צא,(ישעיה לֹו. ּתאמר צא : ֱִִֵֵַֹ

ּב וטלטּול:זה נסיעה על־ּגםחינת ְְְְִִִֶַַָ ַ
הּטלטּול את מתּקן טלטּול, ְְְְִִֵֵֶַַידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, ּכביכֹול ְְְְִֶֶַַָָָָׁשּגרם

כח) ּכהתּכּנס.(שם צרה והּמּסכה ּגם: ְְְִֵֵַַַַָָָ 
הּמטר, נמנע אלילים עבֹודת ְְֱֲִִִֵַַַָָָעל־ ידי

ׁשּכתּוב יא)ּכמֹו ועבדּתם(דברים : ְְֲֶֶַַָ
מטר. יהיה ולא וכּו' אחרים ְְְֱֲִִִֵֶָָֹֹאלהים
ּוכׁשאין ׂשבע, אין מטר, ְְֵֵֵֶֶַָָּוכׁשאין

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלֹום. אין (תהליםׂשבע, ְֵֶַָָ
ּכמֹועב) לעם, ׁשלֹום הרים יׂשאּו :ְְִִָָָָ

אין אזי ׁשלֹום, ּוכׁשאין רׁש"י. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּפרׁש
צריְך אחד וכל לחברֹו, עֹוזר ְֲִִֵֵֶַָָָאיׁש
למקֹום, מּמקֹום ולּטלטל ְְְְִִִֵַַָָֹלנסע

ּפרנסתֹו. עלּגםּבׁשביל ּבא הּגלּות ְְִִַַָָ ַַָָ



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקיב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, ה)ּבּטּול :(ישעיה ְִֶָָ
עבֹודת ועל־ידי ּדעת. מּבלי עּמי ְְְֲִִִֵַַַַָָָּגלה

ּוכׁשאין ּגׁשמים, עצירת ּבא ְְֱֲִִִִֵֶַָָאלילים
ּתֹורה אין פ"ג)קמח, :(אבות ֵֶַָ

מ תפילה

È‰È,„ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â ÈÏÚ ÌÁ¯zL .e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈»«¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ
È�¯B˙Â .È‡B··e È˙‡ˆa ,ÈÓe˜·e ÈaÎLa ,C¯c· ÈzÎÏ·e ,È˙È·a Èz·La¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

È�„nÏ˙e EzÓ‡a È�ÎÈ¯„˙Â,ÌÈÎ¯cÏ ˙BÚÈÒp‰ È�È�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ˙Ú ÏÎa „ÈÓ˙ ¿«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ∆¿«¿≈ƒ»ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ«¿»ƒ
‰nÎÂ ,ÚÒ�Ï ¯ÈÚÂ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Ïe ÔÎÈ‰Ïe ,ÚqÏ È˙Óe ÚqÏ CÈ‡Â ,ÏcÁ‡ Ì‡Â Úq‡ Ì‡ƒ∆«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ«»«ƒ«¿≈»¿≈∆»»ƒƒ¿…«¿«»
È�ÚÈ„Bz Ïk‰ .¯ˆ˜Â C¯‡ ÔË˜Â ÏB„b C¯„ ‰ÊÈ‡Ï ˙BÚÈÒp‰ ÈË¯t ÏÎÂ ,Èk¯„a ·kÚ˙‡∆¿«≈¿«¿ƒ¿»¿»≈«¿ƒ¿≈∆∆∆»¿»»»…¿»»«…ƒ≈ƒ

.˙Ú ÏÎa „ÈÓz ¯Li‰ C¯„a È�ÎÈÏB˙Â .ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯a È�„nÏ˙e¿«¿≈ƒ¿«¬∆»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿∆∆«»»»ƒ¿»≈

ÔB„‡,"Ì„‡ È�a ÈÎ¯c Ïk ÏÚ ˙BÁ˜t EÈ�ÈÚ ¯L‡ ‰iÏÈÏÚ‰ ·¯Â ‰ˆÚ‰ Ï„b" ,Ïk ¬…¿…»≈»¿«»¬ƒƒ»¬∆≈∆¿À«»«¿≈¿≈»»
È�„nÏÂ È�kÊÂ .ÈÏÚ ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯ e¯¯BÚÈ ,Ì„BÒÂ Ì˙B·LÁÓ ÔÈ·Óe Ú„BÈÂ¿≈«≈ƒ«¿¿»¿»¿¿«¬∆»¬ƒƒƒ»«¿«≈ƒ¿«¿≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÌÚ ˙ÈÈ‰L ÌLÎe .ÌÈÎ¯cÏ ˙BÚÈÒ� È�È�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ˙Ú ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÏÚÂ e�ÁÈ ‰Â‰È Èt ÏÚ" :·e˙kL BÓk ,E�Bˆ¯k EÈt ÏÚ Ì˙ÚÈÒ� Ïk eÈ‰Â ,¯a„na«ƒ¿»¿»»¿ƒ»»«ƒƒ¿¿¿∆»«ƒ¿…»«¬¿«
„·Ï EÈÏÚ ÈÓˆÚ ¯ÒBÓ È�‡Â .ÈnÚ „ÈÓ˙ ‰È‰˙Â ,ÈÏÚ ÌÁ¯z Ôk ,"eÚqÈ ‰Â‰È Ètƒ¿…»ƒ»≈¿«≈»«¿ƒ¿∆»ƒƒƒ«¬ƒ≈«¿ƒ»∆¿«
È˙‡ˆ ¯ÓL˙Â .Úq‡ EÈt ÏÚÂ ,È˙È·a ‰�Á‡ EÈt ÏÚ .„ÈÓz È˙BÚe�z Ïk ÌÚ ˙Ó‡a∆¡∆ƒ»¿«»ƒ«ƒ∆¡∆¿≈ƒ¿«ƒ∆«¿ƒ¿…≈ƒ
È�‡L ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ÌBÏLÏe ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ È‡B·eƒ¿«ƒƒ¿»≈«»¿«»¿«≈»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ
ÌBÏLÏ È�ÎÈÏB˙Â ,„ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰zL ,·Bh‰ E�Bˆ¯ Èt ÏÚ C¯„ ‰ÊÈ‡Ï ÚÒ�Ï Á¯ÎÓÀ¿»ƒ¿…«¿≈∆∆∆«ƒ¿¿«∆ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
Ïk ÛkÓ È�ÏÈv˙Â .ÌBÏLÏe ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ ÈˆÙÁ ÊBÁÓÏ È�ÚÈb˙Â ,ÌBÏLÏ È�ÎÈ¯„˙Â¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ¿∆¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«»
È�ÏÓ‚˙Â È‡B¯ ÏÎ È�ÈÚ·e EÈ�ÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe ÔÁÏ È��z˙Â ,C¯ca ·¯B‡Â ·ÈB‡≈¿≈«∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ
È�BÓÓ·e ÈLÙ�·e ÈÙe‚a ÌBÏL .È˙È·Ï ÌBÏLÏ È�·ÈL˙e .„ÈÓz ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏkÓe ,ÔBÚÂ ‡ËÁ ÏBLÎÓ ÏkÓ EÈÓÁ¯a È�¯ÓL˙Â ,È˙¯B˙·e¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆ƒ»ƒ¿≈¿¿»ƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ
È�ÏÈv˙Â .C¯ca ÈÎel‰ ˙Úa Ë¯Ù·e .„ÈÓz ÌÈÚ¯ ˙eÏkzÒ‰ ÏkÓe ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓe«¬»»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿≈ƒƒ«∆∆¿«ƒ≈ƒ
.ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a ˙ei�Áe¯Â ˙eiÓL‚a .ÌÏBÚÏ ÌÈÎ¯c ˙�kqÓ EÈÓÁ¯a È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆ƒ«»«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿»∆∆»



513מ ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

È�¯B‰"L ÔÚÓÏ ¯BLÈÓ Á¯‡a È�Á�e Ek¯c ‰Â‰È,È�„nÏÂ EzÓ‡a È�ÎÈ¯„‰ .È¯¯B ≈ƒ¿…»«¿∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿««¿»«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ∆¿«¿≈ƒ
‰¯BÈ Ôk ÏÚ ‰Â‰È ¯LÈÂ ·BË .ÌBi‰ Ïk È˙Èe˜ E˙B‡ ,ÈÚLÈ È‰Ï‡ ‰z‡ Èkƒ«»¡…≈ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»«¿»»¿…»«≈∆
˙Ó‡Â „ÒÁ ‰Â‰È ˙BÁ¯‡ Ïk .Bk¯c ÌÈÂ�Ú „nÏÈÂ ËtLna ÌÈÂ�Ú C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ«»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«≈¬»ƒ«¿»»¿¿…»∆∆∆¡∆
.EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ EzÓ‡a Cl‰‡ Ek¯c ‰Â‰È È�¯B‰ .ÂÈ˙B„ÚÂ B˙È¯· È¯ˆB�Ï¿¿≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿…»«¿∆¬«≈«¬ƒ∆«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
EÈ„ewt C¯c .EÈwÁ È�„nÏ È��ÚzÂ Èz¯tÒ ÈÎ¯c .EÈ¯·„k È�ÈiÁ ÈLÙ� ¯ÙÚÏ ‰˜·c»¿»¿»»«¿ƒ«≈ƒƒ¿»∆¿»«ƒ«¿ƒ««¬≈ƒ«¿≈ƒÀ∆∆∆ƒ∆
¯Ò‰ ¯˜L C¯c .E¯·„k È�Ói˜ ‰‚ezÓ ÈLÙ� ‰ÙÏc .EÈ˙B‡ÏÙ�a ‰ÁÈN‡Â È��È·‰¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿¿∆»¿»«¿ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿»∆∆∆∆∆»≈
Ï‡ ‰Â‰È EÈ˙Â„Ú· Èz˜·c .È˙ÈeL EÈËtLÓ Èz¯Á· ‰�eÓ‡ C¯c .È�pÁ E˙¯B˙Â ÈpnÓƒ∆ƒ¿»¿»≈ƒ∆∆¡»»»¿ƒƒ¿»∆ƒƒƒ»«¿ƒ¿≈¿…∆¿…»«
.·˜Ú ‰p¯v‡Â EÈwÁ C¯c ‰Â‰È È�¯B‰ .ÈaÏ ·ÈÁ¯˙ Èk ıe¯‡ EÈ˙BˆÓ C¯c .È�LÈ·z¿ƒ≈ƒ∆∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿…»∆∆À∆¿∆√∆»≈∆
.ÈzˆÙÁ B· Èk EÈ˙BˆÓ ·È˙�a È�ÎÈ¯„‰ .·Ï ÏÎ· ‰p¯ÓL‡Â E˙¯B˙ ‰¯v‡Â È��È·‰¬ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿¿∆¿¿∆»¿»≈«¿ƒ≈ƒƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿ƒ
Ì˜‰ .È�iÁ EÎ¯„a ‡ÂL ˙B‡¯Ó È�ÈÚ ¯·Ú‰ .Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙Â„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿…∆¿«∆»««¬≈≈«≈¿»¿ƒ¿»∆«≈ƒ»≈
‰p‰ .ÌÈ·BË EÈËtLÓ Èk Èz¯‚È ¯L‡ È˙t¯Á ¯·Ú‰ .E˙‡¯ÈÏ ¯L‡ E˙¯Ó‡ Ec·ÚÏ¿«¿¿ƒ¿»∆¬∆¿ƒ¿»∆«¬≈∆¿»ƒ¬∆»…¿ƒƒƒ¿»∆ƒƒ≈

:"È�iÁ E˙˜„ˆa EÈ„ewÙÏ Èz·‡z»«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈ƒ

‰ÒeÁÈk ,"˙ÂÓ È¯ÚMÓ ÈÓÓB¯Ó È‡�BOÓ ÈÈ�Ú ‰‡¯ ‰Â‰È È���Á" ,EÈÓÁ¯ ·¯k ÈÏÚ »»«¿…«¬∆»¿≈ƒ¿…»¿≈»¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ«¬≈»∆ƒ
eÊ Á¯‡a ,È˙·È˙� zÚ„È ‰z‡Â" .ÈLÙ� ¯efÙe ÈaÏ ˙e¯È¯Ó ˙‡ zÚ„È ‰z‡«»»«¿»∆¿ƒƒƒƒ«¿ƒ¿«»»«¿»¿ƒ»ƒ¿…«
L¯Bc ÔÈ‡ ,ÈpnÓ ÒB�Ó „·‡ ,¯ÈkÓ ÈÏ ÔÈ‡Â ‰‡¯e ÔÈÓÈ Ëa‰ .ÈÏ ÁÙ e�ÓË ,Cl‰‡¬«≈»¿«ƒ«≈»ƒ¿≈¿≈ƒ«ƒ»«»ƒ∆ƒ≈≈
‰nÓ È�ËlÓ ,Ïˆp‰Ï CÈ¯ˆ È�‡M ‰nÓ È�ÏÈv‰Â È�pÁÂ ÒeÁ ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."ÈLÙ�Ï¿«¿ƒ«¬…»«¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»≈«¿≈ƒƒ«
È�¯ÊÚ ."È�¯ˆ�z ÌÈÒÓÁ LÈ‡Ó Ú¯ Ì„‡Ó ‰Â‰È È�ˆlÁ" ,ËÏn‰Ï CÈ¯ˆ È�‡M∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»≈«¿≈ƒ¿…»≈»»»≈ƒ¬»ƒƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ
ÈzÎÏ·e È˙È·a Èz·La ,ÈÙ„B¯Óe È·ÈB‡ „iÓ È�ÏÈv‰Â ,„ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰Â È�ÚÈLB‰Â¿ƒ≈ƒ∆¿≈ƒƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«¿«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ
,·Bh‰ E�Bˆ¯ Èt ÏÚ C¯ca CÏÈÏÂ ÚÒ�Ï Á¯ÎÓ ‰È‰‡L ˙Ú ÏÎa È�kÊ˙e .C¯c·«∆∆¿«≈ƒ¿»≈∆∆¿∆À¿»ƒ¿…«¿≈≈«∆∆«ƒ¿¿«
,˙B¯B‰Ëe ˙BLB„˜ ˙B·LÁÓ·e ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a È˙ÚÈÒ�e ÈÎel‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿À»¿»√»¿»¿«¬»¿¿
‚t ˙‡ Ôw˙Ï È˙BÚÈÒ� È„È ÏÚ ‰kÊ‡L È�¯ÊÚ˙Â È�kÊ˙e .Ú¯ ¯·c ÏkÓ ¯ÓL� ‰È‰‡ÂÌ ¿∆¿∆ƒ¿»ƒ…»»»¿«≈ƒ¿««¿≈ƒ∆∆¿∆«¿≈¿ƒ«¿«≈∆¿«

¯L‡ ,EÈ�ÙÏ ÈzÓ‚tL ‰�eÓ‡‰ Ì‚t ÏÚ ¯tÎÈ C¯ca ÈlL ÏeËÏh‰Â ˙eÏb‰Â .‰�eÓ‡‰»¡»¿«»¿«ƒ¿∆ƒ«∆∆¿«≈«¿«»¡»∆»«¿ƒ¿»∆¬∆
.ÌBÏLÂ ÒÁ ‰ÏÚÓÏ ÏeËÏË ÈzÓ¯b ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆»«¿ƒƒ¿¿«¿»«¿»

‡p‡È�¯ÊÚ ."È�¯ÊÚ È�eÙ„¯ ¯˜L ‰�eÓ‡ EÈ˙BˆÓ Ïk" ,‰�eÓ‡Ï ‡BÏ‰ EÈ�ÈÚ ,‰Â‰È »»¿…»≈∆¬∆¡»»ƒ¿∆¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ»¿≈ƒ
ÌeL ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .È�pÁÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«»«¡»¿«¿»≈«»¿«»¿…»»«
˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ‰zÚÓ È�¯ÊÚ˙Â .ÏÏk ÈzÚ„a ÏeaÏ·e ‰¯ÈÙk¿ƒ»ƒ¿¿«¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆
‰a¯n‰ ÔepÁ ,˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ,ÁÏÒ˙Â ¯tÎ˙e ÏÁÓz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e .ÌÏL ·Ï·e¿≈»≈¿«¬∆»«ƒƒ¿…¿«≈¿ƒ¿«¡«¿ƒ«««¿∆
ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÈiÁa Ôw˙Ï È�kÊ˙e .‰LB„w‰ E˙�eÓ‡a ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÏÚ ,ÁÏÒÏƒ¿…««»«¿»ƒ∆»«¿ƒ∆¡»¿«¿»¿«≈ƒ¿«≈¿««»«¿»ƒ
ÏebÏ‚a ÔÈa ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡a ÈzÓ‚tL ‰Ó Ïk ÏÚ ‰l‡‰»≈∆«»«∆»«¿ƒ∆¡»¿«¿»ƒ¿««««∆≈¿ƒ¿



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקיד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

‰zÚÓ ‰kÊ‡Â ,‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ˙eÓÏL· Ôw˙Ï ‰kÊ‡ Ïk‰ .¯Á‡ ÏebÏ‚a ÔÈa ‰Ê∆≈¿ƒ¿«≈«…∆¿∆¿«≈ƒ¿≈ƒ«¿≈»¿∆¿∆≈«»
.·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏL·e ˙Ó‡a ‰LB„w‰ ‰�eÓ‡Ï∆¡»«¿»∆¡∆ƒ¿≈ƒ¿¿«

ÌÁ¯˙eÔ‡ˆ ,ÌÈ�L ˙B‡Ó ‰nk ‰Ê ÏB„b ˙eÏ‚a ÌÈ„�Â ÌÈÚp‰ ,EÈ�a ÏÚÂ EÈÏÚ ¿«≈»∆¿«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»»∆«»≈»ƒ…
,dp˜ ÔÓ ˙„„B� ¯Btˆk" ,˙eÏba Ì‰nÚ ÏBÎÈ·k ‰�ÈÎM‰Â ,ıa˜Ó ÔÈ‡Â Ác�ƒ»¿≈¿«≈¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«»¿ƒ∆∆ƒƒ»
ÌÈÙ¯ËÓ ,ÌÈ„�Â ÌÈÚ� Ï‡¯NÈ EnÚ ,ÌÈzÚ‰ ˜Bˆ·e ,"BÓB˜nÓ „„B� LÈ‡ Ôk≈ƒ≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿…»ƒ
e�ÈÁc� ıa˜ .ÌÏeËÏË ÏÚ ÏÓÁÂ ,ÌÏÓÚÂ ÌÈ�Ú ‰‡¯ ‡lÎ ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó .ÌÈÏaÏ·Óe¿À¿»ƒ»»¿«¿»…»¿≈»¿»«¬»»«¬…«ƒ¿»«≈ƒ»≈
.ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk e�È˙BˆeÙ�e ÌÈBb‰ ÔÈaÓ e�È¯eÊt ·¯˜Â .ı¯‡‰ ˙BÙ�k Úa¯‡Ó≈«¿««¿»»∆¿»≈¿≈ƒ≈«ƒ¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆
Ï˜ LÈÁ ÈiÁa Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·ÏÂ ÚÒ�ÏÂ CÏÈÏ È�kÊÂ ,‰p¯a E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e�‡È·‰Â«¬ƒ≈¿ƒƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿…«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿««ƒ«

.‰¯‰Ó¿≈»

È�¯ÊÚÂ˙BNÚÏ È�¯ÊÚ˙Â .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ „ÈÓz dÓLÏ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ È�kÊÂ ¿»¿≈ƒ¿«≈ƒ«¬…¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»»«¿»¿««¿≈ƒ«¬
È„È ÏÚ Ec‚� ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙‡ ÈiÁa ‰¯‰Ó Ôw˙Ïe ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»¿«≈¿≈»¿««∆»«¿»ƒ∆»«¿ƒ∆¿¿«¿≈

ÌÈÓÈ ‰¯B˙ È¯·cÓ ÏËa È˙ÈÈ‰ ¯L‡ .‰¯Bz Ïeha ÏL ÏB„b‰ ÔBÚÂ ‡ËÁÌÈ�LÂ ≈¿¿»«»∆ƒ»¬∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈»»ƒ¿»ƒ
E˙„B·Ú·e E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ ‰zÚÓ È�kÊÂ ,‰l‡‰ ÌÈÓ‚t‰ ÏÎ Ôw˙Ï ÈÏÚ ÌÁ¯ .‰a¯‰«¿≈«≈»«¿«≈»«¿»ƒ»≈∆¿«≈ƒ≈«»«¬…¿»¿«¬»¿
Ì‡ Èk ,‰Óe�z ÈtÚÙÚÏe È�ÈÚÏ ‰�L Ôz‡ ‡ÏÂ .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a „ÈÓz dÓLÏƒ¿»»ƒ∆¡∆¿≈»≈¿…∆≈≈»¿≈»¿«¿««¿»ƒƒ
È�ÏÈv‰ ,ÌÈL˜BÈ ÁtÓ È�ÏÈv‰ .Ûeb‰ Ìei˜ ÏÈ·La ÏB„b‰ Á¯Î‰‰Â ËeÚn‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«∆¿≈««»ƒ¿ƒƒ««ƒ≈ƒƒ«¿ƒ«ƒ≈ƒ
È�ÚÈLB‰Ï zÏÁ˙‰ ¯·Î Èk .Èz�ÚL� EÈÏÚ Èk È�¯ÊÚ ."Le˜È „iÓ ¯BtˆÎe „iÓ È·ˆk"ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ«»»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒ
¯L‡ ÌÈLB„˜" ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ÔÚÓÏe E�ÚÓÏ ‰NÚ .È�·ÊÚÏ EÏ ‰‡� ÔÈ‡Â ‰a¯‰«¿≈¿≈»∆¿¿»¿≈ƒ¬≈¿««¿¿««««ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¬∆

.È˙ÈÒÁ ÌÁÎ·e ,Èz�ÚL� „·Ï Ì˙eÎÊa ¯L‡ ,"‰n‰ ı¯‡a»»∆≈»¬∆ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿…»»ƒƒ

È�¯ÊÚ˙Â‡ÏÂ ‰lÚt ÌeL ‰NÚ‡ ‡ÏÂ .„ÈÓ˙ Ea ÔBÁh··e ‰�eÓ‡a ÌÏL ‰È‰‡L ¿««¿≈ƒ∆∆¿∆»≈∆¡»¿ƒ»¿»ƒ¿…∆¡∆¿À»¿…
‰kÊ‡ ˜¯ ,ÏÏk ‰Ò�¯t ÏÈ·La ‰ÚÈÒ� ÌeL Úq‡ ‡ÏÂ ˜ÒÚ ÌeLa ˜ÒÚ‡∆¡…¿≈∆¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»»¿»«∆¿∆
ÈÏ ÔÈÓÊ˙Â .È�ÏkÏÎ˙ ‰z‡L ˜ÊÁ ÔBÁh··e ‰ÓÏL ‰�eÓ‡a Ea ÔÈÓ‡‰Ïe Ú„ÈÏ≈«¿«¬ƒ¿∆¡»¿≈»¿ƒ»»»∆«»¿«¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ
‰iNÚ ÌeL ÈÏ·e ,ÏÏk ÌÏBÚa ÏeËÏËÂ ‰ÚÈÒ� ÌeL ÈÏa È˙È·a ˙eÓÏLa È˙Ò�¯t«¿»»ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¬ƒ»
Ì‡ Èk eÈ‰È ‡Ï È˙BlÚÙe È˜ÒÚ ÏÎÂ C¯„ ‰ÊÈ‡Ï È˙ÚÈÒ� ÏÎÂ .ÏÏk ˜ÒÚÂ ‡c·eÚÂ¿¿»¿≈∆¿»¿»¿ƒ»ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»«¿À«…ƒ¿ƒƒ
ÌeL È˜ÒÚÂ È˙ÚÈÒ�a ÔeÎ‡ ‡ÏÂ ,‰NÚ‡ E�Bˆ¯ÎÂ .˙Ó‡a „·Ï E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ¿ƒ¿¿«¬»¿¿«∆¡∆¿ƒ¿¿∆¡∆¿…¬«≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬»«
ÌÈ¯‡ ‡Ï EÈ„ÚÏ·e ,ClL Ûeb‰Â ClL ‰ÓLp‰ .ClL Ïk‰ Èk .ÏÏk ÈÓˆÚ ˙ÏÚBz∆∆«¿ƒ¿»ƒ«…∆»«¿»»∆»¿«∆»ƒ¿»∆…»ƒ
EÁe¯ È‰BÏ‡ ‰z‡ Èk" .ÌÏBÚa ‰ÚÈÒ� ÌeLÂ ˜ÒÚ ÌeL ˙BNÚÏ ÈÏ‚¯ ˙‡Â È„È ˙‡∆»«¿∆«¿««¬≈∆¿¿ƒ»»»ƒ«»¡»¬
Ì„˜ ‰ÏB„‚ ‰·Á¯‰a „·Ï Ez‡Ó È˙Ò�¯t ÈÏ ÔÈÓÊ˙Â ."¯BLÈÓ ı¯‡a È�Á�z ‰·BË»«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»»ƒ≈ƒ¿¿«¿«¿»»¿»…∆
ÌeL ÈÏ ‰È‰È ‡ÏÂ .„ÈÓz E˙„B·ÚÂ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ ÏÎe‡L ÔÙ‡a ,dÏ C¯Ëˆ‡L∆∆¿»≈»¿…∆∆««¬…¿»¿«¬»¿»ƒ¿…ƒ¿∆ƒ
Ôz˙Â ,·Bh‰ E¯ˆB‡ e�Ï ÁzÙ˙Â .ÏÏk ‰Ò�¯t‰ ˙c¯Ë È„È ÏÚ ÌBÏLÂ ÒÁ ÏeaÏaƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿«««¿»»¿»¿ƒ¿«»»¿«¿ƒ≈



מא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי 515 ִ ִרּקּודין

EnÚ eÎ¯ËˆÈ ‡ÏÂ .ÌÏBÚa ÏBÊÂ Ú·N ÚÈtL˙Â .Ú·NÏÂ ÌÈiÁÏe ‰Î¯·Ï BzÚa ¯Ën‰«»»¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿»«¿«¿ƒ««»»»¿…ƒ¿»¿«¿
ÌO‰" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .ÌÏBÚa ÌBÏL CÈLÓ˙Â .¯Á‡ ÌÚÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»∆¿…¿««≈¿«¿ƒ»»»ƒÀ«ƒ¿»∆»«»
e�ÈÓÈ ˙Bl·Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a ,„ÈÓ˙ e�¯ÊÚ· ‰È‰˙Â ."CÚÈaNÈ ÌÈhÁ ·ÏÁ ,ÌBÏL CÏe·b¿≈»≈∆ƒƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆¿≈»ƒ¿…∆∆ƒ¿∆¿«»≈

k ˙Ó‡a ‰Â‰È ˙„B·ÚÂ ‰¯B˙a e�ÈÓÈ Ïk ˜ÒÚÏ ,ÈÁˆp‰ ·Bha ,ÈzÓ‡‰ ·BhaE�Bˆ¯ «»¬ƒƒ««ƒ¿ƒ«¬…»»≈¿»«¬«¿…»∆¡∆ƒ¿¿
C¯c‰ ˙‡ „ÈÓ˙ È�„nÏ˙e È�¯B˙Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ‰¯Bz‰ È¯·cÓ ¯eÒ� ‡ÏÂ .·Bh‰«¿…»ƒƒ¿≈«»»ƒ¿…¿≈ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ∆«∆∆
˜Á¯z Ï‡ ,È‰Ï‡ ‰Â‰È È�·ÊÚz Ï‡" .‰NÚ‡ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡Â da CÏ‡ ¯L‡¬∆≈≈»¿∆««¬∆¬∆∆¡∆«««¿≈ƒ¿…»¡…««ƒ¿«

:"È˙ÚeLz ‰Â‰È È˙¯ÊÚÏ ‰LeÁ .ÈpnÓƒ∆ƒ»¿∆¿»ƒ¿…»¿»ƒ

מאתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּדף,רּקּודין ּבעץ־ חּיים, איתא הּנה ִ ִ ְִִִֵֵַַָ
הרגלין, הינּו הּברּכים, ְְְִִִַַַַָכב:
ועקב עֹוקבין. והם הֹוד, נצח ְְְִֵֵֵֶַָהם
ׁשהם אלקים, ּפעמים ׁשּתי ְְְֱִִִִֵֵֶַָָֹּגימטרּיא
לחיצֹונים, אחיזה ׁשם ׁשּיׁש ֲִִִִִֵֶַָָּדינים,
החיצֹונים להבריח והּפעּלה ְְְְִִִַַַַַַָָֻּכּידּוע.
הּברּכים לתֹוְך ׁשּימׁשיְך ְְְִִִִֶַַַָמּׁשם,
ּוכׁשּממׁשיְך הּבינה, מּׁשרׁש ְְְִִִֶֶַַַָֹהּגבּורֹות
החיצֹונים אז מּבינה, הּגבּורֹות ְִִִִֶַַָָֹׁשרׁש
הּבכֹורה לֹוקח והּוא מּׁשם, ְְְִִֵַַָָּבֹורחים
וׁשרׁש ּברּכים. ּבחינת ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹוהּברכה,
יין וזה ּכּידּוע, יין, נקרא ְְְִִִֶַַַַַָָהּבכֹורֹות
ּביעקב, ׁשּכתּוב וזה ְְְֲֵֶֶַַַַָֹהמׂשּמח.
ּבמקֹום ּברּכים ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָּכׁשראה
עׂשר עם אלקים ּפעמים ׁשּתי ּכי ְְֱִִִִִֵֶֶָֹּדין,

המׁשיְך אזי יעקב, ּגימטרּיא ְְֲֲִִִִִַַַָֹאֹותּיֹות
המׂשּמח. יין ּבחינת הּגבּורֹות, ְְְִִֵֶַַַַַַֹׁשרׁש

ׁשּכתּוב כז)ּכמֹו יין(בראשית לֹו וּיבא : ְִֶַַָָֹ
נמצא הּברכה. ׁשל ׁשרׁש – ְְְְִֵֶֶַַָָָֹוּיׁשּת
המׂשּמח, יין ׁשּׁשֹותה רּקּודין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַעל־ ידי
ׁשּבּבינה, הּגבּורֹות ׁשרׁש ְִֵֶֶֶַַָֹׁשהם
הינּו הרגלין, ּבתֹוְך למּטה ְְְְְְִִִַַַָָָונמׁשכין

מּׁשם,ׁשּמרּקד החיצֹונים מגרׁש ּבזה , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
והּוא הרּקּוד, ׁשל התלהבּות ְְְֲִִֶַָֹוזאת

לה' ניחֹוח ריח כח)אּׁשה אבל(במדבר . ֲִִֵֵַַַָ
זה הּיצר, ּבהתלהבּות ׁשּמרּקד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַמי
ואביהּוא, נדב ׁשל חטא ְְֲִִֵֶַָָָנקרא

ּבהם י)ׁשּכתּוב אׁש(ויקרא וּיקריבּו : ְִֵֶֶַַָָ
והֹוד, נצח הם ואביהּוא נדב ֲִֵֶַַָָָָָזרה.
יין נקרא ׁשּבּקדּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָֻוהתלהבּות
נמּתקים ׁשעל־ידֹו ְְִִֵֶַַַַָָהמׂשּמח,
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יין נקרא זרה, ואׁש ְְְִִֵַַָָָהּבכֹורֹות.
יׁש, וׁשם הּיצר. התלהבּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָהמׁשּכר,
אׁשר להחיצֹונים, אחיזה וׁשלֹום, ְְֲֲִִִֶַַָָחס

אֹותם: צּוה נפׁש,וזהלא ּפדיֹון ּכן ּגם ְִָָֹ ֶ ְִֵֶֶַ
ּכמֹו עּמּודים, נקרא הּממֹון ְְִִִַַָָּכי

יא)ׁשּכתּוב אׁשר(דברים היקּום ואת : ְְֲֶֶֶַָ
קיט)ּברגליהם ּוכׁשהּצּדיק(פסחים . ְְְִֵֶֶַַַ

על ידיו מּניח הּפדיֹון ְִִֶַַַַָָָהעֹוׂשה
וכּו', הּגדֹולה יד יׁש ּכי יכּון ְְְִֵֵַַַָָָהּממֹון,
י"ד ּפעמים וׁשלׁש ידֹות, ׁשלׁש ְְְְִַָָָָֹֹוהינּו
ּבֹו יׁש מ"ב וׁשם מ"ב. ְְִִֵֵַָּגימטרּיא
ׁשּׁשה ּבֹו יׁש ׁשם וכל ׁשמֹות, ְְִִֵֵֵָָָׁשבעה
הּווין, אליו להמׁשיְך ויכּון ְְִִִִֵֵַַַָָאֹותּיֹות,
אחד ּבכל ׁשּיׁש ׁשמֹות הּׁשבעה ְְְִֵֵֶֶַַָָָהינּו
לתֹוְך אֹותן להמׁשיְך אֹותּיֹות, ְְְִִִַָָׁשּׁשה
נקרא: ואז עּמּודים, הּנקרא ְְְִִִַַַָָָָהּממֹון
הינּו עּמּודים, ואּלּו העּמּודים. ְְִִֵֵַַַָָווי
ּדין, ּבחינת הם עקבים, הינּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַרגלין,
ּגימטרּיא אלקים, ּפעמים ׁשּתי ְְְֱִִִִִֵַָָֹּכי
להחיצֹונים. אחיזה ׁשם ויׁש ְְֲִִִֵֵַָָָעקב,
וׁשרׁש ּבׁשרׁשֹו, אּלא נמּתק ּדין ְְְְְִִֵֶֶָָָֹואין

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּבינה, ויקראהּדינים (זוהר ְִִִֶַַָָ
י:) אנידף מּנּה, מתערין ּדינין ּבינה :ְֲִִִִִִִַָָ

ּגבּורה לי ח)ּבינה מ"ב(משלי וׁשם . ְְִִֵָָ
מ"ב ׁשם ּכׁשּממׁשיְך נמצא, ְְְִִִֵֶַַָָּבּבינה.
נמּתקין הּדינין אזי עּמּודים, ְְֲִִִִִַַַָלתֹוְך

ּפרּוׁש וזה כז)ּבׁשרׁשם. ווי(שמות : ְְְֵֵֶָָָ
על־ ּפרּוׁש, ּכסף; וחׁשקיהם ֲִֵֵֶֶֶַַַֻעּמּודים

והתחּברּות חׁשיקה עםוויידי ְְְְֲִִֵַָָ ֵ ִ

ׁשּנמּתקיןּכסף,נעׂשהעּמּודים חסד, ַ ִ ֲֶֶַ ֶ ְִִֶֶֶָ
יג ּפרק חּיים עץ הכתריםהּדינין: (היכל ִִִֵֶֶַַ

א"א) ׁשםשער ואּלּומ"ב: ּבּבינה, ְִֵֵַָ
הּמאירין.ש"עהםמ"בה נהֹורין ְְִִִֵַַ

ּגימטרּיאח'ועם ּבּׁשלֹום.חּורּתא ְְְִִִִַַַָָ ָ 
ּגימטרּיא י"ד: ּבפרק –ׁשם חׁשמל ְְִִֶֶַַָָ ְ ַ 

המלּבּוׁש, ּבגדיםׁשּזה ׁשֹומר חׁשמל ַ ְ ְְִֵֶֶַַַָ
ּכמֹו קלּפה, ׁשל מ"עׁש" ְְְִִֵֶֶָָעליֹונים

נא)ׁשּכתּוב עׁש.(ישעיה יאכלם ּכּבגד : ְֵֶֶֶַָָֹ
עא)וזה ּגּבי(יומא על יין לנּסְך הרֹוצה : ְְִֵֵֶֶַַַַָ

ּתלמידי־ ׁשל ּגרֹונם ימּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּמזּבח,
מלּוכהלנּס ,חכמים. הינּו ְֲִָ ַ ֵ ְְַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)ּוממׁשלה, ואני(תהלים : ְְֲִֶֶַָָָ
וכּו'. מלּכי ּבחינתיין,נסכּתי זה ְְְִִַַַָ ִ ְִֶַ

המׂשּמח, יין הּבכֹורה, ׁשרׁש ְְִִֵֶַַַַַָָֹּבינה,
ּדינים.מזּבח ּבחינת ּתלמידי־זה ִ ְ ֵ ַ ְִִִֶַַ ְ ִ ֵ 

וזהּוחכמים, הֹוד. נצח ּבחינת הם ֲ ָ ִ ְְִֵֶֶַַ
ּולהמׁשיל להמליְך הרֹוצה ְְְְִִֵֶַַָּפרּוׁשֹו:
ׁשרׁשם, על־ידי הּדינים ְְְְִִִֵַַַָָּולהמּתיק
עצה ּיעׂשה, מה המׂשּמח, יין ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
על־ידי ּגרֹונם, ימּלא על־זה: ְְְֵֵֶַַַָָ(טֹובה)
ּכמֹו ּפדיֹון, על־ ידי אֹו ְְְִִִֵַרּקּודין,
מּלּוי על־ ידי ּגם לעיל. ְְִֵֵֶַַָׁשּמּובא

ּפרּוׁש וזה הּדינין. נמּתק (סוףּגרֹונם, ְְְִִִֵֶַָָ
ׁשלֹוםברכות) מרּבים ּתלמידי־ חכמים :ְְֲִִִֵַַָָ

ׁשל ׁשם נמׁשְך ידם ׁשעל ְִֵֶֶַָָָָָּבעֹולם,
ח' ועם נהֹורין, ש"ע ׁשהם ְְִִֵֶמ"ב,
ותלמידי־ ּבּׁשלֹום. ּגימטרּיא ְְְְִִִִֵַַַַָָָחּורּתא
ּכמֹו רגלין, הֹוד, נצח נקראים ְְְֲִִִִֶַַָָחכמים
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ּבּמדרׁש ׁשׁש(א)ׁשּמּובא עּמּודי ׁשֹוקיו : ְִֵֵֶַַָָָ
מזּבח וגם ּתלמידי־חכמים. הם –ְְְֲִִִֵֵֵַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו רגלין, ד)נקרא :(תהלים ְְְִִֶַָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו צדק; זבחי פה)זבחּו :(שם ְְְִִֵֶֶֶָ
ּפרּוׁש וזה יהּלְך. לפניו כ)צדק :(שם ְְְֵֵֶֶֶַָָ

וכל ּכאׁשר: ואימתי, כלבבָך; לָך ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָיּתן
ּגרֹונם מּלּוי על־ידי – ימּלא ְְְְֲִֵֵַַָָעצתָך

ּתלמידי־ ּכי ּתלמידי־ חכמים. ְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשל
ׁשּכתּוב ּכמֹו עצֹות, נקראים ְְֲִִִֵֶָָָחכמים

פ"ו) ותּוׁשּיה;(אבות עצה מּמּנּו ונהנין :ְְֱִִִֵֶֶָָ
ׁשּכתּוב לג)ּוכמֹו לעֹולם(שם ה' עצת : ְְֲֶַָָ

ּוכמֹו עֹולם. עּמּודי ׁשהם ְֲֵֵֶַַָֹּתעמד;
יד)ׁשּכתּוב ה'(ישעיה יעץ. צבאֹות ה' : ְֶָָָָ

והֹוד: נצח הם ְֵֶַָָצבאֹות

מא תפילה

È‰È‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï È�kÊ˙e ÈÏÚ ÌÁ¯zL e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈»«¿«≈ƒƒ¿¿ƒ¿»
Ea ÁÓN‡Â ÏÈ‚‡Â .‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNa „ÈÓz ÁÓN ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â .„ÈÓ»̇ƒ¿∆¿∆ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿∆¿«¿
ÌÈnÚ‰ ÏkÓ e�a z¯Áa ¯L‡ .e�nÚ ˙ÈNÚ ¯L‡ ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk ÏÚ „ÈÓ˙ E˙ÚeLÈ·eƒ»¿»ƒ«»«¬»ƒ¬∆»ƒ»ƒ»¬∆»«¿»»ƒ»»«ƒ
EÓLÂ ,E˙„B·ÚÏ e�kÏÓ e�z·¯˜Â ,EÈ˙BˆÓa e�zLc˜Â ˙B�BLl‰ ÏkÓ e�zÓÓB¯Â¿«¿»ƒ»«¿¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿
‰f‰ ÏB„b‰ „ÒÁ‰Â ‰·Bh‰ ¯kÊÏ EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡Â .˙‡¯˜ e�ÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰«»¿«»»≈»»»¿∆¿∆¿«¬∆ƒ¿…«»¿«∆∆«»«∆
˙B˙aLa ¯˙BÈ·e ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz „‡Ó ‰Êa ÁÓNÏÂ ,„ÈÓ»̇ƒ¿ƒ¿…«»∆¿…»ƒ¿»¿»≈¿»»»¿≈¿«»
ÈnÚ ÏÓB‚ ‰z‡ ¯L‡ ˙B·Bh‰Â ÌÈ„ÒÁ‰ Èea¯Ï C¯ÚÂ ¯eÚL ÔÈ‡ Èk .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒƒ≈ƒ»≈∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¬∆«»≈ƒƒ
."ÈÏÚ È‰BÏeÓ‚z Ïk ‰Â‰ÈÏ ·ÈL‡ ‰Ó" .ÈnÚ ˙ÈNÚ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó .˙Ú ÏÎa¿»≈»«¿¬∆»ƒ»ƒƒ»»ƒ«…»»«¿ƒ»»
‡Ï ,ÌÈÒl˜Ó ˙B�BLÏe ÌÈ¯Ï·Ï Ì„‡ È�·e ,ÔÈÒBÓÏ˜ ÌÈn‚‡ ÏÎÂ BÈc ÌÈni‰ Ïk el‡ƒ»««ƒ¿¿»¬«ƒÀ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ¿¿«¿ƒ…
˙BÏv‰‰Â ÌÈ„ÒÁ‰Â ˙B·Bh‰ Èea¯ ,˙B··¯e ÛÏ‡ ÈpÓ ˙Á‡ ¯tÒÏe ¯‡·Ï e˜ÈtÒÈ«¿ƒ¿»≈¿«≈««ƒƒ∆∆¿»ƒ«¿«¬»ƒ¿««»
¯L‡ ,˙B‡Ït È‡Ït È‡Ït ,˙B‡ÏÙ�Â ÌÈa¯ ÌÈq� ,˙B‡¯Bp‰Â ˙BÏB„b‰ ˙BÚeLÈ‰Â¿«¿«¿¿«»ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»¬∆
.˙B‡˜˙t¯‰‰Â ˙B‡Ïz‰ ÏkÓ e�LÙ� ÏÈv‰ ¯L‡ ,˙B‡·v‰ ÔB„‡ e�nÚ BcÒÁ ‡ÈÏÙ‰ƒ¿ƒ«¿ƒ»¬«¿»¬∆ƒƒ«¿≈ƒ»«¿»¿««¿«¿»
‰„Èb‡ EÈÏ‡ C¯Ú ÔÈ‡ .e�ÈÏ‡ EÈ˙B·LÁÓe EÈ˙B‡ÏÙ� ,È‰Ï‡ ‰Â‰È ‰z‡ ˙ÈNÚ ˙Ba¯"«»ƒ»«»¿…»¡…«ƒ¿¿∆«¿¿∆≈≈≈¬…≈∆«ƒ»
EÈ„ÒÁÂ EÈ˙B·BË ¯kÊÏ ˙Ú ÏÎa ÈÏÚ ‰·BÁ È‡cÂa Ôk ÏÚ ."¯tqÓ eÓˆÚ ‰¯a„‡Â«¬«≈»»¿ƒ«≈«≈¿««»»«¿»≈ƒ¿…∆«¬»∆

.„ÈÓz E˙ÚeLÈa ÁÓNÏÂ ,„ÈÓz ˙Ú ÏÎa ÈÏÚ ˙BLcÁ˙n‰Â ˙Bi„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿«ƒ¿«¿»«¿»≈»ƒ¿ƒ¿…«ƒ»¿»ƒ

תרגום.(‡) עיין
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מבתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבּצר אתוּירא ּבׁשמעֹו להם ַ ַ ְ ַ ַ ָ ֶ ְ ָ ְ ֶ 
וכּו': קו)רּנתם .(תהלים ִ ָ ָ ְ 

הּדינין,הּנה נמּתקין נגינה על־ידי ִ ֵ ְְְִִִִִֵַַָָ
הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּכתּוב (פנחסּכמֹו ְֶַַַָָֹ

רטו) ּותלתדף הּׁשכינה, היא הּקׁשת :ְְִִֶֶַַָָ
לבּוׁשין והם האבֹות, הם ּדקׁשת ְְְְִִֵֵֶֶָָָּגונין
מתלּבׁשת ּוכׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַָּדׁשכינּתא,
ּוראיתיה אזי: ּדנהירין, ְְְֲִִִִִִִַָּבלבּוׁשין
הּמלְך וחמת אזי: עֹולם, ּברית ְְֲֲִִֶֶַַַַָֹלזּכר
ּבנֹו, על ׁשּכעס למלְך מׁשל ְְֶֶֶַַָָָָָָׁשככה.
ּבלבּוׁשין הּמלּכה רֹואה ְְְִִֶֶֶֶַַַָּוכׁשהּמלְך
ואֹותּיֹות ּבנֹו. על מרחם אזי ְְְְֲִִִִֵַַַּדנהירין,
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשכינה, היא ְְְִִִֶַַָָָהּתפּלה

נא) –(תהלים ּתפּתח ׂשפתי אדני :ְְֲִַָָָֹ
קׁשת, ונקרא אדני. ׁשם הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּדּבּור

רׁש"י ׁשּפרׁש מח)ּכמֹו ּבחרּבי(בראשית : ְְְִִֵֵֶַַ
הּנגינה וקֹול ּתפּלה. לׁשֹון – ְְְְְְִִִַַָָּובקׁשּתי
ּבּקֹול, ׁשּיׁש ּדקׁשת, ּגונין ּתלת ְְְִֵֵֶֶֶַָָהם
אבֹות, ׁשלׁשה ׁשהם רּוח, מים, ְִֵֵֶַַָָֹאׁש,
ּדנהירין, ּגונין ׁשלׁשה הם ְְְִִִִֵֶָָָָֹׁשהאבֹות

מי נמצא וכּו'. לזּכר ּוראיתיה ְְְְִִִִִֶֶָָָֹׁשּבהם
הּנגינה וקֹול הּתפּלה, אֹותּיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשּמנּגן
אזי ּגדֹול, ּובבהירּות ּבזּכּות ְְֲִִֵַַָהם
האֹותּיֹות, הינּו הּׁשכינה, את ְְְִִִֶַַַָָמלּביׁש
הּוא ּבריְך וקדׁשא ּדנהירין, ְְְְְִִִִִִָֻּבלבּוׁשין
הּמלְך וחמת אזי: אֹותּה, ֲֲֶֶֶַַַַָרֹואה
ּבׁשמעֹו רׁש"י: ׁשּפרׁש וזהּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשככה.
הינּו אבֹות, ּבזכּות רּנתם, ְְִִֶַָָָאת
ּדקׁשת ּגונין ּתלת ׁשהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכׁשהּנגינה,
ּכי ּגדֹול. ּובזּכּות ּבבהירּות ְְִִִַַַָּכּנ"ל,
והם ּכּנ"ל, האבֹות הם ּגונין ְְְִֵֵַַַָָָָהּתלת
ּוכׁשהּלבּוׁשין ּדׁשכינּתא. ְְְְְִִִִֶַָלבּוׁשין
זכּות נקרא ּובבהירּות, ּבזּכּות ְְְְְִִִִִַָנהירין
ּברית לזּכר ּוראיתיה אזי: ְְְֲִִִִַָָָֹהאבֹות.
הינּו: חסדיו. ּכרב וּיּנחם אזי: ְְֲֲִֶַַַָָָָֹעֹולם,
הּדינין: ונמּתק ׁשככה, הּמלְך ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוחמת

ׁשּמאמיןּגם חכמים, אמּונת על־ידי ַ ְֱֲֲִִֵֶַַַָ
ּפׁשּוט, אינֹו ּומעׂשיהם ּדבריהם ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכל
את מלּביׁש על־ידי־כן רזין, ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש
אזי: ּדנהירין, ּבלבּוׁשין ְְֲִִִִִֶֶַַהּקׁשת
ּכי עֹולם. ּברית לזּכר ְְְִִִִִָָֹּוראיתיה
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ּכמֹו קׁשת, ּבחינת הּוא ְְִִֶֶַַַהּצּדיק
לרּבי יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִֶֶַַַַָׁשאמר
ּבימיָך קׁשת הנראה לוי: ּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֻיהֹוׁשע

עז:)וכּו' הּקדֹוׁש(כתובות ּבּזהר ואיתא . ְְִַַַָָֹ
רטו) דף פנחס ׁשעּוב(פ' מי לאנהרא: דֹוי ְְְִֶַָָ

מּנּה ּולמפׁשט מטרֹוניתא, ְְְְִִִַַַָּבהֹון
ּדפׁשטין, ּדקדרּוניתא ְְְְְִִִַָָלבּוׁשין
נהירין ּדגונין ּבלבּוׁשין ְְְְְִִִִִִַָָּולקּׁשטא
ּבּה: ּכתיב מה ּדאֹוריתא, ְְְְִִֵַָָָּדרזין
רז ּדאֹור עֹולם, ּברית לזּכר ְְְְִִִִָָָֹּוראיתיה
מּנּה סלק זמנא ּובההיא ְְְְִִִִִֵֵַָָאתקרי,

ׁשככה: הּמלְך וחמת ּדּבריּה, ּגםרגזא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻ 
על־ לּצּדיק, נאה לבּוׁש ׁשעֹוׂשה ְִִֶֶֶַַַָמי

הּדינים: נמּתק ּבחינֹותּגםידי־ זה זה ְְִִִֵֶַַָ ְִֶ

ּתרּועה, ׁשברים ּתקיעה ּכי ְְְְִִִִָָָּתקיעֹות,
יעקב, יצחק אברהם האבֹות ְְֲִֵַַָָָָָֹהם

וכּו' ּתקיעה הינּו "קׁשת", (זוהרוסימנְך ְְְְִִֶֶַָָָ
ר"ל:) דף ּפרּוׁש:פנחס וזהּו כב). והיה(איוב : ְְֵֶָָ

ׁשם ּכי ּבצריָך. האבֹותׁשּדיׁשּדי הם ְִֵֶַַַָ ַ ֵָָ
רלא) שם ּכי(זוהר האילן,ׁש', ענפי ּתלת ְְִִֵַָָָ

ׁשמֹות ׁשלׁשה והם האבֹות. ְְְֵֵֶָָָֹׁשהם
ׁשהם ה', אלקינּו, ה', י"דהּיחּוד: ֱִֵֵֶַֹ

והם וראׁשי־י"דאֹותּיֹות, ׁשּדי. ׁשל ְְִֵֵֶַַָ
ׁשל הםיצחקיברהםאּתבֹות עקב, ֵֶַ ְִָָ ְַָ ֲֵֹ

ׁשל איןילקינּואייהראׁשי־ּתבֹות י: ְֵֵֶָָ ֱָ ְֵֹ ֵָ
קֹולם נׁשמע ּבלי ּדברים ואין ְְְְִִִֵֶָָָֹאמר

יט) ּתלת(תהלים וקֹול, קׁשת ּבחינת זה ,ְְְִֶֶֶַָ
ּדקׁשת: ְְִֶֶָּגונין

מב תפילה

‰ÚÓL"."È˙lÙz ‰·ÈL˜‰ È˙p¯ ÌÈ‰Ï‡Ïlt˙‰Ï ‰kÊ‡L .È‰Ï‡ ‰Â‰È È�¯ÊÚ ƒ¿»¡…ƒƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿…»¡…«∆∆¿∆¿ƒ¿«≈
EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .˙Ó‡a ·l‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â ‰a¯ ‰ÁÓN·e ‰ÏB„‚ ‰�eÎa¿«»»¿»¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¿«≈∆¡∆¿«≈ƒ¿«¬∆
,‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ Ôb�Ï ‰kÊ‡Â ;Ôp¯Â ‰ÏÈb ÏB˜a EÈ�ÙÏ È˙lÙz ¯cÒÏ È�¯ÊÚ˙Â ÌÈa¯‰»«ƒ¿««¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿ƒ»¿«≈¿∆¿∆¿«≈ƒ«¿ƒ»
˙‡ LÈaÏ‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,ÏB„b ˙e¯È‰··e ˙ekÊa ÁˆÂ CÊÂ ‰ÙÈ ‰È‰È ‰�È‚p‰ ÏB˜Â¿«¿ƒ»ƒ¿∆»∆¿«»«¿«ƒ¿ƒ»«∆∆¿∆¿«¿ƒ∆
‰‡¯˙Â ,Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ‡Ïn˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ .ÔÈ¯È‰�c ÔÈLe·Ïa EfÚ ˙�ÈÎL¿ƒ«À∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
Ìi˜ÈÂ .e�z‡Ó E˙ÓÁ ·ÈL˙Â ,ÔBÓÓe LÙ�Â Ûe‚a e�˜Á„Â e�ÏÓÚÂ e�ÈÈ�ÚÂ e�È˙B¯ˆ·¿»≈¿»¿≈«¬»≈¿»¿≈¿»∆∆»¿»ƒ¬»¿≈ƒ»ƒÀ«
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ ˙È¯a ¯kÊ˙Â ."ÌÏBÚ ˙È¯a ¯kÊÏ ‰È˙È‡¯e" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¬≈«¿»»ƒ¿»
.e��ep¯ EÈ�ÙÏ ‰‡¯ÈÂ ,e�˙ÚÂL ·ÈL˜˙Â e�˙lÙz ÔÈÊ‡˙Â .Ì˙eÎÊa e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ,·˜ÚÈ«¬…¿«≈»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ«¿»≈¿≈»∆¿»∆ƒ≈
e�ÈÏÚÓ Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â ."Ì˙p¯ ˙‡ BÚÓLa Ì‰Ï ¯va ‡¯iÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂƒÀ«ƒ¿»∆»««¿««»∆¿»¿∆ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈≈»≈
‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ,ÌÏBÚaL ÌÈ�Èc‰ Ïk Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe≈«»«¿≈ƒ¿»≈»«ƒƒ∆»»¿«¿ƒ»≈∆«»¿»»
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EÈÓÁ¯a e�kÊz ÔÎ·e .„ÈÓz ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ e�ÏÓ‚˙Â ,·BË ÏÎÂ ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â¿«¬ƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿≈¬»ƒƒ»ƒ¿≈¿«≈¿«¬∆
˙ÈÏÎ˙a ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡Ï e�kÊ˙e ,‰LB„w‰ E˙�eÓ‡ e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¿ƒ«»≈¡»¿«¿»¿«≈∆¡«¬»ƒ¿«¿ƒ
B�È‡ Ì‰ÈNÚÓe Ì‰È¯·c ÏkL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÂ ÌÈÓÎÁa ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ‡Â .˙eÓÏM‰«¿≈¿∆¿∆¿«¬ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒƒ∆»ƒ¿≈∆«¬≈∆≈
dpÓ ËÈLÙ‰Ïe ‡˙È�B¯ËÓÏ ‡¯‰�‡Ï ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡Â .ÔÈÊ¯ Ì‰a LÈ ‡l‡ ËeLt»∆»≈»∆»ƒ¿∆¿∆«¿≈∆¿«¿»»¿«¿ƒ»¿«¿ƒƒ»
.‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈÊ¯ Ôep‡c ÔÈ¯È‰�c ÔÈLe·Ïa d˙B‡ LÈaÏ‰Ïe ,ÔÈËLÙc ‡˙e�¯„˜c ÔÈLe·Ï¿ƒ¿«¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰zÚÓ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·Ïe ˜ÈzÓ‰Ï ‰kÊ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ≈»≈≈«»«¿ƒ¿»≈≈«»

:ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»

‰�˘‰Œ˘‡¯Ï

È�¯ÊÚÂ.ÌÈ�e‚‰Â ÌÈ·BË ÌÈi�Ú LÈaÏ‰Ïe ˙BqÎÏ ,ÌÈn¯Ú LÈaÏ‰Ï ‰kÊ‡L È�ÚÈLB‰Â ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆¿∆¿«¿ƒ¬Àƒ¿«¿«¿ƒ¬ƒƒƒ«¬ƒ
kÊÂ .ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ÌÈ‡� ÌÈLe·Ï ˙BNÚÏ ‰kÊ‡L È�¯ÊÚ˙Â È�kÊ˙ee� ¿«≈ƒ¿««¿≈ƒ∆∆¿∆«¬¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¿«≈

.ÌÈa¯Ó ÌÈ‰Ï‡ ‡¯ÈÂ ¯LÎÂ Ôe‚‰ Ú˜BzÓ ‰�M‰ L‡¯a ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ EÈÓÁ¯a¿«¬∆ƒ¿…«»¿…«»»ƒ≈«»¿»≈ƒ≈¡…ƒ≈«ƒ
Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ ˙eÎÊ ˙‡ e¯¯BÚÈÂ .‰Úe¯z‰Â ÌÈ¯·M‰Â ‰ÚÈ˜z‰ ÏB˜ EÈ�ÙÏ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆¿»∆«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¿¬≈«¿»»
.e�ÈÏÚÓ E˙ÓÁ Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â CkLz ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ì˙eÎÊa ËÈa˙Â .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…¿«ƒƒ¿»¿«¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿«≈¬»¿≈»≈
ÏÎÏ ‡B·Ï e�¯ÊÚÂ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,e�kÏÓ e�È·‡ .e�a EÈ�t ¯È‡˙Â e�ÈÏ‡ ·ÈL˙Â¿»ƒ≈≈¿»ƒ»∆»»ƒ«¿≈«¬…»≈¿»¿≈»¿»
‰Â‰È ‡p‡" .Èz�ÚL� „·Ï EÈÏÚ Èk ,È�pÁ È�pÁ ,È�¯ÊÚ È�¯ÊÚ .EÈ�ÙlÓ e�LwaM ‰Ó«∆ƒ«¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ»¿≈ƒ»≈ƒ»≈ƒƒ»∆¿«ƒ¿»¿ƒ»»¿…»
‚l„Ï È�kÊÂ È�¯ÊÚÂ .ÌBi‰Ó Ec·ÚÏ ‡� ‰ÁÈÏˆ‰ ."‡p ‰ÁÈÏˆ‰ ‰Â‰È ‡p‡ .‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»¿…»«¿ƒ»»«¿ƒ»»¿«¿¿≈«¿»¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
EÈÏ‡ ¯M˜˙‰Ï ‰kÊ‡Â .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÂÈ˙B‡˙Â ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÏ·‰ Ïk ÏÚ ıt˜ÏÂ¿ƒ¿…«»«¿≈»«∆¿«¬»ƒ«¿≈»¿∆¿∆¿ƒ¿«≈≈∆
EÓL ÔÚÓÏ ‰NÚ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ „ÈÓ˙ E˙„B·Úa ˜ac˙‰Ïe ˜ÊÁÂ ıÈn‡ ¯L˜a ˙Ó‡a∆¡∆¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ¿«≈«¬»¿»ƒ»»»¿»¬≈¿««¿∆
¯·c ÏÎÂ .L¯ÙÏe ¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ e�zÚ„Â ,ÌÈa¯Ó ‰n‰ e�ÈÎ¯ˆ Èk .E�ÈÓÈ ÔÚÓÏ ‰NÚ¬≈¿««¿ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿Àƒ¿«¿≈¿»»¿»≈¿»≈¿»»»
ÌˆÚ ˙‡ L¯ÙÏe ¯‡·Ï e�ÈÓÈ e˜ÈtÒÈ ‡Ï ,‰Â‰È ˙„B·Úa ÌÈÎÈ¯ˆ e�Á�‡L ÔË˜Â ÏB„b»¿»»∆¬«¿¿ƒƒ«¬«¿…»…«¿ƒ»≈¿»≈¿»≈∆…∆
¯ÈzÚ‰Ïe ÔpÁÏe Lw·Ï e�ÈÓÈ ÏÎ e˜ÈtÒÈ ‡ÏÂ .‰Ê ÏÚ LiL ÌÈ·ekÚ‰Â ˙BÚÈ�n‰ Èea ƒ̄«¿ƒ¿»ƒƒ∆≈«∆¿…«¿ƒ»»≈¿«≈¿«≈¿«¿ƒ
Ï‡ ÁkÓ B‡ÈˆB‰Ï ˙BkÊÏÂ .˙BÚÈ�n‰ Ïk ¯aLÏ e�kÊzL .‰Ê ÏÚ E˙B‡ ¯ÈˆÙ‰Ïe¿«¿ƒ¿«∆∆¿«≈¿«≈»«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…«∆
.ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚa ‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ˜BÁ¯ È�‡L ˙Ó‡a Ú„BÈ È�‡ Èk .ÏÚt‰«…«ƒ¬ƒ≈«∆¡∆∆¬ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿À»«¬«»«ƒ
È�ÈÚ elc" .Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa EÈÓÁ¯Ï ˙BÈeÏz È�ÈÚÂ .Èz�ÚL� „·Ï EÈÏÚ C‡«»∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿¿«¬∆¿»≈¿»∆«»∆««≈«
˙eÎÊa È�¯ÊÚ ."ÌÈ„Ê È�e˜LÚÈ Ï‡ ,·BËÏ Ec·Ú ·¯Ú .È�·¯Ú Èl ‰˜LÚ ‰Â‰È ,ÌB¯nÏ«»¿…»»¿»ƒ»¿≈ƒ¬…«¿¿¿«««¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒƒ¿
BÓkL ,È˙ÈÒÁ Ì‰·e Èz�ÚL� „·Ï Ì˙eÎÊa .ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙eÎÊ·e e�È˙B·‡¬≈ƒ¿»««ƒƒ¬ƒƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒƒ∆¿
E˙M„˜· È�Lc˜˙e ,EÈÓÁ¯a È�pÁz Ôk ,‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ˜BÁ¯ È�‡L∆¬ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿À»≈¿»≈ƒ¿«¬∆¿«¿≈ƒƒ¿À»¿
Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰kÊ‡L ,‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ‰¯‰Ó ÚÈb‰Ï È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â ,‰�BÈÏÚ‰»∆¿»¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿À»∆∆¿∆»≈»
‰¯B˙a ˜ÒÚÏ ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰a¯‰ ˙BÂˆÓ ˙BNÚÏ „ÈÓ˙ ‰kÊ‡Â .˙Ó‡a È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆¡∆¿∆¿∆»ƒ«¬ƒ¿«¿≈¿»»«¬…¿»
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„Ï ‰kÊ‡L ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e .ÈiÁ ÈÓÈ Ïk „ÈÓz ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰lÙ˙·e˙Ú ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»ƒ»ƒ»¿≈««¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆»««
¯˙BÈa ˙ÎLÓ� ‰È‰˙ ÈLÙ�Â .È˙ÓL� L¯LÏ ‰ÎiM‰ ‰Âˆn‰a ¯˙BÈa ˜ÒÚÏ ÔeÎÏe¿«≈«¬…¿≈¿«ƒ¿»««»»¿…∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆∆¿≈
ÏÎa „ÈÓ˙ BÊ ‰ÂˆÓa ˙Ba¯‰Ï ‰kÊ‡Â .ÔBÈÏÚ‰ ÈL¯LÏ ‰ÎiM‰ ‰Âˆn‰ d˙B‡ ¯Á‡««»«ƒ¿»««»»¿»¿ƒ»∆¿¿∆¿∆¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿»
„ÈÓ˙ ÈÏÚ ÌÈÓÁ¯ ‡Ïn˙Â .Èz˙ÁL ¯L‡ Ïk ˙‡ ÈiÁa Ôw˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,˙Ú≈¿…∆∆∆¿∆¿«≈¿««∆»¬∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ»«»ƒ
È‰Ï‡ e�·eL" .ÈÏÚÙÓk È��È„z Ï‡Â ,È‡ËÁk ÈnÚ ‰NÚz Ï‡Â .Èz‡Ó E˙ÓÁ CkL˙e¿«≈¬»¿≈ƒƒ¿««¬∆ƒƒ«¬»«¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«≈¡…≈
,e�l ‰˙¯ÊÚ ‰Óe˜ .e�Ï Ôzz EÚLÈÂ ,EcÒÁ ‰Â‰È e�‡¯‰ .e�nÚ EÒÚk ¯Ù‰Â e�ÚLÈƒ¿≈¿»≈««¿ƒ»«¿≈¿…»«¿∆¿∆¿¬ƒ∆»»∆¿»»»
‡¯˜‡ ÌBÈa E�Ê‡ ÈÏ‡ ‰h‰ ,ÈÏ ¯ˆ ÌBÈa ,ÈpnÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡ .EcÒÁ ÔÚÓÏ e�„Ùe¿≈¿«««¿∆««¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«≈≈«»¿∆¿∆¿»
¯ˆ ÌBÈa ÒB�Óe ÈÏ ·bNÓ ˙ÈÈ‰ Èk ,EcÒÁ ¯˜aÏ Ôp¯‡Â EfÚ ¯ÈL‡ È�‡Â .È��Ú ¯‰Ó«≈¬≈ƒ«¬ƒ»ƒÀ∆«¬«≈«…∆«¿∆ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒ»¿«
ÈiÁa ‰Â‰ÈÏ ‰¯ÈL‡ .Cl ‰¯nÊ‡ ¯BNÚ Ï·�a ,Cl ‰¯ÈL‡ L„Á ¯ÈL ÌÈ‰Ï‡ .ÈÏƒ¡…ƒƒ»»»ƒ»»¿≈∆»¬«¿»»»ƒ»«…»¿«»

:"ÈcÒÁ È‰Ï‡ ÈabNÓ ÌÈ‰Ï‡ Èk ‰¯nÊ‡ EÈÏ‡ ÈfÚ .È„BÚa È‰Ï‡Ï ‰¯nÊ‡¬«¿»≈…«¿ƒÀƒ≈∆¬«≈»ƒ¡…ƒƒ¿«ƒ¡…≈«¿ƒ

מגתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ׁשהּואּדע, הרׁשע ׁשל הּדּבּורים ּכי ַ ִִִֶֶַָָָ
נאּוף מֹולידים ּדעת ִִִַַַּבר
נמׁשכים הּזּוּוגים ּכי ְְִִִִִֵַַַָּבהּׁשֹומע,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ד)מהּדעת, :(בראשית ְֵֶַַַָ
ּוכתיב אׁשּתֹו; חּוה את ידע ְְְִִֶַַָָָָָוהאדם

לא) יׁש(במדבר אְך איׁש. ידעת אּׁשה ּכל :ִִֵַַַָָֹ
ּדקדּׁשה, זּוּוג הינּו זּוּוגים, מיני ְְְִִִִִֵֵַָֻׁשני
ואל לצּדיקים התקּׁשרּות ְְְְִִִֶַַהּוא
נמׁשְך זה יתּברְך, הּׁשם ואל ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
עברה, ׁשל וזּוּוגים ּדקדּׁשה. ְְֲִִִִֵֶַַָָֻמּדעת

והּדּבּורנמׁשכים ּדקלּפה. מּדעת ְְְִִִִִִַַַָָ
יֹודעים אין ּכי הּדעת, התּגּלּות ְְִִִֵַַַַהּוא

הּדּבּור, על־ ידי אּלא ּׁשּבּדעת ְִֵֶֶַַַַַַָמה
ׁשּכתּוב יט)ּכמֹו ללילה(תהלים ולילה : ְְְְְֶַַָָָ

ּדּבּור, מּלׁשֹון יחּוה ּדעת. ְְְִִֶֶַַַָיחּוה
ּׁשּבּדעת. מה מדּבר ְִֵֶֶַַַַַַׁשהּדּבּור
מּפיו ּומֹוציא מדּבר ְְִִִֵֶַָָּוכׁשרׁשע
ׁשל ארסּיים אוירים מֹוליד ְֲֲִִִִִִֶַָהבלים,
הּדּבּורים, מּמּנּו והּׁשֹומע ְִִִִֵֶַַַנאּוף,
אּלּו ּבגּופֹו מכניס נׁשימֹות, ְְְְִִֵֵַונֹוׁשם
ׁשהּוא ּבבלעם, ּולפיכְך, ְְְֲִִִִֶָָָהאוירים.
ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּדקלּפה, ּדעת ְְְְִִִֶַַָָּבחינֹות

לברכה זכרֹונם וזאתחכמינּו פ' (ספרי ְְֲִִֵָָָָ
קצג:) דף בלק כא: דף שמות ובזוהר עלהברכה, :ַ

ּביׂשראל – וכּו' ּכמׁשה קם לא ְְְְִֵֶָָָֹֹּפסּוק:
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ּומנּו קם, ּבאּמֹות אבל קם, ֲָָָָָֹֻלא
ולזה ּדעת, הּוא מׁשה ּכי ְְִִֶֶַַָָֹּבלעם.

ּדעה ּדֹור ּדֹורֹו פ"ט)נקרא רבה .(ויקרא ְִֵָָ
מּמדין, עצה מֹואב ּכׁשּנטלּו ְְְְִִֵֶָָָָָּולכְך
ּכי ּבּפה, אּלא ּכחֹו אין להם: ְִֵֶֶֶַָָָֹאמרּו
אמר הּדעת. התּגּלּות הּוא ְִֶַַַַַַָהּפה
ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף ְֲֵֶַָָָָָמֹואב:

ּבּפה ּדעת(א)ׁשּכחֹו ּכן ּגם הּוא ּכי . ִֵֶֶַַַַֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ז)ּדקלּפה, זה(קהלת את : ְְִִֶֶֶָָ

ׁשּכתּוב וזה אלקים. עׂשה זה ְְֱִֶֶֶַָָָֹֻלעּמת
כד) ודרׁשּו(במדבר עליֹון; ּדעת ויֹודע :ְְְְֵֶַַַָ

לברכה זכרֹונם ז)רּבֹותינּו :(ברכות ְְִִֵַָָָ
ּכֹועס. הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא מתי ֵֶַַַָָָָׁשּידע
יׁש אזי ּביּׁשּוב, אינֹו ּכׁשהּדעת ְְֲִִֵֵֶַַַַּכי
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָּכעס,

סו:)לברכה חכמתֹו(פסחים הּכֹועס ּכל : ְְִֵַָָָָָ
ּכׁשּכעס ּולפיכְך מּמּנּו. ְְְִִִֶֶֶֶַַָָמסּתּלקת
אנׁשי על הּׁשלֹום, עליו רּבנּו ְֵֵֶַַַַָָָֹמׁשה
מּמּנּו נסּתּלק מּמדין, ּכׁשּבאּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּצבא
הלכֹות לֹומר אלעזר והצרְך ְְְְִֶַַַַַָָֻהּדעת,
אזי ׁשלם, ּוכׁשהּדעת ּכלים. ְְֲִִֵֵֶַַַַָטבילֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכעס, יא)אין לא(ישעיה : ְֵֶַַָֹ

ּכי קדׁשי, הר ּבכל יׁשחיתּו ולא ְְְְִִִֵַַָָָֹירעּו
היה ּובלעם ּדעה. הארץ ְְִֵֶָָָָָָָָמלאה
ׁשהּוא ּדקלּפה, ּבדעת ְְְִִִֵֶַַַָמסּתּכל
עליֹון, ּדעת ׁשל ְֶֶַַָמֹותרֹות
ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ידע ְְִֶֶֶַַַָָָּוכׁשּמׁשּתּנה,
ּדעת הּוא ׁשּבלעם נמצא ּבכעס. ְְְִִֶַַַַָָהּוא
הֹוליד ּדּבּוריו ועל־ידי ְְְִִִִֵַָָּדקלּפה,
לזה נאּוף. ׁשל ארסּיים ְֲִִִִִֶֶַָאוירים

נאמר מדין, מּמלחמת (במדברּכׁשּבאּו ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָ
החיל,לא) ּפקּודי על מׁשה וּיקצף :ְְִִֵֶֶַַָֹֹ

הּנה הן נקבה, ּכל החּייתם ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוּיאמר
ּכי ּדיקא, ּבדבר ּבלעם. ּבדבר ְְְְִִִִַַַָָָהיּו
התּגּלּות ׁשהּוא ּדבריו, ְְְִֵֶַַָָעל־ ידי
ּבמדין. נאּוף הֹוליד ׁשּלֹו, ְְִִִֶַַַָהּדעת
מדין מּמלחמֹות ּכׁשּבאּו ְְְְֲִִִִֶָָָּולפיכְך

ראׁשי(שם)ּכתיב מׁשה אל וּיקרבּו : ְְְִִֵֶֶַָֹ
את וּנקרב וּיאמרּו וכּו', ְְְְִֵֶַַַַֹֻהּפקדים
נפׁשֹותינּו על לכּפר וכּו', ה' ְְְְֵֵַַַָָקרּבן
זכרֹונם רּבֹותינּו ודרׁשּו ה'. ְְְְִִֵֵַָָלפני

סד)לברכה אף־על־(שבת אמרּו: ׁשּכְך , ְְִֶַַָָָָ
הרהּור מידי יצאנּו, עברה ׁשּמידי ְֲִִִִֵֵֵֶָָָּפי

יצאנּו: ָָֹלא

בלק.(‡) בפרשת רש"י בפירוש כמובא
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מג תפילה

È‰ÈEÈÓÁ¯a e�¯ÓL˙Â e�¯ÊÚ· ‰È‰zL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈¿ƒ¿¿≈¿«¬∆
È�Ê‡Ï ÚÓL� ‰È‰È ‡lL È˙B‡ ¯ÓL˙Â .ÌÈÚL¯ ÌÚ ¯aÁ˙‰lÓ e�˜ÈÁ¯˙Â ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿«
ÏL ÌÈiÒ¯‡ ÌÈ¯ÈÂ‡ Ì‰ Ì‰È¯eac ¯L‡ ,‰Ú„ È�a Ì‰L ÌÈÚL¯ ÏL ÌÈ¯eac ÌÏBÚÏ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»¬∆ƒ≈∆≈¬ƒƒ«¿ƒƒ∆

.Ì‰È¯·c ÚÓBM‰a Ûe‡� ÌÈ„ÈÏBÓe ,Ûe‡�ƒƒƒƒ¿«≈«ƒ¿≈∆

‡p‡,ÈÎ�‡ Ì„Â ¯N· Èk zÚ„È ‰z‡ Èk .el‡ ÌÈ¯eacÓ È�˜ÈÁ¯‰Â ÈÏÚ ÌÁ¯ ‰Â‰È »»¿…»«≈»«¿«¿ƒ≈ƒƒƒƒ≈ƒ«»»«¿»ƒ»»»»»…ƒ
È�È‡Â "LÈ‡Ó ÈÎ�‡ ¯Ú· Èk" Ì‚Â .Ì‰Ó ¯ÓL� ˙BÈ‰Ï ÈÓˆÚ· ÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆¿«ƒ««»…ƒ≈ƒ¿≈ƒ
EÈÏÚ Ôk ÏÚ .epnÓ ˜Á¯˙‰Ï ÚL¯‰ ‡e‰ ÈÓe ,˜Ècv‰ ‡e‰ ÈÓ Ú„ÈÏÂ ÔÈÁ·‰Ï Ú„BÈ≈«¿«¿ƒ¿≈«ƒ««ƒƒ»»»¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈»∆
‡ÏÂ .ÌÈÚL¯‰ ÔÓ È�˜ÈÁ¯˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÓLz ‰z‡L ,È·‰È ˙‡ CÈÏLÓ È�‡¬ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ∆«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒƒ»¿»ƒ¿…
Á¯Î‰‰ ‰È‰iLk elÙ‡Â ,ÌÚt ÌeLa Ì‰È¯·c ÚÓL‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ Ì‰nÚ ¯a„‡¬«≈ƒ»∆¿»¿…∆¿«ƒ¿≈∆¿«««¬ƒ¿∆ƒ¿∆«∆¿≈«
Ïˆ· È�¯ÈzÒ˙Â ,EÓBÏL ˙kÒ ÈÏÚ Ò¯Ù˙Â ,ÏB„b‰ EÁÎa È„Úa Ô‚z ,ÌnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»»≈«¬ƒ¿…¬«»¿ƒ¿…»«À«¿∆¿«¿ƒ≈ƒ¿≈
Èa Ò�ÎÈ ‡lL È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .Ì‰È¯·c Ò¯‡Ó Ïˆp‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a .EÈÙ�k¿»∆¿…∆∆∆¿∆¿ƒ»≈≈∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…ƒ¿…ƒ

.‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a È�Lc˜˙e ,Ì‰È¯·c Ì‚Ù ÈÏ e˜ÈfÈ ‡ÏÂ .Ì‰ÈvÁÂ Ì‰ÈÒ¯‡«¿≈∆¿ƒ≈∆¿…«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆¿«¿≈ƒƒ¿À»¿»∆¿»

‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó„ ‡ÏÂÏÈ‰ ¯„‡ 'ÊÏ
È�kÊ˙e,„ÈÓ˙ e�nÚ ‰È‰˙Â e�ÈÏÚ ÏÓÁ˙Â .˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ¿ƒ««¿ƒ∆¡∆¿«¿…»≈¿ƒ¿∆ƒ»»ƒ

˙tÏ˜ Ïh·˙e ¯wÚ˙e ¯aL˙e ÚÈ�Î˙Â e�¯ÊÚ˙Â e�ÚÈLBz ÏB„b‰ EcÒÁ·e¿«¿¿«»ƒ≈¿««¿≈¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈¿«≈¿ƒ«
EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .Ûe‡� ˙Â‡z Ì‚Ù ‡e‰L ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÚL¯‰ ÌÚÏaƒ¿»»»»ƒ»»∆¿««¬«ƒ¿«¿ƒ»≈¿«»«¿
ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙M„˜e ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a¯ ‰LÓ ˙eLÈ¯Ùe ˙M„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À«¿ƒ…∆«≈»»«»¿À«»««ƒƒ»¬ƒƒƒ
˙È¯a‰ È¯ÓBL ˙BÈ‰Ï Ôk Ìb ‰kÊpL e�ÚÈLB˙Â e�iÁz Ì˙eÎÊa .˙Ó‡a ˙È¯a‰ È¯ÓBL¿≈«¿ƒ∆¡∆ƒ¿»¿«≈¿ƒ≈∆ƒ¿∆«≈ƒ¿¿≈«¿ƒ

Ó ‰zÚÓ e�ÏÈv˙Â e�¯ÓL˙Â .˙Ó‡aÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏkÓe ˙È¯a‰ Ì‚Ù È�ÈÓ Ïk ∆¡∆¿ƒ¿¿≈¿«ƒ≈≈«»ƒ»ƒ≈¿««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙Úc‰ ˙M„˜ÏÂ ˙È¯a‰ ˙M„˜Ï e�kÊ˙e .˙Úc‰ ·ea¯ÚÂ ÌÈÏeaÏ· È�ÈÓ ÏkÓeƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««¿«≈ƒ¿À««¿ƒ¿ƒ¿À««««

:˙Ó‡a ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆¡∆

ÌÁ¯˙e.„ÈÓz ÏkÏ ·BË ˙BÈ‰Ï ‰kÊ�Â .˙e„Ùw‰ ÔÓe ÒÚk‰ ÔÓ „ÈÓ˙ e�ÏÈv˙Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿«ƒ≈»ƒƒ«««ƒ«¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿«…»ƒ
e�·¯˜˙e .ÏÏk ÌÏBÚa ¯eË�˜ ÌeLÂ ‡„t˜e ÒÚk ÌeL e�aÏ· ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿ƒ≈««¿≈»¿ƒ¿»»¿»¿»¿≈



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקכו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ Ï‡Â ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ˙Ó‡a ¯M˜˙‰Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ«¬»¿∆¡∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈∆¡∆¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¿∆«»«¿»
ÈÓÏBÚÏ ˜ÊÁÂ ıÈn‡ ˙e¯M˜˙‰a ,‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙eÓÈÓ˙·e ˙Ó‡a ,C¯a˙È ÌM‰Ïe¿«≈ƒ¿»«∆¡∆ƒ¿ƒ∆¡»¿≈»¿ƒ¿«¿«ƒ¿»»¿¿≈
˙B‡ÓË È�ÈÓ ÏkÓ e�¯‰ËÂ e�Lc˜ ,"Ú¯a ˙B‡¯Ó ÌÈ�ÈÚ ¯B‰Ë" .ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „Ú«¿≈«¿»ƒ¿≈«ƒ≈¿¿»«¿≈¿«¬≈ƒ»ƒ≈À¿
‰Ïˆp‡ ,‰ÚaË‡ Ï‡Â ËÈhÓ È�ÏÈv‰" .Ûe‡� ˙Â‡z ˙Ó‰Ê Ì‚tÓ Ë¯Ù·e .˙BÓ‰ÊÂ¿À¬ƒ¿»ƒ¿«À¬««¬«ƒ«ƒ≈ƒƒƒ¿«∆¿»»ƒ»¿»
.˙Úc‰ Ì‚tÓ È�ÏÈv‰ ."ÔÂi‰ ËÈhÓ ÔB‡L ¯BaÓ" È�ÈÏÚ‰ ."ÌÈÓ ÈwÓÚnÓe È‡�BOÓƒ¿«ƒ«¬«≈»ƒ«¬≈ƒƒ¿ƒƒ«»≈«ƒ≈ƒƒ¿««««
Èk ,Èz�ÚL� EÈÏÚ Èk È�¯ÊÚ .˙BÚ¯ ˙B·LÁnÓ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Ó È�„t È�ËlÓ È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒ«¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒƒ«¬»»»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ
Èz˜¯ÊÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Èa Ìi˜Â .ÌÈÓMaL È·‡ ÏÚ Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«»ƒ∆«»«ƒ¿«≈ƒƒ¿»∆»¿»«¿ƒ
Ï‡ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ»À¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .È˙ÚeLz ‰Â‰È È˙¯ÊÚÏ ‰LeÁ .ÈpnÓ ˜Á¯z Ï‡ È‰Ï‡ ,‰Â‰È È�·ÊÚz««¿≈ƒ¿…»¡…««ƒ¿«ƒ∆ƒ»¿∆¿»ƒ¿…»¿»ƒƒ¿¿»

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

מדתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּכףמה אל ּכף ּבׁשעתּׁשּמּכין ַ ְִִֶֶַַַַ
חכמינּו אמרּו ּכי – ְְֲִִֵַָָָהּתפּלה

לברכה פ"א)זכרֹונם רבה לּמה(בראשית : ְְִִָָָָָ
ּכי מּבראׁשית, הּתֹורה ְְִִִִִֵַָָהתחילה
אּתם, ּגזלנים לנּו: יאמרּו ְְִֶַַַָָָֹהעּכּום
עממין. ׁשבעה ארץ ְְְֲִִֶֶֶֶַָָׁשּכבׁשּתם
– לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח זה: ְְֲִִִִֶַַַָֹּבׁשביל
מעׂשי הּכל העֹולמֹות ׁשּכל ֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּגיד
רֹוצה ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ּולמי ְִֶֶַָָָָידיו,
ּגֹוים; נחלת להם לתת וזה: נֹותן. ְֲִֵֵֶֶַַָָהּוא
נקראים הּדברים וכל הּכל. ּבידֹו ְְְְִִִִַַָָָָֹּכי

ּדעבּדא אתון כ"ח ּכנגד מעׂשיו, ְְְְֲֶֶַַַָָָֹֻּכח
ּדידים. ּפרקין כ"ח ּכנגד ְְְְִִִִִֵֶֶַָּדבראׁשית,
עממין ּדארץ אוירא ּכי ידּוע, ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָוזה

טמאה יׂשראל(א)היא ּדארץ ואוירא , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
הּקדֹוׁש־ הֹוציא ּכי וטהֹור, קדֹוׁש ְִִַָָָהּוא
ונתן העּכּו"ם יד מּתחת ְִַַַַַָָָּברּוְך־הּוא
חּוץ ׁשהיא עּמים, ארץ אבל ֲִִֶֶֶַָָלנּו.
מחאן ּוכׁשאנּו טמא. אויר ׁשם ְְֲִֵֶֶָָָָָָָלארץ,
אתון כ"ח נתעֹורר ּבזה ּכף, אל ְְִֵֶֶַַַָָּכף
ׁשּבידֹו ונמצא מעׂשיו. ּכח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּדבראׁשית,
ׁשל הּכל ּכי ּגֹוים, נחלת לנּו ֲִִֵֶַַַָָֹלתת
ּכח יׁש ּובזה ֵֶַַָָָֹהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא.

נד-נה.(‡) נזיר ח, גיטין ע"ב, טו שבת עיין



מד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּכף אל ּכף ּׁשּמּכין 527 ַ ֶ ַ ִ ַ ֶ ַמה

ּכי העּמים, ארץ אויר לטהר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבידינּו
ממׁשלת ּתחת העּמים ארץ ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָנחזר
לכל לתת ּובידֹו ְְֵַָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,

ׁש להםמי לתת ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּירצה, ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
הּמקֹום אויר נטהר ואז ּגֹוים. ְְֲֲִִִַַַָָָנחלת
וׁשֹואב מתּפּלל, הּיׂשראלי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַׁשאיׁש
ּגם יׂשראל. ּבארץ ּכמֹו הּקדֹוׁש ְְְֲִִֵֶֶַַָָאויר
אויר נתּגרׁש ּכף, מחאת ידי ְְְֲִִֵֵַַַָָעל

על־ ידי ּכי ּכּפים]מחאת[הּטמא. ְִִֵֵֶַַַַַָָ
אויר הּוא הּזה וקֹול קֹול, ְְֲִִֶַָנׁשמע
ּדעבּדא אתון מכ"ח ְְְֵַָָָֻקדֹוׁש,
ּכמֹו ּדידים. ּפרקין מכ"ח ְְְְִִִִִֵֵַָּדבראׁשית,
האויר ׁשּנתּגרׁש ּבחּוׁש, רֹואין ְְֲִִִֵֶֶָָָׁשאנּו
זה ּובׁשביל ּכּפים. מחאת ְְִִִֵֶֶַַַַָעל־ ידי

לתפּלתֹו מקֹום לקּבע ו:)צריְך ,(ברכות ְְִִִִַָָָֹ
אדם ׁשּבני ּבחּוׁש, רֹואין ׁשאנּו ְְְִֵֶֶָָָּכמֹו
מרּגלים ׁשאינם למדינה ְְִִִִֵֶַָָָָֻהּבאים
נחלׁשים הם על־ידי־זה ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָּבאוירּה,
לנוה הרעה מּנוה אפּלּו ְֲִִִֵֶֶָָָָָּומתים,

אפּלּו(ב)הּיפה ּבתפּלה, הּדבר ּכן . ְֲִִִֵַַָָָָָ
ׁשהתּפּלל ּבמקֹום להתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּכׁשעֹומד
מאד לֹו קׁשה אף־על־ ּפי־ כן ְִִֵֶַַַָֹצּדיק,
ּבאוירא מרּגל אינֹו ּכי ׁשם, ְְְֲִִִֵֵַַָָָֻלהתּפּלל
לנוה הּיפה מּנוה ׁשּכן ּכל מקֹום, ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו וזה ְְְֲִֵֶֶָָָָָָהרעה.

וכּו',(שם)לברכה מקֹום הּקֹובע ּכל : ְְִֵַַָָָָ
נבנה ידֹו על ּכי ּבעזרֹו; אברהם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹאלקי
ידי על עֹולם ּובנין מחדׁש, ְְִֵֵַַָָָָעֹולם

ׁשּכתּוב ּכמֹו פט)אברהם, עֹולם(תהלים : ְְֶַָָָָ

ּבּתּקּונים, ּדאיתא וזה יּבנה. ְְִִִִֶֶֶֶַָָחסד
ּותרין עׂשרין ס"ו.)ּתּקּון ּכח(דף ּובהאי : ְְְִִֵֶַַֹ

ועֹוד אדֹום. על מתּתקפין ְְְְֱִִִֵַַָיׂשראל
לגּבי(שם) ּכח להאי לסלקא צריְך :ְְְְִֵַַַָָָֹ

מקֹום הּקֹובע ּכל ּבחינת: וזה ְְְִֵֶַַַָָָָחכמה.
ּכי ּבעזרֹו. אברהם אלקי ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹלתפּלתֹו
להחּכים הרֹוצה ימין, הּוא ְְְִִֶַַָָָָאברהם

כה:)ידרים אברהם(ב"ב אלקי ועֹוד: . ְְְֱִֵַַָָֹ
ראׁשֹון הּוא אברהם ּכי – ְְְִִֶַָָּבעזרֹו
ּבּזהר ּכדאיתא ארץ־יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהּׂשגת

עח.) דף לך עד(לך ּבתקלא ּתקל :ְְִֵַָָ
לּה: כו:)ּפרּוׁש,וזהּדאתּגליא :(ברכות ְְְְִֵַָ ֶ ֵ

ּתמיד, ּתּקנּום. ּתמידין ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶָּתפּלֹות
ארץ־יׂשראל ּבחינֹות ּכמֹו(ג)זה , ְְְִִֵֶֶֶָ

יא)ׁשּכתּוב ה'(דברים עיני ּתמיד : ִֵֵֶָָ
לראֹות צריְך הינּו: ּבּה; ְְֱִִֶַָָֹאלקיָך

ּבאויר ּתפּלתֹו ּדארץ־ׁשּיתּפּלל א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
זרֹות מחׁשבֹות ּתּקּון הינּו ְְֲִִֵַַָָָיׂשראל,
ּתפּלֹות ּבחינֹות ׁשהם ְְְִִִֵֶֶַָׁשּבּתפּלה,
על ּתמיד, על־ ידי ּתּקּונם ּכּנ"ל. ְְִִֵֶֶַַַַָָּכנגד
ּפרּוׁש וזה ארץ־ יׂשראל. ּבחינֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָידי

יב) על־(הושע – אדּמה הּנביאים ּוביד :ְְֲִִֶַַַַ
ּכף, מחאת על־ידי הּידים, ְְִֵֵֶַַַַַָָידי

קדׁש ּבאדמת נדּברים (זכריההּדּבּורים ְְְִִִִֶַַַָֹ
ּדּבּורב) לׁשֹון – נביאים ּגם:(ד). ְְִִִַ 

ּכי מעֹולם, ואבדֹון הרג ְֲִִֵֵֶֶַַָָנתּבּטל
ויהי אֹור, יהי ּבחינֹות: הם ְְְִִִִֵַַַָהּידים

ּוכתיב ּוׂשמאלא. ימינא א)אֹור; :(בראשית ְְְִִָָָ
וּיבּדל וכּו', האֹור את אלקים ְְְֱִֵֶַַַַָֹוּירא

ע"ב.(·) קי כתובות קה.(‚)עיין מזמור טוב שוחר נביאך'.(„)עיין יהיה אחיך 'ואהרן על ו, שמות רש"י
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– החׁשְך ּובין אהרן, ּדא – האֹור ֲֵֵֶַַָָֹֹּבין
קרח עא:)ּדא דף ל תיקון וזה(תיקונים . ְֶַָֹ

כו)ּבחינֹות ּבארץ,(ויקרא ׁשלֹום ונתּתי : ְְִִֶַָָָָ
ּבארצכם: תעבר לא ְְְְֲֶֶֶַַֹֹוחרב

הּיֹוםאּתם כט)נּצבים אין(דברים – : ַ ֶ ִ ָ ִ ַ ֵ
ּתפּלה אּלא ו:)עמידה .(ברכות ְֲִִֶָָָ

אלקיכם ה' ארץלפני ּבחינֹות זה – ִ ְ ֵ ֱ ֵֹ ֶ ְִֶֶֶ
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָיׂשראל,

קי:)לברכה ּבארץ(כתובות הּדר ּכל : ְְִֶֶַָָָָ
הינּו: אלֹוקי. לֹו ׁשּיׁש ּכמי ְְְֱִִֵֵֶַַָיׂשראל
ּתפּלתכם ׁשּתהא ּתזּכּו מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָעל־ ידי

– יׂשראל ּדארץ ראׁשיכםּבאוירא ְְֲִִֵֶֶַָָָ ֵ ֶ 
וכּו', ּבחינֹות,ׁשבטיכם עׂשר ּומֹונה ִ ְ ֵ ֶ ְ ְִֶֶֶ

ידי על ּכף; מחאת ּבחינֹות ְְְִֵֶַַַַָהינּו
ּבאוירא היא הּתפּלה ּכּפים, ְְֲִִִִִַַַַַָָמחיאת

ּכּנ"ל: יׂשראל ּכנגדּתפּלֹותּדארץ ְְְִֵֶֶַַָ ִ ְֶֶ
ארץ־ ּבחינֹות הינּו וכּו', ְְְְִִִֶֶַּתמידין
ּכּפים, מחאת על־ ידי הינּו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָיׂשראל,
הּדר ּכל ּכי עּכּו"ם. מחׁשבֹות ְְְִִֵַַַַָָנתּבּטל
לֹו ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ְְִֵֶֶֶָָּבחּוץ
ּדֹומה ּבארץ־יׂשראל הּדר וכל ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָאלֹוקי,
מחאת ידי ועל אלֹוקי. לֹו ׁשּיׁש ְְְֱִֵֵֶֶַַַָּכמי
ּדארץ־ ּבאוירא ּדר הּוא אזי ְֲֲִֶֶַַַָָּכף,
ונתּבּטל אלֹוקי, לֹו ויׁש ְְְְֱִִֵֵֵַַָיׂשראל,
ּבחינת היא ּותפּלה עּכּו"ם. ְְְְִִִַַַָמחׁשבֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו יז)אמּונה, ויהי(שמות : ְְֱִֶַָָ
ותרּגּומֹו: הּׁשמׁש, ּבא עד אמּונה ְְֱֶַַַָָָָֹידיו
הם אמּונה, ונגד ּבצלֹו. ְְְֱִִֵֶֶָָּפריׂשן
ותּקּונם עּכּו"ם, מחׁשבֹות ְְְְִִַַַָהּכפירֹות

יׂשראל, ארץ ידי על ּתמידין, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָעל־ ידי
ּכף. מחאת ידי (ישעיהּפרּוׁשוזהּועל ְְֵֶַַַָ ֶ ֵ

ה'.סב) ּביד ּתפארת עטרת והיית :ְְְֲִִֶֶֶֶַָ
מחאת ידי על ה', יד על־ ידי ְְֵֵֵֶַַַַָּפרּוׁש:
הּקדֹוׁש־ ׁשל ידיו ׁשּנתעֹורר ְִֵֶֶַַָָָּכף,
נתּתּקן על־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְִֵֵֶַַַַָּברּוְך־הּוא
עּכּו"ם על־ידי ּכי עּכּו"ם. ְְִִֵֵַַַהרהּורי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתפארת, מד)ּפֹוגם :(שם ְְְִֵֶֶֶָ
ּכׁשּמתּקן ּבית. לׁשבת אדם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּכתפארת
עטרת נעׂשה זה ידי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָהרהּוריו,
ּבעטרה ּתפארת ׁשּנתעּטר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתפארת,

אּמֹו לֹו ג)ׁשעּטרה אחר::(שה"ש ּפרּוׁש ְִִֵֶָ ַ ֵ 
ׁשעל־ ּפרּוׁש, ּתמידין, ּכנגד ְְְִִִֵֶֶֶַּתפּלֹות
הּתֹורה, סֹודֹות נתּגּלה הּתפּלה ְְְִִֵֶַַַָָידי
ּכבׁשי עֹולם, ׁשל ּכבׁשֹונֹו ְְְִִִֵֶַַָָהּנקראים

ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)ּדרחמנא, :(משלי ְְֲֶַָָָ
ללבּוׁשָך. רּבֹותינּוּוכבׂשים ׁשּדרׁשּו (ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָ

ׁשהם ּדברים יג: ּבחגיגה זה ּפסּוק על ְְֲִִֵֶֶַַָָָז"ל

וכּו'.) עֹולם ׁשל הםּכבׁשֹונֹו ּותמידין ְְְִִִֵֶָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)ּכבׂשים, את(במדבר : ְְִֶֶָָ

וכּו' בּבקר ּתעׂשה אחד .(ה)הּכבׂש ְֲֶֶֶֶֶַַַָֹ
סֹודֹות נתּגּלה ּתפּלֹות ְְְְִִֵֶַַועל־ ידי
תעבר ּכי ּפסּוק: על ּכּמּובא ֲִַַַַָָָֹהּתֹורה,

אני אּתָך אחר::(ו)ּבּמים ּפרּוׁש ְִִִֵַַָ ַ ֵ 
זרֹות הּמחׁשבֹות הינּו ּכנגד, ְְְֲִֶֶַַַָָּתפּלֹות
ּתפּלתֹו. מבלּבלין ׁשהם ּכנגד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהם
את מבלּבלין ׁשהם מּבּול, ְְְְְִִִֵֶֶַַָונקראים
לארץ צדקה ׁשּיּתן – ותּקּונֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָּתפּלתֹו.
ּבארץ נכלל הּוא זה ידי ועל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

ע"ב.(‰) רכו דף פינחס זוהר טו.(Â)עיין סי' ולעיל עג, סי' לקמן עיין



מה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּבּתפּלה ּכּפים 529 ָ ִ ְ ַ ִ ַ ַ ַ ָ ֶמחאת

לא ארץ נאמר: עליה אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל,
זעם ּביֹום קיג)גׁשמּה זבחים ועל(כשדרז"ל , ְְְַַָָֻ

זרֹות. מּמחׁשבֹות נּצֹול הּוא זה ְֲִִֵֶַָָידי
ידי על ּתּקּונם – ּתּקנּום ּתמידין ְְְְִִִִֵֶַָוזה:
אׁשר ארץ ּבּה: ׁשּנאמר יׂשראל, ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ

ּבּה: אלקיָך ה' עיני ּתמיד ּגםוכּו' ְֱִֵֵֶַָָֹ 
מחּכים ּדארץ־ יׂשראל קנח:)אוירא ,(ב"ב ְְְֲִִִֵֶֶַָָ

הינּוועל־ מחֹו, נזּדּכְך ידי־ זה ְְְְִֵֵֶַַַֹ
ּפרּוׁש וזה ט)מחׁשבּתֹו. :(בראשית ְְֲֵֶַַ

ּוראיתיה עֹולם, ּברית לזּכר ְְְְִִִִִִָָָֹּוראיתיה

על־ יׂשראל, ארץ ּבחינֹות ידי על –ְְְִִֵֵֶֶַַָ
עֹולם, ּברית ונתּתּקן נתעֹורר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָידי־זה
ּדצלֹותא, ּברכאן ח"י ּתפּלה, ְְְְִִִִַָָָָּבחינֹות

עלמין: חי ְִִַַָצּדיק

ּכאן,[ עד מ"ד סימן מּתחּלת הענין זה ְְִִִִֶַַָָָָָּכל

אּלּו ּדברים רב ׁשמענּו וכן יחד. ְְְְִֵֵַַַָָָֹֻמחּבר

חּלקם הּקדֹוׁשה, ּבכתיבתֹו אְך אחד. ְְְְִִִִֶַַָָָָּבדרּוׁש

ידעּתי ולא ּפעמים, ּכּמה ּדרּכֹו היה וכן ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹקצת.

:]טעמֹו ְַ

מהתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבּתפּלהמחאת על־ ידי־ּכּפים ּכי – ֶ ָ ַ ְְִִִֵַַַַָ
ּבחינת נתעֹוררים ְְְִִִֶַזה
ּכמֹו הּדּבּור, ּבא ׁשּמּׁשם ְְִִִֶַַָָָּכנפים,

י)ׁשּכתּוב יּגיד(קהלת ּכנפים ּובעל : ְִֵֶַַַַָָ
ּוכתיב י)ּדבר, אדם(יחזקאל וידי : ְִִֵָָָָ

ׁשעל־ידי נמצא, ּכנפיהם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָמּתחת
אזי ׁשּלֹו, ּבּידים נתעֹורר ְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשאדם

ּכנפי]הּכנפים[ הינּו נתעֹוררים, ְְְְְִִִֵַַַַָ
אבל הּדּבּור, נתהּוה ׁשּמּׁשם ְֲִִִֵֶֶַַָָָראה,
לקּבל ּפה, ּולתּקן להכין צריכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָעדין
ׁשּמּכה ועל־ ידי ּבתֹוכֹו. הּדּבּור ְְְִֵֶֶֶַַַאת
הּפה. נתהּוה על־ ידי־ זה ּכף, אל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַּכף

אצּבעֹות, חמּׁשה – יד ּבכל ְְֲִִֶָָָָּכי
ּביד ימין יד האֹורֹות, ְְִַַַָָָוהּכאֹות
חמּׁשה, ּפעמים חמּׁשה הינּו ְְְֲֲִִִַָָָֹׂשמאל,

כ"ה וחמּׁשה)ּגימטרּיא .(עׂשרים ְְֲִִִִֶַַָָ

חמּׁשה ימין ּביד ׂשמאל יד ְְְֲִִַַַָָָֹוהּכאֹות
כ"ה; ּכן ּגם ּגימטרּיא חמּׁשה, ְְֲִִִִֵַַָָָּפעמים
חמּׁשים. ּגימטרּיא כ"ה, ּפעמים ְְְֲִִִִִֵַָָׁשני
יציאת ּפעמים חמּׁשים ּבחינֹות ְְְֲִִִִִֶַָזה
על־ידי ּכי ּבּתֹורה, ׁשּנזּכר ְְְִִִִֵֶַַַַָמצרים
מצרים מּגלּות יצאּו יֹובל ְְְִִִִֵַָָּבחינֹות

מו) דף שמות מצרים,(זוהר ּגלּות ועּקר .ְְִִִַַָ
זה ּובׁשביל ּבגלּות, הּדּבּור ְְִִִֶֶַָָָׁשהיה
ּגאּלה ועל־ידי ּפה. ּכבד מׁשה ְְְְֵֶֶַַָָָֹֻהיה



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקל ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשעל־ידי נמצא ּפה. ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָנתהּוה
וזה הּפה. נתהּוה ּבינה ׁשערי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָחמּׁשין

ד)ּבחינת –(שמות לאדם ּפה ׂשם מי : ְִִֶַָָָָ
מחאת ׁשעל־ידי נמצא, ּדיקא. ְְְִִֵֶֶַַַָָָמי
ּבחמּׁשה ימין אצּבעֹות חמּׁשה ְֲֲִִִֶַַָָָָּכף,
ׂשמאל ׁשּביד וחמּׁשה ׂשמאל ְְְְֲִֶֶַַַָֹֹׁשּביד
ּבחינת נתהּוה ימין, ׁשּביד ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּבחמּׁשה
ּכמֹו ּפה, נתהּוה ׁשעל־ידּה ְְִִֶֶֶַַָָמי,
והּפה לאדם. ּפה ׂשם מי ְִֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב:

ּכמֹו ראה, מהּכנפי הּדּבּורים ְְְִִֵֵֵֵַַַַָמקּבל
ּדבר. יּגיד ּכנפים ּובעל ְִֵֶַַַַָָָָׁשּכתּוב:
ידי ּבהתעֹוררּות נתעֹוררים ְְְְְְְִִִִֵַָּוכנפים
מּתחת אדם וידי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְִִֵֶַַָָָָָאדם,
ּבחּוׁש, רֹואים אנּו זה וכל ְְְִֵֶֶַָָּכנפיהם.
ראה. ּכנפי ּכנגד הם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּידים
נׁשּבר הּפֹוסקים: אמרּו זה ְְְְִִִִֶַָָּובׁשביל

טרפה – לּגּוף סמּוְך סי'הּגף דעה (יורה ְֵַַַָָ
הראה:נג) על־ ידי־ זה נּקב ּבוּדאי ּכי ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

מותורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

הּתפּלהמחאת ּבׁשעת זהּכף , ֶ ָ ַ ְְִִֶַַַָ
ּבין הּמּטה נתינת ְְִִִֵַַָּבחינֹות

לדרֹום הינּו(א)צפֹון מּטה, ּכי . ְְִִַָָָ
ּתפּלה ּבחינֹות זּוּוג, י'ּבחינֹות (תיקון ְְְִִִִָ

נח) תיקון ּבחינֹותועיין זה ודרֹום, וצפֹון .ְְְִֶָָ
ּבנימין אּבא ׁשהתּפּלל וזה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידים.

ה:) סמּוְך(ברכות ּתפּלתֹו ׁשּיהא ,ְְִֵֶָָ
ּבין הפרׁש יהיה ׁשּלא הינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹלמּטתֹו,

לּזּוּוג: ְִִַַָהּתפּלה

נמּתקיםּגם ּכף מחאת על־ידי ַ ְְִִֵֶַַַָָ
הויֹות, ׁשלׁש יׁש ּכי ֲִִִֵַָָֹהּדינים.
הּגדֹולה, יד ידים: ׁשלׁש ּבחינת ְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשהם

יד זה ימין ויד הרמה. יד החזקה, ְֲִֶַַָָָָָָָָָיד
החזקה. יד זה ׂשמאל, ויד ְְְֲֶַַַָָָָֹהּגדֹולה.
זה יחד, ׁשּנתחּברים הּכאה ְְְִִִֶֶַַַַַָָּובׁשעת
הּיֹוצאים, והּדּבּורים רמה. יד ְְְִִִִַַַָָָּבחינת
ׁשלׁש ּגימטרּיא מהּגרֹון, יֹוצאים ְְִִִֵֵַַָָָֹהם
על־ידי נמּתקים והם אלקים, ְְְְֱִִִִֵֵַָָֹּפעמים

ּפרּוׁש וזה הויֹות. קיט)ׁשלׁש :(תהלים ְֲֵֶָָֹ
זה נפׁש, וכּו', תמיד בכּפי ְְְִִִֶֶֶַַָנפׁשי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדּבּור. ה)ּבחינֹות :(שה"ש ְְִִֶָ
ּבחינֹות הינּו בדּברֹו; יצאה ְְְְְְִִַַַָָנפׁשי

ׁשּכתּוב ּכמֹו יח)ּתפּלה, טֹורף(איוב : ְְִֵֶָָ
ּבאּפֹו ּבחינֹות(ב)נפׁשֹו הינּו – ּבכּפי . ְְְְְִִַַַַ

על־ידי־זה, הּכף. אלתֹורתָךומחאת ְְֵֶֶַַַַָ ְָֹ

ע"ב.(‡) ה תפלה.(·)ברכות לענין זה פסוק שמובא ע"ב ה ברכות עיין
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ראׁשי־ּתבֹותׁש – ׁשלו,כחּתי ָ ְִֵֵָָָ ֵ 
אלקים, וׁשלׁש הויֹות ׁשלׁש ְְֱֲִִִַָָָָֹֹֹּגימטרּיא
עּקר ּגם הּדינים. המּתקת ְְִִִַַַַַַָהינּו
ּדקטנּות, מּמחין הּוא ְְְִִִַַָֹהּׁשכחה

ּו אלקים, אתמּבחינֹות כׁשּממּתיק ְְְֱִִִִֶֶַֹ
ותֹורתָך על־ ידי־ זה: ּבכּפיו, ְְְְֱִֵֶַַָָֹאלקים

ּפרּוׁש וזה ׁשכחּתי: צא)לא ּכי(תהלים : ְְִִֵֶָָֹ
ואפּלטהּו. חׁשק ביבי ּגימטרּיאּכי ְֲִִֵַַַָ ִ ְִִַָ

ז:)מ"ב דף התיקונים ׁשלׁש(הקדמת הינּו ,ְַָֹ
ׁשּנתּגּלהמ"ב,ּגימטרּיאידּפעמים ְִָָ ְְִִִֶֶַַָ

ּבחינֹות וזה ּבּידים, ׁשּבּלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהחׁשק
– ואפּלטהּו על־ ידי־ זה: ּכּפים. ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָמחאת

הּדינים: המּתקת ְְִִִַַַָּבחינֹות

מבּטלּגם ּכף מחאת על־ ידי ַ ְְֵֵֶַַַַָ
הּמחלקת ּכל ּכי ֲֲִֶֶַַַַָֹֹהּמחלקת,
אהרן, על קרח מּבחינת ְְֲִִִִַַַַָֹֹנמׁשכים

וימינא ׂשמאלא ּבחינת ועל־(ג)ׁשהם , ְְְִִִֵֶַַָָָ
ּבימין ׂשמאל נכללים ּכף מחאת ְְְְִִִֵֶַַָָָֹידי
וזה אחדּות. ונעׂשים ּבׂשמאל, ְְְְְֲִִִֶַַָֹוימין

צז)ּפרּוׁש, ּתבל(תהלים ּברקיו האירּו : ְִֵֵֵֵָָ
מחאתּתבל,ראתה. ּבחינֹות זה ֲֵָָ ֵ ְִֶֶַָ

זה ּוׂשמאל ע"ב, זה ימין ּכי ְִִִֶֶַַָֹּכּפים,
ּבזה, זה ׁשּנכללים ועל־ידי ְְְִִֵֶֶֶַָָרי"ו.

ּפעמים ׁשני ּגימטרּיארי"ונעׂשה , ְְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבֹוּתבל. יׁש ימין, ׁשהּוא ע"ב, ּגם ּכי ֵ ֵ ִִֵֶַָ

רי"ו. ּגימטרּיא ע"ב, ּפעמים ְְִִִַָָָֹׁשלׁש
ּכהן ּבחינת זה ע"ב, ּפעמים ְְְִִֵֶַָָֹֹּוׁשלׁשה
ועל־ הּכהן. ּוסגן הדיֹוט וכהן ְְְְֵֵֶַַַָֹֹּגדֹול
מחאת הינּו ּתבל, ׁשּנתראה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָידי

– ּברקיו האירּו על־ ידי־ זה ְְִִֵֵֶַַַַָָהּכּפים,
ּכמֹו ּברק, הּנקרא הּמחלקת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹנתּתּקן

ט)ׁשּכתּוב וחץ(זכריה חּצֹו; כּברק וּיצא : ְִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מחלקת, (בראשיתלׁשֹון ְְֲֶֶַָֹ

ותרּגּומֹו:מט) חּצים; ּבעלי וּיׂשטמּוהּו :ְְְְֲִִִֵַַַ
ּפרּוׁש, וזה ּפלּגּותא. מז)ּבעלי :(תהלים ְְֲֵֵֶַַָ

לׁשֹון כף, ּתקעּו העּמים ְְִִַָָָּכל
ּפעמים ׁשני ּכי ע"בהתחּברּות, ְְְְִִִֵַָ

:ּתקעּוּגימטרּיארי"ו, ְִִִַָ ְ 

מּכתיבת זאת ּתֹורה ׁשהעּתקּתי קדם ְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹלהיֹות

מּתחּל ּכתבּתי הּקדֹוׁש, זהידֹו מענין קצת ה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

קצת ולהיֹות ּׁשּׁשמעּתיו. מה ּכפי ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּבעצמי,

ּכן על יֹותר, קצת ׁשם מבארים ְְְִִֵֵַָָָָֹּדברים

וזהּו: טֹובים. ּכאחד ּוׁשניהם ּכן, ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהעּתקּתיו

הּתפּלה:ענין ּבעת ּכף אל ּכף הּכאת ִ ְ ַ ְְִֵֶַַַַַָָ
ּב"פרי־עץ־ חּיים" (בשערּכתּוב ְִִִֵַָ

בסופו) פ"ז עמידה הייתיחזרת ׁשלו :ִִֵָָ
טז)ויפרּפרני ג'(איוב ּבגימטרּיא ׁשל"ו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשל: וראׁשי־ תבֹות אלהים. וג' ְְֱֲִֵֵֶָָֹהויֹות
ׁשל"ו. ּגימטרּיא ׁש'לֹום, ל'ָך ְְְִִֵֵַָָָָו'יׂשם
ג' ממּתיק הויה ּפעמים ׁשג' ְְְְֲִִֶַַָָָּדהינּו
הּגדֹולה, יד ידים: ג' יׁש ּכי ְֱִִִֵַַָָָֹאלקים.
ימין יד והן: הרמה. ויד החזקה, ְְְֲִֵַַָָָָָָָָויד
יד – הּׂשמאל יד הּגדֹולה; יד ְְַַַָָָֹהּוא
הּידים חבּוקת ועל־ידי ְְֲֲִֵַַַַַָָָהחזקה;
ּכף ּכׁשמּכה ּכן ועל הרמה. יד ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָנעׂשה
ּבּתפלה, הּידים ּומחּבר ּכף ְְִִֵֶַַַַַָָאל
ּבחינת הּוא יד ּכי הּדינין, ְְִִִִִִַַָָנמּתקין

ל.(‚) ובתיקון ע"א, יז דף בראשית זוה"ק
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ועל־ אֹותּיֹות. וד' אֹותּיֹות יּוד ְְֲִִַָָהויה,
הויֹות, ג' ׁשהּוא הּידים, ג' ְֲִֵֶַַָָידי
הּדינין ׁשהם אלקים, הג' ְֱִִִִִֵֶַַָֹנמּתקין
ג' ּבגימטרּיא ׁשהּוא מהּגרֹון, ְְְִִִֵֶַַַָָהּיֹוצאין

ּכמֹווהּואאלקים. לזּכרֹון, סגּלה ְֱִֹ ְְְִָָֻ
קיט)ׁשּכתּוב תמיד.(תהלים בכּפי נפׁשי : ְְִִִֶַַָָ
ּכמֹונפׁשי, ּתפּלה, ּבחינת הינּו ַ ְ ִ ְְְְִִַַָ

ה)ׁשּכתּוב בדּברֹו.(שה"ש יצאה נפׁשי : ְְְְִֶַַָָָ
תמיד, ּכףבכּפי אל ּכף ּכׁשמּכה הינּו ְ ַ ִ ָ ִ ְְֶֶֶַַַַ

זה: ידי על הּתפּלה, ותֹורתּבׁשעת ְְְְִִֵֶַַַָ ָ ְ 
ׁשכחּתי, מחיןלא הּוא הּׁשכחה ּכי ָֹ ָ ְ ִ ְִִִַָֹ

ּוכׁשּממּתיק אלקים, ּבחינת ְְְְְֱִִִֶַַַֹּדקטנּות,
ּבמחין הּוא אזי ּכּנ"ל, ְֲִִִַַַַֹהּדינים
ּכן ועל ׁשכחה. לֹו ואין ְְְְְִֵֵַַָּדגדלּות,

ראׁשי־ ּתבֹותׁשאלתֹורתָךו – כחּתי ְ ְָָֹ ְִֵֵָָ
ג'ׁשל"ו, ׁשּממּתיק על־ידי ּדהינּו ָ ֵ ְְְְִֵֶַַַ

לֹו אין ּכּנ"ל, הויֹות ּבג' ְֱֲִֵַַָֹאלקים
ּכי הּתפּלה, ּבׁשעת ּדיקא וזה ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשכחה.
אֹו ּדקטנּות ּבמחין הּוא אם יֹודע ְְְִִֵַַָֹאז
התּגּלּות הּוא הּדּבּור ּכי ְְְִִִַַַּדגדלּות,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)הּמחין, מּפיו(משלי : ְִִִֶַָֹ
ּותבּונה: ְַַָּדעת
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¯ÈÂ‡ ,EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ e�‡L ÌB˜n‰ Ï‡ CÈLÓ‰Ïe ı¯‡Ï ıeÁ ÏL∆»»∆¿«¿ƒ∆«»∆»¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»∆¬ƒ
Á"Î· .·Bh‰ E�Bˆ¯a EÓÏBÚ ˙‡¯a EÁÎ·e .ElL Ïk‰ Èk .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL LB„w‰«»∆∆∆ƒ¿»≈ƒ«…∆¿¿…¬»»»»¿ƒ¿¿«

]˙ÈÁŒÛÎa[Á"Î Ì‰L ÌÈLB„w‰ ÌÈ„Èc ÔÈ˜¯t]˙ÈÁŒÛk[.˙ÈL‡¯· ‰NÚÓc ÔÂ˙‡ ¿»≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ∆≈»≈»¿»¿«¬≈¿≈ƒ
Û‡" :·e˙kL BÓkÌÈÓL ‰Â‰È ¯·„a" :·È˙Îe ."ÌÈÓL ‰ÁtË È�ÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È ¿∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒƒ¿«¿…»»«ƒ

ı¯‡ LaÎÏ EnÚ Ï‡¯NÈÏ ÁÎ z˙� ·Bh‰ E�Bˆ¯·e ."Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e eNÚ�«¬¿«ƒ»¿»»ƒ¿¿«»«»…«¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿…∆∆
ÏL ‡Óh‰ ¯ÈÂ‡ ÌMÓ L¯‚Ï ı¯‡‰ ˙‡ ¯‰ËÏe ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·M‰ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ««ƒ¿»«¿ƒ¿«≈∆»»∆¿»≈ƒ»¬ƒ«»≈∆
BÓk .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„˜a ı¯‡‰ Lc˜Ï ,LB„w‰ ¯ÈÂ‡ ÌLÏ CÈLÓ‰Ïe ,ÌÈnÚ‰»«ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒ«»¿«≈»»∆ƒ¿À«∆∆ƒ¿»≈¿
e�kÊz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ôk ."ÌÈBb ˙ÏÁ� Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák" :·e˙kL∆»…««¬»ƒƒ¿«»≈»∆«¬«ƒ≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈
ÌL „ÓÚpL ÌB˜Ó ÏÎa ‰kÊpL ,Ez‡Ó ‰¯e·‚e Ák e�Ï Ôz˙Â ,e�ˆn‡˙e e�pÁ˙e¿»≈¿«¿≈¿ƒ∆»…«¿»≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»»∆«¬…»
‰Ê È„È ÏÚ ¯¯BÚÏ .ÌÈtk ˙‡ÁÓ È„È ÏÚ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ˙‡ ¯‰ËÏ ,EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»∆¿«≈∆«»««¿≈¿»«««ƒ¿≈«¿≈∆
‡Óh‰ ¯ÈÂ‡ ÌMÓ L¯‚Ïe ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL LB„w‰ ¯ÈÂ‡ ÌLÏ CÈLÓ‰Ïe EÈNÚÓ Ák…««¬∆¿«¿ƒ¿»¬ƒ«»∆∆∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ»¬ƒ«»≈
˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏkÓ ‰¯‰ËÏe e�˙lÙz ˙‡ CkÊÏ ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ .ı¯‡Ï ıeÁ ÏL∆»∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«≈∆¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»ƒ≈«¬»
EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈvz ÌlkÓ .˙e¯ÈÙÎe ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯e‰¯‰ ÏkÓe ,˙B¯Ê»ƒ»ƒ¿≈¬»»»¿ƒƒÀ»«ƒ≈¿«¬∆»«ƒ«¬»∆

.ÌÈÏB„b‰«¿ƒ

e�kÊ˙eı¯‡a ÌÈ¯c‰ ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�Ú È„È ˜ÈÊÁ‰Ï ‰kÊ�Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ¿«≈ƒ≈¿»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿≈¬ƒƒ¬ƒ«»ƒ∆∆∆
‰Ê È„È ÏÚÂ .Ï‡¯NÈ ı¯‡„ ‡¯ÈÂ‡a ÌÈÏÏÎ� ‰È‰pL ‰kÊpL „Ú ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿≈∆
e�˙B‡ ÌÈÏaÏ·Ó‰ ÌÈÏeaÏa‰Â ˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ Ì‰L ,e�z‡Ó Ïean‰ ÈÓ L¯‚Ï ‰kÊ�ƒ¿∆¿»≈≈««≈ƒ»∆≈««¬»»¿«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒ»
ÌÈ‡a ÌlkL ,‰lÙz‰ ˙ÚLa Ë¯Ù·e ,˙ÈizÓ‡‰ E˙„B·ÚÓ e�˙B‡ ÌÈÚ�BÓe ,„ÈÓ»̇ƒ¿ƒ»≈¬»¿»¬ƒƒƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»∆À»»ƒ
e�È˙B�BÂÚa Èk ."Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú ,„‡Ó e�È˙BÏÙz ˙‡ ÌÈÏaÏ·Óe e�ÈÏÚ»≈¿«¿¿ƒ∆¿ƒ≈¿…«¬∆»«…«««»ƒ«¬≈
‰L˜ ¯L‡ „Ú ,"ÌÈ‰B·b‰ ÌÈ¯‰‰ Ïk eqÎÈÂ ı¯‡‰ ÏÚ „‡Ó" ÌÈn‰ e¯·b ÌÈa¯‰»«ƒ»¿««ƒ¿…«»»∆«¿À»∆»ƒ«¿ƒ«¬∆»∆

:„‡Ó ÚLÙÏ e�Èa¯‰ Èk ,‰l‡k ˙Ba¯ ˙B¯Ê ˙B·LÁÓe ÌÈÏeaÏa „‚� „ÓÚÏ«¬…∆∆ƒ¿ƒ«¬»»«»≈∆ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿…

B�Ba¯Ë¯Ùa ,e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÈÓÂ ÈÓ zÚ„È ‰z‡ ,‡lk ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»»¿»¿»…»«»»«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»
e�ÏÓÚÂ e�˜Á„Â e�È�Úa ‡� ‰‡¯ .e�··Ï ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡ .‰lÙz‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»«»≈«∆¿»≈¿≈»¿»¿≈¿»¿≈«¬»≈

e‡· Èk ÌÈ‰Ï‡ È�ÚÈLB‰" .e�ˆÁÏÂ.„ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏeˆÓ ÔÂÈa ÈzÚ·Ë .LÙ� „Ú ÌÈÓ ¿«¬≈ƒ≈ƒ¡…ƒƒ»«ƒ«∆∆»«¿ƒƒ≈¿»¿≈»√»
:"È�˙ÙËL ˙ÏaLÂ ÌÈÓ ÈwÓÚÓa È˙‡a»ƒ¿«¬«≈«ƒ¿ƒ…∆¿»»¿ƒ

B�Ba¯ÈÏÚ ¯Ë‡z Ï‡Â ‰ÏeˆÓ È�ÚÏ·z Ï‡Â ÌÈÓ ˙ÏaL È�ÙËLz Ï‡" .ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ¿¿≈ƒƒ…∆«ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿«∆¿«»«
‡p‡ ."ÌÈÓ ÈwÓÚnÓe È‡�BOÓ ‰Ïˆp‡ ,‰ÚaË‡ Ï‡Â ËÈhÓ È�ÏÈv‰ .‰Èt ¯‡a¿≈ƒ»«ƒ≈ƒƒƒ¿«∆¿»»ƒ»¿»ƒ¿«ƒ«¬«≈»ƒ»»
È�pÁ ,‡� È�„t ,‡� È�ËlÓ ,‡� È�ÏÈv‰ ,EÈÓÁ¯ ·¯k ÈÏÚ ‰ÒeÁ ,ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ‰Â‰È¿…»¿«≈»«»»«¿…«¬∆«ƒ≈ƒ»«¿≈ƒ»¿≈ƒ»»≈ƒ
¯L‡ ‰l‡k ÌÈÏeaÏ·e ˙BÓB‰˙· Èk ,"ÈtÎ EÈÏ‡ ÈzÁhL" ,Ïv‰ Ïv‰ ‰Â‰È d‰‡ ,‡�»¬»¿…»«≈«≈ƒ«¿ƒ≈∆«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆¬∆
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Ì‡ Èk ,Ïˆp‰Ï ‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ ÌeL Ú„BÈ È�È‡ ,‰l‡‰ ÌÈÓia ı¯‡‰ ÏÚ „‡Ó e¯·b»¿¿…«»»∆«»ƒ»≈∆≈ƒ≈«≈»¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ
:·e˙kL BÓk ,Ïean‰ ÈnÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ zÏv‰L ÌLk .Èz�ÚL� „·Ï EÈÏÚ»∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆¬ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈««¿∆»
Ïlt˙‡L ÌB˜n‰ ‰È‰iL È�kÊz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ôk ,"ÌÚÊ ÌBÈa dÓL‚ ‡Ï ı¯‡"∆∆…À¿»¿»«≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿∆«»∆∆¿«≈
,ÌÈ�B„f‰ ÌÈÓ Ïean‰ ÈÓ ÌMÓ ˜lÒ˙e ¯È·Ú˙Â .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„˜a LB„˜ ÂÈÏÚ»»»ƒ¿À«∆∆ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿«≈ƒ»≈«««ƒ«≈ƒ
ÌeLÏ ÁÎ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ˙‡ ÌÈÏaÏ·Ó‰ ÌÈÏeaÏa‰Â ˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ Ì‰L∆≈««¬»»¿«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒ∆«¿ƒ»¿…ƒ¿∆…«¿
ÌeLa ÌBÏLÂ ÒÁ È˙lÙz ˙‡ ÏaÏ·Ï ˙B¯ÈÙÎe ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ ÌeLÏ ‡ÏÂ ÏeaÏaƒ¿¿…¿«¬»»¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ»ƒ«¿»¿
ÔBˆ¯Ïe ÌÈÓÁ¯Ï ‰ÏÚ˙Â .‰i˜�e ‰Áˆ ‰�BÎ�e ‰kÊ È˙lÙ˙ ‰È‰˙Â .ÌÏBÚaL ÏeaÏaƒ¿∆»»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ«»¿»«»¿ƒ»¿«¬∆¿«¬ƒ¿»
˙B„BÒ ˙B�BÈÏÚ ˙B‚O‰ ‚ÈO‰Ï ‰lÙz‰ È„È ÏÚ ‰kÊ‡L „Ú ,E„B·Î ‡qÎ È�ÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«∆∆¿∆«¿≈«¿ƒ»¿«ƒ«»∆¿
ÌÈÚeLÚL EÏ ‰È‰ÈÂ .˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa e�È˙BlÙz ÌÚ ‡O�˙˙Â ¯‡t˙˙Â .‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ≈¿»»»¿ƒ¿∆¿«¬ƒ
˙¯ËÚ ˙ÈÈ‰Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .e�È˙Lw·e e�È˙BpÁ˙e e�È˙BlÙzÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«»»≈ƒÀ«»ƒ¿»∆»¿»ƒ¬∆∆
.e‡B·È ¯Na Ïk EÈ„Ú ,‰lÙz ÚÓBL .CÈ‰Ï‡ ÛÎa ‰ÎeÏÓ ÛÈ�ˆe ,‰Â‰È „Èa ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿«¿…»¿ƒ¿»¿«¡…»ƒ≈«¿ƒ»»∆»»»»
Ï‡Â .e�z‡Ó EÈ�t ¯ÈzÒz Ï‡Â .ÌÈ˜ÓÚ È˜ÓÚÓ e�È˙BÁ�‡Â e�È˙B˜�‡Â e�˙lÙz ÚÓL"¿«¿ƒ»≈¿∆¿≈¿«¿≈≈ƒ¿≈¬»ƒ¿««¿ƒ»∆≈ƒ»¿«
‰LeÁ ,ÈpnÓ ˜Á¯z Ï‡ È‰Ï‡ ,‰Â‰È È�·ÊÚz Ï‡" .e�˙˜ÚˆÂ e�˙ÚÂMÓ E�Ê‡ ÌÏÚz«¿≈»¿¿ƒ«¿»≈¿«¬»≈«««¿≈ƒ¿…»¡…««ƒ¿«ƒ∆ƒ»

:"È˙ÚeLz ‰Â‰È È˙¯ÊÚÏ¿∆¿»ƒ¿…»¿»ƒ

‰Ó ‰ÏÈÙ˙
ÔÎ·eÌÈtk ˙‡ÁÓ È„È ÏÚ ‰kÊpL ,e�È˙·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬…≈∆ƒ¿∆«¿≈¿»«««ƒ

‡ÈˆB‰Ï ,‰‡¯ ÈÙ�k Ì‰L ÌÈLB„w‰ ÌÈÙ�k ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯¯BÚÏ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿»«ƒ«¿ƒ∆≈«¿≈≈»¿ƒ
‰MÓÁ ˙‡k‰ È„ÈŒÏÚÂ .È˙Lw·e È˙pÁ˙e È˙lÙ˙a EÈ�ÙÏ ÌÈLB„˜e ÌÈÓÏL ÌÈ¯ea„ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«»»ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»
,Ï‡ÓN „ÈaL ˙BÚaˆ‡ ‰MÓÁÂ ,Ï‡ÓN „ÈaL ˙BÚaˆ‡ ‰MÓÁa ÔÈÓÈ „È ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿»∆¿«¿…«¬ƒ»∆¿»∆¿«¿…
„Ú ,‰Ê· ‰Ê ˙B¯B‡‰ ˙‡k‰ ‰ÏÚÓÏ ¯¯BÚÏ ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÔÈÓÈ „ÈaL ‰MÓÁa«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«¿»«»«»∆»∆«
.ÏB„b‰ Ï·BÈ ‡e‰L ‰�È· È¯ÚL ÌÈMÓÁ e¯¯BÚ˙ÈÂ .„ÁÈ ˙B¯B‡‰ ÌÈÏÏÎ� eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ¿¿¬ƒƒ«¬≈ƒ»∆≈«»
‰M„˜c ¯eac‰ ‡ÈˆB‰Ïe .˙ei�Áe¯Â ˙eiÓL‚a ,‰ÓÏL ‰l‡‚Ï ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿À»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿À»
,BÎB˙a ÌÈ¯eac‰ Ïa˜Ï LB„˜ ‰t Ôw˙Ïe ÔÈÎ‰Ïe ˙BNÚÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊ�Â .˙eÏb‰Ó≈«»¿ƒ¿∆«¿≈∆«¬¿»ƒ¿«≈∆»¿«≈«ƒƒ¿
,ÌÈÓÏLe ÌÈLB„˜ ÌÈ¯ea„·e ‡ÏÓ ‰Ùa „ÈÓz EÈ�ÙÏ ÔpÁ˙‰Ïe Ïlt˙‰Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿»∆»ƒ¿∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
ÏÎ ‡lÓ˙e .E„B·k ‡qÎ È�ÙÏ ÔBˆ¯Ï e�¯Ó‡ eÏÚÈÂ .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»¿»¿«¬¬»≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿∆¿«≈»

:ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓƒ¿¬≈¿»¿«¬ƒ

ÂÓ ‰ÏÈÙ˙
e�kÊ˙e‰LÏL ¯¯BÚÏ ‰kÊ�Â .ÌÏBÚaL ÌÈ�Èc‰ Ïk ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈtk ˙‡ÁÓ È„ÈŒÏÚ ¿«≈«¿≈¿»«««ƒ¿«¿ƒ»«ƒƒ∆»»¿ƒ¿∆¿≈¿»

Ì‰L .‰Ó¯‰ „ÈÂ ‰˜ÊÁ‰ „ÈÂ ‰ÏB„b‰ „È Ì‰L .‰ÏÚÓlL ÌÈLB„w‰ ÌÈ„i‰«»«ƒ«¿ƒ∆¿«¿»∆≈»«¿»¿»«¬»»¿»»»»∆≈
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ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·Ïe ˜ÈzÓ‰Ï ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .˜"Â˜È ÌÈLB„w‰ EÈ˙BÓL ‰LÏL¿»¿∆«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ
˜"Â˜È ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ‰LÏL CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â .ÔB¯baL ÌÈ‰Ï‡ LÏMÓ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒƒ»…¡…ƒ∆«»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»«≈«¿ƒ
ÌÈ�Èc‰ ÏÎ eÏha˙ÈÂ e˜zÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ì˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‰Ï‡ LÏM‰ Ï‡∆«»…¡…ƒ¿«¿ƒ»«¿≈∆¿«¿≈∆À¿¿¿ƒ¿«¿»«ƒƒ
˙e�Ë˜c ÔÈÁÓ ˙BÁ„Ï ‰kÊ�Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ≈»≈≈«»«¿ƒ¿»≈≈«»¿«»¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«¿
ÔB¯kÊÏe ˙eÏ„‚c ÌÈLB„˜ ÔÈÁÓÏ e�kÊ˙e .e�z‡Ó ‰ÁÎM‰ ˜lÒ˙e ¯È·Ú˙Â .e�z‡Ó≈ƒ»¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿»≈ƒ»¿«≈¿…ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»
È˙�LnÓ ¯·c ÁkL‡ ‡ÏÂ ,„ÈÓ˙ ‰LB„w‰ E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ ¯kÊÏ ,‰M„˜cƒ¿À»ƒ¿…∆»ƒ¿≈»¿«¿»»ƒ¿…∆¿«»»ƒƒ¿»ƒ

:ÌÏBÚÏ¿»

‰kÊ�ÂCÈLÓ˙Â ,ÔÈÓÈa Ï‡ÓN ÏÏÎ� ‰È‰ÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ Ïk Ïh·Ï ¿ƒ¿∆¿«≈»ƒ≈«¬…∆ƒ»»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜Ó Ìi˜˙e .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÔBc·‡Â ‚¯‰Â ·¯Á Ïh·˙e ,ÌÏBÚa ÏB„b ÌBÏL»»»»¿«≈∆∆¿∆∆«¬«ƒ»»¿«≈ƒ¿»

�Â" :·e˙kLe�kÊÂ e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ ı¯‡a ÌBÏL Èz˙ ∆»¿»«ƒ»»»∆¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆«¬…»≈¿«≈
‰ÓÈ‡a ,ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰·e LÙ�Â ·Ïa ‰ÏB„‚ ‰�eÎa EÈ�ÙÏ e�˙lÙz Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿»∆¿«»»¿»¿≈»∆∆¿ƒ¿¿»¿≈»
˙B·LÁÓ·e ,‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÁÓN·e ,‰·‰‡Ó LÙ� ˙¯ÈÒÓ·e ‰ÏB„‚ ‰‡¯È·e¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«∆∆≈«¬»¿ƒ¿»¿∆¿»«»«¬»¿«¬»
ÏaÏ·Ï ‰ËÈÏL ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙B¯Ê ˙B·LÁn‰ ÏÎa ¯BÚ‚˙Â .˙B�BÎ�e ˙BkÊ«¿¿ƒ¿¿»««¬»»∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿«¿≈
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מזתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

וׂשבֹוע אכֹול  ַ ָ ְ ָ ֶ ְ ַ ֲ ַואכלּתם
וכּו': ב)והּללּתם (יואל ְ ִ ַ ְ ֶ ְ 

ּבתאותמי מׁשּקע אכילה,ׁשהּוא ִ ְְֲֲִֶַַָָֻ
מאמת, רחֹוק ׁשהּוא ְֱֵֶֶַָָּבידּוע
זה ּגם עליו. ׁשֹורין ׁשּדינים ְִִִֶֶַַָָָּובידּוע
לידי יבֹוא ּגם ּדּלּות. על ִִֵַַַָָסימן

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּובּוׁשֹות, (תהליםּבזיֹונֹות ְְִֶָ
ׁשּנצרְךיב) ּכיון – אדם לבני זּלת ּכרם :ְְְִִֵֵֶָָָָֻֻֻ

ּככרּום ּפניו נׁשּתּנה לּברּיֹות ְְְִִִֶַַָָָָאדם
ו:) ּתאות(ברכות מׁשּבר ׁשהּוא מי ודע, .ְְֲִֵֶַַַַ

על עֹוׂשה הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ֲִֶַַָָָאכילה,
חכמינּו אמרּו ּכי מֹופתים. ְְֲִִֵָָָידֹו

לברכה כ:)זכרֹונם אׁשר(ברכות ּכתיב: : ְְְֲִִִֶָָָ
ּפניו ד' יּׂשא ּוכתיב: פנים, יּׂשא ְִִִִָָָָָֹלא
איְך הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא: אמר ֵֵֶַַָָָאליָך.
אמרּתי: אני ּפנים, להם אּׂשא ְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
והם ּוברכּת, וׂשבעּת ְְְְְְֵֵַַָָָָָָואכלּת
ּובכּביצה. ּבכּזית עצמן על ְְְְְְְִִֵַַַַַָָמדקּדקין
על־ידי הּוא ּפנים ׁשּנׂשיאּות ְְְִִִֵֶַָָנמצא,

ּפרּוׁש וזה אכילה. ּתאות (דבריםׁשּבּור ְֲֲִִֵֶַַָ
ּפרּוׁשלא) לאכל, והיה פני והסּתרּתי :ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

מסּתיר הּוא אכילה ּתאות ְְֲֲִִֵַַַַָעל־ ידי
ּתּקּון הּוא ּפנים, והארת ְִִִֶַָָָּפנים.
ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, ּבחינת ְְֱֲִֶֶֶַַָֹו"אמת",

ז) והּוא(מיכה ליעקב. אמת ּתּתן :ְְֱֲִֵֶַֹ
ּתפארת, הּוא יעקב ּכי ּתפּלין, ְְְֲִִִִִֶֶַַֹּבחינת
ּתפּלין ּבחינת הּגונין, ְְְְִִִִִַַָָּכללּיּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפאר, (יחזקאלהּנקראים ְְְִִֵֶַָָ
חבֹוׁשכד) ּפארָך עׁשירּות(א): ועּקר . ְְְֲֲִִֵַ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מאמת, ְְֱֲֵֵֶֶָָָּבא
לברכה קד)זכרֹונם קאי.(שבת קׁשטא : ְְְִִֵָָָָָֻ

לברכה זכרֹונם חכמינּו (פסחיםואמרּו ְְְְֲִִֵָָָָָ
זהקיט) – ּברגליהם אׁשר היקּום ואת :ְְְְֲֵֶֶֶֶַַ

קאי. ׁשעליו ׁשאמרּווזהממֹונֹו, ְֵֶָָָָ ֶ ְֶָ
לברכה זכרֹונם כד)חכמינּו והיּו(ברכות : ְְְֲִִֵָָָָָ

ּגם ּתפּליו. הּתֹולה זה – ּתלּואים ְְִִֶֶֶַַַָחּייָך
קג:)אמרּו מן(מנחות ּתבּואה הּקֹונה זה : ְְִֶֶַָָ

על־ידי ּבא ׁשהּדּלּות הינּו ְְֵֶַַַַַָהּׁשּוק;
אמת: ׁשל ּפגם על־ידי הּתפּלין, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַּפגם

יׂשראל, קּבלתּהוארץ ׁשעּקר ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ ִֶַַָָָ
יעקב, ְֲִִַַֹמּבחינת

ׁשּכתּוב לּכמֹו יעקבז)(בראשית וּיׁשב : ְֲֵֶֶַַָֹ
ארץ נקראת זה, ּבׁשביל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶּבארץ,

יא.(‡) ברכות עיין



מז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי וׂשבֹוע אכֹול 537 ַ ָ ְ ָ ֶ ְ ַ ֲ ַואכלּתם

מה:)החּיים דף ויקרא ּתפּלין(זוהר ּכי , ְִִִִַַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיים, לח)נקראים :(ישעיה ְְִִִֶַָָ

יחיּו עליהם אׁשר(ב)ה' ׁשבחּה: וזה . ְְְֲֲִִֵֶֶֶָ
לחם ּבּה ּתאכל במסּכנּות (דבריםלא ְְִֵֶֶַָֹֹ

לחםח) אֹוכל אדם לפעמים ּכי .ְִִִֵֶֶָָָ
חסרֹון מחמת ולא ענּיּות, ְְֲֲֲִֵֵֶַַֹמחמת
אם אבל אחרים, לתענּוגים ְֲֲֲֲִִִֵַַָָּתאוה
אֹוכל היה לא מאכלים, ׁשאר לֹו ְֲִֵַָָָָָָֹהיה
ארץ־ יׂשראל, ׁשבח וזה לבד. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָלחם
אּלא לחם, ּתאכל ענּיּות מחמת ֲֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ּכי אכילה. ּתאות ּובּטּול ׁשּבּור ֲֲֲִִִִֵַַַָמחמת
והׁשּפעה הארה מקּבלת ְְְִֶֶֶַַָָָָהיא
יעקב, מּבחינת ּתפּלין, ְְְֲִִִִִִַַַֹמּבחינת
עׁשירּות. ּבא ׁשּמּׁשם אמת, ְֱֲִִִִֶֶַָָמּבחינת
לא לבד, לחם ּׁשּתאכל מה ְְִֶֶֶַַַָֹֹנמצא
ׁשּבּור מחמת אּלא מסּכנּות, ְֲֲִִֵֵֵֶַַָמחמת

ּפרּוׁש וזה אכילה. יג)ּתאות :(במדבר ְֲֲִֵֶַַָ
ׁשהיא ּפרּוׁש יֹוׁשביה; אכלת ְִֵֶֶֶֶֶֶָֹארץ
ּכמֹו יעקב, מּבחינת ׁשפעּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹמקּבלת
וזה ּבארץ. יעקב וּיׁשב ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּכתּוב:
ּדא – לעֹורֹו ׂשמלתֹו היא ּכי ְְִִִֵָָּפרּוׁש:

ּתפּלין ׁשל צא:)עֹור דף סט תיקון .(תיקונים ְִִֶ
ּתפּלין: ּבחינת נכנס לכאֹורה[ׁשּבּה ְְְְִִִִִֶַָָָ

למה זה לענין יׁש חּבּור מה ּפרּוׁש, לזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאין

ּכי הּקדֹוׁשה, ּכּונתֹו נראה אְך למעלה. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשהּוא ּתפּלין, ׁשעל־ידי מבאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹלמעלה

על־ידי ׁשּזֹוכין יעקב, ּבחינת אמת, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַֹּבחינת

נּצֹולין על־ידי־זה אכילה, ּתאות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָׁשבירת

מקרא ּׁשהביא מה וזהּו ּכּנ"ל. וענּיּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמּדּלּות

ּכי ּפרּוׁש, זה. לענין וכּו' ׂשמלתֹו היא ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶָָזה,

היא ּכי והאביֹון: העני על נאמר זה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָמקרא

על ּומרּמז לעֹורֹו. ׂשמלתֹו היא לבּדּה ְְְְְִִֵַַַָָֹכסּותה

הענּיּות עּקר ׁשּמּׁשם ּבגלּותא, הּׁשכינה ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָענּיּות

ּבּתּקּונים ּכמבאר ּבּגלּות, יׂשראל .(שם)ׁשל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

לעֹורֹו ׂשמלתֹו היא וכּו' כסּותה היא ּכי ְְְְְִִִִֶָֹוזהּו:

עּקר הם ׁשהּתפּלין הינּו ּתפּלין. ּדא –ְְְִִִִִֵֶַַַָ

ּוכנסת־  הּׁשכינה ענּית על הּמגנת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשמלה

עּקר ּכי הּדּלּות. מבּטלין ּתפּלין ּכי ְְְְִִִִִִִֵַַַַָיׂשראל,

ּבחינת על־ידי נמׁשְך והעׁשירּות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּׁשפע

ּתפּל ּבחינת אמת, ּבחינת ׁשהּוא ּכְךיעקב, ין. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֹ

לפרׁש. לי ּפרּוׁש]נראה יא)וזה :(דברים ְְְִִֵֵֶֶָ
ׁשין ע"ב ּדא – עׂשב נ"אונתּתי (תיקון ְִִֵֶַָָ

כה:) דף בראשית הּגונין.וזוהר ּכללּיּות ּדא ,ְְִִַָָָ
את ּכׁשּתׂשּדד – לבהמּתָך ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָּבׂשדָך
הּגונין, ּכללּיּות יתּגּלה אז ְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּבהמּיּות,

אליָך: ּפניו ד' יּׂשא ׁשּכתּוב: ְִֵֶֶָָָָּכמֹו

הּגונין,ּוכׁשּפֹוגם ּבכללּיּות ּבאמת, ְ ֶ ֵ ְְֱִִִֶַָָָ
מּכללּיּות נעׂשה ְֲֲִִֶַַָאזי

ּבּוׁשה עליו ּובא ּבּוׁשה, ,(ג)הּגונין ְִַָָָָָָ
זּלת ּכרם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ענּיּות. ְְְֲִֶַָֻֻֻהינּו
ּגונין, לכּמה ּפניו נׁשּתּנה אדם, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלבני

ְִּככרּום:

הּׁשפעואנחנּו מקּבלין יׂשראל ּבני ַ ֲ ַ ְ ְְְְִִֵֵֶַַַָ
וׁשפע יׂשראל. ארץ ְְִֵֶֶֶֶֶַָּדרְך
יעקב, ּפני הארת היא יׂשראל, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹארץ
ּכתיב זה ּובׁשביל הּתפּלין. ְְְִִִִִֶֶַַָהארת

מט)ּבּה, ּכי(בראשית ׁשפר; אמרי הּנֹותן : ְִִֵֵֶַָָ

מד.(·) מנחות נח.(‚)עיין ובתיקון ע"ב, פט דף אמורץ, זוהר עיין
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ּתפּלין, ּבחינת ּפאר, ּבחינת זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַׁשפר
אֹותּיֹות לנּו נֹותנת ׁשהיא ְִִֶֶֶַָהינּו,
ּפרּוׁש וזה מּתפּלין. ׁשּקּבלה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָהארה

ט) אּׁשה.(קהלת עם חּיים ראה ּנֹותןה: ְִִִֵַַָ ֵ
ראׁשי־ּתבֹותׁשמריא – אּׁשה.פר ִ ְֵָ ִֵֵֶָ ָ 

ּתפּלין ּכי ּדיקא, חּיים ראה ְְְְִִִִֵֶַַָוזה:
אּילה נפּתלי וזה: חּיים. ְְְִִִִֶַַַָָָָנקראים

וכּו', אֹותּיֹותנפּתליׁשלּוחה ְְַָ ְ ָ ִ ִ
:ּתפּלין ְ ִ ִ 

הּבאּוכׁשאנּו אמת ׁשפע אֹוכלים ְ ֶ ָ ְֱִֶֶַַָ
ואחר יׂשראל, ארץ ְְִֵֶֶֶֶַַָּדרְך
הּקדֹוׁש־ ׁשל הּלּולֹו מדּברים אנּו ְְִִֶַַָָָּכְך
נעׂשה אזי הּכח, ּבזה ְֲֲֶֶַַַַָֹּברּוְך־הּוא
ׁשאמרּו ּכמֹו חדׁשה. וארץ ְְֲִֶֶַָָָָָָׁשמים

לברכה זכרֹונם דףחכמינּו הזוהר (הקדמת ְְֲִִֵָָָָ
ּתקריה.) אל – אּתה עּמי לצּיֹון לאמר :ְְִִִֵֵַַַָֹ

ׁשמים ּכי וכּו'. ּבׁשּתפי עּמי, אּלא ְְִִִִִִֶַַָָָֻעּמי
ּפני הארת על־ ידי נעׂשה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהחדׁש
על־ידי נעׂשה החדׁשה והארץ ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹיעקב,
ּדרְך הּׁשפע ׁשהֹולכת יׂשראל, ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָארץ
עכׁשו ׁשּברא נמצא, יׂשראל; ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ
נמצא, אחרים; ּומּזלֹות ְֲִִִֵַַָָָׁשמים
מטּבע ׁשהיה הּטבע ְְֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמׁשּנה
נעׂשה עכׁשו ּכי הראׁשֹונים, ְֲִִִֶַַַַָָָּבּמּזלֹות
ׁשעל־ידי נמצא, חדׁשים. ְְֲִִֵֶַַָָָמּזלֹות
מֹופתים נעׂשה אכילה, ּתאות ְֲֲֲִִִֶַַַָׁשּבּור

ְָּופלאֹות:

מּתחּלה ּכתבּתי הּתֹורה זאת ְְִִִַַַָָָֹּגם
ּדברים ּכּמה ּבּה ונמצאּו ְְְְְְִִִַַָָָּבעצמי,
ּפרּוׁש סּיּום ּגם יֹותר. ְִִֵֵַָֹמבארים

ּכאן נחסר "ואכלּתם" ְְְֲִֶֶַַַַָָהּמקרא
ּגּלה זה ּׁשחּסר ּומה הּקדֹוׁש, ְִִִֵֶֶַַָָּבלׁשֹונֹו
נסחא ּגם העּתקּתי ּכן על וכּו', ְְְְִֵֶֶַַַָֻזה

וזהּו: ּבעצמי. ׁשּכתבּתי ְְְְִִֶֶַַָֹזאת

אתואכלּתם והּללּתם וׂשבֹוע אכֹול ַ ֲ ַ ְ ֶ ְְְִֶֶַַָָ
ּכי – וכּו' אלקיכם ה' ְֱִֵֵֶֹׁשם
יכֹול אכילה, מּתאות ׁשּיצא ֲֲִִִֶַַָָָָמי
מׁשּקע ׁשהּוא ּומי מֹופת. איׁש ְְִִִֵֶָֻלהיֹות
ׁשקרן. ׁשהּוא סימן אכילה, ְְֲֲִִֶַַַָָָּבתאות
יצא ׁשּכבר צּדיק איׁש אפּלּו ְְֲִִִֵֶַָָָוכן
ונפל מּמדרגתֹו ונפל ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָמהּתאוה,
ׁשקר ׁשּיצא סימן – אכילה ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָלתאות
עליו ּדין ׁשּיׁש ּכן ּגם מֹורה וכן ְִִִֵֵֵֶֶַָָמּפיו.
ענּיּות. סימן הּוא וגם ְְְֲִִַַָָלמעלה,

ּכתיבוהענין, ח)ּדהּנה ואכלּת(דברים : ְ ָ ִ ְ ָ ְְְְִִֵַָָ
טענת מּזה ולכאֹורה, ּוברכּת; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָוׂשבעּת
למּלאת ולׂשּבע לאכל הרע ְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹֹהּיצר
אְך ה'. את לברְך ואחר־ ּכְך ְְְֵֶַַַַָָנפׁשֹו,
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְֱִִֵֶֶַָָָָּבאמת

כ:) פנים,(ברכות יּׂשא לא אׁשר ּכתיב: :ְֲִִִֶָָֹ
וכי וכּו', אליָך ּפניו ה' יּׂשא ְְְִִִֵֶָָָּוכתיב:
אמרּתי: ׁשאני וכּו', ּפנים אּׂשא ְְֲִִִֶֶַָָָֹלא
מדקּדקין והן ּוברכּת, וׂשבעּת ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָואכלּת
וזהּו ּכביצה. ועד מּכזית עצמן ְְְְְִִֵֶַַַַָָעל
מדקּדקין יׂשראל אם נפלא: ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרמז
ועד מּכזית רק הרּבה, לאכל ְְְְֱִִִִֵֶַַַַֹלבלי
ה' יּׂשא ּבבחינת: הם אזי ְְֲִִִֵֵַַָָּכביצה,
אְך ּפנים. נׂשיאּות יׁש ואז ְְִִֵַָָָָּפניו;
ּכי וכּו'; הן מּכלל וׁשלֹום, חס ְְְְִִֵֵֶַַָלהפְך,
אכילה, ּבתאות מׁשּקעים הם ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻּכאׁשר
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וזהּו וׁשלֹום. חס ּפנים, הסּתרת ְְְֲִֶַַַַָָָאזי
לא) לאכל;(דברים והיה פני והסּתרּתי :ְְְְֱִִֶַַָָָֹ

ּבתאות מׁשּקעים הם אם ְְְֲִִֵַַַָֻּכלֹומר,
חס פני, והסּתרּתי אזי: ְְְֲֲִִִַַַַָָאכילה,

הּואוהּנהוׁשלֹום. ּפנים נׂשיאּות ְְָ ִ ֵ ְִִָ
על ּבּכּונֹות ּכמבאר אמת, ְְֱִֶַַַַָָֹּבחינֹות
הּוא אמת ּתּקּון מּדֹות, ְְֱִִֵֶֶֹׁשלׁש־ עׂשרה
ּכי ׁשאמרנּו, וזהּו ּפנים, ְְִִֶֶֶַַָָָהארת
מאמת, רחֹוק הּוא ּבאכילה ְֱֲִֵֶַַָָָֻהמׁשּקע
מּדת ׁשהּוא ּפנים, ּבהסּתרת הּוא ְְִִִֶַַַָָּכי

ּכּנ"ל: ֱֶַַאמת

ׁשלוהּנה מּׁשפע נּזֹון ּכּלֹו העֹולם ּכל ְ ִ ֵ ִִֶֶַָָָֻ
וארץ ּכּידּוע. יׂשראל, ְְִֵֶֶֶֶַַָָארץ

מןיׂשר הּׁשפע מקּבל ּבעצמֹו אל ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ּכּנאמר יעקב, מּדת ׁשהּוא (מיכהאמת, ֱֱֲִֶֶֶַַַַֹ

מּדתז) והּוא ליעקב; אמת ּתּתן :ְְֱֲִִֵֶַַֹ
והּוא הּגונין. ּכללּות ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַָָּתפארת,
ּגם ׁשהּוא ּומים, אׁש ׁשמים, ְִִִֵֶַַַָּבחינֹות
ּבּתֹורה מרּמז וזה הּגונין. ּכללּות ְְְְִֵֶַַָָָָֻּכן

יג) ּדקׁשה,(במדבר יֹוׁשביה. אכלת ארץ :ְְֶֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשקר הֹוציאּו ׁשהמרּגלים אמת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַהן
ׁשּלהם ׁשקר נכּתב איְך אְך ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּפיהם,

אמת ׁשהיא ּובהכרח,(ד)ּבּתֹורה , ְְֱִֵֶֶֶַַָ
ּדבר ּבהם נרמז הּללּו ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבּדברים
אכלת, ארץ הּנ"ל: לרּמז ויׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹאמת.
הּוא והׁשּפעתּה ׁשאכילתּה ְְְֲִֶַַָָָָָּכלֹומר
ּבחינֹות ׁשהּוא יֹוׁשביה, ְְְִִִֶֶָמּבחינֹות
ּכּנ"ל. אמת מּדת ׁשהּוא יעקב, ֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹוּיׁשב
ּתפּלין, ּבחינֹות ּכן ּגם ְְְִִִֵַוהּוא

יעקב. מּדת ׁשהּוא ּפאר, ְְֲִִִֵֶֶַַָֹׁשּנקראים
אּילה יׂשראל: ארץ נקראת ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָועל
ּכמֹו ׁשפר; אמרי הּנֹותן ְְְִֵֵֶַָָׁשלּוחה
לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
אּילה היא יׂשראל ארץ ְְִִֵֶֶַַָָָּכלֹומר:
והׁשּפעתּה ּפרֹותיה, לבּׁשל ְְְְֵֵֶַַָָָָָׁשלּוחה
ּבחינֹות ׁשהּוא אמת, מּמּדת ְֱִִִֶֶַהּוא
והינּו: ּתפּלין. ּבחינֹות ְְְְְִִִִֶֶַּתפארת,
לׁשֹון הּוא ׁשפר ּכי ׁשפר, אמרי ְְִִֵֵֶֶֶַָהּנֹותן
ויׁש ּתפּלין. ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַּפאר,

אֹותּיֹותנפּתלילרּמז: :ּתפּליןהּוא ְֵַַ ְ ָ ִ ְִ ִ ִ 

זה ּכןועל ּגם לרּמז ט)יׁש ראה(קהלת : ְ ַ ֶ ְְֵֵֵֵַַ
ּכי אּׁשה; עם –אּׁשהחּיים ִִִִִַָ ָ 

פר.ׁש'מריא'ּנֹותןה'ראׁשי־ ּתבֹות ֵֵַָ ִֵ ְֵָ ֶ
נקראין ּתפּלין ּכי חּיים; ראה ְְְְְִִִִִִֵַַָוהינּו:
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָחּיים,

מד)לברכה יחיּו,(מנחות עליהם ה' : ְְֲִִֵֶָָ
נאמר ּבתפּלין ּכי ּתפּלין, על ְְְְֱִִִִִִֶַַָּדדרׁשּו

כח) ׁשם(דברים ּכי הארץ עּמי ּכל וראּו :ְִֵֵֶַָָָָ
וכּו' עליָך נקרא ו)ה' והינּו:(ברכות . ְְְְִֶַָָ

– אּׁשה עם ּתפּלין, ׁשהּוא חּיים, ְְִִִִִֵֶַָראה
ׁשפר, אמרי הּנֹותן ְִֵֵֵֵֶַָָראׁשי־ּתבֹות:
ּכּנ"ל: ּתפּלין ּבחינֹות ּכן ּגם ְְִִִֵֶַַַׁשהּוא

ּתאכלוזהּו: במסּכנת לא אׁשר ארץ ְ ֶ ְְֲִֵֶֶֶַֹֹֻ
לחם ח)ּבּה ארץ,(דברים ּכלֹומר, ; ְֶֶֶֶַָ

הּוא ואז אמת, ּבחינֹות ְְֱִֶֶָׁשהּוא
ּבֹוחר ואינֹו ּפנים, הארת ְְִִִֵֵֶַָָּבבחינֹות
– במסּכנת לא ּכן ועל ְְְְְִִֵֵַַֹֻּבתפנּוקים.

רח.(„) בלק בזוהר זה כעין עיין
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ּבּה ּתאכל – וענּיּות ּדּלּות ֲֲִֵַַַַָֹמחמת
מחמתלחם רק מעדּנים, ׁשאר ולא , ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ

מפׁשט והּוא אמת, ּבבחינֹות ְְְֱִִֶֶָֻׁשהּוא
רק ּבֹוחר ואינֹו אכילה, ְֲֲִִֵֵַַַָמּתאות
ארץ נקראת ּכן ועל לאכל. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַֹּבלחם
הׁשּפעתה ּכי החּיים, ארץ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
יעקב עליו: ׁשּנאמר יעקב, ֱֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹמּמּדת

מת לא ה:)אבינּו ּכן(תענית ּגם והּוא . ְִֵֵַָֹ
חּיים. ׁשּנקראים ּתפּלין, ְְְִִִִִִֶַָּבחינֹות

אזינמצא, אמת, ּבמּדת האֹוחז ּכי ִ ְ ָ ְֱֲִִֵֶַַָ
מּמּדת ההׁשּפעה ּכי ּברוח, ְְְִִִֶַַַַַָָָָּפרנסתֹו

רמז וזה ּכּנ"ל. קד)אמת קׁשטא(שבת : ְְֱֶֶֶֶַַָֻ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּכי ְְִִִֵֵַָָָָקאי;

קיט)ּדרׁשּו ּכל(פסחים ואת ּפסּוק: על ְְֶַָָָ
אדם ׁשל ממֹונֹו זה – וכּו' ְְֶֶַָָָהיקּום

וזהּו: וכּו'. –קׁשטאׁשּמעמידֹו ְְֲִֶֶַֻ ְ ָ 
אזי: אמת, ּבמּדת –האֹוחז זהקאי ְֱֲִֵֶַַָָ ֵ ֶ

ּופרנסתֹו רגליו, על ׁשּמעמידֹו ְְֲִֶַַַַָָָָממֹונֹו
הּוא ּכי קאי, לא ׁשקרא אְך ְְִִֵֶַַָָָּברוח.
אמת. ּבחינֹות ׁשהּוא ּפנים ְְְֱִִֶֶַַָָּבהסּתרת

ּכן ּתבֹואועל ׁשּלא צרה ּכל על ְ ַ ֵ ֶַָָָָֹ
ׁשּיׂשראל מאחר ּכי ּתענית, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָּגֹוזרין
הסּתרת ּבבחינֹות הם ּבצרה, ְְְְִִִֵַַָָָנתּונין
ּגֹוזרין ּכן ועל ּדינים. ּבחינֹות ְְְִִִִִֵַָּפנים,
ואזי אכילה. ּתאות לׁשּבר ְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָּתענית,
ּפנים, ּונׂשיאּות הארֹות ּבחינֹות ְְְִִִִֶֶָָיהיה
ּובּטּול המּתקת ּבחינֹות ְְִִֶַַָׁשהּוא
ׁשהן ּפנים אּׂשא לא וכי ּכּנ"ל, ְִִִִֵֶֶַַַָָֹהּדינים

וכּו': ְְְְִַמדקּדקין

רּבֹותינּוּובזה ּבדברי נפלאֹות ּתבין ָ ֶ ְְְִִִֵֵַָָ
לברכה כד)זכרֹונם ,(ברכות ְְִִָָָ

ּתלּואים חּייָך והיּו ּפסּוק: על ְְְִֶֶַַָָָׁשּדרׁשּו
אמרּו ּגם ּתפּליו. הּתֹולה זה (מנחות– ְְִֶֶַַָָ

זהּוקג:) הּפלטר. מן הּקֹונה זה – :ְִֵֶֶֶַַַ
אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו ּכי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹׁשאמרנּו,
מאחר ּכי אחד. ּדבר ּוׁשניהם ְִִֵֵֶֶַַַָָָחּיים,
ּבּתפּלין, ּופֹוגם ּתפּליו, ּתֹולה ְְִִִֵֶֶַָׁשהּוא
ּבהסּתרת הּוא אזי אמת, מּדת ְְֱֲִֶֶַַַַָׁשהּוא
ׁשּלֹו, הּׁשפע ונתמעט ְְִִֵֶֶַַַָּפנים,
לקנֹות וצריְך מצמצמין, ְְְְְִִִָָָֻּומזֹונֹותיו
ארץ על ּכתיב ּכן ועל הּפלטר. ְְְִִֵֵֶֶַַַַמן

יא)יׂשראל, ה'(דברים עיני ּתמיד : ְִִֵֵֵָָ
ּבּה, יּכֹוןאלקיָך לא ׁשקרים ּדֹובר ּכי ְֱִִִֵֶָָֹֹ
עיני קא)לנגד יׂשראל,(תהלים ארץ אְך , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבּה ה' עיני ּתמיד אמת, מּדת ֱִִִֵֵֶֶַָָׁשהיא
ְוכּו':

נפׁשֹו,והּנה לׂשבע אֹוכל ּכׁשהּצּדיק ְ ִ ֵ ְְְִֵֶַַַַ
הּגׁשמּיּות, ּתאוה מחמת ְְֲֲִֵַַַַָֹולא
ונּזֹון ּפנים, נׂשיאּות ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִִִַַָאזי
זֹו אכילה ּבכח וכאׁשר אמת. ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָֹמּמּדת
אזי לה', ּולהּלל להֹודֹות ְְֲֵֵַַַעֹומד
ׁשהם אמת, ּדּבּורי מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶיֹוצאין
ׁשהּוא ּתפארת, מּדת יעקב, ְְֲִִִֶֶֶַַַֹּבחינת
ׁשמים, ּבחינת והּוא הּגונין. ְְְְִִִַַַָָָּכללּות
ארץ־ ּבחינת ּכן וגם ּומים. ְְִִֵֵֶֶַַַאׁש
מּמּדת ּכן ּגם ׁשהׁשּפעתּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל,
נעׂשה זה ּבכח ועל־ ּכן ּכּנ"ל. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַֹֹיעקב
לברא להּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְִַָָָֹֻׁשּתף
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אמת, ּבבחינת ׁשהם וארץ, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשמים
ׁשּנֹובעים הּקדֹוׁשים ְְְִִִֶַָּבדּבּוריו
אמת ּבבחינת ּכן ּגם מּמּנּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַויֹוצאים
ארץ־ ּכי למעלה, ׁשאמרנּו וזהּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָּכּנ"ל.
והינּו: ׁשלּוחה, אּילה היא ְְְְִִֵַַָָָָיׂשראל
מּבחינֹות הּנּזֹון ּכי ׁשפר; אמרי ְְִִִִִֵֵֶַַָהּנֹותן
ׁשלּוחה, אּילה ׁשהיא יׂשראל, ְְִִֵֶֶֶַָָָָארץ
הּנֹותן אזי: אמת, ּבחינֹות ְֱֲִִֵֶֶַַׁשהיא
ׁשּנֹותנת ּכלֹומר, – ׁשפר ְְִֵֶֶֶֶַָאמרי
לׁשֹון ׁשפר, אמרי ּומּכחּה ְְְִִֵֵֶַָָָֹמעצמּה
ּכן ועל אמת, אמרי ׁשהם ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַּתפארת,
ּכן ּגם ׁשהם וארץ, ׁשמים לברא ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹיּוכל

נאמר ועליו ּכּנ"ל. אמת (ישעיהמּמּדת ְֱֱִִֶֶַַַַָָ
אלנא) – אּתה עּמי לצּיֹון ולאמר :ְְִִֵַַָָֹ

עבדי אנא מה עּמי; אּלא עּמי ְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּתקרי
וכּו' אּתם אף ּבמּלּולי, וארעא ְְְְְִִֶַַַַָָׁשמּיא

ּכּנ"ל ה.)ּבמּלּולא דף הזוהר ּכי(הקדמת , ְִִַַָ
לברא יּוכל האמּתּיים, ְְֲִִִִִַַָָֹּבּדברים

וארץ. לצּיֹון;[ׁשמים ולאמר וזה: ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשהּוא אמת, אמרי ידי על ְְְֱִֵֵֶֶַַהינּו
ארץ־ אמרי צּיֹון, אמרי ְְְִִִִֵֵֶֶַּבחינת
על־ ידי־ אמת, ּבחינת ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֶֶַַָיׂשראל,
וכּו' עּמי ּתקרי אל – אּתה עּמי ְְִִִֵֶַַַָָזה:

ׁשמים]ּכּנ"ל לברא ׁשּיכֹול וכיון . ְְִִֵֶַַַָָָֹ
מֹופתים לעׂשֹות יּוכל חדׁשים, ְֲֲִִֶַַָָָוארץ
יתּברְך הּׁשם ּכי ּובארץ. ְִִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשמים
הּטבע, ּדרְך ּפי על עֹולמֹו ְִִֶֶֶַַַַָמנהיג
הּגלּגּלים הנהגת ּפי על הּוא ְְְִִֶַַַַַַַַָוהּטבע
לברא יכֹול ׁשהּצּדיק וכיון ְְִִֵֶַַַַָָָֹּכּידּוע,
ּכל מׁשּנה הּוא אזי חדׁשים, ְֲֲִִֶַַַָָָׁשמים

ועל־ ּכן חדׁש, טבע ועֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָהּגלּגּלים,
מֹופתים, לעׂשֹות יכֹול הּוא ְְֲִַַַָּבוּדאי

ׁש ודּוק:ׁשהם ּפלא, והענין הּטבע. ּנּוי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
וׂשבֹועוזה: אכֹול –ואכלּתם ְֶַ ֲ ַ ְ ֶ ָ ְ ָ ַ 

והן מעט הן ּׁשּתאכלּו, מה ְְְְֵֵֶַַַֹּכלֹומר,
מׁשּקעים ּתהיּו ולא ּתׂשּבעּו, ְְְְְְִִִֵַָֹֻהרּבה,
ּבבחינת ּתהיּו אזי – אכילה ְְְֲֲֲִִִִַַַַָּבתאות
אמת. מּמּדת ונּזֹונין ּפנים, ְְֱִִִִִִֶַָנׂשיאּות

זֹו: אכילה ׁשםּובכח את והּללּתם ְְֲִַָֹ ִ ַ ְ ֶ ֶ ֵ 
אלהיכם ּתהיּוה' אזי ּכּנ"ל, – ֱ ֵֹ ֶ ְֲִַַַ

לברא להּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ְְִִַָָָֹֻׁשּתפין
וזהּו וארץ. עׂשהׁשמים אׁשר ְֲִֶֶַָָָ ֶ ָ ָ 

אּלאעּמכם, "עּמי" ּתקרי אל ּדהינּו: ִ ָ ֶ ְְְִִֵֶַַַָ
ׁשּתּוכלּו וכיון וכּו'. אנא מה ְְְֲִִֵֶָָָ"עּמי",

אזי וארץ, ׁשמים –לברא להפליא ְְֲִִֶַַָָָֹ ַ ְ ִ 
ּומֹופתים נפלאֹות לעׂשֹות ְְְֲִִֶַָׁשּתּוכלּו

ּדסּים והינּו ּובארץ. ולאּבּׁשמים ְְְְִִֵֶַַַָָָ ֹ
– וכּו' הּואיבׁשּו הּבּוׁשה ּבחינת ּכי ֵ ְֹ ְִִַַָ

סּמקא אזל ּכי הּגונין, ּכללּיּות ּכן ְְִִִֵֵַַָָָָָֻּגם
חורא נח:)ואתי מׁשּתּנה(ב"מ ּופניו , ְְְִִֵֶַָָָָ

ּתפארת, מּדת והּוא ּגונין, ְְְְִִִֶֶַַָָלכּמה
ּדברי ּמתקּו ּומה הּנפּולין. ְְְִִִִֵַַָמּמּדֹות

זה לפי לברכה זכרֹונם (ברכותרּבֹותינּו ְְְִִִֵֶַָָָ
מׁשּתּנהו:) ּפניו לּברּיֹות ׁשּנצרְך ּכיון :ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכי ּגונין. לכּמה ׁשּמׁשּתּנה ְְְְִִִִֶֶַַָָּככרּום,
מּפני והינּו לּברּיֹות, ׁשּנצרְך ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכיון
ּבהסּתרת והּוא אמת, ּבמּדת ְְְְֱִֶֶַַַַָָׁשּפגם
ּכללּות אמת, מּדת ׁשהּוא ְֱִִֶֶַָָּפנים,
מׁשּתּנין ּפניו ועל־ּכן ּכּנ"ל, ְְְִִִֵַַַַַָָָהּגונין
ּכן ּגם ׁשהּוא ּגונין, לכּמה ְְְִִֵֶַַָָּככרּום
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ּכי הּנפּולין, מּמּדֹות ּתפארת ְְִִִִִִֶֶַַמּדת
ועּתה וכּו'. עׂשה זה לעּמת זה ְְְֶֶֶַַָָָֻאת

חמר ּכמין נדרׁש הּזה :(ה)הּמקרא ְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּבבחינת – וׂשבֹוע אכֹול ְְְֲִִֶַַַָָואכלּתם
לעׂשֹות ּתּוכלּו ואז ּכּנ"ל. ְְֱֲֶַַַָאמת
להפליא, עּמכם עׂשה אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָנפלאֹות:
ּכי לעֹולם; עּמי יבׁשּו ולא אזי: ְְֲִִֵַַַַָֹֹּכּנ"ל.
ּכללּות אמת, ּבבחינֹות ׁשאּתם ְְֱִִֵֶֶֶַַַָמאחר
להתּבּיׁש, צריכין אינכם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָהּגונין,
ּבמּדֹות הּגונין ּכללּות ְְְִִִֶַָָׁשהיא

ּכן: על עּמיהּנפּולין. יבׁשּו ולא ְְִֵַַ ֵֹ ַֹ ִ 
ּבׂשדָךוזהּו:.לעֹולם עׂשב ונתּתי ְ ָ ְ ֶ ְְְִֵֶַָָ

ּכמבאר וׂשבעּת. ואכלּת ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹלבהמּתָך
נא)ּבּזהר ובתיקון כה: דף הּוא(בראשית עׂשב : ֵֶַַֹ

ׁשלׁשה ראׁשין, ּתלת שי"ן, ְְִָָָֹע"ב
והינּו: הּגונין. ׁשהּוא ּבׂשדאבֹות, ְְְְִֶַַָָ ָ ְ 

– הּבהמּיּותלבהמּת ׁשּתׂשּדד ִ ְ ֶ ְ ֶ ְֲִֵֶַַַ
–ׁשּלָך, וׂשבעּת לאכלואכלּת ְְֶ ָ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ֱֶֹ

אזי: – ּבמעט להסּתּפק רק ְְְְְֲִִֵַַַַָֹֻולׂשּבע,
עׂשב:  ֶ ֵ ִ ַ ָ ְונתּתי

מז תפילה

e�È·‡‰ÚB¯ e�ÚB¯ ·˜ÚÈ LB„˜ e�LB„˜ e�¯ˆBÈ e�Ï‡Bb e�‡¯Ba e�¯Èc‡ e�kÏÓ »ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈¿≈¿≈¿«¬…≈≈
Ïh·Ï ‰kÊpL ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈¿ƒ≈¿«¬∆»«ƒ«¬»∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿«≈
ÌeˆÓˆ· È�eiÁ È„k ËÚÓ ÏÎ‡Ï ,ËÚna ˜tzÒ�Â .È¯Ó‚Ï e�z‡Ó ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLÏe¿«≈«¬«¬ƒ»≈ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿«≈«À»∆¡…¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿
e�¯ÊÚ˙Â .e�a¯wÓ ÔB·Ú¯‰ Ïh·˙e L¯‚˙e ¯ÈÒ˙Â .epnÓ ÚaNÏÂ ,ÏB„b ˜ec˜„·e¿ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ∆¿»ƒ¿»≈¿«≈»¿»ƒƒ¿≈¿««¿≈
˙ÈfkÓ È˙ÏÈÎ‡a ˜c˜„Ï ‰kÊ‡Â .˙ËÚÓ ‰ÏÈÎ‡a e�LÙ� ÚÈaN‰Ïe e�ÓˆÚ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿≈¿«¿ƒ««¿≈«¬ƒ»À∆∆¿∆¿∆¿«¿≈«¬ƒ»ƒƒ««ƒ
.·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰È‰È È˙ÏÈÎ‡ ËÚÓe .‰ˆÈ·k „ÚÂ¿«¿≈»¿«¬ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆ƒ¿¿«
ı¯‡ ‡e‰L .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ˙B·BË ˙BÚtL‰ ÏÎÂ È˙Ò�¯Ùe È˙B�BÊÓ CÈLÓ‡L È�kÊ˙e¿«≈ƒ∆«¿ƒ¿««¿»»ƒ¿»«¿»≈∆∆ƒ¿»≈∆∆∆

:˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ ˙BÚtL‰‰ Ïk L¯L ÌML ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ ‰LB„w‰«¿»∆∆««ƒ∆»…∆»««¿»¿»«¿»

ÔÎ·ee�È·‡ ·˜ÚÈ ÏL B˙cÓa ÏÏÎ� ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡L ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e È�¯ÊÚz ¿≈««¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆«¬…»ƒ
ÌeL ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz ˙Ó‡ È¯·c ¯a„Ï ‰kÊ‡Â .˙Ó‡ B˙cnL ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»∆ƒ»¡∆¿∆¿∆¿«≈ƒ¿≈¡∆»ƒ¿…≈≈
,È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .ÔBˆ¯a ÔÈa Ò�‡a ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÈtÓ ¯˜L ¯·c¿«∆∆ƒƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ≈¿…∆≈¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ
È¯·cÓ ÈÓˆÚ ˜ÈÁ¯‰Ï ‰kÊ‡Â .˙eÚËa elÙ‡ ¯˜L ¯·c ÌeLa ÏLÎ� ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆ƒ¿»¿¿«∆∆¬ƒ¿»¿∆¿∆¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿≈

ז.(‰) קהלת
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ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ˙e ."˜Á¯z ¯˜L ¯·„Ó" :·e˙kL BÓk ,˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ¯˜L∆∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ
‡ÏÂ .È··Ïa ˙Ó‡ ¯a„Ïe ,˙Ó‡‰ C¯„a ‚‰�˙‰Ï ;ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎa ˙Ó‡ LÈ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¡∆¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿∆∆»¡∆¿«≈¡∆ƒ¿»ƒ¿…

.Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ˙Ó‡‰ ˙c˜� Êk¯nÓ ¯eÒ‡ ‡ÏÂ ‰h‡∆∆¿…»ƒ∆¿«¿À«»¡∆»ƒ¿…

‡ÏÓ„ÒÁ ˙·„�Â ÌpÁ ˙�zÓ· ÈÏ Ôz ,·ÈË‰Ï ‰a¯Óe „ÒÁ ·¯ ,ÌÈlc Ô�BÁ ,ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ≈«ƒ«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«∆∆
¯L‡ Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .˙Ó‡ ˙cÓƒ«¡∆ƒÀ«ƒ¿»∆»ƒ≈¡∆¿«¬…∆∆¿«¿»»¬∆
ı¯‡a Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ïlt˙‰Ï ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ."Ì„˜ ÈÓÈÓ e�È˙B·‡Ï zÚaL�ƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆
ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL .ÌMÓ ‰Î¯a‰Â ÚÙM‰ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆«¿«¿»»ƒ»∆«»¿»»¿«¬ƒ¿«ƒ
e�Ï ÔÈÓÊ˙Â ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ Ez‡Ó ·BË ÏÎÂ ‰·BË ‰Ò�¯Ùe ÌBÏLÂ¿»«¿»»»¿»≈ƒ¿»≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ»
e�ÎÈ¯ˆz Ï‡Â .„B·Î·e ˙Á�·e ¯z‰a ,Ì‰Ï C¯ËˆpL Ì„˜ Ez‡Ó ÁÂ¯a e�˙Ò�¯t«¿»»≈¿∆«≈ƒ¿…∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆≈¿««¿»¿««¿ƒ≈

‡ÂÏ‰ È„ÈÏ ‡ÏÂ Ì„Â ¯Na ˙�zÓ È„ÈÏ ‡Ï.Ì˙ …ƒ≈«¿«»»»»¿…ƒ≈«¿»»»

e�È·‡‡lÓ ."ÌÏBÚ CÏÓe ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ .˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È" .ÔÓÁ¯‰ ·‡ »ƒ»»«¬»¿…»¡…ƒ¡∆¡…ƒ«ƒ∆∆»«≈
EÈ�ÙÏ Èk ,e�a¯wÓ ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLÏ ‰¯‰Ó e�kÊÂ ÌÈÓÁ¯a e�È˙BÏ‡LÓƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿«≈¿≈»¿«≈«¬«¬ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»∆
ÏÚ ÈÏ LiL ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�Ó ÌÈÙÏ‡ ‰nÎÂ ,È··Ï ˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ‰z‡Â Ïk‰ ‰Ï‚�ƒ¿∆«…¿«»≈««¬¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ«
ÈnÚ ‰NÚ .ÏÏk ‰Ê ÏÚ ÈLÙ�a ˙BˆÚ ˙ÈLÏ Ú„BÈ È�È‡ ¯L‡ „Ú ,ÌÈ„„ˆ ‰nkÓ ‰Ê∆ƒ«»¿»ƒ«¬∆≈ƒ≈«»ƒ≈¿«¿ƒ«∆¿»¬≈ƒƒ
È�Lc˜Â ,ÌpÁ ˙�zÓ· È�pÁ È�pÁ .ÈÏÚÙÓk È�ÏÓ‚z Ï‡Â ,ÌÈÓMaL È·‡ EcÒÁk¿«¿¿»ƒ∆«»«ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈ƒ»≈ƒ¿«¿«ƒ»¿«¿≈ƒ
E�Bˆ¯k ,˙Ó‡a ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLÏ ‰¯‰Ó È�kÊÂ .„ÒÁ ˙·„�a ‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜·ƒ¿À»¿»∆¿»¿ƒ¿«∆∆¿«≈ƒ¿≈»¿«≈«¬«¬ƒ»∆¡∆ƒ¿¿
˙Ó‡a „·Ï ÏB„b‰ EÓLÏ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜· ‰È‰È È˙ÏÈÎ‡ ËÚÓe .·Bh‰«¿«¬ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿«»¿«∆¡∆
˙B„B‰Ï ‰ÏB„‚ ‰M„˜a È˙ÏÈÎ‡ ÁÎa ‰kÊ‡Â .ÏÏk Ûeb‰ ˙Â‡z ÌeL ÈÏa ,BzÓ‡Ï«¬ƒ¿ƒ«¬««¿»¿∆¿∆¿…«¬ƒ»ƒƒ¿À»¿»¿
¯‡ÙÏe ,„ÈÓz ˙Ó‡ È¯·c ¯a„Ïe ,„ÈÓz LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ÁaLÏe Ïl‰Ïe¿«≈¿«≈«¿ƒ¿«»¿«»»ƒ¿«≈ƒ¿≈¡∆»ƒ¿»≈
‰ÏB„‚ ‰M„˜a ˙Ó‡· È¯eac È„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡L „Ú ,B˙eÎÏÓ „B·k ÌL ÏÚ È¯ˆBÈÏ¿¿ƒ«≈¿«¿«∆∆¿∆«¿≈ƒƒ∆¡∆ƒ¿À»¿»
‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL ÌÈ‡¯Ba‰ ,˙ÙBÓ ÈL�‡ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÏÎa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»««ƒƒ¬ƒƒƒ«¿≈≈«¿ƒ»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
Ìb ‰kÊ‡Â .ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈizÓ‡ ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓ ÌÈNBÚÂ ,ÌÈizÓ‡‰ Ì‰È¯ea„a¿ƒ≈∆»¬ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ«»«ƒ»»∆¿∆¿∆«
E˙e‰Ï‡ ÌÒ¯ÙÏe ˙Bl‚Ï ,ÌÏBÚa ÌÈizÓ‡ ÌÈ˙ÙBÓ ˙BNÚÏ ÏB„b‰ EÁÎa Ôk≈¿…¬«»«¬¿ƒ¬ƒƒƒ»»¿«¿«¿≈¡…¿
„·Ï ‰z‡ Èk ÌlÎ eÚ„ÈÂ .ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ Ez¯‡Ù˙Â EÏ„‚Â EzÏLÓÓe E˙e�„‡Â«¬»¿∆¿«¿¿¿»¿¿¿ƒ¿«¿¿¿»»≈»¿≈¿À»ƒ«»¿«
Ì‰Ï z˙� ¯L‡ ,Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ E˙·‰‡ ÌˆÚ e¯ÈkÈÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯a EÓÏBÚ ‚È‰�Ó«¿ƒ»¿ƒ¿¿«¿«ƒ…∆«¬»¿∆«¿ƒ¿»≈¬∆»«»»∆
ÏL B�Ba¯ .ÌÏBÚa ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓ ˙BNÚÏÂ ,Ì˙lÙ˙a Ú·h‰ ˙BpLÏe Ïh·Ï Ák…«¿«≈¿««∆«ƒ¿ƒ»»¿«¬¿ƒ¿ƒ»»ƒ∆
CÏÈÏ È�kÊzL ÔÙ‡a ,EÈÓÁ¯a ‰ˆ¯zM ‰Ó ÈnÚ ‰NÚ ."ÈtÎ EÈÏ‡ ÈzÁhL" ,ÌÏBÚ»ƒ«¿ƒ≈∆«»¬≈ƒƒ«∆ƒ¿∆¿«¬∆¿…∆∆¿«≈ƒ≈≈

:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ „ÈÓz ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰ÏÂ EÈËtLÓ ¯ÓLÏÂ EÈwÁa¿À∆¿ƒ¿…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿«»ƒ≈«»¿«»
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È�kÊÂ.‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ,‰LB„w‰ ı¯‡Ï ÌÈiÁ‰ ı¯‡Ï ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·ÏÂ CÏÈÏ ¿«≈ƒ≈≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆««ƒ¿∆∆«¿»ƒ«¿≈»
ÛÙBzÒ‰Ïe LB„w‰ ‰¯ÈÂ‡Ó ·‡LÏÂ ‰È˙B·‚¯ ˜M�Ïe d¯ÙÚa ÏÏBb˙‰Ï¿ƒ¿≈«¬»»¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ¿…≈¬ƒ»«»¿ƒ¿≈
¯L‡ ı¯‡‰ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÌBÏLÏ ‰¯‰Ó ‡B·Ï È�kÊÂ ,ÈÏÚ ÌÁ¯Â È�pÁÂ ÒeÁ .dlˆa¿ƒ»¿»≈ƒ¿«≈»«¿«≈ƒ»¿≈»¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»∆¬∆
¯L‡ ı¯‡" ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ .˙BM„˜ ‰¯NÚa ‰LB„w‰ ı¯‡ ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ da z¯Áa»«¿»»ƒ»»¬»∆∆«¿»«¬»»¿À∆∆««ƒ∆∆¬∆
L¯Bc EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ¯L‡ ı¯‡ .da Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï ,ÌÁÏ da ÏÎ‡z ˙�kÒÓ· ‡Ï…¿ƒ¿≈À…«»∆∆…∆¿«…»∆∆¬∆¿…»¡…∆≈

:"‰�L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰�M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È È�ÈÚ „ÈÓz d˙B‡»»ƒ≈≈¿…»¡…∆»≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»

ÒeÁ,EÈ�ÙlÓ ÈzLwaM ‰Ó ÏÎÏ ‰¯‰Ó ‡B·Ï È�kÊÂ ,È�ÚÈLB‰Â ÈÏÚ ÌÁ¯Â È�pÁÂ¿»≈ƒ¿«≈»«¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ»¿≈»¿»«∆ƒ«¿ƒƒ¿»∆
‰¯‰Ó ÌBÏLÏ ‡B·ÏÂ ,˙Ó‡a ˙Ó‡ ˙cÓÏ ˙BkÊÏÂ ,È¯Ó‚Ï ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLÏ¿«≈«¬«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ«¡∆∆¡∆¿»¿»¿≈»
È�·ÏÂ ÈÏ „ÈÓz CÈLÓ˙Â ,¯ÒÁ‰ ÔÓe ˙ei�Ú‰ ÔÓ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â .Ï‡¯NÈŒı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆ƒ»¬ƒƒ«…∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
‰·BË ‰Ò�¯Ùe ‰Î¯·e ‰·BË ÚÙL .Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÏe e�˙¯·Á ÏÎÏe È˙È·≈ƒ¿»∆¿»≈¿»«¿≈ƒ¿»≈∆«»¿»»«¿»»»
ÏÎa e�a ¯‡t˙zL ‰kÊ�Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ·BË ÏÎÂ ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ÌÈÓÁ¯Â¿«¬ƒ¿«ƒ¿»¿»≈«»¿«»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
e�˙B‡ ÏÈv˙Â ."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈ" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .˙BÓÏBÚ‰»»ƒÀ«»ƒ¿»∆»ƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»¿«ƒ»
ÌÈÓÁ¯ ‡Ïn˙Â .e�z‡Ó EÈ�t ¯ÈzÒz Ï‡Â .˙BLe·e ˙BÙ¯Á È�ÈÓ ÏkÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒƒ»ƒ≈¬»¿««¿ƒ»∆≈ƒ»¿ƒ»≈«¬ƒ
e�ÏÈv˙Â .e�ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â ,„ÈÓz Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ»≈¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ≈»≈¿«ƒ≈
:·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ ,e�ÈÏ‡ EÈ�t ·ÈL˙Â .˙BÚ¯Â ˙B¯ˆ È�ÈÓ ÏkÓ e�ËlÓ˙e¿«¿≈ƒ»ƒ≈»¿»¿»ƒ»∆≈≈ƒÀ«»ƒ¿»∆»
‰¯È‡‰ .EÈwÁ ˙‡ È�„nÏÂ Ec·Úa ¯‡‰ EÈ�t .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰Â‰È ‡OÈ"ƒ»¿…»»»≈∆¿»≈¿»»∆»≈¿«¿∆¿«¿≈ƒ∆À∆»ƒ»
Ìi˜Â ."‰ÏÒ e�z‡ ÂÈ�t ¯‡È ,e�Î¯·ÈÂ e�pÁÈ ÌÈ‰Ï‡ .EcÒÁ· È�ÚÈLB‰ Ec·Ú ÏÚ EÈ�Ù»∆««¿∆ƒ≈ƒ¿«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ»¿≈»≈»»ƒ»∆»¿«≈
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מחתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

מעלּתם אׁשר ּבמיעל וכּו' ּבי ַ ֲ ֶ ְ ַ ְ ֶ ִ ְ ְ ֵ 
וכּו': צין מדּבר קדׁש  ְ ִ ַ ְ ִ ֵ ָ ַ ִ ְמריבת

לב) (דברים

לטבצירי יצירה – וּייצר ּבחינת: זה ֵ ֵ ְְְִִִֶֶַַָָ
לׂשכר יצירה לביׁש; ְְְְִִִָָָָיצירה

לענׁש כז.יצירה דף בראשית ובברכות(א)(זוהר ְְִֶָֹ
ּבחינתסא) וזה ורחמים. ּדין ּבחינת ,ְְְְֲִִִִֶַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּולד, נֹוצר ׁשּׁשם ְִֶֶַָָָָָָּבינה,
ב) וׁשם(משלי ּתקרא. לּבינה אם ּכי :ְְִִִִַָָָ

מּׁשם ּכי ודין, חסד ּבחינֹות: ְְְִִִִֵֶֶָׁשני
מתערין סּכה,והיא.(ב)ּדינין ּבחינת ְְִִִִָ ִ ְִַָֻ
ׁשּכתּוב קלט)ּכמֹו ּבבטן(תהלים ּתסּכני : ְְְִֵֶֶֶָֻ

מה הּתפּלה, ּכח ּבחינת והיא ְְְִִִִִַַַַָֹאּמי.
עצמֹותי ּכל ּבכח, ְְְְִִֶַַַַָֹּׁשּמתּפּללין

וכּו' לה)ּתאמרנה ּבחינת(תהלים והּוא . ְְְְִַַָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו י)סּכה, ּבגידים(איוב : ְְִִֶָָֻ

ׁשאדם ּכח ּכי ּתסֹוככני. ְְֲִִֵֶַַָָָֹועצמֹות
ּדעבּדא אתון כ"ח הם ּבּתבֹות ְְְְִֵֵַַַָָֻמכניס
העֹולם. נברא ׁשּבהם ְְִִִֵֶֶָָָָּדבראׁשית,
נברא ׁשּבהם מאמרֹות ְֲֲִֶֶַַָָָָָועׂשרה

פ"ה)העֹולם מכ"ח(אבות ּכח מקּבלין , ְְִֵַַָָֹ
מדּבר ׁשאדם והּדּבּורים אּלּו. ְְְִִֵֵֶַַַָָָאתון
ׁשל הּדּבּורים עצמן הם ְְִִֵֶַַַָֹּבכח,

ּבחינת וזה (ישעיההּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא. ְְִֶַַָָ
עצמםנא) הם ּכי ּבפיָך; ּדברי ואׂשים :ְְְִִִֵַַָָָָ

מעׂשיו ּכח והם ה', קיא)ּדבר .(תהלים ְְֲֵַַַָֹ
הם העֹולם, נברא ׁשּבהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָוהּמאמרֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו חסד, פט)ּבחינת :(תהלים ְְִֶֶֶַָ
והחסד יּבנה; חסד עֹולם אמרּתי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכי
וזה: חּבּוק. ּבחינת סּכה, ּבחינת ְְְִִִֶַַָֻהּוא
ידי ּובצל אזי: – ּבפיָך ּדברי ְְְֲִִִֵַַָָָָואׂשים
ׁשהיא סּכה, ּבחינת ׁשהיא ְִִִִִִֶֶַָֻּכּסיתיָך,

ימין יד חּבּוק יד, צל פנחסּבחינת (זוהר ְִִִֵַַָָ
ּדּבּוריםהאבל:ריד:) ׁשאינם ּדּבּורים ֲ ָ ִִִִֵֶַָ

סּכת ׁשּנתעֹורר ּגֹורם אזי ְְֲִִֵֵֶַַֻקדֹוׁשים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו עּכּו"ם, סּכת ְְִֶַַָֻנֹוצרים,

קמד) ׁשוא(תהלים ּדּבר ּפיהם אׁשר :ְֲִִֶֶֶָ
חּבּוק ׁשהּוא ׁשקר, ימין ְִִִִֶֶָָוימינם

ּפרּוׁש וזה אחרא. לא)ּדסטרא :(שם ְְְֳִֵֶָָָ
ּכי – לׁשֹונֹות מריב ּבסּכה ְְְְִִִֵֵָֻּתצּפנם
חס ּגֹוברים, עּכּו"ם ׁשל ְְְִֶֶַַּכׁשּלׁשֹונֹות
עם ריב היא הּׁשכינה אזי ְְֲִִִִַַָָוׁשלֹום,

קיא.(‡) דף בהר, מהימנא ע"ב.(·)וברעיא י דף ויקרא זוהר
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ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא, ּבריְך ְְְִֶָָֻקדׁשא
מד:)ּבּתּקּונים דף כא הרים(תיקון ׁשמעּו : ְִִִִַָ

ּבגלּותא. ּבנהא על ריב ּדאיהי ְְְִִִִַָָָָריב,
רּבי איהי ּבארץ־יׂשראל מה:)ּכי דף ,(שם ְְִִִִִֵֶֶַָ

"רּבי". ונעׂשה "ריב" אתון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנתהּפְך
ּכח על־ ידי – ארץ־יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹועּקר

ׁשּכתּוב ּכמֹו קיא)מעׂשיו, ּכח(תהלים : ְֲֶַַָָֹ
נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד ְֲֲִִֵֶַַַַָָָמעׂשיו
ּבחינת הינּו הּזה, ּכׁשּכח אבל ְְְֲִִֶֶַַַַָֹּגֹוים.
אּמֹות ּגֹוברים אזי נפּגם, ְְֲִִַָָֻֻסּכה,
ונעׂשה ׁשקר, ימין ּגֹובר ְְֲִֵֶֶֶַָָהעֹולם,
על ריב איהי אזי "ריב", ֲִִִִִֵַַַמ"רּבי"
ּומארצם אביהם מּׁשלחן ׁשּגלּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻּבנהא,

ּתפּלהּובׁשביליצאּו: הינּו סּכה, זה, ִָָ ְ ִ ְְִֶַָָֻ
זה ּובׁשביל לבנים. סגּלה היא ְְְְִִִִֶַָָֹֻּבכח,
עצרת, ׁשמיני – סּכֹות אחר ְֲִִֵֶֶֶַַֻּתכף
הּטּפה, וקֹולטת עֹוצרת ְְִֶֶֶֶֶַַָָׁשהּנּוקבא

ּתּפיל שמיניׁשּלא בכוונות בסופו בפע"ח (כמבואר ִֶַֹ
אּמי;עצרת) ּבבטן ּתסּכני ּבחינת: וזה .ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻ

עּבּור. ּבחינת נעׂשה סּכה ּבחינת ְְְֲִִִֶַַַַָֻהינּו
ה' על חּנה וּתתּפּלל זה: ְְִִִֵֶַַַַָּובׁשביל

א) ּדיקא(שמואל־ א על ּבחינת(ג)– ׁשהיא , ְְִִֶַַַָ
לבנים, סגּלה ארץ־ יׂשראל ּגם ְְְִִֵֶֶַָָָָֻֻסּכה.
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו

טז:) מארצָך,(ר"ה לָך לְך ּתזּכה: וׁשם ְְְְִֵֶֶֶַָ
ּבנים ה' נחלת ּכי קכז)לבנים. ,(תהלים ְֲִִִַַָָ

ׂשכר הּבטן, ּפרי ׂשכר מחמת: ְְְֲִֵֶֶַַַָָָוזה
ּכי אּמי. ּבבטן ּתסּכני ּבחינת ְְְִִִִִֵֶֶַָֻֻסּכה,
ּכח ידי על הּוא ארץ־יׂשראל ְְִִֵֵֶֶַַַָֹעּקר

וכּו' מעׂשיו ּכח ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֲֲֶַַַָָָֹמעׂשיו,
הּוא הּזה וכח וכּו'. נחלת להם ְְֲֵֶֶַַַַָָֹלתת
ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל סּכה, ְְְִַַַַָָָֹֻּבחינת
ּתסֹוככני, ועצמֹות ּבגידים ְְְְֲִִִִֵַַָּבחינת:
ידי ּובצל ּבפיָך ּדברי ואׂשים ְְְְִִִִֵַַָָָָּבחינת:

ו)ּבחינתוזהּכּסיתיָך: ל:(מיכה הּגיד ְִִִ ֶ ְִִַ ִ ְ 
מּמ ּדֹורׁש ה' ּומה ּטֹוב מה  ְ ִ ֵ ָ ַ ָ ָאדם

– מׁשּפט עׂשֹות אם הּדיןּכי זה ִ ִ ֲ ִ ְ ָ ִֶַ
כד) מכות ּתחת(כשדרז"ל ׂשמאלֹו ּבחינת: ,ְְִַַַֹ

ב)לראׁשי –.(שה"ש חסד זהואהבת ְְִֹ ַ ֲ ַ ֶ ֶ ֶ
הּפנימּיים. חסדים והצנעּבחינֹות ְְְֲִִִִִַָ ַ ְ ֵ ַ 

– ּבחינתלכת מּקיפים, ּבחינֹות זה ֶ ֶ ְְִִִִֶַַ
ׁשּתים הם הּסּכה ּדפנֹות ּכי ְְִִֵַַָָָֻֻסּכה.
ּוׁשליׁשית והֹוד, נצח ׁשהם ְְְִִִֵֶֶַָָָּכהלכתן,

טפח ו:)אפּלּו ּבחינֹות(סוכה ׁשהּוא , ְֲִִֶֶַ
לכת, והצנע ּבחינֹות: וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַיסֹוד.
מגּלה יסֹוד, ּבחינֹות זה – ְְְְְִֵֶֶַַַוהצנע

טפח ּומכּסה כ:)טפח –(נדרים ולכת ; ְְֶֶֶֶֶַַַ
והֹוד. נצח ּבחינֹות אלקיזה ה' עם ְִִֶֶַָ ֱ ֶֹ 

הּדר ּכל ּכי ארץ־ יׂשראל, ּבחינת זה –ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּכמי ּדֹומה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶָּבארץ

קי:)אלֹוקי ארץ־יׂשראל(כתובות ּכי , ְֱִִֵֶֶַָ
ּכּנ"ל: מעׂשיו מּכח ולעתידנעׂשה ְֲֲִֶַַַַַָֹ ֶ ָ ִ 

על־ידי העֹולם אּמֹות ׁשּיתנּסּו ְְִֵֶַַָָָֻלבֹוא
סּכה נתקּים(ד)מצות אז ג), אז(צפניה : ְְִִֵַַָָָֻ

ברּורה. ׂשפה העּמים ּכל אל ְְִֶֶַָָָָָֹאהּפְך
ׁשלׂשפה ּתבֹות ראׁשי ריּפכרׂש– ָ ָ ֵֵֶָָ ְָ ִ

אזה ּגם ּכּנ"ל. סּכה ּבחינת הינּו ּבטן, ַ ְְִֶַַַַַָָָֻ
יהיה ולא לׁשֹונֹות, ריב ְְְְִִִֵֶַֹנתהּפְך

שם.(‚) אוה"ח ובפירוש קלז, דף תולדות זוהר ועיין ע"ב, ע"ט דף אחרי ג.(„)זוהר דף זרה עבודה עיין
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אחת ׂשפה ויהיה ּכּנ"ל, ריב ְְְִִִֶֶַַַָָָּבחינת
אמת, יתּגּבר ואז אחד. ׁשכם ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָלעבדֹו

ׁשּכתּוב יב)ּכמֹו ּתּכֹון(משלי אמת ׂשפת : ְְֱִֶֶַָ
יחזרּו עּכּו"ם אפּלּו הינּו, ְְֲִַַַַַָלעד;

וזה אחד. ׁשכם ד)לעבדֹו אם(בראשית : ְְְְִֶֶֶָָ
– פתׂשראׁשי־ ּתבֹותׂשאת,תיטיב ְִֵ ֵ ְֵֵָ ַ

–ּתמתא תיטיב לא ואם ּפתחלּכֹון. ֱ ִֶ ְִִֵַֹ ֶַ
ראׁשי־ּתבֹותרּטאתח רחלֹובץ, ַ ֵֵֵָָָ ֵ 

ריב, ּבחינת אנּפין, ּבחזרת ְְְְֲִִִֵַַַַַַָלמפרע
אּמין ּדמתּגּברין ּבגלּותא, ריב ְְְְִִִִִֶַָָֻׁשהיא
ּפיהם אׁשר לׁשֹונֹות, ריב ְְְֲִִֶֶָָּדעלמא,

וכּו': ׁשוא ּבמיּפרּוׁש:וזהּדּבר ְְְִֶָ ֶ ְֵ ֵ 
– החסדים,מריבת מי ּבחינת זה ְ ִ ַ ְֲִִֵֶַַָ

לׁשֹונֹות, מריב ׁשּמּצלת סּכה, ְְִִֵֶֶֶַַָֻּבחינת
מריב ּבסּכה ּתצּפנם ׁשּכתּוב: ְְְְִִֵֵֶָָֻּכמֹו

ּכּנ"ל. רקם,קדׁשלׁשֹונֹות ּתרּגּומֹו ְַַָ ֵ ְֶֶַ
ּכּנ"ל, צירי ּבחינת וצּיר, רּקם ְְְִִִֵֵֵֵַַַלׁשֹון

הּולד. יצירת ציןׁשּמּמּנּו –מדּבר ְִִִֶֶַַָָ ְ ַ ִ 
ּתמרים לׁשֹון הּברזל, הר ציני ְְְְִִֵֶַַַָלׁשֹון

לב:) ּפרּוׁש,(סוכה וחּלּוף. ּתמּורה לׁשֹון ,ְְְִֵָ
להם צּוה הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ִִֶַָָָָּכי
ׁשּילמדּו ּכדי הּסלע, אל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַׁשּידּברּו
וענׁש, ׂשכר על קל־וחמר ְִֵֶֶַַָָָָָֹֹיׂשראל

והם רׁש"י, ]ּפגמּו[ּכפרּוׁש ְְְִֵֵַָ
וׁשלֹום, חס וגרמּו, ְְְְִַַָָּבהּדּבּור,
וגרמּו לׁשֹונֹות, הריב ׁשל ְְְְְִִֶַָָהתּגּברּות
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשקר, ימין ְְְְִִֶֶֶַָהתּגּברּות
ּפרּוׁש: וזה וכּו'. ׁשוא ּדּבר ּפיהם ְְְֲִִֵֶֶֶֶָאׁשר
קדׁש, ּתמּורת ּתמּורה, לׁשֹון ְְְִֶַָֹצין,
ּדקדּׁשה, סּכה ּתמּורת צירי, ְְְִֵֵַַָָֻֻּתמּורת
וׁשלֹום. חס ּבקלּפה, סּכה ְְֲִִֶַַָָָֻנעׂשה

ענׁשם: זה ּתראהּובׁשביל מּנגד ּכי ְְִִִֶָָ ִ ֶ ֶ ִ ְ ֶ 
תבֹוא, לא ארץ־יׂשראלוׁשּמה ּכי ְ ָ ָ ָֹ ְִִֵֶֶָ

ּכּנ"ל: מעׂשיו מּכח ֲִַַַַָֹהּוא

מח תפילה

˙ÂÎÂÒÏ
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·Bh‰ ‡ˆÓÏ CÈ‡Â ,Èa Le·k‰ ·Bh‰ ‡ˆÓÏÂ NtÁÏ ‰kÊ‡ ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a ,ÈLÙ�a¿«¿ƒ¿≈∆…∆∆¿∆¿«≈¿ƒ¿…««»ƒ¿≈ƒ¿…«
.˙eÎÈ‡Â ˙enÎÂ ˙e‰Óa „‡Ó ÌÈÏB„b‰Â ÌÈa¯‰Â ÌÈÓeˆÚ‰ È˙B�BÂÚa ÈpnÓ ˜lzÒpL∆ƒ¿«≈ƒ∆ƒ«¬«»¬ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿«¿≈
Èz¯a„Â .ÈÙ ÈÁ˙Ù Èz¯ÓL ‡Ï Èk ,„‡Ó ‰a¯‰ ¯eac‰ Ì‚Ùa ÈzÓ‚tM ‰Ó Ë¯Ù·eƒ¿»«∆»«¿ƒƒ¿««ƒ«¿≈¿…ƒ…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
C¯ÚÂ ¯eÚL ÔÈ‡L „Ú ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È˙BÈ‰ ÌBiÓ ÌÈÓe‚t ÌÈ¯eac ‰nÎÂ ‰nÎ«»¿«»ƒƒ¿ƒƒ¡ƒ«««∆«∆≈ƒ¿≈∆
¯‡Le ,‰t Ïea�Â ÌÈ¯˜Le ˙e�ˆÈÏÂ ˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰ ÔBLÏe ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ,¯tÒÓeƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ∆¿»
„‡Ó ÌÈÓe‚t Ìlk ÈlL ‰M„˜c ÌÈ¯eac‰ ÏÎ elÙ‡ Ì‚Â .„‡Ó ‰a¯‰ ÌÈÓe‚t ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿…¿«¬ƒ»«ƒƒƒ¿À»∆ƒÀ»¿ƒ¿…

ÓÌeL ÈÏa ÌÏL ¯eac ÔÈ„Ú ÈtÓ ‡ˆÈ ‡Ï ÌÏBÚÓ ¯L‡ ÈÎ¯„ Èz·MÁ ¯L‡ „Ú ,„‡¿…«¬∆ƒ«¿ƒ¿»»¬∆≈»…»»ƒƒ¬«ƒƒ»≈¿ƒ
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È·‡.È¯ÊÚ· ‰È‰ ÌÈÓMaL È·‡ .ÈÏÚ ÏÓÁ ÌÈÓMaL È·‡ .ÈÏÚ ÌÁ¯ ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ«≈»«»ƒ∆«»«ƒ¬…»«»ƒ∆«»«ƒ¡≈¿∆¿ƒ
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‡ÏÓ˙Ó‡a EÈÏ‡ ÈaÏ Ë‰ .·BËÏ Ú¯Ó È··Ï ˙‡ CÙ‰ ,·ÈË‰Ï ‰a¯Ó ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ«¿∆¿≈ƒ¬…∆¿»ƒ≈«¿«ƒƒ≈∆∆¡∆
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Á"Î È˙lÙ˙ È„È ÏÚ e¯¯BÚ˙ÈÂ .ÔÓˆÚa ‰Â‰È È¯·„]˙ÈÁŒÛk[,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓc ÔÂ˙‡ ƒ¿≈¿…»¿«¿»¿ƒ¿¿«¿≈¿ƒ»ƒ»≈»¿»¿«¬≈¿≈ƒ
,e�ÈÏÚ ÏB„b‰ EcÒÁ CÈLÓ˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ .ÌÏBÚ‰ ‡¯·� Ì‰aL ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ Ì‰L∆≈¬»»«¬»∆»∆ƒ¿»»»¿«¿≈∆«¿ƒ«¿¿«»»≈
.LB„w‰ Elˆa ÛÙBzÒ‰Ï ‰kÊ�Â ,E�ÈÓÈa e�˙B‡ ˜aÁ˙e ,EÓBÏL ˙kÒ e�ÈÏÚ Ò¯Ù˙Â¿ƒ¿…»≈À«¿∆¿«≈»ƒƒ∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«»

Â e�„Úa Ô‚˙ÂÏˆ·e .˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a e�ÈÙ„B¯Â e�È‡�BNÂ e�·ÈB‡ ÏkÓ e�ÏÈv˙ ¿»≈«¬≈¿«ƒ≈ƒ»¿≈¿¿≈¿¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
."È�˜aÁz B�ÈÓÈÂ ÈL‡¯Ï ˙Áz BÏ‡ÓN" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .e�¯ÈzÒz EÈÙ�k¿»∆«¿ƒ≈ƒÀ«»ƒ¿»∆»¿…««¿…ƒƒƒ¿«¿≈ƒ

È�¯ÊÚ˙ÂÌÚ Èe‡¯k dpÓÊa ‰kÒ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊpL ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁ·e EÈÓÁ¯a ¿««¿≈ƒ¿«¬∆«¬»∆»«ƒ∆ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«À»ƒ¿«»»»ƒ
·BË ·Ï·e ,da ÌÈeÏz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯˙Â ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t Ïk»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«ƒ¿«¿ƒ»¿≈
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Ì"ekÚ ˙kÒ ÌÈ¯ˆB� ˙kÒ Ïh·˙e ¯˜Ú˙Â ¯bÓ˙e ÏÈtL˙Â ÚÈ�Î˙Â .‰ÏB„‚ ‰ÁÓN·e¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ«¿«¿ƒ¿«≈¿«¬…¿«≈À«¿ƒÀ««
˙Ó‡‰ ¯Èa‚˙Â ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜M‰ Ïh·˙e ."¯˜L ÔÈÓÈ Ì�ÈÓÈÂ ‡ÂL ¯ac Ì‰Èt ¯L‡"¬∆ƒ∆ƒ∆»¿ƒƒ»¿ƒ»∆¿«≈«∆∆ƒ»»¿«¿ƒ»¡∆
,„ÚÏ ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙN" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .˙ÏÙp‰ „Âc ˙kÒ ˙‡ ÌÈ˜˙Â ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ∆À«»ƒ«…»∆ƒÀ«ƒ¿»∆»¿«¡∆ƒ»«
e�ÈÏÚ CÎBÒ˙e ,‰LB„w‰ E˙kÒa e�˙B‡ ÔÈtˆ˙Â ¯ÈzÒ˙Â ."¯˜L ÔBLÏ ‰ÚÈb¯‡ „ÚÂ¿««¿ƒ»¿»∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿À»¿«¿»¿≈»≈
¯˜Ú˙Â .ÏÏk e�ÈÏÚ Ák ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙B�BLÏ ·È¯Ó È�ÏÈv˙Â ,LB„w‰ Elˆa¿ƒ¿«»¿«ƒ≈ƒ≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»∆…«»≈¿»¿«¬…
ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï ‰¯‰Ó È�kÊ˙e .ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰l‚˙e ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜M‰«∆∆ƒ»»¿«∆»¡∆»»¿«≈ƒ¿≈»»¿∆∆ƒ¿»≈»»∆

:‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ‰LB„w‰«¿»ƒ«¿≈»

e�kÊÂ.E˙¯B˙Ïe E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ .ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ�·Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ«¬»¿¿ƒ¿»¿¿»∆
¯Ó‡ÈÂ Ô‡Î Â¯ÈÎÊÈ Ï"¯ ÌÈ�· ÏÂ„È‚ ¯Úˆ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï ‰ˆÂ¯˘Î)
.e�ÈˆÏÁ È‡ˆBÈ ÏÎÏe e�È˙B�·ÏÂ e�È�·Ï Ô˙Â ÌÁ¯Â ÏÓÁÂ ÒeÁ ('ÂÎÂ Ù"·ÙÏ Ë¯Ùaeƒ¿»«¬…¿«≈¿≈¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈¬»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯ .('ÂÎÂ Ù"·Ù ‰cÏi‰Ïe .'ÂÎÂ Ù"·Ù „Ïi‰Ï Ë¯Ù·e) .ÌÈÎe¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁ«ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿«∆∆¿««¿»«≈¬≈∆
eÓ‰È .Ì˙B�Le Ì‰ÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,ÌÈk¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁ Ì‰Ï Ô˙Â ,Ì˙B·‡ ˙eÎÊa e�ÈÏÚÂ¿»≈ƒ¿¬»¿≈»∆«ƒƒ«¬Àƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿»∆¡
ÌÈ·BhÏ ‰Â‰È ‰·ÈËÈ‰" .Ì˙B¯ˆÏ Èc ¯Ó‡˙Â ,e�ÈÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ EÈÓÁ¯ ‡� e¯ÓkÈÂ ‡�»¿ƒ»¿»«¬∆¬≈∆¿»≈¿…««¿»»≈ƒ»¿…»«ƒ
ÔÈ‡Â ˙‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ı¯t ÔÈ‡" .Ì˙B�Ó¯‡a ‰ÂÏL ÌÏÈÁa ÌBÏL È‰È ."Ì˙BaÏa ÌÈ¯LÈÏÂ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»«¿»¿«¿¿»≈∆∆¿≈≈¿≈
„‡Ó ‰bNÈ ,¯ÚˆÓ Ì˙ÈL‡¯ .Ì˙B¯Bc ˙B¯B„Ïe ,˙B¯B„Ïe „ÚÏ ,Ì˙B·BÁ¯a "‰ÁÂ¿̂»»ƒ¿»»«¿¿»≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆¿…
ÏÈv˙Â .Ì˙BÓLe ÌÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk ,‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k .Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»≈«¬…«¿»¿»¿«ƒ
.‰ÏÁÓe Ú‚� È�ÈÓ ÏkÓe Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯‰ ÔÈÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ È„ÏÈ ÏÎÂ Ì˙B‡»¿»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈≈«ƒ»»ƒ∆«»ƒ»ƒ≈∆««¬»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ Ì‰Ï ÁÏL˙ÂekÊÈÂ .Ì‰È„È‚ ‰"ÒLe Ì‰È¯·‡ Á"Ó¯ ÏÎÏ ¿ƒ¿«»∆¿»¿≈»ƒ«»«ƒ¿»¿«≈»≈∆¿»ƒ≈∆¿ƒ¿
e‡ˆiL ‰kÊ�Â ÌÈÓÈÚpa Ì‰È˙B�Le ·Bha Ì‰ÈÓÈ el·È .ÌÈÓi˜Â ÌÈ‡È¯a ÌÈiÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿«¿≈∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆≈¿
ÔÚÓÏ e�ÈÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯ .˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ˙B¯B„ È¯B„Â .‰a¯‰ ˙B¯Bc Ì‰Ó≈∆«¿≈¿≈«»««≈¬≈∆¿»≈¿««
Ôe·e�È „BÚ" .ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ C¯‡Ï ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï ÌÏc‚˙e ,EÓL¿∆¿«¿≈¿»¿À»¿«¬ƒƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿

:"eÈ‰È ÌÈp�Ú¯Â ÌÈ�Lc ‰·ÈNa¿≈»¿≈ƒ¿«¬«ƒƒ¿

‡ÏÓÏk ˙‡ zÚ„È ‰z‡ .L¯ÙÏe ¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ e�zÚ„Â ÌÈa¯Ó e�ÈÎ¯ˆ .ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿≈¿»»¿»≈¿»≈«»»«¿»∆»
ÏÓÁÂ ÒeÁ .e��ÚÓÏ ‡ÏÂ E�ÚÓÏ ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓ .e�È¯BÒÁÓ«¿≈«≈ƒ¿¬≈¿»¿«¬ƒ¿««¿¿…¿«¬≈«¬…
‡ÏÂ ,ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡a E�Bˆ¯ ˙BNÚÏÂ ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ È�kÊÂ ÈÏÚ»«¿«≈ƒ»≈∆∆¡∆¿≈»≈¿«¬¿¿∆¡∆»¿≈««¿…
È�kÊÂ ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯ "ÛÈÒB‡ ‡Ï ÈzÏÚt ÔÂ‡ Ì‡" .‰ÏÒÎÏ „BÚ ·eL‡»¿ƒ¿»ƒ»∆»«¿ƒ…ƒ«≈»«¿«¬∆»¬ƒƒƒ¿«≈ƒ
È‡a ÏÎ e·eLÈÂ ,ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰l‚˙e .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a E�Bˆ¯k ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¿∆¡∆≈«»¿«»¿«∆»¡∆»»¿»»»≈
Ê‡ Èk" :·e˙kL ‡¯˜Ó ‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂ .‰·‰‡Â ‰‡¯Èa ˙Ó‡a Ec·ÚÏ EÈÏ‡ ÌÏBÚ»≈∆¿»¿¿∆¡∆¿ƒ¿»¿«¬»ƒÀ«¿≈»ƒ¿»∆»ƒ»
˙Ó‡ .„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ ‰Â‰È ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ‰ Ïk Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆»»«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿…»¿»¿¿∆∆»¡∆
„ÒÁ .dÏe·È Ôz˙ e�ˆ¯‡Â ·Bh‰ ÔzÈ ‰Â‰È Ì‚ .Û˜L� ÌÈÓMÓ ˜„ˆÂ ÁÓˆz ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»¿∆∆ƒ»«ƒƒ¿»«¿…»ƒ≈«¿«¿≈ƒ≈¿»∆∆
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˙‡ ‰v¯˙e ÒiÙz ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯·e ."e˜L� ÌBÏLÂ ˜„ˆ eLbÙ� ˙Ó‡Â∆¡∆ƒ¿»∆∆¿»»»¿«¬∆«¬»∆«¿ƒ¿«≈¿«∆∆
CÈ¯a ‡L„˜ „eÁÈ ‰NÚ� ‰È‰ÈÂ .EÈÏ‡ ‰È�t ·ÈLzL Ï‡¯NÈ ˙Ò�Îe EfÚ ˙�ÈÎL¿ƒ«À∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿∆«¬∆ƒÀ¿»¿ƒ
ÌÈ˜Ècˆ e�Ï ÁÏL˙Â .„BÚ e�z‡Ó EÈ�t ¯zÒz Ï‡Â .ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ,dÈz�ÈÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¿≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿«»«ƒƒ
˙‡Â da CÏ� ¯L‡ C¯c‰ ˙‡ ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯c‰ ˙‡ e�Ï e¯BiL ÌÈizÓ‡ ÌÈ�a¯Â¿«»ƒ¬ƒƒƒ∆»∆«∆∆«¿«»»∆«∆∆¬∆≈≈»¿∆
e�¯ÊÚ ,E˙ÚeLÈÏ e�·¯˜ .¯˜L ÏL Èa¯Â ‚È‰�n‰Ó e�˙B‡ ÏÈv˙Â .‰NÚ� ¯L‡ ‰NÚn‰««¬∆¬∆«¬∆¿«ƒ»≈««¿ƒ¿«ƒ∆∆∆»¿≈ƒ»∆»¿≈
ÌÈ„ÒÁ e�ÈÏÚ ÏÓb ,ÌÈizÓ‡‰ EÈ„ÒÁÂ E·ehÓ e�ÚaN .EÈ�t ¯B‡a e�ÈÁ‰ ,EÈÓÁ¯a¿«¬∆«¬≈¿»∆«¿≈ƒ∆«¬»∆»¬ƒƒƒ¿…»≈¬»ƒ
:·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â .e�pÁ ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Óe ."ÌÈ�Ó‡p‰ „Â„ È„ÒÁ" ,ÌÈ·BËƒ«¿≈»ƒ«∆¡»ƒ≈««¿«ƒ»»≈¿«≈»ƒ¿»∆»
ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ ı¯‡ „BÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚË�Ï EÈ˙Èqk È„È Ïˆ·e EÈÙa È¯·c ÌÈN‡Â"»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒƒƒƒƒ¿…«»«ƒ¿ƒ»∆¿≈…¿ƒ«ƒ
eÈ‰È" .‰t Ïk ˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk .ÌÈÓÁ¯a e�˙lÙz ÚÓLe e��ÚÂ e�pÁ ."‰z‡»»»≈«¬≈¿«¿ƒ»≈¿«¬ƒƒ«»≈«¿ƒ«»∆ƒ¿
‡e‰ ,"ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ .ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿»

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ«¬∆»»≈¿«»ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈

מטתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבהם אהל ׂשם והּואלּׁשמׁש ַ ֶ ֶ ָ ֶֹ ָ ֶ ְ 
וכּו': מחּפתֹו יצא יט)ּכחתן (תהלים ְ ָ ָ ֵֹ ֵ ֻ ָ ְ 

אֹורּכיא היה הּבריאה קדם ִ ְִֶַָָָֹ
סֹוף, אין ֵַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ׁשּיתּגּלה הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְְִֶֶַַָָָָורצה
והצרְך עם, ּבלא מלְך ואין ְְְְְֵֶֶַַָֹֻמלכּותֹו,
מלכּותֹו. על ׁשּיקּבלּו אדם, ּבני ְְְְְִֵֶַַָָֹֹלברא
להּׂשיג אפׁשר אי מלכּותֹו ְְְְְִִִֶַַַָוהתּגּלּות
ׁשעל־ידי הּמּדֹות, על־ידי ְְִֵֵֶֶַַַָאּלא
ויֹודעין אלקּותֹו, מּׂשיגין ְְֱִִִִַַֹהּמּדֹות

את וצמצם ּומנהיג. מֹוׁשל אדֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש
חלל ונׁשאר לּצדדין, סֹוף אין ְְְִִֵַַָָָָהאֹור
ּברא הּפנּוי החלל ּובתֹוְך ְֶַָָָָָָּפנּוי,

ענףתהעֹולמֹו א בהיכל בתחילתו בע"ח (כמבואר ָָ
הּצּירג) הּוא והּלב מּדֹותיו. הן והן ,ְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבּלב, החכמה הינּו הּמּדֹות, ְְִֵֶֶַַַַָָׁשל
ׁשּכתּוב לא)ּכמֹו חכם(שמות ּכל ּובלב : ְְֲֵֶַָָ

היתה היצירה ועּקר וכּו'. ְְְְִִֵַַָָָלב
ׁשּכתּוב ּכמֹו קד)ּבחכמה, ּכּלם(תהלים : ְְְֶָָָָֻ

הּוא ׁשהּלב נמצא, עׂשית. ְְְִִֵֶַָָָָָּבחכמה
ׁשּכתּוב ּכמֹו עג)הּצּיר, לבבי.(שם צּור : ְְִֶַַָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּולביׁש, לטב יצירה ְְְְְְִִִֶָָָואית
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לברכה זכרֹונם סא)חכמינּו :(ברכות ְְֲִִֵָָָָ
ׁשני והם וכּו'. יּודין ּבׁשני – ְְְְִִִֵֵֵֶַוּייצר
הינּו: הרע. ויצר טֹוב יצר ְְְִֵֵֶֶַָָָיצרין,
טֹוב, יצר הם טֹובֹות ֲֵֵֶַָמחׁשבֹות
ּכי הרע. יצר הם רעֹות ֲִֵֵֶַָָָָּומחׁשבֹות
הּמחׁשבֹות הם היצרים ְֲִִֵַַַַָָעּקר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבּלב, (בראשיתוהחכמֹות ְְְֵֶֶַַָָ
וכּו'.ו) לּבֹו מחׁשבֹות יצר ּכי :ְְְִִֵֶַ

רעֹות, ּבמחׁשבֹות חֹוׁשב ְְֲֵֶַָָָָּוכׁשאדם
הּבריאה, ׁשל החלל את מטמטם ְְְִֵֶֶֶַַָָָהּוא
הּוא הּלב ּכי הּמּדֹות. התּגּלּות ְִִִֵֶַַַָׁשּׁשם
ּכי הּמּדֹות, צּור הינּו העֹולמים, ְִִִַַָָצּור
איׁש ׁשל הּלב להבּיּות אֹור ְֲִִִֵֶַַלפי
להתּגּלּות אפׁשר אי ְְְְְִִִִֵֶַַָהּיׂשראלי
עד הּוא להבּיּותֹו אֹור ּכי ֲִִִֵַַַמהּמּדֹות,
ּתכלית ואין סֹוף אין הינּו סֹוף, ְְְִֵֵֵַַאין
לצמצם וצריְך ְְְְִִֵַָָלתׁשּוקתֹו.
חלל, ּבּלב ׁשּיּׁשאר ּכדי ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָההתלהבּות,

ׁשּכתּוב קט)ּכמֹו חלל(תהלים ולּבי : ְְִִֶַָָ
ׁשל הּצמצּום ועל־ידי ְְְְְִִִֵֶַַּבקרּבי.
להתּגּלּות לבֹוא יּוכל ְְְֲִִַַַַָההתלהבּות
הּׁשם את לעבד הינּו ְֲִֵֵֶַַַַֹמהּמּדֹות,
ּומחׁשבֹות ּובמּדה. ּבהדרגה ְְְְֲִִַַַָָָָָיתּברְך
ׁשעל טבין, יצרין הן ׁשּבּלב, ְִִֵֵֶֶַַָָטֹובֹות
טֹובֹות, ּומּדֹות ּפעּלֹות נתּגּלין ְְִִִַָָֻידן
ּוכׁשחֹוׁשב לטב. יצירה ְְְְְִֵֶַָָוהינּו
הּלב, מטמטם הּוא רעֹות, ְְֲֵֵַַַָָמחׁשבֹות
את ּומקלקל לב, ערלת ְְְְִִֵֵֶַַַָּבבחינת
ּכי ׁשּבּלב. החכמה הינּו ְְְִִֵֶַַַַָָָהּבריאה,
ּכמֹו הּלב, טּפׁשּות הּוא הרע ְְִֵֵֶַַָָהּיצר

י)ׁשּכתּוב ערלת(דברים את ּומלּתם : ְְֶֶֶַַָָ
לּבכֹון. טּפׁשּות ית ותרּגּומֹו: ְְְְְְִִֶַַָלבבכם,
ׁשהיא הּבריאה, קלקּול הּוא ְְְְִִִִֶַָוטּפׁשּות
ּכׁשאדם נמצא, החכמה. ְְְְִֵֶַַָָָָָעל־ ידי
איְך ּבלּבֹו טֹובֹות מחׁשבֹות ְֲִֵֵַָחֹוׁשב
נעׂשה ּבזה יתּברְך, הּׁשם את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלעבד
ּובבחינת: לבבי, צּור ּבבחינת: ְְְִִִִִִַַָלּבֹו

ּבקרּב חלל החללולּבי ׁשּבתֹוְך י, ְְְְִִִִֶֶַָָָ
ּפעּלֹותיו ידי ועל ּפעּלֹותיו, ְְְְְִֵַַָָֻֻיתּגּלּו
ׁשהּוא יתּגּלה הּטֹובים ְִִִֶֶַַָּומּדֹותיו

ׁשלמה. ׁשמים מלכּות על וזהמקּבל ְְְְִֵֵַַַָָֹ ֶ 
פז)ּפרּוׁש וכּו'.(תהלים ּכחֹוללים וׁשרים : ְְְְִִֵָ

מלכּות,וׁשרים התּגּלּות ּבחינת זה – ְ ָ ִ ְְְִִֶַַַ
ּכּלֹו העֹולם על ׂשרה יג)ּבחינת: ,(ברכות ְִַַָָָָֻ

יד)ּבחינת וכּו'.(זכריה למלְך ה' והיה : ְְְְִֶֶַָָ
– ּב מעיני ּכל לפיּכחֹוללים הינּו ְ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ַ ָ ְְִַ

מחׁשבֹותיו על־ ידי ׁשּנעׂשה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָהחלל
מלכּותֹו: התּגּלּות ּכן ְְְִִֵַַַהּקדֹוׁשים,

יא)ּבחינתוזהב ּבכל(דברים ּולעבדֹו : ְ ֶ ְְְְִַָָ
ׁשּבּלב עבֹודה איזהּו ְְֲֵֵֶֶֶַַָלבבכם;

ּתפּלה ב)זה ּבחינת(תענית ּתפּלה ּכי . ְְְִִִִֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוד, קט)מלכּות :(תהלים ְְִֶַָָ

ּתלּוי הּתפּלה ועּקר ּתפּלה. ְְְֲִִִִַַַָָָואני
ׁשּלא עליה, לּבֹו ּכל ׁשּיׂשים ִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּלב,

ּבבחינת כט)יהיה ּבׂשפתם(ישעיה : ְְְִִִִֶַָָ
ּתפּלה ּכי מּמּני. רחק ולּבם ְְְִִִִִִִִֶַָָּכּבדּוני
מלכּותֹו התּגּלּות ּבחינת היא ְְְִִִֵֶַַַַׁשּבּלב
הּמּדֹות, ּבתֹוְך הּפנּוי, החלל ְְִֶַַָָָּבתֹוְך

העֹולמֹות: ְָָּבתֹוְך
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היתה,ּדל"תּכיה"א,ּבחינתוזהג ְ ֶ ְִֵַ ִָ ֶ ְָָ
ונעׂשית ּכי(א).ה"אואתחזרת . ְְְְֲִֵֵַַַ ִ

הינּו וענּיה. ּדּלה לׁשֹון – הוית ְְְֲֲִֶַַַַָָָּדלת
עני ואין ּבטּפׁשּות, לּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָּכׁשּמטמטם

ּבדעת מא)אּלא ּבחינת(נדרים היא ואז , ְְְִִֶַַַָָ
ולית מחׁשבּתֹו, ּוכׁשּמקּדׁש ְְְְֲֵֵֶֶַַַָדל"ת.

מעׂשרה ּפחֹות כג:)קדּׁשה והיא(מגילה , ְְֲִֵָָָָֻ
יּו"ד י)ּבחינת לתֹוְך(תיקון ׁשּממׁשיְך ְְְִִֶַַ

ונעׂשית ה':הּדל"ת, ְֲֵֶַַָ

ּבחינתּוכׁשּמקיםד את הּתפּלה ְ ֶ ֵ ִ ְְִִֶַַָ
ּבבחינת: ְְִִַַמלכּות,
היא ּבחינת: זה לבבכם, ּבכל ְְְְְְִִֶֶַַָָּולעבדֹו

ו)העֹולה ּבחינת(ויקרא ח); מי(שה"ש : ְִִַָָ
עֹולה זאת עם מי – עֹולה (הקדמתזאת ִִָָֹֹ

סט) לח ל כא ותיקון י דף ׁשהזוהר והם ני. ְְֵֵ
ּתּתאה, ּוביתא עּלאה ּביתא ִִֵֵַָָָָָָָּבּתים:
אבֹוא לא ּכי עלּיה, לׁשניהם ְֲִִִֵֵֶֶָָֹׁשּיׁש

קדֹוׁש: ּדבקרּבָך עד ּפרּוׁש,[ּבעיר ְְְְִִִֵַָ
ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִִֵַָָָָּכי

ה) זה(תענית ּפסּוק יא)על ּבקרּבָך(הושע : ְְְִֶַָ
נׁשּבע – ּבעיר אבֹוא ולא ְְְִִַָָֹקדֹוׁש
יכנס ׁשּלא ְִֶַָָֹֹהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ׁשּיבנה עד ׁשּלמעלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָּבירּוׁשלים
ּבכתבי ואיתא ׁשּלמּטה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָירּוׁשלים
הּוא, סֹוד על־ ּפי ׁשהּכּונה ז"ל, ֲִִֶַַַַָָָהאר"י
עּלאה, ּביתא עּלאה, אּמא ִִִִֵֶָָָָָָָׁשּבינה
ׁשּלמעלה. ירּוׁשלים ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָהיא
ּבחינת היא ּתּתאה, ּביתא ְְִִֵַַַָָָּומלכּות,
הּיחּוד ׁשאין ׁשּלמּטה. ְְִִֵֶֶַַַָָירּוׁשלים

ּביתא עלּית ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה,
ונׁשלם ׁשּנבנה עד נׁשלם, ְְְְִִִִֶֶַָָָָעּלאה
ׁשהיא ּבׁשלמּות, מלכּות ְְְִִִֵֶַַּבחינת
עּין וכּו', ּתּתאה ּביתא עלּית ְְֲִִֵֵַַַַָָָּבחינת
עם מי ז"ל: רּבנּו ּׁשּכתב מה וזהּו ְִִֵֶֶַַַַָָׁשם.

לּבא ּבינה ּכי וכּו'; עֹולה היא(ב)זאת ְִִִִָָָֹ
מי. ּבחינת עּלאה, ּביתא ְְִִִִֵַַָָָּבחינת
ּתּתאה, ּביתא ּבחינת היא ְְִִֵַַַָָָּומלכּות,
אּלּו ּבחינֹות ועל־ידי זאת. ְְְְִִֵֵַַֹּבחינת
על־ הּזאת, ּבּתֹורה הּנאמרים ֱִֶַַַַַַָָֹהּנ"ל
עלּיה, אּלּו ּבּתים לׁשני יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָידי־זה
ּתּתאה, ּוביתא עּלאה ּביתא ִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהם
על־ הינּו זאת, עם מי ּבחינת: ְְִִִֵֶַַַֹׁשהם
לּבֹו, התלהבּות אֹור ׁשּמצמצם ְְְְֲִִֵֵֶַַידי
ׁשּיּוכל ּכדי מּדי, יֹותר יתלהב ְְִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשּלא
ּבהדרגה יתּברְך הּׁשם את ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹלעבד
לבלי מחׁשבּתֹו את ּומקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַָּובמּדה,
רק רעֹות, מחׁשבֹות ׁשּום ֲֲַַַָָֹלחׁשב
קדֹוׁשֹות, מחׁשבֹות ּתמיד ְֲֲִַַָָֹלחׁשב
חכמה ּבחינת טֹוב, יצר ּבחינת ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשהם
הּמּדֹות מצּיר ׁשעל־ ידי־ זה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבּלב,
ּפעּלֹות לעׂשֹות וזֹוכה ְְֲֶַֻטֹובֹות,
ועל־ טֹובֹות. ּומּדֹות טֹובים ְֲִִִַַּומעׂשים
ּכי מלכּות, ּבחינת נתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַידי־זה
מלכּות על מקּבל ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַֹנתּגּלה
לבחינת עלּיה יׁש ואז ׁשלמה, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָׁשמים
אזי ּתּתאה. ּביתא ׁשהיא ְֲִֵֶַַַָָָמלכּות,
ׁשהיא עּלאה, ּביתא ּגם עֹולה ְִִֵֶֶַַָָָָּדיקא
ׁשניהם ּבאמת ּכי לּבא. ּבינה ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּבחינת

ע"ב.(‡) קפ דף חקת ובזוהר ע"א) מז (דף כא תיקון אליהו.(·)עיין פתח
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ּולבאר ּבחברּתה: ּתלּויה ואחת ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָאחד,
ּולבאר לחזר צריכין קצת, ְְְְֲִִִֵַָָָָֹהענין

הּתֹור הּתֹורהענין ּוכלל הּזאת. ה ְְִַַַַַָָֹ
ּבתחּלתֹו, ּב"עץ־ חּיים" מבאר ּכי ְְְִִִִִֵַָָֹהיא,
את לברא רצה יתּברְך ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכׁשהּׁשם
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא אֹור היה ַָָָָָָהעֹולם,
לבריאת מקֹום היה ולא סֹוף, ְְִִֵַָָָֹאין
לצמצם ּכביכֹול והצרְך ְְְְְִֵַַָָָֻהעֹולמֹות,
חלל ונעׂשה לצדדין, סֹוף האין ְְֲִִֵַָָָָָאֹור
ּברא הּזה הּפנּוי החלל ּובתֹוְך ְֶֶַַַָָָָָָהּפנּוי,
נבראּו העֹולמֹות וכל העֹולמֹות. ְְְִָָָָָָּכל
ּכּלם ׁשּכתּוב: ּכמֹו חכמה, ְְְֵֶַָָָָֻעל־ ידי
ּבריאת ּתכלית ועּקר עׂשית. ְְְְְִִִִַַַָָָָּבחכמה
הינּו הּמלכּות, ּבׁשביל היה ְְְִִַַַָָָָהעֹולמֹות
אפׁשר אי ׁשּזה מלכּותֹו, לגּלֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָּכדי
מלְך אין ּכי העֹולמֹות, על־ידי אם ְִִִֵֵֶֶַָָּכי
הּצמצּום היה זה ּובׁשביל עם. ְְְִִִֶַָָָֹּבלא
מקֹום ׁשּיהיה ּכדי הּפנּוי, החלל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
ׁשּיתּגּלה ּכדי העֹולמֹות, ְְְִִִֵֶֶַַָָלבריאת
ּבּזהר מבאר זה ּכל יתּברְך. ְְְִֶַַַַָָָֹֹמלכּותֹו
זה ּכל מבאר ז"ל ורּבנּו ְְְִֵֵֶַַַָָָּובּכתבים.
הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּכי אדם. ְְִִִֵֶָָָָָָּבכל
– האלקּות ועּקר מּמעל, אלֹוּק ְֱֱִִֵֶַַַַָֹחלק
הּיׂשראלי איׁש ׁשּבלב והאלקּות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹּבּלב,
אֹור ּכי סֹוף, אין ּבחינת ְִִֵַהּוא
אין הינּו סֹוף, אין עד הּוא ְֲִֵֵַַַלהבּיּותֹו
ּולפי לתׁשּוקתֹו. ּתכלית ואין ְְְְִִִֵַָסֹוף
איׁש ׁשל הּלב ההתלהבּות ְֲִִֵֶֶַַַֹּגדל
לא סֹוף, אין עד ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַֹהּיׂשראלי
עבֹודה, ׁשּום לעׂשֹות לֹו אפׁשר ְֲֲֶַָָָָהיה

מּדה ׁשּום לגּלֹות יכֹול היה ְְִַָָָָֹולא
אין עד התלהבּותֹו מּגדל ּכי ְֲִִִֵֶַַָֹטֹובה,
ּדבר. ׁשּום לעׂשֹות יכֹול אינֹו ֲֵַָָָסֹוף,
הּבריאה ּׁשּבתחּלת מה ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּזהּו
מחמת לּבריאה, מקֹום היה ְֲִֵַַָָָָֹלא
ּבריאת ּכי ּכּנ"ל, סֹוף אין הּכל ְִִֵֶַַַַָָֹׁשהיה
ועל־ ּכּנ"ל. הּמּדֹות הן הן ְִֵֵַַַַָָהעֹולמֹות,
אֹור לצמצם האדם צריְך ּבהכרח ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּכן
סֹוף, אין עד ׁשהּוא לּבֹו ְֲִִֵֶַַהתלהבּות
ּבהדרגה הּׁשם את לעבד ׁשּיּוכל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹּכדי
רֹוצה יתּברְך הּׁשם ּכי ְְִִִֵֶַַָָּובמּדה,
ּבעבּדֹות אֹותֹו ׁשּנעבד ְְֲֲֵֶַַָֹֻּבעבֹודתנּו,
ּכי אפׁשר אי ׁשּזה טֹובֹות, ְְִִִֶֶֶָּובמּדֹות
ּכּנ"ל. הּצמצּום על־ ידי ְְִִֵַַַַאם
לּבֹו, להבּיּות אֹור את ְְְֲִִֵֶֶַַּוכׁשּמצּמצם

ּב ּפנּוי חלל נׁשאר ּבחינת:אזי ּלב, ְְֲִִֵַַַָָָָ
חלל סֹוד (ׁשּזהּו ּבקרּבי, חלל ְְְִִִִֶֶָָָָולּבי
הּבריאה), ּבתחּלת ׁשהיה ְְִִִֶַַַָָָָהּפנּוי
נתּגּלין הּפנּוי החלל זה ְְִִֶֶַַָָָּובתֹוְך
ּבריאת סֹוד ׁשהם הּטֹובֹות, ְִִֵֶַַָמּדֹותיו
הּפנּוי חלל ּבתֹוְך ׁשהיה ְֶַָָָָָָָהעֹולמֹות,
העֹולמֹות הן הן הּמּדֹות ּכי ִִֵֵַַַָָהּנ"ל.
הּצמצּום על־ידי ּכי הינּו ְְְִִֵַַַַַּכּנ"ל,
ההתלהבּות, אֹור את ְְְֲִֵֶֶַַַׁשּמצמצם
חלל ּבחינת נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
ּבקרּבי, חלל ולּבי ּבחינת: ְְְְִִִִִַַַָָהּפנּוי,
הּׁשם את עֹובד הּוא ְֵֵֵֶֶַַעל־ ידי־ זה
ועֹוׂשה ּובמּדה, ּבהדרגה ְְְְְִִֶַַָָָָיתּברְך
ׁשּכל טֹובֹות, ּומּדֹות טֹובים ֲִִִֶַָמעׂשים
ׁשהן הּמּדֹות, התּגּלּות ּבחינת הּוא ְְִִִֵֶֶַַַזה
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ׁשּבּלב. הּפנּוי חלל ּבתֹוְך ְֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות,
על־ידי היה העֹולמֹות ּבריאת ְְְִִֵַַַָָָָועּקר
מה ּבחינת הּוא וזה ּכּנ"ל, ְְְִֶַַַַָָחכמה
למּדֹות לזּכֹות הּׁשם עבֹודת ְְֲִִִֵֶַַַּׁשעּקר
ׁשּׁשֹומר על־ידי הּוא טֹובים, ְֲִִֵֵֶַַּומעׂשים
הּמחׁשבה ׁשהּוא ׁשּבּלב, ְֲֵֶֶַַַַָָָָהחכמה
מאד לׁשמר ׁשּצריכין ְְְִִִֵֶֶַֹֹׁשּבּלב,
ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבּלב, ְֲִֵֶֶַַַַָָהּמחׁשבה
ּכי היצרין, עּקר ׁשּזהּו לב, ְְִִִֵֶֶַַַָָחכמת
טֹוב, יצר הם טֹובֹות ֲֵֵֶַָמחׁשבֹות
הינּו הרע. יצר הם רעֹות ְֲֵֵֶַַָָָָּומחׁשבֹות
ׁשּזהּו טֹובֹות, מחׁשבֹות ְֲֵֶֶֶַָּכׁשחֹוׁשב
זה ידי על אזי ׁשּבּלב, חכמה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינת
ׁשּזהּו טֹובֹות, ּומּדֹות לפעּלֹות ְִִֶֶֶֻזֹוכה
ׁשהיא הּבריאה, התּגּלּות ְְְִִִִֶַַַָּבחינת
על־ידי הּפנּוי, חלל ּבתֹוְך ְְִֵַַַָָָהּמּדֹות,
ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבּלב, ְְִֵֶֶַַַָָהחכמה
אבל ּכּנ"ל. ׁשּבּלב טֹובֹות ֲֲֵֶַַַַָָמחׁשבֹות
חס רעֹות, מחׁשבֹות ְֲֵֶַַָָּכׁשחֹוׁשב
החלל מקלקל הּוא אזי ְְְֲֵֶַַָָָוׁשלֹום,
ואזי הּפנּוי, חלל סֹוד ׁשהּוא ֲֵֶֶַַַַָָָׁשּבּלב,
ּבבחינת ׁשּבּלב, החלל מטמטם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
קלקּול ּבחינת וזהּו וכּנ"ל. לב ְְְְְִִֵֶַַַַָערלת
החכמה על־ ידי ׁשהיה ְְְִֵֶַַַָָָָָהּבריאה,
העבֹודה עּקר וכל ּכּנ"ל. ְֲִֵֶַַַַָָָׁשּבּלב
ולחׁשב הּנ"ל, לּצמצּום ְְְֲִִִֶַַַַֹׁשּצריכין
לזּכֹות ּכדי טֹובֹות, ְְֲִֵַָמחׁשבֹות
ּכל טֹובֹות, ּומּדֹות טֹובים ְֲִִִַָלמעׂשים
מלכּותֹו לגּלֹות ּבׁשביל הּוא ְְְִִֶַַזה
עּקר היה זה ׁשּבׁשביל ְְִִִִֶֶַַָָָיתּברְך,

ׁשּזֹוכה על־ידי ּכי ּכּנ"ל. ְְִִֵֶֶַַַַָהּבריאה
ּכל על־ ידי טֹובֹות ּומּדֹות ְְִִֵַָֻלפעּלֹות
על עליו מקּבל על־ ידי־ זה ְְֵֵֶַַַַָָֹהּנ"ל,
ּבחינת ׁשּזהּו ׁשלמה, ׁשמים ְְְִִֵֶֶַַַָָמלכּות
ׁשּנתּגּלה יתּברְך, מלכּותֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָהתּגּלּות
ׁשּבתֹוְך העֹולמֹות ּבריאת ְְְִֵֶַַָָעל־ ידי
וכּנ"ל. החכמה על־ ידי הּפנּוי, ְְְֵֶַַַַַָָָָָהחלל

ׁש ועבֹודתוהּכלל, העֹולמֹות, ּבריאת ְְְֲִֶַַַַָָָ
טֹובֹות, ּומּדֹות ּבפעּלֹות יתּברְך ְְִִִֵַַָֻהּׁשם
והבן וכּנ"ל, מּמׁש אחת ּבחינה ְְְִֵֵַַַַַָָָהם

יתּברְךואז,היטב: מלכּותֹו ּכׁשּנתּגּלה ְֵֵ ָ ְְְְִִֶֶַַַָ
הּטֹובים, ּומּדֹותיו מעׂשיו ְֲִִֵַַַָָעל־ ידי
ּכּנ"ל, ׁשּבלּבֹו החלל ּבתֹוְך ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּנתּגּלּו
הּנ"ל: הּבּתים ׁשני עלּית ּבחינת ְְֲִִִֵֶַַַַַָזהּו
ּוביתא עּלאה ּביתא זאת, עם ִִִֵֵָָָָֹמי
זה הּמלכּות התּגּלּות ּכי ּכּנ"ל. ְְִִֶַַַַַַָָּתּתאה
ּותחּלת ּתּתאה, ּביתא ְְִִֵַַַָָָּבחינת
ׁשּבּלב, הּפנּוי החלל ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָהּצמצּום,
ּכּונת ׁשעּקר עּלאה, ּביתא ּבחינת ְִִִֵֶֶַַַַָָָָזה
הּׁשם עבֹודת ּבׁשביל היה ְְֲִִִֵַַַָָהּצמצּום
מלכּותֹו לגּלֹות לזּכֹות ּכדי ְְְְְִִֵַַַָיתּברְך,
ּתּקּון נׁשלם אין ּכן ועל ְְְִִִֵֵַַָָיתּברְך.
ׁשעֹולה עד עּלאה, ּביתא ֲִִֵֶֶַַַָָָועלּית
ׁשּנתּגּלה עד ּדהינּו ּתּתאה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָּביתא
ּתכלית עּקר ׁשּזה יתּברְך, ְְְִִִֶֶַַַַָמלכּותֹו
ּכׁשּנתּגּלה ואז הּבריאה. ְְְְִִֶֶַַַַָָָּכּונת
עלּיה יׁש ּדיקא אז יתּברְך, ְְְֲִִֵַַַָָָָמלכּותֹו
עֹולים ּדיקא אז ּכי עּלאה, ְְִִִֵַָָָָָלביתא
ּוביתא עּלאה ּביתא יחד, ְִֵֵֵֶַַָָָָׁשניהם
מי – עֹולה זאת מי ּבבחינת: ְִִִִַַָָָֹּתּתאה,
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אבֹוא לא ּכי ּכּנ"ל. וכּו' עֹולה זאת ְִִַַָָֹֹעם
ׁשאין – קדֹוׁש ּדבקרּבָך עד ְְְְִִִֵֶַָּבעיר
ּבירּוׁשלים נכנס ְִִִַַָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
וכּו' לּבא ּבינה ׁשהיא ְְְִִִֶֶַָָָׁשּלמעלה,
ׁשּלמּטה, ירּוׁשלים ׁשּיבנה עד ְְְִִֶֶֶַַַַַָָּכּנ"ל,
מלכּותֹו התּגּלּות ּבחינת ְְְִִֶַַַׁשהּוא
ּבחינת הּוא זה וכל ּכּנ"ל. ְְְִִֶַַַַָָיתּברְך
ּכי ׁשּבּלב. עבֹודה ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַָָּתפּלה,
התּגּלּות ּבחינת היא ׁשּבּלב, ְְְִִִִֵֶַַַָּתפּלה
ׁשּבּלב הּפנּוי חלל ׁשּבתֹוְך ְְֵֶֶַַַָָָמלכּותֹו
עמּקים הּדברים ּכי מאד, והבן ְְְֲִִִֵַַַָָֹֻּכּנ"ל.
ודּבר ּכאן קּצר ז"ל ורּבנּו מאד, ְְְְִִֵֵֵַַָֹֹמאד
ּבמחֹוג, ּדמחוי ּכמאן ּברמז, ְְְְְֵֶֶַַָָֹהּכל
והעּקר לּמבין. נכֹוחים ְְְְִִִִֵַַָָָוהּדברים
מאד עצמֹו לׁשמר ּכפׁשּוטן, ְְְְְְִִַַָָֹֹלקּימם
רעֹות מחׁשבֹות ּכי רעֹות, ֲֲִִַַָָָָמּמחׁשבֹות
יצירה ּבחינת הרע, הּיצר עּקר ְְִִִֵֵֶַַַָָָהם
מחׁשבּתֹו לׁשמר צריכין ּכן על ְְְְֲִִִִֵַַַֹלביׁש.
לחׁשֹוב ּתמיד עצמֹו ּולהכריח ְְְְֲִִַַַַָֹמאד,
יצר ּבחינת ׁשהם טֹובֹות, ְֲִֵֵֶֶַַָמחׁשבֹות

לעׂשֹות ולזּכֹות על־ ידי־ זהטֹוב, ְְְֲִֵֶַַ
וכּו', טֹובֹות ּומּדֹות טֹובים ְֲִִִַמעׂשים
ּתׁשּובה. ולעׂשֹות ּבכּונה ְְְְְֲִֵַַַָָָּולהתּפּלל
התלהבּות לצמצם צריכין ְְְְְֲִִִִֵַַַָּובּתחּלה
צריכין ּכי מּדי, יֹותר יבער ׁשּלא ְְִִִִִִֵֶַַֹלּבֹו
ּבהדרגא יתּברְך הּׁשם את ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹלעבד
הּדרכים ּכל ּוׁשאר ּדיקא, ְְְְִִַַָָָָָּובמּדה
נכֹונֹות, ועצֹות ּוטהֹורים, ְְְְִִֵקדֹוׁשים
הּתֹורה ּדברי מּתֹוְך להֹוציא ְְְִִִִֵֶַָׁשּיכֹולין

ועֹוד הּזאת. הּנֹוראה ְְַַַָָָֹהּקדֹוׁשה
ויתּבאר זה, ּבכל מּלין ְְְֱִִִֵֶֶַָָלאלֹוּק
יסּפיקּו לא ּכי קצת, אחר ְְְִִֵַַָָֹּבמקֹום
אחד ּדּבּור לבאר יריעֹות ְְֲִִֵֶָָהמֹון
ּכעת. ּבזה ודי הּנֹוראים, ְִִִֵֶַַָָָָמּדּבּוריו

ראׁשֹון: לענין ]ונחזר ְְְֲִִַָֹ

אל"ףּובׁשביל אביב, ניסן נקרא זה, ִ ְ ִ ְִִִֶֶָָָָ
ּבי"ת. עם יּו"ד ּבי"ת, ִִֵֵעם
ּתּתאה: ויחּודא עּלאה יחּודא ְְִִִֶַָָָָָָוזה

לעתיד,הּׁשירּבחינתוזהה ׁשּיתער ְ ֶ ְִַַ ִ ְִִֶֶַָ
ּכפּול, ּפׁשּוט, ׁשיר ְִָָוהּוא

מרּבע מיני(ג)מׁשּלׁש, עׂשרה והם , ְְְֲִֵֵָָָָֻֻ
ּבחינת זה ּדלתׁשהיאהא,נּגּונא. ְִִֵֶַָ ִֶָ ֶ 

ׁשיריּוד.עם ּבחינת זה ּדל"ת, ְִִִֶֶַָ
זה יּוד, מרּבע. מׁשּלׁש, ּכפּול, ְְֶָָָָֻֻּפׁשּוט,
על־ידי וזה נּגּונא. מיני עׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבחינת
על ׂשרה ּבבחינת מלכּותֹו, ְְְִִִַַַַָָהתּגּלּות
ׁשיר, ּבחינת זה וׂשרה העֹולם. ְְִִֶַָָָָָּכל
ּבחינת וזה ּכחֹוללים. וׁשרים ְְְְְְִִִִֶַַָּבחינת:
נעים ּבחינת: ׁשהּוא ּדוד, ְְְִִִֶַַָמלכּות

יׂשראל כג)זמירֹות ּפרּוׁשוזה.(שמואל־ב ְְְִִֵָ ֶ ֵ
נט) ּולחיׁש,(ב"מ ּגחן – ּגּוצא אּתתְך :ְְְִִָָֹ

ּבאמת ּכי עצתּה. ׁשמע רׁש"י: ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָּפרׁש
הּׁשם יראת עצה.(ד)אּׁשה ּבחינת היא ְְִִִִֵֵַַַָָ

מלכּות, ּבחינת הינּו ְְְְְִִֶַַַַָּכׁשהּתפּלה,
אּתתְך ּבבחינת ּובקטנּות, ְְְְְְִִִִַַָּבׁשפלּות

ּבבחינת ח)ּגּוצא, לנּו(שה"ש אחֹות : ְִִַָָָ
ּבחינת א)קטּנה, הּמאֹור(בראשית את : ְְִֶַַַָָ

ע"ב).(‚) נא (דף כא לא.(„)תיקון משלי
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נֹופלת עצתֹו ּבבחינת (סנהדריןהּקטן, ְֲִִֶַַָָָֹ
ע"ש) ּבבחינתכב אֹותּה, להקים צריְך –ְְִִִִַָָָ

ט) זֹו(עמוס וסּכה ּדוד. סּכת את אקים :ְִִֶַָָָֻֻ
הּקדׁש ּברּוח ׁשּסכתה יד)ׂשרה, ,(מגילה ְְֶֶַַָָָָֹ
ּבבחינת מלכּות, זה יט)וׂשרה :(משלי ְְְִִֶַַָָ

ּבבחינת תקּום, היא ה' (בראשיתעצת ְֲִִִַַָ
וזה:א) הּגדֹולים. הּמאֹורֹות ׁשני :ְְְְִֵֶַַ

וזה עצתּה. ּתקּבל – לּה ְְְֲִֵֶַָָָּולחיׁש
ּבלחׁש ׁשהיא הּתפּלה ,(ה)עלּיֹות ְְֲִִִֶַַַָ

ׁשּבּלב: עבֹודה ֲִֵֶֶַָׁשהיא

ׁשּכתּובּתׁשּובה,ּבחינתוזהו ּכמֹו ְ ֶ ְְִַ ָ ְֶָ
כג) עּלּה(שמואל־ ב – על הּוקם :ַָָֻ

ּתׁשּובה טז:)ׁשל היא(מו"ק ּותׁשּובה . ְְִֶָָ
מּדלת ׁשּנעׂשית ה', ּתׁשּוב ֲִִֵֶֶַָָאֹותּיֹות
ּכמֹו ּבּלב, ּתלּוי הּתׁשּובה ועּקר ְְְִֵַַַָָה'.

ו)ׁשּכתּוב וזה(ישעיה וׁשב. יבין ּולבבֹו : ְְְִֶֶָָָָ
זאת עם מי – עֹולה זאת מי ְִִִִַָֹֹּבחינת:
ׁשל עלּיתּה – ּתׁשּובה ׁשל עּלּה ְֲִֶֶָָָָָֻעֹולה.

ּבחינת וזהּו מי. עם פו)ּתׁשּובה, :(יומא ְְְִִִֶַָ
ּכּסא עד ׁשּמּגעת ּתׁשּובה, ְְִֵֶַַַַָָּגדֹולה

וזה ּתׁשּובה,(שם:)הּכבֹוד, ּגדֹולה : ְְְֶַָָָ
ליֹום לעתיד, ּכי הּגאּלה. ְְְִִֶֶֶֶַָָָֻׁשּמקרבת
ּדעּתיקא אֹוריתא יתּגּלה ׁשּבת, ְְְִִֶֶַַַַָָָֻׁשּכּלֹו

ׁשּכתּוב(ו)סתימאה ּכמֹו נח), אז(ישעיה : ְְִֶָָָָ
הּוא ּדיקא, ה' על – ה' על ְְִַַַַַָּתתעּנג

סתימאה ע"ש)עּתיקא ריט דף ויחי ,(זוהר ְִִַָָָ
ּבחינת זה וׁשּבת ׁשּבת. ענג עּקר ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹוזה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ל)ּתׁשּובה, וׁשבּת(דברים : ְְְְֶַָָָ
ּבחינת: וזה אלקיָך. ה' ּגדֹולהעד ְְְֱִֶֶַַֹ ָ 

– ּתׁשּובהּתׁשּובה ּכׁשּמעלה ְ ָ ְְֲֶֶַָ
מּבחינת: הּקטן, הּמאֹור את ְְִִִִֶַַַַָָֹמּבחינת:
ּגדֹולה, לבחינת קטּנה, לנּו ְְְִִַַָָָָאחֹות

ל)לבחינת הּלבנה(ישעיה אֹור והיה : ְְְִִַַָָָָ
החּמה. ּכּסאּכאֹור עד ׁשּמּגעת ְֶַַָ ַ ַ ַ ַ ִ ֵ 

– יּגיעהּכבֹוד ׁשעל־ ידי־ זה הינּו ַ ָ ְְִֵֶֶַַַַ
סתימאה. ּדעּתיקא אֹוריתא ְְְְִִִַַַָָָָויּׂשיג
אֹותּה. ׁשּמכּסין הּכבֹוד, ּכּסא ְְִִֵֶֶַַָָוזה

כז)ּבבחינת ללבּוׁשָך,(משלי ּוכבׂשים : ְְְִִִִֶַָ
יהיּו עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ׁשהם ְְְִִִֵֶֶָָּדברים

לבּוׁשָך יד)ּתחת אֹותּה,(חגיגה ׁשּמכּסין . ְְִֶֶַַַָ
כה)ּבבחינת אלקים(משלי ּכבֹוד הסּתר: ְְְֱִִִֵַַֹ

מּפני ׁשּמכּסין הּכבֹוד, ּכּסא וזה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּדבר.
ותּׂשיג ּתּגיע ואּתה אלקים, ְְְֱִִִַַַַָֹּכבֹוד
ּבי"ת ּבראׁשית, ּבחינת וזה ְְְִִֵֵֶַָאֹותה:
ראׁש והם ראׁשית. ׁשני הינּו ְְְִִֵֵֵֵַֹראׁשית,
ראׁש־ הּוא ניסן ׁשּגם וניסן, ְִִֶַַָָָָֹהּׁשנה

ּבּתּקּונים ואיתא מה.)הּׁשנה. דף כא :(תיקון ְִִִַַָָָ
ּבין איהי ּכד קּבלה, נקראת ְְִִִִֵֵַַָָוהיא
ּדרֹועין, ּותרין ּדמלּכא. ּדרֹועין ְְְְְְִִֵֵַָּתרין

וניסן ּתׁשרי ּתׁשּובה,(ז)הם ימי והם . ְְְְְִִֵֵֵֵָָ
ּבניסן ּכי ּתׁשּובה, ימי הּוא ּבם ְְְִִִֵָָָּכי

לגאל יא)עתידין אּלאר"ה הּגאּלה ואין , ְְְֲִִִֵֶַָָֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתׁשּובה, נט)על־ידי :(ישעיה ְְְֵֶַָָ

וכּו' ּגֹואל לצּיֹון פו:)ּובא ועּקר(יומא . ְְְִִֵַָ
סֹודֹות ידיעת הינּו הּקּבלה, ְְְִִַַַַַָָידיעת
ׁשאז לעתיד, יהיה הּוא ְִִֶֶֶַָָָהּתֹורה,
ּבבחינת ּדעּתיקא, אֹוריתא ְְְְִִִִֶַַַַָָיתּגּלה
על ּתתעּנג אז ּבבחינת: ׁשּבת, ְְֲִִִַַַַַַָָּתענּוג

ע"א.(‰) ל ע"ב, כד קנב.(Â)ברכות דף בהעלותך זוהר הנ"ל.(Ê)עיין כא תיקון עיין
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ׁשירה; לׁשֹון ּתׁשרי, לׁשֹון וזה ְְְְִִֵֶָה'.
סח ּפה ּפסח, פב)ּולׁשֹון דף הכוונות ,(שער ְֶֶַָ

ׁשּכתּוב ל)ּכמֹו לכם(ישעיה יהיה הּׁשיר : ְְִִֶֶֶַָָ
ׁשיר יתער ּכי חג; התקּדׁש ְְְִִִִֵֵַַַּכליל
ס"ח, ּפ"ה ּבבחינת ּבעלמא, ְְְְִִִֶַָָָָונּגּונא

ל)ּבבחינת כבֹוד(תהלים יזּמרָך למען : ְְְְִִֶַַַַָ
ּפה הינּו ּדיקא, יּדם ולא – יּדם ְְְְִִֶַַָֹֹֹֹולא
הּכבֹוד מלְך ּבחינת זה ּכבֹוד, ְִֶֶֶַַָָָסח.

כד) העֹולם,(תהלים ּכל על ׂשרה ּבחינת: ,ְִַַָָָָָ
ׁשּלעתיד: ׁשיר ְִִִֶֶַָּבחינת

ּבחינתציצית,ּבחינתוזהז הינּו ְ ֶ ְִִַ ִ ְְִַַ
וׁשצי ּכּלא ּדאכלי ְְְְִֵֵֶָָָֹּתכלת,
מלכּות התּגּלּות על־ידי ּכי ְְְִִֵַַַָֹּכּלא.
ּדסטרא מלכּות יתּבּטל ְְְְְִִִֵַַָָֻּדקדּׁשה
ּבּה הּדבּוקים יׂשראל אבל ְְֲֳִִֵַָָָָָאחרא,
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיּותם, ְְְִֶַַַָָֹיקּבלּו

נא.) דף ּבה'(בראשית הּדבקים ואּתם :ְְִֵֶַַַ
ּתכלת, ּבחינת ׁשהּוא ְְֱִֵֵֶֶֶַֹאלקיכם,
אף־על־ ּפי־ ּכּלא, וׁשצי ּכּלא ְְְִֵֵַַָָָָֹֹּדאכלי
החּיּות עּקר ּכי הּיֹום. ּכּלכם חּיים ְִִִִֵֶַַַַֻכן:
יׂשראל מלְך ּדוד ּבבחינת: מּׁשם, ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבא

וקּים כה.)חי ּבחינתר"ה וזה ּכּלה,. ְְְִֶַַַַָ ָ 
וׁשצי ּכּלא ּדאכלי ּתכלת, ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּבחינת
חּיים ּבּה, הּדבקים יׂשראל אבל ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּכּלא.

ּבחינת וזה אעׂשהל)(ירמיהוקּימים. ּכי : ְְְֱִִִֶֶֶַַָ
וכּו' הּגֹוים ּבכל וזה(ח)כלה (שמואל־ ב. ְְְִֶַָָָ

ּדודיג) נפׁש וּתכל היא(ט): ּדוד, נפׁש . ְִִִֶֶֶֶַַָָ
וׁשצי ּכּלא ּדאכלי ּתכלת, ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּבחינת

ג:)ּבחינתוזהּכּלא: צפֹון(ברכות רּוח : ְָֹ ֶ ְִַַָ
והיה דוד, ׁשל ּבכּנֹור מנּׁשבת ְְְְִִֶֶֶַָָָָָהיתה
ּדינים ּבחינת זה צפֹון, רּוח ְְִִִֵֶַַַָמנּגן.
הּנגינה, מּׁשם ּתכלת. ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַָָּגבּורֹות,

כד)ּבבחינת זמרת(ישעיה הארץ מּכנף : ְְְִִִִֶַַָָֹ
ּבחינת ׁשהּוא ּדיקא, מּכנף ְְְְִִֶַַַַָָׁשמענּו.
זמירֹות נעים ּבחינת: וׁשם ְְְְְִִִֵֶַָּתכלת,
עם ּד"לת ה', ּבחינת וזה ְְְִִִֵֶֶַָָיׂשראל.
ּכנפֹות, ּדלת ּבחינת זה ּדלת, ְְִֶֶֶַָָָיּו"ד.
ּבחינת זה יּוד, הארץ; מּכנף ְְְִִִֶֶַַַָָּבחינת
זמרת ּבחינת: נּגּונא, מיני ְְֲִִִִֵַָָָֹעׂשרה

ּפרּוׁש וזה כח)ׁשמענּו: :(במדבר ְְֵֶַָ
למנחה סלת האיפה וכּו'.ועׂשירית ַ ֲ ִ ִ ָ ֵ ָ ֶֹ ְ ִ ְ ָ ְ

ּבחינת ּכח הינּו ה"ּכּלה", ּכח עּקר ְְִִִַַַַַַַָֹֹּכי
אּמא ּבבחינת: מקּבלת היא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּתכלת,

לברּתּה מאנהא ב.)אֹוזפת הזוהר .(הקדמת ְְְִַַָָָ
מּנּה מתערין ּדינין ּבינה, ויחיּכי (זוהר ְִִִִִִִַָָ

סה) אחרי י:, ויקרא ׁשעלרכ:, ׁשרׁשן, והיא ,ְְִֶַָָ
וזה נמּתקין. ו)ידּה וּיתעּצב(בראשית : ְְְִִִֵֶַַָָָ

מתערין ּדינין ּבבחינת – לּבֹו ְְִִִִִִִֶַָאל
עֹוד אֹוסיף לא לּבֹו אל וּיאמר ִִִֶֶַַֹֹמּנּה;

ח)לקּלל המ(שם ּבבחינת ּתקת– ְְְִִֵַַַַָ
ועׂשירית ּפרּוׁש: וזה ּבׁשרׁשן. ְְְֲִִִִֵֶַַָָהּדינים

פה.האיפה. אי – מלכּותאיפה ֵֵָָ ָ ִ ֶ ְַ
מלְך(י)ּפה אלקים, ּכבֹוד ּבחינֹות , ְְֱִִֶֶֶֹ

מלאכּיא סליקית, איהי ּכד ְְִִִֵַַַַָָָהּכבֹוד.
מקֹום אּיה פה, אי ּבגינּה: ְְְִִֵֵֵֶַַׁשאלין

י)ּכבֹודֹו ובתיקון כד בראשית ועׂשירית,.(זוהר ְַ ֲ ִ ִ 

(Á).ע"ב קצט דף בלק זוהר נפש(Ë)עיין ותכל קצר מקרא זה הרי רש"י ופירש דוד, ותכל כתוב שם
וכו'. ת"י וכן אליהו.(È)דוד פתח
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ּכּנ"ל. קדּׁשה ּבחינת יּו"ד, ּבחינת ְְְִִֶַַַַָֻזה
לתֹוְך קדּׁשה להמׁשיְך ּכׁשרֹוצין ְְְְְְִִֶַַָֻהינּו
ּבבחינת אֹותּה להעלֹות ּכדי ְְְְֲִִֵַַַָמלכּות,

– פה ּבלּולהאי למנחה סלת ֵֶֶֹ ְ ִ ְ ָ ְ ָ 
להיֹותבּׁשמן, ּבּתים ׁשני לחּבר צריְך ַ ֶ ֶ ְְְִִִֵֵַָָ

נקרא עּלאה. ּביתא סלתאחד. ְִִֵֶֶָָָָָֹ 
מנחה, ּדינים,למנחה. ּבחינת זה ְ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ְִִִֶַ

כו:)ּבחינת ּתפּלת(ברכות ּתּקן יצחק : ְְְִִִִֵַַָ
קיט)לׁשֹוןסלת,מנחה. סלית(תהלים : ְִֶָֹ ְִָָ

עּלאה ׁשּביתא מחּקיָך, ׁשֹוגים ִִֵֵֶֶָָָָֻּכל
ּכּנ"ל, הּדינים ּומׁשּבר ְְִִִֵַַַַַממּתיק

קו)ּבבחינת ּגבּורֹות(שם ימּלל מי : ְְְִִִֵַַ
עם(יא)ה' עּלאה ּביתא ׁשּיבלל וצריְך .ְְִִִֵֶַָָָָֻ

הּנקרא ּתּתאה, ּבחינתׁשמן,ּביתא ְִֵֶַַָָָָ ֶ ְִַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוד, מה)מלכּות על(שם : ְְִֶַַָָ

ׂשׂשֹון, ׁשמן אלקיָך אלקים מׁשחָך ְֱֱֲִֵֶֶֶָָֹֹּכן
זה: ידי ההין,ועל נעׂשהרביעת ְְְֵֶַ ִ ִ ַ ִ ֲֶַ
ההין ּפרּוׁש:(יב)מּדלתין וזה לּׁשמׁש: ְְִִִֵֵֶַַ ֶ ֶ 

ּבהם. אהל נקראׂשם הּצּדיק ּכי ָ ֶֹ ָ ֶ ְִִִַַָ
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְֲֲִֵֶֶַַָָׁשמׁש,

עב:)לברכה ׁשקעה(קידושין ׁשּלא עד : ְְִֶַָָָָֹ
הּׁשמׁש וזרח וכּו', עלי ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשמׁשֹו

הּׁשמׁש. הּצּדיק,ּובא ׁשל ּוזריחתֹו ְִִֶֶֶַַַָָ
על־ידי אּלא אינֹו הּׂשגתֹו, ְְֵֵֶַַַָָָהינּו

ּכּמאמר לב)יׂשראל, ּכי(שמות רד לְך : ְֲִִֵֵֶַַָָ
ּגדּלה לָך נתּתי ּכלּום עּמָך, ְְְְִִֵַַָָֻׁשחת

יׂשראל ּבׁשביל לב.)אּלא וזהּו:(ברכות . ְְְִִִֵֶֶָָ
ּכמֹו זריחתֹו, לׁשֹון אהל, ּבהם. ְְְִֶֶֶָָֹֹאהל

כט) –(איוב ּבהם וזהּו: נרֹו. ּבהּלֹו :ְְִֵֶֶָ

חס ּוכׁשּיׂשראל, יׂשראל. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָעל־ ידי
חיצֹונּיֹות ּבחכמֹות נכנסין ְְְְִִִִָָָוׁשלֹום,
הּצּדיק נֹופל אזי האּמֹות, ֲִֵֶַַַָֻׁשל
הּׂשגתֹו. ונתּכּסה ונתחּפה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמהּׂשגתֹו,
ׁשל מחכמתן יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָָָּוכׁשּיֹוצאין

אזי: יצאהאּמֹות. ּכחתן והּוא ְֲַָֻ ְ ָ ָ ֵֹ 
– מהחּפהמחּפתֹו יֹוצא הּצּדיק ֵ ֻ ָ ִֵֵַַַָֻ

ואז: עכׁשו, עד לֹו ׁשהיה ְְְְִֶֶַַַָָָָוהּמכסה
– ארח לרּוץ ּכגּבֹור ּכייׂשיׂש ָ ִ ְ ִ ָ ַֹ ִ

דברֹו עׂשי כח ּגּברי הם ְִִִֵֵֵַַַָֹֹֹהּצּדיקים
ּדברֹו ּבקֹול קג)לׁשמֹוע ּכי(יג)(תהלים . ְְְִִַָ

הּזה ארח לרּוץ ּכדי התּגּברּות ְְְִִֵֶַַַָָֹצריְך
ׁשהיּו הּזה ּבּזמן לילְך יכֹולים ְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיּו
רצים ועכׁשו נזּופים, ְְְְִִִֵַָָָיׂשראל
והתּגּברּות הּדרְך. זה ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶַַָּבמהירּות

ּבחינתה ציצית, ּבחינת היא ּזאת, ְְִִִִִַַַֹ
וזה: מקיפים. ּבחינֹות ּכּנ"ל, ְְְִִִֵֶֶַַַּתכלת
– ּותקּופתֹו מֹוצאֹו הּׁשמים  ָ ְ ָ ִ ַ ָ ַ ֵ ְ ִמּקצה
ּתכלת ּבחינת ועם מּקיפים, ְְְְִִִִִֵֶַַּבחינֹות
העּכּו"ם, וׁשצים מכּלים ְְִִַַַָָֹהּזאת,
הּגֹוים. ּבכל כלה אעׂשה ּכי ְְֱִִִִֶֶַַָָָּבבחינת:

–וזה: מחּמתֹו נסּתר מחּמתֹוואין ְְֶ ֵ ִ ְ ָ ֵ ַ ָ ֵַָ
ּבחינת ׁשּכתּובּכּלה,זה (תהליםּכמֹו ְִֶַַ ָ ְֶָ

ועל־נט) ואינמֹו; ּכּלה בחמה ּכּלה :ְְְֵֵֵֵֵַַַָ
אֹוריתא להּׂשגת זֹוכים ְְְִֵֶַַַָָידי־זה
ּכּנ"ל. ׁשּבת ענג ּבבחינת ְְִִִֶַַַַַָָֹּדעּתיקא,

ּתמימה,וזה: ה' ּתֹורהּתֹורת ׁשהיא ְֶַ ְ ִ ָ ִֶָ
ׁשעדין עדין, ּתמימה ׁשהיא ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָּדעּתיקא,

ּכלּום. מּמּנה הּׂשיגּו נפׁשלא מׁשיבת ְְִִִֶָֹ ִ ַ ָ ֶ 

(‡È).רמט דף ויחי זוהר ע"א).(È·)עיין (נא כא תיקון לך(È‚)עיין זוהר צ.עיין דף לך
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ׁשבת– בֹו ּכי ׁשּבת, ּבחינת ְִִֶַַַָָזה
הּכּלהוזהוּינפׁש: ׁשֹולחת לּמה טעם ְִַַָ ֶ ַַַַַַָָָ

מקּבל הּצּדיק ּכי טּלית, ְְִִִֵֶַַַַָָלהחתן
ׁשּכתּוב: ּכמֹו יׂשראל, ידי על ְְְְִֵֵֶַָָָּגבּורתֹו

ּבהם: אהל ׂשם ׁשאֹומריםוזהלּׁשמׁש ְֶֶֶֶַָָֹ ֶ ְִֶ
היא ׁשם על החתּנה, על ֲִֵֵַַַַָֻ"עלה"
ּבּלב, היא הּׂשמחה ּכי ּכּנ"ל, ְִִִֵַַַַָָָהעֹולה

ׁשּכתּוב ד)ּכמֹו ׂשמחה(תהלים נתּתה : ְְִֶַָָָָ
מי – עֹולה זאת מי ּבחינת: וזה ְְְִִִִִֶַָֹבלּבי.

עֹולה: זאת עלּוזמירֹותעם ׁשּמזּמרין ְִָֹ ִ ְְִֶַַ
ׁשיר יּו"ד, עם ּדל"ת ה"א, זה ֲִִֵֶֶַָָֻהחתּנה,
ׁשּצֹועקין וזה ּכּנ"ל: וכּו' ְְֲִֶֶַַָּפׁשּוט
לענג זֹוכין ׁשעל־ידי־זה ְְִֵֶֶֶַַָֹ"ׁשּבת",

ּכּנ"ל: ּדעּתיקא לאֹוריתא ּומהׁשּבת, ְְְִַַַַַַָָָ 
ּכי "ׁשּבת", ּכׁשּקֹוראין מעֹות ְְְִִִֶֶַָָּׁשּנֹותנין
ּוׂשמאל ימין יׁש עכׁשו ׁשל ְְְְִֵֶַַָָָֹּבאֹוריתא

עׁשר ג)ּובׂשמאלּה אבל(משלי . ְֲִֶָָֹֹ
ּתּמן עׁשר ולית ׂשמאל לית ְְְִֵֵֶַַָָֹֹּבעּתיקא

קכט) נשא ּכׁשּׁשֹומעין(זוהר זה ּובׁשביל .ְְְִִִֶֶ
ּדעּתיקא הּתֹורה ּבׂשֹורת ְְְִִֵַַַָָָיׂשראל
צריְך אין ּכי הּמעֹות, את ְִִִֵֶַָָנֹותנין
אכילה לית הּבא ּבעֹולם ּכי ְֲִִֵַָָָָָלמעֹות,

יז)ּוׁשתּיה ּפרּוׁש(ברכות וזה סח). :(תהלים ְְִֵֶָ
יּדדּון, צבאֹות הינּו(יד)מלכי ַ ְ ֵ ְ ָ ִ ְַֹ

כח, ּגּבֹורי מלאכיו ׁשהם ְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּצּדיקים,
ּכדי ּובמהירּות, ּבמרּוצה מדּדין ְְְְִִִִֵֵֶַָׁשהם

רּקּודין. וזה ארח, ּביתלרּוץ ּונות ְְִִֶַָֹ ַ ַ ִ 
ׁשלל מחּלקיםּתחּלק הם ויׂשראל , ְ ַ ֵ ָ ָ ְְְְִִֵֵַָ

למעֹות, צריְך ׁשאין להֹורֹות ְְִֵֶַָָָהּמעֹות,

ׂשמאל: עּתיקא ּבבחינת ׁשם ְְְִִִֵַַָָֹואין
ראׁשי־ ּתבֹותׁשחלקּתיתּב – לל ַ ְִ ֵַָ ֵֵָָ

וּתרנּותענין:ׁשּבת להֹורֹות אחר: ַ ָ ִ ְ ָ ְְֵַַָ
להֹורֹות, מעֹות, ׁשּמחּלקין ּבזה ְְְִֶֶַָָָּגדֹול
ׁשּמּדל"ת הא, ּבחינת היא ְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּכּלה
ּבא ׁשעל־ ידי־ זה ה"א, ְֲֵֵֵֶֶַַָנעׂשית
והריקֹותי ּבבחינֹות: ּגדֹול, ְֲֲִִִִִַָעׁשירּות
ׁשּיבלּו עד ּדי, ּבלי עד ּברכה ְְְִִֶֶַַַָָָלכם

וכּו' לב:)ׂשפתֹותיכם ׁשּמחּלקין(שבת . ְְְְִִֵֶֶַ
לזאת ׁשהּגיעּו מֹורה ְִִֶֶַָֹהּמעֹות,
חׁשּוב אין ׁשהּמעֹות עד ְֵֶַַַָָָָהּברכה,
– האיפה ועׂשירית ּפרּוׁש: וזה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָאצלם.
הינּו פה, אי ּבבחינת ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶַַעׂשירית,
להם ׁשּיׁש ּדי, מּלֹומר ּפיהם ִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבלּו
ׁשּנעׂשה מחמת וזה עׁשירּות, ּכְך ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָּכל

ּכּנ"ל: ה' מּדל"ת ההין, ְִִִִֵֶַַַָמרביעית

רּבנּו לׁשֹון הּוא זה ּכל ּכאן, עד ל"ב ְִִֵֶַַָָָמּסימן

מקֹומֹות ּבאיזהּו לבד לברכה, ְְְְְִִֵֶַָָזכרֹונֹו

מה ּכפי ּדברים, קצת ׁשם ְְְְִִִֶַַָָָׁשהֹוספּתי

מּפי אֹו הּקדֹוׁש מּפיו והבנּתי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּׁשמעּתי

ּבמקֹומֹו: אחד ּכל ּכּנרׁשם ְְְִִֶַָָָָּכתבֹו,

לּתֹורה הּׁשּיכים ּדברים ׁשמעּתי ְְִִִַַַַָָָָעֹוד
וזהּו: ְֶַֹהּזאת,

הּמזּבחהרֹוצה על־ּגּבי יין ׁשּינּסְך ָ ֶ ְְִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּתלמידי ׁשל ּגרֹונם ְְְִֵֵֶַַָימּלא

יין עא)חכמים האלקּות(יומא עּקר ּכי – ֱֲִִִִַַָָֹ
לבבי, צּור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבּלב, ְְִֵֶַָָהּוא

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו צּור(שמואל־א ואין : ְְֵֶָ

(„È).ע"ב פח דף שבת עיין



מט ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּבהם אהל ׂשם 561 ֶ ָ ֶֹ ָ ֶ ֶ ַלּׁשמׁש

ּכאלקינּו צּיר אין – י.)ּכאלקינּו .(ברכות ֵֵֵֵֵַָֹֹ
הינּו הּמּדֹות, ׁשל הּצּיר הּוא הּלב ְִִֵֶַַַַַָּכי
קדם ּכי ּכּנ"ל. וכּו' ׁשּבּלב ְְִֵֶֶַַַַָָֹהחכמה
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא אֹור היה ְִַַָָָָָהּבריאה
היטב. ׁשם עּין ּכּנ"ל, וכּו', סֹוף ְֵֵֵֵַַַָאין
חלל ולּבי ּבבחינת: ּכׁשהּלב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָנמצא
ּכּנ"ל, לבבי צּור ּבבחינֹות: ְְְְִִִִִַַָּבקרּבי,
ּולהפְך, העֹולם. ּבריאת ּבחינֹות ְְְִִֵֶַָָהּוא
לב, ערלת ּבבחינת אטּום, ְְְִִֵֵֶַַַָָּכׁשהּלב
ּכמבאר הּבריאה, את מקלקל ְְְְִֵֶַַַָָֹהּוא
הּצּדיק, ּכן ועל ׁשם. עּין ְְְִֵֵַַַַַָָלמעלה,
ולּבי ּבבחינת: ּבחכמה, ּפתּוח ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּלּבֹו
על לבבי, צּור ּבחינֹות: ּבקרּבי, ְְְְִִִִַַָָחלל

על־ ידי־ ז מעׂשהּכן לחּדׁש יּוכל ה ְְֲֵֵֵֵֶַַַַ
ונפלאֹות נּסים ולעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַָּבראׁשית,
מחּדׁש ּובטּובֹו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֵֶַָָָּבעֹולם.
בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ְְֲִִֵֵַָָּבכל
טֹוב, ׁשּנקרא הּצּדיק, זה – ְְִִֶֶַַָּובטּובֹו

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו ּכי(ישעיה צּדיק אמרּו : ְְִִִֶַָ
לח:)טֹוב הּנ"ל,(יומא הּצּדיק לב ּכי ;ִִֵַַַַ

וזה ּכּנ"ל: העֹולם ּבריאת ּבחינת ְְְִִֶַַַַָָהּוא
זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְִֵֵֶַַָָּפרּוׁש

מט)לברכה ּכמֹו(סוכה ירכיְך חּמּוקי : ְְְִִֵֵַַָָ
אּלּו – אּמן ידי מעׂשה ְֲֲִֵֵֵַָָָחלאים
עד ּומחּללים ׁשּמנּקבין ְְִִִִֶַַָָֻֻהּׁשיתין,
חלל ולּבי ּבחינֹות: הינּו ְְְְִִִַַַָהּתהֹום;
ּכּמּובא לּבא, ּדא ּתהֹום ּכי ְְְִִִִַָָָּבקרּבי;

אּמן(טו)ּבּזהר ידי מעׂשה חלאים וזה , ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ
הּקדֹוׁש־ ׁשל אּמנּותֹו ידי מעׂשי –ְֲֵֵֶַַָָָ

בסוכה)ּברּוְך־הּוא שם דרשו הינּו(כך . ְַָ
עד ׁשּמחּללין הינּו חלאים, ְְְֲִִִֶֶַַָָֻׁשּבחינֹות
ּבקרּבי חלל ולּבי ּבחינֹות: ְְְְְִִִִִַַָהּתהֹום,
ּכּנ"ל. העֹולם ּבריאת ּבחינת זה ְְִִֶַַַַַַָָּכּנ"ל,
ׁשל אּמנּותֹו אּמן ידי מעׂשה ְְֲֵֵֶֶַָָָָוזה
ולּבי ּבחינֹות ּכי ְְִִִִַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,
ׁשּמחּללין חלאים ּבחינֹות וכּו', ְְְֲִִִֶַָָָֻחלל
ידי מעׂשה מּמׁש הּוא ּכּנ"ל, ְְֲֵֵַַַַָוכּו'
ּכי הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא, ׁשל ִֶַָָָָאּמנּותֹו
ּכּנ"ל. העֹולם ּבריאת ּבחינֹות הּוא ְְִִֶַַַָָזה
נּסים לעׂשֹות יּוכל ְְֲִִֵֶַַַועל־ ידי־ זה
עד ׁשּמחּללין וזהּו: ּכּנ"ל. ְְִֶֶַַַָָָֻּבעֹולם
ּכמֹו נּסים, ּבחינֹות הינּו ְְְְִִִַַהּתהֹום,

א)ׁשּכתּוב ׁשעל(רות העיר; ּכל וּתהם : ִֵֶֶַַָָָֹ
הרֹוצה וזהּו: ּתמהין. הּכל נּסי ְְִִִֵֶֶַָָָֹּדבר
ּכי וכּו'; ּגרֹונם ימּלא וכּו' יין ְְְְְִִֵֵַַַָלנּסְך
ׁשּמחּללין ׁשיתין, ּבחינת הּוא ְְְִִִִֶַָָֻּגרֹונם
(ועל־ידי ולּבא. קנה הם הּתהֹום, ְְְְִֵֵֶַַַָָעד
ולּבי ּבבחינת: הּלב, חלל נפּתח ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהּיין
ּפקחין וריחני חמרא ּכי ּבקרּבי, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָחלל

ע) ּגרֹונם(סנהדרין הממּלא ּכל ּכן ועל .(ְְְֵֵַַַָָ
הּׁשיתין, על־ ּגּבי יין מנּסְך ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵַַַַַוכּו',
ּכּנ"ל: הּתהֹום עד ּומחּללין ְְְִִֶַַַַָָֻֻׁשּמנּקבין
ּבזמּנֹו. נכּתב לא ּכי ּדברים, קצת חסר ְְְְִִִִֵַַַָָָֹּכאן

קצת. ְְְִַָונׁשּכח

לעיל: וכּו'ׁשּיְך ארח לרּוץ ּכגּבֹור יׂשיׂש ְְְִִֵַַָָָֹ
ּגדֹול התּגּברּות צריְך ּכי –ְְִִִַָָ
יכֹולים ׁשהיּו הּזה, ארח לרּוץ ְְִֶֶַַָָֹוכּו'

(ÂË).ע"ב רכז דף פינחס מהימנא רעיא עיין



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקסב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן ְְְִִִֵֵֵֶַָָלילְך
זהועכׁש ּגדֹול ּבמהירּות רצים ו ְְְִִִֶַָָָ

ּבעת לׁשֹונֹו. ּכאן עד וכּו', ְְְֵֶֶַַָהּדרְך
מּפיו אז ׁשמעּתי הּתֹורה, זאת ְִִִֶַַַָָָָֹׁשאמר
ׁשאמר יֹותר, ּבבאּור זה ענין ְְִֵֵֶֶַַָָָהּקדֹוׁש
אדם ּבני לענין זה, ענין ְְְְְִִֵֵֶַָָָּבפרּוׁש
העבר. על ּתׁשּובה לעׂשֹות ְֲִֶַַַָָָהּזֹוכים
לתּקן ׁשּזֹוכים ׁשאף־ על־ּפי ְְִִֵֶֶַַַַָואמר,
היכן עדין אף־ על־ּפי־כן ּׁשעבר, ֲִִֵֵֶַַַַַָָמה
רחֹוקים ׁשהיּו הּזמן אֹותֹו ְְִֶַַָהּוא
לעבד יכֹולים ׁשהיּו יתּברְך, ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמהּׁשם
הּזמן, ּבאֹותֹו יתּברְך הּׁשם ְְְִֵֶַַַַָאת
ּדהינּו זאת, לתּקן צריכים ְְְְְִִֵַַַַֹּובוּדאי
ׁשהיּו העבֹודה את ּולמּלאת ְְְֲִֶֶַַָָָֹלהׁשלים

בכל יתּברְך הּׁשם את לעבד ְְְֲִִֵֶַַַָָֹיכֹולים
מּלפניו נזּופים ׁשהיּו העת ְְִִֵֶָָָָאֹותֹו
אחר על־ּכן מּמּנּו. ּורחֹוקים ְְִִִֵֶַַַַָיתּברְך
צריכין לתׁשּובה, להתעֹורר ְְְְִִִִִֵֶָׁשּזֹוכין
ולרּוץ יתּברְך, ּבעבֹודתֹו ּגדֹול ְְְֲִִַַָָָָזריזּות
על־ידי ׁשּיזּכה ּכדי מאד, ְְְְְִֵֵֶֶַֹֹמאד
ּגם ּולהׁשלים לתּקן עבֹודתֹו ְְְְֲִִֵַַַָזריזּות
ׁשעברּו, הּימים ׁשל העבֹודה ְְֲִֶֶֶַָָָָחסרֹון
ּגדֹול ּבמהירּות לרּוץ צריְך עכׁשו ְְִִִִַָָָָּכי
ּבזמן לילְך יכֹול ׁשהיה הּדרְך ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ואמר יתּברְך. מהּׁשם רחֹוק ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשהיה

הּלׁשֹון: ּבזה דארפטלאנׁשיו איר ְֲִֶַַָָָ ַ ְ ְ 
נא זאלט איר יאגין, זיער ִזי ֵ ֶ ָ ִ ִ ָ ְ ָ 

חאּפין עּפיס :קענין ֶ ִ ֶ ִ ַ ִ 
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נתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

נפׁשי מחרב ּכלבהּצילה מּיד , ַ ִ ָ ֵ ֶ ֶ ַ ְ ִ ִ ַ ֶ ֶ 
כב)וכּו': (תהלים ְ 

יכֹולּכי אין ּבּברית, הּפֹוגם ּכל ִ ְִֵֵַַָָ
עצמֹותי ּכל ּבבחינת: ְְְְִִִֵַַַַָלהתּפּלל

לה)ּתאמרנה מתּפּלל(תהלים ּוכׁשאין ; ְְְִֵֵֶַַָֹ
ּכלּבא אזי עצמֹותי", "ּכל ְְְֲִִַַַַַָָּבבחינת:

קרּבנֹו ואכל ּתפּלתֹו.(א)נחת הינּו , ְְְְִֵֵַָָָָָ
ּבדּבּורי מתיקּות וטֹועם ְְְְְִִִֵֵֵֶַּוכׁשּמתּפּלל

ּכל נקראת: הּבחינה זאת ְְְִִִֵַַָָָֹהּתפּלה,
לטעם יכֹול ואין ּתאמרנה. ְְְְִֵַַַָָֹֹעצמֹותי
ּפגם ּכׁשּתּקן אּלא ּבּתפּלה ְְְְִִִֵֶֶַַָָמתיקּות
ּבחינת זה מתיקין מּיין ּכי ְְְִִִִִִֶַַַהּברית,

ּדדכ קדׁש(ב)יןמּיין זרע ׁשמירת(ג), , ְְְִִֶֶַַַַָֹ
מּיין ּבבחינת ׁשהּוא ּומי ְְִִִִִֶַַַהּברית.
וטֹובים, מתּוקים ּדּבּוריו אזי ְְְֲִִִִִַָמתיקין,
לאזניו, ּומׁשמיע מּפיו ְְְְְִִִִֶַַָָּוכׁשּיֹוצאים

ׁשאמרּו טו)ּכמֹו לאזנָך(ברכות הׁשמע : ְְְְְְֶַַָָ
הּמּיין מתיקּות נכנסים אזי ְְְֲִִִִַַַָוכּו',

ּבבחינת עצמֹותיו, טו)לתֹוְך :(משלי ְְְִִַַָ

סב.(‡) ודף מה דף כא, תיקון זוהר, תקוני ―(·)עיין קכד נשא ובזוהר ע"ב ו דף שמות זוהר עיין
יג.(‚)קכה. ישעיה



נ ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נפׁשי מחרב 569 ִ ְ ַ ֶ ֶ ֵ ָ ִ ַהּצילה

עצם. ּתדּׁשן טֹובה ְְֶֶַָָָּוׁשמּועה
מתיקּות מרּגיׁשין ְְְֲִִִֶַָּוכׁשעצמֹות
עצמֹותי ּכל ּבחינת: זה ְְִִִֶַַַַָהּדּבּורים,
ואכל נחת אריה ואז ְְְְֵֵֵַַָָָָֹּתאמרנה;

אריה ּבחינת זה עצם ּכי (כ"שקרּבנּה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
אחרונים) תיקונים בהי"א ג' תיקון אבלבתיקונים :ֲָ

מּיין ּבבחינת הּוא ּבבריתֹו, ׁשּפגם ְְִִִִִִֶַַַָמי
ּבבחינת טו)מרירין, יכלּו(שמות ולא : ְְְְִִִִַָֹ

מסאבין, מּיין מּמרה; מים ְְֳִִִִִַַָָָלׁשּתֹות
להתּפּלל יכֹול אין אזי – טמא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָזרע
ואז ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְְְִִַַַַָָָֹּבבחינת:
מּיין ּבחינת ׁשהּוא נחת, ְְִִֵֶַַַָָּכלּבא
ּבחינת והּוא הב. הב ׁשּצֹווח ְְְִִִֵֶַַַַמרירין,
והּוא ּפּיֹות, ּתרי לּה ּדאית ְְְִִֵָָָמרה

ּפּיֹות חרב ה)ּבחינת: ּבחינת(משלי , ְְִִִֶֶַַ
ׁשּצֹווחין ּבנֹות ּתרי לּה ּדאית ְְְִִִֵֵֶָָֹּגיהּנם

הב שם)הב בתיקונים שכתוב וזה(כמו . ְֶַַ
"ּברעכניׁש" ׁשּקֹורין חֹולאת ְְִִִֶֶֶַַַּבחינת
ׁשל עצמֹות ׁשּׁשֹובר לצלן, ְֲֲִֵֶֶַָָָָרחמנא
הּמח קלקּול מחמת וזה ְְֲִֵֶַַַָָֹאדם,
מסאבין, מּיין ּבחינת ְְֲֳִִִֶַַָָָׁשּבעצמֹות,
הּזאת החֹולאת ׁשּבא מרירין, ְִִִֶַַַַַָֹמּיין
ׁשּנצטּוינּו וזה נאּוף. ּתאות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַמחמת

ּפסח יב)ּבקרּבן לא(שמות ועצם : ְְְֶֶֶַַָֹ
בֹו, ּבּזהרתׁשּברּו מא:)(וכתּוב דף ׁשהיּו(בא : ְְְִֶַַָָֹ

וזה אֹותֹו, ּתׁשליכּון לּכלב ּבעצמֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָמקּימין

ׁשם), עּין להּמצרים, מאד קׁשה ּכדיהיה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
עצמֹו את מּיׂשראל אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיבחינּו
ּכתיב ּבּפסח ּכי ּתּקּונֹו. על ּבריתֹו ְְִִִִִֶַַַאם

ּכי(שם)ּבֹו ּבֹו, יאכל לא ערל וכל :ְִֵַָָֹֹ
מילה, ּבמצות ּתלּוי הּפסח ְְִִִֶַַַַָָעּקר
עצמֹותיו את ּוכׁשהׁשליכּו ְְְִִֶֶַַַָָּכּידּוע.
ּבהם ׁשלטּו אם וראּו ְְְִִֶַָָָָלּכלבים,
יֹודעים היּו וׁשלֹום, חס ְְְִִַַָָָהּכלבים,
ּתּקּונֹו. על וׁשלֹום, חס הּברית, ְְִִֵֶַַַָׁשאין

ּבּזהר ּדאיתא מה פ.)וזה דף קדושים :(פ' ְְִֶַַַָֹ
טמאת לענין – ּכפרד ּכסּוס ּתהיּו ְְְְְְִִֶֶַַַֻאל
הּפסּוק: ּומביא הבין; אין – ְִִִֵֵַַָָהּברית
מי ּבכן ׁשם. עּין נפׁש, עּזי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוהּכלבים
עצמֹו את יׁשמר ּבבריתֹו, ְְְִִִֶֶַַָֹׁשּפגם

וזה: ּומחרב. מחרבמּכלבים הּצילה ְְִִֵֶֶֶַָ ִ ָ ֵ ֶ ֶ 
ּכלב; ּומּיד הֹוׁשיעניאבל:(ד)נפׁשי ַ ְ ִ ִ ַ ֶ ֶ ֲִָ ֵ ִ 

אריה. יאכלמּפי ּכׁשאריה הינּו, ִ ִ ַ ְ ֵ ְְְֵֶַַַֹ
אצל וזהּו ליׁשּועה. לי זה ְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבני,
ואצל הּצלה, לׁשֹון ּכתּוב וכלב ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָחרב

יׁשּועה. ּכתיב ּפניםודעאריה ׁשעּזי ְְְְִֵַָ ַ ִֵֶַָ
ּכמֹו הּכלבים, הן הן ּבּדֹור, ְְִֵֵֵֶַַָׁשּיׁש

נו)ׁשּכתּוב נפׁש;(ישעיה עּזי והּכלבים : ְְִֵֶֶֶַַָָ
איׁש ּתפּלת על וחֹולקים עֹומדין ְְְְְִִִִֵַַוהן
ּבריתֹו ּתּקן לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹהּיׂשראלי,
חכמינּו ׁשאמרּו וזה ְְְֲִֵֵֶֶָָּבׁשלמּות.

לברכה יא:)זכרֹונם צֹורבא(תענית : ְְְִִָָָָ
ּכלּבא ליכּול ּבתעניתא, ּדיתיב ְְֲִִִֵֵַַַָָָָמרּבנן
אכילתֹו הּצּדיק ּבוּדאי ּכי ְֲִִִִַַַַָָׁשירּותא.
נפׁש את מׂשּביע ּכי הערְך, יקר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָהיא

ׁשּכתּוב ּכמֹו יג)ּדקדּׁשה, צּדיק(משלי : ְְִִֶַָָֻ
צֹורבא והאי נפׁשֹו. לׂשבע ְְְְֵַַַָֹאכל
יֹודע ואין נפׁשֹו, את ּדמרעיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָמרּבנן

ע"ב.(„) רכ"ד פינחס מהימנא רעיא עיין



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקע ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ליכּול זה ּבׁשביל נפׁשֹו, ְְְְִִִֵֶַַַלהׂשּביע
לא ּכתיב: ּבהם ׁשּגם ׁשירּותא, ְְִִֶֶַַָָָֹּכלּבא
איְך יֹודע אין הּוא ּגם ּכי ׂשבעה, ְְִֵֵֵַַָָָידעּו
ּובׁשביל היקרה: נפׁשֹו את ְְְְְִִִֶַַַַָָלהׂשּביע

ׁשגל ּבׁשם ּכלב נקרא ד)זה ּכיר"ה , ְְִִֵֵֶֶֶָָ
ּכּנ"ל: הּמׁשּגל ּתאות על ּבא ְֲִַַַַַַָָהּוא

להתעּנֹותודוקא צריְך ׁשאין ְ ַ ְ ָ ְְִִֵֶַָ

ׁשירּותא, ּכלּבא ליכּול אזי ְְֲִִֵֶַַַָָּומתעּנה,
ּבוּדאי להתעּנֹות, ׁשּצריְך מי ְְְֲִִִֶַַַָָאבל

הּוא ּומצוה להתעּנֹות, וזה(ה)צריְך . ְְְְִִִֶַָָ
יתיב – ּבתעניתא ּדיתיב ְְְֲִִִִִַַָּבחינת
הּדבר על מֹורה הּוא יתיב ְְִֶַַַָָָּדיקא,

ּכּמּובא: מׁשּתּנה, לׁשֹונֹוׁשאין ּכאן (עד ְְִֵֶֶַַַָָ

ַז"ל)

נ תפילה

‰ÏÈv‰".È�˙È�Ú ÌÈÓ¯ È�¯wÓe ‰È¯‡ ÈtÓ È�ÚÈLB‰ .È˙„ÈÁÈ ·Ïk „iÓ ÈLÙ� ·¯ÁÓ «ƒ»≈∆∆«¿ƒƒ«∆∆¿ƒ»ƒƒ≈ƒƒƒ«¿≈ƒ«¿≈≈ƒ¬ƒ»ƒ
ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ."ÈÏ‚¯Â È„È È¯‡k È�eÙÈw‰ ÌÈÚ¯Ó ˙„Ú ÌÈ·Ïk È�e··Ò Èkƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿≈ƒƒƒƒ»¬ƒ»«¿«¿»ƒ∆»
‰Lw‰ Ìp‰b ÔÈcÓ È�ÏÈv‰ .ÔÂi‰ ËÈhÓ ˙ÁL ¯‡aÓ È�ÏÈv‰ .˙È¯a‰ Ì‚tÓ È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒƒ¿««¿ƒ«ƒ≈ƒƒ¿≈««ƒƒ«»≈«ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ»«»∆
Èk EÈ„ÒÁÂ ‰Â‰È EÈÓÁ¯ ¯BÎÊ" ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .ÌBÏLÂ ÒÁ ˙È¯a‰ Ì‚t ÏÚ ÚÈbn‰««ƒ««¿««¿ƒ«¿»«¬…»«¿«¬∆¿…»«¬»∆ƒ
,˙BizÁz ÏB‡M‰ ÔÓ ‰ÏÏÓ‡‰ ÈLÙ� ˙‡ ‰ÚÈLB‰Â Ïv‰Â ÌÁ¯Â ¯ÎÊ ."‰n‰ ÌÏBÚÓ≈»≈»¿…¿«≈¿«≈¿ƒ»∆«¿ƒ»À¿»»ƒ«¿«¿ƒ
‰ÎÊ ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ B˙È¯·a Ì‚tL ÈÓ ÏÚ LiL ˙e�ÓÁ¯‰Â ¯Úv‰ Ú„BÈ ‰z‡ Èkƒ«»≈««««¿»«¬»∆≈«ƒ∆»«ƒ¿ƒ«¿»¿…»»
¯LÙ‡ È‡ ¯L‡ .CÓBÒÂ ¯ÊBÚ ÔÈ‡a ÏB‡L ÏL ‰�BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ „¯BiL ,ÂÈiÁa Ôw˙Ï¿«≈¿«»∆≈««¿≈»««¿»∆¿¿≈≈¿≈¬∆ƒ∆¿»
ÌˆÚÂ ,„‡Ó „‡Ó ÌÈ¯n‰Â ÌÈLw‰ ÌÈ¯eqi‰Â ¯Úv‰ ÌˆÚ e�zÚ„a ¯ÚLÏ e�Ï»¿«≈¿«¿≈…∆«««¿«ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿…¿…¿…∆
ÔÈ‡ È˙‡„ ‡ÓÏÚa ÌML Ú„BÈ ‰z‡Â .˙‡Ê Ú„BÈ „·Ï ‰z‡ ˜¯ .ÂÈÏÚL ˙e�ÓÁ¯‰»«¬»∆»»««»¿«≈«…¿«»≈«∆»¿»¿»¿»≈≈
ElL ˙e�ÓÁ¯‰ ¯wÚÂ .ÏÏk Ô¯zÂ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌL Èk ,ÌÏBÚa ˙e�ÓÁ¯ ÌeL ÏÈÚBÓƒ«¬»»»ƒ»≈«»«¿»¿»¿ƒ«»«¬»∆¿
È¯e‰¯‰ ÔÈÓÊÓe ÁÏBL ‰z‡Â .Ác� EnÓ ÁcÈ Ï·Ï ,˙B·LÁÓ ·LBÁ ‰z‡M ‰Ó ‡e‰«∆«»≈«¬»¿«ƒ«ƒ¿ƒ»¿«»≈««¿ƒƒ¿≈
ÚiÒÓ ‰z‡Â .ÌÈ·L Ïa˜Ï „È ËLBt ‰z‡Â .„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰·eL¿̇»¿»»¿»∆»¿∆»¿«»≈»¿«≈»ƒ¿«»¿«≈«

Ï ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ¯ÊBÚÂ.¯‰hÏ ÌÈ‡a‰ ÏÎ ¿≈»≈∆∆¡∆¿»«»ƒƒ»≈

Ôk ÏÚÒeÁ ,B˜„v‰a ıÙÁÂ ÚL¯Ï ‰ÙBv‰ ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a «≈»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬««∆»»»¿»≈¿ƒ»¿
.˙È¯a‰ Ì‚tÓ È�„Ùe È�pÁÂ ÒeÁ ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .‰¯˜È‰ ÈLÙ� ÏÚ ÏÓÁÂ«¬…««¿ƒ«¿»»«¬…»«¿»≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ

תקעא.(‰) סימן או"ח ב"ח עיין



571נ ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

˙ÏaL È�ÙËLz Ï‡ .ÌÈÓ ÈwÓÚnÓe È‡�BOÓ ‰Ïˆp‡ ‰ÚaË‡ Ï‡Â ËÈhÓ È�ÏÈv‰"«ƒ≈ƒƒƒ¿«∆¿»»ƒ»¿»ƒ¿«ƒ«¬«≈»ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ…∆
˙e¯È¯nÓ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv‰ ."‰Èt ¯‡a ÈÏÚ ¯Ë‡z Ï‡Â ‰ÏeˆÓ È�ÚÏ·z Ï‡Â ÌÈÓ«ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿«∆¿«»«¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌÈLw‰ ‰ÏaÁ ÈÎ‡Ïn‰ ÔÓ È�ÏÈv‰ .˙BiÙ È¯z dÏ ˙È‡c ˙Ân‰ C‡ÏÓ ÏL Ba¯Á«¿∆«¿««»∆¿ƒ»¿≈ƒ«ƒ≈ƒƒ««¿¬≈«»»«»ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙È¯aa Ì‚Bt‰ ÏL BLÙ� ÌÈÙ¯Bh‰ ,ÌÈ·Ïk ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈi¯ÊÎ‡‰Â¿»«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿∆«≈«¿ƒ«¿»
Ì�ÈcÓ È�ÏÈv‰ ,‰Lw‰ ÌcÁtÓ È�ÏÈv‰ .·‰ ·‰ ÔÈÁÂBˆÂ Ìp‰È‚Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓeƒƒ¿≈ƒ»¿¿ƒ«««ƒ≈ƒƒ«¿»«»∆«ƒ≈ƒƒƒ»
ÒeÁ .ÔÈ·‡ÒÓ ÔÈÈnÓ ÔÈ¯È¯Ó ÔÈÈnÓ È�ÏÈv‰ .˙e¯È¯n‰ ˙ÈÏÎ˙a ¯n‰ Ì�ÈcÓ ,‰Lw‰«»∆ƒƒ»««¿«¿ƒ«¿ƒ«ƒ≈ƒƒ«ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¬ƒ
È�ÚÈLB‰Â È�¯ÊÚÂ .„‡Ó ‰˜eLÚ‰ ÈLÙ� ‰„Ùe ÒeÁ ,Ïv‰Â ÒeÁ ,ÌÁ¯Â ÒeÁ ,ÏÓÁÂ«¬…¿«≈¿«≈¿≈«¿ƒ»¬»¿…¿»¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
‰i‡¯a Ô‰ ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa Ô‰ ,ÏÏk È˙È¯·a „BÚ ÌbÙ‡ ‡lL ‰zÚÓ≈«»∆…∆¿…ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«¬»»ƒ«¬∆≈ƒ¿ƒ»
¯e˙‡ ‡ÏÂ .ÔBˆ¯a ÔÈa Ò�‡a ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÌÈLeÁ ¯‡L·e ‰ÚÈÓL·eƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ≈¿…∆≈¿»¿…»
Ez‡Ó ‰¯e·‚e ÁÎ ÈÏ Ôz˙Â .ÈaÏ ˙e¯È¯La „BÚ CÏ‡ ‡ÏÂ ,È�ÈÚ ¯Á‡Â È··Ï ¯Á‡««¿»ƒ¿««≈«¿…≈≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ…«¿»≈ƒ¿
:È˙eL¯a È··Ï ‰È‰ÈÂ ,·BË ¯ˆÈ ÈÏ Ôz˙Â .È˙Â‡z ˙‡ LaÎÏÂ Ú¯‰ È¯ˆÈ ˙‡ ¯aLÏ¿«≈∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿…∆«¬»ƒ¿ƒ∆ƒ≈∆¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ

B�Ba¯.Êe· ÈzÚ·N ·¯ Èk È�pÁ ‰Â‰È È�pÁ .È�pÁÂ ÒeÁ .ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿«≈»«¿»≈ƒ»≈ƒ¿…»»≈ƒƒ«»«¿ƒ
ÌÏBÚ ˙B‡z ˙e¯È¯Ó ÈzÚ·N ˙a¯ .ÌÈp�‡M‰ ‚Úl‰ ÈLÙ� dl ‰Ú·N ˙a«̄«»¿»»«¿ƒ«««««¬«ƒ««»«¿ƒ¿ƒ«¬»
.ËÚÓ ‰‚ÈÏ·‡Â ÈpnÓ ÚL‰ ."Èp�È‡Â CÏ‡ Ì¯Ëa ‰‚ÈÏ·‡Â ÈpnÓ ÚL‰" .ÂÈÏ·‰Â ‰f‰«∆«¬»»»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆≈≈¿≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»¿«

·Ú‰ ÔÈÚk .Á˙ta È�Úk EÈ�ÙÏ „ÓBÚ È�‡ È¯‰ .ËÚ·z Ï‡ E„È ÏÓÚa.ÂÈ�B„‡ Ï‡ „ «¬«»¿«ƒ¿«¬≈¬ƒ≈¿»∆¿»ƒ«∆«¿≈»∆∆∆¬»
Ïk ˙BÏk ÂÈ�ÈÚÂ ,BLÙ� ÏÚ Lw·Óe Ï‡BL ,ÌpÁ ˙�zÓÏ ‰tˆÓ‰ .·iÁ‰ Èe·M‰ ÔÈÚk¿≈«»««»«¿«∆¿«¿«ƒ»≈¿«≈««¿¿≈»»»
‰ÓÏL ‰·eL˙a È�·ÈLÈÂ ,È�pÁiL „Ú ‰Â‰È Ï‡ „ÈÓz È�ÈÚ Ôk ,„ÒÁ ˙·„�Ï ÌBi‰«¿ƒ¿«∆∆≈≈«»ƒ∆¿…»«∆¿»≈ƒƒƒ≈ƒƒ¿»¿≈»
Ìb Ì�Ó‡ Ì‡Â ."‰ÏÒ EÏ ‰ÙÈÚ ı¯‡k ÈLÙ� ÌBi‰ Ïk È„È ÈzN¯t" .˙Ó‡a ÂÈ�ÙÏ¿»»∆¡∆≈«¿ƒ»«»««¿ƒ¿∆∆¬≈»¿∆»¿ƒ»¿»«

.Á¯·‡ ÔÎÈ‰Ï ,È�B„‡ ‰NÚ‡ ‰Ó ,‰a¯‰ ˙Bi�Ùa ÌÈ·a¯ÚÓ ‰l‡ È¯·c¿»«≈∆¿À¿»ƒƒ¿ƒ«¿≈»∆¡∆¬ƒ¿≈»∆¿«

dÈ¯ÓÈz„¯a ÈÓ„a Úˆa ‰Ó ,ÔpÁ˙‡ ‰Â‰È Ï‡Â ‡¯˜‡ ‰Â‰È EÈÏ‡" ‡lk ‡ÓÏÚc »≈¿»¿»…»≈∆¿…»∆¿»¿∆¿…»∆¿«»«∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
EÈÓÁ¯a ‰NÚzM ‰Ó ÈnÚ ‰NÚ ."EzÓ‡ „ÈbÈ‰ ¯ÙÚ E„BÈ‰ ,˙ÁL Ï‡∆««¬¿»»¬«ƒ¬ƒ∆¬≈ƒƒ«∆«¬∆¿«¬∆
Áe¯‰a ¯Ú‚˙Â .ÌÏBÚaL ˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓ ‰zÚÓ È�ÏÈvzL ÔÙ‡a ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…∆∆«ƒ≈ƒ≈«»ƒ»ƒ≈¿««¿ƒ∆»»¿ƒ¿…¿»«
„ÚÂ ‰zÚÓ ¯eÓb Ïeh·a e�ÈÏÚÓ BÏh·˙e e‰˜ÈÁ¯˙Â e‰L¯‚˙e .ÔBÚbM‰Â ˙eËL¿¿«ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ≈¿«¿≈»≈¿ƒ»≈«»¿«
ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ ˙È¯a‰ Ì‚Ùa EÈ�ÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚÂ È˙‡ËÁM ‰Ó ÏÎÂ .ÌÏBÚ»¿»«∆»»ƒ¿»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿««¿ƒƒ¿«««
ÏÚ ,ÔBˆ¯·e Ò�‡a „ÈÊÓ·e ‚‚BLa ‰Ïh·Ï ÈpnÓ ‡ˆiL È¯˜ ‰tËÂ ‰tË ÏÎÂ .‰f‰«∆¿»ƒ»¿ƒ»∆ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿«»»¿≈¿≈ƒ¿…∆¿»«
Úa¯‡Ó e�ÈÁc� ıa˜˙e ,ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ ,˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz Ïk‰«…ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ¡«¿ƒ«««¿∆ƒ¿…«¿«≈ƒ»≈≈«¿«
EÓLa ÈzÓ‚tL ˙BÓM‰ Ïk ‡lÓ˙e ,˙È�L ‰M„˜a Ìˆa˜˙e ¯ÊÁ˙Â ,ı¯‡‰ ˙BÙ�k«¿»»∆¿«¬…¿«¿≈ƒ¿À»≈ƒ¿«≈»«≈∆»«¿ƒ¿ƒ¿
E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ˙eÓÏLa ˙È¯a‰ Ôew˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a „ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â .ÏB„b‰«»¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿…∆∆∆¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈∆¡∆ƒ¿¿
„BÚ ·eL‡ ‡ÏÂ ,˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a Lc˜˙‰Ï ‰zÚÓ ‰kÊ‡Â .·Bh‰«¿∆¿∆≈«»¿ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆¿…»
,‰M„˜ ÏÚ ‰M„˜ „ÈÓz ÛÈÒB‰Ï ‰kÊ‡Â .EÈ�ÈÚa Ú¯‰ „BÚ ‰NÚ‡ ‡ÏÂ .‰ÏÒÎÏ¿ƒ¿»¿…∆¡∆»«¿≈∆¿∆¿∆¿ƒ»ƒ¿À»«¿À»



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקעב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

„ÚÂ ‰zÚÓ ,˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,ÈÏ ¯zna ÈÓˆÚ Lc˜Ïe¿«≈«¿ƒ«À»ƒƒ¿À»¿»√»¿»ƒ¿¿«∆¡∆≈«»¿«
:ÌÏBÚ»

ÔÎ·eÈ�¯ÊÚ˙Â ,„ÈÓ˙ È¯ÊÚ· ‰È‰zL .e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ»ƒ¿««¿≈ƒ
.BzÓ‡Ï ˙Ó‡a LÙ�Â ·Ï ÏÎa ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰�eÎa EÈ�ÙÏ È˙lÙz Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿«»»¿»«¬»¿»≈»∆∆∆¡∆«¬ƒ
ÈtÓ ¯eac ÌeL ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰LB„w‰ ‰lÙz‰ ÏL ¯ea„Â ¯eac ÏÎa ·ËÈ‰ ÔeÎÏ ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿«≈≈≈¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»«¿»¿…≈≈ƒƒƒ

‰ ·ËÈ‰ È�Ê‡Ï ÚÈÓL‡Â .‰�eÎa ‡lL È˙lÙ˙aÈ˙lÙ˙a ÈtÓ ‡ÈˆBÓ È�‡M ‰Ó ·ËÈ ƒ¿ƒ»ƒ∆…¿«»»¿«¿ƒ«¿»¿«≈≈≈≈«∆¬ƒƒƒƒƒ¿ƒ»ƒ
ÏÎa EÈ�ÙÏ ¯cÒÏ ‰kÊ‡L ,˙B‡„B‰Â ˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È�ÈÓ ÏÎ·e ,È˙Lw·e È˙pÁ˙e¿ƒ»ƒ«»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»¿»∆∆¿∆¿«≈¿»∆¿»
È¯eac ˙eÓÈÚ�e ˙e·¯ÚÂ ˙˜È˙Ó LÈb¯‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ÔÈ˜È˙Ó ÔÈÈÓÏ È�kÊ˙e .„ÈÓz ÌBÈ»ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«∆∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒƒ≈
Ïk CB˙a ‰lÙz‰ ÏL ¯eacÂ ¯eac Ïk ˙e˜È˙Ó LÈb¯‰Ï ‰kÊ‡Â .‰LB„w‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿»¿∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»¿»
˙Ó‡a Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â .ÌÈLB„w‰ ‰lÙz‰ È¯eac È„È ÏÚ È˙BÓˆÚ Ïk e�M„ÈÂ .È˙BÓˆÚ«¿«ƒÀ¿»«¿««¿≈ƒ≈«¿ƒ»«¿ƒ¿∆¿∆¿«≈∆¡∆
È�ÚÂ epnÓ ˜ÊÁÓ È�Ú ÏÈvÓ ,EBÓÎ ÈÓ ‰Â‰È ‰�¯Ó‡z È˙BÓˆÚ Ïk" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»»«¿«…«¿»¿…»ƒ»«ƒ»ƒ≈»»ƒ∆¿»ƒ
‰È¯‡ „¯ÈÂ .E„B·Î ‡qÎ È�ÙÏ ÔBˆ¯Ïe ÌÈÓÁ¯Ï EÈ�ÙÏ È˙lÙz ‰ÏÚ˙Â ."BÏÊBbÓ ÔBÈ·‡Â¿∆¿ƒ¿¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿»∆¿«¬ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿∆¿≈≈«¿≈
.E„B·Î ‡qÎ È�ÙÏ d˙BÏÚ‰Ïe È˙lÙz ˙‡ ÏÎ‡Ï ‰LB„w‰ ‰�BÈÏÚ‰ ‰·k¯naL∆«∆¿»»»∆¿»«¿»∆¡…∆¿ƒ»ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ≈¿∆
È˙lÙz ˙‡ eÙB¯ËÈ ‡lL LÙ� ÈfÚ ÌÈ·Ïk‰ ÔÓ È˙lÙz ˙‡ ÏÈvz ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯·e¿«¬∆»«ƒ«ƒ∆¿ƒ»ƒƒ«¿»ƒ«≈∆∆∆…ƒ¿∆¿ƒ»ƒ
ÌÈ�Ù ÈfÚ È˙lÙ˙a e¯b˙È ‡lL .ÌÈ�t ˙efÚÓe ÌÈ�Ù ÈfÚÓ È�ÏÈv˙Â .ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿«ƒ≈ƒ≈«≈»ƒ≈«»ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈»ƒ
.¯BcaL ÌÈ�Ù ÈfÚ‰ „‚�k „ÓÚÏ ÁÎ e�Ï Ôz˙Â .È˙lÙz ÏÚ e˜BÏÁÈ ‡ÏÂ ,¯BcaL∆«¿…«¬«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»…««¬…¿∆∆»«≈»ƒ∆«
.ÌBÏLÂ ÒÁ e�È˙lÙzÓ e�˙B‡ ÏaÏ·Ï ÌÈˆB¯Â .e�˙lÙz ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Óe ÌÈ˜ÏBÁ‰«¿ƒ¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«¿»
e·eLÈÂ ,e�È�ÙÏ eÏtÈÂ eÚ¯ÎÈ Ìlk .¯ÙÚ „Ú ÌÏÈtL‰Ïe Ì¯aLÏe ÌÚÈ�Î‰Ï e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈¿«¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»«»»À»ƒ¿¿¿ƒ…¿»≈¿»
Èk ,Ìc‚�k „ÓÚÏ ÁÎ e�a ÔÈ‡ Èk zÚ„È ‰z‡ Èk ,E˙eÎÏÓ ÁÎ e¯ÈkÈÂ ˙Ó‡a EÈÏ‡≈∆∆¡∆¿«ƒ…««¿∆ƒ«»»«¿»ƒ≈»…««¬…¿∆¿»ƒ
e˜ÒÚ ¯L‡ ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊe ÁÎ·e ,ÏB„b‰ EÁÎ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a Ì‡ƒ¿«¬∆»«ƒ¿…¬«»¿…«¿««ƒƒ»¬ƒƒƒ¬∆»¿
Lc˜Ï Ì˙eÎÊa ‰kÊpL e�ÈÏÚ Ìb Ô‚‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì˙M„˜ Ák ¯L‡ ,Ì‰ÈÓÈ Ïk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»»¿≈∆¬∆…«¿À»»¿»¿»≈«»≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿«≈
LÙ� ˙¯ÈÒÓ·e ‰ÏB„‚ ‰�eÎa Ïlt˙‰Ïe ,˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰M„˜a e�ÓˆÚ ¯‰ËÏe¿«≈«¿≈ƒ¿À»¿»∆¡∆¿ƒ¿«≈¿«»»¿»ƒ¿ƒ«∆∆
Ïc ¯ÙÚÓ ÌÈ˜Ó" .¯BcaL ÌÈ�t ÈfÚ‰ Ïk ÔÓ e�˙lÙz ˙‡ ÏÈv‰Ïe ,‰a¯ ‰ÁÓN·e¿ƒ¿»«»¿«ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»»«≈»ƒ∆«≈ƒ≈»»»
ÔÚÓÏ ÌÈÓÁ¯a e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ e�pÁÂ ÒeÁ ,"ÔBÈ·‡ ÌÈ¯È ˙BtL‡Ó≈«¿»ƒ∆¿¿»≈«¬…»≈«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿««

Â ÏB„b‰ EÓL:e�ÓLa ÛzLÓ EÓL Èk ,e�ÈÏÚ ‡¯˜pL LB„w‰ ƒ¿«»¿«»∆ƒ¿»»≈ƒƒ¿¿À»ƒ¿≈

ÔÎ·eÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ˙Ó‡a Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L ,È�„nÏ˙e È�¯B˙Â È�kÊ˙e ,ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆∆¿∆≈«∆¡∆≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«
‰z‡ Èk .ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚ ÏÚ ‰·eLz ÏÈ·La ˙BpÚ˙‰Ï ·iÁÓ È�‡L ˙Bi�Úz‰««¬ƒ∆¬ƒ¿À»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«¬«»«ƒƒ«»
È�È‡L „Ú ,‰Ê ÏÚ ÈÏ LiL ÌÈÏeaÏa‰Â ˙B˜Ùq‰ ÏÎÂ ˙BÚÈ�n‰ Ïk ˙‡ zÚ„È „·Ï¿«»«¿»∆»«¿ƒ¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ∆≈ƒ«∆«∆≈ƒ
CÈ¯ˆ È�‡ ‰nk Ú„BÈ ‰z‡Â .˙Bi�Ú˙ ÏL ‰Ê ÔÈ�Úa ÏÏk ÈLÙ�a ˙BˆÚ ˙˙Ï Ú„BÈ≈«»≈≈¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ¿«»≈««»¬ƒ»ƒ
‰nÓ ‰··¯e ÛÏ‡Ó „Á‡ ˜ÏÁ ˙BpÚ˙‰Ï ÈÏ e˜ÈtÒÈ ‡Ï ÈÓÈ Ïk ¯L‡ „Ú ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿««¬∆»»«…«¿ƒƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆∆¿»»ƒ«



573נ ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ÌÈa¯Ó‰ ÈÓ‚Ùe ÈÚLÙe È‡ËÁÓ „Á‡ Ì‚Ùe ‡ËÁ Ôewz ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ È�‡M∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿««ƒ≈¿¿«∆»≈¬»«¿»«¿»««¿Àƒ
¯L‡k ,‰Ê ÔÈ�Úa ÏÏk e�zÚc ·MÈÏ ˙B·LÁÓ ·LÁÏ ,‰Ó „Ú Ú„BÈ e�z‡ ÔÈ‡Â .„‡Ó¿…¿≈ƒ»≈««»«¬…«¬»¿«≈«¿≈¿»¿ƒ¿»∆«¬∆
˙Ó‡‰ È�„nÏÂ EzÓ‡a È�ÎÈ¯„‰Â ,ÈÏÚ ÌÁ¯Â È�pÁÂ ÒeÁ .Ïk ÔB„‡ EÈ�ÙÏ ‰Ï‚�ƒ¿∆¿»∆¬…¿»≈ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ¿¿«¿≈ƒ»¡∆
‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,ÌÏBÚaL ˙B‚‰�‰‰Â ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ·e ,‰Ê ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ BzÓ‡Ï«¬ƒ≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿»∆»»¿…∆∆∆¿∆
·Ï·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏÂ ,ÏB„b ¯B‡Ï CLÁÓ ,·BËÏ Ú¯Ó ˙‡ˆÏ»≈≈«¿≈…∆¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿≈

:˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰·eL˙a ÈÓÈ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â .ÌÏL»≈¿∆¿∆ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆

È�kÊ˙e˜¯ ,ÏÏk Ûeb‰ ˙Â‡z ÌeL ÈÏa .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a È˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL ¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»ƒƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ«¬««¿»«
ÏÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â .‰M„˜c ÈLÙ� ÚÈaN‰Ï ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ËÚÓ ÏÎ‡Ï∆¡…¿«ƒ¿À»¿»¿«¿ƒ««¿ƒƒ¿À»¿∆¿∆ƒ¿ƒ¿»
."BLÙ� Ú·NÏ ÏÎB‡ ˜Ècˆ" :·e˙kL BÓk .‰M„˜c ÌLÙ� Ú·NÏ ÌÈÏÎB‡‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿À»¿∆»«ƒ≈¿««¿
EÏ ,˙BÈeÏ˙ È�ÈÚ „·Ï EÏ Ètk EÈÏ‡ ÈzÁhL ,‡lk ‡ÓÏÚc ‡¯Ó ÌÏBÚ ÏL B�Baƒ̄∆»»≈¿»¿»…»ƒ«¿ƒ≈∆«»¿¿«≈«¿¿
˙BÏÁÈÓ È�ÈÚ ,‰Â‰È ˙ÚeL˙Ï „ÒÁ ˙·„�Ï ÌpÁ ˙�zÓÏ ,˙BiÙBˆ È�BÈÚ¯ „·Ï¿««¿«ƒ¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿«¿…»≈«¿«¬
.˙BizÁz ¯BaÓ ‰Â‰È EÓL È˙‡¯˜ .Èz¯Ê‚� Èz¯Ó‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÌÈÓ eÙˆ" .˙BiÓB„Â¿ƒ»«ƒ«…ƒ»«¿ƒƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿¿…»ƒ«¿ƒ
."È˙ÚÂLÏ È˙ÁÂ¯Ï E�Ê‡ ÌÏÚz Ï‡ zÚÓL ÈÏB˜ .ÈÏB˜ zÚÓL ÈzÚeL ÏB‡L ÔËaÓƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»«¿»ƒƒ»»¿»««¿≈»¿¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ
EÈÏÚ Èk È�¯ÊÚ ."ÌÈÓMÓ ‰Â‰È ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú" EÈÓÁ¯Ï ‰tˆ‡Â ÏÁÈ‡Â ·L‡Â¿≈≈«¬«≈«¬«∆¿«¬∆««¿ƒ¿≈∆¿…»ƒ»»ƒ»¿≈ƒƒ»∆

Ï‚¯ ˙L¯Ó ‡ÈˆBÈ ‡e‰ Èk ‰Â‰È Ï‡ „ÈÓz È�ÈÚ" .Èz�ÚL�,L„wÓ È¯ÊÚ ÁÏLÈ ."È ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ∆¿…»ƒƒ≈∆∆«¿»ƒ¿«∆¿ƒƒ…∆
˙BM„˜ È�ÈÓ ÏÎ·e ,È�‡ÈˆBÈ ‰¯‰Ó ˙BÓ‰ÊÂ ˙B‡ÓË È�ÈÓ ÏkÓe .È�„ÚÒÈ ÔBivÓeƒƒƒ¿»≈ƒƒ»ƒ≈À¿¿À¬¿≈»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈¿À
ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁ ÌÈÎe¯‡ ÌÈiÁ ÌÈ·BË ÌÈiÁÏe ,È�kÊÈ ˙Ó‡a ˙B·eLz È�ÈÓ ÏÎÏe .È�Lc˜È¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿∆¡∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ«ƒ¬ƒ«ƒƒ¿ƒƒ
·È¯Óe ,È��w˙È ÌÈ�ewz‰ ÏÎ·e .È�‡È·È ‰¯‰Ó ‰LeÁ ‰LB„w‰ ı¯‡ÏÂ .È�ÚÈbÈ ‰¯‰Ó¿≈»«ƒ≈ƒ¿»»∆«¿»»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ
È�ÎÈÏLz Ï‡ .È�·ÊÚz Ï‡ ÈÁk ˙BÏÎk ‰�˜Ê ˙ÚÏ È�ÎÈÏLz Ï‡" .È��tˆÈ BkÒa ˙B�BLÏ¿¿Àƒ¿¿≈ƒ««¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿…ƒ«««¿≈ƒ««¿ƒ≈ƒ
‰LeÁ .ÈpnÓ ˜Á¯z Ï‡ È‰Ï‡ ,‰Â‰È È�·ÊÚz Ï‡ .ÈpnÓ Áwz Ï‡ EL„˜ Áe¯Â EÈ�ÙlÓƒ¿»∆¿«»¿¿«ƒ«ƒ∆ƒ«««¿≈ƒ¿…»¡…««ƒ¿«ƒ∆ƒ»
."ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .È˙ÚeLz ‰Â‰È È˙¯ÊÚÏ¿∆¿»ƒ¿…»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקעד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

נאתורה

עקיבא רּבי ּכׁשאּתםאמר : ָ ַ ַ ִ ֲ ִ ָ ְ ֶ ַ ֶ 
לא אלמּגיעין טהֹור, ׁשיׁש בני ַ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ַ ִ ָ ַ 

ׁשּנאמר: מים, מים  ַ ֱ ֶ ֶ ִ ַ ִ ַ ְֹּתאמרּו
לנגד יּכֹון לא ׁשקרים  ֶ ֶ ְ ִֹ ִ ָ ְ ֵֹּדבר

יד)עיני: (חגיגה ֵ ָ 

ּבגׁשמּיּותּכי לעינים מּזיק הּׁשקר ִ ְְִִִֵֶֶַַַַָ
ּבבחינת ג)ּוברּוחנּיּות, :(ישעיה ְְִִִַָ

ּכׁשהעינים ּכי עינים; ְְְִִִֵֵֶַַַָּומׂשּקרֹות
מראין ׁשאינם מׁשּקרין, הם ְְְִִֵֵֵֶַַָּכהֹות
ּדבר על ּכגֹון: ׁשהּוא, ּכמֹות ְְֶַַָָָָהּדבר
אחד ועל קטן, ׁשהּוא מראה ְְֶֶֶַַָָָָּגדֹול
ּכי האמת. מן הפְך ׁשנים, ְֱִִִֶֶֶֶַָׁשהּוא
הּדמעֹות, מן ּכהֹות נעׂשּו ְֲִִֵֵַַַָָהעינים

לברכה זכרֹונם חכמינּו (שבתּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
זהקנא:) – הּגׁשם אחר העבים וׁשבּו :ְִֶֶֶֶַַַָָ

ּודמעֹות הּבכי. אחר ׁשהֹולְך ְְִֵֶֶַַַָָהראּות,
ׁשהּטבע ׁשחֹורה, הּמרה מּמֹותרי ְְִֵֵֶֶַַַָָָהן
העינים. ּדרְך לחּוץ אֹותם ִֵֶֶֶַַָָּדֹוחה
מעכירת ׁשֹואבת היא ׁשחֹורה ְְֲִִֵֶֶַַָָָוהּמרה
על־ידי הּוא הּדמים ועכירת ְֲִִִֵַַַַַָָהּדמים.
עד ׁשקר, לדּבר אפׁשר אי ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּׁשקר,
אפׁשר אי ואמת ּדמיו, את ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיעּכר

את מּקדם ּכׁשּמזּכְך ּכי־ אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹלדּבר,
הּנפׁש, הּוא הּדּבּור עּקר ּכי ִִִִֶֶַַַַָהּדמים.

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו יצאה(שה"ש נפׁשי : ְְְִֶַָָָ
ּכמֹו הּדם, הּוא והּנפׁש ְְְְֶֶַַַָבדּברֹו;

יז)ׁשּכתּוב הּנפׁש.(ויקרא הּוא הּדם ּכי : ִֶֶֶַַָָ
עכירת לֹו יׁש ׁשקר, ּכׁשאֹומר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָנמצא,
ׁשחֹורה, הּמרה ּבאה ּומּזה ְִִֶַַָָָָָָהּדמים,
נתהּוּו ׁשחֹורה הּמרה ְְְִִֵַַָָָּומּמֹותרי
ּכהֹות. העינים ועל־ ידי־ זה ְְְִֵֵֵֶַַַָָהּדמעֹות,

ּבחינת ל)וזה מּלּוח(איוב הּקטפים : ְְְִִֶַַַַֹ
ּדמעֹות, ּבחינת זה מּלּוח, ׂשיח. ְְֲִִֵֶַַַַָעלי
על־ידי ׁשּבא מלּוחים, מים ְְִִֵֵֶֶַַָׁשהם
מים ּתאמרּו אל ּבחינת: וזה ְְְִִִֶַַַָֹׂשיחה.
(ּכמֹו ׁשקר, על אזהרה ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַָָמים,
לא ׁשקרים ּדבר ׁשּנאמר: ׁשם ְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּסּים
ּבחינת הם מים, מים וכּו'). ְְִִִִֵַַַיּכֹון
ׁשהם ּדמעֹות, ּבחינת ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶַָׁשקר,
מרוה מים, הּׁשֹותה ּכי מלּוחים. ְְִִִִֶֶַַַַמים
מלּוחים, מים הּׁשֹותה אְך ְְִִִֶַַַצמאֹונֹו,
אּלא צמאֹונֹו, מרוה ׁשאינֹו ּדי ְְִֵֶֶֶַַָֹלא
עד צמאֹונֹו, על צּמאֹון ְִִִֶַַָׁשּמֹוסיף

לכּב אחרים, מים לׁשּתֹות ֹותׁשּצריְך ְְֲִִִִֵֶַַָ
מים הּׁשקר, נקרא ועל־ ּכן ְְְִִִֵֶֶַַַָצמאֹונֹו.



נא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי עקיבא רּבי 575 ָ ִ ֲ ִ ַ ַ ָאמר

מים, מים ּתאמרּו אל וזהּו: ְְִִִֶַַַַֹמים.
ׁשקרים ּדבר ׁשּנאמר: הּׁשקר, ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

עיני: לנגד יּכֹון ְִֵֶֶָֹלא

הרע,והתהּוּות ׁשהּוא הּׁשקר, ְ ִ ְ ַ ֶֶֶַָָ
הּוא הּטמאה, ְֶַָֻׁשהּוא
הּוא הרע ּכי מאחד, הרחּוק ֲִִֵֵֶַָָָָמחמת
נגד ּׁשהּוא מה ּכל למׁשל: ְְִֶֶֶֶַָָָנגּדּיּות,
אין ּובאחד רע. הּוא אדם ׁשל ְְֵֶֶַָָָרצֹונֹו
וזה טֹוב. ּכּלֹו אּלא נגּדּיּות, ְְִֶֶֶַָָֻׁשּיְך

לברכה זכרֹונם חכמינּו (פסחיםׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
–נ) וכּו' אחד ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום :ְְִֶֶַַָ

ּבאחד ּכי והּמיטיב, הּטֹוב ּכּלֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
לבֹוא לעתיד ועל־ּכן רע, ׁשּיְך ְִֵֵֶַַַָָָאין

לעד ּתּכֹון אמת ׂשפת יב)יקּים: ,(משלי ְְֱִֶַַַָֻ
ּכי טֹוב. ּכּלֹו אחד, ּכּלֹו אז יהיה ְִִִֶֶָָֻֻּכי
ּכסף ּכלי על למׁשל, אחד, הּוא ְְֱִֶֶֶֶַָָָאמת
ּכסף, ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְִִֶֶֶֶָָּכׁשאֹומרים
עליו ּכׁשאֹומרין אבל האמת, ְְֱֲִֶֶָָָָהּוא
נמצא ׁשקר. הּוא זהב, ּכלי ְְִִֶֶֶָָָׁשהּוא
אפׁשר אי ּכי אחד, הּוא ְֱִִֶֶֶֶָָָׁשהאמת
לא כסף, ּכלי ׁשהּוא רק אמת, ְֱִֶֶֶֶַַֹלֹומר
ּכי הרּבה, הּוא הּׁשקר אבל ְֲִֵֵֶֶַַָיֹותר;
ּוכלי זהב ּכלי ׁשהּוא לֹומר ְְְִִֶֶַָָָאפׁשר
ׁשהּׁשקר נמצא, ׁשמֹות. ּוׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹנחׁשת

ּבבחינת ז)הּוא חּׁשבנֹות(קהלת בקׁשּו : ְְְִִִִַֹ
לבֹוא לעתיד זה ּובׁשביל ְִִִִֶֶַָָרּבים.
ההתנּגדּות, ויתּבּטל הרע, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָיתּבּטל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדמעֹות, (ישעיהויתּבּטל ְְְְִֵֶַַָָ
הרע.יא) ּבּטּול הינּו וכּו', ירעּו לא :ְְִֵַָָָֹ

ונמר(שם)ּוכתיב ּכבׂש עם זאב וגר : ְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּטּול ּבחינת הינּו וכּו', ּגדי ְְְְִִִִַַעם

ּוכתיב כה)ההתנּגדּות. ה'(שם ּומחה : ְְְִִַַָָ
הינּו ּפנים; ּכל מעל ּדמעה ְְֱִִִֵַַָָָֹאלקים
ׁשקר ּבחינת ׁשהם הּדמעֹות, ְְִִֵֶֶֶַַָּבּטּול

ּוׁשמֹו(א)ּכּנ"ל אחד ה' יהיה אז ּכי , ְְִִֶֶַַָָ
אמת ּכּלֹו טֹוב, ּכּלֹו ׁשהּוא ֱֶֶֶָֻֻאחד,
יתּבּטל לבֹוא לעתיד ועל־ ּכן ְְִִֵֵֶַַַַָָּכּנ"ל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו יג)הּטמאה, ואת(זכריה : ְְְֶֶַָָֻ
א הּטמאה אזרּוח ּכי הארץ; מן עביר ְֲִִִֶַַַָָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחד, ּכּלֹו יד)יהיה :(איוב ְְִֶֶֶָָֻ
אחד. לא מּטמא טהֹור יּתן ִִִֵֵֶָָָֹמי

הּטהרה[ אחיזת ׁשעּקר ֲֳִִֵֶַַַָָּפרּוׁש,
התרחקּות מּבחינת הּוא ְְְְֲִִִַַַָֻוהּטמאה,

ּכׁשהיהּכי:]מאחד הּבריאה, קדם ִֵֶָ ְְִֶֶַָָָֹ
ׁשהֹוציא קדם ּכביכֹול, ּבכח, ְְְִִִֶֶַַָָֹֹהּבריאה
אמת, וכּלֹו אחד, ּכּלֹו היה הּפעל, ְֱֶֶֶַַָָָֹֻֻאל
ׁשם אפּלּו קדׁש, וכּלֹו טֹוב, ְְֲִֵֶֹֻֻוכּלֹו
טהֹור ּכי לֹומר, ׁשּיְך היה לא ִַַָָָָָֹטהֹור
ּכמֹו טמאה, ּכׁשּיׁש אּלא ׁשּיְך ְְְֵֵֶֶַָָָֻאין

לו)ׁשּכתּוב מּכל(יחזקאל ּוטהרּתם : ְְִֶֶַָָ
אין אחד, ּכׁשּכּלֹו אבל ְְֲֵֵֶֶֶָָֻֻטמאֹותיכם;
ׁשהּוא רּבים, חּׁשבנֹות ּבחינת ְְִִִֶַַָֹׁשם
הּטהרה ּכי ּכּנ"ל, והּטמאה הרע ְְֳִִַַַַַָָָָָֻעּקר
הּקדׁש ּבין הממּצע ּבחינת ְְִֵֶַַַָֹֻהּוא
הּטמאה, נתּתּקן ידֹו ׁשעל ְְְְִֵֶַַַַָָָֻֻוהּטמאה,
מּכל ּוטהרּתם ׁשּכתּוב: ְְְִֶֶַָָּכמֹו
הּבחירה, ּבחינת והּוא ְְְְִִֵֶַַָֻטמאֹותיכם;
אין וזה ּדברים. ׁשני ּבין ממּצע ְְְְִֵֵֵֶֶָָֻׁשהּוא

ממש. ז"ל רבינו מכת"י בנ"א הזאת התו' הספ' בסוף עיין סו.(‡)*) דף כב, תיקון עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקעו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּכּלֹו היה ׁשאז הּבריאה, קדם ְִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּיְך
ּבחירה, ׁשּיְך אין ּבאחד ּכי ְְִִֵֶֶַָָָָאחד,
ּוכׁשהֹוציא הּטהרה. ּבחינת ְְֳִִֶֶַַָָׁשהּוא
מן הּבריאה את ְִִֶַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּתכף נתהּוה אזי הּפעל, אל ְֲִֵֶֶַַַַַַָֹֹהּכח
מן ּכׁשהֹוציא ּכי הּטהרה, ְְֳִִִִֶַַָָּבחינת
ּדברים: ׁשני היּו הּפעל, אל ְְִֵֶַַַַָָֹֹהּכח
ׁשּיְך ואז והּבריאה, האחד ְְְְִִֶַַַָָָָָּבחינת
ׁשהּוא הּטהרה, ּבחינת ׁשהּוא ְְֳִִֶֶַַָָָּבחירה,
לֹו, סמּוְך הּוא ּכי האחד, ּבין ְִֵֶָָָָֻממּצע
רּבים, לחּׁשבנֹות הּגיע לא ְְֲִִִִִַַַַֹֹועדין
רׁשם הּוא אְך והּטמאה, הרע ְְִֶֶַַָָָֹֻׁשהיא
ׁשּיּוכל ההׁשּתלׁשלּות, על ְְְְִִֶַַַַָוסימן
רע ׁשּיהיה עד ויּגיע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַלהׁשּתלׁשל

ּבּזהר ּכתּוב ועל־ּכן דףוטמאה. (בראשית ְְְֵַַַָָֹֻ
מקומות) ובכמה אחיזתמח. ׁשעּקר ,ֲִִֶַַ

ּכי ּדׂשמאלא, מּסטרא – ְְְִִִִַָָָָֻהּטמאה
והּוא טמאה, ׁשּיׁש מרּמזת ְְְֳֵֶֶֶַַָָָֻהּטהרה
טמאה. ׁשּיהיה עד ׁשּיׁשּתלׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻסימן
ּולהעלֹות לזּכְך אפׁשר ְְְְֲֵֵֶַַַָועל־ ּכן
ּבעצמּה היא ּכי לטהרה, ְְְְֳִִַַָָָָֻהּטמאה
ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּטהרה, ְְְְֳִִֶַָָָָנׁשּתלׁשלה
נמצא, טמאֹותיכם. מּכל ְְְְִִֵֶֶַָָֻּוטהרּתם
מּבחינת הּטמאה, אחיזת ְְֲִִִִֶַַַַָֻׁשעּקר
ּכּנ"ל. הּבחירה ּבחינת ׁשהּוא ְְֳִִֶַַַַַָָָהּטהרה,
ּבחינת ׂשמאל, ּבחינת הּוא ְְְְֳִִַַַָָֹוהּטהרה

לוי(ב)לוי ּבני את וטהרּת ּבחינת: ;(ג), ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ה ועל־ולוי ּכּידּוע. ׂשמאל, ּבחינת ּוא ְְְְִִֵַַַַָֹ

מּבחינת הּוא הּטמאה אחיזת עּקר ְְֲִִִִֵַַַַָֻּכן

ּבחינת הּוא ׂשמאל ּכי ְְְִִַָָֹׂשמאלא,
אחיזת עּקר ׁשּמּׁשם ֲֳִִִֶַַַָָָהּטהרה,

ּכּנ"ל. ּבחינתוכלהּטמאה הינּו זה, ְְַַַָֻ ָ ְְִֶַַ
ּבחינת טהרה, ּבחינת ְְְֳִִַַָָֹׂשמאל,
הׁשּתלׁשלּות עּקר ׁשּמּׁשם ְְְְִִִִֶַַַָָהּבחירה,
וההתנּגדּות, הרע ׁשהּוא ְְְְִֶַַַָָָֻהּטמאה,
נמׁשְך זה ּכל – ּכּנ"ל ׁשקר ְְִִֶֶֶַַַָָּבחינת
ׁשּיצא אחר הּבריאה, אחר ְְִִִֶַַַַַַָָָמּבחינת
היה ׁשאז הּפעל, אל מּכח ְִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּבריאה
האחד ּדהינּו ּבחינֹות, ׁשני ְְְְְִִֵֶַָָָּכביכֹול,
אחיזת ׁשעּקר נמצא וכּנ"ל. ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהּבריאה
הּוא וכּו', הּטמאה ׁשהיא ְְִֶֶֶַַָֻהּׁשקר,
הינּו ּכּנ"ל, מאחד הרחּוק ְֲִֵֵֶַַַַָָמחמת

וּכּנ"ל: הּבריאה אחר ועלמּבחינת ְְְְִִִַַַַַַָ ַ 
אחרידי אפּלּו יתּברְך, הּׁשם הׁשּגחת ְ ֵ ְְֲִִֵַַַַַַָָ

הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ׁשהֹוציא ְִֶַַָָָֻהּפעּלה,
הם הּדברים ּכל הּפעל, אל ְִִֵֶַַַַָָֹֹמּכח
מהׁשארת יֹונק והרע עּמֹו, ְְְְִֵֵַַַָָָּבאחדּות
ּכתּפּה, מאחֹורי הינּו ְְְֲֵֵֵַַַַָָההׁשּגחה,

ועל־ידי(ד)ּכּידּוע מאחד. רחֹוק והּוא , ְְְֵֵֶַַַָָָ
ּכמֹו עליו, יתּברְך הּׁשם הׁשּגחת ְְְֱִֵֶַַַַָָָָאמת

קא)ׁשּכתּוב ארץ;(תהלים ּבנאמני עיני : ְְֵֵֶֶֶֶַָָ
מסיר הרע, ׁשהּוא הּׁשקר, ְְִֵֵֶֶֶַַַָועל־ ידי
ּכמֹו יתּברְך, הּׁשם הׁשּגחת ְְְִִֵֶַַַַָָמּמּנּו

יּכֹון(שם)ׁשּכתּוב לא ׁשקרים ּדבר : ְִִֵֶָָֹֹ
מאחֹורי אּלא חּיּותֹו ואין עיני; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָלנגד
ׁשּיהיה רֹוצה ׁשהּוא מי נמצא, ְְְִִִֶֶֶֶַָָּכתּפא.
מּכח ׁשהֹוציא והּפעּלה הּיׁשּות ְְִִֵֶַַַַַָֹֻאחר
ׁשּיהיה אחד, ּכּלֹו ׁשּיהיה הּפעל, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֻאל

ע"ב.(·) קעו דף קרח זוהר ח.(‚)עיין במדבר קפד.(„)עיין חוקת זוהר עיין



נא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי עקיבא רּבי 577 ָ ִ ֲ ִ ַ ַ ָאמר

מּקדם ׁשהיה ּכמֹו ּכאחד, ּובן ְְִֵֶֶֶָָָָֹאב
מּׁשקר, עצמֹו יׁשמר – ּבכח ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹּכׁשהיה
יתּברְך הּׁשם הׁשּגחת ְְְְִֵֵֶַַַַַָָועל־ ידי־ זה

אחד: ּכּלֹו ואזי רּביוזהעליו, ׁשאמר ְֲֶַַָָָֻ ֶ ִֶַַָ
לאבניעקיבא: מּגיעים ּכׁשאּתם ְֲִָ ֶ ַ ֶ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ 

טהֹור. טהֹור,ׁשיׁש הּואׁשיׁש ַ ִ ָ ַ ִ ָ 
ואז יׁש, ׁשהּוא הּפעּלה, אחר ְְְִֵֶַַַַָָֻּבחינת
ּתרצה אם ּכּנ"ל. טהֹור ׁשם ְִִֵֶַַַָָׁשּיְך
ׁשהיה הּפעּלה קדם ּכמֹו ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיהיה

וז ּכאחד. ּובן אב ׁשּיהיה הּו:ּבכח, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
– לאבני מּגיעין הּואּכׁשאּתם ְ ֶ ַ ֶ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ 

ּבחינת ׁשהּוא ּכחדא, ּובן אב ְְֲִִֵֶַַַָָּבחינת
ׁשהיה ּבכח, ׁשהיה הּבריאה ְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם

אחד. טהֹורהּכל ּבחינתׁשיׁש הּוא ֶַַָֹ ִ ָ ְִַ
יׁשּות ּבחינת ׁשהּוא הּפעּלה, ְְִֵֶַַַַָֻאחר

להּגיע ּתרצּו אם טהֹורוטהרה. ׁשיׁש ְְְֳִִִַַַָָ ִ ָ 
מים, מים ּתאמרּו אל – הּואלאבני ְ ַ ְ ֵ ַ ְֹ ַ ִ ַ ִ 

ּכּנ"ל. ׁשקר ּדברּבחינת ׁשּנאמר: ְִֶֶֶַַַ ֶ ֱ ַ ֵֹ 
עיני; לנגד יּכֹון לא ּכיׁשקרים ְ ָ ִ ִֹ ְ ֶ ֶ ֵ ָ ִ

מעליו מסיר הּוא ׁשקר ְִֵֵֵֶֶַָָעל־ ידי
רחֹוק והּוא יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵַַַַָָָהׁשּגחת
הׁשּגחת אמת, על־ ידי אְך ְְֱֵֵֶֶַַַַָָמאחד.
ועל־ידי עליו. יתּברְך ְְְִֵֵַַַָָָהּׁשם
קדם ׁשהיה ּכמֹו אחד, ּכּלֹו ְְֶֶֶַַָָָָָֹֻההׁשּגחה,

ּכּנ"ל: ּכןהּבריאה עֹולםועל ׂשכר ְְִַַַָ ַ ֵ ְַָ
זּולתָך אלקים ראתה לא עין ֱֲִִֶַַָָָָֹֹהּבא,

לד:) ברכות ועיין סד, ׁשּיהיה(ישעיה מאחר ּכי ;ְִִֵֶֶַַ
רק ׁשּיראה, עין יהיה לא אחד, ְְִִִֶֶֶֶַַָֹֻּכּלֹו

זּולתָך: ּבזהואמראלהים ׁשּגם אז, ְִֶֶָֹ ָ ַ ֶֶַָָ
ּכי להבין. אפׁשר ׁשאי מה קׁשיא ְְְִִִֵֶֶַָָָֻיׁש

לכל הּׂשכר חּלּוק יהיה איְך ּכן ְְִִִֵֵֶַָָָאם
ּולפי מדרגתֹו, לפי ואחד ְְְְִִֵֶֶַָָָאחד
ּבׁשביל העֹולם ּבזה ויגיעתֹו ְְֲִִִִֶָָָָעבֹודתֹו
ּבהּסֹוף ּגם ּבוּדאי ּכי יתּברְך, ְְְִִֵַַַַַַָהּׁשם
ּומאחר ׁשוים. ּכּלם יהיּו לא ְֲִִֵַַַָָָֹֻהאחרֹון,
ּבין חּלּוק ׁשּיְך איְך אחד, ּכּלֹו ְִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּיהיה
יׁש אְך מדרגתֹו. לפי לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָאחד
להבינֹו, אפׁשר ׁשאי סֹוד ְֲִִֶֶֶַָָּבזה

עּתיקים: ְְִִִַַָוהּדברים

לעיל): מּזיק(ׁשּיְך הּׁשקר זה ּובׁשביל ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
הּׁשקר על־ ידי ּכי ְִִֵֵֶֶַַַָלעינים,
יתּברְך, הּׁשם עיני הׁשּגחת ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָמסּלק
ּבבחינת ׁשהם ּבעינים, ְִִִֵֵֵֶַַָּופֹוגם
נמׁשְך הּׁשקר ּכי ּכּנ"ל, ְְִִֶֶַַַַָָָהׁשּגחה
אחיזת עּקר ׁשּמּׁשם מאחד, ֲִִִִֵֵֶֶַַָָמרחּוק
הּׁשקר, ׁשהּוא הרע, ׁשהּוא ְֶֶֶֶַַָָָֻהּטמאה,
על־ ּפֹוגם ּבעצמֹו, זה ּומחמת ְְֲֵֵֶַַַַַּכּנ"ל.
הׁשּגחת ּומסּלק ּבהׁשּגחה, ׁשקר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָידי
על־ידי ּכי מעליו, יתּברְך ְְִִֵֵֵַַַָָָהּׁשם
אחר אחד, הּכל יתּברְך הּׁשם ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹהׁשּגחת
ועל־ידי הּבריאה. קדם ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹהּבריאה
רחֹוק הּׁשקר ּכי ּבאחד, ּפֹוגם ְִֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשקר
ההׁשּגחה מסּלק ּכן על ּכּנ"ל. ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָמאחד
וׁשלֹום, חס ּומפריד, הּׁשקר, ְְְִֵֶֶַַַַָעל־ ידי
הּבריאה, מּקדם הּבריאה ְְִִִֶַַַַָָֹאחר
ּכּנ"ל. הּטמאה אחיזת עּקר ְֲִִִֶַַַַַָָֻׁשּמּׁשם
ּכּלֹו ּבחינת ׁשהּוא אמת, על־ ידי ְְֱֲִֵֶֶַַָֻאבל

ּכּל ממׁשיְךאחד, על־ידי־זה טֹוב, ֹו ְְִֵֶֶַַָֻ
אחד. הּכל ואז יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹהׁשּגחת
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אחר נכלל ההׁשּגחה על־ידי ְְְִִֵַַַַַָָָּכי
וזהּו: ּכּנ"ל. הּבריאה ּבקדם ְְְְִִֶֶַַַַָָֹהּבריאה
ּובזה ּכּנ"ל: וכּו' עקיבא רּבי ְֲִִֶַַַַָָָאמר

ּתחּלתֹו היטב, הּזה הּמאמר ְְֲִֵֵֶַַַָָָֻמקּׁשר
וכן ּבתחּלתֹו, וסֹופֹו ְְְְִִֵָּבסֹופֹו,

היטב: והבן ְְְֵֵֵֶָָּבאמצעּותֹו,

נא תפילה
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נבתורה

אֹומר: חכינאי ּבן חנינא  ֵ ַ ִ ֲ ֶ ָ ִ ֲ ִ ַרּבי
ּבּלילה ּבּדרהּנעֹור והמהּל , ַ ֵ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ַ ֵ ַ ֶ ֶ 

– לבּטלה לּבֹו ּומפּנה  ָ ָ ַ ְ ִ ֶ ַ ְ ִ ִ ְיחידי,
ּבנפׁשֹו: מתחּיב זה פ"ג)הרי (אבות ֲ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ 

ׁשאֹומרים,ּכי אּפיקֹורסים יׁש ִ ְְִִִֵֶֶ
הּמציאּות, מחּיב הּוא ְְִֶַַָָֻׁשהעֹולם
נדמה המׁשּבׁשת, הרעה ּדעּתם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻּולפי
ּומֹופתים, ראיֹות על־זה ׁשּיׁש ְְִֵֶֶֶַָָלהם,
אבל העֹולם. מּמנהג וׁשלֹום, ְְֲִִַַָָָָחס
ּבאמת ּכי ּפיהם, יפצה הבל ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶּבאמת
אפׁשרי הּוא ּומלֹואֹו ְְִֶָָָהעֹולם
לבד יתּברְך הּׁשם רק ּכי ְְְִִִֵַַַַַָהּמציאּות,
ּכל אבל הּמציאּות, מחּיב ְְֲִַַָָֻהּוא
הם ּבהם אׁשר ּכל עם ֲִֵֶֶָָָָהעֹולמֹות
יתּברְך הּוא ּכי הּמציאּות, ְְְִִִִֶַַָָאפׁשרי
וכחֹו ּוביכלּתֹו מאין, יׁש ְְְִִֵֵַָָָֹּבראם
אֹו לבראם היה יתּברְך ְְְְְִֶַָָָָָָואפׁשרּותֹו
ּכל ּבוּדאי על־ ּכן לבראם, ְְְֵֶַַַָָָֹׁשּלא
אפׁשרי הּוא ּומלֹואֹו ְְִֶָָָהעֹולם
הּטעּות, נמׁשְך מאין אְך ְְִִִֵַַַַָָהמציאּות.
וׁשלֹום, חס לטעֹות, ְְְִִֶַָׁשּיכֹולין

חס הּמציאּות, מחּיב הּוא ְְִֶַַַָָֻׁשהעֹולם
מחמת נמׁשְך ׁשּזה ּדע, ְְֲִֵֶֶַַָָוׁשלֹום.
ונמׁשכּו נאצלּו ׁשּכבר עּתה ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבאמת
העֹולם ּבוּדאי עּתה יׂשראל, ְְְִִֵַַַָָָָנׁשמֹות
ּכל ּכי הּמציאּות. מחּיב ּבבחינת ְְְִִִִַַַָֻהּוא
אּלא נברא לא הּכל ּומלֹואֹו ְְִֶַָָָָֹֹהעֹולם

ּכּידּוע יׂשראל ויׂשראל(א)ּבׁשביל , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
עּתה ּבוּדאי ועל־ ּכן ּבעֹולם, ְְְִֵַַַַָָָמֹוׁשלין
יׂשראל, נׁשמֹות ונבראּו ׁשּנאצלּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָאחר
לברא מכרח יתּברְך הּוא ְְְְִִִַָָָֹֻּכביכֹול
האציל ּכן על־ מנת ּכי העֹולם, ְְֱִִֵֵֶַַָָָּולקּים

ל ּכדי יׂשראל, ּבׁשבילםנׁשמֹות ברא ְְְְְִִִִִֵֵָָֹ
יׂשראל נׁשמֹות אְך העֹולמֹות. ְְִִֵַָָָָּכל
עם ּבעצמן הם היּו ּכׁשּנאצלּו, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבעצמן
הּכל ּבהם, הּתלּויים העֹולמֹות ְִֶַַָָָָֹּכל
היה ּכי המציאּות, אפׁשרי ְְִִִֶַָָָָָהיה
אֹו ּולבראם להאצילם ְְְְְֲִֶַָָָָּבאפׁשרּותֹו
ּכׁשּנתרּצה ּתכף אְך לבראם. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נׁשמֹות להאציל ְְֲִִַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ּבבחינת העֹולם ּכל היה אזי ְְֲִִִֵַַָָָָָָיׂשראל,
ׁשּנאצלּו מאחר ּכי הּמציאּות, ְְְִִֵֶֶֶַַַַֻמחּיב
הּוא ּכביכֹול אזי יׂשראל, ְְְֲִִִֵַָָנׁשמֹות

בראשית.(‡) ריש ורש"י לו, פ' ויק"ר
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על־ מנת ּכי העֹולם, להמציא ְְְְִִַַָָָָֻמחּיב
העֹולמֹות ׁשּכל נׁשמתן, נאצלּו ְְִֵֶֶֶָָָָָּכן
ּבּכל, ימׁשלּו והם ּבׁשבילן, ְְְְְִִִִֵַָָֹיּבראּו
ונמׁשְך נׁשּתלׁשל ּומּזה היטב. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָוהבן
ׁשאֹומרים האּפיקֹורסים, ׁשל ְְִִִֶֶֶַָָהּטעּות
מחּיב וׁשלֹום, חס הּוא, ְְֶַַָָָֻׁשהעֹולם
הּׁשם רק ּבאמת אבל ְֱֲִֵֶֶַַַָהּמציאּות.
הּמציאּות, מחּיב הּוא לבד ְְְְִִַַַַָֻיתּברְך
אפׁשרי הם הּדברים ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָאבל

ּכּנ"ל: ׁשּבראועּקרהּמציאּות הּכּונה ְְִַַַ ִ ַ ֶַַָָָָ
ּכדי היה יׂשראל ּבׁשביל העֹולם ְְְִִִֵֵָָָָָָּכל
וׁשּיחזרּו רצֹונֹו, יעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָׁשּיׂשראל
ׁשּיחזרּו ּדהינּו ּבׁשרׁשן, ְְְְְְְְִֶַַַָָוידּבקּו
מחּיב ׁשהּוא יתּברְך, ּבֹו ְְְְְִֶַַָֻֻויכללּו
הּכל. נברא זה ּובׁשביל ְְְִִִִֶַַָֹהּמציאּות,
רצֹונֹו עֹוׂשין ּׁשּיׂשראל מה ּכל ְְְִִִֵֶַָָָנמצא
ׁשהּוא ּבׁשרׁשם, ונכללין מקֹום, ְְְְִִֶֶָָָָׁשל
ּכל נכלל על־ ידי־ זה הּמציאּות, ְְְְִִֵֶַַַָָֻמחּיב
ּבחּיּוב ּבׁשבילם ׁשּנברא ְְְִִִִֶָָָָהעֹולם
ׁשּנברא הּתכלית עּקר ּכי ְְְִִִִִֶַַַַָהּמציאּות,
ּבׁשביל ורק זה, ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִֶַָָהעֹולם
לברא ּכביכֹול, יתּברְך הּׁשם מחּיב ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻזה
יׂשראל ּבׁשביל העֹולמֹות ּכל ְְְִִִֵֵַָָָָּולקּים
ועל־ ּכן ּכּנ"ל, רצֹונֹו ׁשּיעׂשּו ּכדי ְְְֲֵֵֶַַַַַַּכּנ"ל,
נכלל רצֹונֹו, ּכׁשעֹוׂשין ּדיקא ְְְְִִֶַָָָאז
הּמציאּות מחּיב ּבבחינת ְְְִִִַַַָָֻהעֹולם
יֹותר, רצֹונֹו ּׁשעֹוׂשין מה ּכל ּכי ְִִֵֶַַַָּכּנ"ל.
העֹולמֹות ּכל עם ּביֹותר נכללין ְְִִִֵֵָָָָהם
ּכי הּמציאּות, ּבחּיּוב ּבהם ְְְִִִִֶַַָהּתלּויים
הם יתּברְך, רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֶַַָעל־ ידי

ׁשהּוא יתּברְך, ּבֹו ונכללין ְְְְִִִִֶַָָחֹוזרין
עּמהם נכללין ואז הּמציאּות, ְְְְִִִִֶַַָָָֻמחּיב
ּבנפׁשם הּתלּויים העֹולמֹות ְְְִַַָָָָּכל

ּכּנ"ל: הּמציאּות לזּכֹותאּבחּיּוב ְְִִַַַַ ְִ
לחזר ּדהינּו ּבׁשרׁשֹו, להּכלל ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹלזה
יתּברְך, הּׁשם ּבאחדּות ְְְְִִֵֵַַַָָּולהּכלל
אפׁשר אי זה הּמציאּות, מחּיב ְְְִִֶֶֶַַָֻׁשהּוא
ׁשּיבּט ּבּטּול, על־ידי ּכי־אם ללזּכֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַ

נכלל ׁשּיהיה עד לגמרי, ְְְְְִִֵֶֶַַַָעצמֹו
לבֹוא אפׁשר ואי יתּברְך. ְְְְְִִֶַַָָָּבאחדּותֹו
על־ידי ּכי־אם ּבּטּול, ְִִִִֵֵַלידי
ׁשּמתּבֹודד על־ ידי ּכי ְְְְִִִֵֵֶַהתּבֹודדּות,
על־ קֹונֹו, לבין ּבינֹו ׂשיחתֹו ְְִֵֵֵַָָּומפרׁש
הּתאוֹות ּכל לבּטל זֹוכה הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַָידי־זה
ּכל לבּטל ׁשּזֹוכה עד רעֹות, ְְִֵֶֶַַַָָוהּמּדֹות
עּקר אְך ּבׁשרׁשֹו. ּולהּכלל ְְְְִִִֵַַַָָּגׁשמּיּותֹו,
ּבעת ּבּלילה, הּוא ְְְְִֵַַַָההתּבֹודדּות
הּזה. העֹולם מּטרּדת ּפנּוי ְִִֶֶַַָָָָָׁשהעֹולם
העֹולם ׁשרֹודפין על־ידי ּבּיֹום, ְְִִֵֶַַָָּכי
מבּטל הּוא הּזה, העֹולם ְֵֶַַַַָָאחר
מּלהתּדּבק האדם את ְְְְִִֵֵֶַַָָָּומבלּבל
אם ואפּלּו יתּברְך. ּבהּׁשם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָּולהּכלל
אף־על־ ּפי־ טרּוד, אינֹו ּבעצמֹו ְְִֵַַַָהּוא
אז טרּודים ׁשהעֹולם מאחר ְִֵֵֶַַָָָכן
הּזה, העֹולם הבלי אחר אז ְְְִֵֶַַַַָָָורֹודפים
ּבּטּול: לידי לבֹוא אז קׁשה ְִִֵֵֶֶַָָָעל־ ידי־ זה
ההתּבֹודדּות ׁשּיהיה צריכין ְְְְְִִִִֶֶַַוגם
מהעיר חּוץ ּדהינּו מיחד, ְְְְִֵַָָָֻּבמקֹום
הֹולכים ׁשאין ּבמקֹום יחידי, ְְְְִִִֵֶֶֶָּבדרְך
ׁשהֹולכים ּבמקֹום ּכי אדם, ּבני ְְְִִֵֶָָָָׁשם
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אחר הרֹודפים ּבּיֹום, אדם ּבני ְְִֵַַַָָָָׁשם
אינם ׁשּכעת אף־על־ ּפי הּזה, ִֵֵֶֶַַַָָָָהעֹולם
ּכן ּגם מבלּבל הּוא ׁשם, ְְְִֵֵַַָהֹולכים
להתּבּטל יכֹול ואינֹו ְְְְְִִֵֵַַָההתּבֹודדּות,
צריְך על־ּכן יתּברְך. ּבֹו ְְִִִֵֵַַָָָּולהּכלל
יחידי, ּבדרְך ּבּלילה, לבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּילְך
ילְך וׁשם אדם, ׁשם ׁשאין ְְֵֵֵֶָָָָָּבמקֹום
מּכל ודעּתֹו לּבֹו ויפּנה ְְְְִִִִֵֶַַָויתּבֹודד,
עד הּכל, ויבּטל הּזה, עֹולם ְִִֵֵֶַַַַָֹעסקי
הינּו, ּבאמת. ּבּטּול לבחינת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַׁשּיזּכה
וׂשיחֹות ּבתפּלֹות ירּבה ְְְְִִִִֶֶַַָׁשּבּתחּלה
יחידי ּבדרְך ּבּלילה ְְְְְְִִִֶֶַַָּבהתּבֹודדּות
הּדבר, זה לבּטל ׁשּיזּכה עד ְְִֵֶֶֶַַַַַָָּכּנ"ל,
זאת. ותאוה מּדה לבּטל ְְְְֲִֵַַַָָֹּדהינּו
ּבהתּבֹודדּות עֹוד ירּבה ְְְְִֶַַַַָואחר־ּכְך
אחרת. ותאוה מּדה ׁשּיבּטל עד ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָהּנ"ל,
ּבּזמן ּבהתּבֹודדּות, רב זמן ינהֹוג ְְְְְְְִִֵַַַַוכן
ׁשּיבּטל עד הּנ"ל, ּובּמקֹום ְֵֶַַַַַַַָהּנ"ל,
מּמּנּו נׁשאר עדין ואחר־ ּכְך ְְֲִִִֶַַַַָָֹהּכל.
ּגם מבּטלין ואחר־ ּכְך וכּו', ּדבר ְְְְִֵֶַַַַָָָאיזה
ּכלּום. מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד ְְִִֶֶֶַָֹזה,

ּכל[ ׁשּבּטל אחר להיֹות יכֹול ּכי ְִִִֵֵֶַַָָּפרּוׁש,

מּמּנּו נׁשאר עדין רעֹות, ּומּדֹות ְֲֲִִִִֶַַַָָהּתאוֹות

הּגאּות לגמרי ּבּטל לא ׁשעדין ּדהינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹּכלּום,

ּדבר. לאיזה ּבעיניו ׁשּנחׁשב עד ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּגּסּות,

ּולהרּבֹות להתיּגע צריכין ְְְְְְִִִֵֵַַַַועל־ּכן

מּמּנּו יּׁשאר ׁשּלא עד הּנ"ל, ְְִִִֵֶֶַַַַָֹּבהתּבֹודדּות

עד ּבאמת, "מה" ּבבחינת ׁשּיהיה ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָּכלּום,

ּבאמת ּבּטּול לבחינת ואזי,.]ׁשּיזּכה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַ
נכלל ואזי ּבאמת, לבּטּול ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָּכׁשּזֹוכה

יתּברְך, ּבֹו ּדהינּו ּבׁשרׁשֹו, ְְְְְְִַַַָָנפׁשֹו
ּכל נכלל אזי הּמציאּות. מחּיב ְְְֲִִֶַַַָָֻׁשהּוא
ׁשהּוא ּבׁשרׁשֹו, נפׁשֹו עם ְְְִֶַָָָהעֹולם
ּבֹו ּתלּוי הּכל ּכי הּמציאּות, ְְִִַַַָֹֻמחּיב
ידֹו על העֹולם ּכל נעׂשה ואזי ֲֲֶַַַַַַָָָָּכּנ"ל,
ּכּנ"ל: הּמציאּות מחּיב ְְְִִִַַַַַֻּבבחינת

ּכלועּתה איְך ּפלאֹות, ּפלאי ּתראה ְ ַ ָ ְְְִִֵֵֶָָ
ּבאר הּנ"ל ּבהּמׁשנה עּתה מבאר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹזה

וזהּו: ּבּלילההיטב. –הּנעֹור ְֵֵֶַ ֵ ַ ַ ְ ָ 
ּבּלילה, נעֹור ׁשהּוא ּדהינּו ְְְְִֵֶַַַָּכפׁשּוטֹו,
לבין ּבינֹו ׂשיחתֹו ּומפרׁש ְְְִִֵֵֵֵָָּומתּבֹודד

–קֹונֹו. יחידי ּבּדר הינּווהמהּל ְ ַ ְ ַ ֵ ַ ֶ ֶ ְ ִ ִ ְַ
ּדיקא, יחידי ּבדרְך ׁשהֹולְך ְְְִִֵֶֶֶַַַָּכּנ"ל,
ׁשם הֹולכים אדם ּבני ׁשאין ְְְִֵֵֶָָָָּבמקֹום
ׁשלמּות עּקר הּוא אזי ּכי ְֲִִֵַַַַּכּנ"ל,
יחידי ּובדרְך ּבּלילה, ְְְְְִִִֶֶַַַָההתּבֹודדּות:
לבֹוא יכֹולין ּדיקא אז ּכי ּכּנ"ל, ְְְִִַַַַָָָָּדיקא

וזהּו: ּכּנ"ל. ּבּטּול ּומפּנהלבחינת ְְְִִִֶַַַ ַ ֶ 
לבּטלה לּבֹולּבֹו ׁשּמפּנה ּדהינּו – ִ ְ ַ ָ ָ ְְְִֶֶַַ

לבּטלה, – הּזה העֹולם עסקי ְְִִֵֶַַָָָָָמּכל
ואז ּכּנ"ל. ּבּטּול לבחינת לזּכֹות ְְְְִִִִֵַַַָּכדי
הּמציאּות ּבמחּיב נפׁשֹו ׁשּיכלל ְְְְִֶֶַַַַַֻֻזֹוכה
עם העֹולמֹות ּכל נכללין ואזי ְֲִִִַַַַָָָָּכּנ"ל,
וזהּו: ּכּנ"ל. הּמציאּות ּבמחּיב ְְְְִֶַַַַַַֻנפׁשֹו

ּבנפׁשֹו מתחּיב זה ּכלהרי ׁשּנכלל – ֲ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ְִֶָָ
עם הּמציאּות מחּיב ּבבחינת ְְְִִִִַַַָָֻהעֹולם
הּנ"ל ההתּבֹודדּות על־ידי ּכי ְְְְִִֵַַַַַנפׁשֹו,
נפׁשֹו ׁשּנכלל עד ּבּטּול, לבחינת ְְְִִִִֶַַַָָָזכה
נכלל ועל־ידי־זה הּמציאּות, ְְְְְִִִֵֶַַָּבחּיּוב
ּבחּיּוב נפׁשֹו עם העֹולם ְְִִַָָָּכל
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וכל נפׁשֹו ונעׂשה ּכּנ"ל, ְְְְֲִֶַַַַַָהּמציאּות
הּמציאּות מחּיב ּבבחינת ְְְִִִַַַָָֻהעֹולם
ּבנפׁשֹו מתחּיב זה הרי וזהּו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַּכּנ"ל,

ַַּכּנ"ל:

הּזאתוהא מהּתֹורה רּבנּו לׁשֹון לָך ְ ֵ ְְֵֵַַַָֹ

וזהּו: הּקּצּור. ּבתכלית ְְְְִִֶֶַַָָׁשּכתבּה

ּבּלילההמהּל הּנעֹור יחידי, ּבּדרְך ַ ְ ַ ֵ ְְִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאדם הּבּטּול, ׁשעּקר ּדע, ְִִֶֶַַַָָוכּו'.
ונכלל אין, ונעׂשה יׁשּותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָמבּטל
אּלא זה אין יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָּבאחדּות
וההתּבֹודדּות התּבֹודדּות. ְְְְְְִִֵַַעל־ ידי
יבלּבלּו ׁשּלא מיחד, ּוזמן מקֹום ְְְְְִֶַַָָָֹֻצריְך
ּבּלילה, הּוא והּזמן הּמֹונעים. ְְְִַַַַַָאֹותֹו

ּבּלילה,הינּו: הּכלהּנעֹור ׁשאז ְַַ ֵ ַ ַ ְ ָ ֶַָֹ
יחידי, ּבדרְך הּוא והּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַָיׁשנים.

יפסיקּנּו ׁשּלא הרּבים, ּבדרְך ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹולא
ׁשאין ּבדרְך ּדיקא אּלא ּדרכים, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָעֹוברי
ויתּבֹודד, ילְך ׁשם ׁשם, הֹולכים ְְְִִִֵֵֵַָָרּבים

יחידי,והינּו: ּבּדר ואזוהמהּל ְְְַ ַ ְ ַ ֵ ַ ֶ ֶ ְ ִ ִ ְָ
ויכֹול וכל, מּכל לּבֹו לפּנֹות ְְִִַָָָֹֹיכֹול
והינּו: הּיׁשּות, ּכל לבּטּול ְְְִֵַַָָלבֹוא

לבּטלה. לּבֹו ּכׁשּנתּבּטלוהמפּנה ואז ְ ַ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ָ ְְְִֵֶַָ
נ הּוא אזי הּׁשםלגמרי, ּבאחדּות כלל ְְְְְֲִֵֵַַַַָ

מחּיב, לבחינת ּבא הּוא ואז ְְְְִִִַַָָָָֻיתּברְך,
מחּיב הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְִַַָָֻּכי
אפׁשר הם הּדברים וכל ְְְְִִֵֶַַַָָהּמציאּות,
ונכלל ּוכׁשּנתּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָהּמציאּות,
מּבחינת יֹוצא הּוא אזי ְְְֲִִֵַַַּבאחדּותֹו,
ּבחינת: וזה ּבמחּיב, ונכלל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻאפׁשר,

ּבנפׁשֹו מתחּיב זה :הרי ֲ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ 
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È„ÈÁÈ C¯„a CÏÈÏ ,„ÁÈÓ ÌB˜Óa „„Ba˙‰Ï ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ‰kÊ‡L ,È„ÈÁÈ C¯„·e¿∆∆¿ƒƒ∆∆¿∆¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿≈¿»¿À»≈≈¿∆∆¿ƒƒ
L¯Ù‡Â ,‰ÏÈla „„Ba˙‡Â CÏ‡ ÌLÂ .ÌBi· elÙ‡ ÌL ÌÈÎÏB‰ Ì„‡ È�a ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿≈»»¿ƒ»¬ƒ«¿»≈≈¿∆¿≈««¿»«¬»≈
‡ÏÓ ‰Ùa EÈ�ÙÏ L¯ÙÏe ¯‡·Ï ‰kÊ‡ È··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â .EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN Ïk»ƒ»ƒ¿»∆¿∆»¬∆ƒ¿»ƒ∆¿∆¿»≈¿»≈¿»∆¿∆»≈
,‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰iÎ··e ,‰ÏB„‚ ‰˜eL˙a EÈÏ‡ ˙Ó‡a È··Ï ¯¯BÚ˙iL „Ú .Le¯Ùa¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ∆¡∆≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«»«¬»
Ì‰ÈÏÚ Ë¯Á˙‰Ïe ÌÈa¯n‰ ÈÚLÙe È˙B�BÂÚ ÏÚ ˙BcÂ˙‰Ïe ˙Bk·Ï LÈÏL ˙BÚÓ„aƒ¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿««¬«¿»««¿Àƒ¿ƒ¿»≈¬≈∆
„BÚ ·eL‡ ‡lL .˙Ó‡a ÌÏL ·Ïa ‰¯eÓ‚ ‰Ïa˜ ÈÏÚ Ïa˜Ïe .ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a∆¡∆¿≈»≈¿«≈»««»»¿»¿≈»≈∆¡∆∆…»
¯¯BÚÏ ‰kÊ‡Â .ÛÈÒB‡ ‡Ï ÈzÏÚt ÔÂ‡ Ì‡ ,ÏÏk ‰iÓ¯ ÈÁe¯a ‰È‰È ‡ÏÂ .‰ÏÒÎÏ¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ»∆»«¿ƒ…ƒ¿∆¿∆¿≈
.„ÈÓ˙ ‰zÚÓ È¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,ÌpÁ ˙�zÓa Ez‡Ó È�pÁzL ,ÈÏÚ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ «̄¬∆»«ƒ»«∆¿»≈ƒ≈ƒ¿¿«¿«ƒ»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ≈«»»ƒ
Ë¯Ù·e .˙BÚ¯ ˙BÂ‡z‰ ÏkÓe .ÌÈÚLÙe ˙B�BÂÚÂ ÌÈ‡ËÁÓ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆≈¬»ƒ«¬¿»ƒƒ»««¬»ƒ¿»
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a „ÈÓ˙ È�¯ÓL˙Â È�ÏÈvz ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÏÏk ‡e‰L ˙È¯a‰ Ì‚tÓƒ¿««¿ƒ∆¿«»«»À»«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¿«¬∆»«ƒ
Ïh·Ï ‰ÏÈla ˙e„„Ba˙‰‰ È„È ÏÚ ‰kÊ‡L „Ú .ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯a ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆«¿ƒ¿«¬∆»¬ƒ«∆∆¿∆«¿≈«ƒ¿¿««¿»¿«≈
È˜� ‰È‰‡L „Ú ,‰Ú¯ ‰Â‡˙Â ‰Â‡z ÏÎÂ ‰Ú¯ ‰cÓe ‰cÓ Ïk Ïh·Ï ,È¯Ó‚Ï ÈÓˆÚ«¿ƒ¿«¿≈¿«≈»ƒ»ƒ»»»¿»«¬»¿«¬»»»«∆∆¿∆»ƒ
˙eq‚Â ˙e‰·‚Â ˙e‡b È�ÈÓ Ïk Ïh·Ï ‰kÊ‡Â .˙BÚ¯ ˙Bcn‰ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰ ÏkÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ»««¬ƒ»«ƒ»¿∆¿∆¿«≈»ƒ≈≈¿«¿¿«
„Ú ,·Bh‰ E�Bˆ¯k BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‡B·Ï ‰kÊ‡L „Ú .ÈpnÓ Áe¯‰»«ƒ∆ƒ«∆∆¿∆»¿«¿ƒ«ƒ∆¡∆«¬ƒƒ¿¿««
ÈLÙ� ÌÚ ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÏÎ� ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚÂ .˙Ó‡a E˙e„Á‡a ÏÏk‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿ƒ»≈¿«¿¿∆¡∆¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»»»»ƒ«¿ƒ

ˆn‰ È¯LÙ‡ ,‰‡È¯a‰ Ì„˜a ‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÏÏÎÈÂ „Á‡˙ÈÂ .ËeLt‰ E˙e„Á‡a˙e‡È ¿«¿¿«»¿ƒ¿«≈¿À¿««««¿ƒ»¿…∆«¿ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒ
EnÓ „¯t� ‡ÏÂ ,˙Ó‡a „ÈÓ˙ Ea ÌÈÏeÏÎe ÌÈ„eÁ‡Â ÌÈ˜e·„ ‰È‰�Â .˙e‡Èˆn‰ ·eiÁa¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡∆¿…ƒ»≈ƒ¿
BzÏÚt ‰z‡ Èk ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ .ÌÏBÚa ËeLt‰ E˙e„Á‡ ‰lb˙ÈÂ .‰l˜ Ú‚¯k elÙ‡¬ƒ¿∆««»¿ƒ¿«∆«¿¿«»»»¿≈«»»ƒ«»¿«¿
CÏÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰È Bt‡a ‰ÓL� ¯L‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ Ïk ÔÈ·ÈÂ¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«»¬∆¿»»¿«¿…»¡…≈ƒ¿»≈∆∆
È�Èa ‰ÁÈN·e ˙e„„Ba˙‰a ˙Ba¯‰Ï ,È�pÁ È�pÁ È�¯ÊÚ È�¯ÊÚ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe«¿«…»»»»¿≈ƒ»¿≈ƒ»≈ƒ»≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿¿ƒ»≈ƒ
ÏÏÎ� ‰È‰‡L „Ú ,˙Ó‡a Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰kÊ‡L „Ú ,È„ÈÁÈ C¯„a ‰ÏÈla È�B˜ ÔÈ·Ï¿≈ƒ««¿»¿∆∆¿ƒƒ«∆∆¿∆¿«¿ƒ«ƒ∆¡∆«∆∆¿∆ƒ¿»
‰Ú„�Â" ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ e�lk ·eL�Â .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÌÚ ˙Ó‡a Ea¿∆¡∆ƒ»»»À»¿»À»≈∆∆¡∆¿≈»≈¿≈¿»



נג ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּדעת 585 ַ ַ ַ ֵה"א

‡ˆÓÏ ‰kÊ� ¯L‡ „Ú ,Ë˜L� ‡Ï ‰ÏÈÏ ,Áe�� ‡Ï ÌÓBÈ ."‰Â‰È ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯�ƒ¿¿»»««∆¿…»»…»««¿»…ƒ¿…«¬∆ƒ¿∆ƒ¿…
:˙Ú ÏÎa E˙B‡¿¿»≈

‰kÊ�Â,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏLa ,˙Ó‡a "˜a„˙ B·e" ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«ƒ¿»∆¡∆ƒ¿≈ƒ¿¿««¬…»≈
Ïh·Ï ‰kÊpL ,EÈ�ÙlÓ e�LwaM ‰Ó ÏÎÏ e�kÊÂ e�pÁÂ ÒeÁ ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ¿«≈»≈¿»≈¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ¿»∆∆ƒ¿∆¿«≈
ÏÈ·La Èk .e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È Ea ÌÈÏÏÎ� e�lÎ ‰È‰pL „Ú .˙Ó‡a e�ÓˆÚ«¿≈∆¡∆«∆ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿¿…»¡…≈≈…≈¬≈ƒƒ¿ƒ
.ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ È„È ÏÚ e�Ï ˙Èlb ¯L‡k ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡¯a „·Ï ‰Ê∆¿«»»»»»»À»«¬∆ƒƒ»»«¿≈«ƒ∆»¬ƒƒƒ
EÈ�t ¯‡‰ e�·ÈL‰ ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È .e�nÚ EÒÚk ¯Ù‰Â e�ÚLÈ È‰Ï‡ e�·eL"≈¡…≈ƒ¿≈¿»≈««¿ƒ»¿…»¡…ƒ¿»¬ƒ≈»≈»∆
e�ÈÓÈ LcÁ ‰·eL�Â EÈÏ‡ ‰Â‰È e�·ÈL‰ .È‰Ï‡ ‰z‡ Èk ‰·eL‡Â È�·ÈL‰ .‰ÚLe�Â¿ƒ»≈»¬ƒ≈ƒ¿»»ƒ«»¡…»¬ƒ≈¿…»≈∆¿»»«≈»≈

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È :Ì„˜k¿∆∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

נגתורה

לברכה: זכרֹונֹו רּבנּו לׁשֹון זה ְְְִִֵֶַַָָּגם

ּבעּקר ּתלּוי ּבבחינתה"אהֹולדה , ִ ַ ְְִִֵַָָָ
מז) זרע.(בראשית לכם הא :ֵֶֶַָ

עד הֹולידּו, לא וׂשרה ְְְִַַָָָָֹואברהם
הּזאת לה"א עּקר(א)ׁשהּגיעּו ּכי . ִִִִֵֶַַַֹ
הּדעת על־ידי – ּבבחינתהֹולדה (שם, ְְִִֵַַַַַָָ

מֹולידד) אינֹו וקטן וכּו', אדם וּידע :ְְִֵֵַַָָָָ
סח:) הינּו(סנהדרין הּדעת, ועּקר .ְְִַַַַַ

את ׁשּיֹוציא הינּו ּבדעּתֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַׁשּיׁשּתּמׁש
לקטן ּגם ּכי הּפעל. אל מּכח ְְִִִֶַַַַָָֹֹׂשכלֹו
עדין הּקטן אצל אבל ּדעת, ֲֲִֵֵֶַַַַָָָיׁש
לא ּכי ּבפעל, ולא ּבכח ְְְִַַַַַֹֹֹֹהּדעת
אֹותֹו הֹוציא ולא ּבדעּתֹו, ְְְְִִֵַַֹהׁשּתּמׁש

ׁשלם ׁשהּוא ּומי הּפעל. אל ִִֵֶֶַַַָֹֹמּכח
אל מּכח אֹותֹו ׁשהֹוציא ְְִִֶֶַַֹּבדעּתֹו,
ּׁשאפׁשר מה ּבדעּתֹו והּׂשיג ְְְְִִֶֶַַַַָֹהּפעל,
אזי ּבדעּתֹו, להּׂשיג האדם ְְְְֲִַַַַַָָָלדעת
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, לדעת קרֹוב ְַַַָָָהּוא
לדעת האדם ּדעת ּבין חּלּוק ְְִֵֵַַַַָָָואין
ּדברים, חמּׁשה אּלא יתּברְך, ְְֲִִִֵֶַַָָָָהּׁשם
הּׁשם מּדעת יֹונק ּדעּתֹו ואז ְְִֵֵַַַַַָָּכּמּובא.
ואז ה"א, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶַַָָיתּברְך,

ׁשּיהאּולהׁשליםמֹוליד: ּדעּתֹו, את ְִ ַ ְ ִ ְְֵֶֶַ
על־ידי אּלא אפׁשר אי ּבדעת, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשלם
לקרבם אדם ּבני עם ׁשעֹוסק ְְְִֵֵֵֶֶָָָָעסק
על־ ידי־ זה יתּברְך, הּׁשם ְְֲִֵֵֶַַַַַָלעבֹודת

לחייך.(‡) נאוו פסוק על שה"ש חדש זוהר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקפו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּדעּתֹו, מחּדדין הם ּכי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִֵַַַָנׁשלם
מּכּלן יֹותר ּומּתלמידי (מכותּבבחינֹות: ְְִִִִִֵַַָֻ

נקראיםי) ּתלמידים זה ּובׁשביל .ְְְִִִִִִֶַָ
לבניך)ּבנים ושננתם ע"פ ואתחנן פ' על(ספרי ּכי , ִִַָ

זה ּובׁשביל ההֹולדה. ּבא ְִִֶַָָָָָידם
לגּיר עצמן את טרחּו וׂשרה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָאברהם
ּדעּתם, הׁשלימּו על־ ידי־ זה ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָּגרים,
לדעת הינּו הּזאת, לה"א ְְְְְִֵַַַַַָֹונתקרבּו
על־ידי ּכי לבנים. וזכּו יתּברְך, ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּׁשם
ּבבחינת: ּדעּתם, נתּגּדל ְְְִִִִֵֵַַַָּגרים
מי אבל מּכּלם: יֹותר ְֲִִִִֵַַָָֻּומּתלמידי

ׁשלם רחֹוקׁשאין והּוא ּבדעּתֹו, ְְְֵֵֶַָָ
הּׁשם מּדעת ׁשּכן ּכל האדם, ִִֵֵֶַַַַַָָָָמּדעת
הּוא ואזי ה"א, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַָיתּברְך,

מֹוליד: ואין הּטעםוזהקטן ְְִֵָָ ֶ ַַַ
עצמן, את מיּגעים ְְְִִִֶֶַַַַָׁשהּצּדיקים
לקרבם אדם ּבני אחר ְְְְְִֵַַָָָָורֹודפים
ּכדי זה אין יתּברְך. ְְֲִֵֵֶַַָָלעבֹודתֹו
אּלא וׁשלֹום, חס ּכבֹודם, ְְְְֶַַָָָלהרּבֹות
ּבבחינֹות: ּדעּתם, להׁשלים ְְְְְִִִֵַַָּכדי

מּכּלם: יֹותר זהּובׁשבילּומּתלמידי ְִִִִֵַַָֻ ְ ִ ֶ
הם ּכי עקרֹות, לפקד הּצּדיקים ְְֲִִִִֵַַַָֹּביד
לדעת ּוקרֹובים ּבדעת, ְְְְִִֵַַַַׁשלמים
הּׁשם לדעת ּדעּתם ּבין ואין ְְְְֵֵֵֶַַַַָעליֹון,
ּכּנ"ל. ּדברים חמּׁשה אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָיתּברְך
הּׁשם ּדעת היא היא ּדברים, ְֲִִִִֵַַַַָָוחמּׁשה

ההֹולדה: ׁשּמּׁשם (ברכותוזהיתּברְך, ְְִִֶַַָָָָ ֶ 
ׁשלנז:) ּדעּתֹו מרחיבין ּדברים ׁשלׁשה :ְְְְִִִֶַַָָ

וכלים. ודירה, נאה, אּׁשה ְְִִִֵָָָָָָאדם:
אּׁשה, ּבׁשם מכּנה החמר הינּו ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻאּׁשה,

הּׁשוה, ּבּמזג ממּזג חמר לֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּיהא
נאה, ודירה ׂשכל. לקּבל ראּוי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיהא

ּכּמאמר הּיראה, לא:)הינּו חבל(שבת : ְְֲֲִַַַַָָָ
צריְך ּכי ּדרתא, לּה ּדלית מאן ְְִִֵֵַַָָָעל
לחכמתֹו קֹודמת חטאֹו יראת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָׁשּיהא

פ"ג) ּתלמידים(אבות הינּו וכלים, .ְְְִִִֵַַ
ּכל לֹו ּוכׁשּיׁש מּמּנּו. ׁשּיקּבלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָהגּונים
לׁשלמּות לבֹוא יכֹול הכנֹות, ְֲִֵֵָָָאּלּו

ּדברים,ואּלּוהּדעת: חמּׁשה הן ְַַַ ֵ ְֲִִֵָָ
הראׁשֹון, מּדענּו. מן מּדעֹו ְִִִֵֶַַָָָָׁשּנבּדל
רּבֹות, ידיעֹות יֹודע האחד ְְִֵֶֶַַַָָָׁשּבמּדעֹו
יֹודע הּׁשני, ּבמּדעֹו: רּבּוי ְְִִֵֵֵַַַָואין
ּכׁשאין אפּלּו הּמצאם, קדם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהּדברים
ׁשּמּדעֹו והּׁשליׁשי, ּכלל: הויה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָלהם
ּתכלית: להם ׁשאין ּדברים ְְִִִֵֶֶַַָָמּקיף
ואין ּבידיעתֹו. ׁשּנּוי ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶַָוהרביעי,
ואחר־ ּכְך ּבכח, הּדבר ּכׁשּיֹודע ְְְִֵֶַַַַַָָָֹׁשּנּוי
אין ׁשּידיעתֹו והחמיׁשי ּפעל: ְְֲִִִֵֶַַָָֹׁשב

מאפׁשרּותֹו: הּדבר ּכאןמֹוציא עד ְִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתבּתי ׁשנּיה, נסחא לָך והא ז"ל. ְְְְְְִִֵֶַָָָֻלׁשֹונֹו

וזהּו: ּׁשּׁשמעּתי, מה ּכפי מּזה, קצת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבעצמי

הּדעת,ׁשאדםּכ לׁשלמּות זֹוכה ְ ֶ ָ ָ ְִֵֶַַַ
לאדם אפׁשר ׁשאי לדעת ׁשּזֹוכה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָהינּו
ּדעת ּבין הפרׁש יׁש אזי יֹותר, ְֲֵֵֵֵֵֶַַַַלידע
יתּברְך, הּׁשם לדעת ּבׁשלמּות, ְְְִִֵֵַַַַָָָָהאדם
מפרׁשים והם ּבחינֹות, ְְְְִִֵֵָָֹּבחמׁש
להׁשּתּדל האדם וצריְך ְְְְִִִֵַַָָָָָּבּספרים.
ּׁשאי מה הּדעת, לׁשלמּות ְִִִֵֶֶַַַַַַׁשּיּגיע
יהיה ולא יֹותר, לידע לאדם ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹאפׁשר
יתּברְך, הּׁשם לדעת ּדעּתֹו ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָהפרׁש
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ׁשאּלּו אּלּו, ּדברים ּבחמּׁשה ְֲִִֵֵֶַַָָרק
לׂשכל אפׁשר אי ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶָָָחמּׁשה
ׁשהּוא מי לא אם לדעת, ֱִִִֶַַָֹאנֹוׁשי
לזּכֹות אְך אנֹוׁשי. מּמין ְְְֱִִִִַַָלמעלה
ּגרים, על־ידי הּוא הּדעת ְְִִֵֵֵַַַַלׁשלמּות
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו
ּומּתלמידי מרּבֹותי, למדּתי ְְְִִִֵֵַַַַַַָהרּבה
אחד ׁשּכל על־ ידי ּכי מּכּלם. ְִִֵֵֶֶַָָָֻיֹותר
לֹו יׁש אחד ּכל ּכי וׁשֹואל, ְְִֵֵֶֶַָָמקׁשה
וצריְך יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת ְְְֲִִִֵַַַַָָָמניעה
על־ ׁשאלתֹו, על אחד לכל ְְְִֵֶַַָָָָלהׁשיב
ועל־ ידי־ זה ּדעּתֹו, נׁשלם ְְְְְִֵֵֶֶַַָידי־זה

ּכי מֹוליד, אינֹו קטן ּכי לבנים, ְִִִִֵֶָָָזֹוכה
ּכׁשּזֹוכה אְך הּׁשלם, ּדעת לֹו ְֵֵֶֶַַַַָאין
ּכן ועל לבנים. זֹוכה הּׁשלם, ְְְִֵֵֶַַַַָָלדעת
אנׁשים, מגּיר היה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶַַָָָָָּבאברהם

נׁשים מגּירת לט)וׂשרה פ' על־ידי(ב"ר , ְְְִֵֶֶַַָָָ
היה ׁשּלא הּדעת, לׁשלמּות זכה ְִֵֶֶַַַָָָָֹזה
יתּברְך, הּׁשם לדעת ּדעּתֹו ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָהפרׁש
ועל־ ידי־ ּדברים, החמּׁשה אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָאּלא
אברם ועל־ ּכן הּנ"ל. להה"א זכה ְְְֵֵֶַַַַַָָָזה

מֹוליד אברהם מֹוליד, פרשהאינֹו (שם ְִִֵַָָ
ׁשהּואמד) הּדעת, ׁשלמּות על־ ידי ּכי ,ְְִֵֵֶַַַַ

להֹוליד:ה'ּבחינת זכה , ְְִִַָָ

נג תפילה

‰z‡B�Ba¯ .˙Ú„Â ‰�Èa ‰ÓÎÁ Ez‡Ó e�pÁ ,‰�Èa LB�‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï Ô�BÁ «»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»»≈≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«ƒ
,˙Ó‡Â ÌÏL ˙Ú„Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊ ,‰Úc ÏB„b Ce¯a Ï‡ ,ÌÏBÚ ÏL∆»≈»¿≈»«≈¿«¬∆»«ƒ¿««»≈∆¡∆
˙Ú„Ï CeÓÒÂ ·B¯˜ ÈzÚ„ ‰È‰iL „Ú .˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÈzÚc ˙‡ ÌÈÏL‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈«∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»¿««
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa Ì‡ Èk Ì‰È�Èa L¯Ù‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙e·¯˜˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿¿…ƒ¿∆∆¿≈≈≈∆ƒƒ«¬ƒ»¿»ƒ
˜�ÈÏ ‰kÊ‡Â .Ì‚ÈO‰Ï ÈLB�‡Ï ¯LÙ‡ È‡L C¯a˙È ÌM‰ ˙ÚcÓ Ì„‡‰ ˙Úc Ïc·pL∆ƒ¿»««»»»ƒ«««≈ƒ¿»«∆ƒ∆¿«∆¡ƒ¿«ƒ»¿∆¿∆ƒ«

.˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a C¯a˙È ÌM‰ ˙ÚcÓ „ÈÓz»ƒƒ«««≈ƒ¿»«¿«¿ƒ«¿≈
È�kÊ˙eÏa˜Ï Èe‡¯ ‰È‰iL ‰ÂM‰ ‚ÊÓa ‚fÓÓ ¯ÓÁ ÈÏ ‰È‰iL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ…∆¿À»¿∆∆«»∆∆ƒ¿∆»¿«≈

ÈzÏ·Ï È�t ÏÚ ‰Â‰È ˙‡¯È ‰È‰˙Â .‰LB„w‰ E˙‡¯È ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,ÏÎN≈∆¿«¿ƒ«»«ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿…»«»«¿ƒ¿ƒ
ÈzÚ„Â È˙ÓÎÁ Ìi˜˙z ‰Ê È„È ÏÚÂ ,È˙ÓÎÁÏ ˙Ó„B˜ È‡ËÁ ˙‡¯È ‰È‰˙Â ,‡ËÁ‡∆¡»¿ƒ¿∆ƒ¿«∆¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ

:˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈
È�kÊ˙e‰a¯‰ ÌÈ�e‚‰ ÌÈ„ÈÓÏz „ÈÓÚ‰Ï ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ¿«¬ƒ«¿ƒƒ¬ƒ«¿≈

˙‡ ÌÚÈ„B‰Ï ,‰¯LÈ C¯„a ÌÎÈ¯„‰Ï ,ÈzÓ‡Â LB„˜ ˙Úc Ì‰a ¯È‡‰Ï¿»ƒ»∆««»«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆
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e�È˙Ba¯Ó e�ÏawM ‰Ó ÈÙk ,eNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡Â d· eÎÏÈ ¯L‡ C¯c‰«∆∆¬∆≈¿»¿∆««¬∆¬∆«¬¿ƒ«∆ƒ«¿≈«≈
˙BˆÚ Ì‰a ¯È‡‰Ï .ÌÏBÚÓ e�È˙B·‡ Ba eÎ¯c ¯L‡ C¯ca ,‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ ÌÈLB„w‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»«∆∆¬∆»¿¬≈≈»¿»ƒ»∆≈
ÔÙ‡a .ÌÈÓL ˙‡¯ÈÂ ˙Úc Ì‰a ÒÈ�Î‰Ï Ì˙�MÓ ÌˆÈ˜‰ÏÂ Ì¯¯BÚÏe ˙B¯LÈÂ ˙B�BÎ�¿ƒ»¿¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»»¿«¿ƒ»∆««¿ƒ¿«»«ƒ¿…∆
ÌÈÚLÙ ‰„nÏ‡" .Ì„‡Ó ÏÎ·e ÌLÙ� ÏÎ·e Ì··Ï ÏÎa ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ekÊiL∆ƒ¿»≈∆∆¡∆¿»¿»»¿»«¿»¿»¿…»¬«¿»…¿ƒ
ÈzÚ„a ‰ÏÚÈ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÓL˙Â È�ÏÈv˙Â ."e·eLÈ EÈÏ‡ ÌÈ‡hÁÂ EÈÎ¯c¿»∆¿«»ƒ≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆…«¬∆¿«¿ƒ
˙Ba¯‰Ï ÏÈ·La Ì„‡ È�a ˙e·¯˜˙‰ ÔÈ�Úa ÌBÏLÂ ÒÁ ıeÁ ˙·LÁÓe ‰i�t ÌeL¿ƒ»«¬∆∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿ƒ¿«¿
.E�Bˆ¯ ˙‡lÓÏ È„k E„B·k ÏÈ·La ˙Ó‡a ‰È‰˙ È˙�ek Ïk ˜¯ .ÌBÏLÂ ÒÁ È„B·k¿ƒ«¿»«»«»»ƒƒ¿∆∆¡∆ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿«…¿∆
ÏÈ·La ÔÈÎÈ¯vL ˙BÚÈ‚È‰Â ˙BÁ¯h‰ Ïk ‰·‰‡a Ïa˜Ïe ÏaÒÏ È�BÓk ÛÚÈÏ Ák Ôz˙Â¿ƒ≈…«¿»≈»ƒƒ¿…¿«≈¿«¬»»«ƒ¿¿«¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ
ÈÁk ÏÎa Ì‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰kÊ‡Â .C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ Ì„‡ È�a ·¯˜Ï ,‰Ê ˜ÒÚ≈∆∆¿»≈¿≈»»«¬««≈ƒ¿»«¿∆¿∆ƒ¿…«¬≈∆¿»…ƒ
˙ÈÏÎ˙a ÈzÚc ÌÈÏL‰Ï È„k ,˙Ó‡a „·Ï EÓLÏ ‰È‰È È˙�ek ÏÎÂ ,E˙„B·ÚÏ Ì·¯˜Ï¿»¿»«¬»∆¿»«»»ƒƒ¿∆¿ƒ¿¿«∆¡∆¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
‰M„˜a ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ�a „ÈÏB‰Ï e�kÊz ‰Ê È„È ÏÚÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ¿¿«¿«¿≈∆¿«≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿«»ƒƒ¿À»

.·B¯Ï ÌÈÓM‰ È·ÎBÎÎe Ìi‰ ÏBÁk e�Ú¯Ê ‰a¯˙Â .E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿ƒ¿¿«¬»∆¿«¿∆«¿≈¿«»¿¿≈«»«ƒ»

ÌÁ¯˙eEÈÓÁ¯a e�„nÏ˙e .e�˙lÙ˙a ˙B¯˜Ú „˜ÙÏ ‰kÊpL ÁÎ e�Ï Ôz˙Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿ƒ≈»…«∆ƒ¿∆ƒ¿…¬»ƒ¿ƒ»≈¿«¿≈¿«¬∆
·BËÏ Ì„˜ÙÏ ˙B¯˜Ú ÏÈ·La Ïlt˙‰Ï CÈ‡ ÌÈa¯‰‰ÚeLÈ ¯·„a ‰ »«ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬»¿»¿»¿»ƒ¿«¿»

LÈÁ ‰·BËÏ ˙B„˜Ù� ˙B¯˜Ú‰ Ïk eÈ‰iL e�˙ÚÂL ÔÈÊ‡˙Â e�˙lÙz ÚÓL˙Â .ÌÈÓÁ¯Â¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿«¬ƒ«¿»≈∆ƒ¿»»¬»ƒ¿»¿»ƒ
Ìi‰ ÏBÁk Ï‡¯NÈ È�a" EnÚ ea¯˙ÈÂ .ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ�a EÈÓÁ¯a e„ÈÏBÈÂ ,‰¯‰Ó Ï«̃¿≈»¿ƒ¿«¬∆»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿««¿¿≈ƒ¿»≈¿«»
‰È‰ „Á‡" ÔBL‡¯‰ e�È·‡ ÏÚ EÈÓÁ¯ e¯·bL ÌLÎe ."¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈¿≈∆»¿«¬∆«»ƒ»ƒ∆»»»
,Ì˙e�˜Ê ˙ÚÏ Ì„˜ÙzÂ ‰·BËÏ Ìz¯ÎÊ ¯L‡ ,e�n‡ ‰¯N BzL‡Â e�È·‡ "Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈¬∆¿«¿»¿»«ƒ¿¿≈¿≈ƒ¿»
EÈÚÓ ‡� eÓ‰È Ôk ,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk BÚ¯Ê ˙Ba¯‰Ï ÌzÁË·‰Â ,˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰Ï z˙�Â¿»«»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿¿¿≈«»«ƒ≈∆¡»≈∆
ÔzzL ,„·Ï EÈÏ‡ ˙BÏBz Ì‰È�ÈÚ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙B¯˜Ú Ïk ÏÚ EÈÓÁ¯Â¿«¬∆«»«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆≈≈∆≈∆¿«∆ƒ≈
‡lÓe .‰·BËÏ Ì„˜Ùe ,E�ÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯ .E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ‡Ói˜ ÏL Ú¯Ê Ì‰Ï»∆∆«∆«»»«¬»∆¿ƒ¿»∆«≈¬≈∆¿««¿»¿≈¿»«≈
Ï˜ LÈÁ ÔBÈ¯‰ Ì‰Ï Ôz˙Â .Ì˙lÙz ÚÓL˙Â ,Ì‰Ï ¯˙Ú˙Â ÌÈÓÁ¯a Ì˙BÏ‡LÓƒ¿¬»¿«¬ƒ¿≈»≈»∆¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ≈»∆≈»ƒ«
ÌÏc‚Ï ekÊÈÂ ,Ì‰a Ìn‡Â Ì‰È·‡ eÁÓNÈÂ .‡Ói˜ ÏL Ú¯Ê „ÈÏB‰Ï ekÊÈÂ ,‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿¿ƒ∆«∆«»»¿ƒ¿¿¬ƒ∆¿ƒ»»∆¿ƒ¿¿«¿»

:ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ C¯‡Ï ÌÈ·BË ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï¿»¿À»¿«¬ƒƒ¿…∆»ƒ¿»ƒƒ

B�Ba¯ÚÓLe .e�˙lÙ˙Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰Â ‰zt˙‰Â ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿«≈»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿«
Ìb E˙B‡ ¯Èk‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�zÚc ˙‡ ÌÏL‰Â .e�˙ÚÈ‚t ÏB˜¿ƒ»≈¿«¿≈∆«¿≈¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿«ƒ¿«
ÏÎÏ E˙¯e·‚e E˙l„b ÚÈ„B‰Ïe .ÂÈ¯Á‡ ˙eÓÏL ÔÈ‡L ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÏBÚ‰ ‰Êa»∆»»¿«¿ƒ«¿≈∆≈¿≈«¬»¿ƒ«¿À»¿¿»¿¿»
e�ÚÓL ¯L‡ ‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ‰Â‰È ‰NÚÓ Ïk ÏÚ .ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï .ÌÏBÚ È‡a»≈»¿ƒ«««»ƒ«»«¬≈¿…»«»¿«»¬∆»«¿
ÌÈ�·Ï ·‡ .e„ÈbÈ EÈ˙B¯e·‚e EÈNÚÓ ÁaLÈ ¯B„Ï ¯Bc" .ÌÈLB„w‰ e�È˙Ba¯Â e�È˙B·‡Ó≈¬≈¿«≈«¿ƒ¿¿«««¬∆¿∆«ƒ»¿»ƒ
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נדתורה

מּקץ ּופרעהויהי ימים ׁשנתים ַ ְ ִ ִ ֵ ְ ָ ַ ִ ָ ִ ַ ְ ֹ
היאר. על עמד והּנה ֹ ְ ַ ַ ֵֹ ֵ ִ ְ ֵֹחלם
ׁשבע עלת היאר מן  ַ ֶֹֹֹ ְ ַ ִ ֵ ִ ְוהּנה

וכּו': מא)ּפרֹות (בראשית ָ ְ 

והדר הֹוד מאד, ּגדלּת אלקי  ָ ָ ְֹ ְ ָ ְ ַ ָ ַֹ ֱ ָ ְיי
ּכּׂשלמה, אֹור עטה  ָ ְ ַ ַ ֶֹ ָ ְ ָ ָלבׁשּת.

ּכּיריעה: ׁשמים קד)נֹוטה (תהלים ֶ ָ ַ ִ ַ ְ ִ ָ 

הּזּכרֹון,ּכיא את מאד לׁשמר צריכין ִ ְְְִִִִֶַָֹֹ
ּבחינת לׁשכחה, יּפל ְְְִִִֶַָֹֹׁשּלא
לזּכר הּוא הּזּכרֹון ועּקר הּלב. ְְִִִִֵַַַַָֹמיתת
יהיה ׁשּלא ּדאתי, ּבעלמא ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּתמיד
אּלא עֹולם ׁשאין וׁשלֹום, חס ְְְֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו,
מחׁשבּתֹו ּׁשּמדּבק מה ועל־ידי ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָאחד.
נעׂשה על־ידי־זה ּדאתי, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָּבעלמא
אלקים ה' (ּכי הּנ"ל. אלקי ה' ֱֱִִִַַַֹֹיחּוד
ּבחינת ׁשהּוא מלא, ׁשם ּבחינת ְְִִֵֵֶַַָהּוא
מבאר וכן ּכּמּובא. ּדאתי, ְְְְֵֵַָָָָָֹעלמא
ּפסּוק על צח ּדף מׁשּפטים ְְִִַַָָָָּבסבא
ׁשרּותא ּדא – אלקי ה' ֱֵֶַָָֹזה:

ּדמחׁשבה סליקּו ְְְְֲִִֵַָָָּדמהמנּותא,
ּדאתי): ְְְֵָָָּדעלמא

ּבעֹולםּובחינהב ּתמיד לזּכר זֹו, ְ ִ ָ ְִִָָָֹ
לאדּבקא ּדהינּו ְְְְַַַָָָהּבא,
הּוא ּדאתי, ּבעלמא ְְְְֲֵֵַַָָָמחׁשבּתּה
ּכְך – ּבכללּיּות ּובפרטּיּות. ְְְִִִִִִָָָָּבכללּיּות
ּתכף הּׁשם: יראי מנהג להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַָראּוי
ׁשּום ׁשּיתחיל קדם ּבהקיצֹו, ְֲִִֶֶֶַַַֹֹּבּבקר
ואחר־ ּדאתי. ּבעלמא מּיד יזּכר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּדבר,
ּכל ּכי ּבפרטּיּות, זאת יעׂשה ְֲִִִֶַָָָֹּכְך
מדרגֹות התלּבׁשּות הּוא הּזה, ְְְִֵֶַַַָָהעֹולם
ּבחינת הינּו הּקדּׁשה, ׁשל ְְְְִֶַַַַַָֻהּתחּתֹונֹות

ּבבחינת הּקדּׁשה, ׁשל סו)רגלין :(ישעיה ְְְִִִֶַַַָֻ
מדרגֹות ׁשּגם אף רגלי. הדם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹוהארץ
ּגם מהם יׁש הּקדּׁשה, ׁשל ְְֵֵֶֶֶַַָָֻהעליֹונֹות
ׁשאין אְך הּזה, ּבעֹולם התּגּלּות ְִֵֵֶֶַַַָָּכן
ּבזה ּבעצם מתלּבׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַההתּגּלּות
ׁשּמאיר הארה אם ּכי ִִִֵֶֶָָָָהעֹולם,
רגלין ּבחינת אבל רגלין. ְְְְֲִִִִִַַַַָּבבחינת
יֹום וכל העֹולם. ּבזה ּבעצם ְְְְִִֶֶֶַָָָמתּגּלין
ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ּבֹו ֲֲִֵֶַַָָיׁש
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אלקּותֹו מצמצם ְְְֱֵַַָָֹוהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
נקּדת עד ּתכלית, אין עד סֹוף ְְִֵֵֵַַַַֻמאין
ׁשעֹומד הּגׁשמי עֹולם ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַָָהּמרּכז
מחׁשבה אדם לכל לֹו ּומזמין ְְֲִַַָָָָָָָעליו,
האדם ּולפי הּיֹום לפי ּומעׂשה, ְְֲִִִֶַַָָָּדּבּור
ּבזאת לֹו ּומלּביׁש הּמקֹום, ְְְִִַַָֹּולפי
לֹו ׁשּמזמין ּומעׂשה, ּדּבּור ְֲֲִִֶֶַַַַָָהּמחׁשבה
ּבכן לעבֹודתֹו. לקרבֹו ּכדי ְְְְְֲִֵֵַָָָרמזים
ּבזה, מחׁשבּתֹו להעמיק ְְֲֲִִֶַַַָָצריְך
מהּו ּולהבין ּבינתֹו, ְְְִִִַַָָּולהגּדיל
ּבזאת ׁשּמלּבׁש ּבפרטּיּות, ְְְְִִִֶָָָֹֻהרמיזֹות
זה ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור ֲֲִֶֶֶַַַָָהּמחׁשבה
הן יתּברְך, הּׁשם לֹו ׁשהזמין ְְִִִֵֵֶַַַָהּיֹום,
מה וכל ּומּתן, מּׂשא אֹו ְְַַַָָָָָמלאכה
יֹום, ּבכל יתּברְך הּׁשם לֹו ְְְִִֵֶַַַָָּׁשּמזמין
מחׁשבּתֹו ּולהגּדיל להעמיק ְְְְֲֲִִִַַַַָצריְך

הּׁשםּבזה, ׁשל רמיזֹותיו להבין ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ְִַָיתּברְך:

צריְךא ּבזה, הּׂשכל ההגּדלֹות ַ ְִֵֶֶַַַָָָ
מּגבּול יצא ׁשּלא ּבמּדה, ְְְִִִֵֵֶָֹלהיֹות
ּכן ׁשּלֹו אנֹוׁשי ׂשכל לפי רק ְְֱִִֵֵֶֶַַָֻהּקדּׁשה,
יסּתּכל לא וכן ּבזה. הּמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹיגּדיל
ּבּמפלא ּכי מּמדרגתֹו, למעלה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּבזה

ּתדרׁש אל יג)מּמָך וזה:(חגיגה ּגדלּת. ְְְִִֶַָֹ ַ ְ ָ 
לבׁשּת. והדר הֹוד הינּומאד, ְ ְֹ ָ ָ ָ ָ ְ ָ ְַ

העֹולם, מּזה ּדבר לּקח ְִִֶֶֶַָָָָּכׁשרֹוצה
לבׁשּת, והדר הֹוד ּבחינת ְְְִֶַָָָָָׁשהּוא
ּבזה המלּבׁשין רגלין ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֻׁשהם
מאד. ּגדלּת ּבבחינת יהיה ְְְְִִִֶַַָָָָֹהעֹולם*,
ּבמּדה יהיה הּׂשכל, ׁשההגּדלת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהינּו

סטרא ׁשהּוא מאד, וזה ְְְְְִִֶֶָֹּובצמצּום.
הּצמצּום. ׁשּמּמּנּו ּכמֹו[ּדׂשמאלא, ְְְִִִֶֶַָָ

הּוא ּדא מאד, ׁשם: ּבסבא ְְֶָָָָָֹׁשּכתּוב
ּדׂשמאלא :]סטרא ְְִִָָָ

ׁשהם והֹוד, נצח ּבחינת הם הרגלין ּכי *ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבסבא ׁשּכתּוב ּוכמֹו והדר. הֹוד ְְְְִֶַָָָָָּבחינת
ּבּדי ּתרי אּלין לבׁשּת, והדר הֹוד ְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּנ"ל:
נצח ּבחינת ׁשהם ׁשם. עּין וכּו' ְְֲִֵֵֶֶַַַָָערבֹות

ּכּידּוע: רגלין ּבחינת ְְִִַַַַָָוהֹוד

הינּוואפּלּו ּבזה, ּומבין ׁשּיֹודע מי ַ ֲ ִ ְִִֵֵֶֶַַָ
הרמזים להבין ְְִִֶֶָָָׁשּזֹוכה
ּדבר, ּבכל יתּברְך הּׁשם לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּמרּמז
הינּו ּבזה, רק לעסק ירצה ּכן ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹואם
הּזה, העֹולם ּבעסקי רק ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשּיעסק
ׁשהּׁשם הרמזים מבין ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָמאחר
אינֹו ּבאמת אְך ּבהם. מרּמז ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָיתּברְך
לֹו ׁשּיהיה האדם צריְך ּכי ְִִִֵֶֶָָָָּכן,
העֹולם מּזה להסּתּפק ְְְְִִִֵֶַַָָהסּתּפקּות,
מּזה ּבהכרחּיּות לֹו ּׁשּצריְך ּבּמה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָרק
א'. טעמים: ׁשני מחמת וזה ְְְֲִֵֵֶַָָָהעֹולם.
הּמלּבׁשת הּקדּׁשה ׁשּזאת ְְֲֵֶֶֶַַַָֹֻֻמחמת
ּבחינת הּוא הּזה, העֹולם ְְְִִֵֶַַָָּבעסקי
ּבבחינת נמּוכה, קדּׁשה והיא ְְְְְִִִִַַָָֻרגלין,

מט) ׁשהּקלּפֹות(תהלים יסּבני; עקבי עֹון :ְְֲֲִִֵֵֶַַֻ
לינק ורֹוצין ּתמיד, אֹותּה ְְְִִִִַָָֹמסּבבין
ּבכן מסּכן, מקֹום הּוא ּכן על ְְֵֵֵֶַָָֻמהם,
ועֹוד, ּבהכרחּיּות. רק להסּתּפק ְְְְְִִִֵֵֶַַָצריְך
מּזֹו, ּגבֹוהה עבֹודה ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַָָמחמת
וצריְך מּמּנה, ּגבֹוהה קדּׁשה ְְְִִֶֶָָָָֻׁשהּוא
העבֹודֹות ּבאֹותן יתּברְך הּׁשם ְְֲֲִֵַַַָָָֹלעבד
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מּזה. הּגבֹוהֹות הינּו,[והּקדּׁשֹות ְְְְִֶַַַֻ
מח לֹו ׁשּיׁש והחכם הּצּדיק ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאפּלּו
הרמזים את להבין ׁשּיכֹול עד ְְִִֶֶַָָָָָּגדֹול,

יתּבר ּדברׁשהּׁשם ּבכל לֹו מרּמז ְך ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ועל־ ידי־ חל, ּבעסקי אפּלּו יֹום, ְְְְְֲִִֵֵַָֹּבכל
יתּברְך הּׁשם את לעבד יכֹול הּוא ְֲִֵֶֶַַַָָֹזה
ּבעסקי אפּלּו ׁשּבעֹולם, הּדברים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבכל
לעסק וׁשלֹום, חס ירצה, ּכן ואם ְְְֲִִֵֶַַָֹֹחל.
מאחר חל, ּבעסקי ּדהינּו ּבזה, ְְְְִֵֵֶַַַַָֹרק
ּבהם, ׁשּיׁש הרמזים יֹודע ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
הּׁשם לעבֹודת להתקרב ְְְֲִֵֵַַַָָויכֹול
ּכן, אינֹו ּבאמת אבל ידם. על ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָיתּברְך
העֹולם ּבעסקי להרּבֹות אסּור ְְְְִִֵַָָָּכי
ּומבין ׁשּיֹודע למי אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶַַהּזה,
הּטעמים ׁשני מחמת הּנ"ל, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָהרמזים
העבֹודה ׁשּזאת מחמת א', ֲֲֵֶַַַָָֹהּנ"ל:
מסּכן מקֹום הּוא הּזה העֹולם ְְְִֵֶַָָָָֻּבעסקי
ׁשּיׁש מחמת והב'. ּכּנ"ל; וכּו' ְְְֲֵֵֶַַַַֹמאד
ּדהינּו מּזה, ּגבֹוהה ועבֹודה ְְְְֲִֶַַָָָֻקדּׁשה
ּכן ועל והּמצוֹות. הּתֹורה ְְְְִֵַַַַָֻקדּׁשת
הּוא הּנ"ל, הרמזים ׁשּיֹודע מי ְֲִִִֵֶַַַָָאפּלּו
מּזה להסּתּפק הסּתּפקּות, ְְְְִִִִֵֶַַָצריְך
ּכּנ"ל לבד ּבהכרחּיּות .]העֹולם ְְְִֵֶַַַָָ

ּבחינת: הּוא עֹוטהוההסּתּפקּות ְְְְִִֶַַַ 
ּכּׂשלמה, אֹוראֹור ּבחינת הינּו ַ ַ ְ ָ ְְִַַ

להם ׁשאין הרׁשעים ּכי ְִִֵֵֶֶָָָָמלא.
ּבבחינת יג)הסּתּפקּות, ּובטן(משלי ְְְִִִֶֶַַ

חסר, מארת אצלם ּתחסר; ְְְְִֵֶֶָָָָֹֹרׁשעים
ג)ּבבחינת רׁשע.(שם ּבבית ה' מארת ְְְִִֵֵַַָָ

להם ׁשּיׁש ּבּצּדיקים, ֲִִֵֶֶַַָָאבל
אכל צּדיק ּבבחינת: ְְְִִִִֵַַַַֹההסּתּפקּות,

נפׁשֹו יג)לׂשבע אֹור(שם הּוא אצלם , ְְְֶַַָ
ּבבחינת א)מלא. אלקים(בראשית וּירא ְְֱִִִֵַַַָֹ

אּלא טֹוב אין – טֹוב ּכי האֹור ִֵֶֶָָאת
ׁשּנאמר ג)צּדיק, ּכי(ישעיה צּדיק אמרּו : ְֱִִִִֶֶַַַ

לח:)טֹוב מּזהואפּלּו:(יומא ַ ֲ ִ ִֶ
להפריׁש צריְך ּגּופּה, ְְְְִִִֵַַַָההסּתּפקּות

ּבחינת: וזה לצדקה, נֹוטהמּמּנּו ְְְִִִֶֶֶַָָ 
ּכיריעה הּברית,(א)ׁשמים ארֹון ּכי , ָ ַ ִ ַ ְ ִ ָ ְֲִִַ

היריעה, ּתחת היא עני, ּבחינת ְְִִִִֶַַַַָָׁשהּוא
וזה הּברית, לארֹון מׁשּפיע ְְְְְֲִִִֶַַַַַָוהיריעה

צדקה. על־ידיּפרּוׁש,[ּבחינת ּכי ְְִֵַָָ ְִֵַ
להמקּבל, הּנֹותן ׁשּמׁשּפיע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָצדקה
ּוכנסת צּדיק יחּוד נעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַעל־ ידי־ זה

מׁשּפיעי צּדיק ׁשּבחינת ׂשראל, ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הׁשּפעת ּבחינת ׁשּזה יׂשראל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָלכנסת
נֹוטה ּבחינת: הּברית, לארֹון ְְְֲִִִֶַַַַָהיריעה

ּכּנ"ל ּכיריעה, :]ׁשמים ְִִַַַַָָ

עם,ג הּׂשכלוהמֹון זה להם ׁשאין ַ ֲ ַ ֵֵֶֶֶֶַָ
זה, ּבכל ְְֲִֶַָלהעמיק
אצלם נעׂשה ּכּנ"ל, הרמזים ְְְֲִִֶֶַַַָָָָלהבין
וציצית, ׁשנה, על־ ידי מּמילא, זה ְְִִִֵֵֵֶַָָָּכל
ּומּתן. ּומּׂשא ּותפּלה, ותֹורה, ְְְִִִַַָָָָּותפּלין,

לאדּבקאהּׁשנהּכי ּבחינת היא ִַ ֵ ָ ְְְִִַַָָ
ּבכללּיּות ּדאתי ּבעלמא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָמחׁשבּתא
ּכי הּנ"ל. אלקי ה' ּבחינת ְֱִִַַַַַַֹּכּנ"ל,
לעלמא עֹולה הּנׁשמה ׁשנה, ְְְְִֵַַָָָָָָּבׁשעת

ּותפּלין.(ב)ּדאתי ּבחינתוציצית הם ְְֵָ ִ ִ ְ ִ ִ ְִֵַ

ה.(‡) תיקון פג.(·)עיין דף לך לך זוהר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תקצב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבחינת הם ּתפּלין, ּכי מאד. ְְְְִִִִֵַַָָֹּגדלּת
הם ּתפּלין (ּכי הּנ"ל. הּׂשכל ְְִִִֵֵֶַַַַַָהגּדלת
ּבחינת הינּו ּכּידּוע, ּמחין ְְְִִִַַַַַָֹּבחינת
הרמזים ּכל להבין הּׂשכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָהגּדלת
יֹום ּבכל יתּברְך הּׁשם לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָׁשּמרּמז
הּצמצּום ּבחינת הּוא וציצית ְְְִִִִַַַַּכּנ"ל).
ּכי הּנ"ל, מאד ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַַַֹהּנ"ל,

ּדדינא ּכרסּיא בזוהרּתכלת שכתוב (כמו ְְְִֵֶַָָֻ
קעה) דף לך צמצּום.שלח ּבחינת ׁשהּוא ,ְְִִֶַ

לתפּלין, קֹודם ציצית ּכן ְְִִִִִֵֶַועל
ב)ּבבחינת ּתחת(שה"ש ׂשמאלֹו : ְְִִַַַֹ

ּתחּבקני וימינֹו ואחר־ּכְך: ,(ג)לראׁשי, ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּבחינת[ ּדין, ּבחינת הּוא ׂשמאל ְְְִִִִַַֹּכי

ּכּנ"ל. ציצית ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶַַַצמצּום,
ּבחינת מחין, ּבחינת הּוא ְְְִִִִַַָֹוימין

ּכּנ"ל ּבחינתותֹורה,.]ּתפּלין הוא ְְִִַַ ָ ְִִַ
היא הּתֹורה ּכי הּנ"ל, ְְִִִַַַַַָההסּתּפקּות
לכּלא ּדמזֹון החּיים, עץ ְְְִִֵַַַָָֻּבחינת

ּדי(ד)ּביה אחד לכל ׁשּיׁש הינּו , ְְֵֵֵֶֶַָָ
ּבחינת ׁשהיא נמצא מּמּנה. ְְִִִִִֶֶַָָסּפּוקֹו
הּתֹורה ּבלּמּוד וגם ְְְְִִַַַָהסּתּפקּות.
ּכמֹו הסּתּפקּות, ּבחינת יׁש ְְְְְְִִֵַַַָּבעצמּה,

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (אבותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ועלפ"ב) לגמר; הּמלאכה עליָך לא :ְְְִֶַַָָָֹֹ

הּתֹורה לּמּוד ּבחינתּכן, הּוא ְִִֵַַָ
ההמֹון ואפּלּו הּנ"ל. ְְֲִִֶַַַַַָההסּתּפקּות
מקּימין הם ללמד, יכֹולים ְְְְִִִֵֵֶַָֹׁשאינם
קריאת־ ׁשּקֹורין ּבּמה הּתֹורה ְִִֵֶֶֶַַַָעסק
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָָׁשמע,

צט:)לברכה ּבחינתּותפּלה,.(מנחות הּוא ְְִָָ ִ ָ ְִַ
חּיי היא ּתפּלה ּכי הּנ"ל, והדר ְְִִִֵַַַָָָהֹוד

י)ׁשעה שבת ּבחינת:(כשאחז"ל הינּו , ְְִַַָָ
ּבחינת הינּו הּנ"ל, רגלי הדם ְְְֲִֶַַַַַָָָֹהארץ
העֹולם ּבזה המלּבׁשין הּקדּׁשה ְְְְִֵֶַַַָָָָֻֻרגלי

ּומּתן,ּכּנ"ל: נֹוטהּומּׂשא ּבחינת: היא ַַַ ָ ַ ָ ְִִֶַ
ּבחינת הינּו הּנ"ל, ּכיריעה ְְְִִִַַַַַַָָׁשמים
ּכי הּנ"ל. יׂשראל ּוכנסת צּדיק ְְִִִִֵֶֶַַַָיחּוד
ּבחינת הם יׂשראל, ּוכנסת ְְְִִִֵֵֶֶַַָצּדיק
ּכי מּׂשא, נקרא הּצּדיק ּומּתן; ְִִִַַַַַָָָָמּׂשא
יּׂשא ּכאׁשר העֹולם, את נֹוׂשא ֲִֵֶֶַָָָהּוא

הּיֹונק את יא)האֹומן והּוא(במדבר , ְֵֵֶַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּברכֹות, ּכל (משלינֹוׂשא ְְֵֶַָָָ

ׁשּכתּובי) ּכמֹו צּדיק; לראׁש ּוברכֹות :ְְְִֶַָָֹ
כד) והּוא(תהלים ה'. מאת ברכה יּׂשא :ְְִֵֵָָָ

ּכל ׁשל זרעּיית הּטּפה ְִִִֵֶַַָָנֹוׂשא
ּבבחינת קכו)הּנׁשמֹות, נֹוׂשא(שם : ְְִִֵַַָ

יׂשראל, לכנסת ּומׁשּפיע הּזרע; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשְך
זה ׁשם ועל העֹולם. לכל נֹותנת ְְְִֵֶֶֶַָָָוהיא
ׁשם על מּתן, יׂשראל ּכנסת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָנקראת

לא) וחק(משלי לביתה טרף וּתּתן :ְְִֵֵֶֶַָֹ
ּוכנסת צּדיק ׁשל ויחּוד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָלנערֹותיה.
ּכי ּומּתן. מּׂשא ידי על נעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
ניצֹוצֹות ּבֹו יׁש ׁשּבעֹולם ּדבר ִֵֶָָָָָּכל
ׁשבירה, ּבׁשעת ׁשּנפלּו ְְְְִִֶַַָָָֻהּקדּׁשה
אֹותּיֹות ּבחינת הּוא ְְִִִַָּוׁשבירה
מּזה ודבר ּדבר לכל ונפלּו ְְְְְְִִֶֶָָָָָָׁשּנׁשּברּו

ׁשעה לֹו יׁש ּדבר וכל ,(ה)העֹולם. ְֵָָָָָָָ
זה, לאדם זֹו ּבׁשעה לבֹוא ְְְִֶָָָָָָוצריְך

שה"ש.(‚) מ"ר ע"א.(„)עיין כו דף בראשית זוהר פ"ד.(‰)עיין אבות עיין



נד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּקץ 593 ֵ ִ ִ ְ ַויהי

אֹותן עם אחד מּׁשרׁש ִִֶֶֶָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּמּגיע הּדבר. ּבזה ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּניצֹוצֹות
מקּבל והּוא זה, לאדם הּדבר ְְְֵֶֶַַָָָָזה
מהאֹותּיֹות הינּו הּדבר, מּזה ְִִִֵֶַַָָָחּיּות
על־ ידי־ זה ׁשם, ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַָָהּנׁשּברים

ּב הּנׁשּברים האֹותּיֹות זהנכללין ְְְִִִִִֶַָָָ
מהם ונעׂשה ׁשּלֹו, ּבחּיּות ְֲִֵֶֶֶַַָָָהאדם,
ׁשל ּבחּיּות ּומתּפּׁשט ׁשלמה, ְְִִֵֵֶַַָָקֹומה
נׁשלמין ועל־ידי־זה הּגּוף, ְְְִִֵֶַַָָּכל
וצריְך ׁשלמּות. להם ויׁש ְְְִִֵֵֶָָָהאֹותּיֹות,
האדם זה אצל הּדבר ְִֵֶֶַָָָָָלׁשהֹות
ׁשּנפסקין עד ּבֹו, ְְְִִִֵֶַַָלהׁשּתּמׁש
לׁשרׁשֹו, הּׁשּיכין והּניצֹוצֹות ְְְִִִַַַָָָהאֹותּיֹות
אחר, לאדם מרׁשּותֹו יֹוצא ְְְֵֵֵַַַָָָואחר־ּכְך
להאֹותּיֹות עלּיה ׁשּיהיה העת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּגיע
עם אחד מּׁשרׁש ׁשהם ְִִִִֵֶֶֶַָָֹהּנׁשארים,
לרׁשּותֹו. יֹוצא ועל־ּכן האחר, ְְִֵֵֵַַָָָָהאדם
לאֹותֹו ּובא הּדבר חֹוזר ְְְִִֵַָָָָולפעמים
ּכי מּתחּלה, ׁשּלֹו ׁשהיה ְִִִֶֶָָָָָָהאדם
נפׁש חלקי אז לֹו היה ׁשּלא ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹמחמת
אז יכֹול היה לא אּלּו, נׁשמה ְֵַָָָָָָֹרּוח
עּתה עד אּלּו, האֹותּיֹות ְְִִֵַַַָָלהׁשלים
נפׁש־ רּוח־ חלקי אּלּו לֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַׁשהּגיעּו
אּלּו להׁשלים יכֹול ידם ׁשעל ְְְִֵֶַַָָָָָנׁשמה,
הכרח ּכְך, ּובין הּנׁשארים. ְְִִִֵַַָָָֻהאֹותּיֹות
ּוכׁשמׁשלים אחר. אצל ְְְִִֵֵֶֶַַלׁשהֹות
הארה לֹו נּתֹוסף אּלּו, ִִֵֵֶָָָהאֹותּיֹות
מחמת ׁשּלֹו, ְֲֵֶֶֶַַַָָּבּנפׁש־ רּוח־ נׁשמה
אליו ׁשהּגיעּו אּלּו אֹותּיֹות ִִִֵֵֶֶָָהארֹות
זֹו הארה ועל־ידי אצלֹו, ְְְְְְִֵֶֶַָָונׁשלמּו

ׁשּלֹו, נפׁש־רּוח־נׁשמה ּבׁשרׁש ְְִֵֶֶֶֶַָָֹמאיר
ׁשהם יׂשראל, ּוכנסת ּבצּדיק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּוא
ועל־ידי ּכּנ"ל. הּנׁשמֹות ּכל ְְְְֵֵַַַַָָָׁשרׁשי
צּדיק נתיחד הּזאת, ְְְִִִֵַַַַֹההתנֹוצצּות
ּומּתן מּׂשא הּנקראים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּוכנסת־ יׂשראל,
ּוממּכר, מּקח נקרא זה ׁשם ועל ְְְִִִֵֶַַַָָָּכּנ"ל.
מּׂשא – הּלּמּוד וכל הּדברים, ְְְִִַַַָָָָוכל
צּדיק נתיחד ידם על ּכי ְִִִֵַַַַָָָּומּתן.
ּומּתן מּׂשא הּנקראים יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּוכנסת

ַַּכּנ"ל:

צריְךּוכדיד הּנ"ל הּזּכרֹון לׁשמר ְ ֵ ְִִִַַַָָֹ
יּפל ׁשּלא עצמֹו את ְְִִֶֶַֹֹֹלׁשמר
הּלב. מיתת לבחינת עין, רע ְְִִִִִִֵַַַַַַלבחינת
ּבבחינת ּבעין, ּתֹולה הּזּכרֹון עּקר ְִִִִִִֶַַַַָָּכי

יג) ּכי(שמות עיניָך; ּבין ּולזּכרֹון :ְִִֵֵֶָ
על־ידי עין, רע על־ידי ּבא ְְְִִֵֵַַַַַָָהּׁשכחה

ּבבחינת הּלב, לא)מיתת (תהלים ְִִִֵַַַ
עין רע ּכי מּלב. ּכמת ְְְִִִִִֵֵַַַנׁשּכחּתי
ּכי אחת, ּבחינה הם הּלב ְִִִֵֵַַַַָּומיתת

ּתליא ּבלּבא ּדעינא ע"זׁשּורינא (כשרז"ל ְְְְִֵַָָָָָ
נאמרכח:) עין, רע ׁשהיה נבל ּכן ועל .ְֱִֵֶֶַַַַָָָָ
כה)ּבֹו ּבקרּבֹו.(שמואל־ א לּבֹו וּימת :ְְִִַָָ

ׁשברי ּבחינת היא הּלב ְְִִִִֵֵַַַּומיתת
ּבחינ הּוא לב, לּוחֹות,לּוחֹות. ת ְִֵַ

ג)ּבבחינת לּבָך;(משלי לּוח על ּכתבם : ְְִִִֵֶַַַָ
לּוחֹות, ׁשברי על־ידי היא ְְְְִִִֵֵַָוׁשכחה

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ערוביןּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
לּוחֹותנד) נׁשּתּברּו לא אלמלא :ְְְִִֵַָֹ

ּבעֹולם. ׁשכחה היתה לא ְְִִָָָָָָֹהראׁשֹונֹות
על־ידי היא הּׁשכחה, ׁשעּקר ְְְִִִִֵֶַַַָָנמצא,
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הּלב, מיתת ּבחינת ׁשהּוא עין, ְִִִֵֶַַַַַרע
ׁשּמּׁשם לּוחֹות, ׁשברי ּבחינת ְְִִִִֵֶֶַָׁשהיא

ּכּנ"ל: הּׁשכחה ואבׁשלֹום,עּקר ְְִִַַַַָ ַ ְ ָ 
על־ אביו, ּבמלכּות רעה עינֹו ְְִֵֶַַָָָָָׁשהיה
ׁשּנאמר הּלב, מיתת ּבֹו נאמר ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַידי־זה

יח) ׁשבטים(שמואל־ב ׁשלׁשה וּיקח :ְְִִַַָָ
לא ּכן ועל אבׁשלֹום. ּבלב ְְְְִֵֵֵַַַָָֹוּיתקעם

זכר ּבן יא)הּניח סוטה ועיין ּפגם(שם ּכי , ִִִֵַַָָָ
ודוד ּכּנ"ל. עין רע על־ ידי ְְִִִֵַַַַַַָָּבּזּכרֹון,
אז ּברח הּׁשלֹום, עליו ֶֶַַַָָָָָהּמלְך
אֹותֹו וקּלל אבׁשלֹום, מּפני ְְְְִִִֵֵַַָמּמלכּותֹו

ואמר ּגרא, ּבן טז)ׁשמעי אּולי(שם : ְְִִֵֶַַָָ
מי ּכי ּדיקא, ּבעיני ּבעיני. ה' ְְְְִִִִִֵֵֶַָיראה
אינֹו אם עין, לרע ׁשּנֹופל ְִִֵֵֶֶֶַַׁשרֹואה
ּבזה לעמד ׁשּיּוכל ּבעצמֹו ְְְֲִֶֶַַַַָֹמרּגיׁש
אבל מּמּנּו. לברח צריְך מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹלהּנצל
לתּקן. צריְך אזי לתּקן, ׁשּיכֹול ְְֲִִֵֵֶַַַָָמי
עין, הרע ּבחינת מהּות לראֹות ְְְִִִִַַַַָָוצריְך
על לתּקן ׁשּצריְך הּׁשרׁש לידע ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹּכדי
עין. רע ּבחינֹות ּכּמה יׁש ּכי ְִִִֵַַַָָידֹו,
התנּׂשאּות, ׁשל עין לרע ְְְְִִֵֶֶַַַּוכׁשּנֹופל
חברֹו, ׁשל ּבהתנּׂשאּות צרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָׁשעינֹו
ׁשל ּבהּׁשרׁש להכניע ְְְִִֶֶַַַָֹצריְך
הּמלכּות, ּבׁשרׁש הינּו ְְְְְִֶַַַַַֹההתנּׂשאּות,
ׁשרׁש והּוא מׁשיח, ּבחינת ְְִִֶֶַַָֹׁשהּוא

ּבבחינת ב)הּמלכּות, עז(שמואל־א ויּתן : ְְְִִִֶַַַֹ
והּוא מׁשיחֹו. קרן וירם ְְְְְִֵֶֶַָלמלּכֹו

ּבבחינת עין, טֹוב טז)ּבחינת יפה(שם : ְְְִִִִֵַַַ
ּבדוד, הּנאמר ראי, וטֹוב ְְֱִִִֵֶַַָָֹעינים

מׁשיח: ִֶַָׁשהּוא

כד: נּדה הּגמרא ְְִַָָָלׁשֹון
מתיםמתיםמתיםמתים קֹוברקֹוברקֹוברקֹובר אֹומראֹומראֹומראֹומר:::: ׁשאּולׁשאּולׁשאּולׁשאּול אּבאאּבאאּבאאּבא ְְַַַַּתניאּתניאּתניאּתניא ְְָָ ַַָָ ַַָָ ָָָָ ֵֵָָ ֵֵֵֵ ֵֵֵֵ ִִֵֵ ִִ
מערהמערהמערהמערה נפּתחהנפּתחהנפּתחהנפּתחה אחתאחתאחתאחת ּפעםּפעםּפעםּפעם ִִָָָָהייתיהייתיהייתיהייתי,,,, ִִִִ ִִַַ ַַַַ ַַַַ ַַַַ ִִַַ ְְִִ ְְְְ ְְָָ ְְָָ ְְָָ ָָָָ ָָ
מתמתמתמת ׁשלׁשלׁשלׁשל עינֹועינֹועינֹועינֹו ּבגלּגלּבגלּגלּבגלּגלּבגלּגל ועמדּתיועמדּתיועמדּתיועמדּתי ִִִִַַמּתחּתימּתחּתימּתחּתימּתחּתי,,,, ְְַַ ְְַַ ְְַַ ְְָָ ַַָָ ְְַַ ְְִִ ְְִִ ְְַַ ְְַַ ְְַַ ֵֵַַ ֵֵֶֶ ֵֵֶֶ ֵֵ
עיןעיןעיןעין אמרּואמרּואמרּואמרּו:::: לאחֹורילאחֹורילאחֹורילאחֹורי,,,, ּכׁשחזרּתיּכׁשחזרּתיּכׁשחזרּתיּכׁשחזרּתי חטמיחטמיחטמיחטמי.... ַַַַָָעדעדעדעד ְְָָ ְְִִ ְְִִ ְְֶֶ ֶֶָָ ַַָָ ְְַַ ְְִִ ִִַַ ֲֲַַ ֲֲַַ ַַָָ ְְָָ ְְַַ ִִַַ ִִ

הוההוההוההוה:::: אבׁשלֹוםאבׁשלֹוםאבׁשלֹוםאבׁשלֹום ֶֶֶֶַַׁשלׁשלׁשלׁשל ְְַַ ְְָָ ַַָָ ַַָָ ָָ

ׁשאּול:וזה אּבא מתיםׁשאמר קֹובר ְ ֶ ֵֶַַָָָ ֵ ִ 
הׁשּתּדלהייתי. ׁשאּול אּבא ּכי ָ ִ ִ ְִִֵַַָָ

הּנקרא עין, הרע את ּתמיד ְְִִִֵֶַַַַָָָלתּקן
ּכּנ"ל. נפּתחהמיתה אחת ּפעם ִַַַָ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ָ 

– מערה מּתחּתי. הינּומערה ְ ָ ָ ִ ַ ְ ַ ְ ָ ָ ְַ
איׁש ּכמער ּבחינת: ּדבקּות, ְְְְִִִֵַַַַּבחינת

ז)וליֹות –.(מלכים־א הינּומּתחּתי ְִֹ ַ ְ ַ ְַ
ּבבחינת אמת. פה)ּבחינת אמת(תהלים : ְְֱֱִִִֶֶַַ

יברְך הּוא עין טֹוב ּכי ּתצמח. ְְִִִֵֶֶַַָֹמארץ
כב) אמת,(משלי ּבחינת הם והּברכֹות ,ְְְֱִֵֶַַָ

ׁשּכתּוב סה)ּכמֹו הּמתּברְך(ישעיה : ְְִֵֶַָָ
וזה אמן; ּבאלקי יתּברְך ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבארץ
האמת ׁשעל־ידי ׁשאּול, אּבא ְֱֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

ּדבקּות. לֹו נפּתחה ועמדּתיׁשּלֹו, ְְְְִֵֶָ ָ ַ ְ ִ 
– חטמי עד מת ׁשל עינֹו  ִ ְ ָ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ְ ַ ְּבגלּגל
העמדּתי הּדבקּות, מחמת ְְְֱֲִֵֵֶַַַַהינּו
ׁשל עינֹו ּבגלּגל לכנס ּבסּכנה ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹעצמי
ׁשהצרכּתי עד עין, ּברע הינּו ְְְְִִֵֶַַַַַֻמת,
ּכדי מׁשיח, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵַַַָלהׁשּתּמׁש
חטמי, עד וזה: עין. הרע את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָלהכניע
ה' מׁשיח אּפינּו רּוח ּבחינת: ְְִִֵֶַַַַׁשהּוא

ד) אמרּו.(איכה לאחֹורי,  ְ ָ ַ ֲ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְּוכׁשחזרּתי
– היתה אבׁשלֹום ׁשל עינֹו הינּולי: ִ ֵ ֶ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ְַ

עין הרע לבחינת נפל ְְִִִֶַַַַַָָָׁשאבׁשלֹום
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הינּו לאחֹורי, ּכׁשחזרּתי וזהּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָהּזה.
מׁשיח ּבחינת ׁשחזרּתי הּתּקּון, ְְִִִִֶַַַַַַָָאחר
ׁשם ּכי אחֹורי, לבחינת ְְֲִִִִַַָלמקֹומֹו,

ּבבחינת הּמׁשיח, הּמלְך ז)ׁשרׁש :(שה"ש ְִִִֶֶֶַַַַָֹ
מחין ּברהיטי ּברהטים, אסּור ְְִִִֵֶֶָָָָֹמלְך

כא) דף ו קׁשר(תיקון ּבחינת הינּו אסּור, .ְְִֶֶַַָ
אחֹורי, ּבחינת ׁשהיא ּתפּלין, ְְֲִִִִֶֶַַׁשל

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
ׁשלז) קׁשר זה – אחֹורי את וראית :ְֲִֶֶֶֶֶָָָ

וזה כה)ּתפּלין. נפׁש(שמואל־ א והיתה : ְְְְִִֶֶֶָָ
הּנאמר החּיים, ּבצרֹור צרּורה ְְֱֲִִִֶַַַָָאדֹוני

ּתפּלין ׁשל קׁשר הינּו ּכי(ו)ּבדוד, . ְְְִִִִֶֶֶַָ
ּכמאמר חּיים, ּבחינת הם ְְְֲִִִִֵַַַַּתפּלין

לברכה זכרֹונם מד)חכמינּו ּכל(מנחות : ְְֲִִֵָָָָָ
ׁשּנאמר: לחּיים, זֹוכה ּתפּלין ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַהּמּניח

עליהם לֹוה' אמרּו לא ּכן ועל יחיּו. ְְְֲִֵֵֶַָֹ
ׁשחזר עד היתה, אבׁשלֹום ׁשל ְְֵֶֶֶַַַָָָָׁשעינֹו
מּקדם יֹודע היה אּלּו ּכי ֲִִִֵֶַַָָָֹלאחֹוריו.
עצמֹו מסּכן היה לא אפׁשר ְְְִֵֶֶַַָָָֹמּזה,
הּוא ּכי ּכזה, עין ּברע לּכנס ְִִִֵֶַַָָָָּכל־ּכְך

ּגדֹולה: ְַָָָסּכנה

מּכחוצריה העין את לׁשמר ְ ָ ִ ְִִִֶַַָֹֹ
מי ואפּלּו ְֲִִֶַַַהמדּמה,
מּזה, לׁשמר צריְך עין, טֹוב ְִִִִֶֶַָֹׁשהּוא
ׁשּיׁש מי אפּלּו ּכי רֹואים, ׁשאנּו ְֲִִִִֵֶֶָּכמֹו
על־ידי לטעֹות, יכֹול יפה ראּיה ְְְִִֵַָָָָלֹו
מן להפְך לֹו ונדמה מרחֹוק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשרֹואה
יתרה ׁשמירה צריְך ּכן על ְְֱִִֵֵֶַָָָָהאמת.
לׁשֹון על־ ידי ּבא המדּמה והּכח ְְְְֵֶֶַַַַַָָֹלזה.

ּכח הּוא המדּמה ּכח ּכי ְִֶַַַַָָֹֹהרע,
זה לּה יׁש ּבהמה ּגם ּכי ְֲִִֵֵֶַַַָָהּבהמּיּות,
הּוא ּדּבה והּמֹוציא המדּמה. ְְִִֶַַַַַָֹהּכח
עליו נתּגּבר ּכן ועל לבהמּיּות, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָנֹופל
ּכי הּבהמּיּות. ּכח ׁשהּוא המדּמה, ְֲִִֶֶַַַַַַֹֹּכח

ּכסיל הּוא ּדּבה י)מֹוציא ,(משלי ְִִִָ
נֹופל מּמּנּו, נסּתּלק ְְִִֵֵֶֶַַַַּוכׁשהּדעת
לאהבת ונֹופל יתּברְך, הּׁשם ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָמאהבת

ּבבחינת ד)הּבהמּיּות. אּתה(הושע ּכי : ְֲִִִִַַַַָ
לי. מּכהן ואמאסָך מאסּת, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּדעת

ּבחינת הינּו מא)ּכהן, אברהם(ישעיה : ְְְִֵַַַַָָ
ּבחינת קי)אֹוהבי. כהן,(תהלים אּתה : ְֲִִֵַַָֹ

הּכהן וקמץ ה)ּבחינת: ואז(ז)(ויקרא . ְְְִֵַַַָָֹ
ּכח ׁשהּוא המדּמה, ּכח עליו ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּגּבר

ּבבחינת בהושע)הּבהמּיּות, נדמּו(שם : ְְֲִִִִַַַ
ּכח הינּו נדמּו, הּדעת. מּבלי ְְְִִִִַַַַַָֹעּמי

ְֶַַהמדּמה:

מבּקׁשוזהו הּוא המדּמה הּכח ְ ֶ ְְֵֶַַַַַֹ
ועל־ ּכן ׁשם, לׁשּכן ּכלי ְְְִִִֵַָָֹּתמיד
על־ּפי לׁשרֹות ּתמיד מחזיר ְֲִִִִַַָהּוא
הם אם ועל־ ּכן, הלכֹות. ְֲִֵֵֵַָׁשֹונה
חּדּוׁש הּוא ּבּתֹורה, ּדבר ְְִִַַָָָמחּדׁשים
ּגלייְך), אׁשּכנז: (ּבלׁשֹון ּומתקּבל ְְְְְִִֵֶַַַַָנאה
ׁשהּוא המדּמה, מּכח ּבא הּוא ְִִֶֶַַַָֹּכי
ׁשהרע אְך למּלתא, מּלתא ְְְְִִֶֶַַַָָָמדּמה
ואּלּו מהּטֹוב. יֹותר הּוא ְֵֵֵֶַׁשּבֹו
על־ ּכי לפרנסה, מּזיקים ְְִִִִִַַַַָָהחּדּוׁשים

חּד ׁשמיםידי נבראים ּתֹורה ּוׁשי ְְִִִִֵֵַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו נא)וארץ, ולאמר(ישעיה : ְְֵֶֶָָָֹ

(Â).ע"ב פט דף לך-לך זוהר ע.(Ê)עיין ובתיקון יט ובתיקון התיקונים בהקדמת עיין
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אּלא עּמי ּתקרי אל – אּתה עּמי ְְִִִִֵֶַַַָָָלצּיֹון
וארעא ׁשמּיא עבדי אנא מה ְְְֲֲִִִַַַָָָָעּמי;

וכּו' ה)ּבמּלּולי דף בהקדמה בזוהר .(כ"ש ְְִִ
ההׁשּפעֹות ּכל ּבאים ְְְִֵֶַַַָָָועל־ ידי־ זה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעֹולם, (דבריםוהּברכֹות ְְְֶַָָָָ
אתכח) הּטֹוב אֹוצרֹו את לָך ה' יפּתח :ְְִֶֶַַָ

הם ּכׁשהחּדּוׁשים אְך וכּו'. ְְִִִֵֶַַַַָהּׁשמים
נבראין אזי המדּמה, ּכח ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹעל־ ידי

ּדׁשוא שם)רקיעין ּבא(בזוהר ידם ועל , ְְְְִִַָָָָ
ּכן ּגם ּבהם ׁשּיׁש ואף לעֹולם. ְֵֵֶֶַַָָָָָרעב
ּבחינת ׁשהם תֹורה, ּדברי ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶַָטֹוב,
יֹותר ׁשהרע מחמת אְך ֲֵֵֶַַַַָֹׂשבע,
והּטֹוב ּגֹובר, הרע ּכן על ְֵֵֵַַַַָמהּטֹוב,
באּו ּכי נֹודע ולא ּבבחינת: ְְְִִִִֵַַַָֹנתּבּטל,

קרּבנה מא)אל חס(בראשית ׁשּמתּגּבר, , ְְִִֵֶֶֶַַָ
על הרעב ׁשני ׁשבע ּבחינת ְְְִֵֶַַַָָָָוׁשלֹום,
ׁשהּוא הּׂשבע, ׁשני ׁשבע ְְִֵֶֶַַַָָּבחינת
עד הּטֹוב, על הרע התּגּברּות ְְְִִַַַַַָָּבחינת
ּבבחינת: הרע, מּפני הּטֹוב נּכר ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשאין

ּכּנ"ל: וכּו' נֹודע ׁשּמחּזרּומהולא ְְַַַַֹ ְֵֶַ
ׁשֹונה על־ ּפי לׁשרֹות המדּמה ְְִִֵֶַַַַַֹהּכח
נברא ׁשהּוא מּפני הּוא ְְֲִִֵֶָָהלכֹות,
וקּדׁש הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְִֵֵֶֶַַָָּבערב־ ׁשּבת
ּכמֹו ּגּוף, לֹו נברא ולא הּיֹום, ְְְִַָָָֹעליו

ּבּזהר ובפרשתׁשּכתּוב ומח, מז דף (בראשית ֶַַָֹ
קנה:) דף ּבראתרומה אׁשר ּפסּוק: ֲֶַָָָעל

לעׂשֹות ׁשם,(ח)אלקים ׁשּמבאר , ְֱֲִֶַָָֹֹ
הּכח ּבחינת ׁשהם ְְִִֵֶֶַַַַֹׁשהּקלּפֹות
ּבין ּבערב־ׁשּבת נבראּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָהמדּמה,

עליו קּדׁש ּכְך ּובתֹוְך ְְִֵַָָָָהּׁשמׁשֹות,
עּין וכּו' ּגּוף ּבלא רּוח ונׁשארּו ְְְְֲִֵַַַֹהּיֹום,
ׁשהּוא המדּמה, הּכח זה ּכן ועל ְְֵֶֶֶַַַַַָֹׁשם.
ּבלא רּוח ׁשהּוא הּקלּפֹות, ְְְִִֶַַַֹּבחינת
לׁשרֹות ּגּוף לעצמֹו מבּקׁש הּוא ְְְְִֵַַּגּוף,
הם ּכי הלכֹות, הּׁשֹוני אצל והֹולְך ְֲִֵֵֵֵֶַָּבֹו,
ּכן על ּתֹורתם, ּבדברי הּכל ְְְִִֵֵַַָָֹּבֹוראים
ׁשּיהיה ּכדי אצלם, וׁשֹורה הֹולְך ְְְְִֵֵֶֶֶֶָהּוא
ידם: על ּבֹו להתלּבׁש ּגּוף לֹו ְְְִִֵַַָָָנברא

הנ"ל)ׁשּכתּובוזה בפרשה ועל:(שם ְ ֶ ְֶָ ַ 
החלֹום, ּׁשהחלֹוםהּׁשנֹות מה הינּו ִ ָ ַ ֲ ְֲֶַַַ

המדּמה, ּכח ּבחינת ְְִֶֶַַַַֹׁשהּוא
הּׁשֹונה על לׁשרֹות ְְְִִֵַַַהׁשּתּדלּותֹו

מעםהלכֹות. הּדבר נכֹון ּכי ֲִָ ָ ַ ָ ָ ֵ ִ 
האלהים ּוממהר  ִֹ ֱ ָ ֵ ַ ְ ִֹ ֱ ָהאלהים,

ּבחלעׂשֹותֹו. ּבראזה אׁשר ינת: ַ ֲ ְֲִֶֶַָָ
נכֹון ׁשהיה הּנ"ל, לעׂשֹות ֱֲִֶַַַָָָֹאלקים
וקּדׁש הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב ְְִֵֵֶֶַַַָָֹהּכל
ּבלא לעׂשֹותֹו אלקים ּומהר ְֱֲִִֵַַֹֹהּיֹום,
ּתמיד מחזיר הּוא זה ּומחמת ֲֲִִֵֶַַָּגּוף,
וזה: ּכּנ"ל: הלכֹות הּׁשֹונה על ְְֲִֵֶַַַַָלׁשרֹות

הּוא אחד ּפרעה הינּו(שם)חלֹום , ֲ ַ ְ ֶֹ ָ ְַ
ּכח ּבחינת ׁשהּוא ּפרעה, ְְֲִֶַַַֹֹחלֹום

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבטל, ּכח (שמותהמדּמה, ְְֵֶֶַַַָָֹ
מאחד,ה) ּבא הּוא העם; את ּתפריעּו :ְִֵֶֶַָָָָ

ּבחינת הּוא אחד (ּכי מאהבה, ְְֲִִֵֶַַַָָהינּו
אחר ּבמקֹום ּכמבאר הינּו(ט)אהבה, .( ְְְֲֵַַַַָָָֹ

נדמּו ּבחינת: ּכּנ"ל, נפּולה ְְְֲִִֵַַַַָָמאהבה
הּדעת אּתה ּכי הּדעת, מּבלי ְִִִִַַַַַַַָָעּמי

(Á).ב ד.(Ë)בראשית אות ד, בסימן לעיל



נד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּקץ 597 ֵ ִ ִ ְ ַויהי

ּכּנ"ל. וכּו', על־ידינמצא,מאסּת ְְִַַַָָ ְ ָ ְֵַ
לׁשֹון על־ידי ׁשּבא הּדעת, ְְְְִֵֶַַַַַָהסּתּלקּות
הּוא ּדּבה מֹוציא ּבחינת: ׁשהּוא ְִִִֶַָָָהרע,
הּדעת, מּמּנּו ׁשּנסּתּלק ּדהינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּכסיל,
הּׁשם מאהבת נֹופל ְֲֵֵֵֵֶַַַַעל־ ידי־ זה
ואז הּבהמּיֹות, לאהבֹות ְְֲֲִִַַַַָָָיתּברְך,
ּכח ׁשהּוא המדּמה, ּכח עליו ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּגּבר
המדּמה, הּכח ועל־ידי ְְְֲִֵֶַַַַַַַֹהּבהמּיּות,
ועּתה לׁשכחה: ונֹופל הּזּכרֹון ְְְְְִִִֵַַָָָָנפּגם
עּתה ּנעים ּומה ּטֹוב מה ּוראה, ְִֵַַַָָּבֹוא
וכּו' עּמי נדמּו הּזה: הּמקרא ּכל ְְְִִִֶֶֶַַַָָקׁשר

וזהּו: הּדעתהּנ"ל. מּבלי עּמי נדמּו ְִֶַַ ְ ַ ִ ִ ְ ִ ַ ָ ַ 
ּכח– מתּגּבר הּדעת, ּפגם ידי ְְְִֵֵֶַַַַַַַֹׁשעל

וזהּו: ּכּנ"ל. הּדעתהמדּמה אּתה ּכי ְְִֶֶַַַַ ַ ָ ַ ַ ַ 
– לי מּכהן ואמאס ּכימאסּת ָ ַ ְ ָ ָ ֶ ְ ָ ְ ִ ַ ֵ ִ ִ

מאהבֹות נֹופל הּדעת, ּפגם ְְֲֵֵֵַַַַַַעל־ ידי
ואז ּכּנ"ל, ּכהן ּבחינת ׁשהם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻּדקדּׁשה,
ּבחינת המדּמה, הּכח עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹמתּגּבר
ׁשם ׁשּסּים וזהּו ּכּנ"ל. וכּו' עּמי ְְְִִִֵֶֶַַַָנדמּו

זה, אלקיּבפסּוק ּתֹורת –וּתׁשּכח ְֶַָ ִ ְ ַ ַ ֱ ֶֹ 
הּדעת, ּפגם על־ידי ּכי וּדאי, ְְְִִֵַַַַַַַַַוּתׁשּכח
המדּמה, הּכח מתּגּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשעל־ידי־זה
לׁשכחה ּובא הּזּכרֹון נפּגם ְְְְִִִֵֶַַָָָָעל־ ידי־ זה

וזהּו: –ּכּנ"ל. אני ּגם ּבני אׁשּכח ְֶֶַַ ְ ַ ָ ֶ ַ ָ ִ 
ּבּז ׁשּפֹוגם על־ידי ונֹופלּכי ּכרֹון ְְִִֵֵֵֶַַָ

זכר, ּבן לֹו אין על־ ידי־ זה ְְְִֵֵֵֶַָָָלׁשכחה,
אבׁשלֹום, לענין לעיל ׁשּמּובא ְְְְְִֵֶַַָָּכמֹו
ׁשּפגם זה מחמת זכר לבן זכה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּגם ּבניָך אׁשּכח וזהּו: ּכּנ"ל, ְְִֶֶֶַַַַַָָּבּזּכרֹון

ּכּנ"ל: ּכןאני עלועל ּפרעה ּגזר ְִַַָ ַ ֵ ְַַַָֹ
ּבחינת הּוא ּפרעה ּכי ּדיקא, ְְְְִִִַַַַָָֹהּזכרים
ּכּנ"ל, ּבטל ּכח ׁשהּוא המדּמה, ְֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּכח
ׁשהּוא הּזּכרֹון, על מתּגּבר ְִִֵֶֶַַַָׁשהּוא
המדּמה ּכח ּכי ּכּנ"ל. זכר ּבן ְְִִֵֶַַַַַַָָֹּבחינת
ּפֹוגם הּוא וׁשלֹום, חס ְְְִֵֵֶַַָּכׁשּמתּגּבר,
ּכּנ"ל. הּזּכרֹון את וׁשלֹום, חס ְְִֵֶַַַַַָָּומבּטל,

א)וזהּו, הּבן(שמות ּכל וכּו' ּפרעה ויצו : ְְְְֵֶַַַַָֹ
היארה – ּתׁשליכהּו היארה ְְְִִַַַַָָֹֹֻהּיּלֹוד
ּפיׁשֹון זה מצרים יאֹור ּכי ְְְִִִִֶַַָּדיקא,

בראשית) פ' בפירש"י ּפי(כמובא ּבחינת הינּו ,ְְִִַַ
הלכֹות נה)ׁשֹונה ובתיקון כו: בראשית ,(זוהר ֲֵָ

הינּו ּכּנ"ל. המדּמה הּכח ׁשֹורה ְְֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּׁשם
ּבחינת ׁשהּוא הּזּכרֹון, לפּגם ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשרצה
המדּמה, הּכח ידי על זכר, ְְֵֵֶַַַַַָָֹּבן
ּכּנ"ל: הלכֹות ׁשֹונה ּפי על ֲִֵֶַַַַָהּׁשֹורה

על־ידיּולהכניע הּוא המדּמה הּכח ְ ַ ְ ִ ַ ְְֵֶַַַַַֹ
ּבחינת יד, יב)ּבחינת :(הושע ְְִִַַָ

ּבחינת הינּו ויד אדּמה. הּנביאים ְְְְְֲִִִֶַַַַַָּביד
ּבחינת יב)ׂשמחה, ּוׂשמחּתם(דברים : ְְְְִִֶַַָ

ּכלי ּבחינת וזה ידכם. מׁשלח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָּבכל
ׁשעל־ ידי־ זה ּבּיד, ׁשּמנּגנין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָזמר
ּכמֹו הּנביאים, על הּנבּואה ְְְִִַַַָָׁשֹורה

ג)ׁשּכתּוב וכּו'.(מלכים־ ב מנּגן לי קחּו : ְְְִֵֶַָ
והּוא הרּוח, התאּספּות הּוא הּכלי ְְְְִִִַַַָּכי
רּוח, עצבּות יׁש ּכי ורע. טֹוב ְְִֵַַַָָֹמערב

נכאה ּכּנאמר(י)רּוח רעה, רּוח , ְֱֵֶַַַָָָָ
טז)ּבׁשאּול רעה.(שמואל־א רּוח ּובעתּתּו : ְֲִַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובה, רּוח (תהליםויׁש ְְֵֶַָָ

(È).סג נד, ישעיה טו, משלי עיין

שגיא
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ּבארץקמג) ּתנחיני טֹובה רּוחָך :ְְֲִֵֶֶַָ
נבּואה, רּוח ּבחינת והּוא ְְְִִַַָמיׁשֹור;
טֹוב מערב ּכׁשהּוא אְך ְְֶֶַַַָֹֹרּוח־הּקדׁש.
אמת. נבּואֹות לקּבל יכֹול אינֹו ְְֱֵֵֶַַָָורע,

ּבׁשאּול ּכתּוב ּכן יא)ועל :(שמואל־ א ְְֵַָָ
רׁש"י: ּופרׁש ערם, וּיּפל וכּו' ְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹוּיתנּבא
ּברּוח מערב היה ּכי מׁשּגע; ְְְְִַָָָָֹֻלׁשֹון

ו רּוח. עצבּות ּבּידׁשטּות, ׁשּמנּגן זה ְְְְֵֶֶַַַַָ
ּבּיד ּומלּקט מקּבץ הּוא הּכלי, ְְְִֵֵַַַַַָעל
מּתֹוְך נבּואה, רּוח טֹובה, הרּוח ְִֶַַָָָאת
נּגן, יֹודע להיֹות וצריְך רּוח. ְְְִִֵֵַַַַָעצבּות
חלקי ולמצא וללקט לקּבץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּידע
הּנּגּון, לבנֹות ּכדי לאחת, אחת ְְְִִֵֶַַַַָָהרּוח
הרּוח לבנֹות הינּו הּׂשמחה, ְְְְִִַַַַָָהינּו
הפְך ׁשהּוא נבּואה, רּוח ְֶֶֶַָָטֹובה,
ולירד לעלֹות צריְך ּכי רּוח. ְְֲִִֵֵַַַָעצבּות
לכּון ּכדי ׁשּמנּגן, הּכלי על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָּבידֹו
ּבׁשלימּות. הּׂשמחה ְְְִִִֵַָלבנֹות
מהּיֹודע הּנּגּון זה ׁשֹומע ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּוכׁשהּנביא
נבּואה, רּוח מּמּנּו מקּבל אזי ְְֲִֵֵֶַַַַָנּגן,
רּוח. העצבּות מּתֹוְך ּבידֹו זה ְְִִֵֶֶַַָָׁשּקּבץ

לְך וטֹוב ּבידֹו ונּגן יט)וזה: בשמואל־א (שם ְְְְִֵֶָָ
ּומצרף ׁשּמלּקט ּדיקא, לְך וטֹוב –ְְְְֵֵֶַַָָָ
התקּבצּות ועּקר הרע. מּתֹוְך ְְְִִִַַַָָהּטֹוב
הּיד, על־ ידי הּוא נבּואה הרּוח ְְְִֵַַַַָָָּובנין
ּכמֹו הרּוחֹות, ּפקדֹונֹות ׁשם ְְִִָָּכי

לא)ׁשּכתּוב רּוחי,(תהלים אפקיד ּבידָך : ְְְִִֶַָָ
ׁשּכתּוב יב)ּוכמֹו נפׁש(איוב ּבידֹו אׁשר : ְְֲֶֶֶֶָָ

וזה איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי (שםּכל ְְְִֶַַָָָ
עליובמלכים) וּתהי הּמנּגן ּכנּגן והיה :ְְְְִֵֵַַַַָָָָ

ה': עלנמצא,יד ּבּיד ׁשּמנּגן על־ידי ִַ ְ ָ ְְֵֵֶַַַַָ
הרּוח מברר על־ידי־זה זמר, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּכלי
ּבחינת ׁשּזהּו רעה, הרּוח מן ְִִֶֶַַָָָָטֹובה
ּבחינת הּוא זה וכל ּכּנ"ל. נבּואה ְְְִֶַַַַָָרּוח
הרּוח ּבחינת ׁשהּוא המדּמה, ְְְִֶֶַַַַַַָָהכנעת
לפּגם ׁשרֹוצה ׁשטּות, רּוח ְְִֶֶַָָֹרעה,
רּוח טֹובה, הרּוח ּבחינת את ְְְִֵֶַַַַָָּולבלּבל
על־ידי ונתּבּטל נכנע והּוא ְְְְְְִִֵֵַַָָנבּואה,
ּבּיד הּמנּגן על־ידי הּבאה ְְְִֵֵַַַַַַָָָָהּׂשמחה,
הּוא המדּמה התּגּברּות עּקר ּכי ְְְִִִֶַַַַַַּכּנ"ל.
הּוא המדּמה ּכי עצבּות, ְְְִֵֶַַַַעל־ ידי
רּוח נכאה, רּוח רּוח, עצבּות ְְְִֵַַַַַָּבחינת
טֹובה, הרּוח את מבלּבל ׁשהּוא ְְֵֶֶַַָָָָרעה,
זּכרֹון ּבחינת ׁשהּוא נבּואה, ְְִִֶַַָָרּוח
מחׁשבּתא לאדּבקא ּבחינת ְְְְֲִַַַַַַָָָהּנ"ל,
אין ּכן ועל הּנ"ל. ּדאתי ְְְְֵֵֵַַַָָָּבעלמא
רּוח נבּואה, רּוח לקּבל ְְְִֵַַַָיכֹולין
ׁשהּוא ׂשמחה, על־ ידי ּכי־ אם ְְִִִֵֶֶַַָֹהּקדׁש,

ּכמ ּבּיד, מנּגן והיהּבחינת ׁשּכתּוב: ֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבחינת: ה', יד עליו וּתהי הּמנּגן ְְְְִִֵֵַַַַַַָָּכנּגן
וזה ּכּנ"ל: וכּו' לְך וטֹוב ּבידֹו ְְְְְִֵֶַַָָונּגן
ּכּנ"ל. נּגן יֹודע ׁשּיהיה צריְך ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמנּגן,
ּכדי ּבׁשלמּות, הּכלי ׁשּיהיה צריְך ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּגם
ורע טֹוב המערב הרּוח ּכל ּתצא ְֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
יֹודע ׁשּיהיה צריְך ועל־ ּכן אחת. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבבת
עליה ׁשּמנּגנין הּכלי ׁשּיהיה וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנּגן,
הּנּגּון ּולכּון לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשלם,
מה ּבחינת ׁשהּוא ּכראּוי, ְְִִֵֶַַָָּבׁשלמּות
ּבחינת ׁשהּוא טֹובה, הרּוח ְְִֵֶֶַַָָָּׁשּמברר
מן נבּואה, רּוח ּבחינת ְְְִִִַַָָׂשמחה,
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ּכּנ"ל. רעה רּוח ׁשהּוא רּוח, ְֶַַַַַָָָהעצבּות
יֹודע ׁשאינֹו אֹו ׁשלם, הּכלי ּכׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּכי
ּבידֹו ולירד לעלֹות יֹודע ואינֹו ְְְֲֵֵֵֵֵַַַָנּגן,
רעה, הרּוח מן טֹובה הרּוח ְִֵַַָָָָָָלברר

נאמר כט)עליו יֹוציא(משלי רּוחֹו ּכל : ֱִֶַָָָ
ּבבת הרּוח ּכל ׁשּמֹוציא ּדהינּו ְְְְִִֶַַַָָּכסיל,
ּכי הּנּגּון. נבנה אין ּבוּדאי ואזי ְְֲִִִֵֶַַַַַַַאחת,
על־ידי נעׂשה הּנּגּון נעימת ְְֲִִִֵֶַַַַַעּקר
ׁשּמּׁשם האויר, (ׁשהּוא הרּוח, ֲִִֵֶֶַָָָּברּור
הינּו הּנגינה), לחכמי ּכּידּוע ְְְְִֵַַַַַַָָהּקֹול,
על־ידי הּוא הּנּגּון, ּבחינת ְְִִִֵֶַַַַׁשעּקר
רעה. הרּוח מן טֹובה הרּוח ִֵַַָָָָָּברּור
יֹוצא אחת, ּבבת הרּוח ּכל ְְֵֵֶַַַַָָּוכׁשּיֹוצא
אין ואזי ורע, טֹוב מערב ׁשהּוא ְְֲֵֶַַַָָֹּכמֹו
נכנע ואין והּׂשמחה, הּנּגּון ְְְְְִִִִֵֶַַָָנבנה

ּבחינת וזה קמו)המדּמה. ּתצא(תהלים : ְְְִֵֵֶֶַַַ
הינּו לאדמתֹו, לאדמתֹו. יׁשּוב ְְְְְַַַָָָרּוחֹו
ּכל ּכׁשּיֹוצא הינּו המדּמה. ְְְְִֵֶֶַַַַָּבחינת
ּכי המדּמה, אל וׁשב חֹוזר אזי ְְֲִֵֶֶַַַַָָהרּוח,
יכֹול ׁשאינֹו מאחר המדּמה, נכנע ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹלא
ּכל ויֹוצא טֹובה, הרּוח ּולברר ְְְֵֵֵַַָָָָללּקט
ּכׁשּיׁש אבל ורע. טֹוב המערב ְְֲֵֶַַַָָָָֹהרּוח
ּומברר המלּקט הּנ"ל, יד ּבחינת ְְְִֵֵַַַַַָָלֹו
רעה, הרּוח מן טֹובה הרּוח ְִִַַַָָָָָּבחינת
ּוביד ּבבחינת: המדּמה, מכניע ְְְְֲִִִֶַַַַַַַאזי
ּבחינת עּקר ּכי ּכּנ"ל, אדּמה ְְֲִִִִִֶַַַַַַהּנביאים
הּנ"ל, הּיד מּבחינת הּוא ְְִִַַַַַָָהּנבּואה,
רעה, הרּוח מן טֹובה הרּוח ְִֵֶַַָָָָָָׁשּמברר
ׁשהּוא המדּמה, מכניע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַועל־ ידי־ זה

טֹובה ּברּוח המערב רעה רּוח ְְְִַַַַָָָָֹּבחינת
ַַּכּנ"ל:

ל)ׁשּכתּובוזה ׁשמים(משלי עלה מי : ְ ֶ ִִֶַָָָָ
מי ּבחפניו, רּוח אסף מי ְְִִֵַַַַָָָוּירד,
ּכל הקים מי ּבּׂשמלה, מים ְִִִִֵַַַָָָצרר

ארץ. –אפסי וּירד ׁשמים עלה מי ְִֵֶַָ ָ ָ ָ ַ ִ ַ ֵ ַ 
הּוא המנּגן, זה ּכי המנּגן, ּבחינת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַזה
לעלֹות צריְך ּכי ּבּנגינה, ויֹורד ְְֲִִִֵֶַַָָעֹולה
מׁשקל ּכפי הּנימין, ּבמּדת ְְְְִִִִִֵֵַַַולירד

וזה: הרּוח: לקּבץ ּכדי מיהּׁשיר, ְְְִִֵֵֶַַַָ 
– ּבחפניו רּוח מּמׁש,אסף ּבחפניו ָ ַ ַ ְ ָ ְ ָ ְְַָָָ

הרּוח ׁשרׁש ׁשם ּכי הּידים, ִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהם
הּוא הרּוח ּבחינת ׁשעּקר ְִִֶַַַַַָּכּנ"ל.
הרּוחֹות ּפקדֹונֹות ׁשּׁשם ְִִֶַַָָָּבּידים,

וזה: –ּכּנ"ל. ּבּׂשמלה מים צרר מי ְִֶַַ ָ ַ ַ ִ ַ ִ ְ ָ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו לב, ּבחינת ב)מים :(איכה ְְִִֵֶַַָ

ׁשעל־ ידי־ זה הינּו לּבְך. כּמים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַׁשפכי
מים צֹורר הּוא הרּוח, ְִֵֵֶַַַָׁשּמלּקט
יׁשלט ׁשּלא הּלב ׁשּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּבּׂשמלה,

וזה: המדּמה. ּכלעליו הקים מי ְְִֶֶַַָָ ֵ ִ ָ 
– ארץ הּואאפסי ׁשעל־ ידי־ זה ַ ְ ֵ ָ ֶ ְֵֶֶַ

ּבזה המלּבׁש רגלין ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָֻמקים
ּכמֹו רגלין, ּבחינת אפסי, ְְְְִִֵַַַָָהעֹולם.

מז)ׁשּכתּוב אפסים.(יחזקאל מי וּיעברני : ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
על־ ידי־ זה הּנ"ל, ּבּיד נּגּון על־ ידי ְְִִֵֵֶַַַַַָּכי
לּזּכרֹון זֹוכה ואזי המדּמה, ְְֲִִֶֶַַַַַָָנכנע
ּׁשּיֹודע מה ּבחינת ׁשהּוא ְִֵֶֶַַַַַהּנ"ל,
ּדבר ּבכל ׁשּיׁש הרמזים ּכל ְְְִִֵֶָָָָָָָלהבין
אלקּות, חּיּות ּבחינת ׁשהם ְֱִִֵֶֶַָָֹׁשּבעֹולם,
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המלּבׁשים הּקדּׁשה, רגלי ְְְְִִֵַַַַָָֻֻּבחינת
מי וזהּו: ּכּנ"ל. ׁשּבעֹולם הּדברים ְְְִִֶֶַַַָָָָּבכל
ׁשּמעלה – ארץ אפסי ּכל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָהקים
הּקדּׁשה רגלי ּבחינת ְְְְִֵֵַַַַָֻּומקּים
וזהּו: ּכּנ"ל: העֹולם ּבזה ְְְִֶֶַַַָָָֻהמלּבׁשין

ימים. ׁשנתים מּקץ ׁשנתיםויהי ַ ְ ִ ִ ֵ ְ ָ ַ ִ ָ ִ ְ ָ ַ ִ 
דּבה,ימים מֹוציאי ּבחינת הּוא ָ ִ ְִִִֵַָ

ּבהם יד)הּנאמר יֹום(במדבר לּׁשנה יֹום : ֱֶֶַַָָָָ
ונפּגם נתקלקל ידם ׁשעל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלּׁשנה;
ּבחינת: ׁשהּוא ּדקדּׁשה, אהבה ְְְֲִִִֶַַַָָֻּבחינת

וזה: ּכּנ"ל. הּכהן –וקמץ ׁשהּואמּקץ ְְִֵֶַַַַָֹ ֵ ֶ
ה"ּקמץ". ּפגם –ּבחינת חלם ּופרעה ְְִַַַַַָ ְ ֵֹֹ 

ּכּנ"ל. המדּמה הּכח עמדהינּו והּנה ְְְֶַַַַַַַֹ ִ ֵ ֵֹ 
היאר – היאר הינּועל ּפיׁשֹון, זה ַ ַ ְ ַֹ ְ ְִֶַֹ

ׁשּמתּגּבר הלכֹות, ׁשֹונה ּפי ְְֲִִִֵֵֶַַָּבחינת
ּכּנ"ל. המדּמה הּכח מןעליהם והּנה ְְֲֵֶֶַַַַַַֹ ִ ֵ ִ 

– וכּו' ׁשבעהיאר ּבא ידם ׁשעל הינּו ַ ְ ְֹ ְֶֶַַַָָָ
טֹוב הינּו רעב, ׁשני וׁשבע ׂשבע ְְְְֵֵֶַַָָָָׁשני
על וגֹובר מתרּבה והרע ּכּנ"ל. ְְְִֵֶַַַַַַָָורע
אל באּו ּכי נֹודע ולא ּבבחינת: ְְִִִֶַַַָֹהּטֹוב,

הּוא ותּקּונֹו ּבבחינתיֹוסף,קרּבנה. ְְִִֵֶָ ְִִַ
ל) חרּפתי;(בראשית את אלקים אסף :ְֱִִֶֶַָָֹ

ׁשהּוא הרע, את ממּתיק ְִֶֶֶַָָׁשהּוא
ּבבחינת הרעב, לו)ּבחינת :(יחזקאל ְְִִִַַָָָ

רעב חרּפת עֹוד תקחּו לא ְְֲִֶֶַָָֹאׁשר
וכּו', רּוח אסף ּבחינת: והּוא ְְְִִַַַַָּבּגֹוים.

מא)ּבחינת רּוח(בראשית אׁשר איׁש : ְֲִִֶַַ
ּבֹו, ׁשּנאמר וזה ּבֹו. מו)אלקים :(שם ְֱֱִֶֶֶַֹ

ׁשעל־ידי – עיניָך על ידֹו יׁשית ְְִֵֵֵֶֶַַָָויֹוסף
ּכּנ"ל: המדּמה מּכח העין נׁשמר ְְִִִֶַַַַַַַָָָֹהּיד,

ּבסבא צח.)עּין דף ּׁשּדרׁש(משפטים מה ְֵֶַַַָָָ
וכּו': מאד ּגדלּת אלקי ה' ּפסּוק: ְְְֱַַַָָָֹֹעל

עז)ּבחינת:וזה נגינתי:(תהלים אזּכרה ְ ֶ ְִֶַ ְ ְ ָ ְ ִ ָ ִ 
אׂשיחה לבבי עם  ָ ִ ָ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ַּבּלילה

רּוחי. הּואויחּפׁש ׁשאז ּבּלילה, ַ ְ ַ ֵ ִ ְֶַַָָ
ּבידָך ּבחינת: הרּוחֹות, ְְְְִִַָָּפקדֹונֹות
לקּבץ הּזמן אזי הּנ"ל, רּוחי ְְְֲִִֵַַַַַַַאפקיד
הינּו רעה. הרּוח מּתֹוְך טֹובה ְִַַַָָָָָהרּוח
ההתּבֹודדּות ׁשל הּזמן עּקר ,ׁשאז ְְְִִֶֶַַַַָ
ּולפרׁש קֹונֹו, לבין ּבינֹו ְְְְִֵֵֵֵָלהתּבֹודד
עם לׂשּוח יתּברְך, הּׁשם לפני ְְִִִִֵֵַַַָָָׂשיחתֹו
ּדהינּו טֹובה, הרּוח ּולחּפׂש ְְְְֵַַַָָָלבבֹו,
עדין, ּבֹו ׁשּיׁש טֹובֹות ְֲִֵֶַַֻהּנקּדֹות
ׁשּזהּו רעה. הרּוח מּתֹוְך ְְִֶֶַָָָָָלבררם
נׁשמר ׁשעל־ידי־זה הּנ"ל, נּגּון ְְְִִִֵֶֶַַַַָּבחינת
ׁשעל־ ידי־ זה ּדהינּו ּכּנ"ל, ְְְִֵֶֶַַַַַָהּזּכרֹון
לעֹולם האחרֹון ּתכליתֹו לזּכר ְְֲִִֶַַָָָֹזֹוכה
סֹופֹו על ּתמיד ולחׁשב ְֲִַַַָָֹהּבא,
ּדאתי ּבעלמא מחׁשבּתּה ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָּולאדּבקא
זּכרֹון ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ְִִִֶֶַָָָּתמיד,
עם ּבּלילה, נגינתי אזּכרה וזהּו: ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּכּנ"ל.
אם רּוחי. ויחּפׂש אׂשיחה, ְְִִִִֵַַָָָלבבי
ׁשּבכל ּתמצא הּזה, ּבּמקרא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּתדקּדק
ענין ּכל מבאר ּבכּלם האּלה ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻהּמּלֹות

הּזּכרֹוןאזּכרה,הּנ"ל. ּבחינת זה ֶַַ ְ ְ ָ ְִִֶַַָ
ּבעלמא ּתמיד לזּכר ׁשּצריכין ְְְְִִִִֶַַָָָֹהּנ"ל,

ּבחינת וזה ּדהינּונגינתי,ּדאתי. ְְְְִֵֶַָ ִ ָ ִ ְְַ
ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, הּנּגּון ְְִִִֶַַַַַּבחינת
על־ידי ּכי ּכּנ"ל. הרע מן הּטֹוב ְִִֵֵַַַַָָּברּור
לזּכר יכֹולין וׂשמחה, נּגּון ְְְְְִִִִִַָֹּבחינת
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ׁשמירת ּכי הּבא. ּבעֹולם ְְִִַַַָָָעצמֹו
ׁשהּוא ּבּיד, נּגּון על־ידי הּוא ְִִֵֶַַַָָהּזּכרֹון

וזהּו: ּכּנ"ל. ׂשמחה ּכיּבּלילה,ּבחינת ְְְִִֶַַַַָ ָ ְ ָ ִ
ּבּלילה, הּוא טֹובה הרּוח ּברּור ְִֵַַַַָָָעּקר
ּכּנ"ל. הרּוחֹות ּפקדֹונֹות הּוא ְִֶַַָָׁשאז

–וזהּו: אׂשיחה לבבי על־ידיעם ּכי ְִֶ ְ ָ ִ ָ ִ ָ ְִֵַ
על־ ידי־ זה הּנ"ל, וׂשמחה נּגּון ְְְְִִִֵֶַַַַָּבחינת
ואז ּכּנ"ל. המדּמה מּכח הּלב ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹנׁשמר
ׁשּזהּו ה', לפני ּכּמים לּבֹו לׁשּפְך ְְִִִִֵֶֶַַָֹיכֹול
הּנ"ל, ּבּׂשמלה מים צרר מי ְְִִִִַַַַַַָָּבחינת:
ּפני נכח לּבְך כּמים ׁשפכי ְְְִִִִִִֵֵַַַַֹּבבחינת:

וזהּו: ויחּפׂשה'. אׂשיחה לבבי עם ְִֶ ְ ָ ִ ָ ִ ָ ַ ְ ַ ֵ 
– לׂשּוחרּוחי נתעֹוררין ׁשעל־ ידי־ זה ִ ְְְִִֵֶֶַַָ

לעֹולם הּנצחי מּתכליתֹו לבבֹו ְְְִִִִִַַָָָעם
הּנקּדֹות למצא ּולבּקׁש ּולחּפׂש ְְְְִֵֵַַַַָֹֻהּבא,
ׁשּבקרּבֹו, טֹובה הרּוח ּבחינת ְְְִִֶַַָָטֹובֹות,
על־ידי־זה. יתּברְך להּׁשם לׁשּוב ְְְְִֵֵֵֶַַַָָּכדי
הרּוח להכניע הּוא, הּתׁשּובה עּקר ְְְִִִַַַַַָָּכי

ּכּידּוע: טֹובה, הרּוח ּולברר וזהרעה, ְְֵַַַָָָָָָ ֶ 
ּכּנֹור ּכי לילה, ּבחצֹות קימה ְְֲִִִִַַַָָּבחינת
ּדוד, ׁשל מּמּטתֹו למעלה ּתלּוי ְְִִִֶַָָָָָָהיה
מנּגן היה לילה חצֹות ׁשהּגיע ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָוכיון

ג:)מאליו ברכות ׁשּבחצֹות(כשארז"ל הינּו . ְֲֵֵֶַַָ
הּנּגּון ּבחינֹות נתעֹורר אז ְְְִִִֵַַָָלילה

ּדוד,ּדק ׁשל מּכּנֹור הּנמׁשְך דּׁשה, ְְִִִִִֶַָָָֻ
וכּו' טֹובה הרּוח ּברּור ּבחינת ְְִֵֶַַָָׁשהּוא
להתּגּבר הּזמן אז ועל־ּכן ְְְְִֵֵַַַַַַָּכּנ"ל.
לעסק אז לקּום הּׁשם, ֲֲֵַַַַָָֹּבעבֹודת
לפניו ׂשיחתֹו לפרׁש הּׁשם, ְְֲִֵֵַַַָָָָּבעבֹודת
על־ידי הּברּור עּקר אז ּכי ְְִִִֵֵַַַַָָיתּברְך,

ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, ּבּכלי נּגּון ְְְִִִִֶַַַַַּבחינת
והבן ּכּנ"ל. אז ׁשּמנּגן ּדוד ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכּנֹור

למעׂשה: אּלּו ּדברים זאתהיטב ְְֲִֵֵֵֶַָֹ
ואחר חנּכה, ּבׁשּבת נאמרה ְְְֲֶֶַַַַָָָָֻהּתֹורה
אני אמר: הּזאת הּתֹורה ֲִֶַַַַָָָֹׁשאמר
חנּכה, נר מדליקין איְך עּתה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֻאמרּתי
קדׁשא רבּות מׁשח לאמׁשכא ְְְְְְִַַַָָָֻּבחינת

ּבּוצינא ז,ּולאדלקא ויקרא לא, בראשית (זוהר ְְִַָָָ
קנד) בהעלותך קד, פח, אמור לז, ׁשמןשמיני ,ֶֶ

קדׁש ל)מׁשחת הּדעת,(שמות ׁשהּוא , ְִֶֶַַַַֹ
הּדעת הגּדלת ּבחינת הינּו ְְְִַַַַַַַַַָָּכּידּוע.
ולא הּנ"ל; זּכרֹון ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַַַָֹהּנ"ל

יֹותר: ֵֵֵּבאר

לעיל: מיׁשּיְך ּבחפניו רּוח אסף מי ְִֵַָ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ָ ִ 
וכּו' ּבּׂשמלה מים  ְ ָ ְ ִ ַ ִ ַ ַ ָצרר

וזהּו, קמז)ּכּנ"ל. יּזלּו(תהלים רּוחֹו יּׁשב : ְְִֵֶַַַ
על־ידי רּוחֹומים. ׁשּמלּקטיּׁשב , ְִֵַַָ ֵ ְֵֶַ

על־ידי־זה ּבידֹו, הרּוח יּזלּוּומאּסף ְְְִֵֵֶַַַָָ ְ 
ׁשהּואמים מים, צרר מי ּבחינת: , ָ ִ ְִִִֶַַַָ

כּמים ׁשפכי ּבחינת: הּלב, ְְְִִִִִֵַַַַַּבחינת
ׁשם: עּין ּכּנ"ל, ִֵֵַַַָלּבְך,

הענין ּׁשאמרּוּכלל מה הּוא, ְ ַ ָ ִ ְ ָ ְֶַָ
זכרֹונם ְִֵַָרּבֹותינּו

יט:)לברכה נדה סו, ּדן(פסחים אדם אין : ְִֵָָָָָ
להיֹות יכֹול ּכי מעצמֹו, ׁשוה ְְְִִֵֵַָָָָּגזרה
והּוא מעצמֹו, ׁשוה ּגזרה ּדן ְְְֵֵֶַָָָָׁשהּוא
מּלתא ׁשּמדּמה המדּמה, ְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּכח
אסּור ּכן על ׁשם. עּין ּכּנ"ל, ְְִֵֵַַַַָָָלמּלתא
מּלתא לדּמֹות הינּו ׁשוה, ּגזרה ְְְְִֵַַָָָָָלדּון



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

קּבלּה ּכן אם אּלא מעצמֹו. ְְְְִִִֵֵֶַָָָלמּלתא,
רּבנּו מׁשה עד מרּבֹו, ורּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַֹמרּבֹו,

ּכדי הּגבּורה, מּפי הּׁשלֹום, ְְִִֵַַָָָָעליו
והבן: המדּמה, מּכח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹלהּנצל

נד תפילה

‰¯kÊ‡"‰Â‰È EÓL ‰ÏÈl· Èz¯ÎÊ .ÈÁe¯ NtÁÈÂ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ‰ÏÈl· È˙�È‚� ∆¿¿»¿ƒ»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»«¿«≈ƒ»«¿ƒ««¿»ƒ¿¿…»
ÌÈÓÈ Èz¯ÎÊ .E‡Ït Ì„wÓ ‰¯kÊ‡ Èk dÈ ÈÏÏÚÓ ¯kÊ‡ .E˙¯Bz ‰¯ÓL‡Â»∆¿¿»»∆∆¿…««¿≈»ƒ∆¿¿»ƒ∆∆ƒ¿∆»«¿ƒ»ƒ
‰Â‰È ˙‡ ,ÈLÙ� ÈÏÚ ÛhÚ˙‰a .ÁÁBN‡ EÈ„È ‰NÚÓa EÏÚt ÏÎ· È˙È‚‰ Ì„wÓƒ∆∆»ƒƒ¿»»√∆¿«¬≈»∆¬≈«¿ƒ¿«≈»««¿ƒ∆¿…»
LiL ÁkLz Ï‡ ¯BÎÊ ,ÈLÙ�Ï ¯Ó‡Â ÔÚ‡Â ."ÈLÙ� ÈÏÚ ÁeL˙Â ¯kÊz ¯BÎÊ .Èz¯ÎÊ»«¿ƒ»ƒ¿…¿»«»««¿ƒ»««»…«¿«¿ƒ¿«ƒ¿«∆≈
Ïˆk ,ÔÈÚ Û¯‰k ¯·BÚ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ Èk .ÌÏBÚ‰ ‰Êa ˙eÚÈ·˜ ÌeL ÔÈ‡Â ,È˙‡„ ‡ÓÏÚ»¿»¿»≈¿≈¿ƒ»∆»»ƒ»»«∆≈¿∆∆«ƒ¿≈
¯wÚÂ ÌÈiÁ‰ ¯wÚÂ .ÛeÚÈ ÌBÏÁÎÂ ,˙·LB� Áe¯Îe ,‰Ïk Ô�ÚÎe ,Á¯Bt ˜·‡Îe ,¯·BÚ≈¿»»≈«¿»»»∆¿«»∆¿«¬»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«
ÔB¯kf‰ ˙‡ ¯ÓLe EÈÏÚ ‰ÒeÁ .È˙‡„ ‡ÓÏÚa ˜¯ ‡e‰ Ì„‡‰ ÏL ‰¯Èc ˙eÚÈ·w‰«¿ƒƒ»∆»»»«¿»¿»¿»≈»»∆¿…∆«ƒ»
‡ÓÏÚa Ez·LÁÓ ˜a„‰Â .ÁkLz ‡ÏÂ È˙‡„ ‡ÓÏÚa ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz ¯BkÊzL ,·ËÈ‰≈≈∆ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»¿»≈¿…ƒ¿«¿«¿≈«¬«¿¿¿»¿»
·MÈÂ ,·ËÈ‰ ·ËÈ‰ EÓˆÚ ÏÚ ÏkzÒ‰ .E�BÈÚ¯Ó È˙‡„ ‡ÓÏÚ ÔB¯ÎÊ ÊeÊÈ Ï‡Â È˙‡„¿»≈¿«»ƒ¿«¿»¿»≈≈«¿∆ƒ¿«≈««¿¿≈≈≈≈¿«≈
Û¯‰k Ev˜ ‡·È ˙Úa .E˙È¯Á‡a ‰NÚz ‰Ó EaÏÏ Ô˙Â ¯ÎÊe ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a EzÚc«¿¿∆¡∆«¬ƒ¿…¿≈¿ƒ¿««¬∆¿«¬ƒ∆¿≈»…ƒ∆¿∆∆
˙‡ ¯ÎÊe" .ELÙ� ÏÚ ÏÓÁÂ E˙ei˙t ˙�MÓ ÈÁ‡ ‰ˆÈ˜‰ ,ÈÁ‡ EÈÏÚ ÈÏ ¯ˆ .ÔÈÚ«ƒ«ƒ»∆»ƒ»ƒ»»ƒƒ¿«¿«∆«¬…««¿¿¿…∆

:"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa E‡¯Ba¿∆ƒ≈¿∆

ÔÎ·e,ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯ È�ÙÏ È˙pÁz ÏÈt‰Ï ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ È˙‡a ¿≈»ƒ¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«¿«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¬∆»¬ƒƒƒ
¯kÊ‡L .·ËÈ‰ ‰f‰ ÔB¯kf‰ ˙‡ ¯ÓLÏ È�kÊzL ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁÏ È�ÈÚ ‡OÏÂ¿ƒ»≈««¬»∆»¬ƒ∆¿«≈ƒƒ¿…∆«ƒ»«∆≈≈∆∆¿…
ÏÎ·e .Ë¯Ù·e ÏÏÎa È˙‡„ ‡ÓÏÚa ˜¯ Èz·LÁÓ ‡˜a„‡Ïe .È˙‡„ ‡ÓÏÚa „ÈÓz»ƒ¿»¿»¿»≈¿«¿»»«¬«¿ƒ«¿»¿»¿»≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌÏBÚa „iÓ ¯kÊÏ ‰kÊ‡ È�ÈÚ ˙‡ ÁzÙ‡Lk „iÓe ÛÎz È˙�MÓ ÈˆÈ˜‰a ÌBÈÂ ÌBÈ»«¬ƒƒƒ¿»ƒ≈∆ƒ»¿∆∆¿«∆≈«∆¿∆ƒ¿…ƒ»»»
.˜È¯Â Ï·‰ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚ‰Â ,ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „ÚÏ Ìiw‰Â „ÓBÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰L ,‡a‰«»∆»»≈¿««»»«¿≈«¿»ƒ¿»»«∆∆∆»ƒ
ÔB¯˙È ÌeL ÔÈ‡Â ."Ï·‰ Ïk‰ ÌÈÏ·‰ Ï·‰ .Ûc� Ï·‰" ,LnÓ Ba ÔÈ‡ ÌÈÏ·‰ Ï·‰¬≈¬»ƒ≈«»∆∆ƒ»¬≈¬»ƒ«…»∆¿≈ƒ¿
Èk .ÌÏBÚa ·BËÂ ˙ÈÏÎz ÌeL ÔÈ‡Â .‰f‰ ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa ÏÓÚiL BÏÓÚ ÏÎa Ì„‡Ï»»»¿»¬»∆«¬…¿ƒ¿≈»»«∆¿≈«¿ƒ»»»ƒ
ÔB¯kf‰ ÁÎa ·ËÈ‰ ˙‡Ê ¯kÊ‡L È�kÊ˙e .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‚ÈO‰Ï „ÈÓz Ûc¯Ï Ì‡ƒƒ¿…»ƒ¿«ƒ»»«»¿«≈ƒ∆∆¿……≈≈¿…««ƒ»
‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡L ,˙eiË¯Ùa ˙‡Ê Ìi˜Ï ‰kÊ‡ Ck ¯Á‡Â .‰M„˜cƒ¿À»¿«««∆¿∆¿«≈…ƒ¿»ƒ∆∆¿∆¿»ƒ¿»≈¿»»»
E˙„B·ÚÏ ·¯˜˙‰Ï ˙Ú ÏÎa ÈÏ Ên¯Ó ‰z‡L ÌÈÊÓ¯‰ Ïk ˙‡ ÌÏBÚaL ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»∆»»∆»»¿»ƒ∆«»¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«¬»¿



603נד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

‰ ˙c˜� ˙ÈL‡¯Ó E˙e‰Ï‡ ÌˆÓˆÓ ‰z‡ ÏB„b‰ EcÒÁa Èk .˙Ó‡a‡e‰L ,‰‡È¯a ∆¡∆ƒ¿«¿¿«»«»¿«¿≈¡…¿≈≈ƒ¿À««¿ƒ»∆
ÛBÒ ÔÈ‡Ó ,‰f‰ ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏL Êk¯n‰ ˙c˜� ÛBÒ „Ú ˙eÏÈˆ‡‰ ˙lÁz¿ƒ«»¬ƒ«¿À««∆¿»∆»»¬ƒ»««¿ƒ«∆≈≈
B·¯˜Ï ˙Ú ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ ÌÈÊÓ¯ Ên¯Óe ÌˆÓˆÓ ‰z‡Â .˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿«»¿«¿≈¿«≈¿»ƒ¿»»»¿»»¿»≈¿»¿
ÈzÚc ˙‡ ÁzÙ˙Â È�kÊÂ È�¯ÊÚ .Ì„‡‰ ÈÙÏe ‰ÚM‰ ÈÙÏe ÌB˜n‰ ÈÙÏ ,E˙„B·ÚÏ«¬»∆¿ƒ«»¿ƒ«»»¿ƒ»»»»¿≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆«¿ƒ
,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊ‡ ÔÚÓÏ ,‰l‡‰ ÌÈÊÓ¯‰ ˙‡ ˙Ó‡a ·ËÈ‰ ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿»ƒ≈≈∆¡∆∆»¿»ƒ»≈∆¿««∆¿∆»≈∆∆¡∆
E˙¯e·‚·e ÏB„b‰ EcÒÁa È�„nÏ˙e È�¯B˙Â .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ „ÈÓ˙ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈«»¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»¿
.‰l‡‰ ÌÈÊÓ¯‰ ÔÈ�Úa ÈzÚc ˙‡ ÏÈc‚‰Ï CÈ‡ ˙Ó‡a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L ,‰‡¯Bp‰«»»∆∆¿∆≈«¿»ƒ∆¡∆≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ»≈∆
ÈpnÓ ‡ÏÙna L¯„‡ ‡lL .‰cn‰Ó ıeÁ ‡ˆÈ ‡lL ‰M„˜a ÈzÚc ˙‡ ÌˆÓˆÏ CÈ‡Â¿≈¿«¿≈∆«¿ƒƒ¿À»∆…≈≈≈«ƒ»∆…∆¿…«À¿»ƒ∆ƒ
ÈzÚc ˙‡ ÏÈc‚‰Ïe Ô�Ba˙‰Ï ‰kÊ‡ È˙L¯‰M ‰na ˜¯ .ÈpnÓ ‰qÎna ¯˜Á‡ ‡ÏÂ¿…∆¿…«¿À∆ƒ∆ƒ««∆∆À¿≈ƒ∆¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÊÓ¯‰ Ïk ˙‡ ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ÔÈ·‰Ï .È˙‚¯„Ó ÈÙk ‰cÓ·e ‰‚¯„‰a¿«¿»»¿ƒ»¿ƒ«¿≈»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»≈¿»»»∆»»¿»ƒ
Ïk È„È ÏÚÂ .ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰ Ïk È„È ÏÚ EÈÓÁ¯a „ÈÓ˙ ÈÏ Ên¯Ó ‰z‡L∆«»¿«≈ƒ»ƒ¿«¬∆«¿≈»«¿»ƒ∆»»¿«¿≈»
E˙�ek ÔÈ‡ ÌlÎa ¯L‡ .˙Ú ÏÎa ÈÏ ÔÈÓÊÓ ‰z‡L ˙BiNÚ‰Â ÌÈ¯eac‰Â ˙B·LÁn‰««¬»¿«ƒƒ¿»¬ƒ∆«»«¿ƒƒ¿»≈¬∆¿À»≈«»»¿

:˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ ·¯˜˙‰Ï Ì„È ÏÚ ÈÏ Ên¯Ï Ì‡ Èk ¯·c ÌeL»»ƒƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿»≈«¬»¿∆¡∆

È�kÊ˙eËÚna ˜tzÒÓ ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡L ,˙e˜tzÒ‰‰ ˙cÓÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆∆¿∆ƒ¿ƒ¿«≈«À»
Á¯ÎnM ‰Ó Ì‡ Èk ‰f‰ ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa LnzL‡ ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó≈»»«∆¿…∆¿«≈¿ƒ¿≈»»«∆ƒƒ«∆À¿»
.„·Ï E¯ÎÊÏe EÓLÏ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,˙e˜tzÒ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ˙ÈÏÎ˙a „·Ï¿«¿«¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿«¿ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«
ÌÈÊÓ¯‰ ˙‡ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡L ,˙Ó‡a ˙Úc‰ ˙Ïc‚‰Ï È�kÊzLk elÙ‡Â«¬ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»««««∆¡∆∆∆¿∆¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»ƒ
È˜ÒÚa ÌBÏLÂ ÒÁ ˙Ba¯‰Ï ÏÏk ‰ËB� ‰È‰‡ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a LiL ‰M„˜cƒ¿À»∆≈»∆««ƒ≈…∆¿∆∆¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈
‰M„˜·e ,„·Ï ˙eiÁ¯Î‰a ÏB„b ÌeˆÓˆa „‡Ó ËÚeÓa ˜tzÒ‰Ï ˜¯ .‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆«¿ƒ¿«≈¿»¿…¿ƒ¿»¿∆¿≈ƒ¿«ƒ¿À»
Ïk ˜ÒÚÏ ‰Â‰È ˙„B·Úa ˜¯ ‰È‰È È˜ÒÚ ¯wÚÂ .˙Ó‡a „·Ï EÓLÏ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»¿ƒ¿¿«∆¡∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿∆««¬«¿…»«¬…»
˙eiÁ¯Î‰‰Â ˙e˜tzÒ‰‰ ‰fÓ elÙ‡L È�¯ÊÚ˙Â .ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰lÙ˙e ‰¯Bza ÈÓÈ»««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿««¿≈ƒ∆¬ƒƒ∆«ƒ¿«¿¿«∆¿≈ƒ
LÈ‡ ·BË" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â .‰˜„ˆÏ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰kÊ‡ ÈÏ ÚÈtLzL∆«¿ƒ«ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»»¿∆¿∆¿«≈ƒ¿»∆»ƒ
.‰a¯‰ ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÏ ‰˜„ˆa ˙Ba¯‰Ï ‰kÊ‡Â ."ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÈ ‰ÂÏÓe Ô�BÁ≈«¿∆¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»¿∆¿∆¿«¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¬ƒ«¿≈
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‰M„˜a LÙ� ˙¯ÈÒÓ·e ,‰ÏB„‚ ‰ÁÓN·e ·BË ·Ïa ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿À»
‚"È¯˙Â Ì‰È˙B�eÎÂ Ì‰È˜ec˜„Â Ì‰ÈË¯t Ïk ÌÚ ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰�eÎ·e ,‰¯‰Ë·e¿»√»¿«»»¿»«¬»ƒ»¿»≈∆¿ƒ¿≈∆¿«»≈∆¿«¿«
‰ÁÓN·e ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰¯Bza ˜ÒÚÏ È�kÊ˙e .Ì‰a ÌÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ƒ«¬…«»¿»»ƒ¿À»¿»¿ƒ¿»
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‰�˜‡L ÌÈ¯·c‰ ÏÎ È„ÈŒÏÚ È˙ÓL�Â ÈÁe¯Â ÈLÙ� ÌÈÏL‰Ïe ,ÌÈLB„˜ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï¿»≈≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿≈»«¿»ƒ∆∆¿∆
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˙BcÓ ‰LÏL Ì‰a LiL ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ ˙BÈ‰Ï ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ»»«»∆≈»∆¿»ƒ
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e�¯ÒÂ e�ÚL¯‰Â e�ÈÂÚ‰ e�‡ËÁ .„‡Ó ‰a¯‰ e�ÏkÒ‰ Èk ,e�È·‡ ‰NÚp ‰Ó Ï·‡¬»««¬∆»ƒƒƒ¿«¿«¿≈¿…»»∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿
ÏÎ·e ."e��BÂÚ „Èa e�‚eÓzÂ" ,EÈ˙BˆÚ e�È¯Ó e�Á�‡Â ,e�zÏv‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt .EÈ˙BˆnÓƒƒ¿∆¿»ƒ«ƒ«¿»«¬«¿»ƒ≈∆«¿≈¿«¬≈¿»
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È�ÈÚ „·Ï EÏ ,ÌÈÓMaL e�È·‡ ÏÚ Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï ÔÈ‡Â .Ìlk „‚� Èk Û‡«ƒ∆∆À»¿≈»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«»ƒ∆«»«ƒ¿¿«≈«
,ÈÈ�Ú· È�ÈÚa ‰Â‰È ‰‡¯È ÈÏe‡ ."ÌB¯nÏ È�ÈÚ elc" ,˙BiÙBˆ È�ÈÚ „·Ï EÏ ,˙BÈeÏz¿¿¿«≈«ƒ«≈««»«ƒ¿∆¿…»¿≈«¿»¿ƒ
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ÈLecÁ Ïk ¯L‡ .ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ¯aÁ˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ .Ì‰Ó≈∆«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¬∆»ƒ≈
˙·¯Úz ÈÏa L„w‰ Áe¯ ‰‡e·� Áe¯ ‰·BË Áe¯‰ ÔÓ ‰M„w‰ ÔÓ ÔÈÎLÓ� Ì˙¯B˙»»ƒ¿»ƒƒ«¿À»ƒ»«»«¿»««…∆¿ƒ«¬…∆
È�¯ÊÚÂ .‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a È�Lc˜Â ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Úc Ez‡Ó È�pÁÂ .ÏÏk ˙ÏÒt ÌeL¿…∆¿»¿»≈ƒ≈ƒ¿≈»ƒ»¿«¿≈¿«¿≈ƒƒ¿À»∆»∆¿»¿»¿≈ƒ

ÌÈizÓ‡ ÌÈLecÁ ‰¯Bza LcÁÏ Ôk Ìb ‰kÊ‡LeÈ‰iL È�¯ÊÚÂ .‰M„w‰ ÔÓ ÔÈÎLÓp‰ ∆∆¿∆«≈¿«≈«»ƒƒ¬ƒƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿À»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿
È�kÊÂ È�„Ùe È�pÁ .ÏÏk ˙ÏÒt ÌeL ÈÏ·e ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ú¯‰ ˙ÊÈÁ‡ ÌeL ÈÏa ·BË ÌlÎÀ»¿ƒ¬ƒ«»««¿»¿ƒ¿…∆¿»»≈ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ
BÏh·Ïe ‰n„Ó‰ Ák‰ ¯aLÏ ‰kÊ‡Â .˙Ó‡a ÈÓˆÚ Lc˜Ïe ¯‰ËÏ ‰kÊ‡L ‰¯‰Ó¿≈»∆∆¿∆¿«≈¿«≈«¿ƒ∆¡∆¿∆¿∆¿«≈«…««¿«∆¿«¿
˙B‡z Ïk ˙‡ ÈpnÓ Ïh·Ïe ¯aLÏ ‰¯e·‚e ‰ˆÚÂ ÁÎ ÈÏ Ôz˙Â .Èz‡Ó BL¯‚Ïe¿»¿≈ƒƒ¿ƒ∆ƒ…«¿≈»¿»¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ∆»«¬
.Ú¯‰ ÔBLÏ ˜·‡Óe Ú¯‰ ÔBLÏ ‡ËÁÓ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â .˙BiÓ‰a‰ ˙B‡z .˙Bin„Ó‰«¿Àƒ«¬««¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈¿¿»»≈¬«¿»»
‰¯‰ËÂ ‰M„˜Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a .˙È¯a‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓe ¯eac‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓeƒ»ƒ≈¿««ƒƒ»ƒ≈¿««¿ƒ¿…∆∆∆¿∆ƒ¿À»¿»√»

.·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰M„˜c ÌÈizÓ‡ ‰¯B˙ ÈLecÁÏ ‰kÊ‡L „Ú .˙Ó‡a∆¡∆«∆∆¿∆¿ƒ≈»¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ¿¿«

È·‡E·eËÏ È�kÊ .‰�ÚÏÂ L‡¯k ‰�B¯Á‡a ‰¯n‰ ,‰n„Ó‰ ·BhÓ È�ÏÈv‰ .ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ«ƒ≈ƒƒ«¿À∆«»»»«¬»¿…¿«¬»«≈ƒ¿¿
‰ÁÓN�Â ‰ÏÈ‚� .„ÈÓ˙ ‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï È�kÊÂ .ÈÁˆp‰ E·ehÓ È�ÚaN .ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ«¿≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿»
Ôeb�Â ‰¯ÓÊ ÏB˜ ÌÈ¯‰Ï ‰kÊ‡Â .‰Â‰È ˙Èa ÏÚ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk Ôb�‡ È˙B�È‚�e .E˙ÚeLÈaƒ»∆¿ƒ«¬«≈»¿≈«««≈¿…»¿∆¿∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ
‰¯NÚ‰ Ïk „ÈÓz ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ ‰kÊ‡Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ¿ƒ¿¿«¬»¿∆¡∆ƒ¿¿«¿∆¿∆¿≈¿«»ƒ»»¬»»
.·BËÂ ¯Lk Ôb�nÓ .‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNa ‰¯ÓÊÂ Ôeb� ÏB˜ ÚÓLÏ È�kÊ˙e .‰�È‚� È�ÈÓƒ≈¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿…«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿«≈»≈»
‰ÙÈ .„Âc ÏL ¯BpkÓ ÌÈÎLÓp‰ ‰M„˜c ÌÈ�eb� .¯ÈL ÈÏk ÏÚ ¯Bpk‰ ÏÚ Ôb� Ú„Bi‰«≈««≈««ƒ«¿≈ƒƒƒƒ¿À»«ƒ¿»ƒƒƒ∆»ƒ¿≈
.‰‡e·� Áe¯ .‰·BË Áe¯‰ ¯ÈL ÈÏÎa Ôb�Ó‰ È„È ÏÚ ¯¯a˙iL ÔÙ‡a .Ôb� ·ÈËÓe ÏB˜≈ƒ«≈¿…∆∆ƒ¿»≈«¿≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»«»«¿»
‰kÊpL „Ú .‰Ú¯ Áe¯Ó .‰‡Î� Áe¯Ó .Áe¯ ˙e·ˆÚÓ .‰Â„ÁÂ ‰ÁÓN Áe¯ .L„w‰ Áe¯««…∆«ƒ¿»¿∆¿»≈«¿«≈«¿≈»≈«»»«∆ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊ�Â .„ÈÓ˙ ‰ÁÓNa ˙BÈ‰ÏÂ .˙Ó‡a ‰·BË Áe¯Ï¿«»∆¡∆¿ƒ¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»¿≈»
ÌÈnÎ ÈaÏ CtLÏ ‰kÊ‡L „Ú .‰M„˜c Ôeb�Â ‰ÁÓN CBzÓ ‡a‰ .˙Ó‡a ¯aL� ·Ï·e¿≈ƒ¿»∆¡∆«»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿À»«∆∆¿∆ƒ¿…ƒƒ««ƒ



609נד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

LÙ�Â ·Ï ÏÎa EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN Ïk L¯ÙÏ ‰kÊ‡Â .È˙Lw·e È˙pÁ˙a ‰Â‰È È�t ÁÎB�«¿≈¿…»ƒ¿ƒ»ƒ«»»ƒ¿∆¿∆¿»≈»ƒ»ƒ¿»∆¿»≈»∆∆
:‰ÁÓN CBzÓ ‰ÏB„‚ ‰iÎ··eƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿»

È�¯ÊÚ˙ÂÂ .LnÓ ˙BˆÁa ‰ÏÈÏ ÏÎa Ìe˜Ï ‰kÊ‡L È�ÚÈLB˙Â˙BˆÁ ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆¿∆»¿»«¿»«¬«»¿…«¬…»«¬
˙BˆÁa ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa Ìe˜ÏÂ ¯¯BÚ˙‰Ï ‰kÊ‡ ˜¯ .ÌÏBÚÏ ‰�La ‰ÏÈÏ«¿»¿≈»¿»«∆¿∆¿ƒ¿≈¿»¿»«¿»¿«¿»«¬
‰¯B˙a ˜ÒÚÏ È¯‡k ¯ab˙‰Ï Ê‡ ‰kÊ‡Â .¯·ÚÈ ‡ÏÂ ˜Á .ÌÏBÚÏ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk LnÓ«»»¿≈««¿»…¿…«¬…¿∆¿∆»¿ƒ¿«≈«¬ƒ«¬…¿»

."¯ÁL ‰¯ÈÚ‡ ,¯BpÎÂ Ï·p‰ ‰¯eÚ ,È„B·Î ‰¯eÚ" .˙Ó‡a ‰„B·ÚÂ«¬»∆¡∆»¿ƒ»«≈∆¿ƒ»ƒ»»«

e�kÊÂÈNBÚÂ ,EÈ˙BÂˆÓ ÈÓi˜Óe E˙¯B˙ È˜ÒBÚ eÈ‰ÈÂ .ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ�·Ï ¿«≈¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿¿≈»∆¿«¿≈ƒ¿∆¿≈
¯‡L� ‰È‰ÈÂ .ÌÏBÚ „Ú Ì‰È�· È�·e Ì‰È�·e Ì‰ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÓÈ Ïk ,E�Bˆ ¿̄∆»¿≈∆¿»≈¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿ƒ¿∆ƒ¿»
,‰ÓL‡Â ÔBÚÂ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÏÈv˙Â Ì¯ÓL˙Â .˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ˙B¯B„ È¯B„Ï e�¯ÎÊƒ¿≈¿≈«»«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ≈ƒ»≈¿¿»¿«¿»

:ÌÏBÚ „Ú EÓL eÏÈc‚ÈÂ Ì‰È˙B�Le Ì‰ÈÓÈ CÈ¯‡˙Â¿«¬ƒ¿≈∆¿≈∆¿«¿ƒƒ¿«»

e�È·‡·l‰ ˙˙ÈnÓe ‰n„Ó‰ ÁkÓ e�ÏÈv‰Â ,ÌÈÓÁ¯a e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓ ,ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ…««¿«∆ƒƒ««≈
˜a„Ï „ÈÓ˙ ‰kÊpL ‰M„˜c ÔB¯kÊÏ e�kÊÂ ,˙B�ÈÁa‰ ÏÎa ÔÈÚ Ú¯Óe ‰ÁÎMÓeƒƒ¿»≈««ƒ¿»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿À»∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈
„a‡� ‡ÏÂ ,Ë¯Ù·e ÏÏÎa ÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎ·e ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa È˙‡„ ‡ÓÏÚa e�z·LÁÓ«¬«¿≈¿»¿»¿»≈¿»»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿…¿«≈
‡aL Ïk eÈ‰È ‰a¯‰ Èk CLÁ‰ ÈÓÈ ˙‡" ¯BkÊ�Â ,ÌpÁa ÌBÏLÂ ÒÁ e�ÓÏBÚ ˙‡∆»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈«…∆ƒ«¿≈ƒ¿»∆»
¯B‡‰Â LÓM‰ CLÁ˙ ‡Ï ¯L‡ „Ú" ,e�È˙B¯eÁa ÈÓÈa e�‡¯Ba ˙‡ ¯BkÊ�Â ,"Ï·‰»∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ≈¿≈«¬∆…∆¿««∆∆¿»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ¯kÊÏ ‰kÊ�Â ,"ÌLb‰ ¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ«««∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…∆»ƒ¿≈«»
¯L‡Â e�È�ÈÚ e‡¯ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ÁkL� ‡ÏÂ ,e�˙�LnÓ ¯·c ÁkL� ‡ÏÂ ,˙‡f‰«…¿…ƒ¿«»»ƒƒ¿»≈¿…ƒ¿«∆«¿»ƒ¬∆»≈≈«¬∆
‰kÊ� ¯L‡ „Ú ,„ÈÓ˙ È˙‡„ ‡ÓÏÚa ¯BkÊ�Â ,ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÎÁ ÈtÓ e�È�Ê‡ eÚÓL»¿»¿≈ƒƒ¬»∆»¬ƒƒƒ¿ƒ¿¿»¿»¿»≈»ƒ«¬∆ƒ¿∆
˙È¯a ˙‡ e�È‰Ï‡ ‰Â‰È e�Ï ¯ÎÊe ;„ÈÓz ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰ÏÂ ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ»≈∆∆¡∆¿ƒ¿ƒ¿¿«»ƒ¿»»¿…»¡…≈∆¿ƒ
˜ÁˆÈ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ,·˜ÚÈ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â ,e�È˙B·‡¬≈¿«≈»ƒ¿»∆»¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬…¿«∆¿ƒƒƒ¿»
ÌÈ�BL‡¯ ˙È¯a Ì‰Ï Èz¯ÎÊÂ" :¯Ó‡�Â ."¯kÊ‡ ı¯‡‰Â ,¯kÊ‡ Ì‰¯·‡ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â¿«∆¿ƒƒ«¿»»∆¿…¿»»∆∆¿…¿∆¡«¿»«¿ƒ»∆¿ƒƒƒ
,‰Â‰È È�‡ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï ˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ È�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙B‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈≈«ƒƒ¿»∆≈…ƒ¬ƒ¿…»
‡Ï ı¯‡a ¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ ,CÈ˙BÏeÏk ˙·‰‡ CÈ¯eÚ� „ÒÁ CÏ Èz¯ÎÊ" :¯Ó‡�Â¿∆¡«»«¿ƒ»∆∆¿«ƒ«¬«¿»ƒ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…

‡ ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰" :¯Ó‡�Â ,"‰Úe¯Ê¯BÎÊ Ba È¯a„ ÈcÓ Èk ÌÈÚeLÚL „ÏÈ Ì ¿»¿∆¡««≈«ƒƒ∆¿«ƒƒ∆∆«¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»
EÈ„ÒÁÂ ‰Â‰È EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .‰Â‰È Ì‡� epÓÁ¯‡ ÌÁ¯ ,BÏ ÈÚÓ eÓ‰ Ôk ÏÚ „BÚ e�¯kÊ‡∆¿¿∆«≈»≈««≈¬«¬∆¿À¿…»¿…«¬∆¿…»«¬»∆
E·eË ÔÚÓÏ ,‰z‡ ÈÏ ¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz Ï‡ ÈÚLÙe È¯eÚ� ˙‡hÁ ,‰n‰ ÌÏBÚÓ Èkƒ≈»≈»«…¿«¿»««ƒ¿…¿«¿¿¿»ƒ«»¿««¿

."‰Â‰È¿…»

B�Ba¯ÈÓMÓ ÌÈÓÁ¯Â ‰ÚeLÈ ˙c˜Ùa e�„˜Ùe ,EÈ�ÙÏ ·BË ÔB¯kÊa e�¯ÎÊ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»¿≈¿ƒ»¿»∆»¿≈ƒ¿À«¿»¿«¬ƒƒ¿≈
¯ÊÚz Ì˙eÎÊa ,ÌÈ�BÓ„w‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙·‰‡ e�È‰Ï‡ ‰Â‰È e�Ï ¯ÎÊe ,Ì„˜ ÈÓL¿≈∆∆¿»»¿…»¡…≈«¬«««ƒƒ««¿ƒƒ¿»«¬…



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרי ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

Ô‡vk ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ÌÈˆBÙp‰ Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ ¯kÊ˙Â .ÌÈ�B¯Á‡‰ ˙‡ ÚÈLB˙Â Ô‚˙Â¿»≈¿ƒ«∆»«¬ƒ¿ƒ¿…∆«¿ƒ¿»≈«¿ƒ«∆»ƒ«…
˙·BËa ˙B‡¯Ï ,E˙ÚeLÈa e�„˜t ,EnÚ ÔBˆ¯a ‰Â‰È e�¯ÎÊ" .‰ÚB¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯L‡¬∆≈»∆∆»¿≈¿…»ƒ¿«∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿«
e�·ÊÚz e�ÁkLz Áˆ�Ï ‰nÏ .E˙ÏÁ� ÌÚ Ïl‰˙‰Ï EÈBb ˙ÁÓNa ÁÓNÏ EÈ¯ÈÁa¿ƒ∆ƒ¿…«¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈ƒ«¬»∆»»»∆«ƒ¿»≈««¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .Ì„˜k e�ÈÓÈ LcÁ ‰·eL�Â EÈÏ‡ ‰Â‰È e�·ÈL‰ .ÌÈÓÈ C¯‡Ï¿…∆»ƒ¬ƒ≈¿…»≈∆¿»»«≈»≈¿∆∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

נהתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבּגמרא אּבא:כד:)(נדהאיתא ִ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ָ 
אֹומר מתיםׁשאּול קֹובר : ָ ֵ ֵ ֵ ִ 

אחר רצּתי אחת ּפעם  ַ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ַ ַ ִ ִ ָהייתי,
מת ׁשל ּבקּולית ונכנסּתי  ֵ ֶ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ְצבי,

 ְוכּו':

ׁשלּדע,א ּבמּפלּתם לראֹות ּכי ַ ְְְִִֶַַָ
על־ אּלא אפׁשר אי ְְִִֶֶַָָָרׁשעים
ּבבחינת יׂשראל, ארץ ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָידי

קי) אׁשית(תהלים עד לימיני ׁשב :ִִִִֵַָ
לרגליָך הדם זה(א)אֹויביָך ימין, . ְְְֲִֶֶֶַָֹ

ּבנימין, ּבחינת יׂשראל, ארץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּבחינת
יׂשראל ּבארץ ׁשּנֹולד ימין, (כמובאּבן ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

וישלח) פרשת :בפירש"י

ארץ־ּולהמׁשיב קדּׁשת ּבחינת ְ ַ ְ ִ ְְִֶֶַַֻ
ּבּגלּות, עכׁשו ְְִֵַַָָָיׂשראל
ואין אחרא, הּסטרא יד ּתחת ְְֳִִֵֶַַַַָָָׁשהיא
אף־על־ להתּגּלֹות, ּבקדּׁשתּה ְְְְִִֶַַַָָֹֻיכלת
ּולהמׁשיְך לגּלֹות יכֹולין ְְְְִִִֵַַּפי־כן
הּזה, הּמר ּבּגלּות אפּלּו ְֲִֶַַַַָָָֻקדּׁשתּה

כו)ּבבחינת ּבארץ(ויקרא זאת ּגם ואף : ְְְִִֶֶַַַֹ
הּמר, ּבּגלּות אפּלּו הינּו ְְֲִֵֶַַַַָֹאיביהם;
ועל־ זאת". "ּגם ּבחינת לגּלֹות ְְְְִִַַַַֹיכֹולין
קדּׁשת את להמׁשיְך יכֹולין מה ְְְְְִִֵֶַַָֻידי
אֹור התנֹוצצּות על־ ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָארץ־ יׂשראל,

הּזהר ּכמאמר אבֹות, דףזכּות (שלח ְְֲַַַַָֹ
איתקעד.) אבֹות, ּתּמן ּדאית ּבאתר :ְֲִִַַַָָ

ּבבחינת ׁשכינּתא; וזכרּתי(שם)ּתּמן : ְְְְְִִִִַַַָָָ
אזּכר. והארץ וכּו' יעקב ּבריתי ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹאת
אזי אבֹות, זכּות אֹור ְְְֲִֵֶַָּכׁשּמתנֹוצץ

ע"ב.(‡) פו לך לך זוהר עיין



נה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אֹומר ׁשאּול 611 ֵ ָ ָ ַאּבא

ּדי ולא ארץ־ יׂשראל, קדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻנתּגּלה
ּגם אּלא מהרׁשע, נּצֹול ִֵֶֶַָָָָָָָׁשהאדם
רצה ּׁשהרׁשע מה ּבהרׁשע ְֶֶַָָָָָָָָרֹואה

ּבֹו: ְִלראֹות

רעּכיג ּבחינת ממׁשיכים הרׁשעים ִ ְְְִִִִַַַָָ
ּבחינת ׂשֹונאיהם, על (ברכותעין ְְִִֵֶַַַ

ּבׂשֹונאיו.ז:) ׁשרֹואה אּלא עֹוד, ולא :ְְְֶֶֶָָֹ
על־ידי הּזה עין מרע נּצֹול ְְִִֵֵֶַַַַָָָוהאדם
ּגם ּכי הרׁשע. על ׁשּלּמד זכּות ְִִֵֶַַָָָָלּמּוד
על זכּות מלּמד ְְֵַַַָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
הּצּדיק את להּציל ּבׁשביל ְְִִִִֶַַַָָָהרׁשע,
ׁשאמרּו וזה הרׁשע. ׁשל עין ְְִֵֶֶֶַַָָָָמרע

לברכה זכרֹונם עֹוד(שם)חכמינּו ולא : ְְְֲִִֵָָָָֹ
מרֹום ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּזֹוכה ֱִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשּזֹוכה הּזכּיה וזאת מּנגּדֹו. ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹמׁשּפטיָך
על־ ידי־ זכּות, עליו ׁשּמלּמדין ְְְְִִֵֶַַַָָּבּדין,

הּצּדיק נּצֹול הרׁשע.זה ׁשל עּין מרע ִִִֵֶֶַַַַָָָ
לזה צריְך והּמׁשּפט, הּדין לסּלק ְְְִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבבחינת הּיד, לב)התּגּלּות :(דברים ְְִִִַַַָ
על לׁשלט ׁשּלא ידי; ּבמׁשּפט ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹותאחז
נעׂשה אזי ה', יד ּוכׁשּנתּגּלה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהרׁשע.
ׁשל מארס הּצּדיק נתּכּסה ׁשּבֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַצל,

ּבבחינת עין, נא)הרע ידי(ישעיה ּובצל : ְְִִִִֵַַַָָ
הּמר ּבּגלּות הרׁשעים ּכי ְִִִִִַַַָָָּכּסיתיָך.
מּוצק, ּכראי לטּוׁשים עיניהם ְְִִִֵֵֶֶַָהּזה,
למרחֹוק, מּביטים עיניו ְְִִֵֵֶֶַָָוארס

כב)ּבבחינת יראּו(תהלים יּביטּו הּמה : ְְִִִִֵַַָ
עיניו מאֹור ּכהּו הּצל ועל־ ידי ְְְִֵֵֵַַָָבי;
יכֹול ׁשּלהם הארס ׁשאין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָונחׁשכים,
ׁשּמאֹור הּצּדיקים אבל ְְֲִִִֶַַַָלהּזיק.

ּבבחינת קטן, הּזה ּבּזמן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָעיניהם
מב) ועל־ידי(ישעיה ּכמׁשּלם; עּור מי :ְְְִִִֵֵַָֻ

ּכדרְך עיניהם, מאֹור נתחּזק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַהּצל
לראֹות יכֹולים ׁשאינם הראּות ְְְֲִִֵֵֶָָחלּוׁשי
ּוצריכים וגדֹול, חזק ּכׁשאֹור ְְְִִֵֵֶָָָהיטב

לראֹות. ׁשּיּוכלּו ּכדי (תהליםוזהּולצל ְְְְְִֵֵֶ ֶ 
ּומבּקׁש:לז) לּצּדיק רׁשע  ֵ ַ ְ ִ ַ ַ ָ ָ ֶצֹופה

ּכּנ"ל,להמיתֹו, עין רע עם וה'הינּו ַ ֲ ִ ְִִַַַַַַ 
בידֹו. יעזבּנּו הינּולא ּדיקא, בידֹו ַֹ ַ ְ ֶ ְ ָ ְְְַַָָ

מה ועל־ידי ּכּנ"ל. ה' יד ְְְְִֵַַַַַָּבהתּגּלּות
על־ ידי: ה', יד ירׁשיעּנּונתּגּלה ולא ְְְִֵֶַַַ ַֹ ְ ִ ֶ 

– ותאחזּבהּׁשפטֹו ּבחינת: על־ ידי ְ ִ ָ ְ ְְְִֵֵַַֹ
מׁשּפטיָך מרֹום ּבחינת: ידי, ְְְְִִִִֶַָָָָּבמׁשּפט
עיני מאֹור ּכהּו על־ידי־זה ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָּכּנ"ל.

ּבבחינת כח)הרׁשע, ּבראּיה,(ישעיה ׁשגּו : ְְִִִִַָָָָָ
ּבחינת זהּו ּפלילּיה, ּפקּו ְְְִִִֵֶַַָָעל־ ידי
ׁשגּו על־ידי־זה ּבּדין, ׁשּזֹוכה ְְִִֵֶֶֶַַָָמׁשּפט,

ּכּנ"ל. עיניו מאֹור נחׁשְך ועל־ּבראּיה, ְְְֱִִֵֶַַָָָ ַ 
ׁשלידי עיניו מאֹור נתחּזק הּצל ְ ֵ ְְִֵֵֵֶַַָ

למרחֹוק, לראֹות ויכֹול ּכּנ"ל, ְְְִִֵַַַַָָהּצּדיק
קכא)ּבבחינת אל(תהלים עיני אּׂשא : ְִִֵֶֶַַָ

ׁשל צדקתֹו ּומּׂשיג ורֹואה ְְִִִֶֶֶַָָההרים,
ּכי ּולהבין לידע ויכֹול יתּברְך, ְְְִִִֵֵַַַָָָהּׁשם
זֹוכה ׁשהרׁשע אף־ על־ּפי הּצּדיק, ִִֶֶַַַַָָָה'

הּצ מּמּדת זה ואין ורֹואהּבּדין, דק, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַ
מצּדיק ׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְִֶֶֶֶַַַָָׁשהּצדק
ׁשל צדקתֹו זהּו ּבּמׁשּפט, הרׁשע ְְִִֶֶֶַָָָָָאת

כג)הּקדֹוׁש־ּברּוְך־ הּוא, לא(שמות ּכי ִַָָֹ
אל עיני אּׂשא וזהּו: רׁשע. ְְִֵֶֶֶַַָָָאצּדיק
ׁשל צדקתֹו ּבחינת זהּו ְְִִִֶֶֶַָָההרים,



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תריב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבבחינת לו)הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא. :(תהלים ְִִַַָָ
אף־ על־ּפי אל, ּכהררי ְְְְִִֵֵַַַָצדקתָך

רּבה: ּבתהֹום ּכבּוׁש ְְִִֶֶַָָָׁשּמׁשּפטיָך

ידיד הּצּדיק,ועל ׁשל הראּיה חּזּוק ְ ַ ְ ֵ ְִִִֶַַָָ
ה', צדקת ְִֶֶַׁשרֹואה
ּכי להתּפּלל, ויכֹול אמּונתֹו, ְְְְֱִִִֵֵַַָָנתחּזק
לֹו ׁשהיה מעקמימּותֹו, נתּפּׁשט ְְִִִֵֵֶַַָָלּבֹו
על־ידי ּכי ה', צדקת ׁשראה ְְִִֵֶֶַַָָֹקדם
נתּפּׁשט ׁשרֹואה, ה' ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַהּצדקּות
ּבבחינת ונתיּׁשר, מעקמימּותֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַהּלב

מּתחּלה(שם) ּכי לב. ליׁשרי וצדקתָך :ְְְְְְִִִִִֵֵָָ
ּבׁשלמּות מּלהאמין לּבֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַנעקם
לֹו נדמה היה ּכי יתּברְך, ְְְִִִֵֶַַָָָּבהּׁשם
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ וׁשלֹום, חס ְִֵֶַַָָָׁשעּות,
ׁשרֹואה עכׁשו אבל הּדין; את ְֲִֶֶֶַַָָהּוא
ּבׁשלמּות לּבֹו נתיּׁשר ה', ְְְִִִִֵֵַצדקּות
עצמֹו, את מחּזק ואז ְְְֱֵֶַַָָאמּונה,
הּתפּלה עּקר ּכי צרכיו. על ְְְִִִִֵַַַַָָָּומתּפּלל
ׁשהּכל ׁשּמאמין אמּונה, על־ ידי ְֱֲִִֵֶֶַַַָֹהיא
אפּלּו הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ְֲִִַָָּברׁשּות
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ואין הּטבע, ְְֵֶַַַַָָלׁשּנֹות
צּדיק ּכי ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח ְְְִִִֵַַַַָָהּוא

ּבחינת וזהּו קיט)ה'. ּביׁשר(תהלים אֹודָך : ְְְְִֶֶַֹ
ׁשהיא לב, יׁשרת על־ידי – ְְִִֵֵֵֶַַָלבב
ּתפּלה: ּבחינת נעׂשה אמּונה, ְְְֱֲִִִֶַַַָָּבחינת

ּכמאמרוזהּו אדּמה, ּפרה ּבחינת ְ ֶ ְְֲֲִַַַָָָֻ
קפ:)הּזהר דף ּדקבילת(חוקת ּפרה ְֵַַַָָָֹ

ּתפּלה, ּבחינת זהּו ּפרה, ְְִִִֶַָָָמּׁשֹור.
יד)ּבחינת ּפרים(הושע ּונׁשּלמה : ְְְִִַַַָָ

ּבחינת מּׁשֹור, ּדקבילת ְְְִִֵֵַַָָׂשפתינּו.
לׁשֹון כד)הסּתּכלּות, אׁשּורּנּו(במדבר : ְְְֲִֶַ

אּׂשא ּבחינת ידי על ּכי קרֹוב. ְְְִִֵֶַַָָֹולא
ּבחינת נעׂשה ּכּנ"ל, ההרים אל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעיני
אדּמה, ּתמימה. אדּמה וזהּו: ְְְֲֲִִֶָָָָֻֻּתפּלה.
ּתם, ׁשֹור ּדא ּתמימה, ּדינא. ּגזרת ְְִִֵַָָָָָּדא

רפיא שם)ּדינא בזוהר ׁשרֹואה(כ"ש הינּו . ְְִֶֶַַָָ
ּכח מחליׁש ֲִֶַַַָָֹׁשהּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא
ידי; ּבמׁשּפט ותאחז ּבבחינת: ְְְְִִִִִֵַַָָֹהּדין,
ׁשלּומי ּדא על, עליה עלה לא ְֲֵֶֶָָָָָֹֹאׁשר

יׂשראל הנ"ל)אמּוני בזוהר שם זה זהּו(גם . ְֱִֵֵֶָ
ּב אמּונה, חּזּוק ּתפּלה,ּבחינת חינת ְְְֱִִִִַַָָ

ּכּנ"ל, הראּיה חּזּוק ידי על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשה
ּכּנ"ל: לב ליׁשרי וצדקתָך ְְְְְְִִִֵֵַַַָּבחינת:

ואפרּבחינתוזהּוה הּנאמרעפר ְ ֶ ְִַָ ָ ָ ֵ ֶ ֱֶַַ
הּתפּלה, ּבחינת ּכי ְְִִִַַַָָָּבּפרה.
צריְך ּכי ואפר. עפר לבחינת ְְִִִִִֵֶַָָָָָצריכה
ּבכלל, הן ּבפרט הן הרע, ְְְְִִִֵֵַַַָָָלהכניע

ּבבחינת הּטֹוב, ג)ּתחת :(מלאכי ְִִַַַַ
ּתחת אפר יהיּו ּכי רׁשעים ְְִִִֵֶֶַַַַָועּסֹותם

רגליכם ּבחינת(ב)ּכּפֹות וזה אפר. ְְְִֵֵֶֶַַַ ֶ 
זה ורגל הּתפּלה. ּבבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיׁש

ּבבחינת ּתפּלה, כו)ּבחינת רגלי(תהלים : ְְְְִִִִִַַַָ
וכּו'. ּגּופֹוהרעעמדה הינּו ׁשּבּפרט, ְְָָָ ָ ְְֶַַָ

ּתפּלה. ּבׁשעת יבּטל וחמרֹו, ְְְְְְִִֵַַַָָָֻהּמגּׁשם
להם ׁשהיה הראׁשֹונים, חסידים ְֲִִִִֶֶָָָָּכמֹו
התּפּׁשטּות ּתפּלה ְְְְִִִַַָּבׁשעת

הינּווהרע.(ג)הּגׁשמּיּות ׁשּבּכלל, ְְִַַ ָ ָ ְְֶַַָ
יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁשל ְְְִִֵֵֶַָהּתפּלֹות

ע"ב.(·) רלז דף פקודי זוהר צח.(‚)עיין סימן או"ח שו"ע עיין
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ׁשּלהם, הרע יבּטל עּמהם, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמתּפּלל
וזה לּקדּׁשה, ּכּסא מהרע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻויעׂשה

ׁשּבּתפּלה: אפר ועפרּבחינת ְְְִִֵֶֶַַָ ָ ָ 
עצמֹו את ׁשּיקּׁשר הינּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתפּלה,
ורּוחין נפׁשין עם ּובפרט, ְְְְִִִִִַָָּבכלל
ויעֹורר עפר, ׁשֹוכני ׁשל ְְְִִִֵֵֶָָָונׁשמתין
עּמֹו, ׁשּיתּפּללּו ּבתפּלתֹו, ְְְִִִִֶַָָאֹותם

כו)ּבבחינת ׁשֹוכני(ישעיה ורּננּו הקיצּו : ְְְְִִִֵַַָ
וזהּו ג)עפר. ּפיהּו.(איכה ּבעפר יּתן : ְְִִֵֶָָָָ

ׁשֹוכני עם ּדּבּורֹו ׁשּיקּׁשר ְְְִִֵֵֶַַּכלֹומר,
אברהם ׁשאמר וזהּו ּכּנ"ל: ְְֶֶַַַַָָָָָעפר

יח)ּבתפּלתֹו הֹואלּתי(בראשית נא הּנה : ְְִִִִֵַָָ
זה ּכי ואפר, עפר ואנכי ה' אל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלדּבר

הּתפּלה: לבחינת נקראוזהּוצריְך ְְְִִִִַַָָ ֶ ְִָ
אֹותּיֹות ּכי ּבצּבּור, צּברּתפּלה ְְִִִִִָ ֻ 

ינֹונים,ּבּדיקים,צראׁשי־ ּתבֹות ֵֵַָ ִִֵ ִ
הּמתּפּלל,ר הּוא ּבינֹוני ׁשעים. ְ ְִִִֵֵַַָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ְְְֲֲִִֵַַָָָָּכמאמר
מ:) את(קידושין אדם יראה לעֹולם :ְְִֶֶָָָ

צּדיקים, וכּו'. זּכאי חציֹו ּכאּלּו ְְְְִִִֶַַַַעצמֹו
ּבח ּבחינתזהּו זהּו רׁשעים, עפר. ינת ְְְִִִֶֶַַָָָ

זה – עפר ׁשֹוכני ּולעֹורר ּכּנ"ל: ְְֵֵֵֶֶַַָָאפר
חלקי הינּו ּבפרט, ּובכלל. ּבפרט ְְְְְִִִֵֵֶַָָָיׁש
ּכבר ׁשּבאּו ׁשּלֹו ְְֶֶֶֶַָָָָנפׁש־ רּוח־ נׁשמה
נפׁש־ הינּו ּובכלל, ונתקן. ְְְְְְִִִֶֶַַָּבגלּגּול
אחרים, עפר ׁשֹוכני ׁשל ְְֲִֵֵֶַָָָָרּוח־נׁשמה

עּמֹו. ׁשּיתּפּללּו אֹותם וזהּולעֹורר ְְְְִִֵֶַָ ֶ 
ּבּפרה, הּנאמר ׁשבעה ׁשבעה ְְְֱִִִֶַַַָָָָָּבחינת

ּכּמּובא הינּו ׁשבעה, ענינּה (בזוהרׁשּכל ְְְִִֶַַָָָָָ
יט) פ' רבה ובמדבר עו: דף ׁשבעהאחרי :ְִָ

זהּו וכּו', ּכהנים ׁשבעה ְְֲִִִִֶָֹּכּבּוסין,
ּבחינת ּתפּלה, קיט)ּבחינת ׁשבע(תהלים : ְְְִִִֶַַַָ

הּללּתיָך: ְִִַַּבּיֹום

ּבחינתּגםו ּבתפּלתֹו לתּקן צריְך ַ ְְְִִִִֵַַָָ
ּבחינת קֹולֹות, ה)ׁשלׁש :(קהלת ְִַָֹ

ּובחינת ּדברים, ּברב ּכסיל (שמותקֹול ְְְְִִִַָֹ
ּובחינתלב) ׁשֹומע, אנכי ענֹות קֹול :ְֲִִֵַַָֹ

ּבחינת מד)קֹול, הּיֹום(תהלים ּכל : ְִַַָ
מחרף מּקֹול וכּו' נגּדי ְְְְִִִִֵֶָָּכלּמתי
ואזֹוב ארז עץ ּבחינת וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַּומגּדף.

ּבּפרה: הּנאמר ּתֹולעת, ְֱִֶַַַַָָָּוׁשני

ּברבארז ּכסיל קֹול ּבחינת: זה ֶ ֶ ְְְִִֶַֹ
ההנהגֹות ּברב ְְְִַַָָֹּדברים;
ּדרכי ּבחינת ׁשהם ּכֹוזבֹות, ְְְֱִֵֵֶֶַַואמּונֹות
ּדבר לכל יאמין ּפתי ּכי ְֱֲִִִִֶַָָָָהאמֹורי,

יד) ּבחינת(משלי ארז, ּבחינת וזהּו (עמוס. ְְְִִֶֶֶַַ
אׁשרב) האמֹורי את הׁשמדּתי ואנכי :ְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

קֹומה, והּגבֹוהי ּגבהֹו. ארזים ְְְְֲִֵַַָָָֹּכגבּה
מחמת ּכי ּכסילים, הן הרב ְֲִִִִֵֵַַָֹעל־ ּפי
מהּלב העֹולים העׁשנים קֹומתֹו, ֲִִֵֵַַָָָָֹּגבּה
ּולהתהּוֹות ּבּמח, להתּבּׁשל הּמח ְְְְִִֵֶַַַַַַֹֹאל
האּלּו העׁשנים מחׁשבֹות, ֲֲִֵֵֶַָָָָמהם
אל מהּלב ׁשּיׁש הּדרְך ּברב ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹנחלׁשים
ואינם קֹומתם, ּגבּה מחמת ְֲֵֵַַַַָָָֹֹהּמח,
מחׁשבֹות מהם להתהּוֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָּביכלּתם
קֹומה הּגבֹוהי זה, ּומחמת ְְֲִִֵֵֶַַָׂשכלּיֹות,
אמֹורי, ּדרכי ּבחינת וזה ׁשֹוטים. ְְְֱִִִֵֵֶַַהם
ּכי מחמת ׂשכל, ׁשּום להם ֲִֵֵֵֶֶֶַָׁשאין
ה זה, ּבׁשביל ּגבהֹו, ארזים םּכגבּה ְְְֲִִִֵֶַָָֹ
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ּכזּבּיֹות: רּבֹות אמּונֹות ְֱֲִִִַַָמאמינים
ׁשּלהםּוקטּני ׁשהעׁשנים קֹומה, ְ ַ ֵ ֲִֶֶֶָָָָ

מהם ונעׂשה היטב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַנתּבּׁשלים
מחמת אבל ׂשכלּיֹות, ְֲֲֲִִֵַַָָמחׁשבֹות
הּטֹובים, מּמעׂשיהם יֹותר ְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּׂשכלם

פ"ג)ּבחינת מרּבה(אבות ׁשחכמתֹו ּכל : ְְְִֶַָָָָֻ
ּכׁשהּמחׁשבה על־ידי־זה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָמּמעׁשיו;
ּכח אין לּבם, אל חֹוזרת ְִִִֵֶֶֶַָֹׂשכלּיֹות
עּקר ּכי הּׂשכל, את להכיל ְְִִִִֵֶֶַַָָּבלּבם
מעׂשים על־ידי הּוא הּלב, ְֲִִֵֵַַַחּזּוק

ּבבחינֹות הם על־ ידי־ זה (משליטֹובים. ְְִִִֵֵֶַ
ועל־ידייז) אין; ולב חכמה לקנֹות :ְְְְְִִֵֵַָָָ

הן והן מחטיאים, הם הּׂשכל ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַזה
טֹוב לב להם ׁשאין ִִֵֵֶֶַָהפילֹוסֹופים,

ּבבחינת(ד)וטהֹור ואינם קיט), :(תהלים ְְְִִֵַָָ
לא למען אמרתָך צפנּתי ְְְְִִִִֶַַַָָֹּבלּבי
הּׂשכל זה ּומחמת לְך, ֱֲֵֶֶֶַַַָָאחטא

ּבחינת והן, ּביֹותר. (מלכים־ אמחטיאים ְְְֲִִִֵֵַַ
זהה) אזֹוב, ּבּקיר. הּיֹוצא אזֹוב :ִֵֵֵֶַַ

הּׂשכל, ּבעלי הם קֹומה, קטּני ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּבחינת
ּכח להצּפין יכֹול אינֹו הּלב ְְֲִֵֵַַַָָֹאבל
וחסר. חּלׁש לּבם ּכי ּבתֹוכֹו, ְְִִֵֵֶַַָָָהּׂשכל
ּבחכמת העֹוסקים הּנֹואפים, ְְְְֲִִִַַָָָּובפרט
להם, מּזיק מאד ׁשּמאד ְְְִִֶֶַָָֹֹפילֹוסֹופיא,

ּבבחינת חסר, לּבם ו)ּכי נֹואף(משלי : ְִִִִֵֵַָָ
הּיֹוצא אזֹוב וזהּו: לב. חסר ְֲִֵֵֵֶַַָאּׁשה
ׁשהּׂשכל הּלב, ּבקירֹות הינּו ְְִִֵֵֶֶַַַַּבּקיר,
הּלב ואין הּלב, קירֹות ּדרְך ְִֵֵֵֵֶֶַַיֹוצא

הּׂשכל, את ּבתֹוכּה להכיל ְְְִֵֶֶַָָָיכֹולה
וזהּו וכּו'. צפנּתי ּבלּבי ְְְְְִִִִִֶַַָּבבחינת:
קֹול – ׁשֹומע אנכי ענֹות קֹול ְֲִִֵַַָֹּבחינת:

וגּדּופין ּכלּפי(ה)חרּופין ׁשּמגּדפין , ְְְְִִִִֵֵֶַַ
ועליהם ּכּידּוע. ּבחכמתם, ְְְְֲֵֶַַַָָָָָמעלה

ז)נאמר יֹותר:(קהלת ּתתחּכם ואל : ְְֱִֵֶַַַַ

קֹולּוׁשני ּבחינת זהּו – ּתֹולעת ְ ִ ְִֶַַַ
ּבזיֹונֹות לאדם ׁשּיׁש ְְִִִֵֶָָָׁשליׁשי,
הּיֹום ּכל ּבבחינת: מּׂשֹונאים, ְְֲִִִִַַַָָוחרפֹות
מּקֹול ּכסתני, ּפני ּובׁשת נגּדי ְְְִִִִִִֶֶַָָָּכלּמתי
ּבחינת ּתֹולעת, וזהּו: ּומגּדף, ְְְְִֵֵֶַַַַָמחרף

כב) ת(תהלים ואנכי איׁש,: ולא ֹולעת ְְִִַַָֹֹ
עם: ּובזּוי אדם ְְֶַָָָחרּפת

אסיפה,וזהּו, ׂשרפה, ׁשחיטה, ְ ֶ ְְֲִִֵָָָ
ׁשלׁש ׁשהם ּבּפרה, ֱֵֶֶַַָָָָֹהּנאמר
ּבחינת זהּו ׁשחיטה, אּלּו: ְְְִִִֵֶַָּבחינֹות

ּבבחינת ּכסילים, אמּונת (הושעּבּטּול ְְֱִִִִִַַ
ׂשרפה,ה) העמיקּו; ׂשטים וׁשחטה :ְְְֲִִֵֵֶַָָ

להכיל ׁשּיּוכל הּלב, חּזּוק ּבחינת ְְִִִֵֶֶַַַָזהּו
ּבבחינת ּבתֹוכֹו, החכמה ּדברי ְְְְִִִֵֶַַָָאת

לט) על־ידי(תהלים ּכי ּבקרּבי; לּבי חם :ְְְִִִִִֵַַ
נתחּמם ּבּלב, הּׂשכל ּדברי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנעצר

עצּור ּכאׁש הּוא הּׂשכל ּכי .(ו)הּלב, ְִֵֵֵֶַַָ
ּבחינת זהּו ואסיפה, ׂשרפה; ְְְֲִִֵֶֶַַָָוזהּו
הּׂשֹונאים, ׁשל הּבזיֹונֹות ְְִִִֶַַּבּטּול

ל)ּבבחינת את(בראשית אלקים אסף : ְֱִִִֶַַָֹ
ׁשליׁשי קֹול ּבּטּול ּבחינת זה ְְְִִִִִֶֶַָחרּפתי,

ַַּכּנ"ל:

נא.(„) תהלים פ"ב, אבות שם.(‰)עיין בפרש"י כ.(Â)כמובא ירמיה עיין
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זהז לתּקןוכל הּמתּפּלל צריְך ְ ָ ֶ ְְִִֵֵַַַָ
את להעלֹות ְְֲִִֶַָּבתפּלתֹו:
ּכזּבּיֹות, ּבאמּונֹות ְְֱִִֶַָהּנֹופלים
לאמּונה ּבתפּלתֹו ְְֱֲִִֶַָָָלהעלֹותם
ולקּבע הּתפּלה, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַָֹאמּתיּות,
לב את ּולתּקן ׁשלמה. אמּונה ְְְֱִֵֵֵֶַָָָּבלּבם
פילֹוסֹופיא, החכמי ְְְְִִֵַַַַָהמחּקרים
ׁשּלא ׂשכלם, את להכיל לּבם ְְִִִֶֶֶַָָָֹׁשּיּוכל
צפנּתי ּבלּבי ּבבחינת: אֹותם, ְְְֲִִִִִִַַַָָיחטיא
הּלב ּכּונת על־ ידי נעׂשה וזה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָוכּו'.
ולהפְך לּבם. את מתּקן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבּתפּלה,
להפְך והחרפֹות, הּבזיֹונֹות ְְֲֲִַַַָָֹּכל
ּבהיכל עֹומד ּכׁשאדם ּכי ְְְִֵֵֶַָָָלכבֹוד.
וכל, מּכל עצמֹו את ּומבּטל ְְִֵֶֶֶַַַָֹֹהּמלְך,
הּמלְך את אּלא ּדבר, ׁשּום רֹואה ְֵֶֶֶֶֶַָָָואין
חרּפה איזהּו ּכׁשּׁשֹומע ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָרֹואה,
והּבּזּוי החרּפה את מפרׁש הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָּובּזּוי,
איְך ּכי להּמלְך, ּכבֹוד ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָלפרּוׁש
היכל לתֹוְך אחד ׁשּיבֹוא ְְֵֶֶֶַָָָאפׁשר
ּבוּדאי אּלא הּמלְך, את ויבּזה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּמלְך,
ּכבֹוד. ּדּבּורי הם ּדברים ְִִֵֵֵָָאּלּו
לפרׁש איְך ּבהּדּבּורים ְְְִִִֵֵֵַָּומתּבֹונן
ּכבֹוד מהם ׁשּיתהּוּו אֹותם, ְְִֵֵֶֶַָָָּולצרף
אּלּו ׁשּמא לחׁשב, ואין ְְְֵֵֶֶֶַַָֹלהּמלְך.
ּכי אינֹו, זה נאמרים; עליו ֱֲִִֵֶֶַָָָָהחרפֹות
ואין נתּבּטל, יׁשּותֹו הלא הּוא, ְְֲִִֵֵֵַֹמי

וזהּו ּבעצמֹו. הּמלְך אּלא (תהליםּכאן ְְְֶֶֶֶַַָָ
ּכלכט) – ּכבֹוד אֹומר ּכּלֹו ּובהיכלֹו :ְֵֵָָָֻ

להתהּוֹות לצרפם צריְך ְְְְֲִִִַָָָָהאמירֹות,

האדם הּתפּלה, ּובׁשעת ּכבֹוד. ְְִִֵֶַַָָָָָמהם
ּבבחינת הּמלְך, ּבהיכל נא)עֹומד :(שם ְְִִֵֵֶֶַַַ

ׂש זהּואדני "אדני" ּתפּתח; פתי ְְֲֲִֶַָָָָֹֹ
לא:)"היכל" דף יח צריְך(תיקון ּבכן . ְִֵֵָָ

ּכבֹוד צרּופי הּבזיֹונֹות מּכל ְֲִִֵֵַַָָלעׂשֹות
ְֶֶַלהּמלְך:

מתנֹוצץועלח ּכתּקּונֹו ּתפּלה ידי ְ ַ ְְְְִִִֵֵָ
ּבבחינת: אבֹות, זכּות ְְִִַָאֹור

אבֹות זכּות הנ"לחלה שלח בזוהר (עיין ְָָָ
ב[ על־ידי])]באות נעׂשה וזה .ְְֲֵֶֶַַ

אבֹות, זכּות חלה ּכי ּכתּקּונֹו, ְְְִִִָָָּתפּלֹות
וכּו' את מׁשה ויחל לב)על־ידי ,(שמות ְְְֵֶֶַַַֹ

ּדאבֹות ּובאתר ּתפּלה. ּבחינת ְְְְֲִִֵַַַַָָעל־ ידי
ּבחינת ׁשהיא ּתּמן, ׁשכינּתא ְְְִִִֶַַַָָָּתּמן,

ּכי זאת". "ּגם ׁשהיא ּבחינתּגםחּלה, ִִֶַַַָֹ ְִַ
ׁשעּור ׁשהיא והּואמ"גחּלה, ּביצים. ְִִִֵֶַָ

זאת ּכי ארץ־יׂשראל, ירּׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּבחינת
ּכמֹו ּתכף, ׁשּיעׂשּו נצטּוּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָהּמצוה

טו)ׁשּכתּוב ּבאכלכם(במדבר והיה : ְְֲֶֶַָָָָ
ּתרּומה ּתרימּו הארץ ְִִֶֶֶָָָָמּלחם
ּתרימּו חּלה עריסֹותיכם ֲִִִֵֵֵֶַָָמראׁשית

ּתּמן,(ז)ּתרּומה ּדאבהן ּבאתר ּכי ; ְְֲִַַַַָָָָ
חּלה, ּבחינת ּדהיא ּתּמן, ְְְְִִִַַַָָָׁשכינּתא
ּבחינת ידי ועל יׂשראל. ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָהיא
עין מרע ׁשּנּצֹול ּדי לא יׂשראל, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹארץ
מה ּבהם, רֹואה ּגם אּלא רׁשעים, ְִֶֶֶֶַַָָָׁשל
עכׁשו ועד ּבֹו. לראֹות רצּו ְְְִֵֶַַָָּׁשהם

לּבם מׂשּכּיֹות יֹותר(ח)עברּו ׁשהּׂשיגּו , ְְִִִִֵֶַָָ
ויחל, ידי על ועכׁשו ּׁשהתאּוּו, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָמּמה

(Ê).שם בפירש"י והובא ספרי, עג.(Á)עיין תהלים עיין
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ידי על אבֹות, זכּות חלה ידי ְְְֵֵַַָָָעל
יׂשראל, ארץ ידי על ּתרּומה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָחּלה
מחלת ממּׁשכה ּתֹוחלת לּבם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֻנעׂשה

יג)לב :(משלי ֵ

ּדרּכֹווזהּו: ּוׁשמר ה' אל (תהליםקּוה ְ ֶ ְְֵֶַַֹ
הּתפּלה,לז) ּתּקּון ּבחינת זה –ְְִִִֶַַָ

ּבחינת הּקׁשת, ּדריכת ְְְִִִֶֶַַַַּבחינת
ׁשהם ּדקׁשת, ּגונין ּתלת והן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהּתפּלה,
ידי על ּכּנ"ל, הּמתנֹוצץ האבֹות ְְִֵֵַַַַָָאֹור
זהּו – ארץ לרׁשת וירֹוממָך ְִִֶֶֶֶֶָָזה:
זה: ידי ועל יׂשראל. ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבחינת
ׁשב ּבחינת: – ּתראה רׁשעים ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבהּכרת
ארץ ׁשכן וזהּו: ּכּנ"ל: וכּו' ְְְִִִֶֶֶַַָלימיני

אמּו צה)נהּורעה על־ידי(תהלים ; ְְֱֵֵַָ
על־ ידי־ זה הּתפּלה, ׁשהיא ְְֱִִֵֶֶַַָָאמּונה,

יׂשראל: ארץ לבחינת ְְִִִֵֶֶַָָּבא

לתּקןודעט יכֹול אדם ּכל ׁשּלאו , ְ ַ ְֵֶַָָָָָ
ּכי ּבתפּלתֹו, הּנ"ל ְִִִַַָקֹולֹות
הם ּבתפּלתֹו הּנ"ל הּקֹולֹות ְְִִִִֵַַַָָלפעמים
עד ּכְך, ּכל ּגדֹולים מרׁשעים ְְְִִִֵַָָָיֹוצאים
מסּכן הּוא ּכנגּדם ׁשעֹומד מי ּכל ְְְִִֵֵֶֶַָָּכי
ּכמֹו ּגדֹולה, ּתפּלה לזה וצריְך ְְְְְִִֶַָָָָנפׁשֹו,
הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה ְִֵֶַַַָָָֹּתפּלת
היה הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ֲִֵֶַַַָָָָָֹואפּלּו
עֹוג אחיזת ּכי הּבׁשן, מלְך מעֹוג ֲִִֵֵֶֶַַָָָירא
ארץ־ ׁשהיא לימין, סמּוְך ְִִֶֶֶָָָָהיה
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ ׁשאמר עד ְִֵֶַַַָָָָיׂשראל,

אֹותֹו ּתירא אל למׁשה: כא)הּוא ,(במדבר ְִֶַָֹ
אסּתּלק, ּדילי ימינא הא אמר: ְְִִִִִַַַָָָּכי

ּבּזהר קפד)ּכּמּובא דף ועֹוג(חוקת . ְַַַָֹ

ּביתא מּבני ׁשהּוא ּבימין, ְְֲִִִֵֵֶָָָאחיזתֹו
לארץ־ סמּוְך וארצֹו ְְְְְֶֶַַָָָּדאברהם,
מׁשה ירא היה זה ּובׁשביל ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל,
ּבני ׁשאר ׁשּכן ּכל להתּגרֹות, ְְְְִִֵֵֶֶָָָמּמּנּו
את לפׁשּפׁש מאד ׁשּצריְך ְְְִֵֶֶַָָָֹאדם,
איְך הרׁשע ׁשרׁש ּולהבין ְְִֵֶַָָָָֹעצמֹו,
ּבֹו להתּגרֹות יּוכל אם ְְֲִִִַָָאחיזתֹו,

לֹו: ְֵָָּולׁשיצאה

ׁשאּול:וזהּו אּבא מתיםׁשאמר קֹובר ְ ֶ ֵֶַַָָָ ֵ ִ 
– הׁשּתּדלּותֹוהייתי ׁשהיתה ָ ִ ִ ְְְִֶַָָ

רׁשעים, ּבהּכרת לראֹות ְְְִִִִֵָָָּתמיד
מתים קרּויין יח:)ׁשּבחּייהם .(ברכות ְְִִֵֵֶֶַ

– צבי אחר רצּתי אחת ּכיּפעם ַ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ִ
על־ידי הּוא רׁשעים ׁשל מּפלּתן ְְְִִֵֶַַַַָָעּקר
המׁשכת על־ ידי ארץ־יׂשראל, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻירּׁשת
ׁשב ּבבחינת ארץ־יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֻקדּׁשת
צבי וארץ־יׂשראל ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְִִִִִֵֶֶַַָלימיני

הארצֹות לכל כ)היא ונכנסּתי.(יחזקאל ְְֲִָָָ ִ ְ ַ ְ ִ 
– מת ׁשל ׁשרצהּבקּולית הינּו ְ ִ ֶ ֵ ְֶַָָ

הּנ"ל. קֹולֹות אחריולתּקן ורצּתי ְְֵַַַ ַ ְ ִ ַ ֲ ָ 
– ּפרסאֹות ּבחינתׁשלׁש הינּו ָ ַֹ ְ ָ ְְִַַ

ועל ּתפּלֹות, ׁשלׁש ׁשהם ְְְִִֵֶַַָָֹהּתפּלה,
אבֹות, ׁשלׁשת אֹור מתנֹוצץ ְְִֵֶָָָֹידם
ּכדי הּכּסא, רגלי ּבבחינת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַׁשהם
ׁשהיא ארץ־יׂשראל, אֹור ְְְִִִֵֶֶֶַָלהמׁשיְך

הּנ"ל. צבי הּגעּתי,ּבחינת לא ּוצבי ְְְִִַַַ ִ ִֹ ַ ְ ִ 
– ּכלתה לא הּׂשיגוקּולית ׁשּלא ְ ִ ָֹ ְ ָ ִִֶֹ

קֹולֹות ּבּטּול ארץ־יׂשראל, ְְִִִֵֶֶַָּבחינת
–הּנ"ל. לאחֹורי הינּוּוכׁשחזרּתי ְַַ ֶ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ַ ְַ

ׁשא ּתפּלתי, ּגמר האדםאחר ּפֹוסע ז ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
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ּפסיעֹות. ׁשלׁש לי:לאחֹוריו אמרּו ְֲִַָָָֹ ְ ִ 
– היא הּבׁשן מל עֹוג ּכלׁשל ואין ֶ ֶ ֶ ַ ָ ָ ִ ְֵָ

ּכי ּכאּלּו, קֹולֹות לתּקן יכֹול ְִֵֵַָָָָאדם
רּבנּו מׁשה ואפּלּו ּבימין, ְֲֲִִִֵֶַַָָֹאחיזתֹו
ׁשהבטיחֹו עד מּפניו, ירא ְִִִֵֶַָָָָָהיה
אֹותֹו ּתירא אל ִַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא:

ּבּזהר ּבחינתּובׁשביל.(שם)ּכּמּובא זה ִַַַָֹ ְ ִ ְִֶַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפליט, נקרא ּכעֹוג ְְְִִֶָָָָָרׁשע

יד) עֹוג(בראשית זה – הּפליט וּיבא (ב"ר: ִֶַַָָֹ
מ"ר וע' שם ובתוספות סא נדה ועיין מב פ' לך לך

פ"א) ויּׂשאדברים אברהם ׁשּיהרג ׁשרצה ,ְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
רׁשע צֹופה ּבבחינת: והּוא ׂשרה. ְְִִֶֶַָָָָאת
יעזבּנּו לא ה' – וכּו' אברהם – ְְְִֶַַַַַָָֹלּצּדיק
ידי. ּבמׁשּפט ותאחז ּבבחינת: ְְְְְִִִִֵַָָָֹבידֹו,
מׁשּפטֹו ּכבׁש ְְִַַָָָָוהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
רּבנּו מׁשה זמן עד רב, זמן ְְִֵֶֶַַַַַֹמּמּנּו
נקרא זה ּובׁשביל הּׁשלֹום, ְְִִִֶַָָָָעליו

ּבבחינת כג)ּפליט, ואפּלטה(איוב : ְְֲִִִַַַָָ
מהּמׁשּפט ׁשּנמלט – מּׁשפטי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלנצח

ּכּביר: הּצּדיקיםועל־ידי־זהזמן ְְִַַ ַ ְ ֵ ֶ ִִַַ
ּכי ה', לּפני זֹוכים טֹוב, עֹוׂשי ְִִִֵֵֵֶׁשהם
ה' ּפני היה הרׁשעים ּכריתּות ְְְִִֵֶָָָָֹקדם
ּכדי רע ּבעֹוׂשי ּומסּתר ְְְְֵֵֶַָֻֻמכּסה

ּבבחינת לד)להכריתם, ה'(תהלים ּפני : ְְְְִִִֵַַָ
ּתכף ועכׁשו, להכריתם; רע ְְְְְִֵֵֶַַָָָּבעֹוׂשי
ּתכף רׁשעים, ּבכריתּות ְְְִִִִֵֶֶָּכׁשרֹואים

וזהּו טֹוב. לעֹוׂשי ה' ּפני (שםנתּגּלה ְְְְִֵֵֶֶַ

על־ידיקה) ּכי ּתמיד; פניו ּבּקׁשּו :ְְִִֵַַָָָ
ארץ־יׂשראל ּבחינת ׁשהּוא ,(ט)ּתמיד, ְְִִִֵֶֶֶַָָ

ׁשּכתּוב יא)ּכמֹו ה'(דברים עיני ּתמיד : ְִֵֵֶָָ
ּתזּכּו ארץ־ יׂשראל ידי על ּבּה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹאלקיָך
ארץ־יׂשראל על־ ידי ּכי ה', ּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹלמצא
רׁשעים ּבהּכריתּות לראֹות ְְְְְִִִִַָּתזּכּו

ַַּכּנ"ל:

סנד"לוזהּו מלאְך ּכללּיּות ּבחינת ְ ֶ ְְְִִַַָָ
הּפנים, ׂשר מט"ט ְִַַַַָָּבּמלאְך
על־ידי ּביצירה, עׂשּיה ְְֲִִִִֵַָָָּכללּיּות

הּנׁשמה ּכל הּפסּוק (כמובאׁשּכֹופלין ְְִֶַַָָָֹ
ּבבכוונות) צריְך– ּונׁשימה נׁשימה כל ְְְִִִָָָָ

ה' את יד)להּלל פרשה רבה ועל־(בראשית . ְְֵֶַַ
ּכּנראה הּנׁשימה, נכּפל הרע עין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָידי
אזי הרע, עין לאדם ּכׁשּיׁש ְְֲִֵֶַַָָָָָּבחּוׁש,
נׁשימה לקּבל ּפיו ּופֹותח ְְְִִֵֵֵַַַָמגהק
ּגם ּכפּולה, ּוכׁשהּנׁשימה ְְְְִֶַַָָָּכפּולה,
ּובפרט ּכּנ"ל. לכּפל צריְך ְְִִִֵַַַַָָֹההּלל
ׁשהּציל לה', ּולהֹודֹות להּלל ְְִִִֵֶֶַַָׁשּצריְך
רֹואה והּוא הּזאת, הרע מעין ְִֵֶַַָָֹאֹותֹו
מט"ט ּבחינת וזהּו רׁשעים. ְְְְִִִֵֶַָָּבהּכרת
הינּו לעׂשּיה, מאיר הּפנים ְֲִִִֵַַַַָָׂשר
ּכּנ"ל, ה' לּפני זֹוכין טֹוב ְִִֵֵֶַַׁשעֹוׂשי
ׁשּגרמּו עין, הרע ּכריתּות ְְְִִֵֶַַַָָעל־ ידי

הּנׁשימה: רּבנּולכפילת לׁשֹון ּכאן (עד ְְְִִִֵַַַַָָ

ז"ל)

(Ë).שם טוב שוחר מדרש עיין
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נה תפילה

‡O‡"."ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ ‰Â‰È ÌÚÓ È¯ÊÚ ,È¯ÊÚ ‡·È ÔÈ‡Ó ÌÈ¯‰‰ Ï‡ È�ÈÚ ∆»≈«∆∆»ƒ≈«ƒ»…∆¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿…»≈»«ƒ»»∆
˙eÎÊ ÔÚÓÏ ‰NÚ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ,ÌÏBÚ ÏL B�Baƒ̄∆»¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…¬≈¿««¿
‰lb˙iL e�kÊÂ e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï È�kÊÂ ,e�È˙B·‡¬≈¿«≈ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿≈»¿»¿≈¿ƒ≈¿«≈∆ƒ¿«∆
ı¯‡ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÚa ¯L‡ ,‰f‰ ¯n‰ ˙eÏba ÂLÎÚ Ìb Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„¿̃À«∆∆ƒ¿»≈««¿»«»«««∆¬∆«¬≈»«ƒ∆∆
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ ˙eÎÊa ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ „È ˙Áz ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ««««ƒ¿»«¬»««ƒ≈ƒ¿¬≈«¿»»ƒ¿»
e�È·ÈB‡ ˙‡ ÏÈt‰Ï ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‰zÚ Ìb ‰ÓeˆÚ‰ d˙M„˜ ‰l‚z ,·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«∆¿À»»»¬»««»¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«ƒ∆¿≈
."EÈÏ‚¯Ï ÌB„‰ EÈ·ÈB‡ ˙ÈL‡ „Ú È�ÈÓÈÏ ·L" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ ,e�zÁz«¿≈ƒÀ«»ƒ¿»∆»≈ƒƒƒ«»ƒ¿∆¬¿«¿∆
È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ·˜ÚÈ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ" :·e˙kL BÓk e�È˙B·‡ ˙È¯a e�Ï ¯ÎÊe¿»»¿ƒ¬≈¿∆»¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬…¿«∆¿ƒƒ
Ì˙BÈ‰a ,˙‡Ê Ìb Û‡Â" :¯Ó‡�Â ,"¯kÊ‡ ı¯‡‰Â ¯kÊ‡ Ì‰¯·‡ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿«∆¿ƒƒ«¿»»∆¿…¿»»∆∆¿…¿∆¡«¿««…ƒ¿»
È�‡ Èk ,Ìz‡ È˙È¯a ¯Ù‰Ï ,Ì˙BlÎÏ ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï ,Ì‰È·ÈB‡ ı¯‡a¿∆∆¿≈∆…¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒ

:"Ì‰È‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…≈∆

B�Ba¯e�ÈÏÚ „ÓBÚ „·Ïa „Á‡ ‡lL ,e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÈÓÂ ÈÓ zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…∆»ƒ¿»≈»≈
,˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎ·e .e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ „‡Ó ‰a¯‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ e�È˙BlÎÏ¿«≈«¿»∆»«¿≈¿…¿ƒ»≈¿»¿»≈
ÌÈ‰Ï‡a BÏ ‰˙ÚeLÈ ÔÈ‡ ÈLÙ�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈa¯ ,ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈa¯ ,È¯ˆ ea¯ ‰Ó ‰Â‰È"¿…»»«»»«ƒ»ƒ»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿»»≈…ƒ
,"e�Úl· e¯Ó‡ ÔL e˜¯ÁiÂ e˜¯L ,L‡¯ eÚÈ�È ‰ÙN· e¯ÈËÙÈ ÈÏ e‚ÈÚÏÈ È‡B¯ Ïk .‰ÏÒ∆»»««¿ƒƒ«¿ƒ¿»»»ƒ…»¿«««¿≈»¿ƒ»¿
.ÌBi‰ Ïk e�ÈÏÚ ‰Ú¯ Ì‰È�ÈÚÂ ,"È· e‡¯È eËÈaÈ ‰n‰" ,e�ÈÏÚ ÌÈLeËÏ Ì‰È�ÈÚÂ¿≈≈∆¿ƒ»≈≈»«ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆»»»≈»«

B�Ba¯„‡Ó ‰Ú¯‰ Ì�ÈÚ ÌˆÚ Ï„b ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡ ,˙BÓeÏÚz‰ Ú„BÈ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»≈«««¬«»≈«∆…∆…∆≈»»»»¿…
¯˙q‰Ïe ÔÓh‰Ï CÈ‡ ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ ¯L‡ ,‰ÏÈÏÁ e�ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï ÌÈˆB¯L∆ƒ¿ƒ¿«≈»≈»ƒ»¬∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈
‰Ê·� ,LÈ‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏBz ÈÎ�‡Â ,ÈÏ ÂÈ�ÈÚ LËÏÈ È¯ˆ" .˙BÚ¯‰ Ì‰È�ÈÚ Ò¯‡ È�tÓƒ¿≈∆∆≈≈∆»»»ƒƒ¿…≈»ƒ¿»…ƒ««¿…ƒƒ¿∆
LeÏÁ ,ÏaÏ·Óe Û¯ËÓ ,‰pÚÓe Úe‚� ,˙ÁL�Â Òe¯‰ Ï˜Ï˜Óe Ìe‚t ,"ÌÈLÈ‡ Ï„ÁÂ«¬«ƒƒ»¿À¿»»¿ƒ¿»»«¿À∆¿…»¿À¿»¬
‰ÊÈ‡ ‰ˆÚ ‰ÊÈ‡ ,Òe�‡ ÔÎÈ‰Ï Á¯·‡ ÔÎÈ‰Ï ,˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ˜Á¯Ó ,‰Úc ¯ÒÁ Ák…«¬«≈»¿À»¿«¿ƒ»ƒ¿≈»∆¿«¿≈»»≈∆≈»≈∆
‰Ó ¯a„‡ ‰Ó ¯ÓB‡ ‰Ó .‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák Ïa˜Ï ,Lw·‡ ‰ÏeaÁz«¿»¬«≈¿«≈…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»«»¬«≈»
elc ,‰f‰ ÌBik ÌÈ�t‰ ˙L· ÈÏÂ ‰˜„v‰ ‰Â‰È EÏ ,È�BÚ ˙‡ ‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰ ,˜cËˆ‡∆¿«»»¡…ƒ»»∆¬ƒ¿¿…»«¿»»¿ƒ…∆«»ƒ««∆«



619נה ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

È˙‡N� EÈÏ‡" .˙BÏÁÈÓ EÏ È�ÈÚ ,˙BÈeÏz EÏ È�ÈÚ ,ÌB¯nÏ È�ÈÚ elc ,ÌB¯nÏ È�ÈÚ≈««»«≈««»≈«¿¿≈«¿¿«¬≈∆»»ƒ
Ï‡ „ÈÓz È�ÈÚ .È�·¯Ú ,ÈÏ ‰˜LÚ ‰Â‰È ,ÌB¯nÏ È�ÈÚ elc ,ÌÈÓMa È·LBi‰ È�ÈÚ ˙‡∆≈««¿ƒ«»«ƒ«≈««»¿…»»¿»ƒ»¿≈ƒ≈«»ƒ∆
:"C· È˙ÈÒÁ Èk LB·‡ Ï‡ È�ÏÈv‰Â ÈLÙ� ‰¯ÓL .ÈÏ‚¯ ˙L¯Ó ‡ÈˆBÈ ‡e‰ Èk ‰Â‰È¿…»ƒƒ≈∆∆«¿»»¿»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ»ƒƒ»

ÔÎ·e¯Li‰ C¯c‰ È�„nÏ˙e È�¯B˙Â ,ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚz ¿≈««¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ¿≈ƒ¿«¿≈ƒ«∆∆«»»
,ÌÈ‡�BO‰Â ÌÈ·ÈB‡‰ ÏL ‰Ú¯‰ Ì‰È�ÈÚ Ò¯‡Ó Ïˆp‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ÔBÎp‰Â¿«»¿…∆∆∆¿∆¿ƒ»≈≈∆∆≈≈∆»»»∆»¿ƒ¿«¿ƒ

kÊpL e�„nÏ˙e e�kÊ˙eÌÈÚL¯‰ Ïk ˙‡ Ôe„Ï ‰kÊ�Â ,˙BLB„w‰ EÈ˙BcÓa ˜a„˙‰Ï ‰ ¿«≈¿«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿¿ƒ¿∆»∆»»¿»ƒ
ÊÚ ÏÎa ÏczL‰Ïe ,„ÈÓz ˙eÎÊ ÛÎÏ Ì�e„Ï ‰kÊ� Ìlk ,ÌÈ‡�BO‰Â ÌÈ·ÈB‡‰ ÏÎÂ¿»»¿ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»…
ÌËlÙ˙e E„È ËtLÓa ÊÁ‡˙Â ,‰ÏB„b‰ E„È ËLÙ˙Â ,„ÈÓz ˙eÎÊ Ì‰· ‡ˆÓÏƒ¿…»∆¿»ƒ¿ƒ¿…»¿«¿»¿…≈¿ƒ¿»»¿¿«¿≈
Ì‰È�ÈÚ Ò¯‡Ó e�ÏÈv˙Â e�ÈÏÚ ‰qÎ˙ ‰LB„w‰ E„È Ïˆ È„ÈŒÏÚÂ .¯Èak ÔÓÊ ÌËtLnÓƒƒ¿»»¿««ƒ¿«¿≈≈»¿«¿»¿«∆»≈¿«ƒ≈≈∆∆≈≈∆
Ïˆ È„ÈŒÏÚ ÌÈÚL¯‰ È�ÈÚ ¯B‡Ó CÈLÁ˙Â ‰‰Î˙Â ,e�¯ÈzÒz EÈÙ�k Ïˆ·e ,˙BÚ¯‰»»¿≈¿»∆«¿ƒ≈¿«¿∆¿«¿ƒ¿≈≈»¿»ƒ«¿≈≈
,ÏÏk e�Ï ˜Èf‰Ï ˙BÚ¯‰ Ì‰È�ÈÚ Ò¯‡Ï Ák ÌeL ‰È‰È ‡lL ÔÙ‡a ,‰LB„w‰ E„È»¿«¿»¿…∆∆…ƒ¿∆…«¿∆∆≈≈∆»»¿«ƒ»¿»
:·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜˙e ,e�È�È·e ˙BÚ¯‰ Ì‰È�ÈÚ ÔÈa ÏÈc·n‰ CÒÓe „Bb¯t ÌÈN˙Â¿»ƒ«¿»»««¿ƒ≈≈≈∆»»≈≈¿«≈»ƒ¿»∆»
,˙BM„˜ È�ÈÓ ÏÎa e�È�ÈÚ ˙‡ Lc˜˙e ,e�È�ÈÚ ¯B‡Ó ˜fÁ˙e ,"EÈ˙Èqk È„È Ïˆ·e"¿≈»ƒƒƒƒ¿«≈¿≈≈¿«≈∆≈≈¿»ƒ≈¿À
Ï‡Â È�Lhz Ï‡Â ,˙e‡¯‰ ˙‡ Ì‚Bt‰ ¯·c ÌeLa ÏkzÒ‡ Ï·Ï È�¯ÓL˙Â È�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«∆¿«≈¿»»«≈∆»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿«
È�Ú ÏÈvÓ" :·e˙kL BÓk ,epnÓ ˜ÊÁÓ È�Ók È�Ú ÏÈv˙Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ì„Èa È�·ÊÚz««¿≈ƒ¿»»«¿»¿«ƒ»ƒ»…ƒ≈»»ƒ∆¿∆»«ƒ»ƒ
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆ" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜˙e ,"BÏÊBbÓ ÔBÈ·‡Â È�ÚÂ epnÓ ˜ÊÁÓ≈»»ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ¿¿«≈»ƒ¿»∆»∆»»««ƒ
˜fÁ˙iL e�¯ÊÚ ,"BËÙM‰a epÚÈL¯È ‡ÏÂ B„È· ep·ÊÚÈ ‡Ï ‰Â‰È ,B˙ÈÓ‰Ï Lw·Óe¿«≈«¬ƒ¿…»…««¿∆¿»¿…«¿ƒ∆¿ƒ»¿»¿≈∆ƒ¿«≈
‰kÊ�Â ,˜BÁ¯ÓÏ ˙B‡¯Ï ÁÎ e�Ï ‰È‰iL „Ú ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a e�È�ÈÚ ¯B‡Ó¿≈≈ƒ¿À»¿»√»¿»«∆ƒ¿∆»…«ƒ¿¿≈»¿ƒ¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˜Ècv‰ ‰Â‰È Èk ÔÈ·�Â Ú„�Â ,Ek¯c ˙¯LÈÂ E˙˜„ˆ ‚ÈO�Â ‰‡¯�Â ‰ÈÁ�Â¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿«ƒƒ¿»¿¿ƒ¿««¿∆¿≈«¿»ƒƒ¿…»««ƒ««ƒ
‰Â‰È Ea ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ�Â ,e�˙�eÓ‡ ˜fÁ˙˙Â ın‡˙z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈca ‰ÎBÊ ÚL¯‰L∆»»»∆«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¡»≈¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¿¿…»
È�ÈÓ Ïk e�z‡Ó ¯ÈÒ˙Â ,e�··ÏaL ˙eiÓÈÓ˜ÚÓ e�aÏ ËÈLÙ˙Â ,LÙ�Â ·Ï ÏÎa e�È‰Ï‡¡…≈¿»≈»∆∆¿«¿ƒƒ≈≈«¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ»»ƒ≈
ÌeL ÈÏa ‰�eÓ‡ ˙eÓÏLa Ea ÔÈÓ‡‰Ï e�··Ï ˙‡ ¯MÈ˙e ,e�··ÏaL ˙eiÓÈÓ˜Ú«¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿«≈∆¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ¿≈¡»¿ƒ
Ïlt˙‰Ï ,‰LB„w‰ ‰�eÓ‡‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ÈÓˆÚ ˙‡ ˜fÁÏ ‰kÊ‡Â ,ÏÏk ˙eiÓÈÓ˜Ú«¿ƒƒ¿»¿∆¿∆¿«≈∆«¿ƒ«¿≈¿≈»¡»«¿»¿ƒ¿«≈

L‡ Ïk ˙‡Â .È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈÎ¯ˆ Ïk ÏÚ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ¯ «»¿»«¿»∆¿…»¡…«≈…≈¬«¿∆»¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ»
.ÏÏk ˙eiÓÈÓ˜ÚÂ ˙eiÓÈÓ¯Ú ÌeL ÈÏa ,··Ï ˙¯LÈ·e ˙eÓÈÓ˙·e ˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ¯tÒ‡Â«¬«≈¿»∆∆¡∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»
Ïk ¯ÎN Át˜Ó ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ú·h‰ ˙BpLÏ elÙ‡ E˙eL¯a Ïk‰ Èk ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿«¬ƒƒ«…ƒ¿¿¬ƒ¿««∆«¿≈«»¿«≈«¿«»
˙Ó‡a ··Ï ¯LÈa EÏ ˙B„B‰Ïe Ïlt˙‰Ï „ÈÓ˙ ‰kÊ‡Â ,‰Â‰È ¯LÈÂ ˜Ècˆ Èk .‰i¯aƒ¿»ƒ«ƒ¿»»¿…»¿∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿¿¿…∆≈»∆¡∆

:‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e∆¡»¿≈»ƒ¿À»¿»√»¿»

B�Ba¯e�¯ÊÚ ,"¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â ‰Â‰È Ï‡ ¯a„Ï ÈzÏ‡B‰ ‡� ‰p‰" ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒ¿«≈∆¿…»¿»…ƒ»»»≈∆»¿≈
Ú¯‰ ÚÈ�Î‰Ï e�˙lÙ˙ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ�Â ,EÈ�ÙÏ ˙eÓÏLa e�˙lÙ˙ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿∆«¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒ«»«
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˙Ó‡a „‡Ó ÌeˆÚ LÙ� ˙e¯ÈÒÓa EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ï e�kÊ˙e e�¯ÊÚ˙Â ,ÏÏÎaLÂ Ë¯ÙaL∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»¿««¿≈¿«≈¿ƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ∆∆»¿…∆¡∆
˙ÚLa È¯Ó‚Ï Ïha˙È Ïk‰ ÌM‚Ó‰ e�Ùe‚Â e�˙eLÈÂ e�¯ÓÁ Ïk Ïha˙iL „Ú ,BzÓ‡Ï«¬ƒ«∆ƒ¿«≈»»¿≈¿≈≈¿≈«¿À»«…ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«
Ì‰Ï ‰È‰L ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰ ˙BlÙ˙ BÓk ˙eÓÏLa e�˙lÙ˙ ‰È‰˙Â .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿≈¿¿ƒ«¬ƒƒ»ƒƒ∆»»»∆
¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ÏB„b‰ EÁÎa ‰kÊ� Ì‚Â ,˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ ‰lÙz‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«¿««¿ƒ¿«ƒ¿∆¿…¬«»¿«¿ƒ«¿«≈
Ì‰nÚ ÔÈÏlt˙Ó e�‡L Ï‡¯NÈ ÈÚLBÙe ÌÈÚL¯‰ ÏL ˙BlÙz‰ ÏL Ú¯‰ Ïk Ïh·Ïe¿«≈»»«∆«¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ»∆
¯Ù‡ ‰È‰iL „Ú ,‰M„wÏ ‡qk Ú¯‰Ó ˙BNÚÏÂ Ì‰lL Ú¯‰ Ïh·Ï ÁÎ e�Ï Ôz˙Â¿ƒ∆»…«¿«≈»«∆»∆¿«¬≈»«ƒ≈«¿À»«∆ƒ¿∆≈∆
¯Ù‡ eÈ‰È Èk ÌÈÚL¯ Ì˙BqÚÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ,‰M„w‰ ÈÏ‚¯ ˙Btk ˙Áz««««¿≈«¿À»ƒÀ«ƒ¿»∆»¿«∆¿»ƒƒƒ¿≈∆

."ÌÎÈÏ‚¯ ˙Btk ˙Áz««««¿≈∆

e�ÚÈLB˙ÂÌÚ Ë¯Ù·e ÏÏÎa e�ÓˆÚ ¯M˜Ï e�˙lÙ˙a ‰kÊpL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿ƒ≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»≈¿«≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Ì˙B‡ ıÈ˜‰Ïe ¯¯BÚÏ ‰kÊ�Â .¯ÙÚ È�ÎBL ÏL ÔÈ˙ÓL�Â ÔÈÁe¯ ÔÈLÙ�«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒ¿∆¿≈¿»ƒ»
¯M˜�e ."¯ÙÚ È�ÎBL e�p¯Â eˆÈ˜‰" :·e˙kL BÓk .„ÁÈ e�nÚ ÌlÎ eÏlt˙iL ,e�˙lÙ˙aƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿«¿À»ƒ»««¿∆»»ƒ¿«¿¿≈»»¿«≈
e�˙BlÙ˙a ıÈ˜‰Ïe ¯¯BÚÏ ‰kÊpL ,Ë¯Ù·e ÏÏÎa ,¯ÙÚ È�ÎBL ÌÚ ‰lÙz‰ ÏL ¯eac‰«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒƒ¿ƒ≈
¯¯BÚÏ ‰kÊ� Ì‚Â .e�wz˙�Â ÏebÏ‚a ¯·k e‡aL e�lL ‰ÓL�e Áe¯ LÙ� È˜ÏÁ Ïk»∆¿≈∆∆«¿»»∆»∆»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿∆¿≈
,¯ÙÚ È�ÎBL ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ÏL ˙BLB„w‰ ˙BÓLp‰Â ˙BÁe¯‰Â ˙BLÙp‰ Ïk ıÈ˜‰Ïe¿»ƒ»«¿»¿»¿«¿»«¿∆»««ƒƒ¿≈»»
ÚÓLz Ì˙eÎÊ·e .e�nÚ eÏlt˙iL Ìlk ˙‡ ¯¯BÚÏ ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„¿̃ƒ¬∆»»∆≈»¿≈∆À»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«

ÈL˜˙Â ,e�ÏB˜ ÔÈÊ‡˙Â ,„ÈÓ˙ e�˙lÙz,e��ÚÓÏ ‡ÏÂ Ì�ÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ,e�˙ÚÂL · ¿ƒ»≈»ƒ¿«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿»≈¿«≈»≈¿«¬»¿…¿«¬≈
:"Ì· ÈˆÙÁ Ïk È¯Èc‡Â ‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜Ï" :·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿ƒ¬∆»»∆≈»¿«ƒ≈»∆¿ƒ»

ÔÎ·eÁÎa ,ÏB„b‰ EÁÎ·e ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁa e�kÊ˙e ,È¯ÊÚ· ‰È‰˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»≈¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿«≈«¬»∆»¬ƒ¿…¬«»¿…«
˙BÏB˜ ‰LÏM‰ ÏÎ e�È˙BlÙ˙a Ôw˙Ï ‰kÊpL ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊe¿««ƒƒ¬ƒƒƒ∆ƒ¿∆¿«≈ƒ¿ƒ≈»«¿…»
,˙Bi·ÊBk ˙B�eÓ‡a ÌÈÏÙBp‰ ÏL ÌÈ˙eËLe ˙eÏÈÒk ÏB˜ Ì‰L ,ÌÈÚL¯‰ ÏL ˙BÚ¯‰»»∆»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ∆¡¿ƒ
ÌÈÙ¯ÁÓ‰ ÏL ˙B�BÈÊa‰ ÏB˜Â ,ÌÈÒ¯B˜t‡‰Â ÌÈ¯wÁÓ‰ ÏL ÌÈÙec‚Â ÌÈÙe¯Á ÏB˜Â¿≈ƒ¿ƒƒ∆«¿«¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿»¿ƒ
˙‡ e�È˙BlÙ˙ È„È ÏÚ Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊpL .ÌÈizÓ‡‰ ‰Â‰È È‡¯È ÌÈf·Ó‰Â¿«¿«ƒƒ¿≈¿…»»¬ƒƒƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈«¿≈¿ƒ≈∆
‰kÊ� Ìlk .È¯BÓ‡‰ Èk¯c ÏÎÂ Ï·‰Â ˙eËL ÏL ˙B�eÓ‡ ,˙Bi·ÊBk ˙B�eÓ‡ È�ÈÓ Ïk»ƒ≈¡¿ƒ¡∆¿»∆∆¿»«¿≈»¡ƒÀ»ƒ¿∆
˙Bi·ÊBk ˙B�eÓ‡a ÌÈÏÙBp‰ Ïk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,e�È˙BlÙ˙ È„ÈŒÏÚ Ïh·Ïe ¯aLÏ¿«≈¿«≈«¿≈¿ƒ≈¿«¬∆»«¿ƒ∆¡¿ƒ
‰kÊ�Â ,e�È˙BlÙ˙ È„È ÏÚ ‰ÓÏL ‰�eÓ‡ ÌaÏa Úa˜ÏÂ ,‰M„˜c ˙ÈizÓ‡ ‰�eÓ‡Ï∆¡»¬ƒƒƒƒ¿À»¿ƒ¿…«¿ƒ»¡»¿≈»«¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿∆
·l‰ ˙�eÎa ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰�eÎa EÈ�ÙÏ Ïlt˙‰Ïe ,e�È˙BlÙz ÏÚ e�aÏ Ïk ÌÈNÏ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈¿ƒ¿«≈¿»∆¿«»»¿»«¬»¿«»««≈
ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ·Ï ˙‡ Ôw˙Ï ‰lÙzaL ·l‰ ˙�ek È„È ÏÚ ‰kÊpL „Ú .˙Ó‡a∆¡∆«∆ƒ¿∆«¿≈«»««≈∆«¿ƒ»¿«≈∆≈«¿«¿ƒ
‰z‡ Èk .ÌÏÎN Ì˙B‡ ‡ÈËÁÈ ‡lL ,ÌÏÎN ˙‡ ÏÈÎ‰Ï ÌaÏ ÏÎeiL ÌÈÙBÒBÏÈt‰Â¿«ƒƒ∆«ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»∆…«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«»
e�Ï ÌÈÓ¯BbL ÌÈa¯‰ ˙B�a¯Á‰Â ÌÈÏe˜Ïw‰Â ÌÈÓ‚t‰ ÌˆÚ ˙‡ ,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È zÚ„È»«¿»¿…»¡…≈∆…∆«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«À¿»»«ƒ∆¿ƒ»
Ì˙ÓÎÁÂ ."ÌÈ�B·� Ì‰È�t „‚�Â Ì‰È�ÈÚa ÌÈÓÎÁ" Ì‰L ÌÈÙBÒBÏÈt‰Â ÌÈ¯wÁÓ‰«¿«¿ƒ¿«ƒƒ∆≈¬»ƒ¿≈≈∆¿∆∆¿≈∆¿ƒ¿»¿»»
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Ìa¯L Ë¯Ù·e .‰Ú¯‰ Ì˙ÓÎÁa „‡Ó „‡Ó Ï‡¯NÈ ÏÏÎÏ ÌÈ˜ÈfÓ Ì‰Â Ì˙ÓÎÁa¿»¿»»¿≈«ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈¿…¿…¿»¿»»»»»ƒ¿»∆À»
ÏÈÎ‰Ó ÔË˜Â ¯ÒÁ ÌaÏÂ ‡ÈÙBÒBÏÈt‰ ˙ÓÎÁa ÌÈ˜ÒBÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÙ‡B� Ì‰ ÌlÎk¿À»≈¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿««ƒ¿»¿ƒ»»≈¿»»≈»ƒ

˙B�˜Ï" ¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ,Ì˙ÓÎÁ ˙‡ÌÈ‡ÈËÁÓ Ì‰ Ôk ÏÚÂ ,"ÔÈ‡ ·ÏÂ ‰ÓÎÁ ∆»¿»»¬∆¬≈∆∆¡«ƒ¿»¿»»≈»ƒ¿«≈≈«¬ƒƒ
Ì˙BLÙ� ÌÈ„a‡Óe ÌÈ˙ÈÁLÓ Ì‰L È„ ‡ÏÂ ,‰Ú¯‰ Ì˙¯È˜ÁÂ Ì˙ÓÎÁ È„È ÏÚ ,¯˙BÈa¿≈«¿≈»¿»»«¬ƒ»»»»»¿…«∆≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿»
ÌÈ‡e¯w‰ Ï‡¯NÈ È�a ¯‡LÏ ˙B¯BÓÎÓe ˙B˙L¯ ÌÈN¯Bt Ì‰ Ìb Û‡ ,„·B‡ È„Ú¬≈≈««≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ
,‰l‡ e�È˙B¯B„a ˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ˙ÁtÒn‰Â Ú‚p‰ ‰˙Nt ¯L‡ „Ú ,Ìn˙Ï ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿À»«¬∆»¿»«∆«¿«ƒ¿««»»»«…¿≈≈∆
˙‡f‰ ‰¯v‰ ÌˆÚ zÚ„È „·Ï ‰z‡ ¯L‡ ."e�„cL Èk e�Ï ÈB‡" ,ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÚa«¬≈»«ƒ»ƒÀ»¿¬∆«»¿«»«¿»…∆«»»«…
ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚ ˙BÓÈÓ ‰˙ÈÈ‰� ‡Ï e‰Ók ¯L‡ .‡ÁÈLÓ ˙B·˜eÚa ÂLÎÚ e�ÈÏÚ ‰‡aL∆»»»≈«¿»¿¿¿ƒ»¬∆»……ƒ¿»»ƒ»¿≈

.ÌÈÓMaL e�È·‡ EÈÏÚ Ì‡ Èk ÔÚM‰Ï ÈÓ ÏÚ e�Ï»«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»∆»ƒ∆«»«ƒ

ÒeÁ,ÌÈ¯wÁÓ‰ ÏL ˙Bzk‰ ÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚ ˙È¯‡L ˙‡ Ïv‰Â ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ«¬…»≈¿«≈∆¿≈ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ»«ƒ∆«¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡·È ‡ÏÂ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .˙ÁL ¯‡·Ï ˙BÁ¯ÙÏ ˙BLÙ� ÌÈ„v‰ ÌÈÙBÒBÏÈt‰Â¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿…¿ƒ¿≈««¿…«¬∆¿…»…¿…
‰Úc ÌeL ‡ÏÂ ,Ì‰È˙B¯·qÓ ‰¯·Ò „ˆ ÌeL Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ·ÏÏe e�aÏÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿ƒ≈¿≈»«¿≈ƒ¿»≈«¿»»ƒ¿»≈∆¿…≈»
e�kÊz ˜¯ .Ì‰È˙BÈLwÓ ‡ÈL˜Â ÏeaÏa ÌeL ‡ÏÂ ,Ì‰È˙BÎe·nÓe Ì‰È˙BÚcÓ ‰Îe·Óe¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿¿À¿»ƒÀ¿≈∆«¿«≈
.ÌÏBÚÏ e�ÈÓÈ Ïk ¯eÓb ˙eËÈLÙ·e ˙eÓÈÓ˙a ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰¯Bza ˙Ba¯‰Ï¿«¿«»¿«¬ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»
e�È˙B·‡Ó e�ÏawL BÓk „·Ï ‰�eÓ‡ ÏÚ CÓÒ�Â ,e�eb È¯Á‡ ˙BÓÎÁ‰ Ïk CÈÏL�Â¿«¿ƒ»«»¿«¬≈«≈¿ƒ¿…«¡»¿«¿∆ƒ«¿≈¬≈
¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï Ák e�Ï Ôz˙Â .e�˙ÓÎÁÓ ÌÈa¯Ó ÌÈ·Bh‰ e�ÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ .ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«ƒ¿Àƒ≈»¿»≈¿ƒ∆»…«¿«¿ƒ«¿«≈
‰kÊ�Â .ÌÈÙBÒBÏÈt‰Â ÌÈ¯wÁÓ‰ Ïk ÏL ˙B¯f‰ ˙BÚc Ïk ˙‡ ˙BlÎÏe ¯˜ÚÏÂ Ïh·Ïe¿«≈¿«¬…¿«∆»≈«»∆»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿∆
:‰ÓÈÓz‰Â ‰¯B‰h‰Â ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡Ï ÌlÎ e·eLiL ,˙Ó‡‰ Ï‡ ÌaÏ ˙‡ CÙ‰Ï«¬…∆ƒ»∆»¡∆∆»À»∆¡»¿«¿»¿«¿»¿«¿ƒ»

e�kÊ˙ee�È·ÈB‡Â e�È‡�BOÓ e�Ï LiL ˙Bt¯Á‰Â ˙B�BÈÊa‰ Ïk Ïh·Ï e�¯ÊÚ˙Â ¿«≈¿««¿≈¿«≈»«ƒ¿¿«∆¿∆≈»ƒ¿≈¿¿≈
˙BÙ¯Á‰ Ïk CÙ‰Ï e�È˙BlÙ˙ È„È ÏÚ ‰kÊ�Â .˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆«¿≈¿ƒ≈«¬…»«¬»
„ÓÚÏÂ Ò�ÎÏÂ ÏÎÂ ÏkÓ e�ÓˆÚ Ïh·Ï ‰lÙz‰ ˙ÚLa ‰kÊ�Â .„B·ÎÏ ˙B�BÈÊa‰Â¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿≈ƒ…»…¿ƒ¿…¿«¬…
˙‡ ‡l‡ ,¯·c ÌeL Ê‡ ‰‡¯� ‡lL „Ú È¯Ó‚Ï e�˙eLÈ Ê‡ Ïh·�e CÏn‰ ÏÎÈ‰a¿≈««∆∆¿«≈»≈≈¿«¿≈«∆…ƒ¿∆»»»∆»∆
˙Bt¯Á‰ Ïk CÙ‰Ï ‰M„˜c ÏÎNÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰kÊpL „Ú ,‰‡¯� Bc·Ï C¯a˙È CÏn‰«∆∆ƒ¿»«¿«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈∆ƒ¿À»«¬…»«¬»

,ÌÈÙc‚Ó‰Â ÌÈÙ¯ÁÓ‰ ÏL ÌÈ¯eac‰ ÏÎa Ô�Ba˙‰Ïe .„B·ÎÏee‰˙iL ÌL¯ÙÏe ÌÙ¯ˆÏ ¿»¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ∆«¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿»¿»¿»¿»∆ƒ¿«
‰È‰˙Â ."„B·k ¯ÓB‡ Blk BÏÎÈ‰·e" :·e˙kL BÓk .C¯a˙È ÌM‰Ï „B·Î È¯Ó‡ Ì‰Ó≈∆ƒ¿≈»¿«≈ƒ¿»«¿∆»¿≈»À≈»¿ƒ¿∆
Ïk e�È˙BlÙ˙ È„ÈŒÏÚ Ôwz˙iL „Ú ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÏB„b ˙eÓÏLa e�˙lÙz¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿≈«∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈»
¯BkÊzL „Ú .¯a„na e�a¯ ‰LÓ Û¯OL ‰n„‡ ‰¯t‰ È„ÈŒÏÚ e�wz˙pL ÌÈ�ewz‰«ƒƒ∆ƒ¿«¿«¿≈«»»¬À»∆»«…∆«≈«ƒ¿»«∆ƒ¿
e�È˙BpÁz È„ÈŒÏÚ ˙B·‡ ˙eÎÊ ¯B‡ ıˆB�˙ÈÂ ,e�È˙BlÙ˙ È„ÈŒÏÚ e�È˙B·‡ ˙È¯a¿ƒ¬≈«¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈¿»«¿≈¿ƒ≈
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˙‡ ¯kÊz e�È˙B·‡ ˙eÎÊ È„ÈŒÏÚÂ ,„ÈÓz EÈ�t ÌÈlÁÓe ÌÈL˜·Ó e�‡L e�È˙BlÙ˙e¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆»ƒ¿«¿≈¿¬≈ƒ¿…∆
.‰f‰ ¯n‰ ˙eÏba Ìb Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„˜ ‰l‚˙e EfÚ ˙�ÈÎL¿ƒ«À∆¿«∆¿À«∆∆ƒ¿»≈««»«««∆

e�kÊ˙e¯Ó‚Ï ‰kÊpL „Ú ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï „ÈÓz ÚbÚb˙‰Ïe ˜˜BzL‰Ïe ÛÒÎÏ ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿…
LÈÁ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏÂ ÚÒ�Ï ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ d‡ÈˆB‰Ïe e�z·LÁÓ«¬«¿≈¿ƒ»ƒ…«∆«…«ƒ¿…«¿«¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
‰kÊ� Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚÂ .ÌÈÓeˆÚ‰ EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰¯‰Ó Ï«̃¿≈»¿«¬∆»«ƒ«¬»∆»¬ƒ¿«¿≈¿À«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆
ÌÈˆB¯ Ì‰M ‰Ó Ì‰· ‰‡¯� Ì‚Â .e�ÈÙ„B¯Â e�È·ÈB‡Â e�È‡�BN ÏL ÔÈÚ Ú¯Ó Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈≈««ƒ∆¿≈¿¿≈¿¿≈¿«ƒ¿∆»∆«∆≈ƒ
ı¯‡ ˙˘¯Ï EÓÓB¯ÈÂ ,Bk¯c ¯ÓLe ‰Â‰È Ï‡ ‰e˜" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .e�a ˙B‡¯Ïƒ¿»ƒÀ«ƒ¿»∆»«≈∆¿…»¿…«¿ƒƒ¿»∆∆»∆

:"‰�eÓ‡ ‰Ú¯e ı¯‡ ÔÎL ·BË ‰NÚÂ ‰Â‰Èa ÁËa .‰‡¯z ÌÈÚL¯ ˙¯k‰a¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿∆¿««…»«¬≈¿»∆∆¿≈¡»

B�Ba¯Èk Û‡ e�È‡�BOÓ „Á‡ „‚� „ÓÚÏ ÁÎ e�a ÔÈ‡ Èk ,zÚ„È ‰z‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»ƒ≈»…««¬…∆∆∆»ƒ¿≈«ƒ
˙eÎÊa EÈ�ÙÏ e�‡a ˜¯ ,el‡‰ ˙BÏB˜ LÏL ÚÈ�Î‰Ï ÁÎ e�Ï ÔÈ‡Â .Ìlk „‚�∆∆À»¿≈»…«¿«¿ƒ«»…»≈«»¿»∆ƒ¿
ÏB„b‰ ÌÁÎa eÚÈ�ÎÈÂ ,e�È�ÙÏ eÓÁlÈ Ì‰Â Ì‰a ÏÏk‰Ï e�kÊzL ˙Ó‡ È˜Ècˆ ÁÎÂ¿…««ƒ≈¡∆∆¿«≈¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»¬¿»≈¿«¿ƒ¿…»«»
e¯˜ÚÈÂ e¯aLÈÂ e�ÈÙ„B¯Â e�È‡�BN Ïk ˙‡ e�È�ÙÏ eÏÈtÈÂ ,el‡‰ ˙BÏB˜ ‰LÏM‰ Ïk ˙‡∆»«¿…»»≈¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿¿≈ƒ«¿¿««¿
ÏÎÂ ,˙Ó‡‰ ˙c˜� Ï‡ ÌÈ„b�˙n‰ Ïk ˙‡ ,‰Ú¯Ï e�ÈÏÚ ÌÈÓw‰ Ïk ˙‡ elÎÈÂƒ«∆»«»ƒ»≈¿»»∆»«ƒ¿«¿ƒ∆¿À«»¡∆¿»

‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡‰Â ¯Li‰ C¯cÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ e�˙B‡ ÌÈÚ�Bn‰Ìlk ,·Bh «¿ƒ»¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ∆∆«»»¿»¡∆ƒ¿¿«À»
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .e�zÈ ¯˜È EÓL „B·ÎÏÂ ,eÏtÈÂ eÚ¯ÎÈƒ¿¿¿ƒ…¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈ƒÀ«ƒ¿»∆»∆»»««ƒ

:"BËÙM‰a epÚÈL¯È ‡ÏÂ B„È· e�·ÊÚÈ ‡Ï ‰Â‰È ,B˙ÈÓ‰Ï Lw·Óe¿«≈«¬ƒ¿…»…««¿≈¿»¿…«¿ƒ∆¿ƒ»¿

e�¯ÊÚ˙Â˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯· e�kÊ˙e e�ÚÈLB˙Â ¿««¿≈¿ƒ≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆
‰kÊ�Â ,·BË ÈNBÚ ÌÈ˜Ècˆ ÏÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁƒ«¿≈»«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ≈¿ƒ¿∆
‡¯˜Ó ˙Ó‡a Ìi˜Ï e�kÊ˙e .Ï‡¯NÈŒı¯‡ ˙M„˜ È„ÈŒÏÚ ‰Â‰È È�t e�Ï ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»¿≈¿…»«¿≈¿À«∆∆ƒ¿»≈¿«≈¿«≈∆¡∆ƒ¿»

:"„ÈÓz ÂÈ�Ù eLwa ,BfÚÂ ‰Â‰È eL¯c" :·e˙kL∆»ƒ¿¿…»¿À«¿»»»ƒ

‰kÊ�ÂÌÏBÚÏ e�Èt CB˙Ï ‡·È ‡ÏÂ ÌÏBÚÏ ÏLk� ‡ÏÂ .˙eÓÏLa ‰lÁ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈¿…ƒ»≈¿»¿…»…¿ƒ¿»
e�ˆ¯‡Ï ·eL�Â ‰¯‰Ó e�˜„ˆ ÁÈLÓ e�Ï ‡È·˙Â .d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚƒ»∆…¿»«»»¿»ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»¿»¿«¿≈
‰M„˜a ¯eÓb ˙eÓÏLa ,Ô‰ÎÏ ‰¯B‰Ë ‰lÁ ˙�È˙� ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ� ÌLÂ ,·B¯˜a¿»¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«¿ƒ««»¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿À»

:‰ÏB„‚¿»

e�ÏÈv˙Â,ÌÏBÚÏ Ú¯‰ ÔÈÚ ÌeL e�a ËÏLÈ ‡lL „ÈÓ˙ e�Ú¯Ê ˙‡Â e�˙B‡ e�¯ÓL˙Â ¿«ƒ≈¿ƒ¿¿≈»¿∆«¿≈»ƒ∆…ƒ¿…»«ƒ»»¿»
,„ÈÓz EÎ¯·Ïe EÏ ˙B„B‰Ï ‰kÊ�Â .ÌÏBÚaL ‡¯·� ÌeMÓe Ì„‡ ÌeMÓƒ»»ƒƒ¿»∆»»¿ƒ¿∆¿¿¿»∆¿»ƒ
Ïk" ,‰ÓÈL�e ‰ÓÈL� Ïk ÏÚ „ÈÓ˙ e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÏ ‰„B�Â ,E˙l‰˙ ÈÙ ‡ÏnÈÂ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿…»¡…≈»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»»
È�ÏÈv‰ .BÏÊBbÓ ÔBÈ·‡Â È�ÚÂ epnÓ ˜ÊÁÓ È�Ú ÏÈvÓ ,EBÓÎ ÈÓ ‰Â‰È ‰�¯Ó‡z È˙BÓˆÚ«¿«…«¿»¿…»ƒ»«ƒ»ƒ≈»»ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ≈ƒ
.È�¯ˆ�z ÌÈÒÓÁ LÈ‡Ó ,Ú¯ Ì„‡Ó ‰Â‰È È�ˆlÁ .È�·bNz ÈÓÓB˜˙nÓ ,È‰Ï‡ È·ÈB‡Ó≈¿«¡…»ƒƒ¿¿«¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿…»≈»»»≈ƒ¬»ƒƒ¿¿≈ƒ



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 623 ִ ִ ַ ְּוביֹום

È˙ÈÒÁ Ea È‰Ï‡ ‰Â‰È .ÈLÙ� ¯Úz Ï‡ È˙ÈÒÁ ‰Îa ,È�ÈÚ ‰Â‰È ÌÈ‰Ï‡ EÈÏ‡ Èkƒ≈∆¡…ƒ¿…»≈»¿»»ƒƒ«¿««¿ƒ¿…»¡…«¿»ƒƒ
·¯wÓ ÈLÙ� ÌBÏL· ‰„t" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ ,"È�ÏÈv‰Â ÈÙ„B¯ ÏkÓ È�ÚÈLB‰ƒ≈ƒƒ»¿«¿«ƒ≈ƒƒÀ«»ƒ¿»∆»»»¿»«¿ƒƒ¿»
‡ÏÂ ‰Ê· ‡Ï Èk ,e‰e„ak ·˜ÚÈ Ú¯Ê Ïk ,e‰eÏÏ‰ ‰Â‰È È‡¯È .È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈¿…»«¿»∆««¬…«¿ƒ…»»¿…
·ÈLÈ ,ÈLÙ� ÈÎÓBÒa ‰Â‰È ,ÈÏ ¯ÊBÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰p‰ .ÚÓL ÂÈÏ‡ BÚeL·e È�Ú ˙e�Ú ıwLƒ«¡»ƒ¿«¿≈»»≈«ƒ≈¡…ƒ≈ƒ¿…»¿¿≈«¿ƒ»ƒ
Èk ,·BË Èk ‰Â‰È EÓL ‰„B‡ CÏ ‰ÁaÊ‡ ‰·„�a .Ì˙ÈÓˆ‰ EzÓ‡a È¯¯BLÏ Ú¯‰»«¿¿»«¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»∆¿¿»»∆ƒ¿¿…»ƒƒ
‰ÓLp‰ Ïk ,dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk ,È�ÈÚ ‰˙‡¯ È·ÈB‡·e È�ÏÈv‰ ‰¯ˆ ÏkÓƒ»»»ƒƒ»ƒ¿¿«»¬»≈ƒ…«¿»»¿«≈»«¿»»«¿»»

:"dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z¿«≈»«¿»

נותורה

הּבּכּורים ּבהקריבכםּוביֹום , ְ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ֶ 
ּבׁשבעתיכם, ליי חדׁשה  ֶ ֵֹ ֻ ָ ְ ָ ַ ָ ָ ֲ ָ ְ ִמנחה
ּכל לכם, יהיה קדׁש  ָ ֶ ָ ֶ ְ ִ ֶֹ ָ ְ ִמקרא
תעׂשּו: לא עבֹודה  ֲ ַֹ ָ ֲ ֶ ֶ ְמלאכת

כח) (במדבר

ּבחינתּכיא מּיׂשראל אחד ּבכל יׁש ִ ְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּבחינתֹו, לפי אחד וכל ְְְְִִֶַָָָמלכּות,
ׁשהּוא יׁש מלכּות. ּבחינֹות לֹו יׁש ְְִֵֵֵֶַּכן
מֹוׁשל ׁשהּוא ויׁש ּבביתֹו, ְְֵֵֵֵֶׂשֹורר
ּכל על מֹוׁשל ׁשהּוא יׁש וכן ְְֵֵֵֵֶַָּביֹותר,
ּבחינת לפי אחד ּכל – ְְִִֶַָָָָהעֹולם
ׂשרי ּבבחינֹות: לֹו. ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶַַָהּמלכּות
חמּׁשים וׂשרי מאֹות וׂשרי ְְֲֲִִִֵֵֵָָָאלפים

עׂשרֹות יח)וׂשרי ּובחינֹות.(שמות ְְֲֵָָ ִ 
היא אחד, ּבכל ׁשּיׁש הּזאת ְְִֵֶֶַַַָָֹהּמלכּות

– ּבאתּגליא ּובאתּכסיא. ְְְְְְְְְִִִַַַָָָּבאתּגליא
לפי אחד לכל ׁשּיׁש הּממׁשלה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהינּו
אּלּו על מֹוׁשל ׁשהּוא ְִֵֵֶַָּבחינתֹו,
ּבחינת ּכפי ּבאתּגליא, ְְְְְֲִִִִַַָָָהאנׁשים
הּוא, ּובאתּכסיא ּכּנ"ל. ׁשּלֹו ְְְְִֶַַַַַָהּמלכּות
ּבחינתֹו לפי אחד לכל יׁש ּגם ְְְִִִֵֶַָָָּכי
ּדהינּו ּבאתּכסיא, מלכּות ְְְְְְְִִַַַַָּבחינת
ׁשּום לֹו ׁשאין נראה ׁשּבאתּגליא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשאף
זה ּכל עם האנׁשים, אּלּו על ְֲִִֵֶֶַָָָָָממׁשלה
מֹוׁשל הּוא ּגדֹול, ּובהעלם ְְְְְִֵֵֶַָָּבאתּכסיא
הם נׁשמתם ּכי האנׁשים, אּלּו ְֲִִִֵֵַָָָָעל
זאת וגם ּתחּתיו. ונכנעים ְְְְְִִַַַָָָֹּתחּתיו
היא ּבאתּכסיא, מלכּות ׁשל ְְְְְִִִֶַַַָָהּבחינה
ׂשרי ּבבחינת: ּבחינתֹו לפי אחד ְְְְִִִִֵֶַָָָָלכל
אחד, ויׁש וכּו'. מאֹות וׂשרי ְְְֲִֵֵֵֶָָָאלפים
ממׁשלה, ׁשּום לֹו אין ְְְְִֵֶֶַָָָׁשּבאתּגליא



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרכד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּובהעלם ּבאתּכסיא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָואף־ על־ּפי־כן
הּדֹור, ּכל על מֹוׁשל הּוא ֵַַָָּגדֹול,
ּכל ּכי הּדֹור, צּדיקי ּכל על ֲִִִֵַַַַָָואפּלּו
ממׁשלּתֹו ּתחת ּכּלם הם ְְְִֵֵֶֶַַַָֻנׁשמֹותיהם
ּוכפּופים נכנעים וכּלם ְְְְִִִַָָֻּומלכּותֹו,
ּגדֹול, ּבהעלם ׁשהּוא רק ְְֵֵֶֶַָָאליו,

א)ּבבחינֹות מקטר(מלאכי מקֹום ּבכל : ְְְִִָָָֻ
עֹובדים ׁשהם ׁשאף לׁשמי; ְְִִִֵֶֶַָֻּומּגׁש
ּבהעלם זה ּכל על ְְֱֲִִֵֶֶַַָעבֹודת־ אלילים,
יתּברְך, אליו נכנעים ּכּלם הם ְְִִִֵֵַָָָָָֻּגדֹול
ׁשהּוא רק יתּברְך, אֹותֹו ְְְִִֶַַָועֹובדים
הּבחינה זאת כן ּכמֹו ּגדֹול. ְְְְִֵֵֶַָָֹּבהעלם
ׁשאף ּבאתּכסיא, מלכּות ְְְְִֶֶַַַָׁשל
עם ממׁשלה, ׁשּום לֹו אין ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשּבאתּגליא
מֹולְך הּוא ּגדֹול ּבהעלם זה ְְֵֵֶֶָָּכל
ונכנעים ּתחּתיו ּכּלם והם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֻעליהם,

ֵָאליו:

להׁשּתּמׁשוצריב לבלי אחד ּכל ְ ָ ִ ְְְִִִֵֶַָָ
ׁשּיׁש הּמלכּות ּבחינֹות ְְִִֵֶַַעם
ּתהיה ׁשּלא ּולצרּכֹו, להנאתֹו ְְְֲִֶֶַָָָֹלֹו
ּכעבד אצלֹו הּמלכּות ְְְְִֶֶֶַַּבחינֹות
ּבחינת ׁשּתהיה רק ּתאותֹו, ְְְֲִִֶֶַַַַָֹלמּלאת
ּבבחינת חֹורין, ּבן ּבבחינת ְְְִִִִִֶַַַַהּמלכּות

י) ּבן(קהלת ׁשּמלּכְך ארץ אׁשריְך :ְְֵֵֶֶֶֶַַ
ּבן אצלָך יהיה ׁשהּמלכּות ְְְְִִֶֶֶֶַַחֹורין,
להנאתָך. ּבֹו להׁשּתּמׁש לבלי ְְְְְֲִִִִֵַָָחֹורין,

ּבחינת ּדרֹורמרּדכיוזה מר ּבחינת , ְְִֶַָ ְ ֳ ַ ְְִַָ
קלט:) הּמלכּות,(חולין הינּו ׁשהּמרּות, ,ְְֶַַַַָ

להׁשּתּמׁש ׁשּלא וחרּות, ּדרֹור לּה ְְְְִֵֵֵֶַָֹיׁש
להּׁשם אם ּכי ּולצרּכֹו, להנאתֹו ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

ּבבחינֹות א)יתּברְך, לה'(עובדיה והיתה : ְְְְִִִַַָָָ
עם להׁשּתּמׁש ּדהינּו ְְְְְִִֵַַַָהּמלּוכה;
יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת ְְֲִֵַַַַַַָהּמלכּות
ּכל את ּולהֹוכיח להזהיר ְְְְְִִֶַַַָּדהינּו
אחד ּכל אליו, ׁשּנכנעים ְְִִֵֶֶַָָָָָהּנׁשמֹות
לֹו ׁשּיׁש הּמלכּות ּבחינֹות לפי ְְְְִִֵֶֶַַָואחד
הּוא אם הן ּובאתּכסיא. ְְְְְְִִִֵַַָָּבאתּגליא
ּולהֹוכיח להזהיר צריְך ּבביתֹו, ְְְְִִִֵֵַַָמֹוׁשל
ממׁשלה לֹו יׁש ואם ּביתֹו, ּבני ְְְִֵֵֵֶֶָָאת
ויֹותר יֹותר להזהיר עליו מּטל ְְְִֵֵֵַָָָֻיֹותר,
ׁשּלֹו: הּמלכּות ּבחינת לפי ְְְֲִִִֶַַַָאנׁשים,

ימיםוצריג אריכּות להמׁשיְך ְ ָ ִ ְְֲִִִַָ
ׁשּלא הּמלכּות, ְְֶַַֹלתֹוְך

ּבבחינֹות פז:)ּתהיה הרּבנּות(פסחים : ְְִִִֶַָָ
לפי אחד ּכל ּכי ּבעליה. את ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָמקּברת
ּבחינת הּוא לֹו, ׁשּיׁש הּמלכּות ְְְִִֵֶַַַַּבחינת
ּולהֹוכיח להזהיר עליו ׁשּמּטל ְְְִִֶֶַַָָָֻצֹופה,
לֹו ׁשּיׁש מּׁשרׁשֹו, ׁשהם האנׁשים ְֲִִֵֵֶֶֶָָָאת
הּוא ואם עליהם. מלכּות ְְְֲִִֵֶַַּבחינת
עֹוׂשה הּוא אזי אֹותם, ּומֹוכיח ְֲִִֶַַַָמזהיר
ּכמֹו נפׁשֹו, את ּומּציל ׁשּלֹו, ְְִֶֶֶַַאת

ג)ׁשּנאמר לבית(יחזקאל נתּתיָך צפה : ְְֱִֵֶֶֶַַֹ
רׁשע הזהרּת ּכי ואּתה וכּו', ְְְְְִִִֵַַָָָָָיׂשראל
ּבעֹונֹו הּוא וכּו', מרׁשעֹו ׁשב ְְְֲִֵַָֹולא
אבל הּצלּת. נפׁשָך את ואּתה ְְְְֲִֶַַַָָָָימּות
אזי אֹותם, ּומֹוכיח מזהיר אינֹו ְֲִִִֵַַַָאם

עליו שם)הענׁש שכתוב ּכן(כמו ועל , ְֵֶַָָָֹ
ועל־ ּכן ּבעליה. את מקּברת ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָהרּבנּות
ימים אריכּות להמׁשיְך לראֹות ְְְֲִִִִִַָָצריְך
ׁשּיּוכל ׁשּיראה ּדהינּו הּמלכּות, ְְְְְִֶֶֶַַַַלתֹוְך



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 625 ִ ִ ַ ְּוביֹום

אֹותם. ּולהֹוכיח איְךאלהזהיר ְְְִִַַַָ ֵ
ּכי אֹותם, ּולהֹוכיח להזהיר לֹו ְְְְִִִֶַַָָאפׁשר
אינם וגם להם, ּׁשּצריְך מה יֹודע ְִֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
צריכין ועל־ּכן אֹותם. להֹוכיח ְְְְִִִֵֶַַָאצלֹו
להֹוכיחם. איְך לידע ּכדי ּדעת, ְְִֵֵֵֶַַַָָלזה
על־ידי ּכן ּגם הּוא הּזה, לּדעת ְְֵֵֶַַַַַַָולבֹוא
ׁשאֹומרים וזה ּבעצמֹו. ימים ְְְְֲִִִֶֶַַָאריכת
עּקר ּכי מחּייו, יֹודע ׁשאינֹו ִִֵֵֵֶַַַָָָהעֹולם
ימים: מאריכּות מחּיים, הּוא ְֲִִִִֵֵַַָָהידיעה

על־ידיּכי הּוא ימים, לאריכּות לבֹוא ִ ְֲִִֵַַָָ
ׁשמא אֹוריתא ּכי הּתֹורה, ְְִֵֶַַָָָעסק

הּוא ּבריְך כה:)ּדקדׁשא דף י' ּוכמֹו(תיקון , ְְְְִָֻ
קֹורין אחד את לקרֹות ְְְִִִִֶֶֶָּכׁשּצריכין
לקרֹות ּכׁשּצריכין ּכן ּבׁשמֹו, ְְְְִִִִֵֶאֹותֹו
מּמּנּו להמׁשיְך ּכדי החּיים, חי ְְְִִִֵֶֶַַַַאת
לקרֹות צריְך ימים, ואריכּות ְֲִִִִִַַָָחּיים
הּוא ּוׁשמֹו ּכביכֹול, ּבׁשמֹו ְְְִִָאֹותֹו
עסק ׁשעל־ ידי נמצא, ּכּנ"ל. ְְִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹורה
ימים. האריכּות את קֹורין ֲִִִֶַָָָהּתֹורה,
הּתֹורה עסק על הּמלְך מזהר ּכן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻועל
ׁשהּוא מחמת העֹולם, מּכל ְֲִֵֵֶַָָָּביֹותר
ימים האריכּות את לקרֹות ְֲִִִִֶָָָצריְך
ׁשּכתּוב וזה ּכּנ"ל. הּמלכּות ְְְֶֶַַַַָלתֹוְך

הּמלְך יז)ּבפרׁשת עּמֹו(דברים והיתה : ְְְִֶֶַַָָָָ
יאריְך למען חּייו, ימי ּכל בֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָוקרא
ּכל בֹו וקרא וזה: ממלכּתֹו. על ְְְְִֶַַַָָָָימים
הינּו ּדיקא, ּבֹו וקרא – חּייו ְְְְֵַַַָָָָימי
את קֹורא הּוא הּתֹורה עסק ְֵֵֵֶֶֶַַָׁשעל־ידי

ּכ חּייוהחּיים ימי – חּייו ימי וזה: ּנ"ל. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
החּיּות, את ּכׁשּמקּבלין ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָּדיקא,

מּדה ּבלא ּכי ּבמּדה, לקּבלם ְְְְִִִִַָָָָֹצריְך
החּיּות את לקּבל אפׁשר אי ְְְְִִִֵֶֶַַָוצמצּום
ּכי אֹור, רּבּוי מחמת יתּברְך, ְֲִִִֵֵֵַַַָמהּׁשם
על־ ּכן הּנר, ּכּבּוי ּגֹורם הּׁשמן ִִֵֵֵֶֶַַַרּבּוי
זֹוכין וזה ּבמּדה, החּיּות לקּבל ְְְִִִִֵֶַַָָצריְך
היא הּתֹורה ּכי הּתֹורה. עסק ְִִֵֵֶַַַָָעל־ ידי
והּׁשם הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא, ׁשל ְְֵֶַַָָׁשמֹו
הּזה ׁשּבהּׁשם הּדבר, ׁשל הּכלי ְְִֵֶֶֶַַַַָָהּוא
ּכמֹו הּזה, הּדבר ׁשל החּיּות ְְִִֶֶַַַָָָנגּבל

ב)ׁשּכתּוב ׁשמֹו,(בראשית הּוא חּיה נפׁש : ְֶֶֶַָָ
ּכל ׁשל והחּיּות הּנפׁש נגּבל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבהּׁשם
האדם את ּכׁשּקֹורין ּכן ועל ְְִֵֶֶַָָָָָּדבר.
מחמת אצלֹו, ּתכף מזּמן הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָֻּבׁשמֹו,
והחּיּות הּנפׁש ּכל נגּבל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבהּׁשם
ׁשל ׁשמֹו הּוא הּתֹורה וכן ְְֵֶֶַָׁשּלֹו.
נגּבל ׁשּׁשם הינּו ְְִֶַַָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא,
היא הּתֹורה ּכי החּיים. מחי ִִִִֵַַַַַָהחּיּות
ּבהּתֹורה יׁש ּכי מּדֹות, ְְִִִֵַַָּבחינת
ּופרׁשּיֹות ּופסּוקים ותבֹות ְְִִִֵָָאֹותּיֹות
ׁשּבהם מּדֹות, ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַָָּוסדרים,
על־ידי ועל־ּכן ּבמּדה. החּיּות ְְְְִִִֵֵַַַָָנגּבל
הּקדֹוׁש־ ׁשל ׁשמֹו ׁשהּוא ְֶֶַַָָהּתֹורה,
מּדֹות, ּבחינת ׁשהּוא ְִִֶַָּברּוְך־הּוא,
על־ידי ּכי החּיּות, את לקּבל ְְְִִִֵֵֶַַַיכֹולים
ּוממׁשיכין החּיים, את קֹורים ְִִִִֶַַַַָהּתֹורה
ׁשהם הּמּדֹות, לתֹוְך החּיּות ְִִֵֶֶַַאת

ׁשּכתּוב וזה ימים. לט)ּבחינת :(תהלים ְְִִֶֶַָָ
ׁשהּתֹורה, הינּו היא; מה ימי ְִִֶַַַַַָָּומּדת

ׁשּכתּוב ּכמֹו מה, ּבחינת (דבריםׁשהיא ְְִִֶֶַָָ
והּמׁשּפטים;ו) והחּקים העדֹות מה :ְְְִִִֵַַָָָֻ
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ׁשעל ּכּנ"ל, וימים מּדֹות ּבחינת ְְִִִִֶַַַַָהיא
הּמּדֹות לתֹוְך החּיּות את קֹורין ְִִִֶַַָָידּה
אפׁשר היה לא זה ׁשּבלא ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹוהּימים,
אֹור. רּבּוי מחמת החּיּות את ְֲִִֵֵֶַַַלקּבל
ׁשעל־ידי – חּייו ימי ּכל בֹו וקרא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָוזה:
לתֹוְך החּיּות את קֹורא ְִֵֶַַָהּתֹורה
צריְך ועל־ ּכן ּכּנ"ל. והּמּדֹות ְְִִִֵַַַַַָָהּימים
ּכי ּדיקא, ּבּפה ּבּתֹורה ְֲִֶַַַַָָֹלעסק
ּבׁשמֹו אחד את לקרֹות ְְְְִִִִֶֶֶָּכׁשּצריכין
אפׁשר ואי ּדיקא, ּבּפה לקרֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָצריְך

ּבמח ּבׁשמֹו ּכןלקרֹותֹו ּבעלמא. ׁשבה ְְְְְֲִִֵַָָָָ
החּיים חי את לקרֹות אפׁשר ְְִִִֶֶַַַָאי
ולא הּפה, על־ידי אם ּכי ְְְִִִֵֶַַֹּבׁשמֹו
ׁשאמרּו וזה לבּדּה. הּמחׁשבה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָעל־ ידי

לברכה זכרֹונם נד)חכמינּו ּכי(עירובין : ְְֲִִִֵָָָָ
למֹוציאיהם – למֹוצאיהם הם ְְְִִֵֵֵֶֶַחּיים
ׁשעל־ ּדיקא, ּבּפה למֹוציאיהם ְְִֵֶֶֶֶַַַַָּבּפה.
על־ נמצא, ּכּנ"ל. לחּיים זֹוכה ְְְִִֵֶֶַַַַָידי־זה
אריכּות ממׁשיכין הּתֹורה, עסק ְְֲִִִֵֵֶַַָידי
הּדעת ּכי לדעת, זֹוכה ואז ְְִִֶַַַַַָָימים,
ּכמֹו החּיּות, ּבעצמֹו הּוא ְְְְִֵֶַַַוהּׂשכל

ז)ׁשּכתּוב את(קהלת ּתחּיה החכמה : ְְֶֶֶַַָָָ
החּיּות. עּקר הּוא הּׂשכל ּכי ְִִִֵֶֶַַַָָּבעליה,
לקרב יכֹולים הּדעת, ְְְְִֵֵֶַַַַָועל־ ידי־ זה
להֹוכיח: ׁשּצריכין מי את ְְְִִִִִֶֶַַּולהֹוכיח

ּוכׁשהּׁשםּכי הסּתרֹות, ׁשני יׁש ִ ְְְֵֵֵֶַַָ
אחת, ּבהסּתרה נסּתר ְְְְִִַַַַָָָָיתּברְך
אף־ אְך למצאֹו, מאד קׁשה ּכן ְְְֵֶַַַָָֹּגם
ּבהסּתרה נסּתר ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַָָָעל־ ּפי־ כן,
עד ולחתר ליגע אפׁשר ְְֲִֶַַַַַָֹאחת,

ׁשּיֹודע מאחר יתּברְך, אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּימצא
אבל מּמּנּו, נסּתר יתּברְך ְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהּׁשם
ּתֹוְך ּבהסּתרה נסּתר יתּברְך ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכׁשהּׁשם
ּבעצמּה ׁשההסּתרה ּדהינּו ְְְְְְֶַַַַַָָָָָהסּתרה,
יֹודע ׁשאינֹו ּדהינּו מּמּנּו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַנסּתרת
– מּמּנּו נסּתר יתּברְך ׁשהּׁשם ְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלל
אֹותֹו, למצא ּכלל אפׁשר אי ְְְֲִִֶַָָֹאזי
מהּׁשם ּכלל יֹודע ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֵֶַַַַָמאחר

ּבחינת וזה לא)יתּברְך. ואנכי(דברים : ְְְְִִִֶַַָָֹ
ׁשאסּתיר ּדהינּו אסּתיר; ְְְְְִִֵֶַַַַהסּתר
ׁשהּׁשם ּכלל ידעּו ׁשּלא ְְְֵֵֶֶַַַָָָֹההסּתרה,
יכֹול אינֹו ּבוּדאי ואזי נסּתר. ְְְֲִִֵַַַַַָָָיתּברְך
ׁשאינֹו מאחר יתּברְך, אֹותֹו ְְִִֵֵֶַַַָֹלמצא
אֹותֹו לבּקׁש ׁשּצריְך ּכלל ְְִֵֵֶַַָָיֹודע
ׁשהּׁשם ּכלל יֹודע אינֹו ּכי ְְִִֵֵֵֶַַַָָיתּברְך,
ההסּתרה ּכי מּמּנּו, נסּתר ְְְִִִִֶַַַָָָָיתּברְך
ּבאמת אבל ּכּנ"ל. נסּתרת ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָּבעצמּה
ואפּלּו ההסּתרֹות, ּבכל ְְֲֲִִַַַָָאפּלּו
ּבוּדאי הסּתרה, ׁשּבתֹוְך ְְְְְֶַַַַַָָָָּבההסּתרה
ּכי יתּברְך, הּׁשם מלּבׁש ׁשם ְְִִֵַַַָָָֻּגם
ּבֹו יהיה ׁשּלא ּדבר ׁשּום אין ְְִֵֶֶַַָָֹּבוּדאי
חּיּותֹו ּבלעדי ּכי יתּברְך, הּׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַָחּיּות
ּבוּדאי ועל־ ּכן ּכלל. קּיּום לֹו היה ְְְִֵַַַָָָֹלא
ּובכל הּמעׂשים, ּובכל הּדברים, ְְְְֲִִַַַָָָָּבכל
יתּברְך, הּׁשם ׁשם מלּבׁש ְְֲִֵַַַַָָָָֻהּמחׁשבֹות,
וׁשלֹום, חס אם, ואפּלּו ְְֲִִִַַָָּכביכֹול.
ּכרצֹון ׁשּלא ׁשהּוא עברה, ּדבר ְְֲִִֵֶֶַָֹעֹוׂשין
יׁש ּבוּדאי זה ּכל עם יתּברְך, ְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשם
ׁשהּוא אְך יתּברְך, הּׁשם חּיּות ְִִֵֶַַַָָׁשם
היא והּתֹורה ּגדֹול. ּובצמצּום ְְְְְִִֵֶַָָּבהעלם
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ׁשּבכל נמצא, ּדבר, ּכל ׁשל ְְִִֶֶַָָָָָהחּיּות
אפּלּו הּמחׁשבֹות, ּובכל ְְֲֲִִַַַָָָהּדברים
עברה, ׁשל ּומעׂשה דּבּור ֲֲֲִֵֶֶַַָָָמחׁשבה
התלּבׁשּות ּכן ּגם ׁשם יׁש וׁשלֹום, ְְְִֵֵַַַָָחס
ּובצמצּום ּבהעלם ׁשהּוא אְך ְְְְִֵֶֶַַָהּתֹורה,

הסּתרֹות: ּבבחינת ְְִִַַָָּגדֹול,

ּכמֹוּכי ּכהּתר, לֹו נעׂשה – וׁשנה עבר ִ ְְְֲֵֶַַָָָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

פו:) הּוא(יומא העברֹות ׁשעל־ ידי ּדהינּו ,ְְְֲֵֵֶַַָ
ועֹוׂשה חּיים, אלקים ּדברי ְְְֱִִִֵֵֶַַֹמהּפְך
ׁשּנעׂשה עד ּבּתֹורה, אחרים ֲֲִִֵֵֶֶַַַָצרּופים

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתר, ה)מאּסּור :(ישעיה ְִֵֵֶֶָ
רע ולּטֹוב טֹוב לרע האמרים ְְִַַָָָֹהֹוי
העברֹות ּבתֹוְך ׁשאפּלּו נמצא ְְְֲֲִִֵֶָָוכּו'.
נמצא יתּברְך, הּׁשם חּיּות ׁשם ְְְִִִֵַַָָָָֻמלּבׁש
ׁשם מלּבׁש העברֹות ּבתֹוְך ְְֲֲִֵֶָָָֻׁשאפּלּו
אֹותּיֹות ּדהינּו יתּברְך, הּׁשם ְְְִִִֵַַַָחּיּות
ּדהינּו ּבהעלם, ׁשהּוא רק ְְְְֵֶֶַַַָהּתֹורה,
ׁשל הּצרּופים הפְך העברֹות ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמחמת
הּתר, מאּסּור ׁשּנעׂשה עד ֲִֵֵֶֶַַַָָהּתֹורה,
לֹו נעׂשה וׁשנה עבר לעיל: ְְְֲִֵַַַַָָָָּכּנזּכר
אחת. הסּתרה ּבחינת וזה ְְְְִֵֶֶַַַַָָּכהּתר;
מּמּנּו נסּתר יתּברְך ְְְִִִֵֶֶַַָָּוכׁשהּׁשם
הּנ"ל ּבחינה ּדהינּו אחת, ְְְְְִַַַַַַָָָּבהסּתרה
מאד קׁשה ּכן ּגם ּכהּתר, לֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנעׂשה
לֹו נעׂשה ׁשּכבר מאחר ְְְֲֵֶַַַָָָלמצאֹו,

זה ּכל עם אבל ליגעּכהּתר, אפׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
יתּברְך אֹותֹו ׁשּימצא עד ְְְֲִִֶַַַָָֹולחתר
יֹודע ׁשעל־ ּכל־ ּפנים מאחר ְִֵֵֶַַַַָָׁשמֹו,
ׁשהּׁשם אף על־ ּכן, ּכהּתר. לֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּנעׂשה

לֹו נעׂשה ּוכבר מּמּנּו, נסּתר ְְְֲִִִֶֶַַָָָיתּברְך
אפׁשר זה ּכל עם ּכהּתר, ְְֲִֵֵֶֶֶָָָהעברֹות
מה ּדהינּו ּבעצמֹו, זה לּבֹו אל ְְְְִִֶֶֶַַַָׁשּיׁשיב
לֹו נעׂשה לבחינת והּגיע ְְֲִִִִֶַַַַָָּׁשּנפל
מּזה, ׁשּיצא עד ויחּתר ויבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּכהּתר,
מּזה יֹודע ּפנים ּכל ׁשעל ִִֵֵֶֶַַַַָָמאחר
ׁשּיׁש ּדע, אבל ּכהּתר. לֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה
הסּתרה. ּבתֹוְך הסּתרה ּבחינת ְְְְִַַַָָָָעֹוד
נסּתרת, ּבעצמּה ׁשההסּתרה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָּדהינּו
יתּברְך ׁשהּׁשם ּכלל יֹודע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּכלל יֹודע ּׁשאינֹו ּדהינּו מּמּנּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנסּתר
ּכל רק להּתר, האּסּור אצלֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנהּפְך
למיׁשֹור לֹו ּדֹומֹות רעים ְְִִִַָָהּדברים
חס אם, הינּו וׁשלֹום. חס ְְִַַַָָּגמּור,
עֹוׂשה וׁשנה, ׁשעבר אחר ְְֶֶַַַָָָָוׁשלֹום,
נסּתר אזי וׁשלֹום, חס עברֹות, ְְֲֲִֵֵַַָָיֹותר
לֹו ׁשּנעׂשה ׁשּידע זאת אפּלּו ֲֲִִֵֶֶֶַַָֹמּמּנּו
מּׁשּום ּכלל יֹודע ׁשאינֹו רק ְְִֵֵֵֶֶַַָּכהּתר,
ּבעיניו. יׁשר הּוא והּכל אּסּור, ְְְִִֵַָָָֹנדנּוד
הסּתרה ׁשּבתֹוְך הסּתרה ּבחינת ְְְְְִֶֶַַַָָָָוזה

ּכּנ נסּתרת ּבעצמּה ׁשההסּתרה "ל.– ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבתֹוְך ההסּתרה ּבתֹוְך ּגם ְְְֱֶֶֶַַַָָּובאמת
הּׁשם מלּבׁש ׁשם ּגם ְְֵַַַַָָָָֻההסּתרה,
ּכי הּתֹורה, אֹותּיֹות ּדהינּו ְְְִִִַַַָָיתּברְך,
ּכּנ"ל, ּדבר לׁשּום חּיּות אין ְְִִֵַַָָָָּבלעדיו
הפְך העברֹות רּבּוי ׁשעל־ידי ְֲִֵֵֶַַַָָרק
עד לגמרי, חּיים אלקים ְְְֱִִִֵֵַַַֹּדברי
הּתֹורה מחכמֹות אצלֹו ְְְֵֶֶֶַַָָׁשּנהּפְך
אפּלּו ּכלל יֹודע ׁשאינֹו עד ְְֲִִֵֵֶַַַָלפתּיּות,
ּכּנ"ל, ּכהּתר לֹו ׁשּנעׂשה ּבעצמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַָזה
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הסּתרה ׁשּבתֹוְך הסּתרה ּבחינת ְְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשּזה
ההסּתרֹות לגּלֹות צריְך ּכן על ְְִֵַַַַַַָָּכּנ"ל.
אריכּות ׁשּממׁשיְך על־ ידי וזה ְְְִִֵֶֶַַַַַהּנ"ל,
ּבחינת ׁשהּוא הּמלכּות, לתֹוְך ְְְִִֶַַַָימים
יּוכלש הּדעת זה ידי ועל ּכּנ"ל. ְְֵֶַַַַַַַַַּדעת
ההסּתרה ּבתֹוְך ׁשאפּלּו ְְֲִֵֶַַַָָלידע,
ההסּתרה ּבתֹוְך ואפּלּו ְְְְֲִַַַַָָָּבעצמּה,
הּׁשם מלּבׁש ׁשם ּגם הסּתרה, ְְְֵֶַַַָָָָֻׁשּבתֹוְך
ׁשּיֹודע ּומאחר הּתֹורה. ּדהינּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָיתּברְך,
ׁשם יׁש ההסּתרֹות ּבתֹוְך ְְֲִֵֶַַָָׁשאפּלּו
נתּגּלין ּבעצמֹו מּזה יתּברְך, ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּׁשם
ּתֹורה. מהם ונעׂשה ְְֲֵֶֶַַַָָההסּתרֹות,
הסּתרה ׁשּבתֹוְך מהסּתרה ְְְֲִֵֶַַַָָָָואפּלּו
ׁשם ּגם ּבאמת ּכי ּתֹורה. ֱֲִֶֶֶַַָָנעׂשה
ּתֹורה הינּו יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵַַַָָָֻמלּבׁש
יֹודעין היּו ׁשּלא מחמת רק ְֲִֵֶַַַַָֹּכּנ"ל,
ּבעצמֹו זה ׁשם, נסּתר יתּברְך ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשהּׁשם
ותכף, ההסּתרֹות. ּבחינת ְְְִֵֶַַַָהּוא
ׁשם, נסּתר יתּברְך ׁשהּׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּיֹודעין
נתהּפכה ּבעצמֹו ְְְְְִֵֶַַַָעל־ ידי־ זה
ונעׂשה ההסּתרה, ׁשּבתֹוְך ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָההסּתרה
ׁשּנסּתר הּתֹורה והחזרה ּדעת, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻמּמּנה
ׁשהּׁשם ׁשּיֹודע מאחר לדעת, ְֵֵֵֶֶַַַַַַָּכאן
ׁשּנחזר וכיון ׁשם. נסּתר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָיתּברְך
לדעת, הסּתרה ׁשּבתֹוְך ְְְְֶַַַַַָָָָההסּתרה
הּתֹורה אזי ּתֹורה, מּמּנה ְֲֲִֶֶַַַָָָונעׂשה
ּבבחינת: אֹותם, מֹוכיחה ְְְִִִַַָָָּבעצמּה
מתי עד קּמיהּו: מכרזת ְְְֶֶַַַַַַָָאֹוריתא

פתי ּתאהבּו אחריּפתיים לו, דף שמיני (זוהר ְְֲִִֵֶָ
קכו) נשא מכרזתנח, הּתֹורה ּבאמת ּכי .ְֱִֶֶֶֶַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתמיד, ּומֹוכיחה ְְִִֶֶֶָָָוצֹועקת
א) עד(משלי וכּו' ּתקרא המּיֹות ּבראׁש :ְְְִִַָֹֹ

ׁשאינֹו רק וכּו', ּתאהבּו ּפתים ְְְֲִֵֵֶַַָָמתי
מחמת הּתֹורה, ׁשל הּכרּוז קֹול ְֲֵֵֶַַַַָׁשֹומע
ׁשּנתּגּלּו ּומאחר הּנ"ל, ְְִֵֶַַַַַַַָההסּתרֹות
מהם ונעׂשה ההסּתרֹות, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָונחזרּו
ּתכף אזי ּכּנ"ל, הּדעת על־ ידי ְֲֵֵֶַַַַַַַָּתֹורה,
הּתֹורה ּתֹורה, מהם ְֲֵֶֶַַָָָּכׁשּנעׂשה
מתי עד אֹותם: מֹוכיחה ְְִַַַָָָָּבעצמּה

ּכּנ"ל. וכּו' ׁשּכתּובּפתים לא)וזה :(שם ְְְִֶֶַַָָ
ׁשעל־ידי – ּבחכמה ּפתחה ְְְְִֵֶַָָָָָּפיה
ׁשעל־ ידי־ זה הּנ"ל, ודעת ְְְֵֶֶַַַַַַָָהחכמה
ּתֹורה מהם ועֹוׂשין ההסּתרֹות, ְְְִִֵֶַַַָָמגּלין
הינּו ּפתחה; ּפיה זה: ידי על ְְְִֵֶַַַַָָָּכּנ"ל,
– קּמיהּו מכרזת אֹוריתא ְְְְִֶֶַַַַַָּבחינת
ּפיה ּפֹותחת ּבעצמּה ְְִֶַַַַָָָׁשהּתֹורה
ׁשעל נמצא, ּכּנ"ל. אֹותם ְִִֶַַַָָָּומֹוכיחה
ממׁשיכין ידּה ׁשעל הּתֹורה, עסק ְְִִֵֵֶֶַַַָָָידי
על ּכי הּמלכּות, לתֹוְך ימים ְְֲִִִַַַָאריכּות
הּימים לתֹוְך החּיּות ממׁשיכין ְְִִִִַַַָָָידּה
זֹוכין זה ועל־ ידי ּכּנ"ל, ְְְִִֵֶַַַַוהּמּדֹות
יכֹולין על־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְְִֵֶַַַַַלדעת
מאד הרחֹוקים את אפּלּו ְְְֲִִִֶַָֹלהֹוכיח
הסּתרה ּבבחינת יתּברְך, ְְְִִִֵֵַַַַָָָמהּׁשם

ּכּנ"ל: הסּתרה ְְֶַַַָָׁשּבתֹוְך

מרּדכיוזה ויֹום יֹום ּובכל ּפרּוׁש: ְ ֶ ְְְֵַָָָ
הּנׁשים ּבית חצר לפני ְְֲִִִֵֵֵַַַָמתהּלְך

ב)וכּו' –.(אסתר ּבחינתמרּדכי זה ְָ ְ ְ ָ ְִֶַ
ּכּנ"ל. –הּמלכּות ויֹום יֹום זהּובכל ְְַַַַ ָ ָ ֶ

ממׁשיכין ידּה ׁשעל הּתֹורה, ְְִִִֶַַַַָָָּבחינת



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 629 ִ ִ ַ ְּוביֹום

ּכּנ"ל. והּמּדֹות להּימים חצרהחּיּות ְְֲִִִַַַַַָ ַ 
– חיצֹונּיּותּבית ּבחינת זה ֵ ְִִִֶַ

ודּבּורים, מחׁשבֹות הינּו ְְְֲִִִִַַָּופנימּיּות,
אף ׁשם, יתּברְך הּׁשם נסּתר ְְְִִֵֶַַַָָָָֻׁשּבכּלם
הרחֹוקים ׁשל והּדּבּורים ְְֲִִִֶַַַָָהּמחׁשבֹות

וזה: יתּברְך. ּביתמהּׁשם חצר ְְֲִֵֵֶַַָ ַ ֵ 
– וקפצּוהּנׁשים ׁשּנׁשּו מּלׁשֹון ַ ָ ִ ְְְִֶָָ

עֹולם ׁשל ׁשּנתרחקּו(א)מּמקֹומֹו , ְְֲִִֶֶַָ
קצת היּו ׁשּכבר ויׁש יתּברְך. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָמהּׁשם
ׁשכחּו ׁשּכבר אְך יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָאצל
לׁשֹון – הּנׁשים וזה: יתּברְך. ְְְִִֶַַָָאֹותֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו מא)ׁשכחה, ּכי(בראשית ְְִִֶָָ
את ׁשכחּו ׁשּכבר וכּו', אלקים ְְְֱִִֶֶַַָָֹנּׁשני
זֹוכרים עּתה ׁשּגם ויׁש יתּברְך. ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשם
ׁשּנׁשתה אְך יתּברְך, הּׁשם ְְִֵֶֶַַַָָָאת

להתּגּבר(ב)ּגבּורתם ידם לאל ואין , ְְְְְִֵֵֵַָָָָ
ּבׁשם נקראים זה ּובׁשביל יצרם. ְְְְִִִִִֵֶַָָעל
הּנ"ל: ּבחינת ׁשלׁש מחמת ְֲִִֵַַַַָָֹנׁשים,
ׁשהם ויׁש וכּו', וקפצּו ׁשּנׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָּבחינת

ו ׁשכחה ׁשהםּבבחינת ויׁש כּו', ְְְְִִִֵֵֶַָ
ועל ּכּנ"ל, ּגבּורתם נׁשתה ְְְְִִַַַַָָָָּבבחינת
מהּׁשם רחֹוקים הם זה ּכל ְְִֵֵֵֵֶַָידי
מהם נסּתר יתּברְך והּׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיתּברְך,
ּומרדכי, הּנ"ל. הסּתרֹות ְְְְִִַַַַַָָּבבחינת
יכֹול הּוא הּמלכּות, ּבחינת ְְְִַַַַָהינּו
עסק ידי על אֹותם, ּולהזהיר ְְְְִִֵֵֶַַַָלהֹוכיח
ּומּדֹות ימים ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶַַָָהּתֹורה,
לדעת, זֹוכין ׁשעל־ ידי־ זה ְְִֵֶֶַַַַַּכּנ"ל,
מגּלין הּזה הּדעת ְְִֵֶֶַַַַַַׁשעל־ידי

ועֹוׂשין הסּתרה, ׁשּבתֹוְך ְְְְִֶַַַָָָָההסּתרה
אֹוריתא ואזי ּכּנ"ל, ּתֹורה ְֲִֶַַַַַָָָמּמּנה

וזה: ּכּנ"ל. קּמיהּו אתמכרזת לדעת ְְְֶֶֶַַַַַָ ַ ַ ֶ 
– אסּתר עֹוׂשהׁשלֹום זה ידי ׁשעל ְ ֶ ְ ֵ ְֵֶֶֶַ

הסּתרה, ׁשּבתֹוְך מהסּתרה ְְְֵֶַַַַָָָָּדעת
הסּתר ּבחינת: אסּתר, ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשהיא

וזה: –אסּתיר. ּבּה ּיעׂשה ּומה ְְִֶַַ ֵ ָ ֶ ָ 
הינּו מה, ּבחינת מההסּתרה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשעֹוׂשה
וכּו' העדֹות מה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֵֶָָָָּתֹורה,
ׁשּגם ׁשּיֹודע ּבעצמֹו מּזה ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל.
יׁש הסּתרה ׁשּבתֹוְך הסּתרה ְְְְֵֶַַָָָָּבתֹוְך
נעׂשה ּבעצמֹו מּזה יתּברְך, הּׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָׁשם
אֹוריתא ואזי ּתֹורה, ּדהינּו ְְְֲַַַַַַָָּדעת,
ּבעצמֹו וזה ּכּנ"ל. קּמיהּו ְְְְְֶֶֶַַַַַַמכרזת
עליו ׁשּמּטל הּתֹוכחה, ְִֶַַָָָָָֻּבחינת
על ּגֹורם ּכי ּכּנ"ל, ּולהֹוכיח ְְְִִִֵַַַַַלהזהיר
אֹותם ּתֹוכיח ׁשהּתֹורה הּדעת ְִֵֶַַַַַָָידי
הּוא הּזאת, הּתֹוכחה ועל־ ידי ְְֵַַַַַָָֹּכּנ"ל,
לתֹוְך ימים אריכּות ְְֲִִִַָממׁשיְך
ּבבחינת ּתהיה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַֹהּמלכּות,
ׁשּזהּו ּבעליה, את מקּברת ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרּבנּות
לֹו ׁשּיׁש האנׁשים את מֹוכיח ְֲִִֵֵֶֶֶַָָּכׁשאין
על־ אבל ּכּנ"ל. וכּו', עליהם ְְֲֲֵֶֶַַַָָָממׁשלה
ׁשעל־ ידי־ זה הּנ"ל, הּתֹורה עסק ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָידי
ּבחינת ימים ואריכּות חּיים ְְֲִִִִִַַַַָממׁשיְך
מכרזת אֹוריתא אׁשר עד וכּו', ְְְֲֶֶֶַַַַַָּדעת
נמצא אֹותם, ּומֹוכיחה ְְִִַַָָָקּמיהּו,
הרּבנּות אין אזי ּתֹוכחה. ידי ְֲֵֵֵֶַַָָָָׁשּיֹוצא
ממׁשיְך ּכי ּכּנ"ל, לֹו מּזקת ְְְִִֶֶַַַַַַוהּמלכּות

שם.(‡) רש"י ועיין לב, בראשית ― הנשה גיד נא.(·)מלשון ירמיה הכתוב לשון



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרל ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ידי על הּמלכּות לתֹוְך ימים ְְְֲִִֵַַַָאריכּות
ׁשעל־ידי נמצא, ּכּנ"ל. ְְִֵֶַַַַָָָהּתֹוכחה
ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ימים, ְֲִִִֶַַַָאריכּות
על־ ידי־ הּתֹורה, על־ ידי ְְְִִֵֵֶַַַַָׁשּממׁשיכין
ימים אריכּות ממׁשיכין ּבעצמֹו ְְְֲִִִִֶַַָזה

ּכּנ"ל: הּמלכּות לתֹוְך ְְַַַַַַהּנ"ל

ּתֹוְךודע,ד הּמלּבׁש ׁשהּתֹורה ְ ַ ְֶַַָָֻ
ׁשּבתֹוְך ְְֶַַָָההסּתרה
הינּו ּדיקא, ּגבֹוּה ּתֹורה היא ְְְִַַַַָָָָָהסּתרה,

צריכהס ׁשהיא מחמת ּכי ּתֹורה, תרי ְְֲִִִִֵֵֶַָָ
ּכאּלּו, נמּוכים ּבמקֹומֹות ְְְְִִִֵֵַָלהתלּבׁש
עד הרּבה, ׁשעברּו אּלּו אצל ְְְֵֵֵֶֶַַַָהינּו
ׁשּבתֹוְך ּבהסּתרה מהם ְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשּנסּתר
יתּברְך הּׁשם חׁשב ּכן על ְְִֵֵַַַַַָָָָהסּתרה,
ּפׁשטי ׁשם להלּביׁש לבלי ְְְְֲִִִֵַַָָָמחׁשבֹות
לינק הּקלּפֹות יּוכלּו לבל ְְְִִַַָֹּתֹורה,
מאד. ּגדֹול הּפגם ויהיה הרּבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָֹמּׁשם
ׁשם ּומלּביׁש מסּתיר הּוא ּכן ְְִִֵַַַָעל
ּתֹורה, סתרי ּדיקא, ּגבֹוּה ְְִֵַַָָָָּתֹורה

ּבעצמּה ה' ּתֹורת ׁשּלא(ג)ׁשהיא ּכדי , ְְְִֵֶֶַַָֹ
הרּבה, מּׁשם לינק הּקלּפֹות ְְְִִִֵַַָֹיּוכלּו

יב)ּבבחינת ּבארץ(שמות ועברּתי : ְְְְִִִֶֶַַָ
ולא אני מלאְך, ולא אני ְְְְֲֲִִִִַַָֹֹמצרים,
ּבארץ ּכי וכּו'. ולא ה' אני ְְְֲִִִֶֶַַָֹהּׁשליח,
מאד, הּקלּפֹות מקֹום ׁשּׁשם ְְְְִִִֶַַָֹמצרים
הּׁשם ּומסּתר מלּבׁש ּדיקא ׁשם ּכן ְְְֵֵַַַָָָָֻֻעל
מּמׁש, ה' ּתֹורת הינּו ּבעצמֹו, ְְְְִַַַַַָָיתּברְך
מההסּתרה ּדיקא ּכן על ּתֹורה. ְְְִֵֵֵַַַַָָָָסתרי
ּומהּפכּה ּכׁשחֹוזר הסּתרה, ְְְְְֵֶֶַַָָָׁשּבתֹוְך

ה' ּתֹורת ּדיקא מּמּנה נעׂשה ְְֲִֶֶַַַַַָָלדעת,
סתרי ה', ּתֹורת נסּתר ׁשם ּכי ְְִִִֵַַָָָמּמׁש,

ּכּנ"ל: ַַָּתֹורה

מלכּותּוכנגדה יׁש ּדקדּׁשה מלכּות ְ ֶ ֶ ְְְִֵַַָֻ
המן מלכּות הינּו ְְְַַָָָָָהרׁשעה,

ׁשּכתּוב ּכמה כד)עמלק, :(במדבר ְֲֵֶָָָ
זה, לעּמת וזה עמלק. ּגֹוים ְְֲִִֵֵֶֶַָֻראׁשית
ּבחינת הּוא ּדקדּׁשה מלכּות ְְְִִִַַָֻּכי

הּמחנֹות לכל י')מאּסף ּכמֹו(שם , ְְְֲֵַַַָ
יב)ׁשּכתּוב נׁשמע(קהלת הּכל ּדבר סֹוף : ְִֶַָָָָֹ

ּבחינת זה – ירא האלקים ְְֱִִֶֶַָָֹֹאת
ׁשּכתּוב ּכמה פ"ג)מלכּות, :(אבות ְְֶַָָ

הינּו מלכּות; ׁשל מֹוראּה ְְְִֵֶַַָָָאלמלא
סֹוף ּבחינת היא ּדקדּׁשה ְְְִִִֶַַָֻׁשּמלכּות
הּמחנֹות לכל מאּסף ּבחינת ְְְֲִֵַַַַָָָּדבר,
ׁשהּוא ּדן מחנה ּבחינת ְְֲִִֵֶַַָָֻּדקדּׁשה,
ּדינא ּכי הּמחנֹות, לכל ְְֲִִֵַַַָָמאּסף

ּדינא קיג)ּדמלכּותא ב"ק י: ּומלכּות(גיטין . ְְְִַַָָ
ּכי ממֹון, מאּסף הּוא אחרא ְְְֳִִֵַָָָָּדסטרא
ּבלעֹו יֹוציאּו ׁשּלא ירא ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַָֹמחמת
ׁשּיׁש הּקדֹוׁשֹות הּניצֹוצֹות הינּו ְְִִִֵֶַַַמּפיו,

מתּגּב הּוא ּכן על ּומאּסףאצלֹו, ר ְְְִֵֵֵֶַַַ
הם ּכי הּקדּׁשה, ניצֹוצי ׁשהם ְִִֵֵֵֶַָָֻממֹון,
ּבזהב ׁשּיׁש עּלאין הּגונין ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבחינת
וזה הּממֹון. ׁשהם ּונחׁשת, ְְֵֶֶֶֶֶַָָֹוכסף
ּבחינת ׁשהיא עׁשירּות, ּתאות ְְֲֲִִִִֶַַַַּבחינת
מלכּות ׁשהּוא עמלק, ּכן ועל ְְְֲֵֵֶַַַָמלכּות.
ׁשהּוא ּדן, מחנה את רֹודף ְֲֵֵֶֶַָָָָהרׁשעה,
ּכמֹו ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה מלכּות ְְְְִִַַַַָֻּבחינת

י.(‚) אות כב, סימן ולעיל יט, דף זרה עבודה עיין



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 631 ִ ִ ַ ְּוביֹום

כה)ׁשּכתּוב ולא(דברים וכּו' ּבָך ויזּנב : ְְְְֵֶַַָֹ
להם ׁשאין ּבעת ּדהינּו אלקים; ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹירא
ּבחינת ׁשהיא ּדקדּׁשה, מלכּות ְְְִִִֶַַַָֹֻּכח
המן מלכּות ּכי ּכּנ"ל. אלקים ְְֱִִֵַַַָָֹירא
ּדקדּׁשה. מלכּות הּפּוְך הּוא ְְֲִִֵַָָֻעמלק,
ּבחינת הּוא ּדקדּׁשה, מלכּות ְְְִִִַַָֻּכי
ּדקדּׁשה, הּמחנֹות לכל ְְְֲִֵַַַָָֻמאּסף
מלכּות ׁשהּוא עמלק, המן ְְֲֵֶַַָָָּומלכּות
ממֹון מאּסף ּבחינת הּוא ְְְִֵַַָָָָהרׁשעה,
ּכדי ממֹון, ּבתאות מתּגּבר ּכי ְְְֲִִֵֵַַַַַָּכּנ"ל,
ּכּנ"ל. הּקדּׁשה הּניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַַַָָֹֻלתּפס
לֹו מֹועיל אינֹו כן, אף־על־ּפי ִִֵֵַַַאְך
ּדקדּׁשה, ּבמלכּות ּכח יׁש ּכי ְְְְִִֵַַָָֹֻּכלל,
מאּתֹו להֹוציא מרּדכי, ּבחינת ְְְֳִִִֵֶַַָׁשהּוא
הּקדֹוׁשים הּניצֹוצֹות וכל הּממֹון ְְִִַַַָָָּכל

זכרֹונםוזהׁשּבלע: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְֶַָ ֶ ְְִֵֶַָָ
י:)לברכה ׁשּטֹוב(מגילה לאדם ּכי : ְִִֶָָָָָ

מרּדכי, זה – ודעת חכמה נתן ְְְֳֶַַַַָָָָָָָלפניו
מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ׁשּמרּדכי, ְְְְְִֶֶַַַַָהינּו
ודעת חכמה לֹו נתן ּכּנ"ל, ְְִַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה
הּתֹורה, ּבחינת לפניו, טֹוב וזה: ְְְִֶַַַַָָָּכּנ"ל,

ּתֹורה אּלא טֹוב אין פ"ו)ּכי .(אבות ִֵֶָָ
זה – ולכנס לאסף ענין נתן ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹולחֹוטא
ּבחינת ׁשהּוא ׁשהמן, הינּו ְְִֶֶַַָָָָהמן,
הּוא ּכּנ"ל, אחרא ּדסטרא ְְְֳִַַַָָָמלכּות
לטֹוב לתת וזה: ּכּנ"ל. ממֹון ְְְֵֵֶַַַָָמאּסף
הּתֹורה, ּבחינת – אלקים ְְֱִִִֵַַָֹלפני
מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְְֳִֶֶַַַָׁשּמרּדכי,
וכל הּממֹון ּכל מּמּנּו מֹוציא ְְִִִֶַָָָָֻּדקדּׁשה,
ּכּנ"ל. ּתֹורה מּזה ונעׂשה ְֲִִֶֶַַַַָהּניצֹוצֹות,

העׁשירּות, ּכל מּמּנּו מֹוציא מרּדכי ְֲֳִִִִֶַָָָּכי
כ)ּבבחינת ויקאּנּו;(איוב ּבלע חיל : ְְִִִִֶַַַַָ

אׁשת ׁשּנקראת ּתֹורה, מּזה ְְִִֵֵֶֶֶֶָועֹוׂשה
לא)חיל :(משלי ִַ

הּפרנסהּולפיו ּכן הּדעת הגּדלת ְ ִ ְְֵַַַַַַַָָָ
ּבנקל ּפרנסה ּכי ְְְִֵֵַָָָָּבנקל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבדעת, יא)ּתֹולה :(במדבר ְְֶַַָָ
ּבׁשטּותא – ולקטּו העם (זוהרׁשטּו ְְְִָָָָָ

סג) סב ּדעתבשלח ׁשחסר מי ּכל ּכי ,ִִֵֶַַָָ
ו יגע הּוא הּפרנסהּביֹותר, אחר טֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָ

ּכן הּדעת הגּדלת לפי וּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָּביֹותר.
ּתלּוי ׁשלֹום ּכי הּׁשלֹום, ְִִֶַַָָָנתרּבה

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)ּבדעת, זאב(ישעיה וגר : ְְְְֵֶַַָָ
ּדעה; הארץ מלאה ּכי וכּו' ּכבׂש ְְִִֵֶֶֶָָָָָעם
ׁשּיּוכלּו ּבעֹולם, נפלא ׁשלֹום ְְְִִֶֶֶָָָָׁשּיהיה
ּגדל מחמת הפכים, ׁשני ּביחד ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹלגּור
הּדעת על־ידי ּכי אז. ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָהּדעת
הּכעס נתּבּטל ּכי הּׁשלֹום, ְְִִִֵַַַַַָָנגּדל
ּכעס ּכי הּדעת. ידי על ְְְִִֵַַַַַַַָָוהאכזרּיּות
ּכמֹו הּדעת, מהעּדר הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָואכזרּיּות

ז)ׁשּכתּוב ּכסילים(קהלת ּבחיק ּכעס : ְְִִֵֶַַָ
הּדעת, ּׁשּמתרּבה מה וכל ְְִֶֶַַַַַַָָינּוח;
ּכן ועל והּׁשלֹום, הרחמנּות ְְְֲִֵַַַַָָָָמתרּבה

ּבבחינת ּבנקל, קמז)הּפרנסה :(תהלים ְְְִִֵַַַָָָ
חּטים חלב ׁשלֹום, ּגבּולְך ְִִֵֵֶַָָהּׂשם

ְִֵַיׂשּביעְך:

ׁשבּועֹותׁשבּועֹות,ּבחינתוזהז ּכי ְ ֶ ְִַָ ִָ
וּגבֹוּה ּגדֹול ׂשכל ּבחינת ְְִֵֶַַָָהּוא
ורחמים עליֹון חסד ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶַֹמאד,
ּבגדל ּתלּוי הרחמים ּגדל ּכי ְְֲִִִֶֶַָָֹֹּגדֹולים.



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרלב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּכי ּכּנ"ל, ְִִַַַַַַַַָהּדעת
רחמים מלא ּכזקן להם (מכילתאנראה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ

יתרו) פ' בפירש"י והובא יתרו, ופ' בשלח וזקןפ' ,ְֵָ
ּגדל ּתלּוי ּובזה הּדעת, ּביּׁשּוב ְִֶֶַַַָָֹהּוא
הּוא ׁשבּועֹות ּכן ועל ּכּנ"ל, ְֲִֵַַַַָָהרחמים
וזה ּגדֹולים. ורחמים עליֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַחסד
ׁשהיא ׁשבּועֹות, ׁשל הּמקוה ְְִִִֶֶֶַָּבחינֹות
החמּׁשים, ׁשער ׁשל מקוה ְְֲִִִִֶֶַַַּבחינֹות
ׁשערי מחמּׁשים העליֹון ׁשער ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

שבועות)ּבינה בכוונות ּבחינֹות(כ"ש ׁשהּוא , ְִִֶָ
עליֹון חסד ּבחינת עליֹון, ודעת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַׂשכל
הּמקוה ּכן ועל ּכּנ"ל. ּגדֹולים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַורחמים
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצרֹות, ּבכל ְְִֶַַָָָמֹוׁשיע

יד) ּבעת(ירמיה מֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה :ְְְִִִֵֵֵָ
ׁשּמֹוׁשיע עליֹון, חסד הּוא ּכי ְִִֶֶֶֶַָָצרה;

מטהרמ הּמקוה ּכן ועל הּצרֹות. ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּטמאֹות, לו)מּכל :(יחזקאל ְְִֶַָָֻ

טהֹורים מים עליכם ְְְֲִִִֵֶַַָוזרקּתי
ּבלא יּסּורין אין ּכי וכּו'. ְְְְִִִֵֶַֹּוטהרּתם

וכּו' נה)עוֹון הּמקוה,(שבת ּכן ועל , ְְְִֵֶַַָ
ּומּכל הּצרֹות מּכל ִִִֶַַָָָׁשּמֹוׁשיע
הּטמאֹות מּכל מטהר הּוא ְְִִִֵַַַָֻהּיּסּורים,

ּבחינת וזה החטאים: מן,ּומּכל ְְֲִִִֶַַָָָ 
המּבחינת ׁשער ׁשל ׁשהּואּנּון,קוה ְִִַ ְֶֶֶַַַ

ּבחינת – הּמן ּכי ּגדֹול, ּדעת ְְִִִַַַַַָָּבחינת
קד)ּבחינתוזהּדעת: מאמר(שבת : ְַַ ֶ ְֲִַַָ

זה ּפתּוח מאמר ּפׁשּוט. נאמן ֱֲֶֶַַַָָָָָּפתּוח,
הּדּבּור ּכי הּדעת, התּגּלּות ְְִִִִַַַַַַּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדעת, התּגּלּות ְְִֶַַַַָהּוא

ב) ּובמצרים,(משלי ּותבּונה. ּדעת מּפיו :ְְְִִִִַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבגלּות, הּדעת ְְֶֶַַַָָָָׁשהיה
ו) להם,(שמות נֹודעּתי לא ה' ּוׁשמי :ְְִִֶַָֹ

ּבגלּות הּדּבּור ּגם כה:)היה דף וארא ,(זוהר ְִַַָָָ
לׁשֹון ּוכבד ּפה ּכבד ד)ּבבחינת: .(שם ְְְִִֶַַַָ

הּדעת ׁשּיצא מּמצרים, ְְְִִִֶֶַַַַָָָּוכׁשּיצאּו
וזה הּדּבּור, ונפּתח יצא ְְְִִֵֶַַַָָָמהּגלּות,
הּדּבּור ׁשּנפּתח ּפתּוח, מאמר ְְֲִִִֶַַַַַָָּבחינת
התּגּלּות ידי ועל הּדעת. ְְְְְִִֵֶַַַַַַונתּגּלה
הּׁשם נאמנּות נתּפּׁשט ְֱִֵֵֶַַַַַָהּדעת,
מבטיח נאמן, ׁשהּוא ונּכר ְְְֱִִִֶֶַַַַָָיתּברְך,
ּפׁשּוט, נאמן ּבחינת וזה ְְְֱִֶֶֶַָָועֹוׂשה,
אבל ּכּנ"ל, נאמנּותֹו ְֱֲִֵֶֶַַַָָׁשּנתּפּׁשט
לא ּבגלּות, הּדעת ׁשהיה ְְְִִֶַַַַָָָֹּבמצרים,
וזה נאמנּותֹו. ונתּגּלה ְְְְֱִִֵֶֶַַָָנתּפּׁשט
נֹודעּתי לא ה' ּוׁשמי רׁש"י: ְְִִִֵֵֶַַֹׁשּפרׁש
אמּתית ּבמּדת נּכרּתי לא – ְְֲִִִִִֶַַָֹלהם
הּדעת נתּגּלה ׁשּלא ידי ׁשעל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלי.
נּכר לא על־ ידי־ זה ְְְִִִֵֶַַַֹּבמצרים,
ּבדעת ּתלּוי החסד ּכי ּכּנ"ל, ְֱִֶֶֶַַַַַָָנאמנּותֹו

י'היבא,וזהּכּנ"ל: – אנכי ּבחינת ְַַ ֶ ְְִִִַָָֹ
א'מריה נ'אמנים קה)ּכ'תיבא, .(שבת ְֱֲִִֶֶָָָָ

נפּתח הּתֹורה נתינת ידי ְְְִִֵֶַַַַָׁשעל
ועל־ ּכּנ"ל, הּדעת ונתּגּלה ְְְֲִֶַַַַַַַַַָהּמאמר
וזה ּכּנ"ל, נאמנּותֹו נתּפּׁשט ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָידי־זה
נאמן ּבחינת אמריה, נאמנים ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָּבחינת:
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ּפתּוח מאמר ְְֲִֶַַַַַָָָּפׁשּוט

– נ'אמן,מן מ'אמר ראׁשי־תבֹות ָ ֱֲֵֵֶַַָָ
ּפׁשּוטּבחינ נאמן ּפתּוח מאמר ת ְֱֲִֶַַַָָָָ

ּגדֹול ּדעת ּבחינת הּוא הּמן ּכי ְִִַַַַַַָָּכּנ"ל,
את יׂשראל ּבני אכלּו ּכן ועל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָּכּנ"ל.



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 633 ִ ִ ַ ְּוביֹום

ׁשנה ארּבעים טז)הּמן ּבן(שמות ּכי , ְִִֶַַָָָָ
לּבינה פ"ה)ארּבעים :(אבות ְִִַַָָ

זכרֹונםוזהח רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְִֵֶַָָ
לח)לברכה הּמן(קידושין את : ְִֶַָָָ

ארּבעים והלא ׁשנה, ארּבעים ְְְֲִִַַַָָָָָֹאכלּו
עּוגה אּלא יֹום, ׁשלׁשים חסר ְִֵֶָָָָָֹׁשנה
טעם ּבּה טעמּו מּמצרים, ְֲִִִִֶַַַָָׁשהֹוציאּו
ּבחינת ׁשהּוא הּמן, ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶַַָָמן.
אֹותֹו ׁשּיאכלּו ראּוי היה ְֶַַַָָָֹהּדעת,
ארּבעים ּכי ּבׁשלמּות, ׁשנה ְְְִִִִֵַַָָָָארּבעים
ּדהינּו ּכּנ"ל, ודעת ּבינה ּבחינת ְְְִִַַַַַַָָהּוא
הּדעת, ונתּגּלה מּמצרים ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתכף
זה ועל ּתכף. הּמן ׁשּיאכלּו ראּוי ְְֵֶֶֶַַָָָָֹהיה
עּוגה לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֵַָָָָּתרצּו
הּמּצֹות, הינּו מּמצרים, ְְִִִִֶַַַַׁשהֹוציאּו
ּתלּוי הּׁשלֹום ּכי מן. טעם ּבּה ֲִַַַָָָָָטעמּו
הפְך הּוא ּומחלקת וכּנ"ל. ְְֲֶֶֶַַַַַֹּבדעת
לׁשם ׁשהּוא מחלקת יׁש אְך ְֲֵֵֶֶַַַַַֹהּדעת.
מאד, ּגדֹול ּדעת ּבאמת ׁשהּוא ְֱִֶֶֶַַַָָֹׁשמים,
ּבאמת ּכי ׁשלֹום, ׁשל מהּדעת ֱִֵֵֶֶֶַַַָיֹותר
וׁשלֹום אהבה היא הּמחלקת ְֲֲִֶֶַַַָָֹזה
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶָָָָּגדֹול,

ל:)לברכה –(קידושין ּבסּופה והב את : ְְִֵֶָָָָ
זה אֹוהבים ׁשּנעׂשּו עד מּׁשם זזּו ֲֲִִֶֶַַָָֹלא
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ְְְִֵֶֶֶַָָָלזה.

פ"ה)לברכה לׁשם(אבות ׁשהיא מחלקת : ְְֲִִֵֶֶַָָֹ
ׁשּבאמת הינּו להתקּים; סֹופּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָׁשמים
סֹופּה וזה: ּכּנ"ל. אהבה ְֲִֶַַַָָהיא
ׁשּכתּוב ּכמֹו אהבה, ּבחינת ְְְְֲִִֵֶַַַָָלהתקּים,

כא) וזה(במדבר ּכּנ"ל. ּבסּופה והב את :ְְֵֶֶַַָָ
ּבחינתמׁשה,ּבחינת הּוא מׁשה ּכי ְִֶַֹ ְִִֶַֹ

לׁשם מחלקת ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַַַֹהּדעת,
ּכן ועל ראׁשי־מׁשהׁשמים. הּוא ְִֵֶַַָֹ ֵָ

ׁשהם(ד)ּללהמאיׁשחלֹוקתמּתבֹות , ֵַ ֲֶַ ִַ ֵֵֶ
ּכן ועל ׁשמים. לׁשם מחלקת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹּבחינת
ּכי מׁשה, על־ידי מצרים ּגאּלת ְְְִִִֵֶַַַָָֹֻהיה

הּדע על־ ידי – הּגאּלה ּכמֹועּקר ת, ְְְִֵַַַַַַָֻ
טז)ׁשּכתּוב הֹוציא(שמות ה' ּכי וידעּתם ְִִִֶֶַָ

וכּו' כג)אתכם וכּו'.(ויקרא ידעּו למען ְְְְְֵֶֶַַ
ּבחינת מּצֹות,עּוגה,וזה ּדהינּו ְְִֶַָ ְְַַ

מּמצרים. היאׁשהֹוציאּו מּצה ּכי ֶ ִ ִ ִ ְ ַ ִ ִִַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מחלקת, (ישעיהּבחינת ְְֲִֶֶַַָֹ

וזהּו:מא) כאין. יהיּו מּצתָך אנׁשי :ְְְְִִֵֶֶַַַֻ
ּדיקא, ׁשהֹוציאּו – מּמצרים ְְִִִִִֶֶַַָׁשהֹוציאּו
ּבגלּות, הּדעת ׁשהיה ּבמצרים, ְְְִִִֶַַַַָָָּכי
ׁשמים, לׁשם מחלקת היה לא ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹּבוּדאי

וזה: ּכּנ"ל. ּבדעת ּתלּוי זה עּוגהּכי ְְִֶֶַַַַָָ 
מּמצרים, ׁשהּמּצה,ׁשהֹוציאּו הינּו ֶ ִ ִ ִ ְ ַ ִ ְֶַַַָ

מחלקת, ּבחינת ׁשהֹוציאּוׁשהיא ְֲִִֶֶֶַַֹ ִ 
ּבגלּות,מּמצרים, הּדעת היה ׁשּׁשם ִ ִ ְ ַ ִ ְֶַַַָָָָ

מן, טעם ּבהם לאחרטעמּו ּכי ָ ֲ ָ ֶ ַ ַ ָ ְִַַ
הּגלּות מן הּמחלקת ּבחינת ְֲִִִֶֶַַַַָֹׁשהֹוציאּו
ׁשהיא מן, טעם ּבהם היה ְִִִֶֶַַַָָָָמצרים,
ּבחינת ׁשהיא ּגדֹול, ּדעת ְְִִִֶַַַַָּבחינת

ּכּנ"ל: ׁשמים לׁשם וזהמחלקת ְְֲִֵֶַַַַָֹ ֶ 
טז)ּבחינת הּׁשמים,(שמות מן לחם : ְִִִֶֶַַַָ

ּכמֹו מלחמה, לׁשֹון ּבּמן, ְְְֱִֶַַָָָָהּנאמר
לה)ׁשּכתּוב לחמי,(תהלים את לחם : ְֲֶֶַָָֹ

עד.(„) אופן עמוקות במגלה כמובא



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרלד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשהּוא ׁשהּמן, הינּו מחלקת. ְְֲִֶֶֶַַַַָֹּבחינת
לׁשם מחלקת ּבחינת הּוא ְְֲִֵֶַַַַַֹהּדעת,
ואבירם ּדתן ּכן ועל ּכּנ"ל. ְֲִִֵַַַַַָָָָׁשמים
הּדעת, ׁשהּוא מׁשה, על ְֶֶֶַַַַָֹׁשחלקּו

מּמּנּו והֹותירּו ּבהּמן, ּכן ּגם (מ"רּפגמּו ְְְִִֵֶַַָָ
בשלח) בפירש"י והובא כה ובפ' א' פ' הּמןשמות ּכי ,ִַָ

מׁשה ּבחינת הּדעת, ּבחינת ְְִִֶַַַַַֹהּוא
הּקדֹוׁשוזהּכּנ"ל. ּבּזהר (תצוהׁשּכתּוב ְַַ ֶ ֶַַַָָֹ

קפג:) מּצה,דף ּכי אסותא, היא מּצה ְִִִַַַָָָָּכי
ׁשמים, לׁשם מחלקת ּבחינת ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשהיא
הּוא ּכּנ"ל, ׁשלֹום ּבחינת ּדעת, ְְִִַַַַַַָּבחינת
ּכמֹו רפּואה, הּוא ׁשלֹום ּכי ְְְִָָָרפּואה.

נז)ׁשּכתּוב לרחֹוק(ישעיה ׁשלֹום ׁשלֹום : ֶָָָָָ
עּקר ּכי ּורפאתיו; ה' אמר ְְִִִַַַָָָולּקרֹוב
מחמת הּוא וׁשלֹום, חס ְֲֵַַַַַָהחֹולאת,
מחלקת הינּו הּׁשלֹום, ְְֲֵֶֶַַַָֹהעּדר
על מתּגּבר אחד ׁשּיסֹוד ְְְִֵֶֶַַַָהיסֹודֹות,

רפּואה. הּוא וׁשלֹום וזהחברֹו, ְְְֲֵָָ ֶ 
עני לחם מּצה טז)ׁשּנקרא ּכי(דברים , ְִִִֶֶֶַָָֹ
הּדעת מן אּלא עני מא)אין וזה(נדרים , ְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו חֹולה, יג)ּבחינת :(שמואל־ב ְְִֶֶַָ
ּד ּככה אּתה ּומּצהמּדּוע הּמלְך, ּבן ל ֶֶֶַַַַַַָָָָ

עני, לחם וזה ּכּנ"ל, אסותא ְְִִֶֶֶַַַָָֹהיא
ּכּנ"ל: להעני רפּואה ְְִֶַַָָֹׁשהּוא

ׁשמיםולבֹואט לׁשם למחלקת ְ ָ ְְֲִֵֶַַָֹ
את ּולטהר לזּכְך ְְִֵֵֶַַָצריְך

ּבבחינת יהיה ׁשּלא נ)הּׁשמים, :(ישעיה ְְִִִִֶֶַַַָֹ
ּולטהר ּולזּכְך קדרּות. ׁשמים ְְְְִִֵֵַַַַַָאלּביׁש
אנחה על־ידי היא הּׁשמים ְֲִִֵֶַַַָָָאת

הּדֹופק, רּוח ּבּלב יׁש ּכי ֱִֵֵֵֶֶַַַּבאמת.
נֹוׂשא והּוא הּתֹולדה, מּתחּלת ְְִִִֵֶַַָָׁשהיא
וכל הּדמים, וכל הּלחֹות, ּכל ְְִֵַַָָָָָָעליו
והרּוח זאפטין). (ׁשּקֹורין ְְִִִֶַַַָהּמיצֹות
ּבכל ונֹוקׁש הֹולְך הּזה ְְֵֵֵֶַַָהּדֹופק
ונּׁשּובֹו הליכתֹו ועל־ידי ְְְֲִִִֵֵַָָָהאיברים,
ּומנּפץ ּומנּׁשב מנענע הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַַָּבהם,
ולא יתעּפׁשּו ׁשּלא העּפּוׁש, מן ְְְִִִֶַָָֹֹאֹותם
ּבּים, המנּׁשב הרּוח ּכמֹו ְְְְְִֵַַַַַָָיתקלקלּו.
ּומגיס ּומהּפְך ּומנּׁשב מנּפץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַׁשהּוא
יתקלקלּו. ולא יתעּפׁשּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֶַַַַֹֹהּמים
ּבהּידים, – הּדֹופק הרּוח נּׁשּוב ְְִִִֵַַַַַָָועּקר
צריְך עסקנּיֹות, ׁשהּידים מחמת ְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכי
ּכן ועל ּביֹותר. אֹותם ּולנּפץ ְְְְֵֵֵֵַַַָלנּׁשב
הּדפק, על ידֹו ּכׁשּמּניח ְְִֶֶֶַַַַַָָֹהּדאקטר,
ׁשּׁשם מחמת החֹולה, ענין ּכל ְֲִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע
ׁשל הּדֹופק הרּוח הּלּוְך עּקר ִִִֵֶַַַַַָָּבּידים,
ּכּנ"ל. עליו הּכל נֹוׂשא ׁשהּוא ֵֵֶַַַַָָֹהּלב,
ּתנּועה הּדֹופק, הרּוח זה ׁשּילְך ְְִֵֵֵֶֶַַָָָוצריְך
נחׁש, ויׁש ּוכסּדּורֹו. ּכתּקּונֹו ְְְְִִֵֶֶָָֻמסּדרת

רּוח עצבּות ּבא ידּה הינּו(ה)ׁשעל , ְְֶַַַַָָָ
זהמת ׁשהּוא מלאכֹות, ל"ט ְְֲִֶַַָֻּבחינת
רּוח, עצבּות ּבא על־ ידי־ זה ְְֵֶַַַַָָָהּנחׁש,
ּדֹופק הרּוח אין רּוח עצבּות ְְְֵֵֵַַַַָועל־ ידי
האיברים נעׂשים ואזי ְֲֲִִִֵַַַָָּכסּדּורֹו,
הּדֹופק רּוח ׁשאין מחמת ְֲִֵֵֵֵֶַַַּכבדים,
הּידים ואזי ּכסדר, ּבהם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָמנּׁשב

יז)ּבבחינת ּכבדים,(שמות מׁשה וידי : ְְִִִִֵֵֶַֹ
עּקר ׁשּׁשם ּבהּידים, הּכבדּות עּקר ְְִִִִֵֶַַַַַָָּכי

סג.(‰) נד, ישעיה טו, משלי עיין



נו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּבּכּורים 635 ִ ִ ַ ְּוביֹום

עּצבֹון ּבחינת וזה ּכּנ"ל. הּדֹופק ְְְִִֵֶַַַַַרּוח
רּוח(ו)ידים העצבּות מּזיק עּקר ּכי , ְִִִִַַַַַָָ
ּכבדים,להּי ּוכׁשהאיברים ּכּנ"ל, דים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּדֹופק, הרּוח על יֹותר מכּבידין ְֲִִֵֵַַַַַָאזי
ׁשּנחלׁש ידי ועל יֹותר, עֹוד ְְְֱֱֵֵֶֶֶַָָונחלׁש
האיברים נעׂשים הּדֹופק, הרּוח ֲִִֵֵֵַַַָָָיֹותר
על־ידי וכן יֹותר. עֹוד ְְְִֵֵֵֵַּכבדים
ּכבדים, יֹותר עֹוד האיברים ְֲִִִֵֵֵֶַָָׁשּנעׂשים
ויֹותר, יֹותר עֹוד הּדֹופק הרּוח ְֱֵֵֵֶַַָָנחלׁש
ׁשּיֹוצאת עד חלילה, חֹוזרת ְֲִֵֵֶֶֶַָוכן
האנחה, ועל־ידי וׁשלֹום. חס ְְְְֲֵַַַָָָָנפׁשֹו,
הרּוח את ּומבריא מחּיה ְְִֶֶַַַָהּוא
וחֹוזר רּוח, מהעצבּות ונּצֹול ְְְִֵֵֵַַַָהּדֹופק,
ּבכל ּכסדר ּומנּׁשב הּדֹופק ְְְֵֵֵֶַַַַָהרּוח
ידי ועל ּבהּידים, ּוּבפרט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהאיברים,
הם הּידים ּכי הּׁשמים, את מזּכְך ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהם ּומים, אׁש ׁשמים, ְִִִֵֵֶַַַָּבחינת

ׂשמאל. ויד ימין יד (איכהוזהּבחינת ְְְְִִַַַָֹ ֶ 
אלג) אל ּכּפים אל לבבנּו נּׂשא :ְִִֵֵֶֶַָָָ

הינּו הּלב, את לּׂשא ׁשּצריְך – ְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּׁשמים
הּידים אל ׁשּבּלב, הּדֹופק ִֵֵֶֶַַַַַָָהרּוח
מּזה ּכי – ּבּׁשמים אל אל וזה: ְִִִֵֶֶֶַַַָָּכּנ"ל.

ּכּנ"ל: הּׁשמים ְִִֵַַַַַָנזּדּכְך

לב)ּבחינתוזה אל(דברים אּׂשא ּכי : ְ ֶ ְִִֶֶַָ
את לּׂשא ׁשּצריְך – ידי ִִִִֶֶַָָָָׁשמים
ּבחינת מהם נעׂשה ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּידים,
הּידים, את ּוכׁשּמזּכְך ּכּנ"ל: ְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמים
ׁשעל אנחה, על־ידי ׁשמים, ְְֲִִֵֶַַַַָָָּבחינת
הּידים, אל ׁשּבּלב הרּוח נֹוׂשא ִֵֵֶֶַַַַָָָָידּה

והּׁשמים הּידים נזּדּככין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועל־ ידי־ זה
לׁשם מחלקת ּבחינת הּוא אזי ְְֲֲִֵֶַַַַַֹּכּנ"ל,
מן מקּבלין הּדּבּורים ּכל ּכי ְְִִִִִִַַַָָׁשמים.
ּכמֹו הּדּבּורים, ּכל ׁשם ּכי ְִִִִַַַָָָהּׁשמים,

קיט)ׁשּכתּוב ּדברָך(תהלים ה' לעֹולם : ְְְֶָָָ
מן ׁשּמקּבלין והּדּבּורים ּבּׁשמים. ְְְִִִִִִֶַַַָָָנּצב
ּבחינת הרעמים, מן מקּבלין ְְְְִִִִִַַַַָָָהּׁשמים,

יח) ּבחינת(שם ה', ּבּׁשמים ירעם (איוב: ְְִִֵַַַַָ
נמצא,לז) נפלאֹות. ּבקֹולֹו אל ירעם :ְְְְִִֵֵַָָ

הן ּכי מהּידים, הּדּבּורים ְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּמקּבלין
הּדּבּורים. ּכל ׁשּׁשם ׁשמים, ּבחינת ְִִִִֵֶַַַָָָהן
ּבחינת על־ידי – הּקּבלה ְְְִִֵַַַַַָָועּקר
הּדֹופק, רּוח ּבחינת הינּו ְְְִִֵַַַַָרעמים,
ידֹו ׁשעל אנחה, על־ ידי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתּתּקן
הרּוח ּכי לּׁשמים. הּידים ְְִִִִִַַַַַַָָָנתנּׂשאים
הּכל, ּומנּפץ ּומנּׁשב ׁשהֹולְך ְְֵֵֵֵֶַַַַֹהּדֹופק,
רעמים, ּבחינת זה ּבהּידים, ְְְְִִִִֶַַַַָָועּקר
ּכי ּכּנ"ל. ה' ּבּׁשמים ירעם ְְִִִֵַַַַַַָּבחינת:

ּכּנ ׁשמים ּבבחינת הן וׁשםהּידים "ל. ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ה' לעֹולם ּבחינת: הּדּבּורים, ְְִִִַַָָּכל
נמצא, ּכּנ"ל, ּבּׁשמים נּצב ְְְִִִַַַָָָָָּדברָך
וזה מהּידים. הּדּבּורים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשּמקּבלין
הּנאמר ּביד, ה' ּדּבר ּכאׁשר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָּבחינת:
ּכל ׁשם ּכי נביאים. ּובׁשאר ְְְִִִִֶָָָּבמׁשה
אֹותם מקּבלין ּומּׁשם ְְִִִִַַָָהּדּבּורים,
מּׁשם, ׁשּמקּבלין הּדּבּורים וכל ְְְִִִִֶַַַַָָּכּנ"ל:
ׁשמים, ּבחינת ידים, מּבחינת ְְְִִִִִַַַַַָָהינּו
את לגּנֹות אין רעמים. ְְְִִֵֶַַָּבחינת
ּכמֹותֹו, הלכה אין אם אף ְְֲִֵֵַַַָָהמקּבל,

(Â).ה בראשית
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ּכן ועל הּׁשמים. מן ׁשּקּבלם ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
חּיים אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו ְֱֱִִִֵֵֵֶֶַָֹּבאמת

יג:) זה(עירובין ּכמֹותֹו, הלכה ּׁשאין ּומה ,ְֲֵֶֶַָָ
זה ּכי ּולהּׂשיג, להבין לנּו אפׁשר ְְְִִִִֶֶַָָָאי
קּבל ׁשּמּׁשם רעמים, ְְִִִִֵֶַָָּבחינת
(ה') ירעם נאמר: ׁשעליהם ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַהּדּבּורים,
ׁשהם ּדהינּו נפלאֹות. ּבקֹולֹו ְְְְִֵֵֶַָאל

ּדעים ּתמים נפלאֹות ואי(ז)ּבאמת , ְְְְֱִִִִֵֶֶ
ּבחינת זה ּכי זאת. להּׂשיג לנּו ְְְִִִֶֶַַָָֹאפׁשר
הינּו להּׂשיג, אפׁשר ׁשאי ה' ְְְְִִֵֶֶַַַָּדרכי
לֹו; ורע צּדיק לֹו, וטֹוב צּדיק ְְְִִִַַַַּבחינת:
ׁשאפּלּו לֹו, ורע רׁשע לֹו, וטֹוב ְְֲִֶַָָָָרׁשע
הּׂשיג לא הּׁשלֹום עליו רּבנּו ִִֵֶַַָָָֹמׁשה

ּבּקׁש זה ועל לג)זאת, הֹודיעני(שמות : ְִִִֵֵֶַֹ
ּדרכיָך את לֹו,(ח)נא וטֹוב צּדיק ּכי . ְְִִֶֶַָָ

ּכמֹותֹו; ׁשהלכה הּצּדיק ּבחינת ְְֲִִֶֶַַַָָזה
הּצּדיק ּבחינת זה לֹו, ורע ְְִִִֶַַַַַצּדיק
לֹו, וטֹוב רׁשע ּכמֹותֹו; הלכה ְְֲֵֶָָָָׁשאין
להּצּדיק ׁשּמקרב הרׁשע ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָָֹזה
זה לֹו, ורע רׁשע ּכמֹותֹו; ְְֲֶֶַָָָָׁשהלכה
ׁשאין להּצּדיק ׁשּמקרב הרׁשע ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחינת
הּׂשיג לא מׁשה ואפּלּו ּכמֹותֹו. ְֲֲִִִֶַָָֹהלכה
ּבחינת ה', ּדרכי ּבחינת הם ּכי ְְְִִִֵֵַַַֹזאת,
ּדעים ּתמים נפלאֹות ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶָרעמים,
ּכן ועל להּׂשיג. אפׁשר ְְְִִֵֶֶַַָׁשאי
הּׁשמים, מן ּדּבּורים ְְְִִִִִֶַַַָּכׁשּמקּבלים
ּכּנ"ל, רעמים ּבחינת ידים, ְְְִִִִִַַַַַָָמּבחינת
הלכה אין אם אף אֹותֹו, לגּנֹות ְֲִֵֵַַָָאין
לׁשם מחלקת ּבחינת זה ּכי ְְְֲִִֵֶֶַַֹּכמֹותֹו,

ּדברי ואּלּו אּלּו ׁשּבאמת ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשמים,
להּׂשיג אפׁשר ׁשאי רק חּיים, ְְֱִִִִֶֶַַַָֹאלקים
ּדעים, ּתמים נפלאֹות הּוא ּכי ְְְִִִִֵֹזאת,

ּכּנ"ל: רעמים ְְִִַַַָּבחינת

כו)ּפרּוׁשוזה ׁשמים(איוב ּברּוחֹו : ְ ֶ ְִֵַָ
ּברח, נחׁש ידֹו חללה ְְִִַָָָָָָֹׁשפרה,
ּדבר ּׁשמץ ּומה ּדרכיו, קצֹות אּלה ְְֵֵֶֶֶַָָָָהן
יתּבֹונן. מי ּגבּורֹותיו ורעם ּבֹו, ְְְְִִִַַַָָנׁשמע

– ׁשפרה ׁשמים ּבחינתּברּוחֹו הינּו ְ ָ ַ ִ ִ ְ ָ ְְִַַ
ּבּידים, המנּׁשב הּנ"ל, הּדֹופק ְִֵֵַַַַַַַַָָהרּוח
וזהּו ּכּנ"ל. ׁשמים ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַַָׁשהם
על־ ּכי ׁשפרה, ׁשמים ּברּוחֹו ְְְִִִִַַַָָּבחינת:
מזּכְך הּוא הּנ"ל, הּדֹופק הרּוח ְְֵֵֵַַַַַָידי
הּידים, ׁשהם הּׁשמים, ְִִֵֵֶַַַַַָָּומׁשּפר
אל ּכּפים אל לבבנּו נּׂשא ְְִִִִֵֶֶַַָָָּבבחינת:

וזה: ּכּנ"ל. ּבּׁשמים ידֹואל חללה ְְִֵֶַַַָָֹ ָ ָ 
– ּברח עֹוׂשהנחׁש ׁשעל־ ידי־ זה ָ ָ ָ ִ ְֵֶֶֶַ

ּוסתּומים ּכבדים ׁשהיּו ּבהּידים, ְְְִִִֵֶַַָָָָחלל
זהמת ׁשהּוא רּוח, העצבּות ְְֲֵֶַַַַָֻעל־ ידי
ּבחינת ּכׁשּמבּטל ואזי ּכּנ"ל. ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָהּנחׁש
מנּׁשב הּדֹופק והרּוח הּנחׁש, ְְֲֵֵַַַַַָָָֻזהמת
ונזּדּכְך הּידים, נתנּׂשאין ואזי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָּכסדר,
ּדּבּורים, מהם מקּבלין ואזי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּׁשמים,
ׁשּזה ׁשמים, לׁשם מחלקת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹּבחינת
ואּלּו אּלּו ּבאמת ּכי ה', ּדרכי ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָּבחינת

וזה: ּכּנ"ל. חּיים אלקים הןּדברי ְְֱִִִֵֵֶַַַֹ 
– ּדרכו קצֹות ּבחינתאּלה ׁשּזה הינּו ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ְְִֶֶַַ

ׁשאי וכּו', וטֹוב צּדיק ּבחינת ה', ְְְְִִִֵֶַַַּדרכי
רעמים, ּבחינת ּכּנ"ל, להּׂשיג ְְְְִִִֶַַַַָָאפׁשר

(Ê).שם ז.(Á)איוב ברכות עיין
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וזה: ּכּנ"ל. ּדעים ּתמים נפלאֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשהם
ורעם ּבֹו נׁשמע ּדבר ּׁשמץ  ַ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ֶ ֵ ַּומה

– יתּבֹונן מי ׁשּבאּלּוּגבּורֹותיו הינּו ְ ָ ִ ִ ְ ָ ְְֵֶַ
הּׁשמים מן ׁשּמקּבלין ְְִִִִִֶַַַַָהּדּבּורים
ואסּור ּגנּות, ׁשּום ּבהם אין ְְֵֶַַָָהּנ"ל,
הלכה אין אם אף המקּבל, את ְְֲִֵֵֶַַַַָָלגּנֹות
ּבחינת ה', ּדרכי ּבחינת זה ּכי ְְְְִִִֵֶַַַּכמֹותֹו,
ּולהּׂשיג להבין אפׁשר ׁשאי ְְְְִִִִֶֶַָָָרעמים,

וזה: וכּו';ּכּנ"ל. ּדבר ּׁשמץ הינּוּומה ְֶַַַ ֵ ֶ ָ ָ ְ ְַ
אין אם אף ּגנּות, ׁשּום ּבהם ְִֵֵֶֶַָׁשאין

ּכי: ּכמֹותֹו, מיהלכה ּגבּורתו ורעם ְְֲִָָ ַ ַ ְ ָֹ ִ 
– רעםיתּבֹונן להבין יּוכל מי ּכי ִ ְ ָ ְִִִַַַָ

ּתמים נפלאֹות ׁשהם ְְְְִִֵֶָּגבּורֹותיו,
ּבקֹולֹו אל (ה') ירעם ּבחינת: ְְְִִֵֵֵַַּדעים,
ּדברי ואּלּו אּלּו ּבאמת ּכי ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָנפלאֹות,
אפׁשר אי ׁשּזה רק חּיים, ְֱִִִֶֶֶַַָֹאלקים
ּכּנ"ל: ה' ּדרכי ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִֵַַַַַלהּׂשיג,

–ּפרּוׁש:וזה הּבּכּורים זהּוביֹום ְ ֶ ְֵ ַ ִ ִ ֶ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מלכּות, ְְְִֶַַָּבחינת

פט) עליֹון(תהלים אּתנהּו ּבכֹור אני אף :ְְְֲִֵֶֶַ

ארץ. מנחהלמלכי ּבהקריבכם ְְְֵֶַָ ַ ְ ִ ְ ֶ ִ ְ ָ 
– לה' ּתֹורהחדׁשה ּבחינת זה ֲ ָ ָ ַ ְִֶַָ

על־ידי(ט)חדׁשה ׁשּנעׂשה ה', ּתֹורת , ְֲֲֵֶַַַָָָ
הּנ"ל. הּמלכּות ּבׁשבּועתיכםּבחינת ְְְִַַַַַ ָ ֵֹ ֶ 

מן,– ּבחינת ּכּנ"ל, הּדעת ּבחינת ְְִִֶַַַַַַַָזה
ׁשהּוא ׁשבּועֹות, ׁשל מקוה ְְִִֶֶֶַָּבחינת
ּכן ועל ּכּנ"ל. הּנּון ׁשער ׁשל ְְִֵֶֶַַַַַַמקוה
מּלׁשֹון עצרת, ׁשבּועֹות ְְֲִִֶֶָָנקרא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ט)מלכּות, זה(שמואל־א : ְְֶֶַָ
ּבעּמי יהיה.(י)יעצר קדׁש מקרא ְֲִִַַֹ ְ ָ ֶֹ ִ ְ ֶ 

– הּקדׁש,לכם רּוח ּבחינת זה ָ ֶ ְִֶֶַַַֹ
הינּו הּנ"ל, הּדֹופק רּוח ְְִֵַַַַַַּבחינת
ּבחינת הּקדׁש, את לקרֹות ְְְִִִִֶֶֶַַֹׁשּצריכין
להּנצל ּכדי הּנ"ל, הּדֹופק ְְִֵֵֵַַַַָרּוח
עצבּות מלאכֹות, ל"ט הּנחׁש, ְְֲִַַַָָָֻמּזהמת

ּכּנ"ל. לארּוח עבדה מלאכת ּכל ַַַָ ְ ֶ ֶ ֲ ָֹ 
ל"טתעׂשּו, הּנחׁש, זהמת לבּטל ַ ֲ ְֲֵַַַָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמה ידים, עּצבֹון ְְְִִֶַָָָָמלאכֹות,
ה) מּמעׂשינּו(בראשית ינחמנּו זה :ְֲֲִֵֵֶַַ

ּכּנ"ל: הּכל ידינּו; ְִֵֵַַַָֹּומעּצבֹון

נו תפילה

‰nÏ"EÈ�t ¯ÈzÒz ÈLÙ� Á�Êz ‰Â‰È ‰nÏ .e�ˆÁÏÂ e�È�Ú ÁkLz ¯ÈzÒz EÈ�Ù »»»∆«¿ƒƒ¿«»¿≈¿«¬≈»»¿…»ƒ¿««¿ƒ«¿ƒ»∆
È ‰nÏ .ÈpnÓ¯˙qz ‰Â‰È ‰Ó „Ú .‰¯va ˙BzÚÏ ÌÈÏÚz ˜BÁ¯a „ÓÚz ‰Â‰ ƒ∆ƒ»»¿…»«¬…¿»«¬ƒ¿ƒ«»»«»¿…»ƒ»≈

(Ë).יג פרשה רבה ויקרא ע"ב.(È)עיין רנו דף פינחס זוהר עיין
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˙‡ ¯ÈzÒz ‰�‡ „Ú ,Áˆ� È�ÁkLz ‰Â‰È ‰�‡ „Ú .E˙ÓÁ L‡ BÓk ¯Ú·z ,Áˆ�Ï»∆«ƒ¿«¿≈¬»∆«»»¿…»ƒ¿»≈ƒ∆««»»«¿ƒ∆
È·ÈB‡ Ìe¯È ‰�‡ „Ú ,ÌÓBÈ È··Ïa ÔB‚È ,ÈLÙ�a ˙BˆÚ ˙ÈL‡ ‰�‡ „Ú .ÈpnÓ EÈ�t»∆ƒ∆ƒ«»»»ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»«»»»¿ƒ
.È��Ú ¯‰Ó ‡¯˜‡ ÌBÈa E�Ê‡ ÈÏ‡ ‰h‰ ,ÈÏ ¯ˆ ÌBÈa ÈpnÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡ .ÈÏÚ»»««¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«≈≈«»¿∆¿∆¿»«≈¬≈ƒ
È��Ú" ,¯B· È„¯BÈ ÌÚ ÈzÏLÓ�Â ,ÈpnÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡ ÈÁe¯ ‰˙Ïk ‰Â‰È È��Ú ¯‰Ó«≈¬≈ƒ¿…»»¿»ƒ««¿≈»∆ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ
."È˙pÁzÓ ÌlÚ˙z Ï‡Â ,È�nÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡" ,È�‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk "È��Ú ‰Â‰È¿…»¬≈ƒƒ¿»»¿»»ƒ««¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ

B�Ba¯,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,¯zzÒÓ Ï‡ ,Ïka ÏLBÓ ,Ïk ÔB„‡ ,ÌÈÓÏBÚ CÏÓ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»∆∆»ƒ¬…≈«…≈ƒ¿«≈»≈«¬ƒ
„‡Ó ÂLÎÚ ‰¯ab˙‰L ‰¯zÒ‰‰ ˙BÓeÏÚz Û˜z ÌˆÚ ˙‡ Ú„BÈ „·Ï ‰z‡«»¿«≈«∆…∆…∆«¬««¿»»∆ƒ¿«¿»«¿»¿…
,"e�È�ÂÚ „Èa e�‚eÓzÂ ,epnÓ EÈ�Ù z¯zÒ‰ Èk" ,‡ÁÈLÓ„ ‡·˜eÚa eÏl‰ ÌÈzÚa»ƒƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆ƒ∆«¿≈¿«¬…≈
ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â" ,ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ÂLÎÚ e�a Ìi˜˙�Â¿ƒ¿«≈»«¿»«¬≈»«ƒ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»««««
Et˜z e�z‡Ó ¯zÒ�Â ÌÏÚ� ¯L‡ „Ú ,„‡Ó „‡Ó e�z‡Ó z¯zÒ� Èk ,"‰NÚ ¯L‡ Ïk»¬∆»»ƒƒ¿«¿»≈ƒ»¿…¿…«¬∆∆¿«¿ƒ¿«≈ƒ»»¿¿
È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ Èk .‰ÏLÓ Ïka ¯L‡ ‰ÏB„b‰ EzÏLÓÓe E˙eÎÏÓe Ez¯‡Ù˙Â EÏ„‚Â¿»¿¿¿ƒ¿«¿¿«¿¿∆¿«¿¿«¿»¬∆«…»»»ƒ»»ƒ»ƒƒ
‰nk È˙È�LÂ Èz¯·ÚÂ .‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓ È˙ÈNÚ EÈ�ÈÚa Ú¯‰Â ,EÈ�ÙÏ ÈzÚLÙe»«¿ƒ¿»∆¿»«¿≈∆»ƒƒƒ¿««««∆¿»«¿ƒ¿»ƒƒ«»
ÈÙe¯ˆ ÈzÏ˜Ï˜Â ,ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ È¯·c ÈzÎÙ‰Â ¯z‰k ÈÏ ‰NÚ� ¯L‡ „Ú ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«¬∆«¬»ƒ¿∆≈¿»«¿ƒƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈≈
Èk ,‰Ê· ÈÏ È„ ‡ÏÂ .¯z‰ ¯eq‡Ó ÈÏˆ‡ ‰NÚ� ¯L‡ „Ú ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«»«¿»«¬∆«¬»∆¿ƒ≈ƒ∆≈¿…«ƒ»∆ƒ
‰nk Ì‰a ÈzLlLÂ ÈzÏÙÎÂ ,‰l‡Ó ˙BÏB„b ˙B·ÚB˙ ˙BNÚÏ ÈzÙÒB‰ „BÚ Ì‡ƒ«¿ƒ«¬≈¿≈≈∆¿»«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«»
‰nÎÂ ‰nk .È˙‡hÁ ÈÓÈ ÔBÓ‰ ·¯ ¯tÒlÓ È˙‡Ï� ¯L‡ „Ú ,C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆«¬∆ƒ¿≈ƒƒƒ¿……¬¿≈«…»«»¿«»
ÌÈÓeˆÚ‰Â ÌÈa¯Ó‰ È˙B�BÂÚ ÏÚ È¯‡eˆ ÏÚ eÏÚ e‚¯zN‰ ¯L‡ „Ú ,EÈzÒÚÎ‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿«¿ƒ«¬∆ƒ¿»¿»««»ƒ…¬««¿Àƒ¿»¬ƒ

‰ ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚa ¯L‡ „Ú ,"¯tÒÓ ÔÈ‡ Èk ¯tÒÏ Ï„Á Èk „Ú" „‡Ó „‡Ó‰¯ab˙ ¿…¿…«ƒ»«ƒ¿…ƒ≈ƒ¿»«¬∆«¬«»«ƒƒ¿«¿»
˙B¯zÒ‰ ‰nÎÂ ‰nÎa „‡Ó epnÓ z¯zÒ� Èk ,‰¯zÒ‰‰ CB˙aL ‰¯zÒ‰‰ ÈÏÚ»«««¿»»∆¿««¿»»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿…¿«»¿«»«¿»
,ÏÏk ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,e�z‡Ó ˙¯zÒ� dÓˆÚa ‰¯zÒ‰‰ Ì‚ Èk .˙B¯zÒ‰ CB˙aL∆¿«¿»ƒ«««¿»»¿«¿»ƒ¿∆∆≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿»
eÎt‰˙� ˙B�BÂÚ‰Â ,ÏÏk EnÓ ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ Èk ,e�z‡Ó ¯zÒ� ‰z‡L ˙‡Ê elÙ‡¬ƒ…∆«»ƒ¿»≈ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿¿»¿»¬ƒ¿«¿
EÈ�ÙÏ ¯tÒp ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ EÈ�ÙÏ ¯Ó‡p ‰Ó ,"e�„cL Èk e�Ï ÈB‡" .¯BLÈÓÏ e�Ïˆ‡∆¿≈¿ƒ»ƒÀ»¿«…«¿»∆≈»«¿«≈¿»∆

.Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ Ïk ‡Ï‰ ÌÈ˜ÁL ÔÎBL≈¿»ƒ¬…»«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈«

‰zÚÂÔÈ‡Ó ,ÔBÈ·‡‰Â Ïc‰ ÈÎ�‡ Ë¯Ù·e ,ÏÚÙp ‰Óe ‰NÚp ‰Ó ÌÈÓMaL e�È·‡ ¿«»»ƒ∆«»«ƒ««¬∆«ƒ¿»ƒ¿»»…ƒ««¿»∆¿≈«ƒ
ÈpnÓ z¯zÒ� ¯L‡ ,‰¯zÒ‰ CB˙aL ‰¯zÒ‰‰ ÌˆÚ ˙Bl‚Ï ÈÏ ¯ÊÚ Lw·‡¬«≈≈∆ƒ¿«…∆««¿»»∆¿«¿»»¬∆ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ
ÈLÙ� ÌBÏMÓ Á�ÊzÂ" ,È˙M„˜ ˙‡ È˙ÈL�Â È˙·BË ˙‡ ÈzÁÎL ¯L‡ „Ú ,„‡Ó „‡Ó¿…¿…«¬∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ∆¿À»ƒ«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ
˙ˆ˜ ÌÈÓÚÙÏ ¯ÎBÊ È�‡ ÔÈ„Ú Ì‡ Ì‚Â ,ÌÏBÚ ÏL BÓB˜nÓ È˙ÈL� Èk ,"‰·BË È˙ÈL�»ƒƒ»ƒ»ƒƒƒ¿∆»¿«ƒ¬«ƒ¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»
,ÌÈÁˆ� Áˆ�Ïe „ÚÏ C¯a˙z E˙eÓÓB¯Â EzÏLÓÓe EÏ„‚Â Et˜˙Â E˙e‰Ï‡ Ï„bÓƒ…∆¡…¿¿»¿¿¿»¿¿∆¿«¿¿¿¿¿ƒ¿»«»«¿≈«¿»ƒ
„‡Ó ıÈn‡Â ˜ÊÁ ÈÚebÚ‚Â È˙˜eL˙e ÈÙÒÎÂ „‡Ó „‡Ó ÌÈ‰Ï‡ EÈÏ‡ ‚¯Ú˙ ÈLÙ�Â¿«¿ƒ«¬…≈∆¡…ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿«ƒ¿…
È˙BÂ‡z ÏÚ ¯ab˙‰Ï È„È Ï‡Ï ÔÈ‡Â È˙¯e·‚ ‰˙L� Ï·‡ ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ „‡Ó¿…»≈∆∆¡∆¬»»¿»¿»ƒ¿≈¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈««¬«
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ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ È�È‡Â ."‰Á�‡a È˙B�Le ÈiÁ ÔB‚È· eÏk" ¯L‡ ,„‡Ó ˙B¯n‰Â ˙BÚ¯‰»»¿«»¿…¬∆»¿»««¿««¬»»¿≈ƒ≈«¿≈»
‰¯n‰Â ˙e·ˆÚ‰Â ,ÌeˆÚ‰ ÈzÚc ÏeaÏ·e ˙BÚ¯‰ È˙BÂ‡z È�tÓ ,ÔÓh‡ ÔÎÈ‰ Á¯·‡∆¿«≈»∆»≈ƒ¿≈«¬«»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»«¿¿«»»

.ÈÁe¯ ·L‰ È�e�zÈ ‡Ï ,„ÁÈ ÈÏÚ Ìlk e¯ab˙‰L ‰¯BÁL¿»∆ƒ¿«¿À»»«««…ƒ¿ƒ»≈ƒ

È·‡‰‡¯" ,LB¯Â ‰�ÚÏ È„e¯Óe ÈÈ�Ú ‰‡¯ ,ÈÏÓÚÂ ÈÈ�Ú ‰‡¯e ,ÈÏÚ ÌÁ¯ ÌÈÓMaL »ƒ∆«»«ƒ«≈»«¿≈»¿ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿≈
,‰Â‰È ‰‡¯ ."˙È¯Ó B¯Ó Èk Èa¯˜a ÈaÏ Ct‰� ,e¯Ó¯ÓÁ ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk ‰Â‰È¿…»ƒ«ƒ≈«√«¿»∆¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿≈¿…»
Û‡· ‰˙kÒ .‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ Ô�Úa ‰˙kÒ ,"·eÊÚÂ ¯eˆÚ ÒÙ‡Â „È ˙ÏÊ‡ Èk"ƒ»¿«»¿∆∆»¿»«…»∆»»»≈¬¿ƒ»«…»»«
ÈÈ�Ú ‰‡¯ ‰Â‰È È���Á" ,ÌÈa¯ ÌÈ„ÒÁ ‡ÏÓ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,"e�Ùc¯zÂ«ƒ¿¿≈ƒ∆»»≈«¬ƒ»≈¬»ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…»¿≈»¿ƒ
ÈÓ È¯Á‡ ,EÈÓÁ¯· ‡� ¯ÎÊ ,·Bh‰ E�Bˆ¯a ‡� È�¯ÎÊ ."˙ÂÓ È¯ÚMÓ ÈÓÓB¯Ó È‡�BOÓƒ¿»¿¿ƒƒ«¬≈»∆»¿≈ƒ»ƒ¿¿«¿…»¿«¬∆«¬≈ƒ
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,‰M„˜aL ÔBÈÏÚ‰ ÌL¯LÏ ‰M„w‰ ˙eiÁ ÏÎÂ ÌÈLB„w‰ ˙BˆBˆÈp‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ïe¿«¬ƒ»«ƒ«¿ƒ¿»««¿À»¿»¿»»∆¿∆ƒ¿À»
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Èk ,e¯ÒÁ ‡Ï ¯·c ÏÎÂ ÏÎ‡Ï ÔÓ Ì‰Ï z˙�Â ,‰�L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»ƒ»»¿»«»»∆»∆¡…¿»»»…»¿ƒ
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B�Ba¯,¯‰Óp‰Â ¯n‰ È··Ï ˙‡ zÚ„È ‰z‡ .‰Ê Ïk ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»»«¿»∆»∆«»»«¿»∆¿»ƒ««¿«ƒ¿»
Èn‡ ÈÏ ÈB‡ ,Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú ,ÚÈbÈ ÌÈÓL È‰·b „Ú È··Ï ˙e¯È¯Ó¿ƒ¿»ƒ«»¿≈»«ƒ«ƒ««¬∆»«…«««»ƒƒƒ
,‰Â‰È d‰‡ ,ÈB·‡Â ÈB‡ ,ÈB·‡Â ÈB‡ ,„‡Ó ÈÏ ¯Óe ÈB‡ ,ÈLÙ� ÏÚ ÈÏ ÈB‡ ."È�z„ÏÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ«ƒ¿…«¬«¬¬»¿…»
ÏÈÁ˙‰Ï CÈ‡ ÏÏk Ú„BÈ È�È‡ Èk ,ÈÏÚ ÏÓÁ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ .È„Úa e�ÈbÙ‰ ÌÈÓL È‡ƒ»«ƒ«¿ƒ«¬ƒ»≈«¬ƒ¬…»«ƒ≈ƒ≈«¿»≈¿«¿ƒ
ÌÚ ¯a„Ï ‰Ê È�„‡ „·Ú ÏÎeÈ CÈ‡Â ,ÔÈÚ ‡O‡ CÈ‡Â ‰t ‰ˆÙ‡ ‰ÎÎÈ‡ Èk .¯a„Ïe¿«≈ƒ≈»»∆¿∆∆¿≈∆»«ƒ¿≈«∆∆¬…ƒ∆¿«≈ƒ

,‰Ê È�B„‡Ú¯‰Â ,ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ."Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ÈÏ È˙‡ËÁ ‰�Ó‡" Èk ¬ƒ∆ƒ»¿»»»ƒ«…»¡…≈ƒ¿»≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»«
Ôk ˙BLÙ� ÁˆB¯k ,ÈÏ È˙ÈNÚ Ôk ,"ÌÈ�ÈÚÏ Ô˘ÚÎÂ ÌÈpMÏ ıÓÁk" .È˙ÈNÚ EÈ�ÈÚa¿≈∆»ƒƒ«…∆«ƒ«ƒ¿∆»»»≈»ƒ≈»ƒƒƒ¿≈«¿»≈
·‡ È·‡ .ÈÏÚ e¯·Ú ¯L‡ ÌÈÓi‰ ÏÚ ÈB‡ .ÏÏk ÈÏÚ ÈzÒÁ ‡ÏÂ ,ÈLÙ� ÏÚ È˙ÈÈ‰»ƒƒ««¿ƒ¿…«¿ƒ»«¿»««»ƒ¬∆»¿»«»ƒ»
ÈkÏÓ È‰Ï‡ ,È‡¯B·e ÈNBÚÂ È¯ˆBÈ ,ÈÏ‡B‚Â È„Bt È¯eˆ È·‡ ,„ÒÁ‰ ·‡ È·‡ ,ÔÓÁ¯‰»«¬»»ƒ»«∆∆»ƒƒƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¡…««¿ƒ
‰kÊ‡L ‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ È�¯B‰Â È�„nÏ ,È˙È¯Á‡ ·ÈËÈ‰Ï ·LBÁ ‰z‡ ¯L‡ ÈLB„˜e¿ƒ¬∆«»≈¿≈ƒ«¬ƒƒ«¿≈ƒ¿≈ƒ≈»¿«¿»∆∆¿∆
‰ÏÒÎÏ „BÚ ·eL‡ ‡ÏÂ ,˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,dÓi˜Ï¿«¿»¿…∆∆∆¿∆ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿…»¿ƒ¿»
,ÈÏ ¯ÊÚ˙Â ,ÈÏÚ ÌÁ¯zL E˙B‡ Lw·Ï Ì‡ Èk ,‰ÏeaÁz ÌeL Ú„BÈ È�È‡ Èk .ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈ƒ≈««¿»ƒƒ¿«≈¿∆¿«≈»«¿«¬…ƒ

.˙Ó‡a CÏ „aÚzL‰Ï È¯ˆÈ ˙‡ ÛÎ˙Â¿»…∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»∆¡∆

È�kÊÈ„È ÏÚ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,˙Ó‡a È··Ï ˜ÓÚÓ ˙ÈzÓ‡ ‰Á�‡Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a «≈ƒ¿«¬∆»«ƒ«¬»»¬ƒƒ≈…∆¿»ƒ∆¡∆¿…∆∆∆¿∆«¿≈
·eLÈÂ ,È··ÏaL ‰M„˜c ˜Ùc‰ Áe¯‰ ˙‡ ˙B¯·‰Ïe ˙BÈÁ‰Ï ·eLÏ È˙Á�‡«¿»ƒ»¿«¬¿«¿∆»««…∆ƒ¿À»∆ƒ¿»ƒ¿»
e�wz˙È ¯L‡ „Ú ,ÌÈ„i‰a Ë¯Ù·e ¯„Òk ÌÈ¯·‡‰ ÏÎa ·M�ÈÂ CÏÈÂ ˜Ùc‰ Áe¯‰»««…∆¿≈≈ƒ«≈¿»»≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿«»«ƒ«¬∆ƒ¿«¿
È„Èa ÈzÓ‚tM ‰Ó Ïk ˙‡ ,ÌÈ„i‰ Ì‚t Ôw˙Ï ‰¯‰Ó ‰kÊ‡Â .‰Ê È„È ÏÚ È„È e¯‰hÈÂ¿ƒ»¬»««¿≈∆¿∆¿∆¿≈»¿«≈¿««»«ƒ∆»«∆»«¿ƒ¿»«
‰�˜ ÔBÈÏÚ Ï‡" ,‰Â‰ÈÏ È„È ‡OÏÂ ÌÈ¯‰Ï ‰kÊ‡ ¯L‡ „Ú ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú È¯eÚpÓƒ¿««««∆«¬∆∆¿∆¿»ƒ¿ƒ»»««…»≈∆¿…≈
."ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ ÌÈtk Ï‡ e�··Ï ‡O�" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â ."ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆¿∆¿∆¿«≈ƒ¿»∆»ƒ»¿»≈∆«»ƒ∆≈«»«ƒ
‰kÊ‡Â ,ÏÏk ‰¯BÁL ‰¯Óe ˙e·ˆÚ ÌeL ÈÏÚ ‡·È ‡ÏÂ ,„ÈÓ˙ ‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï È�kÊ˙e¿«≈ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒ¿…»…»««¿»»¿»¿»¿∆¿∆
¯L‡ „Ú ,‰ÏB„‚ ‰M„˜a ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ÌÚt ÏÎa ˙BÏÚÏÂ ,˙Ó‡a ‰¯‰ËÂ ‰M„˜Ïƒ¿À»¿»√»∆¡∆¿«¬¿»««ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿À»¿»«¬∆
‚ÈO‰Ïe ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊ‡Â .ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÈ¯eac Ïa˜Ï ,˙Ó‡ È˜Ècv‰ ÁÎa ‰kÊ‡∆¿∆¿…«««ƒ≈¡∆¿«≈ƒƒƒ«»«ƒ¿∆¿∆≈«¿»ƒ¿«ƒ
‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡ ˜¯ ,ÏÏk ˙˜ÏÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡a ¯L‡ ˙Ú„Ï ‰M„˜c ˙˜ÏÁn‰ ˙‡∆««¬…∆ƒ¿À»»««¬∆∆¡∆≈∆«¬…∆¿»««¬»¿«¿»
˙‡ È�ÚÈ„B˙Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„ el‡Â el‡ Èk ,„‡Ó ÌeˆÚÂ ÏB„b ÌBÏLÂ ˙eÚ¯Â¿≈¿»»¿»¿…ƒ≈¿≈ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿ƒ≈ƒ∆
ÏÎa Ì˙BÓk ‰ÎÏ‰L ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰Ï ¯˙BÈa ˜ac˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï È�kÊ˙e ,EÈÎ¯c¿»∆¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿≈¿««ƒƒ¬ƒƒƒ∆¬»»¿»¿»

:ÌB˜Ó»

e�È·‡˙eÓÏLa EÈ�ÙÏ È˙ÁÈN L¯ÙÏ ÈÏ ¯LÙ‡ È‡L Ú„BÈ ‰z‡ e�kÏÓ.ÔÙ‡ ÌeLa »ƒ«¿≈«»≈«∆ƒ∆¿«ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿≈¿…∆
ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ .ÌÈa¯‰ È˙B�BÂÚa ‰p‰ „Ú Èz„a‡ ¯L‡ Ïk ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡«»≈«∆»¬∆ƒ«¿ƒ«≈»«¬«»«ƒ»≈«¬ƒ
EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙Ï ‡� È�kÊ ,‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁa ÈÏÚ ÏÓÁ ,Èc È˙B¯ˆÏ ¯Ó‡¡…¿»««¬…»«¿∆¿»¿«¿»«≈ƒ»ƒ¿»¿≈»¿»∆

.˙B‡ÂÏ‰Â ˙B·BÁÓ È�ÏÈv‰Â ,C¯Ëˆ‡L Ì„˜ Ez‡Ó È˙Ò�¯Ù ÈÏ Ô˙Â ,‰¯‰Ó¿≈»¿≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ¿…∆∆∆¿»≈¿«ƒ≈ƒ≈¿«¿»



נז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יֹוסי רּבי את ּתלמידיו 645 ֵ ִ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֲ ָׁשאלּו

B�Ba¯‡� e�ÓÁ� .‰Ò�¯t‰ ˙c¯hÓ ‡� È�ÏÈv‰ ,ÌÈ„È ÔB·vÚÓ È�ÏÈv‰ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ≈ƒ≈ƒ¿»«ƒ«ƒ≈ƒ»ƒƒ¿«««¿»»«¬≈»
‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊaƒ¿««ƒƒ¬ƒƒƒ¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒÀ«ƒ¿»
e�ÈÏ‡ ‰�t ,e�pÁ e�pÁ e�¯ÊÚ e�¯ÊÚ ,"e�È„È ÔB·vÚÓe e�NÚnÓ e�ÓÁ�È ‰Ê" :·e˙kL∆»∆¿«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈»¿≈»¿≈»≈»≈¿≈≈≈
Ô·Ï ‰ÚÈLB‰Â Ec·ÚÏ EfÚ ‰�z È�pÁÂ ÈÏ‡ ‰�t" ,epnÓ EÈ�t ¯zÒz Ï‡Â e�ÚÈLB‰Â¿ƒ≈¿««¿≈»∆ƒ∆¿≈≈«¿»≈ƒ¿»À¿¿«¿∆¿ƒ»¿∆
È�z¯ÊÚ ‰Â‰È ‰z‡ Èk ,eLB·ÈÂ È‡�BN e‡¯ÈÂ ‰·BËÏ ˙B‡ ÈnÚ ‰NÚ .E˙Ó‡¬»∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ«»¿…»¬«¿«ƒ

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,"È�zÓÁ�Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿»≈

נזתורה

יֹוסי רּבי את ּתלמידיו  ֵ ִ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֲ ָׁשאלּו
ּבא ּדוד ּבן אימתי קסמא:  ָ ִ ָ ֶ ַ ָ ֵ ָ ְ ִ ֶּבן
לכׁשּיּפל להן: אמר ֹ ִ ֶ ְ ִ ֶ ָ ַ ָ ְוכּו'.
ויּבנה, ויּפל ויּבנה, הּזה  ֶ ָ ִ ְֹ ִ ְ ֶ ָ ִ ְ ֶ ַ ַ ַ ַהּׁשער
לבנֹותֹו, מסּפיקין ואין  ְ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ ְֹ ִ ְויּפל;

ּבא: ּדוד ׁשּבן צח)עד (סנהדרין ַ ֶ ֶ ָ ִ ָ 

הּזה:רׁש"י: היההּׁשער ׁשּבארם ארם, ׁשל ַ ִ ֲֲֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשעה: לבנֹותֹו:ּבאֹותּה מסּפיקין ואין ְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשליׁשית: ְִִַַּפעם

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

קסמא: ּבן יֹוסי רּבי את  ָ ְ ִ ֶ ֵ ִ ַ ֶ ֲ ָׁשאלּו
וכּו': ּדוד ּבן יבֹוא  ְ ִ ָ ֶ ָ ַ ָ ֵאימתי

מּפיּדע,א ׁשּיצא ודּבּור ּדּבּור ּכל ּכי ַ ְִִִִִֶָָָ
נברא הּוא, ּברּוְך ְִַָָָהּקדֹוׁש

מלאְך יד)מּמּנּו ודּבּור(חגיגה ּדּבּור וכל , ְְְִִִֶַָָ
ּבבחינת ניצֹוצֹות, לכּמה (ירמיהנחלק ְְֱִִִֶַַַָ

סלעכג) יפֹוצץ ּכפּטיׁש כן(א): ּכמֹו . ְְְִֵֵֶַַ
רב לפי מלאכים, וכּמה ּכּמה ְְְְְִִִַַַָָָֹנבראּו
את הּכֹולל ודּבּור ְִִֵֶַַהניּצֹוצֹות.
ׂשר ׁשהּוא מלאְך, נברא ְְִִֶַַַָָהּניצֹוצֹות
מן ׁשּנבראּו הּמלאכים על ְְְְִִִֶַַַָֹוראׁש
מלאְך וכל מחנהּו. והם ְְְֲִֵֵַַַָָהּניצֹוצֹות,
ּדבר, איזהּו על ממּנה הּוא ְְֵֶֶַַָָָֻּומלאְך
יׁש ועׂשבים אילנֹות ּכל ֲֲִִִֵַַָָָואפּלּו
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמה ממּנים, ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֻעליהם

לברכה י)זכרֹונם פרשה רבה אין(בראשית : ְְִִֵָָָ
מלאְך לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ְְְִֵֵֶֶַַָָלָך
מקּבל מלאְך וכל וכּו'. ְְְְְְִֵַַַָָָמּלמעלה
לתֹוְך ּומׁשּפיע מהּדּבּור, ְְִִִֵַַַחּיּותֹו
עׂשב לאיזה הינּו עליו, ׁשּנמנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדבר

ע"ב.(‡) פח דף שבת עיין
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ּוׁשני עליו. ממּנה ׁשהּוא אחר ּדבר ְְֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לּמלאְך ׁשּיׁש ּכח הינּו האּלּו, ְְֵֵֶַַַַַָָֹֹהּכחֹות
ּבבחינת מכּנים להׁשּפיע, וכח ְְְְְְִִִִֵַַַַַֹֻלקּבל,
ּוביד חּיּותֹו, מקּבל ימין ּביד ְְְִִִֵַַַַָָידים.
ּומּכה ּבבחינֹות: מׁשּפיע. ְְְִִִֶַַַֹׂשמאל

ּגדל לֹו: ואֹומר היא(שם)אֹותֹו והּכאה ; ְְְִֵַַָָ
הרפּואֹות ׁשּכל נמצא, ׂשמאל. ְְְְִִֶַָָָֹּבחינת

ּבבחינֹות ּבּתֹורה, ד)ּתלּויים :(משלי ְְִִִַָ
נֹותנת הּתֹורה ּכי מרּפא; ּבׂשרֹו ְְְִֵֶֶַַָָָּולכל
מׁשּפיעים והּמלאכים לּמלאכים, ְְְְִִִִַַַַַַָָֹּכח
ּבכח מרּפאים ועׂשבים ְְְֲֲִִִַַַָָָֹלעׂשבים,
חכמים, ּבאמּונת ׁשּפֹוגם ּומי ֱֲִִֵֶֶַַָָהּתֹורה.
למּכתֹו, רפּואה אין אזי ּגדרם, ְְְֲִֵֵַַָָָּופֹורץ

קי)ּבבחינֹות ּדרּבנן(שבת חויא ּדלמא : ְְְְִִִִַָָָָ
הּפֹורץ ּכי אסותא; לֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַַָָטרקּה,
מן הּידים מסיר על־ ידי־ זה ְְִִִִֵֵֶַַַָָּגדרם,
הסרתֹו ּבחינֹות לפי ְְְֲִִִַַָָָהּמלאכים,

וזהּו רּבנן. ּדברי יז)מּדרְך לא(דברים : ְְִִֵֶֶֶַָָ
ימין לָך יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְֲִִִֶַַָָָָתסּור
אם הסרתֹו, ּבחינֹות לפי – ְְְֲִִִָָֹּוׂשמאל
סר ּבזה לימין, רּבנן ּדברי מּדרְך ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָסר
ואם לקּבל. ּכח לֹו ואין הּמלאְך, ְְְְְִִֵֵַַַַָֹימין
ׂשמאל יד סר ּבזה לׂשמאל, ְְִֶַָָָֹֹסר
להׁשּפיע. ּכח לֹו ואין ְְְְִֵֵַַַַַָֹמהּמלאְך,
אין אזי הּמלאְך, יד איזהּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשּנפּגם
העׂשב זה ּכי אסותא, האדם ְִֵֶֶֶַָָָָָָָלזה
ּכח לֹו אין רפּואתֹו, ּתלּוי ְֵֶַָָֹׁשּבֹו

לֹו: מׁשּפיע אין ּכי ְְְִִֵַַַלרּפאֹות,

כח)ּבחינתוזה לא(דברים אׁשר מּכה : ְ ֶ ְֲִֶַַָֹ
מיתתכתּוב זהּו – ּבּתֹורה ה ְִֶַַָָ

הּמיתה הינּו חכם, ְְִִַַַָָָּתלמיד
איזהּו ממיתין ְְֲִִִִֵֵֶֶַָׁשּתלמידי־ חכמים
על לאדם הּבאה חֹולאת ּכי ִַַַַָָָָָָָאדם.
רפּואה, לֹו אין רּבנן ּדברי על ְְִֵֵֶַַַָָָָׁשעבר
הּמיתה זה החֹולאת, מן מת ְִִֵֶַַַַָוהּוא
ּכתּובה לא אׁשר מּכה על־ ידי ְְֲֵֶַַָָָָֹּבאה
נכּתבּו ׁשּלא ּדברים ּכי ְְְִִִֶַָָֹּבּתֹורה,
ואנחנּו לחכמים, נמסרּו ְְְֲֲִִַַַַָָּבּתֹורה,
ׁשּמזלזל מי ויׁש מהם. לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֻמצּוים
ּדבריהם, מאמין ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַּדבריהם,
אינֹו ׁשּמּדאֹוריתא לֹו ׁשּנדמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָמחמת
לֹו ׁשאין ּבמּכה נחלה זה ידי ועל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָּכן,
ׁשל יּסּורין ויׁש ּבּה. ּומת ְְִִֵֵֶָָרפּואה,
ׁשהּוא האדם על הּׁשֹולטין ְֲִֶַַַָָָָאהבה,
ואין ּביּסּורין, מּכה והּוא ְְְִִִֵֶַֻצּדיק,
ּכי עׂשבים, ּברפּואת ּתֹולה ְְֲִִִַָָָרפּואתֹו
ידי ּפגם ולא צּדיק, איׁש ְְִִֵַַָֹהּוא
וזה ׁשלמים. הם והּידים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמלאְך,

ב) ׂשמאלֹו(שה"ש אני, אהבה חֹולת ּכי :ְֲִִַַָָֹ
הינּו ּתחּבקני. וימינֹו לראׁשי ְְְְִִִִֵַַַַֹּתחת
על לׁשלט היא יכֹולה אהבה ְְֲִִַַַָָֹחֹולת
ּתֹולה רפּואתֹו ואין אחד, ְְִֵֶָָָאיׁש
ּבבחינתֹו הּידים ּכי הּנ"ל, ְְִִִִִַַַַַַָָָּבהּידים
ּתחת ׂשמאלֹו ּבבחינת: ׁשלמים, ְְְִִִֵֵַַַֹהם

ְוכּו':

ה:)וזהּו לתּנא(ברכות יֹוחנן רּבי ּכׁשּבא ְ ֶ ְְִֶַַָָָָ
לֹו: ואמר ּביּסּורין ְְֱִִֶֶַָָׁשּנחלה
וכּו', לא אמר: יּסּורין, עליָך ְֲִִִִֶַָָֹחביבין
יֹוחנן רּבי ּכי וכּו'. ידְך לי הב לֹו: ְְִִִַַַָָָָאמר
ׁשל יּסּורין הן יּסּורין ׁשאּלּו ִִִִֵֵֶֶַָסבר



נז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יֹוסי רּבי את ּתלמידיו 647 ֵ ִ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֲ ָׁשאלּו

חביבין אֹותֹו: ׁשּׁשאל וזהּו ְֲֲִִֶֶַַָָאהבה,
חביב אם אֹותֹו ׁשּׁשאל יּסּורין, ִִִִֶֶַָָָעליָך
ׁשל יּסּורין אם הינּו הּיּסּורין, ְִִִִִֶַַָָעליו
וכּו'. לא לֹו: והׁשיב הם. ְְֲִֵֵַָֹאהבה
לא ׁשהּיּסּורים יֹוחנן רּבי ְִִִֶֶַַַָָָֹּוכׁשּׁשמע
חס ּפגם, ּדילמא חׁשב הן, אהבה ְֲִֵֶַַַַָָָָׁשל
אין זה ּובׁשביל הּנ"ל, ּבּידים ְְִִִֵֶַַַַָָוׁשלֹום,
ידְך, לי הב לֹו: ׁשאמר וזה רפּואה. ְְְִֶֶַַָָָלֹו
חס רּבנן, ּבדברי ּפגם אם ׁשּידע ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכדי
ידא לֹו ּכׁשּיהב ותכף ּכּנ"ל. ְְְְְֵֶֶַַַָָוׁשלֹום,
ׁשל יּסּורין היה לא ּכי ְִִִֶָָֹאֹוקמּוהּו,
זה ּבׁשביל ּבּידים, ּפגם ולא ְְֲִִִֶַַַַָָָֹאהבה,

מחליֹו: ולקּום לחיֹות יכֹול ְְְִֵָָָָָהיה

יקּוםוזהּו: ּבכחֹו, אּבירים ּומׁשְך ְ ֶ ְִִַַָָֹ
ּבחּיין יאמין כד)ולא ּכי(איוב . ְֲִִִַַַֹ

ּבתלמידי מאמין ׁשאין ידי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַעל
ׁשאמרּו ּכמה חּיים, הּנקראים ְְְֲִִִִֶַַָָָָחכמים

לברכה זכרֹונם יח)חכמינּו :(ברכות ְְֲִִֵָָָָ
– חי איׁש ּבן יהֹוידע בן ְְִֶֶַָָָָּובניהּו
נקראים ּבמיתתם אפּלּו ְְֲִִִִִִַָָָצּדיקים
ּבחֹולאת נֹופל הּוא זה, ידי על ְְִֵֵֶַַַַחּיים,
ׁשאין הינּו ּבחּייו. יאמין לא ְְֲֲִֵֶֶַַַָֹאׁשר
זה, מחלי ׁשּיחיה מאמין אדם ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּום
– ותּקּונֹו ּכּנ"ל. למּכתֹו רפּואה אין ְְְִִֵַַַָָּכי
ויאמין הּנפּולה, אמּונה ְְֱֲִִֶַַָָָׁשּיקים
יאמין ולא יקּום וזהּו: חכמים. ְְֱֲֲִִֶַַָָֹאמּונת
האמין ׁשּלא זה הינּו – ְֱִִֶֶֶַַַֹּבחּיין
זאת יקים חּיים, הּנקראים ְֲִִִִִַַַָָָֹּבחכמים
יקּום זה ידי ועל הּנפּולה, ְְְֱֵֶַַָָָָהאמּונה

עד האמין ׁשּלא הּזאת, ֱִֵֶֶַַַַֹֹמחֹולאת
רפּואה ׁשּום לֹו ׁשּיׁש אדם ׁשּום ְְֵֶַָָָָעכׁשו
יתרּפא. אמּונתֹו ידי ועל מּכתֹו, ְְְֱִֵֵַַַַָָעל
מתּקן חכמים, אמּונת על־ ידי ְְֱֲִִֵֵַַַָּכי
והם מלאכים, ׁשל ידים ְְְִִִֵֶַַָָּבחינֹות
לעׂשבים ּכחֹות ּומׁשּפיעים ְְְֲִִִִַַָָֹמקּבלים
ּבכחֹו; אּבירים ּומׁשְך וזה: ְְְִִִֶַַָָֹלרפּואתֹו.

הּנקראיםהינּו ׁשהּמלאכים ְְְִִִֶַַַַָָ
לֹו(ב)אּבירים נחזר ואחד אחד ּכל , ְֱִִֶֶֶַָָָָ

ּדידים, ּפרקין כ"ח הינּו ְְְִִִַַָֹּכחֹו,
הּדברים לכל ׁשפע ְְְִִִֶַַַָָּוממׁשיכין
רפּואה לֹו יׁש ואז עליהם, ְְְֲִֵֵֶֶַָָׁשּנתמּנּו
עֹוׂשין חכמים ּדברי ּכי ְֲִִִִֵַַָּכּנ"ל,

ּכּנ"ל: הּידים ּבחינת ְְְִִִַַַַַַָּומתּקנין

על־ּולהקיםב היא הּנפּולה אמּונה ְ ָ ִ ְֱִַַָָ
הינּו יעקב, ּבחינת ְְְֲִֵַַַֹידי

נדר נדר(ג)על־ ידי איזהּו ׁשּיּדר (רצֹונֹו, ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבהׁשמטֹות) עּין מּיד) ויקּים הּנדרלֹומר: ועל־ידי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

לֹו ּכׁשאין ּכי חכמים. לאמּונת ְֱֲִִֵֶֶַָָיׁשּוב
הסּתּלקּות ּבחינת זה חכמים, ְְְֱֲִִִֶַַַָאמּונת
ּבבחינֹות ּפלא, ּבחינת ְְֲִִִִֶֶַַָהחכמים,

כט) את(ישעיה להפליא יֹוסיף הנני :ְְְִִִִֶַ
חכמת ואבדה ופלא הפלא הּזה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָהעם
זכרֹונם חכמינּו ודרׁשּו ְְְֲֲִֵָָָָָחכמיו;

א)לברכה איכה על(מ"ר נאמר ׁשּזה , ְֱִֶֶֶַַָָ
ׁשל ותּקּונֹו חכמים. ׁשל ְֲִִִֶֶָָסּלּוקן
ׁשל סּלּוקן ׁשל הינּו הּזאת, ְְִֶֶַַַָָָֹהפלאה
נדר, ׁשל הפלאה ּתּקּונֹו, ְֲִִֶֶֶַָָָחכמים,

ו)ּבבחינת נדר.(במדבר לנּדר יפליא ּכי : ְְְִִִִִֶֶַַֹ

ע"ב.(·) עה דף יומא רנח.(‚)עיין פינחס זוהר עיין
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לּׁשרׁש עֹולה הּוא הּנדר, על־ידי ְִֵֶֶֶֶַַַֹּכי
הינּו ׁשם, מׁשרׁשים ְְֲִִֶַַָָָֻׁשהחכמים

חכמה ּפליאֹות ועייןּבחינת יצירה, (ספר ְְְִִַָָ
קצג:) דף בלק מעלֹותזוהר ּומּכיר ויֹודע ,ְֲִֵַַַ

ׁשב הּוא ועל־ידי־זה ְְֲִֵֶַַָָהחכמים,
ּבחינת וזה ּבהם. כה)ּומאמין :(ישעיה ְְֲִִֶֶַַָ

ועל־ ידי־ ּפלא; עׂשית ּכי ׁשמָך ְְְִִִֵֶֶֶַָָאֹודה
הינּו אמן. אמּונה מרחק עצֹות ְֱֵֵֶֶַָָֹֹזה:
ּבחינֹות ׁשהּוא נדר, ּבחינת ידי ְְְִִֵֶֶֶַַעל
חכמים, אמּונת נתּתּקן ְֱֲִִֵֶֶַַָּפלא,
מּמרחק ּבבחינת: מרחֹוק, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשעצתם

לחמּה לא)ּתביא ּתֹורה(משלי ּדברי ּכי ; ְְִִִֵַָָָ
מּמקֹום ועׁשירים ּבמקֹומם ְֲֲִִִִִִַָָענּיים

בי"ד)אחר ראוהו פרק ר"ה ,(ירושלמי ֵַ
ּדבריהם למדים ְְֲִִִֵֵֶֶַָׁשהחכמים
ׁשּזה ׁשּבּתֹורה, רחֹוקים ְְִִֶֶֶַָמּמקֹומֹות
לכל הּתֹורה לדרׁש להם ְְְִִֶַָָָָֹנמסר
מּדֹות עׁשרה ּבׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֹחפציהם,
ּומחּיבין ּבהן, נדרׁשת ְְִִֶֶֶֶַָָָֻׁשהּתֹורה
ּדבריהם, לכל להאמין ְְְְֲֲִִֵֶַַָאנחנּו
וכּו'. הּדבר מן ּתסּור לא ְְִִִַָָָֹּבבחינֹות:
ראׁש ׁשהּוא נדר, ּבחינֹות הּוא ְְֲִֶֶֶַֹֹויעקב

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנֹודרים, כח)לכל :(בראשית ְְְִֶַָָ
נדר יעקב :(ד)וּיּדר ֲִֶֶַַַֹ

יעקבוזהּו: אביר מט)מידי –(שם ְ ֶ ֲֲִִֵַֹ
הּמלאְך, ידי לתּקן ְְְְִִֵֵַַַָּבׁשביל
ּבנדר, להׁשּתּמׁש צריְך אּביר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּנקרא
מּׁשם ּכי: ּכּנ"ל. יעקב ּבחינת ְֲִִִֶַַַַָֹׁשהּוא
ידי על הינּו – יׂשראל אבן ְְְִֵֵֶֶֶַַָרֹועה

רֹועה, הּנקרא האמּונה נתּתּקן ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָהּנדר
אמּונה ּורעה לז)ּבבחינת: .(תהלים ְְֱִִֵַָ

הּידים, נתּתּקן האמּונה, ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָּוכׁשּנתּתּקן
ּכּנ"ל: תסּור לא ְִִַַַָֹּבבחינת

ידיּוכׁשּנתּתּקןג על הּנ"ל הּידים ְ ֶ ִ ְ ַ ֵ ְִֵַַַַַָ
זה ידי על ּכּנ"ל, ְֵֶֶֶַַַנדר
נדר ּכי האבֹות, אֹורֹות ּבֹו ְְִִִֶֶָָמתנֹוצצים
הם וידים יעקב, אֹור ּבחינת ְְֲִִֵֶַַַָֹזה
ּוׂשמאל. ימין ׁשהם ויצחק, ְְְְִִֵֶַָָָָֹאברהם

ּבחינֹות עח)וזה עׂשה(שם אבֹותם נגד : ְְֲִֶֶֶָָָ
הּנ"ל, ּפלא ׁשעל־ידי הינּו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַּפלא;
סֹופי וזהּו האבֹות. אֹור בֹו ְְְִִֵֶָָמתנֹוצצים

האבֹות ׁשמֹות ׁשל (ּכיבק"ם,ּתבֹות ְִֵֶָָ
אברה ׁשל ּתבֹות ביעקקיצחםסֹופי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

אֹותיֹות ׁשמןּבנֹוטריקֹון:בקם)הם ְְִִֵ ֶֶ
פט)ׁשחּתיומדׁשיק רמז(תהלים ׁשהיא , ָ ְְִ ְִִֶֶֶַ

יעקב ּבנדר ּכתיב כן ּכי נדר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַֹּבחינֹות
כח) וכּו',(בראשית אׁשר הּזאת והאבן :ְְֲֶֶֶַָֹ

לה)ּוכתיב הינּו(שם ׁשמן, עליה וּיּצק : ְְִִֶֶֶַַָָֹ
האדם על מתנֹוצצים הּנדר ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

האבֹות: ָָאֹור

עֹולהועלד האּלּו האֹורֹות ידי ְ ַ ְֵֵֶָָ
ׁשּבת, ּבענג ְְִֵֶַַָֹּומתעּנג

נח)ּבבחינֹות וכּו'(ישעיה על ּתתעּנג אז : ְְְִִִַַַָ
ארץ, ּבמתי על ְְְֳִִֵֶַַָָוהרּכבּתיָך
ּבמתי אביָך. יעקב נחלת ְְֲֲֲֳִִֵַַַַַָָֹוהאכלּתיָך
ׁשהם ויצחק, אברהם הם ְְְִֵֵֶֶַָָָָארץ

עֹולם זרֹועֹות ׁשהם .(ה)הּידים, ְִֵֶַַָָ
ּבחינֹות זה – יעקב נחלת ְְְֲֲֲִִֶַַַַַֹוהאכלּתיָך

ע.(„) פרשה ויצא ב"ר לג.(‰)עיין דברים
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עם האבֹות ועל־ידי הּנ"ל. ְְִֵֶֶַַַָָנדר
ׁשּבת, לענג זֹוכה הּנ"ל ְֱֶֶַַַָָָֹהאמּונה

ׁשיןּבחינת ּבת, ּבחינתׁשין זה – ְִִַ ַ ִ ְִֶַ
אמּונה,ּבתאבֹות. ּבחינֹות זה – ַָ ְֱִֶָ

וכּו', לאברהם היתה ּבת ְְְְְִַַָָָָּבחינֹות
ּפסּוק: על ׁשם ּדרׁשּו טז: ְְַַָָָָָָ(ּבבא־ ּבתרא
היתה ּבת ּבּכל, אברהם את ּברְך ְְֵֶַַַַַָָָָֹוה'
ּבחינֹות ׁשמּה). ּובּכל לאברהם ְְְְִַַָָָֹלֹו

כח) ּברכֹות:(משלי רב אמּונֹות איׁש :ְֱִַָ

אכילהוענגה ּבחינת זה הּזה, ׁשּבת ְ ֶֹ ְֲִִֶֶַַַָָ
החל ימי אכילת ּכי ְְֲִִִֵַַָֹֻּבקדּׁשה,
אחרא, הּסטרא ּכן ּגם מּמּנה ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָנהנה
לּסטרא חלק אין ׁשּבת מאכילת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
אֹותנּו ׁשּצּוה וזה ּוכלל. ּכלל ְְְֳִֶֶָָָָָָאחרא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבת, אכילת (שמותעל ְֲִֶַַַָָ
לה',טז) הּיֹום ׁשּבת ּכי הּיֹום אכלּוהּו :ְִִַַַַָ

קדּׁשה נעׂשה ׁשּבת אכילת ְֲֲִִֶַַַָָֻּכי
סיגים ּתערבת ּבלא ּגמּור, ְֱֲִִֶֶַָֹֹֹואלקּות
מה ׁשּבת, ּבאכילת לפעל ויכֹול ְְְֲִִַַַַָָָֹּכלל.
אֹויביו להּפיל הינּו ּבתענית, ְְְְֲִִֵֶַַַָּׁשּפֹועל
ׁשּפֹועל ּכמֹו ׁשּבת, ענג ּבזכּות ְְְִֵֶֶַָָָֹלפניו
ּכי ׁשּבת, נקרא זה ׁשם ועל ְְְִִֵֶַַָָּבצֹום.
ּומתנּקם אֹויב להׁשּבית ְְְְִִִֵֵַַָֻּבסגּלתֹו

ח) :(תהלים

נֹופליםעּכיו אֹויביו הּצֹום ל־ ידי ִ ְְְִֵַַָ
הּבא הּכעס, על־ ידי ּכי ְְִֵַַַַַָָָלפניו,

ּכֹועס ּכבד ּבחינת סא:)מהּכבד, ,(ברכות ְִֵֵֵֵַַָָ
עׂשו, ׁשהּוא הּגדֹול, המקטרג ְְְִֵֵֵֶַַַָָנתעֹורר

אדֹום ּבּכבד(ז)הּוא ׁשאחיזתֹו (זוהר, ֱֲִֵֶַָָ
כא) ותיקון רלד אדמֹוניפנחס והּוא ,(ח). ְְִַ

מלא ׁשהּוא ּכבד, ּבחינת ְִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
העליֹון(ט)ּדם המקטרג ּומן . ְְְִֵֶַַָָ

מקטרגים ונׁשּתלׁשלים ְְְְְְְְְִִִִִַַנתעֹוררים
הּכֹועס אדם על למּטה ְְִֵַַַָָָָוצרים
מּלפניו, יראים ואינם עליו, ְְְְְִִִֵֵָָָָָוׁשֹולטים
ּכבהמה, להם נדמה הּכעס ידי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי

מט)ּבבחינת ּכּבהמֹות(תהלים נמׁשל : ְְְִִִֵַַַ
מן ׁשּמתיראין הּמֹורא עּקר ּכי ְְְִִִִִִֶַַָָנדמּו.

ּבבחינת ט)האדם, ּומֹוראכם(בראשית : ְֲִִֶַַָָָ
הּצלם על־ ידי אּלא אינֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָוחּתכם,
ועל־ידי האדם, ׁשּבפני ְְְֱִִֵֵֶַָָָֹאלקים
ּוכׁשּסר אדם, הּוא האדם ְֶֶֶַָָָָָָהּצלם,
לגדר אדם מּגדר יֹוצא אזי ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָצלם,

מֹוראֹו סר ואז הּצלם(י)ּבהמה, ועּקר . ְְְִֵֶֶַַָָָָ
חכמֹות היא האדם, ּבפני ְְִִִֵֵַָָָָהּמאיר
על יתרֹון לאדם ׁשּנתן ְִֵֶַַַָָָָהּבֹורא,
אדם, ּבפני הּמאירה היא ְְְִִִֵֵַַָָָָהּבהמה,
ּפניו ּתאיר אדם חכמת ְְִִִַַָָָָָָּבבחינת:

ח) חכם(קהלת אם – הּכעס ידי ועל .ְְִֵַַַַָָ
מסּתּלקת חכמתֹו סו:)הּוא דף ,(פסחים ְְִֶֶַָָ

ּבבחינת נֹופלים, ּופניו סר, צּלֹו ְְְִִִִַָָָָואז
ד) נפלּו(בראשית ולּמה לְך חרה לּמה :ְְָָָָָָָָ

אזי אדם, ּפני לֹו ּוכׁשאין ְְֲֵֵֶֶַָָָפניָך;
וצריו ּכבהמֹות, נמׁשל ּכי סר, ְְְִִִֵָָָָָמֹוראֹו
והּתענית הּצֹום ועל־ ידי לֹו. ְְְְֲִִֵֵַַַַמצרים
לעצמֹו ּומחזיר ּפניו, את מתּקן ְְְֲִֵֶַַַָָהּוא

(Â).עב כ"ה דף בראשית ע"ב, ב דף הזוהר לו.(Ê)הקדמת כה.(Á)בראשית נה.(Ë)שם בכורות עיין
(È).ע"ב קנא דף שבת עיין
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הּמאיר צלמֹו ׁשהיא חכמתֹו, ְְִִֵֶֶַַָָאת
ואֹויביו מּמּנּו, יראים הּכל ואז ְְְְְִִֵֶַָָָָֹּבפניו,
עּקר ּכי ּדיקא, לפניו לפניו. ְְְְִִִַַָָָָָנֹופלים
וכל ּכּנ"ל. הּפנים מחמת – ְְֲִִֵַַַַָָָָנפילתם
על־ידי ּכי הּצֹום, על־ידי נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶַַַַזה
ּכי הּמח. לפני הּכבד נכנע ְְִִִֵֵַַַַָָֹהּצֹום
נּזֹון הּכבד אז אֹוכל, ׁשאדם ְִֵֵֶַָָָָּביֹום
להּמח. ׁשֹולח הּוא ואחר־ּכְך ְְְִֵַַַַַָָֹּתחּלה,
הּגדּלה האכילה, ּביֹום ְְְֲִִַָָָָֻנמצא
אזי ּוכׁשּמתעּנה, להּכבד. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוהּממׁשלה
מזֹון ׁשֹולח והּמח ּתחּלה, הּמח ְְִִֵַַַַַָָֹֹנּזֹון

להּכבד ּביֹום(יא)אחר־ּכְך נמצא, . ְְְִֵַַַָָָ
הּמח, לפני הּכבד נכנע ְְִִֵֵַַַַָָֹהּצֹום,
וזהּו להּמח. והּממׁשלה ְְְְְְֶֶַַַַָָָֹֻוהּגדּלה
ּבהחכמה, ּבּתחּלה ּׁשּפגם למה ְְְְִִֶַַַַָָָָּתּקּון
הּמאיר הּצלם ׁשהיא הּמח, ִִִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהיא
הּוא הּתענית, על־ ידי ועכׁשו ְְְְֲִֵַַַַָָָּבפניו.
הּממׁשלה ונֹותן הּכבד, את ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמכניע
ראׁש ׁשהּוא הּכבד, ּוכׁשּנכנע ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹלהּמח.
האֹויבים ּכל נכנעים אזי ְְְְְֲִִִִַַַָָָהמקטרגים,

אֹותּיֹות וזה ּבהּכבד. צֹוםהאחּוזים ְְֲִִֵֶַָָ
(תהליםריוצּפניומכּתֹותיונֹוטריקֹון: ְְִ ִִַ ָָָ ָ

הּכבד,פט) נכנע הּצֹום ׁשעל־ ידי ,ְְִֵֵֶַַַָָ
הּצלם, ׁשהיא החכמה, מח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹונתּתּקן
הּצלם ועל־ ידי אדם. ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּומאיר
מּפניו וכּתֹותי על־ידי־זה: ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּבפניו,

ּכּנ"ל: ּדיקא מּפניו – ְִַַַָָָָָצריו

ׁשּבתאבל ענג לבחינת ּכׁשּזֹוכה ֲ ָ ְְִִֶֶֶַַָֹ
לצֹום צריְך אין אז ,(יב)ּכּנ"ל, ְִֵַַָָ

על־ ּׁשּפעל מה ּבאכילתֹו, ּפֹועל ֲִִֵֶַַַַָָּכי
ּכי אֹויב. להׁשּבית הינּו הּצֹום, ְְְְִִֵֵַַַידי
לא זר וכל היא, קדׁש ׁשּבת, ְֲִִֶַַָָָֹֹאכילת

קדׁש כב)יאכל הּכבד,(ויקרא נכנע ואז ; ְְִֵֶַַָָָֹֹ
ּבבחינת ּכחֹו, נתּבּטל קלה:)ואז :(תרומה ְְְִִִֵַַָֹ

ּכבד ּבחינת ׁשהם רגזין, ׁשּולטני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻוכל
ואז: ואתעּברּו*. ערקין ּכּלהּו ְְְְְְִִֵַָָֻּכֹועס,

ּבבחינת אהבה, ז)וכּלא אהבה(שה"ש : ְְֲֲִִַַַָָָֹ
הּנ"ל: ׁשּבת מענג זה וכל ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹּבתענּוגים,

ּבפניו, ּומאיר החכמה הּמח ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ*ונתּגּדל
עּלאה: ּבנהירּו נהירין ואנּפהא ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבבחינת

ּדיודע,ז האֹויבים ּולהכניע ׁשּלבּטל ְ ַ ְְְְִִֵֶַַַַָ
לבד, ׁשּבת אכילת אֹו ְֲִַַַַָהּצֹום
להרּבֹות ּגם צריְך הּׁשלֹום לרב ְְְֲִַַַָָָֹאבל
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָּבצדקה,

פ"ב)לברכה –(אבות צדקה מרּבה : ְְְִֶַָָָָ
ׁשאמרּו וזהּו ׁשלֹום. ו:)מרּבה :(ברכות ְְְֶֶֶַָָ

צדק – ּדתעניתא ואמרּואגרא תא, ְְְְְְֲִִַַָָָָ
ח:) לענּיים.(תענית צדקה ּבׁשּבת ׁשמׁש :ְְֲִִֶֶַַָָָ

ּכמאמר ׁשלֹום, ּבחינת זה ְְֲִֶֶֶַַַָׁשמׁש,
לברכה זכרֹונם פ'חכמינּו ובספרי (מכילתא ְְֲִִֵָָָָ

פ"ד) כתובות ובירושלמי עליותצא וזרחה :ְְָָָָ
לכל ׁשלֹום הּוא ּׁשמׁש מה – ְֶֶֶֶַַָָהּׁשמׁש
הינּו ׁשמׁש, וזהּו וכּו'. עֹולם ְְְֵֶֶֶַָָּבאי
צדקה על־ ידי אּלא אינֹו ְְֵֵֶַַָָָָהּׁשלֹום,

ֲִִַלענּיים:

ׁשלודע,ח הּׁשלֹום ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְ ַ ִֵֵֶֶַָ
ּובין חל, ׁשל ֲִֵֶַַֹהּתענית

(‡È).להאריז"ל עוונות תיקוני בשער ע"ב..(È·)עיין רפח דף זוטא אדרא עיין



נז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יֹוסי רּבי את ּתלמידיו 651 ֵ ִ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֲ ָׁשאלּו

הּׁשלֹום הינּו, ׁשּבת. ענג ׁשל ְֶֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
ּדּבּור, ּבחינת לֹו אין ּתענית ְֲִִִֵֶַַׁשל

לז)ּבחינת ּדּברֹו(בראשית יכלּו ולא : ְְְְִַַָֹ
אכילת ענג על־ ידי אבל ְְֲֲִֵֶַַָָֹלׁשלֹום;
ּבבחינת לׁשלֹום, הּדּבּור נׁשלם ְְְִִִִַַַָָָׁשּבת

קכב) אדּברה(תהלים ורעי אחי למען :ְְְֵַַַַַַָָ
ּבחינת ׁשלֹום; נח)ּנא ודּבר(ישעיה : ְְִֵַַָָ

נׁשלם הּפה ּכי ּבׁשּבת. הּנאמר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָּדבר,
ׁשּבת. אכילת ּבׁשעת ּגדֹול ְְֲִִַַַָָּבאֹור
זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲִֵֶֶָָָוזהּו

אּלא(יג)לברכה למּצה חמץ ּבין אין : ְְִֵֵֵֶַָָָָָ
ּתּקּון ּבחינת זהּו חמץ, ְִִֵֶֶַַָמּׁשהּו.
ּבחינת ּכּנ"ל, הּתענית ידי על ְְֲִִֵַַַַַַַַַהּכעס

סג) חמּוץ(ישעיה מאדֹום ּבא זה מי :ֱֲִֵֶָ
הּנ"ל, ּכבד ּבחינת זה אדֹום ְְֱִִֵֶַַַָָּבגדים.
ּבחינת הכנעתֹו, ּבחינת זה ְְְְִִֵֶַַַָָָוחמץ
ּבחינת אכילה, העּדר ּבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָּתענית,

יב) לא(שמות תאכלּו. לא מחמצת ּכל :ְֵֶֶַָֹֹֹ
הּנ"ל: ּתענית ּבחינת זה – ְֲִִֵֶַַַַֹתאכלּו
ׁשּבת, ענג אכילת ּבחינת זה ְֲִִֶֶַַַַָָֹמּצה,

סו)ּבחינת ּתמּצּו(ישעיה למען : ְְִַַַָֹ
חמץ ּבין אין וזהּו: וכּו'. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָוהתעּנגּתם
הּתענית ּבין אין הינּו וכּו', ְְְֲִֵֵַַַַָלמּצה
אין הּנ"ל, ׁשּבת ענג אכילת ְֲִֵֵֶַַַַָֹלבין

אּלא ּביניהם, מּׁשהּו,החּלּוק ִֵֵֶֶַַָ ֶ 
צדקההעׂשהמהיהונֹוטריקֹון ְְִ ַָָ ֲֵַ ְָָ

לב)לֹוםׁש ּדֹומה(ישעיה אין ּכי הינּו . ָ ְִֵֶַ
ׁשל לׁשלֹום הּתענית, ׁשל ְֲִֶֶַַָָׁשלֹום
לֹו יׁש וזה ּפה, לֹו אין זה ּכי ְִֵֵֶֶֶַָׁשּבת,

ׁשלֹום ׁשּבחינת החּלּוק, וזהּו ְְִִֶֶֶַַָּפה.
ׁשלֹום על ּבמעלה הּוא ּפה, לֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשּיׁש
על מדּבר מעלת ּכמֹו ּפה, לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַׁשאין
ּבני ּכמֹו חּיים הם החּיֹות ּכי ְְִִֵֵַַַַחי.

אב ׁשּיׁשאדם, מעלה לֹו יׁש האדם ל ְֲֵֵֶַָָָָָָָ
חמץ ּבין החּלּוק וזהּו הּדּברי. ּכח ְְִִִֵֵֶַַַָֹלֹו
חמץ להא. חית ּבין ׁשהחּלּוק ְְִֵֵֵֵֶַַָָלמּצה,
ׁשאין ׁשלֹום ּבחינת זה ּבחית, ְְִֵֵֶֶַָהּוא

ּבחינת חי, ּבחינת ּפה, ה)לֹו :(איוב ְְִִֶַַַ
הינּו ּלְך. הׁשלמה הּׂשדה ְְְְֶַַַַָָָָוחּית
לֹו ׁשאין ּפה, לֹו ׁשאין ׁשלֹום ְִֵֵֶֶֶַָּבחינת
ּומּצה הּׂשדה. חּיֹות ּכמֹו הּדּברי, ְְִִֶַַַַַָָֹּכח
מֹוצאֹות ה' ּבחינת זה ּבהא, ְְִִֵֶַָהיא
וזה ּכּנ"ל. הּדּברי ּכח ּבחינת ְְְִִִֶֶַַַַַַֹהּפה,

מז)ּבחינת זרע,(בראשית לכם הא : ְִֵֶֶַַָ
י)ּבחינת לצדקה,(הושע לכם זרעּו : ְְְִִִֶַָָָ

ּכּנ"ל: ׁשלֹום הּצדקה מעׂשה ְְֲִֶַַַַַָָָּבחינת:
יח)וזהּו הּגֹורל.(משלי יׁשּבית מדנים : ְְְִִֶַַָָ

ּבחינת ׁשּבת, ענג ּבחינת זה ְְִִֶֶַַַָָֹּגֹורל
יב) לקץ(דניאל לגֹורלָך ותעמד ותנּוח :ְְְְְֲֵַַָָֹ

וזה: ׁשּבת. ּכּלֹו יהיה ׁשאז ְְִִֶֶֶַַָָָֻהּימין,
ּבחינת זהּו כ)ותנּוח, ּבּיֹום(שמות וּינח : ְְִֶַַַַַָָ

ׁשּבת, ׁשהּוא הּזה, וגֹורל ְְִִֶֶַַַָָהּׁשביעי.
יׁש ועֹוד ּכּנ"ל. וצרים מדנים ְְְְִִֵֵַַַָָמבּטל
ּכּנ"ל. ּפה ּבחינת נעׂשה ׁשּבֹו ּכח, ְֲִֶֶֶַַַַַֹלֹו
ּבין – יפריד עצּומים ּובין ְְֲִִֵֵֶַוזהּו:
החית קנה והתחּברּות ְְְְְְִִֵֵַַַהתעּצמּות

ונעׂשה מפריד, הּוא החית, האלגג ְְְֲִֵֵֶַַַַ 
ּכּנ"ל:מחית ּפה ּבחינת הינּו , ֵ ֵ ְְִֶַַַַ

(‚È).פסחים במסכת בשל"ה הובא וכן הבבלי לר"מ מצות טעמי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרנב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

קסמא:וזהּו ּבן יֹוסי רּבי את ׁשּׁשאלּו ְ ֶ ְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם: והׁשיב ּבא. ּדוד ּבן ְִִֵֵֶֶַָָָָאימתי
הּדבר, ועּקר וכּו'. הּׁשער זה ְְְִִֶֶַַַַַָָֹּכׁשּיּפל
מסּפיקין ואין ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשער ּכי ּבא. ּדוד ׁשּבן עד ְִִִֶֶַַַָָלבנֹותֹו
ּדסטרא־ אחרא, ׁשער ּבחינת זה ְְְֲֳִִֶַַַָָָָארם
ידי על נפילה, אחר נפילה ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּוכׁשּיּפל
ּבן יבֹוא אז ּכּנ"ל, ׁשהבאתי* ְִִֵֵֶֶַַָָּבחינֹות
הינּו, הּקדּׁשה. ׁשערי ויבנה ְְְְֲִִֵֶַַַָָֻּדוד
ׁשֹומע ואין חכמים, אמּונֹות ְְֱֲִֵֵֵֶַָּכׁשאין

ּבבחינת כט)להם, ולּמֹוכיח(ישעיה : ְְִִִֶַַַָ
לחלי ּבאים על־ ידי־ זה יקׁשּון; ְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבּׁשער

ּבבחינת ּכּנ"ל, מרּפא אין (תהליםעד ְְִִֵֵַַַַַ
מוקז) ׁשערי עד וּיּגיעּו ּכׁשּיׁש: אבל ת. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשערי להם נפּתחים אזי אמּונה, ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָלהם
ּבבחינת כו)הּקדּׁשה, ּפתחּו(ישעיה : ְְְִִִַַָֻ

ּוכׁשּזה אמּונים. ׁשֹומר וכּו' ְְְֱִִֵֶֶָׁשערים
נֹופל זה ארם(יד)קם ׁשער נֹופל ואז , ְֲֵֵֶַַָָָ
אחת: היאוהקמתּפעם אמּונה ַַַַַ ֲ ָ ַ ֱִָ

ּדאבהן ּבנהירּו נהיר ואז נדר, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָעל־ ידי
ׁשער ׁשנּיה ּפעם נבנה ואז ְְְִִֶַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבבחינת כד)ּדקדּׁשה, ׂשאּו(תהלים : ְְְִִִַָֻ
הן האבֹות ּכי ראׁשיכם, ְִִֵֵֶָָָָׁשערים

ּבבחינת(טו)הראׁשים ו), אּלה(שמות : ְִִִֵֶַָָ
זה קם ּוכׁשּזה אבֹותם. בית ְֲֵֵֶֶֶָָָראׁשי
ׁשנית ּפעם נפילת ּבחינת וזה ְְְִִִֵֵֶַַַַנֹופל,

ארם: ׁשל הארֹותועל־ידיׁשער ְֲֶַַָ ַ ְ ֵ ֶָ
אֹויב, להׁשּבית לׁשּבת, זֹוכה ְְְִֵֶַַָָָהאבֹות
ּפעם נבנה ואז ּכּנ"ל. לׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַָָוזֹוכה

ּבבחינת ּדקדּׁשה, ׁשער (זכריהׁשליׁשי ְְְִִִִִַַַָֻ
ּבׁשעריכם;א) ׁשפטּו ׁשלֹום ּומׁשּפט :ְְְֲִִֵֶַָָ

עני ּתדּכא אל צדקה: ְְְִִִֵַַַָָָּובבחינת
כב)בּׁשער הּׂשֹונאים(משלי ּומכניעים . ְְִִִַַַַָ

ּבבחינת ארם, מּׁשער (תהליםהּיֹונקים ְְֲִִִִַַַַָ
נכנעסט) ּכי ׁשער. ישבי בי יׂשיחּו :ְְִִִִֵַָָָֹ

ּכּנ"ל, אדֹום עׂשו ׁשהיא ּכֹועס, ֱִֵֵֵֶַַָָּכבד
ׂשער ּכאּדרת כה)ׁשהּוא וזהּו(בראשית , ְְֵֶֶֶֶַָ

ארם: ׁשל ׁשער ׁשליׁשי ּפעם ְְֲִִִֶַַַַַָנפילת

ז"ל) רּבנּו לׁשֹון ּכאן ְֵַַָ(עד

ּבחינֹות על־ידי ּתבת אחר לעיל, ְְְִֵֵֵַַַַַָׁשּיְך

זכרֹונֹו[ׁשהבאתי:* רּבנּו ּדּלג ּבכאן ְְִִִֵֵֵֵֶַָ
ּכתּובים ׁשהיּו ּתבֹות, ּכּמה ְְִִֵֶַָָָָלברכה
הּקדֹוׁשה, ּבכתיבתֹו ׁשם ְְְִִִַָָָּבלׁשֹונֹו
מחק זאת, ּתֹורה להעּתיק לי ְְְִִֶַַַָָָֹּוכׁשּנתן
מּכתיבֹות ּתבֹות וכּמה ּכּמה ְְְִִֵַַַָָָָּבכּונה
אעּתיקם, ׁשּלא ּכדי הּקדֹוׁשה, ְְְִֵֵֶַַָָֹידֹו
ׁשלמה. ּכּונה ּבזה לֹו ׁשהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָָָוראיתי
ּבכּמה ּפעמים ּכּמה ּדרּכֹו היה ְְְְִֵַַַָָָָָוכן
ּכׁשּנתן מאד מדקּדק ׁשהיה ְְְְֵֶֶַַָָָֹּתֹורֹות,
ּכּמה ׁשם למחק להעּתיקּה, ְְְִִַַָָָָֹּתֹורתֹו

ּתב להעניןוכּמה מכרחים ׁשהיּו ֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
רצה לא ּכי ּבאמצע, ודּלג ְְְִִֵֶַָָָֹֹמאד,
היטב והּמעּין הּדּבּורים. אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַׁשּיתּגּלּו
ׁשחסר להבין יּוכל הּמקֹומֹות, ְְְִֵֵֶַַָָּבאּלּו
הּזאת ּבּתֹורה וגם הענין. ּבאמצע ְְְְִֶַַַַָָָָֹׁשם
ּכתב: ּכי קצת, לראֹות ְְְִִִַָָיכֹולין
ּבחינֹות על־ ידי וכּו'  ִ ְ ֵ ְ ַ ְֹ ִ ֶ ְּוכׁשּיּפל

אְךׁשהבאתי, לׁשֹונֹו. ּדרְך זה ואין ֶ ֵ ֵ ִ ְְֵֶֶֶַ

(„È).יאמץ מלאם ולאם פסוק על תולדות פרשת ע"ב.(ÂË)רש"י רנג דף פינחס זוהר עיין

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



נז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי יֹוסי רּבי את ּתלמידיו 653 ֵ ִ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֲ ָׁשאלּו

מבאר הדּור ּכתּוב אצלֹו היה זה ְְֶֶָָָָָָֹּכל
ּדּלג מדּיקת ּבכּונה אְך ְְִֵֵֵֶֶַַָָֻהיטב,
היּו הּקדֹוׁשים ּדבריו ּכל ּכי ְְְִִֶַַָָָָָּבאמצע,
ּומה ּלגלֹות מה ּגדֹול, ּומׁשקל ְְְִֶֶַַַָָּבפלס
יתרה, אחת ּתבה ואפּלּו לגּלֹות. ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּׁשּלא
אֹו לדּבר ׁשּלא עליה מדקּדק ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
יֹודע ּׁשהיה מה ּכפי להעּתיק, ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
צריכין ׁשאין העצּומה, הּׂשגתֹו ְֲִִִֵֶַַָָָָעל־ ּפי
נ"ח ּבסימן ּבסמּוְך ועּין זאת. ְְְְִֵַַָָֹלגּלֹות

ׁשם: ּׁשּכתּוב מה ט, הּגדּלהאֹות ּכי ִֶַָָ ַ ְ ֻ ָ 
ּכלי ּבחינת היא הּדֹור הּכׁשרי  ִ ְ ַ ִ ְ ִ ַ ֵ ֵ ְ ַ ֶׁשל

ּבבחינת* הּתֹורה התחּדׁשּות *)אל ֶ ִ ְ ַ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ַ 
וכּו'. לעינים.ואּלּו החּסרֹון נּכר וׁשם ְ ֵ ְ ְִִִֵַַָָָָ

ּכי הּדבר, ּתבין הּנ"ל על־ּפי ְִִִַַַַַָָָָועּתה
ּבאמצע ּתבֹות ּכּמה מחק ְְֵֶַַַָָָׁשם
ׁשּבסימן הּתֹורה ּבאֹותּה וכן ְְְִֵֶַַָָָָהּתֹורה.
ּכּמה ּכן ּגם מּקדם מחק הּנ"ל ִֵֶַַַַַָָֹנ"ח
מקֹומֹות ּבׁשאר וענינים ּתבֹות ְְְְְִִִֵַָָָוכּמה
ּבסימן אחר־ּכְך וכן ּכל־ ּכְך. נּכר ְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשאין
אחר ה' ּבאֹות מחק ּכן ּגם ׁשם ֵַַַַָָָנ"ט
ׁשהאבֹות וכּו', והֹון ּבית ּפרּוׁש:  ָ ָ ֶ ְ ְ ִ ַ ֵ ֶ ְוזה

וכּו', ּגרים מגּירים מחקהיּו ׁשם ָ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ַָָ
ּבׁשאר וכן ּתבֹות, וכּמה ְְְִֵֵַַָָָּכּמה
היה וכן הּתֹורה, ּבאֹותּה ְְְֵַָָָָמקֹומֹות
להעּתיקם ׁשּנתן ּתֹורֹות וכּמה ְְְְִֶַַַַָָָָּבכּמה

עּתיקים והּדברים :]ּכּנ"ל, ְְִִִַַַַָ

ּוב': א' לאֹות ּתלמיד־ חכםׁשּיְך המבּזה ְְְִֶַַַַָָָ
למּכתֹו רפּואה לֹו קיט:)אין ּכל(שבת ּכי , ְְִֵַָָָ

ּדהינּו הרּכבֹות, הם ְְְְֵַַָָהרפּואֹות
ּפלֹוני ועׂשב ּפלֹוני סם ְְְְִִִֵֶֶַׁשּלֹוקחים
עׂשב וכן וכְך, ּכְך ּובמׁשקל ְְְְְִִֵֵֶָָָָּבמּדה
ׁשֹוקלין וכן וכְך, ּכְך ׁשּמׁשקלֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָאחר
לֹו יׁש ועׂשב עׂשב וכל מינים. ְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּכּמה
הּמינים אּלּו ּומערבין אחר, ְְִִִֵֵַַַָֹּכח
וזא הרּכבה. מהם ועֹוׂשין תּביחד, ְְְְִֵֶַַַָָֹ

לרּפאֹות ּכח לּה יׁש ְְְֵַַַַָָָֹההרּכבה
הרפּואה ּכח ׁשעּקר נמצא, ְְִִֶַַַַַָָָֹהחֹולאת.
ּכח לּה ׁשּנעׂשה ההרּכבה, ידי על –ְְֲֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּכל ׁשּקּבלה הּכח ידי על חדׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר
הּכח ּובזה ׁשּנתערבּו, העׂשבים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מרּפאין ּדוקא ההרּכבה ְְְְִֶַַַַָָָׁשל
ממחה, רֹופא צריְך ועל־ ּכן ְְִֵֵֶַַַַָֻהחֹולאת.
מי אבל ההרּכבה, לעׂשֹות ְֲֲִֵֶַַַַָָָׁשּיֹודע
העׂשבים יּקח אם אף ממחה, ְֲִִִֵֶֶַַָָֻׁשאינֹו
זה ּכל עם לרּפאֹות, ּכח להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיׁש
איְך יֹודע אין ּכי ּכלל, יפעל ְְִִֵֵֵַַָֹלא
ׁשהיא הּתֹורה, כן ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָלהרּכיבם.
ּולכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדבר, לכל ְְְְֶָָָָָָרפּואה
ּכי אֹותּה ׁשּיֹודע מי אין מרּפא; ְְִִֵֵֵֶַַָָּבׂשרֹו
להם נמסרה ּכי הּדֹור, חכמי ְְְִִִֵֶַַָָאם
מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְִִֵֶָָֹלדרׁשּה
מהּתֹורה אבל ּבהן. נדרׁשת ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּתֹורה
ּכי־ אם ּדבר, לידע אפׁשר אי ְְְִִִֵֶַַָָָָּבעצמּה
מפרׁשים ׁשהם הּדֹור חכמי ְְְִִֵֵֶַַַָעל־ ּפי
ּבמקֹומּה ענּיה הּתֹורה ּכי ְֲִִִַָָָָאֹותּה,
והחכמים אחר, ּבמקֹום ְְֲֲִִֵַַַָָָועׁשירה
את ּומרּכיבין ּומערבין ְְְְְִִִִֶַַָמלּקטין

ט. אות נח תורה (*
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מּמקֹום אֹותּה ודֹורׁשין ְְִִַָָָהּתֹורה,
והם מּדֹות, ּבׁשלׁש־ עׂשרה ְְְְִִֵֵֶָֹלמקֹום

ודֹורׁשין ּומֹוסיפין קיא:)ּגֹורעין ;(ב"ב ְְְִִִִ
ּגֹורעים הם ּכְך, ּבהּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִֵֶַַָָָואף
אחר ּובמקֹום ּתבה, אֹו אֹות ְִֵֵֶַָָָמּמּנה
ּכפי אֹותּה ּדֹורׁשין ּובזה ְְִִִִֶָָמֹוסיפין,
להם. ׁשּנמסרה ּכמֹו ּׁשּיֹודעין, ְְְְִִֶֶֶַָָמה
חכם ּתלמיד ּבכבֹוד ּכׁשּפֹוגם ְְְְִִֵֵֶַַָָועל־ ּכן
ּכח עּקר ּכי למּכתֹו, רפּואה ְְִִֵַַַָָֹאין
אי מהּתֹורה, ׁשּמקּבלין ְְְִִֵֶַַָָָהרפּואה
חכמי ידי על אם ּכי לקּבל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָאפׁשר
והם לדרׁש, נמסרה להם ּכי ְְְְִִִֵֶַָָֹהּדֹור,
הּתֹורה אֹותּיֹות להרּכיב ְְְִִִַַָיֹודעים
ּכי ּכּנ"ל, הרפּואה ּכח עּקר ׁשּזה ְִִֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל,
מהּתֹורה, ּכח מקּבלים העׂשבים ְְֲִִֵַַַָָָָֹּכל
לרּפאֹות ּכחם ועּקר לעיל, ְְְְְִֵַַַָָֹֹּכמבאר
ּכן על ּכּנ"ל. ההרּכבה ידי על ְְֵֵַַַַַַָָהּוא
ידי ׁשעל הּדֹור, ּבחכמי ּתלּוי ְְְִֵֵֶַַַָָָהעּקר
הּתֹורה, את לדרׁש יֹודעים ְְִִֵֶֶַָֹׁשהם
על ּכּנ"ל, הּתֹורה אֹותּיֹות ְְִִַַַַַָּולהרּכיב

ׁשל ההרּכבֹות ּכל ּכח מקּבלין זה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹידי
ּכח ׁשּמקּבלים העׂשבים, ְְֲִִֶַַָָָֹּכל
לֹו ׁשּיהיה – העּקר ּכן על ְִִֵֵֶֶַַָָָמהּתֹורה.
ּבכבֹודם, ּולהּזהר חכמים, ְְֱֲִִִֵַָָָאמּונת
לֹו נראה אם ואף מאד. מהם ְְְִִִֵֶֶַָֹלירא
ּכְך ּבהּתֹורה מפרׁש ׁשאינֹו ּדבר ְְֵֵֶֶַָָָָָֹמהם

ׁשה לֹו ונדמה ּדעּתֹו, עֹוׂשים,לפי ם ְְְְִִִֵֶֶַ
צריְך הּוא הּתֹורה, ּכנגד וׁשלֹום, ְְִֶֶַַָָָחס
נכֹונה עֹוׂשים הם ׁשּבוּדאי ְְְֲִִֵֶַַַָלהאמין
נמסרה הּתֹורה ּכי הּתֹורה, ְְִִִַַַָָָעל־ ּפי
ׁשּמפרׁש רֹואים ׁשאנּו ּכגֹון ְְִֶֶֶָָָֹלהם.

יּכּנּו ארּבעים כה)ּבּתֹורה: והם(דברים ; ְְִֵֶַַַָָ
ּדוקא מלקֹות ותׁשע ׁשלׁשים ְְְְְִֵַַַָָֹאמרּו

ע"ש) כב: על־ּפי(מכות יֹודעים הם ּכי ,ְִִִֵַ
ּׁשּנמסר מה ּכפי והּמּדֹות, ְְְְִִִֶַַַַָהּדרׁשֹות
ותׁשע ׁשלׁשים ּדוקא ׁשּצריְך ְְְִִֵֶֶַַָָָֹלהם,
להאמין צריְך על־ ּכן ְְֲִִֵַַַָמלקֹות.
רק ודעּתֹו, ׂשכלֹו ּולהׁשליְך ְְְְְֲִִִַַַַָּבחכמים,
נמסרה להם ּכי עליהם, ְְְֲִִִֵֶֶָָֹלסמְך

ּכּנ"ל: לדרׁשּה ְְַַַָָָהּתֹורה
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,‰Â‰È Ï‡ ÈaÏ ˜Úˆ ,"¯ÚqÓ ‰ÚÒ Áe¯Ó ÈÏ ËÏÙÓ ‰LÈÁ‡ .‰ÏÒ ¯a„na ÔÈÏ‡ „„�¿…»ƒ«ƒ¿»∆»»ƒ»ƒ¿»ƒ≈«…»ƒ»«»«ƒƒ∆¿…»

.È�ÈÚ ˙a ÌBcz Ï‡ ÈÏ ˙‚et Ôz‡ Ï‡«∆≈«ƒ«ƒ«≈ƒ

B�Ba¯È˙ÁÈN Ïk ÈzL¯t ¯·Îe ,˙BLw·e ˙BpÁz ‰nk Èz¯cÒ ¯·k ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«»¿»≈«¿ƒ»ƒ»ƒ
,„‡Ó ÌÈa¯n‰ ÈÓ‚t ÌˆÚ ÈÙÏ Ì�Ó‡ Ì‡Â .¯a„Ï È„È ‰‡ˆÓ ¯L‡ Ïk EÈ�ÙÏ¿»∆»¬∆»¿»»ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿ƒ…∆¿»««¿Àƒ¿…
ÈÏ ÔÈ‡ Ì‚Â ,¯˙BÈ ¯a„Ï ‰Ó „Ú Ú„BÈ Èz‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÏÏk ¯a„Ï ÈzÏÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»≈ƒƒ≈««»¿«≈≈¿«≈ƒ
‰·¯˜" ,Èz�ÚL� EÈÏÚ Èk È�¯ÊÚ .ÌÈ�e�Á˙Â ‰lÙz Ì‡ Èk ˙¯Á‡ ‰Â˜˙Â ‰ˆÚ ÌeL≈»¿ƒ¿»«∆∆ƒƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»¿»
È�ÙÏ ¯LÈ‰ È¯¯BL ÔÚÓÏ E˙˜„ˆa È�Á� ‰Â‰È ,È�„t È·ÈB‡ ÔÚÓÏ dÏ‡‚ ÈLÙ� Ï‡∆«¿ƒ¿»»¿««¿«¿≈ƒ¿…»¿≈ƒ¿ƒ¿»∆¿««¿»«¿«¿»«
‡ÏÓ ·BË ‡ÏÓ „ÒÁ ‡ÏÓ ÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ."Ek¯c«¿∆«¬…»«»≈«¬ƒ¿«≈»«»≈∆∆»≈»≈
¯ÒÁ ‰Úc ¯ÒÁ ÏÚ ,È�BÓk Ûc¯� ÏÚ ,ÈÏÚ EÈÓÁ¯Â EÈÚÓ ÔBÓ‰ e¯ÓkÈÂ eÓ‰È .ÔBˆ »̄∆¡¿ƒ»¿¬≈∆¿«¬∆»««ƒ¿»»ƒ«¬«≈»¬«
‰Ó ‰NÚ ,˙BÏv‰Â ˙BÚeLÈ ‡ÏÓ È�ÚÈLB‰ ,CÏn‰ È�B„‡ ‰ÚÈLB‰ .È�BÓk ‰ˆÚ≈»»ƒƒ»¬ƒ«∆∆ƒ≈ƒ»≈¿¿«»¬≈«
¯Ú‚˙Â ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯a ‰NÚzM∆«¬∆¿«¬∆«¿ƒ¿…∆∆∆¿∆»≈∆∆¡∆¿≈»≈¿ƒ¿…
ÈLÙ� ËlÓ˙e ,ÈÙ„B¯Óe È·ÈB‡ Ïk „iÓ È�ÏÈv˙Â ,ÈÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰Â ÌÈ�ÈËÒn‰ ÏÎa¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿¿ƒ»«¿«ƒ≈ƒƒ«»¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ

.˙ei�Áe¯Â ˙eiÓL‚a ÌÈ·ÈB‡Â ÌÈ‡�BN È�ÈÓ Ïk „iÓƒ«»ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
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B�Ba¯¯tÒ‡ ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ EÈ�ÙÏ ¯ÓB‡ ‰Ó ,È··Ï Ïk ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«»≈«∆»¿»ƒ»«¿»∆≈»»¬«≈
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈ�ÙÏÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ ,Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ÏÎ ‡Ï‰ ¿»∆≈¿»ƒ¬…»«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

ÔÈ‡ ,·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á Ïk NÙBÁ ‰z‡ ÈÁ Ïk È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚ»¿«¬ƒ¿≈»»«»≈»«¿≈»∆≈¿»»≈≈
È�kÊÂ E·ehÓ È�ÚaN ,ÏkÏ ·ÈËÓe ·BË ,EÈ�ÈÚ „bpÓ ¯zÒ� ÔÈ‡Â jnÓ ÌÏÚ� ¯·c»»∆¿»ƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆≈ƒ«…«¿≈ƒƒ∆¿«≈ƒ
ÌÈÚLt‰Â ˙B�BÂÚ‰Â ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÏÚ ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓ˙Â ¯tÎ˙e ,ÏkÏ ·BË ˙BÈ‰Ïƒ¿«…¿«∆¿ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ«»«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ
ÏÓÁ˙Â ‰zÚÓ ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ,ÒÚk‰ ÔBÚ È„È ÏÚ ÈzÓ¯bL ÌÈÏe˜Ïw‰Â ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ«¿≈¬«««¿«≈»«≈«»¿«¿…
‰zÚÓ È�ÏÈv˙Â ,„ÈÓ˙ ÈnÚ ‰È‰˙Â ,ÈzÓ‡‰ E·ehÓ ÈÏ ·ÈË˙Â ,‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁ· ÈÏÚ»«¿∆¿»¿«¿»¿≈ƒƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ≈«»
‡ÏÂ Ì„‡ ÌeL ÏÚ ÈaÏa elÙ‡ „Èt˜‡ ‡ÏÂ ÒBÚÎ‡ ‡lL ,˙e„Ùw‰ ÔÓe ÒÚk‰ ÔÓƒ«««ƒ«¿≈∆…∆¿¿…«¿ƒ¬ƒ¿ƒƒ«»»¿…
¯B‡a ÈÏÚ ¯È‡˙Â .ÌÏBÚÏ ˙e„t˜e ÒÚÎ È„ÈÏ ‡·‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL ÏÚ«»»∆»»¿…»…ƒ≈««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
.ÒÚk‰ ÔBÚ È„È ÏÚ ÈpnÓ e˜lzÒpL ‰M„˜c ÔÈÁn‰ ÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï EÈÓÁ¯a ‰eˆ˙e ,EÈ�t»∆¿«∆¿«¬∆¿«¬ƒƒ«…ƒƒ¿À»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ«¿≈¬«««
ÚÈtL˙Â ,ÌpÁ ˙�zÓa Ez‡Ó È�pÁ˙e .ÌÈiÁ CÏÓ È�t ¯B‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆ ÈÏÚ CÈLÓ˙Â¿«¿ƒ»«∆∆¡…ƒ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿¿«¿«ƒ»¿«¿ƒ«
.‰M„˜c ÌÈ�t ˙¯‡‰Ï ‰kÊ‡ ¯L‡ „Ú ,‰M„˜c ˙Úc‰Â ‰�Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÚÙL ÈÏÚ»«∆««»¿»¿«ƒ»¿«««ƒ¿À»«¬∆∆¿∆¿∆»«»ƒƒ¿À»
‰È‰È ‡lL „Ú ,˙aL ‚�Ú ˙�ÈÁ·a „ÈÓz ‰ÏB„‚ ‰M„˜a È˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL È�kÊ˙e¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»ƒƒ¿À»¿»»ƒƒ¿ƒ«…∆«»«∆…ƒ¿∆
¯ab˙ÈÂ .Án‰ È�ÙÏ „·k‰ ÚÈ�Î‰Ï ‰kÊ‡Â .È˙ÏÈÎ‡Ó ˜ÏÁ ÌeL ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Ï¿«ƒ¿»«¬»≈∆≈¬ƒ»ƒ¿∆¿∆¿«¿ƒ««»≈ƒ¿≈«…«¿ƒ¿«≈
„·k‰Ï ‰ÏLÓÓe ‰ËÈÏL ÌeL ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÒÚBk‰ „·k‰ ÏÚ ‰M„˜c ÏÎO‰Â Án‰«…«¿«≈∆ƒ¿À»««»≈«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»∆¿»»¿«»≈
È�Ùa ¯È‡iL ‰kÊ‡ ¯L‡ „Ú .ÈlL Án‰Ï ‰È‰È ‰ËÈÏM‰Â ‰ÏLÓn‰ Ïk ˜¯ ,ÏÏk¿»«»«∆¿»»¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿«…«∆ƒ«¬∆∆¿∆∆»ƒ¿»«
¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚ˙Â .‰M„˜c Ì„‡‰ ¯„‚a ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â ,ÌÈ‰Ï‡ ÌÏ∆̂∆¡…ƒ¿∆¿∆ƒ¿¿∆∆»»»ƒ¿À»¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«¿«≈
‰Ê È„È ÏÚ ¯L‡ „Ú ,Ì„‡Ï ‰Ó‰aÓ ˙‡ˆÏ ‰kÊ‡Â .˙eiÓ‰a‰ ˙cÓ ÈpnÓ Ïh·Ïe¿«≈ƒ∆ƒƒ«««¬ƒ¿∆¿∆»≈ƒ¿≈»¿»»«¬∆«¿≈∆
ÌÎzÁÂ ÌÎ‡¯BÓe" :·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡�BO‰ Ïk ÏÚÂ ı¯‡‰ ˙iÁ Ïk ÏÚ È‡¯BÓ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ«»««»»∆¿«»«¿ƒ¿∆»«¬∆¿ƒ¿∆
.ÌÏBÚaL ÌÈ‡�BO‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÈB‡‰ Ïk e�È�tÓ L¯‚˙e ."ı¯‡‰ ˙iÁ Ïk ÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«»««»»∆¿»≈ƒ»≈»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆»»
ÏÚ EÈ�Ù ‰¯È‡‰ ,ÛBb‡ ÂÈ‡�NÓe ÂÈ¯ˆ ÂÈ�tÓ È˙BzÎÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜˙e¿«≈»ƒ¿»∆»¿«ƒƒ»»»»¿«¿»∆»ƒ»»∆«

wÁ ˙‡ È�„nÏÂ Ec·Úa ¯‡‰ EÈ�t .EcÒÁa È�ÚÈLB‰ Ec·Ú:"EÈ «¿∆ƒ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈¿«¿∆¿«¿≈ƒ∆À∆

È�kÊ˙eÌÈi�ÚÏ ,‰a¯‰ ‰˜„ˆ ¯fÙÏ ‰kÊ‡Â ,‰˜„ˆa ˙Ba¯‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ¿»»¿∆¿∆¿«≈¿»»«¿≈«¬ƒƒ
˙eÓÏLa ÌBÏLÏ ‰kÊ�Â ,ÌÏBÚa ÌBÏM‰ ‰a¯˙È ‰Ê È„È ÏÚÂ .‰a¯‰ ÌÈ�e‚‰¬ƒ«¿≈¿«¿≈∆ƒ¿«∆«»»»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿≈
„ÁÈ e¯a„ÈÂ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‰È‰iL ,¯ea„Â ‰t BÏ LiL ÌBÏLÏ ,˙Ó‡a∆¡∆¿»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿∆»≈»»«¬≈ƒ«¿««
.E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙‡ „Á‡ Ïk ¯¯BÚÈÂ ,˜„ˆÂ ˙Ó‡ È¯·c ÌBÏLÂ ‰·‰‡a¿«¬»¿»ƒ¿≈¡∆»∆∆ƒ≈»∆»∆¬≈«¬»∆¿ƒ¿»∆
‰lÎ˙e ¯bÓ˙e ¯aL˙e ÚÈ�Î˙Â .e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â,e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈¿«∆
e�Á�‡Â ,eÏtÈÂ eÚ¯ÎÈ ‰n‰ .eÓe˜È ‡ÏÂ eÏtÈÂ ,‰ÏÈÙ� ¯Á‡ ‰ÏÈÙ� Ì¯‡ ÏL ¯ÚL ˙‡∆««∆¬»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿¿…»≈»ƒ¿¿¿ƒ¿«¬«¿
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÔÈa ÌBÏL ÌÈN˙Â ,„„a ÁËa Ï‡¯NÈ ÔkLÈÂ .„„BÚ˙�Â Ìe˜�»¿ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»≈∆«»»¿»ƒ»≈»«¿ƒ¿»≈¿»
EÓBÏL· ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ˙‡ C¯·Ïe e�Î¯·Ï EÈ�ÈÚa ‰È‰È ·BËÂ¿ƒ¿∆¿≈∆¿»¿≈¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈¿»≈¿»»»ƒ¿¿
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ÌBÏL È‰È .ÏBLÎÓ BÓÏ ÔÈ‡Â E˙¯B˙ È·‰B‡Ï ·¯ ÌBÏL" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .·Bh‰«ƒÀ«ƒ¿»∆»»»¿¬≈»∆¿≈»ƒ¿¿ƒ»
ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ ,CÈ�a ÌBÏL ·¯Â ,‰Â‰È È„enÏ CÈ�a ÏÎÂ .CÈ˙B�Ó¯‡a ‰ÂÏL CÏÈÁa¿≈≈«¿»¿«¿¿»ƒ¿»»«ƒƒ≈¿…»¿«¿»»ƒ¿««««¿≈»
BnÚÏ ÊÚ ‰Â‰È .CÏ ·BË ‰L˜·‡ e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ˙Èa ÔÚÓÏ .Ca ÌBÏL ‡p ‰¯a„‡¬«¿»»»»¿««≈¿…»¡…≈¬«¿»»¿…»…¿«
È¯eˆ ‰Â‰È ,EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ,ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÌBÏM· BnÚ ˙‡ C¯·È ‰Â‰È ,ÔzÈƒ≈¿…»¿»≈∆««»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ

:"ÈÏ‡B‚Â¿¬ƒ

נחתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבראׁשיתאיתא לב:)ּבזהר ּתלת:(דף ִ ָ ְְְִֵַֹ ָ 
מחד ּבתלתנפקין חד . ָ ְ ִ ֵ ַ ַ ִ ְ ָ 

ּתרין ּתרין. ּבין עאל חד  ֵ ְ ֵ ְ ֵ ָ ַ ָ ְ ָקימא.
סטרין: לכּמה יניק חד לחד.  ִ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ָינקין

חזרּוהינּו,א ּכּלם ּומן, וענן ּבאר ּכי ַ ְ ְְְִֵָָָָָֻ
ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשה, ְְְִֶֶָֹּבזכּות

לברכה זכרֹונם ט)חכמינּו :(תענית ְְֲִִֵָָָָ
– אחד ּבירח הרֹועים ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶַַָָָואכחיד
ּכי ותרצּו, מתּו, אחד ּבירח ְְְְִִֵֵֶֶַָוכי
ּומרים אהרן ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָֹּבהסּתּלקּותם
ּבזכּות וחזרּו ּובאר, ענן ְְְְְְִִֵַָָָנסּתּלקּו
אדר, ּבירח מׁשה ּוכׁשּנסּתּלק ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹמׁשה.
והוי ּומן, וענן ּבאר נסּתּלקּו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָאזי
אחד. ּבירח הּׁשלׁש ּכל מתּו ְְִֵֶֶַַָָָֹּכאּלּו
וענן ּבאר הינּו מחד; נפקי ּתלת ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָוזהּו:
מׁשה: ּבׁשביל חד, ּבׁשביל היּו ְְִִִִֶַָָֹּומן,

ּכלּולּומׁשה,ב נׁשמתֹו היה ֶֹ ְִָָָָ
והיה אבֹות, ְְִָָָָֹמּׁשלׁשה
הּׁשלׁשה אּלּו להמׁשיְך ּכח ְְְִֵַַַָֹֹלֹו

חּיים מים ּבאר זה(א)הׁשּפעֹות. ְְִִֵֶַַַָ
החסד, מימי אברהם, ְְִֵֵֶֶַַַָָּבחינת
וענן ּבארֹות; לחּפר התחיל ְְְְְְִִֵַַָָָָֹואברהם
ענן חׁשְך ּבחינת יצחק, ּבחינת ְְְִִִֶֶַַָָָֹזה

ּבחינת כז)וערפל, וּתכהין(בראשית : ְְֲִִֶֶַַַָָ
יעקב, ּבחינת זה ּומן מראֹות; ְְֲִֵֵֶַַָָֹעיניו

עח)ּבחינת עּמֹו.(תהלים ּביעקב לרעֹות : ְְְֲִִַַַֹ
ּבֹו נאמר מאבֹות, ּכלּול ׁשהיה ֱֵֶֶֶַָָָָֹּומׁשה,

ב) ּוכתיב(שמות הּבאר, על מׁשה וּיׁשב :ְְִֵֵֶֶַַַֹ
כד)ּבּה הענן;(שם ּבתֹוְך מׁשה וּיבא : ְֵֶֶַָָָֹֹ

ּבּה טז)ּוכתיב אליהם(שם מׁשה וּיאמר : ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ
מׁשה על קאי ּדיקא, הּוא הּלחם. ְֵֶֶֶַַַָָֹהּוא
הּמן. אכלּו ׁשּבזכּותֹו ְְְְִֶַַָָּבעצמֹו,
מׁשה יקּום הּתחּיה, ּבׁשעת ְְְִִִֶֶַַָָָֹולעתיד,

כו.(‡) בראשית
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ּבחינת ּכמּקדם, אבֹות מּׁשלׁשה ְְְִִִֶַָָָֹֹּכלּול
א) ׁשּיהיה;(קהלת הּוא ּׁשהיה מה :ְִֶֶֶַָָ
לא)ּבחינת עם(דברים ׁשֹוכב הּנָך : ְְִִִֵַ

ּכלּול ּבּתחּיה ׁשּיקּום – וקם ְְֲִֶֶַָָָָאבֹותיָך
קימא: ּבתלת חד וזה: ְְְְְִִֶַָָָָָמּׁשלׁשּתן.

היהּובּכחג מאבֹות ּכלּול ׁשהיה ַ ַֹ ֵֶָָָָָָ
עמלק, ּכנגד ְֲֵֵֶֶָלֹוחם

כו)ּבבחינת נקם(ויקרא נקמת חרב : ְְִִֶֶֶֶַַֹ
ּבחינת(ג)ּברית ּברית, הן האבֹות ּכי ; ְְְִִִִֵַָָ

וכּו';(שם) יעקב ּבריתי את וזכרּתי :ְְְְֲִִִֶַַָֹ
ּבבחינת ּבריתם, טּמא (דבריםועמלק ְְֲִִִִֵֵַַָָ

עלכה) וחד וזהּו: ּבּדרְך. קרָך אׁשר :ְְְֲֶֶֶֶַַָָ
עמלק, מלחמת זהּו – ּתרין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָּבין

ּבֹו יז)ׁשּנאמר ּתמכּו(שמות וחּור ואהרן : ְְְֱֲֶֶַַָֹ
אחד: ּומּזה אחד מּזה ְִִֶֶֶֶָָָָבידיו

ותּקןּובזהד עמלק קלּפת ׁשהכניע ָ ֶ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
לבחינת זכה (שמותהּברית ְְִִִַַָָ

ילקטּוטז) אׁשר על מׁשנה לחם והיה :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָ
ּכתיב לּברית, ׁשּזכה ויֹוסף, יֹום. ְְְִִֵֶַָָיֹום

מא)ּבּה ּבמרּכבת(בראשית אֹותֹו וּירּכב : ְְְִֵֵֶֶַַ
ילקטּו אׁשר על מׁשנה הינּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַהּמׁשנה;
לׁשפע זֹוכה ּברית ׁשעל־ ידי יֹום, ְְְִֵֶֶֶַַיֹום
לחד, ינקין ּתרין וזה ְְְְְִֵֶַָָּכפּולה.
לחם מּיֹוסף מקּבל ׁשּבת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבחינת

תֹורה מׁשנה הינּו ּבחינת(ד)מׁשנה, , ְְְְִִִֵֶַַָ
ח) יֹום.(משלי יֹום ׁשעׁשּועים ואהיה :ְֲִֶֶַָ

לׁשאר מׁשּפיע ׁשּבת ְְְִִִַַַַָָּובחינת
ּבבחינת כח)העֹולמֹות, והיתה(ויקרא : ְְְִִַָָָָ

חד וזה: לאכלה. לכם הארץ ְְְֶֶֶַַַָָָָָׁשּבת
סטרין: לכּמה ְְִִִַָָיניק

ּתלתוזהּו,ה ּבאים הּדעת על־ ידי ּכי ְ ֶ ְְִִֵַַַַָָ
ּוׁשתּיה אכילה ׁשהם: ְֲִִֵֶַַָָהּנ"ל,
ּבבחינת ּכלּולים, ּבֹו ּכי ְְְִִִִִַַּומלּבּוׁשים,

ט) ּבחינת(משלי בלחמי; לחמּו לכּו :ְְְְֲִִַַַ
ּבדעת הּכלּול מן ּבחינת ְְֲִִַַַַָָָאכילה,
ּבבחינת ּבּדעת, ּכלּול ׁשתּיה ְְִִִַַַַַָָָהּתֹורה.

נה) לּמים;(ישעיה לכּו צמא ּכל הֹוי :ְִֵַַָָ
ּבחינת ּבאר, ה)ׁשהיא ונֹוזלים(משלי : ְְְְִִִֵֶַ

ּבבחינת – מלּבּוׁשים ּבארָך. ְְְִִִִֵֶַַמּתֹוְך
ג) ּלנּו;(ישעיה ּתהיה קצין לכה, ׂשמלה :ְְְִִִֶָָָָ

ּבחינת לבּוׁש, ּבחינת ענן, (איובּבחינת ְְְְִִִַַַָָ
ּתלתלח) וזהּו: לבּוׁשֹו. ענן ּבׂשּומי :ְְְְִֶָָָ

מחד: הּדעתועּקרנפקי ׁשל קּיּומֹו ְְִֵַָ ִ ַ ִֶַַַ
חסד, ׁשהם: האבֹות, על־ ידי –ְֵֵֶֶֶַָָ
ּבחינת הינּו חסד, ּתפארת. ְְְְִִֶֶֶֶַַָּגבּורה,
חכמתֹו ללּמד ׁשּצריְך הינּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָאברהם,
ּכנפי ּתחת ּולקרבם ְְְֲִֵֵַַַַָָלאחרים,

ּבבחינת לא)הּׁשכינה, ותֹורת(משלי : ְְְִִִַַַָ
חכמינּו ואמרּו לׁשֹונּה, על ְְְֲֵֶֶַָָָחסד

לברכה מט:)זכרֹונם הּלֹומד(סוכה זה : ְְִִֵֶַָָָ
ּבחינת וזה ללּמדּה; מנת (בראשיתעל ְְְְְִֶַַַָָ

בחרן.יב) עׂשּו אׁשר הּנפׁש ואת :ְְֲֶֶֶֶַָָָ
יראת ׁשּמקּדים ּבחינת זה ְְְְִִִֶֶַַַָּגבּורה,

לחכמתֹו פ"ג)חטאֹו זהּו(אבות ּתפארת, . ְְְְִֶֶֶֶָָ
ׁשּלא חכמתֹו, להֹוציא איְך ְְְְִֵֵֶֶַָָֹׁשּמדקּדק

ּבבחינת נבזים, י)יהיּו פי(קהלת ּדברי : ְְְְִִִִִִִֵַ
קימא. ּבתלת חד וזהּו: חן. ְְְִֵֶַָָָָָחכם

ד.(·) סו.(‚)דברים דף בשלח זוהר יז.(„)עיין דברים



נח ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מחד נפקין 661 ַ ֵ ִ ְ ָ ָ ְּתלת

ּובׁשלמּותּה,ּוכׁשהחכמה ּבקּיּומּה ְ ֶ ַ ָ ְ ָ ְְִִֵָָ
ּתרין, ּבין על חד ּבבחינת: הּוא ְְֲִִֵֵַַַָאזי
ּבבחינת ה', מלחמֹות ללחם ְְְְִִִִֶַָֹׁשּיכֹול

ט) ואז,(שם קרב. מּכלי חכמה טֹובה :ְְְְִֵָָָָָ
אחר הרֹודפים הּצרים ּכל ְְְִִִֶַַַַַָָָּכׁשּמכניע
אֹותם ּומכניס ׁשּביׁשראל ּכח ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹחלּוׁשי
על־ ידי־ זה יתּברְך, הּׁשם ְְֲִֵֵֶַַַַַָלעבֹודת
ּדאֹוריתא חּדּוׁשין לחּדׁש ְְְִִֵֶַַָזֹוכה
לחם ּבבחינת ּתרין, חד על ְְְִִֵֶֶַַַַָּבׁשּבת
ּבחינת ּתֹורה, מׁשנה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָמׁשנה,

עפה ה)מגּלה ּתרין(זכריה ּבבחינת , ְְְִִִֵַָָָ
ּפיפּיֹות חרב ּבחינת ּכּנ"ל, לחד ְְְִִִִֶֶַַַַָינקין

קמט) ּכּנ"ל(תהלים נֹוקמת החרב על־ ידי .ְֵֶֶֶֶַַַַ
ׁשנ לפי מׁשנה.זֹוכה לחם ּבחינת ים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַ

לכל הארֹותיו מׁשּלח ְְְֵֶַַַָָָָוׁשּבת
לכּמה יניק חד ּבבחינת ְְְִִִֵַַַַַָָהּמדרגֹות,
הּנפׁש רפּואֹות ּומרּפא ְְְִִֵֶֶַַסטרין,

ּבבחינת הּגּוף, כא)ּורפּואֹות רק(שמות : ְְִִַַַ
ׁשּתי – ירּפא ורּפא יּתן ְְְְִִֵֵֵַַֹׁשבּתֹו

ׁשּבת: על־ידי ְְֵַַָרפּואֹות

מׁשנהוזהו לחם מׁשּפיע ׁשהחכם ְ ֶ ְְִִֶֶֶֶֶַַָָ
זכה זכּותֹו על־ ידי ּכי ְְִֵַַַָָהּנ"ל,
ׁשאמרּו ּכמֹו חברֹו, לחלק ּכן ְְְֲֵֵֵֶֶַָּגם

לברכה זכרֹונם טו)חכמינּו זכה(חגיגה : ְְֲִִֵָָָָָָ
ּוכׁשּבא חברֹו. וחלק חלקֹו נֹוטל –ְְְֲֵֵֵֶֶֶָ
ּבּׁשּבת, נכללת ונפׁשֹו הּׁשּבת, ְְְִֶֶַַַַַָָיֹום

וּיּנפׁש ׁשבת בֹו ּכי לא)ּבבחינת: ,(שמות ְִִִִַַַַָָ
הּׁשּבת ליֹום מׁשנה לחם נֹותן ְְֲִֵֶֶֶַַַָאזי

ַַּכּנ"ל:

ׁשּבתועל־ידיז נתעֹוררהארת ְ ַ ְ ֵ ֶ ָ ַ ַ ָ ְִֵ
לתׁשּובה ְִָָָהעֹולם
ּתׁשּובה, ּבחינת ׁשּבת ּכי ְְֲִִֵַַַָָָמאהבה,

ל)ּבחינת אלקיָך;(דברים ה' עד וׁשבּת : ְְְֱִֶַַַָֹ
ּבחינת: מאהבה, היא ְְְֲִִֵַַַָָוהּתׁשּובה

ּבּתענּוגים ז)אהבה אהבה(שה"ש ּכי ; ֲֲֲִִַַַַָָ
ּבחינת ׁשּבת, מּתענּוג נח)ּבא :(ישעיה ְֲִִַַַָָ

מאהבה ּותׁשּובה ענג, לּׁשּבת ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹוקראת
ּכמאמר מׁשנה, לחם ּבחינת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַזה
מאהבה ּכאן לברכה: זכרֹונם ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָחכמינּו

מּיראה ּגדֹולּכאן ׁשם: איתא לא. (סֹוטה ְִִִָָָָָָ

מּיראה, העֹוׂשה מן יֹותר מאהבה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹוׂשה

ּדֹור) לאלּפים ּתלּוי וזה ּדֹור לאלף ּתלּוי ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה

עֹוׂשה מאהבה ּתׁשּובה על־ידי –ְְֲֵֵֶַַָָ
אלפים: לׁשני ְֲִִֵֶֶָחסד

ׁשּבּדֹורואזח הּכׁשרים ּכל ְ ָ ְִֵֶַַָ
ּבבחינת (ישעיהנתרּפאים, ְְְִִִִַַ

סבלּוו) קדם ּכי לֹו; ורפא וׁשב :ְְְִֶָָָָֹ
ּבבחינת נג)יּסּורים, חלינּו(שם אכן : ְֳִִִִֵֵַָָ

ּבעיני מכּבדים נעׂשים ּגם נׂשא. ְְֲִִֵֵַַָָָֻהּוא
ּבבחינת ז)הּברּיֹות, ּיפית(שה"ש מה : ְְִִִִַַַָ

ּבתענּוגים אהבה על־ידי ּנעמּת, ְְְְֲֲִֵַַַַַָָּומה
ּבבחינת היּו מּקדם ּכי נג)ּכּנ"ל, :(ישעיה ְִִִִֶַַַָֹ

לֹו: הדר ולא תֹואר ְַָָֹֹלא

ּדֹורט נתיּפיםּוכׁשהּכׁשרי ְ ֶ ַ ְ ֵ ֵ ְִִַ
ְְְִִַונתּכּבדים

ּכׁשרּותֹו לפי אחד ּכל אזי ּכל, ְְְֲִֵֵֶַַָָֹּבעיני
חכם הׁשּפיע ׁשּכבר להבין, ְְְֲִִִֶַַָָָיכֹול
הּנ"ל, מׁשנה לחם הּׁשּבת ּביֹום ְְִֶֶֶַַַַַָהּדֹור
ּכן ּכׁשרּותֹו, לפי ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֶֶַָָָּכי



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרסב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּכ ונתּגּדל והדר יפי ּבעינימקּבל ן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹ
צּיּון היא והּגדּלה והּיפי ְְְְִִִִַַַָֹֻהּברּיֹות.
ּתֹורה מׁשנה על ּורׁשימה ְְְִִִֵַָָָוסימן

ּבבחינת מח)הּנ"ל, צּיֹון(תהלים הר : ְִִִַַַַ
ּגדּלה, ּבחינת זה הר צפֹון. ְְְְִֵֶַַַָָֻירּכתי
לברכה זכרֹונם חכמינּו ְְְֲֲִִֵַַָָָָּכמאמר

קז) זה(סנהדרין – צּפֹור הרכם נּודי על :ְִִֶֶַַ
צּיּון הּוא ׁשהּגדּלה ּוגדּלה, ְְְִֶַַָָֻֻמלכּות
חּמּוקי על צפֹון, ירּכתי על ְְְִֵֵַַַַָָוסימן

הּצפּונה(ה)ירכיְך ּתֹורה וזהּו(ו), (ישעיה. ְְְִֵֶַַָָ
על־ידינח) רגלָך; מּׁשּבת ּתׁשּוב אם :ְְִִֵֶַַַָָ

נמׁשְך ׁשּבת, מּבחינת הּבאה ְְְִִִַַַָָָָָּתׁשּובה
אחד וכל רגלָך. וזהּו: צפֹון, ְְְְְֵֶֶֶַַָָָירּכתי
ונתסּמן נתצּין ּכן ּכׁשרּותֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַַלפי
ּבתֹוְך אחר־ּכְך לקּבל ּכדי ְְְְֵֵֶַַַָאצלֹו,
צפֹון ירּכתי את הּגדּלה, ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָֻהּצּיּונים
ּדֹור, הּכׁשרי ׁשל הּגדּלה ּכי ְְִֵֵֶַַַַָֻהּנ"ל,
התחּדׁשּות אל ּכלי ּבחינת ְְְְִִִִֶַַהיא

ּבבחינת *:(ז)*)הּתֹורה, ְִִַַָ

להםואּלּוי צריְך הּדֹור, הּכׁשרי ְ ֵ ְִֵֵֶַַָָ
ּבההֹוד מאד ְְְְִֵַֹלהתּבֹונן
ׁשּלא להם, הּבאה והּגדּלה ְְְֶֶַַָָָָָָֹֻוהדר
ּכׁשהּדֹור לפעמים, ּכי ּבגאוה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָיּכׁשלּו
אין אזי ּפיהם, את ׁשֹומרים ְֲִִֵֵֶֶַָאינם
הּנ"ל, ׁשּבת ּבחינת לקּבל ּבידם ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹיכלת
הּדּבּור, ּבׁשמירת ּתלּוי ׁשּבת ְִִִִַַַָָּכי
יהא ׁשּלא – ּדבר ודּבר ְְְִִֵֵֶַַָָֹּבבחינת:

חל ׁשל ּכדּבּורָך ׁשּבת ׁשל (שבתּדּבּורָך ְְְִִֶֶַָֹ

ּפיהם,קיג:) את ׁשֹומרים ּכׁשאינם ואז, ,ְְְִִֵֶֶֶָָ
הּדֹור ׁשּפקחי אף־ על־ּפי ְֲִִֵֶַַַַאזי
הּתׁשּובה את הּׁשּבת, את ְְִִֶֶַַַַָָמׁשּפיעים
הארת אצלם נתקלקל ְְְִֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,
והדר ההֹוד נתקלקל ואז ְְְְְִֵַַַָָָָהּתׁשּובה,
הּדֹור, לכׁשרי הּבאה ְְְִֵֵַַַָָָֻוהּגדּלה

ּבחינת וזהּו נט)ונתּגאים. :(תהלים ְְְְִִִֶַָ
ויּלכדּו ׂשפתימֹו ּדבר ּפימֹו ְְְְִִֵַַַָָחּטאת

על־ידי – הּדּבּורבגאֹונם חטא ְְְִִֵֵַַָ
ּגלּות וזהּו ּגאוה. ּבעֹון ְְֲֲִִֶַַָָָנלּכדים
ּבחינת ׁשהּוא הּגדּלה, הינּו ְְְְִִֶַַַַָָֻהּׁשכינה,
ונעׂשה נפּגם ׁשכינה, ּבחינת ְְְְְֲִִִֶַַַָָמלכּות,

לא)ּפרּוׁשוזהּוּגאוה: מה(שבת מּפני : ְֲַָ ֶ ְִֵֵָ
מּפני סגלּגּלֹות, ּבבלּיים ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָראׁשיהם
ּבבלּיים, ּפקחֹות. חּיֹות להם ְְִִִֵֶֶַַָׁשאין
ּבחינת ּבהּדּבּור, הּפֹוגמים הּדֹור ְְְְִִִַַַַַהינּו

יא) ּכל(בראשית ׂשפת ה' ּבלל ׁשם ּכי :ְִַַָָָ
– הּדֹור ּכׁשרי הן – וראׁשיהם ְְֵֵֵֵֶֶַָָָהארץ.

ּגלּות.הינּוסגלּגּלֹות, סּגלסּגל ְ ַ ְ ַ ְֶַ ָֹ ֶֹ
ּבחינת והּמלכּות, ההֹוד ּבחינת ְְְְִִֶַַַַַזה

מלכים ב)סגּלת הּׁשכינה(קהלת ּגלּות , ְְְִִַַָָָֻ
ונלּכדים ההֹוד אצלם ׁשּנפּגם ְְְְִִִֶֶַַַָָָּכּנ"ל,
ׁשאין מּפני להם: ׁשהׁשיב וזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָּבגאּות.
ּבחינת זה חּיֹות ּפקחֹות. חּיֹות ְְִִֶֶַַַָלהם
חּיים טֹועמיה ּבחינת: הּנ"ל, ְֲִִֶַַַַַָָׁשּבת
ּבחינת הּנ"ל, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְִִַַַַָָזכּו,

יח) רפּואה,(יחזקאל ּבחינת וחיּו, ׁשּובּו :ְְְִִַָ
ׁשּכתּוב לח)ּכמֹו ותחלימני(ישעיה : ְְֲִִֵֶַָ

חּיּות, מקּבלין ׁשאין – ְְְִִִֵֵֶַַּותחּייני

ז.(‰) (ז(Â)שיר-השירים ע"ב. מט דף סוכה לעיל.)עיין שייך בד"ה נז, בסימן המאמר אחר לעיל עיין
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הּדֹור, מּפקחי הּנ"ל, ׁשּבת ְְִִִֵַַַַַָּבחינת
מׁשה מּבחינת הּנ"ל, הּדֹור ְְִִֵֵֶַַַַַֹמחכמי
ׁשּבת, לקּבל להם אפׁשר אי ּכי ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנ"ל,
אּלא הּנ"ל, מחכם ּתׁשּובה, ְְִֵֶַַַָָָָּבחינת
אבל ּכּנ"ל. הּדּבּור ׁשמירת ְְֲִִֵַַַַַָעל־ ידי
ּכּנ"ל, ּבבלּיים ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֶַַַַַהּדֹור

על־ ּכּנ"ל, ׁשּבת חּיּות מקּבלין ְְִִֵֶַַַַַָׁשאין
הּדֹור, ּכׁשרי ׁשהם ראׁשיהם, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָידי־זה,
אצלם והּגדּלה ההֹוד ּגלּות; ְְְֶֶַַָָָֹֻסּגל
מלכּות, ּבחינת ׁשּנפּגם הינּו ְְְְְִִֶַַַָָּבגלּות,
ׁשּנֹופלים הּׁשכינה, ּגלּות ְְְִִֶֶַָָוזהּו

וׁשלֹום: חס ְְְַַָּבגדלּות,

נח תפילה

È‰ÈÈ�pÁzL ,˙Úc Ì„‡Ï Ô�BÁ‰ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈«≈»»»««∆¿»≈ƒ
ÌÏL ˙Ú„Ï È�kÊ˙e ,Ez‡Ó ˙Ú„Â ‰�Èa ‰ÓÎÁ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿«¿ƒ«»«»¿»ƒ»»««≈ƒ¿¿«≈ƒ¿««»≈
,˙BÚtL‰ ‰LÏM‰ CÈLÓ‰Ï ˙Úc‰ ˙eÓÏL È„È ÏÚ ÁÎ ÈÏ ‰È‰iL „Ú ,‰M„˜cƒ¿À»«∆ƒ¿∆ƒ…««¿≈¿≈«««¿«¿ƒ«¿…»«¿»
‰È‰iL È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â .‰¯Bz‰ ˙Ú„a ÌÈÏeÏk Ì‰L ÌÈLeaÏÓe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰L∆≈¬ƒ»¿ƒ»«¿ƒ∆≈¿ƒ¿«««»¿««¿≈ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿∆
‰¯Bz „ÓÏÏ „ÒÁ ˙¯B˙Ï ‰kÊ‡Â .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ˙B·‡ ‰LÏM‰a ÏÏÎ� ÈzÚ„«¿ƒƒ¿»¿«¿…»»«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿∆¿∆¿«∆∆ƒ¿…»
,˙Ba¯ ˙BLÙ� ˙B�˜ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙Â ÌÈ¯·Áa ‰M„˜c ˙Úc ÒÈ�Î‰Ïe ,d„nÏÏ ˙�Ó ÏÚ«¿«¿«¿»¿«¿ƒ««ƒ¿À»«¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿¿»«
ÌÈÓL ˙‡¯È ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .E˙„B·ÚÏ ˙Ó‡a Ì·¯˜Ïe ,‰�ÈÎM‰ ÈÙ�k ˙Áz ÌÒÈ�Î‰Ï¿«¿ƒ»«««¿≈«¿ƒ»¿»¿»∆¡∆«¬»∆¿«¿ƒ«»«ƒ¿«»«ƒ
ÔÁ‰ ÚÙL ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .È˙ÓÎÁÏ ˙Ó„B˜ È˙‡¯È ‰È‰zL ‰kÊ‡Â .‡ËÁ ˙‡¯Èƒ¿«≈¿¿∆¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ»«∆««≈
È�¯ÊÚ˙Â ,EÈÏ‡ Ì·¯˜Ï Ì„‡ È�a ÌÚ È¯ea„Â ÈÙÈË‰ ˙Úa Èt ÌÚ ‰È‰˙Â ,„ÒÁ‰Â¿«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒƒ¿≈»»¿»¿»≈∆¿««¿≈ƒ
‡ÏÂ ,˙¯‡Ù˙Â ÔÁ È¯·c È¯ea„ eÈ‰iL ,È˙ÓÎÁ ‡ÈˆB‰Ï CÈ‡ ˜c˜„Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L∆∆¿∆≈«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…
e¯¯BÚ˙ÈÂ .ÏÎ È�ÈÚa È¯·„ eÏa˜˙iL ÔÙ‡a ,Ô‰ÈÚÓBLÏ ÌÈ·¯Ú È¯·„ eÈ‰ÈÂ ,ÌÈÊ·� eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«¬≈ƒ¿¿≈∆¿…∆∆ƒ¿«¿¿»«¿≈≈…¿ƒ¿¿
ÌÈÙÈ ÌÈ¯eac ,‰ÏB„‚ ‰M„˜a ¯a„Ï È�kÊzL ,È¯ea„ È„È ÏÚ ˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ ÌlÎÀ»«¬»¿∆¡∆«¿≈ƒ«∆¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒƒ»ƒ

:·Bh‰ E�Bˆ¯k ,"ÂÈ�Ù‡ ÏÚ ¯·c ¯·c" ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ÌÈ‡�Â¿»ƒ∆¡∆«¬ƒ»»»À«»¿»ƒ¿¿«

ÔÎ·eÁÎ·e ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ ˙LÏL ˙eÎÊa ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊz ¿≈¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ¿¿∆¬≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿…«
È�¯ÊÚ˙Â ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙eÎÊ·e ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�a¯ ‰LÓ ˙ÂÎÊÂ…∆«≈»»«»ƒ¿»««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿««¿≈ƒ
¯¯BÚ˙e .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ ‰kÊ‡L ‰zÚÓ È�ÚÈLB˙Â¿ƒ≈ƒ≈«»∆∆¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ∆¡∆ƒ¿À»¿»√»¿»¿≈
,e�„Úa eÓÁlÈÂ ,e�BÓk ÁÎ ÈLeÏÁ ÏÚ e�ÈÏÚ eÓÁ¯iL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÈÓÁ«̄¬≈««ƒƒ»¬ƒƒƒ∆¿«¬»≈«¬≈…«»¿ƒ»¬«¬≈
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.˙Ú ÏÎa e�nÚ ÌÈÓÁÏp‰ e�È¯Á‡ ÌÈÙ„B¯‰ ÌÈ¯v‰ Ïk eÏh·ÈÂ eÏÈtÈÂ e¯aLÈÂ eÚÈ�ÎÈÂ¿«¿ƒƒ«¿¿«ƒƒ«¿»«»ƒ»¿ƒ«¬≈«ƒ¿»ƒƒ»¿»≈
˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe ÈpnÓ ,˙È¯a‰ Ì‚t ‡e‰L ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ eÏh·ÈÂ elÎÈÂ eÚÈ�ÎÈÂ¿«¿ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ«¬»≈∆¿««¿ƒƒ∆ƒ≈«»«¿≈

.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

B�Ba¯‰ÓÎÁa ÌkÁ˙‰Ï ‰kÊ‡L ‰zÚÓ È�¯ÊÚÂ ,EÓL ÔÚÓÏ ‰NÚ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¬≈¿««¿∆¿»¿≈ƒ≈«»∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿»¿»
ÏB‡M‰ ÔÓ ,˙ÁL ¯‡aÓ ÈÓˆÚ ˙‡ ÏÈv‰Ï ˙Ó‡a ÈLÙ� ÏÚ ÒBÁÏÂ ˙ÈizÓ‡¬ƒƒƒ¿»««¿ƒ∆¡∆¿«ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»«ƒ«¿
dËlÓÏ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ¯Óe ÌÈL˜ ÌÈL�ÚÓ dËlÓÏ ÏÏLÏ ÈLÙ� ÈÏ ‰È‰˙Â ,˙BizÁz«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»≈√»ƒ»ƒ»ƒ«¿»¿«¿»
¯‰Ó‡Â .˙Ó‡a EÈÏ‡ ˜ÊÁÂ ıÈn‡ ¯L˜a ÈÓˆÚ ¯M˜Ïe ,˙BÏB„b ˙BLe·e ˙BÙ¯ÁÓ≈¬»¿¿«≈«¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»≈∆∆¡∆«¬«≈
·¯k ÈÏÚ ‰ÒeÁ ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ .Le˜È ÁtÓ ¯BtˆÎe „iÓ È·ˆk Ïˆp‡Â ,ÈLÙ� ËlÓÏ¿«≈«¿ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ«»»≈«¬ƒ»»«¿…
,˙Ó‡a ˙È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏ È�kÊÂ ,E˙ÚeLÈ ·¯k EÈ˙B�È�Á ·¯k ,EÈ„ÒÁ ·¯k EÈÓÁ «̄¬∆¿…¬»∆¿…¬ƒ∆¿…¿»∆¿«≈ƒƒ¿ƒ««¿ƒ∆¡∆
˙ÈizÓ‡ ‰ÓÎÁ ,·¯˜ ÈÏkÓ ‰·Bh‰ ‰ÓÎÁ ,‰M„˜c ˙Ú„Â ‰�Èa ‰ÓÎÁ Ez‡Ó È�pÁÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ»»««ƒ¿À»»¿»«»ƒ¿≈¿»»¿»¬ƒƒƒ

‰kÊ‡L‡ÏÂ ,‰zÚÓ ÈÓˆÚ ÏÚ ÌÁ¯‡Â ÒeÁ‡Â ÏÓÁ‡Â ,ÌÈL˜BÈ ÁtÓ d„È ÏÚ Ïˆp‰Ï ∆∆¿∆¿ƒ»≈«»»ƒ«¿ƒ¿∆¿…¿»«¬«≈««¿ƒ≈«»¿…
ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â ,„ÈÓ˙ e�¯ÊÚ· ‰È‰˙ ‰z‡Â .Ú¯‰ ÈaÏ ˙e¯È¯L È¯Á‡ „BÚ CÏ‡≈≈«¬≈¿ƒƒƒ»«¿«»ƒ¿∆¿∆¿≈»ƒ¿««ƒƒ¬ƒƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ B¯ÎÊÂ BÓL ˙BÁÓÏ ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ Ïh·Ï ÌÁÎa ‰kÊpL „Ú e�È�ÙÏ eÓÁlÈƒ»¬¿»≈«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈¿ƒ«¬»≈ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»
:ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÏkÓe e�Ú¯fÓe epnÓ ˙È¯a‰ Ì‚t Ïh·Ïe¿«≈¿««¿ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ»«¿≈ƒ¿»≈≈«»¿«»

˙·˘Ï

ÔÎ·eÔÈLecÁ ,ÔÈ¯z „Á ÏÚ ˙aLa ‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ LcÁÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�kÊz ¿≈¿«≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿»¿«»««¿≈ƒƒ
ÌÁÏ ÚÈtL‰Ï ‰kÊ�Â .EÈ�ÙÏ ÔBˆ¯Ïe ˙Á�Ï eÈ‰iL ÔÈLecÁ ,‰M„˜c ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒƒ¿À»ƒƒ∆ƒ¿¿««¿»¿»∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆∆
ÚÙL CÈLÓ‰Ï ,‰ÏeÙk ÚÙLÏ e�kÊ˙e ,‰¯B˙ ‰�LÓ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa ‰�LÓƒ¿∆¿««»∆ƒ¿∆»¿«≈¿∆«¿»¿«¿ƒ∆«
ÚÙM‰ CLÓ� ‰È‰È ˙aL ˙M„˜ È„ÈŒÏÚÂ ,L„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ‰¯B˙ ‰�LÓ ‰ÏeÙk¿»ƒ¿∆»¿««»…∆¿«¿≈¿À««»ƒ¿∆ƒ¿»«∆«
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa L„˜ ˙aL Ïa˜Ï e�ÚÈLB˙Â e�¯ÊÚ˙Â ,˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏ¿»»»¿««¿≈¿ƒ≈¿«≈«»…∆¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿«¬»
˙aL ˙M„˜ È„ÈŒÏÚÂ .‚�Ú È�ÈÓ ÏÎa ˙aM‰ ˙‡ ‚pÚÏe ,‰ÏB„‚ ‰¯‰ËÂ ‰M„˜·eƒ¿À»¿»√»¿»¿«≈∆««»¿»ƒ≈…∆¿«¿≈¿À««»
e�È·B‡ÎÓ ÏkÓ e�‡t¯˙Â ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏe e�Ï Ûeb‰ ˙‡eÙ¯e LÙp‰ ˙‡eÙ¯ CLÓ� ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿««∆∆¿««»¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ»«¿≈
Ô· È�ÂÏÙ ‰ÏBÁ‰Ï Ë¯Ù·e) ,e�È˙BkÓ ÏÎÏ ‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ˙Â .e�È‡eÏÁz ÏkÓeƒ»«¬≈¿«¬∆¿»¿≈»¿»«≈ƒ¿»¿«∆
e�‡Ù¯ .LÙ�Â Ûe‚a e�È·B‡ÎÓ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ Èk e�Ï ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡ .('ÂÎÂ È�ÂÏÙ≈»¿»»»ƒ«»»«¿»∆«¿≈¿»∆∆¿»≈
,˙aL ˙M„˜ È„È ÏÚ e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â .‰z‡ e�˙l‰˙ Èk ‰ÚLe�Â e�ÚÈLB‰ ‡Ù¯�Â ‰Â‰È¿…»¿≈»≈ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¿ƒ»≈«¿≈¿À««»
e�kÊ˙e .˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ‰¯‰Ó ‰kÊ�Â ,‰‡lÚ ‰·eLz‰ ˙¯‡‰∆»««¿»ƒ»»¿ƒ¿∆¿≈»»ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿«≈

:·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰·‰‡Ó ‰·eL˙Ïƒ¿»≈«¬»ƒ¿¿«

CÈLÓ˙ÂÌ‰Ï Ôz˙Â .ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È¯Lk Ïk ÏÚ ˙¯‡Ù˙Â ¯„‰Â „B‰Â „ÒÁÂ ÔÁ ¿«¿ƒ≈»∆∆¿¿»»¿ƒ¿∆∆«»¿≈≈«»¬ƒƒƒ¿ƒ∆»∆
EÈ�ÈÚa ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁÌ‰È‡eÏÁz ÏkÓ Ì‡t¯˙Â .Ì‡B¯ ÏÎ È�ÈÚ·e ≈¿∆∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»»¿ƒ¿»≈ƒ»«¬≈∆



665נח ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

Ôk B˙e¯Lk ÈÙÏ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi¯a‰ È�ÈÚa ÌÈ„aÎÓ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È·B‡ÎÓ ÏkÓeƒ»«¿≈∆¿ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈«¿ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿≈
ÔeÈˆÂ ÈÏk ÌÏˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚÂ .˙BÈ¯a‰ È�ÈÚa Ïcb˙ÈÂ ,¯„‰Â ÈÙÈ Ïa˜È¿«≈…ƒ¿»»¿ƒ¿«≈¿≈≈«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆«¬∆∆¿»¿ƒ¿ƒ
‰¯B˙ ÈLecÁ ˙aLa LcÁÏ ,‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈLecÁ ,‰¯B˙ ‰�LÓ ÌÎB˙a Ïa˜Ï¿«≈¿»ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿»¿«≈¿«»ƒ≈»

:ÌÈÏÙÎa¿ƒ¿«ƒ

ÌÁ¯˙e˙e‡‚a ÌÈÏLÎ� ‰È‰� ‡lL È�¯ÓL˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�Ï ¯ÊÚ˙Â ,e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿«¬…»¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .„ÈÓz ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎa e�˙eÏÙL LÈb¯‰Ï ‰kÊ�Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»¿ƒ¿∆¿«¿ƒƒ¿≈¿»»≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ«»≈
ÈÏa ˙Ó‡a ‰Â�Ú‰ ÈÎ¯c ˜ÈÙ‰Ï ÏÎepL ÔÙ‡a ,ÏkN‰Â ‰�Èa ‰Ú„ ‰ÓÎÁ Ez‡Ó≈ƒ¿»¿»≈»ƒ»¿«¿≈¿…∆∆«¿»ƒ«¿≈»¬»»∆¡∆¿ƒ
EÈÓÁ¯a e�ÚÈLB˙Â .BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰Â�ÚÏ ‰kÊpL „Ú .ÌÈ¯˜Le ÌÈ˙eËL¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¬»»¿≈»∆¡∆«¬ƒ¿ƒ≈¿«¬∆
‡lL ,ÌÈÓe‚t ÌÈ¯ea„ È�ÈÓ ÏkÓe ˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰ ÔBLlÓ e�Èt ˙‡ ¯ÓL˙Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿…∆ƒƒ»»»¿ƒƒ»ƒ≈ƒƒ¿ƒ∆…
Ìe‚t ¯eac ÌeL ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL Ï‡¯NÈ ¯a ÌeL ÏÚ Ú¯ ¯eac ÌeL e�Èt CBzÓ ‡ˆÈ≈≈ƒƒƒ«««ƒ¿»≈∆»»¿…ƒ»

.ÏÏk¿»

È‰Ï‡Ì‚Ù e�Ï ˜ÈfÈ ‡lL e�¯ÊÚ· ‰È‰˙Â ,‰Ó¯Ó ¯a„Ó È˙ÙNe Ú¯Ó È�BLÏ ¯Bˆ� ¡…«¿¿ƒ≈»¿»«ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆¿≈∆…«ƒ»¿«
È„ÈŒÏÚ Ì�B‡‚a ÌÈ„kÏ� ‰È‰� ‡lL ,ÌÏBÚ‰ È�a ÏL Ú¯‰ ÔBLl‰Â ¯eac‰«ƒ¿«»»»∆¿≈»»∆…ƒ¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«¿≈
Ì‚tÓ ÌÈ¯ÓL� ‰È‰pL Ï‡¯NÈ ÏÎÏe e�Ï ¯ÊÚz ‰zÚÓe .ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰Èt ˙‡hÁ««ƒ∆«¿»≈«»«¬…»¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒƒ¿«
,˙eÏ„‚Â ˙e‡bÓ e�¯ÓL˙Â .‰ÏB„‚ ‰M„˜a „ÈÓ˙ e�Èt ˙‡ Lc˜Ï e�lÎ ‰kÊ�Â ,¯eac‰«ƒ¿ƒ¿∆À»¿«≈∆ƒ»ƒƒ¿À»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿
‡a‰ ‰Â‡b‰ Ì‚t È„ÈŒÏÚ ÏB„b ˙eÏ‚a ‰„¯È ¯L‡ d˙eÏbÓ ‰�ÈÎM‰ ˙‡ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆∆«¿ƒ»ƒ»»¬∆»¿»¿»»«¿≈¿«««¬»«»
Ïk Ôw˙Ï ‰zÚÓ e�¯ÊÚÂ ,EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ .ÌBÏLÂ ÒÁ Ú¯‰ ÔBLÏ ÔBÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬¿»»«¿»«≈»≈¿««¿∆¿»¿≈≈«»¿«≈»
,¯eac‰ Ì‚Ù È�ÈÓ ÏkÓe ,„‡Ó ¯eÓÁ‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ÔBÚÓ ‰zÚÓ e�ÏÈv˙Â e�¯ÓL˙Â ,‰Ê∆¿ƒ¿¿≈¿«ƒ≈≈«»≈»¿»»∆»¿…ƒ»ƒ≈¿««ƒ
˙aL ˙¯‡‰ Ïa˜Ï ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .˙BM„˜ È�ÈÓ ÏÎa e�Èt ¯eac ˙‡ Lc˜Ï ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆¿«≈∆ƒƒ¿»ƒ≈¿À¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«≈∆»««»
˙eq‚Â ˙e‰·‚Â ˙e‡‚ È�ÈÓ ÏkÓ e�˙B‡ ÏÈv˙Â ,˙eÓÏLa ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ ÈÁ˜tÓ L„…̃∆ƒƒ¿≈«»¬ƒƒƒƒ¿≈¿«ƒ»ƒ»ƒ≈≈¿«¿¿«
,‰M„˜c ÌÈiÁ ÌÈizÓ‡ ÌÈiÁÏ ‰kÊ�Â ,˙eÓÏLa ˙ÈizÓ‡ ‰Â�ÚÏ e�kÊ˙e ,Áe¯‰»«¿«≈«¬»»¬ƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿∆¿«ƒ¬ƒƒƒ«ƒƒ¿À»

Ûe‚a ‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ÏÂ.L„˜ ˙aL ˙M„wÓ CLÓp‰ ‰·‰‡Ó ‰ÓÏL ‰·eL˙ÏÂ ,LÙ�Â ¿ƒ¿»¿≈»¿»∆∆¿ƒ¿»¿≈»≈«¬»«ƒ¿»ƒ¿À««»…∆
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ‰iÁÓ‰ ˙aL ˙M„˜ ÌÚË ÌÚËÏ e�kÊ˙e ,E·ehÓ e�ÚÈaN˙Â¿«¿ƒ≈ƒ∆¿«≈ƒ¿…««¿À««»«¿«∆∆»»»
LiL ÌÈiÁ ,ÌÈ·BË ÌÈiÁ ÌÈÎe¯‡ ÌÈiÁ e�ÈÏÚ ÚÈtL˙Â .eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË ¯eÓ‡k»»¬∆»«ƒ»¿«¿ƒ«»≈«ƒ¬ƒ«ƒƒ«ƒ∆≈
‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏÂ ,È¯Ó‚Ï Ú¯Ó ¯eÒÏ Ì‰a ‰kÊpL ÌÈiÁ ,ÌÈÓL ˙‡¯È Ì‰a»∆ƒ¿«»«ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»∆»≈«¿«¿≈¿»ƒ¿»¿≈»
e�ÈÚ¯ÊÂ e�Á�‡ e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙ÈizÓ‡ ‰Â�Ú·e ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a E˙B‡ „·ÚÏÂ ,˙Ó‡a∆¡∆¿«¬…¿∆¡∆¿≈»≈«¬»»¬ƒƒƒ»¿≈«≈¬«¿¿«¿≈
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL BlkL ÌBÈÏ ,ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁÏ ‰kÊpL „Ú ,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ≈«»¿«»«∆ƒ¿∆¿«ƒƒ¿ƒƒ¿∆À«»¿»¿«≈

:„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ� ÔÓ‡ .ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ»≈∆«∆»»∆
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נטתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

ּבנימיא לקרב ּתמיד ׁשּמׁשּתּדל ִ ְְְִִֵֵֵֶַָָ
יתּברְך, הּׁשם לעבֹודת ְֲִֵַַַַָָָאדם
יתאחזּו ׁשּלא עצמֹו את לׁשמר ְְְֲִִִֶֶַַָֹֹצריְך
אדם. ּבני אּלּו ׁשל והרע הּקלּפֹות ְְְִֵֵֶַָָָָּבֹו
לקרב הּמׁשּתּדל האיׁש, זה ְְִִִֵֵֶַַָָּכי

ּבבחינת נפׁשֹות, יב)ולעשֹות :(בראשית ְְְֲִִַַָ
הּוא בחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש ְְֲֶֶֶֶַָָָואת

ּבחינת הּקדׁשּבֹונה זההיכל קדׁש . ְִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ד)ּבחינת ּבירּוׁשלים(ישעיה והּנֹותר : ְְִִִַַַָָ

אדם ׁשּבני זה הינּו לֹו; יאמר ְְֵֵֶֶֶַָָָָקדֹוׁש
ּבירא ּדבּוקים ׁשלמהנׁשארים (א)ה ְְְְְִִִִֵָָָ

וכּמה ּכּמה ׁשּיׁש אף־ על־ּפי ידֹו. ְִֵֶַַַַַָָָעל
אף־על־ ּפי־ כן מּקדּׁשתם, ְְִִֵֶַַָָָֻׁשּנפלּו
על־ ידי־ ׁשלם, ּביראה ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָמאּלּו
קדׁש. ּבחינת וזה לֹו; יאמר קדֹוׁש ְְִֵֵֶֶֶַָָֹזה:
ׁשּנתּכּבד הּכבֹוד ּבחינת זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָוהיכל,

ּבּזהר ּכּמּובא יתּברְך, סט.)הּׁשם דף (יתרו ְִֵַַַַַָָֹ
ׁשמא אתיּקר ּכדין יתרֹו, אתי ְְְְֲִִִֵַַַָּכד

ּבחינת וזה הּוא. ּבריְך (תהליםּדקדׁשא ְְְְְִִֶַָֻ
ׁשעל־צו) – ּכבֹודֹו את בּגֹוים סּפרּו :ְְִֶֶַַַ

לעבֹודת עצמן את ׁשּמקרבים ְְְְֲִֵֶֶַַַָָידי

זהּו הרחֹוקים, אּלּו יתּברְך ְְִִֵֵֶַַָָהּׁשם
זהּו והּכבֹוד ׁשמֹו. יתּברְך ְְְְִֶַַָָּכבֹודֹו

ּבבחינת היכל, כט)ּבחינת :(שם ְְִִִֵַַָ
והיכל ּכבֹוד. אֹומר ּכּלֹו ְְֵֵֵַָָֻּובהיכלֹו
ּתמיד עצמֹו את מֹוׁשְך הּזה ְִֵֶֶֶַַַָֹהּקדׁש
ּכי עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו הינּו ְְְְִִֵֶַָלׁשרׁשֹו,
הּדברים מחמת ּכי ׁשרׁשֹו. ְְֲִִֵַַָָָׁשם
הּכׁשר, האיׁש ׁשל לּבֹו מעמק ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיצאּו
יתּברְך. להּׁשם וחזרּו ּבלּבם ְְְְְְְִִִֵַַָָָנכנסּו
ּומלּביׁש ׁשֹורה הּזה הּקדׁש ְְִֵֶֶֶַַַַֹוהיכל
האיׁש ׁשּבלב החּיּוני הרּוח ְִִִֵֶֶַַָָאת
ּבבחינת ּבּלב, הּוא הרּוח ּכי ְִִִֵֵַַַַָָהּכׁשר,

לו) ורּוח(יחזקאל חדׁש לב לכם ונתּתי :ְְִֵֶַַָָָָ
חּיּותֹו יֹונק הּקדׁש והיכל ְֲִֵֵֶַַָָֹחדׁשה;

ּבבחינת הּזה, כט)מהרּוח ּוׁשפל(משלי : ְְִִֵֶַַַַָ
הלּבׁשתֹו ועּקר ּכבֹוד. יתמְך ְְְִִַַַָָָֹרּוח

ּבבחינת הרּוח, מב)לרגלי ורּוח(ישעיה : ְְְְִִֵַַַַָ
קֹומה יׁש הּזה ּברּוח ּכי ּבּה; ְִִֵֶַַַָָָֹלהלכים
נתעֹורר רגלין מּבחינת ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָׁשלמה,
הּׁשם לעבֹודת אדם ּבני את ְְְֲִֵֵֶַַַַָָלהיׁשיר

ּבבחינת מ)יתּברְך, בערבה(שם יּׁשרּו : ְְְֲִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא ּדיקא, מסּלה לאלקינּו. ְְְִִֵֵֶַָָָֹמסּלה

כירושלים.(‡) נאוה פסוק על ב, פרשה רבה ובמדבר נו, פרשה ב"ר עיין
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ּבחינת וזהּו הרגלין. פד)מקֹום :(תהלים ְְְְִִֶַַָ
מסּלֹות ׁשעל־ ידי ּבלבבם; ְְְְִִִֵֶַָָמסּלֹות
ּבני את להיׁשיר נתעֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּבלבבם
ּובחׁשְך, בערבה הּׁשֹוכנים ְֲִֶַַָָָָָֹאדם
הּׁשם לעבֹודת ּדרְך להם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָלהיׁשיר

ּומחמת נעׂשהיתּברְך. הּנ"ל ׁשהיכל ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
עד רחֹוקים היּו אׁשר ְְֲִֵֶַַָָמהּנפׁשֹות
הּׁשֹוכנים רּבֹות קלּפֹות ויׁש ְְְִִֵֵַַָהּנה,

ּבבחינת ה)סביבם, זאת(יחזקאל : ְְִִִַָֹ
הּגֹוים; ּבתֹוְך ׂשמּתיה ְְְִִִַַַָָירּוׁשלים
את ההיכל ּכׁשּמלּביׁש עכׁשו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָואפׁשר
חס ׁשּיתאחזּו, אפׁשר ּכּנ"ל, ְְֲִֵֶֶַַַַַָהּלב
מחׁשבֹות ּביצר החיצֹונים ְְְְִִֵֶַַָוׁשלֹום,

הּזה. הּכׁשר ׁשל –עצהלּבֹו זה על ִֵֵֶֶַַָ ָ ֶַ
ּבחינת ׁשהּוא לּבֹו, מלאכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַׁשּיזמין
הּוא ׁשההתלהבּות הּלב, ְְֲֲִִֵֶַַַַהתלהבּות

ּבבחינת מלאכים, ג)ּבחינת :(שמות ְְְִִִִַַַָ
ואׁש אׁש; ּבלּבת ה' מלאְך אליו ְְְֵֵֵֵַַַַַָָוּירא
היכל ּגם ואז אֹותם. ׂשֹורף הּוא ְֵֵֶַַַָָהּזה
את וׂשֹורף האׁש, ּכח מקּבל ְְֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּקדׁש
ּבבחינת ּבֹו, מּלהתאחז ּגם ְְְְִִִִִֵַַַַהּקלּפֹות

כד) אכלת:(שם ּכאׁש ה' ּוכבֹוד :ְְֵֶֶֹ

מּבחינתהּמלאואׁשב נעׂשה הּזה ְ ֵ ַ ַ ְ ָ ְֲִִֶֶַַַ
ּדבריו ׁשּמכלּכל ְְְְִֵֶַָָָמׁשּפט,
עצמֹו. את ׁשֹופט ׁשאדם ְְְִֵֶֶַָָָּבמׁשּפט,

ּבחינת סו)וזהּו ה'(ישעיה באׁש ּכי : ְְִִֵֶַָ
ּבבחינת ּבּלב, הּוא והּמׁשּפט ְְְְִִִִֵַַַָָנׁשּפט.

כח) ּבני(שמות מׁשּפט את אהרן ונׂשא :ְְְֲִֵֶַַָָֹ
יֹוצא ואז ּתמיד; לּבֹו על ְְִִִֵֵַָָָיׂשראל
הּלב, ׁשּנתלהב הינּו מׁשּפט, ְְְִִֵֵֶַַַָָלאֹור

ּבבחינת ּכּסא, על ט)ויֹוׁשב :(תהלים ְְִִִֵֵַַ
ּבחינת ׁשהּוא ּכסאֹו, לּמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַָּכֹונן

ּבבחינת הּנ"ל, יז)ּכבֹוד ּכּסא(ירמיה : ְִִִֵַַַָ
ּבחינת וזהּו יז)כבֹוד. ּתמֹוְך(תהלים : ְְִֶַָָ

ּבחינת זה אׁשּורי ּבמעּגלֹותיָך. ְְְְֲֲִֶֶַַַַאׁשּורי
ּבחינת זה ּבמעּגלֹותיָך הּנ"ל; ְְְְְִִֶֶַַַַַרגלין

ּבחינת ּכבֹוד, י)ּכּסא וראׁש(מלכים־ א : ְְִִֵַָֹ
ׁשהּכבֹוד הינּו מאחריו; לּכּסא ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹעגל
ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל. הּלב את ְְְִִֵֶֶַַַַַמלּביׁש

א) מׁשּפט.(ישעיה מלאתי נאמנה קריה :ְְְֱֲִִִֵֶָָָָ
הּקדׁש עיר ירּוׁשלים ּבחינת זה ְְְִִִִֶֶַַַָָֹקריה
וזהּו הּנ"ל. מׁשּפט את מלּביׁש ְְְִִֶֶַַַַַָהּנ"ל,

ג)ּבחינת יקראּו(ירמיה ההיא ּבעת : ְְְִִִֵַַָ
ּכל אליה ונקוּו ה', ּכּסא ְְִִִִֵֵֶַָָָלירּוׁשלים
אחרי עֹוד ילכּו ולא ה', לׁשם ְְְֲִֵֵֵַַֹהּגֹוים
הּמלאכים אׁש ּכי הרע; לּבם ְְִִִִֵַַָָָָׁשרירּות
הרע: לּבם את יכניע הּנ"ל ְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבּלב

ּכּמּובאוזהּוג ׁשּבת, ׁשמירת ּבחינת ְ ֶ ְְִִַַַַָָ
ה:)ּבּזהר דף את(בהקדמה : ֶַַֹ

ּתׁשמ עּגּולאׁשּבתֹותי ּדא ׁשּבתֹותי רּו. ְְְִִַַַַָָֹ
ּכּסא ּבחינת – עּגּולא ּדלגֹו. ְְְִִִִִֵַַָורּבּוע
עגל וראׁש ּבחינת: הּנ"ל, ְְִַַַָָֹֹכבֹוד
ּבבחינת מׁשּפט, ּדא ורּבּועא ְְְִִִִִֵַַָָָלּכּסא;

כח) הּנאמר(שמות ּכפּול, יהיה רבּוע :ְֱִֶֶַַָָָ
הּׁשכינה ּבחל ּכי הּמׁשּפט. ְְְְִִִֶַַָָֹֹּבחׁשן
היא ּובׁשּבת ּברּורים, ְְִִֵֶֶַָָמבררת
הרע, ּכל ׁשּיתּבטל ולעתיד, ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשֹובתת,
ּבׁשרירּות עֹוד ילכּו ולא ְְְְִִִִֵַֹּבבחינת:
ׁשּבת. ׁשּכּלֹו יֹום יהיה אזי הרע, ְֲִִֶֶַַָָָָֻלּבם
ׁשעל הּנ"ל, ורּבּועא עּגּולא על־ידי ְְִִֵֵֶַַַַָָּכן
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זה ידי על ּכּנ"ל, הרע נתּבּטל ְְִֵֵֶַַַַָָָָידם
ּבחינת ׁשּבתֹותי, ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַַנתהּוה

ורּבּועא: ְִִָָעּגּולא

ּבׁשּׁשים.וזהּוד האּסּור ּבּטּול ּבחינת ְ ֶ ְְִִִִִַָ
עּגּולא, ּבחינת זה ְִִִִֶַָׁשּׁשים
ּבחינת עּגּולא, ׁשהיא סמְך ְְִִִִֶֶַַָָּבחינת

ּבחינת ּכבֹוד, לו)ּכּסא ואת(איוב : ְְִִֵֶַָ
ּבחינת לּכּסא, ו)מלכים ׁשּׁשים(שה"ש : ְְִִִִִֵַַָ

ׁשהיא והאּסּור, מלכֹות. ְְִִֵֶָָָהּמה
ּכסאֹות על־ידי נתּבּטל ְְְְִִִֵֵַַַָהּקלּפה,
ּכי עּגּולא, אּלא זֹוכר ואין ְְִִִֵֵֶַָָָלּמׁשּפט,
מכּסה ורּבּועא ּבאתּגליא, ְְְְְִִֶֶַָָֻזה
אינּה הּסמְך ׁשל הּכח ועּקר ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעּגּולא.
ּבבחינת מהּמם, הינּו מרּבּועא, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָאּלא

כה) הּסמְך(דברים ּכי יּכּנּו; ארּבעים :ְִִֶֶַַַָָ
ּכסאֹות ׁשהיא מהּמם, ְְִִֵֵֶֶֶַַמקּבלת

ּפרּוׁש וזה קד)לּמׁשּפט. מם(שבת : ְְִֵֵֶַָ
עֹומדים. היּו ּבנס ׁשּבּלּוחֹות ְְְִֵֶֶַָָוסמְך
עּגּולא זה וסמְך רּבּועא, זה ְִִֵֶֶֶָָָמם
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּלב, ׁשּבלּוחֹות ְְֵֶֶַַַָהּנ"ל,

ג) ּבנס(משלי – לּבָך לּוח על ּכתבם :ְְִֵֵֶַַָ
ּבחינת ׁשּבת, ּבחינת זה ּבנס ְְְְִִִֵֶַַַָעֹומדין.

לא) לעֹולם:(שמות היא אֹות :ְִָ

ּבביתיוזהּו:ה להם ונתּתי ְ ֶ ְְִִֵֶַָָ
טֹוב וׁשם יד ְֵַָָּובחֹומֹותי

ּומּבנֹות נו)מּבנים וׁשם(ישעיה יד . ִִִֵָָָָ
הּנ"ל, ׁשּבתֹותי ׁשמירת ּבזכּות ְְְְִִַַַַַַָּדיקא,
ּבחינת יד הּנ"ל. ורּבּועא עּגּולא ְְְִִִַַַַָָָהינּו

ּבחי ּבבחינתרּבּועא, הּנ"ל, מׁשּפט נת ְְְִִִִִַַַַָָ
לב) זה(דברים ׁשם ידי. ּבמׁשּפט ותאחז :ְְְִִֵֵֶָָֹ

ּבבחינת עּגּולא, כג)ּבחינת :(תהלים ְְִִִִַַָ
ויד, ׁשמֹו. למען צדק במעּגלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָינחני
להעמיד ּכח לֹו ׁשּיהיה ְְְֲִִֶֶַַַֹהינּו
ּבהם ּולהמׁשיְך הגּונים, ְְְֲִִִִֶַַָּתלמידים

ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, לד)רּוח :(דברים ְְֶַָָָ
ּכי חכמה רּוח מלא נּון ּבן ְִִִֵַַָָָֻויהֹוׁשע
יהיה הּזה וכח עליו. ידיו מׁשה ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹסמְך
יֹוצא החכמה ׁשּמעין ה', מּבית ְְִֵֵֶַַַָָלֹו

ה' ד)מּבית ּבית(יואל יּבנה ּבחכמה ּכי , ְְִִִִֵֶָָָָ
כד) טֹוב,(משלי לׁשם ׁשּיזּכה הינּו וׁשם, .ְְְְִֵֵֶֶַ

להיֹות ּתאוה יתאּוּו הּנפׁשֹות ְְְֲִִֶַַַָָָׁשּכל
הּנפׁש, הּוא הּׁשם ּכי ּבׁשמֹו, ְְִִִִֵֶֶַַָנׁשרׁשים

ב)ּבבחינת הּוא(בראשית חּיה נפׁש : ְִִֶֶַַָ
ּבנפׁשֹו, נׁשרׁשים להיֹות ויתאּוּו ְְְְְְְִִִִַַָׁשמֹו;

כו)ּבבחינת ּולזכרָך(ישעיה לׁשמָך : ְְְְְְִִִִַ
מחמת יזּכּו הּזה ולּׁשם נפׁש. ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּתאות
חֹומה, ּבחינֹות וזה חֹומה. ְְְִִֶַָָּבחינת
ּכי ּכעסֹו. ׁשּיכּבׁש אף, מאריְך ְְֲֲִִִִֶַַַַֹּבחינת
ּבחינה – ּכעס ּוכביׁשת ְְֲִִִַַַָעׁשירּות
ׁשהּוא מי ּכי חֹומה, ונקראים ְְִִִִֶַַָָאחת,
ולֹוקח עׁשירּות, ׁשל חֹומה ְְְֲִֵֵֶַַָמקלקל

ּומ וחמה, ּכעס עֹוׂשהחֹומהלעצמֹו ְְְֵֵַַַָָ ֶ
ּדׂשמאלא,חמה מּסטרא ׁשניהם ּכי , ֵ ָ ְְְִִִִֵֶָָָ

ׁשּכתּוב א)ּכמֹו ּתּפתח(ירמיה מצפֹון : ְִִֶַָָָ
ּוכתיב לז)הרעה, זהב(איוב מּצפֹון : ְִִָָָָָָ

ּכמֹו חֹומה, היא ועׁשירּות ְֱֲִִֶֶַָיאתה;
יח)ׁשּכתּוב עּזֹו(משלי קרית עׁשיר הֹון : ְִִֶַָָֻ

ּובכעס ּבמׂשּכתֹו; נׂשּגבה ְְְְְִִַַַָָָּוכחֹומה
כה)ּכתיב חֹומה(שם אין ּפרּוצה עיר : ְְִִֵָָ

לרּוחֹו. מעצֹור אין אׁשר ְְֲִֵֶַאיׁש
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לֹו יׁש אזי עׁשירּות, לאיׁש ְְֲֲִִִֵֶַָָּוכׁשּנמׁשְך
מעצֹור עׁשירּות ׁשל והחֹומה ְֲֲִֶַַָָחֹומה,
ּבכעסֹו, ּכׁשּמתּגּבר ולפעמים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָלכעסֹו.
נמצא עׁשירּות, ׁשל החֹומה ְְְֲִִֵֶַַָָּומקלקל
ּוכׁשהּיצר לעׁשירּות. מּזיק ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּכעס
ׁשּבזאת ידע ׁשּיכעֹוס, לאדם ְְִִֵֵֶֶַָָָֹמסית
סְך איזה מּלמעלה לֹו יׁשּפיעּו ְְְִִֵֶַַַַָָָהּׁשעה
זאת לקלקל רֹוצה והּיצר ְְְֵֵֶֶַַָֹממֹון,
הּׁשם, ׁשמירת ועּקר ְְְִִֵַַַַַָָההׁשּפעה.
ׁשּיׁשמר אּלא אינֹו הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשמירת
ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם הּכעס ּכי ְְִִֵַַַַַַמּכעס,

יח)ּבבחינת ּבאּפֹו.(איוב נפׁשֹו טֹורף : ְְְִִֵַַַ
ּכׁשּׁשֹומ מּכעסאבל עצמֹו את ר ְְֲִֵֶֶַַַָ

ּובזה עׁשירּות, ׁשל החֹומה ְֲִִֶֶַַָָּומגּדיל
הּנפׁשֹות ּכל אזי ּוׁשמֹו, נפׁשֹו ְְְְֲִַַַַָָמגּדיל
ּכל ּכי ּבנפׁשֹו, להּכלל ְְְְִִִֵֵַָָּתאבים
ּבבחינת ּבעׁשירּות, ׁשרׁשם ְְְֲִִִַַַָָָהּנפׁשֹות

כד) נפׁשֹו.(דברים את נֹוׂשא הּוא ואליו :ְְֵֵֶַָ
ּכאּלּו יׂשראל ממֹון הּגֹוזל זה, ְְְִִִִֵֵֶַָָּבׁשביל

נפׁשֹו את קיט)ּגֹוזל ּבבחינת(ב"ק (משלי, ְְִִֵֶַַ
ּבׁשבילכב) נפׁש. קבעיהם את וקבע :ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

עצמֹו את לקרב ּתאבים הּכל ְְְִֵֵֶֶַַָֹזה
נמצא, נפׁשם. ׁשרׁש ׁשם ּכי ְְְִִִֶַָָָָֹלעׁשיר,
חכמים, ּתלמידים להעמיד ׁשּזכה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָזה
ׁשל נפׁשֹות ּבנפׁשֹו ׁשּיּכללּו ְְְְְִֶֶַָָָָוזכה
ּובנֹות, מּבנים טֹוב זה ּבוּדאי ְִִִֶַַַָָרּבים,
הם ואּלּו מעטים, הם ּובנֹות ּבנים ְִִִֵֵֵָָָֻּכי
מּמּנּו, חּיּות מקּבלים וכּלם ְְְְִִִִֶַָֻֻמרּבים,

ּפרּוׁש וזה ילדם. יב)ּוכאּלּו :(בראשית ְְְִֵֶָָ
רׁש"י: ּופרׁש ׁשמָך, ואגּדלה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָואברכָך
הּׁשם ּגּדּול עּקר ּכי ּבממֹון, – ְְֲִִִֵֶַַַָָואברכָך
ּכּנ"ל. עׁשירּות על־ידי הּוא ְְֲִֵֶֶַַַַוהּנפׁש,

ּומׁשּפטוכל ּכּסא על־ידי נעׂשה זה ְ ָ ְְֲִִֵֵֶֶַַָ
ּדבריו ׁשּמכלּכל על־ ידי ּכי ְְְְִֵֵֶַַַַָָהּנ"ל,
ללּמד יכֹול על־ידי־זה ְְְְִֵֵֶַַָָּבמׁשּפט,
להם, יּזיק ולא חכמתֹו, ְְְְִִִֶַַָָָֹלתלמידים
ׁשּיכלּכל ּבזה, ּתלּוי הּלּמּוד עּקר ְְִִִֵֶֶַַַָָּכי

ּבמׁשּפט ׁשאמרּו(ב)ּדבריו ּכמֹו (אבות, ְְְְְִֶָָָָ
וכּו',פ"א) ּבדבריכם הּזהרּו חכמים :ְְְֲֲִִִֵֶָָ

ועל־ וכּו'. הּבאים הּתלמידים ְְְְְִִִִַַַַָויׁשּתּו
על־ ידי־ זה ׁשּנתּגּדל, הּכבֹוד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָידי
ּכי הּכבֹוד, את המגּדל נפׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָנתּגּדל

ּבבחינת ּבּכבֹוד, מט)הּנפׁש :(בראשית ְִִֶֶַַַָ
וכּו'. נפׁשי ּתבא אל ְְְִַַָָֹֹּבסדם
על־ ידי־ זה ונפׁשֹו, ׁשמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַּוכׁשּנתּגּדל
ּבנפׁשֹו להּכלל ּתאבים הּנפׁשֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָּכל

הּנ"ל. יט)ּפרּוׁש:וזהּובׁשמֹו ּבית(משלי : ְְִַַ ֶ ִֵַ
זה והֹון ּבית אבֹות. נחלת ֲִֶַַַָָָוהֹון
זה וכּו'. ּובחֹומֹותי ּבביתי ְְְְִִֵֶַַּבחינת:
היּו ׁשהאבֹות מאבֹות, מקּבל ְֵֵֶַַַָָָָֹהּכח
ּגּבי ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגרים, ְְְִִֵֵֶַַָמגּירים

יב)אברהם אׁשר(בראשית הּנפׁש ואת : ְְֲֶֶֶֶַַָָ
ּוכתיב לא)עׂשּו; ּבארץ(שם יעקב וּיׁשב : ְְֲִֵֶֶֶַַָֹ

ּבּמדרׁש ואיתא אביו, (בראשיתמגּורי ְְְִִִֵַָָָ
פד) ּגרים,פרשה ּגּיר ׁשּיצחק מלּמד :ְְִִִֵֵֵֶַָ

ּביעקב וכתיב אביו; מגּורי (שםוזה: ְְְְְֲִִֵֶַָֹ

קיב.(·) תהלים



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ עתר ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ולאׁשרלה) ּביתֹו אל יעקב וּיאמר :ְֲֲֵֶֶֶַַַֹֹ
אלקי את הסירּו הּגרים, הינּו ְֱִִִֵֵֶַַָֹעּמֹו,

ֵַָהּנכר:

ׁשאסּורודע,ו רׁשעים ּכּמה ׁשּיׁש ְ ַ ְִֵֶֶַָָָ
עבֹודתֹו, ּכנפי ּתחת ְְְֲֵַַַָָָלקרבם
המקרבם את מֹורידים הם ְְִִִֵֶַָָּכי
מׁשה, ּגּבי ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָֹמּמדרגתֹו,
על־ ואחר־ּכְך רב, הערב את ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקרב
הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא: לֹו אמר ְֵֶַַָָָידי־זה

עּמָך ׁשחת ּכי רד לב)לְך ואין(שמות . ְְִִֵֵֵֶַ
הרע להכניע הּנ"ל ּבּמׁשּפט ְְְִִַַַַַַַָָֹּכח
ּבא אזי מׁשּפט, ּוכׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַָָָׁשּלהם.
הּנעׂשים ּבּמלאכים הן ּגדֹול, ְְֲִִִֵַַַַָָקלקּול
ּבעּגּולא הן הּנ"ל, מׁשּפט ְְִִֵֵַַַָָָעל־ ידי

הּנ"ל: לא)ּפרּוׁשוזהורּבּועא :(שבת ְְִַַָ ֶ ֵ
ּתרמּודּיים ׁשל עיניהם מה ְְִִִֵֵֵֶֶַָמּפני
רׁשעים ּבחינת זה ּתרמּוד, ְְְְִִֶַַָטרּוטֹות.

מהם ּגרים מקּבלין ׁשאמרּוׁשאין (ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

אין טז): (יבמות לברכה זכרֹונם ְְִִֵֵַָָָרּבֹותינּו

הּתרמּודּיים) מן ּגרים וכלמקּבלין , ְְְְִִִִִֵַַַָ
זה – טרּוטֹות עיניהם ְְְֵֵֶֶַָָהמקרבם
ּגונא ּתלת – ׁשין ׁשּבת. קלקּול ְְְְִִִַַַָָָּבחינת

עין ּבת – ּבת שבעין)ּדעינא; ,(תקונא ְִֵַַַָ
הּנ"ל, ּובית החֹומה קלקּול ְְִִִַַַַַָּבחינת
ׁשם על עין ּכי עינים, ּבחינת ְִִִִֵֵֵֶַַַַׁשהם

ׁשּכתּוב ּכמֹו נאמר, ג)החכמה :(בראשית ְְֱֶֶַַָָָ
ׁשניהם עיני הּנפׁש(ג)וּתּפקחנה ועל ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ו)נאמר עינים(קהלת מראה טֹוב : ְֱִֵֵֶַַַ
הּכעס, ּפגם ּבחינת וזה נפׁש. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָמהלְך

ו)ּבחינת עיני;(תהלים מּכעס עׁשׁשה : ְְִִִֵַַַָָ
ּבחינת עׁשירּות, ּבחינת ה)וזה :(קהלת ְְְֲִִִֶַַ

ּומה אֹוכליה, רּבּו הּטֹובה ְְִֶַַַָָּברבֹות
עיניו. ראּות אם ּכי לבעליו ְְְִִִִֵָָָּכׁשרֹון
מה מּפני הּנׂשיא: הּלל את ְְֲִִִֵֵֶַָָָוׁשאלּו
ּכל מקלקלין הינּו – טרּוטֹות ְְְְִֵֵֶַָָֻעיניהם
את ּכׁשּמקרבין הּנ"ל, עינין ְְְְִִִֵֶֶַַַָהּבחינֹות
ּכגֹון לקרבן, ראּויין ְְְְִֵֶָָָׁשאינן
מּפני הּלל: והׁשיב ְְְִִִִִֵֵֵַַהּתרמּודּיים.
ׁשאּלּו הינּו החֹולֹות; ּבין ְִֵֵֶֶַַָׁשּדרין
עד חזק, ּכל־ּכְך הצלחתן ְְִַַָָָָָָָָָהרׁשעים
להכניע הּמׁשּפט ּבכח יכלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאין

וזה י)רׁשעתן. דרכיו(תהלים יחילּו : ְְְִִֶָָָָָ
וזה: מּנגּדֹו. מׁשּפטיָך מרֹום עת, ְְְְִִֵֶֶֶָָָּבכל
ּבחינת יחילּו, ּבחינת החֹולֹות, ְְִִִֵַַַָּבין

עד ּכנגּדם.הצלחתן, מׁשּפט ׁשאין ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל, מׁשּפט ׁשּצריְך ידּוע ְְִִֶֶַַַָָָוזה
על־ מּנגּדם, מׁשּפט ׁשּמרֹום ְְֲִִֵֶֶַַָָָּומחמת

ּבקלקּול: העינין ּבחינת עדידי־ זה ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ז"ל רּבנּו לׁשֹון ְֵַַָּכאן

וזאת נ"ח, ׁשּבסימן מחד נפקין ְְְְִִֵֶַָָָֹּתלת
ׁשניהם הּקדׁש, ההיכל ׁשל ְֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתֹורה
ּפסּוק: על אחת ּבתֹורה ּכאחד ְְְֶֶֶַַַָָָנאמרּו
אחר־ ּכְך אְך תרּועה. ידעי העם ְְְֵֵַַַַָָָָֹאׁשרי
ּתֹורֹות. לׁשני חּלקם ְְְְִִֵֶָָָּכׁשּכתבם
ּבכתב, אּלּו ּתֹורֹות מאּתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָּוכׁשּקּבלּתי
והבנּתי לׁשנים. חּלקּתים לי: ְְְְִִִִִִֵַַַַָאמר
ּכּונתֹו: יֹודע וה' ּבזה, ּכּונה לֹו ֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

שם.(‚) רש"י שפירש כמו
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סתורה

קּדיׁשא רּבא קכח)האּדרא דף (נשא ָ ִ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ָ 

ׁשמעֹוןּפתח עתרּבי ואמר: ָ ַ ַ ִ ִ ְ ְ ָ ַ ֵ 
עת אּמאי לה'.  ֵ ַ ַ ַ ֲ ַלעׂשֹות
ּדהפרּו מּׁשּום לה',  ֵ ֵ ְ ִ ַ ֲ ַלעׂשֹות
,ּתֹורת הפרּו מאי .ָּתֹורת ֶ ַ ֵ ֵ ָ ֶ 
ּדאיהי ּדלעּלא,  ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ָּתֹורה
יתעבד לא אי  ִ ֲ ְ ִ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִמתּבּטלא
יֹומין ּולעּתיק ּדא.  ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ִ ְּבתּקּוני
יׂשראל אׁשרי ּכתיב:  ֵ ָ ְ ִ ֶ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ִאתמר.
כמֹו מי ּוכתיב: ,כמֹו  ָ ִ ִ ְ ָ ִמי
אלעזר לרּבי קרא ה'.  ָ ָ ְ ֶ ִ ַ ְ ָ ָ ִ ֵ ָּבאלים
ּולרּבי קּמּה, אֹותבּה  ִ ַ ְ ֵ ַ ֵ ְ ֵ ְּברּה,
ואמר: אחרא, מּסטרא  ַ ָ ְ ָ ֳ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ַאּבא
ּכאן עד ּדכּלא. ּכללא  ָ ַ ָֹ ְ ָ ָ ְ ַ ֲאנן
אׁשּתיקּו, קּימין.  ִ ְ ִ ִ ָ ַ ְ ַ ְ ִאתּתּקנּו
לדא ּדא וארּכּבתן קלא,  ָ ְ ָ ַ ָ ֻ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ָׁשמעּו
קלא קלא, מאי  ָ ָ ָ ָ ַ ָ ְ ָנקׁשן.

ּדמתּכנפי עּלאה :ּדכנּופיא ִ ְ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ 

ׁשּיׁשּדע,א הּתֹורה ׁשבילי ׁשּיׁש ַ ְִֵֵֵֶֶַָ
מאד, ּגדֹול התּבֹוננּות ְְְִֶָָֹּבהם
הּזאת להתּבֹוננּות לבֹוא אפׁשר ְְְִִֶֶַַָָֹׁשאי
ּכמֹו עׁשירּות, על־ידי ְְֲִִִֵַּכי־אם
אין קמח אין "אם אֹוריתא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבפׁשטי

פ"ג)ּתֹורה" על(אבות לֹו ׁשּיהיה וצריְך , ְְִִֶֶַָָ
להתּבֹוננּות כן ּכמֹו ּפרנסה, ּפנים ְְְְִִֵַַָָָָּכל
צריְך מאד, ּגדֹול ׁשהּוא ְִֶַָָֹֹהּזאת,
מאד, ּגדֹול עׁשירּות לֹו ְְֲִִֶֶָֹׁשּיהיה
ּכל ּתחסר ולא רב, הֹון לֹו ְְְִֶֶֶַַֹֹׁשּיהיה
ּדעלמא, הֹון ּכל צריְך ּכי ְְִִָָָָָּבּה,
יּׂשׂשכר, ּובני הּזאת. ְְְִִֵַַָָֹלהתּבֹוננּות
ההתּבֹוננּות, זאת להם ְְִֶֶַָָָֹׁשהיה

יב)ּבבחינת הימים־א יּׂשׂשכר(דברי ּומּבני : ְְִִִִֵַָָ
על ּכי־ אם לזה זכּו לא בינה; ְִִִֵֶַָָָֹיֹודעי

ּבחינת עׁשירּות, מט)ידי :(בראשית ְְֲִִֵַ
עּתיר ותרּגּומֹו: ּגרם; חמֹור ְְֲִִֶַַָָָיּׂשׂשכר
הּנביאים וכל מׁשה ּכן ועל ְְְְְִִִִֵֶַַָֹּבנכסין.
ּכדי מאד, ּגדֹול עׁשירּות להם ְְֲִֵֶָָָָֹהיה
הּזאת. להתּבֹוננּות ידֹו על ְְִַַַָָֹלבֹוא



ס ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמעֹון רּבי 675 ְ ִ ִ ַ ַ ָּפתח

התּבֹוננּות ּבהּתֹורה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶַַָּומחמת
הֹון הּתֹורה נקראת ּכן על .(א)הּזאת, ְִֵֵַַַָֹ

הּתֹורה, ידם ּדרְך ׁשעבר מי ּכל ְִֵֶֶֶַַָָָָָוכן
ּדהינּו מאד, ּגדֹול עׁשירּות להם ְְְֲִֶַָָָָֹהיה
ליׂשראל, הּתֹורה ׁשהביא רּבנּו, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשה
ׁשאמרּו ּכמֹו ּגדֹול, עׁשיר ְְִֶָָָָָהיה

לברכה זכרֹונם רּבי,(ב)רּבֹותינּו וכן ; ְְְִִִֵֵַַָָָ
אׁשי, רב וכן הּמׁשנּיֹות; וחתם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּסּדר
את וסּדר הּתלמּוד, חתימת ְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשהיה
עׁשירים היּו ׁשּגם־ ּכן הּתלמּוד, ְֲִִֵֶַַַָָּכל
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מאד, ְְְְִֵֶַָֹּגדֹולים

לברכה פה)זכרֹונם ב"מ ועיין נט ּכי(גיטין . ְְִִִָָָ
הּתֹורה ּכל את וסּדרּו ׁשּתּקנּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָמחמת
הּתֹורה, ידם ּדרְך ועבר ּפה, ְְֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבעל
ּכי ּכּנ"ל, עׁשירים ּכן ּגם היּו ּכן ֲִִִֵֵַַַַָעל
להתּבֹוננּות ּגדֹול עׁשירּות ְְֲִִִַָָצריְך

ּבחינת וזה לד)הּנ"ל. לָך,(שמות ּפסל : ְְְְִֶַַַָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְִִֵַָָָָודרׁשּו

לח) ונדרים פה שקלים יהיּו(ירושלמי הּפסלת :ְְִֶַֹ
ׁשּב ּכמֹו ּכי וכּו'. הּתֹורה,ׁשּלָך פׁשטי ְְְְִִֵֶֶַָָ

צריְך ּפׁשט, איזה ׁשּמחּדׁשין ְְְִִֵֶֶֶַָָֹקדם
ואחר־ ּכְך הקּדמֹות, מּקדם ְְִֶַַַַָָֹלֹומר
אל ּובאים ההקּדמֹות, ְְִִִֶַַַָָמׁשליכין
וכל המכּון, הּוא העּקר ּכי ְְְִִַַָָָָָֻֻהמכּון,
הם ׁשּמּקדם וההקּדמֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּדברים
ונפסלין ׁשּננסרין ּפסלת, ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּבחינת
ּבהתּבֹוננּות כן ּכמֹו המכּון; ְְְְְְִִֵַָֻסביב
ּולסּבב מּקדם, לילְך צריְך ְִִֵֵֵֶַַָָֹהּתֹורה
אל ׁשּבאים עד סּבּובים, ְִִִֶֶַַָָּבכּמה

אּלּו וכל המכּון, הּוא והעּקר ְְְְִֵַַָָָָָֻֻהמכּון,
והם ּפסלת, ּבחינת הם ְְְִִִֵֵֶַַֹהּסּבּובים
אל ּבאים ידֹו ׁשעל עׁשירּות ְֲִִִֶֶַַָָּבחינת
– לָך ּפסל ּבחינת: וזה ְְְְְְִִֶַַָההתּבֹוננּות.
נתעּׁשר מּׁשם ׁשּלָך, יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹהּפסלת
הם לּוחֹות, ׁשל הּפסלת זה ּכי ְִֵֶֶֶֶַֹֹמׁשה,
ונפסלין ׁשּננסרין הּסּבּובים, ְְְְִִִִִִִֶַַָָּבחינת
ּבחינת והם ההתּבֹוננּות, סביב ְְְְְִִִִֵַַָסביב
אל ּבאים ידֹו ׁשעל ּכּנ"ל, ֲִִֶֶַַַָָעׁשירּות
אֹותּיֹות וזה ּכּנ"ל. ְְְִִֶַַַההתּבֹוננּות

ראׁשי־ּתבֹות:"ממֹון" ׁשםמ, ָ ִֵֵָ ָ
ּבחינתמתעׁשרנ הּוא והויו ׁשה. ִ ְְְִֵֶַַַָֹ

ּכי מׁשה, נתעּׁשר ׁשּמּׁשם ְִִִֵֶֶַַָֹהּלּוחֹות,
ּכמֹו וכּו', ו' ורחּבן ו' ארּכן ְְְְְַָָָָהּלּוחֹות

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ב"בׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
:יד)

עלולבֹואב הּוא הּזאת לעׁשירּות ְ ָ ֲִַַָֹ
עּתיק, ּתּקּוני ּבחינת ְְִִִֵֵַַידי
ּכי זקן, ּבחינת ימים, אריכּות ְְֲִִִִִֵַַָָּבחינת
ּבתֹוכֹו לקּבל ּכדי ימים אריכּות ְְְֲִִִֵֵַָָצריְך
ההתּבֹוננּות. ׁשל העׁשירּות ְְֲִִֶֶַָאת
ׁשּיראה ׁשּצריְך הינּו ימים, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָואריכּות
יֹום כל ּכי ימיו, ּולהגּדיל ְְְֲִִִַַָָָלהאריְך
אחד, ּכל אצל ׁשּמתחיל מּמקֹום ְִִֵֶֶֶַָָָָויֹום
הינּו קצר, הּוא ּבּתחּלה ְְְִַַַַָָָּבוּדאי
מאד עליו קׁשה הּיֹום ְְִִֶַַָָָָֹׁשּבתחּלת
ּבאֹותֹו לעׂשֹות ׁשּצריְך ְֲֲִֶַָָָהעבֹודה
וכּיֹוצא, וללמד להתּפּלל ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵַַַֹהּיֹום,
ּכי קצר, הּוא ּבתחּלתֹו הּיֹום ּכן ְְִִִֵַַָָָועל

ע"ב.(‡) נד דף עירובין לח.(·)עיין דף נדרים עיין
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ואחר־ ּכְך מעט, מעט להתחיל ְְְְְִִַַַַַָָצריְך
וצריְך ּבעבֹודתֹו. והֹולְך ְְְֲִִֵֵַַָָמתרחב
ּולהרחיב להגּדיל לראֹות ְְְְְִִִַַָָָהאדם
אחר ׁשּבא וׁשעה ׁשעה ּכל ְְֲִֶַַַָָָָָָּולהאריְך
ּבתֹוספֹות ּולהרחיבה להגדילה ְְְְְְִִַַָָָּכְך,

וכן יהיהקדּׁשה. הּׁשני, יֹום ּכׁשּבא ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻ
קדּׁשה ּבתֹוספֹות ּומתרחב ְְְְִֵֵַָֻהֹולְך
ימיו יהיּו ּופעם ּפעם ּבכל וכן ְְְְִֵֵַַַַָָָָיתרה.
וזה קדּׁשה, ּבתֹוספֹות ְְְְְֲִִֶַָֻמתרחבין

ימים: אריכּות ואברהםּבחינת ְְֲִִִַָ ַ ְ ָ ָ 
אריכּות ּבחינת זקן, לבחינת ְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשּזכה
לעׁשירּות, זכה על־ידי־זה ְֲִִֵֶַַָָָימים,

כד)ּבחינת ּבא(בראשית זקן ואברהם : ְְְִֵַַָָָָ
וזה ּבּכל. אברהם את ּברְך וה' ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּימים

קיט)ּבחינת אתּבֹונן;(תהלים מּזקנים : ְְְִִִֵֶַָ
ּבא הּנ"ל זקן ּבחינת ידי ְְִֵֵֶַַַַָָׁשעל
ידי על ּבא ׁשהּוא ְְְְִֵֶַָלהתּבֹוננּות,
אריכּות לתֹוְך ׁשּנמׁשְך ְְֲֲִִִֶָעׁשירּות,

ּכּנ"ל: זקן ּבחינת ׁשהּוא ְִִֵֶַַַָָימים,

להרחיבּובחינתג ּדהינּו זקן, ְ ִ ַ ְְְְִֵַַָ
ימיו ְֲִַָָּולהאריְך
ּכּנ"ל, ּפעם ּבכל קדּׁשה ְְְְַַַַָָֻּבתֹוספֹות
מביאה ׁשהּיראה יראה, ידי על ְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא
ׁשעל־ ויֹום, יֹום ּבכל קדּׁשה ְְְֶַָָָֻּתֹוספֹות
הּימים, ונתרחבין נתארכין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָידי־זה

י)ּבבחינת ימים;(משלי ּתֹוסיף ה' יראת ְְִִִִִַַָ
ּבחינת לג)וזה היא(ישעיה ה' יראת : ְְְִִִֶַַ

ּבחינת סא)אֹוצרֹו, עׂשאּה(ברכות : ְֲִַָָָ
ורחב מּלמעלה קצר ׁשהּוא ְְְְִֶַָָָָָָּכאֹוצר,
הם הּימים התחלת ּכי ְְִִִֵַַַַָָָמּלמּטה;

והֹולכין מתרחבין ואחר־ּכְך ְְְְְֲִִִִַַַָָקצרים,
הּיראה על־ ידי קדּׁשה ְְְְְִֵַַָָֻּבתֹוספֹות
הּיראה על־ ידי ׁשּזֹוכין נמצא, ְְְִִִֵֶַַַַָָּכּנ"ל.
זקן, ּבחינת ׁשהם ימים, ְֲִִִֵֵֶַַָָלאריכּות
ׁשעל־ ידי־ זה עּתיק, ּתּקּוני ְְִִִֵֵֶֶַַַּבחינת
ׁשֹומרת הּיראה ּכי לעׁשירּות, ְֲִִִִֶֶַַָזֹוכין
ענּיּות, ּדהינּו עׁשירּות, ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַמההפְך
והבל החן ׁשקר ּבחינת: ידי על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבא
ׁשקר, ׁשל חן מיני ּכּמה יׁש ּכי ִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּיפי.
ּובדּבּורֹו ּובאכילה ּבעמידה ְֲֲִִִִֶַַָָׁשעֹושים
ּולכל ּדברים, ּבׁשאר וכן אנׁשים, ְְְְֲִִִִֵָָָָעם
אּלּו וכל מיחד. אחר חן יׁש ְְֵֵֵֵַָָָָֻּדבר
על־ידי ּבאים הם ׁשקר, ׁשל ְִִֵֵֶֶֶַַָהחּנֹות
והבל החן ׁשקר ּבבחינת: הּיפי, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹהבל
מיפי נׁשמר ׁשאינֹו מי ּדהינּו, ְְְִִִִִֵֶַַָֹֹהּיפי.
ׁשל ּתאוֹות לֹו יׁש על־ ידי־ זה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּנׁשים,
הּוא ויראה ׁשקר, ׁשל החּנֹות ְְִִֵֶֶֶַָאּלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּזה, לא)הפְך ׁשקר(משלי : ְִֶֶֶֶֶֶָ
היא ה' יראת אּׁשה הּיפי, והבל ְְִִִִֵֶֶַַַָֹהחן
ויצחק, אברהם ּכן ועל ְְְְְִִֵַַַָָָָתתהּלל.
ׁש היּו ׁשּלא לּמקֹומֹות םּכׁשּבאּו ְְֶֶַָָָֹ

לׁשם לכנס ּכׁשרצּו ותכף ְְְְְִִֵֶֶָָֹיראֹות,
ׁשהתחילּו על־ידי זאת, ְְְִִִִֵֶַֹהרּגיׁשּו
יפי קדּׁשתם, ּגדל ערְך לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֻלהרּגיׁש,
ׁשם ׁשאין הרּגיׁשּו ּכן ועל ְְִִִֵֵֶַַָָהּנׁשים,
זּוּוג עצמן על אסרּו ּכן ועל ְְְְִִֵַַַָָָיראה,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכאחֹותֹו, ְְֲֵֶֶַָנׁשֹותיהן

כ) יראת(בראשית אין רק אמרּתי ּכי :ְְִִִֵַַַָ
ואחר־ ּכְך וכּו'. הּזה ּבּמקֹום ְְֱִֶַַַַָָֹאלקים
אריכּות והמׁשיְך זאת, אברהם ְְְֲִִִִֵַָָֹּתּקן
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ׁשּכתּוב ּכמֹו כא)ימים, וּיגר(שם : ְִֶַָָָָ
רּבים, ימים ּפלׁשּתים ּבארץ ְְְְִִִִֶֶַַָָָאברהם
ּכּנ"ל. ימים ּתֹוסיף ה' יראת ְְִִִִַַַַָּבחינת:
ּכל הּפלׁשּתים קלקלּו ְְְְְִִִַַַָָואחר־ּכְך

ּבחינת אברהם, ׁשּתּקן (שםהּתּקּונים ְְִִִִֵֶַַַָָ
סּתמּוםכו) וכּו' הּבארֹות וכל :ְְְְִֵַָ

לׁשם, יצחק ּכׁשּבא ּכן ועל ְְְְְְִִִֵֶַָָָּפלׁשּתים.
ּכאחֹותֹו זּוּוגֹו לאסר ּכן ּגם ְֱֲִֵֶַַַֹֻהצרְך
אריכּות ׁשם המׁשיְך אׁשר עד ְֲֲִִִֶַַַָּכּנ"ל,
ׁשּמּצלת יראה, ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָימים,
ּכמֹו לֹו, הּתרה ואז ּכּנ"ל, ְְְִֶַַָָֻמּזה

ׁשם(שם)ׁשּכתּוב לֹו ארכּו ּכאׁשר ויהי : ְְֲִֶֶַַָָָ
ועל־ וכּו'. אבימלְך וּיׁשקף ְְְֲִִֵֶֶַַַַָהּימים
זכה ימים, אריכּות ׁשהמׁשיְך ְְֲִִִִֵֶֶָָָידי־זה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעׁשירּות, :(שם)ׁשם ְֲִֶַָָ
וּימצא ההוא ּבארץ יצחק ְְְִִִִֶַַַַָָָָוּיזרע
ּכּנ"ל. וכּו', ׁשערים מאה ההוא ְְִִֵַַַַָָָָּבּׁשנה
נׁשמר ואינֹו יראה, לֹו ׁשאין מי ְְְִִִִֵֵֶָָּכי
ּבא על־ ידי־ זה הּיפי, הבל ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)לענּיּות, אל(משלי : ְֲִֶַַָ
אּׁשה בעד ּכי ּבלבבָך, יפיּה ְְְְִִִֶַַָָָָֹּתחמד
והבל עׁשירּות ּכי לחם. ּכּכר עד ְֲִִִֶֶֶַַָָזֹונה
עׁשירּות ּכי הפכים, ׁשני הם ְֲֲִִִִֵֵַָֹהּיפי
הּוא ויפי הּנׁשימה, מאריכּות ְְֲִִִֵַָֹהּוא
יציאת ּבׁשעת ּכי הּנׁשימה. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָמהפסק
להיֹות צריְך אזי זרעּיּות, ְְֲִִִִַַַָָהּטּפה
א'. טעמים: מּׁשני הּנׁשימה, ְְְְִִִֵֵֶַָָהפסק
ידי על הּטּפה יתקרר ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּכדי
ׁשּמקּבל הּקר, אויר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָהּנׁשימה,
לצאת צריכה ּכי מּבחּוץ, רגע ְְִִִֵֶַַָָָּבכל

ראּויּבח ׁשּתהיה ּכדי מימּות, ְְֲִִֵֶֶַָ
ּכח ׁשעֹוסק מחמת ּכי והב'. ְְֲִֵֵֶַַַָָֹלהֹולדה.
על הּטּפה, ולדחֹות להֹוציא ְְְִִִֶַַַָהּדֹוחה
ּכי הּנׁשימה, הפסק ּבהכרח הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּכן
ּומכניס רּוח מֹוציא הּוא ְְִִִַַַָהּנׁשימה
הּדֹוחה ּכח ׁשעֹוסק ּומחמת ֲֵֵֶֶַַַַֹרּוח,
להֹוציא אפׁשר אי הּטּפה, ְְְִִִִֶַָָלדחֹות
הּנׁשימה. הפסק הּוא ּכן ועל ְְְִֵֵֶַַַָָהרּוח,
מּקדם ׁשּנכנס וההבל הרּוח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹוזה
ּבהּכח מתלּבׁש הּוא ׁשם, ְְְְִִֵַַַַָֹונׁשאר
לחּוץ. הּטּפה יֹוצאה ידֹו ועל ְְִֶַַַַָָָהּדֹוחה,
הּולד ּכן ההבל, וצחּות זּכּות ְְִֵֶֶַַַַָָּוכפי
ונקי, זְך ההבל אם ּכי ּומזרז, ְְְִִִֶֶַַָָָֹֻמלּבן
ׁשם ׁשּמלּבׁש ׁשּיֹוצאת, הּטּפה ְֲִֵֶֶַַָָָֻאזי
ּונקּיה, צחה ּכן ּגם היא הּזה, ְִִֵֶֶֶַַַָָָההבל
ואם ּומזרז. מלּבן ּכן ּגם הּולד ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֻואזי
נתעּכר אזי ההבל, ּבתֹוְך עכירּות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַיׁש

ּבחינת וזה ּכן. ּגם קמד)הּטּפה :(תהלים ְְִִֵֶַַַָ
ּכן ההבל, ּכפי ּכי ּדמה; להבל ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָאדם

ּבחינת וזה הּולד. סב)התהּוּות אְך(שם : ְְְִִֶַַַַָָ
מלּבן הּוא ההבל ּכי אדם; ּבני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָהבל
הבל ּבחינת: וזה ּכּנ"ל. הּולד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּומזרז
ּכּנ"ל. ההבל ּכפי הּוא הּיפי ּכי ְִִִִֶֶַַַַַֹֹהּיפי;
מהפסק הּוא הּיפי ׁשהבל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹנמצא,
יפי ׁשחֹומד מי ּכן ועל ְְִִִֵֵֶַַָֹהּנׁשימה.
הפסק ּבחינת ׁשּמקּבל נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּנׁשים,
ּבהפְך הּוא ּכן ועל ְְְִֵֶֶַַָהּנׁשימה,
אריכּות ּבחינת ׁשהּוא ְֲֲִִִֵֶַמעׁשירּות,
ּדהינּו עׁשירּות, מיני ּכל ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָהּנׁשימה.
ועׂשבים האילנֹות וכל ּדגן מיני ְֲִִִֵַָָָָָָָּכל
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על־ידי רק הם מּתכֹות, מיני ְְִֵֵֵַַַָָוכל
על־ידי הם האֹוצרֹות ּכל וכן ְְְִֵֵֵַָָָָּגׁשמים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)ּגׁשמים, יפּתח(דברים : ְְְִִֶַָָ
מטר לתת הּטֹוב אֹוצרֹו את לָך ְְֵֶַַָָה'
מּבחינת הם והּגׁשמים וכּו'. ְְְְְְִִִֵַַַָארצָך
אויר ּומקּבלין ׁשּמכניסין ְְְְֲִִִִִֶַַַָהּנׁשימה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו החּוץ, לז)מן :(איוב ְִֶַָ
מים ורחב קרח יּתן אל ְְִִִִֵֶַַַַָֹמּנׁשמת

ּבחינת וזה יח)ּבמּוצק. הֹון(משלי : ְְְִֶַָ
ׁשהעׁשירּות הינּו עּזֹו; קרית ְְֲִִִֶַַָָֻעׁשיר
ׁשהּוא הּנׁשימה, ּבחינת על־ ידי ְְְִִֵֶַַַָהּוא
מן רגע ּבכל ׁשּמקּבלין הּקר ְְְֲִִִֶֶַַַַָאויר
ּבחינת: עּזֹו, קרית וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְִִֶַַַַַֻהחּוץ

עּזֹו מטרֹות לז)ּגׁשם ׁשּכתּובוזה.(איוב ְְִֶֶֻ ֶ ֶָ
יד) מגׁשמים;(ירמיה הּגֹוים ּבהבלי היׁש :ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּבהבלי הפסקּכי ּבחינת ׁשהם הּגֹוים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ
הּנ"ל, הּיפי הבל ּבחינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹהּנׁשימה,
ּגׁשמים ּכי ּגׁשמים, ּבחינת ׁשם ְְְִִִִֵַָָָאין
וזה ּכּנ"ל. הּנׁשימה על־ ידי רק ְְְִֵֵֶַַַַַָהם

יג)ּבחינת –(משלי ימעט מהבל הֹון : ְְִִֵֶֶַַ
וזה ההֹון. נתמעט הּנ"ל, הבל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַעל־ ידי

יז)ּבחינת –(שם ּתבּונה איׁש רּוח וקר : ְְְִִַַַָ
ׁשל הּקר רּוח ׁשהּוא רּוח, קר ְֵֶֶַַַַַֹעל־ ידי
זֹוכין זה על־ידי ְְִִֵֶַַָהּנׁשימה,
על־ידי ׁשּבא הּנ"ל, ְְְִֵֶַַַַָלהתּבֹוננּות

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. לב)עׁשירּות :(איוב ְְֲִִֶַַַ
עּקר ּכי ּתבינם, ׁשּדי ְְְִִִִֵַַַַונׁשמת
הּנׁשימה, ידי על – ְְְְִִֵַַַָההתּבֹוננּות
ּתּקּון עּקר ּכי ּכּנ"ל. רּוח קר ְִִִִַַַַַַּבחינת
עּקר ּכי הּנׁשימה, על־ידי הּוא ְְִִִֵֵֶַַַַָהּׂשכל,

ׁשּיּוכל ּתּקּונֹו, על ׁשּיהיה ְִִֵֶֶֶֶַַַהּׂשכל
הּׁשמנים ידי על הּוא ְְְְִִֵֵַַָלהתּבֹונן,
נר ּכמֹו הּוא הּׂשכל ּכי ְִֵֵֶֶַַׁשּבּגּוף.
ידי על ּדֹולק הּוא ּכי ְִֵֵֵַַהּדֹולק,
ּכמֹו והם אליו, ׁשּנמׁשכין ְְְְִִִֵֵֶַָָָהּׁשמנים
הּדֹולקת. ּפתילה אל ׁשּנמׁשְך ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשמן
יכֹול הּׂשכל אין ּבּגּוף, ׁשמנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשאין
ּבאים ּומּזה ּבהתּבֹוננּות. ְְְְִִִִֶָֹלדלק
לחֹות ׁשּנתיּבׁשין על־ידי ְְְְִִִֵֵֶַַָֻמׁשּגעים,
על הּמח, נתקלקל זה ידי ועל ְְְְִֵֵֶַַַַַַֹהּגּוף.
וכל לדלק. ׁשמנים לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶָָֹידי
ידי על הם ׁשּבּגּוף והּׁשמנים ְְְִֵֵֵֶַַַַָהּלחֹות
ראה ּכנפי אלמלא ּכי ְְְִִִֵֵֵַַָָָהּנׁשימה,
ּכל אֹוקד לּבא הוי לּבא, על ְְֲִִִֵֵַָָָָּדנׁשבין

כז:)ּגּופא דף יג קּיּום(תיקון ׁשעּקר נמצא, . ְִִִֶַָָ
על־ידי הּוא ׁשּבּגּוף ולחֹות ְְְִֵֵֶַַַׁשמנּונית
קר רּוח הראה ׁשּמקּבלת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשימה,
קּיּום ועל־ ידי־ זה הּלב, לקרר ְְְִִֵֵֵֶַַַָמּבחּוץ
ּבהתּבֹוננּות לדלק ׁשּיּוכל ְְְְִִֵֶֶַַֹהּׂשכל

ּבחינת וזה כ)ּכּנ"ל. נׁשמת(משלי ה' נר : ְְְִִֵֶַַַַ
ה', נר ותּקּון קּיּום ׁשעּקר ְִִִֵֶַָָאדם,
הּנׁשימה ידי על הּוא הּׂשכל, ְְִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
זֹוכין יראה ׁשעל־ידי נמצא, ְְְִִִֵֶַַַָָּכּנ"ל.
נמׁשְך ׁשעל־ידי־זה ימים, ְְֲִִִֵֶֶַַָָלאריכּות
ּבאים ידֹו ׁשעל ֲִִֶַָָָהעׁשירּות,

ּכּנ"ל: ְְְִַַלהתּבֹוננּות

ּבבחינתּוׁשלמּותד היא הּיראה ְ ֵ ְְִִִִַַָ
ּבחינֹות קּוין, ְִִַָֹׁשלׁש
אב ּומֹורא רּבְך, ּומֹורא ׁשמים, ִַַָָָָָָמֹורא
ׁשּזֹוכה הּדֹור, חכם ּוכׁשּיׁש ְֲֵֵֶֶֶַַָואם.
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הגּונים, ּולבנים הגּונים ְְְֲֲִִִִִַָלתלמידים
החכם יראת ּכי ּבׁשלמּות. הּיראה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָאזי
מֹורא ּבחינת הּוא ׁשּבּדֹור, ְְִֶַַַָָוהרב
יראת להם יׁש והּתלמידים, ְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשמים.
יׁש והּבנים, רּבְך. מֹורא ּבחינת ְְִִֵַַַַָָָָהרב,
ׁשלׁש ׁשעל־ידי ואם. אב מֹורא ְֵֵֶֶַָָָָָֹלהם
ּבׁשלמּות. הּיראה אּלּו, ְְְִִִֵֵַָיראֹות
מהּׁשלׁש אחד ּכל ׁשל יראה ְְִִֵֶֶַַָָָָֹּובחינת
מּׁשלׁש ּכלּול ׁשּיהיה צריְך ְִִִֶֶַַָָָֹהּנ"ל,
ׁשהּוא הרב, ׁשל מֹורא ּדהינּו ְְֶֶַַָָָֹׁשלׁש.
ּבכל ּכלּול ׁשּיהיה צריְך ׁשמים, ְְִִִֶֶַָָָָָמֹורא
ּכי ּדעת. ּבינה חכמה מחין: ְְִִִַַַָָָָֹהּתלת
על־ידי הּוא הרב, ׁשל יראתֹו ְְִִֵֶַַַָָעּקר
ׁשמֹו, יתּברְך הּבֹורא ּגדּלת ְְְְְִִֵַַַָֻהתּבֹוננּות
נמצא ּבׂשכלֹו. ודֹורׁש ְְְְִִֵֵֶָׁשחֹוקר
צריְך ּכן על הּׂשכל, על־ ידי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיראתֹו
הּׁשלׁשה ּבכל מלאה הּיראה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתהיה
ּכּלם ודעּתֹו, ּובינתֹו ּבחכמתֹו ְְְְִִַָָָָֹֻמחין,
ויראת הּׁשם. מּיראת מלאים ְְְְְִִִִִֵֵַַַיהיּו
ׁשהּוא רּבְך, מֹורא ּדהינּו ְְְִֶַַַַָָהּתלמיד,
מהרב, ׁשּמקּבל הּלּמּוד ידי ְְִֵֵֵֶַַַַָעל
חלקי ּבכל נמׁשכת ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָצריכה
ׁשלׁש ּבחינת ּכן ּגם ׁשהּוא ְִִֵֶַַַָֹהּלּמּוד,
ּתליתאה אֹוריתא ּבחינת הינּו ְְְְִִִַַַַָָָקּוין,

פח) אב(שבת מֹורא ׁשהּוא הּבן, ויראת :ְְִֵֶַַָָ
נחלת ּבבחינת להמׁשיכּה צריְך ְְְֲִִִִֵַַַַָָָואם,

ּבחינת יט)אבֹות, והֹון(משלי ּבית : ְִִַַָָ
ׁשּתתּפּׁשט וצריְך אבֹות. ְְֲִִֵֶַַַָָנחלת
ׁשהם עׁשירּות, חלקי ּכל על ְְֲִִֵֵֶֶַַָָהּיראה

ּבחינת ּדהינּו ּכּנ"ל. אבֹות ְְְֲִַַַַַַָנחלת
ּבחינת קּוין, מב)ׁשלׁש לעֹולם(ב"מ : ְְִִַַָָֹ

ׁשליׁש מעֹותיו, אדם ְְִֵַָָָָיׁשּלׁש
ּוׁשליׁש ּבקרקע, ּוׁשליׁש ְְְְְְְִִִַַַַָּבפרקמטיא,
ׁשּיׁש אּלּו חלקים ּוׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶָָָֹּבידֹו.

ּכנגד הם ׁשלׁשהּבעׁשירּות, ְְֲִֵֶֶַ ָֹ 
עׁשירּות ּבּתֹורה.ּפעמים ׁשּנזּכר ְ ָ ִ ֲ ִ ְִֶַָָ

נזּכר לא ּכּלה הּתֹורה ּבכל ְְִִַָָָָֹֹֻּכי
אּלּו. ּפעמים ׁשלׁש ּכי־אם ְֲִִִִֵָָֹעׁשירּות,
ׁשּכתּוב ּכמֹו סדֹום, אצל ְְְְֵֶֶַָּדהינּו:

יד) העׁשרּתי(בראשית אני תאמר ולא :ְְֱֲִִֶַַֹֹ
ּכמֹו ולאה, רחל ואצל אברם. ְְְְֵֵֵֶֶַָָָאת

לא)ׁשּכתּוב אׁשר(שם העׁשר כל ּכי : ֲִֶֶֶָָָֹ
ּכמֹו ׁשקלים, ואצל וכּו'. אלקים ְְְְֱִִִִֵֶָֹהּציל

ל)ׁשּכתּוב ּכי(שמות ירּבה. לא העׁשיר : ְִִֶֶֶַָָֹ
ּכנגד הּוא ׁשּבפרקמטיא, ְְְְְִִֶֶֶַַָׁשליׁש
ּכי סדֹום, אצל ׁשּנזּכר ְְֲִִִֵֶֶָָהעׁשירּות

ּכתיב, כח)ּבסדֹום מּני(איוב הּנׁשּכחים : ְְְִִִִִִַָ
הּמּׂשא(ג)רגל לבּטל רצּו הם ּכי ; ְִֵֵֶַַַָָָ

ּכמֹו רגל, ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַָּומּתן,
לג)ׁשּכתּוב ּבצאתָך,(דברים זבלּון ׂשמח : ְְְֵֶֶַָֻ

וזהּו – מּׂשא־ ּומּתן ּדוקא צריְך ּכן ְְִֵֶַַַַָָָָעל
ּוׁשליׁש ׁשּבפרקמטיא. ְְְְְִִִֶַַָׁשליׁש
העׁשירּות ּכנגד הּוא ְְְֲִֶֶֶַַָׁשּבקרקע,
ּבאמת ּכי ולאה. רחל אצל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנזּכר
ּבׁשביל רק הּוא העׁשירּות, ְֲִִִִַַָעּקר
העׁשירּות זה, ּבלא אבל ְְְֲֲִִֶָָֹהתּבֹוננּות,
הּדעת ּוקטּני נׁשים ּבׁשביל רק ְְִִִֵַַַַַָהּוא
העׁשר כל ּכי ׁשאמרּו: וזהּו ְְְִֶֶֶָָָָֹּכמֹותן.

קט.(‚) סנהדרין עיין
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הּוא לנּו מאבינּו אלקים הּציל ֱֲִִִִֵֶָָֹאׁשר
רק הּוא העׁשירּות ׁשּכל הינּו ְְֲִֵֶַַָָָּולבנינּו;
ּכמֹונּו; הּדעת ּוקטּני נׁשים ְְִִִֵַַַַָָּבׁשביל
אמר אׁשר ּכל ועּתה – אּתה ְֲֲֶַַַָָָָֹאבל
ׁשאּתה ּדהינּו עׂשה, אלקים ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹאליָך
התּבֹוננּות ּבׁשביל להעׁשירּות ְְְְֲִִִִִָָצריְך
ּבחינת הּוא זה ּוכנגד ה'. ְְְִִֶֶֶַַֻּבגדּלת

ּבחינת ׁשּבקרקע, עד:)ׁשליׁש :(סנהדרין ְְְְִִֶַַַ
הּוא ּבידֹו, ּוׁשליׁש עֹולם. קרקע ְְְִִַַָָָאּׁשה
ׁשקלים, ׁשאצל העׁשירּות ְְֲִִֵֶֶֶֶָָּכנגד
נפׁשתיכם, על לכּפר ׁשם: ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

יב)ּבחינת חי(איוב ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר : ְְֲִֶֶֶַָָָ
איׁש: ּבׂשר ּכל ְְִַַָורּוח

ידיוהתּגּלּותה על הּוא הּיראה ְ ִ ְ ַ ְְִֵַַָ
ּכי עקרֹות, ְֲִִָּפקידּות
ּבחינת יראה, נתּגּלה לדה, ידי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָעל

מח) חיל(תהלים ׁשם אחזתם רעדה :ְֲִַָָָָָ
יֹוצאין הּלדה ידי על ּכי ְְִִֵֵֵַַַָָּכּיֹולדה.
יראה, ּבחינת ׁשהן ּוגבּורֹות, ְְְִִִֵֶַָָּדמים
ׁשהיּו עקרה, ּכׁשּנפקדה ְְְְֲִִֶֶָָָָָּובפרט
עד ּכְך ּכל נעצרין והּגבּורֹות ְְֱִִֶַַַָָָָהּדמים

א ּכן על ּכׁשּיֹוצאין,עּתה. ּכְך חר ְְִֵֶַַַַָָ
ּכן הּלדה ּוכפי ּביֹותר. הּיראה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנתּגּלה
עקרה ּכׁשּנפקדה ּכי הּיראה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָהתּגּלּות
ּוכׁשּנפקדּו יראה, נתּגּלה ְְְְְִִִֶַַַָָאחת,
ּביֹותר. הּיראה נתּגּלה עקרֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהרּבה
הּלדה ּכפי – ּכּיֹולדה חיל ּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָָוזה
ּבראׁש־ ּכן ועל הּיראה. התּגּלּות ְְְְִִֵֵַַַָֹּכן

יצחק ּפקידת היה יא.)הּׁשנה השנה ,(ראש ְְִִַַָָָָָ

מאד, הּיראה התּגּלּות תקף ְְְִִֶֶַַָֹֹׁשהּוא
יצחק ּפחד ּכׁשּנפקדה(ד)ּבחינת ּכי . ְְְְְִִִִֶַַַָָ

ּכמֹו עּמּה, עקרֹות ּכּמה נפקדּו ְְְֲִִַָָָָָׂשרה,
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (מדרשׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ

נג) פרשה בראשית ּבחינתרבה וזה (בראשית. ְְִֶַ
ידיכא) על ּכי לזקניו; ּבן ילדּתי ּכי :ְְְִִִִֵֵַַָָֻ

הּיראה, התּגּלּות ׁשהּוא יצחק, ְְְִִִֵֶַַַָָלדת
ימים, אריכּות נמׁשְך זה ידי ְְֲִִִֵֶַָָעל
ה' יראת ּבבחינת: ּכּנ"ל, זקן ְְְִִִִֵַַַַַָּבחינת

ּכּנ"ל: ימים ִִַַָּתֹוסיף

עקרֹותו על־ידיּופקידּות נעׂשה ְ ִ ֲ ָ ְֲֵֶַַ
ְְִֶׁשּמעֹוררין

ּבני יׁש ּכי מּׁשנתם. אדם ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָָָאת
ואף ימיהם, את ׁשּיׁשנים ְְְִֵֵֶֶֶַָָאדם
את עֹובדים ׁשהם להעֹולם ְְְִִֵֶֶֶֶָָׁשּנדמה
אף ּובתפּלה, ּבתֹורה ועֹוסקים ְְְְִִִֵַַָָהּׁשם,
להּׁשם אין עבֹודתם ּכל כן ּפי ְֲִֵֵֵַַָָָעל
ּכל נׁשאר ּכי מהם, נחת ְְִִִֵֶַַַָָָיתּברְך
להתרֹומם יכֹול ואין למּטה, ְְְְֲִֵֵַָָָָעבֹודתם
החּיּות עּקר ּכי למעלה. ְְְְִִִִַַַַָּולהתעּלֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׂשכל, ז)הּוא :(קהלת ְֵֶֶַָ
ּבעליה. את ּתחּיה ְְֶֶֶַַָָָָָהחכמה
מׂשימין ׂשכל, עם היא ְְֲִִִִֵֶֶָָּוכׁשהעבֹודה
אבל להתעּלֹות, ׁשּתּוכל חּיּות ְְֲִִֶַַָָּבּה
ּדקטנּות, מחין לבחינת ְְְְִִִֵֶַַֹּכׁשּנֹופל
להתעּלֹות יכֹול אין ׁשנה, ְְְִִֵֵַַָָּבחינת
ׁשנה, לבחינת ׁשּנפלּו ויׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלמעלה.
ויׁש רעים. ּומעׂשים ּתאוֹות ידי ְְֲֲִִֵֵַַַָעל
רק ויפים, ּכׁשרים אנׁשים ְְֲִִִֵֵֶַָָׁשהם

לא.(„) בראשית
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ּכי אכילה. ידי על הּוא ְְֲִִִֵֶַָָָׁשּנפילתם
ׁשּלא מאכל האדם ּכׁשאֹוכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלפעמים
זה ידי על אדם, למאכל עדין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָנתּברר
ּכמֹו ּכי ׁשנה. לבחינת מחֹו ְְִִִֵֵַָֹנֹופל
ׁשּמרּבים מאכלים יׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּבגׁשמּיּות,
כן ּכמֹו ׁשנה, ׁשּממעטים ויׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָׁשנה,
ׁשּלא מאכלים יׁש ְֲִִֵֶַָָֹּברּוחנּיּות,
ׁשנה. לבחינֹות ׁשּמּפילין ְְְִִִִִֵֶַָָנתּבררּו,
הּוא אזי ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְֲֳִֵֶַָָָֻּוכׁשאֹוכל

הּפנים לחם הּוא(ה)ּבחינת: הּׂשכל ּכי , ְִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשּכתּובהּפנ ּכמֹו ח)ים, חכמת(קהלת : ְְִֶַַָָָ

אכילתֹו ּכׁשאין אבל ּפניו. ּתאיר ְֲֲִִֵֶָָָָָָָאדם
הּׂשכל, הינּו ּפניו, אֹובד אזי ְְֲִֵֵֶַַַָָָֻּבקדּׁשה,
הּמאכל עּקר ּכי ׁשנה. לבחינת ְְֲִִִִֵֵַַַַָָונֹופל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּלב, להחיֹות (רותהּוא ְְֲֵֶַַָ
ּוכמֹוג) לּבֹו, וּייטב וּיׁשּת וּיאכל :ְְְִִֵַַַַַֹ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (מדרשׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
מח) פרשה בראשית ּדלּבא.רבה סעדא ּפּתא :ְֲִִַָָָ

אֹוכל ואין מברר, הּמאכל ְְְֲֵֵֵֶַַָָֹּוכׁשאין
אל רע מביא אזי – ּבקדּׁשה ְֲִִֵֶַַָֹֻאֹותֹו
נתקלקל הּלב רע ידי ועל ְְְְִֵֵֵֵַַַַַֹהּלב,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)הּפנים, מּדּוע(נחמיה : ְִֶַַַָָ
וכן לב. רע אם ּכי זה אין רעים, ְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּפניָך
ׁשּיחזר ּדהינּו הּפנים, ּבּקׁשת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלהפְך,
הּלב, ּבתּקּון ּתלּוי הּוא ּפניו, ְִִֵֵַַָָָויבּקׁש

ׁשּכתּוב כז)ּכמֹו לּבי(תהלים אמר לָך : ְְִִֶַָָ
ידי על לפעמים ּכן ועל פני. ְְְְִִֵֵַַַַָָּבּקׁשּו
ידֹו ׁשעל מברר, ׁשאין ְֲֵֶֶַַָָָֹמאכל
אֹובד על־ידי־זה הּלב, ְְְִֵֵֵֵֶַַַנתקלקל

וצריְך ׁשנה. לבחינת ונֹופל ְְְִִִִֵֵַַָָָהּפנים,
לעֹוררֹו, אפׁשר ואי מּׁשנתֹו. ְְְְְְְִִֶָָלעֹוררֹו
צריְך ּכי מעצמֹו, ּכׁשּמתעֹורר אם ְְְִִִִִֵֵֶַָּכי
ּכׁשּמתעֹורר רק ּדלתּתא. ְְְְִִִֵֶַַָָָאתערּותא
אֹותֹו, מעֹוררין היּו לא אם ְְְִִֵַָֹמעצמֹו,
צריְך ּכן על יֹותר. יׁשן נׁשאר ְִִֵֵֵַָָָָָהיה
ּפניו, לֹו להראֹות ּכׁשּמתעֹורר, ְְְְִֵֵֶֶַָָּתכף
ׁשּנסּתּלק ּבפניו אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָּולהלּביׁש
ּבחינת וזהּו ׁשנה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶַַָמּמּנּו

הּׁשנה: ְְִֵַָהתעֹוררּות

ּולעֹוררֹוּוכׁשרֹוצין ּפניו לֹו להראֹות ְ ֶ ִ ְְְְַָָ
להלּביׁש צריכין ְְְְִִִִַָמּׁשנתֹו,
ּכי מעׂשּיֹות. ּבסּפּורי הּפנים את ְֲִִִִֵֶַַָלֹו
ּבחינת והם לּתֹורה, ּפנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֵַַָָיׁש
מׁשּנה אחד ּכל ּכי ׁשנים, ְְִִִִֶֶָָָֻׁשבעים
הּפנים את להלּביׁש ּוצריכין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָמחברֹו.
– אחד טעמים: ׁשלׁשה מחמת ְְְֲִֵֶַַָָָָֹּדוקא,
צריכין העּור, את ׁשּמרּפאין ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָּכי
ּפתאם. האֹור את יראה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶָָֹֹלסגרֹו,
ּכדי האֹור, את לֹו לצמצם ְְְְִִֵֵֶַָּוצריכין
ּכמֹו ּפתאם. ּׁשּיראה מה לֹו יּזיק ְְְִִִֶֶֶַַֹֹׁשּלא
רב זמן ּובחׁשְך ּבׁשנה ׁשהיה לזה ,כן ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּולעֹוררֹו, ּפניו לֹו להראֹות ְְְְְִֶַָָּכׁשרֹוצין
הּפנים את לֹו להלּביׁש ְְְִִִִֶַַָצריכין
לֹו יּזיק ׁשּלא ּכדי מעׂשּיֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַֹּבסּפּורי

ּבחינת וזה האֹור. יז)ּפתאם אני(תהלים : ְְְֲִִִֶַָֹ
ּבחינת הּוא צדק פניָך. אחזה ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָּבצדק

ּבחינת כט)לבּוׁשין, לבׁשּתי.(איוב צדק : ְְְִִִֶֶַַָ
אז ּכי ּתמּונתָך; בהקיץ אׂשּבעה ְְְְֲִִֶֶַָָָָאזי:

לה.(‰) שמות
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ּדהינּו ּבהקיץ, אחר־ּכְך לראֹות ְְְְִִַַַָָָיכֹול
מהּׁשנה, אֹותֹו ּומעֹוררין ְְְְִִִֵֵֶַָּכׁשּמקיצין
ּכּנ"ל. ּפתאם האֹור לֹו יּזיק לא ְִִִַַַָֹֹּכי
להלּביׁש, צריְך ּכי – הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַַָוהּטעם
ּבֹו. החיצֹונים יתאחזּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַֹּכדי
החיצֹונים ּכי – הּׁשליׁשי ְְִִִִִַַַַַוהּטעם
לצאת, אֹותֹו יּניחּו לא ּבֹו, ֲִִֵַָָֹהאֹוחזין
ּכדי ּפניו, את להלּביׁש צריְך ּכן ְְְִִֵֵֶַַָָָעל
ּבֹו, מּכירין יהיּו ׁשּלא ְְִִִֶַַֹלׁשּנֹותֹו,

יד)ּבבחינת פניו(איוב מׁשּנה : ְְִִֶַַָָ
ּבזה ּבחינֹות ּכּמה ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַָָוּתׁשּלחהּו.
יׁש ּכי הּפנים, את ְִִִִֵֶֶַַָׁשּמלּביׁשין
ּבסּפּור ׁשּלֹו, הּפנים את ְְִִִִֶֶֶַַָׁשּמלּביׁשין
לעֹוררֹו אפׁשר ׁשאי ויׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַָמעׂשה.
ּפנים לֹו להראֹות וצריְך ׁשּלֹו, ְְְִִִֶַַָָָּבּפנים
ּכן ּגם מלּביׁשין ולפעמים ְְְִִִִֵַַַָָּגבֹוּה.
ּתֹורה ׁשאֹומרים ּדהינּו ּתֹורה, ְְְְְִִֵֶַָָּבדברי
ּכמֹות ּכְך לאמרּה אפׁשר ואי ְְְְְִֶַָָָָָּגבֹוּה,
ּבתֹורה אֹותּה ּומלּביׁשין ְְִִִֶַָָׁשהיא,
ּבחינת וזה מּמּנה. ּוקטּנה ְְְְִִֶֶַַָָָנמּוכה

ג) חּייהּו.(חבקוק ׁשנים ּבקרב ּפעלָך ה' :ְְִֵֶֶַָָָ
וזהּו: עֹוררהּו. רׁש"י: ּפרׁש ְְִֵֵֵֵֶַַחּייהּו,
ּבקרב מעׂשּיֹות. סּפּורי הינּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָּפעלָך,
ׁשל מעׂשּיֹות ּבחינת הינּו ְְֲִִִֶַַַָׁשנים,
ׁשנים ׁשבעים ׁשהם ּפנים, ְְִִִִִִֵֶַָָהּׁשבעים

ידי(ו)ּכּנ"ל על אֹותֹו ׁשּמעֹוררין הינּו . ְְְְִֵֶַַַַ
ׁשנים, ּבקרב ׁשהן מעׂשּיֹות, ְֲִִִֵֵֶֶֶַָסּפּורי
ּפנים הּׁשבעים ׁשל הּמעׂשּיֹות ְְֲִִִִֶַַַַָהינּו

הּׁשבעים מּכל ׁשּנפל יׁש אבל ְֲִִִֵֶַַַַָָָּכּנ"ל.
ּבׁשּום לעֹוררֹו אפׁשר ׁשאי עד ְְְְִִֶֶַָָּפנים,
מעׂשּיֹות סּפּורי על־ ידי אם ּכי ְֲִִִִִֵֵַַָּפנים,
הּׁשבעים ׁשּכל קדמֹונּיֹות, ׁשנים ְְִִִִֶֶַַָָׁשל
חּיּות מקּבלין ׁשנים, ׁשבעים ְְְִִִִִִַָָּפנים,
זקן, ּבחינת עּתיק, ּבחינת וזה ְְְִִִִֵֶַַַָָמּׁשם.

ּפנים הדרת הּׁשבעים(ז)ּבחינת ׁשּכל , ְְְִִִִֶַַַַָָ
וזה מּׁשם. והּדּור חּיּות מקּבלין ְְְְִִִִִֶַָָּפנים

חסד ורב את(ח)ּבחינת: הּלֹומד ּכי ; ְְִִֵֶֶֶַַַ
עּמֹו עֹוׂשה הּוא אחת, הלכה ְֲִִֶַַַָָּתלמידֹו
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַָָחסד,

צו)לברכה ּתלמידֹו(כתובות הּמֹונע ּכל : ְְִִֵַַַָָָ
חסד. מּמּנּו מֹונע ּכאּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַמּלׁשּמׁשֹו,
הלכֹות ּבחינת זה חכמים, ְְֲֲִִִֶַָָוׁשּמּוׁש
ׁשּמה נמצא מהרב. מקּבל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּתלמיד
ּבחינת זה ּתלמידֹו, עם לֹומד ְְִִִֵֶֶַַַָּׁשהרב
איזה עם ּכׁשּמעֹוררֹו ּכן ועל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַחסד.
ׁשּמלּביׁש ּפנים, הּׁשבעים ׁשל ְְִִִִִֶֶַַָָּפנים
ׁשנים ּבקרב ּפעלָך ה' ּבבחינת: ְְְִִִֶֶַָָָאֹותֹו
סתם, חסד ּבחינת הּוא ּכּנ"ל, ְְִֵֶֶַַַַָחּייהּו
סּפּורי על־ידי ּכׁשּמעֹוררֹו ְְְְֲִֵֵֶַָאבל
הּוא קדמֹונּיֹות, ׁשנים ׁשל ְֲִִִֶַַָמעׂשּיֹות

הּפנים(ט)ּבחינת ּכל ּכי חסד, ורב : ְְִִִֶֶַַַָָ
מּׁשם: מקּבלין החסדים ְְְֲִִִַַָָָוכל

הּואּוכׁשעֹוסקז אדם, ּבני לעֹורר ְ ֶ ֵ ְְֵֵָָ
עצמֹו לׁשמר ְְִִַָֹצריְך
ׁשּלא ּכדי הגּונים, ׁשאינם ְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹמּתלמידים
ׁשּלא ׁשּלהם, מהרע ּבֹו נדּבק ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹיהא

(Â)מה בשלח ובזוהר ע"ב, ז דף בראשית זוהר ועיין שם. ברמה קול ובספר ע"ב, קלח דף נשא זוהר עיין
שם. הרמ"ז ע"א.(Ê)ובפירוש קנב שבת יד.(Á)עיין במדבר לד, ע"ב.(Ë)שמות קמ דף נשא זוהר עיין



ס ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמעֹון רּבי 683 ְ ִ ִ ַ ַ ָּפתח

זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לֹו, ְְְִִֵֶַַָָיּזיק
קלג)לברכה לתלמיד(חולין המלּמד ּכל : ְְְְִִֵַַַָָָ

חכמינּו אסרּו וכן וכּו'. הגּון ְְְֲֵֵֵֶָָָׁשאינֹו
לברכה קח)זכרֹונם עֹור(שבת על לכּתב ְְְִִִַָָָֹ

ּתהיה למען ׁשּנאמר: טמאה, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָּבהמה
לפיָך. הּמּתר מן – ּבפיָך ה' ְְִִִַַָֻּתֹורת
ּבחינת הּוא אחר, עם ְְִִֵֵֶַַּוכׁשּלֹומד

ּבחינת הּוא הּלׁשֹון ּכי (תהליםּכתיבה. ְְִִִַַָָ
ׁשּנחקקמה) מהיר, סֹופר עט לׁשֹוני :ְֱִִֵֵֶֶָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתלמיד, לב על ְְְְִִֵֶַַַָָונכּתב
ג) ּכן(משלי ועל לּבָך. לּוח על ּכתבם :ְְִֵֵֶַַַָ

על נכּתבין ּדבריו יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִֶַָָָָֹצריְך
הינּו טמאה, ּבהמה עֹור ְְְְִֵֵַַָָּבחינת
אפׁשר אי אְך הגּון. ׁשאינֹו ְְִִֵֶֶַַָָּתלמיד
ּבעצמֹו, נׁשמר להיֹות ודם ְְְְְִִַָָָָָלבׂשר
ׁשאינם ּתלמידים יׁשמעּו ְְְִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשּיהיה צריְך ולזה מּמּנּו. ְְֲִִִִֶֶֶֶָָהגּונים
ולׁשמר ּוללּמד ללמד ְְְְִִִֵַֹֹלּמּודֹו,

ׁשעל־ידי ּדהינּו עםולעׂשֹות, לּמּודֹו ְְְְֲִִֵֶַַַ
לחברֹו, עׂשאֹו ּכאּלּו יהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַָּתלמידֹו,
ּכמֹו ּתֹורה, לדברי עׂשאֹו ְְְְֲִִֵָָּוכאּלּו
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

צט:) חברֹו(סנהדרין ּבן המלּמד ּכל :ְֲֵֵֶַַָ
עׂשאֹו ּוכאּלּו וכּו', עׂשאֹו ּכאּלּו ְְְֲֲִִָָָּתֹורה,
ּבכּונה ּוכׁשּלֹומד וכּו'. ּתֹורה ְְְְְִֵֵֶַָָָלדברי
אֹותֹו, ׁשֹומר יתּברְך הּׁשם אזי ְֲִֵֵַַַָזֹו,
הּזּכרֹון ּבכח נכּתבין ּדבריו יהיּו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹׁשּלא
יהיּו רק הגּון, ׁשאינֹו הּתלמיד ְְִִֵֶֶַַַָׁשל
על־ לעֹורר ּוכׁשעֹוסק מּמּנּו. ְְְִִִֵֵֶֶַָנׁשּכחין
ׁשּיהיה צריְך מעׂשּיֹות, סּפּורי ְְֲִִִִֵֵֶֶַָידי

ּבבחינת ּכן ּגם וסּפּוריו ְְִִִִֵַַָָׂשיחתֹו
ולעׂשֹות ללמד ּדהינּו הּנ"ל, ְְְְֲִִַַַַַֹהּלּמּוד

ּבחינת וזה יט:)ּכּנ"ל. ׁשל(ע"ז ׂשיחתן : ְְִִֶֶַַַָָ
ּדהינּו לּמּוד, צריכין ְְְְֲִִִִִֵַַָּתלמידי־חכמים
צריכין הּלּמּוד, אל ּׁשּצריכין מה ְְִִִִִֶֶֶַַָׁשּכל
ּבחינת ׁשהּוא ׂשיחתֹו, אל ּכן ְִִֵֶֶַַָּגם

ּכּנ"ל. מעׂשּיֹות מז)וזהּוסּפּורי :(יחזקאל ְֲִִֵַַַ ֶ 
ּבחינת זה ועלהּו, לתרּופה. ְְְְִִֵֵֶַָָָועלהּו
ׁשאמרּו ּכמֹו ּתלמיד־ חכם, ְְְִִֶַַָָָׂשיחת

לברכה זכרֹונם בע"ז)רּבֹותינּו :(שם ְְִִֵַָָָ
ׂשיחת אפּלּו – יּבל לא ְֲִִִֵַָֹֹועלהּו
– לתרּופה וזהּו: וכּו'. ְְְְִִֶַָָָּתלמיד־חכם
הּמּתר מן ּבחינת הינּו ּפה; ְְְִִִֶַַַַָֻלהּתיר
ּבבחינת היא ּכׁשּׂשיחתֹו ּכי ְְְִִִִִִֶַָלפיָך.
לּמּוד, צריכין ּתלמידי־חכמים ְְֲִִִִִִֵַַָׂשיחת
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד ְְְְְֲִִֵַַַֹֹהינּו
ׁשאינם ּתלמידים מן נׁשמר אזי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכּנ"ל,
לפיָך הּמּתר מן ּבחינת ׁשּזהּו ְְֲִִִִֶֶַַָֻהגּונים,
ּכּנ"ל: וכּו' ּכֹותבין ׁשאין מּנין ְְִִִֵֶַַַַַּכּנ"ל,

רּבֹותינּווזהח ּׁשּדרׁשּו מה ּבחינת ְ ֶ ְְִֵֶַַַָ
לברכה ק)זכרֹונם על(סנהדרין ְְִִַָָָ

להּתיר – לתרּופה ועלהּו זה: ְְְִִֵֶַָָָּפסּוק
ּכי עקרֹות, ּפה ּולהּתיר אּלמים ְְֲִִִִֶֶַָּפה
אדם ּבני ׁשּמעֹורר ְְְֵֵֵֶֶַָָעל־ ידי־ זה
מעׂשּיֹות, סּפּורי על־ידי ְְֲִִִֵֵַַָָמּׁשנתם
וכּו' לתרּופה ועלהּו ּבחינת: ְְְְִִֵֶֶַָָׁשּזהּו
ּבחינת: נעׂשה על־ידי־זה ְְֲִֵֶֶַַַַַּכּנ"ל,
ּכׁשהיּו מּקדם ּכי אּלמים. ּפה ְְְִִִִִֶֶֶַָֹלהּתיר
ׁשֹומעים היּו ולא ׁשנה, ְְְִִִֵַָָֹּבבחינת
נׁשמע היה ולא החכם, ְְְְִִֶָָָָָֹהתעֹוררּות
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ּדמּלל מאן זּכאה ּכי ּדבריו, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָלאזניהם
ּדׁשמע אדנא קפו:)על תצוה אבל(זוהר , ְְֲַַָָָֻ

ׁשֹומעים היּו ולא ּכחרׁשים היּו ְְְְִִֵֵָָֹהם
ּומחמת להםּכלל. אפׁשר היה לא זה ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאינֹו הּוא חרׁש סתם ּכי ְְִֵֵֶֶֶַָלדּבר,
מדּבר ואינֹו חגיגהׁשֹומע ע"ש, פ"א (תרומות ְְֵֵֵַַ

אינֹוב:) ׁשֹומע ׁשאינֹו מחמת ּדהינּו ,ְְֲֵֵֵֵֶַַַ
החכם, ׁשּמעֹוררֹו ועכׁשו לדּבר. ְְְְְֵֶֶַַָָָָיכֹול
וזה לדּבר. יכֹולים אזי ּדבריו, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָוׁשֹומע
וזה אּלמים, ּפה להּתיר ְְְְִִִִֶֶַַּבחינת:

לא)ּבחינת לאּלם:(משלי ּפיָך ּפתח : ְְְִִִֵַַ
ּפהועל־ ידי־זה להּתיר ּבחינת: הּוא ְ ַ ְ ֵ ֶ ְְִִֶַַ

מצמצם ׁשהיה הּדּבּור זה ּכי ְְֲִִֶֶַָָָָֻעקרֹות,
ׁשהיּו רב, זמן זה ּכְך ּכל ְְֶֶֶַַָָָָאצלם
ּכׁשּיֹוצא עכׁשו ואּלמים, ְְְְְִִִֵֵֶַָחרׁשים
ּגדֹול, ּבכח יֹוצא הּוא ְִֵַַָֹהּדּבּור,

קג)ּבבחינת עׂשי(תהלים כח גּבֹורי : ְִִִֵֵַַֹֹ
הֹולדה, לכלי ּבא הּכח וזה ְְְִֵֶַַָָָָֹדברֹו.

מט)ּבחינת אֹוני,(בראשית וראׁשית ּכחי : ְְִִִִֵַֹ
ּכלי ּבחינת ׁשהם הּדֹור, ּבטחני ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָּדהינּו
הּכח, זה מקּבלין הם ְְִֵֶַַַַָָֹההֹולדה,

מ)ּבבחינת כח.(ישעיה יחליפּו ה' וקוי : ְְֲִִִֵַַַֹֹ
ּכי ּבטּוחֹות, הּכליֹות נקראין ּכן ְְְִִִֵַַַָָועל
ההֹולדה. ּכלי הם ְְֵֵַַָָָהּכליֹות
הּכח זה הּדֹור, ּבטחני ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּוכׁשּמקּבלין
ּדין על־ ּפי מקּבלין הם הּדּבּור, ְְִִִִֵֶַַַׁשל
ּכן ּבטחֹונֹו, לפי אחד ּכל ְְְִִִֵֶָָָּומׁשּפט,
ּפיָך ּפתח ּבחינת: וזה הּכח. ְְְְִִֵֶַַַַַֹמקּבל
ּבחינת: חלֹוף, ּבני ּכל ּדין אל ְְְֲִִִֵֵֶַָלאּלם,
ּפתח ׁשעל־ידי כח. יחליפּו ה' ְְֲִֵֵֶַַַַֹֹקוי

הּדּבּור ּכח יֹוצא על־ ידי־ זה וכּו', ְְִִֵֵֶַַַֹּפיָך
הּבטחנים, ׁשהם ההֹולדה, ּכלי ְְִֵֵֶֶַַַָָָאל
ּומׁשּפט ּדין על־ ּפי אֹותֹו ְְְִִִִֶַַָׁשּמקּבלין
ּכלי ׁשּיהיּו לראֹות, וצריְך ְְְְִִִֵֶַַָּכּנ"ל.
ּכלי אל ּוקרֹובין סמּוכין ְְְִִִֵֶַהּדּבּור
ּכח לקּבל ׁשּיּוכלּו ּכדי ְְְֵֵֶַַַָָֹההֹולדה,

ּבבחינת יהיּו ׁשּלא ּכּנ"ל, (ירמיההּדּבּור ְְִִִִֶַַַַֹ
ורחֹוקיב) ּבפיהם אּתה קרֹוב :ְְִֶַָָָ

לכלי אחת הויה ּכן ועל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמּכליֹותיהם.
אּלּו ּכי ההֹולדה, ולכלי ְְִִִֵֵַַָָהּדּבּור
ּכי אּלּו, ּכמֹו ועצּבים ּגידים ְְֲִִִִִֵֵַַמלאים
ּכח ידי על ּכי אחת. ּבחינה ְְִִֵֵַַַַָֹהם
וזה ּכּנ"ל. ההֹולדה נעׂשה ְֲִֶֶַַַַַָָהּדּבּור,
ּפה להּתיר – לתרּופה ועלהּו ְְְְִִִֵֶַַָָּבחינת:
זה ּכי עקרֹות, ּפה ּולהּתיר ְְֲִִִִֶֶַָאּלמים,
זּוּוג ּבחינת וזה ּכּנ"ל: ּבזה ְְִִֶֶַַַָָּתלּוי
ׁשּזּוּוג הּגּופני, וזּוּוג ְְִִִִִֶַַָהּנׁשיקין

לּזּוּוג קֹודם ּכּמּובאהּנׁשיקין הּגּופני, ְִִִִֵַַַַָָ
הּדּבּור, ּכח על־ ידי ּכי ְְִִִֵַַַַָֹּבּכתבים.
ׁשהּוא אלמים, ּפה להּתיר ְְְִִִִֶֶַַּבחינת:
על־ ידי־ זה הּנׁשיקין, זּוּוג ְְְִִִִֵֶַַַּבחינת
להּתיר ּבחינת: הּגּופני, זּוּוג ְְֲִִִִֶַַַַָנעׂשה

ּכּנ"ל. עקרֹות ׁשבירתּבחינתוזהּפה ְֲֶַַָ ֶ ְְִִַַ
ּבׁשעת ׁשּׁשֹוברין חרס, ְְְִִֵֶֶֶַּכלי
ׁשעכׁשו להֹורֹות, הּזּוּוגים. ְְְְִִִֶַַַָהתקּׁשרּות
ּבׁשביל ׁשהּוא התקּׁשרּות, ְְְֲִִִֶֶֶַַׁשּנעׂשה
ּבּטחֹון, ּבבחינת ׁשהּוא ְִִִֶַָָָהֹולדה,
ההֹולדה ּכלי ׁשהם ּכליֹות, ְְְִֵֵֶַַָָָּבחינת

ּבחינת וזה לא)ּכּנ"ל, ּבּה(משלי ּבטח : ְְִֶַַַַָָ
ונׁשּבר נתּבּטל על־ ידי־ זה ּבעלּה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלב
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ועל אחרא. ּדסטרא הּבּטחֹון ְְְְֳִִִַַַָָָָּבחינת
ּבבחינת חרס, הּכלי ׁשֹוברין (ישעיהזה ְְְִִִִֶֶֶַַ

ּוׁשברּהל) וכּו', ונלֹוז ּבעׁשק וּתבטחּו :ְְְְְְִֶַָָָֹ
במכּתתֹו יּמצא ולא יֹוצרים, ְְְְִִִִֵֵֶָָֹּכנבל
ּדקדּׁשה הּבּטחֹון ּכי וכּו'. ְְִִִֶֶַָָֻחרס
ּכּנ"ל, ההתקּׁשרּות על־ ידי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַׁשּנעׂשה
אחרא, ּדסטרא מהּבּטחֹון להפְך ְְְֳִִֵֵֶַָָָָהּוא
חרס ּכלי ׁשבירת ּבבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַׁשהּוא
לא ׁשאם להם, מרּמזין וגם ְְְִִֶֶַַַַָֹּכּנ"ל.
וׁשלֹום, חס ויבּגדּו, ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִִִַַָָֻיתנהגּו
ההֹולדה, ּבבחינת הּבּטחֹון, ְְִִִִִַַַַָָָּבבחינת
חרס, ּכלי ׁשבירת ּבבחינת יהיּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַאזי
ּכּנ"ל. ּבֹוגד מבטח על־ידי נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּזה

ז)וזה ּבאּלּוף,(מיכה ּתבטחּו אל : ְְְְִֶַַ
ּפיָך. ּפתחי ׁשמֹור חיקָך ְְִִִֵֵֶֶֶֹמּׁשכבת
הּבּטחֹון, ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֶֶֶֶַַָָהינּו,
אל סמּוכין ההֹולדה, ּכלי ְְְִֵֶַַָָהינּו

ּבחינת ׁשהּוא ׁשהּואאּלףהּדּבּור, , ְִִֶַַַ ֻ ֶ
ּלמים.אהּפהּתירלראׁשי־ּתבֹות: ְֵֵָ ִֶַ ִ ְִ

ׁשּיהיה הינּו חיקָך, מּׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹוזה:
מּׁשכבת וזה: הֹולדה. מּזה ְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹנעׂשה

ּבחינת א)חיקָך, וׁשכבה(מלכים־ א : ְְְִֵֶַָָ
על־ ידי: ּכי־ אם אפׁשר אי וזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָּבחיקָך.

ּכּנ"ל: ּפיָך ּפתחי ג)וזהׁשמר יּתן(איכה : ְְְִִֵַַֹ ֶ ִֵ
הּוא עפר ּתקוה. יׁש אּולי ּפיהּו ְְִִֵַָָָָָּבעפר
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, העּדר ְְְִִֵֶֶַַָּבחינת

כט) הינּו,(ישעיה אמרתְך. ּתּׁשח ּומעפר :ְְִִֵֵַַָָָ
להּתיר הּדּבּור ּבחינת ליּתן ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּצריְך
ּכח ּבא ועל־ידי־זה ּכּנ"ל, אּלמים ְְְִִֵֶֶַַַַָּפה
ההֹולדה ּכלי ׁשהם ה', לקֹווי ְְִֵֵֵֶַַָָהּדּבּור

ּכדי ּתקוה, יׁש אּולי וזהּו: ְְְִֵֵֶַַַָּכּנ"ל,
וזהּו ּכּנ"ל. ה' לקֹווי הּדּבּור ְְִִֵֶֶַַַַַׁשּיּגיע

כח) הארץ,(בראשית ּכעפר זרעָך והיה :ְְֲֲֶַַַָָָָ
ּבחינת על־ידי ּתלּויה, ההֹולדה ְְְִִֵַַַָָָּכי

הּנ"ל: ּפיהּו ּבעפר ּבחינתוזהיּתן ְְִִֵַַָָ ֶ ְִַ
יב) עפר(דניאל אדמת מּיׁשני ורּבים :ְְְִִֵֵַַַָָ

אֹותן ּומעֹוררין ׁשּמקיצין הינּו ְְְְִִִִֶַָָיקיצּו;
אדמת מּיׁשני וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָמּׁשנתן
ּכּנ"ל. הּדּבּור העּדר מּבחינת – ְְִִִֵֶַַַַָָעפר
ּבחינת הינּו – עֹולם לחּיי אּלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָוזהּו:

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)הּדּבּור, ויהי(בראשית : ְְִִֶַַָ
לרּוח ותרּגּומֹו: חּיה, לנפׁש ְְְְֶֶַַַָָָָהאדם
ּפה להּתיר ּבחינת הינּו ְְְְְִִֶַַַַָממּללא,
הינּו – וכּו' לחרפֹות ואּלה ְְְְֲִִֵֶַַָאּלמים.

סט)ּבחינת לּבי,(תהלים ׁשברה חרּפה : ְְְִִִֶַָָָ
ׁשהיא הּלב, ׁשבירת ׁשכחה, ְְְִִִִֵֶַַַָּבחינת
ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת ְְְִִֶַַַָּבחינת
הּלּוחֹות ׁשבירת ועל־ידי לּבָך. ְְְִִֵֶַַַַלּוח
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשכחה, ְְְִֵֶַָָָּבא

לברכה נד)זכרֹונם לא(עירובין אלמלא : ְְְִִִֵָָָָֹ
היתה לא הראׁשֹונֹות לּוחֹות ְְְִִַָָָֹנׁשּתּברּו
ראּויין ׁשאינן ׁשאֹותן הינּו ְְְִִֵֶֶַָָָׁשכחה;
ּבהמה עֹור ּבחינת ׁשהם ְְְִֵֵֵֶַַָלקּבל,

ּכּנ"ל: מהם נׁשּכח ְְִֵֵֶַַָָטמאה,

הּואוזהט ׁשֹופר ּכי ׁשֹופר, ּבחינת ְ ֶ ְִִַָָ
הּׁשנה, התעֹוררּות ְְְִִֵַַָּבחינת
מרּמז ׁשּׁשֹופר ּבּספרים, ְְִֵֶַַַָָָּכּמּובא
מּתרּדמתכם; יׁשנים עּורּו ְְְְִִִֵֵֶַַַּבחינת:
ּפה להּתיר ּבחינת: הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַועל־ ידי־ זה
וזה ּכּנ"ל. עקרֹות ּפה ּולהּתיר ְְְֲִִִֶֶַַַָאּלמים
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ּתרּועה. ׁשברים, ּתקיעה, ְְְְִִִַָָָּבחינת:
הּדּבּור, העּדר ּבחינת הּוא ְְְִִִֵֶַַָּתקיעה

ו)ּבחינת ּכּפיָך(משלי לּזר ּתקעּת : ְְִֶַַַַָָָ
הּוא ּתרּועה פיָך. ּבאמרי ְְְְִִֵַָָנֹוקׁשּת

ּבחינת הּדּבּור, י)ּבחינת ׂשפתי(משלי : ְְְִִִִֵַַַ
ּבחינת זה ׁשברים רּבים. ירעּו ְְְִִִִִֶַַַָצּדיק

ּבחינת קמו)ּבּטחֹון, ה'(תהלים על ׂשברֹו : ְְִִִַַָ
ּכמֹו הֹולדה, ּכלי ּבחינת ְְְֱִֵַָָָֹאלקיו;

סו)ׁשּכתּוב ולא(ישעיה אׁשּביר האני : ְְֲִִֶַַָֹ
ׁשהּוא הּׁשֹופר, על־ ידי ּכי ְִִֵֶַַָאֹוליד.
על־ ידי־ זה הּׁשנה, התעֹוררּות ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת
אּלמים, ּפה להּתיר ּבחינת: ְְְִִִִֶַַהּוא
ׁשּכח ּדהינּו ּכּנ"ל. עקרֹות ּפה ְְְֲִֶֶַַַַַָֹּולהּתיר
ׁשּנתעֹוררּו מאּלּו ּבכח הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַֹהּדּבּור,
ּבבחינת היּו ׁשּמּתחּלה ְְְִִִִִֶַָָָָמּׁשנתם,
ּכחרׁשים היּו ּכי הּדּבּור, ְְְִִִֵֵֶַָהעּדר
ּכׁשּמעֹוררם ועכׁשו ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִֶַַַָָואּלמים
עד יתּברְך, להּׁשם ְְְִִֵַַַָָָמּׁשנתם
האמת, החכם התעֹוררּות ְְְֱֲִִֶֶַַָׁשּׁשֹומעים
הּדּבּור, וזה ּכּנ"ל. לדּבר מתחילין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַאזי
ּבחינת ׁשהם ההֹולדה, ּכלי לתֹוְך ְְְִֵֵֶַַָָָּבא
נעׂשה זה ידי ועל ּכּנ"ל, הּדֹור ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָּבטחני
ראׁש ּבחינת ׁשּזהּו עקרֹות, ְְֲִִֶֶַָֹּפקידּות
ּכּנ"ל. וכּו' ׂשרה נפקדה ׁשאז ְְְִֶַַַָָָָָָהּׁשנה,
ׁשּתֹוקעין ׁשֹופר ּבחינת הּוא זה ְְְִִֶֶַָָוכל
ּתרּועה ּתקיעה ּבחינת הּׁשנה, ְְְְִִַַָָָָֹּבראׁש
ּפקידּות ידי ועל ּכּנ"ל. ְְְְִִֵַַַָׁשברים
וזה ּכּנ"ל. יראה נתּגּלה ְְְֲִִֶֶַַַָָעקרֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשֹופר, ג)ּבחינת אם(עמוס : ְְִִֶַָָ
יחרדּו לא ועם ּבעיר ׁשֹופר ְְֱִִֶַָָָָֹיּתקע

קצר ׁשהּוא ׁשֹופר, ּבחינת וזה ְְְִֶֶַָָָוכּו'.
ׁשּזהּו מּלמּטה, ורחב ְְְְִִֶֶַַָָָָמּלמעלה

קיח)ּבחינת קראתי(תהלים הּמצר מן : ְִִִֵַַַָָ
על ּכי ּכּמּובא. יּה, ּבּמרחב ענני ְִִֶַַַַָָָָָיּה

הּיראהידי התּגּלּות הּוא הּׁשֹופר ְְְִִֵַַַָָ
ימים, לאריכּות זֹוכין ידּה ׁשעל ֲִִִֶַַַַָָָּכּנ"ל,
ימיו ּולהאריְך להרחיב ְְְְְֲִִַַַָָּדהינּו
עת, ּבכל יתרה קדּׁשה ְְְְְֵֵָָָֻּבתֹוספֹות
ורחב מלמעלה קצר ּבחינת ְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
היא ה' יראת ּבחינת: ְְְִִִִַַַָמּלמּטה,
וכּו' ּכאֹוצר עׂשאּה ּבחינת ְְְֲִַָָָָאֹוצרֹו,
ׁשהּוא עּתיק, ּתּקּוני ּבחינת וזה ְְִִִֵֶֶַַַַּכּנ"ל.
ּבחינת הּנ"ל, ימים אריכּות ְְֲִִִִַַַַָּבחינת
קצר ּכן ּגם הּזקן ּכי ּכּנ"ל. ִֵַַַַָָָָָָזקן
ּכּמּובא מּלמּטה, ורחב ְְְְִִַַַָָָָָמּלמעלה
ּבחינת: הם ּדקנא ׁשּתּקּוני ְְִִִֵֵֶַַַָָּבּכּונֹות:
בּמרחב ענני וכּו' קראתי הּמצר ְְִִִֵֶַַַַָָָָמן
ואחר־ ּכְך קצרה היא ׁשּמּתחּלה ְְְְִִִֶַַָָָָוכּו',
זקן ּכי ּכּנ"ל, הינּו ּומתרחבת, ְְִִֶֶֶֶַַַַָָהֹולכת
הּנ"ל, ימים אריכּות ּבחינת ְֲִִִִַַַָהיא
ּבכל ימיו ּומרחיבין ׁשּמאריכין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּדהינּו
ׁשּזה ּכּנ"ל, קדּׁשה ּבתֹוספֹות ְְְֵֶֶַַָֻעת
זה ׁשּכל ּכּנ"ל, יראה על־ ידי ְְִִֵֶֶַַַָָזֹוכין
ׁשעל נמצא ּכּנ"ל. ׁשֹופר ּבחינת ְְִִֶַַַַָָהּוא
התעֹוררּות ּבחינת ׁשהּוא הּׁשֹופר, ְְְְִִֵֶַַָידי
ּפקידּות נעׂשה זה ידי ועל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָהּׁשנה,
נתּגּלה על־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְֲִֵֶֶַַַַָעקרֹות
הבל את מכניע ויראה ּכּנ"ל, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָיראה
ׁשל ההבלים ּבחינת וזה ּכּנ"ל. ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּיפי
ּכי הּיפי, הבל ּבחינת הם ּכי ְִִִִֵֶֶַַַָֹהּׁשֹופר,



ס ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמעֹון רּבי 687 ְ ִ ִ ַ ַ ָּפתח

ׁשּפרּו ּבחינת: יפי, לׁשֹון ְְְִִַַָֹׁשֹופר
כט)מעׂשיכם פ' אמור ידי(מ"ר ׁשעל הינּו, ; ְְֲֵֵֶֶַַַ

הבל נכנע הּׁשֹופר, ׁשל ְֲִִֶֶֶַַָָָההבלים
התּגּלּות ּבחינת הּוא ׁשֹופר ּכי ְְִִִִַַַָֹהּיפי,

ּכּנ"ל: ְִַַַָהּיראה

ימיווזה ּכל יֹוחנן: רּבי אמר ּפרּוׁש: ְ ֶ ֵ ָ ַ ַ ִ ָ ָ ָ ָ ָ 
מי אמר: וכּו', הּצּדיק אֹותֹו  ִ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ֶׁשל
חד יֹומא ׁשנין. ׁשבעין ּדנים  ַ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ֵ ָ ְ ָ ִאיּכא
לההּוא חזיּה ּבארחא, קאזל  ַ ְ ֵ ְ ַ ָ ְֹ ְ ֵ ָ ָ ָ ֲהוה
מכדי לּה: אמר חרּובא, ּדנטע  ֵ ְ ִ ֵ ַ ָ ָ ָ ַ ָ ְ ָ ְ ַּגברא
טעין, לא ׁשנין ׁשבעין עד  ִ ָ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ָ ָחרּובא
ׁשנין, ׁשבעין ּדחיית ל  ִ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ְ ָ ָ ִ ְּפׁשיטא
עלמא אנא לּה: אמר מּנּה.  ָ ְ ַ ָ ֲ ֵ ַ ָ ֵ ִ ֵ ְ ַ ְואכלת
היכי ּכי אׁשּכחּתּה,  ֵ ֵ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ְּבחרּובא
ׁשתלי נּמי אנא אבהתי, לי  ִ ַ ְ ִ ַ ָ ֲ ִ ָ ָ ֲ ִ ִ ַ ְ ִּדׁשתלי
אתיא רפּתא, ּכר וקא יתב  ָ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ָ ָ ְ ִ ָ ִ ָ ְ ִלבנאי.
עלּה הדרא ונים. ׁשינתא,  ֵ ֲ ָ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ְ ִ ֵלּה
ונים מעינא, ואכסי  ִ ַ ְ ָ ֵ ֵ ֵ ְ ִ ְ ָ ִ ְמׁשּוניתא,
חזי אתער, קם ּכי ׁשנין.  ִ ֲ ַ ְ ִ ָ ִ ִ ְ ִ ְ ִׁשבעין
מההּוא ּדאכל ּגברא  ַ ֵ ֵ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְלההּוא
מאן ידעּת לּה: אמר  ָ ָ ְ ַ ָ ֵ ַ ָ ָ ָחרּובא.
לּה: אמר חרּובא, לההּוא  ֵ ַ ָ ָ ָ ַ ְ ֵ ַ ְׁשתלּה
לי נימי וּדאי אמר: ּדאּבא,  ִ ִ ְ ַ ַ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַאּבּוּה
ּדקא לחמרּה חזא ׁשנין.  ָ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ֲ ִ ְ ִ ְ ִׁשבעין

וכּו' רמכי רמכי לּה כג)ילדה :(תענית ָ ְ ָ ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ֵ ְ 

ִַרׁש"י:
הּצּדיקהּצּדיקהּצּדיקהּצּדיק.... וכּו':אֹותֹואֹותֹואֹותֹואֹותֹו המעּגל אפׁשראפׁשראפׁשראפׁשרחֹוני ַַ ַַַַ ִִַַ ְְִִִֵֶֶַַ ְְֶֶ ְְָָ ָָ

ׁשבעיןׁשבעיןׁשבעיןׁשבעיןּבתמיהה:וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. ּדניםּדניםּדניםּדנים איּכאאיּכאאיּכאאיּכא מימימימי ְְ ְְְִִִִָ ִִִִ ִִָָ ְְָָ ְְָָ ֵֵָָ ִִֵֵ ְְִִ ְְִִ ִִ
ׁשנים,ׁשניןׁשניןׁשניןׁשנין.... ׁשבעין יׁשן אדם יׁש ּכלֹומר ְְ ְְִִ ְְִִִִִֵֵַָָָָ

אחת: טעןטעןטעןטען....ּבׁשנה קּמיתא:לאלאלאלא טעינה ְֵַַָָָ ָָָָ ֵֵָָ ְְִֵֵַַָָ

וכּו':יתביתביתביתב.... המעּגל לּהלּהלּהלּהחֹוני אהּדראאהּדראאהּדראאהּדרא ְְ ְְִִ ְְִִִֵַַַַ ַַַַ ְְַַ ְְָָ ֵֵָָ ֵֵ
הּס לע:מׁשּוניתאמׁשּוניתאמׁשּוניתאמׁשּוניתא.... ׁשן סביביו עלתה ְְ ְְִִ ִִָָ ְְִֵֶַַָָָָָ

מעינאמעינאמעינאמעינא.... אׁשּכחּוהּואכסיאכסיאכסיאכסי ולא ּדאנׁשי ִִ ְְִִ ְְֵֵ ֵֵֵֵ ֵֵֵֵ ֵֵָָ ְְְֱֵֶַָָָָ
רמכירמכירמכירמכי....התם: מעּברתרמכירמכירמכירמכי ולדֹות, ולדי ַַָָ ְְַַ ְְֵֵ ֵֵַַ ְְַַ ְְֵֵ ְְְֵֵֵֶֶַָֻ

והֹולידה: עליה ּובא וחזר היתה ְְְִֶַָָָָָָָָָזכר

המעּגלּכי ּכמֹוחֹוני מאד, ּגדֹול היה ִ ִ ַ ְ ַ ֵ ְְָָָֹ
הוה ּדכד זֹו, ּבסגיא ׁשם ְְְְֲֶַָָָָֻׁשאמרּו
ּדהוֹו קׁשיא ּכל מדרׁשא, לבי ְְְֲִֵֵַָָָָָֻעיל
לא ּכי להּו, מפרק הוה לרּבנן ְְְְֲִֵַָָָָֹלהֹו
נסּתר ּתֹורה ׁשל ּפנים ׁשּום ְִִֶָָָָָהיה

ׁשאל: ּכן ועל ּדניםמּמנּו. איּכא מי ְִִֵֶַַָ ִ ָ ְ ָ ֵ 
– ׁשנין אפׁשרׁשבעין ׁשאיְך הינּו ִ ְ ִ ְ ִ ְְֵֶֶַָ

הּׁשבעים מּכל ׁשינה לּבחינת ְְִִִִִִֵַַָָֹלּפל
מּפנים לּפל ׁשאפׁשר אף ּכי ְִִִִִֶֶַָָָֹּפנים,
לּפל אפׁשר איְך אבל יֹותר, אֹו ְֲִֵֵֶֶָָָֹאחד

ּדנטעמּכּלם. ּגברא לההּוא חזיּה ִַָֻ ְ ֵ ְ ַ ַ ְ ָ ְ ָ ַ 
ל ּפׁשיטא וכּו' לּה, אמר  ָ ָ ִ ְ ְ ֵ ַ ָ ָ ָחרּובא,
מּנּה. ואכלּת ׁשנין, ׁשבעין  ֵ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ְּדחיית
עּתיק. ּבחינת זקן, ּבחינת זה ְְִִִֵֶַַַָָחרּוב
ּבחינת ׁשהּוא ּברֹוׁשים, הּוא חרּוב ְְִִִֶַָּכי
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֳִֵֶַַָָָמרּדכי,

י:)לברכה יעלה(מגילה הּנעצּוץ ּתחת : ְֲֲִֶַַַַַָָ
מרּדכי. זה – הּואּומרּדכיברֹוׁש ְְֳֶַָָ ְ ֳ ַ 

חסד,ּבחינת ּבּמסּפררב הם ּכי ְִַַ ֶ ֶ ְִִֵַָ
הינּו עּתיק. ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶַַַַָהּׁשוה,
ּבסּפּורי ׁשעֹוסק אחד ְִֵֵֶֶֶָָָׁשראה
ׁשהם קדמֹונּיֹות, ׁשנים ׁשל ְֲִִִֵֶֶַַָמעׂשּיֹות
מי אֹותֹו: וׁשאל ּכּנ"ל. עּתיק ְְִִִַַַַַָּבחינת
ׁשנין. ׁשבעין ּדחיית לְך ְְְְִִִִִָָָּפׁשיטא

ּב זה הּׁשנה,חיית, התעֹוררּות חינת ְְְִִִֵֶַַָָ



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרפח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ּבחנּת ּכלּום הינּו: ּכּנ"ל. דּבּור ְְְְִִַַַַַָָּבחינת
ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ידי על ְְֲִִֵֵֵֶַַלעֹורר

ׁשנים. –ּבקרב מּניהּו הינּוואכלת ְְִֶֶָ ַ ְ ֵ ִ ַ ְ ְַ
ׁשּיהיּו הינּו לפיָך, הּמּתר מן ְְְְִִִִֶַַַָֻּבחינת
הּתלמידים ׁשּיהיּו נׁשמעים, ְְְְִִִִִֶֶַַָָּדבריָך

איְך[הגּונים. אֹותֹו: ׁשּׁשאל הינּו ְֲִֵֶַַָ
מעׂשּיֹות סּפּורי לסּפר עֹוסק ְֲִִֵֵֵַַַָאּתה
קדמֹונּיֹות, ׁשנים ׁשל ּכאּלה ְְִִֵֶֶַָָּגבֹוהֹות
ׁשאינם ּתלמידים יׁשמעּו ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּמא
הּמּתר מן ּבבחינת ׁשאינם ְֲִִִִֵֶַַָָֻהגּונים,
ּובחנּת נּסית ּכבר וכי ּכּנ"ל, ְְְְִִִִַַַָָָָלפיָך
ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ידי על ְְֲִִֵֵֵֶַַלעֹורר
הּׁשבעים ּבתֹוְך ׁשהם ׁשנים, ְְְִִִֵֶֶֶַָּבקרב
ּפנים הּׁשבעים ּבחינת ׁשהם ְְִִִִִֵֶַַָָׁשנים,
מּׁשנתם לעֹוררם ּבידָך ועלה ְְְְְְִַָָָָָָָלּתֹורה,
ּדבריָך הּגיעּו ּכי ְְִִִֵֶֶַָעל־ ידי־ זה,
מן ּבחינת ׁשהם הגּונים, ְְְֲִִִִִֵֶַַלתלמידים
מּניהּו ואכלת ּבחינת: לפיָך, ְְְְְִִִֵַַַַָֻהּמּתר
לעסק עכׁשו, רֹוצה ׁשאּתה עד ְֲֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל,
יֹותר, הּגבֹוהים מעׂשּיֹות ּבסּפּורי ְְֲִִִֵֵַַעֹוד
ׁשנים ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ֲִִִֵֵֶֶַָׁשהם
מתירא אּתה אין ואיְך ְְְִִֵֵֵַַָָקדמֹונּיֹות.
ּגבֹוהים מעׂשּיֹות סּפּורי ְְֲִִִֵֵַַלסּפר
ׁשאינם ּתלמידים יׁשמעּו אּולי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכאּלה,

עלמא.]הגּונים אנא לּה: אמר ֲִָ ַ ֵ ֲ ָ ַ ְ ָ 
– אׁשּכחּתּה ׁשאפּלּוּבחרּובא הינּו ְ ָ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ ְֲִֶַ

ׁשנים ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ֲֲִִִֵֵֶֶַַָׁשאסּפר
חרּובים ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֶַַָקדמֹונּיֹות,
ׁשכחה, ּבחינת להביא יכֹול אני ְְְֲִִִִַַַָָָּכּנ"ל,
יהיה הגּונים ׁשאינם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּתלמידים

ּכּנ"ל. מהם ּכמֹו[נׁשּכח הינּו ְְְִֵֶַַַָ
ׁשעֹוסק ׁשהּצּדיק לעיל, ְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּמבאר
סּפּורי על־ידי מהּׁשנה העֹולם ְְִֵֵֵֵֵַַָָָלעֹורר
ׁשֹומרֹו, יתּברְך הּׁשם ְְֲִִֵַַַָמעׂשּיֹות,
מּלב נׁשּכחין יהיּו ְְְִִִִֵֶָָָׁשּדבריו
ּכּנ"ל הגּונים ׁשאינם .]הּתלמידים ְֲִִִֵֶַַַַָ

אנא אבהתי, לי ּדׁשתלי היכי  ָ ֲ ִ ָ ָ ֲ ִ ִ ַ ְ ִ ֵ ֵ ִּכי
– לבנאי ׁשתלי ּכמֹונּמי הינּו ַ ִ ְ ַ ִ ִ ְ ָ ִ ְְַ

סּפּורי ידי על אֹותי ְִִִֵֵֶַׁשהֹולידּו
ּפה להּתיר ּבבחינת: הּנ"ל, ְְֲִִִִֶַַַַַמעׂשּיֹות
הכי ּכּנ"ל, עקרֹות ּפה להּתיר ְְֲִִִֵֶַַַָָאּלמים,
זה ידי ׁשעל הינּו לבנאי, ׁשתלי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנּמי
ּכּנ"ל: זה ידי על ּבנינּו נֹולדים ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָּגם

מכרח[ ׁשהּוא לֹו, ׁשאמר ְֵֶֶַָָֻּפרּוׁש,
ּבׁשביל ּכאּלה, מעׂשּיֹות סּפּורי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָלסּפר
ׁשאבֹותי ּכמֹו ּכי עקרֹות. ְְֲֲִִֶַָּפקידּות
זה ידי ועל מעׂשּיֹות, ּבסּפּורי ְְְְֲִִֵֵֶַַָעסקּו

ה ּפקידּותנמׁשְך ּבחינת הֹולדה, ְְְִִִַַָָָ
הֹולידּו זה ידי ׁשעל ּכּנ"ל, ְֲִֵֶֶַַַָעקרֹות
ּבני את להֹוליד צריְך אני ּכן ְֲִִִִֵֶַָָאֹותי,
נמׁשְך ההֹולדה עּקר ּכי זה, ידי ְְִִִֵֶַַַָָָעל
ּכי וזהּו: ּכּנ"ל. מעׂשּיֹות סּפּורי ידי ְְֲִִִֵֵֶַַַַעל
נּמי הכי אבהתי, לי ּדׁשתלי ְֲִִִִִִֵֵַַָָָהיכי

ּכּנ"ל לבנאי רפּתא,:]ׁשתלי ּכר ְְִִִַַַָָ ֵ ִ ְ ָ 
– ונים ׁשינתא לּה הינּואתיא ַ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ְ ַ ִ ְַ

ּבא האכילה ידי ועל סעּדתֹו, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֻׁשאכל
לבחינת ׁשּנפל הינּו ונים, ׁשנה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעליו
על־ידי מדרגתֹו ערְך לפי ְְְִֵֵֵֵֶַַָָׁשנה
ׁשּלפעמים לעיל, ּכמבאר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹהאכילה,
לבחינת לּפל יכֹול האכילה ידי ְְֲִִִִֵַַָָָֹעל



ס ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמעֹון רּבי 689 ְ ִ ִ ַ ַ ָּפתח

ּכּנ"ל. –ׁשנה מׁשּוניתא עלּה הדרא ֵַַָָ ְ ָ ֲ ֵ ְ ִ ָ 
והּדמיֹונֹות הּסּבּובים ּבחינת ְְְְִִִִַַַַהינּו
ּבׁשעת סביב וסֹובבין ְְְְְִִִִֶַַָׁשּמחּזרין

–הּׁשנה. ּבריתא ידע העֹולםולא ּכי ְֵַָ ָ ְ ַ ִ ְ ָ ָ ִָָ
ׁשנה, ּבבחינת ׁשהּוא ּבמי מּכירין ְְִִִִִֵֵֶַַָאין
ּבתֹורה ׁשעֹוסק להם נדמה ְְִִֵֶֶֶָָּכי
ּבחינת הּוא הּכל ּובאמת ְֱֲִֶֶַַַָֹועבֹודה,

ּכּנ"ל. –ׁשנה אתער קם הינּוּכי ִֵַַָ ָ ִ ְ ַ ְַ
מּלמּטה. התעֹוררּות חזיּהּבחינת ְְְְִִִַַַָ ְ ֵ 

– חרּובא מהאי ּדאכל ּגברא  ָ ָ ַ ֵ ֵ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְלהאי
ּבסּפּורי עֹוסק אֹותֹו ׁשראה ְְִֵֵֶַָָהינּו
הינּו – מהם ואכל הּנ"ל. ְְֲִֵֵֶַַַַָמעׂשּיֹות

לפיָך. הּמּתר מן לּה:ּבחינת אמר ְְִִִַַָָֻ ַ ֵ 
– חרּובא להאי ׁשתלי מאן  ָ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְידעּת
סּפּור הּוא זמן ׁשּמאיזה ְְִֵֵֶֶַַהינּו
ׁשאחד אפׁשר ּכי הּזאת, ְֲִֶֶֶֶַַַָָֹהּמעׁשה
ּובאמת ּכבר, ׁשהיה מעׂשה ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָמסּפר
ׁשנים. ארּבע לפני אם ּכי היה ְְִִִִֵַַָָָֹלא

– ּדאּבא אּבּוּה לּה: הינּואמר ָ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ָ ְַ
הינּו, עּתיק. ּבחינת זקן, ְְְִִִֵַַַַָּבחינת
מעׂשּיֹות ׁשהּסּפּורי לֹו, ֲִִִֵֵֶֶַַׁשהׁשיב
סּפּורי הם ּבהם, עֹוסק ִֵֵֵֶֶָׁשהּוא
ׁשהם קדמֹונּיֹות, ׁשנים ׁשל ְֲִִִֵֶֶַַָמעׂשּיֹות

ּכּנ"ל. עּתיק ּבחינת זקן, אמר:ּבחינת ְְִִִֵַַַַַָָ ַ 
– ׁשנין ׁשבעין לי נימי הינּווּדאי ַ ַ ַ ְ ִ ִ ִ ְ ִ ְ ִ ְַ

מּכל ׁשנה לבחינת נפל ְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּבוּדאי
ׁשבעים ּבחינת ׁשהם ּפנים, ְְְִִִִִִֵֶַַָהּׁשבעים

ּכּנ"ל. ילדהׁשנים ּדקא לחמרּה חזא ֲִַַָ ָ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ 
– רמכי רמכי ּבחינתהינּולּה ֵ ַ ְ ֵ ַ ְ ֵ ְְִַַ

ּגרם; חמֹור יּׂשׂשכר ּבחינת: ְֲֲִִִֶַָָָעׁשירּות,

ּגדֹול עׁשירּות נמׁשְך זה ידי על ְְֲִִִֵֶַָָּכי
מעׂשּיֹות סּפּורי ידי על ּכי ְֲִִִֵֵַַַַּכּנ"ל,
מהּׁשנה מעֹוררין זה ידי ׁשעל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָהּנ"ל,
אּלמים ּפה להּתיר זה ידי על ְְְִִִֵֶֶַַַַּכּנ"ל,
זה ידי ׁשעל – עקרֹות ּפה ְְֲִֵֶֶֶַַָלהּתיר
נמׁשְך הּיראה ידי ועל יראה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָנתּגּלה
ּבחינת זקן, ּבחינת הּימים, ְְֲִִִִֵַַַָָאריכּות
נמׁשְך זה ידי ועל ּכּנ"ל, עּתיק ְְְִִִֵֵֶַַַַָּתּקּוני
ּכּנ"ל: ימים האריכּות לתֹוְך ְֲֲִִִַַָָָהעׁשירּות

עתוזה: ואמר: ׁשמעֹון רּבי ּפתח ְ ֶ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ְ ָ ַ ֵ 
ּתֹורה ּדא – וכּו' לה'  ָ ָ ְ ַ ֲ ַלעׂשֹות
אתעבד לא אי ּדמתּבּטלא  ֵ ֲ ְ ִ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ֵ ְ ִּדלעּלא
– אתמר יֹומין ּולעּתיק ּדא,  ַ ְ ִ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ִ ְּבתּקּוני
ּבחינת ׁשהיא ּדלעּלא, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַָָהינּו
מתּבּטל ׁשהּוא הּנ"ל, ְְְִִֵֶַַַהתּבֹוננּות
נעׂשה אינֹו אם להתקּים, יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶַַָואינֹו
ׁשהם הּנ"ל, ּתּקּונים ּבחינת ידי ְְִִִֵֵֶַַַַעל
אריכּות ּבחינת עּתיק, ּתּקּוני ְְֲִִִִִֵַַַּבחינת

הּנ"ל. יׂשראלימים אׁשרי ּכתיב: ְִַַָ ִ ַ ְ ֶ ִ ְ ָ ֵ 
ּבאלים כמֹו מי ּוכתיב: .כמֹו  ִ ֵ ָ ָ ִ ִ ְ ָ ִמי

– ּדלתּתא,ה' אתערּותא ּבחינת ְְְִִִֶַַָָָזה
הּמתעֹוררים יׂשראל ׁשל ׁשבח ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
מי יׂשראל אׁשריָך ּבחינת: ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּלמּטה,
אתערּותא הּוא ּכְך ואחר ְְִַַָָָָכמֹוָך;
מי ּבחינת: ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ְְִִִֵֶֶַַַָּדלעּלא

ה'. ּבאלים אלעזרכמֹוכה לרּבי קרא ִֵָָָָ ָ ְ ַ ִ ֶ ְ ָ ָ 
אנן ואמר: אּבא, ּולרּבי וכּו'  ַ ֲ ַ ָ ְ ָ ַ ִ ַ ְ ְ ֵ ְּברּה

– ּדכּלא ׁשלמּותּכללא ּבחינת הינּו ְ ָ ָ ְ ָֹ ְְְִֵַַ
ׁשלׁשה ּבחינת ידי על ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָֹהּיראה,



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תרצ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשמים, מֹורא ּבחינת: הּנ"ל. ְִִִַַַַַָָקּוין
נמצא, ואם. אב ּומֹורא הרב, ְִֵַָָָָָָּומֹורא
אלעזר ורּבי ׁשמעֹון, רּבי ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשעל
נׁשלם ּתלמידֹו, אּבא ורּבי ְְְְִִִַַַָָּבנֹו,
אריכּות ּבא זה ידי ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַָָהּיראה.
ּכּנ"ל. עּתיק ּתּקּוני ּבחינת ְִִִִֵַַַַָימים,

– קלא ׁשמעּו ׁשאֹותןאׁשּתיקּו, הינּו ִ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ְֶַָ
ּבחינת ׁשתיקה, ּבבחינת ְְְִִִִֶַַָָׁשהיּו
על לדּבר יכֹולים היּו ולא ְְְְִִִֵַַָֹאּלמים,
– קלא ׁשמעּו ּכּנ"ל. ׁשנה ּבחינת ְְְִֵֵַַַַָָָידי

התעֹוררּו ּבחינת הּׁשנה,הינּו ת ְְְְִִֵַַַָ
אדנא על דמּליל מאן זּכאה ְְְִֵַַַַָָָָֻּבחינת

ּכּנ"ל. לדאּדׁשמע ּדא וארּכבּותּה ְְַַַָ ַ ְ ְ ֵ ָ ְ ָ 
– ּבחינתנקׁשן הֹולדה, ּבחינת זה ָ ְ ָ ְְִִֶַַָָ

התעֹוררּות ידי על ּכי הּגּופני. ְְְִִִִֵַַָזּוּוג
ּפה להּתיר ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַָהּׁשנה,
ּפה להּתיר זה ידי על ְְְִִִֵֶֶַַאּלמים,
זּוּוג ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ְֲִִֶֶַַַָעקרֹות
ּכּנ"ל. הּגּופני לּזּוּוג ׁשּקֹודם ְִִִִֵֶַַַַַָהּנׁשיקין
עּלאה ּדכנּופיא קלא קלא,  ָ ָ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ָ ָ ָ ַמאי

– סּפּוריּדמתּכנפי ּבחינת הינּו ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ְְִִֵַַ
את ּבהם ׁשּמלּביׁשין ְֲִִִֶֶֶַַָמעׂשּיֹות,
ּכי ּכּנ"ל. ּתֹורה ׁשל ִִֶַַַָָהּפנים
ּבחינת ּכנף, ּבחינת הּוא ְְְְִִִַַַַָָההתלּבׁשּות

ל) ידי(ישעיה ועל מֹוריָך; עֹוד יּכנף ְְְִֵֵֶַָֹולא
מהּׁשנה מעֹוררין ההתלּבׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַָזה

ּבבחינת לדּבר, י)ּומתחילין :(קהלת ְְְִִִִֵַַַ
ּכּנ"ל: הּכל ּדבר, יּגיד ּכנפים ְִֵַַַַַַַָָָֹּובעל

ס תפילה

,‰Â‰È",ÚÈ„Bz ÌÈ�L ·¯˜a ,e‰ÈiÁ ÌÈ�L ·¯˜a EÏÚt ,‰Â‰È .È˙‡¯È EÚÓL ÈzÚÓL ¿…»»«¿ƒƒ¿¬»≈ƒ¿…»»»¿¿∆∆»ƒ«≈¿∆∆»ƒƒ«
,È¯N· EcÁtÓ ¯ÓÒ ,˙eˆlt È�qÎzÂ È· ‡·È „Ú¯Â ‰‡¯È ,¯kÊz ÌÁ¯ Ê‚¯a¿…∆«≈ƒ¿…ƒ¿»»««»…ƒ«¿«≈ƒ«»»«ƒ«¿¿¿»ƒ
ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ ,È˙‡¯È EÈËtLnÓeƒƒ¿»∆»≈ƒƒ…ƒ»¬∆∆«ƒƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ
ÏÚ ,ÂÈ·È·Ò Ïk ÏÚ ‡¯B�Â ‰a¯ ÌÈLB„˜ „BÒa ı¯Ú� Ï‡ ,EBÓk ÔÈ‡Ó Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e¿»«¿»≈≈»≈«¬»¿¿ƒ«»¿»«»¿ƒ»«

:"epnÓ „ÁÙ‡Â Ô�Ba˙‡ Ï‰a‡ ÂÈ�tÓ Ôk≈ƒ»»∆»≈∆¿≈¿∆¿«ƒ∆

B�Ba¯E˙ÓÈ‡Â E˙‡¯È ¯L‡ ,EÓL ‡¯B�Â ‰z‡ LB„˜ ,‡¯B�Â ÏB„b Ï‡ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»≈»¿»»«»¿»¿∆¬∆ƒ¿»¿¿≈»¿
Ïk ÏÚÂ ,L„w‰ ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â ÌÈÙ¯O‰ Ïk ÏÚÂ ,˜ÁL Èp‡�L Ïk ÏÚ«»ƒ¿«≈««¿«»«¿»ƒ¿»«ƒ¿««…∆¿«»
Ôe„ÁÙÈÂ Ôe„Ú¯È Ìlk ,‰hÓ È¯„Â ‰ÏÚÓ È¯c Ïk ÏÚÂ ,ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚ ˙BÓÏBÚ‰»»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«»»≈«¿»¿»≈«»À»ƒ¿¬¿ƒ¿¬
E˙‡¯È ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ÚÈtL˙Â ,‰ÏB„b‰ E˙ÏÓÁa ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .EÓL ˙ÓÈ‡Ó≈≈«¿∆«¬…»«¿∆¿»¿«¿»¿«¿ƒ«¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿
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EÎÈÏÓ� „Ú¯·e „ÁÙa ,˙Ó‡a „ÈÓz EnÓ „Ú¯ÏÂ „ÁÙÏÂ ‡¯È˙‰Ï ‰kÊ‡L ,‰LB„w‰«¿»∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆¡∆¿««¿«««¿ƒ¿
‰È‰˙Â ,e�„È‚ ‰"ÒLe e�È¯·‡ Á"Ó¯ ÏÎa ‰LB„w‰ E˙‡¯È LÈb¯‰Ï ‰kÊ�Â ,e�ÈÏÚ»≈¿ƒ¿∆¿«¿ƒƒ¿»¿«¿»¿»¿«≈»≈¿»ƒ≈¿ƒ¿∆
‰zÚÓ „ÈÊÓa ‡ÏÂ ‚‚BLa ‡Ï ÏÏk ÔBÚÂ ‡ËÁ ÌeL ‡ËÁ� ÈzÏ·Ï e�È�t ÏÚ E˙‡¯Èƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿ƒ∆¡»≈¿¿»¿»…¿≈¿…¿≈ƒ≈«»
„Ú ,‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e ˙Ó‡a ,„ÈÓz e�ÈÏÚ ˙ÙÙBÁ ‰È‰z ‰Â‰È ˙‡¯ÈÂ .ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«¿…»ƒ¿∆∆∆»≈»ƒ∆¡∆∆¡»¿≈»«
ÏÎ·e ˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa ÛÈÒB‰Ï e�ÈÓÈ ÏÈc‚‰Ïe CÈ¯‡‰Ï ‰Â‰È ˙‡¯È È„ÈŒÏÚ ‰kÊpL∆ƒ¿∆«¿≈ƒ¿«¿…»¿«¬ƒ¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»¿»≈¿»
ÌÚt ÏÎa e�ÈÓÈ Ïk ÔÈÏcb˙�Â ÔÈÎ¯‡˙�Â ÔÈ·Á¯˙� eÈ‰ÈÂ ,‰¯˙È ‰M„˜ ˙BÙÒBz ‰ÚL»»¿¿À»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»≈¿»««
˙eÎÈ¯‡Ï ‰kÊpL „Ú ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa ‰M„˜ ˙ÙÒB˙a ¯˙BÈÂ ¯˙BÈ≈¿≈¿∆∆¿À»¿»¿»≈¿»»»«∆ƒ¿∆«¬ƒ
˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ï·‰Ï e�ÈÓÈ ‰l·� ‡ÏÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙Ó‡a ‰M„˜c ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ»ƒ¿»ƒƒ¿À»∆¡∆ƒ¿¿«¿…¿«∆»≈»∆∆«¿»«
˙BÙÒBz ÌÚt ÏÎa ÛÈÒB‰Ï e�ÈÚ‚¯e e�È˙BzÚÂ e�È˙BÚLÂ e�ÈÓÈ Ïk ˙‡ ¯ÓLÏ ‰kÊ�ƒ¿∆ƒ¿…∆»»≈¿»≈¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿»««¿
ÛÈÒBz ‰Â‰È ˙‡¯È" :·e˙kL ‡¯˜Ó e�a Ìi˜ÈÂ .‰Â‰È ˙‡¯È È„ÈŒÏÚ ‰a¯Ó ‰M„¿̃À»¿À»«¿≈ƒ¿«¿…»ƒÀ«»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿…»ƒ
˙‡ Ú„BÈ ‰z‡ Èk ,e�Ï ·ÈÁ¯z ¯v·e ,e�˜Á„Â e�È�Ú· ‰‡¯˙Â ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ,"ÌÈÓÈ»ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿∆¿»¿≈¿»√≈«»«¿ƒ»ƒ«»≈«∆
¯ˆ Èk .B˙lÁ˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa e�Ï LiL e�ÏÓÚÂ e�È�ÚÂ e�˜Á„Â e�È˙B¯ˆ Èea¯ ÌˆÚ…∆ƒ»≈¿»¿≈¿»¿≈«¬»≈∆≈»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«
‡ÏÂ ‰lÙz ‡ÏÂ ‰¯B˙ ‡Ï ‰„B·Ú ÌeLa ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „‡Ó e�Ï»¿…¿…¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ¿¬»…»¿…¿ƒ»¿…
,ÌBÏLÂ ÒÁ e�ÈÏÚ ¯ab˙Ó e�¯ˆÈ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e .‰M„˜c ‡„·eÚ ÌeL ‡ÏÂ ‰˜„¿̂»»¿…¿»ƒ¿À»¿»»ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈«¿»
,‰˜ÊÁa e�˙B‡ ıÁBÏÂ .C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó „‡Ó E˙„B·Ú ÏÚ e�ÈÏÚ „ÈaÎÓe«¿ƒ»≈…¬»¿¿…¿…¿ƒƒ»∆∆¿≈»¿»¿»
Ïk ¯‚BÒÂ Ì˙BÒÂ ,e�È˙BÓL�Â e�Áe¯Â e�LÙ� ˙‡ ‰pÚÓe ÚbÈÓe ,e�zÚc ˙‡ ÏaÏ·Óe¿«¿≈∆«¿≈¿«≈«¿«∆∆«¿≈¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈»
È�Ú ÈÏ·Îa ÌBÏLÂ ÒÁ e�¯Ò‡Ï ‰ˆB¯Â ,e�È�tÓ ‰M„w‰ ÏL ÌÈÏÈ·M‰Â ÌÈ¯ÚM‰«¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿À»ƒ»≈¿∆¿»¿≈«¿»¿«¿≈√ƒ

:¯ÊBÚ ÔÈ‡Â e�ÏLÎ� ¯L‡ „Ú e�aÏ ÏÓÚa Ú�ÎiÂ ,ÏÊ¯·e«¿∆««¿«∆»»ƒ≈«¬∆ƒ¿«¿¿≈≈

‡ÏÓ„Ú Ú‚� Èk ¯Óe Ú¯ Èk e�È··Ï ˙B¯ˆ ˙‡ zÚ„È „·Ï ‰z‡ ,Ïk ÔB„‡ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ¬…«»¿«»«¿»∆»¿»≈ƒ««ƒ»««
‰·È¯Â e�È�Ú· ‡� ‰‡¯ .e�˙‡ˆÓ ¯L‡ ‰‡Ïz‰ Ïk ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,LÙp‰«∆∆«»»«¿»∆»«¿»»¬∆¿»»¿¿≈»¿»¿≈¿ƒ»
.ÌÈÓÁ¯‰ ÏÚa ‡e‰ ‰z‡ Èk ÌÈÓÁ¯a e�ÈÏ‡ ÔÙz .e�ÈÏÚ ‡� ÏÓÁÂ ÌÁ¯Â ÒeÁ .e�·È ƒ̄≈¿«≈«¬…»»≈≈∆≈≈¿«¬ƒƒ«»««»«¬ƒ

Ú‚¯ ÏÎ·e ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ,‰¯e·‚e ÁÎ e�Ï Ô˙Â˙Ú ÏÎ·e ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎ·e Ú‚¯Â ¿≈»…«¿»¿»»¿»∆«»∆«¿»»»¿»»¿»≈
ÏÚ e�ÈÏÚ Ïa˜Ïe ,e�a¯wÓ Ú¯‰ e�¯ˆÈ Ïh·Ïe L¯‚Ïe ˙BÁ„Ï „ÈÓ˙ ‰kÊpL ,˙ÚÂ»≈∆ƒ¿∆»ƒƒ¿¿»≈¿«≈ƒ¿≈»»ƒƒ¿≈¿«≈»≈…
È„ÈŒÏÚ e�È˙B�Le e�ÈÓÈ CÈ¯‡‰Ïe ,Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ˙Ó‡a ‰·‰‡a ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¿«¬»∆¡∆¿»≈¿»∆«¿«¬ƒ»≈¿≈«¿≈
ÏÎ·e ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ÛÈÒB‰Ï ,˙Ó‡a ‰Â‰È ˙‡¯Èƒ¿«¿…»∆¡∆¿ƒ¿À»¿»√»¿»»»¿»»¿»»¿»
ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ ˙eÎÈ¯‡Ï ‰kÊpL „Ú .‰�LÂ ‰�L ÏÎ·e L„ÁÂ L„Á ÏÎ·e ,Úe·NÂ Úe·L»«¿»«¿»…∆¿…∆¿»»»¿»»«∆ƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏkÓ ˙Á‡ ‰ÚL ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈ „a‡� ‡ÏÂ ,‰M„˜c ‰·BË ‰·ÈNÂ ‰�˜ÊÏ ,ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿À»¿…¿«≈∆»¿…»»««ƒ»
˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏÂ ‡B·Ï ,ÌBÏLa EÈÏ‡ e�ÙÒ‡z ¯L‡ ˙Úa ‰kÊpL ÔÙ‡a ,ÌÏBÚÏ e�ÈÓÈ»≈¿»¿…∆∆ƒ¿∆¿≈¬∆««¿≈≈∆¿»»¿«¬¿≈»
‰M„˜ ˙ÙÒB˙a ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈLB„˜ ÌÈÓÏL ÌlÎ eÈ‰iL ,e�È˙B�Le e�ÈÓÈ Ïk ÌÚ EÈ�ÙÏ¿»∆ƒ»»≈¿≈∆ƒ¿À»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿À»

:„ÚÂ ÌÏBÚÏ ÌÏk� ‡ÏÂ LB·� ‡ÏÂ ,‰M„˜ ÏÚ«¿À»¿…≈¿…ƒ»≈¿»»∆
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ÔÎ·e,ÈÙi‰ Ï·‰Óe ¯˜L ÏL ÔÁÓ „ÈÓ˙ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊz ¿≈¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈≈∆∆∆≈∆∆«…ƒ
‡ÏÂ ,Ì‰ÈÏÚ ÏkzÒ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈLp‰ ÈÙÈ Ï·‰ È··Ïa ‰e‡˙‡ ‡ÏÂ „ÓÁ‡ ‡ÏÂ¿…∆¿…¿…∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆∆…ƒ«»ƒ¿…∆¿«≈¬≈∆¿…
„Ú· Èk ,E··Ïa dÈÙÈ „ÓÁz Ï‡" :·e˙kL BÓk ,ÏÏk È�ÈÚ ¯Á‡Â È··Ï ¯Á‡ ¯e˙‡»««¿»ƒ¿««≈«¿»¿∆»««¿…»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«

:"ÌÁÏ ¯kk „Ú ‰�BÊ ‰M‡ƒ»»«ƒ«»∆

‡p‡,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÈÏÚ ÏÓÁ .„ÒÁ ˙·„�Â ÌpÁ ˙�zÓa e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ‰Â‰È »»¿…»«¬…»≈¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»∆¬…»≈¿«¬∆»«ƒ
e�kÊ .e�ÏÚÙÓk e��È„z Ï‡Â ,e�È‡ËÁk e�nÚ ‰NÚz Ï‡Â ,ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆«¿ƒ¿««¬∆ƒ»«¬»≈¿«¿ƒ≈¿ƒ¿»≈«≈
ÏÚ ÏÓÁ ,˙Ó‡a ‰NÚz Ï‡Â ·L ˙BÈ‰Ï ‰zÚÓ e�kÊ ,‰Êk Ú¯Ó e�ÏÈv‰ ,Ú¯Ó ¯eÒÏ»≈»«ƒ≈≈«»∆«≈≈«»ƒ¿≈¿««¬∆∆¡∆¬…«
È‡�BOÓ ‰Ïˆp‡ ,‰ÚaË‡ Ï‡Â ËÈhÓ È�ÏÈv‰" .˙ÁL ÈpÓ e�ÏÈv‰Â ‰LB„w‰ e�LÙ�«¿≈«¿»¿«ƒ≈ƒƒ»««ƒ≈ƒƒƒ¿«∆¿»»ƒ»¿»ƒ¿«
¯‡a ÈÏÚ ¯Ë‡z Ï‡Â ,‰ÏeˆÓ È�ÚÏ·z Ï‡Â ,ÌÈÓ ˙ÏaL È�ÙËLz Ï‡ .ÌÈÓ ÈwÓÚnÓeƒ«¬«≈«ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ…∆«ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿«∆¿«»«¿≈
È�È‡ Èk ,"EzÓ‡ „ÈbÈ‰ ¯ÙÚ E„BÈ‰ ,˙ÁL Ï‡ Èz„¯a ÈÓ„a Úˆa ‰Ó" ,Èk ,"‰Ètƒ»ƒ«∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»«¬¿»»¬«ƒ¬ƒ∆ƒ≈ƒ

Ú Ì‡ Èk ,¯ÓM‰Ï CÈ¯ˆ È�‡M ‰nÓ ¯ÓM‰Ïe ¯‰f‰Ï CÈ‡ Ú„BÈCÈÏLÓ È�‡ „·Ï EÈÏ ≈«≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»∆¿«¬ƒ«¿ƒ
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰NÚzM ‰Ó ÈnÚ ‰NÚ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ EÈ�ÙÏ È��‰ .È·‰È ˙‡∆¿»ƒƒ¿ƒ¿»∆»≈»¿ƒ»¬≈ƒƒ«∆«¬∆¿«¬∆»«ƒ
˙È¯a‰ Ì‚tÓ È�ÏÈv‰Â .˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a È�¯ÈÊÁ‰Â ÌÈÏB„b‰ EÈ„ÒÁ·e«¬»∆«¿ƒ¿«¬ƒ≈ƒƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆¿«ƒ≈ƒƒ¿««¿ƒ
E˙M„˜· È�Lc˜˙e .ÏÏk ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÌeL ‡ÏÂ Ú¯ ¯e‰¯‰ ÌeL ÈÏÚ ‡·È ‡ÏÂ¿…»…»«ƒ¿»¿…«¬»»»»¿»¿«¿≈ƒƒ¿À»¿
‚B‰�‡ ‡lL È�kÊ˙e .ÈÙi‰ Ï·‰Â ÔÁ‰ ¯˜MÓ „ÈÓ˙ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,„ÈÓ˙ ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒƒ∆∆«≈¿∆∆«…ƒ¿«≈ƒ∆…∆¿
È˙ÏÈÎ‡a ‡ÏÂ ‰ÎÈÏ‰a ‡ÏÂ ‰„ÈÓÚa ‡ÏÂ ‰·ÈLÈa ‡Ï ,¯˜L ÏL ÔÁ ÌeL ÈÓˆÚa¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒƒ»¿…«¬ƒ»¿…«¬ƒ»¿…«¬ƒ»ƒ
Ì„‡ È�a ¯L‡ ,Ì„‡ È�a ÌÚ ÌÈ˜ÒÚÂ ˙BÚe�z ¯‡L ÏÎ·e Ì„‡ È�a ÌÚ È¯ea„·e¿ƒƒƒ¿≈»»¿»¿»¿«¬»ƒƒ¿≈»»¬∆¿≈»»
.‰Úe�˙e ‰Úe�z ÏÎÏ „ÁÈÓ ÔÁa ÌÈ‚‰�˙Óe ,„‡Ó ¯˜L ÏL ˙BpÁ‰ el‡a ÌÈ„kÏ�ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«¬ƒ¿≈¿À»¿»¿»¿»

‡p‡„Îl‡ ‡ÏÂ ,¯˜L ÏL ÔÁ È�ÈÓ el‡ ÏkÓ È�ÏÈv‰Â È�¯ÓLÂ ÈÏÚ ÌÁ¯ ,‰Â‰È »»¿…»«≈»«¿»¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ»≈ƒ≈≈∆∆∆¿…∆»≈
ÈÏa ,ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È ÈNÚÓ Ïk ˜¯ .˜ÒÚ ÌeL·e ‰Úe�z ÌeLa ÏÏk Ì‰a»∆¿»¿¿»¿≈∆«»«¬«ƒ¿¿≈»«ƒ¿ƒ
È˙BÚe�z ÏÎa È˙�ek ÏÎÂ .ÌBÏLÂ ÒÁ Ì„‡ È�a È�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓÏ ¯‡t˙‰Ï ‰i�t ÌeL¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿…≈¿≈≈¿≈»»«¿»¿»«»»ƒ¿»¿«
EÈ�tÓ „ÈÓ˙ ‰ÓÏL ‰‡¯È ÈÏÚ CÈLÓ‡Â .Bc·Ï ‰Â‰ÈÏ ,„·Ï EÓLÏ ˜¯ eÈ‰È È˜ÒÚÂ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿¿««…»¿«¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈»»ƒƒ»∆
‰‡¯i‰ È„È ÏÚ ‰kÊ‡L „Ú ,Ì„Â ¯N· ‡¯BÓk ÈÏÚ ÌÈÓL ‡¯BÓ ‰È‰ÈÂ ,˙Ó‡a∆¡∆¿ƒ¿∆»»«ƒ»«¿»»»»»«∆∆¿∆«¿≈«ƒ¿»
CÈLÓ‰Ïe ¯È‡‰Ï ‰kÊ�Â .‰�BÈÏÚ‰ E˙M„˜a È˙B�Le ÈÓÈ ÏÈc‚‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ïe CÈ¯‡‰Ï¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿«¿¿À»¿»∆¿»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ÔÈÎLÓ�Â ÔÈNÚp‰ ˜ÈzÚ È�ewzÓ ‰ÏB„‚ ‰M„˜e ‰¯‡‰ Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ»≈¿«»ƒ¿»≈∆»»¿À»¿»ƒƒ≈«ƒ««¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿≈
.‰M„˜c ÏB„b ˙e¯ÈLÚÏ ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‰M„˜aL ÌÈ�˜f‰ ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»¬ƒƒƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿À»¿«¿≈∆ƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿À»
¯ÓLÏ e�ÓˆÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‰kÊpL e�¯ÊÚ˙Â .„ÈÓz Ûe‡� ˙Â‡zÓ e�ÏÈv˙Â e�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈¿«ƒ≈ƒ«¬«ƒ»ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆¿«≈««¿≈ƒ¿…
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È·ÎBÎÎe Ìi‰ ˙ÙN ÏÚ ¯L‡ ÏBÁk Ï‡¯NÈ EnÚ ea¯˙ÈÂ .˙BLB„˜ ˙B„ÏB‰ ‰M„˜aƒ¿À»»¿¿ƒ¿««¿ƒ¿»≈«¬∆«¿««»¿¿≈
‡Ói˜ ÏL Ú¯Êa ÌÈ�a ÈÎeNÁ ÏÎÏ „˜Ù˙Â .‰¯˜ÚÂ ¯˜Ú e�a ‰È‰È ‡ÏÂ ,·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…¿…ƒ¿∆»»»«¬»»¿ƒ¿…¿»¬≈»ƒ¿∆«∆«»»
,ÌÏBÚa ‰ÏB„‚ ‰‡¯È ‰ÓÏL ‰‡¯È ‰lb˙iL ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿«¿≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿»»»
ÔÈ·ÈÂ ,BzÏÚt ‰z‡ Èk ,ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ,ÌÏBÚ È‡a Ïk ÏÚ EcÁÙe E˙‡¯È ÚÈtL˙Â¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«¿¿«»»≈»¿≈«»»ƒ«»¿«¿¿»ƒ
‰kÊ� ‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙eÓÏLa ‰‡¯i‰ È˜ÏÁ ÏÎÏ ‰kÊ�Â .Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ Ïk»¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿∆¿»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆
ÈÙi‰ Ï·‰Â ÔÁ‰ ¯˜L" :·e˙kL BÓk ,ÈÙi‰ Ï·‰Â ÔÁ‰ ¯˜L Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈∆∆«≈»∆∆«…ƒ¿∆»∆∆«≈¿∆∆«…ƒ
‰ÏB„‚ ‰M„˜a e�È˙B�Le e�ÈÓÈ CÈ¯‡‰Ï ‰kÊ�Â ."Ïl‰˙˙ ‡È‰ ‰Â‰È ˙‡¯È ‰M‡ƒ»ƒ¿«¿…»ƒƒ¿«»¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»≈¿≈ƒ¿À»¿»
‰kÊ�Â .‰Ï‰aÏ „Ï� ‡ÏÂ ˜È¯Ï Ú‚È� ‡Ï ÔÚÓÏ ,˙ÚÂ ˙Ú ÏÎa ‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿À»¿»√»¿»≈»≈¿««…ƒ«»ƒ¿…≈≈«∆»»¿ƒ¿∆
ÌÈÎLÓp‰ ˜ÈzÚ È�ewz ˙¯‡‰ „ÈÓ˙ e�ÈÏÚ CÈLÓ‰Ïe ,L„ÁÓ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ôew˙Ï¿ƒ»»»≈»»¿«¿ƒ»≈»ƒ∆»«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»ƒ
ÏB„b ˙e¯ÈLÚÂ ÚÙLÏ ‰kÊ� Ì˙eÎÊ·e ,ÌÈLB„w‰ ÌÈ�˜f‰ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒƒ¬ƒƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿∆««¬ƒ»
ÏB„b ˙e��Ba˙‰Ï ˙‡f‰ ˙e¯ÈLÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊpL ÔÙ‡a ,‡ÓÏÚc ÔB‰ ÏÎÏ ,‰M„˜cƒ¿À»¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ¿∆«¿≈»¬ƒ«…¿ƒ¿¿»
˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a E˙e‰Ï‡ ˙‚O‰·e E˙„B·ÚÂ E˙¯B˙a „‡Ó ÔBÈÏÚÂ¿∆¿¿…¿»¿«¬»¿¿«»«¡…¿ƒ¿À»¿»√»¿»∆¡∆

.ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÓÏL ‰�eÓ‡·e∆¡»¿≈»ƒ¿¿«∆¡∆≈«»¿«»
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ÌÈ‰Ï‡"Ï‡¯NÈ Ï‡ EÈLc˜nÓ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯B� ,‰Ïq e�z‡ ÂÈ�t ¯‡È e�Î¯·ÈÂ e�pÁÈ ¡…ƒ¿»≈ƒ»¿≈»≈»»ƒ»∆»»¡…ƒƒƒ¿»∆≈ƒ¿»≈
Ú¯Ê Ïk ,e‰eÏÏ‰ ‰Â‰È È‡¯È .ÌÈ‰Ï‡ Ce¯a ÌÚÏ ˙BÓˆÚ˙Â ÊÚ Ô˙B� ‡e‰≈…¿«¬À»»»¡…ƒƒ¿≈¿…»«¿»∆«
‡ÏÂ È�Ú ˙e�Ú ıwL ‡ÏÂ ‰Ê· ‡Ï Èk .Ï‡¯NÈ Ú¯Ê Ïk epnÓ e¯e‚Â ,e‰e„ak ·˜ÚÈ«¬…«¿¿ƒ∆»∆«ƒ¿»≈ƒ…»»¿…ƒ«¡»ƒ¿…
.ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk B˙B‡ e‡¯ÈÈÂ ÌÈ‰Ï‡ e�Î¯·È .ÚÓL ÂÈÏ‡ BÚeL·e ,epnÓ ÂÈ�t ¯ÈzÒ‰ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿«¿≈»»≈«¿»¿≈¡…ƒ¿ƒ¿»«¿≈»∆
Ce¯a .„ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙l‰z Ì‰ÈNBÚ ÏÎÏ ·BË ÏÎN ,‰Â‰È ˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»ƒ¿«¿…»≈∆¿»≈∆¿ƒ»∆∆»«»
‡ÏnÈÂ ÌÏBÚÏ B„B·k ÌL Ce¯·e ,Bc·Ï ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«»≈¿¿»¿ƒ»≈

:"ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,ı¯‡‰ Ïk ˙‡ B„B·Î¿∆»»»∆»≈¿»≈

סאתורה

ׁשמעֹון רּבי ה'חדי ואמר: ֲ ִ ַ ִ ִ ְ ְ ָ ַ 
אמר: יראתי. ׁשמע  ַ ָ ִ ֵ ָ ֲ ְ ִ ִ ְ ַ ָׁשמעּתי
וכּו': למדחל הוי יאּות  ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ֲ ָ ָ ָהתם

קכח) דף נשא באדרא (שם

ידיא יכֹוליןעל חכמים אמּונת ַ ְ ֵ ְֱֲִִַָ
מׁשּפטנּו ְְִִֵָלהֹוציא
עּמּודא הּוא מׁשּפט ּכי ְִִַָָָלאֹור.

ּדרְך(א)ּדאמצעיתא ּבחינת הינּו , ְְְְִִֶֶֶַַָָ
לימין נֹוטה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶַָָֻהממּצע,
אמּונת ידי על זֹוכין וזה ְְְְֱִִֵֶַַֹולׂשמאל.

ּבחינת ׁשהּוא יז)חכמים, לא(דברים : ְֲִִֶַָֹ
ימין לָך יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְֲִִִֶַַָָָָּתסּור
יֹוצא זה ידי על ּכן ועל ְְְֵֵֵֶַַֹּוׂשמאל;
ּבבחינת: ּכּנ"ל, ּברּור ְְִִִַַַַָָהּמׁשּפט

אמת כל(ב)מׁשּפטי ּכי הינּו, . ְְְֱִִֵֶַָ
צריְך לֹומד, ׁשהאדם ִִִֵֶַָָָָהּלּמּודים
אמת, מׁשּפטי מהם ויֹוציא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַׁשּיקּבל
מעּקל, מׁשּפט ּבבחינת יהיה ְְְְִִִִֶֶַָָֹֻׁשּלא
הּלּמּודים מּכל וילמד ׁשּיקּבל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּדהינּו
איְך ׁשּידע הנהגֹות, מׁשּפטי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּלֹומד
לאחרים הן לעצמֹו, הן ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַלהתנהג,
אחד ּכל ּדעּתֹו, לפי ְְְֲִִִֶֶַַָָׁשּמתנהגים
הּממׁשלה ּכפי ּבחינתֹו, ּכפי ְְְְְִִִֶֶַָָָָואחד
למעט. אֹו לרב הן לֹו, ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶַַַָָוהרּבנּות

זֹוכ זה חכמים,וכל אמּונת ידי על ין ְְֱֲִִֵֶַַָָ
ואז וכּו', תסּור לא ּבחינת ְְְִֶַָָֹׁשהּוא
הנהגֹות מׁשּפטי להֹוציא ְְְְִִֵַַָיּוכל
אמת, מׁשּפטי ּבבחינת ְְְְֱִִִֵֶַָיׁשרֹות,
אבל ּכּנ"ל. ּוׂשמאל לימין נֹוטה ְְֲִֵֶֶַַָָֹׁשאינֹו

אליהו.(‡) יט.(·)פתח תהלים



סא ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ׁשמעֹון רּבי 699 ְ ִ ִ ַ ִ ֲחדי

נּדֹון אזי חכמים, ּבאמּונת ְֱֲֲִִֵֶֶַַָּכׁשּפֹוגם
ּכמֹו ּבמֹותרֹות, הינּו ּבׂשר, ְְְִִַַָָָּביגיעת
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

כא) חכמים(עירובין ּדברי על הּלֹועג :ְֲִִֵֵַַָ
ׁשּכתּוב: ּכמֹו רֹותחת, ּבצֹואה ְְִֶַַָָנּדֹון
מּדה והּוא ּבׂשר. יגיעת הרּבה ְְְְִִֵַַַַָָָולהג
מאמין אינֹו הּוא ּכי מּדה, ְֲִִִֵֶֶַָּכנגד
ודבריהם עליהם, ּומלעיג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַּבדבריהם,
נּדֹון על־ּכן אצלֹו, למֹותר אְך ְְִֵֵֶַַָהם
מן הן הּמׁשּפטים וכל ְְְִִִֵַָָָּבמֹותרֹות.

ּבבחינת ג)הּמח, מּפני(מלכים־ א וּייראּו : ְְְִִִִֵַַַַֹ
אלקים חכמת ּכי ראּו ּכי ְֱִִִֶֶַַָָֹהּמלְך
הּוא והּמח מׁשּפט. לעׂשֹות ְְְְֲִִַַַָֹּבקרּבֹו
הּמח אזי נקי, ּוכׁשהּגּוף הּמזֹון, ְְֲִִֶַַַַַָָֹלפי
מׁשּפטי להֹוציא יכֹול ואזי ְְְֲִִֵַַָָּברּור,
ּכׁשּנּדֹון אבל יׁשרֹות. הנהגֹות ְְְֱֲִֶֶַָָָאמת,
אמּונת ּפגם ידי על ְְְֱֵַַַָּבמֹותרֹות,
עׁשנים עֹולים אזי ּכּנ"ל, ֲֲֲִִִַַַָָחכמים
ּומערּבבים הּמח, אל ְְְְִִֶַַַֹסרּוחים
יכֹול אינֹו ואזי ּדעּתֹו, ְְְְֲִֵַַַַָּומבלּבלין
יֹוצא ואזי אמת, מׁשּפטי ְְְֱֲִִֵֵֶַַלהֹוציא

ּבבחינת מעּקל, א)מׁשּפט ּכי(חבקוק : ְְְִִִִַָָֻ
יצא ּכן על הּצּדיק, את מכּתיר ְִִֵֵֵֶַַַַָָרׁשע
ידי על הינּו, מעּקל; ְְְְִֵַַָָֻמׁשּפט
ּומּקיפין מסּבבין סרּוחים ְְְֲִִִִִֶַַָָׁשהעׁשנים
זה ידי על אֹותֹו, ּומבלּבלין ְְְְִֵֶַַַַֹהּמח,

ּבבחינת מעּקל, מׁשּפט (תהליםיֹוצא ְְְִִִֵַָָֻ
ּבלּבּולקמז) הינּו ידעּום, ּבל מׁשּפטים :ְְְְִִִַַָָ

ִַהּמֹוחין:

היהודֹואג, ׁשּלּמּודֹו על־ידי ְ ֵ ְִֵֶַָָ
הּמֹותרֹות, אּלּו ְִִֵַַָמּבחינת

ּבדֹואג הּנאמר כא)ּבבחינת :(שמואל־א ְְֱִִֵֶַַָ
לפני נעצר ׁשאּול מעבדי איׁש ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָוׁשם
עֹוצר רׁש"י: ּופרׁש וכּו'. ּדֹואג ּוׁשמֹו ְְִֵֵֵֵַה'
לּמּודֹו ּכי ּבּתֹורה; לעסק וכּו' ְְֲִִַַַָֹעצמֹו
ּבחינת עצירּות, מּבחינת ְְֲִִִִַַָָהיה
מֹוציא היה לא זה, ידי על ְִֵֶַָָָֹמֹותרֹות,
מׁשּפט רק אמת, מׁשּפטי ְְְֱִִִִֵֶַָמּלּמּודֹו
ּדוד ׁשאין ּדן היה ועל־ּכן ְְִֵֵֶַָָָָָֻמעּקל.

ּבקהל לבֹוא עו:)ראּוי היה(יכמות וזה , ְְֶָָָָָָ
ּכּנ"ל: מּמֹותרֹות היה ׁשּלּמּודֹו ְִִֵֶַַַָָָעל־ ידי

רּבי,ויׁשב ּבׁשם ׁשּנקראים מנהיגים ְ ֵ ְְְִִִִִֵֶַַָ
הּמֹותרֹו מאּלּו ת.ׁשּלּמּודם ִֵֵֶַָָ

להנהיג אפּלּו יכֹולים ׁשאינם ּדי ְְְְֲִִִֵֶַַָֹולא
ׁשאינם ׁשּכן ּומּכל ּכּנ"ל, עצמן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
והם אחרים, את להנהיג ְְְְֲִִִֵֵֶַיכֹולים
להנהיג לעצמן, ּגדּלה ְְְְְְִִַַָָֻנֹוטלים
להסמיְך ׁשּלא לראֹות צריְך ְְְִִִֶַָָָֹהעֹולם.
ועז, תקף להם לּתן ׁשּלא ִֵֶֶֶָָָֹֹֹאֹותם,
הם ּכי רּבי. ּבׁשם מכּנים יהיּו ְְְִִִִֵֵֶַֹֻׁשּלא
יׁש ּכי ּכל־ּכְך, חּיבים אינם ְִִֵֵַַָָָָָעצמן
העֹולם, להנהיג ּגדֹול הרע יצר ְְִֵֶֶַָָָָָָלהם
להם לּתן ׁשּלא מאד, לׁשמר צריְך ְְִִִֵֶֶַָָֹֹֹאְך
ּתקף להם הּנֹותנים אּלּו ּכי ועז, ְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹּתקף
נקראים ׁשּיהיּו ידם על ונסמכים ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹועז
ּדין לּתן עתידין הם רּבי, ְֲִִִִִֵֵֵַּבׁשם
רּבי ׁשּמסמיכין ועל־ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַוחׁשּבֹון.
ּכתב נחלׁש על־ ידי־ זה הגּון, ְְֱֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
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ּכח ונֹותנין ּתקף, ׁשּום לֹו ואין ְְְִֵֵֶַָֹֹידנּו,
ּגֹוזרין הם ועל־ ידי־ זה ידם. ְְְְִִֵֵֶַַָָּבכתב
ּכי ׁשּלנּו, לּכתבים ּתקף יהיה ְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
יהיּו ויׂשראל ׁשּלהם, לּכתבים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָאם
ועל־ ׁשּלהם. ּכתב ללמד ְְְְִִֶֶַָָָֹֻמכרחים
ּבני לגרׁש ּכן ּגם ּגֹוזרין ְְְְִֵֵֵֵֶַָידי־זה
ׁשּנתיּׁשבּו הּיּׁשּוב, מּמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַָיׂשראל
ׁשּלא מקֹומֹות אל ּכבר, יׂשראל ְְְִֵֶֶָָָֹׁשם
הּסמיכה ּכי מעֹולם. יׂשראל ׁשם ְְִִִֵֵַָָָָָהיּו
הם והּכתב, הרב, את ְְְִֵֶֶַַָָׁשּסֹומכין
ּבידים, הּסמיכה ּכי אחת. ְְְִִִִִַַַַָָָמּבחינה

ׁשּכתּוב לד)ּכמֹו נּון(דברים ּבן ויהֹוׁשע : ְִִֶַָֻ
את מׁשה סמְך ּכי חכמה רּוח ְִֵֶֶַַָָָָֹמלא
הּכתב, ּבחינת והּוא עליו. ְְְִַַָָָָָידיו
ּגם הּוא הּכתב ּכי ּכֹותבת. יד ְְִִֶֶַַַָָּבחינת
אֹותּיֹות ּכי חכמה, מּבחינת ְְִִִִֵַָָּכן
העֹולמֹות. ּכל נבראּו ּבהם ְְְִֶַָָָָָהּכתב,

ׁשּכתּוב לג)ּכמֹו ׁשמים(תהלים ה' ּבדבר : ְְִִֶַַָָ
ּוכתיב וכּו', קד)נעׂשּו ּכּלם(שם : ְְֲִַָֻ

ואֹות אֹות ּבכל יׁש ּכי עׂשית. ְְְִִֵָָָָָָּבחכמה
יתּברְך חכמתֹו ׁשחּיבה ְְְְִִֶַָָָָָָחכמה,
ועל זֹו, ּבתמּונה יהיה הּזֹו ְְְִִֶֶַַָָׁשהאֹות
ּבזאת העֹולם זה נברא יהיה ְְְִִֶֶָָָָֹידֹו
ההנהגה ּבאֹותֹו ּולהתנהג ְְְְְִֵַַַַָָָהּתמּונה,

העֹולם. ּבאֹותֹו ׁשארׁשּיׁש וכן ְְְֵֵֶָָָ
אחרת, והנהגה ּבתמּונה ְְְִֶֶַַָָָָָהעֹולמֹות
ּגזרת כן ּכי אחר, אֹות ּתמּונת ְְְִֵֵֵֵַַַַעל־ ידי
הראּוי ּוכׁשהחכם יתּברְך. ְְְִֶֶַָָָָָָָחכמתֹו
ׁשהנהגתֹו רּבי, ּבׁשם נסמְך ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלסמיכה,
על־ אזי ּכּנ"ל, אמת מׁשּפטי ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַּבבחינת

חכמתֹו מקּבל ׁשאזי הּסמיכה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָידי
ּבן ויהֹוׁשע ּבבחינת: ה', יד ְְִִִִִִַַַַֻמּבחינת
אזי ּכּנ"ל, וכּו' חכמה רּוח מלא ְְֲֵַַַַָָָנּון
ׁשהּוא ידנּו, ּבכתב וכח הארה ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמביא
ּבבחינת ּכּנ"ל, חכמה מּבחינת ּכן ְְְִִִִֵַַַַַָָּגם

כח) הימים־ א עלי(דברי ה' מּיד ּבכתב הּכל :ְִִַַַָָֹ
ׁשּמקּבל הּׂשכל ׁשעל־ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַהׂשּכיל,
ידי על סמיכה, ּבחינת ׁשּזה ה', ְְְִִִֵֶֶַַַָמּיד
וזה ּכּנ"ל. ּבּכתב וכח הארה מביא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

יא)ּבחינת הרּוח(במדבר עליהם וּתנח : ְֲִֵֶַַַַָָ
ׁשּנסמכּו ׁשעל־ידי ּבּכתּובים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָוהּמה
על־ ידי־ זה חכמה, הרּוח וקּבלּו ְְְְִֵֶַַָָָָאז,
ּבכתב הינּו ּבּכתּובים, הארה ְְְִִִֵֶַַַָָהביאּו
ּכתב ׁשאין ּדי לא ואזי, ּכּנ"ל. ְְֵֵֶַַַַַַָֹידנּו
אפּלּו אּלא למׁשּפטם, נכנע ְְְֲִִִֵֶָָָָָידנּו
ּכּלם ׁשּלהם, הנהגֹות מׁשּפטי ְְְִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּכל

ּבבחינת ידנּו, ּכתב קמט)על־ידי :(תהלים ְְְִִֵֵַַַָ
אבל ּכתּוב. מׁשּפט ּבהם ְֲֲִֶַָָָָלעׂשֹות
על־ הגּון, ׁשאינֹו רּבי ְְִִִֵֶֶַַַָּכׁשּמסמיכין
ונֹותנין ידנּו, ּכתב נחלׁש ְְְְֱִֵֵֶֶַָָידי־זה
הּמׁשּפטים וכל ׁשּלהם, לּכתב ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּתקף
ׁשּלהם ּכתבים ידי על להיֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָצריכים
ּבל מׁשּפטים ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַָָּדוקא,
ּכּנ"ל. מעּקל מׁשּפט ּבחינת ְְְְִִַַַָָָֻידעּום,

יׂשראלועל־ ידי־זה את לגרׁש ּגֹוזרין ְ ַ ְ ֵ ֶ ְְְִִֵֵֶָָ
ּבמקֹום ּכי ּכבר. ׁשּנתיּׁשבּו ְְְְִִִֶַָָָמּמקֹום
אפּלּו מּכבר, ׁשם יֹוׁשבין ְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּיׂשראל
קדּׁשת ּבחינת הּוא לארץ, ְְְִֶַַָָֻּבחּוץ

ּבחינת יא)ארץ־ יׂשראל, מקּדׁש(יחזקאל : ְְְִִִֵֶֶַָָ
יֹוׁשבין ׁשּיׂשראל על־ ידי ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָמעט;
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אוירא ּבבחינת האויר נתקּדׁש ְְֲֲִִִִִֵַַָָָׁשם,
ידנּו ּכתב על־ידי ּכי יׂשראל. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּדארץ
אוירא ּבבחינת האויר, ְְֲֲִִִִִֵַַָָנתקּדׁש

מחּכים פנחסּדארץ־ יׂשראל זוהר קנח: (ב"ב ְְְִִֵֶֶַָ
כב) ובתיקון רמה ּבחינתדף הּוא הּכתב ּכי .ְְִִַַָ

ּתנּועֹות ידי ועל מחּכימֹות, ְְְְִִֵַַאֹותּיֹות
ּכתיבה, ּבׁשעת ּבאויר ְְְֲִִִַַָָֻהּקלמֹוס
מחּכימֹות האֹותּיֹות ּבחינת ְְֱִִִִֶַַָָנחקקים

נת ידֹו ועל האויר. האויר,ּבתֹוְך קּדׁש ְְְֲֲִִִֵַַָָָ
ּדארץ־יׂשראל אוירא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבבחינת
ּבכתב ׁשּפֹוגמין ידי ועל ְְְְְִִִֵֶַַַמחּכים.
ׁשּמסמיכין הּסמיכה ידי על ְְְִִִֵֵֶַַַָָידנּו,
זה ידי על ּכּנ"ל, הגּון ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶַַַַָרּבי
מּמקֹום הּיּׁשּוב, מן יׂשראל ְְְִִִִִֵַָָָמגרׁשין
ּבחינת ׁשהּוא מּכבר, ׁשם ְְְִִֶֶַָָָׁשּיׁשבּו
ּומגרׁשין ּכּנ"ל, ּדארץ־יׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאוירא
מדּבר מקֹום אל מּׁשם, ְְִִֶַָָאֹותם
לא ּכי קדּׁשה, ׁשּום ׁשם ׁשאין ְְִֵֶָָָָֹֻׁשממה,

ּכּנ"ל: מעֹולם יׂשראל ׁשם ְְִֵֵַַָָָָיׁשבּו

זהג ידי חכמתועל מּמּנּו נלקח ְ ַ ְ ֵ ֶ ְְִִֶַָָ
ּגלּגּלי ְֲֵֵַַַּתהלּוכי
ההׁשּתּנּות ּכל לידע ְִִֵַַַַָָָהרקיע,
ּגלּגּלי על־ ידי הּבאין ְְֲִִֵֵַַַַַָועתידֹות
זאת מּתחּלה ּכי להם. ונמסר ְְְִִִִִֶַָָָָָֹהרקיע,
ׁשּכתּוב ּכמֹו לנּו, רק נמסרה ְְְְִֶַַָָָָָהחכמה

ד) ּובנתכם(דברים חכמתכם הוא ּכי :ְְְִִִֶֶַַָ
רּבֹותינּו ודרׁשּו העּמים, ְְְִֵֵֵַַָָלעיני

לברכה עה)זכרֹונם חכמה(שבת איזֹו : ְְְִִֵָָָָָ
הוי העּמים, לעיני ׁשהיא ְִִִֵֵֵֶֶַָָּובינה
ּכי ּומּזלֹות. ּתקּופֹות חּׁשּוב זה ְִִֵֶַָאֹומר:

אצלנּו, הּסֹוד ׁשּיּׁשאר ׂשכל, ּבזה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָיׁש
החכמה. להם ׁשּמֹודיעין על־ּפי ְִִִֶֶַַַָָָאף
להם להֹודיע צריְך ּבוּדאי ְְִִִֶַַַָָּכי
מחכמתנּו, ׁשּידעּו ּכדי ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָהחכמה,
ׁשּכתּוב: ּכמֹו זֹו, חכמה יֹודעין ְְְִֶֶָָָָׁשאנּו
מאחר ּכן, ואם וכּו'; חכמתכם היא ְְְְִִִֵֵֶַַַָּכי
הלא ּכי סֹוד, אינֹו להם, ֲִִִֵֶֶָֹׁשּמֹודיעין
ׂשכל, ּבזה יׁש אְך יֹודעין. הם ְִֵֵֵֶֶַַָּגם
ואף החכמה, להם להֹודיע ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּיכֹולין
וזה אצלנּו. הסֹוד יּׁשאר כן ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַָעל
ּובנתכם חכמתכם היא ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָּבחינת:
ּדיקא, העּמים לעיני – העּמים ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלעיני
ּבׁשעה העּמים לעיני רק ׁשהיא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדהינּו
אינן ּכְך אחר ותכף להם, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעין
ׁשהּסֹוד יֹודעין רק ּכלל, ְְְִִֶַַָיֹודעין
זאת להם מֹודיעין אנּו אין ּכי ְִִִֵֵֶֶָָֹאצלנּו,
העּבּור, סֹוד ׁשהיא ּבעצם, ְְִִֶֶֶַָָָהחכמה
להראֹות ׁשּיכֹולין ׂשכל, ּבזה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָרק

ל לבד, לעיניהם החכמה מעןזאת ְְְְֵֵֶַַַַָָֹ
אצלנּו, היא החכמה ׁשּזאת ְְְִֵֵֶֶַָָֹידעּו
אצלנּו. נׁשאר החכמה סֹוד עצם ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָאבל
ׁשאינֹו העּבּור, סֹוד ּבחינת ְְִִֵֶֶַָוזהּו
להם ׁשּיׁש הּדֹור, לגדֹולי רק ְְִִֵֵֶֶַַָָנמסר
ּתהלּוכֹות ּכי ּגדֹולֹות. ְְֲִַָנׁשמֹות
ׁשהם ׂשכלּיים, על־ ידי הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַַַהּגלּגּלים
לֹו יׁש וגלּגל ּגלּגל וכל ְְְְְִֵַַַַַַָָהּמלאכים,
ׁשּמתנהג מלאְך, ּדהינּו מיחד, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻׂשכל
הׁשּתּנּות הּוא ועל־ ידי־ זה ְְְִֵֶַַַָעל־ ידֹו,
מהּלְך הּגלּגל ׁשּזה הּגלּגּלים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַהּלּוְך
הּגלּגל וזה הּסדר, ּובזה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹּבחדׁש,
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ּגלּגל ויׁש יֹותר, אֹו ּבׁשנה ְְְְֵֵֵַַַָָמהּלְך
ׁשנים אלפים ּכּמה רב זמן ְֲִִִֶַַַָָָָׁשּצריְך
הׁשּתּנּות לפי והּכל ׁשּמסּבב. ְְְְִִֵֶַַַַֹעד
לפי מׁשּתּנים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֶַַהּׂשכלּיים,
מתנהגים כן ּוכמֹו מהעּלה, ְְֲִִִִֵֵַָָָרחּוקם
ּכּלם הּׂשכלּיים, אּלּו וכל ְְְִִִִֵַַַַָָֻהּגלּגּלים.
ׁשהּוא הּכֹולל, מהּמנהיג ְְְִִֵֵֶַַַַמקּבלים
ׁשּכּלם הּנׁשמה, ׁשהיא הּכֹולל, ְִֵֵֶֶֶַַָָָֻׂשכל

ּבבחינת ידּה, על לב)מתנהגים :(איוב ְְֲִִִִַַַָָ
ׁשהּנׁשמה – ּתבינם ׁשּדי ְְְְִִֵֶַַַַָָונׁשמת
הּנׁשמה ּכן ועל ּבהם. הּׂשכל ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹופע
ּכללּיּות ׁשהּוא ׁשמים, ְְִִִֵֶַָָנקראת

ׁשּכתּוב ּכמֹו נ)הּגלּגּלים, יקרא(תהלים : ְְְִִֶַַַָָ
הּנׁשמה זֹו – מעל הּׁשמים (סנהדריןאל ְִֵֶַַַָָָָ

הּכֹולל,צא:) מנהיג הּוא הּנׁשמה ּכי .ְְִִֵַַַָָ
ּכן ועל ּכּנ"ל. הּגלּגּלים ּכל ְְִֵֶַַַַַַָׁשל
ׁשם על ּגלּגלּתא, נקראת ְְְְִֵֵַַַַָָָהּנׁשמה
ידּה. על ׁשּמתנהגים הרקיע ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּגלּגּלי
הּגדֹולֹות הּנׁשמֹות אּלּו ּכן ְְְֵֵַַַָועל
יֹודע מי ּכי העּבּור, ּבסֹוד ְְִִִִִֵַָּבקיאין
הּנׁשמֹות ואּלּו הּמנהיג. ּכמֹו ְְְְְִֵַַַַָָָָהנהגתם
ּגּוף, להם ׁשּיהיה צריכין ְְְִִִֶֶֶַָהּגדֹולֹות

ד)ּבבחינֹות ּבחינֹות(ישעיה הארץ, ּפרי : ְְְִִִִֶָָ
ּכׁשהאויר ּכי יׂשראל. ּדארץ ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָאוירא
ּדארץ אוירא ּבבחינֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַָמתקּדׁש
והּתבּואה הּפרֹות ּכל אזי ְְְֲִֵֵַַַָָָיׂשראל,
ּומּׁשם האדם, נּזֹון ׁשּמהם ׁשם, ִִֵֵֶֶַָָָָָָהּגדל
הּוא הּכל – זרעּיּות הּטּפה ְִִַַַָָֹּבא
נרקם ּומּׁשם יׂשראל. ארץ ְְְִִִִִֵֶֶָָָּבבחינֹות

ּבבחינֹות קלט)הּגּוף, רּקמּתי(תהלים : ְְִִִַַֻ

ארץ־ ּבחינת – ארץ ְְְִִֶֶֶַַָּבתחּתּיֹות
ּפרי ּבבחינת הּגּוף ואזי ְְְֲִִִִֵַַַַָיׂשראל,
נׁשמה לקּבל ראּוי ואזי ְְֲֵֶַַַָָָָָהארץ,
הּׁשמים אל יקרא ּבבחינת: ְְְִִִִֶַַַָָָּגדֹולה,
זה – הארץ ואל הּנׁשמה, זה – ְְֵֶֶֶֶַַָָָָמעל

סנהדריןהּגּוף לפי)(שם הּנׁשמה ּכי . ְְִִַַָָ
לקּבל יכֹול ונקי, זְך ּכׁשהּגּוף ְְְִֵֶַַַַָָהּגּוף,
יׁש ּכן ועל להפְך. וכן ּגדֹולה, ְְְְְֵֵֵֵֶַָָָנׁשמה
יׁש וכן ּומגּׁשם, עב ׁשּׂשכלם ְְְְִִֵֵֶָָָֻמדינֹות
לפי והּכל וצלּול, זְך ׁשּׂשכלם ְְְְְִִִֶַַָָֹמדינֹות
מּמּנה. הּיֹוצא הּמזֹון לפי ְְִִִֵֶַַַָָָהּמדינה,
מּבחינת ׁשּנתּגרׁשין על־ידי ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָועל
ּבחינת על־ ידי ּדארץ־יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאוירא
ּגּופים להתרּקם יכֹולין אין אזי ְְְֲִִִֵֵַַַַהּנ"ל,
נׁשמה לקּבל יכֹולין ואין ְְְְִִֵֵַַָָזּכים,
סֹוד נלקח ועל־ידי־זה ְְְְִֵֶַַָּגדֹולה,

מאּתנּו: חכמינּווזההעּבּור ׁשאמרּו ְִִֵָָ ֶ ְֲֵֶָָ
לברכה קיב)זכרֹונם ידי(כתובות והיתה : ְְְְִִִָָָָָָ

ּבסֹוד וגֹו' ׁשוא החֹוזים הּנביאים ְְְְִִִֶַַָאל
העּבּור; סֹוד זה – יהיּו לא ְִִִֶַָֹעּמי
זה – יּכתבּו לא יׂשראל ּבית ְְִִִֵֵֵֶַָָֹּובכתב
לא יׂשראל ּבני אדמת ואל ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹסמיכה;
ּבכתב ּכּנ"ל, הינּו ּכמׁשמעֹו. – ְְְְִַַַַַָָיבֹואּו
הינּו סמיכה; זה יּכתבּו לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
רּבי, ּבׁשם ׁשּמסמיכין סמיכה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָעל־ ידי
על־ ידי־ זה הגּונים, ׁשאינם ְֲִֵֵֶֶֶַָאת
וזהּו: ּכּנ"ל. יׂשראל ּכתב ְְְֲִִִֵֶַַַַָמחליׁשין
הינּו יבֹואּו, לא יׂשראל אדמת ְְְְִֵֶַַַָָֹואל
ּדארץ־ אוירא מּבחינת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָׁשּנתּגרׁשין
לא עּמי ּבסֹוד וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְִִֵֶַַַָֹיׂשראל
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ׁשעל־ ידי־ זה העּבּור; סֹוד זה – ְְִִֵֶֶֶַָיהיּו
וכל ּכּנ"ל. העּבּור סֹוד מאּתנּו ְְִִִֵַַַָָָנלקח

הּנ"ל: הּמֹותרֹות על־ידי ְֵֶַַַַָזה

ׁשלמהועל־ידי־זהד עצה לֹו אין ְ ַ ְ ֵ ֶ ְֵֵֵָָ
אינֹו ותמיד ְְִֵָָלעֹולם,
ּתמיד ּוהּוא לנפׁשֹו, עצה לתת ְְְִֵֵַָָָָיכֹול
עצֹות ּבבחינת עצֹותיו ּכל ּכי ְְֲִִִֵַָָָֻמסּפק.

הּטּנפת(ד)נבערֹות ּכי נׁשים, עצת , ְֲִִִִֶַַָָֹ
הּלב, אל עֹולה הּמֹותרֹות ֵֶֶַַָָׁשל

יד)ּבבחינת על(יחזקאל ּגּלּוליהם העלּו : ְֱִִִֵֶֶַַ
ּבית ּכמֹו מטּנף לּבֹו ונעׂשה ְְְֲִִֵַָָָֻלּבם;
הּנׁשים, עצת מקֹום ׁשהּוא ְֲִִֵֶַַַָהּכּסא,

עילׁש רב מה)ּכמאמר ּכל(גיטין נׁשי : ְֲִֵַַַָָָ
ׁש הּכּסא, ּבבית מסּדרין ּכלמּלי ּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ֲָָעצתם:

ּבאּלּואה נׁשקע ׁשּכבר מי ַ ְְְִִֵֶָָ
ׁשהּוא מים יׁש ִֵֶַַָהּמֹותרֹות,

ּבבחינת הּטּנפת, מּזאת (יחזקאלמטהר ְְִִִִֵֶַַַֹֹ
טהֹוריםלו) מים עליכם וזרקּתי :ְְְֲִִִֵֶַַָ

ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְִִֵֶֶַָֹֻּוטהרּתם
ּבא ואזי אתכם. אטהר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָּגּלּוליכם

ּבבחינת ׁשלמה, לז)לעצה ולא(שם : ְְְְִִֵֵַָָֹ
ולא עֹוד, ממלכֹות לׁשּתי ְְְִֵֵַָָֹיחצּו
ׁשעל־ידי ּבגּלּוליהם; עֹוד ְְְִִֵֵֶֶַַיּטּמאּו
הּנ"ל, והּטּנפת מהּגּלּולין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּנטהרין
ממלכֹות לׁשּתי יחצּו ולא ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹעל־ ידי־ זה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו עצֹות, ּבחינת ד)– :(דניאל ְְִֵֶַָ
לעצה ׁשּזֹוכה הינּו עלְך; יׁשּפר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָמלּכי

הּנ"ל הּמים על־ ידי ּכי ְְִִֵֵַַַַַָׁשלמה,
ּבבחינת ׁשלמֹות, עצֹות אצלֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַנעׂשים

כ) איׁש:(משלי ּבלב עצה עמּקים מים :ְֲִִִֵֵַָֻ
מחלקת,ואּלּו ּבחינת הם הּמים ְ ֵ ְֲִִֵֶַַַַֹ

כ)ּבחינת ּכן(במדבר ועל מריבה. מי : ְְְִִֵֵַַָ
ּבחינת ּפלגּתא, נקרא (תהליםמחלקת ְְְְֲִִֶַַָָֹֻ

מּכלסה) ּכי מים. מלא אלקים ּפלג :ֱִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשאלֹות ּבחינת ספר, נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹמחלקת
ׁשאלה היא הּמחלקת ּכי ְְֲִִֵֶַַָֹּותׁשּובֹות.
והּוא עליו, וׁשֹואלין ׁשּמקׁשין ְְְְְֲִִֶַָָָֻוקׁשיא,
מׁשיב הּוא ועל־ ידי־ זה ּבתׁשּובה, ְְְִִֵֵֶַָָׁשב
ּבחינת מּזה ונעׂשה הּׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּומתרץ
על־ידי ּכי ּותׁשּובֹות. ׁשאלֹות ְְְִֵֵֵֶַספר
נתחּדׁשים על־ ידי־ זה ְְְְִִֵֶַַַָהּתׁשּובה,
ּכּמה יׁש ּכי ספרים. ּכּמה ְְִִֵֶַַָָָאצלֹו
להיֹות עתידים וגם עכׁשו, ְְְְֲִִִִַַָָספרים
צריכים וכּלם ספרים, ּכּמה ְְְִִִַָָָֻעֹוד
לֹו היה ּכׁשּלא ּובּתחּלה ְְְִֶַָָָָָֹלהעֹולם.
הּספרים ּכל היּו אזי חכמים, ְֱֲֲִִַַַָָָָאמּונת
עליהם, מלעיג היה ּכי ּכלא, ְְְֲִִֵֶֶַָָֹאצלֹו

ׁשּכתּוב יב)ּכמֹו ספרים(קהלת עׂשֹות : ְְֲִֶָָ
וכּו', הרּבה ולהג קץ אין ְְְְֵֵֵֵַַַַהרּבה
ספריהם, רּבּוי על ׁשּמלעיג ְְְְִִִֵֶֶַַַּדהינּו
ּוכׁשּׁשב אצלֹו. ּכלא ּכּלם ְְְֲֶֶַַָָֹֻואזי
אצלֹו נתחּדׁש אזי על־ זה, ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבתׁשּובה
ונחׁשבים חֹוזרים ּכי ספר, ּפעם ְְְֱִִִֵֶֶַַָָּבכל
היּו ׁשּבּתחּלה הּספרים ּכל ְְְִִֶֶַַָָָָאצלֹו
ּכי הּמחלקת, לפי והּכל ּכלא. ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹּבעיניו
ּבהּמחלקת, ּומתּבֹונן מסּתּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַֹהּוא

יט.(„) ישעיה
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ּבאּלּו ּכְך, חֹולקים הם מה ְְְִִֵֵֵָָמּפני
ועל־ ידי־ אחר, ּבאפן ולא ְְְְִִֵֵֶַַַֹֹהּדּבּורים,
ּבתׁשּובה, לׁשּוב איְך מתּבֹונן ְְִִֵֵֶָָזה

ח האמּונת מּׁשםּולתּקן ּכי כמים, ְֱֲִִִֵַַָָָ
ׁשּפגם על־ ידי הּמחלקת, ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹנמׁשְך
לפי הּתׁשּובה, ּולפי חכמים. ְְְֱֲִִִֶַַָָּבאמּונת
אל וׁשב חֹוזר הּוא ּכן ְֲֵֵֶֶַַָֹהּמחלקת,
נתחּדׁש כן ּוכמֹו חכמים, ְְֱֲִִֵֵַַָאמּונת
ּבעיניו ונחׁשב חֹוזר ּכי ספר, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָאצלֹו
וכן ּכלא. ּבעיניו ּבּתחּלה ּׁשהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹמה
ּכן הּמחלקת, לפי ּפעם ְְֲִֵֶַַַַָֹּבכל
האמּונת אל וחֹוזר ׁשּׁשב ְְֱֵֶֶַַָָָהּתׁשּובה,
ספר אצלֹו נתחּדׁש כן ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָחכמים,
עֹוד ּבעיניו ונחׁשב חֹוזר ּכי ְְֱִֵֵֵֶַָָאחר,
היה ׁשּבתחּלה אחר, ספר ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיזה
ּכּנ"ל. ּכלא ּבעיניו והיה עליו, ְְְְִֵַַַָָָָָֹמלעיג
ספר. נעׂשה הּמחלקת על־ ידי ּכן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ּבחינת לא)וזה איׁש(איוב ּכתב וספר : ְְְִִֵֶֶַַָ
נעׂשה ּומחלקת ריב ׁשעל־ידי – ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַֹריבי

ׁשאמּונתםויׁשספר. הּדֹור, צּדיקי ְֵֶ ֵ ֱִֵֶַַָָ
יׁש ואף־ על־ּפי־כן ּבוּדאי, ְְְִֵֵֵַַַַָׁשלמה

ּבבחינת הּוא מחלקת, (ישעיהעליהם ְֲֲִִֵֶֶַַֹ
וכּו',נג) נׂשא רּבים חטא והּוא (שם): ְְְִֵַָָ

לֹו ׁשּיׁש הינּו יסּבל; הּוא ְְֲִֵֶַַָֹֹועונֹותם
ועל־ידי העֹולם. ּבׁשביל ְְְֲִִֵֶַַָָֹמחלקת
זה ידי על עליו, ׁשּיׁש ְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמחלקת
ההמֹון אצל חכמים האמּונת ְֱֲֲִֵֵֶַַַָָמתּקן

מחלקתויׁשעם: עליהם ׁשּיׁש ְָ ֵ ֲֲֵֵֶֶֶַֹ
ּבעצמן, אמּונה להם ׁשאין ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחמת

ּתֹורה ּבחּדּוׁשי מאמינים ְְֲִִִֵֵַָָואינם
ואינם מחּדׁשים, ׁשהם ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשּלהם
יתּברְך להּׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָמאמינים
ׁשּלהם. מחּדּוׁשים ּגדֹולים ְֲִִִִֵֶֶַָׁשעׁשּועים
אמּונה להם ׁשאין ְְֱֵֵֶֶֶַָָועל־ ידי־ זה
הם על־ ידי־ זה עצמן, ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָּבחּדּוׁשים
ּכן ועל ׁשּלהם. ּבהחּדּוׁשין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמתרּׁשלין
הם ועל־ ידי־ זה מחלקת, עליהם ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּבא
ונחׁשבים וחֹוזרים ּבתׁשּובה, ְְְְֱִִִִֶָָָׁשבים
וחֹוזרים ׁשּלהם, חּדּוׁשין ְְְִִִֶֶֶָָאצלן

ספר:ּומחּדׁשים, מּזה ונעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַ
למעלה,ולפעמים ספר מּזה נעׂשה ְ ִ ְ ָ ִ ְְֲִֵֶֶֶַַָ

וזה ּומקׁשה, ׁשֹואל ׁשּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשעל־ידי־זה
מׁשיב ועל־ ידי־ זה ּבתׁשּובה, ְְְִִֵֵֶַָָׁשב
ספר נעׂשה זה ידי על – ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָּומתרץ

ּבבחינת ג)למעלה, נדּברּו(מלאכי אז : ְְְְְִִִַַָָ
ה' וּיקׁשב רעהּו אל איׁש ה' ְְִִֵֵֵֵֶַַיראי

ספר: ויּכתב ְִִֵֵֶַַַָוּיׁשמע

ּכלועל־ידי־זהו נמּתקים ְ ַ ְ ֵ ֶ ְִִָָ
ְִִַהּצמצּומים,

איזה ׁשּיׁש מקֹום וכל הּדינים. ְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהם
על־ על־ידי־זה, נמּתק וצמצּום, ְְְְִִִֵֶַַָּדין
ׁשעל־ ידי־ חכמים, אמּונת ּתּקּון ְְֱֲִִֵֵֶַַָידי
הּתֹורה ׁשל הּספרים נתרּבין ְְִִִֶֶַַַָָזה
ּכל ׁשל המּתקֹות ּכל ּכי ְְִֶַַָָָָהּקדֹוׁשה.
על־ידי הּוא והּדינים ְְְִִִִֵַַַהּצמצּומים
ּבמחׁשבה ּכּלם ּכי ְֲִֵֶַַָָָֻהּׂשכל,

ׁשרׁש(ה)אתּברירּו הּוא ׁשהּׂשכל . ְְִִֵֶֶֶַֹ
ּכי הּדינים. נמּתקים וׁשם ְְִִִִִִִַַָָהּדינים,

ע"ב.(‰) רנד דף פקודי זוהר עיין
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ּבׁשרׁשֹו אּלא נמּתק הּדין וכל(ו)אין , ְְְְִִֵֶַָָָָ
נמּתק ׁשּיהיה צריְך וצמצּום ְְְְִִִִִֶֶָָּדין
ויׁש ׁשרׁשֹו. ׁשּׁשם לֹו, הּׁשּיְך ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּׂשכל
ידֹו ׁשעל ׂשכל, וצמצּום צמצּום ְְְְִִֵֶֶַָָלכל
ׁשּכל עּלאה, חכמה יׁש אְך ְְִִֵֶַָָָָָָנמּתק.
ּומקּבלין ׁשם, ּכלּולים ְְְְִִַַָָהחכמֹות
ּכל נמּתקים ׁשם ּכן ועל ְְִִִֵַָָָָמּׁשם,
אי ּפרטּיים ּבהּׂשכלּיים ּכי ְְְִִִִִִִִִַַָהּדינים.
הּׂשכל ּבזה אם ּכי להמּתיק, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָאפׁשר
ׁשהּוא הּצמצּום, לזה הּׁשּיְך ְְְִֶֶַַַַָָּדיקא
חכמה ּבחינת על־ידי אבל ְְְְֲִֵַַָָָָׁשרׁשֹו;
נמּתקים ׁשם מּכּלם, ׁשּכלּול ְִִִִֶָָָָָָֻעּלאה
ּכּלם. הּדינים וכל הּצמצּומים, ְְִִִִַַָָָֻּכל
מחכמה יֹוצאת ׁשהיא ְְִֵֵֶַָָָוהּתֹורה
עּלאה מחכמה אֹוריתא ּכי ְְִִִֵַָָָָָָָעּלאה,

סב)נפקת דף בשלח יכֹולה(זוהר ואין , ְְְֵַָָ
ּכׁשּיׁש ּכי־אם עּלאה, מחכמה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלקּבל

ּוׁשלמּות ׁשלמּות. היאלּה הּתֹורה, ְְִֵֵַָָ
ּתֹורה ּכי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְִֵֶֶַַָָעל־ ידי
על־ ּכי־ אם ׁשלמּות, לּה אין ְְִִִֵֵֶַָָׁשּבכתב
על־ידי ועל־ּכן ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָידי
על־ידי ׁשּנתחּדׁשים הּנ"ל, ְְְְִִִֵֶַַַַַָהּספרים
איׁש ּכתב וספר ּבבחינת: ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּמחלקת,
הרּבה ספרים עׂשֹות ּבחינת: ְְְֲִִִִֵַַָריבי,
הּתֹורה. נׁשלם על־ידי־זה קץ, ְְִֵֵֵֶַַָָאין

ּבבחינת הּתֹורה כד)ואזי, לּוחֹות(שמות : ְֲִִַַַַָ
מּבחינת הארה ׁשּמקּבלת – ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהאבן

ׁשתּיה ׁשּבעֹולם,(ז)אבן ּדבר ּכל ּכי . ְִִֶֶֶָָָָָָ

ואיכּות, ּבכּמּות אחר צמצּום לֹו ְְְִֵֵֵַַיׁש
ּכּלם ׁשּבעֹולם, הּצמצּומים ְְִִֶַָָָָֻוכל
הׁשּתת ׁשּמּמּנּו ׁשתּיה, ּבאבן ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻנרׁשמים
וׁשם מּמּנּו, מקּבלים וכּלם ְְְְִִֶַָָָָֻהעֹולם,
ּבחינת הּוא ּכי הּדינים, ּכל ְְִִִִַַַַָָהמּתקת
קדׁשים. קדׁשי ּבחינת עּלאה, ְְְֳִִִֵַָָָָָָחכמה

קדׁש נקרא הּׂשכל וכּלם(ח)ּכי , ְְִִֵֶֶַָָֹֻ
קדׁשי ּבבחינת ונכללים ְְְְְְִִִִִֵַַָָמקּבלים
עּלאה, חכמה ּבחינת ׁשהּוא ְְֳִִִֶַָָָָָקדׁשים,
ּכל המּתקת ּומּׁשם מּכּלם. ְִִֶַַָָָָָֻׁשּכלּול
ּגם ּכי ּובכללּיּות. ּבפרטּיּות ְְִִִִִִִַַָָהּדינים,

ּבפרט הּדין ּבאיזהּכׁשּממּתיקין , ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
ּכן ּגם צריכין צמצּום, איזה ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַׂשכל
הּנ"ל, העליֹון מהּׂשכל ּכח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹלהמׁשיְך
הּפרטי הּׂשכל לזה ּכח ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכדי
ּבכללּיּות, וכן הּדין. ְְְְִִִִֵַַָלהמּתיק
צמצּום מאיזה הּדינים ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָלהמּתיק
ּכי־ אם להמּתיק אפׁשר אי ְְְְִִִִִֶֶֶַָׁשּיהיה,
ּבחינת העליֹון, הּׂשכל ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָעל־ ידי

ׁשתּיה אבן ּבחינת קדׁשים, (ט)קדׁשי ְְְֳִִִֵֶֶַָָָ
על ׁשלמּות לּה יׁש ּוכׁשהּתֹורה ְְֵֵֶַַַַָָּכּנ"ל.
מקּבלת אזי ּכּנ"ל, הּספרים ְְְֲִֵֶֶַַַַַָידי
לּוחֹות ּבבחינת עּלאה, ְְִִִֵַָָָָמחכמה
ואזי ׁשתּיה, אבן ּבחינת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָהאבן,
ּכל ונמּתקים החכמֹות, ּבכל ְְְְְִִַַַַָָָָמׁשּפעת

ּבבחינת כ)הּדינים, עזרָך(תהלים יׁשלח : ְְְְִִִִִֶַַַ
והיׁשּועה, העזר ׁשעּקר – ְְִִֵֶֶֶַַָָֹמּקדׁש
הּוא הּדינים, המּתקת ּבחינת ְְִִִֶַַַַָׁשהּוא

(Â).יא פרק ג, שער חיים ע"ב.(Ê)עץ רלא דף ויחי זוהר סא.(Á)עיין דף אחרי זוהר עיין(Ë)עיין
עקב. פרשת ובתנחומא רלא, דף ויחי זוהר
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ׁשּנקרא הּׂשכל על־ ידי הינּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹמּקדׁש,
אֹותּיֹות וזה ּכּידּוע. "ׁשתּיה",קדׁש ְְִֶֶַַָֹ ִ ָ 

(לשוןענני.יּדיׁשויּתןהראׁשי־ ּתבֹות: ֵֵֶָ ָ ִַ ַַ ֲִֵ
איש כתב וספר יענני שדי תוי הן לא: איוב המקרא

ּבחינתריבי) הינּו – ׁשּדי ּתוי הן .ְְִִֶַַַַָ
הּצמצּומים ּכל ׁשל ְְִִִֶַָָהרׁשימֹות
ּבתֹוְך ׁשּבאים על־ידי ְְְִִִֵֶַָָנמּתקין

וזהׁשתּיה, הּנ"ל. ׁשתּיה אבן ּבחינת ְ ִ ָ ְְְִִֶֶֶַַַָ
ּבבחינת: ההמּתקה, ּבחינת – ְְְֲִִִִֵַַַַַָָיענני
ּתוי הן וזה: ּכּנ"ל. מּקדׁש עזרָך ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹיׁשלח
– ריבי איׁש ּכתב וספר יענני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּדי
רּבּוי הינּו ּכּנ"ל, ּכתב וספר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָׁשעל־ידי
הּמחלקת על־ידי ׁשּנעׂשין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹהּספרים
ׁשלמּות, להּתֹורה יׁש ׁשאז ְְֵֵֶַַַָָּכּנ"ל,
מחכמה הּכֹולל, מּׂשכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּומקּבלת
ׁשתּיה אבן ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶַָָָעּלאה,
– יענני ׁשּדי ּתוי הן על־ ידי־ זה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָּכּנ"ל,
ּבחינת על־ידי ההמּתקה, ְְְְִִֵַַַַַָָּבחינת
ׁשתּיה מאבן ׁשּמקּבלין האבן, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָלּוחֹות

ַַּכּנ"ל:

ראׁש־וזהּוז על ּׁשּנֹוסעין מה ּבחינת ְ ֶ ְְִִֶַַַֹ
ראׁש־ ּכי לצּדיקים. ְִִִַַָָֹהּׁשנה
ּכל ׁשל ּדדינא יֹומא הּוא ְִֶַָָָָָהּׁשנה
עם ּבא ואחד אחד וכל ְְִֶֶַָָָָָָהּׁשנה,
הּדֹור, הּצּדיק אל וצמצּומיו ְְְִִֶַַַָָֻקדּׁשתֹו
ּבחינת קדׁשים, קדׁשי ּבחינת ְְְֳִִִֵֶַַָָׁשהּוא

ּבבחינת ׁשתּיה. ב)אבן לה'(שמואל־א ּכי : ְְִִִִֶֶַַָ
עליהם וּיׁשת ארץ ,(י)ּתבלמצּוקי ְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָ

נׁשּתת ׁשעליהם הּצּדיקים, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהם

ּכל נמּתקים ועל־ידי־זה ְְְִִֵֶַָָָָהעֹולם,
ׁשתּיה אבן ּבחינת על־ ידי ְְְִִִִֵֶֶַַַָהּדינים,
יעקב, אבני ּבחינת וזה ְְְֲִֵֶַַַַַֹּכּנ"ל.

ׁשתּיה אבן ּבתֹוְך ּכּלם (ב"רׁשּנכללּו ְְְְִִֶֶֶָָֻ
רלא) ויחי נח: דף זוהר עיין סח, פ' ּכיויצא ,ִ

ּכמֹו אבנים, ּבחינת הם ְְְֲִִֵַַָָהּנפׁשֹות
ד)ׁשּכתּוב אבני(איכה ּתׁשּתּפכנה : ְְְִֵֵֶַַָָ

ּבתֹוְך ונכללים ּבאים וכּלם ְְְְִִִֶָָָֹֻקדׁש;
אבן ּבחינת ׁשהּוא הּדֹור, ְִִֶֶֶַַַַהּצּדיק
ּכל נמּתקים זה ידי ועל ְְְְִִִֵֶַָָָׁשתּיה,

ּכּנ"ל: ְִִַַַהּצמצּומים

ּכלועל־ידי־זהח יחד ׁשּנכללים ְ ַ ְ ֵ ֶ ְִִֶַַָָ
ּכּנ"ל, ְַַַָהּנפׁשֹות
ּבבחינת ׂשמחה, נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָעל־ ידי־ זה

יג) הּנפׁש(משלי ּכי יׂשמח. צּדיקים אֹור :ְִִִִֶֶַַָ
ּבבחינת נר, ּבחינת כ)הּוא ה'(משלי נר : ְְִִִֵֵַַ

נעׂשה יחד ּוכׁשּנכללין אדם. ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָנׁשמת
ׂשמחה, נעׂשה ועל־ ידי־ זה אֹור, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָמהם

יׂשמח: צּדיקים אֹור ְְִִִִַַָּבחינת:

ה'וזה ואמר: ׁשמעֹון רּבי חדי ְ ֶ ֲ ִ ַ ִ ִ ְ ְ ָ ַ 
ּתּמן יראתי, ׁשמע  ָ ַ ִ ֵ ָ ֲ ְ ִ ִ ְ ַ ָׁשמעּתי

למדחל. הוי אמריאּות חבּקּוק ּכי ָ ֲ ֵ ְ ִ ְ ַ ֲִַַָ
וחבריו עקיבא רּבי על זֹו ְֲֲִִֵַַַָָָנבּואה
אהבה ּבהם היה ׁשּלא על־ידי ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתּו
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַָָָָּכמֹו

סב:) ּגבּורֹות(יבמות ּבחינת היּו הם ּכי .ְְִִֵַָ
ולא יחד, נכללּו ולא ְְְְְְִִִַַֹֹוצמצּומים,
ׁשהיּו וחבריו ׁשמעֹון ורּבי ְְְְֲִִִֵֶַַָָנמּתקּו.

(È).ע"ב כו דף סנהדרין ע"ב, לח דף יומא עיין
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אמר: על־ּכן ׁשּלהם, אנןהּתּקּון ֲִֵֶֶַַַָָ ַ 
ּתליא, ּבחינתּבחביבּותא הינּו ַ ֲ ִ ָ ַ ְ ָ ְְִַַ

ועל יחד, ׁשּנכללין ּוכללּות ְְְֲִִֶַַַַָָָָהאהבה
ּכּנ"ל. והּתּקּון ההמּתקה – זה ְְְִֵֶַַַַַָָידי

ּבחינת: ּבא ׁשמעֹון,ּומּזה רּבי חדי ְֲִִֶַָ ִ ַ ִ ִ ְ 
על ׁשּנעׂשה הּׂשמחה, ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָהינּו
אֹור ּבחינת: והאהבה, הּכללּות ְְְְֲִֵַַַָָָידי

יׂשמח: הֹולצּדיקים ואמר: ּפתח ְִִִַָָ ַ ְ ָ ַ ֵ 
וכּו' רכיל הֹול סֹוד. מגּלה  ְ ִ ָ ֵ ֶ ַ ְ ִ ָרכיל

ּדקּיּומא, רּוחא רּוחּה הינּוּדלית ְ ֵ ֵ ָ ְ ִ ָ ְַ
חכמה; מהירּוח הוה הינּומנא,ולא ְְַָָ ָ ֲ ָ ְ ֵ ָ ָ ְַ

ׁשאין על־ידי ּכי ּכּנ"ל, חכמים ְֱֲִִֵֵֶַַַַָאמּונת
רּוח ּבֹו אין חכמים, אמּונת ֱֲִֵַַָּבֹו
ּכּנ"ל. ּבמֹותרֹות נּדֹון ּכי ְְִִַַָָָחכמה,

סֹוד, ּכתבמגּלה ּבּטּול ּבחינת זה ְ ַ ֶ ְְִִֶַַ
מידי הּׂשכל אֹור מקּבלין ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָידנּו,

ּבבחינת ּכּנ"ל, לו)הּסמיכה על(איוב : ְְִִִַַַַַָ
צריכֹות האֹותּיֹות ּכי אֹור. ּכּסה ְִִִִִַַָָּכּפים
הּסמיכה מידי הּׂשכל אֹור ְְִִֵֵֵֶַַַָלקּבל
חכמים, אמּונת ּפגם ועל־ ידי ְְְֱֲִֵַַַַַָּכּנ"ל,
זה ידי על רכיל, הֹולְך ּבחינת ְְִִֵֵֶֶַַָׁשהּוא
אֹור ונסּתּלק ׁשּנתּגּלה סֹוד, ְְְְִִֵֶֶֶַַַמגּלה
עּמי ּבסֹוד – ועל־ידי־זה ּכּנ"ל, ְְְִֵֵֶֶַַַַַהּׂשכל

ּכּנ"ל: יהיּו מכּסהלא רּוח ונאמן ְְִַַֹ ֶ ֱ ַ ַ ְ ַ ֶ 
– ּדקּיּומא רּוחא ּבּה ּדאית  ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ָּדבר,
על־ חכמים, אמּונת ּבחינת ְְֱֲִִֵַַַַָעל־ ידי
על ּבחינת: ּדבר, מכּסה ְְְִֵֶֶַַַָָידי־זה,

ּכּנ"ל: אֹור ּכּסה ִִַַַַָּכּפים
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L¯‚˙e .˙Ó‡a E˙„B·ÚÏ e�aÏÂÌÈÏeaÏa È�ÈÓ Ïk e�alÓe e�zÚcÓ Ïh·˙e ˜Á¯˙e ¿ƒ≈«¬»¿∆¡∆¿»≈¿«≈¿«≈ƒ«¿≈ƒƒ≈»ƒ≈ƒ¿ƒ
˙‡ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏe ¯‰ËÏ ‰kÊ�Â .Ì‰a e�Ïb¯‰L ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ È�ÈÓ ÏÎÂ ÌÈÚ »̄ƒ¿»ƒ≈«¬»»∆À¿«¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿«≈¿ƒ¿…∆
‡ÏÂ ÌÈÁe¯Ò ÌÈ�LÚ‰ ÏkÓe ÌÈÎeÏÎÏÂ ˙BÙBpË È�ÈÓ ÏkÓ e�··Ïe e�z·LÁÓe e�ÁÓ…≈«¬«¿≈¿»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¬»ƒ¿ƒ¿…
e�··Ïe e�z·LÁÓe e�ÁÓ ˙‡ Lc˜Ï ‰kÊ�Â ,ÏÏk e�zÚ„Â e�aÏ ÏÚ e‡B·È ‡ÏÂ eÏÚÈ«¬¿…»«ƒ≈¿«¿≈¿»¿ƒ¿∆¿«≈∆…≈«¬«¿≈¿»≈
ÏeaÏa ÌeL ÈÏa „ÈÓz ˙BLB„˜ ˙B·LÁÓÏ ‰kÊ�Â ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰zÚÓ≈«»ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿∆¿«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿

:ÏÏk ˙Úc‰«««¿»

ÌÁ¯˙eÌBÏM‰L CÏÓ ,ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,Ïk ÔB„‡ ÌÈÓMaL e�È·‡ e�ÚÈLB˙Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿ƒ≈»ƒ∆«»«ƒ¬…¬«»∆∆∆«»
˙B·È¯Ó È�ÈÓ ÏkÓ e�ÏÈv˙Â ,ÌBÏLÂ ÌÈiÁÂ ‰Î¯a e�ÈÏÚ CÈLÓ˙Â ,BlL∆¿«¿ƒ»≈¿»»¿«ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈¿ƒ
e�È�ÙlÓ ÔËN ¯Ò‰Â ÔB‚ÈÂ ·Ú¯Â ·¯ÁÂ ¯·c ·ÈB‡ e�ÈÏÚÓ ¯Ò‰Â e�„Úa Ô‚‰Â .˙˜ÏÁÓe«¬…∆¿»≈«¬≈¿»≈≈»≈≈∆∆¿∆∆¿»»¿»¿»≈»»ƒ¿»≈
ÏkÓ e�ÏÈv‰ ,˙ei�Áe¯Â ˙eiÓL‚a e�ÈÙ„B¯Â e�·ÈB‡ „iÓ ‡� e�ÏÈv‰ .e�È¯Á‡Óe≈«¬≈«ƒ≈»ƒ«¿≈¿¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈ƒ»
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,ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ ÏkÓe e�LÙ� ÏÚ Ú¯ ÌÈ¯·Bc‰ ÌÈ�ÈLÏn‰ ÏkÓe ÌÈ‡�BO‰Â ÌÈ˜ÏBÁ‰«¿ƒ¿«¿ƒƒ»««¿ƒƒ«¿ƒ»««¿≈ƒ»«¿«¿¿ƒ
‰¯‰Ó ,‰Ú¯Ï e�ÈÏÚ ÌÈÓw‰ ÏÎÂ ,"‰iLz Ì‰È„È ‰�LÚz ‡ÏÂ" ,Ì‰Èt ˙‡ ¯kÒ˙Â¿ƒ¿…∆ƒ∆¿…«¬∆»¿≈∆Àƒ»¿»«»ƒ»≈¿»»¿≈»
e¯ac ,¯Ù˙Â ‰ˆÚ eˆÚ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ì‰a Ìi˜ÈÂ .Ìz·LÁÓ Ï˜Ï˜Â Ì˙ˆÚ ¯Ù‰»≈¬»»¿«¿≈«¬«¿»ƒÀ«»∆ƒ¿»∆»À≈»¿À»«¿
˙B·LÁÓ ‡È�‰ ,ÌÈBb ˙ˆÚ ¯ÈÙ‰ ‰Â‰È" :¯Ó‡�Â ."Ï‡ e�nÚ Èk ,Ìe˜È ‡ÏÂ ¯·„»»¿…»ƒƒ»≈¿∆¡«¿…»≈ƒ¬«ƒ≈ƒ«¿¿
˙eiÓL‚a ‡Ï ,ÏÏk ˙˜ÏÁn‰ e�Ï ˜ÈfÈ ‡lL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a e�ÏÈv‰Â e�¯ÓLÂ ."ÌÈnÚ«ƒ¿»¿≈¿«ƒ≈¿«¬∆»«ƒ∆…«ƒ»««¬…∆¿»…¿«¿ƒ
e�È‡ËÁ Ïk ÏÚ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ˙˜ÏÁn‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ� ˜¯ ,˙ei�Áe¯a ‡ÏÂ¿…¿»ƒ«ƒ¿∆«¿≈««¬…∆»ƒ¿»¿≈»«»¬»≈
ÌÈÓÎÁ „B·Îa ÈzÓ‚t ¯L‡ ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡ Ì‚t ÏÚ Ë¯Ù·e ,e�ÈÚLÙe e�È˙B�BÂÚÂ«¬≈¿»≈ƒ¿»«¿«¡«¬»ƒ¬∆»«¿ƒƒ¿¬»ƒ
Ì‰È¯·„ eÈ‰Â ,˙Ó‡a ˙eÓÏLa Ì‰· Èz�Ó‡‰ ‡ÏÂ ,ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒ·e ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿…∆¡«¿ƒ»∆ƒ¿≈∆¡∆¿»ƒ¿≈∆

:ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒÂ Ì‰È¯·c È�ÈÚa ÌÈ·eLÁÂ ÌÈ¯˜È eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯˙BÓÏ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ«¬ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆«¿ƒ

‡p‡ÏkzÒ‰Ïe ,ÈLÙ� ÏÚ ÒeÁÏ ‰kÊ‡L ,‰Ê Ïk Ôw˙Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ ‰Â‰È »»¿…»«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«≈»∆∆∆¿∆»««¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÎÈ‰ „Ú ,ÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁL ˙˜ÏÁn‰ CBzÓ ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ïe ,·ËÈ‰ ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ≈≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ««¬…∆∆¿ƒ»««≈»

k Ôw˙Ïe ,‰Ê ÏÚ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏÂ ,ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡a ÈzÓ‚t.‰zÚÓ ÈNÚÓ Ï »«¿ƒ∆¡«¬»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»«∆¿«≈»«¬«≈«»
‰kÊ‡Â ,Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ÈÏ·ÏÂ ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈÓÎÁ‰ È¯·c Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â¿∆¿∆¿«≈ƒ¿≈«¬»ƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…¿∆¿∆
ÏÎÂ ,ÌÈ�È�tÓe ÊtÓ È�ÈÚa ÌÈ¯˜È eÈ‰ÈÂ ,ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒ Ïk È�ÈÚ· e·LÁÈÂ e¯ÊÁiL∆«¿¿¿À¿¿¿≈«»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»
„‡Ó ea¯˙ÈÂ .ÌÈizÓ‡‰ ÌÈÓÎÁ‰ È¯·cÓ ¯ÙÒÂ ¯ÙÒ Ïk „‚� ÈÏˆ‡ eÂLÈ ‡Ï ÌÈˆÙÁ¬»ƒ…ƒ¿∆¿ƒ∆∆»≈∆»≈∆ƒƒ¿≈«¬»ƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«¿…
‰È‰iL ,˙eÓÏLa e�˙·eLz È„ÈŒÏÚ ‰kÊ�Â .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ÌÏBÚa ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ«¿ƒ»»«≈≈¿ƒ¿∆«¿≈¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆
È‡¯È e¯a„� Ê‡" :·e˙kL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ LB„˜ ¯ÙÒ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈∆≈∆»¿«¿»»»»∆¿¿∆»»ƒ¿¿ƒ¿≈
‰Â‰È È‡¯ÈÏ ÂÈ�ÙÏ ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kÈÂ ,ÚÓLiÂ ‰Â‰È ·L˜iÂ e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ‰Â‰È¿…»ƒ∆≈≈««¿≈¿…»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»¿»»¿ƒ¿≈¿…»
.˙B�ÈÁa‰ ÏÎa ˙eÓÏLa ,˙Ó‡a ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡Ï ‰zÚÓ e�kÊ˙e ."BÓL È·LÁÏe¿…¿≈¿¿«≈≈«»∆¡«¬»ƒ∆¡∆ƒ¿≈¿»«¿ƒ

‰kÊ�Â‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÌÚt ÏÎa eLcÁ˙ÈÂ ,‰M„˜„ ‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ e¯aÁ˙iL ¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿¿»ƒ«¿≈ƒ¿À»¿ƒ¿«¿¿»««¿»ƒ«¿≈
e�Ïˆ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌlÎa ‰ÓÏL ‰�eÓ‡ e�Ï ‰È‰ÈÂ ,‰LB„w‰ e�˙¯B˙a¿»≈«¿»¿ƒ¿∆»¡»¿≈»¿À»¿…ƒ¿∆∆¿≈
Le¯c ÊÓ¯ ËLÙa ÌÈ¯a„Ó‰ Ô‰ ,‰LB„w‰ e�˙¯B˙ È�È�ÚÓ ¯a„n‰ ¯ÙÒ ÌeL ¯˙BÓÏ¿»≈∆«¿«≈≈ƒ¿»≈»≈«¿»≈«¿«¿ƒƒ¿»∆∆¿
Ô‰ ,˙B·eL˙e ˙BÏ‡Le ÌÈ˜ÒBt‰ È¯ÙÒ Ô‰ ,ÌÈ¯‡·Ó‰Â ÌÈL¯ÙÓ‰ È¯ÙÒ Ô‰ ,„BÒ≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿≈
ÌM‰Ï ˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLÂ ÌÈÈecÂe ˙BLw·e ˙BpÁ˙e ˙BlÙ˙ È¯ÙÒ Ô‰ ,¯ÒeÓ È¯ÙÒƒ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
ÌÈ·eLÁ eÈ‰È Ìlk ,‰LB„w‰ e�˙¯B˙ È�È�Úa ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈ¯ÙÒ È�ÈÓ ÏÎÂ ,C¯a˙Èƒ¿»«¿»ƒ≈¿»ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»≈«¿»À»ƒ¿¬ƒ
ÌÈ„È˙Ú‰ Ô‰ ,¯·Î e¯aÁ˙pL Ô˙B‡ Ô‰ ,¯ÙÒÂ ¯ÙÒ Ïk ,„‡Ó e�È�ÈÚa ÌÈ¯˜ÈÂƒ»ƒ¿≈≈¿…»≈∆¿≈∆≈»∆ƒ¿«¿¿»≈»¬ƒƒ
,e�ÈÓÈ C¯‡Â e�ÈiÁ Ì‰ Èk ,Ìlk ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡Â ,ÌÏBÚ‰Ï ÌÈÁ¯ÎÓ ÌlÎ Èk .¯aÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒÀ»À¿»ƒ¿»»¿»¿ƒƒÀ»ƒ≈«≈¿…∆»≈
CÏÓe ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ È¯·c ÏB˜a „ÁÈ ‰‡¯Èa ÌÈÚÈÓLÓe ,ÌÏBÚ Ìe¯a ÌÈ„ÓBÚ ÌlÎÂ¿À»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¿ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ∆∆
Êe�b‰ ·Bh‰ E�Bˆ¯Ó ÌÈ¯a„Ó ÌlÎÂ ,ÌÈLB„˜ Ìlk ÌÈ¯e¯a Ìlk ÌÈ·e‰‡ Ìlk ,ÌÏBÚ»À»¬ƒÀ»¿ƒÀ»¿ƒ¿À»¿«¿ƒ≈¿¿««»
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ÊtÓe ·‰fÓ ÌÈ„ÓÁ�" ÌlÎÂ ,E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ÌÈ¯¯BÚÓ ÌlÎÂ .‰LB„w‰ E˙¯B˙a¿»¿«¿»¿À»¿¿ƒ«¬»¿¿ƒ¿»∆¿À»∆¡»ƒƒ»»ƒ«
:"ÌÈÙeˆ ˙Ù�Â L·cÓ ÌÈ˜e˙Óe ·»̄¿ƒƒ¿«¿…∆ƒ

¯B�Ba‡ÏÂ ‚ÈÚÏ‡ ‡lL È�ÏÈv˙Â „ÈÓ˙ È�¯ÓL˙Â ,ÌÈˆÏ ˙kÓ È�ÏÈv‰ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ≈ƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…«¿ƒ¿…
‰Lw‰ L�ÚÓ È�ÏÈv˙Â ,‰LB„w‰ E˙¯BzÓ ¯ÙÒ ÌeMÓ ÌBÏLÂ ÒÁ ıˆBÏ˙‡∆¿≈«¿»ƒ≈∆ƒ»¿«¿»¿«ƒ≈ƒ≈…∆«»∆
,ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ˙Á˙B¯ ‰‡Bˆa ÔBc� ‡e‰L ÌÈÓÎÁ È¯·c ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Ï ÚÈbn‰ ¯n‰Â¿««««ƒ«¿««¿ƒ«ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿»«««¬»»ƒ¿»
‰Âk‡ ‡lL È�¯ÓL ,ÌÏBÚÏ ÌBÏLÂ ÒÁ ‰Ê ÔBÚa ÏLk‡ ‡lL ‡� È�¯ÓL ‡� È�ÏÈv‰«ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»∆…∆»≈∆»∆«¿»¿»»¿≈ƒ∆…∆»∆
ÌeL ÈÏÚ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz Ì„B·Îa ¯‰f‡Â .‰M„˜c ÌÈizÓ‡ ÌÈÓÎÁ ÏL ÔzÏÁ‚a¿««¿»∆¬»ƒ¬ƒƒƒƒ¿À»¿∆»≈ƒ¿»»ƒ¿…ƒ¿∆»«
EÈ„ÒÁa È�ÚÈLB‰ ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚ .‰M„˜„ ÈzÓ‡ ÌÎÁ ÌeMÓ ‡„Ù¿̃≈»ƒ»»¬ƒƒƒ¿À»»¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒ≈ƒ«¬»∆

:ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ

È�kÊÂ˙B‚‰ÏÂ ‰ÏB„‚ ‰ÚÈ‚Èa ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ÚbÈ˙‰Ï ‰kÊ‡L ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ∆∆¿∆¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿»ƒƒ»¿»¿«¬
ÌÈizÓ‡ ÌÈLecÁ LcÁÏe ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡L „Ú ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ da»»»»¿»«∆∆¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¬ƒƒƒ
‰kÊ‡Â .E„B·Î ‡qk È�ÙÏ ÔBˆ¯Ïe ˙Á�Ï EÏ eÈ‰iL ÌÈLecÁ ,‰LB„w‰ E˙¯B˙a¿»¿«¿»ƒƒ∆ƒ¿¿¿««¿»ƒ¿≈ƒ≈¿∆¿∆¿∆
‰È‰˙Â .„ÈÓz ‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈLecÁ LcÁÏ ÊÚ ÏÎa Ê¯cÊ‰Ïe ın‡˙‰Ïe ˜fÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈¿»…¿«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ¿∆
ÈÏÚ ÌÁ¯˙ ‰z‡Â .‰LB„w‰ E˙¯B˙a „ÈÓ˙ ‰ÊeÁ‡Â ‰˜e·„e ‰¯eL˜ Èz·LÁÓ«¬«¿ƒ¿»¿»«¬»»ƒ¿»¿«¿»¿«»¿«≈»«
ÈÁe¯ ÈLÙ�Ï Ôew˙ eÈ‰iL ÌÈLecÁ ,ÌÈizÓ‡ ‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈLecÁ ˙Ú ÏÎ· ÈÏ ÚÈtL˙Â¿«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»¬ƒƒƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
È˙�eÓ‡ ˜fÁ˙e .‰f‰ ÌBi‰ „Ú È„BÚÓ Ec‚� ÈzÓ‚tL ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÏÚ ,È˙ÓL�Â¿ƒ¿»ƒ«»«¿»ƒ∆»«¿ƒ∆¿¿≈ƒ«««∆¿«≈¡»ƒ
ÌÈÚeLÚL EÏ LÈÂ ,„‡Ó EÈ�ÈÚa ÌÈ¯˜È ÈlL ÔÈLecÁ‰L ÈÓˆÚa ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«¬ƒ¿«¿ƒ∆«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿…¿≈¿«¬ƒ
¯‡t˙Ó ‰z‡Â .‰LB„w‰ ‰¯Bza LcÁÏ ‰ÎBÊ È�‡L ¯ea„Â ¯eac ÏkÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆¬ƒ∆¿«≈«»«¿»¿«»ƒ¿»≈
¯ÙÒ ÏÚ ÈlL ÌÈLecÁ‰ Ïk ·zÎÏ È�kÊ˙e .˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa Ì‰a ¯wi˙Óe „ak˙Óeƒ¿«≈ƒ¿«≈»∆¿»»»¿«≈ƒƒ¿…»«ƒƒ∆ƒ«≈∆
ÌÈizÓ‡ ÌÈ¯ÙÒ ,È„È ÏÚ ÌÏBÚa ‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ea¯˙ÈÂ ,·Bh‰ E�Bˆ¯k ÏB„b ˙eÊÈ¯Êaƒ¿ƒ»ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿»ƒ«¿≈»»«»ƒ¿»ƒ¬ƒƒƒ

:ÌÈLB„˜e¿ƒ

‡ÏÓÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡Ï ‰¯‰Ó È�kÊÂ ,ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ È˙BÏ‡LÓ ‡lÓ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ«≈ƒ¿¬«¿»¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈»∆¡«¬»ƒ
ÏkÓ e�¯‰Ë˙e ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ e�ÈÏÚ ˜¯Ê˙Â ,˙B�ÈÁa‰ ÏÎa ˙Ó‡a ˙eÓÏLaƒ¿≈∆¡∆¿»«¿ƒ¿ƒ¿…»≈«ƒ¿ƒ¿«¬≈ƒ»
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ" :¯eÓ‡k ,e�ÈÏelb ÏkÓe e�È˙B‡ÓËÀ¿≈ƒ»ƒ≈»»¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…

L˙Â ,"ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÌi˜ÈÂ ,„ÈÓ˙ ‰ÓÏL ‰ˆÚ ÈÏÚ ÚÈt À¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆¿«¿ƒ«»«≈»¿≈»»ƒƒÀ«
:"Ì‰ÈÏel‚a „BÚ e‡nhÈ ‡ÏÂ ,„BÚ ˙BÎÏÓÓ ÈzLÏ eˆÁÈ ‡ÏÂ" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»¿…≈»ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÒeÁ˙BˆÚÓ ,ÌÈL� ˙ˆÚÓ ,˙B¯Ú·� ˙BˆÚÓ È�ËlÓe ,„‡Ó ‰·eÏÚ‰ ÈLÙ� ÏÚ ÏÓÁÂ«¬…««¿ƒ»¬»¿…«¿≈ƒ≈≈ƒ¿»≈¬«»ƒ≈≈
‡ÏÂ ,˙ÈÈzÓ‡‰ E˙ˆÚ ÈpnÓ ÌÈÏÚ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ˆÚÓ ,˙BLeÏÁ¬≈≈»¬»ƒ¿«ƒ¿…«¬ƒƒ∆ƒ¬»¿»¬ƒƒƒ¿…
Èea¯ ÌˆÚ ,‡lk ‡ÓÏÚc dÈ¯Ó Ú„BÈ ‰z‡ Èk ,ÌÏBÚÏ ÌÈzLÏ È˙ˆÚ ˜lÁ˙ƒ̇¿«≈¬»ƒƒ¿«ƒ¿»ƒ«»≈«»≈¿»¿»…»…∆ƒ
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‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯ÈÂ‡‰a ÌÈÓL¯�Â ÌÈ˜˜Á� Ï‡¯NÈ ·˙k ˙M„˜ ÏL ˙BÓÈkÁÓ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿ƒ∆¿À«¿«ƒ¿»≈∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿≈∆
È‰‡Â" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡„ ‡¯ÈÂ‡ ˙M„˜a ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡ Lc˜˙Èƒ¿«≈¬ƒ»»ƒ¿À«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈ƒÀ«ƒ¿»∆»»¡ƒ
ı¯‡ ˙M„˜a ÌÈLB„˜ Ï‡¯NÈ È�a ˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó Ïk eÈ‰ÈÂ ."ËÚÓ Lc˜ÓÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿À«∆∆
e�ÓB˜nÓ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ˙‡Â e�˙B‡ eL¯‚È ‡lL e�¯ÊÚ˙Â e�¯ÓL˙Â .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿≈∆…¿»¿»¿∆»«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
e�¯ÊÚ˙Â .E˙¯B˙Ïe E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ ÌÈ�a „ÈÏB‰Ï e�kÊ˙e .ÌÏBÚÏ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿«»ƒ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿»∆¿««¿≈
,ÌÈLB„˜e ÌÈkÊ ÌÈÙeb „ÈÏB‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰ÏB„‚ ‰M„˜a e�‚eeÊÂ e�˙ÏÈÎ‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ»≈¿ƒ≈ƒ¿À»¿»«∆ƒ¿∆¿ƒƒ«ƒ¿ƒ
‰‚O‰ Ì‰Ï ‰È‰iL ,˙BLB„˜ ˙BÓL� ,˙BÏB„b ˙BÓL� Ïa˜Ï ÌÈe‡¯ ÌlÎ eÈ‰iL∆ƒ¿À»¿ƒ¿«≈¿»¿¿»¿∆ƒ¿∆»∆«»»
È¯·c‰ ÏÎÂ ÌÈlbÏb‰ ˙ÎeÏ‰z „BÒ ˙Ú„Ï ¯eaÚ‰ „BÒ ÌÏBÚa ‚ÈO‰Ï ekÊiL ,‰ÏB„‚Ì ¿»∆ƒ¿¿«ƒ»»»ƒ»«««¬«««¿«ƒ¿»«¿»ƒ

È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÁ¯a Ì˙B‡ ‚È‰�Ó ‰z‡ ¯L‡ ·Bh‰ E�Bˆ¯k Ì„È ÏÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈepM‰Â¿«ƒƒ«»ƒ«»»ƒ¿¿«¬∆«»«¿ƒ»¿«¬ƒ«¿≈
Èk ,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe" :·e˙kL ‡¯˜Ó ‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂ .ÌÈ‰B·b‰ ÌÈiÏÎO‰Â ˙BÓLp‰«¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒÀ«¿≈»ƒ¿»∆»¿«¿∆«¬ƒ∆ƒ
e¯Ó‡Â ,‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ Ïk ˙‡ ÔeÚÓLÈ ¯L‡ ,ÌÈnÚ‰ È�ÈÚÏ ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿≈≈»«ƒ¬∆ƒ¿¿∆»«Àƒ»≈∆¿»¿

:"‰f‰ ÏB„b‰ ÈBb‰ ÔB·�Â ÌÎÁ ÌÚ ˜«̄«»»¿»««»«∆

‰�˘‰ L‡¯Ï

e�¯ÊÚÂÌLÂ ,‰�M‰ L‡¯ ÏÚ ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ÚÒ�Ï ‰kÊpL ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿»¿≈¿«¬∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«¿«ƒƒ¬ƒƒƒ«…«»»¿»
‰kÊ�Â .‰a¯ ‰·‰‡·e ÏB„b ˙eiÏÏÎa „ÁÈ e�È˙BLÙ� Ïk ÌÈÏÏÎ� eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ»«¿≈««ƒ¿»ƒ»¿«¬»«»¿ƒ¿∆
e�lÎ ‰È‰pL „Ú ,˙Ó‡a ‰ÏB„‚ ‰·‰‡Â ÌBÏL e�È�Èa ‰È‰iL ,ÌÈ¯·Á‰ ˙·‰‡Ï¿«¬««¬≈ƒ∆ƒ¿∆≈≈»¿«¬»¿»∆¡∆«∆ƒ¿∆À»
Ë¯Ù·e ,„ÈÓz ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ� CB˙a ˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a „ÁÈ ÌÈÏÏÎ�ƒ¿»ƒ««¿«¬»¿«¿»¿≈¿«¿««ƒƒ»¬ƒƒƒ»ƒƒ¿»
ÈL„˜ CB˙a ,‰i˙L Ô·‡‰ CB˙a „ÁÈ ÏÏk‰Ï ‰kÊ�Â .ÌÈLB„w‰ ‰�M‰ŒL‡¯ ÈÓÈaƒ≈…«»»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿»∆∆¿ƒ»¿»¿≈
Ïk ÔÈ˜zÓ� eÈ‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‰‡lÚ ‰ÓÎÁ ‡e‰L ÏÏBk‰ ÏÎO‰ CB˙a ,ÌÈL„√̃»ƒ¿«≈∆«≈∆»¿»ƒ»»¿«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
‰ÊÈ‡ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ÌÈÓeˆÓv‰ ÏÎÂ ÌÈ�Èc‰«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ≈»≈≈«»«¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒ¿»≈∆
˜zÓ� ‰È‰È Ïk‰ ,Ë¯Ùa B‡ ÏÏÎa Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ‰·BË ‰�È‡L ‰¯Ê‚e ÔÈ„Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿≈»∆≈»»««¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»«…ƒ¿∆ƒ¿»
ÔÈ˜zÓ� eÈ‰ÈÂ ,‰Â‰È ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰ ÔBÈÏÚ‰ ÏÎO‰ ÏÏBk‰ ÏÎO‰ ¯B‡ È„ÈŒÏÚ Ïha˙�Â¿ƒ¿«≈«¿≈«≈∆«≈«≈∆»∆¿«≈ƒ≈¿…»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

.ÔL¯La ÌÈ�Èc‰ Ïk»«ƒƒ¿»¿»



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשיד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

e�·zÎ˙Â‰·BË ‰�LÏ ,ÌÈk¯‡Â ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ ÌÈLB„w‰ ‰�M‰ L‡¯ ÈÓÈa ¿ƒ¿¿≈ƒ≈…«»»«¿ƒ¿«ƒƒ«¬Àƒ¿»»»
e�ÈÏÚ E˙eÎÏÓ ÏÚ Ïa˜Ïe ,˙Ó‡a E�Bˆ¯ ˙BNÚÏ ‰kÊpL .‰˜e˙Óe¿»∆ƒ¿∆«¬¿¿∆¡∆¿«≈…«¿¿»≈
e�È˙BLÙ� eÈ‰iL e�kÊ .˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BÈ‰Ï e�¯ÊÚÂ ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .„ÈÓ»̇ƒ«¬…»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿¿«∆¡∆«≈∆ƒ¿«¿≈
‰kÊpL „Ú ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ� CB˙a ‰ÏB„‚ ‰·‰‡a „ÁÈ ˙BÏÏÎ�ƒ¿»««¿«¬»¿»¿«¿««ƒƒ»¬ƒƒƒ«∆ƒ¿∆
."ÁÓNÈ ÌÈ˜Ècˆ ¯B‡" :·e˙kL BÓk ,‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰Â„ÁÂ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ¿»¿»¿∆¿»«»«¬»¿∆»«ƒƒƒ¿»

ÓeˆÚÂ ‰¯˙È ‰ÁÓNÏ ‰kÊ� ,ÌÈLB„w‰ ‰�M‰ L‡¯ ÈÓÈa ¯˙BÈ·e:·e˙kL BÓk ,‰ ¿≈ƒ≈…«»»«¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈»«¬»¿∆»
,e�È�„‡Ï ÌBi‰ LB„˜ Èk ,BÏ ÔBÎ� ÔÈ‡Ï ˙B�Ó eÁÏLÂ ÌÈw˙ÓÓ e˙Le ÌÈpÓLÓ eÏÎ‡"ƒ¿«¿«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ»««¬…≈
,‰Â‰È ,‰Úe¯˙ ÈÚ„È ÌÚ‰ È¯L‡" :¯Ó‡�Â ."ÌÎfÚÓ ‡È‰ ‰Â‰È ˙Â„Á Èk ,e·ˆÚz Ï‡Â¿«≈»≈ƒ∆¿«¿…»ƒ»À¿∆¿∆¡««¿≈»»…¿≈¿»¿…»
,‰z‡ BÓfÚ ˙¯‡Ù˙ Èk .eÓe¯È E˙˜„ˆ·e ,ÌBi‰ Ïk ÔeÏÈ‚È EÓLa .ÔeÎl‰È EÈ�t ¯B‡a¿»∆¿«≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿∆∆À»»»
È�ÈÓ Ïk Ïh·˙e ."e�kÏÓ Ï‡¯NÈ LB„˜ÏÂ ,e�p‚Ó ‰Â‰ÈÏ Èk .e��¯˜ Ìe¯z E�Bˆ¯·eƒ¿¿»«¿≈ƒ«…»»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈¿«≈»ƒ≈
Èk e�¯ÊÚ .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ˙˜ÏÁÓe ˙B·È¯Ó¿ƒ«¬…∆≈»≈≈«»«¿≈ƒ¿»≈≈«»¿«»»¿≈ƒ
E˙B‡ ,e�ÚLÈ È‰Ï‡ ‰z‡ Èk ,e�„nÏÂ EzÓ‡a e�ÎÈ¯„‰ ,EÈÎ¯„ e�¯B‰ ,e��ÚL� EÈÏÚ»∆ƒ¿»¿≈¿»∆«¿ƒ≈«¬ƒ∆¿«¿≈ƒ«»¡…≈ƒ¿≈¿

.ÌBi‰ Ïk e�Èeƒ̃ƒ»«

È�kÊÂÁe¯ ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,Ez‡Ó ÁÎ ÈÏ Ôz˙Â ."¯·„ ‰qÎÓ Áe¯ ÔÓ‡�" ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒƒ¿∆¡««¿«∆»»¿ƒ∆ƒ…«≈ƒ¿¿«¿ƒ«»««
ÒÁ ‰È‰‡ ‡lL È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Â ‰M„˜„ ‰ÓÎÁ»¿»ƒ¿À»∆¡»¿≈»∆¡∆¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…∆¿∆«
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÔÈtˆ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ÁÎ ÈÏ Ôzz ˜¯ ,"„BÒ ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰" ÌBÏLÂ¿»≈»ƒ¿«∆«ƒ∆ƒ…«¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆»«¿»ƒ
Èk ,ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe ,e�ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ .Ì˙Bl‚Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«»«¬…»≈«≈ƒ¿¬≈¿»¿«¬ƒƒ
el‡k EÈ�ÈÚa eÈ‰È Ôk ÏÚ ,ÌË¯ÙÏe Ì¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ e�zÚ„Â „‡Ó ÌÈa¯Ó e�Î¯¿̂»≈¿Àƒ¿…¿«¿≈¿»»¿»¬»¿»¿»«≈ƒ¿¿≈∆¿ƒ
e�ÈÏÚ ‡Ïn˙Â .˙ÈL‡¯anL ˙B¯zÒ� ÔBÓ‰Â ·Ï ˙BÓeÏÚ˙ eÏ‚� EÈ�ÙÏ Èk .Ìe�Ë¯t≈«¿ƒ¿»∆ƒ¿«¬≈«¬ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈»≈
ÏÎa ˙Ó‡a ˙eÓÏLa ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡Ï e�kÊ˙e ,ÌÈÓÁ¯‰ ÏÚa ‡e‰ ‰z‡ Èk ÌÈÓÁ«̄¬ƒƒ«»««»«¬ƒ¿«≈∆¡«¬»ƒƒ¿≈∆¡∆¿»
˙B‚‰ÏÂ „ÓÏÏ ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k „ÈÓ˙ ‰¯LÈÂ ‰ÓÏL ‰ˆÚÏe ,˙B�ÈÁa‰«¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»»ƒƒ¿¿«∆¡∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«¬
È¯ÙÒa „ÓÏpM ‰Ó ÏkÓ ˙B¯LÈ ˙B‚‰�‰ ÈËtLÓ ‡ÈˆB‰Ïe ,„ÈÓ˙ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a¿»¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿¿≈«¿»¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿ƒ¿≈
e�È˙Ba¯ e�˙B‡ e¯B‰ ¯L‡ C¯c‰ ÏÎa CÏÈÏ ‰¯‰Ó e�kÊ˙e .‰LB„w‰ E˙¯Bz»¿«¿»¿«≈¿≈»≈≈¿»«∆∆¬∆»«≈
Ïk‰ ˙‡Â .˜„ˆÂ ˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·c Ïk Ìi˜Ï ,ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒa ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»∆∆¿∆«…
ÌÈLB„w‰ EÈ‡¯È ÔBˆ¯ÎÂ E�Bˆ¯k BpÓÊ·e B„ÚBÓa ˙ÚÂ ˙Ú ÏÎa BzÚa ‰ÙÈ ‰NÚ�«¬∆»∆¿ƒ¿»≈»≈¿¬ƒ¿«ƒ¿¿¿ƒ¿¿≈∆«¿ƒ
e�ÈÓÈ Ïk ˙Bl·Ï ,ÌÈÓÈÚpa e�È˙B�Le ÈzÓ‡‰ ·Bha e�ÈÓÈ ˙Bl·Ï ‰kÊ�Â .ÌÈ¯B‰h‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«»»≈
Ïh·˙e ,ÌÏBÚa ÌBÏL CÈLÓ˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙BizÓ‡‰ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«»¬»»¬ƒƒƒ¿¿«¿«¿ƒ»»»¿«≈

L ˙B¯Êb‰ ÏÎÂ ÌÈ�Èc‰ Ïk„ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ ˙B·BË Ô�È‡ »«ƒƒ¿»«¿≈∆≈»≈»≈≈«»«¿ƒ¿»≈≈«»¿«
‰ˆÚa e��w˙Â ."j„ÚÒÈ ÔBivÓe ,L„wÓ E¯ÊÚ ÁÏLÈ" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ .ÌÏBÚ»ƒÀ«ƒ¿»∆»ƒ¿«∆¿¿ƒ…∆ƒƒƒ¿»∆»¿«¿≈¿≈»
˙ˆÚÂ ,LÈ‡ ·Ïa ˙B·LÁÓ ˙Ba¯ ¯eÓ‡k .EÓL ÔÚÓÏ ‰¯‰Ó e�ÚÈLB˙Â EÈ�ÙlÓ ‰·BË»ƒ¿»∆¿ƒ≈¿≈»¿««¿∆»»««¬»¿≈ƒ«¬«



סב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אלקים 715 ִֹ ֱ ֵ ַ ַוּיּסב

‰Â‰È Èk .¯B„Â ¯B„Ï BaÏ ˙B·LÁÓ ,„ÓÚz ÌÏBÚÏ ‰Â‰È ˙ˆÚ .Ìe˜˙ ‡È‰ ‰Â‰È¿…»ƒ»¬«¿…»¿»«¬…«¿¿ƒ¿»ƒ¿…»
LÈ‡Â ,LÈ‡ ·Ï· ‰ˆÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ .‰p·ÈLÈ ÈÓe ‰ÈeËp‰ B„ÈÂ ,¯ÙÈ ÈÓe ,ıÚÈ ˙B‡·¿̂»»»ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»«ƒ¬Àƒ≈»¿∆ƒ¿ƒ
‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂ ."‰ÓÁÏÓ ‰NÚ ˙BÏaÁ˙·e ,ÔBk˙ ‰ˆÚa ˙B·LÁÓ .‰pÏ„È ‰�e·z¿»ƒ¿∆»«¬»¿≈»ƒ¿«¿À¬≈ƒ¿»»ƒÀ«¿≈»
ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .‡lÓÈ E˙ˆÚ ÏÎÂ ,E··ÏÎ EÏ ÔzÈ" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»ƒ∆¿ƒ¿»∆¿»¬»¿¿«≈ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

סבתורה

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

אלקים וכּו'וּיּסב העם את ַ ַ ֵ ֱ ִֹ ֶ ָ ָ ְ 
יג) (א):(שמות

יׂשראלּדע,א ׁשל אכילתם ׁשעל־ ידי ַ ְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא ּבריְך קדׁשא יחּוד ְְֲִִֶַָֻנעׂשה

ּבבחינת ּבאּפין, אּפין ב)ּוׁשכינּתּה :(רות ְְְְִִִִִֵַַַ
ּגׁשי האכל לעת לרּות ּבעז ְְִֵֶֶַַָֹֹֹֹוּיאמר
על־ידי הינּו ּדיקא, האכל לעת ְְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹהלם.
קדׁשא יחּוד ּדא – הלם ּגׁשי ְֲֲִִִָָָָֹֹֻהאכילה;

ּבחינת ּוׁשכינּתּה, הּוא (בראשיתּבריְך ְְְְִִִֵַ
ּתקרבּתאמד) ּדא – יהּודא אליו וּיּגׁש :ְְְִִֵַַָָָָֻ

ּבמלּכא בפירושמלּכא וע"ש רו, דף ויגש (זוהר ְְְַַָָ
מאכלהרמ"ז) להיֹות צריְך האכילה רק ,ְֲֲִִִַַָָָָ

ׁשּום ּבֹו ואין ׁשּנתּברר, ְְִֵֵֶַַָאחר
ּבֹו ׁשּיׁש מאכל ּכי ֲֲִֵֶַַָּתערֹובֹות,
יּוכל ּכזה מאכל על־ ידי ְֲֲֵֶַַַַָָּתערֹובֹות,

לחטא: ֲַָָָֹהאדם

על־והּברּורב הּוא הּמאכלים ׁשל ְ ַ ֵ ֲִֶַַַָ
האמת, ּכי אמּונה. ְֱֱִֵֶָָידי
לּׂשכל יתּברְך הּׁשם ּׁשהגּביל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָמה
מצוה הּוא להבין, ׁשּיּוכל ְְֱִִִֶַָָָהאנֹוׁשי
הּדבר להבין הּׂשכל, לחּדד ְְְִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולה

נאמר זה ועל ּבריֹו, פ"ב)על ודע(אבות : ְְְֱֶֶַַַַֻ
חּלּוק יׁש ּכי לאּפיקֹורֹוס. ּׁשּתׁשיב ְִִִִֵֶֶַָמה
ׁשּיכֹול קׁשיא יׁש ּכי הּקׁשיֹות; ְְִֵֵֶַָָֻֻּבין
– זֹו קׁשיא על ּתרּוץ להבין ְְִֵַָָָָָֻהאדם

נאמ זה ויׁשעל וכּו'. מה ודע ר: ְְְֱֵֶֶַַַַ
לּׂשכל ּבאפׁשרי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָֻקׁשיא,
ּכזֹו, קׁשיא על ּתרּוץ להבין ְְֱִִֵַָָָָֻהאנֹוׁשי
– הּתרּוץ יתּגּלה לבֹוא לעתיד ְִִֵֶֶַַַָָרק
מי וכל ּבהם, לעּין לאדם ְְְִֵֶַָָָָָאסּור
זה על ּבּה, ּומעּין ׂשכלֹו על ְְִֵֵֶֶַַַָׁשּסֹומְך

ב)נאמר יׁשּובּון;(משלי לא ּבאיה ּכל : ְֱֶֶַָָָֹ
על לסמְך אסּור ּכזֹו, קׁשיא על ְְִִַַָָָֹֻּכי

בעצמו.(‡) ז"ל רבינו מכת"י אחר בנוסח הזאת התורה מובא הספר בסוף עיין
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אמּונה. על להעמיד רק ְְֱֲִִַַַָׂשכלֹו,
עליהם ׁשּיׁש הּקׁשיֹות אּלּו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַֻואפּלּו
ׁשבילי נסּתמּו לפעמים ְְְְְִִִִֵָָּתׁשּובה,
ונזרקה להׁשיב, יֹודע ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּׂשכל,
מה יֹודע ואינֹו אּפיקֹורסּות, ְְִֵֵֶַַּבֹו
וזאת אּפיקֹורסּות. על ְְְִִֶַָֹּלהׁשיב
לפי אחד לכל היא ְְְִִִֶֶָָָהאּפיקֹורסּות
למעט. רב ּבין להבין יכֹול ְְְִִִֵַַָָָּבחינתֹו,
יצרין, ּבׁשני ה' את לעבד צריְך ְְֲִִִִֵֶַָָֹּכי
טֹוב, לּיצר ּכפּוף הרע הּיצר ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
ּבׁשנינד) – לבבָך ּבכל וכּו' ואהבּת :ְְְְְְְִֵַָָָָ

ה' עם ׁשלם לּבֹו ׁשּיהיה ְְִִִֵֶֶֶָָיצריָך.
ּבין מחלקת לֹו יהיה ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַָֹֹֹאלקיו,
חלק לּבֹו יהיה ׁשּלא הינּו יצרין, ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשני

ּבחינת י)עליו, לּבם.(הושע חלק : ְִִַַָָָָ
ידיעה האדם יֹודע היה אם ְֱִִֵֶֶַָָָָָָּובאמת
ּכבֹודֹו הארץ כל ׁשּמלא ׁשלם, ְְְֵֵֶֶָָָָֹּבלב

ו) עֹומד(ישעיה והּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ,ְֵַָָ
הּתפּלה, וׁשֹומע הּתפּלה, ְְְְִִִֵַַַַָָּבׁשעת
ּגדֹול, ּבהתלהבּות מתּפּלל היה ְְְֲִִֵַַַַָָָוּדאי
ּדבריו. את לכּון מאד מדקּדק ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹוהיה
זאת יֹודע אינֹו ׁשהאדם ְִִֵֵֶַָָָֹּובׁשביל
אינֹו זה ּבׁשביל ׁשלם, ּבלב ְְְִִִֵֵֵֶָָידיעה
ּכל־ּכְך. מדקּדק ואינֹו ּכְך, ּכל ְְְְִֵֵֵַַָָָָמתלהב
וידיעתֹו, ׂשכלֹו מעּוט לפי אחד ְְְִִִִִֶָָָוכל
והידיעה ודקּדּוקֹו. התלהבּותֹו ְְְְְֲִִִֵַַָּכן
והסּתרת ׁשּבּלב, הּטֹוב מהּיצר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָהיא
ׁשּבּלב. הרע מהּיצר היא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהידיעה
אּפיקֹורסּות הן הן הידיעה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָוהסּתרת

לּבֹו את מקׁשה הרע ׁשהּיצר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֻוקׁשיֹות,
ּברעה כח)לּפל לזהוהּתּקּון:(משלי ְְִָָֹ ַ ִ ְֶ

אֹותֹו לתּקן – ׁשּבּלב ְֲֵֵֶֶַַַַֹהּמחלקת
ע ּכי הינּו התהּוּותּבׁשרׁשֹו. ּקר ְְְְִִִַַַָ

מן ׁשרׁשֹו הרע, הּיצר ְֲִֵֶֶַַָָָֹמחלקת
ּכׁשהׁשּתלׁשלה ׁשּבקדּׁשה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻהּמחלקת
ׁשּנׁשּתלׁשל עד לדרּגא, ּדרּגא ְְְְְִִֵֶַַַַָָמן
הּיצר מחלֹוקת מּמּנּו נתהּוה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָלמּטה,
ּבֹו ּומּטיל לּבם, חלק ּבבחינת ְִִִִַַַָָָָהרע,
ׁשבילי מּמּנּו ּומסּתיר ְְְִִִִֵֶֶַאּפיקֹורסּות,
להׁשיב. יֹודע אינֹו אׁשר ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּׂשכל
מחלקת הּוא ׁשּבקדּׁשה, ְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֻּומחלקת
ׁשּזה ׁשּבּגמרא, ואמֹוראים ְֲִִֶֶֶַַַָָָָּתּנאים
ּומהׁשּתלׁשלּותם מּתיר. וזה ְְְְִִֵֵֶַַָאֹוסר
הּיצר מחלקת מּמנּו נתהּוה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלמּטה
ׁשּבקדּׁשה, הּמחלקת ּוכׁשּמתּקן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהרע.
הּיצר מחלקת נתּבּטל מּמילא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאזי
מּׁשם. אּלא אחיזתֹו אין ּכי ֲִִִֵֶָָָָָהרע,
הן ׁשּבקדּׁשה, הּמחלקת ְְֲִִֵֶֶַַָֹֻותּקּון
הּוא הלכה ּפסק ּכי ּפסּוקֹות. ְְֲֲִַָָָהלכֹות
מחלֹוקת ׁשל והכרעה ְְֲֶֶַַַָָָהּׁשלֹום
לּמּוד ידי ועל ואמֹוראים. ְְְִִִֵַַַָָָהּתּנאים
להּׁשלֹום נתקּׁשר הּוא ְְְִִֵַַַָהּפֹוסקים
הּמחלקת ּומתּקן ְְֲִֵֶֶַַַָֹֻׁשּבקדּׁשה,
הּמחלקת נתּבּטל ואז ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבקדּׁשה.
לעבד יּוכל ואז ׁשּבלּבֹו, הרע ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּיצר
יצרים. ּבׁשני לבבֹו, ּבכל הּׁשם ְְְְִִֵֵֶַָָָאת
ׁשּיֹודע הּׂשכל, ׁשערי לֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַונפּתחּו
נעׂשה זה וכל לאּפיקֹורֹוס. ְְְֲִִֶֶֶַָָלהׁשיב
וזה הּנ"ל. והּׁשלֹום ההכרעה ידי ְְְְֵֶַַַַַַָָָעל



סב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אלקים 717 ִֹ ֱ ֵ ַ ַוּיּסב

דעונֹוטריקֹון:"ׁשלֹום",אֹותּיֹות ִָ ְְִ ַ
ידילּתׁשיבּׁשהמ על ּכי אּפיקֹורֹוס. ַ ֶ ְִָ ְִִֵֶַ

על להׁשיב יֹודע ְִֵַַַָָהּׁשלֹום,
ׁשּבלּבֹו: קיט)וזהאּפיקֹורסּות :(תהלים ְְְִִֶֶ ֶ 

מׁשּפטי ּבלמדי לבב ּביׁשר ְְְְְְִִֵֵֶָָֹאֹודָך
יצרין. ּבׁשני ּדיקא, לבב – ְְְְִִִֵֵֶַָָָצדקָך
צדקָך, מׁשּפטי למדי ּכד ְְְְִִִֵֵֶַַָָאימתי,
אבל הּפֹוסקים: לּמּוד ידי על ְְְֲִִֵַַַָהינּו
אסּור ּתרּוץ, עליהם ׁשאין ְֲֵֵֵֶֶַָֻהּקׁשיֹות
את לחּזק רק ּבהם, לעּין ְְְֵֵֶֶַַַָָָלאדם
אמּונה לֹו ּוכׁשּיׁש ּבאמּונה. ְְֱֱֵֶֶַָָעצמֹו
ידי על להיֹות יּוכל ְְְִִֵֵַַּבׁשלמּות,
הּוא ּבריְך קדׁשא יחּוד ְְֲִִִָָֻאכילתֹו

ּבחינת ּכּנ"ל. לז)ּוׁשכינּתּה ּורעה(תהלים : ְְְְִִֵֵַַַ
על־ידי אכילה ּבחינת הינּו ְְְֱֲִִֵַַַָָאמּונה,

ֱָאמּונה:

אמּונה,ועּקרג וקּׁשּוטי ׁשלמּות ְ ִ ַ ְְֱִֵֵָ
ּדוקא לקרב ְְְֵַַָָהינּו

ּבחינת ג)המרחקים, לקרא(צפניה : ְְְִִִַַָֹֻ
יקרבּו עּכּו"ם אפּלּו ה', ּבׁשם ְְְֲִִֵַָֻּכּלם
אחד: ׁשכם ּולעבדֹו יׂשראל, ְְְְֱִֵֶֶֶָָָלאמּונֹות

האמּונּולהׁשליםד הינּואת ה, ְ ַ ְ ִ ְֱֶַָָ
הרחֹוקים את ְְִֵֶָָלקרב
ניצֹוצי להעלֹות מּתחּלה צריְך ְְֲִִִִֵַַַָָּכּנ"ל,
אֹותּיֹות ּוכׁשּנתּבררּו הּדּבּור. ְְְִִִִֶַָאֹותּיֹות
הּדּבּור, עצמֹו את הֹופְך אזי ְֲִִֵֶַַַַהּדּבּור,
מּבין הּקדּׁשה הּניצֹוצֹות ְְִִֵֵַַַָֻּומלּקט
ּבלא הּקלּפֹות ונׁשארים ְְְְְִִִִַַָֹהּקלּפֹות,
ׁשּיניקתם העּכּו"ם, ואז ְְִִֶַָָָָחּיּות.
להם ׁשאין ּכׁשרֹואים ְְִִֵֵֶֶֶַָמהּקלּפֹות,

אמּונתם, את מׁשליכים אזי ְֱֲִִִֶַַָָחּיּות,
ב)ּבחינת יׁשליְך(ישעיה ההּוא ּבּיֹום : ְְִִַַַַ

אלילי ואת ּכסּפֹו אלילי את ְְֱֱִִֵֵֶֶַָָָהאדם
לאמּונת עצמם את ּומדּביקים ְְְֱִִֶֶַַַָָזהבֹו;

ּבחינת וזה בצפניה)יׂשראל. אז(שם : ְְְִִֵֶַָָ
ׂשפה ברּורה. ׂשפה העּמים אל ְְִֶֶַָָָָָָֹאהּפְך
ׁשּנתּברר הּדּבּור הינּו ְְְִִֵֶַַָָברּורה,
אל עצמֹו את הֹופְך הּוא ְִֵֵֵֶֶֶַמּביניהם,
ׁשארי מהם ללקט ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַָָֹהעּמים,
לקרא נתקּים: ואז הּקדּׁשה. ְְְְִִִֵַַָָֹֻניצֹוצֹות
ּכּלם ׁשּידּבקּו – ה' ּבׁשם ְְְִֵֶָָֻֻּכּלם

יׂשראל: ְֱִֵֶַָּבאמּונת

צריְךּולהעלֹותה הּדּבּור ניצֹוצי ְ ַ ֲ ִִִֵַָ
ּבחינת וזה ְְְֲִִֶַַלתענית.

קז) ּומעונֹותיהם(תהלים ּפׁשעם מּדרְך :ְֲִִֵֵֶֶֶָֹ
עּקר ּכי ּדברֹו. יׁשלח אזי: וכּו', ְְְְֲִִִִַַַַָיתעּנּו
הּתענית. על־ ידי הּוא הּדּבּור, ְֲִִִֵַַַַּתּקּון
אּלא אינֹו הּקלּפֹות, יניקת עּקר ְְִִִִֵֶַַַָּכי
הּקדּׁשה מּפני ּכי הּקדּׁשה, ְְְֲִִֵֵֵַַָָֻֻמאחֹורי
ּבהירּות מחמת לינק, להם אפׁשר ְְֲִִִֵֶֶַָָֹאי
להם נֹותנים לפעמים אּלא ְְִִִֶֶָָָאֹור.
מּפני לינק ּכח ּבמכּון ְְְְִִִִֵַַָָֹֹֻמּלמעלה
לרע אּלא אינֹו זה וכל ְְְֵֶֶַַָָָֻהּקדּׁשה,

ּבחינת ח)להם, ׁשלט(קהלת אׁשר עת : ְֲִֵֶֶַַָָ
הּתאוֹות וכל לֹו. לרע ּבאדם ְְְֲַַַָָָָָָהאדם
הם הּתאוֹות ּכי קלּפֹות, ּבחינת ְְֲִִִֵֵַַַהם
הּגּוף יכֹול הּתאוֹות ּבלא ּכי ְֲִַַַָָֹמֹותרֹות,
מֹותרֹות ׁשהם נמצא ְְְִִֵֵֶַָָלהתקּים,
הם הּקלּפֹות ּכמֹו הּגּוף, ְְְִִֵַַלקּיּום
הּפרי, אּלא אינֹו עּקר ּכי ְִִִֵֶַָָָמֹותרֹות,
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מֹותרֹות. הם ְְִֵַָוהּקלּפֹות
האדם,ּוכׁשּמת על הּתאוֹות ּגּברים ְְְֲִִֶַַַַָָָ

הּקדּׁשה. על הּקלּפֹות התּגּברּות ְְְְִִַַַַָֻהּוא
ׂשרי ׁשלׁשה הם הּתאוֹות ְְֲֵֵֵַַָָָוראׁשי
ואֹופים הּמׁשקים ׂשר ְְְִִַַַַֹּפרעה:

ּוורידין ּווׁשט קנה ׁשהם ,(ב)וטּבחים, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּוׁשתּיה, אכילה ּתאוֹות ּבחינת ְְֲֲִִִֵֶַַָָׁשהם
נמׁשכים הּתאוֹות ׁשּכל ראׁשים, ְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהם
ׁשהּוא מּפרעה, ויניקתם ְֲִִִֵֶֶַַָָֹאחריהם.
ועּקר מאחֹורים. הינּו ערף, ְְֲִִִֵֶַַַֹאֹותּיֹות
אחר ּבחינת מהּדּבּורים, ְְִִִִֵַַַַָָיניקתם
קנה ּכי לּה, סמּוכין הם ּכי ְְִִִִֵֶַָָָהּדברים,
לחמׁשת סמּוכים הם ּוורידין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַּווׁשט
יניקתם ועּקר הּפה, ְְִִֶַַָָָמֹוצאֹות
ּכְך. ּכל זּכים ׁשאינם ִִִֵֵֶַַָָָמהּדּבּורים
הּקלּפֹות ׁשהם הּתאוֹות ְְֲִֵֵֶֶַַַָּוכׁשראׁשי
ּולהסּתיר להדּביק צריְך ְְְְְְִִִִִַַַָמתּגּברים,
ּודבקּות יינקּו. ׁשּלא הּקדּׁשה, ְְְֲִֵֵֶַָֹֻאחֹורי
הּתענית. ידי על היא הּקדּׁשה, ְְֲֲִִֵֵַַַַָֻאחֹורי
ּבבחינת הוי"ה ׁשם ׁשּכֹותבים ְְְֲִִִֵֶַָָּכמֹו
יֹוד, מּתחּלה ׁשּכֹותבים ְְֲִִִִֶַָאחֹורים,
ה"א, וכֹותבים ּכׁשרֹוצים ּכְך ְְְְִִֵֶַַָואחר
הא יֹוד וכֹותבים לאחֹורים ְְְֲִִִֵַַחֹוזרים
עּקר ׁשהּוא הּתענית, ּכן – ְֲִִֵֶַַַוכּו'
הּוא הּנ"ל, הּׂשרים ׁשל ְִֶַַַַָָָָהכנעתן
ּכי הּקדּׁשה. אחֹורי ּדבקּות ְְְֲִִִֵֵַַָֻּבבחינת
ּכׁשאנּו אּלא אינֹו הּתענית, זכּות ְְֲִִֵֶֶַַַָָעּקר
להתעּנֹות. ׁשהתחיל הּׁשעֹות ְְְְִִִִֶַַָחֹוׁשבים
הּיֹום – ימים ׁשני ּכׁשּמתעּנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָלמׁשל,

אין ּביֹותר, נחׁשב ׁשהּוא ְֱִֵֵֵֶֶַָהּׁשני
ׁשאנּו מחמת אּלא עצמֹו, ְֲֲֵֵֶֶַַַָָמחמת
יֹום נחׁשב אזי ראׁשֹון, ליֹום ְְֱֲִִֶַָחֹוזרים
ּכל עּקר ּכי ּגם יֹותר. לזכּות ְִִִִֵֵַַָׁשני
התחלֹות ּכל ּכי התחלה, הן ְְְִִֵַַַָָָָָהּדברים

בפירש"י)קׁשֹות והובא יתרו פ' מחמת(מכילתא , ֲֵַָ
אחר אבל להפְך, מהפְך ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיֹוצא
ּבהרּגל, מעט נכנס הּוא ְְְְְִֵֶַַָָָהתחלה,
יֹום ּבכל וכן ּכְך. ּכל עליו קׁשה ְְְֵֵֶָָָָָָואינֹו
ּכן מההתחלה, למרחֹוק ׁשהֹולְך ְְֵֵֵֵֶַַָָָָויֹום
ּבהרּגל. מעט ׁשּנכנס הּדבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָנקל
ּכל ׁשל העבֹודה ּכח ׁשעּקר ְֲִִֶֶַַָָָָֹנמצא
ׁשאנּו ההתחלה, אּלא אינֹו ְִֵֶֶַַָָָָָימים,
ראׁשֹון ליֹום לאחֹורי, לחזר ְְֲֲִִִֵַַֹצריכין

ּולהתעּנֹות להבין ׁשהּוא(ג)ׁשהתחיל , ְְְְִִִִֶֶַָ
עליו קׁשה ׁשהיה הּתׁשּובה, ְְִֶֶַַָָָָָָּתחּלת

ּובכלההת להפְך, מהפְך ׁשּיצא חלה, ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכח לקּבל לאחֹוריו, חֹוזר ְֲֵֵַַַָֹיֹום
הּׂשרים ׁשאּלּו ּומחמת ְֲִֵֵֶַַַַָָָמהתחלה.
להּדּבּור, סמּוכים הם ְְִִֵַַַהּנ"ל,
את ממׁשכין אזי ְְְְֲִִִִֶֶַַַּוכׁשּמתּגּברים
מצר ּבחינת מצרים, לגלּות ְְְִִִִֵַַַַָהּדּבּור

ּבחינת סט)הּגרֹון, ּגרֹוני,(תהלים נחר : ְְִִִַַַָ
לפני דּבּור ׁשּום לדּבר יכֹול ְְְִִֵֵֵַָואינֹו
הּתענית ידי ועל יתּברְך. ְְְֲִִֵֵַַַַַָהּׁשם
ממׁשיְך הּוא עצמֹו, את ְְְִִֶֶַַַׁשּמרעיב
ואז הּגרֹון, ללחלח החסדים ְְְֲִֵֵֵַַַָָָמימי

וזה לדּבר. יב)ּבחינתיּוכל :(בראשית ְְְִֵֶַַַ
ּבחינת הינּו רעב – ּבארץ רעב ְְְִִֶַַַָָָָָָויהי

וישב.(·) ופרשת לך לך פרשת להאריז"ל לק"ת י.(‚)עיין דניאל עיין
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הּוא וזה עצמֹו. את ׁשּמרעיב ְְְֲִִֶֶֶַַַּתענית,
ּכי הּקדּׁשה, אחֹורי הויהּדבקּות ְְֲֲִֵֵַָֻ ָ ָ 

מסּפראלקים – אחֹורים ּבחינת ֱ ִֹ ְְֲִִִַַַ
ּבאחֹורים,[רעב. הויה ׁשם ּכי ָ ָ ֲֲִִֵַַָָ

ע"ב. עֹולה יקו"ק, יק"ו י"ק י ְְֶַּדהינּו
א"ל א' ּכזה ּבאחֹורים, אלקים ְֱֲִִֵֶַַָֹוׁשם
ר', עֹולה אלקי"ם אלק"י ֶאל"ק

רע"ב. עֹולים יחד וּירד]ּוׁשניהם ְִֵֵֶֶַַַ
הֹורדֹות הינּו – מצרימה ְְְְִַַָָָָָאברהם
הּגרֹון, מצר ללחלח החסדים ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָמימי
נחר מּבחינת הּגרֹון את ְְִִִִֶַַַָלהֹוציא

ּבבחינת ונסֹוע(שם)ּגרֹוני. הלֹוְך : ְְְִִִַַָָ
להתקּים הּנגיבה, ללחלח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּנגּבה,

נח) ואז(ישעיה ּתחׂשְך. אל בגרֹון קרא :ְְְְַַָָָֹ
ׁשאי הּקדּׁשה, אחֹורי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֻּכׁשּנתּדּבקין
ולינק, לׁשם לכנס להּקלּפֹות ְְְְְְִִִֶַָָֹֹאפׁשר
ואז: הּקדּׁשה. ׁשל הּפנים נתּגּלין ְְְְִִִֶַַַָָָָֻואז

פרעה ׂשרי אֹותּה שם)וּיראּו .(בראשית ְְִֵַַָָֹ
את רֹואים הּנ"ל, הּׂשרים ׁשאּלּו ְִִֵֶֶַַַַָהינּו,
אל אֹותּה ויהּללּו הּדּבּור, הֹוד ְֲִִֶַַַָיֹופי
מהּׁשם מכּון הּוא זה וכל ְְְֵֵֶַַָָֹֻּפרעה.
מּפיהם, ּבלעם להֹוציא ּכדי ְְְְִִִִִֵֶַָָיתּברְך,
ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר עת ְְֲִֵֶַַָָָָָָּבחינת:
וזה ּפרעה. את ה' וינּגע וזה: לֹו. ְְְְְֶֶֶַַַַַֹלרע

לא) תתהּלל,(משלי היא ה' יראת אּׁשה :ְְִִִִַַָָ
אין ּפרעה. אל אֹותּה ויהּללּו ְְְֲִֵֶַַַַָֹּבחינת:
ידיה, מּפרי לּה ּתנּו ּבׁשביל: אּלא ְְְִִִִֶֶֶָָָָזה
הּקדּׁש ניצֹוצֹות להֹוציא ההינּו ְְְִִַַָֻ

חּיּותּה ּכל מֹוציאה ּכׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶָָָמּביניהם;
ּכל מׁשליכין אזי הּקלּפֹות, ְְֲִִִִֵַַַָמּבין

ּכּלם ּופֹונים אליליהם, את ֱִִֵֶֶַָָֻהעּכּו"ם
ה'. ּבׁשם ּכּלם לקרא יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֶַָָֹֻלאמּונת
ׁשּיקרבּו האמּונה, קּׁשּוטי עּקר ְְְֱִִִֵֶֶַָָוזה

לאמּונתּה: (סבאּבחינֹותוזהאחרים ְֱֲִֵֶָָ ֶ ְִ
צה) דף ׁשּפירּתא:משפטים  ָ ְ ִ ַ ָ ְ ִעּולימּתא

עינין. לּה ׁשּפירּתאּדלית עּולימּתא ְ ֵ ָ ֵ ִ ְְִִַָָ
ּבחינת אמּונה, ּבחינת זה ו)– (שה"ש ְְֱִִֶַַָ

אמּונה; ּורעה ּבחינת: רעיתי, אּת ְְְְֱִִֵַַַָָָָיפה
הּקׁשיֹות אּלּו הינּו – עינין לּה ְְְִֵֵֵַַָֻּדלית
לחּזק וצריְך ּבהם, לעּין ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,

–ּבאמּונתֹו. ואתּגלי טמירתא ּגּופא ֱֶָָ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ֵ 
את ּתׁשאל אם ּכי טמירא, היא ְְִִִִִִֶַָּכי
וּדאי ּבאמּונה, טעם איזה ֱֲִֵֶֶַַַַַַָהּמאמין
אמּונה ּכי טעם, לָך להׁשיב יֹודע ְְֱִִֵֵַַַָָאינֹו
יֹודע ׁשאינֹו ּבדבר אּלא ׁשּיְך ְֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הינּו – וגליא ואף־על־ ּפי־ כן: ְְְְִֵַַַַַַָטעם.
ּכאּלּו ּגלּוי, הּדבר הּמאמין ְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשאצל
מאמין ׁשהּוא הּדבר את ּבעיניו ְֲִֵֶֶֶַַָָָרֹואה
הּׁשלמה. אמּונתֹו ּגדל מחמת ְֱֲֵֵֶַַָָֹּבֹו,
– ּביממא ּומתּכסיא ּבצפרא  ָ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ְ ָנפקת
האדם אצל מתחּדׁשת האמּונה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָּכי

ּבחינת ּבקר, ג)ּבכל חדׁשים(איכה : ְְֲִִֶַָָֹ
– ּביממא ּומתּכסיא וכּו'. ְְְְִִִַַָָָָלּבקרים
נתּכּסה עֹולם, עסקי טרּדת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָמחמת

ּדלאהאמּונה. ּבקּׁשּוטין מתקּׁשטת ֱִָָ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ָ 
– האמּונה,הוֹו קּׁשּוטי עּקר הינּו ֲ ְֱִִֵַַָָ

היּו ׁשּלא אדם ּבני אצלּה ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּמקרבין
לּה: ְִָָֹמקרבין

ּבׁשלמּות,ּוכׁשהאמּונהו ּכְך ּכל ְ ֶ ָ ֱ ָ ְִֵָָ
היא אכילתֹו ֲֲִִַָאזי
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ּבריְך קדׁשא נתיחד ּכי מאד, ְְְְְִִִֵַָָָֹֻיקרה
ּבעז וּיאמר ּבבחינת: ּוׁשכינּתּה, ְְְִִִֵֶַַַֹֹהּוא
ממלצת היא האמּונה אזי, וכּו'; ְְְֱֲִֶֶַַָָלרּות
יתּברְך, הּׁשם לפני הרחֹוקים ְְְִִִֵֵַַַָָעל
היא וזה ּכנפיו. ּבצל אֹותם ְְְְִֵֵֶֶָָָָׁשּיקרב
ׁשל טעּותם עּקר ּכי ְִִִֶַָָָָמליצתּה.
– יתּברְך הּׁשם מאמּונת ְְֱִִֵֵַַַָָהרחֹוקים
אינֹו אלקּותֹו ידיעת ׁשעּקר ְֱֲִִֵֵֶַַַֹמחמת
ּומחמת הּסתּום, על מּגלּוי ֲִֵֶַַַָָָאּלא
הּוא העֹולם ׁשהנהגת מּגלּוי, ְִִֶֶַַָָָָׁשרֹואים
נפלּו הּמּזלֹות, מערכת ְְֲֵֶֶַַַַָָעל־ ידי
ויׁש טעּותֹו. לפי אחד ּכל ְְְִֵֶָָָָֻּבטעּיֹות,
עֹולם הּטבע, ּפי על ׁשהּכל ְִִֶֶַַַַָֹחֹוׁשבים
ׁשּצריְך חֹוׁשבים ויׁש נֹוהג. ְְְְִִִֵֵֶָָּכמנהגֹו

האמצעי את ׁשּטעּולעבד ּכמֹו , ְְֲִֶֶֶַָָָֹ
העגל את לעׂשֹות ׁשרצּו ֲֵֵֶֶֶֶַָָָּבעגל,
יתּברְך, הּׁשם לבין ּבינם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאמצעי

לפנינּו ילכּו אׁשר לב)ׁשאמרּו: ,(שמות ְְְֲֵֵֶֶָָ
רּבים ּכזה ּובטעּיֹות אמצעי. ְְְִִִֶֶַַָָָֻּבחינת
אמצעי הּסּבֹות את ועֹוׂשים ְְְִִִִִֶֶַָָנכׁשלים,
הינּו יתּברְך, הּׁשם לבין ְְְִֵֵֵַַַָָּבינם
אבל יתּברְך, ּבהּׁשם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשּמאמינים
ואֹומרים ּבאמצעי, ּכן ּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַָמאמינים
ׁשּמאמינים הינּו לסּבֹות. ְְֲִִִִֶֶַַָׁשּצריְך
ׁשהּוא ּפרנסה, ׁשל ּבהּסּבה ְְְִֶֶַַָָָָָלמׁשל
ׁשל הּסּבה ואֹומרים ּומּתן, ְְִִֶַַַַָָָהּמּׂשא
וׁשלֹום, חס ּכאּלּו עּקר. ְְִִַַַָָָָמּׂשא־ ּומּתן
אין ּומּתן, מּׂשא ׁשל הּסּבה ְִֵֶַַַָָָֹּבלא
להם לּתן יתּברְך הּׁשם ּביד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹיכלת
הרפּואה, ׁשל ּובהּסּבה ְְְִֶַַָָָָָּפרנסה.

עּקר, מהם עֹוׂשים סּמים, ִִִֵֶֶַָׁשהּוא
אין הּסּמים, ּבלי וׁשלֹום, חס ְְְִִִֵַַַָּכאּלּו,
ואין לרּפא. יתּברְך הּׁשם ּביד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָֹיכלת
סּבת הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ּכי ּכן, ִִֵַַַָָָָהּדבר
ואין העּלֹות, ּכל ועּלת הּסּבֹות ְְִִִֵַַָָָּכל
ּבאּלּו ועסקנּו סּבה, לׁשּום ְְְְִִִֵֵָָצריְך
יתּברְך ּבהּׁשם להאמין צריְך ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּסּבֹות,
עּקר. מהּסּבֹות לעׂשֹות ולא ְְֲִִֵַַַָֹלבד,
איזה ּבתפּלתֹו מבּטל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּוכׁשהּצּדיק
אזי הּמּזלֹות, מערכת ׁשל ֲֲִֶֶֶַַַַָחּיּוב
ׁשּיׁש הּסתּום, על מהּגלּוי ְִֵֵֵֶַַַַַָָנתיּדע
ּתפּלת ׁשֹומע ׁשהּוא נמצא, ְְֱִִֵֶַַַָֹאלקי
ּומׁשּנה הּמערכֹות ּומׁשּדד ְְֲִֵֶַַַַַַָהּצּדיק,
ּכמֹו לעתיד, יהיה זה וכל ְְְִִֶֶֶֶַַָָהּטבע.

לברכה זכרֹונם חכמינּו (פסחיםׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
אתסח) להחיֹות צּדיקים עתידים :ְֲֲִִִִֶַַ

נפלאֹות: ּוׁשאר וּיּגׁשהּמתים, וזה: ְְְִִֵַָָ ֶ ַ ִ ַ 
– יהּודא ּדמלּכאאליו ּתקרבּתא ּדא ֵ ָ ְ ָ ְְְְִַָָָֻ

–למלּכא. אדֹוני ּבי אליו וּיאמר ְְַַָ ֶֹ ֵ ָ ִ ֲ ִ 
מהּׁשם רחמים מבּקׁשת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּׁשכינה

הרחֹוקים. אּלּו על נאיתּברְך, ידּבר ְְְִִֵַַָָ ַ ֵ ָ 
– אדני ּבאזני ּדבר יּׁשמעעבּד ולא ַ ְ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ ֲ ִֹ ְִַָֹ

אמצעי. ּבעבּדעֹוד אּפ יחר ואל ְְִֶָ ַ ִ ַ ַ ְ ְ ַ ְ ֶ 
העבר.– –על ּכפרעה כמֹו ּכי ִֶַָָ ָ ְ ַ ְ ֹ

אינָך אּתה ּכי התּגּלּות; לׁשֹון ְְְְִִֵַַַָֹּפרעה,
מהּגלּוי, אּלא אדם לבני ְִֵֵֶַַָָָָָידּוע

א ידּוע ׁשאינָך מהּגלּוי,ּומחמת ּלא ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
טעּותֹו; לפי אחד ּכל טעּו ְְִִֶָָָָָלפיכְך
ּבׁשביל רצֹונָך מבּטל ּכׁשאּתה ְְְְְֲִִֵֶַַָָאבל
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּצּדיק, ְְְֲִֵֶַַָָרצֹון



סב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אלקים 721 ִֹ ֱ ֵ ַ ַוּיּסב

לברכה טז:)זכרֹונם קטן הּקדֹוׁש־(מועד : ְְִִַָָָָ
אזי מבּטל. וצּדיק ּגֹוזר ְְֲִֵֵַַַָּברּוְך־הּוא
ּכׁשרֹואים הּסתּום, על מהּגלּוי ְְִֵֵֶַַַָָידעּו
איזה מחּיבים הּמּזלֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמערכת
ׁשּיׁש ידעּו אזי מבּטל, וצּדיק ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּגזרה,
רצֹון עֹוׂשה ׁשהּוא נמצא, ְְֱִֶֶַָֹאלקי

וזה: ואינֹוהּצּדיק. ּגֹוזר ּפרעה מה ְִֶַַַ ַ ְ ֵֹ ְ ֵ 
– מערכתמקּים הינּו ּפרעה, ְ ַ ֵ ְְֲֶֶַַַֹ

ּגזרתם, לכל הּגלּויים אףהּמּזלֹות ְְְִֵַַַַָָָָ 
– מקּים ואינ ּגֹוזר הּצּדיקאּתה ּכי ַ ָ ֵ ְ ֵ ְ ְ ַ ֵ ִִַַ

ְֵַמבּטל:

וכּו',וזהּו: אלקים איתאוּיּסב ְ ֶ ַ ַ ֵ ֱ ִֹ ְ ִָ
כ)ּבּמדרׁש פרשה וּיּסב(שמות : ְִֵַַַָ

הסּבה. לׁשֹון הינּו סעּדה, ְְְְֲִַָָֻלׁשֹון
– מחמּׁשהוחמׁשים שפירש"יאחד (כמו ַ ֲ ֻ ִ ֲִֵֶָָ

ׁשעלשם) הּפה, מֹוצאֹות חמׁשת הינּו ,ְֲֵֶֶֶַַַָ
לאמּונת ּפֹונים העּכּו"ם ּכל ֱִֶַַָָָָידם
ּכמֹו אחד, ׁשכם לעבדֹו ְְְְְִֵֶֶָָָיׂשראל,
העּמים ּכל אל אהּפְך אז ְִֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב:

וכּו'. ברּורה יׂשראלׂשפה בני עלּו ְְָָָָ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ 
– מצרים הינּו,מארץ הּגרֹון. מּמצר ֵ ֶ ֶ ִ ְ ָ ִ ְִֵַַַָ

מראׁשי יׂשראל ּבני עלֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָעל־ ידי
הּנ"ל, הּגרֹון מּמצר הּנ"ל, ֲִֵַַַַַַַַָהּתאוֹות
העּכּו"ם את מחזיר הּדּבּור ְֲִִֵֶַַַַָעל־ ידי
קּׁשּוטי עּקר וזה יׂשראל. ְְֱִִִֵֵֶֶַַָלאמּונת
ּבקּׁשּוטין מתקּׁשטא ּבחינת ְְְְֱִִִִַַָָָהאמּונה,
ּבׁשלמּות, אמּונה על־ידי הוֹו. ְְְֱֲִֵֵַָָּדלא

וּיּסב: ּבחינת אכילה, הּתרה (עדאזי ְְֲֲִִֵַַַַַָָֻ

ז"ל) לׁשֹונֹו ְָּכאן

ב: לאֹות ראׁשי־ּתבֹות:ׁשּיְך "ׁשלֹום" וזה ְְֵֵֶַָָָ
ּׁש'ּתׁשיב מ'ה ְִֶַַָו'דע
יֹודע הּׁשלֹום על־ ידי ּכי ְְִִֵֵֶַַַָל'אּפיקֹורֹוס;
ּכּנ"ל ׁשּבלּבֹו אּפיקֹורסּות על ְְְִִִֶֶַַַָלהׁשיב
ׁשּיׁש הּׁשלֹום על־ ידי וגם ׁשם. עּין –ְְֵֵֵֶַַַַָָ
ּגם לחברֹו, אחד ּבין יׂשראל, ְֲִֵֵֵֵֶַַָָּבין
האּפיקֹורסּות, נתּבּטלין ְְְְִִִֵֶֶַַָעל־ ידי־ זה

אחר ּבמקֹום ׁשאמרּו(ג)ּכמבאר וזה . ְְְְֵֶֶַַָָָֹ
לברכה זכרֹונם רבהרּבֹותינּו (בראשית ְְִִֵַָָָ

לח) לֹופרשה הּנח אפרים עצּבים חבּור :ְֲֲִִֶַַַָ
ד) יׂשראל,(הושע ּבין ׁשלֹום ׁשּכׁשּיׁש –ְְִֵֵֵֶֶָָ

מֹוח זרה עבֹודה עֹובדין ליןאפּלּו ְֲֲֲִִִָָָ
יאׁשמּו עּתה לּבם, חלק אבל: ְֲִֶֶַַָָָָָָלהם;

י) ּבאין(שם הּמחלקת על־ידי ּכי –ְֲִִֵֶַַַָֹ
אֹוחז אחד וכל ּכּנ"ל, ְְִֵֶַַָָּכפירֹות
ּבאים ׁשאינם מאחר ְְִֵֵֶַַַָָּבדעּתֹו,
עם אחד לדּבר יחד, ְְֲִִִֵֶַַַַָּומתועדים
יבֹואּו ואפּלּו לדעּתֹו; להפכֹו ְְְְֲֲִֵַַָָחברֹו
יׁשּוב לא זה, עם זה וידּברּו ְִִֶֶַַַָֹיחד
ׁשל הּנּצחֹון מחמת ְֲִִֵֶַַַָמּדעּתֹו,
אפּלּו ׁשלֹום, ּכׁשּיׁש אבל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָֹהּמחלקת.
להם, מֹוחלין ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִֶַָָָעֹובדין
יתּבּטל ּבוּדאי הּׁשלֹום על־ ידי ְְְִִֵֵַַַַַָּכי
ׁשּיׁש והאּפיקֹורסּות ְְֲִֵֶֶָָָָָהעבֹודה־זרה
זה ׁשּידּברּו על־ידי מהם, אחד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָלכל
מּדעֹותיו זה את זה ויׁשיבּו זה, ְִִִֵֶֶֶֶָָעם
יבֹואּו ּובוּדאי והּכפירֹות, ְְְִַַַָָָהרעֹות
על־ידי ויׁשרה ׁשלמה ְְֱִֵֵֶַָָָָלאמּונה
ּבמקֹום וכמבאר ּכּנ"ל ְְְַַַַָָָֹהּׁשלֹום

כז.(„) בסימן לעיל



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשכב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

הּנ"ל::(ה)אחר לאֹות ׁשּיְך זה ּגם ֵֶַַַַַָָ

ּכמבאר הלכֹות, נעׂשה ְֲֲֲֵֶֶַַַַָָֹֹמהּמחלקת
מבאר היטב. ׁשם עּין לדוד, ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹּבתהּלה
הּמחלקת, ּתּקּון הם ׁשההלכֹות ֲֲִֵֶֶַַַָָֹׁשם,
ׁשל אֹותּיֹות הּצרּופי ּומהּפְך חֹוזר ְִִֵֵֵֵֶַַּכי
עּין ׁשם. ּכמבאר להלכֹות, ְֲֲֵֶַַַַַָָָֹֹהּמחלקת
לֹומד ׁשהּצּדיק ׁשם, ּׁשּכתּוב מה ִֵֶֶַַַָָָׁשם
ועֹוׂשה הּמחלקת, ׁשל הּצרּופין ְֲִֵֵֶֶֶַַַֹאּלּו
וזהּו ׁשם. עּין וכּו', הלכה צרּוף ְְֲֵֵֵֶֶַָָָמהם
ׁשּצריכין ּכאן, ּׁשּמבאר מה ְְְִִִֶֶַַָָֹּבחינת
ּבׁשביל ּפֹוסק, ּדהינּו הלכֹות, ְְְְֲִִִֵַָֹללמד

והבן: הּמחלקת, ְֲִֵֶַַָֹּתּקּון

ה: לאֹות הּדבריםּגםׁשּיְך ּכל עּקר ּכי ְַַָ ְִִִַַָָ
ּכל ּכי התחלה, ְִֵַָָָהן
ׁשּיֹוצא מחמת קׁשֹות ְֲֵֵֶַַָָהתחלֹות
ּכן ועל ּכּנ"ל. וכּו' הפְך אל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַמהפְך
להּצּדיק, ׁשּנֹוסע ּופעם ּפעם ְְִֵֶַַַַַַַָּבכל
ּפעם ּבכל ׁשּיבֹוא ׁשּיראה ְְִִֶֶֶַַָָָצריְך
אצל היה ׁשּכבר ּכמֹו לא ְְֵֵֶֶָָָָָֹמחדׁש,
ׁשנית, ּפעם ּבא הּוא ועכׁשו ְְִִֵַַַַַָָהּצּדיק,
אצל מעֹולם היה ׁשּלא ּכמֹו ְֵֵֶֶַָָָֹרק

עכׁשו ׁשּבא ּכמֹו אצלֹו ויהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָהּצּדיק,
הּוא עּקר ּכי ראׁשֹון. ּפעם ִִִֵַַָָָמחדׁש
קׁשֹות התחלֹות ּכל ּכי ְְִַַַָָָָָההתחלה,
ׁשל העבֹודה ּכח ׁשעּקר נמצא ְֲִִֶֶַַַַָָָֹּכּנ"ל,
ּכּנ"ל, ההתחלה אּלא אינֹו הּימים ְִֵֶַַַַַָָָָָּכל

וההתל הּכח ּוכפי ׁשם, ׁשלעּין הבּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ
ּומתנהג הֹולְך ּכן ְְִֵֵֵַַַָָההתחלה
ההתחלה היא עּקר ּכי ְֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו,
ּפעם ּבכל להתחיל צריְך ּכן על ְְְִִֵַַַַַַָָּכּנ"ל.
היתה לא ואּולי ּפן ּכי ְְִֵֶַָָָָֹמחדׁש,
ּכל ּגם ּכן ואם ּכראּוי, ְְִֵַַָָָָָהתחלתֹו
ּכי ּכראּוי, ּבׁשלמּות אינּה ְֲִִֵֵָָָָעבֹודתֹו
ּכן על ההתחלה. ּכפי מתנהג ְְְִִֵֵַַַַַָָֹהּכל
מחדׁש, ּפעם ּבכל להתחיל ְְְִִֵַַַָָָָצריְך
ּבכח מחדׁש, להּצּדיק ְְְִֵַַַָָָֹולבֹוא
חדׁש והתּגּברּות ּגדֹול ְְְְֲִִַַָָָהתלהבּות
ׁשּתהיה ּכדי יתּברְך, הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָלעבֹודת
ההתחלה ּכח ּכפי ּכראּוי ְְֲִַַַָָָָָֹעבֹודתֹו
צריְך ּופעם ּפעם ּבכל וכן ְְִֵַַַַַַָָּכּנ"ל.
התחיל לא ּפן זֹו, חׁשׁשא ְֲֲִִֶַָָֹֹלחׁשׁש
ולבֹוא להתחיל וצריְך ּכראּוי, ְְְְֲִִִַַָָָָעדין

מחדׁש: ּפעם ּבכל ְְִֵַַַַָָָלהּצּדיק

שם.(‰)
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C¯c ÏL ˙BaÒa ÌÈ¯·c‰ ÌÈÏB˙ e�ÈÈ‰L ‰na ,‰LB„w‰ E˙�eÓ‡a ‰p‰ „Ú e�Ó‚tL∆»«¿«≈»∆¡»¿«¿»«∆∆»ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆∆∆
ekÊiL ,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ··Ïe e�··Ï ˙‡ ˜fÁ˙ ‰zÚÓe ,Ú·h‰«∆«≈«»¿«≈∆¿»≈¿«»«¿ƒ¿»≈¿»»≈»∆ƒ¿
‚‰�˙Ó Ïk‰Â ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡‰ ‰Â‰È ‡e‰ ‰z‡ Èk ÔÈÓ‡‰Ïe Ú„ÈÏ ÌlÎÀ»≈«¿«¬ƒƒ«»¿…»»¡…ƒ«»«ƒ»»∆¿«…ƒ¿«≈

:„·Ï Ez‡Ó Ïk‰ ˙Baq‰ ÏÎÂ ,„·Ï E˙ÁbL‰a¿«¿»»¿¿«¿»«ƒ«…≈ƒ¿¿«

B�Ba¯··Ï·e ˙Ó‡a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï e�kÊÂ ÌÈÓÁ¯a e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«≈ƒ¿¬≈¿«¬ƒ¿«≈∆¡»¿≈»∆¡∆¿≈»
Ì‚tÓ ,ÌÏBÚaL ÌÈÏÎ‡n‰ Ïk e¯¯a˙iL ‰�eÓ‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊpL „Ú ,ÌÏL»≈«∆ƒ¿∆«¿≈»¡»∆ƒ¿»¿»««¬»ƒ∆»»ƒ¿«
È¯Ó‚Ï e¯¯a˙pL ÌÈÏÎ‡nÓ e�˙„eÚÒe e�˙ÏÈÎ‡ Ïk eÈ‰iL „Ú ,Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚ≈«««»»«∆ƒ¿»¬ƒ»≈¿»≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿≈
.˙ËÚÓ ‰ÏÈÎ‡a ˜tzÒ‰Ï ‰kÊ�Â .·BË Ìlk Ì‰L ÌÈÏÎ‡Ó ,˙BtÏw‰Â Ú¯‰ ÔÓƒ»«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆≈À»¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«¬ƒ»À∆∆
„eÁÈ e�˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰È‰iL „Ú ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a e�˙ÏÈÎ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬ƒ»≈ƒ¿À»¿»√»¿»«∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈¬ƒ»≈ƒ
‰NÚÂ ‰Â‰Èa ÁËa" :·e˙kL ‡¯˜Ó Ìi˜ÈÂ ,ÔÈt‡a ÔÈt‡ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„À̃¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«ƒƒÀ«ƒ¿»∆»¿««…»«¬≈



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשכח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ÏÚ ÏBb .EaÏ ˙BÏ‡LÓ EÏ ÔzÈÂ ‰Â‰È ÏÚ ‚pÚ˙‰Â ,‰�eÓ‡ ‰Ú¯e ı¯‡ ÔÎL ,·BË¿»∆∆¿≈¡»¿ƒ¿«««¿…»¿ƒ∆¿ƒ¿¬ƒ∆«
EÈ�t .EcÒÁ· È�ÚÈLB‰ Ec·Ú ÏÚ EÈ�Ù ‰¯È‡‰ .‰NÚÈ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÁË·e ,Ek¯c ‰Â‰È¿…»«¿∆¿«»»¿«¬∆»ƒ»»∆««¿∆ƒ≈ƒ¿«¿∆»∆
‰Â‰È .‰ÏÒ e�z‡ ÂÈ�t ¯‡È e�Î¯·ÈÂ e�pÁÈ ÌÈ‰Ï‡ .EÈwÁ ˙‡ È�„nÏÂ Ec·Úa ¯‡‰»≈¿«¿∆¿«¿≈ƒ∆À∆¡…ƒ¿»≈ƒ»¿≈»≈»»ƒ»∆»¿…»
EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ,ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È ,‰ÚLe�Â EÈ�t ¯‡‰ ,e�·ÈL‰ ,˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿»¬ƒ≈»≈»∆¿ƒ»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ."ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È¿…»ƒ¿¬ƒ»≈¿»≈

סגתורה

הּמילה ּכּונת  ָ ִ ַ ַ ָ ַסֹוד
אּמה,ּכי ּתרּגּום ּבלׁשֹון נקרא ּברית ִ ְְְְִִִַַָָ

ּבּגמרא זה ּבלׁשֹון ׁשּמזּכר ְְְְֶֶַָָָָֻּוכמֹו
קח:) ׁשּׁשה(שבת ּבת אּמה ּבחינת ְְִִַַַָָוהּוא
והּוא(א)טפחים מהם. ּכלּול ׁשהּברית , ְְְִִֵֶֶַָָ
ו)ּבחינת עֹומדים(ישעיה ׂשרפים : ְְְִִִַָ

ּכנפים ׁשׁש ּכנפים ׁשׁש לֹו, ְְִִִֵֵַַַַָָמּמעל
ּבחינת(ב)לאחד הם ּכנפים, ׁשׁש . ְְְִִֵֵֶַַָָ

נחלקים והם הּנ"ל, טפחים ְְֱִִִֵֶַַַָָָהּׁשּׁשה
ּבחינת הינּו ּבׁשּתים(שם)לׁשלׁש, ְְְְִִִַַַָֹ

רגליו, יכּסה ּובׁשּתים פניו, ְְְְִִֶֶַַַַָָָיכּסה
הּוא ּפנים ּכי יעֹופף. ְְִִִִֵַָּובׁשּתים

ּפניו על לֹו וטפח לב:)ּבחינֹות קמא .(בבא ְְִַַָָָ
ׁשני ּבחינֹות הּוא פניו יכּסה ְְְְִִִֵֶַַָָּובׁשּתים
ּומכּסה טפח מגּלה ּבחינֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָטפחים,
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּברית, הּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָטפח

לברכה זכרֹונם כ:)רּבֹותינּו וכן(נדרים . ְְְִִֵֵַָָָ

ּבחינת הּוא רגליו יכּסה ְְְְִִִֶַַַַָּבׁשּתים
בסנּדלֹו לֹו שם)וטפח קמא והּוא(בבא . ְְְְַַָָ

ּכּנ"ל, טפחים ׁשני ּבחינת ּכן ְְְִִֵֵַַַַָּגם
ּובׁשּתים טפח. ּומכּסה טפח ְְְִִֶֶֶֶַַַַַמגּלה
ׁשּנבראּו עֹופֹות ּבחינת הּוא ְְְְִִֵֶַיעֹופף,

הרקק כז:)מן טֹופח(חולין ּבחינֹות , ְְִִֵַָָ
להטּפיח ס:)על־מנת עז טז גיטין עח .(יומא ְְְִַַַָ

ּכלּולים ּכּלם טפחים הּׁשּׁשה ְְְִִִַָָָָֻוכל
טפח הּׁשּׁשה ּכי ּבּברית, יםּומּנחים ְְִִִִִַַָָָֻ

ׁשּבהם ימים ׁשׁשת ּבחינת הם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנ"ל
הארץ, ואת הּׁשמים את ה' ְִֶֶֶַַָָָָָעׂשה

לט)ּבבחינת נתּת(תהלים טפחֹות הּנה : ְְִִִֵַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו כ)ימי; ימים(שמות ׁשׁשת : ְִֵֶֶָָָָ

הינּו הּׁשביעי; ּבּיֹום וּינח וכּו' ה' ְְְִִַַַַַָָָעׂשה
הּׁשּׁשה ּבחינת ימים, הּׁשׁשת ְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּכל
הּׁשביעי, ּבּיֹום ּכּלם הּניח ְְִִִִִַַַָָֻטפחים,
ּברית, ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבת, ְְִִֶֶַַָׁשהּוא

ע"ב.(‡) ג רלו.(·)עירובין פינחס זוהר עיין
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ׁשּכתּוב לא)ּכמֹו ּביני(שם עֹולם ּברית : ְְִִֵֶָָ
ּבראׁשית ּבחינת וזה יׂשראל. ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּובין

ׁשית ּברא יא)– ׁשׁשת(תיקון ּבחינת . ְִִֵֶַָָ
ׁשּכּלם הּנ"ל, טפחים ׁשּׁשה ְִִִֶַַָָָָֻימים,
ּבראׁשית וזה ּבּברית. ּוכלּולים ְְְְִִִִֵֶַָֻמּנחים

אׁש ּברית יח)– דף ג' ּברית(תיקון הינּו . ְְְִִֵַ
ׁשּׁשה ימים, מּׁשּׁשה ּכלּול ִִִִֶָָָָׁשהּוא
אׁש, ּברית וזה ּכנפים. ׁשׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָטפחים,
ׁשהן ּכנפים, ּבׁשׁש ׂשרפים ְְְְִִִֵֵֶַַָָּבחינת
אׁש ּגם ּכי ּכּנ"ל. טפחים ׁשּׁשה ְְִִִִֵַַַַָָּבחינת
ּגם וכמבאר ּכחֹות, ׁשּׁשה לּה ְְִֵַַָָָֹֹיׁש
ּבאׁש, ּכחֹות ׁשּׁשה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶַַָָֹלמחּקרים,
וׂשֹורף, מבּׁשל ּומקּפיא, מּתיְך ְְְְִִֵֵַַַַהינּו:
ׁשּׁשה ּבֹו יׁש עֹוף וכן ּומלּבין. ְְְִִִֵֵַַָמׁשחיר
נעלם הּוא העפיפה על־ ידי ּכי ְֱֲִִֵֶַָָָֹּכחֹות,

וכּו': ורחֹוק קרֹוב ְְְִֶַָָּומתּגּלה,

ּברית,והּצּדיק ּבחינֹות ׁשהּוא ְ ַ ַ ִ ְְִִֶ
י)ּבחינֹות צּדיק(משלי : ְִִַ

מּבחינֹות ּכלּול הּוא עֹולם, ְְִִָָיסֹוד
ׁשּנחלקים הּנ"ל, טפחים ְֱִִִֶֶַַַָָָהּׁשּׁשה
ׁשּתים, ׁשּתים ׁשל ּבחינֹות ְְְְִִִֶַַָֹלׁשלׁש
הּוא מהּׁשלׁש, ּבחינה ׁשּכל ְְִֵֶַַָָָֹהינּו
ּכי טפח. ּומכּסה טפח מגּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַּבחינֹות
טפח ּומכּסה טפח מגּלה ּבחינת ְְְִֶֶֶֶַַַַַהּוא
יכּסה ּבׁשּתים ּבחינת וזה עצמֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַנגד
ּומכּסה מגּלה ּבחינת הּוא וכן ְְְְִֵֶֶַַַָָפניו.
ּבׁשּתים ּבחינת וזה העֹולם, נגד ְְְְִִִֶֶֶַַָָוכּו'
מגּלה ּבחינת הּוא וכן רגליו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָיכּסה

ּבחינת וזה יתּברְך, הּׁשם נגד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּומכּסה
אצל הּוא לפעמים ּכי יעֹופף. ְְְִִִִִֵֵֶַָּבׁשּתים

מגּל ּבחינת ּומקרבהעֹולם ׁשּמגּלה ה, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחינת הּוא ולפעמים אליהם. ְְְְֲִִִֵֶַַָעצמֹו
מהם, ונתעּלם ׁשּנתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמכּסה,
ּדי ולא מאד. מהם ְְְִֵֵֶֶַַֹֹׁשּמתרחק
מהם, ּומתרֹומם מהם, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשּמתרחק
אּלא אליו, להתקרב יכֹולים ְְְְִִֵֵֵֶָָָָואינם
עד ּותמיהֹות, קׁשיֹות עליו ְְְִִֶַָָֻׁשּנֹופלים
מחמת מחם, ונתּבלּבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּנתעּקם
עליו וקׁשה מאד, מהם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנתרחק
מכּסה ּבחינת וזה ּופליאֹות, ְְְְְִִֶֶַַֻקׁשיֹות
יכּסה ּובׁשּתים ּבחינת וזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַטפח.
ּכמֹו המׁשכה, לׁשֹון רגלין – ְְְְְִַַַָָָרגליו

יא) –(שמות ּברגליָך אׁשר העם וכל :ְְְֲֶֶַָָָ
עצתָך אחר הינּו,(ג)ההֹולכים . ְְְֲִַַַַָ

אליו, העֹולם ׁשּממׁשיְך ְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבההמׁשכה
וכּו' ּומכּסה טפח מגּלה ּבחינת ְְְְִֶֶֶַַַַהּוא
ּבעצמֹו הּצּדיק ׁשּמח מחמת ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַַַֹּכּנ"ל.
הּוא על־ ּכן מּמּנּו, לקּבל אפׁשר ְְִִֵֵֶֶַַָאי
עצמֹו ּולהתלּבׁש להתּכּסֹות ְְְְְִִִֵַַַָצריְך
ׁשּיּוכל ּכדי קטּנים, ְְְִִִֵֶַַָּבדברים
לקּבל העֹולם ׁשּיּוכלּו ְְְְִֵֶַַָָלהתּגּלֹות,
ּומכּסה טפח מגּלה ּבחינת וזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַמּמּנּו.
ּומתלּבׁש ּׁשּמכּסה ׁשּמה – ְְִֵֶֶֶֶַַַַטפח
ידי ׁשעל מגּלה, ּבחינת הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַעצמֹו,
ּבלא ּכי אליהם, עצמֹו מגּלה הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַֹזה
אליהם. להתּגּלֹות אפׁשר היה לא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹזה
מּמׁש, מכּסה ּבחינת הּוא ְְְְִִִֶַַַָָולפעמים

שם.(‚) רש"י בפירוש כמובא
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ונתרחק מהם ּומתעּלם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשּמתּכּסה
ּכּנ"ל: מהם ְְִֵֶַַָונפלא

להיֹותוכן צריְך יתּברְך הּׁשם אצל ְ ֵ ְְִִִֵֵֶַַָָ
ּכי וכּו', ּומכּסה מגּלה ְְְְִִֶֶַַַּבחינת
להּׁשם עצמֹו ּולקרב לדּבק ְְְְִֵֵֵַַַָָצריְך
יתּברְך הּׁשם ּכביכֹול ּכאּלּו ְְְְִִִִֵַַַָָָיתּברְך,
מה ּכל אבל אליו. ּומתקרב ְְֲִִֵֵֶַָָָָנגלה
צריְך יתּברְך, להּׁשם יֹותר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּׁשּמתקרב
מה ּכל הינּו יֹותר, ְְְִֵֵַַַָלהתרחק
ׁשהּוא לידע צריְך יֹותר, ְִִֵֵֵֶֶַָָּׁשּמתקרב
אם ּכי יתּברְך, מהּׁשם מאד ְְִִִֵֵַַָָֹרחֹוק
נתקרב ׁשּכבר ּבדעּתֹו וידּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹיחׁשב
הּׁשם ּבידעֹות ויֹודע יתּברְך, ְְְִִִֵֵֵַַַַָלהּׁשם
ּכלּום, יֹודע ׁשאינֹו סימן זה ְְִִֵֵֶֶַַָָיתּברְך,
יתּברְך, מהּׁשם קצת יֹודע היה אם ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּכי
ּכי מּמּנּו, מאד רחֹוק ׁשהּוא יֹודע ְִִֵֶֶַָָָֹהיה
יתּברְך להּׁשם יֹותר ּׁשּמתקרב מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
רחֹוק ׁשהּוא יֹודע הּוא יֹותר, ְֵֵֵֶַַָויֹודע
ׁשאי ּדבר וזה ּכלל. יֹודע ואינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹמאד,
ּכי זאת, ּולהסּביר לדּבר לּפה ְְְְִִֵֶֶַַַָֹאפׁשר
ּבחינת וזה ׁשעּור. אין הּבֹורא ְְְִִֵֵֶַַַֻּגדּלת

ולּקרֹוב,נז)(ישעיה לרחֹוק ׁשלֹום :ְַָָָָ
וכּו', ּומכּסה טפח מגּלה ְְְְִֶֶֶַַַּבחינֹות
ּכּנ"ל. מתרחק ּׁשּמתקרב מה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּכל
יעֹופף יעֹופף, ּובׁשּתים ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶַַוזה
מגּלה ּבחינֹות הינּו מׁשּמׁש, ְְְְְְִֵֶַַַַּכתרּגּומֹו
הּׁשּמּוׁש, ׁשל וכּו' ּומכּסה ְְִֶֶֶַַַטפח
ּכּנ"ל: יתּברְך הּׁשם ועֹובד ְְְִֵֵֵֶַַַַַָׁשּמׁשּמׁש

ּבחינתּובׁשּתים זה – פניו יכּסה ִ ְ ַ ִ ְְִֶֶַַָָ
טפח ּומכּסה טפח ְְֶֶֶֶַַַַמגּלה
ּכמֹו ּכעס, לׁשֹון ּפנים ּכי עצמֹו, ְְְִִֵֶַַַָאצל

לג)ׁשּכתּוב ילכּו(שמות ּפני וגם(ד): ; ְֵֵֶַַָָ
הּׁשם והׁשּגחת רצֹון לׁשֹון ְְְִֵַַַָָָּפנים

ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)יתּברְך, ה'(במדבר יאר : ְְִֵֶַָָָ
לפעמים הּוא והּצּדיק אליָך. ְְִִִֵֶַַָָָּפניו
ּבׁשביל יּסּורין עצמֹו על ְְְִִִִֵַַַמקּבל
ׁשּמחליף חּלּוף, ּכמֹו והּוא ְְֲִִֶַָָהעֹולם,
ההׁשּפעה יתּברְך הּׁשם ְְִִֵַַַַָָָעם
זאת רֹוצה ׁשאינֹו ְְֵֶֶַַָָֹוההׁשּגחה,
ּפני ּומכּסה וההׁשּגחה, ְְְְְֵֶַַַַַָָָָההׁשּפעה
יּסּורין, עצמֹו על ּומקּבל זֹו, ְְְִִֵַַַַָָהׁשּגחה
והׁשּגחה ּבהׁשּפעה ּבֹוחר הּוא ְְְְִֵַַָָָָּכי
ׁשהלכה ההׁשּפעה ואֹותּה ְְְִֶַַָָָָָָרּוחנּיֹות.
ּבחינת וזה העֹולם. ּבין נתּפּזרה ְְְְִִֵֶַַָָָָלּה,
ׁשּלפעמים וכּו', ּומכּסה טפח ְְְְִִֶֶֶֶַַַָמגּלה
והׁשּגחה, רצֹון ׁשל ּפנים ְְְִֶֶַַָָָָמגּלה
ולפעמים ּכעס, ׁשל ּפנים ְְְִִִֶֶַַַָָּומכּסה
ּכּנ"ל: והׁשּגחה רצֹון ׁשל ּפנים ְְְִֶֶַַַַָָָָמכּסה

ּכמֹוולחם ּברית, ּבחינת הּוא הּפנים ְ ֶ ֶ ְְְִִִַַָ
כד)ׁשּכתּוב יערכנּו(ויקרא הּׁשּבת ּביֹום : ְְֶֶַַַַָָ

ונאמר עֹולם, ּברית וכּו', ה' ְְְְֱִִֵֶַָלפני
כה)ּבהם מסּגרת(שמות ּלֹו ועׂשית : ְְִִֶֶֶָָָ

הּבחינה נקראת ּכן ועל ְְְִִֵֵַַַָֹטפח.
הּנ"ל טפחים הּׁשּׁשה ְְִִֶֶַַַַַָָהמקּבלת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)"מטּפחת", הבי(רות : ְְִִֶַַָָ
ּכמֹו ּבּקׁשתּה, היה זה ּכי ְְִִֶַַַַָָָָָהּמטּפחת;

על(שם)ׁשּכתּוב ּכנפיָך ּופרׂשּת : ְְֶֶַַָָָָ

ע"ב.(„) ז דף ברכות עיין
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ׁשהן הּנ"ל, הּכנפים ׁשּבקׁשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאמתָך;
ּכן: על ּכּנ"ל. טפחים הּׁשּׁשה ְְִִִֵַַַַַָָּבחינת
לּה וּימד הּמטּפחת, הבי לּה ְִִֶַַַַַָָָָָֹוּיאמר
ׁשּׁשה ּבחינת ׁשהן ׂשעֹורים; ְְִִִֵֵֶַָׁשׁש

הּנ"ל: ּכנפים ׁשׁש ְְִִֵַַַָָטפחים,

וזאתויׁש ּפיה. ּבתֹוְך ּונמלה נחׁש, ְ ֵ ְְְִָָָָָֹ
ּבוּדאי, ניחא לּה אין ְְְֵַַַַָָָָהּנמלה
נחׁש. ׁשל ּפיה ּבתֹוְך ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַָָָמחמת
ּופעמים הֹולְך, ּפעמים ְְְִִֵַָָָָוהּנחׁש
הליכה ׁשּבין והחּלּוק ְְֲִִֵֵֶַָמעֹופף.
לעּוף יּוכל ּבעפיפה ּכי – ֲֲִִִַַַָָָלעפיפה
ּבהליכה אבל הרּבה, ּברגע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹולפרח
ההֹולְך, ּכדרְך מעט, מעט הֹולְך ְְְֵֵֶֶַַַהּוא
הּדּבּורים ּובכל ּכבדה. ּתנּועה ְְְִִֵֶַָָָׁשהּוא
ּכׁשהם ּובפרט ׁשּמדּברים, ְְְְִִִֵֶֶַָָרעים
ּבאּלּו ּוגדֹולים, צּדיקים על ְְְִִִִֵַַנֹוגעים
להּנחׁש, ּכנפים עֹוׂשים הם ְְִִִִֵַַַָָָהּדּבּורים
ּדּבּורים ידי על ּכי לעֹופף. ְְִִִֵֵֶַַׁשּיּוכל
ּדקדּׁשה, ּכנפים עֹוׂשים ְְְִִִִַָָֻקדֹוׁשים,

י)ּבבחינת יּגיד(קהלת ּכנפים ּובעל : ְְִִִֵַַַַַָ
רעים, הּדּבּורים ּבאּלּו אבל ְֲִִִֵַָָָָּדבר;
נגד והם להּנחׁש, ּכנפים ְְְִִֵֶֶַַָָָעֹוׂשים
ּכי הּנ"ל. הּקדּׁשה ׁשל ּכנפים ְְִִֵֶַַַַַָָֻהּׁשׁש
ּכן על ראה, מּכנפי יֹוצא ְִִֵֵֵֵַַַָהּדּבּור
להּנחׁש, ּכנפים ּבחינת מּמּנּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָנעׂשה
עזקאין מּׁשית הּיֹוצא הּדּבּור ְִִִִִִֵַַָּכי
ׁשל ּכנפים הּׁשׁש נגד הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָּדקנה,

הּנ"ל. אּלּווהּנחׁשהּקדּׁשה הם ְְַַַָֻ ַ ָ ָ ֵֵ
החֹוקרים להרע, ְְֲִִַַַָָהחכמים
ּכמֹו ואּפיקֹורסּות, ְְְְִִֶָפילֹוסֹופיא

ד)ׁשּכתּוב להרע(ירמיה הּמה חכמים : ְֲִֵֶַָָָָ
חכמים רק ׁשהם ידעּו; לא ְְֲִִֵֵֶַָָֹּולהטיב
להׁשּתּמׁש ירצּו ׁשאם ְְְְִִִֵֶַַָלהרע,
והם יּוכלּו. לא להיטיב ְְְְְִֵֵָָָֹּבחכמתם

ּבחינֹות הּנחׁש, ג)ּבחינֹות :(בראשית ְְִִַָָ
הּׂשדה. חּיֹות מּכל ערּום היה ְִֶַַַָָָָָָֹוהּנחׁש
ּכנפים עֹוׂשים רעים, ּדּבּורים ְְְִִִִִֵַַָָועל־ ידי
הּנחׁש, ּבחינת ׁשהם אּלּו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהחכמים
הינּו ולפרח, לעּוף ְְְְִֶַַָֹׁשּיּוכלּו
חכמתם ּומתּפּׁשטת ְְְִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמעֹופפת
ּומּזיק ּבעֹולם, ׁשּלהם ְְִִִֶֶֶַָָָואּפיקֹורסית
ּבחקירֹותם וגם להעֹולם. ְְְֲִַַָָָֹמאד
ׁשּיׁש מי ּכמֹו מעֹופפים, הם ְְְְְִִֵֵֶַָּבעצמם
ׁשּׂשכלם הינּו מעֹופף, ׂשכל ְְְִֵֵֶֶַָלֹו
להם ונפּתח ּבמהירּות, ְְְְִִִֵֶָָמעֹופף
להּנחׁש אין אם אבל מאד. ְְְֲִֵַָָָָָָֹחכמתם
ּדּבּורים להם ׁשאין הינּו ְְִִִֵֶֶַַָָּכנפים,
רק להּנחׁש אין אזי ּכּנ"ל, ְֲִֵַַַַַָָָרעים
להחכמים ׁשאין הינּו הליכה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבחינת
ּבינם ּׁשחֹוקרים מה רק הּנ"ל, ְְִֵֶַַַַַָָלהרע
ּבעֹולם, מעֹופפים ואינם עצמן, ְְְְְִֵֵַָָָָלבין
חכמתם ּומעֹופף מתּפּׁשט ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהינּו
להּזיק יכֹולים ואינם ְְְִִֵַָָָּבעֹולם,
אליהם, ׁשּסמּוְך למי רק ְְֲִֵֶֶַָָָלהעֹולם,
אבל וחבריהם, ּתלמידיהם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָּכגֹון
להּזיק. יכֹולים אינם מהם ְְְִִֵֵֶַָָּברחֹוק
ואינֹו מעט, רק ׁשהֹולְך ההֹולְך, ְְְֵֵֵֶַַַּכמֹו
המעֹופף. ּכמֹו למרחֹוק למהר ְְְְֵֵֵַַָָיכֹול
ׂשכלם אין עצמן לבין ּבינם ְְְְִֵֵֵַַָָָוגם
להם נפּתח ׁשאין הינּו ְְְִֵֵֶֶַָָמעֹופף,
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מעֹופפים ואינם ּכל־ּכְך, ְְְְִֵַָָָָָהחכמה
רק ׁשּלהם, ּבחכמֹות ְְִִֶֶַַָָּומהירים
ּכמֹו מעט, מעט ּבחכמתם ְְְְְְִַַָָָחֹוקרים
לאחרים ּׁשּמּזיקים מה וגם ְֲִִִֵֵֶַַַַַההֹולְך.
הליכה, ּבבחינת רק הּוא ְְְֲִִִַַָָָָּבחכמתם
לתֹוְך ּבעמק ונכנס מעֹופף ְְְְִֵֵֶֶָָֹׁשאינֹו
להּמח, קצת ׁשּנדּבק רק והּלב, ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹהּמח
הּלב לתֹוְך ּבעמק נכנס אינֹו ְְֲִֵֵֶַָָָֹאבל
וׁשלֹום, חס להם, ּכׁשּיׁש אבל ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹוהּמח.
אזי ּכּנ"ל, רעים מּדּבּורים ְֲִִִִִַַַַָָּכנפים
מּזיק וגם ּכּנ"ל, מעֹופף ְְְִִֵַַַַָׂשכלם
ׁשּמעֹופף המעֹופף ּכמֹו ְְְְֵֵֵֶַָלמרחֹוק,
ׁשּמעֹופף וגם למרחֹוק, אחת ְְְְֵֵֶַַַָָָּבׁשעה
ונדּבק ונכנס המׁשּבׁשת ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֻחכמתם
מאד: ּגדֹול ּבעמק והּלב ְְְְֵֶַַַָֹֹֹּבהּמח

הּנחׁש,והּנמלה ּפי ּבתֹוְך הּמּנח ְ ַ ְ ָ ָ ְִַַָָָֻ
חכם ׁשהּוא הּדֹור, חכם ּבחינֹות ְֲִֶַַָָהּוא
טֹובֹות, מּדֹות ּובעל והּצּדיק ְִִַַַַַָָהּיׁשר
ּדקדּׁשה ּגדֹול חכם ׁשהּוא ְֲִֵֶַָָָָֻּומחמת
ּכׁשאּלּו אזי החכמֹות, ּבאּלּו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָונכנס
לחקר ּבחקירתם נכנסים ְֲֲֲִִִִַַַָָָָֹהחכמים
ּגדֹול צער לֹו יׁש אז החכמֹות, ְְֵֵַַַָָָּבאּלּו
עּמהם, ּגדֹולה מלחמה לֹו ויׁש ְְְְִִֵֶָָָָֹמאד,
ּכי הּנ"ל, הּנחׁש ּבחינת עם ְְִִִַַַַַָָהינּו

ּבלּבּוליםמ מאד עליו תּגּברים ְְְְִִִִַָָֹ
מבטח ּבחינת והּוא ּכזּבּיֹות, ְְְְֱִִִֶַַָואמּונֹות
ּבֹוגד, ּבּטחֹון עליו ׁשּמתּגּבר ְִִֵֵֵֶַָָָּבֹוגד,
ּכראּוי, ואמת ׁשלם ּבּטחֹון ֱִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינֹו
וזהּו ּכזּבּיֹות. אמּונֹות ּבחינת ְְְֱִִֶֶֶַָׁשּזהּו

כה)ּבחינֹות ורגל(משלי רֹועה ׁשן : ְְִֵֶֶָ

ׁשּזה הינּו ּבֹוגד; מבטח ְְִֵֶֶֶַַָמּועדת
רֹועה ׁשן ּבחינֹות היא ּבֹוגד ְְִִִֵֶַַָהּמבטח
ׁשּבתֹוְך הּנמלה ׁשהּוא החכם, ְְֶֶֶֶַָָָָאת
חכם ׁשהּוא מחמת ּכי ּכּנ"ל. ֲִִֵֶַַַָָָּפיה
עליו מתּגּברים הּׁשם, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָונכנס
ּכזּבּיֹות והאמּונֹות הּבלּבּולים ְְְֱִִִֵַָָאּלּו
מלחמה ּתמיד לֹו וצריְך ְְְִִִֵָָָָּביֹותר,
הֹולְך ּכׁשהּנחׁש ּובין עּמהם. ְְִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולה
צער לֹו יׁש מעֹופף, ּכׁשהּוא ְְֵֵֵֶַַּובין
ׁשּבוּדאי רק ּגדֹולה, ּומלחמה ְְְִֶַַַָָָָּגדֹול
מאד. יֹותר ּגדֹול צערֹו העפיפה ְְֲֲִֵֵַָָָֹּבעת
הֹולְך, ּכׁשהּוא ּבין ניחא ׁשּום לֹו ְְְֵֵֵֶַָואין
ממּצע ׁשּיׁש רק מעֹופף. ּכׁשהּוא ְְְֵֵֵֶֶַָֻּבין
והּוא העפיפה, ּובין ההליכה ְֲֲִִֵֵַָָָּבין
עצמֹו ּומֹוריד העפיפה ׁשּפֹוסק ְְֲִִֵֵֶַָָּבעת
ּכדרְך למּטה, מּמעלה העפיפה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָמן
לׁשלׁשל ׁשרֹוצה ּבעת ְְְְֵֵֵֶֶַַהמעֹופף
יׁש ואזי למּטה, עצמֹו ְְְֲִֵַַַַָּולהֹוריד
אינֹו אזי ּכי ניחא, הּנ"ל ְְְֲִֵַַַַַָָָלהּנמלה
ּכּמה יׁש ּכי הינּו, מעֹופף. ואינֹו ְְְִֵֵֵֵַַָהֹולְך
ואינם ניחים ׁשהחכמים ְְֲִִִִֵֶַַָָעּתים
ואז ואכילה, ׁשנה ּבעת ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵַָָָחֹוקרין,
ּבחינת ׁשהּוא להחכם, ניחא ְְְִֵֶֶַַָָָיׁש
הּוא החכם ּכי ּפיה, ׁשּבתֹוְך ְְִִֶֶַָָָָָהּנמלה

ׁשּכתּוב ּכמֹו נמלה, ו)ּבחינת לְך(משלי : ְְְִֵֶַָָָ
ּכי וחכם; דרכיה ראה עצל, נמלה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָאל
אל ה' ודרכי ּדעת מלּמד החכם ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ָָהעם:

ּׁשאמרוזה מה (זוהרהּסבאסֹוד ְ ֶ ֶַַַָ ָ ָ 
צה) דף נחׁשמשפטים הּוא מאן :ָָָ
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ּכְך ּבין ּבפרּודא, ואזל ּבאוירא ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָּדפרח
ּדׁשכב נמלה לחד ניחא אית ּכְך ְְְְִֵֵַַָָָָָּובין
הּנ"ל. הּנחׁש ּבחינֹות הינּו ׁשּנֹוי. ְְִִֵַַַַָָּבין
ידי על ׁשּפריחתֹו – ּבאוירא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּדפרח
רעים, ּדּבּורים ידי על הינּו ְְֲִִִִִֵַַָָהאוירים,
ואזל ּכנפים. מהם לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה
ּבחינֹות רק לֹו ׁשאין הינּו – ְְְִֵֵֶַַָּבפרּודא
הם ּדקדּׁשה ּכׁשּכנפים ְְְֲִִִֵֶַָָָֻהליכה,
ּכנפים להּנחׁש ואין ְְְְִִֵַַָָָּכתּקּונֹו,
רק לֹו אין אזי רעים, ֲִִִִֵַַָמּדּבּורים
ּבפרּודא, ואזל וזה: הליכה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָּבחינת

א)ּבחינֹות וכנפיה(יחזקאל ּפרּודֹות: ם ְְְְִֵֶַ
ּכנפי ּבחינֹות הינּו ְְְְְִִֵַַַָמּלמעלה;
רק לֹו ׁשאין ואזל, אזי: ְְֲֵֵֶַַַָָֻהּקדּׁשה.
הליכה ּבחינֹות ּכי הליכה, ְְֲֲִִִִִָָּבחינֹות
חפׁשית הּבחירה ּכי ּתמיד, לֹו ְְִִִִֵַָָָיׁש
ׁשּירצּו, עת ּבכל לחקר ְְְְְֲִִֵֶַַַָֹלהמחּקרים
ּבּבחינה לעֹופף יכֹולים ׁשאין ְְְִִֵֵֶַַָרק
מּדּבּורים ּכנפים להם ּכׁשאין ְְִִִִֵֶֶַַַָָהּנ"ל
הליכה ּבחינת רק להם ואין ְְֲִִִֵֶַַָָָרעים,
ּבחינת הינּו ּכְך, ּובין ּכְך ּבין ְְִֵֵַַַַָָּכּנ"ל.
ּכּנ"ל, והעפיפה ההליכה ּבין ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֻהממּצע
ּבין ׁשהּוא ּכְך, ּובין ּכְך ּבין נקרא ְְִֵֵֵֶֶָָָוזה

ניחא לּה יׁש ואזי והעפיפה, ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָההליכה
ׁשארי ּכּנ"ל. ׁשּנּה ּבין ּדׁשכב ְְְִֵֵֵַַַָָָָָלהּנמלה
ׁשאּלּו הינּו ּבפרּודא, וסּים ְְְְִֵֵֵֶַַָָּבחּבּורא
להרע, חכמים ׁשהם ְְְֲִִֵֶַַַָָהּמחּקרים,
חכמתם ּכּנ"ל, הּנחׁש ּבחינֹות ְְִֵֶַַַָָָָָׁשהם
ּבחּבּורא, ׁשארי – הּוא ְֲִִֵַָָָָוחקירתם
מתחלת חקירתם ְְֲִִֶֶֶַַָָׁשּתחּלת
וצּורה. חמר מחּבּור ְְִִֵֵֶַָָֹֻמהמחּברים,
חכמתם ׁשּמסּתּימת ּבפרּודא, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוסּים
ּכל ּדרְך כן ּכי הּנפרדים. ְְִִִִִִֵֶֶַַָָּבּׂשכלּיים
החמר מחּבּור להתחיל ְְֲִִִֵֶַַָָֹחקירתם,
למדרגה, מּמדרגה ועֹולים ְְְְְִִֵֵַַַָָָוהּצּורה,
הּגׁשמּיים, ׁשל וצּורה מחמר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמּתחּלה
הּדּקים ׁשל וצּורה מחמר ְְִֵֶֶַַַַָָֹואחר־ּכְך
ׁשל וצּורה מחמר ואחר־ ּכְך ְְֵֵֶֶַַָָֹיֹותר,
ּומסּימים ׁשּמּגיעים עד ועלּול, ְְְִִִִֶַַַָָעּלה
להּׂשיג ורֹוצים הּנפרדים, ְְְְִִִִִִִַַַָּבּׂשכלּיים
הּמטעית האנֹוׁשית, ְֱֲִִֵַַָָָֻּבחקירתם
להמחּקרים ּכּידּוע ְְְְְִֶֶַַַַַָֻוהמׁשּבׁשת,
על־ידי להּׂשיג רֹוצים הם ְְְְִִֵֵַַַָּבעצמן,
וצּורה, חמר מחּבּור הּללּו, ְֲִִֵֶַָָָֹחקירֹותם
ׁשארי וזה: נפרדים, ׂשכלּיים ְְְִִִִִֵֶֶָָאת

ּבפרּודא: וסּים ְְְִֵֵַָָּבחּבּורא
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Ïk ÌÈ˜Ècv‰ e�w˙iL ‰kÊ�Â .‰ÏÒÎÏ „BÚ ·eL� ‡ÏÂ ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ»ƒ¿»¿≈»¿»∆¿…»¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆¿«¿««ƒƒ»
ÏÚ ˜¯ ,˙È¯a‰ Ì‚tÓ „Á‡ Ì‚t Ôw˙Ï e�È„Èa ÔÈ‡ Èk ,L„˜ ˙È¯·a e�Ó‚tL ‰Ó«∆»«¿ƒ¿ƒ…∆ƒ≈¿»≈¿«≈¿»∆»ƒ¿««¿ƒ««

:ÌÈÎeÓÒ e�‡ ÏB„b‰ ÌÁk ÏÚÂ ÌÈ�ÚL� e�‡ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊ¿««ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿«…»«»»¿ƒ

e�kÊ˙ÈÏÎ˙a ˙È¯a‰ È¯ÓBL ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜ÈcˆÏ ·¯˜˙‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a «≈¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ¬ƒƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ
Ú„ÈÏ e�kÊ .e�È�ÙlÓ Ì˙B‡ ¯ÈzÒz Ï‡Â ,Ì‰Ó e�ÚÈ„B‰Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,˙eÓÏM‰«¿≈«≈»≈¿ƒ≈≈∆¿««¿ƒ»ƒ¿»≈«≈≈«
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:„ÈÓz EÈ�ÈÚa ·Bh‰ ˙BNÚÏÂ Ú¯Ó ¯eÒÏ ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a ·eLÏ ‰zÚÓ≈«»»ƒ¿»¿≈»¿»∆»≈»¿«¬«¿≈∆»ƒ

ÌÁ¯˙e,e�zÚc ÏaÏa˙È Ï‡Â .„ÈÓz ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰a ÔÈÓ‡‰Ï ‰kÊpL e�ÈÏÚ ¿«≈»≈∆ƒ¿∆¿«¬ƒ¿««ƒƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿≈«¿≈
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‡p‡ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰Ó ˜Á¯˙‰Ï e�È˙B�BÂÚ eÓ¯‚È Ï‡Â EÓL ÔÚÓÏ ‰NÚ ‰Â‰È »»¿…»¬≈¿««¿∆¿«ƒ¿¿¬≈¿ƒ¿«≈≈∆«¿»
,„ÈÓz Ì‰a ÔÈÓ‡‰Ï ,„ÈÓ˙ ‰ÓÏL ‰�eÓ‡a ˜fÁ˙‰Ï ‰kÊ� ˜¯ .‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈∆¡»¿≈»»ƒ¿«¬ƒ»∆»ƒ
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È‡ ¯L‡ ,E˙e‰Ï‡ ˙ÚÈ„È ˜BÁ¯Ó ‚ÈO‰Ïe ,EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰kÊpL ,e�aÏa ¯eÚLƒ¿ƒ≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈∆¿«ƒ≈»¿ƒ«¡…¿¬∆ƒ
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סד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה אל 737ֹ ְ ַ ֶֹּבא
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:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,"„Á‡ BÓLe „Á‡ ‰Â‰È ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆¿…»∆»¿∆»»≈¿»≈

סדתורה

מׁשה אל יי אלוּיאמר ּבא ַ ֶֹ ְ ָ ֶ ֶֹ ֶֹ 
לּבֹוּפרעה את הכּבדּתי אני ּכי ַ ְ ִֹ ֲ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ִ 

ׁשתי למען עבדיו לב  ִ ִ ַ ַ ְ ָ ָ ֲ ֵ ֶ ְואת
ּולמען ּבקרּבֹו. אּלה  ַ ַ ְ ְ ִ ְ ֶ ֵ ַֹֹאתתי
את ּבנ ּובן ּבנ ּבאזני  ֶ ְ ִ ֶ ְ ִ ֵ ְ ָ ְ ֵ ַ ְּתסּפר
ואת ּבמצרים התעּללּתי  ֶ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ֶ ֲאׁשר
בם ׂשמּתי אׁשר  ָ ִ ְ ַ ֶ ֲ ַֹֹאתתי
הנני וכּו'. יי אני ּכי  ִ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֲ ִ ֶ ְ ַ ִוידעּתם
:ּבגבּול ארּבה מחר  ֶ ְ ִ ֶ ְ ַ ָ ָ ִ ֵמביא

י) (א)(שמות

רחמנּותֹוּכיא מחמת יתּברְך הּׁשם ִ ְֲֲִֵֵַַַַָָ
רצה ּכי העֹולם, את ִֶָָָָָָּברא
היה לא ואם רחמנּותֹו, ְְֲִַַָָָֹלגּלֹות
מראה היה מי על העֹולם ְְִִֶַַַָָָָּבריאת
ּכל את ּברא ּכן ועל ְֲֵֶַַָָָָרחמנּותֹו.
סֹוף עד האצילּות, מּתחּלת ְְֲִִִִַַַָָהּבריאה
ּכדי הּגׁשמי, עֹולם ׁשל הּמרּכז ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻנקּדת

רצה וכאׁשר רחמנּותֹו. ְְְֲֲֶַַַָָָלהראֹות
לא העֹולם, את לברא יתּברְך ְְִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשם
ׁשהיה מחמת לבראֹו, מקֹום ְְֲֵֶַָָָָָָהיה
את צמצם על־ּכן סֹוף, אין ְִֵֵֵֶַַֹהּכל
הּזה הּצמצּום ידי ועל לצדדין, ְְְְִִִֵֶַַַָָהאֹור
החלל ּובתֹוְך הּפנּוי, חלל ְֲֶַַָָָָָָנעׂשה
הּימים ּכל נתהּוּו הּזה, ְִִֶַַַַָָָהּפנּוי

העֹולם ּבריאת ׁשהם (כמ"שוהּמּדֹות, ְְִִֵֶַַָָ
בתחילתֹו) חיים היהבעץ הּפנּוי החלל וזה .ְֶֶַָָָָָ

ּבלּתי ּכי העֹולם, לבריאת ְְְִִִִִַָָָֻמכרח
מקֹום ׁשּום היה לא הּפנּוי ֶַָָָָָָֹהחלל
הּצמצּום וזה ּכּנ"ל. העֹולם ְְְִִִֶַַַַָָלבריאת
להבין אפׁשר אי הּפנּוי החלל ְְִִֶֶֶַָָָָָׁשל
צריְך ּכי לבֹוא, לעתיד אם ּכי ְִִִִִִֶַָָָּולהּׂשיג
ּכי ואין, יׁש הפכים: ׁשני ּבֹו ְֲִִִֵֵַַָָלֹומר
הּצמצּום, על־ידי הּוא הּפנּוי ְְִֵֶַַַָָָהחלל
ואין מּׁשם, אלקּותֹו צמצם ְְְֱִִִֵֵֶָָֹׁשּכביכֹול
כן לא אם ּכי ּכביכֹול, אלקּות ְֱִִִֵָָֹֹׁשם

בעצמו.(‡) ז"ל רבינו מכת"י אחר בנוסח הזאת התורה מובא הספר בסוף עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשלח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מקֹום ואין סֹוף, אין והּכל ּפנּוי, ְְֵֵֵַָָֹאינֹו
ּבאמת אבל ּכלל. העֹולם ְְֱֲִִֶֶַָָָָלבריאת
ׁשם יׁש אף־ על־ּפי־כן ּבוּדאי ְֲִִֵֵַַַַַָלאמּתֹו,
ׁשּום אין ּבוּדאי ּכי אלקּות, ּכן ְֱִֵֵַַַֹּגם
אפׁשר אי ועל־ּכן חּיּותֹו, ּבלעדי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּדבר
עד הּפנּוי חלל ּבחינת ּכלל ְְְִִַַַַָָָָלהּׂשיג

לבֹוא: ִֶָָלעתיד

אּפיקֹורסּות:ודע,ב מיני ׁשני ׁשּיׁש ְ ַ ְְִִֵֵֵֶֶ
ׁשּבא אּפיקֹורסּות, ְִֵֶֶָיׁש

נאמר ועליו חיצֹונּיֹות, (אבותמחכמֹות ְְֱִִֵֶַָָָ
ּכיפ"ב) לאּפיקֹורֹוס; ּׁשּתׁשיב מה ודע :ְְִִִֶֶַַָ

עליה יׁש הּזאת ְִֵֶֶַָָָֹהאּפיקֹורסּות
ּבא האּפיקֹורסית זאת ּכי ְְִִִֶָָָֹּתׁשּובה,
ּבאים ׁשהם חיצֹונּיֹות, ְִִִֵֵֶָָמחכמֹות
ּכלים. ׁשבירת מּבחינֹות ְְִִִִִֵַָמּמֹותרֹות,
נׁשּתּברּו האֹור רּבּוי מחמת ְְֲִִִֵַַָּכי
הּקלּפֹות נתהּוּו ּומּׁשם ְְִִִִֵַַַָהּכלים,
ּבאים חיצֹונּיֹות וחכמֹות ְְִִִַַָָָּכּידּוע,
ּכלים, מּׁשבירת הינּו ְְִִִִֵַַָמּׁשם,
אצל ּכמֹו הּקדּׁשה. ּפסלת ְְְְִֵֶֶַָֹֻמּמֹותרֹות

מינ ּכּמה יׁש מֹותרֹותהאדם, י ִֵֵַָָָָָ
וזעה, וׂשער צּפרנים ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹּופסלת,
חכמה ּכל ּכן ּומֹותרֹות, ּפסלת ְְְֵֶָָָָָֹּוׁשאר
ידּועה ּופסלת מּמֹותרֹות ּבא ְְִִֶָָָָֹחיצֹונה
ּבא ּכּׁשּוף וכן הּקדּׁשה, ְְִֵֶַָָֻׁשל
מי ּכן ועל ידּוע. ּופסלת ְְִִֵֶַַָָֹמּמֹותרֹות
אף הּזאת, לאּפיקֹורסּות ְִֵֶֶַַָֹׁשּנֹופל
מּׁשם, ּולהּמלט לברח צריְך ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּבוּדאי
לׁשם, ׁשּנֹופל מי אף־ על־ּפי־כן ְִִֵֵֶַַַָאְך
מּׁשם, לצאת הּצלה למצא לֹו ְְִִֵֶַָָָָָֹאפׁשר

יתּברְך הּׁשם את ׁשם למצא יּוכל ְְִִִֵֶַַַָָֹּכי
מאחר ּכי ׁשם, ויּדרׁשהּו יבּקׁשהּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָאם
ׁשם יׁש ּכלים, מּׁשבירת ּבאים ְִִִִֵֵֵֶַָָׁשהם
וכּמה הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ְְִַַַָָָֻּכּמה
ּכּידּוע, לׁשם ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ְְְְְִִֶַַָָָאֹותּיֹות
וׂשכל אלקּות ׁשם למצא יּוכל ְְְֱִֵֵֶַַָֹֹועל־ ּכן
האּפיקֹורסּות ׁשל הּקׁשיֹות ְְְִֵֶֶַַָֻליּׁשב
ׁשהם חיצֹונּיֹות, מחכמֹות הּבא ְִִֵֵֶַַָָֹהּזאת
ּכי ּכלים, מּׁשבירת מּמֹותרֹות ְִִִִִִֵַָָּבאים
ׂשכל הינּו אלקּות, חּיּות ׁשם ְֱִֵֵֶַָֹיׁש
ועל לׁשם. ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְְִִֶַָָואֹותּיֹות
עליה יׁש הּזאת האּפיקֹורסּות ְִֵֵֶֶַָָָֹּכן
מה ודע נאמר: ועליו ְְְֱֶַַַָָָּתׁשּובה,

לאּפיקֹורֹוס: עֹודאבלּׁשּתׁשיב יׁש ְֲִִֶֶָ ָ ֵ
החכמֹות והם אּפיקֹורסּות, ְְְִִֵֶַָמין
ׁשהם מחמת אּלא חכמֹות, ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינם
אֹותם, מּׂשיגים ואינם ְֲִִִֵַָָֻעמּקים
ּכמֹו ּכחכמֹות. נראים זה ְְְְֲִִֵֶַָּומחמת
ׁשקר סברא אֹומר ּכׁשאחד ְְְֵֶֶֶֶָָָָָלמׁשל,

ּתֹוספֹות[ּבגמפ"ת רׁש"י, ּפרּוׁש ,]ּגמרא, ְְִֵַָָָ

הּקׁשיא ליּׁשב למדן ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֻּומחמת
על־ ידי־ זה זֹו, סברא על־ידי ְְְֵֵֶֶַַָָָׁשּבא
ּגדֹולה, וחכמה סברא ׁשאמר ְְְְְִֶֶַָָָָָָנדמה
יׁש ּכן ּכלל; סברא אינֹו ׁשּבאמת ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָאף
אצל וקׁשיֹות מבּוכֹות ְְְֵֶַָֻּכּמה
ׁשּום אינם ׁשּבאמת ְְֱִֵֶֶֶַַָהּמחּקרים,
אְך מעּקרא, ּבטלים והּקׁשיֹות ְְְְִִֵֵַַָָָָֻחכמה,
ליּׁשבם, אנֹוׁשי ּבהּׂשכל ׁשאין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָמחמת
וקׁשיֹות. לחכמֹות נדמים ְְְְְְִִֵֶַָֻעל־ ידי־ זה
אּלּו ליּׁשב אפׁשר אי ְְֱִֵֵֶֶֶַָּובאמת
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ׁשל הּקׁשיֹות אּלּו ּכי ְְִֵֶַַֻֻהּקׁשיֹות,
מחלל ּבאים הּזאת ְִִֵֶַָָָֹאּפיקֹורסּות
הּפנּוי החלל ּבתֹוְך ׁשם אׁשר ְֲֶֶַַָָָָָהּפנּוי,
אּלּו ּכן ועל ּכביכֹול, אלקּות ׁשם ְְֱִֵֵֵַָָֹאין
חלל מּבחינת מּׁשם, הּבאים ְְִִִִַַַָָָָֻהּקׁשיֹות

אפׁש אי למצאהּפנּוי, אפן ּבׁשּום ר ְְְִִֶֶַָָֹֹ
את ׁשם למצא הינּו ּתׁשּובה, ְְְִֶֶַָָָֹלהם
ׁשם מֹוצא היה אּלּו ּכי יתּברְך, ְִִִֵֵַַָָָָהּׁשם
לא אם־ ּכן יתּברְך, הּׁשם את ּכן ְִִֵֵֵֶַַַָֹּגם
ּכּנ"ל. סֹוף אין הּכל והיה ּפנּוי, ְֵַַַָָָָָֹהיה
הּזאת האּפיקֹורסּות על ּכן ְְִֵֶַַַָֹועל

ב)נאמר יׁשּובּון;(משלי לא ּבאיה ּכל : ְֱֶֶַָָָֹ
על ּתׁשּובה ׁשּום אין ְִֵַָּכי
ׁשּבא מאחר הּזאת, ְִֵֶֶַַַָָֹהאּפיקֹורסּות
אלקּותֹו צמצם ׁשּמּׁשם הּפנּוי, ְֱִִֵֵֶַָָָָֹמחלל
אמּונה על־ ידי יׂשראל רק ְְְֱִִֵֵַַָָָּכביכֹול.
על ואפּלּו החכמֹות, ּכל על ְְֲִִַַַַָָעֹוברים
מחלל הּבא הּזאת ְִֵֶַַָָָָֹהאּפיקֹורסּות
ּבהּׁשם מאמינים הם ּכי ְֲִִִֵֵַַַָהּפנּוי,
רק וחכמה, חקירה ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִִַַָָָָיתּברְך
יתּברְך הּׁשם ּכי ׁשלמה. ְְֱִִֵֵֶַַָָָּבאמּונה

עלמין ּכל וסֹובב עלמין ּכל ,(ב)ממּלא ְְְְִִֵֵַָָָָ
ּכל ּבתֹוְך ּכביכֹול ׁשהּוא ְְְִִֶָָָנמצא
העֹולמֹות, ּכל ּוסביב ְִָָָָָהעֹולמֹות
ּבין ּכביכֹול הפרׁש להיֹות ְְְְִִִֵֵֶָָוצריְך
אם־ ּכן לאו, ׁשאם והּסּבּוב, ְִִִִֵֶַַָהּמּלּוי
החלל ּבחינת על־ ידי אְך אחד, ְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּכל
אלקּותֹו, צמצם ׁשּמּׁשם ְֱִִֵֶַָָֹהּפנּוי,
ּכל את ּברא ּובתֹוכֹו ְְִֶָָָָּכביכֹול,

הּפנּוי ׁשהחלל נמצא, ְְִִֶֶַַָָָָָהּבריאה.
יתּברְך, והּׁשם העֹולם, ּכל את ְְִִֵֶַַַָָָָמּקיף
על ּגם מסּבב עלמין, ּכל סֹובב ְְִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
לֹומר ׁשּיְך ּכן ועל הּפנּוי, ְֵֶַַַַָָָָהחלל
הּבריאה ּכל הינּו עלמין, ּכל ְְְְִִֵַַַָָָָממּלא
וגם הּפנּוי, החלל ּבתֹוְך ְְְִֶֶַַָָָָׁשּנברא
ּגם ׁשּמסּבב הינּו עלמין, ּכל ְְְִֵֵֶַַַָָסֹובב
מפסיק ּובאמצע הּפנּוי, החלל ְְִֶֶַַַַָָָָעל
מּׁשם צמצם ׁשּכביכֹול הּפנּוי, ְְִִִֵֶֶַָָָָָהחלל
אמּונה, על־ידי והּנה ְְֱֱִֵֵַָֹאלקּותֹו:
ּכל ממּלא יתּברְך ׁשהּׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמאמינים
ּומאחר עלמין, ּכל וסֹובב ְְְִִֵֵַַָָָעלמין
ׁשּגם אם־ּכן עלמין, ּכל סֹובב ְִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
נתהּוה ּבעצמֹו הּפנּוי ְְְִֶַַַָָָָהחלל
ּבאמת ּובוּדאי יתּברְך, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָמחכמתֹו
רק יתּברְך, אלקּותֹו ׁשם יׁש ְֱֲִִֵַַַָָֹלאמּתֹו
ׁשם ולמצא זאת, להּׂשיג אפׁשר ְְְְִִִֶֶַָָֹֹׁשאי
הם על־ּכן ּכּנ"ל, יתּברְך ְִֵֵֵַַַַַָהּׁשם
והּקׁשיֹות החכמֹות ּכל על ְְְְִַַַָָֻעֹוברים
מחלל מּׁשם הּבא ְְִִֵֶַָָָָָוהאּפיקֹורסּות
אפׁשר אי ׁשּבוּדאי יֹודעים ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָהּפנּוי,
היה אם ּכי ּתׁשּובה, להם ְְִִִֶָָָָֹלמצא
ׁשהיה הינּו ּתׁשּובה, עליהם ְְֲֵֵֶֶַָָָמֹוצא
אם־ ּכן יתּברְך, הּׁשם את ּבהם ְִִֵֵֵֶֶַַָָמֹוצא
אפׁשר היה ולא הּפנּוי, חלל היה ְְֶַָָָָָָָָֹֹלא

הּבריאה ּבאמתלהתהּוֹות אבל . ְְְֱֲִִֶֶַַָָ
ּתׁשּובה, עליהם יׁש ּבוּדאי ְְֲֲִֵֵֶַַַָלאמּתֹו
אבל יתּברְך. אלקּותֹו ׁשם יׁש ְְֱֲִֵַַַָָָֹּובוּדאי
אי ּכי ׁשם, נׁשקעים חקירֹות ְְֲִִִִִֵַָָעל־ ידי

רכה.(·) דף פינחס מהימנא רעיא
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יתּברְך, הּׁשם את ׁשם למצא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹאפׁשר
רק הּפנּוי, חלל ּבחינת ׁשהּוא ְִֵֶַַַַַָָָמאחר
סֹובב יתּברְך ׁשהּׁשם להאמין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָצריכין
יׁש ׁשם ּגם ּבאמת ּובוּדאי עליו, ְֱֵֶֶַַַַָָָּגם
יׂשראל ועל־ּכן יתּברְך. ְְְֱִִֵֵַַָָֹאלקּותֹו
ׁשהם על־ ׁשם עברּיים, ְְִִִִִֵֵֶַָנקראים
החכמֹות, ּכל על ּבאמּונתם ְְֱִֶַַָָָָעֹוברים
חכמֹות, ׁשאינם החכמֹות על ְְֲִֵֶַַַָָָואפּלּו
הּבא הּׁשנית האּפיקֹורסּות ְְִִֵֶַַַָָהינּו
הּׁשם ועל־ּכן ּכּנ"ל. הּפנּוי ְֵֵֵַַַַַָָָמחלל

העברּיים אלקי נקרא ג)יתּברְך ,(שמות ְְְֱִִִִִֵַָָָֹ
הּנהר עבר כד)מּלׁשֹון לׁשֹון(ג)(יהושע , ְְִֵֶַָָ

על ּגם מסּבב ׁשאלקּותֹו הינּו ְְְֱִֵֶַַַַָֹצדדין,
הּצמצּום, על־ידי הּבא הּפנּוי, ְְִֵֶַַַַָָָָהחלל
ועל־ ּכן לצדדין. האֹור ְְְִִִֵֵֶַָָׁשּצמצם
ׁשעל־ידי עברּיים, נקראים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָיׂשראל
יתּברְך ׁשהּׁשם ׁשּמאמינים ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָאמּונתם,
על עֹוברים הם ּכּנ"ל, העברּיים ְְֱִִִִֵֵַַַָֹאלקי
חכמֹות, ּׁשאינם מה ועל החכמֹות ְְְֵֶַַַָָָָּכל
ּכּנ"ל. הּׁשנית האּפיקֹורסּות ְְִִֵֶַַַַָהינּו
האּפיקֹורסּות מּזה ּבוּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָועל־ ּכן
יֹותר לּזהר צריְך ּבוּדאי ְִִִֵֵֵַַַָָהּׁשנית,
לבלי מּׁשם, ּולהּמלט לברח ְְְְִִִִִֵֵַָָֹויֹותר
חס ּכי, ּכלל, ּבדבריהם ּולהּביט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָלעּין
עליו ּכי ׁשם, יׁשקע ּבוּדאי ְְְִִַַַָָָָוׁשלֹום,
ּכּנ"ל: וכּו' יׁשּובּון לא ּבאיה ּכל ְְֱֶֶַַַָָָֹנאמר:

ׁשהּואאג ּגדֹול, צּדיק יׁש אם ּדע, ַ ִִֵֶַַָ
ּדוקא צריְך הּוא מׁשה, ְְִִֶַַָָֹּבחינת
ואף אּלּו, האּפיקֹורסּות ּבדברי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָלעּין

זה ּכל על ּכּנ"ל, ליּׁשבם אפׁשר ְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשאי
מעלה הּוא ׁשם, ׁשּמעּין עּיּונֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָעל־ ידי
ונׁשקעּו ׁשּנפלּו נׁשמֹות ּכּמה ְְְְְִִֶַָָָָמּׁשם
אּלּו ּכי הּזאת. האּפיקֹורסּות ְְִִֵֶַָֹּבתֹוְך

ׁשלה והּקׁשיֹות ּמבּוכֹות ְְְֶַַֻ
מחלל הּבא הּזאת ְִֵֶַַָָָָֹהאּפיקֹורסּות
מאחר ׁשתיקה, ּבבחינת הם ְְִִִֵֵַַַַָָהּפנּוי,
ליׁשבם ואֹותּיֹות ׂשכל עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָׁשאין
על־ידי היתה הּבריאה ּכי ְְְִִֵַַַַָָָּכּנ"ל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו לג)הּדּבּור, ּבדבר(תהלים : ְְִִֶַַָ
צבאם. ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו, ׁשמים ְְֲִִַַַָָָָה'
הּדּבּור ּכלל ּכי חכמה, יׁש ְְְִִִֵַַָָָּובהּדּבּור
ועל הּפה, מֹוצאֹות חמׁשת רק ְֲֵֶֶַַַָהּוא
ּכל ׁשל הּדברים ּכל נתהּוּו ְְִִֶַַָָָָָידם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו קד)הּבריאה, ּכּלם(שם : ְְִֶַָָָֻ
הּגבּול הּוא והּדּבּור עׂשית. ְְְְִִַַָָָָּבחכמה
חכמתֹו הגּביל ּכי הּדברים, ּכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּגבּול הם אּלּו ׁשאֹותּיֹות ְְִִֵֵֶָּבהאֹותּיֹות,
לזה. ּגבּול הם אּלּו ואֹותּיֹות ְְִֵֵֶֶָָלזה,
ּכל מּקיף ׁשהּוא הּפנּוי, ּבהחלל ְֲִֶֶַַָָָָָאבל
מּכל ּפנּוי והּוא ּכּנ"ל, ְִַַָָָֹהעֹולמֹות
ּדּבּור, ׁשּום ׁשם אין ּכּנ"ל, ְִִֵַַָָּכביכֹול
ועל ּכּנ"ל. אֹותּיֹות ּבלא ׂשכל ְְֲִִֵֶַַַַֹואפּלּו
הם מּׁשם, הּבאים הּמבּוכֹות ְִִֵֵַַָָּכן
ׁשּמצינּו ּוכמֹו ׁשתיקה. ְְְִִִִֶַָָּבבחינת

כט)ּבמׁשה מיתת(מנחות על ּכׁשּׁשאל , ְְִֶֶַַַָ
ׂשכרּה, וזה ּתֹורה זֹו עקיבא: ְְֲִִֶַָָָָרּבי
ּבמחׁשבה. עלה ּכְך ׁשתק, לֹו: ְְֲִֵַָָָָָֹהׁשיבּו
ולבלי לׁשּתק, צריְך ׁשאּתה ְְְְִִִִֶַַָָֹהינּו

עברי.(‚) איש פסוק על לט, בראשית רש"י



סד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה אל 741ֹ ְ ַ ֶֹּבא

זֹו, קׁשיא על ותרּוץ ּתׁשּובה ְְְְִֵַָָֹֻלׁשאל
למעלה ׁשהּוא ּבמחׁשבה, עלה ּכְך ְְְֲִֶַַָָָָָָּכי
לׁשּתק צריְך אּתה על־ּכן הּדּבּור, ְִִִִֵַַַָָֹמן
עלה ּבבחינֹות הּוא ּכי זֹו, ׁשאלה ְְִִִֵַָָָעל
ליּׁשב ּדּבּור ׁשם ׁשאין ְְֲִֵֵֶַַָָָּבמחׁשבה,
הּקׁשיֹות אּלּו כן ּוכמֹו ְְֵֵַָֻאֹותּה.
הּפנּוי, מחלל ׁשּבאים ְְִֵֶַַָָָָוהּמבּוכֹות
ּכּנ"ל, ׂשכל ולא ּדּבּור ׁשם ְִֵֵֶֶַַָֹׁשאין
וצריְך ׁשתיקה, ּבבחינת הם ְְְִִִִֵֵַַָָעל־ ּכן
ועל־ ּכן ׁשם. ולׁשּתק להאמין ְְְְֲִִֵַַַָֹרק
ּבדברי ּולעּין לכנס ְְְְִִֵֵַָֹאסּור
ּכי־ אם אּלּו והּמבּוכֹות ְְְִִִֵֶַָהאּפיקֹורסּות
מׁשה ּכי מׁשה, ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַֹֹצּדיק
ּבבחינֹות ׁשתיקה, ּבחינת ְְְִִִִַָהּוא

ּפה ּכבד ד)ׁשּנקרא ּבחינת(שמות , ְְְִִֶֶַַָ
הּדּבּור. מן למעלה ׁשהּוא ְְְִִִֶַַָָׁשתיקה,
מׁשה, ּבחינֹות ׁשהּוא הּצּדיק ְְִִֵֶֶַַַֹועל־ ּכן
ּבדברי לעּין יכֹול ׁשתיקה, ְְְְְִִִֵֵַָָּבחינֹות
ׁשתיקה ּבחינֹות ׁשהם אּלּו, ְְְִִֵֵֶַָהּמבּוכֹות
ּכדי לעּין, ּדוקא וצריְך ְְְְִֵֵַַַַָָּכּנ"ל,
ּכּנ"ל: לׁשם ׁשּנפלּו הּנׁשמֹות ְְְְֲֶַַַַָָָלהעלֹות

ּבחינֹותודע,ד היא מחלקת ּכי ְ ַ ְֲִִִֶַֹ
העֹול עּקרּבריאת ּכי ם. ְִִִַַָָ

הּפנּוי חלל על־ ידי – העֹולם ְְִֵַַַָָָָָּבריאת
סֹוף, אין הּכל היה זה ּבלא ּכי ְִֵֶַַַָָֹֹּכּנ"ל,
העֹולם לבריאת מקֹום היה ְְִִַָָָָָֹולא
לצדדין, האֹור צמצם ועל־ּכן ְְְִִִֵֵַַַָָּכּנ"ל,
את ּברא ּובתֹוכֹו הּפנּוי, חלל ְְֲֶַַָָָָָָונעׂשה
והּמּדֹות, הּימים הינּו הּבריאה, ְְְִִִַַַַָָָּכל
ה' ּבדבר לעיל: ּכּנזּכר הּדּבּור, ְְְְִִִֵֵַַַַַעל־ ידי

ּבחינת הּוא וכן וכּו'. נעׂשּו ְְְֲִִֵַַַָׁשמים
ּכל היּו אּלּו ּכי ֲִִַַָָהּמחלֹוקֹות,
היה לא אחד, ְֲִִֵֶַַָָָָֹהּתלמידי־חכמים
ידי על רק העֹולם, לבריאת ְְִִֵַַַָָָמקֹום
זה נחלקים והם ׁשּביניהם, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּמחלקת
לצד עצמֹו מֹוׁשְך אחד וכל ְְְִֵֶֶַַָָמּזה,
ּביניהם נעׂשה זה ידי על ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַאחר,
ּבחינֹות ׁשהּוא הּפנּוי, חלל ְְִִֶַָָָּבחינֹות
הּוא ׁשּבֹו לצדדין, האֹור ְְִִִֶָָצמצּום
ּכּנ"ל. הּדּבּור ידי על העֹולם ְְִִֵַַַַַָָּבריאת
מהם אחד ׁשּכל הּדברים ּכל ְִִֵֶֶֶַָָָָּכי
ּבריאת ּבׁשביל רק הם הּכל ְְְִִִֵֵַַַַֹמדּבר,
החלל ּבתֹוְך ידם על ׁשּנעׂשה ְֲֶֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
הּתלמידי־ ּכי ׁשּביניהם. ְִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנּוי
ידי על הּכל את ּבֹוראים ְְֲִִֵֶַַָֹחכמים

ׁשּכתּוב ּכמֹו נא)ּדבריהם, :(ישעיה ְְִֵֶֶָ
ּתקרי אל – אּתה עּמי לצּיֹון ְְְִִִֵֵַַַָֹולאמר
ׁשמּיא עבדי אנא מה עּמי; אּלא ְֲֲִִִִֶַַַָָָָעּמי

ּכן אּתם אף ּבמּלּולי, בזוהרוארעא (כ"ּׁש ְְְִִֵֶַַַָ
ה) דף ׁשּלאבהקדמה לּזהר צריְך אְך .ִִֵֶַָָֹ

ּבריאת צרְך ּכפי רק מּדי, יֹותר ְְְִִִֵֵֶַַַַֹלדּבר
רּבּוי ידי על ּכי יֹותר. לא ְִִֵֵַָָֹהעֹולם,
לסּבל יכֹולים הּכלים היּו ׁשּלא ְְִִִֵֶַָָֹֹהאֹור,
ּומּׁשבירת נׁשּתּברּו, האֹור, ְְְִִִִַַָרּבּוי
ּכן הּקלּפֹות; התהּוּות היה ְְִִִֵֵַַַָָהּכלים
ּגֹורם מּזה לדּבר, מרּבה אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַָאם
ּבחינת הּוא ּכי הּקלּפֹות, ְְְִִִִַַַהתהּוּות
ׁשבירת היּו ׁשעל־ ידי־ זה האֹור, ְְִִֵֶֶַַָָרּבּוי
התהּוּות ׁשעל־ידי־זה ְְִִֵֵֶֶַַַהּכלים,

ְִַהּקלּפֹות:
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ּגדלּתיוזה ימי ּכל הּמׁשנה: ּפרּוׁש ְ ֶ ֵ ַ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ָ ַ ְ ִ 
מצאתי ולא החכמים,  ִ ָ ָֹ ְ ִ ָ ֲ ַ ֵּבין
הּמדרׁש ולא מּׁשתיקה. טֹוב  ָ ְ ִ ַֹ ְ ָ ִ ְ ִ ַלּגּוף
וכל הּמעּׁשה. אּלא העּקר,  ָ ְ ֶ ֲ ַ ַ ָ ֶ ָ ִ ָהּוא

חטא מביא ּדברים פ"א)הּמרּבה .(אבות ַ ַ ְ ֶ ְ ָ ִ ֵ ִ ֵ ְ 
החכ ּבין ּגדלּתי ימי וכּו'.ּכל מים ָ ָ ַ ָ ַ ְ ִ ֵ ַ ֲ ָ ִ ְ 

חלל ּבחינת הּוא החכמים, ְֲִִֵַַָָָּבין
החכמים, ּבין ונעׂשה ׁשּנתהּוה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּפנּוי,
ׁשּיׁש והּמחלקת הּפרּוד ידי ְְֲֵֵֵֶֶַַַַֹעל
ּדיקא, החכמים ּבין וזה ּכּנ"ל. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּביניהם
ּכי ּביניהם, ּומחלקת ּפרּוד ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹהינּו
ּבין לֹומר ׁשּיְך אין אחד, ּכּלם היּו ִֵֵֶַַָָָָֻאם
נעׂשה הּמחלקת ועל־ ידי ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָֹהחכמים.
החלל ּובתֹוְך הּפנּוי, חלל ְְִֶַָָָָָּבחינֹות
העֹולם, ּבריאת נעׂשה הּזה ְֲִֶַַַַָָָָהּפנּוי

והּמּדֹות. הּימים ימיהינּו ּכל וזה: ְְְִִַַַָ ֶ ָ ָ ַ 
– ּומּדֹותי,ּגדלּתי ימי מגּדל ׁשהייתי ָ ַ ְ ִ ְִִִֵֶַַַָָ

העֹולם. ּבריאת ּבחינת ּביןׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָ 
– ּדיקא,החכמים החכמים ּבין ַ ֲ ָ ִ ְֲִֵַַָָ

ׁשם ּכי ּכּנ"ל, הּפנּוי החלל ְִֶַַַָָָָּבתֹוְך
וזה ּכּנ"ל. הּבריאה ּכל ּגדלּתינעׂשה ְְֲִֶַַַַָָָָ ַ ְ ִ 

מּקטנּות ּומּדֹותי, ימי ׁשהגּדלּתי –ְְְִִִִֶַַַַָ
ׁשּקראם וזה הםימי,לגדלּות. ּכי ְְְְֶֶַָָָ ַ ִֵ

העֹולם את ּבֹורא הּוא ּכי ׁשּלֹו, ִִֵֶֶָָָימים
וזה: ּכּנ"ל. לּגּוףוכּו' מצאתי ולא ְְְֶַַ ָֹ ָ ִ ַ 

– מּׁשתיקה ּבחללטֹוב ׁשם ּכי ִ ְ ִ ָ ִֶָָָ
ּכי ּכּנ"ל, מּׁשתיקה טֹוב אין ְִִִֵַַַָָהּפנּוי
ׁשהּוא מי ּכי־אם לׁשם לכנס ְְִִִִֶָָֹאסּור
ּכּנ"ל. מׁשה ּבחינת ׁשתיקה, ְְְִִִִֶַַַָֹּבבחינֹות
ּבין ּגדלּתי ימי ּכל ׁשאמר: ְְִֵֶֶַַַָָָָוזה

ידי על ּכי וכּו', מצאתי ולא ְְְֲִִִֵַַָָָֹהחכמים
ׁשתיקה, ּבבחינת זֹו, ּבמדרגה ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשאחז
מּׁשתיקה, טֹוב ׁשאין ׁשאמר ְְִִֵֶֶַָָּכמֹו
ׁשם ּומּדֹותיו ימיו מגּדל היה ְִֵֵַַָָָָָָעל־ ּכן
לׁשם לכנס אסּור ּכי הּפנּוי, ְְִִֶַָָָָָֹּבחלל
ׁשתיקה ּבבחינֹות ׁשהּוא מי ְְִִִִִִֶָּכי־אם

וזה: העּקרּכּנ"ל. הּוא הּמדרׁש ולא ְְֶַַ ַֹ ִ ְ ָ ָ ִ ָ 
ּדברים הּמרּבה וכל הּמעׂשה,  ִ ָ ְ ֶ ְ ַ ַ ָ ְ ֶ ֲ ַ ַ ָ ֶאּלא

– חטא מדרׁשםמביא ּכל ּכי ֵ ִ ֵ ְ ְִִָָָ
מדּברים, החכמים ׁשאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָודבריהם,
אּלא ּבלבד, הּמדרׁש העּקר ְְִִִֵֶַַָָָָאין
ידי על ויבראּו ׁשּיעׂשּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַהּמעׂשה,
ּתקרי אל ּכּנ"ל, העֹולם את ְְִִֵֵֶֶַַַָָּדבריהם
הּמרּבה ּכל אְך ּכּנ"ל. עּמי אּלא ְִִִֶֶַַַַַַָָעּמי
האֹור מרּבּוי ּכי חטא, מביא ְְִִִִֵֵֵָָּדברים

ּכּנ"ל: הּקלּפֹות ְְִִַַַַנתהּוּו

הּצּדיקודע,ה ׁשל הּנּגּון ידי ׁשעל ְ ַ ְִִֵֶֶַַַַ
הּוא מׁשה, ּבחינת ְִֶֶַֹׁשהּוא
האּפיקֹורסּות מן הּנׁשמֹות את ְְֲִִֶֶֶַַָָמעלה
לׁשם. ׁשּנפלּו הּפנּוי החלל ׁשל ְְֶֶֶַַָָָָָֹהּזאת
ׁשּבעֹולם וחכמה חכמה ׁשּכל ּדע, ְְְִֶֶַָָָָָָָּכי
הּזמר ׁשּזה מיחד, ונּגּון זמר לּה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻיׁש
הּזמר ּומּזה זֹו, לחכמה ְְְִֶֶֶַָָָֻמיחד

ּבחינֹותנמׁשכת וזה הּזאת. החכמה ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מז) ׂשכל(תהלים ׁשּכל מׂשּכיל; זּמרּו :ְְִֵֶֶַַָ

ואפּלּו ונּגּון. זמר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶַָָוחכמה
נּגּון לּה יׁש האּפיקֹורסּות, ְְִִֵֶַָָָחכמת
האּפיקֹורסּות. לחכמה המיחד ְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזמר
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָוזה

טו:) יוני(חגיגה זמרא ּבּה, הוי מה אחר :ְְֲִִֵֵֵַָָָ
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מּבית קם ּוכׁשהיה מּפּמּה, ּפסק ְְִִֵֵֶַָָָֹֻלא
נֹופלין מינין ספרי ּכּמה ְְְִִִִִֵַַָָהּמדרׁש,
ידי על ּכי ּבזה, ּתלּוי זה ּכי ְִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו.
ידי על מּפיו, ּפסק ׁשּלא הּנ"ל ְִִֵֶֶֶַַַַָֹזמר
ּכי מּמּנּו, נֹופלין מינין הּספרי היּו ְְִִִִִִֵֶֶַָזה
לזה מיחד היה הּזמר ְְֶֶֶֶַָָָֻזה
לֹו. ׁשהיה והּמינּות ְְִִֶֶַָָָהאּפיקֹורסּות
לפי וחכמה חכמה ּכל ְְְְְִִָָָָָָנמצא,
זמר לּה יׁש ּכן ּומדרגתּה, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחינתּה
מּמדרגה וכן אליו. ּומיחד הּׁשּיְך ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻונּגּון
החכמה ּבחינת ּכי ְְְְִִֵַַַָָָלמדרגה,
לּה יׁש עליֹונה, הּיֹותר ְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבּמדרגה
ּבחינתּה. לפי עליֹון יֹותר ונּגּון ְְְְִִִֵֶֶֶָָזמר
נקּדת ראׁשית עד מעלה למעלה ְְְְְִֵֵַַַַָָֻוכן
האצילּות, ּתחילת ׁשהיא ְְֲִִִִֶַַָָהּבריאה
מּקיף ואין מּמּנה, למעלה אין ְְְְִִֵֵֶַַָָָוׁשם
אֹור ּכי־ אם ׁשם, ׁשּיׁש חכמה ְְִִֵֶָָָָלאֹותּה
הּפנּוי, לחלל הּמּקיף ִֵֶַַַָָָָהאין־סֹוף
והחכמֹות. הּבריאֹות ּכל ְְְְִֶַַָָׁשּבתֹוכֹו
אְך חכמה, ּבחינת יׁש ׁשם ּגם ְְְִֵַַַַַָָָּוּבודאי
אי סֹוף, אין ּבאֹור ׁשם ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָהחכמה
אין ּכי אֹותּה, ּולהּׂשיג לידע ְְִִֵֵֶַַָָאפׁשר
ּבעצמֹו, יתּברְך הּׁשם הּוא ְְְִֵַַַָסֹוף
ואין ּכלל, להּׂשיג אפׁשר אי ְְְְְְִִֵֶַָָָָוחכמתֹו
ׁשּמאמינים אמּונה, ּבחינת רק ְֱֲִִִֶַַַָָׁשם
מסּבב סֹוף האין ׁשאֹורֹו יתּברְך, ְְִֵֵֶַַָָּבֹו
יׁש ואמּונה הּכל. ּומּקיף עלמין ְֱִִֵֶַַָָָֹּכל
לאמּונה, המיחד ונּגּון זמר ּכן ּגם ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֻלּה
אמּונֹות ׁשאפּלּו רֹואים ׁשאנּו ְֱֲִִֶֶָּוכמֹו
לכל יׁש טעּותם, ּבדברי ְְְִֵֵַָָָעּכּו"ם

מיחד, נּגּון עּכּו"ם ׁשל ְֱִֶַָָֻאמּונה
ּבבית ּבֹו ועֹורכין ּבֹו ְְְְְִִֵֶַׁשּמזּמרין
ּכל ּבקדּׁשה, להפְך ּכן ְְְִִֵֵֶָָָָֻּתפּלתם,

ונ זמר לּה יׁש הּזמראמּונה ואֹותֹו ּגּון. ְְֱִֵֶֶֶֶַָָ
אמּונה ׁשהּוא הּנ"ל, לאמּונה ְֱֱֶַַַָָָָֻהּמיחד
חכמֹות הּמיני מּכל ְְִִֵֶַָָָָהעליֹונה
אמּונה הינּו ׁשּבעֹולם, ְֱֱֶֶַָָָואמּונֹות
ּכל הּסֹובב עצמֹו סֹוף אין ְְֵֵַַָָּבהאֹור
ּכן ּגם הּוא הּזמר אֹותֹו ּכּנ"ל, ְִֵֶֶַַַַָעלמין
ּוזמירֹות הּנגינֹות מּכל ְְְְִִִַַָָלמעלה
חכמה לכל הּׁשּיכים ְְִֶַַָָָָָָׁשּבעֹולם,
ׁשל והּנּגּונים הּזמירֹות וכל ְְְֱִִִֶֶַַָָואמּונה.
הּזמר מּזה נמׁשכין החכמֹות, ְְִִִֶֶֶַַָָָּכל
הּזמירֹות מּכל למעלה ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַָָוהּנּגּון,
הּוא ּכי החכמֹות. ּכל ׁשל ְְִִִֶַַָָוהּנּגּונים
אין ּבהאֹור להאמּונה הּׁשּיְך ְְֱֵֶֶַַַָָָָהּזמר
הּכל. מן למעלה ׁשהּוא עצמֹו, ְְְִֶַַַָֹסֹוף
העּמים לכל ׁשּיהּפְך לבֹוא, ְְְִִֶֶַַָָָָֹולעתיד
ה' ּבׁשם ּכּלם לקרא ברּורה ְְְִֵָָָָֹֻׂשפה

ג) אז(צפניה יתּברְך, ּבֹו יאמינּו והּכל ,ְְֲִִַַַָָֹ
ד)יתקּים מראׁש(שה"ש ּתׁשּורי ּתבֹואי : ְִִִֵֵַָָֹ

הינּו ּדיקא, אמנה מראׁש ְְֲֲֵַַָָָָָֹאמנה,
ׁשהּוא הּנ"ל, זֹו עליֹונה אמּונה ְְֱִֶֶַַַָָּבחינת
ּתׁשּורי וזה ּכּנ"ל. האמּונֹות לכל ְְֱִֶַַָָָֹראׁש
לראׁש הּׁשּיְך והּזמן הּנּגּון הינּו ְְְְִַַַַַַַָָֹּדיקא,
ׁשל זמר ולבחינת ּכּנ"ל. זֹו ְְֱִִֶֶֶַַַָאמּונה
מי אין הּזאת, העליֹונה ְֱִֵֶַָָָֹאמּונה
ׁשהּוא הּדֹור צּדיק אם ּכי ְִִִִֶֶֶַַׁשּיזּכה
אמּונה ּבמדרגת ׁשהּוא מׁשה, ְְְֱִֵֶֶַַַָֹּבחינת
ּבחינת: ׁשתיקה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֶַַָזֹו,



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשדמ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

הינּו הּנ"ל, ּבמחׁשבה עלה ּכְך ְְְֲַַַַָָָָָֹׁשתק
ּכי ּכּנ"ל. מהּדּבּור למעלה עדין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהיא
וזה ּכּנ"ל. ׁשתיקה ּבחינֹות הּוא ְְְִִֶֶַַָֹמׁשה

טו) ואמרּו(שמות מׁשה, יׁשיר אז :ְְִֶָָָֹ
לברכה זכרֹונם צא:)חכמינּו :(סנהדרין ְְֲִִֵָָָָ

מּכאן יׁשיר, אּלא נאמר, לא ֱִִֶֶַָָָָֹׁשר
ׁשעתיד הּתֹורה, מן הּמתים ְִִִִִֵֶַַַָָלתחּית
ּכי ּכן. ּגם לבֹוא לעתיד לׁשיר ִִִֵֶֶַָָָֹמׁשה
ּבין הּזה עֹולם ׁשל ּבין הּׁשירֹות, ִֵֵֶֶַַָָּכל
אצל רק הּוא לבֹוא, לעתיד ִֵֶֶֶַָָׁשל
ׁשּזכה ׁשתיקה, ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַָָָֹמׁשה,
על העליֹונה לאמּונה ׁשּׁשּיְך ְֱֶֶֶֶַַַָָָָָלּזמר
ּכי הּזמירֹות, ּכל נכללין ׁשּׁשם ְְִִִִֶַַָָָֹהּכל,
ׁשּפרׁש וזה מּמּנה. נמׁשכים ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֻכּלם
הּמחׁשבה על־ ׁשם יּוד – יׁשיר ֲִִֵַַַַָָָרׁש"י:
עלה ּכְך ּבחינֹות הינּו ְְְִֶֶַָָָָנאמרה.
מׁשה, ּבחינֹות הּנ"ל, ְְֲִֶַַַָָֹּבמחׁשבה
ידי על ּכן ועל ּכּנ"ל. ׁשתיקה ְְְְִִֵֵַַַַָּבחינֹות
מׁשה ּבחינֹות ׁשהּוא הּצּדיק, ׁשל ְִִִֶֶֶַַֹנּגּון
ּכל ויֹוצאים עֹולים זה ידי על ְְְִִֵֶַַַָּכּנ"ל,

ׁשּנפלּו האּפיקֹורסּותהּנׁשמֹות ּבתֹוְך ְְְְִֶֶַָָָ
הּוא נּגּונֹו ּכי הּפנּוי, חלל ׁשל ִִֶַַָָָֹהּזאת
אמּונה הינּו אמּונה, ראׁש ְְֱֱִִַָָֹּבבחינֹות
נּגּון ידי ׁשעל הּכל, על ְְִֵֶֶַַַָָֹהעליֹונה
ּכל נתּבּטלים זֹו ְְֱִִֶַָָואמּונה
ונתּבּטלים ונכללים ְְְְְְִִִִִֶַָָהאּפיקֹורסּות,
ׁשהּוא הּזה, הּנּגּון ּבתֹוְך הּנּגּונים ְִִִֶֶַַַָּכל
ּכל נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הּכל, מן ְְְִִִִֶֶַַָָָֹלמעלה

ּכּנ"ל: ִִַַַהּנּגּונים

אלוזה:ו ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר ְ ֶ ַ ֶֹ ֶ ֶֹ ֶֹ 
וכּו'. הכּבדּתי אני ּכי  ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ֲ ִֹ ְ ַּפרעה

ּכיּפרעה הּפנּוי, חלל ּבחינֹות הּוא ַ ְ ְִִַָָָֹ
מלׁשֹון ּבּטּול, לׁשֹון ה)ּפרעה :(שמות ְְְִִַֹ

לׁשֹון ּפרעה וגם העם; את ְְְְִֶַַַָָֹּתפריעּו
הּפנּוי, חלל ּבחינת הינּו ְְְִִַַַַָָָהתּגּלּות,
ּובתֹוכֹו מּכל, ּופנּוי ּבטל ְִֵֶָָֹׁשהּוא
וׁשם ּכּנ"ל. הּבריאה ּכל ְְְִִַַַַָָָהתּגּלּות
אי ּכי לב, ּכבדּות יׁש הּפנּוי ְִִֵֵֵֶַָָָּבחלל
הּפנּוי החלל ּבחינֹות להּׂשיג ְְְִִֶֶַַָָָָאפׁשר
יׁש מּׁשם, הּבאים החכמֹות וכל ְְִִֵַַַַָָָָּכּנ"ל.
ּבקׁשיא ׁשּנׁשארים לב, ּכבדּות ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻּבהם
למצא אפׁשר ואי יתּברְך, הּׁשם ְְְְִִִֵֶַַַָָֹעל
ׁשּפּנה מחמת יתּברְך, הּׁשם ְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשם
ׁשּתּוכל ּכדי ּכביכֹול, מּׁשם ְְֱִִֵֶַָָֹאלקּותֹו
ּכן: ועל ּכּנ"ל. להתהּוֹות ְְְְִִֵַַַַַָהּבריאה

אל ה' –מׁשהוּיאמר וכּו' ּבא ֶֶֶַֹֹ ְֹ
ּפרעה,ּמׁשהׁש אל יבֹוא ּדיקא, ֶֶֹ ְְֶַַָָֹ

לכנס אסּור ּכי הּפנּוי, החלל ְְִִִֶַָָָָֹּבחינֹות
ּבחינֹות אם ּכי ּכימׁשהלׁשם ּכּנ"ל, ְְִִִֶָֹ ִַַ

הּׁשם את ׁשם למצא אפׁשר ְְִִֵֶֶַָָֹאי
וזה: ּכּנ"ל. הכּבדּתייתּברְך אני ּכי ְְִִֶַַַָ ֲ ִ ִ ְ ַ ְ ִ 

עבדיו. לב ואת לּבֹו הםאת עבדים ֶ ִ ְ ֶ ֵ ֲ ָ ָ ֲִֵָ
החכמֹות, ּכל ׁשל ההקּדמֹות ְְְִֶַַַָָָּבחינֹות
והם הקּדמֹות, לּה יׁש חכמה ּכל ְְְִֵֵַָָָָָּכי
להחכמה, ּומׁשּמׁשים עבדים ְְְְְֲִִִִַַָָָָנקראים
וההקּדמֹות החכמֹות ׁשּכל ְְְְֶַַַַָָָהינּו
ּבהם יׁש הּפנּוי, מחלל מּׁשם ִִֵֵֶַַָָָָָָהּבאים
ּכּנ"ל. ּבקׁשיא ׁשּנׁשארים לב, ְְְְִִֵֵֶַַָָֻּכבדּות



סד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּפרעה אל 745ֹ ְ ַ ֶֹּבא

ּבקרּבֹווזהּו: אּלה אתתי ׁשתי למען ְְֶ ַ ַ ִ ִ ַֹֹ ֵ ֶ ְ ִ ְ 
וכּו',– לּבֹו את ּׁשהכּבדּתי ׁשּמה ְְְְִִִֶֶֶַַַהינּו

הּׁשם את ׁשם למצא אפׁשר ְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשאי
ּכדי וכּו', ׁשיתי למען היה זה ְְְְִִִֵֶַַַָָָיתּברְך,
ׁשל האֹותּיֹות ּבקרּבֹו ְְִִִֶֶָָׁשאׁשית
הּבריאה ׁשּתּוכל ּכדי הינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָהּבריאה,
הּפנּוי, החלל ּבתֹוְך ׁשם, ְְְִֶַַָָָָלהתהּוֹות
ּכביכֹול, מּׁשם אלקּותֹו ּופּנה ְְֱִִִִֵֶָָָֹׁשּצמצם
אלקּותֹו מצמצם היה לא אם ְְֱִִֵַָָֹֹּכי
ּכּנ"ל. לּבריאה מקֹום היה לא ְִִַַַָָָָָֹמּׁשם,

–וזה: וכּו' ּתסּפר ׁשם,ּולמען ּכי ְְֶ ַ ַ ְ ַ ֵ ְ ִָ
חלל ּבתֹוְך ׁשּנתהּוה הּבריאה ְְְְִִֶַַָָָָּבתֹוְך
ּכי ּולדּבר, לסּפר ּתּוכל ׁשם ְְִֵֵַַַַָָהּפנּוי,
ידם ׁשעל ודּבּור, אֹותּיֹות ׁשם ְִִֵֶַָָָיׁש

וזה: ּכּנ"ל. הּבריאה ּבאזנינתהּוה ְְְְִִֶַַַַָָ ָ ְ ֵ 
– ּבנ ּובן הּבריאהבנ ּכלל עּקר ּכי ִ ְ ֶ ִ ְ ְְִִִַַַָ

ּכּנ"ל, רחמנּותֹו ּבׁשביל ְְֲִִַַַָָָהיתה
ּכּנ"ל. הּדּבּור ידי על היתה ְְְְִִֵַַַַַָָָוהּבריאה
ּבתֹוְך ׁשּנברא ּדבר ׁשּבכל ְְְְִִֶֶָָָָָנמצא,
צמצּום ׁשם יׁש הּפנּוי, ְִֵֶַָָָָהחלל
צמצם יתּברְך הּׁשם ּכי ְְֲִִִֵֵַַַָָרחמנּותֹו,
הּזה הּדבר את ּוברא ֲֶֶַַַָָָָָרחמנּותֹו,
הרחמנּות ּכפי הּזה, ּודמּות ְְְְֲִִֶַַַָָּבתבנית
חּיבה, יתּברְך רחמנּותֹו ׁשּמּדת ְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשּלֹו,
– הרחמנּות ּכי ּכְך. יהיה הּדבר ְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
ּכדי נברא הּכל ּכי הּבריאה, ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשרׁש
ּולמען וזה: ּכּנ"ל. רחמנּותֹו ְְְֲֶַַַַַַָלגּלֹות
ּכאן עד – ּבנָך ּובן בנָך ּבאזני ְְְְְִִֵֵֶַַָָּתסּפר

הּבן על האב רש"י(ד)רחמי שפירש (כמו ֲֵֵַַַָָ
ולנכדי) ולניני לי תשקור אם פסוק על כא ּכיבראשית ,ִ

תּוכל ׁשם הּבריאה, אחר ּׁשהּוא ְִֶֶַַַַַָָּבּמה
צמצּום ּולהּׂשיג ּולדּבר, ְְְְִִֵֵַַַלסּפר
ּכאן עד ּדבר. ּבכל ׁשּיׁש ְֲֵֶַַָָָָָרחמנּותֹו
הּזה ׁשּבּדבר הינּו וכּו', האב ְְֲֵֶֶַַַַָָָָרחמי
יׁש הּזה ּובּדבר רחמנּות, ּכְך ּכל ֲֵֵֶַַַָָָָָיׁש

וזה: רחמנּות. ּכְך אׁשרּכל את ְֲֶֶַָָָ ֲ ֶ 
– וכּו' ּבמצרים זההתעּללּתי ִ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ֶ

האֹור מרּבּוי ׁשּבאים הּקלּפֹות ְְִִִִֵֶַַָָּבחינת
ּפרׁש – התעּללּתי ּכי ּכלים. ְְְִִִִִִֵֵֵַַַמּׁשבירת
ׂשחֹוק ׁשעׂשיתי הינּו ׂשחקּתי. ְְְִִִִִֶַַַָרׁש"י:
ּבחינת הינּו ּבעֹולם, ְְְִֵַַָָועֹוללּות
ּכמֹו רק הּקדּׁשה ּכנגד ׁשהן ְְְְִֵֶֶֶַַַָֻהּקלּפֹות,
עצמֹו ּומעּקם ּומׂשחק ׁשּמדּמה ְְְְִֵֵֶֶַַַַמי
המׂשחק ּכקֹוף רק הם ּכי ְְֲִֵֵֵַַַַלחברֹו,

לאדם עצמֹו ואתוזהּו:.(ה)ּומדּמה ְְְְְֶֶַַָָ ֶ 
– בם ׂשמּתי אׁשר ׁשםאתתי יׁש ּכי ַֹֹ ֲ ֶ ַ ְ ִ ָ ִֵָ

אֹור, מרּבּוי ּבאים הם ּכי ִִִִֵֵָאֹותּיֹות,
ּכן על ּכּנ"ל. ּכלים וידעּתםמּׁשבירת ְִִִִֵֵַַַַ ַ ְ ֶ 

– ה' אני להּכירּכי ּתּוכלּו ׁשם ּכי ִ ֲ ִ ְְִִַָ
הּקדּׁשה ניצֹוצי ׁשם יׁש ּכי ה', ְִִֵֵֶַָָֻאת
ּבתֹוְך ׁשאפּלּו הינּו, ּכּנ"ל. ְְְֲִִֶַַַואֹותּיֹות
הּקלּפֹות, ּבחינת הּׂשחֹוק, ְְְְִִִַַַַּבחינת
הראׁשֹונה, אּפיקֹורסית ּבחינת ְְְִִִִֶַַָָהינּו
ׁשם ּגם ּכּנ"ל, אֹור רּבּוי מּבחינת ְִִִֶַַַַָָׁשּבא
נאמר: עליו ּכי ה'. את להּכיר ְֱִִֶֶַַַָָּתּוכל
ּכּנ"ל. לאּפיקֹורֹוס ּׁשּתׁשיב מה ְְִִֶֶַַַַָודע

נד.(„) פרשה רבה ע"ב.(‰)בראשית קמח דף תרומה זוהר עיין



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשמו ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אֹותּיֹות ׁשם למצא אפׁשר ְְִִִֶָָֹּכי
ּבאים הם ּכי ליּׁשבם, ְְְִִִֵַָָוניצֹוצֹות

ּכּנ"ל: ּכלים ְִִִֵַַַמּׁשבירת

וכּו',וזה: ּפרעה אל מׁשה וּיבא ְ ֶ ַ ָ ֶֹֹ ֶ ַ ְ ְֹ 
ארּבה מחר מביא  ֶ ְ ַ ָ ָ ִ ֵ ִ ְ ִהנני

מחר .לעתידּבגבּול ּבחינת הּוא ִ ְ ֶ ָ ָ ְִִֶַָ
ׂשכר לקּבל מחר ּכי כב)לבֹוא, ,(עירובין ְִֵַָָָָָ

ל)ּבחינת צדקתי(בראשית ּבי וענתה : ְְְְִִִִַָָָ
הּׂשכר קּבּול ּבחינת הינּו מחר, ְְְִִַַַָָָָּביֹום
החלל ּבחינת יבינּו ואז לבֹוא, ְְִִִֶֶַָָָָָָלעתיד
איְך הּצמצּום, ידי על ׁשהּוא ְְִֵֵֶַַַָהּפנּוי
ׁשם יׁש ׁשּבאמת להיֹות ְְֱִֵֶֶֶֶָָאפׁשר
חלל הּוא ואף־ על־ּפי־כן ְֱִֵַַָָֹאלקּות,
הּקּבּול ּבעצמֹו וזהּו ּכּנ"ל. ְְְִֶַַַַַָהּפנּוי
לעתיד ׂשכר הּקּבּול עּקר ּכי ִִִִֶַַָָָָָׂשכר,
מה ויבינּו הּׂשגֹות, ׁשּיּׂשיגּו ְִִֶַַַָָהּוא,
הּזה, ּבעֹולם להבין אפׁשר אי ְְִִֶֶֶַָָָָָָּׁשהיה
הּוא הּפנּוי ׁשהחלל ידעּו ְְֵֶֶַָָָָואז

קמצאארּבה,ּבבחינת ּכההּוא ְִִַַ ְ ֶ ְְַַָ
ּובּה מּנּה כא)ּדלבּוׁשּה פ' רבה ,(בראשית ְִִֵֵֵ

סֹוד ּבחינת ׁשּזהּו קּבלה, ספרי ּבכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ(ּכּמּובא

הּפנּוי) ּבחינתחלל הּוא לבּוׁש . ְְִַַָָָ

ידֹו ׁשעל הּפנּוי, חלל ׁשל ְִֶֶַַַָָָָהּצמצּום
מּנּה ׁשהּוא יבינּו הּלבּוׁשין, ְְִִִִֵֶַַָּבחינת
ואף אלקּות, ׁשם יׁש ׁשּבאמת ְֱֱֵֵֶֶֶַָֹּובּה,
ּבחינת לבּוׁש, ּבחינת הּוא כן ּפי ְְְִִִֵַַַעל
וזה הּפנּוי. חלל ּבחינת ְְְִִֶַַָָָצמצּום,
מחר. ּביֹום צדקתי ּבי וענתה ְְְְְִִִִַָָָָָּבחינת:

ּבחינת לבּוׁשין, ּבחינת – (איובצדקתי ְְְְִִִִִַַָ
מחר,כט) ּביֹום ׁשאז לבׁשּתי; צדק :ְְִֶֶֶַָָָָ

ה סֹודׁשּיהיה יתּגּלה ׂשכר, ּקּבּול ְְִִִֶֶֶַַָָ
הּצמצּום ּבחינת הּלבּוׁשין, ְְְְִִִִַַַּבחינֹות
יתּגּלה אז ּכי ּכּנ"ל. הּפנּוי החלל ְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּתבֹואי ּבחינת: הּנ"ל, אמנה ְֲִִַַַָָָֹראׁש
ּבחינת הּנ"ל, אמנה מראׁש ְֲִִֵַַַָָָֹּתׁשּורי
הּנ"ל, אמּונה ראׁש ׁשל העליֹון ְֱִֶֶַַַָָֹהּנּגּון
ׁשל הּמבּוכֹות ּכל נתּבּטל ְְִֵֶֶַַַָָׁשעל־ידֹו
מביא הנני וזה ּכּנ"ל. הּפנּוי ְְִִִֵֶַַַָָָחלל

–מחר כןאראׁשי־ ּתבֹות:ארּבה ַָָ ְ ֶ ֵֵָָ ֵ
לב)אנֹוׁשּבּואהּוחר ּבחינת(איוב ; ֶַ ְֱִַ

ׁשאז הינּו, רּוח. ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַָָנגינה,
אמּונה ראׁש ׁשל והּזמר הּנּגּון ְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹיתּגּלה
ּכל יתּבּטלּו ועל־ ידֹו ְְְִַַַַָָּכּנ"ל,
הּפנּוי חלל ׁשל אפּלּו ְֲִִֶֶַָָָָהאּפיקֹורסּות,

ַַּכּנ"ל:

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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סהתורה

רּות אל ּבעז הלאוּיאמר , ַ ֶֹ ַֹ ֶ ֲ ֹ
ללקט ּתלכי אל ּבּתי, ֹ ְ ִ ִ ְ ֵ ַ ִ ִ ְ ַ ַ ָׁשמעּת
תעבּורי לא וגם אחר,  ִ ֲ ַֹ ַ ְ ֵ ַ ֶ ָ ְּבׂשדה
אׁשר ּבּׂשדה עיני וכּו'.  ֶ ֲ ֶ ָ ַ ִ ַ ֵ ְ ֶ ִמּזה
הלֹוא אחריהן, והלכּת  ֲ ֶ ֵ ֲ ַ ְ ְ ַ ָ ְֹ ְ ִיקצרּון,
לבלּתי הּנערים את  ִ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ֶ ִ ִ ִצּויתי
אל והלכּת וצמת, .ָנגע ְ ֵ ְ ָ ִ ְ ָ ַ ְ ְ ֶ 
מאׁשר וׁשתית  ֶ ֲ ֵ ִ ָ ְ ִ ֵ ַהּכלים,

הּנערים: ב)יׁשאבּון (רות ִ ְ ֲ ַ ְ ָ ִ 

ּגדליםּדע,א וׁשם ׂשדה, יׁש ּכי ַ ְְִִֵֵֶָָ
יפים ועׂשבים ֲִִִַָָָאילנֹות
הּׂשדה יפי יקר וגדל מאד. ְְְְִִֶֶַַָָֹֹֹונאים
עין אׁשרי לסּפר, אפׁשר אי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָוגּדּוליו
הם ועׂשבים, ואילנֹות זאת. ְֲֲִִֵַָָָָֹראתה
ׁשם. הּגדלים קדֹוׁשֹות נׁשמֹות ְְְְִִֵַַָָּבחינת
ערּמֹות, נׁשמֹות וכּמה ּכּמה ְְְֲֵַַָָָֻויׁש
לּׂשדה, מחּוץ ונדים נעים ְִִִֵֶֶַָָָׁשהם
ׁשּיּוכלּו ּתּקּון, על ּומצּפים ְְְִִִִֶַַַּוממּתינים
אפּלּו וגם מקֹומם. אל ולכנס ְְְְֲִִֶַָָֹלׁשּוב

ּכּמה ּתלּויים ׁשּבּה ּגדֹולה, ְְְִֶַָָָָָנׁשמה
יֹוצאת ּכׁשהיא לפעמים ְְְִִִֵֶָָנׁשמֹות,
והם לׁשם. לחזר לּה קׁשה ְְֲֵֶַַָָָֹלחּוץ,
ּבעל על ּומצּפים מבּקׁשים ְְְִִַַַַַָֻּכּלם
ּבצרְך להתעּסק ׁשּיּוכל ְְְִֵֶֶֶַַַָֹהּׂשדה,
על־ידי ׁשּתּקּונּה נׁשמה, ויׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָּתּקּונם.
מצוה על־ ידי אֹו אחד, ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָמיתה

אחד. ׁשל לחגרּומיועבֹודה ׁשרֹוצה ֲִֶֶַָָ ֲֶֶַֹ
הּוא להיֹות עצמֹו להכניס ְְְְְִִַַָָמתניו,
איׁש להיֹות צריְך הּׂשדה, ְִִִֶַַַַָָהּבעל
וחכם, חיל, וגּבֹור ותּקיף, ְְְִִִַַָָָאמּוד
להיֹות צריְך ּכי מאד. ּגדֹול ְְְִִִִַָָֹוצּדיק
ויׁש מאד. ּבמעלה ּומפלג ּגדֹול ְְְְֲֵַָָָָָֹֻאדם
אם ּכי הענין לגמר יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶָָָָֹאחד,
להיֹות צריְך לזה ואפּלּו מיתתֹו. ְֲִִִִִֶַָָָעם

וכ ּכּמה יׁש ּכי מאד, ּגדֹולים,ּגדֹול ּמה ְְְִִֵַַָָָֹ
רק יֹועילּו. לא מיתתם עם ֲִִִִֶַָָֹׁשאפּלּו
ּבמעלה ּומפלג ּגדֹול אדם יׁש ְְֲִֵַָָָָָֻאם
ּׁשּצריְך מה לגמר יכֹול מאד, ְְְִִֶַָָֹֹֹמאד
יּסּורין הרּבה ּכי חּיּותֹו. ְִִִִִֵַַַּבחּיים
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על אְך עליו, עֹוברין קׁשים ְְִִִַַָָָָּודברים
ּכּלם, על עֹובר ּומעלתֹו ּגדלּותֹו ְְֲֵֵַַַָָֻידי
ׁשּצריְך. ּכמֹו הּׂשדה ּפעּלֹות ְְְִֶֶֶַָָֻועֹוׂשה
ּולהכניסם, הּנׁשמֹות לתּקן ְְְְְִֵֶֶַַַָָּוכׁשּזֹוכה
אזי ּכי להתּפּלל, מאד ויפה טֹוב ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹאזי
הּבעל וזה ּתּקּונּה. על ְְִִֶַַַַַָָהּתפּלה
ּתמיד ּומׁשּתּדל מׁשּגיח הּוא ְְִִִֵֶַַַַָָהּׂשדה,
ּובׁשאר ּולגּדלם, האילנֹות ְְְְְִִַַָָָָלהׁשקֹות
זה האילנֹות ּולהרחיק הּׂשדה, ְְִִִֵֶֶַַָָָּתּקּוני
יכחיׁש ׁשּלא הראּוי, הרחקה ְְִִֶֶַַָָָָֹמּזה
צריְך לפעמים ּכי חברֹו, את ְֲִִִִֵֶֶָָָאחד
הרחקה ּגדֹול למקרב ְְְְִַַָָָָֹלהראֹות
חברֹו: את יכחיׁש ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַָֹּגדֹולה,

ּפרֹות,ודע,ב עֹוׂשין ׁשּכׁשהּנׁשמֹות ְ ַ ְְִֵֶֶַָ
מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְִֶֶָׁשעֹוׂשין
ויכֹולין הּׂשדה, ּבעל עיני מאירין ְֲִִִִֵֵֶַַַַָאזי
ׁשּצריְך, ּבמקֹום ורֹואין צֹופין ְְְִִִִֶָָלהיֹות

ּבחינת כג)וזה צֹופים.(במדבר ׂשדה : ְְְִִֵֶַ
חס יתּברְך, רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשאין ְְְֲִִֵֶַַָָאבל
חס עיניו, נתחּׁשכים אזי ְְְֲִִֵַַַָָוׁשלֹום,
ּבֹוכים ׂשדה ּבחינת: וזה ְְְְִִֵֶַָוׁשלֹום.

ע"ש) ה: קטן מועד יח פ' הּוא(אהלות ּבכי ּכי ,ְִִ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הראּות, יב)קלקּול :(קהלת ְְְִֶָָ

ודרׁשּו הּגׁשם, אחר העבים ְְְִֶֶֶַַַָָָוׁשבּו
לברכה זכרֹונם קנא:)רּבֹותינּו זה(שבת : ְְִִֵֶַָָָ

ּוכׁשעיניו הּבכי. אחר ׁשהֹולְך ְְִֵֵֶֶֶַַַָָהראּות,
ׂשדה ּבבחינֹות וצֹופֹות, ְְְְִִִֵמאירֹות
ּבכל להסּתּכל יכֹול אזי הּנ"ל, ְְְֲִִֵַַַַָָצֹופים
הּתכלית. אל להביאֹו ואחד, ְְֲִִֶֶֶַַַָָאחד
ׁשל ּבהּדּבּור להסּתּכל ׁשּיכֹול ְְְְִִֵֶֶַַַָהינּו

ּתּקּונֹו על אינֹו אם אחד, ִִֵֶַָָּכל
מהּתכלית ׁשרחֹוק מחמת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָּבׁשלמּות,
הּתכלית, אל מביאֹו הּוא אזי ְְֲֲִִִֶַַַַעדין,
ּכל ּכי ּבׁשלמּות. ּכהגן הּדּבּור ְְְִִִֵֶַָָֹואז
מלא, עֹולם הּוא ודּבּור ְִִֵָָּדּבּור
ּומדּבר להתּפּלל, עֹומד ְְְְִֵֵֵֶַַָָּוכׁשאדם
מלּקט הּוא אזי הּתפּלה, ְְֲִִֵֵַַַָּדּבּורי

ּופר ּכאדםציצים נאים. וׁשֹוׁשּנים חים ְְְִִִִִַָָָָ
ׁשֹוׁשּנים ּומלּקט ּבׂשדה, ְְִֵֵֶַַַָההֹולְך
עד לאחת, אחת נאים ְְִִַַַַַָָּופרחים
מלּקט ואחר־ ּכְך אחת, אגּדה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֻׁשעֹוׂשה
אגּדה ועֹוׂשה לאחת, אחת ְְֲֶַַַַָֻעֹוד
הֹולְך וכן יחד, ּומחּברם ְְְֵֵֶֶַַַַָאחרת
אגּדֹות וכּמה ּכּמה ּומקּבץ ְְְֲֵֵַַַַָָֻּומלּקט
הֹולְך הּוא כן ּכמֹו ונאים. ְְִִֵֵָָיפים
עד לאֹות, מאֹות ְְִִֵַָּבתפּלה
ונעׂשה אֹותּיֹות, ּכּמה ְְְֲִִִֶֶַַַָׁשּמתחּברים
ּבתבֹות עֹוׂשה וכן ּדּבּור. ְְִֵֵֵֶֶמהם
ׁשּתי נתחּברין ואחר־ּכְך ְְְְְִִֵֵַַַָׁשלמֹות,
ּומלּקט הֹולְך ואחר־ּכְך ְְֵֵֵַַַַָהּתבֹות.
ואחר־ אחת. ּברכה ׁשּגֹומר עד ְְֵֵֶַַַַַָָיֹותר,
מאבֹות והֹולְך ויֹותר, יֹותר מלּקט ְְְֵֵֵֵֵַָָּכְך
וכן לקדּׁשֹות, ּומּגבּורֹות ְְְְִִִֵֻלגבּורֹות,
ּפאר גדל יפאר מי יֹותר. להּלן ְְְִֵֵֵֵֶַָָֹהֹולְך
מלּקט ׁשאדם והּקּבּוצים, ְְִִִִֵֶַַַָָהּלּקּוטים
ּוכׁשהּדּבּור הּתפּלה. ּבדּבּורי ְְְְִִִֵֵֶַַַָּומקּבץ
מהּנפׁש, יֹוצא הּוא והּדּבּור ְִֵֵֵֶֶַַיֹוצא,

ׁשּכתּוב ב)ּכמֹו האדם(בראשית ויהי : ְְִֶַָָָָ
ממּללא; לרּוח ותרּגּומֹו: חּיה, ְְְְְְֶֶַַַַָָלנפׁש
ּכמֹו לאזניו, ונׁשמע ּבא ְְְְְְִִַָָָָוהּדּבּור
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לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
מֹוציאטו) ּׁשאּתה מה לאזניָך הׁשמע :ְְְִֶֶַַַַָָ

ּומתחּנן מבּקׁש הּדּבּור אזי ְְְֲִִִֵֵַַַַּבפיָך;
ותכף מּמּנּו. ּתּפרד לבל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהּנפׁש,
אֹות ּכגֹון ראׁשֹונה, אֹות ְְִֵֶָּכׁשּיֹוצא
מבּקׁש אזי ּברּוְך, מּתבת ְֲִֵֵֵַַַָּבי"ת
מּמּנּו: ּתּפרד לבל מהּנפׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּומתחּנן
לגדל מּמּני, להתּפרד ּתּוכל איְך ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּכי
ּכי ּבינינּו. ׁשּיׁש והאהבה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָההתקּׁשרּות
והדרי וזיוי יפיי יקר את רֹואה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָאּתה
עצמָך לנּתק ּתּוכל ואיְך ְְְְְְְִִֵֵַַַַותפארּתי,
ׁשאּתה אמת, הן מאּתי. ולפרד ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמּמּני
עֹוד ללּקט ּכדי יֹותר, לילְך ְְִֵֵֵֵֵַָצריְך
אבל ּגדֹולֹות, וחמּודֹות יקרֹות ְְְֲֲַָָֻסגּלֹות
אֹותי, ולׁשּכח מּמּני לפרד ּתּוכל ְְְִִִִִֵֶַַֹֹאיְך
מקֹום ׁשּבכל ּתראה ּפנים ּכל ְְִִֶֶַָָָָעל
אֹותי, ּתׁשּכח לא לׁשם ותבֹוא ְְְִִֵֵֶַָָֹׁשּתלְך
ּכׁשּגֹומר ׁשּכן מּכל מּמּני. ּתּפרד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹולא
מבּקׁשת הּתבה ּכל אזי אחת, ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָּתבה
אֹותֹו, ּומחּבקת ּומלּפפת הּנ"ל, ְְֶֶֶֶַַַַָּכל
ּכּנ"ל. מאּתּה לילְך אֹותֹו מּנחת ְִֵֵֵֵַַַַַָָואינּה
עֹוד לדּבר ּומכרח צריְך הּוא ְְֱִֵֶֶַָָֻּובאמת
וענינים ּברכֹות וכּמה ּדּבּורים, ְְְְְִִִִֵַַָָָהרּבה

ע הּתפּלה. ּגמר –עד הּכלל ּכן ל ְְְִֵַַַַַָָ
הּתפּלה מּכל אחד לעׂשֹות ְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּצריְך
יהיה ׁשּמדּבר, ּדּבּור ּובכל ְְְִִֵֶֶַָָֻּכּלּה.
הּתפּלה, ׁשל הּדּבּורים ּכל ׁשם ְְִִִִֶַַָָָָנמצא
יהיה הּסֹוף עד הּתפּלה ְְְִִֵֶַַַַַָָּומהתחלת
ּבהּדּבּור ּוכׁשעֹומד אחד. ְְִֵֶֶַַָֹהּכל
עדין יהיה הּתפּלה, ׁשל ְְֲֲִִִֶֶַַַָָהאחרֹון

הּתפּלה, ׁשל ראׁשֹונה ּבתבה ְְִִֵֵֶַָָָעֹומד
ּכל להתּפּלל יּוכל ׁשעל־ ידי־ זה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָּכדי
לא ואף־ על־ּפי־כן ּכּלּה, ְְִִֵַַַָָֹֻהּתפּלה
ׁשל ראׁשֹונה מאֹות אפּלּו ְֲִִִֵֵֶָָיתּפרד

ְִַָהּתפּלה:

ּבחינתודע,ג הינּו זֹו, ׁשּבחינה ְ ַ ְְְִִֶַַָ
ּבחינת הּוא זה ְִֶֶַָאחד,

ׁשּכתּוב ּכמֹו יד)הּתכלית, ּבּיֹום(זכריה : ְְִֶַַַָ
אחד. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ְְִֶֶֶַָָההּוא
והּוא הּתכלית. הינּו ההּוא, ְְְִַַַַַּובּיֹום
ּכּלֹו הּוא אחד ּכי טֹוב, ּכּלֹו ְִִֶַָֻֻּבחינת
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֶַָָטֹוב,

נ)לברכה ּבּיֹום(פסחים זה: ּפסּוק על ְִֶַַָָָ
אּטּו – וכּו' אחד ה' יהיה ְְִֶֶַַָההּוא
האּדנא אּלא הּוא, אחד לאו ְְִִֶֶָָָָָָָהאּדנא
ועל אמת, ּדּין – הרעה על ְְְֱִֶַַַַָָָָמברכין
אבל והּמיטיב, הּטֹוב – ְֲִֵַַַָָהּטֹובה
הּטֹוב הּכל על יברכּו ְְִֶַַַָָֹלעתיד
הּוא אחד ׁשּבחינת נמצא, ְְְִִִֵֶֶַַָָוהּמיטיב.
הּתכלית ּכי טֹוב, ּכּלֹו והּוא ְְְִִִַַַַֻהּתכלית,
הּצרֹות ּכל אפּלּו ּכי טֹוב. ּכּלֹו ֲִִַָָֻהּוא
על העֹוברין והרעֹות ְְְִִִַַָָָוהּיּסּורין
על יסּתּכל אם וׁשלֹום, חס ְְִִֵַַַָָָָהאדם,
ּכלל, רעֹות אינם ּבוּדאי – ְְְִֵַַַַָָָהּתכלית
ּכל ּבוּדאי ּכי ּגדֹולֹות. טֹובֹות ְְִַַַָרק
יתּברְך מהּׁשם ּבכּונה ּבאים ְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּיּסּורין
ׁשּיׁשּוב להזּכירֹו אם ְְְִִֶַָָלטֹובתֹו,
ואם עוֹונֹותיו. למרק אם ְְְֲִִִֵָָָּבתׁשּובה,
ּכי ּגדֹולֹות, טֹובֹות הם הּיּסּורין ְִִִֵֵַּכן
רק ּבוּדאי הּוא יתּברְך הּׁשם ְְִֵַַַַַַַָָּכּונת
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הרעֹות ׁשּבכל נמצא, ְְְִֶָָָָָלטֹובה.
וׁשלֹום, חס לאדם, ׁשּיׁש ְְִִֵֶַַָָָָוהּיּסּורין
ּכּונת הינּו הּתכלית, על יסּתּכל ְְְִִִֵַַַַַַַָאם
יּסּורין לֹו יהיה לא יתּברְך, ְְִִִִֵֶַַָֹהּׁשם
ׂשמחה יתמּלא אּדרּבא רק ְְְְִִֵַַַַָָָּכלל,
ּבתכלית ׁשּיסּתּכל הּטֹובה, רב ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹמּגדל
ּכּלֹו הּוא הּתכלית ּכי הּללּו. ְִִִִַַַַָֻהּיּסּורין
ׁשּום אין ּובאמת ּכּנ"ל. אחד ּכּלֹו ֱֵֶֶֶַַָֻטֹוב,

ּכ רק ּבעֹולם, עּקררע אְך טֹוב. ּלֹו ִַַַַָָֻ
מהּיּסּורין לאדם ׁשּיׁש ִִֵֵֶַַַַָָָהּצער
רק הּוא וׁשלֹום, חס עליו, ְְִֶַַָָָׁשעֹוברים
עד הּדעת, מהאדם ׁשּלֹוקחין ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמחמת
הּתכלית, על להסּתּכל יכֹול ְְְִִֵֵֶַַַַָׁשאין
צער מרּגיׁש ואז טֹוב, ּכּלֹו ְְִֶַַַָֻׁשהּוא
ּדעת, לֹו ּכׁשּיׁש ּכי הּיּסּורין. ְְִִִֵֵֶַַַּוכאב
מרּגיׁש אינֹו הּתכלית, על ְְְִִִֵֵַַַַַּומסּתּכל
ּובזה ּכּנ"ל. הּיּסּורין ׁשל הּצער ְִִֶֶַַַַַַָָּכלל
ּׁשּנטּבע מה ונסּתר, נעלם ּדבר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתבין
יּסּורין לֹו ּכׁשּיׁש האדם, ְְִִֵֶֶֶָָָּבנפׁש
למׁשל ּכגֹון לצלן, רחמנא ְְְְֲִִַָָָָָּגדֹולים,
חס לאדם, איבר איזה ְְִֵֵֶֶַָָָָּכׁשחֹותכין
עיניו את ועֹוצם סֹותם אזי ְְֲֵֵֵֶַָָוׁשלֹום,
ּבחּוׁש, רֹואים אנּו זה ּכי ְְִִֶֶָֹּבחזק.
ּדבר על להסּתּכל רֹוצה ְְְִֵֶֶַַָָָָּכׁשאדם
את סֹותם אזי מּמּנּו, רחֹוק ֲִֵֶֶֶַָׁשהּוא
ּכדי הראּות, ּומכּוץ ּומצמצם ְְְְְֵֵֵֵַַָָעיניו,
הרחֹוק הּדבר אל הראּות ְְֵֶַַָָָָָלכּון
ּכי מחמת וזה לראֹות. ְְֲִִֵֶֶֶַׁשרֹוצה
הּמח, ׁשל וׁשליח מׁשרת הּוא ְְְִֵֶַַַָָָֹהראּות
ּכי הּמח. לתֹוְך ׁשרֹואה הּדבר ְְִִֶֶַַַָָָֹלהביא

ּדהינּו הידיעה, היא הראּיה ְְְְִִִִַַַָָָעּקר
והידיעה ׁשרֹואה, הּדבר מהּות ְְִֵֶֶַַַַָָָלידע
זה לידע הּמח ּוכׁשרֹוצה ּבּמח, ְִֵֶֶֶַַַַַֹֹהיא
ׁשֹולח הּוא אזי ּכנגּדֹו, ׁשעֹומד ְְֲֵֵֶֶַַַָָהּדבר
ורֹואה הֹולְך והראּות הראּות, ְְְְֵֶֶָָאת
יֹודע ואזי הּמח, לתֹוְך ּומביאֹו ְְְֲִֵַַַַַָָֹהּדבר
ּדבר ּכׁשּמעבירין ּכן ועל ּׁשרֹואה. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמה
יֹודע אינֹו ּגדֹול, ּבמהירּות אדם ְְִִִֵֵֵַָָָלפני
ראה ׁשּבאמת אף הּדבר, ֱֶֶֶַַַָָָָמהּות
זה ּכל עם מּמׁש, ּבעיניו ְִֵֶַַָָָָָהּדבר
ּפנאי היה לא הּמהירּות, ְְֲִֵַַַָָֹמחמת
ּכן ועל הּמח. לתֹוְך הּדבר ְְְִֵַַַַָָָֹלהביא
ּכח אין מּמּנּו, רחֹוק ְִֵֶֶַַָָָֹּכׁשהּדבר
לתֹוְך ולהביאֹו לׁשם לילְך ְְְְְֲִֵֵַָָּבהראּות
אחרים ׁשהּדברים מחמת ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹהּמח,
וכן אֹותֹו. מבלּבלים הּצד מן ְְְְִִֵֶֶַַַׁשרֹואה
על־ הראּות, ׁשּנתּפּזר הּפּזּור ְְֲִִֵֵֶַַַַָמחמת
ּכח ּבֹו ואין נקלׁש, הּוא ְְְִֵֵֶַָֹידי־זה
הּמח. לתֹוְך ׁשרֹואה הּדבר ְְִֶֶַַַָָָֹלהביא
עיניו את לסּתם צריְך ְִִֵֵֶַָָֹעל־ ּכן
הּדבר אל ּולכּונֹו הראּות, ְְְְְֵֶַַַָָָּולצמצם
ּדברים יבלּבלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֶֶַָָֹׁשּצריְך,
ּכח ׁשּיתחּזק ּכדי וגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹאחרים.
יּוכל ואז קלּוׁש, יהיה ולא ְְְְִֶַָָָֹהראּות,
כן, ּכמֹו ּכּנ"ל. הרחֹוק הּדבר ְְִֵַַַָָָָלראֹות
הּתכלית, על להסּתּכל ְְְְִִִֵֶַַַַּכׁשרֹוצים
צריְך – אחד ּכּלֹו טֹוב, ּכּלֹו ִֶֶָָֻֻׁשהּוא
ההסּתּכלּות ּולכּון עיניו, את ְְְְִִֵֵֶַַַָֹלסּתם
הּזה הּתכלית אֹור ּכי הּתכלית. ְְִִִֶֶַַַַַאל
אפׁשר ואי מהאדם, רחֹוקה ְְְִִֵֶָָָָָהיא
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ּדעינין, ּבסתימּו אם ּכי ְְְִִִִִִֵלראֹותֹו
לגמרי, העינים את לסּתם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּצריְך
ּגם אף מאד, ּבחזקה ְְְְְַַָָָָֹּולסגרם
לסתמם ּכדי ּבהאצּבע, ְְְְְְְֵֶַָָָָָלדחקם
על להסּתּכל יּוכל ואז ְְְְְִֵֵַַַַָלגמרי,
לסּתם ׁשּצריְך הינּו הּזה. ְְְִִִֶֶַַַַָֹהּתכלית
לגמרי, עלמא ּדהאי מחזּו עיניו ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָאת
לבלי מאד, ּולסגרם עיניו ְְְְְֲִִִֵַָָָֹלהעלים
הּזה עֹולם ּתאוֹות על ּכלל ְְְֲִֵֶַַַַָָלהסּתּכל
אֹור ּולהּׂשיג לראֹות יּוכל ואז ְְְֲִִַַַָָָוהבליו,

ואזהּתכלית טֹוב, ׁשּכּלֹו הּזה, ְְִֶֶַַַָֻ
עּקר ּכי ּכּנ"ל, הּיּסּורין ְְִִִִִַַַַַיתּבּטלּו
מהּתכלית ׁשרחֹוק מחמת – ְֲִִִֵֵֶַַַַָהּיּסּורין
האדם ּבנפׁש נטּבע ּכן ועל ְְְִֵֶֶַַַָָָָּכּנ"ל.
ּכדי ּכּנ"ל, יּסּורין ּבׁשעת עיניו ְְְִִִִֵֵַַַָֹלסּתם
ידי על ּולבּטלם, מהּיּסּורין ְְְְִִִֵֵַַַַָֹלברח
ּכּלֹו ׁשהּוא הּתכלית, על ְְְִִֶַַַַַֻההסּתּכלּות
אפׁשר, אי הּזאת ׁשההסּתּכלּות ְְְִִֶֶַַַָֹטֹוב,
ּכּנ"ל. העינים סתימת על־ידי ְְִִִִֵֵַַַַַָּכי־אם
מה ּכלּום יֹודע אינֹו ׁשהאדם ְְֵֵֶַַַָָָואף
הּנפׁש אף־על־ ּפי־ כן עֹוׂשה, ִֵֶֶֶַַַהּוא
לסּתם מטּבעה ועל־ּכן הּכל, ְְְְִֵַַַַָֹֹֻיֹודעת

ּכּנ"ל: יּסּורין ּבׁשעת ְִִִִֵַַַַָהעינים

ּבּטּול,והּנהד ּבׁשעת ּבאמת ְ ִ ֵ ְֱִִֶֶַ
הּתכלית, אל ְְִִֵֶֶַַַׁשּנתּבּטל
ּבאמת אזי אחד, ּכּלֹו טֹוב, ּכּלֹו ֱֲֶֶֶֶַָֻֻׁשהּוא
אפׁשר אי אְך ּכּנ"ל. הּיּסּורין ְְְִִִִִֶַַַַַָנתּבּטלין
הּבּטּול, ּבבחינֹות קבּוע ּתמיד ְְִִִִִַַָָלהיֹות
ּכן ועל אנֹוׁשי, מּגדר יצא אם־ּכן ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַּכי
רצֹוא ּבבחינֹות הּבּטּול ׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶַָָֻמכרח

הּׂשכל ּכׁשחֹוזר על־ ּכן ְֵֵֵֶֶַַָוׁשֹוב.
הּׂשכל, ּכלי ׁשהּוא הּמח, אל ְִִֵֵֶֶֶַַַַֹמהּבּטּול
הּכלים, ׁשהם להּמחין, אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאזי
ּבּטּול. ּבחינֹות ׁשל הּׂשכל זה ְְִִֵֵֶֶֶַַלקּבל

ּבחינֹו הּוא ׁשהּואּכי סֹוף, אין ת ְִִֵֶ
אחד, ּכּלֹו ׁשהּוא הּתכלית, ְְִִֶֶַַָֻּבחינֹות
הּמח מרּגיׁש זה ּומחמת טֹוב, ְֲִֵֶַַַַֹֻּכּלֹו
ההרּגׁשה עּקר ּכי הּיּסּורין. ׁשל ְִִִִֶַַַַַַַָָהּצער
חס והּכאבים, הּיּסּורין ּכל ְְִִִֵֶַַַָׁשל
יֹוצאין מהּמח ּכי ּבהּמח, הּוא ְְְִִֵַַַַָֹֹוׁשלֹום,
ידי ועל ּכּלם, האיברים לכל ְְְִִֵֵַָָָָֻצּנֹורֹות
איבר ּבאיזֹו הּכאב הּמח מרּגיׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָֹזה

ּכׁשחֹוזרודע,ׁשהּוא. ׁשאחר־ּכְך, ְֶ ַ ְֵֶֶַַָ
הּמחין, ּדהינּו הּכלים, אל ְְִִִֵֵֶַַַַֹמהּבּטּול
מּמה ּביֹותר הּיּסּורין מתּגּברין ְְְֲִִִִִֵַַַַאזי
אנׁשים ׁשני ּכדרְך מּקדם. ְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹּׁשהיּו
זה ונתּגּברים ונלחמים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָׁשּמתאּבקים
ׁשחברֹו רֹואה ׁשּכׁשאחד זה, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶָּכנגד
מאד, מתחּזק הּוא אזי עליו, ְְְֲִִֵֵַַַָָֹמתּגּבר
ּכׁשרֹואין כן ּכמֹו ּביֹותר. ְְְְִִֵֵֵֶַּומתּגּבר
להתּגּבר רֹוצה ׁשהּוא ּדינים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַהּבעלי
הּבּטּול ידי על ּולבּטלם, הּיּסּורין ְְְִִִֵַַַַַָעל
מתחּזקים הם אזי ּכּנ"ל, הּתכלית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַאל
ּכְך אחר ועל־ּכן ּביֹותר. ְְְְִִֵֵַַַַָּומתּגּברים
הם הּיּסּורין אזי מהּבּטּול, ְֲִִִֵֵֶַַַָּכׁשּׁשב
הם ּכי מּקדם, יֹותר ְִִִֵֵֶֹּגדֹולים
ׁשרֹוצה מחמת ּכנגּדֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַמתּגּברים

וכּנ"ל: מהם ְְִֵֶַַַֹלברח

הּיּסּוריןא מקּלים ּכְך אחר ַ ְִִִִַַַָ
ידי על עליהם ְְֲֲִִֵֵֶַַּומתנחמין
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ידי על ׁשּזֹוכין הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָהתחּדׁשּות
ּבא הּיּסּורין על־ידי ּכי ְִִִִִֵַַַָהּיּסּורין.
אף ּכְך, ואחר ּכּנ"ל, ּבּטּול ְְִִִַַַַַַָלבחינת
אף־על־ ּפי־ כן מהּבּטּול, ׁשּׁשב ּפי ִִִֵֵֶַַַַָעל
על־ידי מהּבּטּול, ׁשּנׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמהרׁשימּו
על־ ּכי הּתֹורה. התחּדׁשּות נעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַָזה
הּתכלית, אל ׁשּנתּבּטל הּבּטּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַַידי
טֹובֹות הם הּיּסּורין ׁשּכל ְִִִִֵֶַָוהּׂשיג
נתמּלא זה ידי על מאד, ְְְְִֵֵֶַַֹּגדֹולֹות
אל ּכלי הּוא והּׂשמחה ְְְְִִִֶַָָׂשמחה.
ׁשאמרּו ּכמֹו ּדאֹוריתא, ְְְְִִֶַָָחּדּוׁשין

לברכה זכרֹונם פח)רּבֹותינּו :(שבת ְְִִֵַָָָ
ונׁשמע, נעׂשה יׂשראל ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבׁשעה
ׁשני ונתנּו מלאכים רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָירדּו
ּוכׁשחטאּו אחד, ּכל ּבראׁש ְְְְִֶֶָָָָֹּכתרים
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ועתיד ְְִַָָָוכּו',
עֹולם וׂשמחת ׁשּנאמר: לנּו, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָלהחזירן
היא ׁשהּׂשמחה נמצא ראׁשם. ְְִִִֶַַָָָֹעל
ּבחינת ׁשהּוא ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַּבחינת
התחּדׁשּות ידי ועל הּתֹורה. ְְְְִֵַַַַַָָקּבלת
ׁשל הרׁשימּו על־ידי ׁשּזֹוכין ְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה,
מקררין זה ידי על ּכּנ"ל, ְְְִִֵֶַַַַָהּבּטּול
זה ידי על ּכי ּכְך, אחר ְִִִֵֶַַַַָהּיּסּורין

הרּגׁשתמכּב ּכי הּנפׁש, צמאֹון ין ְְְִִִֶֶַַַַָ
הּנפׁש, צמאֹון ּבחינת הּוא ְְִִִִֶֶַַַהּיּסּורין
מליחּות, ידי על הּוא צּמאֹון ְְִִִֵַָּכי
ּכמֹו יּסּורין, ּבחינת הּוא ְְְִִִִַּומליחּות

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ּבריתה) ונאמר ּבמלח, ּברית נאמר :ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַ

ּכי הּׂשכל, ּבת היא הּנפׁש ּכי ְִִִִִֵֶֶֶַַַּביּסּורין.

הּׂשכל, על־ ידי הּוא הּנפׁש ּגּדּול ְִִֵֵֶֶֶַַַַעּקר
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומתּקנּה, ְְְְְֶֶַַָָָׁשּמגּדלּה

יט) טֹוב.(משלי לא נפׁש ּדעת ּבלא ּגם :ְֶֶַַַֹֹ
עֹוׂשה הּוא אזי ּבׁשלמּות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַּוכׁשהּׂשכל
הּוא אזי הּׂשכל, ּכׁשּנפּגם אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּפרֹות,

למלחה ּפרי ארץ קז)ּבחינת .(תהלים ְְְִִִֵֶֶַָ
הּיּסּורין ּבחינת הּוא ְְְִִִִַַַוהמליחּות
הּׂשכל ׁשאין על־ ידי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשּמרּגיׁשין
צמאֹון ּבחינת והּוא ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵַַַּבׁשלמּות
ההתחּדׁשּות ידי ועל ּכּנ"ל. ְְְְִֵֶֶַַַַַַהּנפׁש
מקררין זה ידי על הּנ"ל, ְְְִֵֶַַַַָָהּתֹורה
ּבבחינֹות הּצּמאֹון, ּומכּבין ְְִִִִִִַַַָהּיּסּורין,

נה) וזה(ישעיה לּמים. לכּו צמא כל הֹוי :ְְִֵֶַַָָ
צד)ּבחינֹות אׁשר(תהלים הּגבר אׁשרי : ְְֲִֵֶֶֶַַ

על ּכי תלּמדּנּו; ּומּתֹורתָך יּה ְְְְְִִֶֶַַַָָּתיּסרּנּו
להתחּדׁשּות זֹוכה הּיּסּורין ְְְְִִִֵֶַַידי
על ׁשּפעל סימן וזה ּכּנ"ל. ְִֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּכׁשּזֹוכה ּכראּוי, וקּבלם הּיּסּורין ְְְְִִִֵֶֶַָָָידי
ׁשּזה ּדאֹוריתא, לחּדּוׁשין ּכְך ְְְִִֶֶַַַָָאחר
אל ּבּטּול לבחינֹות ׁשּזכה ְִִִִֶֶָָָסימן
זה ידי ועל הּיּסּורין, על־ידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַהּתכלית
על־ידי ּדאֹוריתא, לחּדּוׁשין ְְְְִִֵַַָָָזכה

ּכּנ"ל: ְִַַָהרׁשימּו

הּׂשדה ּכׁשעיניווהּבעל הּנ"ל, ְ ַ ַ ַ ַ ָ ֶ ְֵֶַַָ
ְִמאירֹות,

יכֹול אזי צֹופים, ׂשדה ְְֲִִִֵַָּבבחינֹות
הּוא אם ואחד, אחד ּבכל ְְְְִִֵֶֶַָָָלהסּתּכל
ּבאחד ּוכׁשרֹואה הּתכלית. אל ְְְִֶֶֶֶַַָָקרֹוב
ּתפּלתֹו אין אזי מהּתכלית, ְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשרחֹוק
אינֹו ּכי ּכּנ"ל, ּכראּוי ּבׁשלמּות ְֲִִִֵֵַַַָָעדין
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הּתפּלה, מּכל אחד לעׂשֹות ְֲִִֶַַָָָָיכֹול
ּתחּלת ׁשֹוכח הּתבה, ּבסֹוף ְְְִֵֵֵֶַַַָּוכׁשעֹומד
ּתפּלתֹו לכלל יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַָָָֹהּתבה,
הּׂשדה והּבעל ּכּנ"ל. אחד ְְִִֶֶַַַַַַָָּבבחינֹות
אל ּומביאֹו ּבֹו, מסּתּכל ְְִִֵֶַַַהּנ"ל,

ׁשהּוא ואזיהּתכלית, ּכּנ"ל. אחד ּכּלֹו ְֲִֶֶַַַַַַָֻ
ואף הּתפּלה, מּכל אחד לעׂשֹות ְְֲִִֶַַַָָָָיכֹול
עדין הּתפּלה, ּבסֹוף ׁשעֹומד ּפי ְְֲִִִֵֶַַַָעל
ּתחּלת ׁשל הּתבה ּבתחּלת עֹומד ְְִִִֵֵֶַַַָהּוא

ּכּנ"ל. קד)ּבחינֹותוזההּתפּלה :(שבת ְְִַַַָ ֶ ְִ
ׁשם, ּומּסיק אמרּו, צֹופים ְְִִַַַַָָמנצּפ"ְך
והי ּתבה ּבתחּלת הי ּתּקנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשהּצֹופים

ּתבה. הּבעלצֹופיםּבסֹוף ּבחינֹות זה ְִֵָ ְִֶַַַ
ׂשדה ּבבחינֹות ּכׁשעיניו ְְְִִֵֵֶֶַָָהּׂשדה,
לתּקן יכֹול אזי ּכּנ"ל, ְֲִֵַַַַָצֹופים
סמּוכים ׁשהם אֹותם על ְְְִִֵֵֶַַָּולהסּתּכל
ּבסֹוף ּוכׁשעֹומדים הּתכלית, ְְְְִִֶֶַַאל
הּתבה ּבתחּלת הם עדין ְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּתפּלה
רחֹוקים ׁשהם אֹותם ועל ְְִֵֶַַַָּכּנ"ל.
ּתבה, סֹוף ּבחינֹות והם ְְְִִֵֵֵַַָמהּתכלית,
ּבסֹוף הם הּתבה, ּבסֹוף ּכׁשהם ְְְִֵֵֵֶַָּכי
מתּקנים והּצֹופים ּכּנ"ל. מּמׁש ְְְִִֵַַַַַַָָהּתבה
הּתכלית אל אֹותם ּומביאים ְְִִִֶַַָָאֹותם,
וחזרּו ׁשכחּום ּבחינֹות: וזה ְְְְְִֶַַָָּכּנ"ל.
רחֹוקים ׁשהם ׁשּמחמת הינּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַויּסדּום,
ּכי הּתבה, ּתחּלת ׁשכחּו ְְְִִִֵֵַַַַָָמהּתכלית,
אחד ּבבחינת ּתפּלתם ּכֹוללים ְְְִִִִֵֶַָָָָאינם
אֹותם, ותּקנּו ויּסדּום וחזרּו ְְְְְְִִַַָָּכּנ"ל,

ּכּנ"ל: אחד ּכּלֹו ְִֶֶֶַַָֻׁשּיהיה

ּפרּוׁש: רּות.וזה אל ּבעז וּיאמר ְ ֶ ֵ ַ ֶֹ ַֹ ֶ 
ּכמֹוּבעז הּׂשכל, הּוא ַֹ ְֵֶַ

ז)ׁשּכתּוב לחכם.(קהלת ּתעז החכמה : ְְֶַָָָָָָֹ
ׁשּמּמּנהרּות הּנפׁש, ּבחינת ְִִִֶֶֶֶַַָהיא

והּׁשירֹות הּתפּלֹות ׁשל הּדּבּור ְְִִִֵֶַַַיֹוצא
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָָוהּתׁשּבחֹות,

לברכה ז:)זכרֹונם נקרא(ברכות לּמה : ְְְִִִָָָָָָ
ׁשרּוה ּדוד יצא ׁשּמּמּנה רּות, ְִִִֶֶֶָָָָָָׁשמּה
ּבׁשירֹות הּוא ּברּוְך ְְִַָָלהּקדֹוׁש

–ותׁשּבחֹות. ּבּתי ׁשמעּת ּכיהלֹוא ְְֲִָ ָ ַ ַ ְ ִ ִ ִ
וזהּו: ּכּנ"ל. הּׂשכל ּבת היא ְִֵֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש

ׁשמעּת, לאזניָךהלֹוא הׁשמע הינּו ֲ ָ ַ ַ ְ ְְְְֶַַַָ
הּטה הינּו ּבפיָך, מֹוציא ּׁשאּתה ְְִִֵֶַַַַָמה
ותחנּוניו, הּדּבּור ּבּקׁשת ּוׁשמע ְְְֲִֶַַַַַָָָאזניָך
מּמּנּו ּתתּפרד לבל ּומתחּנן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמבּקׁש

ּבׂשדהּכּנ"ל. ללקט ּתלכי אל וזהּו: ְַַ ֶ ַ ֵ ְ ִ ִ ְ ְֹ ָ ֶ 
– האֹותּיֹותאחר ּכל ּכי ּכּנ"ל, ַ ֵ ִִַַָָ

יקרים לּקּוטים הם ְְִִִִִֵַָוהּדּבּורים
ּכּנ"ל. עליֹונים ּבׂשדֹות ְְְְִִֶֶַַַָׁשּמלּקטים
ּתלְך לבל מהּנפׁש, מבּקׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַוהּדּבּור
ּכּנ"ל. אחרים לּקּוטים ללקט ְֲִִִִִֵֵַַֹמאּתֹו
לילְך צריְך ּכי אפׁשר אי זה ְִִִֵֵֶֶַָָאְך

אְך:וללק ּכּנ"ל, יֹותר ולאט וגם ְְְִֵַַַֹ ַ ְ ֹ
– מּזה ׁשאפּלּותעבּורי הינּו, ַ ֲ ִ ִ ֶ ְֲִֶַ

ּתעבר אל אחרת, לתבה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכׁשּתלְך
על נעׂשה וזה ּכּנ"ל, ראׁשֹונה ְֲִִֵֶֶַַַַָָמּתבה
וזה: ּכּנ"ל. הּתכלית אל ׁשּזֹוכה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַידי

– יקצרּון אׁשר ּבּׂשדה הינּועיני ֵ ַ ִ ַ ָ ֶ ֲ ֶ ִ ְ ְַֹ
ּכי הּתכלית, על ההסּתּכלּות ְְְְִִִִַַַַַַּבחינת
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החריׁשה ּתכלית היא ְְֲִִִִַַַָָהּקצירה
הּנעריםוהּזריעה. את צּויתי הלֹוא ְְֲִַָ ִ ִ ִ ֶ ַ ְ ָ ִ 

– נגע סתימתלבלּתי ּבחינת זה ְ ִ ְ ִ ָ ְ ֵ ְְִִֶַַ
ּולחּבר לסֹוגרם, ׁשּצריְך ְְְִִֵֵֶַַָָָהעינים,
ּכי ּכּנ"ל, הּתכלית אל לכּונֹו ְְְְִִֶַַַַַָהראּות
על להסּתּכל אפׁשר אי זה ְְְְִִֵֶֶַַָֹּבלא
את צּויתי הלֹוא וזה: ּכּנ"ל. ְְֲִִִִֶֶַַַַהּתכלית
והתחּברּות, צוּתא לׁשֹון – ְְְְְְִִַַַָָהּנערים
ּכּנ"ל. הראּות ּולחּבר לצּות ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשּצריְך
הם ּכי נערים, נקראים ְְְִִִִִֵֵַָָָוהעינים
הּוא הראּות ּכי ּכּנ"ל, הּׂשכל ְְְִֵֵֶַַַָָמׁשרתי
וזהּו: ּכּנ"ל. להּׂשכל ּומׁשרת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשליח

– נגע הּנפׁש.לבלּתי נגעי ּבחינת ְ ִ ְ ִ ָ ְ ֵ ְְִִֵֶֶַַ
מה ּכל ורֹואה נתּפּזר, ּכׁשהראּות ְְְְִִֵֶֶַַָָּכי
וסֹוגר סֹותם ׁשאינֹו הינּו ְְְֵֵֵֶֶַָָּׁשּלפניו,
זהּו ּכּנ"ל, עלמא ּדהאי מחזּו ְְֵֵֵֶַַַָָָעיניו
לצּות וצריְך הּנפׁש. נגעי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּבחינת
הראּות, ּדהינּו הּנערים, את ְְְְְִֵֶַַַָָּולחּבר
הבלי על הּצד מן להסּתּכל ְְְְִִִִֵֵַַַַַלבלי
הּנפׁש, את לנּגע לבלּתי הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָעֹולם
ּכּנ"ל, הּתכלית על להסּתּכל יּוכל ְְְְִִֵַַַַַַַָואז
על ההסּתּכלּות ידי על ְְְֲִֵַַַַַַואזי
ּכּנ"ל. הּיּסּורין ּכל נתּבּטלין ְְְִִִִִַַַַַַָהּתכלית,
מהּבּטּול, ּכׁשּׁשב ּכְך אחר ְִֵֶַַַַָָאְך
ׁשּזה ּכּנ"ל, ּביֹותר הּיּסּורין ְְְִִִִֵֶֶַַַַמתּגּברין
וזה: ּכּנ"ל. הּנפׁש צמאֹון ְְְִִֶֶֶַַַַּבחינת
וׁשתית הּכלים אל והלכּת  ִ ָ ְ ִ ֵ ַ ֶ ְ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ְוצמית

– הּנערים יׁשאבּון לכּבֹותמאׁשר ּכי ֵ ֲ ֶ ִ ְ ֲ ַ ְ ָ ִ ְִַ
התחּדׁשּות על־ידי הּוא ְְְִִֵַַַָהּצּמאֹון
ׁשהם הּמחין, ׁשּמקּבלין ְְִִֵֶֶַַַָֹהּתֹורה,

הרׁשימּו על־ ידי הּׂשכל, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלים
ׁשֹותה ּומּׁשם ּכּנ"ל, מהּבּטּול ְִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשאר
וזה: ּכּנ"ל. צמאֹונּה לכּבֹות ְְְִֶֶֶַַַַָהּנפׁש
– הּנערים יׁשאבּון מאׁשר  ִ ָ ְ ַ ֲ ְ ִ ֶ ֲ ֵ ִ ָ ְוׁשתית

הּׂשכ עיני ׁשהם הּנערים הםּכי ל, ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
הּתֹורה, התחּדׁשּות ְְֲִִַַָׁשֹואבין
על מההסּתּכלּות ׁשּנׁשאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָמהרׁשימּו
נתּבּטלין זה ידי ועל ּכּנ"ל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַהּתכלית
צמאֹון ּומכּבין ּכְך, אחר ְְִִִִַַַַָהּיּסּורין

ּכּנ"ל: עדן,וזההּנפׁש הּגן ּבחינת ְֶֶַַַ ֶ ְִֵֶַַַ
ואהרן. מׁשה ּבחינתּגןּבחינת הּוא ְְֲִֶַַַֹֹ ְִַ

ּבחינת לא)הּנפׁש, נפׁשם(ירמיה והיתה : ְְְְִֶֶַַַָָָ
רוה. הּתכלית.עדןּכגן ּבחינת הּוא ְֵֶַָ ֶ ְְִִַַַ

ראתה לא עין עדן רז"לּכי שאמרו (כמו ֲִִֵֶַָָֹ
לד:) ּכּנ"ל:ברכות ּבּטּול ּבחינת ,ְִִַַַ

הּואוזה ּברּוְך הּקדֹוׁש עתיד ּבחינת: ְ ֶ ְִִַַָָָ
לעתיד לּצּדיקים מחֹול ְֲִִִַַַָָלעׂשֹות
וכּו' ּבאצּבעֹו מראה אחד וכל ְְְְְֶֶֶַָָָָלבֹוא,

לא) הּׂשמחה,(תענית ּבחינת זה מחֹול, .ְְִִֶַַָָ
וכל ּכּנ"ל. הּתֹורה לקּבלת ּכלי ְְְִִֶַַַַַָָָׁשהיא
הּזריחה ׁשעל־ ידי הּבּטּול, ידי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָזה
ּבאה מּׁשם הּבּטּול, מן הרׁשימּו ְִִִִֶַָָָָׁשל
ׁשּמבאר ּכמֹו הּכלים, על־ידי ְְְִֵֵֶַַַָָֹהּתֹורה
ּבאצּבעֹו. מראה ּבחינת וזה ְְְְְִֶֶֶַַָָׁשם.
והּזריחה הּמראה ּבחינת זה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָמראה,
הּתֹורה. ּבאה ׁשּמּׁשם הרׁשימּו, ְִִֶֶַָָָָָׁשל
ּבחינת ּבאצּבעֹו, מראה ּבחינת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָוזה

ּבחינֹות ׁשהיא לא)הּתֹורה, :(שמות ְִִֶַָ
אלקים: ְֱִֶַֹאצּבע
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ÈÓˆÚÓ ÈÏ LiL ,‰l‡k ˙BÙÈ„¯e ˙B�kÒa ,‰Êk ˜eÁ¯a ‰Êk ˙Úc‰ ÏeaÏ·a¿ƒ¿«««»∆¿ƒ»∆¿«»¿ƒ»≈∆∆≈ƒ≈«¿ƒ
ÌÈ�Ù‡ ‰nÎa ˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a ,¯eÚL ÈÏa ‰a¯‰ ÌÈÁˆB¯Â ÌÈ·ÈB‡Â ÌÈ‡�BOÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«»√»ƒ

.ÌÈÚL¯e ÌÈ�B�È·e ÌÈ˜ÈcvÓ ,˙B�ÈÁ·e¿ƒƒ«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

‰Â‰È"¯LÚa ÌÈÏB„b ,‰¯Bza ÌÈÏB„b „‡Ó ÌÈa¯ ,"ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈa¯ ,È¯ˆ ea¯ ‰Ó ¿…»»«»»«ƒ»ƒ»»«ƒ¿…¿ƒ«»¿ƒ»…∆
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סותורה

ּברּוח ׁשנים ּפי נא אלי,ויהי ִ ִ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ֲ ֵ ָ 
אתי ּתראה אם וכּו'  ִֹ ֶ ְ ִ ִ ְ ֶֹ ַוּיאמר
וכּו': כן ל יהי מאּת  ְ ֵ ְ ִ ְ ָ ִ ֵ ָ ֻלּקח

ב) (מלכים־ב

ּפיוהּנה ּבאליׁשע ּכְך אחר נתקּים ְ ִ ֵ ְֱִִִֵֶַַַָָ
אליׁשע ׁשהיה נמצא, ְְֱִִִֶַָָָָׁשנים.
ּכי רּבֹו, מאלּיהּו יֹותר ּבכּונה ְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמתּפּלל
אליׁשע, ׁשעׂשה והּגדֹולֹות הּנּסים ְְֱִִִֶַַָָָָּכל
ׁשאמרּו ּכמֹו ּתפּלה, ידי על היּו ְְְְִֵֶַָָָָֻּכּלם

לברכה זכרֹונם כז)רּבֹותינּו על(מגילה ְְִִֵַַָָָ
הּגדלֹות ּכל את לי ּנא סּפרה ְְִֶַַָָָָֹּפסּוק:
ּכי ואליׁשע – אליׁשע עׂשה ֱֱֲִִִֶֶָָָָאׁשר

ּדעביד: הּוא ּבתפּלה ְְִִִִָָָעביד,

הּתלמידּדע,א ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ַ ְְְִִֶֶֶֶַַָ
ׁשּיהיה ּדהינּו מהרב, ְְְִֵֶֶַַָָּגדֹול
ואף־על־ ּפי־ כן ּכרּבֹו, ׁשנים ּפי ְְְִִִֵַַַַלֹו
ּבחינת: וזה רּבֹו. ׁשל ּבכחֹו יהיה ְְְְִִֶֶֶַַַֹֹהּכל
– אלי ּברּוחָך ׁשנים ּפי נא ְְֲִִִִֵַָָויהי
הרּוח ּבחינת ידי ׁשעל ּדיקא, ְְְְֲִֵֶַַַַָָּברּוחָך
ּפי לֹו יהיה רּבֹו, אלּיהּו ׁשל ְְִִִֵֶֶַַָעצמֹו

אית ּכי ּכמֹותֹו. להּצּדיקׁשנים ׁשּיׁש א, ְְְִִִִֵֶַַַָ
רּוח לעּלא, רּוח רּוחֹות: ׁשני ְְְִֵֵַַַָּבחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)לתּתא. אּלה(בראשית ְְֵֶֶַָָ
לתּתא נח לעּלא נח נח; נח ְְְֵַַַַַָָֹֹֹֹּתֹולדֹות

נח[ ּבזהר ׁשם ׁשּכתּוב נט:)ּכמֹו (דף ְְֶַַָָֹֹ
ּבתֹוספּתא, ׁשם עּין זה, ּפסּוק ְְֵֶֶַַָָָעל
אּלא זמנא, ּתרי נח לּמה לׁשֹונֹו: ְְְְִֵֶֶַָָָָֹוזה



סו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּברּוח ׁשנים ּפי נא 769 ֲ ְ ִ ַ ְ ִ ָ ִ ִויהי

לּה אית ּבעלמא, ּדי וצּדיק צּדיק ְְְִִִִֵַַָָָּכל
ּדין, ּבעלמא חד רּוחא רּוחין: ְְְִֵֵַָָָּתרין
והכי ּדאתי, ּבעלמא חד ְְְְְִֵַָָָָָורּוחא
ׁשם עּין וכּו' צּדיקי ּבכּלהּו .]ּתׁשּכח ְְְְִִֵֵַַַָֻ

למעלה, חּיּות ּבחינת לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֶַַַָּדהינּו
והחּיּות והרּוח למּטה. ְְְְִִַַַָָוחּיּות
מאד. מאד ּגדֹול הּוא ְְְְֶַָָֹֹׁשּלמעלה,
מּׁשרׁש הּצּדיק עם הם ְְִִִִִֵֶַַַַֹוהּתלמידים
ּכענפים ּבֹו ּתלּויים ׁשהם רק ְֲִִֵֶֶַַָָאחד,
מּׁשרׁשֹו, חּיּותֹו יֹונק ׁשהאילן ְְִִִִֵֶָָָָּבאילן,
האילן. ּדרְך החּיּות יֹונקים ְְֲִִִִֶֶַָָָָוהענפים
יׁש ּכי ּבחינֹות, ּכּמה ּבזה ְְִִֵֵֶַָָויׁש
ויׁש ענפים, ּבבחינת ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתלמידים
ׁשארי וכן עלים, ּבבחינת ְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשהם
הּצּדיק, הסּתּלקּות ּובׁשעת ְְְְִִִִַַַַַהּבחינֹות.
מּמה יֹותר הרּבה מּׂשיג הּוא ְֲִִֵֵַַַַאזי
מדרגתֹו, לפי אחד ּכל ּבחּייו, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּׁשהּׂשיג
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּברּבי ׁשּמצינּו ְְְִִִֶֶַַָּכמֹו
ּובׁשאר הּקדֹוׁש, ּוברּבנּו ְְְִִֵַַָָָָּבאּדרא,

ִִַצּדיקים:

ׁשּבׁשעתודע, ידי על ׁשּזהּו ְ ַ ְְִֵֶֶֶַַ
ּובא יֹורד אזי ְְֲִֵַַָהסּתּלקּות,
ּדלעּלא, והחּיּות הרּוח ּבחינת ְְְְִִִֵַַַַָָָלמּטה
הרּוח יחד ונתאחדים נתחּבקין ְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָואזי
ּבאמת ּכי ּדלעּלא, הרּוח עם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָּדלתּתא
זה ּכׁשּנתּגּלין ותכף אחד. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשניהם
ּגדֹול. ּבאחדּות מאד נתאחדין ְְְְֲִִֶַַָָֹלזה,
יכֹול אינֹו ּדלעּלא ׁשהרּוח ְֲִֵֵֵֶַַָָָּומחמת
אינֹו טבעֹו ּכי העֹולם, ּבזה ְְְִִִֵֶָָלהיֹות
ּכן על העֹולם, זה ּכלל לסּבל ְְִֵֶַָָָָֹיכֹול

נסּתּלק זה ידי ועל לעּלא. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָנסּתּלק
הרּוח למעלה ּכׁשּנסּתּלק ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָהּצּדיק,
ּדלתּתא, הרּוח עּמֹו נסּתּלק ְְִִִֵַַַַַָָהּנ"ל,
ּבאחדּות מאד ׁשּנתאחדּו ְְְְֲֲִֵֶַַַֹמחמת

ּכּנ"ל. ּגדֹולּגדֹול ּדבר הּוא ּכן ועל ְֵַַַָָָָ
הסּתּלקּות ּבׁשעת להיֹות ְְְְְִִִַַֹמאד,
ּכי ּתלמידֹו. ׁשאינֹו מי אפּלּו ְֲִִִִִֵֶַַַהּצּדיק,
למּטה ונתּגּלה יֹורד ׁשאז ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָמחמת
אז ׁשּנתּגּלה נמצא ּדלעּלא, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהרּוח
טֹובה הּוא ּכן על מאד, ּגדֹולה ְְֵֶַָָָָֹהארה
והּוא ׁשם, אז ׁשּנמצא מי לכל ְְְְִִֶָָָָָּגדֹולה
ּוכמֹו ימים. לאריכת להם ְֲִִֶַַָָָטֹובה

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (חגיגהׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ּפסּוקה:) מט)על לנצח(תהלים עֹוד ויחי : ִִֶַַָָ

אבל ימּותּו. חכמים יראה ּכי ְְֲֲִִִֶָָָוכּו',
ּגדֹולה הארה מּגיע ְְְִִִֶַַַַָָָלהּתלמידים
ׁשהם מחמת ּכי ּביֹותר, אז ְְֲִֵֵֵֶַָֹמאד
מּׁשרׁש ויֹונקים ּבהּצּדיק, ְְְְִִִִֶַַֹּתלּויין
ּדלעּלא, החּיּות ׁשּזה נמצא ְְִִִֵֶֶֶַָָָאחד,
ונתאחדים מּמׁש, חּיּותם ְְֲִִִַַָָהּוא
הרּוח זה עם ּכן ּגם ְְְִִִֵֶַַַָונתחּבקים
וחּיּותם רּוחם הּוא ּכי ּגדֹול, ְְְִִַָָָּבאחדּות
זֹוכה, אם זה, ידי ועל ּכּנ"ל. ְְִֵֶֶַַַַָמּמׁש
הּצּדיק ּכי ׁשנים. ּפי לקּבל ְְִִִִֵַַַַָיכֹול
העֹולם, מן להּפטר זמּנֹו ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהּגיע
ׁשּנתאחד האחדּות על־ ידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָנסּתּלק
אבל ּכּנ"ל. ּדלעּלא הרּוח ְֲִִֵַַַָָָעם
זמּנן, הּגיע לא ׁשעדין ְְֲִִִִִֶַַַַַָֹהּתלמידים
הרּוח אצלם נׁשאר אּדרּבה ְְְֲִֶַַַַָָָָאזי
ׁשּנתאחד האחדּות לגדל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּדלעּלא,
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אפׁשר אי ּכי ּדלתּתא, הרּוח עם ְְְִִִִֶַַָָָֹמאד
נמצא מּזה. זה עֹוד להתּפרד ְְְִִִֵֶֶֶָָָלהם
ידי על זה, ידי על נסּתּלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהּצּדיק
הרּוח את ּדלעּלא הרּוח עּמֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמֹוׁשְך
ּפי להם מּגיע והּתלמידים ְְְִִִִִֶַַַַַָָּדלתּתא,
אצלם נׁשאר ּכי זה, ידי על ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשנים
נתאחד ּכי ּדלעּלא, הרּוח ְְְִִִִֵֵַַָָּבחינֹות

ּכּנ"ל: ּדלתּתא הרּוח עם אמאד ְְִִַַַַַָָֹ 
ּומי ּבתלמידים, יׁש ּבחינֹות ְְְִִִִֵַַָּכּמה
ענפים ּכמֹו ּבהּצּדיק מאד ְְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשּמקּׁשר
מרּגיׁש ׁשהּוא ּדהינּו מּמׁש, ְְְְִִֶַַַָָּבאילן
ׁשּיׁש וירידֹות עלּיֹות ּכל ְְֲִִִֵֶַָּבעצמֹו
אצל ׁשאינֹו אף־ על־ּפי ְִִֵֵֶֶַַַַלהּצּדיק,
להּתלמיד לֹו ראּוי ּכי ְְִִִַַַַָהּצּדיק.
וירידֹות עלּיֹות ּכל ּבעצמֹו ְְְְֲִִִִַַָלהרּגיׁש
ּבאמת מקּׁשר הּוא אם הּצּדיק, ְֱִִֶֶֶַַָֻׁשל
ּכי ּבאילן. ענפים ּכמֹו ְְֲִִִָָָָּכראּוי,
העלּיֹות ּכל מרּגיׁשים ְֲֲִִִִַָָָָהענפים
ּבּקיץ ּכן ועל להאילן, ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָוירידֹות

האילןהם ּכי חּיּות. להם ויׁש ּגדלים, ְְִִִִֵֵֵֶָָָ
הּגידין ידי על מּׁשרׁשֹו, חּיּותֹו ְְִִִִֵֵַַָיֹונק
חּיּותֹו ׁשם ּדרְך ׁשּיֹונק ּבֹו, ִֵֵֶֶֶֶָׁשּיׁש
חללים ּבֹו ׁשּיׁש ּדהינּו ְְְֲִִֵֶַָָמּׁשרׁשֹו,
ּכן ידי ועל חּיּותֹו. ׁשם ּדרְך ְְִֵֵֵֶֶֶַָׁשּיֹונק
ונתּכּוץ הּלחלּוחית ׁשּנתיּבׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹּבחרף
ּכל ּגם נתּכּוצים זה ידי על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהחללים,
העלים נֹופלים זה ּומחמת ְֲֲִִִֵֶֶַָָָהענפים,
ׁשהּוא ּומי ּכּנ"ל. ּבּקיץ להפְך וכן ְְִִֵֵֶֶַַַַָאז,
ּדהינּו כן, ּכמֹו הּצּדיק אל ְְְְִֵֶַַַָֻמקּׁשר
וירידֹות העלּיֹות ּכל מרּגיׁש ְֲִִִִֶַָָׁשהּוא

וכּמה ּכּמה יׁש ּכי הּצּדיק, ְִִֵֶַַַַָָׁשל
יׁש ּכי וירידֹות, עלּיֹות ׁשל ְֲִִִִִֵֶּבחינֹות
יׁש ּכי הסּתּלקּות, ּבחינֹות וכּמה ְְְְִִִֵַַַָָּכּמה
ויׁש הּנפׁש, הסּתּלקּות ְְְְִִֵֶֶַַּבחינֹות
ּכן ּגם ׁשהּוא הּׁשם, ְְִֵֵֶַַַהסּתּלקּות
הּוא הּׁשם ּכי הסּתּלקּות, ְְְִִִֵַַּבחינֹות

אחר ּבמקֹום וכמבאר סי'הּנפׁש, (לקמן ְְְֵֶֶַַַָָֹ
הּנפׁשרס) מסירת ּבחינֹות ׁשּזה ,ְְִִֶֶֶֶַַ

הסּתּלקּות ויׁש ׁשם. עּין ְְְִֵֵַַַָָמּמׁש,
ּבחינֹות ּכן ּגם ׁשהּוא לדרּגא, ְְְְִִֵֶַַַָָמּדרּגא
ּכל ׁשּמקּׁשר והּתלמיד ְְְְְִִֶַַַָָֻהסּתּלקּות.
העלּיֹות ּכל ּבעצמֹו ׁשּמרּגיׁש ְְְֲִִֶַַָָָּכְך,
לזּכֹות יכֹול אזי רּבֹו, ׁשל ְֲִִִֶַַָוירידֹות
ּכּנ"ל. ההסּתּלקּות ּבעת ׁשנים ְְְְְִִִֵַַַַַלפי

ּבחינֹות: אתיוזה ּתראה אם ְְִִֶ ִ ְ ֶ ִֹ 
לּקחלּקח, אֹותי ׁשּתראה ּדהינּו ֻ ָ ְְְִִֶֶַָֻ

–ונסּתּלק; ּדיקא,מאּת מאּתָך ְְִֵֵַ ִ ְ ְְִֵַָ
ּתרּגיׁש ּומעצמָך ׁשּמאּתָך ְְְְְְִִֵֵֶַַַּדהינּו
לפי ּתזּכה ואז ּכּנ"ל, ְְְְְִִִֶַַַַָההסּתּלקּות
ּבכל ּכי ּכּנ"ל. ההסּתּלקּות ּבעת ְְְְְִִִֵַַַַַָׁשנים
ּבחינה מאיזה ההסּתּלקּות, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָעת
ירידת ּבחינת הּוא אזי ְְֲִִֶַַַׁשהּוא,
ּבבחינה ּדלעילא הרּוח ְְְְִִִִֵַַָָָוהתּגּלּות
ּכפי הּוא ׁשההתּגּלּות רק ְְִִֶַַַַַהּנ"ל.
ּובׁשעת ההסּתּלקּות, ְְְְִִִַַַַּבחינת
ונתּגּלה יֹורד לגמרי, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַההסּתּלקּות
ּפני הקּבלת ּבחינֹות וזה ּכּנ"ל: ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָלגמרי
ּתמיד להׁשּתּדל ׁשּצריְך ְְִִִֵֶַַָָרּבֹו,
עכׁשו ואּולי ּפן ּכי רּבֹו, ּפני ְְְְְִִֵֶַַַַָלהקּביל
ואם הסּתּלקּות, ּבחינת ׁשל עת ְְְְִִִֵֶַַהּוא



סו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּברּוח ׁשנים ּפי נא 771 ֲ ְ ִ ַ ְ ִ ָ ִ ִויהי

ּבבחינת ּגדֹולה, הארה אז יקּבל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיזּכה
ׁשני ּפי ּוכׁשּמקּבל ּכּנ"ל. ׁשנים ם,ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַ

ויעׂשה ּבכּונה, ׁשּיתּפּלל אפׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָאזי
והּכל מרּבֹו, יֹותר ּוצדקֹות ְְְֵֵַַָֹֻעבּדֹות
רּבֹו, ׁשל רּוח ּבחינֹות ידי ְְִֵֶַַַעל
ּברּוחָך ׁשנים ּפי נא ויהי ְְְֲִִִִִִַַָּבבחינת:
ׁשאינֹו (ּומי ּכּנ"ל. ּדיקא ּברּוחָך – ְְֲִֵֵֶַַַָָאלי
ּכי יד, אּטר מהּו יֹודע אינֹו זאת, ִִֵֵֵֵַַַָֹיֹודע
אינֹו ּגם חּדּוׁש. ּדבר הּוא יד ְִִֵֵַַָאּטר

הּפעל): אל מּכח להֹוציא ְִִֵֶַַַַֹֹיֹודע

אלּכיב מּכח ׁשּמֹוציאין קדם ִ ִִִֶֶֶַֹֹ
והּפעל הּכח אזי ְֲַַַַַַַֹֹֹהּפעל,
ּביניהם. הפרׁש ואין ּביחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָנקׁשרים
ּתחּלה, ּבמחׁשבה מעׂשה סֹוף ְְֲֲִִֶַַָָָּכי
איזה לעׂשֹות רֹוצה ּכׁשאדם ְְְֲֵֶֶֶַַָָּדהינּו
לחׁשב צריְך ּבית, לבנֹות ּכגֹון ְְֲִִִַַָָָֹּדבר,
צּיּור יהיה איְך ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַָּתחּלה
ּבמחׁשבּתֹו ּכׁשּנגמר ואז ּביתֹו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָּבנין
לבנֹותֹו. מתחיל אזי ּביתֹו, ְְְֲִִֵַַּדמּות
ּבמחׁשבה הּמעׂשה, ׁשּסֹוף ְְֲֲִֶֶַַַָָָנמצא
אל מּכח ׁשהֹוציא וקדם ְְִִִֶֶֶַָֹֹּתחּלה.
עדין נקׁשר הּמעׂשה סֹוף אזי ְֲֲֲִִֶַַַַַַָֹהּפעל,
הפרׁש ואין הּמחׁשבה, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבתחּלת
לראֹות וצריְך ּכלל. ּביניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָוהבּדל
נפּתחין ואזי הּפעל, אל מּכח ְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹלהֹוציא
הפרׁש ויׁש והּפעל. הּכח ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹונבּדלין
ׁשהיא הּמחׁשבה, ּתחּלת ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוהבּדל
הּמעׂשה, סֹוף ּובין ּכח, ְֲִֵֶַַַֹּבחינֹות

ּבחינת וזה ּפעל. ּבחינת אלף,ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַָֹ ֶ 
ּבאמצע,אּכי ּווא"ו יּודין, ׁשּתי היא ְְְִִִֵֶַָ

יּודין, הּׁשני ואּלּו ּפּתח. ּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשהיא
ּבּסֹוף, ויּו"ד ּבראׁש יּו"ד ּבחינת ְְִֵַַָֹהם
ּבחינת הינּו ּופעל. ּכח ּבחינֹות ְְְִִֵֶַַַַֹֹׁשהם
ׁשם ׁשהּוא העצם, ׁשם ׁשל ֵֵֶֶֶֶַָהּיּו"ד
ּבראׁש, יּו"ד ׁשהּוא הּוא, ּברּוְך ֲֶָָָָֹהויה
ּבחינת ּתחּלה, מחׁשבה ּבחינת ְְְֲִִִֶַַַָָָׁשהּוא
יּו"ד ּבחינת היא הּׁשני, והּיּו"ד ְְִִִֵַַַַֹּכח.
ׁשהּוא אדני, ׁשם ׁשהּוא הּכּנּוי, ֲִֵֶֶֶַָֹׁשל
מעׂשה, סֹוף ּבחינת ּבּסֹוף, ְֲִֶַַַיּו"ד
אּלּו יּודי"ן ׁשני ּובּתחּלה ּפעל. ְְְִִִֵֵַַַָֹּבחינת
ּביניהם הבּדל ואין יחד, נקׁשרין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהם
אל מּכח ּכׁשּמֹוציאין ּכְך ואחר ְְִִִֶֶַַַַַָֹּכּנ"ל,
ּכּנ"ל. ונבּדלין נפּתחין הם ְְְִִִִֵַַַַָָֹהּפעל,
האלף, ׁשּבתֹוְך הּואו ּבחינת ְְְִֶֶֶַַָָָוזה
מה הינּו ּפּתח. ּבחינת ְְִֶַַַַָׁשהּוא
יּודי"ן, הּׁשני אּלּו ונבּדלין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּׁשּנפּתחין
וזאת ּכּנ"ל. ּופעל ּכח ּבחינֹות ְְִֵֶַַַַֹֹֹׁשהם
ּבחינת הּוא האלף, ׁשּבתֹוְך ְְִֶֶַַָָָהּואו
הּיּודי"ן ׁשני ּבין ׁשּיׁש אֹותּיֹות ְִִֵֵֵֶַַָהּואו

הּׁשמֹות ׁשני ּכזה:ׁשל הּנ"ל, ְֵֵֶֶַַַָ
אצל אֹותּיֹות ׁשלׁש יׁש ּכי ִִֵֵֶָֹיאקדונקי.
ּבחינת ׁשהּוא העצם, ׁשם ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַָהּיּו"ד
ׁשלׁש יׁש וכן הּמחׁשבה. ְְֲִֵֵַַַָָָֹּתחּלת
הּכּנּוי, ׁשם ׁשל הּיּו"ד אצל ִִֵֵֶֶַַאֹותּיֹות
ּבכל ּכי מעׂשה. סֹוף ּבחינת ְְֲִִֶֶַַָׁשהּוא
ּבחינֹות, ׁשלׁש יׁש ׁשּבעֹולם ְִֵֶָָָָָֹּדבר
ּבחינת ׁשהם ּוזמן, וצּיּור מקֹום ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשהם
ּכׁשאדם ּכגֹון הּנ"ל. אֹותּיֹות ְְִֶַַָָָֹׁשלׁש
לחׁשב צריְך ּבית, לבנֹות ְֲִִִֶַַָֹרֹוצה
זמן, ּובאיזה לבנֹותֹו, מקֹום ְְְְִֵֵֶֶַָּבאיזה
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וכן הּבית, נבנה יהיה צּיּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַּובאיזה
אחר־ ּכְך וכן ׁשּבעֹולם. ּדבר ְְֵֶַַָָָָָָּבכל
את ּכׁשעֹוׂשה ּדהינּו הּמעׂשה, ְְְְֲֶֶֶֶַַַּבסֹוף
הּנ"ל, ּבחינֹות ׁשלׁש ּכן ּגם יׁש ְִֵֵַַַַָָָֹהּדבר,
ּבחינֹות וזה ּוזמן. וצּיּור מקֹום ְְְְִִֵֶֶַָׁשהם
ּבראׁש, יּו"ד אצל ׁשּיׁש אֹותּיֹות ִֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁש
יׁש וכן הּמחׁשבה, ּתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשהיא
ׁשהיא ּבּסֹוף, יּו"ד אצל אֹותּיֹות ִִֵֶֶַָֹׁשלׁש
ּבחינת ׁשהם הּמעׂשה, סֹוף ְְֲִִֵֶֶַַַַּבחינת
וזה ּכּנ"ל: הּיּודי"ן ׁשני ׁשּבין ְְִֵֵֶֶַַַַָהּואו
רּוח ׁשהם הּנ"ל, הרּוחֹות ׁשני ְְִֵֵֶַַַַָּבחינת
ׁשהם ּכּנ"ל, ּדלתּתא ורּוח ְְְִִֵֵֶַַַַָָּדלעּלא
הם ׁשּבּתחּלה ּופעל, ּכח ְְִִֵֶַַַַָֹֹּבחינת
נפּתחין ואחר־ ּכְך יחד, ְְְִִִִַַַַָָָנקׁשרים
ׁשּתי ּבחינת ּכי ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵַַַָונבּדלין
ידי על נעׂשין הּנ"ל, ְֲִֵַַַַָהרּוחֹות
חרֹון ּבחינת יׁש ּכי אף. חרֹון ְְֲֲִִֵַַַַָהמּתקת
ואצל ּכביכֹול, יתּברְך, הּׁשם אצל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
חס אף, חרֹון ּוכׁשּיׁש אדם. ְְֲֵֵֶַַָָּבני
ׁשּיֹוצא עׁשן ּבחינֹות הּוא ְְִֵֶָָָוׁשלֹום,

ׁשּכתּוב ּכמֹו יח)מּנחיריו, עלה(תהלים : ְְִִֶָָָָ
מּזיק העׁשן וזה ּבאּפֹו. ְְִֶֶַַָָָָעׁשן

מּכח[לפרנסה, מֹוציאין ידּה ׁשעל ְְִִִֶַַַָָָָֹ
ּפרנסה לֹו ׁשּיׁש על־ידי ּכי הּפעל, ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹאל
לאמת, זֹוכה לּברּיֹות, נצרְך ְְְֱִִֵֶֶֶַָואינֹו
ּבבחינֹות: ּדאתי, עלמא ְְְְִִִִָָָּבחינֹות
ה' על ׂשברֹו ּבעזרֹו יעקב ׁשאל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹאׁשרי
אל מּכח מֹוציאין זה ידי ׁשעל ְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹאלקיו;

ּכדלקּמן מּזיק]הּפעל העׁשן ּכי . ְְִִִֶַַַַָָָֹ
ּבבחינת י)לעינים, ּכעׁשן(משלי : ְִִִֵֶַַָָָ

ּבח ּפרנסה, ּבחינת ׁשהם ינתלעינים; ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
קמה) וכּו'.(תהלים יׂשּברּו אליָך כל עיני :ְְֵֵֵֵֶַֹ

ׁשּמּובא ּכמֹו לפרנסה, מּזיק ּכעס ְְְִִֶַַַַָָָּכי
מפסיד ׁשּכעס אחר, ְְִֵֶַַַַָּבמקֹום

נט)העׁשירּות בסימן לעיל וצריְך(עיין . ְֲִִָָ
ּדהינּו אף, החרֹון ּולהמּתיק ְְְְְֲִֵַַַַַלׁשּבר
ׁשּיהיה עד ּולבררֹו, העׁשן ְְְְְִִֶֶֶַַָָָלהמּתיק
רּוח ּדהינּו רּוח, ּבחינת מּמּנּו ְְְֲִִֶֶַַַַַנעׂשה
העׁשן. מהתּבררּות ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָאוירי,
ׁשל העׁשן המּתקת ׁשהּוא הרּוח, ְְֶֶֶֶַַַָָָָוזה
מׁשיח, ּבחינת הּוא אף, ְֲִִַַַַָהחרֹון

ד)ּבחינת ה'.(איכה מׁשיח אּפינּו רּוח : ְְִִֵַַַַ
הרּוח זה ּבחינת ּבא ׁשּלא זמן ְְְִֶֶַַַָָָֹוכל
קדם הּוא עדין הּידים, ּבחינת ְֲִִִֶֶַַַַָֹאל
ּבבחינת הּוא ההויה, עּקר ּכי ְֲֲִִִִַַַַָָָָההויה.
הּוא ׁשּׁשם העׂשּיה, ּכלי ׁשהם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּידים,
ּבבחינת הרּוח, ּבחינת התּגּלּות ְְְִִִִִַַַַַָעּקר

לא) רּוחי,(תהלים אפקיד ּבידָך :ְְְִִַָ
יב)ּובבחינת ּכל(איוב נפׁש ּבידֹו אׁשר : ְְֲִִֶֶֶַָָ

ואחר־ ּכְך איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח ְְְִַַַַָָָחי
הּידים, ּבבחינת הרּוח ְְְִִִִֶֶַַַַַָָּכׁשּנתּגּלה
ּבחינת ׁשהם הּנ"ל, הרּוחֹות ׁשני ְְֲִִֵֵֶַַַַָעדין
ימין – הּידים ׁשני ּבחינת ּופעל, ְְִִִֵַַַַַָָֹֹּכח
עדין, ּביחד ׁשניהם הם ְְְֲִֵֵֶַַַֹּוׂשמאל,
ונתּפרדּו נפּתחּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲִִִֶַַָֹּדהינּו
הרּוחֹות ׁשּתי התּגּלּות ׁשּׁשם ְְִִֵֶַַַָָָהּידים,
נקׁשרים והּפעל הּכח עדין ּכי ְְֲִִִִַַַַַַַָֹֹּכּנ"ל.
ואזי ּכלל, ּביניהם הבּדל ואין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָיחד,
ואז ּכּנ"ל. לׂשמאל ימין ּבין נּכר ְְִִִֵֵַַָָָֹאין
ּדהינּו הּבריאה, קדם ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַָֹעדין
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ׁשאז הּפעל, אל מּכח ׁשּמֹוציאין ִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
ּכְך ואחר ּכּנ"ל. יחד נקׁשרים ְְִִֵַַַַַַָָהן
הּוא אז הּפעל, אל מּכח ְִִִֶֶַַַָֹֹּכׁשּמֹוציאין
הּידים, נפּתחין ואז הּבריאה, ְְְְִִִִַַַַָָָָּגמר

ּבבחינת לׂשמאל, ימין ּבין (ישעיהונּכר ְְְִִִִִֵַָָֹ
טּפחהמח) וימיני ארץ יּסדה ידי אף :ְְִִִִִִֶַָָָָ

ּבין והּכר הפרׁש יׁש אז ּכי ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשמים;
ׁשּתי ּבחינת ׁשהם והּפעל, ְְְִֵֵֶַַַַַֹֹהּכח
זה וכל ּכּנ"ל. הרּוחֹות ׁשּתי ְְִֵֶַַַַָָָהּידים,
אף החרֹון המּתקת ידי על ְְֲֲֵֶַַַַַַָנעׂשה
ּדיקא אף – ידי אף ּבחינת וזה ְְְִִֶַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבחינת וזה קמה)ּכּנ"ל. ּפֹותח(תהלים : ְְִֵֶַַַַ
ונּכרין נפּתחין ׁשהּידים – ידָך ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָאת
ידיָך את וזה: ּכּנ"ל. לׂשמאל ימין ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּבין

יּודי"ן ׁשני ּבחינת בזוהרהּנ"ל– (כמ"ש ְְִִֵַַַ
הזמירות בשער בפע"ח ומובא ז: דף בהקדמה ובתיקונים

עיי"ש) יּודיָך,פ"ה אּלא ידָך, ּתקרי אל ,ְִֵֶֶֶַָָ
יּודי"ן ׁשני ּבחינת הם הּידים ְְִִִִֵֵַַַָּכי
ׁשּזה ּופעל, ּכח ּבחינת ׁשהם ְִֵֶֶֶַַַַַֹֹהּנ"ל,
ּוׂשמאל ימין הּידים ׁשּתי ְְְִִִֵַַָָֹּבחינֹות

ַַּכּנ"ל:

סֹופי־ ּתבֹותידתאחּפֹותוזהּו: – ְ ֶ ֵַ ֵֵֶֶָ
ּבחינתחת הינּו ּכּמּובא, , ֲ ָ ְְִַַַָ

ּבין ונּכר ונחּתכין, נפּתחין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּידים
ידי אף ּבחינת ּכּנ"ל, לׂשמאל ְְִִִִַַַַָָֹימין
חתְך וזה ּכּנ"ל. וכּו' ארץ ְְְֲִֶֶַַָָָיּסדה

רּוח ּפעמים ׁשּתי (כמובאּבגימטרּיא ְְְְִִִֵַַָָ
שם) הרּוחֹותבפע"ח ׁשני ּבחינת הינּו ,ְְְִֵַַָ

ׁשני הּיּודי"ן, ׁשני ּבחינת ׁשהם ְְְִִֵֵֵֶַַַַהּנ"ל,
ונחּתכין ּכׁשּנפּתחין ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּידים

ּכּנ"ל. הּפעל אל מּכח ְִִִֶֶַַַַַֹֹּכׁשּמֹוציאין
ּפּתח ּבבחינת וכּו', את ּפֹותח ְְְִִֵֶֶַַַָוזהּו
המּתקֹות על־ ידי נעׂשה זה וכל ְְְֲֵֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
אּפינּו רּוח ּבבחינת אף, ְֲִִֵַַַַַהחרֹון

וזה: ּכּנ"ל. ה' דָךי'תא'ֹותחּפ'מׁשיח ְְִֵֶֶַַַַ ָ ֶ
ראׁשי־ּתבֹות: רּוחאּפי,– ּבחינת הינּו ֵֵַָ ִ ְְִַַַ

ּבחינת על־ידי ּכי הּנ"ל. וכּו' ְְְִִֵֵַַַַַאּפינּו
ונחּתכין נפּתחין וכּו', אּפינּו ְְְְִִִֵֶַַָָרּוח
הרּוחֹות ׁשּתי ּבחינת ׁשהם ְְִִֵֵֶַַַָָהּידים,
ּתלּויין והעברֹות הּמצוֹות וכל ְְְְֲִִֵַַַָָּכּנ"ל:
התּפּתחּות ּבבחינת ּבזה, ּכן ְְְִִִֵֶַַַָּגם
ּכּנ"ל. ּופעל ּכח ּבחינת הּנ"ל, ְִִַַַַַַַַַָֹֹהּידים
ּבחינֹות ׁשלׁש ּכן ּגם ּבהם יׁש ְִִֵֵֶַָָֹּכי
וזה ּוזמן. וצּיּור מקֹום ׁשהם ְְְִֵֶֶַַַָהּנ"ל,

פ"ב)ּבחינת ּבׁשלׁשה(אבות הסּתּכל : ְְְִִִֵַַָֹ
עברה, לידי ּבא אּתה ואי ְְֲִִִֵֵַָָָָּדברים
העברה, עּקר ּכי ּדיקא, עברה ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָלידי
ּבחינֹות על־ ידי נעׂשה וׁשלֹום, ְְְֲִֵֶַַַָחס
ּבכח, העברה ּובּתחּלה הּנ"ל. ְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹהּידים
ואחר־ וׁשלֹום, חס לעׂשֹותּה, ְְֲֵֶַַַַָָׁשחֹוׁשב
הּפעל אל מּכח ּכׁשּמֹוציאה ְִִֶֶַַַָָֹֹּכְך
הּוא אזי וׁשלֹום, חס אֹותּה, ְְֲֶַַָָועֹוׂשה
רׁשעים ּכי ּכמת, וחׁשּוב ּגמּור, ְְְִִֵָָָָָרׁשע

מתים קרּויין יח:)ּבחּייהן וזה(ברכות . ְְְִִֵֵֶֶַ
פח)ינתּבח ׁשֹוכבי(תהלים חללים ּכמֹו : ְְְֲִִֵַָ

ׁשהם הרׁשעים הינּו וכּו'; ְְְִֵֶֶֶַָָקבר
מּידָך וזהּו: מתים. קרּויים ְְְְִִִֵֵֶֶַָּבחּייהן
ׁשּפרׁש ּכמֹו חתְך, לׁשֹון נגזרּו – ְְְְֲִִֵֵֶָָָנגזרּו
על־ידי נעׂשה ׁשהעברה הינּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָרׁש"י.
ּפֹותח ּבחינת: הּידים, חּתּוְך ְְִִִִֵַַַַַָּבחינת
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חתְך. סֹופי־ ּתבֹות – ידָך ֲֵֵֶֶָָאת
הּידים והתּפּתחּות חּתּוְך ְְְְִִִִִַַַַָּומּנפילת
העברה נעׂשה ׁשּבקדּׁשה, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻאּלּו
לׁשֹון – נגזרּו מּידָך והּמה ְְְְְִִִִֵָָָּבבחינֹות:
על ּתׁשּובה מֹועיל ּכן ועל ּכּנ"ל. ְְֲִֵַַַַָָחתְך
חרטה, היא הּתׁשּובה עּקר ּכי ְֲֲִִִֵַַָָָָעברה,

ּבחינֹות העברה, על (נדריםׁשּמתחרט ְְֲִִֵֵֶַָָָ
ּפּתחכב:) ּבחינֹות ׁשּזה חרטה, ּפתח :ְֲִֶֶֶַַָָָ

ּכּנ"ל: ידָך את ּפֹותח ּבחינֹות ְִֵֶֶַַַַַָּכּנ"ל,

עלּולהֹוציאג הּוא הּפעל, אל מּכח ְ ִ ִֶַַַַֹֹ
הּדּבּור, ׁשלמּות ְְִֵֵַידי
הּדּבּור אֹותּיֹות ׁשּיהיּו ְְִִִִֶַָוצריְך
ּבחינֹות ידי על נעׂשה וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַּבׁשלמּות,
נׁשלמין זה ידי ׁשעל ּדאתי, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעלמא
לבֹוא לעתיד ּכי הּדּבּור. ִִִִֶַָָאֹותּיֹות
אפּלּו ּכי ּבׁשלמּות, הּדּבּור ְְֲִִִִִֵֶַיהיה
עם יתּברְך הּׁשם את יקראּו ְְְִִִֵֶַַַָָהעּכּו"ם

ׁשּכתּוב ּכמה ג)הּדּבּור, אז(צפניה ּכי : ְִִֶַָָָ
לקרא ברּורה ׂשפה העּמים אל ְְְִִֶֶַָָָָֹֹאהּפְך
ׁשּיהיה נמצא, וכּו', ה' ּבׁשם ְְְְִִֵֶֶָָֻּכּלם
הּדּבּור עכׁשו ּכי ׁשלמּות. ְְְִִִֵַַַָלהּדּבּור
ּכל ׁשאין מאחר ּבׁשלמּות, ואינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָחסר
עם יתּברְך להּׁשם קֹוראין ְְְִִִֵַַָָָהעֹולם
ּכּלם יקראּו לעתיד אבל ְְֲִִִֶַָָָֻהּדּבּור.
אפּלּו הּדּבּור, עם יתּברְך ְְֲִִִִֵַַַָלהּׁשם
הּדּבּור יהיה אז ּכן ועל ְְִִֵֶַַַָעּכּו"ם,
ּברּורה, ׂשפה ּבחינת ְְְִִֵַָָָּבׁשלמּות,
יתּברְך להּׁשם יקראּו ׁשהּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹמאחר
להּדּבּור ׁשּיׁש נמצא הּדּבּור, ְְִִִִֵֶַַָעם

ּכי לעתיד, יהיה זה וכל ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשלמּות.
יתּגּלה ותפארּתנּו ּגדּלתנּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻעּקר
הּכל ויראּו ידעּו ׁשאז לבֹוא, ְְְִִֵֶֶַָָָֹלעתיד
את הּכל יראּו אז ּכי ּגדּלתנּו, ְְִִֵֶֶַָָֹֻאת
והּכׁשרים, הּצּדיקים ותפארת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּגדּלת
טּובָך רב מה חלקם, אׁשרי ְְְְֵֵֶֶַַַָָאׁשריהם

להם מּפלת(א)הּצפּון – ּולהפְך . ְֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמה ג)הרׁשעים, :(מלאכי ְְִֶָָָָ
ּכי וכּו'; רׁשעים יהיהועּסֹותם אז ְְְִִִֶֶַַָָ

נּדֹון האדם ׁשּיהיה רּבא, ּדדינא ְְִִִֶֶַָָָָָָיֹומא
ּופרט, ּפרט ּכל על מעׂשה, ּכל ְְֲֶַַַָָָָעל
ּכי קטן, ּדבר ׁשּום על לֹו יוּתרּו ְְְִַַָָָָֹולא
יהיה והּכל יתּברְך, לפניו ׁשכחה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

אז לֹו מּפלת(ב)נזּכר ּכׁשּיהיה ואזי, . ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
צּדיק ּבין ויראּו ויׁשּובּו ְְְְִִִֵַָָָהרׁשעים,

וכּו', ּבמלאכי:לרׁשע ׁשם ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָ

עֹובד ּבין לרׁשע, צּדיק ּבין ּוראיתם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשבּתם

עבדֹו) לא לאׁשר ּדיקא,אלקים אז ּכי . ְֱֲֲִִֶַַָָָֹֹ
צּדיק ּבין החּלּוק יראּו ּדדינא, ְְְִִִִֵַַָָּביֹומא
להּׁשם ּכּלם יתהּפכּו ואזי וכּו', ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻלרׁשע
ּבׁשם ּכּלם ויקראּו זה, ידי על ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻיתּברְך
ּכל אל אהּפְך אז ּבבחינֹות: ְְִִֶֶָָֹה',
הּדּבּור יהיה ואזי ּכּנ"ל, וכּו' ְְֲִִִֶַַַַַַָהעּמים
ּכּנ"ל. ברּורה ׂשפה ּבחינת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשלמּות,
הרׁשעים מּפלת ידי ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָנמצא,
יהיה זה ידי על לעתיד, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּיהיה
צריכין אבל ּכּנ"ל. אז הּדּבּור ְְֲִִִִַַַָָָנׁשלם
ּגם ּדאתי עלמא ּבחינת ְְְְְִִֵַַַָָָלהמׁשיְך
מּפלה ׁשּיהיה ּדהינּו הּזה, ְְְִֶֶֶַַַָָָָּבעֹולם

לא.(‡) ע"א.(·)תהלים ה דף ובחגיגה שם, ובתרגום וגו' מעשה כל את כי יב קהלת עיין
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נעׂשה וזה הּזה, ּבעֹולם ּגם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָלרׁשעים
אמת: ידי הּוא,ועּקרעל האמת ְְֱֵֶַ ִ ַ ֱֶָ

ּכיון ּכי לּברּיֹות, נצרְך האדם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכׁשאין
ּפניו מׁשּתּנה לּברּיֹות, האדם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשּנצרְך

ּגונין לכּמה ו:)ּככרּום, מי(ברכות ּכי . ְְְִִִִַָָ
מאד לֹו קׁשה לּברּיֹות, נצרְך ְְְִִֶֶַָָֹׁשהּוא
לֹו ונֹוח וטֹוב ּברּבים, ְְְְִִֵַַַָלהתּפּלל
נֹופלין ּברּבים ּכי ּביחיד, ְְְְִִִִִֵַַָָלהתּפּלל
ׁשעֹוׂשה ּוׁשקרים, ּגדֹולֹות ּפנּיֹות ְְְִִֶֶָָָעליו
ּבׁשביל ּבתפּלתֹו ּוׁשקרים ְְְְִִִִִָָּתנּועֹות
להם. נצרְך ׁשהּוא מאחר אדם, ְְִֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּבׁשביל לּברּיֹות נצרְך ׁשאין מי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָואפּלּו
על אף מּׁשּלֹו, מתּפרנס ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָָּפרנסה,
ּבׁשביל לּברּיֹות נצרְך ׁשהּוא יׁש כן ְְְִִִִִֵֵֶַָּפי
ּדהינּו אחר, ּדבר ּבׁשביל אֹו ְְְִִֵַַָָָּכבֹוד,
וחׁשיבּות ּכבֹוד ׁשל ּתאוה לֹו ֲֲִֵֶֶַַָָׁשּיׁש
לּברּיֹות, נצרְך ׁשהּוא נמצא ְְְְִִִֵֶַַָָוכּיֹוצא.
ׁשּלהם. וחׁשיבּות לכבֹוד צריְך ְֲִִֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּבאיזהוא לּברּיֹות נצרְך ּכׁשהּוא זי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ּגדֹול ּבׁשקר לּפל יּוכל ְְִִֶֶַָָֹּבחינה,
ּתנּועֹות לעׂשֹות ּדהינּו ְְְְֲִִַַָּבתפּלתֹו,
מי ויׁש ּכּנ"ל. אדם ּבני ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבׁשקר
ה' את וירא קצת, ּכׁשר איׁש ְְִֵֵֶֶָָָׁשהּוא
לעׂשֹות ּבעיניו ּומתּבּיׁש ְְְְֲִִֵֵַַָָּבמקצת,
אחרים, ּבׁשביל ּבתפּלתֹו מגּנה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָֻׁשקר
האמת אבל ּבאמת. להתּפּלל ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָּומתּכּון
זה וגם מּדי, יֹותר מאד הרּבה ְְְִֵֵֶַַַֹהּוא
אמת, הרּבה נמצא לא ּכי אמת, ְְֱֱִִֵֵֶֶַָֹאינֹו
ׁשּמּובא ּכמֹו אחד, רק הּוא האמת ְֱִֶֶֶַָָָּכי

אחר נא)ּבמקֹום בסימן ר"ע אמר בהתורה ,(לעיל ְֵַָ

ּבעיני ּבֹוׁש ׁשהּוא מחמת ְְְֲֵֵֵֶַַּדהינּו
ּכּנ"ל, ּגמּור ּבׁשקר להתּפּלל ְְְְִֵֶֶַַַַָעצמֹו
הּׁשקר על לכּסֹות רֹוצה הּוא ּכן ְֵֶֶֶַַַַעל
ּדהינּו ּבאמת. הּׁשקר ְְְְֱִֶֶֶֶַַַּולהלּביׁש
ּתנּועה איזהּו לעׂשֹות ׁשחפץ ְְֲֵֵֶֶַָָָָלמׁשל,
אבל אחר, ּבׁשביל ּכף המחאת ְְֲִִֵַַַַָָאֹו
ׁשקר ׁשּיעׂשה ּבזה מתּבּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָהּוא
ּכן על אדם, ּבני ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵַָָָּבתפּלתֹו
לֹו ּומסּבב עצמֹו, ּדעת ּגֹונב ְְֵֵַַַַהּוא
עד ּבמחׁשבּתֹו, סּבּובים הרע ְְֲִִֵֶַַַַָָהּיצר
ׁשהּוא ּבמחׁשבּתֹו הּדבר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשּנתּגלּגל
זֹו ּתנּועה לעׂשֹות ּבאמת ְֱֲִֶֶַָָצריְך
ּכף, אל ּכף להּכֹות אֹו ְְִִֶַַַָּבתפּלתֹו
אמת, איזה לעצמֹו ׁשּמֹוצא ְְְְֱֵֵֶֶֶַַּדהינּו
הּתנּועה אֹותּה לעׂשֹות צריְך ְֲִֶַַָָָׁשהּוא
ׁשהּוא נמצא האמת. אֹותֹו ְְֱִִִֶֶָָּבׁשביל
לֹו ׁשּיׁש נמצא ּבאמת, הּׁשקר ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָמכּסה
העּקר ּכי מּדי. יֹותר אמת ְֱִִִֵֵֶַַַָהרּבה
להתּפּלל ּדהינּו אחד, רק אינֹו ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָהאמת
יתּברְך הּׁשם ּבׁשביל לאמּתֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָּבאמת
הּוא ׁשקר ׁשל האמת זה אבל ְֱֲֶֶֶֶֶַָָלבּדֹו,
ּגונין, ּכּמה ּבזה יׁש ּכי מאד, ְְְִִֵֵֶַַָָָֹהרּבה
לעצמֹו ׁשּמֹוצא אמת מיני ְְְֱִֵֵֶֶַַָוכּמה
ׁשּנצרְך ּכיון וזהּו: הּׁשקר. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָלחּפֹות
עליו נֹופלים ׁשאז – לּברּיֹות ְִִֵֶַָָָָָָהאדם
מׁשּתּנה אזי – ּכּנ"ל ּוׁשקרים ְְְֲִִִֶַַַַָּפנּיֹות
ּבחינת זה ּפניו ּגונין. לכּמה ְְְִִֶַַָָָָָָּפניו
ּבחינת ּפנים, ּבחינת ׁשהּוא ְְֱִִִֶֶַַָָהאמת,

כד) סלה;(תהלים יעקב פניָך מבּקׁשי :ְְֲֵֶֶַַָָֹ
ז)ּבחינת ליעקב.(מיכה אמת ּתּתן : ְְֱֲִִֵֶַַֹ
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ּבחינת ׁשהּוא ׁשּלֹו, ׁשהאמת ְְְֱִֶֶֶֶַַָּדהינּו
ּדהינּו ּגונין, לכּמה נׁשּתּנה ְְְְְִִִֶַַַָָָּפנים,
ּבֹו ׁשּמלּביׁש אמת מיני ּכּמה לֹו ְֱִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אמת, לעצמֹו ׁשּמֹוצא ּדהינּו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַהּׁשקר,
ּכְך, ּבׁשביל אֹו ּכְך ּבׁשביל ְְִִִִֶַָָָָׁשּכּונתֹו

ׁש אמת,נמצא ׁשהּוא הּפנים, ּנׁשּתּנה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָ
אינֹו האמת העּקר ּכי ּגונין, ְְֱִִִֵֶַַָָָָלכּמה

ּפרּוׁש וזה ּכּנ"ל: אחד קמו)אּלא :(תהלים ְֵֶֶֶַַָָ
נצרְך ּכׁשאין הינּו ּבחּיי; ה' ְְְְְֲִֵֶַַַָָָאהּללה
הינּו ּדיקא, ּבחּיי – ּבחּיי וזה ְְְְְְִֶַַַַַָָָלּברּיֹות.
נצרְך ׁשאינֹו ׁשּלי, מחּיים חי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשאני
לּברּיֹות הּנצרְך ּכי אדם. ׁשּום ְְְִִִִַַָָָלחּיּות

חּיים אינם לב:)חּייו ׁשאינם(ביצה הינּו , ְִֵֵֶַַַָָָ
אבל מאחרים. חי הּוא ּכי ׁשּלֹו, ֲֲִִִֵֵֶַַָחּיים
חּיים חי ואני לּברּיֹות, נצרְך ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּכׁשאיני
ּולהתּפּלל להּללֹו אּוכל אזי ְְְְֲִִֵֶַַַַׁשּלי,
ה' אהּללה וזהּו: ּכּנ"ל, ּבאמת ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָלפניו

וזהּו ּכּנ"ל. ּדיקא, – ּכיון(שם)ּבחּיי : ְְְֵֶַַַַָָָ
חׁשְך עֹולם לּברּיֹות, האדם ְְִִֶַַָָָָָָׁשּנצרְך

וכּו' למּטה)ּבעדֹו :(עּין ְְֲֵַַַָ

מּפלתּוכׁשּיׁש הּוא אזי אמת, ְ ֶ ֵ ֱֲֶֶֶַַ
מּפלת עּקר ּכי ְִִִֶֶַַָָהרׁשעים,
ידי על הּוא הּבא לעֹולם ְְִֵַַָָָָָהרׁשעים

ׁשּכתּוב ּכמֹו אז. ׁשּיתּגּלה (משליהאמת ְְֱִֶֶֶֶַָָָ
ּכֹוננּתיב) – לעד ּתּכֹון אמת ׂשפת :ְְֱִֶַַַָָ

לעתיד ּכי ּתּכֹון, אּלא ּכתיב, לא ְִִִִֶֶַָָָֹלעד
ׁשאמרּו ּכמֹו האמת, יתּגּלה ְְְֱִֶֶֶַָָָלבֹוא

לברכה זכרֹונם דףרּבֹותינּו תשא (זוהר ְְִִֵַָָָ
סג) ובתיקון ׁשּיתּגּלהקפח: האמת ידי ועל .ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

מּפלת יהיה זה ידי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלעתיד,
ּבבחינת ז)הרׁשעים, ּומׁשּלם(דברים : ְְְִִִֵַַָָ

זה ּפניו להאבידֹו. ּפניו אל ְְְֲִֶֶַָָָָָלׂשֹונאיו
זה, ידי ׁשעל ּכּנ"ל, אמת ְְֱִֵֶֶֶַַַַּבחינת
העֹולם, מן ּומאבידן לׂשֹונאיו ְְְֲִִֵַַָָָָמׁשּלם

הּקדֹוׁש ּבּזהר אמרּו(ג)ּכּמּובא וכן . ְְֵַַַַָָָֹ
ּבּגמרא לברכה זכרֹונם ְְְִִֵַַָָָָָרּבֹותינּו

כב) על(עירובין ּכמּׂשא הם ׁשּכביכֹול ,ְְִֵֶַַָָ
האמת ּבחינת ׁשהּוא הּפנים, ּכי ְֱִִִֶֶַַָָָָּפניו,
לסּבל יכֹול אינֹו יתּברְך, הּׁשם ְְִִֵֵֶַַָָֹׁשל
ּבחינת ּוכׁשּנתּגּלה הרׁשעים. ְְְְִִִֶֶֶַַָָאת
הּוא אזי האמת, ּדהינּו ְְֱֲִֶַַַָָהּפנים,
זה ידי ועל ּכּנ"ל. הרׁשעים ְְְִֵֶֶֶַַַַָָמּפלת
יתּגּלה אז ּכי לעתיד, מּפלּתם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָיהיה

ּכּנ"ל. לאמתועל־ ּכןהאמת ּכׁשּזֹוכין ְֱֶַַָ ַ ֵ ְֱִֶֶֶ
נתּגּלה זה ידי על ּכּנ"ל, הּזה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָּבעֹולם
ממׁשיכין ואזי ּכּנ"ל, הּפנים ְְֲִִִִַַַַַַַָּבחינת
הּזה, העֹולם ּבתֹוְך הּבא עֹולם ְְִֶַַַָָָָּבחינת
האמת ידי על מּפלּתם נעׂשה ְְֱֲֲֵֶֶַַַַַַָָואזי
ּבעֹולם ׁשּיהיה ּכמֹו הּזה, ּבעֹולם ְְִֶֶֶַַָָָָּגם
ממׁשיכין ועל־ ידי־ זה ּכּנ"ל. ְְְִִֵֶַַַַַָהּבא
ׁשּיהיה הּדּבּור אֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַׁשלמּות
ּבתֹוְך ּברּורה, ׂשפה ּבחינת ְְְִִֶַָָָָלעתיד,
ּברּורה ׂשפה ּבחינת ּכי הּזה. ְְִִֶַַָָָָָהעֹולם
זה ידי ׁשעל מּפלּתם, ידי על ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָנעׂשה
ּכּנ"ל: יתּברְך הּׂשם אל ּכּלם ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻנתהּפכין

נח)ּבחינתוזה ּדבר,(ישעיה ודּבר : ְ ֶ ְְִֵַַָָ
להמׁשיְך ׁשּצריְך הינּו ּבׁשּבת. ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָהּנאמר
ׁשהּוא ׁשּבת, ׁשל ּדּבּור ְִִֶֶַָּבחינֹות

קצז.(‚) דף מקץ
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הּדּבּור ּבתֹוְך ּדאתי, עלמא ְְְְִִֵַָָָּבחינֹות
הּדּבּור להׁשלים הּזה, עֹולם ְְִִֶֶַַַָׁשל
הּדּבּור ׁשלמּות עּקר ּכי הּזה. ְִִִֵֶַַַָָּבעֹולם
ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּבת, מּבחינֹות ְְְִִֶַָָהּוא

לברכה זכרֹונם קיג:)רּבֹותינּו :(שבת ְְִִֵַָָָ
ּכדּבּורָך ׁשּבת ׁשל ּדּבּורָך יהא ְְְְִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשלמּות הּוא ּבׁשּבת ּכי חל; ְְִֵֶַָֹׁשל
עֹולם ּבחינֹות הּוא ׁשּבת ּכי ְִִִַַָָהּדּבּור,
ׁשל ּדּבּור להמׁשיְך וצריְך ּכּנ"ל, ְְְִִִֶַַַַָָהּבא

ּכּנ"ל: חל ׁשל הּדּבּור ּבתֹוְך וזהּוׁשּבת ְְִֶַַַַָֹ ֶ 
ּביצירה הויה אל ידי(ד)ּבחינת ׁשעל , ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אמת, ּבחינת ׁשהּוא אל, ְְֱִִֵֶֶַַּבחינת
כג)ּבחינת ויכּזב;(במדבר אל איׁש לא : ְִִִֵֵַַֹ

ׁשאמרּו ּכמֹו יעקב, ּבחינת ְְְֲִֶֶַַָֹׁשהּוא
לברכה זכרֹונם יח)רּבֹותינּו מּנין(מגילה : ְְִִִִֵַַָָָ

ליעקב הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְֲֶַַָָָֹׁשּקראֹו
וכּו'; אלקי אל לֹו וּיקרא ׁשּנאמר: ְְֱֱִֵֵֵֶֶַַָֹאל,
וזה ּכּנ"ל. אמת ּבחינת יעקב ְְֱֲִִֶֶַַַַֹּכי
ּדאתי, עלמא ּבחינֹות ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶָָָָהאמת
ּפרנסה לֹו ּכׁשּיׁש ּכי ּבפרנסה, ְְְְִֵֶַַָָָָָּתלּוי
להתּפּלל יּוכל לּברּיֹות, נצרְך ְְְְְִִִֵֵַַַָואין

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. קמו)ּבאמת :(תהלים ְְֱִֶֶֶַַַ
על ׂשברֹו ּבעזרֹו, יעקב ׁשאל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹאׁשרי
אלקיו ה' על ּכׁשּׂשברֹו ּכי אלקיו. ְְֱֱִִֶַָָֹֹה'
יעקב אל אזי – לּברּיֹות נצרְך ְְְֲֲִִֵֵַַַָֹואין
אמת ּבחינת הּוא יעקב אל ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶַַֹּבעזרֹו,

להמׁשיְך ּכׁשּזֹוכין ואזי ּבחינֹותּכּנ"ל. ְְְְֲִִִֶַַַַַ
ּבחינֹות אמת, ּבחינֹות ּדאתי, ְְְְֱִִֵֶָָָעלמא
נעׂשה אזי הּזה, העֹולם ּבתֹוְך ְֲֲִֶֶַַַָָָּפנים,

ּבחינת וזה ּכּנ"ל. הרׁשעים ְְְִִֶֶֶַַַַָָמּפלת
ּכי ההין, ּבמּלּוי ּבחינתהיהויה היא ְֲִִִֵֵָָ ְִִַ

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמה ׂשכר, ְְִֵֶַָָָָׁשּלּום
לברכה כא)זכרֹונם ּפסּוק(עירובין על ְְִִַָָָָ

ב) ו(יחזקאל והי, הגה ׂשכרהי: ׁשּלּום זה ְִֵֶֶָ ִֶָָ
אל ּבחינת וזה הּבא. ּבעֹולם ְְְִִֵֶַַָָָָָלרׁשעים

ּדהינּו ּבחינֹותאלהויה, ׁשהּוא ְְֲֵַָָ ְִֶ
ׂשכר ׁשּלּום נעׂשה ידֹו ׁשעל ֱֲִֶֶֶַַָָָאמת,

ּבחינֹות ׁשהּוא ּבמּלּויהויהלרׁשעים, ְְֲִִֶָָ ָ ָ ְִ
ּבתֹוְךההין להמׁשיכּה צריְך ּכּנ"ל, ֵ ִ ְְְִִַַַָָ

ודּבר ּבחינֹות ׁשהּוא הּזה, ְְִֵֶֶַַָָהעֹולם
ּבתֹוְך ׁשּבת ׁשל ּדּבּור להמׁשיְך ְְְִִֶַַָָָּדבר,
יצירה. ּבחינֹות ׁשהם ּכּנ"ל, החל ְְְִִֵֵֶַַַָֹימי

קלט)ּבבחינֹות ולא(תהלים יּצרּו ימים : ְְִִִָָֹֻ
הם החל ׁשּימי ּדהינּו ּבהם, ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹאחד
ּבהם, אחד ּכׁשאין יצירה, ְְְִִֵֶֶֶָָָּבחינֹות
להמׁשיְך וצריְך ׁשּבת. ּבחינֹות ְְְְִִִֶַַָָׁשהּוא
ימי ּבחינת ׁשהּוא יצירה, ְְְְִִִִֵֶַָלבחינֹות
ׁשהּוא הויה, אל ּבחינֹות את ְֲִֵֶֶַָָֹהחל,
ׁשּבת. ּבחינֹות ּדאתי, עלמא ְְְְִִֵַָָָָּבחינֹות

ּבחינֹות ׁשעל(ה)וזה ּפה, – מלכּות : ְְְִֶֶֶַַ
ּכּנ"ל: הּדּבּור אֹותּיֹות נׁשלמים זה ְְִִִִֵֶַַַָידי

הּדּבּורּוכׁשּנׁשלמיןד אֹותּיֹות ְ ֶ ִ ְ ָ ִ ִִַ
צריְך ִַַָּכּנ"ל,
ּכי ּבׁשלמּות, הּדּבּור להֹוציא ְְְִִִִִֵַלראֹות
הּדּבּור אֹותּיֹות נתחבין ְְִִִִִִַָָלפעמים
להֹוציא אפׁשר ואי הּגרֹון, ְְְְִִֵֶַַָָּבמצר
מה ּבחינֹות ׁשּזה ּבׁשלמּות, ְְִִִֵֶֶַַהּדּבּור
היזריק. אׁשּכנז: ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַַּׁשּקֹורין

פל"ח.(„) עיין נפשי. הללי בכוונות הזמירות שער אליהו.(‰)פע"ח פתח
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מּמצר הּדּבּור להֹוציא לראֹות ְְְִִִִִֵַַָוצריְך
ּדהינּו ּבׁשלמּות, לדּבר ׁשּיּוכל ְְְְִֵֵֶַַַַָהּגרֹון,
ּכי האֹותּיֹות, אל נקּדֹות ְְְִִִֶַָֻלהמׁשיְך
ׁשּום לדּבר אפׁשר אי נקּדֹות ְְְְִֵֶַָֹֻּבלא
ּכׁשּממׁשיכין ואזי, ּבחּוׁש; ּכּידּוע ְְְֲִִֶַַַַַָאֹות,
ּומֹוציאין האֹותּיֹות, אל ְִִִֶָֻנקּדֹות
להֹוציא יכֹולין אזי ּבׁשלמּות, ְְְֲִִִִֵַַהּדּבּור
הּמחׁשבֹות ּכל ּכי הּפעל. אל ֲִִֶַַַַַָָֹֹמּכח
ּבתֹוְך ּבאים ּכּלם לאדם, ְִֵֶָָָָָֻׁשּיׁש

ּבּזהר ּכדאיתא רחּוׁשי(ו)הּדּבּור, : ְְִִִֵַַַָֹ
האדם ׁשאין ואף ׂשפותּה. ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָמרחׁשן
הּוא כן ּפי על אף זאת, ְִִֵַַַֹמרּגיׁש
מחׁשבה ּכל ּכי ּגדֹול, ְֲִַַָָָָּבדּקּות
מכרחים ּכּלם לאדם, ׁשּיׁש ְִֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּבעֹולם

הּמחׁשב ּבׁשעת הּדּבּור ּבתֹוְך ה,לבֹוא ְְֲִִַַַַָָָ
ּכל ולכן מאד. ּבדּקּות ׁשהּוא ְְְֵֶַַָָֹרק
לבֹוא צריכה האדם ׁשעֹוׂשה ְֲִִֶֶָָָָָָעׂשּיה
הּדברים ּכל ּכי הּדּבּור, ּבתֹוְך ְְְִִִִַַַָָָּבּתחּלה
ּדּבּור מחׁשבה ּבבחינֹות לבֹוא ְְֲִִִִִַָָָצריכין
נגמר הּדּבּור ידי ׁשעל נמצא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּומעׂשה.
ּכי הּפעל. אל מּכח ויֹוצא ְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹהּמעׂשה
אל מּכח הּמעׂשה ׁשּיֹוצא ֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹקדם
ּבבחינֹות ּתחּלה לבֹוא צריכה ְְְִִִִַַָָָֹהּפעל,
אל מּכח להֹוציא ּכדי ּכן על ְְִִִֵֵֶַַֹּדּבּור.
אֹותּיֹות להׁשלים צריכין ְְְִִִִַַַֹהּפעל,
הּדּבּור ּולהֹוציא ּכּנ"ל. ְִִִַַַַהּדּבּור
ּדהינּו הּגרֹון, מּמצר ְְְִִֵֵַַַָּבׁשלמּות
אל נקּדֹות ּבחינֹות ְְְְִִֶַֻלהמׁשיְך
הּדּבּור ּכׁשּיֹוצא ואזי ְֲִִֵֶַַַָהאֹותּיֹות.

אל מּכח הּדבר יֹוצא ְִִֵֵֶַַָָֹּבׁשלמּות,
ּכּנ"ל: ַַַַֹהּפעל

האֹותּיֹות,ּולהמׁשי אל נקּדֹות ְ ַ ְ ִ ְִֶָֻ
החׁשק ידי על ְֵֵֶַַהּוא
הּמצוה לעׂשֹות ׁשחֹוׁשקין ְְְֲִִִִֶַַַָוהּכּסּופין,
ׁשאיׁש ׁשּבקדּׁשה ּדבר ׁשאר ְְִִֶֶָָָָֻאֹו
ּבבחינֹות לעׂשֹות, חֹוׁשק ְְְֲִִִִֵֵַיׂשראלי

א) ידי(שה"ש ׁשעל הּכסף, נקּדֹות :ְְֵֶֶַַָֻ
ּכי נקּדֹות, נעׂשין והחׁשק ְְֲִִִִֵֶַַַֻהּכּסּופין
ּכי־ אם ּדבר ׁשּום לעׂשֹות אפׁשר ְֲִִִֶַָָָאי
ּכׁשּמדּבר למׁשל ּדהינּו חׁשק, ידי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָעל
מּתחּלה לֹו ׁשּיהיה צריְך ּדּבּור, ְְִִִִִֵֶֶֶָָאיזה
איזה ּכׁשעֹוׂשה וכן לדּבר. ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַחׁשק
מּתחּלה חׁשק לֹו היה לא אם ְְִִִֵֶָָָָֹֻּפעּלה,
עֹוׂשה היה לא ּבוּדאי ְֲֶַַַָָָֹלעׂשֹותּה,
ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּכל ּכן ועל ְְִֵֶַָָָָָֻאֹותּה.
לנסע ּכגֹון לעׂשֹות, צריְך ְְֲִִֶַַָָָָֹׁשהאדם
ׁשּבקדּׁשה ּדבר ׁשאר אֹו ְְְִִֶַַָָָָֻלהּצּדיק,
לֹו נֹותנין לעׂשֹות, צריְך ְֲִִֶַָָָָׁשהאדם
זה ידי ׁשעל ּכדי חׁשק, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָמּתחּלה

הּדבר: ֲֶַַָָיעׂשה

על־ידיועּקר נעׂשה החׁשק ּגדל ְ ִ ַ ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ
ּכי לֹו. ׁשּמזמינין ְְִִִִֶַַָהּמניעה
ּדבר לעׂשֹות צריְך יׂשראלי ְְְֲִִִִֵֶַָָָּכׁשאיׁש
ּכׁשּצריְך ּבפרט ליהדּותֹו, לֹו ְְְֲִִִֶַַָָָהּצריְך
הּצריְך ּגדֹול ּדבר לעׂשֹות ֲִַַָָָָלֹו
ּבזה, ּתלּוי יהדּותֹו ׁשּכל ְֲֲֶֶַַָָָליהדּותֹו,
אזי אמּתי, לצּדיק לנסע ְְְֲֲִִִִַַַֹּכגֹון
הּמניעה וזאת מניעה; לֹו ְְְְִִִִַַָָֹמזמינין

(Â).רצד זוטא אדרא עיין
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זה ידי ׁשעל ּכדי החׁשק, ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַהיא
אֹותֹו לעׂשֹות יֹותר חׁשק לֹו ְֲִֵֵֶֶַיהיה

י על ּכי ׁשּמֹונעיןהּדבר, הּמניעה די ְְְִִִֵֶַַַָָָ
זה ידי על הּדבר, מן האדם ְִֵֶֶַַָָָָָאת
ּכמֹו מאד. החׁשק התּגּברּות ְְְְֲִֵֶֶַַַֹנעׂשה
הּנחמד ּדבר לקטן ּכׁשּמראין ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָלמׁשל
מּמּנּו חֹוטפין ּומּיד ותכף ְְִִִֵֶֶָלֹו,
מאד רֹודף הּוא אזי מּמּנּו, ְְֲִִִֵֶַַֹּומחּביאין
מאד וחֹוׁשק ּומבּקׁש האדם, ְְְֵֵַַַָָָֹאחר
החׁשק ׁשעּקר נמצא הּדבר, ְְִִֵֶֶַַַָָָלאֹותֹו
והחּביאּו מּמּנּו ׁשחטפּו ידי על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָנעׂשה
האדם את מֹונעין כן ּכמֹו הּדבר. ְְִֵֶֶַָָָָָאת
ּכדי לֹו, הּצריְך מהּדבר ְְִִִֵֵַַָָָּבמניעֹות
יֹותר. חׁשק לֹו יהיה זה ידי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַׁשעל

ט)ּבבחינֹות סתרים(משלי ולחם : ְְְִִִֶֶָ
נמנע ּׁשהּדבר מה ׁשּכל ְְִֶֶַַָָָָָיּונעם,
חֹוׁשק הּוא ּביֹותר, האדם מן ְְְִִֵֵָָָָונסּתר
ּבא ׁשּמּזה ּביֹותר. לֹו ונעים ְְִִֵֵֶֶָָָאליו
עברה, אל החׁשק והתּגּברּות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָּתאוֹות
מחמת ּכי לצלן, רחמנא וׁשלֹום, ְְֲֲִִֵַַַָָָָחס
ּכי האדם, מן מאד נמנעת ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהעברה
עליה ּומפקדים ּומזהרים מצּוים ְְְִִִֶָָָָָֻֻֻאנּו
נמנעת ׁשהיא נמצא לעׂשֹותּה, ְְֲִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא
התּגּברּות יׁש ּכן על מאּתנּו, ְְְִִֵֵֵַַָֹמאד
ולחם ּבבחינֹות: ּכּנ"ל, אליה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהחׁשק
ּבקדּׁשה, כן ּכמֹו יּונעם. ְְְְִִֵָָָֻסתרים
מתּגּבר החׁשק לאדם, מניעה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיׁש
הּנחׁשק ּׁשהּדבר מה וכל ְְֱֵֶֶַַַָָָָּביֹותר.
ּכי ּגדֹולה. יֹותר הּמניעה ּביֹותר, ְְְִִֵֵַָָָּגדֹול
ּדהינּו ונחׁשק, וחֹוׁשק חׁשק ְְְְֱֵֵֵֶֶַָיׁש

הּנחׁשק, והּדבר החֹוׁשק, ְֱֵֶַַַָָָָָָהאדם
הּנחׁשק. לּדבר ׁשחֹוׁשקין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָוהחׁשק
להיֹות צריְך ּכן הּנחׁשק, מעלת ְְֱֲִִִֵֶַַַָָּוכפי
ּגדֹול ּכׁשהּנחׁשק ּכן ועל החׁשק. ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּגדל
חׁשק לֹו ׁשּיהיה ׁשּצריְך נמצא ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹמאד,
ּגדֹולה מניעה לֹו יׁש אזי מאד, ְְְֲִֵַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול החׁשק זה ידי ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶַַָּביֹותר,
יֹותר ּׁשהּמניעה מה ּכל ּכי ְְִִֵֵֶַַָָּביֹותר,
ּכּנ"ל. ּביֹותר מתּגּבר החׁשק ְְִֵֵֵֶַַַַָּגדֹול,
לֹו ּכׁשּיׁש לדעת, לאדם ראּוי ְְֵֵֶַַַָָָָָועל־ ּכן
ּדבר מאיזה מאד ּגדֹולֹות ְְְִֵֵֶָָֹמניעֹות
ׁשּזה מּזה, ויבין ידע ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשּבקדּׁשה,
נחׁשק הּוא לעׂשֹות, ׁשרֹוצה ֱֲֶֶֶַַָָָהּדבר
ׁשּמחמת מאד, יקר ודבר מאד, ְְְֲֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ּובפרט ּכּנ"ל. מאד ּגדֹולה הּמניעה ְְְְִִֶַַַָָָֹזה
יׁש ּכי האמת, לצּדיק לנסע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹּכׁשרֹוצה
ּבחינֹות יׁש אבל הרּבה, ְְֲִִִֵֵַַָצּדיקים
הּצּדיקים, ּבין האמת ְֱִִֵֶַַָֻנקּדֹות

ׁשּב אליו, להתקרב זהׁשּכׁשרֹוצים ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ
מניעֹות להאדם יׁש אזי הּכל, ְְֲִֵַַָָָָֹּתלּוי
ּבעצמֹו ּומּזה מאד, רּבֹות ְְְְִֶַַֹּגדֹולֹות
ּכּנ"ל. הּנחׁשק מעלת ּגדל האדם ֱֲִֶֶַַַַַָָָָָֹיבין
רק הם הּמניעֹות ׁשּכל הּכלל, ְְְִִֵֵֶַַַָָוהּנה
זה ידי ׁשעל ּכדי החׁשק, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַּבׁשביל
ועל ּכּנ"ל, ּביֹותר ּגדֹול חׁשק לֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָיהיה
יּוכל ּבוּדאי ּביֹותר, חֹוׁשק ּכׁשאדם ְְְֵֵֵֶַַַָָּכן
מּכח להֹוציאֹו ויּוכל הּדבר, ְְֲִִַַַַָָֹלעׂשֹות
נעׂשין החׁשק ידי על ּכי הּפעל, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹאל
מּכח מֹוציאין זה ידי ׁשעל ְְִִִֵֶֶַַֹֻנקּדֹות,
מׁשּבר החׁשק ּכי ּכּנ"ל. הּפעל ְִֵֵֶֶַַַַַַֹאל
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אּלא אינֹו הּמניעה עּקר ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָהּמניעה,
ּכׁשאדם ּכן ועל ּכּנ"ל, החׁשק ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשביל
מּמילא הּמניעה, ּכפי ּביֹותר ְְְִִִֵֵֵַָָחֹוׁשק

הּמניעה: ְְִִַָָנׁשּבר

רקיעיןוזה ט' נקּדין, ט' ּכי(ז)ּבחינת , ְ ֶ ְְְִִִִִַֻ
רקיעין, ּבחינֹות הם ְְְִִִֵַֻהּנקּדֹות
הּמניעה ּכי מניעֹות, ּבחינֹות ְְְִִִִֵֶַָׁשהם
ּבחינת ׁשהיא רקיע, ּבחינת ְְִִִִִֶַַַָהיא
האדם לפני ּומסְך ׁשּמפריׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָמסְך,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדבר, מן (בראשיתּומֹונעֹו ְְִֶַָָָ
ׁשהרקיעא) מבּדיל; ויהי רקיע, יהי :ְְִִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמפריׁש מניעה, ּבחינת ְְְִִִֶַַָהּוא
ּכן ועל והּנחׁשק. החֹוׁשק ּבין ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָּומבּדיל
ׁשּכתּוב ּכמה רקיע, נקראת הארץ ְְִִֵֶֶַַָָָָָּגם

קלו) ּכי(תהלים הּמים; על הארץ לרֹוקע :ְִִֶַַַָָָ
הּמבּדיל ׁשטח היא הארץ ְִִֶֶַַַַָָּגם
הם נקּדין הט' ּכן ועל ְְְִִֵֵַַַֻּומפריׁש.
נעׂשין הּנקּדֹות ּכי רקיעין, ט' ְְְֲִִִִִַַַֻּבחינת
על החׁשק ועּקר ּכּנ"ל, החׁשק ידי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַעל
רקיע ּבחינת ׁשהיא הּמניעה, ְְְִִִִֵֶַַַָָידי
יׁש ּכי רקיעין, ט' נקּדין, ט' ויׁש ְְְִִִִֵֵַַֻּכּנ"ל.
נחׁשק יׁש ּכי ּבהּנחׁשק, ּבחינֹות ְְֱֱִִֵֶֶַַָָָּכּמה
מעלֹות ּגדל ּולפי מּנחׁשק, ְְְֱֲִִֶֶַַָָֹלמעלה
החׁשק. ּגדל להיֹות צריְך ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנחׁשק,
ּכּנ"ל, ּגדֹולה מניעה לֹו יׁש ּכן ְְְִֵֵַַַָָועל
וזה ּכּנ"ל. הּנקּדה נעׂשה זה ידי ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
רקיעין, ּתׁשעה נקּדין, ּתׁשע ְְְְִִִִִֵַַָֻּבחינת
נקּדה ׁשהם ׁשּורק, עד מּקמץ ְִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשהם
למעלה רקיע מּנקּדה, ְְְְְִִַַַָָָָֻלמעלה

למעלהמ נחׁשק ּדהינּו רקיע, ְְְְֱִֵֶַַַָָָ
צריְך הּנחׁשק ּגדל ׁשּלפי ְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָֹמּנחׁשק.
ּבחינת ׁשהיא החׁשק, ּגדל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַֹׁשּיהיה
ּכי רקיע, ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֶַַַָָֻהּנקּדה,
ׁשהּוא הרקיע, ידי על נעׂשית ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּנקּדה
נחׁשק ׁשּיׁש עד ּכּנ"ל. מניעה ְְֱִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
ּוסתים, קמיץ קמץ, ּבחינת ְְְִִִֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא קמץ, נקּדֹות ּבחינת ְְִֶֶַַָֻׁשהּוא
הּנחׁשק ּכי הּנקּדֹות, מּכל ְְְֱִִֶַַַָָָֻלמעלה

מאד. ּוסתים הּדבריםּוכללקמיץ ְְְְִִֹ ַ ְִַָ
חֹוׁשק ּׁשהאדם מה ׁשּכל ֵֵֶֶֶַָָָָָהאּלה,
ּולהֹוציאֹו לגמרֹו יּוכל ּבוּדאי ְְְְֱִֶֶַַַָּבאמת,
למנעֹו יּוכל ולא הּפעל, אל ְְְִֶַַַַָֹֹֹמּכח
צריְך רק ואנס, מניעה ׁשּום ְִִִֶֶַָָָֹמּזה
מעלת ּכפי מאד, ּגדֹול החׁשק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיהיה
מהּמניעה להבין יּוכל וזה ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָהּנחׁשק.
הּמניעה ׁשּכׁשרֹואה ְְְְִֶֶֶַַָָּבעצמּה,
לפניו, ועֹומדת ּומׁשּתטחת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָמתּגּברת
מּזה, ויבין ידע מאד, אֹותֹו ְְִִֵֶַַַָֹּומֹונעת
ּכן ועל ּכּנ"ל. מאד ּגדֹול ְְֱֵֶֶַַַַָָֹׁשהּנחׁשק
ּגדֹול חׁשק לֹו ׁשּיהיה להתּגּבר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצריְך
ּוכפי הּנחׁשק ּכפי מאד, ְְְְֱִִֶַָֹֹמאד
לגמרֹו יּוכל ּבוּדאי ואז ּכּנ"ל, ְְְְְִַַַַַַָָָהּמניעה

ַַּכּנ"ל:

עצמֹוּכי את לפטר להאדם אין ִ ְְְִֵֶַָָָֹ
ידי על ּתרּוץ לעצמֹו ְְְְְִֵֵַַֹולמצא
לעׂשֹות חפץ ׁשהּוא לֹומר ְֲִֵֶַַַָָהּמניעה,
לֹו אפׁשר ׁשאי רק הּדבר, ְִֶֶַַָָָאֹותֹו
יהיה ּכן ועל והאנס, הּמניעה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחמת

(Ê).יח ובתיקון התיקונים בהקדמת עיין



סו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי ּברּוח ׁשנים ּפי נא 781 ֲ ְ ִ ַ ְ ִ ָ ִ ִויהי

ׁשאמרּו ּכמֹו עׂשאּה, ּכאּלּו לֹו ְְְֱֲִֶֶָָָָנחׁשב
לברכה זכרֹונם ו)רּבֹותינּו חׁשב(ברכות : ְְִִֵַַָָָָ

– עׂשאּה ולא ונאנס מצוה, ְְְֱֲֲִֶַַָָָֹלעׂשֹות
ּכׁשּיׁש ּבוּדאי ּבאמת ּכי עׂשאּה. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָּכאּלּו
ּכמֹו עׂשאּה, ּכאּלּו נחׁשב אנס, ְְֱֲִֶֶָָָֹלֹו
אבל לברכה. זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו
לצאת ׁשרֹוצה מי על נאמר זה ֱִֵֶֶֶֶַַָָּכל
לעׂשֹות, ּלֹו מה ּכי ּבּה, יֹוצא אזי ֲֲִֵֶַַַָָּבזה,
רֹוצה ׁשאינֹו מי אבל אנס. לֹו יׁש ֲִִֵֵֶֶֶָֹּכי
הּמצוה רֹוצה ׁשהּוא רק ְִֵֶֶַַָָלצאת,
ׁשרֹוצה ׁשּבקדּׁשה הּדבר אֹו ְְְִֶֶֶַַָָָָֻּבעצמּה,
אם עצמֹו, ּבהּדבר חפץ הּוא ְְֲִֵַַַָָָלעׂשֹות,
לֹו ּׁשּמקּלין מה לֹו, ּמֹועיל מה ְִִִֵֶַַּכן
מקרר אינֹו ּכי עׂשאּה, ּכאּלּו ְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָׁשּנחׁשב
וחפץ ּתאב הּוא ּכי ּבזה, ּכלל ְְְִֵֵֶַָָָָּדעּתֹו
הּמצוה לעׂשֹות מאד ְְְְֲִִֵַַַַָֹּומתּגעּגע
ה'ּכאּלּו', עם לצאת ולא ְְְְִִֵַַָָֹּבעצמּה,
ראּוי ּבאמת ּכי עׂשאּה. ּכאּלּו ְֱֱֲִִֶֶֶֶָָָָׁשּנחׁשב
ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּיגמר יׂשראלי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֹלאיׁש

ׁש ּדבר הּפעל.ּבכל אל מּכח ּבקדּׁשה ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ואינֹוואזי, ּבאמת, מאד ּכׁשחֹוׁשק ַ ֲ ַ ְְְֱֵֵֶֶֶֹ

עליו ּׁשּנחׁשב ּבּמה ּכלל ּדעּתֹו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָמקרר
הּדבר יגמר ּבוּדאי אזי עׂשאּה, ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּכאּלּו
ויׁשּבר הּפעל, אל מּכח ְִִִֵֶַַַַֹֹויֹוציאֹו
הם ּכי ואנסים, הּמניעֹות ּכל ְֳִִִִֵֵַַָָָויבּטל
ּוכׁשּיׁש החׁשק, ּבׁשביל רק ּבאּו ְְִִֵֵֶֶַַָֹלא
ּכפי הּמניעה לאֹותֹו הראּוי החׁשק ְְְִִֵֶַַָָָלֹו
מּמילא אזי הּנחׁשק, מעלת ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹּגדל

ּכּנ"ל: והּמניעה האנס ְְְִִֵֶַַַַָָֹנתּבּטל

כו)ּבחינתוזה –(דברים מצרימה וּירד : ְ ֶ ְְְִִֵֶַַַָ
הּדּבּור ּפי על .(ח)אנּוס ִִַַָ

ׁשּזה הּגרֹון, ּבמצר יֹורד ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכׁשהּדּבּור
אנּוס הּוא אזי מצרים, ּגלּות ְְֲִִִַַַָָּבחינת
אנס לֹו ׁשּיׁש הינּו הּדּבּור, ּפי ְִִֵֶֶַַַֹעל
נקּדֹות ׁשאין על־ידי ְְְִֵֵֶַָֻּומניעה
להֹוציאֹו יכֹול ואינֹו ְְְִִֵָָלהאֹותּיֹות,
ּכל ּבאין ׁשּמּזה הּגרֹון, ִִִֵֶֶַַָָָמּמצר
ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל. ואנסין ְְְֳִִִֶַַַַָָהּמניעֹות
ׁשאין ׁשעל־ידי הּדּבּור, ּפי על ְִִֵֵֶֶַַַָאנּוס
הּוא על־ ידי־ זה ּבׁשלמּות, ְְִִֵֵֶַַהּדּבּור

ּכּנ"ל: ַַָאנּוס,

עֹולםוזהּו: לּברּיֹות, ׁשּנצרְך ּכיון ְ ֶ ְְִִֵֶַָָָ
ּבעדֹו לב:)חׁשְך חׁשְך(ביצה . ֲַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מניעה, לט)לׁשֹון :(בראשית ְְְִֶָָ
ּבנָך את חׂשכּת ולא מּמּני, חׂשְך ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹולא

כב)וכּו' לּברּיֹות,(שם ּכׁשּנצרְך הינּו . ְְְְְִִֶַַָ
חׁשְך עֹולם וזה מניעֹות. לֹו יׁש ְְֲִֵֶַַָָאזי
אזי העֹולם ּבין ּכׁשהּוא הינּו ְְֲֲֵֶַַַָָּבעדֹו,
להתּפּלל לֹו וקׁשה מניעֹות, לֹו ְְְְִִֵֵֶַָיׁש
נֹוח לּברּיֹות ּכׁשּנצרְך ּכי ּכּנ"ל, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָּבאמת
ּכּנ"ל. ּביחיד להתּפּלל יֹותר לֹו ְְְְִִֵֵַַַָוטֹוב
ׁשאינֹו לּברּיֹות, נצרְך ׁשאינֹו מי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָאבל
לעמד יּוכל ּדבר, לׁשּום להם ְֲִֶַַָָָָֹצריְך
ּבאמת להתּפּלל אנׁשים, אלפים ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָּבין
ׁשאין מאחר לבּדֹו, יתּברְך ְְְִֵֵֵֶַַַַַָלהּׁשם
ולא לפרנסה, לא ּברּיה, לׁשּום ְְְְְְִִַָָָָֹֹנצרְך
ׂשברֹו רק ּדבר, לׁשּום ולא ְְְְִַָָָֹלכבֹוד,

אלקיו: ה' ֱַָֹעל

(Á).פסח של הגדה



מאּומן= ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תשפב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

יח:)סֹודוזה ּבחסיד(ברכות מעׂשה : ְ ֶ ְֲִֶַָ
והלְך אׁשּתֹו, ׁשהקניטּתּו ְְְִִִֶֶַַָָאחד
רּוחֹות ׁשּתי וׁשמע וכּו', ְְְְֵַָָולן
היה וסּפּורם זֹו. עם זֹו ְְְִִֶַָָָׁשּמסּפרֹות
ׁשם ּכּמּובא ּפרנסה, אֹודֹות ְַַַָָָָעל
ּבחינת זה – ׁשהקניטּתּו ְְְִִִֶֶַַַָָּבּגמרא.
ּבחינת זה – רּוחֹות ׁשּתי אף; ְְֲִֵֶַַַהחרֹון

על־ידי הּנעׂשין הּנ"ל, רּוחֹות ְְֲִֵֵַַַַַׁשּתי
ּדהינּו אף, החרֹון ְְְֲַַַַַָהמּתקת
וזה ּכּנ"ל. הּפעל אל מּכח ְְִִִֶֶֶַַַַַֹֹּכׁשּמֹוציאין
ידּה ׁשעל ּפרנסה, ּבבחינת ְְִִֶַַַָָָָָּתלּוי

ּכּנ"ל: הּפעל אל מּכח ולאמֹוציאין ְִִִֶַַַַַֹֹֹ

מרּמזת הּזאת הּתֹורה ּכל איְך יֹותר, ְִֵֵֶֶַַָָָֹֻּגּלה

זה: ְֲֶַָּבמאמר

סו תפילה
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‡Ï Ú¯ ,ÈpnÓ ¯eÒÈ LwÚ ··Ï ,Èa ˜a„È ‡Ï È˙‡�N ÌÈËÒ ‰NÚ ,ÏÚiÏa ¯·c È�ÈÚ≈«¿«¿ƒ»«¬…≈ƒ»≈ƒ…ƒ¿«ƒ≈»ƒ≈»ƒ∆ƒ»…
‰kÊ‡ ˜¯ ,"È�ÈÚ „‚�Ï ÔBkÈ ‡Ï ÌÈ¯˜L ¯·Bc ,‰iÓ¯ ‰NBÚ È˙Èa ·¯˜a ·LÈ ‡Ï .Ú„‡≈»…≈≈¿∆∆≈ƒ≈¿ƒ»≈¿»ƒ…ƒ¿∆∆≈»«∆¿∆
E�Bˆ¯k ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a „·Ï ÏB„b‰ EÓLÏ ˜¯ ‰È‰È È˙lÙ˙a È˙BÚe�˙e È˙�ek ÏkL∆»«»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿∆«¿ƒ¿«»¿«∆¡∆«¬ƒƒ¿¿
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‡ÓÏÚÓ ‰¯‡‰ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ .Ba ıÙÁ ‰z‡L ˙Ó‡Ï ‰kÊ‡L „Ú ,·Bh‰««∆∆¿∆∆¡∆∆«»»≈¿«¿≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆»»≈»¿»
ÌBÈa ‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰lb˙iL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ‰Êa ˙Ó‡‰ ‰lb˙iL ,‰f‰ ÌÏBÚÏ È˙‡c¿»≈»»«∆∆ƒ¿«∆»¡∆»∆»»¿∆ƒ¿«∆∆»ƒ»¿
,"‡e‰ ÌL ÏB„‚Â ÔË˜" ,EÓÏBÚ ˙‡ Ba Ôe„Ï „È˙Ú ‰z‡ ¯L‡ ‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ÔÈc‰«ƒ«»¿«»¬∆«»»ƒ»∆»¿»…¿»»
e�˙B‡ Ôe„ÏÂ e�z‡Ó ÔBaLÁÂ ÔÈc ÁwÏ „È˙Ú ‰z‡Â ,¯Na Ïk ÌÚ ËtLÓa ‡B·˙ Èkƒ»¿ƒ¿»ƒ»»»¿«»»ƒƒ«ƒ¿∆¿≈ƒ»¿»»
Ô¯zÂ ‰z‡ ÔÈ‡ Èk ,ÔË˜Â ÏB„b ¯·c Ïk ÏÚ ,Ë¯Ùe Ë¯t Ïk ÏÚ ,¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ«»»»¿»»«»¿»¿»«»»»»¿»…ƒ≈«»«¿»
Ì‡ ÌÏÚ� Ïk ÏÚ ËtLÓa ‡·È ÌÈ‰Ï‡‰" Èk ,ÔË˜ ¯·c ÌeL ¯zÂz ‡Ï Ê‡Â ,ÏÏk¿»¿»…¿«≈»»»»ƒ»¡…ƒ»ƒ¿ƒ¿»«»∆¿»ƒ

.Ê‡ Ì„‡‰Ï ¯kÊ� ‰È‰È Ïk‰Â ,"Ú¯ Ì‡Â ·BË¿ƒ»¿«…ƒ¿∆ƒ¿»¿»»»»

ÈkEÈ�ÙÏ .Ì„˜ È¯eˆÈ Ïk „˜BÙe ÌÏBÚ ÈNÚÓ Ïk ¯ÎBÊ ‰z‡,˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚� ƒ«»≈»«¬≈»≈»¿≈∆∆¿»∆ƒ¿»«¬
„bpÓ ¯zÒ� ÔÈ‡Â ,E„B·k ‡qÎ È�ÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡ .˙ÈL‡¯anL ˙B¯zÒ� ÔBÓ‰Â«¬ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»ƒ∆∆
Úe„ÈÂ ÈeÏb Ïk‰ .jnÓ „ÁÎ� ‡Ï ¯eˆÈ‰ Ïk Ì‚Â ÏÚÙn‰ Ïk ˙‡ ¯ÎBÊ ‰z‡ .EÈ�ÈÚ≈∆«»≈∆»«ƒ¿»¿«»«¿…ƒ¿«ƒ∆»«…»¿»«
„˜t‰Ï ÔB¯kÊ ˜Á ‡È·˙ Èk ,˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ËÈaÓe ‰ÙBˆ ,e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ¿»∆¿…»¡…≈∆«ƒ«»«ƒ»ƒ…ƒ»¿ƒ»≈
˙‡Êk ˙ÈL‡¯Ó .˙ÈÏÎz ÔÈ‡Ï ˙Bi¯a ÔBÓ‰Â ÌÈa¯ ÌÈNÚÓ ¯Îf‰Ï ,LÙ�Â Áe¯ Ïk»«»∆∆¿ƒ»≈«¬ƒ«ƒ«¬¿ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ»…
,‡e‰‰ ‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ÌBia Ê‡ „˜Ù� ‰È‰È ‡Ï ÈÓ ,˙Èlb d˙B‡ ÌÈ�ÙlÓe ,zÚ„B‰»¿»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»ƒ…ƒ¿∆ƒ¿»»««»¿«»«
‰È‰È ¯eˆÈ‰ Ïk ¯ÎÊ Èk ."epÏÈÎÈ ÈÓe ,e‰Ók ÔÈ‡Ó ,„‡Ó ‡¯B�Â ‰Â‰È ÌBÈ ÏB„b Èk"ƒ»¿…»¿»¿…≈≈»…ƒ¿ƒ∆ƒ≈∆»«¿ƒ¿∆
EÁkLÈ ‡lL LÈ‡ È¯L‡ .LÈ‡ ÈÏÏÚÓ È¯ˆÈÂ ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â LÈ‡ ‰NÚÓ ,Ê‡ EÈ�ÙÏ ¯kÊ�ƒ¿»¿»∆»«¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈««¿≈ƒ«¿≈ƒ∆…ƒ¿»∆
ÌÈÒBÁ‰ Ïk Áˆ�Ï eÓÏkÈ ‡ÏÂ eÏLkÈ ‡Ï ÌÏBÚÏ EÈL¯B„ Èk ,Ca ın‡˙È Ì„‡ Ô·e∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿∆¿»…ƒ»≈¿…ƒ»¿»∆«»«ƒ
˙‡ Ïk‰ e‡¯È Ê‡Â .ÌlÎ ‰NÚÓ L¯B„ ‰z‡Â ,‡a EÈ�ÙÏ ÌÈNÚn‰ Ïk ¯ÎÊ Èk .Ca»ƒ≈∆»««¬ƒ¿»∆»¿«»≈«¬≈À»¿»ƒ¿«…∆
,Ìz¯‡Ù˙Â ÌÂÈÊÂ Ì„B‰ ˙‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ˙l„b¿À«««ƒƒ¿«¿≈ƒ»¬ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
,Ì‰Ï z�Ùˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó ,Ì˜ÏÁ È¯L‡ Ì‰È¯L‡ ,Ì˙l„b ˙¯‡Ùz ¯˜È ˙‡Â¿∆¿»ƒ¿∆∆¿À»»«¿≈∆«¿≈∆¿»»«¿¬∆»«¿»»∆
˙¯‡Ùz ˙ÏÚÓ ˙l„b ¯wÚ Èk ."BÏ ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ ,E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ"«ƒ…»»»¡…ƒ»∆«¬∆ƒ¿«≈ƒƒ«¿À««¬«ƒ¿∆∆
:·e˙kL BÓk .‡a¯ ‡�È„„ ‡ÓBÈa Ê‡ e‡¯È ,˙Ó‡a ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈ˜Ècv‰ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈««ƒƒ¿«¿≈ƒ∆¡∆ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¿∆»
‰lb˙È Ê‡Â ."B„·Ú ‡Ï ¯L‡Ï ÌÈ‰Ï‡ „·BÚ ÔÈa ,ÚL¯Ï ˜Ècˆ ÔÈa Ì˙È‡¯e Ìz·LÂ"¿«¿∆¿ƒ∆≈«ƒ»»»≈≈¡…ƒ«¬∆…¬»¿»ƒ¿«∆
‰ÏBÎÈ ‰�È‡L ˙Ó‡‰ ˙cÓ È„È ÏÚ BËtLÓk „Á‡ ÏÎÏ ÌlL˙e ,ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ÌˆÚ∆∆»¡∆»»¿«≈¿»∆»¿ƒ¿»«¿≈ƒ«»¡∆∆≈»¿»
Ê‡Â .EÈÓÈÓ˙e EÈ‡¯È Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ ÌÈÙ„B¯‰Â ÌÈ‡�BO‰ ˙‡Â ÌÈÚL¯‰ ˙‡ ÏaÒÏƒ¿…∆»¿»ƒ¿∆«¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ∆¿»
BÓk ,EÓL· e‡¯˜È ¯N· È�a ÏÎÂ ,E˙„B·ÚÏÂ EÈÏ‡ ÌÏBÚ È‡a Ïk ‰Ê È„È ÏÚ e·eLÈ»«¿≈∆»»≈»≈∆¿«¬»∆¿»¿≈»»ƒ¿¿ƒ¿∆¿
B„·ÚÏe ‰Â‰È ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ‰ Ïk Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ Èk" :·e˙kL∆»ƒ»∆¿…∆»»«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿…»¿»¿

."„Á‡ ÌÎL¿∆∆»

e�kÊE�Bˆ¯k BzÓ‡Ï ˙Ó‡Ï ‰kÊ�Â ,˙eÓÏLa ˙Ó‡‰ ˙cÓÏ ‰zÚ Ìb ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ «≈»≈«¬ƒ««»¿ƒ«»¡∆ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆¡∆«¬ƒƒ¿¿
ÌÏBÚa Ìb ÌÈÚL¯‰Ï ‰ÏtÓ ‰È‰iL „Ú ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙Ó‡‰ ‰lb˙ÈÂ ,·Bh‰«¿ƒ¿«∆»¡∆»»«∆«∆ƒ¿∆«»»¿»¿»ƒ«»»

f‰ÌlÎ e·eLÈ ¯L‡ „Ú ,˙Ó‡‰ ˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk ,‰ «∆¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»«¿≈ƒ¿«»¡∆«¬∆»À»
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˙ÈÏÎ˙a LB„w‰ ¯eac‰ ÌÏL� ‰È‰ÈÂ .˙Ó‡a EÓLa ÌlÎ e‡¯˜ÈÂ ,E˙„B·ÚÏ«¬»∆¿ƒ¿¿À»¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ«»¿«¿ƒ
:‰f‰ ÌÏBÚÏ È˙‡„ ‡ÓÏÚÓ ¯eac‰ ˙eÓÏL CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â ˙eÓÏM‰«¿≈¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¿»¿»≈¿»«∆

ÔÎ·e‰kÊ�Â ,LB„w‰ ¯eac‰Ï ˙BLB„˜ ˙Bc˜� ˙BNÚÏ ‰kÊpL e�¯ÊÚ˙Â e�kÊz ¿≈¿«≈¿««¿≈∆ƒ¿∆«¬¿À¿¿«ƒ«»¿ƒ¿∆
ÌÏM‰ ¯eac‰ ˙M„˜ È„È ÏÚ ‰kÊpL „Ú ,ÔB¯b‰ ¯ˆnÓ ¯eac‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«ƒƒ≈««»«∆ƒ¿∆«¿≈¿À««ƒ«»≈
,˙BNÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡L ‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ˙B„B·Ú‰ Ïk ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ…«∆«…«»»¬¿»«¿»ƒ∆ƒ¿À»∆»¿ƒƒ«¬
ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡L ‰L„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ e�Ï LiL ˙BÚÈ�n‰ Èea¯ ÌˆÚ zÚ„È ‰z‡ Èkƒ«»»«»…∆ƒ«¿ƒ∆≈»ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿À»∆»¿ƒƒ
e�‡Lk Ë¯Ù·e ,ÂÈÏÚ ˙Ba¯ ˙BÚÈ�Ó e�Ï ‰È‰È ‡lL ‰M„˜aL ¯·c ÌeL ÔÈ‡Â ,˙BNÚÏ«¬¿≈»»∆ƒ¿À»∆…ƒ¿∆»¿ƒ«»»ƒ¿»¿∆»
ÌÈ˜Ècv‰Ï ˙Ó‡a ·¯˜˙‰Ï ‡e‰L ,Ba ÈeÏz e�˙e„‰È ÏkL ÏB„b ¯·c ˙BNÚÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»∆»«¬≈»∆¿ƒ¿»≈∆¡∆¿««ƒƒ
Ê‡L ,ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈaL ˙Ó‡‰ ˙c˜�Ï ·¯˜˙‰Ï ÌÈˆB¯Lk ÔkL ÏkÓe ,ÌÈizÓ‡¬ƒƒƒƒ»∆≈¿∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿À«»¡∆∆≈««ƒƒ∆»
C¯ÚÂ ¯eÚL ÈÏa „‡Ó „‡Ó e�ÈÏÚ ÌÈ·ekÚ‰Â ˙BÚÈ�n‰ ÌÈa¯˙Óe ÌÈ¯ab˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ»≈¿…¿…¿ƒƒ»≈∆
˙c˜�Ï ·¯˜˙‰Ï e�˙B‡ ÁÈ�‰Ï ÌÈˆB¯ ÔÈ‡Â ,„‡Ó e�È�Ùa ÌÈ˜ÈÒÙÓe ÌÈÁhzLÓeƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿»≈¿…¿≈ƒ¿»ƒ«»¿ƒ¿»≈ƒ¿À«
˙BÚÈ�n‰ ÏÎÂ ,ÏÏk ÌÏBÚa ‰ÚÈ�Ó ÌeL ÔÈ‡ ˙Ó‡a Èk e�zÚ„B‰ ¯·k Ï·‡ .˙Ó‡‰»¡∆¬»¿»«¿»ƒ∆¡∆≈¿ƒ»»»¿»¿»«¿ƒ
˙BNÚÏ ¯˙BÈ ÌÈÚebÚb‰Â ÔÈÙeqk‰Â ˜LÁ‰ ¯ab˙iL È„k ,˜LÁ‰ ÏÈ·La ˜¯ Ì‰≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈∆ƒ¿«≈«≈∆¿«ƒƒ¿««¿ƒ≈«¬
ÏB„b ˜LÁ‰ ‰È‰iL ¯ab˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,¯˙BÈ ÔÈ¯ab˙Ó ˙BÚÈ�n‰M ‰Ó ÏÎÂ ,E�Bˆ ¿̄∆¿»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ¿∆«≈∆»
‚ÈO‰Ï ekÊÈÂ ,˙BÚÈ�n‰ ÏÎ e¯·MÈ ,˜LÁ‰ ˙e¯ab˙‰ È„È ÏÚL È„k ,¯˙BÈÂ ¯˙BÈa¿≈¿≈¿≈∆«¿≈ƒ¿«¿«≈∆ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ

:LB„w‰ ˜LÁp‰«∆¿»«»

ÏÚÂe�kÊÂ e�˙¯ÊÚ· ‰Óe˜ ,e�˙·BËa ıÙÁ‰ ,È‰Ï‡ ‰Â‰È EnÓ Lw·Ï È˙‡a ‰Ê ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ¿¿…»¡…«∆»≈¿»≈»¿∆¿»≈¿«≈
E˙„B·ÚÏÂ EÏ ÛÒÎÏÂ ˜LÁÏÂ ˜˜BzL‰Ïe ÚbÚb˙‰Ï ‰kÊpL ,‰M„˜c ˜LÁÏ¿≈∆ƒ¿À»∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿≈¿«¬…¿ƒ¿…¿¿«¬»¿
ÌÈÎÏB‰ ÔÈÙeqk‰Â ˜LÁ‰ ‰È‰ÈÂ .˙Ó‡a ÌÈÏB„b ÔÈÙeqÎÂ ı¯Ó� ˜LÁa ,‰LB„w‰«¿»¿≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡∆¿ƒ¿∆«≈∆¿«ƒƒ¿ƒ

e ÌÈ¯ab˙ÓeÛ˜˙ ÈÙk ˜LÁ‰ ¯ab˙iL „Ú ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa ÌÈ˜fÁ˙Ó ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿»≈¿»»»«∆ƒ¿«≈«≈∆¿ƒ…∆
Ïk eÏha˙ÈÂ ,˙BÚÈ�n‰ ÏÚ ˜LÁ‰ ¯ab˙iL „Ú Ì¯aLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡L ˙BÚÈ�n‰«¿ƒ∆»¿ƒƒ¿«¿»«∆ƒ¿«≈«≈∆««¿ƒ¿ƒ¿«¿»
˙Bc˜� ˙BNÚÏ ‰kÊ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .ÌÈÏB„b‰ ÔÈÙeqk‰Â ˜ÊÁ‰ ˜LÁ‰ È�tÓ ˙BÚÈ�n‰«¿ƒƒ¿≈«≈∆∆»»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆«¬¿À
ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊpL „Ú ,LB„w‰ ¯eac‰ ÌÈÏL‰Ï ˙Bi˙B‡‰Ï ˙BLB„¿̃¿»ƒ¿«¿ƒ«ƒ«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒ…«∆«…«
:LB„w‰Â ·Bh‰ E�Bˆ¯ ÈÙk ÌÏBÚ‰ ‰Êa ˙BNÚl ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡L ‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿À»∆»¿ƒƒ«¬»∆»»¿ƒ¿¿«¿«»

e�¯ÊÚ˙Â¯ËÙÏ ‰ˆ¯� ‡lL „Ú ,Ck Ïk ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈÏB„b ÔÈÙeqÎÂ ˜LÁÏ e�kÊ˙e ¿««¿≈¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ»»«∆…ƒ¿∆ƒ¿…
‰Óa e�zÚc ˙‡ ¯¯˜� ‡ÏÂ ,e�Ï LiL ‰ÚÈ�n‰Â Ò�‡‰ ˙�ÚË ÌÚ e�ÓˆÚ«¿≈ƒ«¬«»…∆¿«¿ƒ»∆≈»¿…¿«≈∆«¿≈¿«

.Ò�‡ e�Ï LiL ˜¯ ,˙BNÚÏ ÌÈˆÙÁ e�ÈÈ‰L ¯Á‡Ó ,e�ÈNÚ el‡k ·LÁpL∆∆¿»¿ƒ»ƒ≈««∆»ƒ¬≈ƒ«¬«∆≈»…∆

‡p‡˙�ÚË ÌÚ ˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ e�‡ ÔÈ‡ Èk ,‰Êa e�ÓˆÚ ¯ËÙ� ‡lL e�kÊÂ e�¯ÊÚ ‰Â‰È »»¿…»»¿≈¿«≈∆…ƒ¿…«¿≈»∆ƒ≈»ƒ»≈ƒ«¬«
e�ÓˆÚ ¯ËÙÏ ÌÈˆÙÁ e�‡ ÔÈ‡ Èk ,e�ÈNÚ el‡k ‰Ê È„È ÏÚ ·LÁpL Ò�‡‰»…∆∆∆¿»«¿≈∆¿ƒ»ƒƒ≈»¬≈ƒƒ¿…«¿≈
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‰kÊpL ,el‡k ÔÈ˜ÊÁ ÔÈÙeqÎÂ ˜LÁ e�Ï ‰È‰iL e�¯ÊÚÂ e�kÊ ˜¯ ,Ò�‡Â ‰ÚÈ�Ó ÌeLa¿¿ƒ»¿…∆««≈¿»¿≈∆ƒ¿∆»≈∆¿ƒƒ¬»ƒ»≈∆ƒ¿∆
‰kÊpL ÌÚt ÏÎ·e .‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆB‰Ï „ÈÓz Ì„È ÏÚ«»»»ƒ¿ƒƒ…«∆«…«»«¿»ƒ∆ƒ¿À»¿»««∆ƒ¿∆
e�kÊ˙e e�¯ÊÚ˙Â e�nÚ ‰È‰z ,‰M„˜aL ÔË˜Â ÏB„b ¯·c ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ ¯¯BÚ˙‰Ï¿ƒ¿≈«¬≈∆»»»¿»»∆ƒ¿À»ƒ¿∆ƒ»¿««¿≈¿«≈
ÔÈÙeqk‰Â ˜LÁ‰ ˙‡ ‰t¯� ‡ÏÂ ,ÌÚt ÏÎa ÌÈL„ÁÂ ÌÈ˜ÊÁ ÔÈÙeqÎÂ ˜LÁÏ¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ«¬»ƒ¿»««¿…«¿∆∆«≈∆¿«ƒƒ
˜LÁÏÂ ÛÒÎÏÂ ÚbÚb˙‰Ï ˙Ú ÏÎa ın‡˙‰Ïe ˜fÁ˙‰Ï ‰kÊ� ˜¯ ,ÏÏk ÌÈÚebÚb‰Â¿««¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿»≈¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿…¿«¬…
‰ÚÈ�n‰ Û˜˙ ÈÙÎe ,LÙp‰ ˙BÏÎa ı¯Ó� ˜LÁ·e ‰‡ÏÙ� ‰˜eL˙a ˜˜BzL‰Ïe¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ…∆«¿ƒ»
ÌÈ·ekÚ‰Â ˙BÚÈ�n‰ Ïk ¯aLÏ ‰kÊpL „Ú ,¯˙BÈ ÔÈÙeqk‰Â ˜LÁ‰ ¯ab˙È Ôk ,Ò�‡‰Â¿»…∆≈ƒ¿«≈«≈∆¿«ƒƒ≈«∆ƒ¿∆¿«≈»«¿ƒ¿»ƒƒ
Ïk LnÓ ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰kÊpL „Ú ,ÌÏBÚaL ‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿À»∆»»«∆ƒ¿∆¿ƒƒ…«∆«…««»»
,e�··Ï ÏÎa ‰Â‰È ˙„B·Úa ÏÁ‰Ï ‰ˆ¯� ¯L‡ ‰NÚÓ ÏÎ·e .ÌÈÓL È˜ÒÚa e�ˆÙÁ∆¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿»«¬∆¬∆ƒ¿∆¿»≈«¬«¿…»¿»¿»≈
:˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk LnÓ ÏÚÙa ˙BNÚÏ ‰kÊpL „Ú ,ÁÈÏˆ�Â ‰NÚ�«¬∆¿«¿ƒ««∆ƒ¿∆«¬¿…««»»«∆¿¿«∆¡∆

e�¯ÊÚÂB¯Á CkLÏe ˜ÈzÓ‰Ï ‰kÊpL e�pÁÂ e�kÊÂ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÓe e�ÈÏÚÓ Et‡ Ô ¿»¿≈¿«≈¿»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«≈¬«¿≈»≈≈«»«¿≈
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ÏB„b ˙eiÁ e�ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .ÌÏBÚ ˙l‡‚ e�Ï‡‚Ï LÈÁÈÂ ¯‰ÓÈÂ ,e�˜„ƒ̂¿≈ƒ«≈¿»ƒ¿»√≈¿À«»¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»»≈«»
E�Bˆ¯a e�ÚÈaN˙Â E„È ˙‡ ÁzÙ˙Â .‡z˙Ïc ÌÈiÁ Áe¯Â ,‡lÚÏc ÌÈiÁ Áe¯ ,‰M„˜cƒ¿À»««ƒƒ¿≈»¿««ƒƒ¿«»¿ƒ¿«∆»¿¿«¿ƒ≈ƒ¿¿
EÈÏ‡ e�È�ÈÚ Èk .Ì‰Ï C¯ËˆpL Ì„˜ ÁÂ¯a e�˙BÒ�¯t e�Ï Ôz˙Â EÈÓÁ¯a e�ÈiÁ˙e¿«≈¿«¬∆¿ƒ∆»«¿»≈¿∆«…∆∆ƒ¿»≈»∆ƒ≈≈≈∆
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ÔzÏ ÔÈ„È˙Ú e�‡ ÈÓ È�ÙÏÂ ,‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ¯ÙÚ ÌB˜ÓÏ ÌÈÎÏB‰ e�‡ Ô‡Ïe ,‰Áe¯Ò¿»¿»»¿ƒƒ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ»¬ƒƒƒ≈
‰kÊpL e�¯ÊÚa ‰È‰˙Â .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ È�ÙÏ ÔBaLÁÂ ÔÈcƒ¿∆¿ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿ƒ¿∆¿∆¿≈∆ƒ¿∆
‚‚BLa ‰p‰ „Ú e�¯·ÚL ÌÈÓ‚t‰Â ˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙Ó‡a ·eLÏÂ Ë¯Á˙‰Ï ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿»≈¿»∆¡∆«»»¬≈¿«¿»ƒ∆»«¿«≈»¿≈
¯tÎ˙e ÏÁÓz Ïk‰ ÏÚ ,ÏÚÙ·e ÁÎa ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ,ÔBˆ¯·e Ò�‡a „ÈÊÓ·e¿≈ƒ¿…∆¿»¿«¬»»ƒ«¬∆¿…«¿…«««…ƒ¿…¿«≈
.‡e‰ ·¯ Èk e�È�BÂÚÏ zÁÏÒÂ ‰Â‰È EÓL ÔÚÓÏ .ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ e�Ï ÁÏÒ˙Â¿ƒ¿«»«««¿∆ƒ¿…«¿««ƒ¿¿…»¿»«¿»«¬≈ƒ«
ÏÚÂ EÈ¯·c ÏÚ „BÚ ¯·ÚÏ ÈÏ·Ï ,Ú¯Ó ¯eÒÏ ‰kÊpL e�¯ÊÚ˙Â ‰zÚÓ e�nÚ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆ƒ»≈«»¿««¿≈∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ«¬…«¿»∆¿«

l˜ ‰Úe�˙ elÙ‡ E�Bˆ¯Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·‰‡a EÈ˙BÂˆÓ Ïk Ìi˜Ï e�¯ÊÚ˙Â .‰ ¿¿¬ƒ¿»«»¿««¿≈¿«≈»ƒ¿∆¿«¬»¿ƒƒ…««
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Ïk ·¯˜Ïe ÔBÚÓ ÌÈa¯ ·ÈL‰Ï Ì‰ÈÓÈ Ïk eÁ¯ËÂ eÚ‚ÈÂ ,ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡¡…¿»»¿»¿¿»¿»¿≈∆¿»ƒ«ƒ≈»¿»≈»
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EnÓ e˜Á¯˙pL EÈ�a ˙‡ EÈÏ‡ ·ÈL‰Ï ,Ì‰È�t ˙n‚Ó Ïk eÓNÂ ,Ì‰ÈÓÈ Ïk eÁ¯ËÂ¿»¿»¿≈∆¿»»¿««¿≈∆¿»ƒ≈∆∆»∆∆ƒ¿«¬ƒ¿
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שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



סז ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּצלע את אלקים יי 789 ָ ֵ ַ ֶ ִֹ ֱ ָ ְ ֶ ִ ַוּיבן

סזתורה

הּצלע את אלקים יי אׁשרוּיבן ַ ִ ֶ ְ ָ ֱ ִֹ ֶ ַ ֵ ָ ֲ ֶ 
האדם: אל ויבאה וכּו'  ָ ָ ָ ֶ ָ ֶ ִ ְ ַ ְ ַ ָלקח

ב) (בראשית

ּבינה ּבּה ׁשּנתן מלּמד אמר:  ָ ִ ָ ַ ָ ֶ ֵ ַ ְ ַ ָ ַחד
ׁשּקלעּה מלּמד אמר: וחד  ָ ָ ְ ֶ ֵ ַ ְ ַ ָ ַ ְ ָ ֵ ְיתרה.

האדם אל והביאּה מה:)לחּוה :(נדה ְ ַ ָ ֶ ֱ ִ ָ ֶ ָ ָ ָ 

וצריְךהּנפׁשא מאד, יקרה היא ַ ֶ ֶ ְְְִִָָָֹ
ּולׁשמרּה ּבּה זהיר ְְְִִָָָָלהיֹות
מאד לּזהר צריכין ּכן על ְְְִִִֵֵַָֹֹמאד.
ּכי לאדם, חדׁש ּכבֹוד איזה ְִֵֶֶָָָָָָָּכׁשּבא
ׁשרׁש והּוא חי, ּכל אם הּוא ְֵֶַַָָֹהּכבֹוד
מסּתּלקת, ּוכׁשהּנפׁש הּנפׁשֹות, ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ׁשהּוא הּכבֹוד, אל מסּתּלקת ְִִֶֶֶֶַַָהיא

ּבבחינת נח)ׁשרׁשּה, ה'(ישעיה ּכבֹוד : ְְְִִַָָ
ואסיפת ׁשהסּתּלקּות ְְְֲִִֶֶַַַַַיאספָך;
ׁשם ּכי הּכבֹוד, לתֹוְך הם ְְִֵַַָָָהּנפׁשֹות
ּכבֹוד ּכׁשּבא ּכן ועל ּכּנ"ל. ְְְֵֶַַַָָָָׁשרׁשם
ּכי ּולהּׁשמר, לּזהר צריְך לאדם, ְִִִִֵֵָָָָָָָָחדׁש
ּבׁשביל וׁשלֹום, חס הּכבֹוד, ּבא ְְִִַַַָָָאּולי
אל הּנפׁש ׁשּתסּתּלק ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַהסּתּלקּות,
מּדה אְך ּכּנ"ל. ׁשרׁשּה ׁשהיא ְִִֶַַַַָָָָהּכבֹוד,
ּבא הרב על־ ּפי ּכן ועל מרּבה, ְְִֵַַָָָָֹֻטֹובה
נפׁש ּכׁשּבא ּדהינּו, לטֹובה. ְְְְֶֶֶַַָָָהּכבֹוד

ּבאה היא אזי האדם, אל ֲֲִֶַָָָָָָָחדׁשה
חי ּכל אם ׁשהיא ּבהּכבֹוד, ְְִֵֶֶֶַַָָֻמלּבׁשת
חדׁש ּכבֹוד ּכׁשּבא ּכן ועל ְְֵֶַַַָָָָּכּנ"ל.
ּדהינּו לטֹובה, הּוא רב על־ ּפי ְְְִַַָָָָֹלאדם,
זה על־ ידי לאדם, חדׁשה נפׁש ְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבא
ׁשרׁש הּוא ׁשהּכבֹוד והּכלל, ְְֶֶַַַָָָֹהּכבֹוד.
ּכבֹוד ּבא לפעמים ּכן, ועל ְְְִִֵַַָָָָהּנפׁשֹות.
איזה הסּתּלקּות ּבׁשביל לאדם ְְְִִִֵֶַָָָָָחדׁש

ׁשּתסּתּלקנ ּכדי וׁשלֹום, חס פׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַָ
על־ּפי אבל ּכּנ"ל. הּכבֹוד אל ֲִֶֶֶַַַַַָָהּנפׁש
ׁשּבא ּדהינּו, לטֹובה, הּכבֹוד ּבא ְְְֶַַָָָָֹרב,
זה על־ ידי להאדם חדׁשה ְְֲֵֶֶֶַָָָָָנפׁש
הּנפׁשֹות ּכל ׁשרׁש ׁשהּוא ְֶֶַַָָָֹהּכבֹוד,
מאד, לּזהר צריכין ּכן על ְְִִִֵֵַַַָֹּכּנ"ל.
לׁשמֹו ּגדֹולה, ּבקדּׁשה הּכבֹוד ְְְְִִֵַַָָָֻלקּבל
ּכל ׁשרׁש הּוא הּכבֹוד ּכי לבד, ְְִִֶַַַָָָֹיתּברְך

ּכּנ"ל: ְַַַָהּנפׁשֹות
אלוצריב ּפנים ׁשּיהיה לראֹות, ְ ָ ִ ְְִִִֶֶֶָ

ּתאות ידי על ּכי ְֲִֵַַַַָהּכבֹוד,
לֹו ואין הּכבֹוד, נפּגם אזי ְְֲֲִִֵַַָָָאכילה,
ּבחינת היא אדם ׁשל ׁשלחנֹו ּכי ְְִִִִֶַָָָָֻּפנים.

מלכּות רש"י)ּכתר עיין עב: והּוא(יומא , ְְֶֶַ
ּבבחינת ּכבֹוד, כד)ּבחינת מלְך(תהלים : ְְִִִֶֶַַָ

ּבחינת הּוא הּכבֹוד ּכי ְִִַַַָָהּכבֹוד,
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נפּגם אזי ּבאכילה, ּוכׁשּפֹוגם ְְְֲֲִִֵֶַַַָָמלכּות.
ּבבחינת ּפנים. לֹו ואין (דבריםהּכבֹוד ְְִִִֵַַָָ

ׁשעללא) – לאכל והיה ּפני והסּתרּתי :ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹ
הּוא וׁשלֹום, חס אכילה, ּתאות ְְֲֲִֵַַַָָידי
מעּוט על־ידי אבל ּפנים. ְְֲִִֵַַַָָָהסּתרת
על אכילה, ּתאות ׁשּמׁשּבר ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָאכילה,
ּכמֹו ּפנים, נׂשיאּות הּוא זה ְְְִִֵֶָידי

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
לאכ:) וכי וכּו'; אליָך ּפניו ה' יּׂשא :ְְִִֵֶָָָֹ

אמרּתי ׁשאני ליׂשראל, ּפנים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָאּׂשא
והם ּוברכּת, וׂשבעּת ְְְְְְֵֵַַָָָָָָואכלּת
נמצא ּכּביצה. ועד מּכּזית ְְְְְִִִִֵַַַַַָָמדקּדקין
אכילה, ּתאות ׁשּבּור ידי ְֲֲִִֵֶַַַָׁשעל
על־ ּכּביצה, ועד מּכּזית ְְְְִִִֵֶַַַַַַָׁשּמדקּדקין
וזה ּפנים. נׂשיאּות הּוא ְְְִִֵֶֶָידי־זה

מא)ּבחינֹות זה(יחזקאל אלי וידּבר : ְְִֵֵֶַַַ
ּדיקא, ה' לפני ה'. לפני אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻהּׁשלחן
הּׁשלחן, על־ידי ּפנים הארת ְְְִִֵֶַַַַָָָֻּבחינת
ּכּנ"ל: ּבקדּׁשה אכילה על־ידי ְְְְֲִִֵַַַַָָֻּדהינּו

ועל־ּוכׁשּפֹוגםג אכילה, ּבתאות ְ ֶ ֵ ְְֲֲִַַַָ
הּכבֹוד נפּגם ְְִֵֶַָָידי־ זה
על־ ידי־ זה ּכּנ"ל, ּפנים לֹו ְְִֵֵֶַַַָואין
ׁשּנֹופל ּדהינּו ּפנים, עּזי ְְְְִִִֵֵֶַַַָמתּגּברין
ואזי מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִֶַַַַַָהּכבֹוד,
ּכי ׁשּבּדֹור. ּפנים העּזי ּכבֹוד ְִִִֵֶַַָָָנֹוטלין

ּבלא מלכּותא קה)תגאעּזּות ,(סנהדרין ְְַַָָָָ
ּבחינת מלכּות, ּבחינת ּכׁשאין ְְְְְִִֵֶַַַַהינּו
ּכּנ"ל, ּבׁשלמּות ׁשּבקדּׁשה, ְְְִִֵֶַַַָָֻֻהּׁשלחן
מלכּותא ׁשהּוא העּזּות, מתּגּבר ְְֲִֵֶַַַַָָאזי
הּנ"ל: מלכּות ּכתר ּבלא תגא, ְְְֶֶַַַָָָֹּבלא

נו)ּבחינתוזה עּזי(ישעיה והּכלבים : ְ ֶ ְְְִִֵַַַָ
על־ידי הינּו ׂשבעה, ידעּו לא ְְְְֵֶֶַַָָָֹנפׁש

ּבחינת אכילה, יג)ּתאות ּבטן(משלי : ְֲֲִִֶֶַַַָ
ׂשבעה ידעּו לא וזהּו: ּתחסר, ְְְְְִֶֶָָָָָֹרׁשעים

נפׁשֹו לׂשבע אֹוכל צּדיק הפְך ,(שם)– ְְִֵֶֶַַַ
ּפנים, העּזי מתּגּברים ְְְִִִֵֵֶַַַָָעל־ ידי־ זה
ּבחינת נפׁש, עּזי ּכלבים ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

מט:) וזהּו:(סוטה הּכלב. ּכפני הּדֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַּפני
הּנ"ל) נפׁש עּזי והּכלבים ּבּפסּוק רעים(ׁשם הּמה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רֹועים נעׂשים ׁשהם – הבין ידעּו ְֲִִִֵֶַָָֹלא
נפל הּכבֹוד ּכי הּדֹור, אל ְִִִֶַַַַָָּומנהיגים
אבל הּכבֹוד. ּכל להם ויׁש ְֲֲֵֵֶֶַָָָָאליהם,
ּבבחינת: אכילה, ּתאות ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָּכׁשּמׁשּברין
על־ ידי־ זה נפׁשֹו, לׂשבע אֹוכל ְְְִֵֵֶַַַַצּדיק
ׁשּום אין ואזי ּפנים, נׂשיאּות ְֲִִֵַַָהּוא
ּכי ּפנים, להעּזי ּוׂשררה ְְְִִִֵַָָָָּפקידּות
ּפנים, מהסּתרת רק הּוא ְְִִֵַַַָָָָיניקתם

וזהּו ּכּנ"ל. אכילה ּתאות (משליעל־ ידי ְְֲֲִֵֶַַַַַָ
וׂשבעיט) רע, יּפקד ּבל ילין וׂשבע :ְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

לׂשבע אֹוכל צּדיק ּבחינת זה – ְְִִִֵֶַַַָילין
– רע יּפקד ּבל על־ ידי־ זה, ְְִֵֵֶַַַָָנפׁשֹו;
להרע, והתמּנּות ּפקּדה ׁשּום ְְְְִֵֶַַָָֻׁשאין

וכּנ"ל: ּפנים להעּזי ְְְְִֵַַַַָָּדהינּו

להעּזיּוכׁשּנֹופלד והּכבֹוד הּמלכּות ְ ֶ ֵ ְְְֵַַַַָָ
היא אזי ּכּנ"ל, ֲִִַַַָּפנים

אֹותצדקּבחינת ּכי יּודהּואצּדיק. ְִֶַ ֶ ִַ ִ 
מןנּון, ּפנים ּבהחזרת היא ְְְִִִַַַָָוהּיּוד

מלכּות, ּבחינת ׁשהיא צ), (ּכזה: ְְִִֶֶַַַָהּנּון,
עב)ּבחינת יּנֹון(תהלים ׁשמׁש לפני : ְְִִִֵֶֶַ
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ּפנים,(א)ׁשמֹו הסּתרת ּבחינת הינּו , ְְְְִִַַַַָָ
וזה ּכּנ"ל. ּפנים להּכבֹוד ׁשאין ְְְְִֵֶֶַַַַָָּדהינּו

ׁשהּכבֹודהּדלת,ּבחינת ּדהינּו ְִַַ ָ ֶ ְְֶַַָ
אל ונפלה ונּדלּדלה, אזלא ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָוהּמלכּות
ּכּנ"ל. ּפנים העּזי ׁשהן אחרא, ְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָהּסטרא

ה ּבחינת ּכׁשהּמלכּותּקּוף,וזה הינּו ְְְְְִֶֶַַַַַ
ּכקֹוף היא ונּדלּדלה, אזלא ְְְְְְִִַַַָָָוהּכבֹוד
ההא, רגל ׁשּנתארְך ּדהינּו אדם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבפני

ּדה קּוף, מהרגלונעׂשה ׁשּנתארְך ינּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבבחינת ה)למּטה, רגליה(משלי : ְְְִִֶַַַָָ

ּכי מּמּנה. ויֹונקים מות, ְְְִִִֶֶָָיֹורדֹות
ּכּנ"ל, ּביניהם נפל והּמלכּות ְְֵֵֶַַַַַַָָהּכבֹוד
מות; יֹורדֹות רגליה ּבחינת: היא ְְְֲִִֶֶַַַַָָואזי
צריכין ּדקדּׁשה מלכּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִֶַַָֻּדהינּו
ּכׁשּיׂשראל ּכן ועל מהם. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָלקּבל
לצרְך ּתּקיפּות, איזה לפעל ְְְִִִִֵֶֶַֹֹצריכין
לקּבל צריכין הּקדֹוׁש, ּדתנּו ְְִִִֵֵַַָָקּיּום
העּכּו"ם: מּמלכּות והּממׁשלה ְְְִֶַַַַַָָָֹהּכח

הּכבֹודוצריה את להעלֹות ְ ָ ִ ְֲֶַַָ
וזה מהם, ְְְֵֶֶַַוהּמלכּות

ּבבחינת צדקה, על־ ידי י)נעׂשה :(משלי ְְְֲִִֵֶַַַָָ
מּמות ּתּציל ׁשעל־(ב)צדקה ּדהינּו , ְְְִִֶֶַַַָָָ

אֹותּה ּומּצילין מעלין צדקה, ְְֲִִִֵַַָָָידי
ועֹוׂשין מות, יֹורדֹות רגליה ְְְְִִִֶֶַַָָמּבחינת

צדקה.מ היאּצדק צדקה ּכי ִֶ ֶ ְ ָ ָ ְִִָָ
הּצדקה ּכי חסדים, חמּׁשה ְְֲֲִִִִַַָָָָּבחינת
ׁשאמרּו ּכמֹו חסד, ּבחינת ְְְִִֶֶֶַָהיא

לברכה זכרֹונם מט:)רּבֹותינּו אין(סוכה : ְְִִֵֵַָָָ
חסד לפי אּלא מׁשּתּלמת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָהּצדקה

לצדקה לכם זרעּו ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָׁשּבּה,
ּבחינת ועל־ידי חסד. לפי ְְְְְְִִִֵֶַַָוקצרּו
מֹוסיפין על־ידי־זה חסדים ְֲֲִִִִֵֶַַָָהחמּׁשה

מה, צדקה.ונעׂשית ּוכנגדּצדק ְֲִֵֶַ ֶ ְ ָ ָ ְֶֶ
ּבּתֹורה נזּכר ּפעמיםחמׁשזה ְִֶַַָָ ֵ ְִָ

חסדים,צדקה, החמּׁשה ּכנגד ְ ָ ָ ְֲֲִִֶֶַָָ
ּכּנ"ל. צדקה ּבחינת ּבחינתוזהׁשהּוא ְְְִֶַַַָָ ֶ ְִַ

מא) צדק(ישעיה מּמזרח העיר מי :ְִִִִֵֶֶָ
– מּמזרח העיר מי לרגלֹו, ְְְְִִִִִֵֵַָָיקראהּו

ּבבחינת צדקה, ּבחינת מג)זה :(שם ְְְִִִֶַַָָ
ּבחינֹות זרעָך, אביא יוד)מּמזרח :(הושע ְְְִִִִֶַָָ

על־ידי־זה: וכּו'. לצדקה לכם ְְְְִִֵֶֶַָָָזרעּו
ׁשעל־ידי הינּו, – לרגלֹו יקראהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָצדק
את קֹורא הּצדק אזי ְֲֵֶֶֶַַַָָהּצדקה,
הרגלין את ׁשּמעלין ְְֲִִִֶֶַַַָָהרגלין,
ּכּנ"ל. וכּו' יֹורדֹות רגליה ְְְְִִֶַַַַָמּבחינת:

נח)תּבחינוזה לפניָך(ישעיה והלְך : ְ ֶ ְְְִֶַַָָ
לילְך, יּוכל ׁשהּצדק ּדהינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַצדקָך;
ׁשהם הרגלין, ׁשּמעלין ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָהינּו
לפניָך. והלְך וזה: ההליכה. ְְְְֲִֵֶֶַַָָָּכלי
הּכבֹוד את מעלין ּכי ּדיקא, ְְֲִִֶֶַַַָָָלפניָך

ּכּנ"ל: הּפנים אֹור אל ְְִֶַַַַַָוהּמלכּות,

הּכבֹודואזי,ו את ּכׁשּמעלין ַ ֲ ַ ְֲִֶֶַַָ
יֹוצא אזי ְְֲֵַַַוהּמלכּות,
העּזי מּבין אחרא, הּסטרא מן ְֳִִִֵֵַַַָָָָָהּכבֹוד
הּמביני אל הּכבֹוד וחֹוזר הּנ"ל, ְְִִֵֵֶַַַַָָּפנים
העּזי אל הּכבֹוד נפילת הפְך ְִֵֶֶֶַַַַָָָמּדע,
לא רעים הּמה נקראים: ׁשהם ְִִִִֵֵֶָָָֹֹּפנים,
הּמביני אל חֹוזר ועכׁשו הבין, ְְְְִִֵֵֶַַָָָידעּו

מלכות.(‡) לשון ינון קיג.(·)פרש"י בחוקותי זוהר עיין
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אלואזי,מּדע. הּכבֹוד ּכׁשחֹוזר ַַָ ֲ ַ ְֵֶֶַָ
ממׁשלּתם ּבתחּלת מּדע, ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּמביני
יניקת עּקר ּכי מחלקת. ְֲֲִִִֶֶַַַַֹנעׂשה
ּדהינּו מּדע, הּמביני מן הּוא ְְְְִִִֵַַַָָהאֹויבים

ּבבחינת הּמח, לב)מן מראׁש(דברים : ְִִִֵַַַֹֹ
הּמח ׁשּמן הינּו אֹויב, ְְִֵֶַַַַֹּפרעֹות
האֹויבים ּכל נתּגּלין מּׁשם ְְִִִִֶַָָָָֹׁשּבראׁש,
מֹותרֹות, ּבהּמח יׁש ּכי ְְְִִֵַַַָֹוהּׂשֹונאים.
יֹוצאין ׁשּבּמח הּמֹותרֹות אּלּו ְִִֵֶֶַַַָֹׁשּמן
האֹויבים. יֹונקים ּומהם ְְְִִֵֶַָָהּׂשערֹות,
הּמֹותרֹות ּכל ׁשּכלה עד יֹונקים ְְִֵֶֶַַָָָוהם
יניקה, להם אין ואזי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּבּמח,

ראׁשוזהונֹופלים. קריחת ּבחינת ְְְִ ֶ ְְִִַַֹ
וׁשכיְך ׁשקיט מחא ּבסבי ּכי ְְְִִִִֵֵָָָָֹזקנים,

קכח:) דף רבא באדרא ׁשּדעת(כ"ש הינּו ,ְֶַַַ
להם ואין וצלּול, צח ְְְִֵֵֶַַָָהּזקנים
נֹופלים ּכן ועל ּבּמח, ְְִֵַַַָֹמֹותרֹות
ּכּנ"ל. יניקה להם אין ּכי ְְִִֵֶַַַָָָהּׂשערֹות,

ּכן ׁשּביןועל הּפרּוד על־ ידי ְ ַ ֵ ְֵֵֵֶַַ
אריכת להם יׁש על־ ידי־ זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָהּׂשֹונאים,
עד יֹונקים הם ּכי ּביֹותר. וקּיּום ְְְְִִִֵֵַַזמן
ואזי ׁשּבּמח, הּמֹותרֹות ּכל ְֲִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיכלה
צח הּדעת ויהיה הּמֹותרֹות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָּכׁשּיכלה
להם יהיה לא ּכי יּפלּו, אזי ְְְֲִִִֶֶַָָֹוצלּול,
ׁשּיׁש הּפרּוד ועל־ ידי יניקה, ְְְִֵֵֵֶַַָעֹוד
הרּבה, לינק ּכח להם אין ְִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּביניהם,
על־ ידי־ ועל־ ּכן מעט, מעט ְְְְְְִֵֵַַַַויֹונקים
ׁשּיגמרּו עד יֹותר, זמן מאריכין ְְְֲִִִֵֶֶַַַזה
אבל הּמֹותרֹות. ּכל ֲִַָָָֹלינק
אזי יחד, הּׂשֹונאים ְְְְֲִִִֶַַַַַּכׁשּמתחּברין

ּבמהרה יֹונקים ואזי הרּבה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָיֹונקים
ּכּנ"ל: ונֹופלים הּמֹותרֹות וזהּכל ְְְִַַַָָ ֶ 

ׁשּנמצאין קלּועין ׂשערֹות ְְְְִִִִֶַָָּבחינת
קאלט ׁשּקֹורין אדם, יניס,ּבבני ְְִִִִֵֶָָָ

רק לקּצצם, חֹוׁשׁשין ְְְִֶַַָָָׁשהעֹולם
הרּבה ּכׁשּיׁש הינּו, מאליהם. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּיּפלּו
ּבטבע מטּבע אזי ּבּמח, ְְֲֶַַַַָָֹֻמֹותרֹות
ּכדי קלּועין, ׂשערֹות ׁשּיצאּו ְְְְִֵֵֶָָָָהאדם,
והתחּברּותם קליעּותן ְְְְְִִֵֶַַָָׁשעל־ידי
ּכל לינק ויּוכלּו ויקּבלּו, ּביֹותר ְְְְְִִִֵַָֹיינקּו
אין ּכן ועל ׁשּבּמח. הרּבה ְְֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹותרֹות
להּזיק יּוכלּו ּכי זמּנם, קדם ְְְְִִִִֶַַָָֹנקצצין
ּבתֹוכֹו ׁשּיּׁשאר על־ ידי ְְְִֵֵֶַַַָֹלהּמח,
יהיה ׁשּלא על־ ידי ְְִֵֶֶַַָֹהּמֹותרֹות,

אֹותן: לינק קלּועין וזההּׂשערֹות ְְְִִַָָֹ ֶ 
יתרה. ּבינה ּבּה ׁשּנתן מלּמד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבחינת:
מֹותרֹות ּבחינת הינּו יתרה, ְְְְִִֵַַָָּבינה
הּׂשערֹות, יֹונקין ׁשּמּׁשם ְְִִִֶַַָָֹהּמחין,
וזהּו: ּכּנ"ל. האֹויבים יניקת ְְְִִִֶֶַַַָָׁשּמּׁשם
וכּו'. לחּוה ׁשּקלעּה מלּמד אמר ְְְְְֵֶַַַַָָָָוחד
על־ידי ּכי ּפליגי, ולא הְך ְְְְִִֵֵַַַָהינּו
ּבינה ּבחינת ׁשּזה ׁשּבּמח, ְִִֶֶֶַַַָָֹמֹותרֹות
קלּועין, ׂשערֹות ּבא מּזה ּכּנ"ל, ְְְִִֵֶַַָָָיתרה

ּכּנ"ל. לחּוה ׁשּקלעּה ּכי[ּבחינת ְְְִִֶַַַַָָָ
ׁשהיא חּוה, ּבחינת הּוא ְִִֶַַַָָהּכבֹוד

ּבחינת ׁשהיא הּנ"ל, ג)הּצלע :(בראשית ְִִֵֶַַַַָ
ּכּנ"ל חי ּכל (שמואל־ אּבחינתוזה:]אם ְֵַַָָ ֶ ְִַ

ּבתֹוְךכה) יקּלעּנה איביָך נפׁש ואת :ְְְְְֶֶֶֶֶַָֹ
קלּועין ׂשערֹות ּבחינת הּקלע; ְְְִִַַַַָָּכף
התחּברּות ּבחינת הינּו ְְְְִִַַַַַהּנ"ל,
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מּפלּתם הּוא ׁשעל־ ידי־ זה ְְְִֵֶֶַַַַָהּׂשֹונאים,
ַַּכּנ"ל:

אלואזי,ז חדׁש הּכבֹוד ּכׁשּבא ַ ֲ ַ ְֶֶַָָָָ
נפׁש ּבתֹוכֹו ּומלּבׁש ְְֶֶָָָָֻהאדם
להֹוליד לראֹות צריְך ּכּנ"ל, ְְְִִִִַַָָֻּדקדּׁשה
הֹולדה. קּׁשּוי ּבלי ּבנקל, הּנפׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָאת
ּכּנ"ל, חי ּכל אם היא הּכבֹוד ִִֵַַַָָָּכי
ּבמעי ּכעּבר ּבּה מלּבׁשת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻֻוהּנפׁש
וׁשלֹום, חס ּכׁשּיׁש, ולפעמים ְְְְִִִֵֶַָָאּמֹו.
להסּתּלק יכֹולין לילד, קּׁשּוי ְְְְִִִִֵֵֵַַּבחינת
והּולד, האם וׁשלֹום, חס ְְְֵֵֶַַָָָָׁשניהם,
לפעמים אֹו והּנפׁש. הּכבֹוד ְְְְִִֶֶַַַָָּדהינּו
ּכפי וׁשלֹום, חס מהם, אחד ְְְִִֵֵֶֶַַָָנסּתּלק
לראֹות וצריְך לילד, הּקּׁשּוי ְְְִִִִֵֵַַָענין

ואחר־ּכְך,להֹוליד קּׁשּוי. ּבלא ּבנקל, ְְְְִִֵַַָָֹ
את לגּדל צריְך הּנפׁש, ְְִֵֶֶֶֶַַָָּכׁשּנֹולד
ּדהינּו אּלּו, ּבחינֹות ּוׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַהּנפׁש.
יראה על־ידי נעׂשין והּגּדּול. ְְְֲִִִֵַַַַָָָההֹולדה
יד – ידים ׁשּתי ּבחינת ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָואהבה,
ההֹולדה ּכי החזקה. ויד ְְֲִַַַָָָָָָהּגדֹולה

ּבבחינת הּיראה, על־ידי (תהליםנעׂשית ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּיֹולדה.מח) חיל ׁשם אחזתם רעדה :ְֲִֵַַָָָָָָ

אֹותּה מגּדילין אזי ׁשּנֹולד, ְְֲִִֶַַַַַָואחר
ּבבחינת האהבה, ב)על־ידי :(בראשית ְְֲִִֵַַַָָ

והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ְְִֵֶֶַַָָָאּלה
ׁשהּוא ּבהּבראם, הינּו ְְְְְִִֶַָָָָּבהּבראם,
אזי וההֹולדה, הּבריאה ְְְֲִַַַַַָָָלאחר
ּבחינת על־ ידי אֹותּה ְְְְִִֵַַַָמגּדלין
ּבחינת אהבה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָאברהם,

וזהּו: ימין. –יד ּבהּבראם ְְִֶַָ ִ ָ ְ ָ 

יב)ּכּמּובאּבאברהם פרשה רבה ,(בראשית ְ ַ ְ ָ ָ ַָ
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. כט)הינּו הימים־ א :(דברי ְְְִֶַַַַ

ּבחינת הינּו ּבּכל, מֹוׁשל ְְְִֵַַַַָֹואּתה
מלְך ּבחינת והּמלכּות, ְְְְִֶֶֶַַַַָָהּממׁשלה
הּנפׁש. מלּבׁש ׁשּׁשם הּנ"ל, ְֶֶֶַַַַָָָֻהּכבֹוד
לגּדל ּובידָך ּוגבּורה, ּכח ְְְְְְֵַַָָָֹּובידָך
הּידים ׁשּתי ּבחינת הינּו לּכל, ְְְְִִֵֵַַַַַַָֹּולחּזק

–ּכּנ"ל. ּוגבּורה ּכח ּבחינתּוביד זה ְַַ ָ ְ ַֹ ְ ָ ְִֶַ
החזקה, –יד ּולחּזק לגּדל זהּוביד ְֲַָָָ ָ ְ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ֶ

ּבחינת ׁשעל־ ידי הּגדֹולה. יד ְְְְִִֵֶַַַַָָּבחינת
ּומגּדלין מֹולידין אּלּו, הּידים ְְְִִִִֵֵַַַָׁשּתי
וזה ּכּנ"ל. ּבהּכבֹוד הּמלּבׁשת ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּנפׁש
ואּתה אצל ׁשּנֹותנין הּצדקה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבחינת

ּבּכל ּבּכּונֹות)מֹוׁשל ׁשּמּובא ּכי(ּכמֹו , ְִֵֶַַַָָֹ
את ּומעלין מֹוציאין הּצדקה, ְְֲִִִֵֶַַַָָעל־ ידי

ּכּנ"ל: והּממׁשלה ּבחינתוזההּכבֹוד ְְְֶַַַַָָָ ֶ ְִַ
כט) וקׁשּתי(איוב עּמדי חדׁש ּכבֹודי :ְְְִִִִַָָָ

ּכבֹוד ּכׁשּמּגיע הינּו, תחליף. ְְְֲִִִֶַַַַָָּבידי
להחליף צריְך אזי האדם, אל ְֲֲִִֶַַָָָָָָחדׁש
ּבחינת על־ ידי הּקּׁשּוי, ְְְֲִִִֵַַַַּולהעביר
ּבידי וקׁשּתי וזהּו: הּנ"ל. ְְְְִִִֶַַַַָָידים
חֹולפת הּידים, ׁשעל־ידי ְֲִִֵֶֶֶַַַַָתחליף;

ּכּנ"ל: לילד הּקּׁשּוי וזהועֹוברת ְְִֵֵֶֶַַַ ֶ 
ׁשם ׁשהּוא אקי"ק, ׁשם חּלּוף ְִִֵֵֶַּבחינת
ׁשעל ידָך, ּבגימטרּיא ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַָָבוכ"ו,
ׁשל ּבּכּונֹות ועּין ּכּידּוע. ההֹולדה ְֵֶַַַַַַָָָָָידֹו

ּבּכל: מֹוׁשל ְֵַַָֹואּתה

הּנפׁש,ולפעמיםח אל עיפּות יׁש ְ ִ ְ ָ ִ ֲֵֵֶֶֶַ
ׁשּנתרח קהעל־ידי ְְֲִֵֶַַָ

וצריְך ּכּנ"ל. הּכבֹוד ּדהינּו ְְְִִֵַַַַָָָמאּמּה,
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מים על־ ידי ּולהבריאּה ְְְְֲִִֵַַַַָָלהחיֹותּה
ּבבחינת כה)קרים, קרים(משלי מים : ְִִִִִַַָָ

ּכׁשּמתּפּללין הינּו עיפה; נפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָעל
הּנפׁש נתרחק על־ידי־זה לב, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַֹּבלא

ּבבחינת הּכבֹוד, כט)מן :(ישעיה ְִִִַַָ
ּכי וכּו'. רחק ולּבֹו ּכּבדּוני ְְְְִִִִִִַָָּבׂשפתיו
ּכמֹו הּנפׁש, ּבחינת זה הּלב ְְִֵֶֶֶַַַַַָּכּונת

כה)ׁשּכתּוב נפׁשי(תהלים ה' אליָך : ְִֵֶֶַָ
אבל אכּון. לּבי רׁש"י: ּופרּוׁש ֲֲִִִֵֵֶַַָָאּׂשא,
אזי הּתפּלה, מּדּבּורי רחֹוק ְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשהּלב
ׁשהּוא הּנפׁש, התרחקּות ּבחינת ְְֲִִֶֶֶַַַהּוא
ּבבחינת: הּכבֹוד, מן הּלב, ְְִִִִֵַַַַָּבחינת
יׁש ואזי רחק, ולּבֹו ּכּבדּוני ְְְֲִִִִִֵַַַָָּבׂשפתיו
להבריאּה וצריְך הּנפׁש, אל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָעיפּות

ּכּנ"ל. קרים מים קרים,ּומיםעל־ידי ְִִֵַַַַַָ ִ ִָ
רעמים. ּבחינת על־ ידי ְְְְְִִִֵַַַָמקּבלין
ּׁשּנֹותנין מה על־ידי נעׂשין ְְְֲִִִֵֶַַַָּורעמים
ּכמֹו ּתלמּודֹו, ׁשּׁשכח לזקן ְְְֵֶַַָָָּכבֹוד

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ּתלמּודֹו,ח:) ׁשּׁשכח ּבזקן הּזהרּו :ְְֲִֵֶַַָָָ

ועל־ ידי־ זה ּולכּבדֹו. לּזהר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּצריְך
מים ּבאים ּומּׁשם רעמים, ְֲִִִִִַַָָָנעׂשין

ּכּנ"ל. הּנפׁש להחיֹות ּכיקרים ְֲִִֶֶַַַַָ 
ׁשּיֹוצאין על־ ידי נעׂשין, ְְְֲִִִֵֶַַָָהרעמים
ּבתֹוְך ּובאים חּמים, וקיטֹורים ְְִִִִִֵַָאדים
ועל־ ידי־ זה ׁשם, ונתלהבים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהענן,
הרעם. קֹול נׁשמע ּומּזה הענן, ְְִִִֶֶַַָָָָָנקרע
ׁשעל־ ידי־ זה הרעמים, ְְְִֵֶֶַָָֻּופעּלֹות
מקֹום ּכל ׁשל הּמים ְְִִִֶַַַָָנתחּלקין
ּבמּדה להׁשקֹותֹו, הּצריְך ּכפי ְְְְִִִַַָָָּומקֹום,

הּמקֹום, לפי הראּוי ּכפי ְְְְִִִַָָָָּובמׁשקל,
קד)ּבבחינת רעמָך(תהלים מּקֹול : ְְִִִַַַ

אל בקעֹות ירדּו הרים יעלּו ְְֲִֵֵֵֶַָָָיחפזּון,
כן, ּכמֹו להם. יסדּת זה ְְְֵֶֶַָָָמקֹום
ׁשּׁשכח לזקן ּכבֹוד ְְְִֵֶֶַָָָּכׁשּנֹותנין
עננין ּבחינת הּוא והּׁשכחה ְְְְֲִִִַַַָָּתלמּודֹו,
לֹו ּוכׁשּנֹותנין עינין, על ְְְְִִִֵֶַַָּדמכּסין
אׁש, ּבחינת הּוא והּכבֹוד ְְִֵַַָָּכבֹוד,

כד)ּבבחינת ּכאׁש(שמות ה' ּוכבֹוד : ְְְִִֵַ
ּבבחינת הענן, ּבתֹוְך ּבא והּוא ְְְִִֶֶֶַָָָֹאכלת;

טז) הינּו(שם ּבענן; נראה ה' ּוכבֹוד :ְְְִֶַָָָ
על ּדמכּסין העננין ּבחינת ְְְְֲִִִַַַָָָּבתֹוְך
נעׂשין ּומּזה הענן, נקרע ואזי ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָעינין,

ּבבחינת רעמים. כט)ּבחינת אל(תהלים : ְְְִִִִֵַַָ
רּבים, מים על ה' הרעים ְִִִִַַַַָהּכבֹוד
ּכּנ"ל. רעמים נעׂשין הּכבֹוד ְְֲִִֵֶַַַַַָָׁשעל־ידי
ּדהינּו רּבים, מים יֹוצאין ְְְֲִִִַַַַַואזי
ׁשּנקרע על־ידי הּזקן, ּדעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתּגּלה
ּכּנ"ל, העינין על המכּסה ְִֵֶֶַַַַַָָָהענן

יא)ּבבחינת הארץ(ישעיה מלאה ּכי : ְְִִִֶַָָָָ
וזהּו מכּסים, לּים ּכּמים וכּו' ְְְִִֵֶַַַַָָּדעה
ּבחינת והם הּנ"ל, רּבים מים ְְְִִִִֵַַַַַַּבחינת
מחּיין ידן ׁשעל קרים, ְִִִֶַַַָָָמים

ּכּנ"ל: הּנפׁש את ועל־ ידיּומבריאים ְְִִֶֶֶַַַַ ַ ְ ֵ 
הּדעת מימי נתחּלקין הרעמים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאּלּו
מה לפי לֹו, ּכראּוי ואחד אחד ְְְִֶֶַָָָָָלכל
להחיֹות קרים, מים לקּבל ְְֲִִִֵֶַַַָָּׁשּצריְך
הּלֹומד ׁשּבין החּלּוק וזה נפׁשֹו. ְְִֵֵֶֶֶַַַאת
אמת. צּדיקי מּפי לׁשֹומע הּספר, ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַמן
יֹודע אינֹו הּספר, מן ּכׁשּלֹומד ְִִֵֵֵֵֶֶַַּכי
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נפׁשֹו. להחיֹות ללמד ׁשּצריְך ְְְֲִִִֶַַַָֹהּׁשעּור
אזי הּצּדיק, מּפי ּכׁשּׁשֹומע ְֲֲִִִֵֶַַַַָאבל
לפי קרים מים ּבחינת לֹו ְְְִִִִִַַַַָמׁשּפיע
על־ידי מדרגתֹו, לפי לֹו, ְְְִֵֵַַָָָהראּוי

ּכּנ"ל: הרעמים ְְִִַַַָָּבחינת

ּומתּקניןואּלּו מחּיין קרים הּמים ְ ֵ ְְְִִִִַַַַָ
על־ עיפה ׁשהיתה הּנפׁש, ְֲֵֶֶֶֶַַָָָאת
על־ידי הּכבֹוד, מן ׁשּנתרחקה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָידי
ּכי ּכּנ"ל. הּלב ּכּונת ּבלא ְְִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשהתּפּלל
הינּו הּזקנים, מן החכמה ְְְְְִִִֵַַַַָָהסּתּלקּות
הּנ"ל, ּתלמּודֹו ׁשּׁשכח זקן ְְִִֵֶַַַַַָָמּבחינת
ּׁשּמתּפּללין מה על־ ידי נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַזה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו לב, כט)ּבלא בישעיה :(שם ְְֵֶָֹ
מּמּני, רחק ולּבֹו ּכּבדּוני ְְְִִִִִִִֶַָָּבׂשפתיו
העם את להפליא יֹוסיף הנני ְְְִִִִֵֶַָָָלכן
חכמת ואבדה ופלא, הפלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָהּזה
ּכן, ועל ּתסּתּתר. נבניו ּובינת ְְְֲִִֵַַַָָָָֹחכמיו
ׁשּׁשכח לזקן ּכבֹוד ׁשּנֹותנין ְְְִֵֵֶֶַַָָָעל־ ידי
ונתּגּלה חֹוזר ׁשעל־ידי־זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַּתלמּודֹו,
ּבחינת על־ ידי ּכּנ"ל, ְְְִֵַַַַָָחכמתֹו
ּבעצמֹו ׁשּבזה נמצא ּכּנ"ל, ְְְְִִֶֶַַַָָָָהרעמים
ׁשהתּפּלל על־ ידי ׁשּגרם הּפגם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָמתּקן
ׁשּגרם ּדהינּו הּלב, ּכּונת ְְְִֵֶַַַַַָָּבלי

הּזק מן החכמה ּכּנ"ל,הסּתּלקּות נים ְְְְִִִֵַַַַַָָ
להם, ׁשּנֹותן הּכבֹוד על־ ידי עכׁשו ְְִֵֵֶֶַַַָָָּכי
ּכן, ועל ּכּנ"ל. חכמתם ונתּגּלה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָחֹוזר
מים יֹוצאין ּבעצמֹו, על־ ידי־ זה ְְְְֲִִֵֶַַַַאזי
ׁשהיתה נפׁשֹו, את ּומחּיה ְְְִֶֶֶַַָָָקרים,

ּכּנ"ל: הּתפּלה ּפגם על־ידי וזהעיפה ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ ֶ 
לז)ּבחינת ּבקֹולֹו(איוב אל ירעם : ְְְִֵֵַַ

הרעמים ׁשּקֹול הינּו ְְְִִֶַָָָנפלאֹות;
ׁשהּוא הּנפלאֹות, ּבחינת את ְְְְִִִֶֶַַַָמתּקנין
מן החכמה הסּתּלקּות ְְְְִִִַַַָָּבחינת
יֹוסיף הנני ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָהּזקנים,
חכמת ואבדה ופלא הפלא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהפליא
הרעמים ועל־ ידי וכּו'. ְְְְֲִֵַָָָָחכמיו
חכמתם ונתּגּלה וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָנתּתּקנין,

ַַּכּנ"ל:

מיםואזי, על־ ידי הּנפׁש ּכׁשּמחּיין ַ ֲ ַ ְְְִִֵֶֶֶַַַַ
את ּגם מחּיין הּנ"ל, ְִִֶַַַַָקרים
ּפגם הּוא הּנפׁש ּפגם ּכי ְְֲִֶֶַַַָָהעצמֹות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ו)העצמֹות, ּכי(תהלים : ְֲִֶָָָ
ּכי מאד. נבהלה ונפׁשי עצמי ְְְְְֲֲֲִִִִַָָָֹנבהלּו
הּלב, ּבכּונת מתּפּללין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָעל־ ידי
על־ הּנפׁש, עיפּות הּוא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַׁשעל־ידי־זה
צריְך ּכי העצמֹות. ּפגם הּוא ְְֲִִֵֶַָָָידי־זה
הּתפּלה ּדּבּורי להרּגיׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָלהתּפּלל

ּבבחינת עצמֹותיו, לה)ּבכל ּכל(שם : ְְְִִַַָָָ
הּמים ועל־ ידי ּתאמרנה. ְְְְִֵַַַַַַָֹעצמֹותי
הּנפׁש, מחּיה ׁשעל־ידי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָקרים,
ּבבחינת העצמֹות, מחּיה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָעל־ ידי־ זה

כא) וזה(איוב יׁשּקה. עצמֹותיו ּומח :ְְְֶֶַַָֹֻ
כה)ּבחינת נפׁש(משלי על קרים מים : ְִִִֶֶַַַָ

מרחק. מארץ טֹובה ּוׁשמּועה ְְֲֵֵֶֶֶָָָָעיפה,
קֹול ּבחינת זה טֹובה ְְִֶַָָׁשמּועה

ּב עצמן ׁשּמׁשמיעין טֹוב,הרעמים, ְְְְִִִֶַַָָָ
מן הּנפׁש התרחקּות מתּקנין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַׁשהם
טֹובה ׁשמּועה ּבחינת: וזה ְְְִֶַַָָָהּכבֹוד,
מים ּבחינת ׁשּזהּו מרחק, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָמארץ
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מן ּבאים ׁשהם עיפה, נפׁש על ֲִִִֵֵֶֶֶַָָָקרים
טֹובה ׁשמּועה ּבחינת ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָהרעמים,

ּבחינת וזה טו)ּכּנ"ל. ׁשמּועה(שם : ְְְִֶַַַָ
ּבחינת ׁשעל־ידי עצם; ּתדּׁשן ְְְִֵֶֶֶַַַָָטֹובה
רעמים, ּבחינת ׁשהיא טֹובה, ְְְִִִֶַָָָׁשמּועה
ׁשהם קרים, מים ּבחינת ְִִִִֵֶֶַַָָׁשּמּׁשם
על־ ידי־ ּכּנ"ל, הּנפׁש ּומבריאין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַמחּיין
העצמֹות, ונתּדּׁשנין נתּתּקנין ְְְְְֲִִִִֶַַָָזה
ּכּנ"ל. יׁשּקה עצמֹותיו ּומח ְְְִִֶַַַַַָֹֻּבבחינת:
ּתּקּון ּכי ּכּנ"ל, עצם ּתדּׁשן ְְִִֶֶֶַַַָוזה:

ּכּנ"ל: העצמֹות ּתּקּון הּוא ֲִֶֶַַַָָהּנפׁש

לא ּכאן עד הּנפׁש" ּכׁשּמחּיין "ואזי ּתבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ(מן

ּכראּוי): ְִַָָנכּתב

כח)ּבחינתוזה הּבּכּורים(במדבר ּוביֹום : ְ ֶ ְְִִִַַ
קּׁשּוי ּבלי הּנפׁש הּלדת ּבחינת –ְְִִִֶֶֶֶַַֻ

ּבחינת ד)לילד, ּכמבּכירה;(ירמיה צרה : ְְְִִֵֵַַָָָ
הּוא וגם לילד, קּׁשּוי ּבחינת ְְִִֵֵֶַַׁשהּוא

ּבחינת הּנפׁש, ּגּדּול יב)ּבחינת :(זכריה ְְִִִֶֶַַַ
צער ׁשהּוא הּבכֹור, על ְְִֶַַַַָּכהמיר
ּבחינת זה – קדׁש מקרא ְְִִִֶֶַַָֹהּגּדּול.
ּכמֹו קדׁש, ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַָֹׁשהּכבֹוד,

כט)ׁשּכתּוב ּבכבֹודי,(שמות ונקּדׁש : ְְְִִִֶַָ
צדק ּבבחינת: הרגלין, את ְְִִִֵֶֶֶַַָקֹורא

ּכּנ"ל: לרגלֹו ּבאר):יקראהּו לא (והּׁשאר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹ

סז תפילה

¯˜Èz"˙BLÙ� ÏÚ ‡� ÏÓÁÂ ÒeÁ ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È "EÈ�ÈÚa ÈLÙ� ‡� ƒ«»«¿ƒ¿≈∆¿…»¡…«≈…≈¬««¬…»««¿
˙BLÙ� ÏÚ ÏÓÁÂ ÌÁ¯Â ÒeÁ .‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ·e ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈¿«¬ƒ«ƒ¿∆¿»¿»¿«≈«¬…««¿
˙BLÙ� ,E„B·Î ‡qk ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ‰ ˙BLÙ� ÌÈ�È�tÓe ÊtÓ ˙B¯˜È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒ««ƒ≈¿∆¿»
˙ÈÈ‰ ¯L‡ ˙B�BÈÏÚ ˙BLÙ� .ÏÚnÓ dBÏ‡ ˜ÏÁ ÌÈ‡¯˜p‰ ,EÓLa ÌÈÏeÏk‰ ˙BLB„¿̃«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆¡«ƒ««¿»∆¿¬∆»ƒ»
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ˙BLÙ� ,‰lÁz ‰·LÁÓa eÏÚ ¯L‡ ˙BLÙ� ,Ì„wÓ Ì‰a ÚLÚzLÓƒ¿«¿≈«»∆ƒ∆∆¿»¬∆»¿«¬»»¿ƒ»¿»∆≈¿«¿»
e¯ÓkÈ EÈÚÓ ‡� eÓ‰È .ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙‡¯·e zÎÏÓ� Ì‰a ¯L‡ ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏkÓƒ»»»À»¬∆»∆ƒ¿«¿»»»»∆»»∆¡»≈∆ƒ»¿
ÔË· ÈpÓ ÌÈÒÓÚ‰" ,ÌÈÓÈÚp‰Â ÌÈ·‰‡p‰ EÈ�a ÏÚ ,EÈˆÏÁ È‡ˆBÈ ÏÚ EÈÓÁ «̄¬∆«¿≈¬»∆«»∆«∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ»¬Àƒƒƒ∆∆
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ,ÌÈÁ‡ ,ÌÈ�a ,‰aÁ ÏL ˙B�BLÏ ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ ,"ÌÁ¯ ÈpÓ ÌÈ‡eNp‰«¿ƒƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ»»ƒ«ƒ≈ƒ«¬ƒ
BÓk ,Èn‡Â È˙BÁ‡Â Èza Ì˙‡¯˜L „Ú Ì·aÁÓ ÊÊ ˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯L‡ ˙B¯˜È‰ ˙BLÙ�¿»«¿»¬∆…»ƒ»»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿
ÈÚÓL" :¯Ó‡pL ,Èza d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»…»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ∆∆¡«ƒ¿ƒ
,È˙BÁ‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï ,"CÈ·‡ ˙È·e CnÚ ÈÁÎLÂ C�Ê‡ Èh‰Â È‡¯e ˙a«¿ƒ¿«ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«≈≈»ƒ…»≈«¿»«∆¿»»¬ƒ



797סז ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

Èn‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï ,"È˙n˙ È˙�BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ÈÏ ÈÁ˙t" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ…»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ
˙¯‡Ùz ˙¯˜È „B‰ ÏÚ ‡� ÌÁ¯ ."e�ÈÊ‡‰ ÈÏ‡ Ène‡Ïe ÈnÚ ÈÏ‡ eÚÓL" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ≈««¬ƒ«≈»«ƒ¿«ƒ¿∆∆
e�È˙BLÙ� ˙BÎLÓ� ÔÎÈ‰Ó zÚ„È „·Ï ‰z‡ ¯L‡k ,ÔBÈÏÚ‰ e�L¯La e�ÈLÙ� ˙M„¿̃À««¿≈¿»¿≈»∆¿«¬∆«»¿«»«¿»≈≈»ƒ¿»«¿≈
e�¯ÊÚÂ ,Ìlk ˙BM„w‰ Ïk ÏÚÂ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ‰ ˙B¯˜È‰«¿»»¿«¿»¿«¿»«»»»¿«»«¿ÀÀ»¿»¿≈
e�È˙BLÙ� ˙‡ ¯ÓLÏ ÊÚ ÏÎa ¯ab˙‰Ï ‰kÊpL ˙BizÓ‡‰ EÈ˙B�È�Áa e�ÚÈLB‰Â e�kÊÂ¿«≈¿ƒ≈«¬ƒ∆»¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿»…ƒ¿…∆«¿≈
‰M„˜a ,ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ C¯‡Ï ,e�Ïˆ‡ ‰˜ÈÊÁ‰Ï ,˙Ú ÏÎa ‰lÚÓe ‰ÏB„‚ ‰¯ÈÓLaƒ¿ƒ»¿»¿À»¿»≈¿«¬ƒ»∆¿≈¿…∆»ƒ¿»ƒƒ¿À»
‡ËÁ ˙‡¯ÈÂ ‰Â�ÚÂ ‰M„˜e ˙eLÈ¯Ùe ‰¯‰ËÂ ˙ei˜�e ˙eÊÈ¯Êa ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e¿»√»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»√»¿ƒ¿À»«¬»»¿ƒ¿«≈¿

.˙e„ÈÒÁÂ«¬ƒ

¯ÊÚ˙Â.˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙Ó‡a „B·k‰ ÔÓ Á¯·ÏÂ ˜Á¯˙‰Ï ‰kÊpL e�ÚÈLB˙Â e�Ï ¿«¬…»¿ƒ≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«ƒ«»∆¡∆¿«¿ƒ»ƒ
ÌÁ¯˙e .ÏÏk „B·k ÌeLÏ ‰cÓÁÂ ‰Â‡˙Â ÔBˆ¯ ÌeL e�zÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬∆««¿≈»¿«¬»¿∆¿»¿»¿»¿«≈
„B·k ‰ÊÈ‡ ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁ·e EÈÓÁ¯a e�Ï ÁÏLzL ˙Ú ÏÎa „ÈÓ˙ e�ÚÈLB˙Â e�ÈÏÚ»≈¿ƒ≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿«»¿«¬∆«¬»∆»«ƒ≈∆»
ÒÁ ÌÈ„kÏ� ‰È‰� Ï·Ï „‡Ó „‡Ó e�È˙BLÙ� ˙‡Â e�ÓˆÚ ˙‡ ¯ÓLÏ Ê‡ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ¿…∆«¿≈¿∆«¿≈¿…¿…¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«
Ba LnzL� ‡ÏÂ ,ÏÏk e�ÏÈ·La „B·k‰ ˙‡ Ïa˜� ‡ÏÂ .„B·k‰ È„È ÏÚ ÏÏk ÌBÏLÂ¿»¿»«¿≈«»¿…¿«≈∆«»ƒ¿ƒ≈¿»¿…ƒ¿«≈
Ïk ˙BÏÚ‰Ï ‰kÊ� ˜¯ ,„B·k‰Ó ÏÏk ‰‡�‰ ÌeL e�Ï ÚÈbÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk e�ÓˆÚ C¯ˆÏ¿…∆«¿≈¿»¿…«ƒ«»¬»»¿»≈«»«ƒ¿∆¿«¬»
.„·Ï BlL „B·k‰ ÏkL ÈÓÏ ,„B·k‰ CÏÓÏ „B·k‰ Ïk ¯ÊÁ�Â ,„·Ï EÈÏ‡ „B·k‰«»≈∆¿«¿«¬…»«»¿∆∆«»¿ƒ∆»«»∆¿»
Ïa˜Ï ‰kÊ� ˜¯ ,ÏÏk „B·k‰ ˙M„˜a ÌbÙ� ‡lL ‰�BÈÏÚ ‰¯ÈÓLa e�¯ÓL˙Â e�¯ÊÚ˙Â¿««¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»∆…ƒ¿…ƒ¿À««»¿»«ƒ¿∆¿«≈
e�˙Â‡z Ì‚t ÌeL ÈÏa „·Ï E˙„B·ÚÏÂ EÓLÏ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a „B·k‰ ˙‡∆«»ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿¿«¬»¿¿«¿ƒ¿««¬»≈
ÏÈ·La „B·k‰ ‡·È ‡lL L„Á „B·k e�Ï ÁÏLzL ˙Ú ÏÎa e�ÈÏÚ ÏÓÁ˙Â .ÏÏk¿»¿«¿…»≈¿»≈∆ƒ¿«»»»»∆…»…«»ƒ¿ƒ
ÒÁ ‰Ú¯Ï ‡ÏÂ ‰·BËÏ e�ÈÏ‡ „B·k‰ ‡·iL ‰kÊ� ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ LÙ� ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿∆∆«¿»«ƒ¿∆∆»…«»≈≈¿»¿…¿»»«
‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ˙BL„Á ˙BLÙ� ˙Ú ÏÎa Ïa˜Ï „B·k‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊpL ,ÌBÏLÂ¿»∆ƒ¿∆«¿≈«»¿«≈¿»≈¿»¬»ƒ¿À»¿»√»
ÁÏL˙Â ,‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ¯B‡ ˙BÙÒB˙a ˙Ú ÏÎa e�È˙BLÙ� Ïcb˙ÈÂ ÛÒBzÈÂ ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«≈«¿≈¿»≈¿¿¿À»¿»√»¿ƒ¿«
E˙¯B˙a ÌÈ·BË ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ C¯‡Ï ˙B¯˜ÈÂ ˙BLB„˜ ˙BL„Á ˙BLÙ� ˙Ú ÏÎa e�Ï»¿»≈¿»¬»¿ƒ»¿…∆»ƒ¿»ƒƒ¿»¿

:E˙‡¯ÈÂ E˙„B·ÚÂ«¬»¿¿ƒ¿»∆

ÔÎ·e˙Â‡z ˙Ó‡a ¯aLÏ ‰kÊpL ‰zÚÓ e�¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,e�ÚÈLB˙Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»≈¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆¿≈≈«»∆ƒ¿∆¿«≈∆¡∆«¬«
‰ÏB„‚ ‰M„˜a ËÚÓ ÏÎ‡Ï ,ËÚna ˜tzÒ‰Ï ‰kÊ�Â .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«À»∆¡…¿«ƒ¿À»¿»
e‰MÓ elÙ‡ ÏÎ‡Ï ÈÏ·Ï ,‰ˆÈ·k „ÚÂ ˙ÈfkÓ e�ÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„�e .epnÓ ˜tzÒ‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ∆¿«¿≈««¿≈ƒ««ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ∆¡…¬ƒ«∆
˙Â‡z ËÚÓ�e ,e�Ùeb Ìei˜Ï „·Ï ÏÎ‡�Â .Ûeb‰ Ìei˜ ÏÈ·La e�Ï Á¯În‰Ó ¯˙BÈ≈≈«À¿»»ƒ¿ƒƒ«¿…«¿«¿ƒ≈¿«≈«¬«
:·e˙kL BÓk ,‰M„˜c ÌLÙ� Ú·NÏ ÌÈÏÎB‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰kÊ�Â ,e�Ú·Ëƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»««ƒƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿À»¿∆»
:·e˙kL BÓk ,e�pÁ˙e ÌÈ�t e�Ï ‡OzL ‰kÊpL „Ú ,"BLÙ� Ú·BNÏ ÏÎB‡ ˜Ècˆ"«ƒ≈¿««¿«∆ƒ¿∆∆ƒ»»»ƒ¿»≈¿∆»

Â‰È ‡OÈ"„B·k‰ Ï‡ ÌÈ�t ˙¯‡‰ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â ."ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ ,EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰ ƒ»¿…»»»≈∆¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ∆»«»ƒ∆«»
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‰ÏÚ˙Â ,ÌÈ�t ˙efÚÓe ÌÈ�Ù ÈfÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ˙‡Â e�˙B‡ ÏÈv˙Â ,‰M„˜cƒ¿À»¿«ƒ»¿∆»«¿≈ƒ¿»≈≈«≈»ƒ≈«»ƒ¿«¬∆
˙e‡O�˙‰Â „B·k ÌeL Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯BcaL ÌÈ�Ù ÈfÚ‰ ÔÓ „B·k‰ ˙‡ ˜lÒ˙e¿«≈∆«»ƒ»«≈»ƒ∆«¿…ƒ¿∆»∆»¿ƒ¿«¿
ÏÈv˙Â ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .ÏÏk ‰¯¯Ne ˙epÓ˙‰Â ˙e„È˜Ùe¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»¿«≈»≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ
¯L‡k ,ÌÈÓ¯BbM ‰Ó e�Ï ÌÈÓ¯Bb‰ ,¯˜L ÏL ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰Â ÌÈ‚È‰�n‰ ÏkÓ e�˙B‡»ƒ»««¿ƒƒ¿«¿À¿»ƒ∆∆∆«¿ƒ»«∆¿ƒ«¬∆
e�„B·k Ïc .„‡Ó ‰L„˜c „B·k‰ „¯ÈÂ ÏÙ� ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa Èk ,zÚ„È „·Ï ‰z‡«»¿«»«¿»ƒ«¬≈»«ƒ»«¿»««»ƒ¿À»¿…«¿≈
ÈfÚ‰Â ÌÈ�¯˜M‰Â ÌÈÚL¯‰Â Ì"ekÚ‰ ÔÈa „B·k‰ ÏÙ�Â ,‰cp‰ ˙‡ÓËk e�eˆ˜LÂ ÌÈBba«ƒ¿ƒ¿¿À¿««ƒ»¿»««»≈»«¿»¿»ƒ¿««¿»ƒ¿»«≈
Ï‡¯NÈ EnÚÂ ,ÔÓˆÚÏ „B·k ÔÈ˜ÏBÁÂ „B·k‰ Ïk ÔÓˆÚÏ ÔÈÏa˜Ó Ì‰L ,¯BcaL ÌÈ�Ù»ƒ∆«∆≈¿«¿ƒ¿«¿»»«»¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿»≈

.ÒÏ˜Â ‚ÚÏÏe ÔBÈf·Ïe ‰t¯ÁÏ ˙Ó‡a ÌÈ˜Ècv‰Â ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ¿««ƒƒ∆¡∆¿∆¿»¿ƒ»¿««»∆∆

‡p‡,LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,‰ÏÒ „B·k‰ CÏÓ ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ‰Â‰È »»¿…»»≈«¬ƒ∆∆«»∆»«¬…«¿¿«»¿«»
‰ÏÚ˙Â ,Ì‰È�ÈaÓ „B·k‰ ˙‡ ‡ÈˆB˙Â ,Ì�BÓ‰Óe Ì‰Ó e�È˙BLÙ� ˙‡ Ïv‰Â¿«≈∆«¿≈≈∆≈¬»¿ƒ∆«»ƒ≈≈∆¿«¬∆
‰„¯ÈÂ d�B‡‚e d„B·k „¯e‰ ¯L‡ EfÚ ˙�ÈÎL ÏÚ ÌÁ¯˙e ,˙BtÏw‰ ÔÈaÓ „B·k‰ ˙‡∆«»ƒ≈«¿ƒ¿«≈«¿ƒ«À¿¬∆«¿»¿»¿»¿»
E˙eÎÏÓe E„B·Îe ,ÏB„b‰ E„B·kÓ EÈ�t z¯zÒ‰ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa Èk .‰ÏcÏc�Â¿ƒ«¿¿»ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«¿»»∆ƒ¿¿«»¿¿«¿¿
ÈfÚ‰Â ÌÈÚL¯‰Â Ì"ekÚ‰Ï „B·k‰ Ïk ÚÈb‰L „Ú ÏÙ�Â „¯ÈÂ ,ÏBÎÈ·k Ez‡Ó ˜Á¯˙�ƒ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿»¿»«¿»««∆ƒƒ«»«»¿»«¿»¿»ƒ¿»«≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯L‡ ÌÈ¯ÊÏ „B·k‰ Ïk CBÙ‰�Â ,"„‡Ó Ï‡¯NÈ ÏciÂ" .¯BcaL ÌÈ�Ù»ƒ∆««ƒ«ƒ¿»≈¿…¿«¬»«»¿»ƒ¬∆≈»∆≈∆
:Ì„‡ È�Ùa ÛB˜k ÔÈÓBc Ì‰L ,¯BcaL ÌÈ�Ù ÈfÚ‰ Ì‰L ,‰M„˜c ÌÈ�Ùe ÏÎNa¿≈∆»ƒƒ¿À»∆≈»«≈»ƒ∆«∆≈ƒ¿ƒ¿≈»»
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˙eÎÏn‰Â „B·k‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ïe ,¯BcaL ÌÈ�Ù ÈfÚ‰Â ÌÈÚL¯‰Â Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‰ÏLÓn‰Â¿«∆¿»»ƒ»¬¿»¿»ƒ¿»«≈»ƒ∆«¿«¬ƒ»«»¿««¿
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�Â ,‰M„˜c·È¯Ó e�ÏÈv˙Â ,„B·k‰ Ï‡ ÌÈ�t CÈLÓ‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ˙Â‡z ¯aLÏ ‰kÊ ƒ¿À»¿ƒ¿∆¿«≈«¬«¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ∆«»¿«ƒ≈≈ƒ
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סחתורה

ּומתאּויםּכל ּתאבים הּנפׁשֹות ָ ְְְִִִֵַַָ
ּבלבד לממֹון ולא ְְְְִַָָֹלממֹון,
אפּלּו אּלא אֹותֹו, ואֹוהבים ְְֲֲִִִִֶַָמתאּוים
ּבני ּדרְך הּממֹון, לֹו ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶַָָָָלהאדם
אֹותֹו, ולאהב אליו למׁשְך ְְֱִֵֶָָָֹֹאדם

ּכמֹו ממֹון, לֹו ׁשּיׁש ׁשאנּומחמת ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבחּוׁש, יד)רֹואין :(משלי ְְִֶָ

מחמת וזה רּבים. עׁשיר ְְֲֲִִֵֵֶַַָואֹוהבי
עליֹון, מּמקֹום ּבאה ְִֶֶֶֶַָָָׁשהּנפׁש
ּומתהּוה ּומׁשּתלׁשל ּבא ְְְִִֵֶֶַַַָָׁשהּממֹון
הּמקֹום התחלת ּבוּדאי ּכי ְְִִַַַַַָָָמּׁשם.
הּוא הּממֹון, מּׁשם ְְִִֵֶַַָָׁשּמׁשּתלׁשל
קדׁש, וׁשפע קדּׁשה ּבחינת ְְְְִֶֶַַַַָֹֻּבוּדאי
ּכדרְך למּטה, נתּגּׁשם ְְְְִֶֶַַַַָָָואחר־ּכְך
ּכן ועל ממֹון. ונתהּוה ְְְְְְִִֵֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות,
ׁשהּנפׁש מחמת לממֹון, ּתאבה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש
אְך מּׁשם. ּבא ׁשהּממֹון מּמקֹום ִִֶַַָָָָָָּבאה
להּממֹון, להתאּוֹות לבלי ְְְְִִִִַַָָצריְך
ּגנּות ּגדל ּפעמים ּכּמה ּכבר ְְְְִֶַַָָָָֹֹּכמבאר
ולאהב להתאּוֹות רק ממֹון, ְְְֱֲִֶַַַַָֹּתאות
ּומׁשּתלׁשל ּבא ׁשהּממֹון ְְִֵֶַַַָָָהּמקֹום
מכּבד רּבי זֹו ּובבחינה ּכּנ"ל. ְְִִִִֵַַַַָָמּׁשם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲִִֵֶַָעׁשירים,

לברכה פו)זכרֹונם ׁשּיׁש(עירובין מחמת , ְְֲִִֵֵֶַָָָ

ּגבֹוּה מּמקֹום ּבא ׁשהּוא ממֹון ִֶֶַָָָָָלהם
ַַּכּנ"ל:

להםודע, יהיּו יׂשראל ׁשּכל ׁשראּוי ְ ַ ְְִִֵֶֶֶָָָָ
אחת מּדה יׁש אְך ִֵַַַָָממֹון,
הּממֹון, מהם ּומאּבדת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּמפסדת
מאד ׁשּקׁשה מגּנה, רעה מּדה ְְְִִֶֶָָָָָֹֻוהיא
אחד ירצה אם ואפּלּו מּמּנה. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלהּנצל

ּתאותל ּבׁשביל ּובפרט מּמּנה, הּנצל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
את לֹו ּתפסיד ׁשּלא ּכדי ְְִֵֶֶַַָֹהּממֹון,
הּזאת רעה הּמּדה זה ּכל עם ִִֶַַַָָָָָֹהּממֹון,
ּובקטנּותֹו, ּבילדּותֹו עליו ְְְְְִֶֶַַַָָמתּגּברת
הּממֹון מּמּנּו מפסדת ְְְִֵֶֶֶֶַַַָועל־ ידי־ זה
רעה והּמּדה לֹו. ׁשּיהיה ראּוי ְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשעל־ ידי־ זה הּכעס, מּדת הּוא ְִִֵֶֶַַַַַַההיא
ּכי לֹו. הראּוי הּממֹון ּומאּבד ְְִִֵַַַָָָמפסיד
ההׁשּתלׁשלּות ׁשרׁש ְְְְִִִֶַַַֹּבבחינת
מּמקֹום הּממֹון, ְְִִֵֶַַָָׁשּמׁשּתלׁשל
אחת ּבחינה הּוא מּׁשם, ְְְִִִֵֶַַַָָׁשּמׁשּתלׁשל
ּדבר, הּבעל ּכן ועל מּמׁש. הּכעס ְִֵַַַַַַַַָָָעם
ׁשפע ויֹורד ׁשּמׁשּתלׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַּכׁשרֹואה
יֹורד אזי ממֹון, לֹו ׁשּיהיה ְֲִֵֶֶַָָָָלאדם
מּבחינת לֹו ועֹוׂשה ּכעס, לֹו ְְְִִִֶַַַַּומזמין
אליו ׁשּיֹורד והׁשּתלׁשלּות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָההׁשּפעה
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מּמּנּו לֹו עֹוׂשה ממֹון, לֹו ְִִֶֶֶֶָׁשּיהיה
ּבחינה מּמׁש הּוא הּכעס ּכי ְִִַַַַַַָָּכעס.
ּבמקֹום הּממֹון, עם אחד וענין ְְְִִִֶַַַָָָאחת
ּביניהם ואין ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹׁשרׁש
יֹורדים ׁשניהם ּכי הפרׁש, ְְְִִֵֵֶֶׁשּום
אחד מּמקֹום ונמׁשכין ְְְִִִִֶָָָמּגבּורֹות,

ּבבחינת לז)מּמׁש, זהב(איוב מּצפֹון : ְִִִַַָָָָ
ּוכתיב א)יאתה; ּתּפתח(ירמיה מּצפֹון : ְֱִִִֶֶַָָ

ּכמֹו ּכעס, ּבחינת הינּו ְְְִַַַַָָָהרעה;
יא)ׁשּכתּוב מּלּבָך(קהלת ּכעס והסר : ְִִֵֶֶַַָָ

הּממֹון ּכי מּבׂשרָך. רעה ְְֲִִֵֶַַָָָָוהעבר
ּכמֹו חֹומה, ּבחינת היא ְְְֲִִִַָָוהעׁשירּות

יח)ׁשּכתּוב עּזֹו(משלי קרית עׁשיר הֹון : ְִִֶַָָֻ
הּוא והּכעס וכּו'. נׂשּגבה ְְְְִַַַָָָּוכחֹומה

ׁשּכתּוב ּכמֹו החֹומה, כה)קלקּול :(שם ְְִֶַָָ
אין אׁשר איׁש חֹומה, אין ּפרּוצה ְֲִִֵֵֶָָעיר
ּכׁשרֹואה ּדבר, והּבעל לרּוחֹו. ְְְְֶֶַַַַָָָמעצר
ׁשל ׁשפע הׁשּתלׁשלּות לאדם ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּיֹורד
אזי ּכּנ"ל, חֹומה ּבחינת ׁשהּוא ְֲִֶַַַַָָממֹון,
ההׁשּתלׁשלּות מּזה לֹו עֹוׂשה ְְְִִֶֶַַהּוא
לכעס, ּדבר לֹו ׁשּמזמין ְְִִֶַַַָָֹּכעס,
על־ידי החֹומה ּבחינת ְְְְְִִֵֵַַַַָונתקלקל
הם והּממֹון הּכעס ּכי ּכּנ"ל, ְִֵַַַַַַַַַָהּכעס
ההׁשּתלׁשלּות ּבׁשרׁש אחת ְְְְְִִֶַַַַָֹּבחינה
לֹו מהּפְך ּבקל ּכן ועל ְְְֵֵַַַַַּכּנ"ל,
ׁשהּוא ממֹון, ׁשל ׁשפע ְְְִֶֶֶַַַָההׁשּתלׁשלּות
הפְך ׁשהּוא לכעס, חֹומה, ְְִֶֶֶַַַָּבחינת

לֹו ועֹוׂשה חמה,החֹומה, מחֹומה ְֵֶַָ ָ ֵ ָ 
ּכי ּכּנ"ל. לכעס הּממֹון ְְִֵֶַַַַַַָׁשּמהּפְך
הּממֹון, הׁשּתלׁשלּות ׁשרׁש ְְְְִִֶַַַָֹּתחּלת

מּׁשם, ּבאה ׁשהּנפׁש מקֹום ִֶֶֶַָָָָהּוא
כד)ּבבחינת נֹוׂשא(דברים הּוא ואליו : ְְִִֵֵַָ
נפ ׁשלאת ממֹון על הּנאמר ׁשֹו, ְֱֶֶֶַַַַָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו יֹום, ה)ׂשכיר :(איכה ְְִֶָ
הּנפׁש ּכן ועל לחמנּו, נביא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּבנפׁשנּו
ּכעס ידי ועל ּכּנ"ל. לֹו ותאב ְְְְִֵֵַַַַַַָָמתאּוה

ּבבחינת נפׁשֹו, יח)מאּבד טֹורף(איוב : ְְְִִֵֵַַַ
ּבּזהר ּכּמּובא ּבאּפֹו, דףנפׁשֹו (תצוה ְְַַַַַָֹ

:קפב)

לֹוודע, הּגיע ּכבר אם ׁשאפּלּו ְ ַ ְֲִִִִֶַָ
ּוכבר ממֹון, מּמּנה ונתהּוה ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּׁשפע,
חֹומה ּבחינת ׁשהּוא הּממֹון, לֹו ְִֵֶַַָָיׁש
ּדבר הּבעל לפעמים זה, ּכל על ְִִֶַַַַַַָָָָּכּנ"ל.
עד ּכְך, ּכל ּגדֹול ּבכעס אֹותֹו ְְֶַַַָָָָמגרה
הּממֹון אפּלּו מּמּנּו ּומאּבד ְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּמפסיד
ׁשּלא ראּוי ׁשהיה אף ּכבר. לֹו ְֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש
ידי על הּממֹון לֹו להפסיד אז ְְְִֵַַַַָָיּוכל
נתהּוה ׁשּכבר מאחר ְְִֵֶַַַַַַָָהּכעס,
אי וׁשּוב ממֹון, הּׁשפע ְְְְִִֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות
ואּדרּבא לכעס, להתהּפְך ְְְְְְִֵֶַַַַַָָאפׁשר
חֹומה, ּבחינת ׁשהּוא לֹו, ׁשּיׁש ְִֵֶֶַַָָהּממֹון
להפסיד יּוכל ׁשּלא עליו ׁשּיגן ְְִֵֶֶַַָָָָֹראּוי
הפְך ׁשהּוא ּכעס, לֹו ּולהזמין ְְִֶֶֶַַַלֹו
ּביד ּכח יׁש זה, ּכל על חֹומה. ְְִֵֶַַַַָָֹּבחינת
ּבכעס האדם על להתּגּבר ּדבר ְְְִֵַַַַַַַָָָָָהּבעל
אפּלּו מּמּנּו ׁשּיפסיד ּכל־ּכְך, ְֲִִִֶֶַָָָּגדֹול
ּכׁשהּממֹון ּכי ּכבר. לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֶֶַַָָָהּממֹון

ּבבחינת הּוא לאדם, קיא)יֹורד :(תהלים ְִִֵַָָָ
מהּפכֹוטרף והּוא ליראיו. נתן ֶ ֶ ְְְִֵַַָָ
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מּזה ונעׂשה נפׁשֹוטֹורףלכעס, ְְֲִֵֶֶַַַ ְַ
ויּצילנּו יׁשמרנּו הׁשם ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֵַַַַַּבאּפֹו

יהי ּכן אמן הּזאת, המגּנה ְְִִִֵֵַַָָָֹֻמּמּדה
ָרצֹון:

סטתורה

ּבזהּדע, ממֹון, חברֹו את ׁשהּגֹוזל ַ ֲֵֵֶֶֶַָָ
הינּו ּבנים, מּמּנּו ּגֹוזל ְִִֵֶַָהּוא
עּקר ּכי ּבנים. מהּנגזל נֹוטל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּגזלן
ּבת ידי על לֹו ּבא האדם ׁשל ְֵֶַַַָָָָָהּממֹון

מּזה(א)זּוגֹו נפׁשּה, אֹור על־ידי ּכי ,ְְִִֵֶַַָ
על־ידי הינּו, הּממֹון. לֹו ְְֵַַַָָּבא
מאֹור אֹורֹות ּומתּפּׁשט ְְִִֵֵֵֶַׁשּמתנֹוצץ
ּבחינת הם האֹורֹות אּלּו ְְִֵֵַַָָנפׁשּה,
מּמקֹום הּוא הּממֹון ּכי ְִִַַָָהּממֹון.

אחר ּבמקֹום ּכמבאר ונפׁש(ב)הּנפׁש, , ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכּיד נקבה, ּבחינת ּבכתביהיא ּוע ְְְְִִִֵֵַַַָָ

מן האחרֹונה הּבחינה היא ּכי ְֲֲִִִִִַַָָָָהאר"י,
רּוח נפׁש ּכלל וכן נׁשמה. רּוח ְְְֵֶֶֶֶַַַָָנפׁש
נגּדֹו, נפׁש ּבחינת הּוא ׁשּלּה, ְְְִֶֶֶֶַָָָּונׁשמה
היא הּתחּתֹונה הּמדרגה ּכלל ְְְִִֵַַַַַָָּכי
נגד נקבה, ּבחינת נפׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶַָּבחינֹות
על־ ּכן על הימּנה. ׁשּלמעלה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָמדרגה
ׁשהיא זּוגֹו, ּבת הּנקבה ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַַָידי
לֹו ּבא ידּה על אצלֹו, הּנפׁש ְְִֶֶֶַַַָָָּבחינת
ּבּה, ּתלּוי הּממֹון עּקר ּכי ִִַַַָָָָהּממֹון.

ּבחינת היא ּכי אחר, ּבמקֹום ְְְִִִֵַַַָָֹּכמבאר
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו קיב:)רגלין, :(וירא ְְִֶַַַָֹ

אּתתא. ּדא – יׁשמר חסידיו ְְְֲִִִֵַָָָֹרגלי
יא)ּוכתיב אׁשר(דברים היקּום ּכל ואת : ְְְֲִֶֶַָ

אדם ׁשל ממֹונֹו זה – ְְֵֶֶֶַָָָּברגליהם
רגליו על קיט)ׁשּמעמידֹו ּכי(פסחים . ְֲִִֶַַַָ

נפׁש, מּבחינת ּבא הּממֹון ְִִִֶֶַַַָָעּקר
וזה רגלין. ּבחינת נקבה, ְְְְְִִִֵֶַַַָּבחינת

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (יבמותׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
ּבלאסב:) ׁשרּוי אּׁשה ּבלא הּׁשרּוי :ְְִַָָָֹֹ

היא חֹומה ּכי ממֹון, ּבלא הינּו ְְִִַָָָֹחֹומה;
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּממֹון, יח)ּבחינת :(משלי ְְִֶַַָָ

נׂשּגבה ּוכחֹומה עּזֹו קרית עׁשיר ְְְִִִַָָָָֻהֹון
זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ּכן ועל ְְְְִֵֵַַָָוכּו'.

נט)לברכה ּכי(ב"מ לנׁשיכּו אֹוקירּו : ְְְִִִִַָָ
ּדתתעתרּו ואדם(ג)היכי אדם וכל . ְְְְְִֵֵַָָָָָ

עם ּבא הּוא לעֹולם, ּבא הּוא ֲִֶַָָָָּכאׁשר
סכּום ועם לֹו, המיחדת זּוגֹו ְְְִֶֶַַֻּבת
ּבזה לֹו ׁשּיהיה לֹו, הּקצּוב ְְִֶֶֶַָָממֹון
ּבנים, הינּו ּפרֹות, וכּמה ְְִֵַַָָָָהעֹולם,

נב.(‡) דף תזריע זוהר מו.(·)עיין סימן ובלקו"ת סח, נט, בסי' קכו.(‚)לעיל שבעין תיקונא עיין
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ּבחינת והם העֹולם. ּבזה לֹו ְְְְִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשאֹור הינּו, ּופרֹות. וענפים ְֲִִֵֶַַָָאילן
האילן, עּקר ּבחינת הּוא ְְִִִַַַָָָנפׁשּה
ענפים, ּומתּפּׁשטים יֹוצאים ְְְֲִִִִִֶֶַָׁשּמּמּנּו
אֹורּה, והתּפׁשטּות התנֹוצצּות ְְְְְְִִַַָהינּו
ּבחינת הּוא ּכּנ"ל, הּממֹון ּבחינת ְְְִִַַַַַַָהינּו
אּלּו הענפים ועל האילן. ׁשל ְֲֲִִִֵֶַָָָָָענפים
נמצא הּבנים. הינּו הּפרֹות, ְְְִִִֵֵַַַָָּגדלים
ּגֹוזל הּוא ממֹון, מחברֹו ּגֹוזל ְֲֵֵֵֵֶֶָָּכׁשאחד
ׁשּלֹו, האילן ׁשל ענפים מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶֶָָָונֹוטל
ׁשּמּׁשם נפׁשּה, אֹור התנֹוצצּות ְְְְִִֶַַָָהינּו
הּוא על־ידי־זה ּכן, על ּכּנ"ל. ְֵֵֶַַַַַָהּממֹון
ּובנֹותיו, ּבניו נפׁש מּמּנּו ונֹוטל ְְִֵֵֶֶֶָָָּגֹוזל

ויֹונקי ּוגדלים ּתלּויים מאֹורׁשהם ם ְְְְִִִֵֵֵֶ
הּפרֹות הם הם ּכי הּזה, ִֵֵֵֶֶַַָָהענף
ּוכׁשּנֹוטל אּלּו, הענפים על ְְֲִִֵֵֵֶַַָָהּגדלים

ׁשּכתּוב וזה הּפרֹות: נֹוטל (אסתרהענף ְֵֵֶֶֶַָָָ
עׁשרֹוה) ּכבֹוד את המן להם ויסּפר :ְְְֵֶֶַַָָָָ

ּוכמֹו ּבזה. ּתלּוי זה ּכי ּבניו, ְְִֶֶָָָָֹורב
כא)ׁשּכתּוב חיל,(איוב ּגברּו ּגם עתקּו : ְְִֶַָָָָ

וצאצאיהם לפניהם נכֹון ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָזרעם
זה – חיל ּגברּו ּגם עתקּו ְְְִֵֵֶֶַָָָלעיניהם.
וכּו'. נכֹון זרעם זה ידי על ְְְֲִֵֶַַָָעׁשירּות,

ולאה, רחל ׁשאמרּו לא)וזה ּכי(בראשית : ְְְִֵֵֶֶָָָ
מאבינּו אלקים הּציל אׁשר העׁשר ֱֲִִִִֵֶֶָָָֹֹכל
ּדיקא, ּולבנינּו לנּו ּולבנינּו. הּוא ְְְֵֵַָָָָָלנּו
האּׁשה, על־ ידי – העׁשירּות עּקר ְֲִִִִֵַַָָָּכי
האּׁשה ּכי ּכּנ"ל. הּבנים ּתלּויים ְִִִִַַַָָָָּובּה
והעׁשירּות האילן, ּבחינת עּקר ְְֲִִִִִַַָָָהיא
הם והּבנים האילן, ׁשל הענפים ְֲִִִֵֵֶַָָָָָהם

ּכּנ"ל. האּלּו ּבענפים הּגדלים ְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו סֹוד ְְְִֵֶֶַָָוזה

קיט)לברכה קמא חברֹו,(בבא את הּגֹוזל : ְֲִֵֵֶַָָ
ּובנֹותיו: ּבניו נפׁש מּמּנּו ּגֹוזל ְְִִֵֶֶֶָָָּכאּלּו

היהודע, לא עדין הּנגזל זה ׁשאם ְ ַ ְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא מּמּנּו לגזל יּוכל ּבנים, ְִִִֶֶַָֹֹלֹו
הענף ונֹוטל ׁשּגֹוזל על־ידי לֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָיהיה
להּנגזל יׁש ּכבר אם ואפּלּו ְְְֲִִִֵַַַַָָּכּנ"ל.
ּבניו, ׁשּימּותּו לֹו להּזיק יּוכל ְִִֶַַָָָָּבנים,
הּבנים עדין אם ּכי וׁשלֹום. ְֲִִִִַַַָָחס
ׁשּלּה, לענפים הינּו לאּמן, ְְְֲִִִִֶַָָָָצריכין
ּכל נגמרּו ׁשּלא ּפרֹות ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶָֹּכמֹו
ועל מהענף, עֹוד לינק ּוצריכין ְְְִִִֵֶַָָָָֹצרּכן,
מּזיק הּוא הענף, נֹוטל ּכׁשּזה ְִֵֵֶֶֶַָָּכן
לינק הּצריכים הּבנים, הינּו ְְִִִִֵַַַַָֹהּפרֹות,
הינּו מהענף, ּולקּבל ְְֵֵֶַַָָעֹוד
והּכל ּכּנ"ל. אּמן אֹור ְְְִִֵַַַָֹמהתנֹוצצּות
האילן לפי והּכל הּגזלה, ְְְְִִִֵַַָָָֹלפי
וכּמה ּכּמה יׁש ּכי והּפרֹות. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוהענפים
ּובין עצמן, האילנֹות ּבין ְִִִֵֵַָָָׁשּנּויים
רּבּוי ּובין הענפים, ואיכּות ְֲִִֵֵַָָמהּות
יׁש ּבכּלן הּפרֹות, ּבין וכן ְְֲִֵֵֵֵַָָָֻהענפים,
לֹו ׁשּיׁש אילן יׁש ּכי רּבים. ִִִִִֵֵֶַָׁשּנּויים
וכן מעטים. ּופרֹות רּבים ְֲִִִֵֵַָָֻענפים

רּבים.ל ּופרֹות מעטים ענפים הפְך. ְֲִִִֵֵֶַָָֻ
יׁש עצמן, הענפים מהּות ּבין ְְֲִֵֵֵַַָָָוכן
הּוא אבל אחד, ענף לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶֶָָָָָאילן
ענפים, עׂשרה לֹו ׁשּיׁש ויׁש מאד. ְְֲֲִֵֵֶָָָָָֹיקר
זהּובים. עׂשרה רק ׁשוים אינם ְְֲִִֵַָָָָָֻוכּלם
ּבנים להם ׁשּיׁש ענּיים ּכּמה יׁש ֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּכן
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אחד. זּוז אּלא מּׂשגת ידֹו ואין ְִֵֶֶֶֶַַָָָרּבים
ּפחּותים, הם ׁשּלֹו הענפים ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָהינּו
ׁשּיׁש אֹו אחד, זהב ּבערְך רק ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָואינם
וכן ּופחּותים. מעטים ענפים ְְֲִִִֵָָֻלֹו
מחמת ּגדֹול, עׁשיר יׁש ְֲִֵֵֵֶַָָלהפְך,
ׁשּיׁש אֹו מאד, יקר הּוא ׁשּלֹו ְֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהענף
זה ּכל ועם ויקרים, רּבים ענפים ְֲִִִִִֶַָָָלֹו
ּבנים רק לֹו יהיּו ׁשּלא להיֹות ְְִִִֶַָָֹיכֹול
והּנה האילנֹות. ּבמׁשל ּכּנ"ל ְְִִִִֵַַַָָָֻמעטים,
ׁשלׁשה עם אחד אילן למׁשל, ְְְִִִֶָָָָָֹֹנתּפס
ׁשראּוי לֹו מיחד ענף וכל ְְֲִֶָָָָָָֻענפים,
ׁשראּוי נמצא ּפרֹות, ׁשני ְְְִִֵֵֶָָלהֹוציא
נאמר וכן ּבנים. ׁשּׁשה לֹו ְְִִִֵֶֶַָָֹׁשּיהיה
וערְך ּבבחינה הּוא ענף ׁשּכל ְְְִִֵֶֶָָָָָָלמׁשל,
ׁשראּוי נמצא אדּמים. מאה לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶָָָֻׁשּיהיה
אדּמים, מאֹות ׁשלׁש לֹו ְְֲִִֵֹֻלהיֹות
אם נמצא הּללּו. ענפים ְְֲִִִִַָָָָֹמּׁשלׁשה
ּגֹוזל הּוא אדּמים, מאה מּמּנה ֲִִֵֵֵֶָָֻּגֹוזל
ׁשּנֹוטל נמצא אחד, ענף מּמּנּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָונֹוטל
יׁש ׁשּבזה ּדע, אבל ּבנים. ׁשני ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
ראּויים הּפרֹות אם ּגדֹול, ְִִִֵַָחּלּוק
נמצא זה, אחר ּבזה מהענפים ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
אחד, ענף מּמּנּו ּגֹוזל ׁשּזה ִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאף
אף־על־ ּפי־ כן ּבנים, ׁשני מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֶַַָונֹוטל
הּבנים יתר להתקּים לֹו ראּויים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָעדין
הּזיק לא ּכי הּנׁשארים, הענפים ְֲִִִִִִֶַָָָֹׁשל
ּכלּום. מהם נטל לא ּכי ְְְִִִֵֶַַָָֹּבהּנׁשארים,
ּבבת לצאת ראּויים היּו אם ְְֲִִֵַָָָאבל

אחד ּבכרס ׁשּׁשה ּבבחינת ,(ד)אחת, ְְִִִֵֶַַַָָָ

אם ּכי מּמּנּו ּגזל לא ׁשּזה אף ִִִֵֶֶֶַַַָֹעל־ ּכן
ענף ערְך ּבחינת ׁשהם אדּמים, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻמאה
קלקל זה ּכל עם ּפרֹות, ׁשני ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶָָאחד
ראּויים היּו ׁשּכּלם מאחר ּכּלם, ְִֵֶַַָָָֻֻאֹור
וחּסר נטל וזה אחת, ּבבת ְְְִֵֵֶַַַַָָלצאת
ּכן על ׁשלמּות, להם ואין אֹורם, ְְֵֵֵֵֶֶַָָמהם
אדּמים הּמאה ּבאּלּו לֹו להּזיק ְְֲִִֵֵַַַָֻיּוכל
ּכל מּמּנּו לּטל מּמּנּו, ׁשּנטל ְִִִֶֶֶַַָָֹלבד
וכּמה ּכּמה זה ּבענין יׁש וכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּבנים.
האילן, ּולפי הּגזלה, לפי ְְְִִִִִֵַָָָׁשּנּויים,
וכּמּותם. ּבמהּותם והּפרֹות, ְְְְֲִֵַַַָָָָוהענפים
ּתמיד צריכה היא ּכי ְְְִִִִַָָָוהּכלל,

לּהל ׁשאין זמן וכל אֹורּה, הׁשלים ְְְְִֵֶַַָָָ
ועּקר להֹוליד. לּה אפׁשר אי ְְְְִִִֵֶַָָׁשלמּות,
הּוא ּכי הּממֹון, ידי על – ְְִֵֵַַָָׁשלמּותּה
וזה ּכּנ"ל. אֹורּה התנֹוצצּות ְְְְִִֶַַַָּבחינת

א)ׁשּכתּוב ּדרׁשּו(ישעיה היטב, למדּו : ְְִִֵֵֶָ
ׁשהּפסּוק חמֹוץ. אּׁשרּו ְְִֶַַָָָמׁשּפט,
את ּולחּזק מׁשּפט לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַַָמזהיר
עֹוׁשקֹו, מּיד עׁשּוק להּציל ְְְִִִַַַָָהּנגזל,
ּכּנ"ל. ּובנֹותיו ּבניו נפׁש להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָּכדי
ׁשּמה – וכּו', היטב למדּו ְְְִֵֵֶֶַוזה:
מּיד ּגזּול ותּצילּו מׁשּפט, ְְֲִִִֶַַַָָּׁשּתעׂשּו
טֹובה ּתעׂשּו על־ידי־זה ְְֲֵֶַַָּגֹוזלֹו,
ה', לּמּודי ּבחינת ׁשהם ְְִִִֵֵֶַַָלהּבנים,

ׁשּכתּוב נד)ּכמה לּמּודי(שם ּבניְך וכל : ְְִִֵֶַָָָָ
ׁשההטבה – היטב למדּו וזה: ְְֲִֵֵֶֶַָָה'.
לּמּודי ּבחינת ׁשהם להּבנים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּתהיה

הּגמרא ּכּונת סֹוד וזה קג)ה'. :(ב"ק ְְֶַַַָָָ

א.(„) פרשה רבה שמות
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יֹוליכּנּו ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את ְְֲִֵֵֵֶֶַָהּגֹוזל
ּפליאה והּוא למדי. אפּלּו ְְְֲֲִִַַָָָאחריו
ּדוקא. מדי ּתפסּו לּמה מאד, ְְְְִַַָָָָָָָֹנׂשּגבה
נעלמת היא ׁשהּגמרא ּדע, ְְִֶֶֶֶַַַָָאְך
האמת: ּכּונתם וזה מאד, ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹונסּתרת
אפּלּו אחריו יֹוליכּנּו וכּו' ְֲֲִִֵֶַַָהּגֹוזל
הּבנים. הינּו ה', לּמּודי הינּו ְְְִִֵַַַַָָלמדי,
הּבנים אפּלּו לֹו להחזיר ְֲֲִִִִֶַַָָׁשּצריְך
ממֹונֹו. את ׁשּגזל ידי על מּמּנּו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגזל
הּנ"ל: ה' לּמּודי ּבחינת למדי, ְְְִִֵֶַַַַָוזה:

מּמּנּוודע, ׁשּנֹוטל אף ׁשּלפעמים ְ ַ ְִִִֵֶֶֶַָ
יּזיק לא זה ּכל עם ִִֶַָָֹממֹון,
ּכי נפׁשּה. אֹור יחסר ולא ְְְְִֶַַָָָֹלבניו
הּכאב מרּגׁשת הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַָּברּוחנּיּות
הּגזלן ּכׁשּזה לּה, ׁשּיׁש הּגדֹול ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּצער
ּבא מּמׁש, נפׁשֹות רֹוצח ּכמֹו ְְֵֶַַָָָׁשהּוא
ועל ּבניה. נפׁש ולגזל אֹורּה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹלחּסר
ּוממׁשכת אֹורּה, מצמצמת היא ְְְִֵֶֶֶֶַַָּכן
לעצמּה ּומקּבצת עצמּה, ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָּומכּוצת
לא הּגזלן ׁשּזה ּכדי נפׁשּה, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹחלקי
עד אֹורּה. ּולחּסר מּמּנה, לינק ְִִֵֶַַַָָֹיּוכל

להתּגּברׁשּל הּגזלן יּוכל לא פעמים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ
ונטל ׁשּגזל ואף מאֹורּה, לקּבל ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָעליה
ּכבר זה ּכל עם מּמּנּו, ְִִֶֶַָָָהּממֹון
ּומׁשכה וצמצמה הּנפׁש, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָהתּגּברה
לקּבל הּניחה ולא אֹורּה, ְְְְִִִֵַָָָֹוקּבצה
הּגזלן, ׁשּלקח הּממֹון וזה ְְֵֶֶַַַַָָָָמאֹורּה.
ּבעלמא, עפרא רק ּכלל, ממֹון ְְְְֵַַַָָָָאינֹו
והּממֹון ּכלל. אֹור ּבֹו ׁשאין ְְֵֵֶַַַָָמאחר

ּבבחינת הּוא כח)הּזה עפרֹות(איוב : ְְִִֶַַַ

ּבבחינת ט)זהב, ב הימים ּכסף(דברי אין : ְִִֵֶֶַָָ
והּזהב ּבהּכסף ׁשאין מחמת ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָנחׁשב,
הּניחה ולא התּגּברה ּכי אֹור, ְְְִִִִַָָֹׁשּום
ּדגמתֹו ׁשּיׁש ּוכמֹו מאֹורּה. ְְְֵֵֵֶַָָֻלקּבל
ּבמדינת אילנֹות יׁש ּכי הּזה, ְִִִִֵֶַַָָָּבעֹולם
הם לּטלם, ּבא ׁשּכׁשאדם ְְְִִֵֶֶַָָָָאּונגרין,
ואינם עצמן, ּומקטינים ְְְְִִִִֵַַַָָממׁשיכין
ּבחינת וזה אֹותם: לּטל ְְִִִִֶַַָֹמּניחים
יׁש ּבדבר, ׁשלמּות ּכׁשאין ּכי ְְְִִִֵֵֵֶָָקּדּוׁשין,
והּקלּפֹות. אחרא הּסטרא אחיזת ְְְֲֳִִִַַַָָָָׁשם
ּבין היא נּוקבא, ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַָוהּנפׁש
ונּדחת מתּפּזרת היא ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַהּקלּפֹות,

ּבבחינת ּתמיד, ה)ּביניהם :(משלי ְִִִֵֵֶַָ
ּכׁשהיא ּכן ועל מות. יֹורדֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָָרגליה
ׁשהּוא ּכסף, ׁשוה אֹו הּכסף זה ְֵֶֶֶֶֶֶַָרֹואה
זה ּביד ּכּנ"ל, אֹורּה ׁשלמּות ְְְִֵֶַַַַָּבחינת
אֹותּה לקּדׁש ׁשּבא ְִֵֶַָָָהאיׁש
אליו ּתאבה זה ידי על ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּולהׁשלימּה,
אֹורּה, יׁשלים ׁשהּוא לֹו, ְְְִִֶֶֶַָונכספת
הּקלּפֹות, מּבין נּדחיה ְִִִִֵֵֶַַָָויקּבץ
ּבחינת וזה מּמות. רגליה ְְְְִִִֶֶֶַַָָלהֹוציא
ׁשּנׁשלם על־ ידי ּכי ּבכסף, ְְְִִִִֵֶֶֶַָקּדּוׁשין
חּסרֹון, ּבּה ואין הּכסף, ידי על ְְִֵֵֶֶַַָָָאֹורּה
מּטמאתּה, מתקּדׁשת היא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻעל־ ידי־ זה
היא ּכן ועל הּקלּפֹות. מּבין ְְְְִִִֵֵַַָויֹוצאה
הּכסף על־ ידי אליו ונקנית ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמקּדׁשת
אֹור ׁשלמּות הּוא הּכסף ּכי ְִֵֶֶֶַַהּזה,
– קּדּוׁשין לׁשֹון וזה ּכּנ"ל. ְְִִִֶַַָָהאּׁשה
לצאת עצמּה ּומזמנת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמתקּדׁשת
ידֹו: על קדּׁשה ּולקּבל הּטמאה, ְְְִֵַַַָָָֻֻמן
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ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּוא הּמּׂשא־ּומּתן ְְֵֵֶַַַָָָּובכל
ּבזה, אֹורּה מׁשלים הּוא ְְִִֶַַַָָּומרויח,
צריְך הּוא ּכי נּדחיה. ְִִִֵֶַָָָּומקּבץ
ּבחינת הּוא ּכי ּתמיד, אֹורּה ְְְִִִִַַָָלהׁשלים
ׁשעל והּפרֹות, והענפים האילן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהנקת
על־ ּומׁשלימם, מיניקם ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָידי

ע מגּדל האילן הינּוידי־זה נפים, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
עֹוׂשים והענפים אֹורּה, ְְֲִִִֵֶָָָׁשּמתנֹוצץ
ּכתּבה לּה ׁשּנֹותן וזה ּכּנ"ל. ְְֵֵֶֶַַָָֻּפרֹות
לּה ּומבטיח הּקּדּוׁשין, אחר ְִִִֵֶַַַַַָּתכף
ואֹוזין ואֹוקיר אפלח ואנא ְְְְֲִִֶַַַָָֻּבּכתּבה:
לּה ׁשּמבטיח – יתְך ְְֲִֵֵֶַַַַָָואפרנס
הּממֹון על־ ידי ּתמיד, אֹורּה ְְְִִֵַַַָָָלהׁשלים

ַַּכּנ"ל:

ּכיוזה לּבנים. ׁשּׁשּיְך ירּׁשה ּבחינת ְ ֶ ְְִִִֶַַַָָָֻ
לפעמים יֹוצאין, ְְְִִִֵֶַָּכׁשהּפרֹות
מהם לינק לענפיהם צריכים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹעדין
יכֹולים ואינם ּכׁשּנפטר, ּכן ועל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּכּנ"ל.
האילן, הנקת נפסק ּכי עֹוד, ְֲִִִִַָָָָֹלינק
הּממֹון ויֹורׁשים מקּבלים הם ְְְְִִֵֵַַַָעל־ ּכן
והיא אֹורם, להׁשלים להם, ְְְִִֶַַַָָָהּׁשּיְך
לּה ּׁשראּוי מה הּׁשאר ְְֶֶֶַַַָָָמקּבלת
ׁשּנֹוטלת. הּכתּבה ּבחינת וזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָֻלאֹורּה,
לקּבל הּבנים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵַַָָולפעמים
כן ּפי על ואף מהענפים, אֹור ְֲִִֵֵַַָָעֹוד
אחרת, מּבחינה זהּו ירּׁשה, ְְְִִִֶֶֶַָָֻנֹוטלים
יֹוצא לעֹולם, יֹוצאים ּכׁשהּבנים ְְִִִֵֶַָָָּכי
ּוממֹונם, זּוגם, ּבת עּמהם ִֵֶֶַָָָָּתכף
והענפים האילן הינּו, ְְְֲִִֵֶַָָָָּובניהם,
ועל־ ּכן אֹורם. מקּבץ והאב ְְְְֵֵֵַַַָָָוהּפרֹות,

ממֹון לאב ּכן ּגם ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶַָָָָאפׁשר
חלקי ׁשּמקּבץ ידי על ּבניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבׁשביל
הם לפעמים ועל־ּכן ׁשּלהם. ְְִִֵֵֶֶַָָאֹור
צריכים ׁשאינם אף ירּׁשה, ְְְִִִֵֶַָָֻנֹוטלים
הם אבל מענפיה, אֹור לקּבל ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָלאּמן,
אביהם ׁשּקּבץ ׁשּלהם, ממֹון ְֲִִִֵֶֶֶֶָָנֹוטלים
ּובאמת ׁשּלהם. אֹור מחלקי ידם ְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָעל
ּבׁשוה, הירּׁשה לחּלק ראּוי היה ְְְֵֶַַָָָָָֹֻלא
אבל אֹורם. חלקי ׁשוה אינֹו ּבוּדאי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָּכי
לבית־ ּדין זה מׁשּפט למסר אפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶָָֹאי
אּלּו, חּלּוקים יֹודע אין ּכי ְִִִֵֵֵֶַַָׁשּלמּטה,
ּבאמת והּוא ּתעלּומֹות, הּיֹודע ְֱֲִִֵֶֶַַַּכי־אם
מּזה ונֹוטל ּכראּוי, אחר־ּכְך ְְִֵֵֶַַַָָָמסּדר

לזה: ְֵֶָונֹותן

חברֹו,ודע, את ׁשּגֹוזל ׁשעל־ ידי־ זה ְ ַ ְֲֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבוּדאי ּכי להרהּורים. ּבא ְְְִִִַַָהּוא
חברֹו לאׁשת ונכסף מתּדּבק ְְְְֲִִֵֵֵֶַָהּוא
מּמּנּו, ׁשּנטל הּממֹון על־ידי ְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשּגזלֹו,
היא וכן ּכּנ"ל. נפׁשּה אֹור ְְִֵֶַַַָׁשהּוא
ׁשּמׁשְך על־ידי אחריו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָמהרהרת

ל ׁשּמׁשְך על־ידי אליו, עצמֹואֹותּה ְְְֵֵֶַַַָָָ
רּבֹותינּו אמרּו ועל־ ּכן נפׁשּה. ְְְֵֵַַַָָאֹור

לברכה פא)זכרֹונם הּיֹורד(סנהדרין : ְְִִֵַָָָ
אׁשת־ על ּבא ּכאּלּו חברֹו, ְְֲִֵֵֶַָָֻלאּמנּות
לא רעהּו אׁשת ואת ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַֹאיׁש,
מּמׁש ּומטּמא ּבא הּוא ּכי וכּו'. ְְִִֵֵַַָָטּמא
ּכּנ"ל. הּגזלה על־ידי רעהּו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַָאׁשת
ׁשּלֹו זּוג ּבת הּגזלן יאּבד ְְְְִִֵֶַַַַָָולפעמים,
עינֹו ׁשּנתן מאחר ּכי הּגזלה, ידי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
אם זּוגֹו, ּבת ּבאֹור הינּו חברֹו, ְְְֲִֵַַָּבממֹון
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את ּופֹונה ּבׁשּלֹו, ממאס הּוא ְְֵֵֶֶֶָּכן
ּבחלקֹו, רֹוצה ואינֹו מּׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַעצמֹו
ׁשּלֹו, זּוג ּבת ּבאֹור ׁשּלֹו, ְֶֶַַָּבּממֹון
עצמּה את ּפֹונה היא ּגם היא ְִִֵֶַַַָָעל־ ּכן
ׁשהּוא ּכמֹו מּמּנּו, ּומתרחקת ְְִִִֶֶֶֶֶַמּמּנּו,
ּוכמֹו מּמּנה. ּופנה עצמֹו, את ְְְִִֵֶֶַַָָָהתרחק
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַָָָָׁשאמרּו

פ"ט) ברכות ׁשהיא(ירושלמי לאּׁשה מׁשל :ְִִֶָָָ
ּבדעּתֹו ׁשהיה זמן ּכל לאיׁש, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָממּתנת
ּוממּתנת יֹוׁשבת היתה לּה, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָלהּנׂשא
מּמּנה, ּדעּתֹו את ׁשהפליג ּכיון ְְִִִֵֶֶֶַָָלֹו,
על־ ּכן לאחר. ונּׂשאת הלכה היא ְְְִִֵֵֵַַַָָאף
ּבת לאּבד יּוכל אּׁשה, להּגזלן אין ְְְִִֵֵַַַַַָָאם
לפעמים הּגזלן יּוכל וגם ׁשּלֹו: ְְְִִֶַַַַָָזּוג
ׁשל זּוג הּבת אפּלּו מחברֹו, ְֲֲִִֵֵֶַַֹלגזל
ּתאותֹו וחזק ּתקף לפי והּכל ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹהּנגזל.
חברֹו ממֹון על והתּגּברּותֹו ְְְְְֲִִֵַַָוחׁשקֹו
ׁשאפׁשר עד ּובמעׂשה, ְְְְֲִֶֶֶַַָּבהרהּור
חברֹו ׁשל זּוג ּבת ּגם ויּקח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַׁשּיתּגּבר
ממֹון וגזל ׁשהתּגּבר מאחר ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנגזל.
ּכּנ"ל, זּוגֹו ּבת נפׁש אֹור ׁשהּוא ֲֵֶֶֶַַַחברֹו,
ּבעצמּה היא נמׁשכת לפעמים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָעל־ ּכן
הּגזלן זה ׁשּגזל הּממֹון אחר ּכן ְֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
ּגֹוזל הּגזלן לפעמים ועל־ּכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָמּבעלּה.
ׁשּגזל הּממֹון על־ ידי חברֹו, אׁשת ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָּגם
ּכי חמּדה. על־ידי אֹו ּבידים, ְְְִִִֵֶֶַַָָמּמּנּו
ותאוה חמּדה על־ ידי ּגם ּכי ְְְֲִֵֶַַַַָָּדע,
חברֹו, לממֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶָוהׁשּתֹוקקּות
ּכי לגזלֹו, יּוכל על־ידי־זה ְְְִֵֶַַַָּגם

ּכמבאר ּגדֹול, ּתקף לּה יׁש ְֲֵֶַַַָָָָָֹֹהּמחׁשבה
אחר קצג)ּבמקֹום בסי' ועל־ ּכן(ה)(לקמן . ְְֵֵַַָ

ממֹון להאדם ׁשּיהיה להיֹות ְְְִִֶֶַָָָָיּוכל
ּבידים. ּכלּום ּגזל ׁשּלא אף ְְְִֵֶַַַָָָֹּגזלה,
ׁשּבעׂשרת החמּור הּלאו האּסּור ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָוזהּו
החמּדה ּכי תחמד, לא ְְְִִֶַַַָֹֹהּדּברֹות:
מאד חמּור אּסּור הּוא ְְְִַָָֹּבעצמּה
ּבהחמּדה ּכח יׁש ּכי לצלן, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹרחמנא

מּמּנּו ּבניולגזל ונפׁש ממֹונֹו, ְְִִֶֶֶָָָֹ
אפּלּו אּסּור יׁש ּכן ועל ּכּנ"ל. ְְֲִִֵֵַַַָּובנֹותיו
ּכמֹו ּבפּקדֹון, יד לׁשלח ְְְְֲִִַַָָָָֹּבמחׁשבה

מציעא ּבבבא מג:)ׁשּׁשנינּו החֹוׁשב(דף : ְְִִֵֶַָָָָ
היא הּפלגּתא ּכי ּבפּקדֹון. יד ְְְְִִִִַַָָָֹֻלׁשלח
יד הּׁשֹולח ּכמֹו על־זה חּיב אם ְִֵֶַַַַַָָרק
לכּלי ּבוּדאי יׁש אּסּור אבל ְְֲִֵֵַַַָָֻמּמׁש,

ּכּנ"ל. ְַַָָעלמא,

ּבבחינתוהּנה, הּוא הּגזלן לפעמים ְ ִ ֵ ְְְִִִִַַַָָ
וחֹומד נעּורים ּבאׁשת ְְְְִֵֵֵֶָממאס
רֹוצה ולפעמים ּכּנ"ל. חברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָאׁשת
וחפץ ממֹונֹו, את ׁשרֹוצה ְְִֵֵֶֶֶֶָָּבׁשניהם,
מכניס ּבחינת וזה חברֹו. ּבׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַּגם
על הזהיר והּנביא ּביתֹו. ּבתֹוְך ְְְִִִֵַַָָָצרה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)זה, ּובאׁשת(מלאכי : ְְֵֶֶֶָ
ׁשּלח. ׂשנא ּכי ּתבּגד, אל ְְִִֵֶַַַָֹנעּוריָך
ואּתה ּבחלקָך, לָך ּדי אין אם ְְְְְִֵֶַַַַָָָהּכּונה:
לָך, מסּפיק ׁשאינֹו ממֹונָך, את ְְְִֵֵֶֶַָׂשֹונא
ּתּקנה ׁשּתעׂשה הינּו ׁשּלח. ּכן ְֲֵֶֶַַַַַַָָעל
ּבחינֹות ׁשהיא צדקה, ׁשּתּתן ְְִִִֵֶֶֶָָָלזה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)ׁשּלח, ׁשּלח(קהלת : ְֶַַַַָ

סב.(‰) וסימן ח, סימן הר"ן ובשיחות
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ׁשאמרּו ּכמה הּמים; ּפני על ְְְְְִֵֶַַַָָָלחמָך
לברכה זכרֹונם ז.)רּבֹותינּו אם(גיטין : ְְִִִֵַָָָ

מצמצמין, ׁשּמזֹונֹותיו אדם ְְְִֶֶָָָָֻרֹואה
ּׁשּמזֹונֹותיו מה ּכי צדקה. מהם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָיעׂשה
התּגּברּות מחמת הּוא ְְְְֲִִֵַַָֻמצמצמין,
נּוקבא, ּבחינת הּנפׁש, על ְְְִִֶֶַַַַָהּקלּפֹות
ועל־ מות, יֹורדֹות רגליה ְְְְִִֶֶַַַָָּבבחינת:
הם עליה, הּקלּפֹות ׁשּמתּגּברים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָידי
ועל־ אֹורּה, ּומחּסרים מּמּנה ְְְְִִִֶַַָָיֹונקים
על־ידי אבל ממֹון. לֹו אין ְְֲֵֵֵֶַָָידי־זה
הּקלּפֹות. מּבין מֹוציאּה הּוא ְְִִִֵַָָָצדקה,

מּמות ּתּציל צדקה י)ּכי הינּו(משלי , ְְִִִֶַַָָָ
יֹורדֹות "רגליה מּקדם ּׁשהיה ְְִִֶֶֶַַָָָֹמּמה
יּוכל צדקה ידי על ּכן, ועל ְְְֵֵֶַַַָָָמות".
נעּוריו, אׁשת ּבחינֹות ממֹונֹו, ְְְִֵֵֶַָָלתּקן
ׁשּלח: ׂשנא ּכי וזה: ּבּה, לבּגד ְְְִִֵֶַַָָֹֹולא

לתּקןודע, יּוכל צדקה ידי ׁשעל ְ ַ ְְְֵֵֶַַַָָ
הינּו לֹו, ׁשּיׁש ּגזלה ְְֵֵֶַָָממֹון
מּמׁש ּגזלה ּכי חמּדה, על־ידי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּגזלֹו
הּגזלה, את ׁשּיׁשיב עד ּתּקּון לּה ְִִֵֵֶֶַַָָָאין
לעׂשֹות צריְך הרּבים, את ּגזל אם ְֲִִִֵֶַַַָָָוכן
אם אבל רּבים. צרכי ׁשּגזל ְְֲִִֵֶַַַָָָָּבהּממֹון
חמּדה על־ ידי ּגזלה ממֹון לֹו ְְְֵֵֵֶַָָָיׁש
צדקה, על־ידי לתּקן יכֹול זה ְְְֵֵֶַַַַָָָּכּנ"ל,
הינּו ּכְך. יתקּים צדקה ְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשעל־ידי
ׁשל ׁשהיא אף ממֹונֹו, אצלֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיתקּים
ׁשאמרּו וזה החמּדה. ידי על ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּגזלה

לברכה זכרֹונם עא)רּבֹותינּו על(קידושין ְְִִֵַַָָָ
ג)ּפסּוק ּומטהר(מלאכי מצרף ויׁשב : ְְְֵֵַַָָָ

אתם וזּקק לוי ּבני את וטהר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכסף
מנחה מּגיׁשי לה' והיּו וכּכסף ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּכּזהב
הּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ עׂשה צדקה – ְְִַָָָָָָָָּבצדקה
נטמעה. ׁשּנטמעה מׁשּפחה על ְְְְְִִִֶַָָָָהּוא
הּגזלה, נתּתּקן צדקה ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהינּו,
ּכי ׁשּנטמעה, מׁשּפחה ּבחינֹות ְְְְִִִִֶֶָָָׁשהּוא
ּובנֹותיו ּבניו נפׁש ּגֹוזל ּבחינת ְְִֵֶֶַָָָהּוא
הּוא ּכן על ּכּנ"ל, חברֹו אׁשת ְֲֵֵֵֵֶַַַונֹוטל
ועל־ ּתערֹובֹות. ׁשל מׁשּפחה ְְְֲִִֶַַַָָּבחינת
ּכמֹו ּכְך, ׁשּיתקּים נתּתּקן צדקה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָידי
נטמעה. – ׁשּנטמעה מׁשּפחה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָׁשאמרּו
וזּקק ּכסף ּומטהר מצרף ויׁשב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָוזה:
ׁשּיצרף הינּו וכּכסף, ּכּזהב ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹאתם
ּגזלה ׁשל ׁשהּוא והּזהב הּכסף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויזּקק
מׁשּפחה ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַַָָּכּנ"ל,

ּכּנ"ל: ְְִֶַַָׁשּנטמעה

לברכהוזה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ ֶ ְְְִִֵֶַָָָָ
ע) לׁשם(קידושין אּׁשה הּנֹוׂשא :ְִֵֵַָ

מהּגנים; ׁשאינם ּבנים לּה הוין ְְִִֵֵֶַָָָָָֻממֹון
עצמֹו ּופֹונה ממֹון, לׁשם ּכׁשּנׂשאּה ְְְְִֵֶֶַָָָּכי
לב ּכי ּוכסיל. ׁשֹוטה הּוא ְְִִֵֶַָלהּממֹון,

לׂשמאלֹו ּכסיל ולב לימינֹו (קהלתחכם ְְְִִִִֵָָֹ
הּוא(ו)י) אּׁשה ּכׁשּנֹוׂשא ׁשהחכם הינּו ,ְְִֵֶֶֶַָָָ

ׁשהּוא להּתֹורה, הינּו לימינֹו, ְְִִֶֶַַָּפֹונה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ימין, לג)ּבחינת :(דברים ְְִִֶַָָ

ׁשּנֹוׂשא הינּו, למֹו. ּדת אׁש ְִִֵֵֶַָָמימינֹו
ׁשּילמד ּכדי הּתֹורה, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֶַַָָאּׁשה
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבטהרה, ְְְֳֵֶַָָָָּתֹורה

לברכה קי)זכרֹונם הּלֹומד(מנחות : ְְִִֵַָָָ

(Â).כב פרשה במדבר מ"ר עיין
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אבל וכּו'. אּׁשה נֹוׂשא ּבטהרה ְְֲֳִֵָָָָָּתֹורה
אּׁשה ׁשּנֹוׂשא לׂשמאלֹו, ּכסיל ְְִִִֵֵֶָֹלב
ׂשמאל, ּבחינת ׁשהּוא ממֹון, ְְְִִִֶַָֹּבׁשביל

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו עׁשר(משלי ּבׂשמאלּה ְְִֶֶָָֹֹ
ממֹון לׁשם ּכׁשּנֹוׂשא ונמצא ְְְְְִֵֵֶָָָוכבֹוד.
ועל־ ּדעּתֹו, ואֹובד ּופֹוגם ּכסיל, ְְְְִֵֵַַהּוא

ׁשא ּבנים לּה הוין מהּגנים,ּכן ינם ְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ
ּבאים ׁשּמּׁשם הּדעת, ׁשּפגם ִִֵֶֶַַַַַַָָָמאחר

ִַָהּבנים:

עצמֹוודע, ׁשּפֹונה ׁשעל־ידי ְ ַ ְְֵֶֶֶַַ
נעׂשים מּזה ְֲִִֶַַָלהּממֹון,
הּׂשנאה, התּגּברּות עּקר ּכי ְְְְִִִִִַַַָׂשֹונאים.
ּכי הּמח. ועכירת מּבלּבּול ּבא ְֲִִִִַַַַָֹהּוא
ּוכמֹו וׂשכל, ּבדעת ּתלּויה ְְְֲֵֶַַַָָָאהבה

לט)ׁשּכתּוב ללא(איוב ּבניה הקׁשיח : ְְִִֶֶַָָָֹ
הינּו, חכמה. אלֹוּק הּׁשּה ּכי ְְֱִִַַָָָָלּה,
ּבא זה ּבניה, על אהבה לּה ֲֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין
ועל־ ּכן חכמה. לּה ׁשאין ְְֲֵֵֵֶַַָָָמחמת
יֹונקים מּזה הּמח, עכירת לֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַֹּכׁשּיׁש
הּבלּבּול ּוכפי הּׂשֹונאים. ְְְְְִִִִִַַַּומתּגּברים
ּתאות ידי על הּמח ׁשל ְְֲֲִֵֶַַַַַָֹוהעכירּות
הּׂשֹונאים. התּגּברּות ּכן ְְְִִֵַַָממֹון,
ּכי חּנם, ׂשֹונאי מּזה נעׂשים ְְְֲִִִִִִֵֶַָָולפעמים
נעׂשה ּכן לממֹון, ּופנּיתֹו ּתאותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָלפי
מתּגּברים וכן מחֹו, נתעּכר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַֹּכסיל,
ּבתֹוְך ׁשהעכירּות זמן וכל ְְְְֲִִֶַַָָהּׂשֹונאים.
הּמתּגּברים הּׂשֹונאים אזי ְְְֲִִִַַַַַַֹהּמח,
ּגם הם הּמח, מהעכירּות הינּו ְֲִִֵֵַַַַָָֹמּׁשם,
להם ׁשּיׁש ּובמח, ּבדעת ׂשֹונאים ְְְִֵֵֶֶַַַָֹּכן
הּזה ׁשהּדעת אף ׂשנאתם, על ְִֶֶַַַַַַַַָָטעם

עּקר ּכי הּמח, עכירּות ּבחינֹות ְֲִִִִַַַֹהּוא
עם הּמח, מעכירת רק הּוא ְֲִִִֵַַַַַָֹהּׂשנאה
על טעם ּפנים ּכל על להם יׁש זה ִֵֶֶַַַַָָָָּכל
עדין ׁשהעכירּות מאחר ְֲֲִִִֵֶַַַָָָׂשנאתם,
ׁשּלפעמים ּדע, אבל הּמח. ְְֲִִֶַַַָָֹּבתֹוְך
ּכְך ּכל ונעׂשה לממֹון, ּכְך ּכל ְְֲֵֶַָָָָָחֹוׁשק
לסּבל יכֹול הּמח ׁשאין עד ְְִִֵֶַַַָֹֹּכסיל,
ּבבחינֹות ׁשּיֹוצא עד העכירּות, ְְֲִִִֵֶַָָּכלל
מחין מֹותרי הם ׂשערֹות ּכי ְְְִִֵֵָָֹׂשערֹות,
הּבאים הּׂשֹונאים ּגם ואז ְְִִַַַַַָָָּכּידּוע.
הּזאת, מהעכירּות הינּו ְֲִִֵַַָָֹמּׁשם,
מּבחינת מחין, מֹותרי ְְְִִִִִֵַַֹמּבחינת
להם אין ּכי חּנם. ׂשֹונאי הם ְְִִֵֵֵֶָָָׂשערֹות,
ׁשאינם מאחר ׂשנאתם, על טעם ְִֵֵֶַַַַַָָָׁשּום
ׁשּבתֹוְך מהעכירּות אפּלּו ְֲֲִִִֵֶָָּבאים
מּבחינת מחין, מּמֹותרי רק ְְִִִִֵַַַַֹֹהּמח,
טעם ׁשּום להם אין על־ ּכן ְֵֵֶַַַָָׂשערֹות.
על מח, עכירת ׁשל אפּלּו ֲֲִִֶַַַַַָֹודעת,
וזה חּנם. ׂשֹונאי רק והם ְְְְִִֵֵֶַָָָׂשנאתם,

סט)ּבחינֹות ראׁשי(תהלים מּׂשערֹות רּבּו : ְֲִִִַַֹ
ׂשֹונ ּכי חּנם; ּבאיםׂשֹונאי חּנם אי ְְִִִִֵַָָָ

ּכּנ"ל: מחין מֹותרי ׂשערֹות, ְְְִִִֵַַַָֹמּבחינת
ּכן ּגם לֹו ׁשּיׁש אף החכם, ֲֵֵֶֶַַָָָאבל
ּדע, ׂשערֹות, ּבחינת מחין, ְְְִִֵַַָֹמֹותרי
מחין מֹותרי ּבחינֹות ְְִִֵֶֶָָֹׁשהחכם,

ּבחינת הם ׁשּלֹו, ,ׁשערּוׂשערֹות ְְִֵֶַַָ ַ 
ׁשּלֹו, מחין ׁשּמֹותרי הּׁשין. על ְְִִִֵֶֶַַָֹּבימין
ּבהם ׁשּפֹותח ׁשערים, ּבחינת ְְִִֵֵֶֶַַָָהם
הּׁשם לעבֹודת והּמּדע החכמה ְְֲֲֵֵַַַַַַַָָָׁשערי
אי ּבעצמֹו, ׁשּמחֹו מחמת ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָֹיתּברְך.
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מאֹורֹו, לקּבל לסבלֹו להעֹולם ְְְְְֵֵֶַָָָָאפׁשר
ּולהתּכּסֹות להתלּבׁש צריְך ְְְְִִִֵַַָהּוא
לדברים עצמֹו ּולהׁשּפיל ְְְְְִִִַַַָעצמֹו,
העֹולם ׁשּיּוכלּו ּכדי ּונמּוכים, ְְְְִִֵֶַָָקטּנים
ׁשערי להם ׁשּיפּתח ּכדי מּמּנּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָלקּבל
להּׁשם לקרבם והּמּדע ְְְְְֵַַַַָָָָָהחכמה

ּבבחינת יד)יתּברְך. רעים(משלי ׁשחּו : ְְִִִִַַַָָ
ׁשערי על ּורׁשעים טֹובים, ְְֲִִִֵֵַַָלפני
הרעים ּולהכניע לׁשחֹות ׁשּכדי ְְְְִִִִֵֶַַַָָצּדיק.
הרׁשעים להביא צריְך הּטֹובים, ְְְִִִִִֵַָָָָלפני
אצל וזהּו ּכּנ"ל. צּדיק ׁשערי ְֲִֵֵֶֶַַַַַעל
ּבחינת מחין, מֹותרי ּבחינת ְְְִִִִֵַַַַֹהּצּדיק
החכם, ׁשל ׁשהּׂשערֹות נמצא ְְְִֶֶֶַָָָָָׂשערֹות.

ּבחינת אצלׁשערהם אבל ּבימין. ְִֵַַ ַ ְֲִֵֶָָ
הם הּכסיל, מּמׁשׂשערֹותהרׁשע ְְִֵַָָָ ָ ַָ

חכם לב ּבחינת: וזה ְְְִִֵֶַָָֹּבׂשמאל.
ּכסיללימינֹו, ועל־לׂשמאלֹוולב . ִ ִ ְְִִֵ ְ ְַֹ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו (שםּכן ְְְִִֵֵַָָָָ
ע) הֹוגנתבקידושין ׁשאינּה אּׁשה הּנֹוׂשא :ִֵֵֶֶֶַָָ

ּכׁשּנֹוׂשא ּכי כּו'. ּכֹופתֹו אלּיהּו ְְִִֵֵֶָלֹו,
אינֹו ּבוּדאי לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה ְִֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּבאׁשת ּבממֹונֹו, ּבחלקֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַָמתרּצה
ׁשּלֹו, ּׁשאינֹו ּבּמה ּובֹוחר ְֵֵֶֶֶַָנעּוריו,

הּוא ועל־ידי־זה לֹו. הגּונה ְְֲֵֵֶֶַָָׁשאינּה
ׂשערֹות ּבחינת מֹותרֹות, ְְְִִַַָָּבחינת
זה על ממּנה אלּיהּו ּכן על ְִֵֵֶֶַַַַָֻּכּנ"ל,

ׂשער ּבעל הּוא ּכי א)לענׁשֹו, ,(מלכים־ ב ְְִֵַַָָ
ׂשערֹות, ּבחינת על על־ זה, ְְְִֶֶֶַַַָֻׁשּממּנה
אמרּו ועל־ּכן ּדין. ּבהם ְְֲִֵֶַַָָלעׂשֹות

לברכה זכרֹונם אלּיהּו(שם)רּבֹותינּו : ְְִִִֵֵַָָָָ
רֹוצעֹו. והּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ְְְַָָּכֹופתֹו,
מֹותרי ּובחינת מחין, ּבחינת ְְְִִִֵֶַַֹזה
ּבחינת מחין, ּבחינת – ּכֹופתֹו ְְְִִִִַַֹֹמחין.

ּבחינת ז)ּתפּלין, אסּור(שה"ש מלְך : ְְִִִֶֶַָ
ּבחינת ׁשהם מחין, ּברהיטי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּברהטים,

ּכּמּובא ּבחינת(ז)ּתפּלין, זה – רֹוצעֹו . ְְְִִִֶַַָ
ּבח מחין, ׁשהןמֹותרי רצּועֹות, ינת ְְְִִֵֵֶַֹ

מחין: מֹותרי ְְִִֵַֹּבחינת

והּתֹורה[ ּגזלה, אּסּור חמר ׁשל הּתֹורה ְְִֵֶֶַַָָָֹֹזאת

הּכעס ּפגם מענין הּקֹודם, ס"ח ְְְִִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסימן

יׁש אּלּו, הּתֹורֹות ׁשני – העׁשירּות ְְֲִִֵֵֵֶַַָׁשּמפסיד

למׂשּכיל, ּכּמּובן לזה, זה וׁשּיכּות חּבּור ְְְִִֶֶֶַַַָָָָלהם

היכל ׁשל הּתֹורה ּבתֹוְך יחד מחּברים ְְְִֵֵֶַַַַָָֻוהם

ׁשני הּובאּו ׁשם ּכי נ"ט, ׁשּבסימן ְְְִִֵֶֶַָָֹהּקדׁש

הּתֹורה המׁשְך ּבתֹוְך ּבקּצּור אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָענינים

היטב ׁשם עּין :]ההיא. ִֵֵֵַַָ

(Ê).התיקונים שבסוף ו ובתיקון ו, תיקון זוהר בתקוני
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.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a el‡Îe ,ÂÈ˙B�·e ÂÈ�a LÙ�Â BLÙ� ÏÊB‚ el‡k ·LÁpL ,‰ÏÊb¿≈»∆∆¿»¿ƒ≈«¿»∆∆»»¿»¿ƒ»«≈∆ƒ

‡ÏÓ,È„ÈaL ˙B·BÁ‰Â ˙BÏÊb‰ Ïk Ì‚t Ôw˙Ï È�¯ÊÚÂ ,ÈLÙ� ÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ«¬…««¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈¿«»«¿≈¿«∆¿»ƒ
,‰a¯‰ ÌÈ�e‚‰ ÌÈi�ÚÏ ‰a¯‰ ‰˜„ˆ ÔzÏ È�kÊ˙e È�¯ÊÚ˙Â ,È„È ˙‡ ·ÈÁ¯˙Â¿«¿ƒ∆»ƒ¿««¿≈ƒ¿«≈ƒƒ≈¿»»«¿≈«¬ƒƒ¬ƒ«¿≈
È˙ÈÈ‰M ‰Ó ,‰cÓÁ È„È ÏÚ È„ÈaL ˙BÏÊb‰ Ì‚t ‰Ê È„È ÏÚ Ôw˙Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿∆¿«≈«¿≈∆¿««¿≈∆¿»ƒ«¿≈∆¿»«∆»ƒƒ
Ôw˙Ï È�kÊ ‰Â‰È ‡p‡ .‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ B˙B‡ ÈzÏÊbL „Ú È¯·Á ÏL ˙‡ ‰e‡˙Óe „ÓBÁ≈ƒ¿«∆∆∆¬≈ƒ«∆»«¿ƒ«¿≈∆»»¿…»«≈ƒ¿«≈

:‰˜„ˆ È„È ÏÚ ˙‡Ê…«¿≈¿»»
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ÔÎ·eLc˜Ï ‰kÊ‡Â ,˙eÓÏLa ˙È¯a‰ Ôew˙Ï ‰kÊ‡L ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆»≈«¬ƒ∆∆¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿∆¿∆¿«≈
Ôz˙Â ,ÔBÓÓ ˙Â‡zÓe ÏbLn‰ ˙Â‡zÓ È�¯ÓL˙Â È�ÏÈv˙Â ,ÈÏ ¯zna ÈÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ«À»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¬««ƒ¿»ƒ«¬«»¿ƒ≈
ÌÈ¯e‰¯‰Ó È�ÏÈv˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÓL˙Â .È¯Ó‚Ï ˙BÂ‡z‰ el‡ ¯aLÏ ÁÎ ÈÏƒ…«¿«≈≈««¬¿«¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏkÓ È˜�Â CÊ ÈzÚ„Â ÈÁÓ ‰È‰iL ‰kÊ‡Â .˙BÚ¯ ˙B·LÁnÓe ÌÈÚ »̄ƒƒ«¬»»¿∆¿∆∆ƒ¿∆…ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ
,ÌpÁ ÈÏÚ ÌÈÓw‰ È‡�BNÂ È·ÈB‡ Ïk ˙‡ Ïh·˙e ÏÈtL˙Â ÚÈ�Î˙Â .˙ÏÒt È�ÈÓ ÏkÓeƒ»ƒ≈¿…∆¿«¿ƒ«¿«¿ƒ¿«≈∆»¿«¿¿««»ƒ»«ƒ»
¯L‡ ,¯˜L È·ÈB‡ È˙ÈÓˆÓ eÓˆÚ ,ÌpÁ È‡�N ÈL‡¯ ˙B¯ÚOÓ ea¯" Èk Ú„BÈ ‰z‡ Èkƒ«»≈«ƒ«ƒ«¬…ƒ¿«ƒ»»¿«¿ƒ«¿«∆∆¬∆

:"·ÈL‡ Ê‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï…»«¿ƒ»»ƒ

B�Ba¯‰‡B¯ ,"È�·bNz ÈÓÓB˜˙nÓ ,È‰Ï‡ È·ÈB‡Ó È�ÏÈv‰" ,Ì‰Ó È�ÏÈv‰ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«ƒ≈ƒ≈∆«ƒ≈ƒ≈¿«¡…»ƒƒ¿¿«¿«¿≈ƒ∆
,È�e‡�N ÒÓÁ ˙‡�NÂ ea¯ Èk È·ÈB‡ ‰‡¯ ,ÈÏÓÚÂ ÈÈ�Ú ‰‡¯" ,ÌÈ·eÏÚ ÔBaÏÚa¿∆¿¬ƒ¿≈»¿ƒ«¬»ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿«»»¿≈ƒ
ÌÈ‰Ï‡· BÏ ‰˙ÚeLÈ ÔÈ‡ ,ÈLÙ�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈa¯ ,ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈa¯ ,È¯ˆ ea¯ ‰Ó ,‰Â‰È¿…»»«»»«ƒ»ƒ»««ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿»»≈…ƒ
È�ÏÈv‰ ,È�ÏÈv‰Â È�¯ÓL ,È�¯ÊÚ ."C· È˙ÈÒÁ Èk LB·‡ Ï‡ ,È�ÏÈv‰Â ÈLÙ� ‰¯ÓL ,‰ÏÒ∆»»¿»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ»ƒƒ»»¿≈ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ«ƒ≈ƒ
È�ÈÚa ·BË ÏÎNÂ ÔÁ ‡ˆÓ‡L È�kÊ ,‰�È�ÁÂ ÌÈÓÁ¯ ÈÏ Ôz ,˙˜ÏÁÓe ·È¯Ó „ÈÓ»̇ƒ≈ƒ«¬…∆∆ƒ«¬ƒ«¬ƒ»«≈ƒ∆∆¿»≈¿≈∆¿≈≈

:E˙‡¯ÈÏe E˙„B·ÚÏ ÌÈÚÓL� È¯·„ eÈ‰ÈÂ ,Ì„‡Â ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ«¬»∆¿ƒ¿»∆

ÌÁ¯ÂÌÈ˜Ècv‰ eÁ˙tL Úcn‰Â ‰ÓÎÁ‰ È¯ÚL ‚ÈO‰Ïe ‡ˆÓÏ ‰kÊpL e�kÊÂ e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿…¿«ƒ«¬≈«»¿»¿««»∆»¿««ƒƒ
,ÔÓˆÚ ˙‡ e„È¯B‰Â ÔÓˆÚ ˙‡ eÓˆÓvL ,ÏB„b‰ Ì·eË È„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚa»»«¿≈»«»∆ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ∆«¿»

eLÈaÏ‰Â‰¯B‡ È¯ÚL e�Ï eÁ˙t ¯L‡ „Ú ,ÌÈÓeˆÓˆÂ ÌÈLe·Ï ‰nÎa ‡¯Bp‰ ÌÏÎN ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆»¿»«¬≈»
ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒa e�Ï elbL Ì˙ÁÈNÂ Ì˙¯B˙ È„È ÏÚ Úcn‰Â ‰ÓÎÁ‰ È¯ÚL«¬≈«»¿»¿««»«¿≈»»¿ƒ»»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆«¿ƒ
.˙Ó‡a ÌÓi˜Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a e�ÈiÁ ÈÓÈ Ïk Ì‰a ˜ÒÚÏ ‰kÊpL e�kÊ .„‡Ó ÌÈ‡¯Bp‰Â¿«»ƒ¿…«≈∆ƒ¿∆«¬…»∆»¿≈«≈¿…∆∆ƒ¿∆¿«¿»∆¡∆

:‰·‰‡a Ì˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ „nÏÏe „ÓÏÏ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈ƒ¿…¿«¬¿«≈∆»ƒ¿≈»»¿«¬»

e�kÊÂ‚"È¯˙Â ‰È˙B�eÎÂ ‰È˜ec˜„Â ‰ÈË¯t ÏÎa Èe‡¯k ˙eÓÏLa ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ¿«≈¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»»¿»¿»∆»¿ƒ¿∆»¿«»∆»¿«¿«
¯È‡˙Â ÚÈtL˙Â .‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰Â„Á·e ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa ,da ÌÈÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»«»«¬»¿«¿ƒ«¿»ƒ
Ì‚t Ôw˙Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a ,ÔBÈÏÚ‰ ÌL¯MÓ ÌÈLB„w‰ ˙BÚeˆ¯‰Â ÔÈlÙz‰ ¯B‡ e�ÈÏÚ»≈«¿ƒƒ¿»¿«¿ƒƒ»¿»»∆¿¿…∆∆ƒ¿∆¿«≈¿«
‰¯Bz‰ ÏÏk ‡e‰L ,Án‰Â ˙Úc‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏÎÂ ÔBÓÓ ˙Â‡z Ïk Ì‚Ùe ˙BÏÊb‰ Ïk»«¿≈¿«»«¬«»¿»ƒ≈¿««««¿«…«∆¿««»
eÎLÓiL ÔÈÁÓ È¯˙Bn‰ ˙M„˜e ÔÈÁn‰ ˙M„˜ È„È ÏÚ Ôw˙Ï ‰kÊ� Ïk‰ ,‰LB„w‰«¿»«…ƒ¿∆¿«≈«¿≈¿À««…ƒ¿À««¿≈…ƒ∆À¿¿
ÌÓi˜Ï e�kÊzL ,ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈLB„w‰ ˙BÚeˆ¯‰Â ÔÈlÙz‰ ˙M„˜ È„È ÏÚ e�ÈÏÚ»≈«¿≈¿À««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿«»ƒ∆¿«≈¿«¿»
È�ÈÓ ÏkÓe ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰ È�ÈÓ ÏkÓ e�¯ÓL˙Â .·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÁÓNa ˙eÓÏLaƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ≈
˙BkÊ ˙B·LÁÓa ,‰¯‰Ëa ‰¯Bz „ÓÏÏ ‰kÊ�Â .˙Úc‰ Ì‚t È�ÈÓ ÏkÓe ˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ«¬»»ƒ»ƒ≈¿««««¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿»√»¿«¬»«
ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·˙Â .ÏÏk ˙Úc‰ ˙¯ÈÎÚÂ ˙ÏÒt ˙B·B¯Úz ÌeL ÈÏa ,˙B�BÎ�e ˙BÁ«̂¿¿ƒ«¬¿…∆«¬ƒ««««¿»¿»ƒ»∆¿ƒ«
˙B·‡Â ,e�ÏÈvÈ ˙BÈ¯‡ ÈtÓe ,e�¯O·Ï ‡È·p‰ e‰iÏ‡ ˙‡ ‰¯‰Ó e�Ï ÁÏL˙Â ,e�˜„ƒ̂¿≈¿ƒ¿«»¿≈»∆≈ƒ»«»ƒ¿«¿≈ƒƒ¬»«ƒ≈¿»

:ÔBˆ¯ È‰È Ôk ÔÓ‡ ,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�ÁnNÈ ÌÈ�a ÏÚ«»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈»¿»≈»≈≈¿ƒ»
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ט) (ויקרא

ּכמֹוּכי הארץ, על הם הּדברים ּכל ִ ְְִֵֶַַָָָָ
מן ּגדל ׁשהּכל ּבחּוׁש, רֹואין ְִִֵֶֶַָָֹׁשאנּו
והּברּיֹות הּדברים וכל ְְְְִִֶַַָָָָהארץ,
ואי הארץ, על ּומּנחים ְְִִִֶַָָָֻהֹולכים
מהארץ. ויתרחקּו ׁשּיּפסקּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאפׁשר
הינּו הּמכריח, ּכח על־ ידי לא ְְְִִֵַַַַַַֹֹאם
הּדבר, ׁשּמכריח מי ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַָָעל־ ידי
ּומרחיקֹו מהארץ, מּמקֹומֹו ְְְְִִֵֶַָָונֹוטלֹו
נתרחק ּכן הּמכריח, ּכח ּוכפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּמּנה.
ּכׁשּנפסק ואחר־ּכְך מהארץ. ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר
להארץ. הּדבר חֹוזר הּמכריח, ְְִֵֶַַַַַָָָָֹּכח
אזי למעלה, ּדבר אדם זֹורק אם ְְְֲִֵַַָָָָָּכגֹון:
ּומפסיקֹו הּדבר מכריח ּכחֹו ְְְִִֵַַַַַָָֹעל־ ידי
הּדבר מכריח ּכן ּכחֹו, ּוכפי ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹמהארץ.
ואחר־ ּכְך יֹותר. למעלה ְְְְְֵַַַָָוזֹורקֹו
הּמכריח, ּכח ׁשהּוא ּכחֹו, ְְְִִֶֶַַַַָֹֹּכׁשּנפסק
הארץ ּכי להארץ. ונֹופל הּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָחֹוזר
ּכל ּוממׁשכת הּמֹוׁשְך, ּכח לּה ְֵֵֶֶַַַָָֹיׁש
היּו לא לאו, אם ּכי לעצמּה. ְְְִִִַַָָָָֹהּדברים
ראּוי היה ּכי עליה, להתקּים ְְְִִִֵֶַָָָָָיכֹולים

ּכּדּורית, ׁשהיא מחמת מּמּנה, ֲִִִִֵֶֶַַָֹלּפל
סביבּה עֹומדים העֹולם ּבני ְְְְִִֵָָָָוכל
ועל הּמֹוׁשְך. ּכח לּה ׁשּיׁש אְך ְֵֵֶַַַַַַָָֹּכּידּוע,
וחֹוזר הּמכריח, ּכח ּכׁשּנפסק ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּכן
מה ּכל להארץ, למּטה ונֹופל ְְְֵֶַַַָָָָָָהּדבר
ּפֹורח הּוא למּטה, יֹותר ְְִֵֵֵֶַַָָּׁשּמתקרב
זה יֹותר, ּבמהירּות למּטה ְְְִִֵֵֶַָונֹופל

ׁש ׁשלמחמת הּמֹוׁשְך להּכח ּמתקרב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
יֹותר ּבמהירּות נֹופל על־ ּכן ְִִֵֵֵֶַָָהארץ,
עפר ּבחינת הּוא והּצּדיק ְְְִִַַַַָָָלמּטה.
עֹולם, יסֹוד הּוא הּצּדיק ּכי ְִִַַַַָהּנ"ל,

ׁשּכתּוב י)ּכמֹו יסֹוד(משלי וצּדיק : ְְְִֶַָ
עליו, עֹומדים הּדברים וכל ְְְִִַָָָָָעֹולם;
ּכל להמׁשיְך הּמֹוׁשְך, ּכח לֹו ְְְִֵֵַַַָֹויׁש
רק הּוא הּצּדיק זה ּכי אליו. ְִִִֵֶַַַַָָהּדברים
ׁשּכל עֹולם, יסֹוד ׁשהּוא ּבעֹולם, ְִֶֶָָָָָיחיד
ּכל ואפּלּו מּמּנּו, נמׁשכים ְְֲִִִִִֶַַָָָהּדברים
ּכל מּמּנּו, ענפים רק הם ֲִִִִֵֶַַַָָהּצּדיקים
ּבחינֹות ׁשהּוא יׁש ּבחינתֹו. לפי ְְְִִִֵֶֶָָאחד
ענף ּבחינֹות ׁשהּוא ויׁש מּמּנּו, ְְִִֵֶֶָָָָענף,
הּיחיד הּצּדיק זה ּכי הענף. ִִִִֶֶַַַָָָמן
עצמֹו ּומׂשים וׁשפל, ענו הּוא ְְִֵַָָָָָָּבעֹולם,

ּבבחינֹות יח)ּכעפר, ואנכי(בראשית : ְְְִִִָָָֹ
עֹולם, יסֹוד הּוא ועל־ּכן ואפר, ְְֵֵֶַָָָָעפר
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הם הּדברים ׁשּכל עפר, ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָָָָהינּו
מבּקׁשים: ׁשאנּו וזה ּכּנ"ל. ְְְִֶֶַַַָָָעליו
ׁשּיהיה הינּו ּתהיה; לּכל ּכעפר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹונפׁשי
אליו הּכל להמׁשיְך הּמֹוׁשְך, ּכח ְְִֵֵַַַַָָֹֹלּה
ּכל ממׁשיְך הּצּדיק וזה ּכּנ"ל. ְְְִִֶַַַַַָָָּכעפר

ּבבחינֹות לעֹולם, כח)ההׁשּפעֹות :(איוב ְְִִַַָָָ
ההׁשּפעֹות ׁשּכל זהב; ְְְֶַַַָָָָועפרֹות
מהּצּדיק עפר, מּבחינֹות ְְִִִִִֵַַָָָנמׁשכין
לזה צדקה נֹותנין אם ּכן ועל ְְְְִִֵֶַַַָָהּנ"ל.
הּוא ּכי מּיד, מתּברְך הּוא ְִִִִֵַַָָהּצּדיק,
ׁשּמצמחת העפר, על זריעה ְְְִִֶֶַַַַַָָָּבחינת

ּבבחינֹות ּכפלים, י)ּכפל זרעּו(הושע : ְְְִִִִִֶֶַ
אבל חסד. לפי וקצרּו לצדקה ְְְְֲִִִֶֶָָָָָלכם
ּבחינת ׁשאינֹו למי צדקה נֹותן ְְְִִִֵֵֶַָָאם
וזה ּפרֹות. עֹוׂשה אינֹו ּכלל, ְְֵֵֶֶָָָעפר
ּבעת ענתֹות: אנׁשי את ירמיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּקּלל
ּבענּיים הכׁשילם – ּבהם עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָאּפָך

מהּגנים טז:)ׁשאינם קמא הינּו(בבא , ְְִֵֶַָָֻ
ּכן ועל ּכלל, עפר ּבבחינת ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאינם
ּבחינת אינּה להם ׁשּנֹותנים ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּצדקה
ׁשּיּמׁשכּו ראּוי היה והּנה ּכלל. ְְְְִִִֵֶָָָָָָזריעה
ׁשהּוא הּצּדיק, לזה אדם ּבני ְְִֵֶֶַַָָָּכל
הּמֹוׁשְך ּכח לֹו ׁשּיׁש עפר, ְִֵֵֶַַַָָֹּבחינת
הּמכריח, ּכח על־ידי אְך ְְִֵַַַַַַַַֹּכּנ"ל.
ׁשּיׁש הינּו, מּמּנּו. ּומרחיקין ְְְִִִִִֵֶֶַַַמפסיקין
ּומעׂשיהם ּדּבּורם ׁשעל־ ידי אדם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבני
אדם ּבני את מכריחים ְְִִֵֵֶַָָהם

הּנ"ל.להפס מהּצּדיק ּולהרחיקם יקם ְְְְִִִֵַַַַַַָָ
מרחיק ּכן הּמכריח, ּכח ְְְִִִֵַַַַַֹּולפי
ּכׁשּיפסיק ואחר־ּכְך, ּכּנ"ל, ְְְִִֵֶַַַַַַַָמהּצּדיק

עצמֹו וימׁשיְך יחזר הּמכריח, ְְְְֲִִַַַַַַַֹֹּכח
עפר ּבחינת ׁשהּוא להּצּדיק ְְְְִִִֵֶַַַָָָויתקרב
יׁשּוב הּמכריח, ּכׁשּיפסיק ּכי ְְְִִִֶַַַַַַָּכּנ"ל,
ּכח לֹו ׁשּיׁש הּנ"ל, להּצּדיק ְְִֵֶֶַַַַַָָֹלהעפר,
אדם ּבני יׁש ועל־ּכן ּכּנ"ל. ְְֵֵֵֵַַַַָָהּמֹוׁשְך
מחמת מהּצּדיק, מאד רחֹוקים ְְֲִִֵֵֵֶַַַֹׁשהם
הּמרחיק הּמכריח ּבּכח עדין ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹׁשהם
ּכח ּכׁשּיפסיק אחר־ ּכְך אבל ְְֲִֶַַַַָָָֹאֹותם,
וזה ּכּנ"ל. ויתקרבּו יחזרּו ְְְְְְְִִֶַַַַַַָהּמכריח,
להּצּדיק, נֹוסע ּכׁשאדם רֹואין, ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשאנּו
הּצּדיק למקֹום ּׁשּמתקרב מה ְְִִִֵֶַַַָָּכל
מחמת יֹותר, חׁשק לֹו יׁש ֲֵֵֵֵֵֶַיֹותר,
ּכּנ"ל: הּמֹוׁשְך להּכח יֹותר ְְִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּמתקרב

לֹווזה היה מׁשּכן ּכי מׁשּכן, ּבחינת ְ ֶ ְְְִִִִַָָָָ
אלקּות להמׁשיְך הּמֹוׁשְך, ְְֱִֵַַַֹֹּכח
ּבחינת ׁשם, עֹומד ׁשהיה ְִֵֶַַָָָָלּמקֹום

א) אחריָך(שה"ש ּנרּוצה. אחריָך מׁשכני :ְֲֲִֵֶֶַַָָָ
ּׁשּמתקרב מה ּכל ּכי ּדיקא, ְְִִֵֶַַָָָָָּנרּוצה
ּכּנ"ל, ּביֹותר רץ הּוא אליו, ְֵֵֵַַָָיֹותר
וכּמּובא ּכּנ"ל. הּמֹוׁשְך הּכח ְֲֵֵַַַַַַַָֹמחמת

לא)ּבּמדרׁש פ' הּוא(שמות ׁשהּמׁשּכן , ְְִִֶַַָָ
ליׂשראל, מׁשּכֹון ׁשהּוא מׁשּכֹון, ְְְְְִֵֶַַָלׁשֹון
אם אפּלּו אצלם ׁשכינה ְְְֲִִִִֶֶֶָָׁשּתׁשרה

ׁשּכתּוב ּכמֹו וׁשלֹום, חס (ויקראיחטאּו, ְְְֶֶֶַָָ
תגעלכו) ולא ּבתֹוככם מׁשּכני ונתּתי :ְְְְְְִִִִֶַַָָֹ

ׁשעל־ידי נמצא אתכם. ְְְְִִֵֶֶֶַַָנפׁשי
ּביׂשראל. ׁשֹורה הּׁשכינה ְְְְִִִֵַַָָָָהּמׁשּכן,
מׁשכני לׁשֹון מׁשּכן ּכי ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵַַַָָהינּו
הּמֹוׁשְך, ּכח ּבחינת לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַַַֹוכּו',
ׁשהיה לּמקֹום אלקּות ְְֱִֶַַָָָֹלהמׁשיְך
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אפׁשר אי ּכן ועל ּכּנ"ל. ׁשם ְְִֵֵֶַַַָָעֹומד
הּצּדיק אּלא הּמׁשּכן, את ְְִִִֶֶַַַָָָלהקים
מׁשה, ּבחינת עפר, ּבחינת ְְִִֶֶַַָָֹׁשהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו האדם, מּכל ענו ְִֶֶָָָָָָָָָׁשהיה

מ) הּמׁשּכן.(שמות את מׁשה וּיקם :ְִֶֶֶַַָָֹ
ּדוקא ּכי להקימֹו, יכֹול היה לא ְְֲִִֵַַַָָָָֹואחר
עפר, ּבחינת ׁשהּוא הּצּדיק, ְִִֶֶַַַָָזה
להקים יכֹול הּמֹוׁשְך, ּכח ְְִִֵַַַָָֹּבחינת

הּמ ּכח ּבחינת ׁשהּוא ֹוׁשְך,הּמׁשּכן, ְְִִֵֶַַַַָֹ
ׁשּכתּוב וזה ּכּנ"ל: האלקּות ְְְֱִֶֶַַַָָֹלהמׁשיְך

ז) ּכי(דברים ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא :ְִֵֶֶַָָֹֻ
זכרֹונם רּבֹותינּו ודרׁשּו הּמעט, ְְְְִֵֶַַַַָָאּתם

שם)לברכה בפירש"י והובא פט לא(חולין : ְִָָֹ
ממעיטין ׁשאּתם מחמת רק ְְֲִִֵֶֶַַַַוכּו',
ּכי ּבכם. ה' חׁשק וכּו', ְְְִֶֶַַָָעצמכם
ּומקטינים ממעיטין ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶַַַמחמת
עפר, ּבבחינת הם על־ ידי־ זה ְְְִִֵֵֶַַַָָָעצמן,
מׁשּכן, ּבחינת הּמֹוׁשְך, ּכח לֹו ְְִִֵֵֶַַַָֹׁשּיׁש
חׁשק ועל־ּכן ּכּנ"ל, האלקּות ְֱֵֵֶַַַַָָֹׁשּמֹוׁשְך

ּבחינת וזה ּבכם. נז)ה' אׁשּכן(ישעיה : ְְְִֶֶֶַָֹ
ׁשּמׂשים ׁשפלּות, על־ידי ּכי ּדּכא, ְְִִִֵֵֶֶַַָאת
ּכח לֹו יׁש על־ידי־זה ּכעפר, ְְְֵֵֶַַַָָֹעצמֹו
אצלֹו, יתּברְך הּׁשם להמׁשיְך ְְְְִִֵֵֶַַַַָהּמֹוׁשְך,
וזה ּכּנ"ל: הּמׁשּכן ּבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּזהּו
הּמׁשּכן, אצל הּנאמר הּכבֹוד ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת

ׁשּכתּוב כט)ּכמֹו ּבכבֹודי,(שמות ונקּדׁש : ְְְְִִִֶַָ
ׁשּכתּוב מ)ּוכמֹו מלא(שם ה' ּוכבֹוד : ְְֵֶָָ

לכל ׁשּיׁש הּכבֹוד ּכל ּכי הּמׁשּכן. ְְִִֵֶֶַַָָָָאת
ּכּלם ּגדֹול, ועד מּקטן ׁשּבעֹולם, ְִֶַָָָָָָָֹֻאדם
ׁשהּוא הּצּדיק, מּזה רק מקּבלים ְְִִִֵֶֶַַַַהם

ׁשּמּמּנּו מׁשּכן, ּבחינת עפר, ְְְִִִִֶֶַַָָָּבחינת
והּגדּלה, הּכבֹוד ּכל ּכי הּכל. ְְְִִַַַָָָָֹֻנמׁשְך
וכּלם הּצּדיק, זה אצל רק ְִֵֶֶַַַָֻהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמּנּו, לא)מקּבלים :(מגילה ְְְִִֶֶַָ
ׁשם ּגדּלתֹו, מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְֵֶַָָָָָֻּכל
נמצא, ענותנּותֹו. מֹוצא ְְְִֵַַָָָאּתה
ׁשם והּקטנּות, הּׁשפלּות ְְְְִִֶַַַָׁשּבמקֹום
ּכמֹו והּגדּלה, הּכבֹוד ּכל ְְְֶַַָָָֻׁשֹורה
ּכל ּכן ועל ּדּכא. את אׁשּכן ְְֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב:
ּכבֹודם מקּבלים ׁשּבעֹולם, ְְְִִֶַָָָָָהראׁשים
וכן עפר. ּבחינת ׁשהּוא הּצּדיק, ְְִִִֵֶֶַַַָָמּזה
ּפעם ּבכל ּכי הּכבֹוד, ְְְִִַַַַָָהתחּדׁשּות
ּבא הּממּנה ׁשּזה הּכבֹוד, ְְִֵֶֶֶַַַָָֻנתחּדׁש
הראׁשּיּות ונתחּדׁש אחר, ְְְְִִִֵֵַַַָָלהתמּנּות
הּצּדיק. זה על־ידי הּכל הּוא ְְִֵֶַַַַַָֹוהּכבֹוד,
ּבכל הּמׁשּכן את הקמתֹו ּכפי ְְְֲִִִֶַָָָָּכי
ּבבחינֹות: הּכבֹוד, ּבא ׁשּמּׁשם ְִִִֶַַַָָָּפעם,
ּכן ּכּנ"ל, הּמׁשּכן את מלא ה' ְְִֵֵֶַַַָָּוכבֹוד
ּכּנ"ל: והראׁשּיּות הּכבֹוד ּכל ְְִִֵַַַַָָָָנתחּדׁש

מׁשהוזה: קרא הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ְ ֶ ַ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ֶֹ 
יׂשראל. ּולזקני ּולבניו  ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ָ ָ ְֹ ֲ ַ ְלאהרן
ראׁשי את לקרֹות צריְך ּכׁשהּצּדיק ְְִִִִֵֶֶַַָָּכי
ׁשהּוא ּבזה אֹותם קֹורא הּוא ֵֶֶָָָָהעם,
הּכבֹוד ׁשּׁשם הּמׁשּכן, את ְִִֵֶֶַַָָָמקים
ּכי אֹותם, קֹורא ועל־ ידי־ זה ְְִֵֵֶַַַָּכּנ"ל,

אל ּבאים מּמּנּו.ּכּלם הּכבֹוד לקּבל יו ְִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּׁשמיני,וזה: מׁשהּבּיֹום ׁשהקים ְֶַ ַ ְ ִ ִ ִֵֶֶֹ

על־ידי־זה: הּמׁשּכן, מׁשהאת קרא ְְִֵֶֶַַָָ ָ ֶֹ 
יׂשראל, ּולזקני ּולבניו ׁשהםלאהרן ְ ַ ֲ ְֹ ָ ָ ְ ִ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֵֶ



821ע ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ּכי ּגדֹול. ועד מּקטן העם, ראׁשי ְְִִֵַַָָָָָֹּכלל
ּכל את קרא הּמׁשּכן, הקמת ְְֲִֵֶַַַָָָָָעל־ ידי
ּובניו אהרן ּבחינת ׁשהם העם, ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹראׁשי
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ּכּנ"ל: ְְְֵֶֶַַַָוכּו'

לברכה א)זכרֹונם השנה ׁשּניסן(ראש : ְְִִִֶָָָָ
היה אז ּכי למלכים, הּׁשנה ְִִִַָָָָָָֹראׁש
הּכבֹוד נמׁשְך ׁשּמּׁשם הּמׁשּכן, ְְֲִִִֶַַַָָָָָהקמת

הממּנים ּכל ׁשל מלכים, ְְִִֶֶַָָֻׁשל
הקמת היה ועל־ ּכן ּכּנ"ל. ְְֲִֵַַַַָָָָָוהראׁשים
ּכי ּדוקא, ניסן חדׁש ּבראׁש ְְְִִִֶַַָָָֹֹהּמׁשּכן
ׁשעל־ ידי־ זה חדׁש, ראׁש ּבחינת ְְִֵֶֶֶֶַַֹֹזה
וזהּו ּכּנ"ל, הראׁשים ּכל ְְְִִִֶַַַָָָנתחּדׁשים
ראׁש־הּׁשנה ניסן ראׁש־חדׁש ְִִֶַַָָָֹֹֹּבחינת:

ּכּנ"ל: ְִִַַָלמלכים

ע תפילה

ÔÒÈ� ˘„ÂÁŒ˘‡¯Ï

È�ÎLÓ"ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,‰ˆÈ˜‰Â ‰¯ÈÚ‰ LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ,"‰ˆe¯p EÈ¯Á‡ »¿≈ƒ«¬∆»»¿¿«»¿«»»ƒ»¿»ƒ»ƒ∆»
e�Ï z˙� ÏB„b‰ EcÒÁ·e ,E„B·k ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏÓ ¯L‡ ,„B·k‰ CÏÓ∆∆«»¬∆¿…»»»∆¿¿¿«¿¿«»»«»»
EÈÓÁ¯·e ,ÌÏˆ‡ ÔÎBL LB„w‰Â ÏB„b‰ E„B·k ¯L‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¬ƒƒƒ¿»»¬∆¿¿«»¿«»≈∆¿»¿«¬∆
z˙�Â ,e�nÚ EcÒÁ ˙‡ÏÙ‰ eÏl‰ ˙B¯Bca Ì‚Â ,ÌB˙È ¯Bc ÔÈ‡ Èk e�Ï zÚ„B‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿»»ƒ≈»¿«««»ƒ¿≈»«¿¿ƒ»¿»«»
‰M„˜c „B·k‰ Ïk ¯L‡ ,ÌÓL ‡¯B�Â LB„˜ ,ÌÈ‡¯B�Â ÌÈÏB„b ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècˆ e�Ï»«ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ»¿»¿»¬∆»«»ƒ¿À»
CLÓ� E˙e‰Ï‡ ˙�ÈÎL ˙M„˜ ¯L‡ ,E„B·k ÔkLÓ ˙�ÈÁa Ì‰ Èk ,ÌÏˆ‡ ÔÎBL≈∆¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«¿∆¬∆¿À«¿ƒ«¡…¿ƒ¿»
‰‡È¯a‰ Ïk ¯L‡ ,¯ÙÚk ÌÓˆÚ ÌÈÓÈNnL ˙Ó‡a ÌÈÂ�Ú Ì‰ Èk ,„ÈÓz ÌÏˆ‡ ÔÎBLÂ¿≈∆¿»»ƒƒ≈¬»ƒ∆¡∆∆¿ƒƒ«¿»∆»»¬∆»«¿ƒ»
È˜Ècˆ Ì‰ Èk ,Ì‰Ó CLÓ� Ïk‰Â ,Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ÏkÏ ¯L‡k Ïk‰ ,‰ÈË¯t Ïk ÌÚƒ»¿»∆»«…«¬∆«…≈¬≈∆¿«…ƒ¿»≈∆ƒ≈«ƒ≈
Ìei˜Â ˙eiÁ Ïa˜Ï Ì‰ÈÏ‡ CLnÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ïk‰Â ,‰‡È¯a‰ Ïk „BÒÈ Ì‰L ÌÏBÚ È„BÒÈ¿≈»∆≈¿»«¿ƒ»¿«…¿ƒƒƒ»≈¬≈∆¿«≈«¿ƒ
Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎLÓ�Â ,Ì‰Ó ÌÈÙ�Ú Ì‰ Ìlk Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ,Ïk‰ „ÓBÚ Ì‰ÈÏÚ Èk ,Ì‰Ó≈∆ƒ¬≈∆≈«…¿»ƒ¿»≈À»≈¬»ƒ≈∆¿ƒ¿»ƒ¬≈∆
CLBn‰ Ák Ì‰Ï LÈÂ ,Ìlk ˙‡ ÔÈiÁÓ Ì‰ Èk ,Ì‰Ó ÚÙM‰Â ˙eiÁ‰ Ïk ÌÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»««¿«∆«≈∆ƒ≈¿«ƒ∆À»¿≈»∆…««≈
EÈÏ‡ Ìlk Ì·¯˜Ï ,ÌÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ È�a Ïk CÈLÓ‰Ïe ,ÌÏˆ‡ ˙e‰Ï‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¡…∆¿»¿«¿ƒ»¿≈»»∆¿»¿»¿»À»≈∆

.Áˆ�Ï C¯a˙zƒ¿»«»∆«

B�Ba¯ÌÈ˜Ècv‰ ˙‡ zÚ„È ‰z‡ ,˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»ƒ∆»¿…»¡…ƒ¡∆«»»«¿»∆««ƒƒ
Ì˙¯e·‚e Ì˙l„b zÚ„È ‰z‡ .Ák‰ ‰Ê Ì‰Ï LiL ‰l‡‰ ÌÈizÓ‡‰»¬ƒƒƒ»≈∆∆≈»∆∆«…««»»«¿»¿À»»¿»»
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‰LB„w‰ Ì˙¯B˙Ïe Ì‰ÈÏ‡ CÈLÓ‰Ï Ì‰Ï LiL ÌÁk ÌˆÚÂ ,Áˆ�Ï Ìt˜˙Â Ìz¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿»¿»¿»»∆«¿…∆…»∆≈»∆¿«¿ƒ¬≈∆¿»»«¿»
È„È ÏÚ ÌÈÁÓˆ� eÈ‰ ˙B·BË ‰nÎÂ .Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ,˙B‡ÏÙp‰ Ì‰È˙BˆÚÂ Ì‰ÈÎ¯„Ïe¿«¿≈∆«¬≈∆«ƒ¿»»»»À¿«»»ƒ¿»ƒ«¿≈
.‰Êa ÈeÏz Ïk‰ ,‡B·Ï ˙„zÚÓ‰ ‰ÓÏM‰ ‰l‡‚e ˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ôew˙ Èk ,Áˆ�Ï ‰Ê∆»∆«ƒƒ»»»¿À»«¿≈»«¿À∆∆»«…»»∆
,‡lk ‡ÓÏÚc B�Ba¯ zÚ„È ‰z‡ Ï·‡ .ÌÈ˜Ècv‰ ˙·¯˜a ,ÈeÏz ÁÈLn‰ ˙‡Èa Èkƒƒ««»ƒ«»¿ƒ¿«««ƒƒ¬»«»»«¿»ƒ¿»¿»…»
,ÌÈ˜ÈcvÏ ·¯˜˙‰lÓ ˙BÁk‰ ÏÎa ÌÈ˜ÈÁ¯n‰ ÌÈÁÈ¯În‰ ˙BÁk‰ Èea¯Â ÌˆÚ Ï„b…∆…∆¿ƒ«…««¿ƒƒ««¿ƒƒ¿»«…ƒ¿ƒ¿»≈««ƒƒ

.ÌÈ˜Ècv‰Ó ˜ÈÁ¯‰Ïe ˜ÈÒÙ‰Ï ˙Ú ÏÎa ¯ab˙Ó ÁÈ¯În‰ Ák‰ Èkƒ«…«««¿ƒ«ƒ¿«≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈««ƒƒ

B�Ba¯‰NBÚ ,˙B¯e·b ÏÚBt ,LB„˜Â ÌB¯Ó ,"‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ‰Â‰È" ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿…»ƒƒ¿»»»¿»≈¿∆
‰ÏB„b‰ ‰ÓÁÏn‰ Û˜z Ïk ˙‡ Ú„BÈ ‰z‡ ,˙BÓÁÏÓ ÏÚa ,˙BL„Á¬»««ƒ¿»«»≈«∆»…∆«ƒ¿»»«¿»
,˙Ó‡ È˜Ècˆ ÏL CLBn‰ Ák ÔÈa ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ˙Ú ÏÎa LiL ˙‡f‰ ‰‡¯Bp‰Â¿«»»«…∆≈¿»≈¿»»≈…««≈∆«ƒ≈¡∆
ÔÈ·e ,Áˆ�Ï BÓL C¯a˙È ‡¯Ba‰Ï Ì·¯˜Ï ÌÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ Ïk CÈLÓ‰Ï Ák Ì‰Ï LiL∆≈»∆…«¿«¿ƒ»»»∆¿»¿»¿»¿«≈ƒ¿»«¿»∆«≈
È˜Ècv‰Ó ˜ÈÁ¯‰Ïe ˜ÈÒÙ‰Ï ,CLBn‰ Ák‰ „‚� ˙Ú ÏÎa ¯ab˙n‰ ÁÈ¯În‰ Ák‰Ì «…«««¿ƒ««ƒ¿«≈¿»≈∆∆«…««≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈««ƒƒ

È�MÓ e„¯Ë� ¯L‡ ,˙‡f‰ ‰ÓÁÏna eÚ˜L ˙BLÙ� ‰nÎÂ ‰nÎÂ ,C¯a˙È ÌM‰Óe≈«≈ƒ¿»«¿«»¿«»¿»»¿«ƒ¿»»«…¬∆ƒ¿¿ƒ¿≈
Ôp‡Â .ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓ Ì˜ÈÁ¯‰L ˜ÈÒÙn‰ ÁÈ¯În‰ Ák‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ»«¿≈«…«««¿ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿««
Ák Ïh·Ïe ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ï ,e�„Úa ÌBÁÏÈ ÈÓ ,ÏÚÙp ‰Óe ‰NÚp ‰Ó ,ÈÓ˙È„ ÈÓ˙È«¿≈¿«¿≈««¬∆«ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿«≈¿«≈…«

:ÌÈ˜Ècv‰ ÏL CLBn‰ Ák „‚�k ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ«¿∆∆…««≈∆««ƒƒ

B�Ba¯˙‡ e�ÎÏL‰ EÈÏÚ ,"‰ÓÁÏÓ ¯Bab ‰Â‰È ,¯Ba‚Â ÊefÚ ‰Â‰È" ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»¿…»ƒ¿ƒ¿…»ƒƒ¿»»»∆ƒ¿«¿∆
,e�ÓÁBÏ ˙‡ ÌÁÏÈÂ ,e�·È¯ ˙‡ ·È¯È ‰Â‰È ,e�„Úa ÌBÁÏz ‰z‡L ,e�È·‰È¿»≈∆«»ƒ¿«¬≈¿…»»ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…∆¬≈
,e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â e�pÁÂ ÒeÁ .‰�BÈÏÚ‰ ÏÚ E„È ÌÏBÚÏe ,"‰Â‰È ÌÏBÚÏ ÌB¯Ó ‰z‡" Èkƒ«»»¿»¿…»¿»»¿«»∆¿»¿»≈¿«≈»≈
¯ab˙iL ,˙Ó‡a CLBn‰ Ák Ì‰Ï LiL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊa e�ÚÈLB‰Â e�¯ÊÚÂ¿»¿≈¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ»¬ƒƒƒ∆≈»∆…««≈∆¡∆∆ƒ¿«≈
Ïha˙ÈÂ ÏtiL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ ÁÈ¯În‰ Ák‰ ÏÚ CLBn‰ Ák‰ ‡¯B�Â ÏB„b ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿»¿»«…««≈««…«««¿ƒ«««¿ƒ«∆ƒ…¿ƒ¿«≈
ÏÏk Ì‰L ,ÌBÏLÂ ÒÁ C¯a˙È ÌM‰Óe ÌÈ˜Ècv‰Ó ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ˆB¯‰ ÁÈ¯În‰ Ák‰«…«««¿ƒ«»∆¿«¿ƒ≈««ƒƒ≈«≈ƒ¿»««¿»∆≈¿«
˙BÈL˜Â ˙˜ÏÁÓ È�ÈÓ ÏÎÂ ˙B˜Ùq‰Â ÌÈezt‰Â ˙B˙Ò‰‰Â ˙B˜Á¯‰‰Â ˙BÚÈ�n‰ Ïk»«¿ƒ¿««¿»¿«¬»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ≈«¬…∆¿À¿
ÁÈ¯În‰ ÁkÓ ÌÈÎLÓ� ÌlkL ,ÌÏBÚaL ˙BÚÈ�Ó È�ÈÓ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙BcÓe ˙B‡z‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ∆»»∆À»ƒ¿»ƒƒ…«««¿ƒ«
„‚�k ¯eÓb Ïeh·a eÏha˙ÈÂ eÏtÈ ÌlÎÂ .C¯a˙È ÌM‰Óe ÌÈ˜Ècv‰Ó ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿«¿ƒ≈««ƒƒ≈«≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿∆∆
EnÚ Ú¯Ê ÏÎÂ e�ÈÚ¯ÊÂ e�Á�‡ ‰kÊ� ¯L‡ „Ú ,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏL CLBn‰ Ák‰«…««≈∆««ƒƒ»¬ƒƒƒ«¬∆ƒ¿∆¬«¿¿«¿≈¿»∆««¿
,˙Ó‡ È˜Ècˆ È¯Á‡ „ÈÓz ÌÈÎe¯Îe ÌÈÎLÓ� ˙BÈ‰Ï Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ˙Èa≈ƒ¿»≈¿»»»Àƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈«ƒ≈¡∆
È¯Á‡ eˆe¯ÈÂ eÎÏÈÂ ,Ì˙Â‡z ÏÎÂ Ì·‰Ê ÈÏÈÏ‡Â ÌtÒÎ ÈÏÈÏ‡ ˙‡ Ìlk eÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒÀ»∆¡ƒ≈«¿»∆¡ƒ≈¿»»¿»«¬»»¿≈¿¿»«¬≈
ÚÓLÏÂ ,ÏB„b ˙e·¯˜˙‰a ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰Ï ·¯˜˙‰Ï e�lÎ ‰kÊ�Â .ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿««ƒƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿…«
Ì‰È˙BˆÚÂ Ì‰È¯·c Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ,ÌÈLB„w‰ Ì‰È¯ÙÒ „ÓÏÏÂ ‰LB„w‰ Ì˙¯Bz»»«¿»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿≈∆«¬≈∆
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Ú ‰kÊ� ¯L‡,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ‰¯‰Ó ‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏ ¬∆ƒ¿∆«¿≈∆»≈∆ƒ¿»¿≈»¿≈»∆¡∆¿≈»≈
:"Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa"¿ƒ¿»¿≈»≈……

e�kÊ˙ee�ÓˆÚ Ïh·Ï ‰kÊ�Â ,˙BÚ¯ ˙Bcn‰ ÏÎÂ ˙BÚ¯ ˙B‡z‰ Ïk Ïh·Ïe ¯aLÏ ¿«≈¿«≈¿«≈»««¬»¿»«ƒ»¿ƒ¿∆¿«≈«¿≈
‰kÊpL „Ú ,LnÓ ¯ÙÚ ˙�ÈÁ·a ˙ÈizÓ‡ ‰Â�ÚÏ ‰kÊ� ¯L‡ „Ú ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈«¬∆ƒ¿∆«¬»»¬ƒƒƒƒ¿ƒ«»»«»«∆ƒ¿∆
CÈLÓ‰Ïe ,e�ÈÏ‡ E˙M„˜e E˙e‰Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‰kÊ�Â ,CLBn‰ Ák Ôk Ìb e�Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«≈…««≈¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¡…¿¿À»¿≈≈¿«¿ƒ
E˙¯B˙Ïe E˙„B·ÚÏÂ ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜ÈcˆÏe ‰LB„w‰ E˙�eÓ‡Ï Blk ÌÏBÚ‰ Ïk»»»À∆¡»¿«¿»¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿«¬»¿¿»¿
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עאתורה

מפרסם,ׁשּדע, להיֹות מאד ּקׁשה ַ ְְְְִֶֶָָֹֻ
הּוא מפרסם, ּׁשהּוא מה ְְִֶַָֻּכי
צריְך לפעמים ּכי מאד, לֹו ְְִִִִִַָָֹמּזיק
ּכמה רּבים, ּבׁשביל יּסּורין ְְְִִִִִִַָֹלסּבל

נג)ׁשּכתּוב לנּו.(ישעיה נרּפא ּובחברתֹו : ְֲִֶַָָָָֻ
על־ ּכן מפרסם, ׁשהּוא מאחר ְְִֵֵֶַַַָֻּכי

ּבבחינֹות לֹו(שם)הּוא אחּלק לכן : ְֲִִֵֶַָ
יּסּורין לסּבל צריְך על־ ּכן ְִִִִִֵַַָָֹברּבים,
נאמר: עליו ּכי רּבים, ְֱִִִִֶַַָָּבׁשביל

ּכּמה ׁשּיׁש רק לנּו. נרּפא ְֲִֵֶַַַָָָָֻּובחברתֹו
להיֹות ׁשּצריכין אדם ְְְִִִֵֶָָּבני
ּדוקא אֹותם ועֹוׂשים ְְְְִִַָָָֻמפרסמים,
צּדיקים, יׁש אבל ְְֲִִִֵַָָֻמפרסמים.
עליהם יּסּורים מעצמם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּמקּבלים
מחליפין ּובזה יׂשראל, ְְֲִִִִִֵֶַָָּבׁשביל
ס"ג ּבסימן למעלה ּכמבאר ְְְְִֶַַַַָָָֹהּׁשפע.
עּין פניו, יכּסה ּובׁשּתים ּפסּוק: ְְִִֵֶַַַַָָָעל

ָׁשם:

עבתורה

ּתׁשּובה,לפעמים הרהּור לאדם ּבא ִ ְ ָ ִ ְְִָָָָָ
איׁש ׁשעה ּבאֹותֹו ְְֲִֶַָָונעׂשה
עבּדא, לעׂשֹות רֹוצה ואחר־ּכְך ְְֲֵֶַַַָָָֻּכׁשר,
ּבכן לתׁשּובה, לּבֹו ׁשּנתעֹורר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבאׁשר
ואחר־ ּכְך להּצּדיק. לנסע ְְְִִֶַַַַַָֹרֹוצה
הרע, הּיצר עליו מתּגּבר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּנֹוסע,
ּתחילה. לֹו ׁשהיה מּתׁשּוקתֹו ְְְִִֵֶָָָָונֹופל
מתּגּבר להּצּדיק, ּכׁשּבא ּכְך ְְְְִִֵֶַַַַַָָואחר

ּכל ואֹובד יֹותר, עֹוד הרע הּיצר ְֵֵֵֶַָָָָָעליו
ואל זאת, ּבעיניָך יקׁשה אל ְְְְִִֵֶֶַַֹחׁשקֹו.
ׁשּזה ּדע, ּכי זה, על רעיֹוניָך ְְֲִֶֶֶֶַַַַיבהלּוָך
לֹו ּכׁשּבא ּבּתחּלה ּכי מחמת ְְְֲִִִֵֶַַָָָנמׁשְך

מח ּתׁשּובה, הּטֹובההרהּור מת ְְֲִֵַַַָ
מעׂשיו ידי על אזי ּבתֹוכֹו, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָׁשהתעֹורר
ונתּבּטל יצרֹו, המית ׁשעה, ְְְְִִִֵֵַָָּבאֹותֹו
ּבזה המיתֹו ּכי לֹו, ׁשהיה הרע ְְִִִֵֶֶַָָָיצרֹו



עב ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מפרסם להיֹות מאד 825 ָ ְ ֻ ְ ְ ִֹ ְ ֶ ָּקׁשה

אֹותֹו ׁשל והעבּדא ּתׁשּובה ְְְְִֶַָָָֻההרהּור
לנסע, ּכׁשרֹוצה ּכְך ואחר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּׁשעה.
ּכל ּכי אחר. הרע יצר עליו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָמתּגּבר
מּמּנּו ּגדֹול יצרֹו מחברֹו ְֲִִֵֵֶַָָהּגדֹול

נב) סוכה הרע(כשארז"ל יצר עּתה לֹו ויׁש ,ְֵֵֶַָָָ
ּכן על ּתחּלה. לֹו ּׁשהיה מּמה ְִִֵֶַַָָָָּגדֹול
מתּגּבר אזי נגּדֹו, מתחּזק אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַאם
ונֹופל החדׁש, הרע הּיצר זה ְֵֵֶֶֶַָָָָָָעליו
צריְך ּכי ּתחּלה. לֹו ׁשהיה ְְִִִִֶָָָָָמּתׁשּוקתֹו
הּיצר זה נגד ּביֹותר, חדׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָהתּגּברּות

ּכּנ"ל: לֹו ׁשּבא החדׁש ֶֶַַָָָָָהרע

ּכיּכי הרע. ּבּיצר ּבחינֹות ּכּמה יׁש ִ ְִִֵֵֶַַָָָ
מגּׁשמים, נמּוכים אדם ּבני ְְְִִֵֵָָָֻיׁש
יצר ּכן ּגם הּוא ׁשּלהם הרע ֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּיצר
הרע הּיצר והרב, ּומגּׁשם. נמּוְך ְְֵֶַָָָָָָָֹֻהרע
הינּו ּבעצמם, הּדמים הם ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשּלהם
ׁשהּוא הּׂשמאלי, ׁשּבחלל ְִֶֶֶַַָָָָהּדם
ׁשּלהם, ּבלּבּולים ועּקר ְְְְִִִֶֶַָָּבתקּפֹו.
ּובאמת הּדמים. ּומּבלּבּול ְֱֲִִִִֵֶֶַַָמעכירת
הּיצר ׁשהּוא, ּכל צח ּדעת לֹו ׁשּיׁש ִֵֵֶֶֶַַַַָמי
ּגדֹול ׁשטּות אצלֹו הּוא הּזה ְְֶֶַָָָהרע
התּגּברּות ׁשּום צריְך ואין ְְְְִִִֵַָָוׁשּגעֹון,
ּׁשּנחׁשב מה ואפּלּו אֹותֹו. ְֱֲִֵֶֶַַַַָלנּצח
ּכגֹון ּגדֹול, לנּסיֹון ההמֹון ְְְִֵֵֶָָָּבעיני
אצלֹו הּוא נאּוף, ּתאות ׁשל ְֲִִֶֶַַַָהּנּסיֹון
נּסיֹון לׁשּום לֹו נחׁשב ולא ְְְֱִֶָָֹׁשטּות,

ּדעת,(א)ּכלל ׁשּום לֹו ׁשּיׁש מי ּכי . ְִִֵֶַַָ
הּבֹורא אדֹוננּו מּגדּלת מעט ְְְֲִֵֵֵַַַַֻויֹודע

ׁשּכתּוב ּכמה ׁשמֹו, קלה)יתּברְך :(תהלים ְְְִֶַָָָ

ואדנינּו ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי אני ְֲֲִִִִֵַַָָֹּכי
זה, להסּביר אפׁשר ואי אלהים. ְְְְֱִִִִֶֶַָָֹמּכל

ּבעל־ּפה ולא ּבכתב ּגדּלת(ב)לא ּכי , ְְְְִִֶַַָֹֹֻ
לפּום חד לכל רק הּוא יתּברְך ְְְִֵַַַַָָהּׁשם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלּבּה, ּדמׁשער ְְְִִֵֵֶָָָמה

הּקדֹוׁש קג:)ּבּזהר ּבּׁשערים(וירא נֹודע : ְִַַַַָָָֹ
ּדמׁשער מה לפּום חד לכל – ְְְְִֵַַָָָָּבעלּה
את ּבלּבֹו לׁשער ׁשּזֹוכה ּומי ְְְִִִֵֵֶֶֶַּבלּבּה.
זה אצל ּבוּדאי יתּברְך, הּׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֻּגדּלת
ואין לנּסיֹון, ּדבר ׁשּום נחׁשב ְְֱִֵֵֶָָָָאינֹו

זה. על התּגּברּות ׁשּום ׁשּיׁשרקצריְך ְְִִֶַַַָ ֵֶ
מלאְך ׁשהּוא הרע, יצר ְְִֵֶֶַַָָָּבחינת

ואף־על־ יצרהּקדֹוׁש, הּוא ּפי־כן ְִֵֵֶַַַָ
מאד ּולהּמלט להתּגּבר וצריְך ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹהרע,
ּבחינֹות ּגבּורֹות, ּבחינֹות הינּו ְְְְִִִֶַמּמּנּו.
הּיצר זה לֹו יׁש ּדעת, הּבר וזה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַּדינים.
ודינים. ּגבּורֹות הינּו הּנ"ל, ְְְִִַַַָָהרע
ּולהמּתיק עליו, להתּגּבר ְְְְְִִִֵַַָָָוצריְך
מי ּכי טֹוב. ּכּלֹו רק ׁשּיהיה ְִִִִִֶֶַַֻהּדינים,
הינּו להּכלל, ׁשּצריְך ּבּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנכלל
ׁשם ואין טֹוב, ּכּלֹו ׁשם סֹוף, ְֵֵָָָֻּבאין
להיֹות צריְך ּכן על וׁשלֹום. חס ְְִִִֵַַָָּדין,
הּגבּורֹות ּכל ּולהמּתיק טֹוב, ְְְִַַָֻּכּלֹו
ׁשּלמעלה. הרע הּיצר ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּדינים,
ּבוּדאי ּכי ׁשבע, ּבבת ּדוד ּפגם ְְִִֶֶַַַַַָָָּובזה
ּבגׁשמּיּות חטא ׁשּדוד לֹומר, ְְִִִֶַַָָָָָחלילה
ּכבר ּכי וׁשלֹום, חס ּתאוה, ְְֲֲִֵַַַָָָמחמת
ּבקרּבי חלל ולּבי ּבעצמֹו: ּדוד ְְְְְִִִִִַַַָָָאמר

קט) הרע(תהלים הּיצר את ּכבר ׁשהרג ,ְֵֶֶֶַַָָָָ

נא.(‡) סימן הר"ן ובשיחות טז, סימן הר"ן שבחי א.(·)עיין סימן הר"ן שיחות עיין
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הּדם והכניע ּבתכלית, ְְְְְִִִִַַַַַָהּגׁשמי
ׁשאמרּו ואף הּׂשמאלי. ְְְִֶֶֶַַָָָָׁשּבחלל

לברכה זכרֹונם נו.)רּבֹותינּו ּכל(שבת : ְְִִֵַָָָָ
טֹועה אּלא אינֹו חטא ּדוד ִֵֵֶֶָָָָָהאֹומר
הּפגם זה אפּלּו אף־ על־ּפי־כן, ְְֲִִֵֶַַַָוכּו',
ּכּמּובא, ׁשּנעׂשה, קל והחטא ְְֲֵֶַַַַַָָָָהּקטן
וׁשלֹום, חס היה, לא ּבוּדאי זה ְְֶַַַַָָָֹּגם
הּדמים, עכירת מחמת ּתאוה, ֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָמחמת
ׁשל זֹו ּתאוה ּבא ׁשּמּׁשם וׁשלֹום, ְֲִֶֶַַָָָָחס
למעלה היה ׁשּלֹו הּפגם רק ְְְִֶַַַָָָָנאּוף.
הרע הּיצר המּתיק ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָָֹּבגבּורֹות,
והּדינים. הּגבּורֹות הינּו ְְְְְִִֶַַַַָׁשּלמעלה,
ראּויה ּכי ּגדֹול, ּבדּקּות היה זה ְְְִֶַַָָָָוגם
וזה וכּו'. לדוד ׁשבע ּבת ְְְְִֶֶַַָָָהיתה

ּבדוד כב)ׁשּנאמר א הימים לא(דברי : ְֱִֶֶַָֹ
רּבים ּדמים ּכי לׁשמי ּבית ְְִִִִִִִֶַַָתבנה
הּגבּורֹות, המּתיק ׁשּלא הינּו ְְְְִִֶַַַָָֹׁשפכּת,
ואף הּבית. לבנֹות זכה לא ְְִִֵַַַַָָֹעל־ ּכן
זה ּכל עם נלחם, ה' ְְִִִֶֶֶֶַָׁשּמלחמת
הּמעלה, ּבתכלית למעלה, ְְְְְְֲִַַַַַָָָלמעלה
ּבאין הינּו להּכלל, ׁשּצריְך ְְִִֵֵֶַַָָָָּבּמקֹום
רק להיֹות וצריְך טֹוב, ּכּלֹו ׁשם ְְִִַָָֻסֹוף,
ּבחינת וזה ּכלל: ּדינים ׁשּום ּבלי ְְְְִִִִֶַָטֹוב

קכג:) דף ע' תיקון עליֹון(ת"ז ּכתר אפּלּו :ְֲִֶֶֶ
העּלֹות.א עּלת לגּבי איהּו ּכמא ְִִִֵַַָָָֻ

פב)ּבחינת לא(תהלים : ְִַֹ
יתהּלכּו, ּבחׁשכה יבינּו ולא ְְְֲִִֵַַָָָָֹידעּו

ׁשּלמעלה, הּקדּׁשה ׁשהּואּבחינת* * ְְְְִֶֶַַַָָֻ
הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ׁשל הרע ְִִִֵֶֶַַַַָָהּיצר

ַַהּנ"ל.

יתּברְך אצלֹו (ּכביכֹול) למעלה וגם (*ְְְְְְִִֶַַַָָָ
ּכמֹו הּנ"ל הרע יצר ּבחינת ְְִִֵֶַַַָָָמצינּו

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (בראשיתׁשּדרׁשּו ְְְִִֵֶַָָָָ
בפירש"י) ומובא יב פרשה עלהרבה ּבּתחּלה :ְִַָָָ

ּבמּדת העֹולם את לברא ְְְֲִִֶַַָָָָֹּבמחׁשבה
ואחר־  ּכּנ"ל, הרע יצר ּבחינת ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּדין,
מּדת וׁשּתף הרע, הּיצר ׁשבר ּכביכֹול ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכְך
ונמׁשְך נׁשּתלׁשל הּכח ּומּזה וכּו'. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַֹרחמים
ּכי הרע, הּיצר את לׁשּבר למּטה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכח
הרע: הּיצר לׁשּבר ּכח היה לא זאת ְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹלּולא

ּבּגמרא זה לׁשֹון מבאר סט:)וכן (יומא ְְְֵֶַָָָָֹ
ּגבּורתֹו ּגבּורת היא זֹו ׁשם: ְְְִֶַָָָׁשאמרּו
אּפים ארְך ׁשּנֹותן יצרֹו, את ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּכֹובׁש
הּנ"ל, ענין ׁשם מבאר נמצא ְְְְִִִַַָָָָָָֹלרׁשעים.
הּדין מּדת ּכֹובׁש יתּברְך ּׁשהּׁשם ְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמה
הּיצר ׁשבירת ּבחינת הּוא אּפֹו, ְְֲִִִֵֶַַַַַּומאריְך
ּבכּמה ּבּזהר ועּין יתּברְך. אצלֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹהרע
ׁשּבחינת ּומבאר, מּובן ׁשם ְְְִֶַָָָֹמקֹומֹות.
הּיצר ּבחינת (ׁשרׁש) הּוא הּדין ְִִִֵֶֶַַַַֹמּדת

ָָהרע:

לעיל.(‚) שייך בד"ה נז, בסימן המאמר אחר לעיל שמסיתין(„)עיין כאדם טז ב"ב ועיין הנ"ל. בגמ' שם רש"י עיין
היצה"ר בריאת על מתחרט בעצמו ית' הוא שכביכול ע"ב נב סוכה ועיין וכו'. יצה"ר הוא שטן הוא וכו', וניסת אותו
בחי' משתלשלים הדין מדת שמבחי' והכלל שם. בב"ב אגדות בחידושי המהרש"א כפי' האוזן, את לשבר וכ"ז וכו'.
יצה"ר, הוא שטן והוא בתוכם, השטן גם ויבא א) (איוב כמ"ש השטן, בחי' גם שנשתלשל עד לשמאל, העומדים המלאכים

בחירה. לו יש שעי"ז האדם, שבלב היצה"ר שורש נמשך משם דף(‰)כי ויצא ובזוהר ע"ב, מט דף בראשית זוהר ועיין
מבואר וכן יצה"ר, דאיהו ס"מ תמן וגבורה ס' בדף ושם אדומה, פרה בענין כא ובתיקון ע"ב, כו דף שמות ובזוהר קמח,

אור. מאורי ועיין הרבה, במקומות האריז"ל בכתבי
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הּׁשלֹום,וכן עליו הּמלְך ׁשלמה ְ ֵ ְֶֶַַָָָֹֹ
נכרּיֹות ונׁשים ּפרעה ּבת ְְְִִֶַַָָָָֹׁשּנׂשא
הּדעת, על יעלה לא ּבוּדאי ְֲֶַַַַַַַַֹרּבֹות,
היה ּכי הּגׁשמי, הרע מהּיצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמת, ה)חכם :(מלכים־א ְֱֲֶֶַָ
ּוכבר וכּו'. האדם מּכל מּנחוּיחּכם ְְְִֶַַָָָָָָֻ

אמת חכם ׁשהּוא ׁשּמי ּבידינּו, ְְֱֲִֵֶֶֶַָָּכלל
הּתאוה זאת אצלֹו נחׁשב אינֹו ְְֱֲֵֶֶַַָָָֹקצת,
אֹותֹו ּתתּבע אם אפּלּו נּסיֹון. ְְֲִִִִַָלׁשּום
ּבידֹו ׁשּיהיה סתר, ּבמקֹום יפה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָאּׁשה
רק אצלֹו הּוא הּתאוה, ְְֲֶַַַַָֹלמּלאת
לנּסיֹון לֹו נחׁשב ואינֹו וׁשּגעֹון, ְְְְְִִֵֶָָָׁשטּות
יֹוסף ׁשבח ּבּתֹורה ּׁשּנאמר ּומה ְֱֵֶֶֶַַַַָָּכלל.
סֹוד. ּבזה יׁש ּבנּסיֹון, ׁשעמד ְִִֵֶֶַַַָָָהּצּדיק
ּבבחינת הּנ"ל, ּבּבחינה הּנּסיֹון ְְְִִִִִַַַַַַָָועּקר
הרע הּיצר לנּצח הּגבּורֹות, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָהמּתקת
הרע הּיצר לנּצח לא אבל מעלה. ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
מה וכן ּכלל. נּסיֹון אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּגׁשמי,
ּבּבחינה רק היה לא ׁשלמה, ְְִֶַַַָָָָֹֹֹּׁשּפגם

ּכּנ"ל: ַַזֹו

ּכן חסועל ּדינים, עליו ׁשּיׁש מי ְ ַ ֵ ִִִֵֶַָָ
צרה, איזה לֹו ויׁש ְְֵֵֶָָָוׁשלֹום,
לראֹות צריְך לצלן, ְְֲִִִַָָָָרחמנא
הרע מהּיצר להּנצל מאד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּולהׁשּתּדל
מהּדינים, הּוא הרע הּיצר עּקר ּכי ִִִִֵֵֶַַַָָָאז.
ׁשל והּגׁשמי העב הרע הּיצר אפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכי
ׁשרׁש לֹו יׁש ּבוּדאי הּדמים, ְֲִִֵֶַַַָֹעכירּות
הרע הּיצר וזה הימּנּו, ְְְֵֵֶֶֶַַָָָלמעלה
ּכן ּגם לֹו יׁש מּמּנּו, ְְִֵֵֶֶַַָׁשּלמעלה
הרע. ּבּיצר ּבחינֹות ּכּמה יׁש ּכי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשרׁש,

ּכְך, ּכל מגּׁשם ׁשאינֹו הרע, יצר ויׁש *ְְֵֵֵֶֶָָָָָֻ
הּוא אְך הּדמים, מעכירת ֲִִֵֵֶַַַָׁשאינֹו
הּיצר זה וגם ּדּקה. קלּפה ְְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
הּקדֹוׁשים ׁשל הרע הּיצר אינֹו ְִֵֵֶֶַַָָָָהרע,
רק הּוא אצלם ּכי ודעת, חכמה ְְֲִֵֶַַַַָָָָּבעלי
מלאְך ׁשהּוא ׁשּלמעלה, הרע ְְְֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר
ּגבּורֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶַַָהּקדֹוׁש,
העליֹון, הּׁשרׁש ּתכלית והּוא ְְְְִִִֶֶַַָֹודינים.
הרע מהּיצר רעים, היצרים ּכל ְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל
הּתחּתֹון הרע הּיצר עד ְְֵֶֶַַַַָָָהעליֹון,
והּפתי הּׁשֹוטה והמזהם, ְְְְִֶֶַַַַָָֹֻהּמגּׁשם

הּדמים. עכירת ְֲִִַַַָָָוהּסכל,

להּׁשם עצמֹו ההתקרבּות ּבענין ְְְְְְִִֵַַַַַָ*ּגם
(ּכלֹומר, ּגדֹול. הרע יצר יׁש ְְִֵֵֶַַָָָָיתּברְך,
חּוץ ההתלהבּות רּבּוי ְְֲִִִִֶַַָׁשּלפעמים
ּבחינת זהּו ּכי הרע, מהּיצר הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּמּדה
ּכי אחר) ּבמקֹום ּגם וכמבאר יהרסּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּפן
להתקרב ּכׁשּמתחיל ּגדֹול, הרע יצר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
מּתן ּבׁשעת ועל־ ּכן יתּברְך. ְְְְִִֵֵַַַַַַָלהּׁשם

למׁשה יתּברְך הּׁשם הזהיר (שמותּתֹורה, ְְְִִִֵֶַַָָֹ
ה'יט): אל יהרסּו ּפן ּבעם העד ְֵֵֶֶֶֶָָָרד

ּבמעלה אז היּו יׂשראל ּכי ְְְֲִִִֵַָָָָלראֹות.
הרע מהּיצר להזהירם והצרכּו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻּגדֹולה,

יתּברְך. להּׁשם ּבהתקרבּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָׁשּיׁש

ּדינים,על־ּכן, אדם על ּכׁשּיׁש ַ ֵ ְִִֵֶַָָ
עליו ׁשּמתּגּבר ְִֵֵֶַַַָָמאחר
ּכל ׁשל הּׁשרׁש ׁשהּוא ודינים, ְְִִֶֶֶַָֹּגבּורֹות
עליו מתּגּבר אז על־ּכן הרע, ְִֵֵֵֶַַַָָָָָהּיצר
וצריְך ׁשּלֹו, הרע הּיצר ְְִֵֶֶַָָָֹמאד

זה. על והתחּזקּות ותדע,הׁשּתּדלּות ְְְְְְִִֵֶַַַַ



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תתכח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ׁשהּוא העֹולם, רב ׁשל הרע ֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּיצר
וׁשּגעֹון ׁשטּות הּוא הּדמים, ְְֲִִִַַָָעכירת

ׁשאמרּו ּכמה ּגדֹול, ג)וסכלּות :(סוטה ְְְְִֶָָָ
ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ֲִֵֵֵֵֶָָָָאין
יׁש ּבאמת ּכי ׁשטּות. רּוח ּבֹו ְְֱִִֵֶֶַָנכנס
חכם ׁשהּוא עברה, ׁשל ׁשטּות ְֲֵֶֶַָָָרּוח
ואף־על־ ּפי־ העֹולם, מּכל יֹותר ְִִֵַַָָָָּגדֹול
הרּוח זה אְך ׁשטּות. רּוח הּוא ְֵֶַַַָכן
ׁשטּות הּוא העֹולם, רב ׁשל ְְֶָָֹׁשטּות
והלא ּומׁשּגע. ּפתי אויל ְֱֲִִֶַַָָֹֻמּמׁש,
ׁשּיׁש אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּתראה,
ויׁש עבֹודה־זרה, הרהּורי ְְֲִֵֵֶָָָָלהם
לנגּדֹו ּבא להתּפּלל ׁשעֹומד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבׁשעה
ׁשּיֹודע ואף עבֹודה־זרה, ְְֲֵֶַַָָָּדמּות
אף־על־ ּפי־ מּמׁש, ּבּה ׁשאין ְְִֵֶַַַַָָּבעצמֹו
ועֹומד ּומצטּיר מאד, עליו מתּגּבר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹכן
מאד לֹו וקׁשה הּדמּות, זה ְְְְֶֶַָָָֹלפניו
ּומחׁשבּתֹו. מּדמיֹונֹו זאת ְְְֲֲִִִַַַֹלהעביר
ּגדֹול ׁשטּות לָך היׁש ראה, ְְְְֲֵֵַָָועּתה
מי ּובוּדאי מּזה. יֹותר ְְִִִֵֶַַָוׁשּגעֹון
הּדמיֹונֹות, אּלּו עליו ְְְִִִֵֶַַָָׁשּמתּגּברים
מהם, להּנצל מאד לֹו ְְִֵֵֶֶָָֹקׁשה
מה וכל מּמחׁשבּתֹו, ְְְֲֲִִַַַַָָּולהעבירם
הּנה ראׁשֹו וזֹורק ּומנענע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּׁשּמתּגּבר
אּלּו הּדמיֹונֹות עליו מתּגּברים ְְְִִִֵֵַַָָָָוהּנה,
ׁשל ּוסגּלת טבע זה ּכי ויֹותר. ְְִֵֵֶֶֶַַֻיֹותר
ּכל המזהמים, הרעים היצרין ְְִִִֵַַָָָָָֹאּלּו
אּלּו על להתּגּבר ּׁשרֹוצים ְְִִֵֵֶַַַמה
הם ויֹותר יֹותר ְֲֵֵֵַַָהּמחׁשבֹות,
ּבֹורח ׁשאדם ּכמֹו הּוא ּכי ְְְִִִֵֶַַָָמתּגּברים.

יד ּכלאחר הּצד מן ּומסּתּכל ְְִִִִֵַַַַַָָָמּדבר,
ואזי מּמּנּו, ׁשּברח הּדבר זה ֲִֶֶֶַַַַַָָָעל
ּכי ּביֹותר, עליו מתּגּבר הּזה ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּדבר
אּדרּבא רק מּזה, ּדעּתֹו הּסיח ְְִִִֶַַַַַָֹלא
זאת על לאחריו ּפעם ּבכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹׁשּמסּתּכל

ׁשּידּועהּמחׁש ּוכמֹו זה. והבן בה, ְְֲֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו לֹו ויׁש ּבזה, ׁשּנלּכד מי ְְְִִֵֵֶֶָָָלכל
יכֹול ּובזה לצלן. רחמנא ְֲֲִֶַַַָָָָָָהּמחׁשבֹות,
וׁשּגעֹון ׁשטּות ׁשהּוא להבין אדם ְְְִִֶָָָָָּכל
הּדמים, מעכירת רק והּוא ְֲִִֵַַַָָּגדֹול,
ידּוע זה ּכי הּמח. ּובלּבּול ְֲִִִֵֶַַַַָֹמעכירת
מּמׁש, ּבּה אין זרה ׁשעבֹודה ֲֵֶַַָָָָָֹלּכל,
לסּלק מאד לֹו קׁשה ְְְִֵֵֶַַַָֹואף־ על־ּפי־כן
נתעּכר ׁשּכבר מחמת מהם, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָמחׁשבּתֹו
אּלּו ּכן מאד. מחֹו ְְְְִֵֵֵַֹֹונתּבלּבל
העֹולם, לרב ׁשּיׁש זנּות ְְְִֵֵֶַָָֹההרהּורי
ּבעת ּכגֹון ּבעיניו, ּכׁשרֹואה ְְְְְִֵֵֶֶָָּבפרט
רֹוצה ּוכׁשהּוא אּׁשה, לפניו ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּנזּדּמן
אּלּו רֹוצה ואינֹו ּכׁשר, איׁש ְְִִֵֵֵֶָלהיֹות
ראׁשֹו, מנענע ואזי ְְְֲִִֵַַַַַֹההרהּורים,
מּמּנּו, אּלּו הּמחׁשבֹות לסּלק ְְֲִֵֵֶֶַַַָורֹוצה
ּכּנ"ל. עליו מתּגּברים הם ויֹותר ְְְְִִֵֵֵַַַָָויֹותר
אצלֹו הּוא ּדעה, לֹו ׁשּיׁש מי ְֱִֵֵֶֶֶֶָּובאמת
אפּלּו אצלֹו נחׁשב ואינֹו ּגדֹול, ְְְֱֲִֵֶֶָָׁשטּות
עליו נֹופל ּׁשאינֹו מה מעלה, ְֲֵֵֶַַָָָלׁשּום
לזרק ּכלל צריְך ואינֹו מּזה, ְְְְִִִִֵֶָָֹהרהּור
רב ׁשאצל ּוכמֹו ּכלל. ראׁשֹו ְְְְֵֵֶֶַַָֹֹּולנענע
אּלּו וׁשּגעֹון ׁשטּות הּוא אדם ְְְִֵֵָָָּבני
אצלֹו ּכן זרה, עבֹודה ְְֲִֵֵֶַָָָההרהּורי
איתא ּכן ועל זנּות. ההרהּורי ְְְְִִֵֵַַָׁשטּות
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פד)ּבּזהר ּבר(קדושים ׁשמעֹון ׁשרּבי : ְִִֶַַַַֹ
אמר: ׁשּפירין, נׁשין חזא ּכד ֲִִִַַַַָָָיֹוחאי
ּבחינת הם ּכי האלילים. אל ּתפנּו ְְֱִִִִִֵֶַַָאל
זרה עבֹודה ׁשהרהּורי ּוכמֹו ְְֱֲִִִֵֶָָָאלילים,
אּלּו ּכן העֹולם, לכל נגלה ׁשטּות ְְְִֵֵֵֶָָָהם
על וׁשּגעֹון. ׁשטּות הם זנּות ְְְְִִֵֵַַָההרהּורי
נלּכד ׁשּכבר מי – הּתּקנה עּקר ְְִִִֵֶַַַַָָָּכן
הן הּמחׁשבֹות, אּלּו לֹו ויׁש ְֲֵֵֵֶַַָָּבזה,
עבֹודה הרהּורי הן זנּות, ְְְֲִִֵֵֵָהרהּורי
רק ּתּקנה, לֹו אין וׁשלֹום, חס ְֵַַַָָָָָזרה,
ׁשּיזּדּכְך ּכדי ּגּופֹו, ויטהר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּיקּדׁש
האמת, חכם אצל וילְך ּדמיו. ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָויטהר
ּדרכי הּתׁשּובה, ּדרכי לֹו ְְְְֵֵֶַַַָויֹורה
ּדבר, ּכל על נכֹונֹות עצֹות ְְֵַַָָָָָהחכמה,
לֹו. ורפא וׁשב הערל, לבבֹו יּכנע ְְְִֵֶַָָָָָָָאז
נתקּדׁש לא ׁשעדין זמן ּכל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹאבל
מה ּתּקנה ׁשּום אין ּגּופֹו, ְְִֵַַַָָונטהר

וי ּומתאּמץ, יּסּוריםּׁשּמתּגּבר לֹו ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
יֹותר ּכי הּמחׁשבה, לסּלק ְְֲִִֵֵַַַָָּגדֹולים
עצבּות ּגם ּכּנ"ל: מתּגּברים הם ְְְְִִֵֵַַַַַויֹותר
הּיצר לזה ּכח ונֹותן מאד, מּזיק ְְְִֵֵֶֶַַַֹֹהּוא

אם אּדרּבא, ּכן על הּגׁשמי. העב ְְִִֵַַַַַָָָָָהרע
ורֹוצה ה', ירא להיֹות ְְְִֵֶֶרֹוצה
ּבאּלּו רֹוצה ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶַלהתּפּלל,
ׁשּלא צריְך רעֹות, ֲִֶַַָָָֹהּמחׁשבֹות
יכּפת וׁשּלא ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹלהׁשּגיח
יעׂשה ורק לפניו, ּׁשעֹומדים מה ְְְֲִֵֶֶַַַָָלּה
ּבּתֹורה – עֹוסק ּׁשהּוא ּבּמה ׁשּלֹו ֵֶֶֶֶַַָאת
ולא – ּומּתן מּׂשא אֹו ּתפּלה ְְִַַָָָֹאֹו
ׁשּׁשמעּתי ּוכמֹו ּכלל. עליהם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָיׁשּגיח
ׁשעמד ׁשּבׁשעה ּבאחד ְְֲֶֶֶֶַַָָָָמעׂשה
לפניו ועֹומד מזּדּמן היה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָלהתּפּלל,
יּסּורים לֹו והיה ערל, עּכּו"ם ְְְִִִֵַָָָּבדמיֹונֹו
להתּגּבר ּׁשרצה מה וכל מּזה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּגדֹולים
עליו התּגּברה הּמחׁשבה, ְְְֲִֵַַַַָָָָָּולסּלק
לּה, יכּפת ׁשּלא חכם, לֹו ויעץ ְְִֵֵֶַַָָָֹיֹותר.
יעׂשה ואף־על־ ּפי־ כן העּכּו"ם, ְְֲֲִֵֶַַַַַָֹויעמד
מּמּנּו. יסּתּלק ּובזה ויתּפּלל, ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאת
ׁשּלא זמן ּכל ׁשעה, לפי עצה זה ְְִֵֶֶַַָָָָֹאְך
לקּדׁש והעּקר עדין. ּגּופֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָנתקּדׁש
ויּתן לחכם, וילְך ּכּנ"ל, עצמֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָּולטהר

ּכּנ"ל: ּדבר ּכל על נכֹונה עצה ְֵַַַָָָָָלֹו
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‰ÈÓÈÂ ,dzÚ ‡B·Ï ·B¯wL ˙ÓÁÓ ‰aÁ¯Ïe dk¯‡Ï ˙ËMt˙Ó ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ¯L‡¬∆«ƒ¿»«¬»ƒ¿«∆∆¿»¿»¿»¿»≈¬«∆»»ƒ»¿»∆»
ÏÚ ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ Áe¯ ¯È·ÚÈÂ ,¯Á‡È ‡Ï e�˜„ˆ ÁÈLÓ ‡·È ‡· Èk ,eÎLnÈ ‡Ï…ƒ»¿ƒ…»…¿ƒ«ƒ¿≈…¿«≈¿«¬ƒ««À¿»ƒ»»∆«
„‡Ó „‡Ó ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰Â Ú¯‰ ¯ˆi‰ ËMt˙Óe ¯ab˙Ó ıw‰ Ï‡ CeÓÒ ‰zÚ Ôk≈«»»∆«≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆»»¿«ƒ¿»«¬»¿…¿…
ÌÈ¯Lk‰ ÈÎ¯„a ÒB�ÎÏ ÌÈˆÙÁÂ ÌÈˆB¯‰ Ïk ÏL ˙Úc LÈÏÁ‰Ï „‡Ó ¯ab˙Óeƒ¿«≈¿…¿«¬ƒ««∆»»ƒ«¬≈ƒƒ¿¿«¿≈«¿≈ƒ

.ÌÈizÓ‡‰»¬ƒƒƒ



833צב ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

‡ÏÓÌ˙e¯ab˙‰ Ï„‚lL Ú„BÈ ‰z‡Â ,‰Ê Ïk Ú„BÈ ‰z‡ ,ÌÈlc ÏÓBÁ ,ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ≈«ƒ«»≈«»∆¿«»≈«∆¿…∆ƒ¿«¿»
e�„Úa „ÓÚz „·Ï ‰z‡ Ì‡ Èk ,Ìc‚�k „ÓÚÏ e�È„Èa ÔÈ‡ Ì˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿»≈¿»≈«¬…¿∆¿»ƒƒ«»¿««¬…«¬≈
ÁÎ·e ,ÌÏBÚÏ ˜ÒÙ� B�È‡L ÏB„b‰ E·eË·e EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯a ,e�È˙BÓÁÏÓ ÌBÁÏ˙Â¿ƒ¿ƒ¿¬≈¿«¬∆«¬»∆¿¿«»∆≈ƒ¿»¿»¿…«
EÈÚÓ e¯ÓkÈÂ ‡� eÓ‰È „ÈÓ˙ e�ÈÏÚ ÌÈÏlt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ ˙eÎÊe¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ∆¡»¿ƒ»¿≈∆
˙B„¯Bh‰ ˙B·LÁn‰ Ïk ÏÚ ÏÏk ÏkzÒ� Ï·Ï e�ˆn‡Â e�˜fÁÂ e�kÊÂ ,e�ÈÏÚ»≈¿«≈¿«¿≈¿«¿≈¿«ƒ¿«≈¿»«»««¬»«¿
˙‡ ‰h� ‡ÏÂ ,‰lÙ˙e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ e�lL ˙‡ ˙BNÚÏ ˜fÁ˙� ˜¯ ,˙BÏaÏ·Ó‰Â¿«¿«¿¿«ƒ¿«≈«¬∆∆»«¬…¿»¿ƒ»¿…«∆∆
ÌÈ�L˜ÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ‰È‰�Â .ÏÏk ÌÈa¯‰ ÌÈÏeaÏa‰ Ïk ÏÚ ·ÈL‰Ïe ÏkzÒ‰Ï e�L‡…̄≈¿ƒ¿«≈¿»ƒ«»«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿∆¬»ƒ¿«¿»ƒ
,ÏÏk ÌÈÏeaÏa‰ È¯Á‡ ËÈa� ‡ÏÂ E�Bˆ¯k ÌÈ˜ÒBÚ e�‡M ‰Óa e�z·LÁÓ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆«¬«¿≈¿«∆»¿ƒƒ¿¿¿…«ƒ«¬≈«ƒ¿ƒ¿»
,Èe‡¯k e�ÓˆÚ ¯‰ËÏe Lc˜Ï ‰zÚÓ e�¯ÊÚ˙Â .‰Ê È„È ÏÚ ‡ÏÈnÓ e˜lzÒÈ ¯L‡ „Ú«¬∆ƒ¿«¿ƒ≈»«¿≈∆¿««¿≈≈«»¿«≈¿«≈«¿≈»»
‰Ú¯ ‰·LÁÓe ÏeaÏa ÌeL e�aÏ ÏÚ „BÚ eÏÚÈ ‡ÏÂ e‡·È ‡lL ‰kÊ� ¯L‡ „Ú«¬∆ƒ¿∆∆…»…¿…«¬«ƒ≈ƒ¿«¬»»»»

.ÏÏk ‰�BˆÈÁÂ¿ƒ»¿»

‡ÏÓ‰·BË ‰ˆÚa È��wz ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎ È‰Ï‡ ,ÌÈ�B¯Á‡‰Â ÌÈ�BL‡¯‰ È‰Ï‡ ,ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ¡…≈»ƒƒ¿»«¬ƒ¡…≈»««ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»»
,ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a dÓi˜Ï ‰kÊ‡L EÈ�ÙlÓƒ¿»∆∆∆¿∆¿«¿»¿…∆∆∆¿∆»≈∆∆¡∆≈«»¿«»
,Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÓe ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·˙e ˜ÈzÓ˙Â ˙ÈizÓ‡‰ E˙ÚeLÈa È�ÁnN«¿≈ƒƒ»¿»¬ƒƒƒ¿«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ≈»«≈«»ƒ¿»≈
ÏkÓe ÈpnÓ ÌÈÚ¯ ÌÈ¯ˆÈ È�ÈÓ Ïk ˙‡ Ïh·˙e ‰lÎ˙e ÏÈtL˙Â ÚÈ�Î˙Â ¯bÓ˙e ¯aL˙e¿«≈¿«≈¿«¿ƒ«¿«¿ƒ¿«∆¿«≈∆»ƒ≈¿»ƒ»ƒƒ∆ƒƒ»
‡e‰L ÌÏBÚ‰ ·¯ ÏL ÌÈÚ¯ ÔÈ¯ˆi‰ Ô‰ ,‡b¯„Â ‡b¯c ÏÎa ˙ÚÂ ˙Ú ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈¿≈¿»«¿»¿«¿»≈«ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»∆
‡e‰L ¯˙BÈa ÌÈ¯Lk‰ ÏL ÌÈÚ¯ ÔÈ¯ˆi‰ Ô‰ ,LnÓ ˙eËL Áe¯ ,LnÓ ÌÈÓc‰ ˙¯ÈÎÚ¬ƒ««»ƒ«»«¿«»≈«ƒ¿ƒ»ƒ∆«¿≈ƒ¿≈∆
LB„w‰ C‡ÏÓ ‡e‰L ÌÈ˜Ècv‰ ÏL Ú¯‰ ¯ˆi‰ Ô‰ ,ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ˜eac ‰ÊÈ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«≈∆ƒ«¬»»ƒ¿»≈«≈∆»»∆««ƒƒ∆«¿»«»
,ÌÈÏeaÏ·e ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�Óe ÌÈÈezÙe ˙B˙Ò‰Â ÌÈÚ¯ ÌÈ¯ˆÈ È�ÈÓ ¯‡L Ô‰ ,LnÓ«»≈¿»ƒ≈¿»ƒ»ƒ«¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‡b¯c ÏÎa ˙ÚÂ ˙Ú ÏÎa Ï‡¯NÈ Ïk ˙‡Â e�˙¯·Á Ïk ˙‡Â È˙B‡ È�ÏÈvz ÌlkÓƒÀ»«ƒ≈ƒƒ¿∆»∆¿»≈¿∆»ƒ¿»≈¿»≈»≈¿»«¿»
ÈÙk ‡b¯c‰ d˙B‡aL ‰ÚÈ�n‰Â Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙‡ Ïh·Ïe ¯aLÏ „ÈÓ˙ ‰kÊ‡L ,‡b¯„Â¿«¿»∆∆¿∆»ƒ¿«≈¿«≈∆«≈∆»»¿«¿ƒ»∆¿»««¿»¿ƒ
ÏÈÁ˙‰Ï L„ÁÓ ÌBÈ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ¯ab˙‡Â ın‡˙‡Â ˜fÁ˙‡Â .‰ÚM‰Â ˙Ú‰ d˙B‡»»≈¿«»»¿∆¿«≈¿∆¿«≈¿∆¿«≈¿»≈¿»≈»»¿«¿ƒ
E˙„B·ÚÂ E˙¯B˙a ÈÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe ,E˙zÓ‡Ï ÚbÚb˙‰Ïe ˜˜BzL‰Ïe ,EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈««¬ƒ»¿¿«¿ƒ«¿ƒ¿»¿«¬»¿

:‰ÁÓNa ˙Ó‡a∆¡∆¿ƒ¿»

‡ÏÓ‡¯˜Ó e�Ï Ìi˜Â ,¯ÓL� EÈËtLÓ ˙‡Â CÏ� EÈwÁa ¯L‡ ˙‡ ‰NÚ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ¬≈∆¬∆¿À∆≈≈¿∆ƒ¿»∆ƒ¿…¿«≈»ƒ¿»
·Ï È˙B¯ÈÒ‰Â ,ÌÎa¯˜a Ôz‡ ‰L„Á Áe¯Â L„Á ·Ï ÌÎÏ Èz˙�Â" :·e˙kL∆»¿»«ƒ»∆≈»»¿«¬»»∆≈¿ƒ¿¿∆«¬ƒƒ≈
¯L‡ ˙‡ È˙ÈNÚÂ ÌÎa¯˜a Ôz‡ ÈÁe¯ ˙‡Â ,¯Na ·Ï ÌÎÏ Èz˙�Â ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰»∆∆ƒ¿«¿∆¿»«ƒ»∆≈»»¿∆ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆¿»ƒƒ∆¬∆
,ÌÎÈ˙B·‡Ï Èz˙� ¯L‡ ı¯‡a Ìz·LÈÂ ,Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz ÈËtLÓe eÎÏz ÈwÁa¿À«≈≈ƒ¿»«ƒ¿¿«¬ƒ∆ƒ«¿∆»»∆¬∆»«ƒ«¬≈∆
ÌÎÈ˙B‡ÓË ÏkÓ ÌÎ˙‡ ÈzÚLB‰Â ,ÌÈ‰Ï‡Ï ÌÎÏ ‰È‰‡ ÈÎ�‡Â ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»…ƒ∆¿∆»∆≈…ƒ¿«¿ƒ∆¿∆ƒ»À¿≈∆
ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ" :¯Ó‡�Â ,"·Ú¯ ÌÎÈÏÚ Ôz‡ ‡ÏÂ B˙B‡ È˙Èa¯‰Â Ô‚c‰ Ï‡ È˙‡¯˜Â¿»»ƒ∆«»»¿ƒ¿≈ƒ¿…∆≈¬≈∆»»¿∆¡«¿»«¿ƒ¬≈∆



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תתלד ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

ÈÏ ‰·ÈL‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË ÏkÓ Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ»À¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆»ƒ»ƒ
.Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ� Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï .È�ÎÓÒ˙ ‰·È„� Áe¯Â EÚLÈ ÔBNN¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .È˙ÚeLz È�„‡ È˙¯ÊÚÏ ‰LeÁ ÈpnÓ ˜Á¯z Ï‡ È‰Ï‡ ,‰Â‰È È�·ÊÚz Ï‡«««¿≈ƒ¿…»¡…««ƒ¿«ƒ∆ƒ»¿∆¿»ƒ¬…»¿»ƒƒ¿¿»

:"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆¿…»ƒ¿¬ƒ

עגתורה

החברים  ִ ֵ ֲ ַ ְלׁשֹון

ּבּמים תעבר אניּכי ישעיהאּת) ִ ַ ֲ ַֹ ַ ִ ִ ְ ָ ִ 
:מג)

וגליא,ּדהּנה סתים הּתֹורה ְ ִ ֵ ְְְִַַָָ
ּכן ּגם ְֵַַָָוהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
לנּו ּׁשּנגלה מה ּדהינּו וגליא. ְְְְְְִִֶֶַַַָָסתים
ּׁשּנסּתר ּומה וחיצֹונּיּות, הּלבּוׁש ְְְִִִֶַַָהּוא
אדם ּכל והּנה, הּפנימּיּות. הּוא ְְִִִִֵֶַָָָמּמּנּו
להּׂשיג עצמֹו את לזרז ְְְִִֵֶַַָָצריְך
אְך מּמּנּו. ּׁשּנסּתר מה ְְִִִִֶֶַַַָהּפנימּיּות,
– מּמּנּו הּנסּתר אל להּגיע יּוכל ְְִִִֵֶֶַַַַָאיְך
הּמחׁשבה ׁשּיקּׁשר לׁשמּה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבתפּלה
אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה, ׁשל הּדּבּור ְְִִִֶֶֶֶַַַָאל
מתאּוה הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ּכי ְְִִֶַַָָָָוחזק.

צּדיקים ׁשל ס:)לתפּלתן ולּמה,(חולין , ְְִִִִֶַָָָָ
חסד חפץ הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ִֵֶֶַָָָּכי

להׁשּפיע(א)הּוא ּתמיד ורֹוצה ,ְְְִִֶַַָ

הׁשּפעה ואין ּוברכֹות. ְְְְֵַַָָָָהׁשּפעֹות
הּנקרא ּכלי על־ידי רק לירד, ְְְְִִֵֵֵַַַָָיכֹולה

ו)אמרׁשּנאני, אברכם.(במדבר ואני : ֲ ִ ֱֲֲֲִֵֶֶַַָ
אחד ּכל על־ ידי נעׂשה הּנ"ל ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָוהּכלי
ׁשּמקּׁשר ּבאפן ּכׁשּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמּיׂשראל,
אחד ּכל ּכי להּדּבּור. ְֲִִֶַַַָָָָהּמחׁשבה

ׁשּנאמר צּדיק, נקרא (ישעיהמּיׂשראל ְְֱִִִִֵֶֶַַָָ
נקראס) והּצּדיק צּדיקים. ּכּלם ועּמְך :ְְְִִִִֵַַַַָָֻ

מסּבליםאלף, אּלּופינּו מּלׁשֹון: ָ ֶ ְִִֵַָָֻ
קמד) וה(תהלים ּכיּנּון. ּדּבּור, נקרא ְְִִִַָ

מלכּות ּדרְך: על מלכּות, הּוא ְְִֶֶַַַַהּדּבּור
ּפה ּכמֹו(ב)– נּון, נקרא ּומלכּות , ְְְִֶַָ

עב)ׁשּכתּוב ּופרׁש(תהלים ׁשמֹו, יּנֹון : ְִֵֵֶָ
וה מלכּות. לׁשֹון נעׂשה,יּודרׁש"י: ְְְֲִֶַַַַ

להּדּבּור ׁשּמקּׁשר הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָעל־ ידי
ּכמֹו יּו"ד, נקרא הּמחׁשבה ּכי ְְֲִִַַַַָָָּכּנ"ל,

טו)ׁשּכתּוב מׁשה,(שמות יׁשיר אז : ִֶֶָָָֹ
הּמחׁשבה ׁשם על יּו"ד רׁש"י: ֲִֵֵֵַַַַָָּופרׁש

(Â).ט ובסימן ז; אות ה, סימן ז.(‡)בלק"ת אליהו.(·)מיכה פתח



עד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּׁשמים על 835 ִ ַ ָ ַ ַ ָרּומה

"אני", הּנקרא הּכלי ונגמר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָנאמרה.
הּׁשם חפץ ונׁשלם יֹורד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָוהּׁשפע
ּולפיכְך הּוא, חסד חפץ ּכי ְְִִִֵֶֶַָָָיתּברְך,

לתפּלתן: מתאּוה יתּברְך ְְְִִִִֵֶַַַָָָהּׁשם

ּתענּוגוידּוע ׁשּמקּבל מי ּכי הּוא, ְ ָ ַ ְֲִִֵֶַַ
רֹוצה נּוקבא, נקרא ְְִֵֵֶַָָמאחר,
יתּברְך ּכׁשהּׁשם ונמצא לגּבּה. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלֹומר
מּתפּלתן, מּיׂשראל ּתענּוג ְְְֲִִִִֵֵַַָָָמקּבל
יׂשראל, לגּבי נּוקבא נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכביכֹול

ׁשּכתּוב כח)וזהּו ריח(במדבר אּׁשה : ְִֵֵֶֶַָ
הּניחֹוח ריח ידי על ּכי לה'; ְִִִֵֵַַַַַַניחֹוח
ׁשל מּתפּלֹות יתּברְך הּׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמקּבל

ּונקבה אּׁשה. ּבסֹוד נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָיׂשראל,
ּגבר לא)ּתסֹובב ּכן(ירמיה אם , ְִֵֵֶָ

חיצֹונּיֹות. נעׂשה לעילמהּפנימּיּות (ועּין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ

ענין ּכן ּגם מבאר ׁשם טו), (סימן הּגנּוז" "אֹור ְְְִִֵַַַָָָָָָֹּבהּתֹורה

הּפסּוק:זה) ּפרּוׁש וזהּו תעבר. ּכי ְִֵֶֶַָ ַ ֲ ֹ
– התּגּלּות,ּבמים מּלׁשֹון ותעבר ְ ַ ִ ְְְֲִִַַֹ

ׁשּכתּוב יב)ּכמה לנּגף(שמות ה' ועבר : ְְְִֶַָָָֹ
אּונקלֹוס: ותרּגם מצרים, ויתּגּליאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַ
ּתֹורה אּלא מים ואין וכּו'. קמאה' (בבא ְְִֵֶַָָ

ׁשּיתּגּלהיז) ּכׁשּתרצה הּוא, והּפרּוׁש .ְְְְִִֵֶֶֶֶַַ
– מהּתֹורה הּנסּתר אני,לָך אּת ְְִִֵַַָָ ְ ָ ִ 

הּכלי ׁשּתעׂשה ּתראה ְְְֲִִֶֶֶַַַּכלֹומר,
ּכּנ"ל:אניׁשּנקראת ְֲִֵֶ ִ ַַ

עדתורה

הּׁשמים על עלרּומה אלהים ָ ַ ַ ָ ַ ִ ֱ ִֹ ַ 
:ּכבֹוד הארץ נז)ּכל (תהלים ָ ָ ָ ֶ ְ ֶ 

נפׁשֹו,הּנה לרּפאֹות צריְך אדם ּכל ִ ֵ ְְְִַַָָָָ
למקֹום להעלֹותּה ְְְְֲִַַָּדהינּו
מיני ׁשני יׁש ּדהּנה ּובּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשרׁשּה.

ּבחינת(א)דינים ּדמסאבא, ּדינא א' . ְְֳִִִִִַָָָ
ּבחּוה זהמא הּטיל קמו)נחׁש ויׁש(שבת . ְְֲִִֵַָָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו קּדיׁשא, ג)ּדינא :(משלי ְִִֶַָָָ

והתחלת יֹוכיח. ה' יאהב ְְֱֲִֶֶַַַַָאׁשר
ּכמֹו התרחקּות, הּוא ְְְְֲִִַָהתקרבּות

לברכה זכרֹונם חכמינּו (תעניתׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ
מּלמּטה,ח) עצמֹו את הּמצּדיק ּכל :ְְְִִֶַַַַָָ

מּלמעלה. הּדין את עליו ְְְִִִִֶַַַָָָמצּדיקים
והּוא ּדקטנּות, מחין ּבחינת ְְְְְִִַַֹוהּוא

כה)ּבחינת את(בראשית הֹוליד אברהם : ְְִִֶַַָָ
ויצחק חסד, הּוא אברהם ּכי ְְְְִִִֶֶַָָָָיצחק.

יצחק ּפחד ּגבּורה, לא)הּוא וחסד(שם . ְְְִֶֶַַָָ

ע"ב.(‡) רכג דף פקודי זוהר עיין

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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ּדכתיב הּוא הּדא ּבגבּורה, מלּבׁש ְְְִִִֶַָָָֻזה
כ) וזה(תהלים ימינֹו, יׁשע ּבגבּורֹות :ְְְִִֵֶַ
קיז)ׁשּנאמר חסּדֹו.(שם עלינּו ּגבר ּכי : ְֱִֵֶֶַַַָָ

אלקים, ּבחינת הּוא יצחק ּכי ְְְֱִִִִֶַָֹוזהּו,
ׁשּכתּוב כא)ּכמֹו לי(בראשית עׂשה צחֹוק : ְְִֶָָָ

ׂשרה, מּבחינת ּבא והּוא ְְֱִִִַָָָֹאלקים.
רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו מלכּות, יז,מּדת (שם ְְִִֵֵֶַַַ

יג) ברכות מגמרא ּכלוהוא על ׁשּׂשרה :ֶַָָָ
ּדינא ּדמלכּותא ודינא י:)העֹולם, .(גיטין ְְְִִַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו צדק, נקרא ְְְְִֶֶֶַַָָוהּמלכּות
י"ז) דף זוהר קּדיׁשא,(תיקוני מלכּותא צדק :ְִֶֶַַָָ

ׁשלם מלְך צדק יד)ּומלּכי וזהּו(בראשית . ְְִֵֶֶֶֶֶַָ
וּתכהין ּבחינת: והּוא קטנּות. ְְְְְִִִֶַַַַָּבחינת

מראֹות כז)עיניו ּבחינת(שם והּוא , ְְְִֵֵַָ
לילה קרא ולחׁשְך – א)חׁשְך ;(שם ְְֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו נפׁש, ּבחינת (ישעיהוהּוא ְְְִֶֶֶַָ
ּבּלילהכו) אּויתָך נפׁשי ּכל(ב): וצריְך . ְְְִִִִִַַַָָָ

ּוכׁשּבא לגדלּות. מּקטנּות לילְך ְְְְִֵֵֶַַָָָאדם,
ּבח הּוא ג)ינתלגדלּות, :(בראשית ְְְִַַ

רׁש"י: ּופרׁש ׁשניהם, עיני ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוּתּפקחנה
מה וזה נאמר. החכמה ׁשם ְְֱֵֶֶַַַַָָעל

הּכתּוב א)ּׁשאמר את(שם אלקים וּירא : ְֱִֶֶַַַַָָֹ
ּתֹורה אּלא טֹוב ואין טֹוב, ּכי ְִֵֶָָָהאֹור

ח) הן(ברכות אּלּו, ּבחינֹות ּוׁשני .ְְִֵֵֵ
וׂשמחת־ ּתֹורה, רּבא הֹוׁשענא ְְְְִִַַַָָָּבחינֹות
ּכי ויעקב. יצחק ּבחינֹות ְְְֲִִִֵֶַָֹׁשהן
ּבלא ּדּבּור ּבחינת הּוא רּבא, ְְְִִַַַָָֹהֹוׁשענא
ערבה ּכי ערבה, ּבחינת והּוא ְְֲֲִִֵַָָָָָּדעה.

לׂשפתים דףּדֹומה צו זוהר אמור, פ' (תנחומא ְִִַָָ
רנו) פנחס הּקדֹוׁשלב, ּבּזהר ּכדאיתא ,ְִִַַַָָֹ

פה:) דף ּדלעי(קדושים מאן אית :ְִֵָָ
ּדלא ּבגמּגּומא ּבּה ּומגמּגם ְְְְְְְִֵַַָָָָּבאֹוריתא
לעילא, סלקא ּומּלה מּלה ּכל ְְִִֵַָָָָָָָידע,
מּלה, ּבהאי חדי הּוא ּבריְך ְְְְִִֵַָָָֻוקדׁשא
ּדהאי סחרנין לּה ונטע לּה ְְְֳִִַַַַַָָָוקּביל
אילנין מּלין מאּנּון ואתעבדּו ְְֲֲִִִִִִִֵַָָנחלא,
וׂשמחת נחל. ערבי ואקרּון ְְְְְְְִִִֵַַַַַרברבין,
והּוא ּבדעה, ּדּבּור ּבחינת הּוא ְְְִִֵַָָּתֹורה,
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנפׁש, ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַָֹהחּיּות

אֹורחֹוי(שם) ּדידעי אּנּון זּכאין :ְְְִִִַָָ
ּבארח ּבּה ּומׁשּתּדלי ְְְְְִִַַַָָֹּדאֹוריתא
ּדחּיין אילנא נטעין ּדאּנּון ְְְִִִִִַָָָמיׁשֹור,
וזה וכּו'. אסותא ּדכּלא ְְְְְֵֶַָָָָֹלעּלא,

ג)ׁשּכתּוב ּומרּפא(מלאכי צדקה ׁשמׁש : ְְֵֶֶֶַָָָ
יעקב, ּבחינת הּוא ׁשמׁש ּכי ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּבכנפיה;
והּוא ּבדעה, ּדּבּור ּבחינת ְְְִִֵֶַָׁשהּוא
מאמר וזה ּדאסותא. אילנא ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּבחינת

פד)הּכתּוב ה'(תהלים ּומגן ׁשמׁש : ֵֶֶַָָ
ויעקב,(ג)אלקים יצחק ּבחינֹות ּכי . ְְְֱֲִִִִַָֹֹ

ּפרּוׁש וזה ורחמים. ּדין ּבחינֹות ְְְֲִִִֵֵֶַהם
ל) ּכאֹור(ישעיה הּלבנה אֹור והיה :ְְְַָָָָ

ּבחינת הּוא הּלבנה ּכי ְְִִַַַַָָָהחּמה;
ּבחינת(ד)יצחק הּוא והחּמה . ְְְִִַַַָָ
הּוא(ה)יעקב אם אדם ׁשּידע וסימן . ְֲִִֵֶַַָָָֹ

הּוא ואם ּדמסאבא, ּדינא ְְְֳִִִִִַָָָּבבחינת
ּדינא –ּבבחינת לּדבר סימן קּדיׁשא, ְִִִִִַַַָָָָָ

פג.(·) דף לך לך זוהר התיקונים.(‚)עיין ובהקדמת ע"ב, רכד דף פקודי כ, דף בראשית זוהר („)עיין
ב. פרשה במדבר מ"ר סח.(‰)עיין פרשה ויצא מ"ר עיין
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ּכמֹו ּתפּלה, ּבּטּול ּבֹו ּכׁשאין ְְְְִִִֵֶָָּתפּלה,
לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותׁשאמרּו ְְְֲִִֵֶָָָָָ

ׁשאיןה) ּכל אהבה, ׁשל יּסּורין איזהּו :ֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ה' ּברּוְך ׁשּנאמר: ּתפּלה, ּבּטּול ְֱִִֶֶַָָּבֹו
מאּתי. וחסּדֹו ּתפּלתי הסיר לא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹאׁשר
ּכמֹו ּפנים, ּבחינת הּוא ְְְִִִַָָּותפּלה

לח)ׁשּכתּוב ּפניו(ישעיה חזקּיה וּיּסב : ְִִֵֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב וזה ל)וּיתּפּלל; :(תהלים ְְִֵֶֶַַָ

מה וזה נבהל. הייתי פניָך ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהסּתרּת
הּדֹור ליצני ׁשהיּו לפי רׁש"י: ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּׁשּפרׁש
ׂשרה, נתעּברה מאבימלְך ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאֹומרים:
והּקדֹוׁש־ ּדמסאבא, סטרא ְְְְֳִִִַַָָָָּבחינת
ׁשל ּפנים קלסּתר צר ְְִֵֶַָָָּברּוְך־הּוא
מֹודים הּכל והיּו לֹו, ּדֹומה ְְִִֶַָָֹיצחק
ּפרּוׁש, יצחק. את הֹוליד ְְִִֵֶֶַָָָׁשאברהם
קּדיׁשא, ּדינא ּבחינת הּוא ְִִִִֶַַַָָׁשהּדין
יצחק. הֹוליד ּדאברהם, ְְְְִִִִַָָָָּומּסטרא
יׁש הּנפׁש, ׁשהּוא זה, ּדין ְִִִֵֶֶֶֶַַּובבחינת
הּדּבּור, הּוא יעקב, ּבחינֹות. ְְֲִִֵַַֹׁשּתי
והּוא הּסיגים, הּוא עׂשו, ְְִִִֵַַָּובחינת

ה)ּבחינת וזה(ויקרא תחטא. ּכי נפׁש : ְְֱִִֶֶֶֶַָ
ּבן יצחק ּתֹולדֹות אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֶֶַָּפרׁש
אל ּוכׁשּבא ועׂשו. יעקב – ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹאברהם
ּכמֹו החכמה, הּוא יעקב, ְְְֲִַַַָָֹּבחינת

כז)ׁשּכתּוב זה(בראשית וּיעקבני : ְְִֵֶֶַַָ
– וחּכמני אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְֲִִִֵַַַַפעמים,
ּכמֹו הּנפׁש, ּבחינת נתרּפא ְְְִִֵֶֶַַַָאז
ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ְְֵֶֶֶַָָָׁשּכתּוב:

ׁשּכתּוב וזה יט)ּבכנפיה. ּתֹורת(תהלים : ְְִֶֶֶַָָָ

והּדּבּור נפׁש. מׁשיבת ּתמימה ְְְִִִֶַַָָה'
ׁשּכתּוב ּכמֹו צדק, נקרא ּדעה ְְְִֵֶֶֶָָָֹּבלא

נח) אל(תהלים ּוכׁשּבא ּתדּברּון. צדק :ְְֵֶֶֶֶַָ
נקרא החכמה, היא יעקב, ְְְֲִִִַַַָָָֹּבחינת

הּפסּוק ּפרּוׁש וזה סג)צדקה. :(ישעיה ְְֵֶַָָָ
להֹוׁשיע; רב ּבצדקה המדּבר ְְְֲִִִֵַַַַָָאני
ּבלא מּקדם ׁשהיה הּנפׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹּדהינּו
ׁשהּוא הּצדקה, על־ידי ונֹוׁשע ְְְְִֵֶַַַָָָידיעה,
ּפרּוׁש וזה ּבידיעה. ּדּבּור ְְִִִִֵֶַָּבחינת

ג)הּפסּוק לׁשריָך;(משלי ּתהי רפאּות : ְְְִִֶַָָ
אל ּוכׁשּבא מלכּות. מּדת ְְִִֶֶֶַַָׁשהיא
ּומעלהּו הּנפׁש, נּתּקן חכמה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבחינת
נמׁשכת הּזרע טּפת ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַָלׁשרׁשֹו.

חכמה ּומחא וכל(ו)מהּמח, . ְְֵַַָָָָֹֹ
לעבד האדם ׁשּצריְך ֲֲִֶַָָָָָֹהעבֹודֹות
ּכבֹודֹו. ׁשּיתּגּלה רק הּוא ְְִֵֶֶַַַהּבֹורא,

ּכמ ּכבֹוד, נקרא ׁשּכתּובוהחכמה ֹו ְְְְִֶַָָָָָ
א) ואב(מלאכי ּכבֹודי. אּיה אני אב ואם :ְְְֲִִִֵַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, מא)נקרא (בראשית ְְְִֶָָָָ
ועל־ ּבחכמה. אב רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִֵֵֵַַַָָָאברְך,
ּכי העֹולמֹות, נתחּדׁשּו חכמה ְְְְִִֵַָָָָידי
ּברא ּבאֹוריתא הּוא ּבריְך ְְְְְִַָָָֻקדׁשא
חכמה, נקרא והּתֹורה ְְְְִִַָָָָָעלמין,

ּתחּלה ּבמחׁשבה עלּו (בראשיתויׂשראל ְְְְֲִִֵַָָָָָ
א) פרשה החכמה,רבה אל הּנפׁש ּוכׁשּבא .ְְֶֶֶֶַַָָָ

הּוא ויעקב העֹולם. נתחּדׁש ְְֲֲִֵַַַָָֹאזי
הּפסּוק: ּפרּוׁש וזה ׁשמים: ְְִִֵֶַַַָָּבחינת
ּכׁשהּוא אלקים, הּׁשמים על ְֱִִֶַַַָָֹרּומה
ּבחינת ׁשהיא נפׁש, ּבחינת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַמעלה

(Â).אליהו פתח
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יעקב, לבחינת קּדיׁשא, ּדינא ְֱֲִִִִִַַַָָֹֹאלקים,
על אז: חכמה, ּבחינת ׁשמים, ְְִִֶַַַָָָָׁשהּוא
ּכבֹודֹו: ׁשּנתּגּלה ּכבֹודָך, הארץ ְְְִֶֶֶֶַָָָּכל

מּפיו ׁשמעּתי לא זה ׁשּבסימן הּתֹורה ְְִִִִֶֶַַָָָֹֹזאת

והמעּין ּכּנ"ל. החברים מּלׁשֹון והּוא ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָהּקדֹוׁש,

וחסר מאד, מגמּגם ׁשהּלׁשֹון ּבעיניו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻיראה

על ּכסדר. ׁשּלא הּוא ּׁשּנכּתב מה וגם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹהרּבה,

ּׁשהבנּתי מה ּכפי קצת לבאר אמרּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכן

והּוא: ּכאן. הּנכּתבים אּלּו ְְְִִִִֵַָָָמּדברים

נפׁשֹו,ּכי לרּפאֹות אדם ּכל צריְך ִ ְְְִַַָָָָ
ׁשרׁשּה. למקֹום להעלֹותּה ְְְְְֲִַַָָָּדהינּו
עד ּבּתֹורה, ׁשּמתיּגע על־ידי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָוזה
יׁש ּכי ולהבינּה. אֹותּה לידע ְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשּזֹוכה
ּדינא יׁש ּכי ּדינים: מיני ְִִִִִֵֵֵָׁשני
זהמא הּטיל נחׁש ּבחינת ְְֲֳִִִִַָָָָָֻּדמסאבא,
את ּבחינת: קּדיׁשא, ּדינא ויׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָּבחּוה.
ּבחינת וזהּו יֹוכיח. ה' יאהב ְְֱֲִִֶֶֶַַַאׁשר
התחלת ׁשהּוא ְְֲִֶַַַָהתרחקּות,
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַָָָההתקרבּות,
את הּמצּדיק ּכל לברכה: ְְְִִִֶַַָָָָזכרֹונם
את עליו מצדיקים מּלמּטה, ְְְִִִֶַַַָָָעצמֹו
רֹוצה ּכׁשאדם ּדהינּו, מּלמעלה. ְְְְְִִֶֶַַַָָָהּדין
להּׁשם ּולהתקרב עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָלהצּדיק
הּדין, את עליו מצדיקים אזי ְְֲִִִִֶַַַַָָָיתּברְך,
ּדינים עליו ׁשּנמׁשכים ְְְִִִִֶַָָָּדהינּו

הםויּסּורים. והּיּסּורים הּדינים ואּלּו ְְְִִִִִִֵֵַַ
רֹוצים ּכאּלּו ּכהתרחקּות, ְְְְֲִִִִִַנראין
וׁשלֹום. חס מעבֹודתֹו, ְְְֲִֵַַָָלהרחיקֹו

עּקר הּוא ההתרחקּות זה ְֱֲִִֶֶֶַַַּובאמת
הּדינים אּלּו ּכי ְְִִִִֵַַָההתקרבּות,
ּבחינת: לטֹובתֹו, הם ְְְְֲִִֵַַַָוההתרחקּות
ׁשּיעמד ּכדי יֹוכיח; ה' יאהב אׁשר ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹאת
ויתאּמץ ויתּגּבר הּזה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבּנּסיֹון
אחר ּבמקֹום (ועּין יֹותר. ְְְְִֵֵֵֵַַָָלהתקרב

החׁשק ּבׁשביל הם ,(ז)ׁשהּמניעֹות ְְִִִֵֵֶֶַַ
מקֹומֹות). ּבכּמה מּזה מבאר ְְְְִֶַָָֹועֹוד
ּדינא ּבחינת הּוא הּדין זה ּכן, ְְִִִֵֶַַַָועל
מחין ּבחינת ׁשהּוא רק ְִִִֶַַַָֹקּדיׁשא,
הּדין אחיזת עּקר ׁשּמּׁשם ְְֲִִִִֶַַַַָּדקטנּות,
הֹוליד אברהם ּבחינת: וזהּו ְְְִִֶַַַַָָָּכּידּוע.
ּבחינת הּוא אברהם ּכי יצחק, ְְְִִִֶַַָָָאת
ּגבּורה, ּבחינת הּוא ויצחק ְְְְִִֶֶַָָחסד,
הּדין ׁשּזה הינּו, יצחק. ּפחד ְְְִִִֶֶַַַַַָּבחינת
הּוא יצחק, ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶַַָָהּקדֹוׁש,
ּבחינת ׁשהּוא מאברהם, ונמׁשְך ְְְְִִֵֶַַָָָָנֹולד
מלּבׁש הּדין ּבזה ּבאמת ּכי ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֻחסד.
ּבחינת: לטֹובתֹו, הּוא ּכי ּגדֹול, ְְִִֶֶַָָחסד
וזה ּכּנ"ל. יֹוכיח ה' יאהב אׁשר ְֱֲִֶֶֶֶַַַַאת
ׁשּבתֹוְך – ימינֹו יׁשע ּבגבּורֹות ְְְְִִִֵֶַַּבחינת:
יׁשע ּבהם מלּבׁש והּדינים ְְְִִֵֶַַַָָֻהּגבּורֹות
הּדין זה ּכי חסד. ּבחינת ְְִִִִֶֶֶַַימינֹו,
הֹוליד אברהם ּבחינת מחסד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָנמׁשְך
גבר ּכי ּבחינת: וזהּו ּכּנ"ל. יצחק ְְְִִִֶֶַַַַָָאת
חסדים הם ׁשהּגבּורֹות – חסּדֹו ְְֲִֵֵֶַַָָעלינּו
על־ ידי־ ׁשּיתקרב ּכדי ּכּנ"ל, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָּבאמת
אבל ּכּנ"ל. יתּברְך להּׁשם יֹותר ְְֲִֵֵֶַַַַָָזה
זה להמּתיק לראֹות אחד ּכל ְְְִִִֶֶַָָָצריְך

(Ê).ד אות סו, בסימן לעיל
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מחין מּבחינת הם הּדינים ּכי ְִִִִִִִֵַַַֹהּדין,
לילְך אדם ּכל וצריְך ְְְִֵֵַָָָָּדקטנּות,
ימּתיק ועל־ ידי־ זה לגדלּות, ְְְְְְִִֵֶַַַַמּקטנּות
ּכי יצחק. ּבחינת ׁשהּוא הּדין, ְְִִִִֶֶַַָאת
ּבחינת ּדין, ּבחינת הּוא ְְְִִִִַַָיצחק
לי עׂשה צחֹוק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֱִִֶָָָֹאלקים,
ׁשהיא מּׂשרה, נֹולד יצחק ּכי ְֱִִִִִֶָָָָֹאלקים.
רׁש"י, ׁשּפרׁש ּכמֹו מלכּות, ְְְִִֵֵֶַַַּבחינת
ּכל על ׁשּׂשרה ׁשם על ׂשרה ְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנקראת
ּדין, ּבחינת הּוא ּומלכּות ּכּלֹו. ְְִִַַָָֻהעֹולם
ועּקר ּדינא. ּדמלכּותא ּדינא ְְְְִִִִַַַָָָּבחינת
מחין ּבבחינת ּכׁשהּוא הּוא, ְְִִִִֶַַֹהּדין
צדק הּמלכּות נקראת ׁשאז ְְְְִֵֶֶֶַַַָּדקטנּות,

צדק ּכי קּדיׁשא,ּכּידּוע, מלכּותא ְִִֶֶַַַַָָָ
ואז ׁשלם. מלְך צדק ּומלּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּבחינת:
אז צדק, ּבבחינת היא ְְְִִִֶֶֶַַַָּכׁשהּמלכּות
ּבחינת ּדקטנּות, מחין ּבחינת ְְְְִִִַַַֹהּוא
יצחק. ׁשל הּדין נמׁשְך ׁשּמּׁשם ְְִִִִִִֶֶַָָָּדינים,
וּתכהין ּבחינת: חׁשְך, ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַָֹׁשהּוא
לילה, ּבחינת ׁשהּוא מראֹות, ְְְִֵֵֶַַָָעיניו
וזהּו לילה. קרא ולחׁשְך ְְְְִֶֶַַָָָָֹּבחינת:
אּויתָך נפׁשי ּבחינת: נפׁש, ְְְִִִִִִֶֶַַַּבחינת
לילְך אדם ּכל וצריְך ְְִֵֵַַָָָָָּבּלילה.
הּדין ּולהמּתיק לגדלּות, ְְְְְִִִַַַַמּקטנּות
ּוכׁשּבא ּדקטנּות. מחין מּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָָֹׁשּבא
ּבחינת: זהּו ּדגדלּות, מחין ְְְְִִִִֶַַַֹלבחינת
רׁש"י: ּופרׁש ׁשניהם, עיני ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוּתּפקחנה
עּקר ּכי נאמר. החכמה ׁשם ְֱִִֵֶַַַַָָעל
ּבחינת חכמה, על־ידי הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָההמּתקה
ידיעת על־ ידי ּדהינּו ּדגדלּות, ְְְְְְִִֵַַַַֹמחין

אֹור, נקראת הּתֹורה ּכי ְִִֵַַָָהּתֹורה.
ו)ּבחינת[ אֹור(משלי ּוכמֹו]ותֹורה , ְְְִַָ

ּכי האֹור את אלקים וּירא ְֱִִֶֶַַָָֹׁשּכתּוב:
ּכי הינּו, ּתֹורה. אּלא טֹוב ואין ְְִֵֶַָָטֹוב,
הפְך ׁשהיא אֹור, ּבחינת היא ְִִִֶֶֶַַָהּתֹורה
ּכי ּכּנ"ל. ּדין ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַַֹהחׁשְך,
הּדין. נמּתק הּתֹורה, ידיעת ְְְִִִֵַַַַָָעל־ ידי
הּוא אם האדם ׁשּידע וסימן ְִִֵֶַַַָָָָּכּנ"ל.
הּוא ואם ּדמסאבא, ּדינא ְְְֳִִִִִַָָָּבבחינת
– לּדבר סימן קּדיׁשא, ּדינא ְִִִִִַַַָָָָָּבבחינת
ּכמֹו ּתפּלה, ּבּטּול ּבֹו ּכׁשאין ְְְְִִִֵֶָָּתפּלה.
איזה לברכה: זכרֹונם חכמינּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָׁשאמרּו
ּבּטּול ּבֹו ׁשאין ּכל אהבה, ׁשל ֲִִִֵֶֶַָָיּסּורין
לא אׁשר ה' ּברּוְך ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַָָֹּתפּלה,
וזה מאּתי. וחסּדֹו ּתפּלתי ְְְְִִִִִֵֵֶַָהסיר
נבהל. הייתי פניָך הסּתרּת ְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשּכתּוב:
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת זה ְְְִִִֶֶַָָָּפנים
הינּו וּיתּפּלל. וכּו' ּפניו חזקּיהּו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוּיּסב
וׁשלֹום, חס ּפנים, הסּתרת ְְְִֶַַַָָָּכׁשהּוא
אז וׁשלֹום, חס ּתפּלה, ּבּטּול ְְְְִִַַָָָּדהינּו
ּבחינת: וׁשלֹום, חס קׁשה, ּדין ְְִִֶַַָָהּוא

ּכּנ"ל: נבהל הייתי פניָך ְְְִִִִֶַַַָָָָהסּתרּת

ּדינאנמצא, ּבחינת הּוא ׁשּיצחק ִ ְ ָ ְְִִִֶַָָ
מּצד ׁשּנמׁשְך ְִִִֶַַָָקּדיׁשא,

ּבחינת: אתהחסד, הֹוליד אברהם ְְִִֶֶֶַַַָָ
על רׁש"י ּׁשּפרׁש מה וזה ּכּנ"ל. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָיצחק
הּדֹור ליצני ׁשהיּו לפי זה: ְִֵֵֶֶַָָָּפסּוק
ׂשרה, נתעּברה מאבימלְך ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאֹומרים
הינּו, ּדמסאבא, סטרא ּבחינת ְְְְְֳִִִַַַָָָהינּו
מּׂשרה, ׁשּנֹולד יצחק ׁשל ְִִִֶֶֶַַָָָׁשהּדין
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וׁשלֹום, חס ּדמסאבא, מּסטרא ְְְְֳִִִִַַָָָָנמׁשְך
צר ּכן ועל אבימלְך. ּבחינת ְְֲִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ׁשל ּפנים קלסּתר ְְִֵֶַַָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
הּכל והיּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְִֶַַָָָָֹיצחק
יצחק. את הֹוליד ׁשאברהם ְְִִִֶֶַָָָמֹודים
ּדינא ּבחינת הּוא ׁשהּדין ְִִִֵֶַַָּפרּוׁש,
ּבחינת ּדאברהם, ּומּסטרא ְְְְִִִִַַַָָָָקּדיׁשא,

ּכּנ"ל: יצחק נֹולד ְִֶֶַַָָחסד,

על־ידיוהמּתקת – יצחק ׁשל הּדין ְ ַ ְ ָ ַ ְְִִֵֶַַָ
ידיעת ׁשהּוא ְְִֶַַָָהחכמה,
ׁשּנֹולד יעקב ּבחינת זה ּכּנ"ל, ְֲִֶֶַַַַַַָֹהּתֹורה
הּזה, הּדין מּבחינת ּכי ְְִִִִִִֶַַַָמּיצחק.
הּנפׁש ּבחינת ׁשהּוא יצחק, ְְְִִִֶֶֶַַַָּבחינת
ׁשהם ּבחינֹות, ׁשּתי נֹולדים ְְִִֵֵֶַַָּכּנ"ל,
הּוא יעקב, ועׂשו. יעקב ְְֲֲִֵַַַָֹֹּבחינת
ּדּבּור ּבחינת החכמה, ְְְִִִַַַָָּבחינת
הּדין המּתקת ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶַַַַָָּבידיעה,
הּסיגים ּבחינת הּוא ועׂשו, יצחק. ְְְִִִִֵֶַַָָׁשל
ויֹורדין ׁשּמׁשּתלׁשלין ּגמּור, ְְְְְְְִִִֶֶַַָֹוהּפסלת
ּכי נפׁש ּבחינת: והּוא הּדין, ְְְִִִִִֶֶַַַמּבחינת
ּבן יצחק ּתֹולדֹות אּלה וזהּו: ְְְֱִֵֶֶֶֶָָתחטא.
ועׂשו. יעקב רׁש"י: ּופרׁש ְְֲִֵֵֵַַַָָָֹאברהם,
ׁשל הּדין המּתקת ּכי ּכּנ"ל. ְְִִֶַַַַַַָהינּו
יעקב, ּבחינת על־ ידי הּוא ְְְֲִִֵַַַָֹיצחק,
יעקב ּכי ּבדעה. ּדּבּור ּבחינת ְְֲִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשּכתּוב: ּכמֹו חכמה, ּבחינת ְְְִֶַָָָהּוא
וחּכמני. אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַוּיעקבני,
ּדּבּור ויׁש ּדעה, ּבלא ּדּבּור יׁש ְְִִִֵֵֵָֹּכי
ּבחינת הן אּלּו, ּבחינֹות ּוׁשני ְְְְִִֵֵֵֵַָּבדעה.

ׁשהן ּתֹורה, וׂשמחת רּבא ְְְִֵֶַַַָָָהֹוׁשענא
הֹוׁשענא ּכי ויעקב. יצחק ְְְְֲִִִַַַָָֹּבחינת
ּדעה, ּבלא ּדּבּור ּבחינת הּוא ְְִִֵַַָָֹרּבא,
ּדֹומה ערבה ּכי ערבה, ּבחינת ְֲֲִִֶַָָָָָׁשהּוא
הּקדֹוׁש: ּבּזהר איתא ּכי ְִִִִַַַַָָָֹלׂשפתים,
ּבּה ּומגמּגם ּבאֹוריתא ּדלעי מאן ְְְְְִֵֵַַָָָָאית
ּומּלה מּלה ּכל ידע, ּדלא ְְְִִִַָָָָָָּבגמּגּומא
חדי הּוא ּבריְך וקדׁשא לעּלא, ְְְְְִֵֵָָָָָֻסלקא
ּדההּוא סחרנין לּה ונטע מּלה, ְְְֳִִַַַַָָָָּבהאי
אילנין מּלין מאּנּון ואתעבדּו ְְֲֲִִִִִִִֵַָָנחלא,
נמצא נחל. ערבי ואקרּון ְְְְְְִִִֵַַַַָרברבין,

ּד ּבחינת הם נחל ּבלאׁשערבי ּבּור ְְְִִֵֵֶַַַַֹ
רּבא, הֹוׁשענא ּבחינת וזהּו ְְְִֵֶַַַָָָּדעה.
ּפחד ּבחינת ּדין, ּבחינת ְְִִִֶַַַַׁשהּוא
ועל ּדקטנּות, מּמחין ׁשּנמׁשְך ְְְְְִִִִֶַַָָֹיצחק,
אבל עדין. ּדעת ּבלא הּדּבּור ְֲֲִִֵַַַַָֹּכן
ּדּבּור ּבחינת הּוא ְְִִִַַָׂשמחת־ ּתֹורה,
הּנפׁש. ׁשל החּיּות והּוא ְְִֵֶֶֶַַָּבדעה,
ּדידעין אּנּון זּכאין ּבּזהר: ְְְִִִִִַַַָָָֹּכדאיתא
ּבּה ּומׁשּתּדלי ּדאֹוריתא, ְְְְְִִַַָָאֹורחֹוי
אילנא נטעין ּדאּנּון מיׁשֹור, ְְְִִִִַָָָֹּבארח
וזה אסותא. ּדכּלא לעּלא, ְְְְְֵֵֶַַָָָָֹּדחּיי
חכמה, ּבחינת ׁשהּוא יעקב, ְְְֲִִֶַַַָָֹּבחינת
ּבחינת ׁשהּוא ּדגדלּות, מחין ְְְְִִִֶַַַֹּבחינת
צדקה ׁשמׁש ּבחינת הּנפׁש, ְְְִֶֶֶֶַַַָָרפּואת
הּוא ׁשמׁש, ּכי ּבכנפיה. ְְִִֵֶֶֶַָָּומרּפא

יעקב, ׁשּכתּוב[ּבחינת (בראשיתּכמֹו ְְֲִֶַַָֹ
הּׁשמׁשלב) לֹו וּיזרח ּבחינת]: ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַ

ׁשהּוא ּבדעה, ּדּבּור ּבחינת ְְְִִֵֶַָָָחכמה,
ּתֹורה, ׂשמחת ּבחינת הּתֹורה, ְְְִִִַַַַָָּבחינת
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ּכּנ"ל. ּדאסותא אילנא ּבחינת ְְְִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
ה' אלקים. ה' ּומגן ׁשמׁש ּבחינת: ְְֱִִֵֶֶֶַָֹוזה
ודין, רחמים ּבחינת זה ְְֱֲִִִִֶַַֹאלקים,
ּבחינת ׁשהם ויצחק, יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבחינת
אֹור והיה ּבחינת: וזה ּומגן. ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשמׁש
היא הּלבנה ּכי החּמה; ּכאֹור ְְְִִַַַַָָָָָהּלבנה
ּבחינת היא והחּמה יצחק, ְְְְִִִִַַַַָָּבחינת
ׁשל הּדין להמּתיק וצריְך ְְְֲִִִֶַַַָֹיעקב.
על־ידי לבנה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַָָָיצחק,
יעקב, ּבחינת ׁשהּוא ׁשמׁש, ְְֲִִֶֶֶַַַֹּבחינת
החּמה. ּכאֹור הּלבנה אֹור ׁשּיהיה ְְְִֶֶַַַַָָָעד
ּבחינת: צדקה, מּצדק נעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָואז
ּכׁשהּמלכּות ּכי ּומרּפא. צדקה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשמׁש
צדק, נקראת ּדין, ְְִִִִֵֶֶַּבבחינת
ּבחינת על־ידי אֹותּה, ְְְְִִִֵֶַַַָּוכׁשּממּתיקין
צדקה, ּבבחינת היא אזי ְְֲֲִִִַַַָָֹיעקב,
ּבחינת ׁשהּוא צדקה, ׁשמׁש ְְְִִֶֶֶַַָָּבחינת
המדּבר ה' אני ּבחינת: ּבדעה, ְְְֲִִִֵֵַַַָּדּבּור
הּנפׁש ּכי להֹוׁשיע. ורב ְְְִִִֶֶַַַָָּבצדקה
ּבבחינת ּדין, ּבבחינת מּקדם ְְִִִִִִֶֶַַָָֹׁשהיה
ּבחינת ּדקטנּות, מחין ּבבחינת ְְְְִִִִֶֶַַַֹצדק,
מּצדק ּכׁשעֹולה ּדעה. ּבלא ְְִִֵֶֶֶָָֹּדּבּור
ויׁשּועתּה, המּתקתּה זהּו ְְִִֶַָָָָָָָלצדקה,
להֹוׁשיע ורב ּבצדקה מדּבר ְְְְְִִִֵַַַַָָּבחינת

ּתמימהוכּנ"ל. ה' ּתֹורת ּבחינת: וזהּו ְְְְִִֶַַַַָ
הינּו ּתמימה, ה' ּתֹורת נפׁש. ְְְִִֶַַַָָמׁשיבת
ּבדעה. ּדּבּור ּבחינת הּתֹורה, ְְְִִֵַַַָָָחכמת
ּבחינת ׁשהּוא ההמּתקה, עּקר ְְִִֶֶַַַַָָזהּו
נפׁש מׁשיבת ּבחינת הּנפׁש, ְְְִִֶֶֶַַַַָרפּואת
ּתהי רפאּות ּבחינת: וזהּו ְְְְְִִִֶַַַוכּנ"ל.

הּתֹורה. ּבׁשבח ׁשּנאמר ְְֱֶֶֶֶַַַָָלׁשריָך,
ּבחינת: מלכּות, ּבחינת זה ְְְְִִֶֶַַַָלׁשריָך
נמׁשְך ׁשּמּׁשם העֹולם, ּכל על ְִִֶֶַָָָָָָָׁשּׂשרה
היא והּתֹורה יצחק. ׁשל ְְִִִֶַַָָהּדין
הּזה הּדין ׁשל וההמּתקה ְְְִֶֶַַַַָָָָהרפּואה
הּתֹורה, לחכמת ּכׁשּבא ּכי ְְְִֶַַַַָָָּכּנ"ל,
ּכי לׁשרׁשֹו. ּומעלהּו הּנפׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָנתּתּקן
הּנפׁש הֹולדת ׁשל הּזרע ִֶֶֶֶַַַַַָטּפת
ּכי חכמה. ּומחא, מהּמח, ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹנמׁשכת
ּתחּלה, ּבמחׁשבה עלּו ְְְֲִִֵַָָָָָיׂשראל
ׁשרׁש ׁשהיא חכמה, היא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹוהּמחׁשבה
העֹולמֹות, ּכל וׁשרׁש יׂשראל, ְְְִֵֶַָָָָֹנפׁשֹות
ּכי הּתֹורה, חכמת הּוא ּכּלם ׁשרׁש ְִִֶַַָָָֹֻּכי
ּברא הּוא ּבריְך קדׁשא ְְְְְִַָָָֻּבאֹוריתא
ּכמֹו חכמה, נקראת והּתֹורה ְְְְְִִֵַָָָָעלמין.

ח)ׁשּכתּוב וכּו'.(משלי חכמה אני : ְְֲִֶָָָ
זהּו הּתֹורה, לחכמת הּנפׁש ְְְֶֶֶֶֶַַַָָּוכׁשּזֹוכה
ּכל חּדּוׁש ּכי העֹולם, חּדּוׁש ְִִִִַָָָּבחינת
ׁשהּוא חכמה, על־ידי היה ְְֵֶַָָָָָָהעֹולמֹות
לחכמה, ּכׁשּזֹוכה ואזי ּכּנ"ל. ְְֲֶֶַַַַַַָָָהּתֹורה
עּקר ׁשּזהּו יתּברְך, ּכבֹודֹו נתּגּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָאזי
ּכי האדם, עבֹודֹות ּכל ׁשל ְֲִִֶַַָָָָהּתכלית
האדם ׁשּצריְך העבֹודֹות ּכל ְֲִִֶַָָָָָָּתכלית
רק הּוא יתּברְך, הּבֹורא את ְֲִֵֶַַַַָֹלעבד

ּכבֹודֹו. ׁשּיתּגּלה ׁשּכתּוב[ּכדי ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַָ
מג) וכּו'(ישעיה ּבראתיו לכבֹודי :[. ְְְִִִָ

ּכמֹו החכמה, על־ידי נתּגּלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָוהּכבֹוד
ואב ּכבֹודי. אּיה אני אב ואם ְְְֲִִִֵֶַָָָׁשּכתּוב:
ׁשּכתּוב: ּכמֹו חכמה, ּבחינת ְְְִֶַָָָהּוא
וזה ּבחכמה: אב רׁש"י: ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָאברְך,
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הּפסּוק: הּׁשמיםּפרּוׁש על רּומה ֵַָָ ַ ַ ָ ַ ִ 
ׁשמים יעקבאלקים. ּבחינת זה ֱ ִֹ ָ ַ ִ ְֲִֶַַֹ

אחר) ּבמקֹום מעלה(ּכּמּובא ּכׁשהּוא . ְְֲֵֶֶַַַָָ
אלקים, ּבחינת ׁשהּוא נפׁש, ְְֱִִִֶֶֶַַֹּבחינת

ׁשהּוא יעקב, לבחינת קּדיׁשא, ְֲִִִִֶַַַָָֹּדינא
אזי: חכמה, ּבחינת ׁשמים, עלּבחינת ְְְֲִִִַַַַַָָָ 

– ּכבֹוד הארץ נתּגּלהּכל אזי ָ ָ ָ ֶ ְ ֶ ְֲִֶַַ
ּכּנ"ל: ְַַּכבֹודֹו

צג תפילה

È‰ÈEÈÓÁ¯a È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚzL e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¬∆
ÌB˜ÓÏ d˙BÏÚ‰Ïe ,‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ÈLÙ� ˙‡ ˙‡t¯Ï ‰¯‰Ó ‰kÊ‡L ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ∆∆¿∆¿≈»¿«…∆«¿ƒ¿»¿≈»¿«¬»ƒ¿
„ÈÓz dÓLÏ ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ È�kÊ˙e ,‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a dL¯L»¿»ƒ¿À»¿»√»¿»¿«≈ƒ«¬…¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L „Ú ‰LB„w‰ E˙¯B˙a ÚbÈ˙‰Ï ‰kÊ‡Â ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»»¿»¿∆¿∆¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿»«∆∆¿∆≈«¿»ƒ»«
E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ „nÏÏe „ÓÏÏ ‰kÊ‡Â ,d˙zÓ‡Â dÈ¯ea¿»«¬ƒ»»¿∆¿∆ƒ¿…¿«≈ƒ¿…¿«¬¿«≈∆»ƒ¿≈»¿

:‰·‰‡a¿«¬»

ÌÁ¯˙eÏh·˙e ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯a ,ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚÌÈ�È„ È�ÈÓ Ïk ÈÏÚÓ ¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ¿«¬∆«¿ƒ¿«≈≈»«»ƒ≈ƒƒ
‡¯ËqÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈLw‰ ÌÈ�Èc‰ ÏkÓ „ÈÓ˙ È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,ÌÏBÚaL∆»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒƒ»«ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ¿»
È‡ËÁk ÈnÚ ‰NÚz Ï‡ ,„‡Ó ÌÈa¯ EÈÓÁ¯ ,‰Â‰È ‡p‡ ,LÁp‰ ˙Ó‰fÓ ‡·‡ÒÓcƒ¿»¬»ƒ»√««»»»»¿…»«¬∆«ƒ¿…««¬∆ƒƒ«¬»«
ÈLÙ� ‰¯ÓLÂ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰NÚz ¯L‡ ˙‡ ‰NÚÂ ,È˙B�BÂÚk ÈnÚ ÏÓ‚z ‡ÏÂ¿…ƒ¿…ƒƒ«¬««¬≈∆¬∆«¬∆¿«¬∆»«ƒ¿»¿»«¿ƒ
‰È‰˙Â ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ C¯c ÔÈÎLÓp‰ el‡‰ ÌÈLw‰ ÌÈ�ÈcÓ È�ÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒƒƒƒ«»ƒ»≈«ƒ¿»ƒ∆∆«ƒ¿»«¬»¿«≈»«¿ƒ¿∆
˜ÈzÓ‰Ï ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,˙Ó‡a E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ ,‰M„˜c ÏÎNÂ ˙Ú„ ÈÏ Ôz˙Â ,È¯ÊÚa¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ««¿≈∆ƒ¿À»«¬…¿»¿∆¡∆¿…∆∆∆¿∆¿«¿ƒ
¯L‡ ,˜ÁˆÈ ˙B¯e·b ˙B�ÈÁa Ì‰L ‰M„w‰ C¯c ÔÈÎLÓp‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ìb«»«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆«¿À»∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¬∆
ÌÈ„ÒÁÏ eÎt‰˙iL ˜ÈzÓ‰Ï ‰kÊ‡ Ì˙B‡ Ìb ,‰·BËÏ Ì‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ�Èc‰ el‡ Ïk»≈«ƒƒ«¿ƒ≈¿»«»∆¿∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ
:ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ÌÈL˜ ÌÈ�Èc ÌeL ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰Ó ÏLÏzLÈ ‡lL ÔkL ÏkÓ .ÌÈ¯eÓb¿ƒƒ»∆≈∆…ƒ¿«¿≈≈∆«¿»ƒƒ»ƒ«¬»»ƒ¿»

B�Ba¯e�ÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÌÈ¯eqi‰Â ÌÈ�Èc‰ ÏkL ÔÈÓ‡Ó È�‡Â ÈzÚ„È ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»«¿ƒ«¬ƒ«¬ƒ∆»«ƒƒ¿«ƒƒ»¿ƒ»≈
ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚM ‰Ó ˙eiË¯Ù·e Ï‡¯NÈ ˙eiÏÏÎaƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«∆≈«»∆»¿∆»¿»≈¿»
ÌÈÁÏL� Ìlk ,E˙„B·ÚÓ e�˙B‡ ÌÈÏaÏ·Óe ÌÈÚ�Bn‰ ÌÈÏeaÏa‰Â ˙BÚÈ�n‰ ÏÎÂ ,ÔÓÊ¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈¬»¿À»ƒ¿»ƒ
d·LÁ ÌÈ‰Ï‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÚ¯Ï Ì˙B‡ ÌÈ·LBÁ e�Á�‡ Ì‡Â ,e�˙·BËÏ Ez‡Ó≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿»«¿»¡…ƒ»¿»
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ÁÈÎBÓ ‰z‡Â ,˙e·¯˜˙‰‰ ¯wÚ ‡e‰ ˙e˜Á¯˙‰‰ Èk ‰·BËÏ „ÈÓz E˙�eÎ Èk ,‰·BËÏ¿»ƒ«»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¬ƒ»«ƒ¿»¿¿«»ƒ«
B�a ˙‡ LÈ‡ ¯qÈÈ ¯L‡k Èk" :·e˙kL BÓk ,e�˙·BËÏ e�˙B‡ Û¯ˆÓe ‰q�Óe ¯qÈÓe¿«≈¿«∆¿»≈»¿»≈¿∆»ƒ«¬∆¿«≈ƒ∆¿
˙¯ÈÎÚ ÌˆÚÓe ,e�È˙B�BÂÚ Èea¯Ó ,e�LÙ� ˙eLÈÏÁ Èea¯Ó Ï·‡ ."E¯qÈÓ EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È¿…»¡…∆¿«¿∆¬»≈ƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¬≈≈…∆¬ƒ«
˙BÚÈ�n‰Â ÌÈ¯eqi‰ Èk ,ÌÈLB„w‰ EÈ�Èc elÙ‡ Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡ ,e�Ùeb ˙eiÓL‚Â¿«¿ƒ≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒƒ∆«¿ƒƒ«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏÚ ¯L‡ „Ú ."Ïaq‰ Ák ÏLk" ¯L‡ „Ú ,„‡Ó „‡Ó e�˙B‡ ÌÈ„È¯ËÓe ÌÈÏaÏ·Ó¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ»¿…¿…«¬∆»«…«««»«¬∆«
‰z‡ ¯L‡ 'eÎÂ ÔBÈ·‡‰Â Ïc‰ ÈÎ�‡ Ë¯Ù·e .e�˜Á¯˙pL BÓk EnÓ e�˜Á¯˙� ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ƒ¿««¿ƒ¿»»…ƒ««¿»∆¿¿¬∆«»

ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó Ïk Ú„BÈ „·Ï,'eÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ „Ú È„BÚÓ ,È˙e„ÏiÓÏÎ ˘¯ÙÈÂ) ¿«≈«»«∆»«»«ƒ«¿ƒ≈ƒ«««∆¿
ÂÈÏÚ Â¯·Ú˘ ÌÈÙÂ¯Èˆ‰Â ˙Â�ÂÈÒ�‰Â ˙Â˙Ò‰‰Â ÌÈ¯ÂÒÈ‰Â ÌÈÏÂ·Ï·‰Â ˙ÂÚÈ�Ó‰ ÏÎ Â˙ÁÈ˘
ÈÙÎ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ,'ÂÎÂ 'ÂÎÂ Ì‰· Ï˘Î�˘ ÌÈÚ˘Ù‰Â ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙ÂÏÂ˘ÎÓ‰ ÏÎÂ ,Â„ÂÚÓ

,(ÂÈ·Â‡ÎÓÂ Â··Ï ÈÚ‚� ˙‡ Â˘Ù�· Ú„ÂÈ˘ ‰ÓE˙�ek ÌlÎa ,ÈÏÚ ¯·ÚM ‰Ó ÏÎa È‡cÂ·e ƒ¿««¿»«∆»«»«¿À»«»»¿
˙e�Ë˜ ÌˆBÚÓ Ï·‡ ,‡˜Èc ÌÈ�È�Ú‰ el‡ È„È ÏÚ È�Ù¯ˆÏe È�˙Bq�Ï ,‰·BËÏ ‰È‰»»¿»¿«≈ƒ¿»¿≈ƒ«¿≈≈»ƒ¿»ƒ«¿»¬»≈∆«¿
Ûe¯ˆÂ Ï˜ ÔBÈq�Â ‰wc ‰�ÈÁa ÌeLa „ÓÚÏ ÈzÏÎÈ ‡Ï ,ÈÙeb ˙¯ÈÎÚÂ ÈzÚc ˙eËLe¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ…»…¿ƒ«¬…¿¿ƒ»«»¿ƒ»«¿≈

."Èt ¯·ÚÈ Ïa È˙nÊ ,‡ˆÓz Ï· È�zÙ¯ˆ ‰ÏÈl z„˜t ÈaÏ z�Áa" ,‡e‰L Ïk»∆»«¿»ƒƒ»«¿»«¿»¿«¿»ƒ«ƒ¿»«…ƒ««¬»ƒ

B�Ba¯ÌÈa¯n‰ ÂÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ,Èc È˙B¯ˆÏ ¯Ó‡È Èc BÓÏBÚÏ ¯ÓB‡‰ ,ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»»≈¿»«…«¿»««ƒ«≈»«¿«¬»«¿Àƒ
,ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk e‚ÈO‰Â e¯˙ÁL ÌÈÓÁ¯‰ ÁÎa ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»«¿ƒ¿…«»«¬ƒ∆»¿¿ƒƒ»««ƒƒ»¬ƒƒƒ
Ïk ÏÚÓe ÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk ÏÚÓe È˙È· È�a Ïk ÏÚÓe ÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ Ïk Ïh·ÈÂ ˜ÈzÓÈÂ¿«¿ƒƒ«≈»«ƒƒ≈»«≈«»¿≈≈ƒ≈«»«ƒ¿ƒ≈«≈«»
ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡a ‡ÁÈLÓ ˙B·˜eÚa ‰f‰ ¯Bca ‰zÚ e�„Úa „ÓÚiL ÈÓ ÔÈ‡ Èk .Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆«¬…«¬≈«»««∆¿¿¿ƒ»¿«¬ƒ«»ƒ
È�ÎBL ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÂ ÌÈÚB¯ ‰Ú·M‰ Ïk ˙eÎÊe Ák Ì‡ Èk ,˙‡f‰ ‰¯ˆ ˙Úa ,‰l‡‰»≈∆¿≈»»«…ƒƒ…«¿»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒƒ¿≈
,‰ÏB„b‰ Ì˙ÓÎÁk eNÚÈÂ ,e�„Úa ·BË eˆÈÏÓÈÂ ,e�ÈÏÚ ep‚È ÏB„b‰ Ì˙eÎÊe ÌÁk ,¯ÙÚ»»…»¿»«»»≈»≈¿«¿ƒ«¬≈¿«¬¿»¿»»«¿»
‰kÊpL ÔÙ‡a ÌÏBÚaL ÌÈ�È„ È�ÈÓ Ïk e�ÈÏÚÓ eÏh·ÈÂ e˜ÈzÓÈÂ ÌÈa¯Ó‰ Ì‰ÈÓÁ¯Îe¿«¬≈∆«¿Àƒ¿«¿ƒƒ«¿≈»≈»ƒ≈ƒƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿∆
L„Á ·Ï Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÂ ÈÏÚ CLÓ� ‰È‰ÈÂ ,˙Ó‡a C¯a˙È ÌM‰Ï ·¯˜˙‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿»«∆¡∆¿ƒ¿∆ƒ¿»»«¿«»ƒ¿»≈≈»»
˙BÏaÏ·Ó‰Â ˙BÚ¯‰ È˙B·LÁÓe Ú¯‰ Èk¯„ È¯Ó‚Ï ÁkL‡Â ,‰M„˜„ ‰L„Á Áe¯Â¿«¬»»ƒ¿À»¿∆¿«¿«¿≈«¿ƒ»»«¿¿«»»¿«¿À¿»
˙BÈ‰ÏÂ ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰„B·ÚÂ ‰¯B˙a ˜¯ ·BLÁÏ ‰zÚÓ ‰kÊ‡Â .„‡Ó¿…¿∆¿∆≈«»«¿«¿»«¬»ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ¿
ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L ÔÙ‡a ,„ÈÓ˙ ‰LB„w‰ E˙¯B˙·e ÌÈizÓ‡‰ EÈ˜Ècˆ·e Ea ˜e·c»¿¿«ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«¿»»ƒ¿…∆∆∆¿∆≈«¿»ƒ
ÏkÓ ÈLÙ� ˙‡ ˙‡t¯Ï ‰kÊ‡ ‰Ê È„È ÏÚÂ .d˙zÓ‡Â dÈ¯ea ÏÚ ‰LB„w‰ E˙¯Bz»¿«¿»«¿»«¬ƒ»»¿«¿≈∆∆¿∆¿«…∆«¿ƒƒ»
¯eÚL ÈÏa „‡Ó „‡Ó ˙BÓeˆÚ‰Â ˙Ba¯‰Â ˙BLe�‡‰ ‰È˙BkÓe ‰È‡eÏÁ˙Â ‰È·B‡ÎÓ«¿∆»¿«¬∆»«∆»»¬¿»«¿»¬¿…¿…¿ƒƒ
Èea¯ È„È ÏÚ ,d·È‡Î‰Ïe d¯qÈÏ d˙Bk‰Ïe d˙BÏÁ‰Ï È˙Èa¯‰ ¯L‡ ,¯tÒÓe C¯ÚÂ»≈∆ƒ¿»¬∆ƒ¿≈ƒ¿«¬»¿«»¿«¿»¿«¿ƒ»«¿≈ƒ

ˆÚ‰ ÈÚLÙe È˙B�BÂÚÌ‡ Èk d˙‡t¯Ï C¯c ÌeL ÔÈ‡ ¯L‡ ,„‡Ó ÌÈa¯‰Â ÌÈÓe ¬«¿»«»¬ƒ¿»«ƒ¿…¬∆≈∆∆¿«…»ƒƒ
.¯·c Ïk ‡ÏtÈ ‡Ï EnÓ Èk ,‰ÓeˆÚ‰Â ‰ÏB„b‰ E˙ÚeLÈ·e „·Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¿«ƒ»¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿…ƒ»≈»»»
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‡ÙB¯‡t¯Óe ‰Îe¯‡ ‰¯‰Ó ‰ÏÚ‰Â ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÔÓÁ¯Â ÔÓ‡� ‡ÙB¯ ,ÌpÁ ‡ÙB¯ ˙Ó‡ ≈¡∆≈ƒ»≈∆¡»¿«¬»«≈»«¿«¬≈¿≈»¬»«¿≈
‰‡eÙ¯ ‰¯‰Ó ÁÏLe ,˙eiÓL‚·e ˙ei�Áe¯a ÈÙe‚Â ÈLÙ� È·B‡ÎÓe È‡eÏÁz ÏÎÏ¿»«¬≈«¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈»¿»
LÈÁ ,e�ÏÂ Ì‰Ï ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡ ,('ÂÎÂ Ë¯Ù·Â) Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ÈÏBÁ ÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»≈«¿≈ƒ¿»≈≈»¿»»»∆¿»ƒ
ÌeL e�Ï ÔÈ‡ Èk .‰z‡ e�˙l‰˙ Èk ‰ÚLe�Â e�ÚÈLB‰ ‡Ù¯�Â ‰Â‰È e�‡Ù¯ .‰¯‰Ó Ï«̃¿≈»¿»≈¿…»¿≈»≈ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»ƒ≈»
,e�nÚ ‰NÚ E�Bˆ¯ÎÂ .„·Ï ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯ ÏÚ ,„·Ï EÈÏÚ Ì‡ Èk ‰Â˜˙Â ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»∆¿«««¬∆»¬ƒ¿«¿ƒ¿¿¬≈ƒ»
e�ÈÏÚ ÌÁ¯Â .ÌÈÓMaL e�È·‡ ÏÚ ÔÚM‰Ï e�Ï ÈÓ ÏÚ .e�Á�‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èkƒ¿»»¿»¬»¿«ƒ»¿ƒ»≈«»ƒ∆«»«ƒ¿«≈»≈
,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ˙BLw·e ˙BpÁ˙e ˙BlÙ˙a ˙Ba¯‰Ïe ,„ÈÓ˙ ‰lÙ˙a ˜ÒÚÏ e�ÚÈLB‰Â¿ƒ≈«¬…ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÌÈ¯eqÈ ÌeL ‡ÏÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰lÙz Ïeha Ì‰a LiL ÌÈ¯eqÈ e�ÈÏÚ ÁlLz ‡ÏÂ¿…¿««»≈ƒƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ»«¿»¿…ƒƒ
‡Ï ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡ Ce¯a" :·e˙kL BÓk e�z‡Ó EcÒÁÂ e�˙lÙz ¯ÈÒz ‡ÏÂ ,ÌÏBÚaL∆»»¿…»ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿≈ƒ»¿∆»»¡…ƒ¬∆…

:"Èz‡Ó BcÒÁÂ È˙lÙz ¯ÈÒ‰≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈ƒƒ

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ÏÂ ‡·¯ ‡�Ú˘Â‰Ï

ÌÁ¯Â˙�ÈÁa Ì‰L ‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ‰a¯ ‡�ÚLB‰ ˙M„˜Ï e�kÊÂ e�ÚÈLB‰Â e�ÈÏÚ ¿«≈»≈¿ƒ≈¿«≈ƒ¿À««¿»«»¿ƒ¿«»∆≈¿ƒ«
‰LB„w‰ E˙¯B˙a ˙B‚‰ÏÂ „ÓÏÏ ‰kÊpL ,‰Ú„a ¯ea„Â ‰Úc ‡Ïa ¯eacƒ¿…≈»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿…¿«¬¿»¿«¿»
‰kÊ� ,ÔÈ¯ea ÏÚ E˙¯B˙ È¯·c ÔÈ·‰Ï ÔÈÎBÊ e�‡ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ˙Úa elÙ‡Â ,„ÈÓz»ƒ«¬ƒ¿≈¿»∆≈»ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿∆
Ìb Ïa˜˙ EÈÓÁ¯a ‰z‡Â .‰�·‰ ÈÏa elÙ‡ „ÓÏÏÂ Ì‰a ˙B‚‰ÏÂ ˜ÒÚÏÂ Úbi˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿«¬…¿«¬»∆¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ¬»»¿«»¿«¬∆¿«≈«
Ì‰Ó Úh˙Â ,‰�·‰ ‡Ïa Ì‰Lk elÙ‡ e�˙¯B˙ È¯·„a ÁÓN˙Â ‰f‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙‡∆≈∆«»«∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈¬ƒ¿∆≈¿…¬»»¿ƒ«≈∆
ÌÈÏB„b‰ EÈÓÁ¯ ¯¯BÚ˙e .ÏÁ� È·¯Ú ÔÈ‡¯˜p‰ ‡ÏÁ� ‡e‰‰c ÔÈ�¯ÁÒ ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�ÏÈ‡ƒ»ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ¿««¬»«ƒ¿»ƒ«¿≈««¿≈«¬∆«¿ƒ
¯È‡˙Â .¯B‡Ï CLÁÓ ˙‡ˆÏ ‰kÊpL e�ÏÎN È�ÈÚ ˙‡ Á˜Ù˙Â ,e�¯ÊÚa ‰È‰˙Â e�ÈÏÚ»≈¿ƒ¿∆¿∆¿≈¿ƒ¿«∆≈≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆»≈≈…∆¿¿»ƒ

‰kÊpL E˙¯Bz ¯B‡Óa e�È�ÈÚÔÈ¯ea ÏÚ E˙¯B˙ È¯·c Ïk ˙‡ ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ≈≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»¿«¿»
Á¯‡a da ÏczL‰Ïe ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯c ÏÎÂ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓe È�Èc Ïk Ú„ÈÏÂ .Ô˙zÓ‡Â«¬ƒ»»¿≈«»ƒ≈ƒ¿¿≈«»¿»«¿≈«»¿ƒ¿«≈»¿…«
‰�LÂ ‰�L ÏÎa e�kÊ˙e .‡˙ÂÒ‡ ‡lÎc ‡lÚÏ ÈiÁc ‡�ÏÈ‡ ÚË�Ï ‰kÊpL „Ú ,¯BLÈÓƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ»»¿«≈¿≈»¿…»«¿»»¿«≈¿»»»¿»»
‡a¯ ‡�ÚLB‰ ,Ì‰L ,‰l‡‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈÓia ˙B‚‰Bp‰ ˙BLB„w‰ ˙BÂˆn‰ Ïk Ìi˜Ï¿«≈»«ƒ¿«¿«¬«»ƒ«¿ƒ»≈∆∆≈«¿»«»
˙ÈÏÎ˙a ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰Â„ÁÂ ‰a¯ ‰ÁÓNa Ì‰a ÁÓNÏ ‰kÊ�Â ,‰¯Bz ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿∆ƒ¿…«»∆¿ƒ¿»«»¿∆¿»¿»«¬»¿«¿ƒ
Ïk Ôw˙Ï ‰kÊpL ÔÙ‡a ,‰ÏB„‚ ‰M„˜a Ì‰a Lc˜˙‰Ïe ,˙Ó‡a ˙eÓÏLa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿≈∆¡∆¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿À»¿»¿…∆∆ƒ¿∆¿«≈»
‰ÓÈ˙Á‰ ¯Ób Ì‰L ,el‡‰ ÌÈ‡¯Bp‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈÓia ‰fÓ ¯˙BÈÂ ‰l‡‰ ÌÈ�ewz‰«ƒƒ»≈∆¿≈ƒ∆«»ƒ«¿ƒ«»ƒ»≈∆≈¿««¬ƒ»

.¯etk ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯ ÏL Ôewz‰Â¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

e�¯ÊÚ˙ÂLB„w‰ ‡a¯ ‡�ÚLB‰ ÌBÈ ÏL ˙BÙw‰ ‰Ú·M‰ Ìi˜Ï ‰kÊpL e�ÚÈLB˙Â ¿««¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿»«»∆«¿»«»«»
.·Bh‰ E�Bˆ¯k ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈ‡¯B�Â ÌÈLB„w‰ ÌÈ�ÈÓ Úa¯‡‰ ÌÚƒ»«¿«ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿¿«
,‡aÏc ‡˜ÓeÚÓ ÌÏL ·Ïa ˙B�ÚLB‰‰ ˙BlÙz Ïlt˙‰Ïe EÈÏ‡ ˜ÚÊÏÂ ˜ÚˆÏ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿…≈∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿¿≈»≈≈¿»¿ƒ»



845צג ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

ÌÈ‡‰Â ‡¯Bp‰Â LB„w‰ ÔÈc‰ ¯Ób ÌBÈ ,‡e‰‰ ‡¯Bp‰ ÌBia E˙ÚeLÈÏ ˜ÚˆÏ Èe‡¯k»»ƒ¿…ƒ»¿««»«¿««ƒ«»¿«»¿»»…
‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÌÈLB„w‰ E‡È·� ‚‰�Ó ‰·¯Ú‰ ˙Ë·Á ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‰kÊ�Â .„‡Ó „‡Ó¿…¿…¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«¬»«»¬»»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿À»¿»
‰È‰iL ÔÙ‡a ‰˜zÓ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈ�Èc‰ Ïk ‰Ê È„È ÏÚ ˜ÈzÓ‰Ïe ,‰a¯ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«»¿«¿ƒ«¿≈∆»«ƒƒ¿«¿ƒ««¿»»¿…∆∆ƒ¿∆
˙¯ˆÚ È�ÈÓL ÌBÈa e�È„È ÏÚ ÌÈÏL ‡„eÁÈa dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡Lc˜ „eÁÈ ‰NÚ�«¬∆ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»≈¿¿ƒƒ¬∆∆

.ÌÈLB„w‰ ‰¯Bz ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»«¿ƒ

‰kÊ�Â‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNÂ ‰a¯ ‰Â„Áa ‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ È�ÈÓLa ÁÓNÏ ¿ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»¿∆¿»«»¿ƒ¿»¿»«¬»
ÏÚ ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ïe Ï‡¯NÈ Ú¯fÓ ˙BÈ‰Ï e�ÈÎfL ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú«≈∆»ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»≈¿«≈∆«»«¿»«
‰Ùi ‰Óe e�Ï¯Bb ÌÈÚp ‰Óe e�˜ÏÁ ·BË ‰Ó e�È¯L‡ .E˙Èa ÔÓ‡� E‡È·� ‰LÓ È„È¿≈…∆¿ƒ¬∆¡«≈∆«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL e�¯ÊÚÂ e�kÊ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ·Bh‰ ÏÎÏ e�ÈÎfL e�È¯L‡ .e�˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»ƒ¿»««»¿«»«∆«≈¿»¿≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
LB„w‰ ‰¯Bz ˙ÁÓN ÌBÈa Ë¯Ù·e ,‰lk ‰�M‰ ÏÎa e�aÏa ˙‡f‰ ‰ÁÓO‰ e�ÈÏÚ»≈«ƒ¿»«…¿ƒ≈¿»«»»À»ƒ¿»¿ƒ¿«»«»
Ìi˜Ï ‰kÊ�Â .˙Ó‡a ‰Êa ÁÓNÏ Èe‡¯k ˙‡f‰ ‰ÏB„b‰ ‰ÁÓOa „ÈÓz ÁÓNÏ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ«ƒ¿»«¿»«…»»ƒ¿…«»∆∆¡∆¿ƒ¿∆¿«≈

ÌÚ ˙BÙw‰‰ÔÈ‡ „Ú ‰ÓeˆÚÂ ‰a¯ ‰ÁÓNa el‡‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈÓia ‰¯B˙ È¯Ùq‰ ««»ƒ«ƒ¿≈»«»ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«»«¬»«≈
·kÚÏe ÏaÏ·Ï ·kÚÓe Ú�BÓ ÌeLÏ ÁÎ ‰È‰È ‡ÏÂ ,e�˙ÁÓNa ¯Ê ·¯Ú˙È ‡ÏÂ ,ÛBÒ¿…ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆…«¿≈«¿«≈¿«¿≈¿«≈
˙e˜·„a Ca ‰ÁÓN�Â ‰ÏÈ‚� ,el‡‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈÓia ‰ÓeˆÚ‰ e�˙ÁÓN ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»ƒ¿»≈»¬»«»ƒ«¿ƒ»≈»ƒ»¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈
,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ dÏ ÔÈ‡L ‰ÁÓNa ÌÏBÚ ˙·‰‡Â ‰a¯ ‰·‰‡a ,ÏB„b ˙e·¯˜˙‰·e ‡ÏÙ�ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿«¬»«»¿«¬«»¿ƒ¿»∆≈»≈¿«¿ƒ
‰ÁÓN·e ‰‡¯È·e ‰·‰‡a L„ÁÓ dÏÈÁ˙‰Ïe ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ê‡ ÌiÒÏ ‰kÊ�Â¿ƒ¿∆¿«≈»∆«»«¿»¿«¿ƒ»≈»»¿«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
Ïk ˙‡ Ìi˜Ïe ,dÓLÏ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ E˙¯B˙a ˜ÒÚÏ L„ÁÓ e�ÈÏÚ Ïa˜Ïe ,‰ÏB„‚¿»¿«≈»≈≈»»«¬…¿»¿»»«¿»ƒ¿»¿«≈∆»

.‰·‰‡a E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿«¬»

‡ÏÓ‰kÊpL ÔÙ‡a ,ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓe e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ«≈»≈«≈ƒ¿¬≈¿»¿«¬ƒ¿…∆∆ƒ¿∆
˜ÒÚ È„È ÏÚ ‰LB„w‰ ‰ÓÎÁ ‡e‰L ‰M„˜aL dL¯LÏ e�LÙ� ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿≈¿»¿»∆ƒ¿À»∆»¿»«¿»«¿≈≈∆
˙Ó‡a E˙B‡ ¯Èk‰Ï ‰kÊ�Â ,˙Ó‡a ‰�È·‰Ï ‰kÊpL „Ú ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ‰¯Bz‰«»ƒ¿À»¿»√»«∆ƒ¿∆«¬ƒ»∆¡∆¿ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¡∆
E„B·Îe „ÈÓ˙ e�È„È ÏÚ ÏB„b‰ E„B·k Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙ÈÂ ,ÌÏBÚa E˙e‰Ï‡ ˙Bl‚Ïe¿«¡…¿»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿¿«»«»≈»ƒ¿¿
ÌÈÓL ÏÚ ‰Óe¯ .ÂÈNÚÓa ‰Â‰È ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ ‰Â‰È „B·Î È‰È" ,ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏnÈƒ»≈»»»∆¿ƒ¿¿…»¿»ƒ¿«¿…»¿«¬»»«»«ƒ
,Bc·Ï ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È Ce¯a .E„B·k ı¯‡‰ Ïk ÏÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»»»∆¿∆»¿…»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«

:"ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ,ı¯‡‰ Ïk ˙‡ B„B·k ‡ÏnÈÂ ÌÏBÚÏ B„B·k ÌL Ce¯·e»≈¿¿»¿ƒ»≈¿∆»»»∆»≈¿»≈
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עהתורה

אלקים ּכליברכנּו אתֹו וייראּו ְ ָ ְ ֵ ֱ ִֹ ְ ִ ְ ָֹ 
ארץ: סו)אפסי (תהלים ַ ְ ֵ ָ ֶ 

ּומחלקתּדהּנה נּצחֹון מּדת יׁש ְ ִ ֵ ֲִִֵֶַַָֹ
מּדה ּבא ּומהיכן ְִִֵֵָָָָָּומלחמה.

ּבהםזֹו, עבד לא ׁשעדין ֲִִִֶֶַַָָָֹמּדמים
נצחם, ויז ׁשּכתּוב: ּכמֹו יתּברְך, ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּׁשם
מצא ולא ּדמים. רׁש"י: ְִִֵֵַָָָֹּופרׁש
ּברכה מחזיק ּכלי ְְֲִִַַָָָָהּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא

וכּו' הּׁשלֹום אּלא פ"ג)ליׂשראל .(עוקצין ְְְִֵֶַָָָ
ׁשלֹום, העֹוׂשה ּבחינת יׁש ְְֲִֵֶֶַַָָֹּובמחלקת
נּוקבין. מּיין העלאת ּבחינת ְְְֲִִִַַַַָוהּוא
קׁשיא, איזה לאדם ּכׁשּנֹופל ְְְְֵֵֶֶָָָָָֻלמׁשל,
הּוא והּתרּוץ מחלקת, ּבחינֹות ְְֲִֵֶַַֹהּוא
העלאת והּוא ׁשלֹום, העֹוׂשה ְְֲִֶַַַָָָּבחינת
עֹוׂשה ׁשלֹום ולפעמים נּוקבין. ְְְִִִִֶַָָמּיין
העלאת והּוא אחר, ּבמקֹום ְְֲֵַַַָָָׁשלֹום
ותֹורה אחר. למקֹום נּוקבין ְְְִִֵַַָָמּיין
העלאת ּבחינת ּכן ּגם הּוא ְְֲִִֵַַַַָָּותפּלה,
ּכמֹו ׁשלֹום, ׁשהּוא נּוקּבין, ְְִִֶַָמּיין
ׁשלֹום. ׂשפתים ניב ּבֹורא ְִִֵֶָָָָׁשּכתּוב:
ּכי הּכל. את ּובֹורא ׁשלֹום ְִֵֶֶַָֹועֹוׂשה
למּטה, עֹולמֹות נפלּו ּבריאה ְְְְִִַַָָָָּבׁשעת
ונתּפזרּו אֹותּיֹות, הם ְְְְִִֵַָָוהעֹולמֹות

מּיין העלאת ועל־ידי ניצֹוצֹות. ְְְֲִִֵַַַַַָָלכּמה
נעׂשה ּותפּלה, ּתֹורה ׁשל ְְֲִִֶֶַָָנּוקבין
וזה: עֹולם. ונעׂשה מהּניצֹוצֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַָצרּוף
מהארצּיּות ּכי ּבארץ, ׁשלֹום ְְִִִֵֶַַָָָָָונתּתי
ׁשלֹום. ונעׂשה הּניצֹוצֹות, ְְֲִִֶֶַַַָנתעּלה
אל אּתה, עּמי לצּיֹון ולאמר ְְְִִֵֶַַָָֹוזהּו:
ּכי וכּו'; ּבׁשּתפי עּמי אּלא עּמי ְְְִִִִִִֵֶַָָֻּתקרי
ׁשמים ּבמּלּולֹו ּבֹורא ּכמֹו ּכן ּגם ְְִִֵֵַַָהּוא
ּבכל נעׂשה זאת ּובחינה ּכּנ"ל. ְְֲִֶֶַַַָָָָֹוארץ
ּובּיֹום עד: מׁשיח, ּביאת עד ִִַַַַַָיֹום,
הּזיתים, הר על רגליו יעמדּו ְְִֵַַַַַַַָההּוא
ּותפּלה, ותֹורה רגלין. ּבחינת ְְְְִִִֶַַָָׁשהּוא
ּכמֹו ּתֹורה, עמידה. ּבחינת ּכן ּגם ְְֲִִֵֵַַָָהם
עּמדי, עמד ּפה ואּתה ְֲִִֶַָָָֹֹׁשּכתּוב:
– ּותפּלה ההר. ּבתחּתית ְְְְְִִִַַַָָָוּיתיּצבּו
ּבחינת והּוא וּיפּלל. ּפינחס ְְְְֲִִֵַַַַַָֹוּיעמד
ּדתֹורה רגלין ּבחינת ידי ועל ְְְְְְִִִֵַַַַָרגלין,
רגליו ועמדּו ּבחינת: נתקרבּו ְְְְְְְִִִַַָָָָּותפּלה
צדק ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּזיתים, הר ְִֵֶֶֶַַַָעל
ּתֹורה הּוא וצדק יהּלְך, ְְְֵֶֶַָָָלפניו
ּתדּברּון. צדק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַָָּותפּלה,
ּבׁשֹוקא ּדינּוקא ׁשּותא ּפרּוׁש: ְְִֵֶָָָוזה

ּודאּמא נו)ּדאּבּוּה על־ידי(סוכה ּכי . ְְְִִֵַַָ
נעׂשה ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְֲִִִֶֶַַָָהּדּבּורים



עה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אלקים 847 ִֹ ֱ ֵ ְ ָ ְיברכנּו

ה' ּובדבר ורגלין, ׁשֹוקין ְְְְִִִִַַַּבחינֹות
ׁשּנפלּו ניצֹוצֹות יׁש לכן נעׂשּו, ְֲִִֵֵֶַַָָָׁשמים
ּובמׁשּתה ּבמאכל ּדבר: ְְְְֲִֶַָָָָּבכל
הּדבר מן ׁשּיׁש והּתענּוג ְְְְֲִֵֶַַַַַּובמלּבּוׁש.
הּניצֹוצֹות, הּוא ּומׁשּתה ְֲִִֶַַָמאכל
וקדם אֹותּיֹות. הם ְְִִֵֶַֹוהּניצֹוצֹות
ּדם. ּבחינת הם הּדּבּור, אל ְִִִֵֶֶַַָׁשּמֹוציא
ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו נפׁש, ּבחינת ְְְִִֶֶֶַָוהּוא
הּוא. ּבנפׁשֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל ְְֶֶַָָָָנפׁש
נפׁשי ּבחינת: הּוא לדּבּור, ְְְְְִִִֶַַָָּוכׁשּיצאה
ּבחינת: היא וקדם בדּברֹו. ְְְְְִִֶַַָָֹיצאה
הּדּבּור, אל ּובהיציאה ירכֹו, על ְְְִִֵֵֶַַַַָצֹולע
ּומּפני הּצלע. את וּיבן ּבחינת: ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהם
אין הּדּבּור קדם הּנ"ל ִִֵֶֶַַַֹׁשּניצֹוצֹות
ׁשברים ּבבחינת והם צרּוף, ְְְִִִֵֵֶַָָלהם
על מתּגּבר ניצֹוץ ּכל ּכי ְֲִִִֵֶַַַָֹּומחלקת,
הּוא הּדּבּור, אל ּובהֹוציאֹו ְֲִִֵֶַחברֹו,
נמצא, ׁשלֹום. ּבחינת והּוא ְְְְִִֵַָָּבצרּוף,
לדּבר הּנ"ל ּבהּניצֹוצֹות ְְִִֵֶַַַַָׁשּצריְך
ּבדברים ולא ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵָָָֹּבדברי

הּגמרא ּפרּוׁש וזהּו נגאחרים. (סוכה ְְִֵֵֶַַָָ
כה) ּכלּפיתענית ּדברים הּטיח לוי :ְְִִִִֵֵַַָ

צֹולע ּבחינת ׁשהּוא ואטלע, ְְְְִִֵֶַַַַָמעלה
הּניצֹוצֹות ׁשהֹוציא מּכח ּכי ירכֹו, ְִִִִֵֶַַַֹעל
צֹולע ּבבחינת נׁשאר אחרים ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָּבדברים

לדּבר וצריְך ירכֹו. אֹועל ּבתֹורה ְְְְִֵֵַַָָ
ּבטל הּגּוף ׁשּיהיה עד ְְִִִֵֶֶַַָָּבתפּלה,
לבׂשר והיּו הּפסּוק: ּפרּוׁש וזה ְְְְֵֶֶֶַָָָָואפס.
הּדּבּור עם אחד הּגּוף ׁשּיהא – ְִִֵֶֶֶַַָָאחד
ּבא הּוא ּובּמה ּכאפס. ׁשּיהא ְְֵֶֶֶֶַַָעד

חכמינּו אמרּו ּכי ּביראה. זה, ְְְְֲִִֵֶָָָָָלדבר
לברכה י)זכרֹונם ּפחד(ב"ב קׁשה ּגּוף : ְְִִֶַַָָָָ

הּוא יצחק, ּפחד הּוא ּופחד, ְְִַַַַָׁשֹוברֹו.
ְִָיראה:

אלקיםוזה יברכנּו הּפסּוק: ּפרּוׁש ְ ֶ ְְֱִֵֵַָָֹ
הּברכה, ּכי ּכלֹומר: אֹותֹו. ְְְְִִַַָָוייראּו
אפסי ּכל יראה, ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּיהיה
נעׂשים ארצּיּות ּכל ּכלֹומר: ְְֲִִֶַַַָָארץ.
אחד: לבׂשר והיּו ׁשּכתּוב: ּכמה ְְְֶֶֶֶָָָָָָאפס,
ּגונים, ׁשני יׁש ּותפּלה ְְְְִִֵֵָָָּובתֹורה
מׁשה ּבחינת והּוא ּוצעקה, ְְְֲִֶַַָָָָֹמחׁשבה
חכמֹות ּבחינת: הּצעקה ּכי ְְְְִִִַַָָָָודוד.
ּבחינת: ּובמחׁשבה ּתרּנה, ְְֲִַַַָָָָֹּבחּוץ
וּיצעק ּכתיב: ּבמׁשה ירכיְך. ְְְְִִִֵֵֶַַַַחּמּוקי
וכּו', וידּבר וּילְך ּוכתיב: ְְְִֵֵֶֶַַַֹמׁשה,
ּברּבים, קהּלֹות מקהיל ׁשהיה ְְְִִִֶַַַָָָּכלֹומר
ּתרּנה. ּבחּוץ חכמֹות ּבחינת: ְְְִֶַַָָָֹוזה
ּברכּו ּבמקהלֹות ּכתיב: ְְְְְִִֵַָָּובדוד
ּבחּוץ חכמֹות ּכן: ּגם והּוא ְְֱִֵַַָֹאלקים,

ָָֹּתרּנה:

ּומסּדר מתּקן אינֹו הּלׁשֹון הּתֹורה, זאת ְְֵַַַָָָָֹֻֻּגם

ידי מצאה אׁשר וכל הרּבה. חסר ּגם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּכלל,

הכרחּתי יתּברְך, ה' ּבעזר אּלּו מּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻלהבין

וזהּו: ּתנינא. ּבמהדּורא ּולכתבם ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָֹלחזר

ּכל אתֹו וייראּו אלקים  ָֹ ְ ִ ְ ִֹ ֱ ֵ ְ ָ ְיברכנּו
ארץ סז)אפסי :(תהלים ַ ְ ֵ ָ ֶ 

ּומחלקתּכי נּצחֹון מּדת יׁש ִ ֲִִֵֶַַָֹ
ּבאה זאת ּומּדה ְִִָָָָָֹּומלחמה,



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תתמח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

את ּבהם עבד לא ׁשעדין ֲִִִֶֶֶַַָָָֹמּדמים
הּנּצחֹון מּדת עּקר ּכי יתּברְך. ְִִִִִֵַַַַַָָהּׁשם

ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּדמים, סג)הּוא :(ישעיה ְִֵֶַָָ
וצריְך ּדמים. רׁש"י: ּופרׁש נצחם, ְְְִִִִֵֵֵַָָָויז
הּנּצחֹון מּדת לבּטל אחד ְִִֵֶַַַָָָּכל
ּכי הּׁשלֹום, אחר ולרּדף ְְְֲִִֶַַַַַָֹֹוהּמחלקת,
ּכלי הּקדֹוׁש־ּברּוְך־הּוא מצא ְִַָָָָֹלא

הּׁשלֹום אּלא ּברכה פג)מחזיק .(עוקצין ְֲִֶַַָָָָ
הרּבה ׁשּידּבר על־ ידי זֹוכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַוזה
יזּכה על־ ידי־ זה ּותפּלה, ְְְְִִֵֶֶַָָּבתֹורה

צריכיןּכילׁשלֹום. מחלקת, ּכׁשּיׁש ְִָ ְְֲִִֵֶֶַֹ
ׁשלֹום העֹוׂשה וזה ׁשלֹום. ְֲֶֶַָָָלעׂשֹות
ּכי נּוקבין. מּיין העלאת ּבבחינת ְְֲִִִִִַַַַָהּוא
הּוא קׁשיא, איזה לאדם ְְֵֵֶֶָָָָֻּכׁשּנֹופל
ואינֹו לּבֹו, חלּוק ּכי מחלקת, ְְֲִִִֵֶַַָֹּבחינת
ּכאּלּו לֹו נראה ּכי הּדבר, ְְִִִִֵֶַָָמבין
וחֹולקין זה, את זה סֹותרין ְְְְִִִֶֶֶַָהּדברים
ּבחינת הּוא והּתרּוץ זה. על ְְִֵֶֶַַַזה
הּתרּוץ על־ ידי ּכי ׁשלֹום, ְִֵֵֶַַָָהעֹוׂשה
הּדברים ּבין ׁשלֹום עֹוׂשה ְִֵֶַָָהּוא
את זה וסֹותרים ּכחֹולקים ְְְְְִִִִֶֶַהּנראים
נּוקבין. מּיין העלאת ּבחינת וזהּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָזה,

מּיין[ העלאת ּבחינת עּקר ְֲִִִִַַַַַָּכי
הׁשּתֹוקקּות ּבחינת הּוא ְְְְִִִַנּוקבין,
חברֹו. לגּבי אחד ׁשּמעֹורר ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָואהבה
להּׁשם מׁשּתֹוקק ּכׁשאחד ְְְְִֵֵֶֶַָּכגֹון
זהּו אמּתי, לצּדיק לנסע אֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָֹיתּברְך,
ׁשעל־ נּוקבין, מּיין העלאת ְְֲִִִֶַַַַַָּבחינת
להּׁשם ּומתקּׁשרין מתחּברין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַידי־זה
העֹוׂשה ׁשּזה נמצא ּולצּדיקיו. ְְְִִִֶֶֶַַָָָָיתּברְך

אחד ּכל ּבלב אהבה ׁשּמכניס ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום,
ועֹוׂשה יחד, ּומקרבם חברֹו, ְְְְֲֵֵֶַַַָָלגּבי
העלאת ּבחינת זהּו ּביניהם, ְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשלֹום

נּוקבין הּׁשלֹום]מּיין זה ולפעמים . ְְְִִִִֶַַָָ
והּוא אחר, ּבמקֹום ׁשלֹום ְְֵֶַָָעֹוׂשה
למקֹום נּוקבין מּיין העלאת ְְְֲִִִַַַַָָּבחינת
ׁשּמדּברים הּדּבּורים וכל ְְְִִִֵֶַַַָאחר.
העלאת ּבבחינת הם ּותפּלה, ְְְֲִִִֵַַַָָָּבתֹורה
ּבחינת ׁשהּוא ּכּידּוע, נּוקבין, ְְִִִֶַַַַָמּיין

ׁשּכתּוב ּכמֹו נז)ׁשלֹום, ניב(ישעיה ּבֹורא : ְִֵֶָָ
ּתּקּון עּקר וזה ׁשלֹום. ְְִִִֶַָָָׂשפתים
ׁשלֹום עֹוׂשה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְִֶֶַָָָהּבריאה,
ּבריאה ּבׁשעת ּכי הּכל. את ְְִִִֵֶַַָֹּובֹורא
ׁשבירת ידי (על למּטה עֹולמֹות ְְְְִֵַַַָָָנפלּו
ּבחינת הן והעֹולמֹות ּכּידּוע), ְְִִֵֵַַַָָָּכלים,
ניצֹוצֹות. לכּמה ונתּפּזרּו ְְְְִִִַַָאֹותּיֹות,
ׁשל נּוקבין מּיין העלאת ְְְֲִִֵֶַַַַָועל־ ידי
צרּוף נעׂשה ּותפּלה, ְֲִֵֶַָָּתֹורה
עֹולם, ונעׂשה והאֹותּיֹות, ְְֲִִֵֶַַָָמהּניצֹוצֹות
ׁשּמכניס קדם ּכי ׁשלֹום, ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַָֹוזהּו
ּדּבּורי ּתֹוְך והאֹותּיֹות הּניצֹוצֹות ְִִִֵֵַָאּלּו
צרּוף ׁשּום להם אין ּותפּלה, ְִֵֵֶָָָּתֹורה
ׁשברים ּבבחינת והם ְְְְִִִִֵַָוחּבּור,
על מתּגּבר ניצֹוץ ּכל ּכי ְֲִִִֵֶַַַָֹּומחלקת,
הּדּבּור אל ּוכׁשּמכניסם ְְֲִִֵֶֶַַָחברֹו.
ּומחּברם, מצרפם הּוא ְְְְְִַָָָָֻּדקדּׁשה,
על־ידי ּכי ׁשלֹום. ּבחינת ְְִִֵֶֶַַָׁשּזהּו
ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ּדקדּׁשה ְְִִִֶַָָָֻהּדּבּור
ׁשעל־ נּוקבין, מּיין העלאת ְֲֲִִֶֶַַַַַָנעׂשה
ׁשעל־ ידי־ ּכּנ"ל, ׁשלֹום נעׂשה ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָידי־זה



עה ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי אלקים 849 ִֹ ֱ ֵ ְ ָ ְיברכנּו

העֹולמֹות ּכל ונתחּדׁשין נתּתּקנין ְְְְְִִִִֶַַָָָזה
מחדׁש. ּבראן ּכאּלּו ונחׁשב ְְְְֱִִֵֶַָָָָָהּנפּולין,
זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְִֵֶֶַַָָוזהּו

ה')לברכה דף הזוהר לצּיֹון(הקדמת ולאמר : ְְְִִֵָָֹ
עּמי אּלא עּמי ּתקרי אל – אּתה ְִִִִִֵֶַַַָָָעּמי
וארץ ׁשמים ּבֹורא אנא מה ְֲִִֵֶַָָָָָָֻּבׁשּתפי,
ּבוּדאי ּכי וכּו'. ּכן אּתה אף ְְְִִִֵַַַַָּבמּלּולי,
ּתֹורה ּבדּבּורי וארץ ׁשמים ּבֹורא ְִִֵֵֶַָָָָהּוא
ּומתּקן ּומחּדׁש חֹוזר ּכי ְְְִִֵֵֵַַָּותפּלה,
ּבחינת וזה ּכּנ"ל. הּנפּולין ְְְִִֶַַַַָָהעֹולמֹות

כו) ּכי(ויקרא ּבארץ; ׁשלֹום ונתּתי :ְִִֶַָָָָ
ונעׂשה הּניצֹוצֹות נתעּלין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָמהארצּיּות
הּבריאה ּתּקּון עּקר ׁשּזהּו ְִִִֶֶַַָָׁשלֹום,
ּדּבּורים רק לדּבר צריכין ּכן על ְְִִִִֵֵַַַַַּכּנ"ל.
ּכדי אחרים, ּדברים ולא ְְְְֲִִִֵֵָֹקדֹוׁשים,
ּכל לתּקן הּנ"ל, הּניצֹוצֹות ְְֲִֵַַַַַָלהעלֹות
היתה הּבריאה עּקר ּכי ְְִִִַַָָָָָהעֹולמֹות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, לג)על־ ידי :(תהלים ְְִֵֶַַָ
ועל־ידי נעׂשּו. ׁשמים ה' ְְְֲִִֵַַַַָּבדבר
ּבכל ניצֹוצֹות נפלּו ְְְִִַָָָהּׁשבירה

ּבמא ּובמׁשּתההּדברים, כל ְְְְֲִִֶַַָָ
ׁשּבעֹולם. הּתענּוגים ּובכל ְְְֲִֶַַַָָָּובמלּבּוׁש,
ׁשאֹוכל ּבהּדבר ׁשּיׁש הּתענּוג ְֲִֵֵֶֶַַַָָּכי
מהּניצֹוצֹות הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַָוׁשֹותה
אֹותּיֹות הם והנּצֹוצֹות לׁשם, ְְְִִֵֶַָָׁשּנפלּו
הּדּבּור, אל ׁשּמֹוציאם וקדם ְִִֶֶֶַַַָֹּכּנ"ל.
נפׁש, ּבחינת ׁשהּוא ּדם, ּבבחינת ְְִִִֵֶֶֶַַָהם

ׁשּכתּוב יז)ּכמֹו ּבׂשר(ויקרא ּכל נפׁש ּכי : ְִֶֶֶָָָָ
על־ ּוכׁשּמֹוציאם הּוא. ּבנפׁשֹו ְְְִֶַַָָּדמֹו

ּבחינת זהּו הּדּבּור, ה)ידי נפׁשי(שה"ש : ְְְִִִֵֶַַַ

הּניצֹוצֹות מעלה ואז ּבדּברֹו; ְְְְְִַַַָָָָיצאה
ּביניהם. ׁשלֹום ועֹוׂשה יחד, ְְְֵֵֶֶַַַָָּומחּברם
ׁשעל־ידי למעלה, ׁשאמרנּו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָוזהּו
הּׁשם את ּבהם עבד ׁשּלא ִֵֶֶֶַַַָָָֹהּדמים
ּכי ּומחלקת. נּצחֹון ּבא מּזה ְֲִִִִֶֶַַָָָֹיתּברְך,
הּוא והּמחלקת, הּנּצחֹון ְֲִִֶַַַַָֹעּקר
הּנ"ל, הּנפּולין הּניצֹוצֹות ְְִִִִַַַַַמּבחינת
הם ׁשאז ּומתּקנם, ׁשּמחּברם ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹקדם
הם ואזי ּכּנ"ל, מחלֹוקת ְֲֲִִֵֶַַַַַַּבבחינת
צריְך ּכן ועל ּכּנ"ל. ּדמים ְְִִִֵַַַַָָּבחינת
הּטּפי ּבכל יתּברְך הּׁשם את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹלעבד
ׁשּידּבר ּדהינּו ּבֹו, ׁשּנמצאים ְְְְִִֵֶֶַַָָּדם
ׁשּיהיה עד ּותפּלה, ּבתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַָָהרּבה
ׁשל ּדּבּורים הּדמים מּכל ֲִִִִֶֶַַָָנעׂשה
הּוא הּדּבּור ּכי ּותפּלה. ְִִִַָָּתֹורה
ּכּנ"ל. ּדמים ּבחינת ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַַָמהּנפׁש,
והּמחלקת הּנּצחֹון ּכל מבּטל ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָֹואזי
הּנ"ל, הּנפּולין מהּניצֹוצֹות ְְִִִֵַַַַַָהּנמׁשְך
לא ׁשעדין הּדמים ּבחינת הם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהם
ּכּנ"ל: יתּברְך הּׁשם את ּבהם ְִֵֶֶַַַַַָָָעבד

הּניצֹוצֹות,ּובחינה ּברּור ׁשל זאת ְ ִ ָ ִֵֶַֹ
ּביאת עד יֹום ּבכל ְֲִֶַַַָנעׂשה

ׁשּיתקּים עד יד)הּמׁשיח, ועמדּו(זכריה : ְְְִִֵֶַַַַָָ
הּזיתים הר על ההּוא ּבּיֹום ְִֵַַַַַַָרגליו
עּקר ּכי האריז"ל). ּבכתבי ְְֲִִִִֵַַַָָ(ּכּמּובא
רגלין ּבבחינת הּוא הּניצֹוצֹות ְְִִִִִַַַּתּקּון
ּתֹורה ּכי אחר). ּבמקֹום ְְִֵַַָָָֹ(ּכמבאר
ׁשהּוא עמידה, ּבחינת הם ְְֲִִִֵֶַָָּותפּלה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, רגלין. ְְְִִֶַַָָּבחינת

ה) ּוכתיב(דברים עּמדי. עמד ּפה ואּתה :ְְֲִִִַָָֹֹ
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יט) ההר.(שמות ּבתחּתית וּיתיּצבּו :ְְְְִִַַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו קו)ּותפּלה, ויעמד(תהלים : ְְֲִֶַַָָֹ

ּבחינת וזה וּיפּלל. פה)ּפינחס :(שם ְְְְִִֵֶַַַָ
ּבחינת הּוא צדק, יהּלְך. לפניו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָצדק
ּכמֹו ּותפּלה, ּתֹורה ׁשל ְְִִֶַָָהּדּבּור

נח)תּובׁשּכ על־ ידי־(שם ּתדּברּון. צדק : ְְֵֵֶֶֶַַָ
צדק ּבבחינת: הרגלין, נתּתּקנין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָזה
זֹוכין ועל־ ידי־ זה יהּלְך. ְְְְִֵֵֶַַָָלפניו
ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ְְְְִִַַַַָָלבחינת:
וכּו', ּדינּוקא ׁשּותא ּבחינת (וזה ְְְְִִֶַָָוכּו'.
ּכי ּכלל). מבין איני זה – לעיל ְְִִִֵֵֵֵֶַָעּין
ׁשּמֹוציא קדם ּדהינּו הּתּקּון, ְְִִֶֶֶַַֹֹקדם
אזי ּדקדּׁשה, הּדּבּור אל ְֲִִִֶַַַָֻהּניצֹוצֹות

ירכֹו על צֹולע ּבבחינת: (בראשיתהם ְְִִֵֵֵַַַ
ואחר־לב) הרגלין. ּפגם ּבחינת ׁשהּוא ,ְְְְִִֶַַַַַָ

ּובֹונה הּדּבּור, אל ּכׁשּמֹוציאם ְִִֶֶֶַָָּכְך
ּבחינת זהּו ּדקדּׁשה, ּדּבּור (שםמהם ְְִִִֵֶֶַָֻ

ּבחינתב) ׁשּמתּקן – הּצלע את וּיבן :ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבחינת וזהּו ירכֹו. על כב:)צֹולע :(מגילה ְְְִֵֵֶַַַ

ואטלע מעלה ּכלּפי ּדברים הּטיח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלוי
מחמת ּכי ירכֹו. על צֹולע ּבחינת זה –ְְֲִִֵֵֵֶַַַַ
ּכי אטלע, ּכן על ּבהּדּבּור, ְְִִִֵֶַַַַָׁשּפגם
ׁשהּוא ירכֹו, על צֹולע ּבבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַַנׁשאר
ּוצריכין ּכּנ"ל. הּדּבּור ּפגם ְְְִִִִַַַַַּבחינת
ׁשּיהיה עד ּותפּלה, ּבתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַָָלדּבר

ּבחינת וזהּו ואפס, ּבטל (בראשיתהּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַָ
הּגּוףב): ׁשּיהא – אחד לבׂשר והיּו :ְְְֵֶֶַָָָָ

חּוה, ּבחינת (ׁשהּוא הּדּבּור. עם ְִִִֶֶַַַָָאחד
ׁשּכתּוב יט)ּכמֹו ללילה(תהלים ולילה : ְְְְְֶַַָָָ

אחר ּבמקֹום ּכמבאר ׁשהיא(א)יחּוה, , ְְְִֵֶֶַַַָָֹ
את וּיבן ּבחינת: הּנ"ל, הּצלע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּבחינת
לבׂשר והיּו נאמר: זה ׁשעל ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָהּצלע,
לגמרי הּגּוף ׁשּיתּבּטל ּדהינּו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָאחד)
ּתֹורה ּדּבּורי על־ ידי ּוכאפס ְְְִִֵֵֶֶַַָּכאין

הּגּוףולבֹואּותפּלה. לבּטל לזה, ְְִָ ָ ְֵֶַַָ
ּכמֹו יראה, על־ידי הּוא ְְְְְִֵֵַַָלגמרי,

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (ב"בׁשאמרּו ְְְִִֵֶַָָָָ
י) ּופחדדף ׁשֹוברֹו, ּפחד קׁשה ּגּוף :ְֶַַַַָ

ּבחינת לא)הּוא יצחק,(בראשית ּפחד : ְְִִַַַָ
יראה: ְְְִַָּדהינּו

הּפסּוק:וזה –ּפרּוׁש אלקים יברכנּו ְ ֶ ְֵַָ ָ ְ ֵ ֱ ִֹ 
מצא לא ּכי ׁשלֹום, ּבחינת ְִִֶַָָָֹזה

מחזי ּכלי ּברכההּקדֹוׁש־ ּברּוְך־ הּוא ק ְְֲִִַַָָָָ
הּׁשלֹום. –אּלא אתֹו הינּווייראּו ְֶַָָ ִ ְ ְַֹ

הּגּוף נתּבּטל ׁשעל־ ידי־ זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָיראה,
ּותפּלה ּתֹורה ּדּבּורי על־ ידי ְְְְִִֵֵֵַַָָלגמרי,

וזהּו: ארץ,ּכּנ"ל. אפסי ׁשּכלּכל הינּו ְֶַַָ ַ ְ ֵ ָ ֶ ְֶַָ
ּכי ואין, אפס נעׂשים ְֲִִִִֶֶַַַָָהארצּיּות
זֹוכין אזי ּכּנ"ל. לגמרי ְְְְֲִִִֵַַַַַנתּבּטלין
ּבחינת: ׁשלֹום, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֶַַָָָלברכה,

וכּנ"ל. אלקים ְְְֱִֵַַָֹיברכנּו

מחׁשבה ּגונים: ׁשני יׁש ּותפּלה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָ(ּובתֹורה

ּכלל): הבנּתי לא זה ּגם – וכּו' ְְְְִֵֶַַָָָֹּוצעקה

פב.(‡) סימן ובלקו"ת ג, אות יט, בסימן לעיל



851צד ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

צד תפילה

B�Ba¯ÌBÏL ·‰B‡ ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â .ÌBÏM‰ ˙cÓÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊ ÌÏBÚ ÏL ƒ∆»«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ««»¿∆¿∆ƒ¿≈»
ÌBÏL Lwa ·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ" :·e˙kL BÓk ,„ÈÓz ÌBÏL Û„B¯Â¿≈»»ƒ¿∆»≈»«¬≈«≈»
.BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈ·e B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏ ˙Ú ÏÎa ‰kÊ‡Â ."e‰Ù„¯Â¿»¿≈¿∆¿∆¿»≈«¬»≈»»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿
‡lL ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙˜ÏÁÓe ÔBÁvp‰ ˙cnÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¬∆»«ƒƒƒ««ƒ»«¬…∆¿ƒ¿»«¬»∆…
ÔÈ„ÚL ,Ûeb‰ ÏL ÌÈÓc‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙˜ÏÁÓe ÔBÁv� ÌeL ÈaÏa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒƒ»«¬…∆¿ƒ¿»«¬»«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆«∆¬«ƒ
‰a¯‰ ˜ÒÚÏ ‰zÚÓ È�kÊ˙e È�ÚÈLB˙Â ÈÏÚ ÌÁ¯˙e .C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ Ì‰a e„·Ú ‡Ï…»¿»∆∆«≈ƒ¿»«¿«≈»«¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ≈«»«¬…«¿≈
ÒÈ�Î‡L „Ú ,„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙e ‰¯B˙a ‰a¯‰ ¯a„Ï ‰kÊ‡L ,‰lÙ˙e ‰¯B˙a¿»¿ƒ»∆∆¿∆¿«≈«¿≈¿»¿ƒ»¿»»ƒ«∆«¿ƒ
ÔÈNÚ� eÈ‰ÈÂ .‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯eac‰ CB˙a Èa LiL ÌÈÓc‰ ÈtË Ïk»ƒ≈«»ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒ
Èa ¯‡L� ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ÌÈLB„˜ ÌÈ¯eac Èa¯˜aL ÌÈÓ„ Èth‰ ÏkÓƒ»«ƒ≈»ƒ∆¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ
C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ‰kÊ‡ ˜¯ ,C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ‰„·Ú ‡lL Ìc ‰tË ÌeLƒ»»∆…»¿»∆«≈ƒ¿»««∆¿∆«¬…∆«≈ƒ¿»«
‰lÙ˙e ‰¯B˙a ‰a¯‰ ¯a„Ï ‰kÊ‡Â ,Èa LiL ÌÈÓc‰ ÈtË ÏÎa ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÈÁk ÏÎa¿»…ƒ»¿≈««¿»ƒ≈«»ƒ∆≈ƒ¿∆¿∆¿«≈«¿≈¿»¿ƒ»

.LnÓ ÒÙ‡Â ÔÈ‡k È¯Ó‚Ï ÏËa Ûeb‰ ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆«»≈¿«¿≈¿«ƒ¿∆∆«»

È�kÊ˙e‰‡¯È ÈaÏ· ÚÈtL˙Â CÈLÓ˙Â ,„ÈÓ˙ EÈ�tÓ ‰ÓÏL ‰‡¯ÈÏ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»
È¯Ó‚Ï Ûeb‰ Ïha˙È ¯L‡ „Ú ,„ÈÓz EÈ�tÓ ‰ÏB„‚ ‰ÓÈ‡Â „ÁÙÂ ‰Le·e»»««¿≈»¿»ƒ»∆»ƒ«¬∆ƒ¿«≈«¿«¿≈
È˜ÒÚ ˙Úa Ë¯Ù·e ÈaÏa ÚÈtLzL ‰ÏB„b‰ ‰‡¯i‰ ÌˆÚ È„È ÏÚ ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡k¿«ƒ¿∆∆«À¿»«¿≈…∆«ƒ¿»«¿»∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿≈»¿ƒ
ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯eac‰ ˙‡ ˜¯ ,ÏÏk Ûeb‰ ˙‡ Ê‡ ÚÓL‡ ‡lL ‰lÙ˙e ‰¯Bz È¯ea„a¿ƒ≈»¿ƒ»∆…∆¿«»∆«¿»«∆«ƒƒ«¿ƒ
.‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯eac‰ Èa‚Ï È¯Ó‚Ï Ûeb‰ Ïha˙ÈÂ ,‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL∆»¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿«¿≈¿«≈«ƒƒ«¿ƒ∆»¿ƒ»
eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰Â ˙Bi˙B‡‰ Ïk Û¯ˆÏe ˙BÏÚ‰Ïe ËwÏÏe ¯¯·Ï ‰kÊ‡ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿∆¿»≈¿«≈¿«¬¿»≈»»ƒ¿«ƒ∆»¿
‰Ê ÏebÏ‚a ÌÈÓeˆÚ‰ ÈÚLÙe È‡ËÁÂ È˙B�BÂÚ È„È ÏÚ ,ÌÈÏk È¯·L ˙�ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈ƒ«¿≈¬««¬»«¿»«»¬ƒ¿ƒ¿∆
E˙„B·ÚÓ ˙BÚÈ�Óe ÌÈÏeaÏ·e ˙BÈL˜Â ˙˜ÏÁÓ ÌÈÓ¯Bb Ì‰ ¯L‡ ,¯Á‡ ÏebÏ‚·e¿ƒ¿«≈¬∆≈¿ƒ«¬…∆¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬»¿
EÓLÏ ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ï ‰kÊ‡ Ïk‰Â .ÌÏBÚaL ˙BÂ‡z‰ Ïk ÌÈ‡a Ì‰Óe .‰LB„w‰«¿»≈∆»ƒ»««¬∆»»¿«…∆¿∆¿»≈¿«¬¿ƒ¿
ÈÏ Ôz˙Â .‰M„˜c ˙BÓÏBÚÂ ÌÈ�È�a Ì‰Ó ˙B�·ÏÂ Ì¯aÁÏe ÌÙ¯ˆÏe ,LB„w‰Â ÏB„b‰«»¿«»¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿À»¿ƒ∆ƒ
.�"Ó ˙‡ÏÚ‰ ˙�ÈÁ·a EÈÏ‡ ÔÈÏeÙp‰ ÔÈˆBˆÈp‰ Ïk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÁÎ…«¿«¬∆»«ƒ¿«¬∆»«ƒƒ«¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¬»«



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ תתנב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

CLÓ� ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚÂ .dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡Lc˜ „eÁÈ ‰NÚ� ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆«¬∆ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBÁv� È�ÈÓ Ïk Ïha˙ÈÂ ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÙ�Â ÏB„b ÌBÏL»»¿ƒ¿»¿«¿»¿«»¿»»»À»¿ƒ¿«≈»ƒ≈ƒ»
,ÌÏBÚ È�a ÏkÓe Ï‡¯NÈ ÏkÓe ÈpnÓ ˙˜ÏÁÓe ¯eË�˜Â ‰‡�NÂ ‰‡�˜Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬…∆ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»≈ƒ»¿≈»

ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÔÈ·e ,Ï‡¯NÈ EnÚ Ïk ÔÈa ÏB„b ÌBÏLÂ ‰·‰‡ ‰È‰È ˜¯ÌÈ¯ «ƒ¿∆«¬»¿»»≈»«¿ƒ¿»≈≈»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
e�Ï ‰ÏB„‚ ‰Î¯a ÚÈtL˙Â CÈLÓ˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ .Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎaL ÌÈNÚp‰Â¿««¬ƒ∆¿»»»À»¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿»»
,e�˙lÙpÓ e�˙B‡ ÌÈ˜˙Â ,e�ÈÏ‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e ,Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏe Ï‡¯NÈ ÏÎÏe¿»ƒ¿»≈¿»»»À»¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»≈
Ì˜‰Â ·ÊÚz ·ÊÚ ,e�È˙B�BÂÚa ‰hÓÏ e„¯È ¯L‡ ÔÈÏ‚¯‰ ˙�ÈÁa Ïk ˙‡ ÌÈ˜˙Â ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆¿»ƒ∆»¿ƒ«»«¿ƒ¬∆»¿¿«»«¬≈»…«¬…¿»≈
e„ÓÚÂ" :·e˙kL ‡¯˜Ó ‰¯‰Ó Ìi˜ÈÂ ,È¯eL‡ Ô�BÎ˙e ÈÏ‚¯ ÚÏÒ ÏÚ Ì˜‰ .ÌÈ˜z»ƒ»≈«∆««¿»¿≈¬»ƒÀ«¿≈»ƒ¿»∆»¿»¿
˙Èa ‰�·˙Â ,e�ˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ ‰¯‰Ó e�ÎÈÏB˙Â ."ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚ «̄¿»«««««≈ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿∆≈

:˙Bi�BÓ„˜ ÌÈ�LÎe ÌÏBÚ ÈÓÈk ‰‡¯Èa E„·Ú� ÌLÂ .e�z¯‡Ù˙Â e�L„»̃¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»«¬»¿¿ƒ¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿ƒ

‡ÏÓ,„‡Ó „‡Ó ÌÈa¯Ó e�ÈÎ¯ˆ Èk ,ÌÈÓÁ¯a ‰·BËÏ e�È˙BÏ‡LÓ ‡lÓ ÌÈÓÁ¯ »≈«¬ƒ«≈ƒ¿¬≈¿»¿«¬ƒƒ¿»≈¿Àƒ¿…¿…
˙BÓeÏÚz Ïk eÏ‚� EÈ�ÙÏe ,˙BÈÏÎe ˙BaÏ ÔÁBa ‰z‡Â .¯‡·Ï ‰¯ˆ˜ e�zÚ„Â¿«¿≈¿»»¿»≈¿«»≈ƒ¿»¿»∆ƒ¿»«¬
e�‡Â ,˙Ó‡a EÈÏ‡ ·eLÏ „‡Ó ÌÈ˜˜BzLÓ e�‡ e�aÏ ˙eiÓÈ�ÙaL Ú„BÈ ‰z‡Â .·Ï≈¿«»≈«∆ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿…»≈∆∆¡∆¿»
e�¯ÊÚ .˙Ó‡a EÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ïe ·eLÏ ‰Â˜z Á˙t ‡ˆÓÏ ˙Ú ÏÎa ÌÈtˆÓe ÌÈÚbÚb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿…∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»≈≈∆∆¡∆»¿≈
EÈ�ÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È" .EÈ�ÙlÓ e�LwaM ‰Ó ÏÎÏ e�kÊ ,EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆
Ïk ÏÚÂ e�ÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ ,"ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ ‰Â‰È¿…»ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»≈

עותורה

הּדברים אחר האּלהויהי ַ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ָ ִ ָ ֵ ֶ 
אברהם: את נּסה  ָ ָ ְ ַ ֶ ָ ִ ִֹ ֱ ָ ְוהאלהים

כב) (בראשית

זהראיתא קיח.)ּבתּקּוני דף ע' :(תיקון ִ ָ ְִֵַֹ
חּורא מחא ּדימינא ְִִִִִָָָָָֹמּסטרא

זרע ּדכתיב: הּוא הּדא ְְְִִֶַַַָָּככסּפא,
אֹוהבי: יׁשהּנה,אברהם ּבהסּתּכלּות ְֲִִַָָ ֵ ְְְִֵַ

ּדהתּפּׁשטּות החֹוזר, ואֹור הּיׁשר ְְְְִֵַַַָָאֹור
ּובהּגיע הּיׁשר, אֹור הּוא ְְִַַַָָָהראּות,
החֹוזר. אֹור הּוא ׁשחפץ, ּדבר ְִֵֵֶַָָָלראֹות

ׁשּכח[ מחמת – הראּות ּכח עּקר ְֲִִֵֶַַַַָֹֹּכי



עו ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי הּדברים אחר 853 ִ ָ ְ ַ ַ ַ ִ ְ ַויהי

ּבּדבר ּומּכה ּומתּפּׁשט הֹולְך ְְִֵֵֶַַַָָָהראּות
מחמת הראּות, הּכח וחֹוזר ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹהּנראה,
הּדבר ונצטּיר לעינים, ְְִִֵֵַַַַַָָָָָההּכאה,
הּדבר את רֹואין העינים ואז ְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעינים,

היטב ּכמבאר י"גהּנראה. ּבסימן (לעיל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשם) עּין ד, ּבכחאֹות ׁשּיׁש נמצא, . ְְִֵֵֶַַָָֹ
ואֹור הּיׁשר אֹור ּבחינת ְְְִַַָָָהראּות
הראּות התּפּׁשטּות ּכח ּכי ְְְִִֵַַַָֹהחֹוזר.
ּבחינת זהּו הּנראה, להּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמעיניו
ּבּדבר הראּות והּכאת הּיׁשר, ְְַַַַָָָָָָאֹור
הּדבר חֹוזר ׁשעל־ ידי־ זה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּנראה,
ׁשעל־ ידי־ זה ּבעיניו, ונצטּיר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָלעיניו
אֹור ּבחינת זהּו ּכּנ"ל, הראּיה ְְִִִֶַַַַָָעּקר
לעיניו הראּות וׁשב ׁשחֹוזר ְְְֵֵֵֶַָָָהחֹוזר,

הּוא,]ּכּנ"ל ּברּוְך יתּברְך, והּׁשם : ְְִֵַַַַָָ
ּכדי אְך מּדה, ּבׁשּום נתּפס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַַָָאף

ּכן ּגם ּבֹו נאמר האזן, (תהליםלׂשּבר ְֱֵֵֶֶַַַָֹ
וגבֹוּהקלח) יראה וׁשפל ה' רם ּכי :ְְְִִֶָָָָ

ידע. אֹוריראהמּמרחק ּבחינת הּוא ְִִֵֶָָ ְ ֶ ְִַ
ידעהּיׁשר; אֹורמּמרחק ּבחינת הּוא ִַָָ ֶ ְ ָ ֵ ָ ְִַ
מה[החֹוזר. לידע הידיעה, עּקר ּכי ְִִִֵֵַַַַַָ

אֹור ּבחינת על־ידי הּוא ְְִֵֶֶַַּׁשרֹואה,
ּׁשחֹוזר מה ּבחינת ׁשהיא ְִִֵֵֶֶַַַהחֹוזר,
לפעמים ּכן ועל לעיניו. הראּות ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּכח
מּמׁש, ּבעיניו ּדבר איזה רֹואה ְֵֵֶֶַָָָָָָָהאדם

הּואואף־ על־ּפי־כ מה יֹודע אינֹו ן ְִֵֵֵַַַַ
ּדבר איזה ּכׁשּמעבירין ּכגֹון ְְֲִִֵֶֶֶַָָרֹואה,
וזה ּגדֹול, ּבמהירּות עיניו ְְְִִִֵֵֶָָלפני
הּכח ׁשּיחזר ּפנאי היה ׁשּלא ְֲֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹמחמת
ּבדעּתֹו הּדבר ויצּיר לעיניו, ְְְְִֵֵַַַָָָָהראּות

ס"ה ּבסימן וכמבאר אֹותֹו, ׁשּידע ְְְִֵֶַַַָָֹעד
מה ׁשהידיעה נמצא ׁשם. עּין ג' ְְִִֵֶַַַָָָאֹות
ּבחינת זה רֹואה, ּׁשהּוא מה ְִֵֶֶֶֶַַַּׁשּיֹודע

החֹוזר :]אֹור ֵַ

ּדהינּוודע, ּכלי, עֹוׂשה ׁשהסּתּכלּות ְ ַ ְְְְְִִֶַַָ
ראֹותֹו מּקדם ּכי ּוזמן. ְְְִִֶַֹּגבּול
ּוכׁשרֹואה ּגבּול, ּבלא הּוא ְְְֶֶַָָֹהּדבר,
ׁשאמרּו וזהּו ּגבּול. לֹו נעׂשה ְְְֲֶֶֶַַָָָהּדבר,

לברכה זכרֹונם עד)חכמינּו ויעּנָך(יומא : ְְְְֲִִֵַַָָָָ
אינֹו ּכי הּמן, את וּיאכילָך ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָוּירעיבָך
מּכאן וכּו', ואֹוכל ׁשרֹואה מי ְְִִֵֶֶֶָּדֹומה
ׁשאינֹו מי ּכי ׂשבע. לֹו אין ִִֵֵֶֶַָׁשּסּומא
ּומסקנא ּכּנ"ל. ּגבּול לֹו אין ְְֵֶַַַָָרֹואה
עינים מראה טֹוב קרא, מאי ְְְִִֵֵַַַָָָּדגמרא:
עֹוׂשה הראּות, ּבכח ּכי נפׁש. ְְֲִֵֶֶַָָָֹמהלְך

הּגבּול: והּוא לנפׁשֹו, ְְְְִַַהּלּוְך

ּכיוזהּו הּבּטחֹון. מעלת ּבחינת ְ ֶ ְֲִִִַַַַָ
ּבחינת הּוא ְִִַַָהּבּטחֹון
ּבעיניו וצֹופה ׁשּמסּתּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהסּתּכלּות,
ּבֹו, ּובֹוטח לבד, יתּברְך ְְְִֵֵַַַַָלהּׁשם

קמה)ּבבחינת אליָך(תהלים כל עיני : ְִִֵֵֵֶַֹ
ההסּתּכלּות על־ידי ּכי ְְְְִִֵֵַַַַיׂשּברּו.
ּדהינּו ּכלי, עֹוׂשה ּכן ּגם ְְְְִִֵֶַַָּבבּטחֹון
יֹורדת ההׁשּפעה ּכי ּוזמן. ְְְִֶֶַַַָָּגבּול
זמן. ּבלא ׁשהיא אְך ּתמיד, ְְְְִִִֶַַַָָֹמּלמעלה
עכׁשו, לֹו ׁשּצריְך ּדבר לפעמים ְְִִִִֶַָָָָָּכי
אְך ׁשנים. ׁשלׁש אֹו ּבׁשּתים ְִִִַַָָָֹיבֹוא
עֹוׂשה ּבבּטחֹון, הסּתּכלּות ְְְְִִֵֶַַָעל־ ידי
ׁשּתבֹוא ּוזמן, ּגבּול ְְְְֶַַַָָָלההׁשּפעה
וזה צריְך. ׁשהּוא ּוזמן ּבעת ְְְִֵֶֶֶַַַָהּׁשפע
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יׂשּברּו, אליָך כל עיני הּפסּוק: ְֵֵֵֵֵֶַַָֹּפרּוׁש
אכלם את להם נֹותן ְְֵֵֶֶֶַָָָעל־ ידי־ זה,
ּבעיניו ּבהסּתּכלּותֹו ּפרּוׁש: ְְְְְִִֵֵַָּבעּתֹו.
ּבּטחֹון, ּבחינֹות ּדהינּו יתּברְך, ְְְְְִִִֵַַַָָלהּׁשם
על־ יׂשּברּו, אליָך כל עיני ְְִֵֵֵֵֶַַַֹּבחינת:
אכלם את להם נֹותן אּתה ְְֵֵֶֶֶַָָָָידי־זה:
ּוזמן ּבעת ּדהינּו ּדיקא, ּבעּתֹו ְְְְְְְִִֵַַַָּבעּתֹו.
ׁשהּוא הּבּטחֹון, ּכי צריְך. ִִִֶֶַָָׁשהּוא

ּכלי עֹוׂשה הסּתּכלּות, ּוגבּולּבחינת ְְְְְִִִֶַַ
ּכּנ"ל: ְַַַּוזמן

התקרבּותוזה מעלת ּבחינת ְ ֶ ְְְֲִִַַַָ
ּבחינת יׁש ּכי (שםלצּדיקים. ְְִִִִֵַַ

מימב) ּכמֹו ּדהינּו נפׁשי, צמאה :ְְְְְִִַַָָ
מים אפּלּו ׁשּׁשֹותה מאד, צמא ְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשהּוא
הּבֹורא ּבעבֹודת ּגם כן ּכמֹו ְֲִֵֵַַַַָָהרעים.
ּתמיד ׁשהם אדם ּבני יׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָיתּברְך,
ועֹובדים ולֹומדים צּמאֹון, ְְְְְִִִִִַָּבבחינת
ּבבחינת ּתמיד והם ּתמיד. ְְֲִִִִֵַָָָעבֹודתֹו
ּתמיד ׁשֹוקקת נפׁשֹו ּכי ְִִִֶֶַָָצּמאֹון,
ׁשהּוא אְך יתּברְך, הּׁשם ְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
ּבּטּולּה לפעמים ּכי וׂשכל. זמן ְְְִִִִֵֶַָָָֹּבלא

קּיּומּה היא ּתֹורה צט)ׁשל ּכמה(מנחות , ְִִֶָָָ
קיט)ׁשּכתּוב לה'(תהלים לעׂשֹות עת : ֲֵֶַַָ

התּדּבקּות מעלת וזהּו ּתֹורתָך. ְְְֲִֵֵֶֶַַַָהפרּו
ּוזמן, ּגבּול עֹוׂשים הם ּכי ְְְִִִִֵַַּבצּדיקים,
ּפרּוׁש וזה צּמאֹון: ּבבחינת יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָלבל
לאל לאלקים נפׁשי צמאה ְְְִִֵֵַַָָָֹהּפסּוק:
מתי ּכּנ"ל. צּמאֹון ּבחינת זה – ְִִֶַַַַָָָחי
צּמאֹון. ּבבחינת יהא ולא – ְְְִִִֵַָָֹאבֹוא
ּדיקא, ואראה – אלקים ּפני ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָֹואראה

העבֹודה ׁשּתהיה ׁשאזּכה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָּדהינּו
ּבבחינת הּוא ׁשאזי ראּיה, ְְְֲִִִִִֶַַַָּבבחינת
אינֹו ואזי ּכּנ"ל, ּכראּוי ּוזמן ְְֲֵַַַַַָָּגבּול

ּכּנ"ל: צּמאֹון ְִִִַַַָּבבחינת

ּכן צריְךעל ויֹום יֹום ּבכל ַ ֵ ְִָָָ
ּכמה הּמחין, ְְְִִַַָֹהתחּדׁשּות

ג)ׁשּכתּוב וכּו';(איכה לּבקרים חדׁשים : ְְֲִִֶַָָָ
וכּו'. ּבטּובֹו הּמחּדׁש ׁשּכתּוב: ְְְְֵֶַַָָּוכמה

ׁשּזֹוכה[ ּדהינּו הּמח, חּדּוׁש ְְִִֶֶַַַֹּכי
ּבכל וגדֹול הלְך וׂשכלֹו חדׁש, ְְְְְִֵֵֶָָָָֹלׂשכל
ידיעת ּכי ראּיה. ּבחינת זהּו ְְְִִִִֶַַַַָּפעם,
ׁשּיֹודע ראּיה, ּבחינת הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַָהּׂשכל
רֹואה ּכאּלּו ּבריֹו, על הּדבר ְְִִֵֶַַָָֻּומבין
ּוכמֹו יפה, ּבראּיה ּבעיניו ְְְִִֵָָָָאֹותֹו

ג)ׁשּכתּוב עיני(בראשית וּתּפקחנה : ְִֵֵֶַַָָָ
החכמה ׁשם על רׁש"י: ּופרׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשניהם,
ּכּמה רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ְְֱִֵֵֶַַַַָָנאמר,

ׁשּתי]ּפעמים יׁש הראּות ּובכח . ְְְְִֵֵַָָֹ
ׁשּלֹו הראּות ׁשּכח מי ּכי ְְִִִֶֶַָֹּבחינֹות,
צריְך ואין מרחֹוק, לראֹות יכֹול ְְִִֵֵֶָָָָיפה,

הּדב אל לראֹות.להתקרב ׁשּצריְך ר ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
חזק, ׁשּלֹו הראּות ּכח ׁשאין מי ְֲִֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשרֹוצה להּדבר להתקרב צריְך ְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא
ּכן יפה. ּבֹו ּולהסּתּכל ְְְִִֵֵֶַָלראֹות,
ׁשּמחֹו מי יׁש יתּברְך, הּׁשם ְֲִִֵֵֶַַַַָֹּבעבֹודת
ּבלי ללמד אֹו להתּפּלל ויכֹול ְְְְְִִִֵַַָֹצח,
להעלֹות ׁשּצריְך מי ויׁש ְְֲִִִֵֶַָעּיּון,
ידּבר ואם ׁשּידּבר, מּקדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹּבמחׁשבּתֹו
יהיה ּבמחׁשבּתֹו, ׁשּיעלה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַֹמּקדם
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ּבחינת והּוא מחׁשבה, ּבלא ְְְֲִִַַַָָֹהּדּבּור
מחין ּבחינת וזהּו הּדברים. ְְְִִִֶַַַַָֹאחר
ּומי ּדינים. ּבחינת ׁשהם ְְְִִִִֵֶַַּדקטנּות,
הּמחין, ּבגדלּות הּוא צח, ְְְִִֶַַַֹׁשּׂשכלֹו
וחסדים, רחמים ּבחינֹות ְְֲֲִִִַַָוהּוא

לברכה זכרֹונם חכמינּו (ברכותּכמאמר ְְְֲֲִִֵַַָָָָ
ׁשנילג) ּבין ׁשּנּתנה ּדעה ּגדֹולה :ְְְִֵֵֵֶָָָ

ואל ה'. ּדעֹות אל ּכי ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֵֵֶֶַׁשמֹות,
ׁשּכתּוב ּכמֹו חסד, נב)הּוא חסד(תהלים : ְֶֶֶֶֶָ

ּכמֹו רחמים, הּוא וה' הּיֹום. ּכל ְֲִֵַַַָאל
קיט)ׁשּכתּוב אְך(שם ה'. רּבים רחמיָך : ֲִֶֶַַַָ

עד צח, ּבׂשכל להתּפּלל אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאי
חטאיו. על ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְֲִֵֶַָָָָָׁשּיׁשּוב

ׁשּכתּוב ל)ּכמֹו את(דברים ה' ּומל : ְֶֶָָ
טּפׁשּות ית ה ויעּדי ותרּגּומֹו: ְְְְְְְִִַַָָלבבָך,
נאמר, ּתׁשּובה ּובאיזה ְְֱִֵֶֶַָָלּבְך.
ׁשּום יּׁשאר ׁשּלא מאהבה, ְֲִִֵֵֶַָָָֹּבתׁשּובה
זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ּכלל. ְְְֲֲִֵֶַַָָָֹרׁשם

פו)לברכה ׁשֹובבים(יומא ּבנים ׁשּובּו : ְִִִָָָָ
ׁשֹובבים ּדקׁשה, מׁשּובתם, ְְְִֶֶָָָָָארּפא
רׁשם. ׁשּום ּבלא ּדמעּקרא ְְְִֵֶַַָָֹֹמׁשמע
ּומׁשני, רׁשם. ׁשּיּׁשאר מׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹוארּפא,
מאהבה ּכי מּיראה. ּכאן מאהבה ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָּכאן
ׂשכל לֹו ויׁש רׁשם, ׁשּום נׁשאר ְְִֵֵֵֶֶָֹאין
ּובכל עּיּון, ּבלי להתּפּלל ויכֹול ְְְְְִִִֵַַָָצח,

מחֹו: להתחּדׁש יכֹול ויֹום ְְִֵַָָֹיֹום

הּפסּוק:וזה אחרּפרּוׁש ויהי ְ ֶ ֵַַָ ְ ִ ַ ַ 
ׁשהּואהּדברים. אדם ּפרּוׁש: ַ ְ ָ ִ ֵֶָָ

לבֹוא יכֹול ׁשאינֹו ּבׁשוה, ְִֵֶֶָָָָּתמיד
ּבקטנּות ׁשהּוא הּמחין. ְְְְְִִֶַַַֹלהתחּדׁשּות
ּדינין, אלקים, ּבחינת ׁשהּוא ְֱִִִִִֶַַֹֹהּמחין,
ּכּנ"ל. הּדברים אחר ּבחינת ְְִִֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

– נּסה לנּסֹותוהאלקים הינּו ְ ָ ֱ ִֹ ִ ָ ְְַַ
ּדקטנּות,ּולהרים הּמחין ּבחינת את ְְְְִִִֶַַַָֹ

על־ זֹוכין, זה אלקים, ּבחינת ְֱִִִֵֶֶַַֹׁשהם
ּבחינת ׁשהּוא אברהם, ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַָָידי
מאהבה, ּתׁשּובה על־ידי ּכי ְְֲֲִֵֵַַַָָָאהבה.
ּבחינת ׁשהם ּדגדלּות, למחין ְְְְִִִֵֶַַֹזֹוכין
וזהּו: ּכּנ"ל. ורחמים ְְֲֲִִֶַַַָחסדים
אברהם, את – נּסה  ָ ָ ְ ַ ֶ ָ ִ ִֹ ֱ ָ ְוהאלקים
מנּסין אברהם, ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשעל־ידי
ׁשהם ּדקטנּות, הּמחין את ְְְִִִֵֶֶַַֹּומרימין
ּדגדלּות למחין וזֹוכין אלקים, ְְְְְֱִִִִַַֹֹּבחינת
הּקדֹוׁש: הּזהר ּפרּוׁש וזה ְֵֶַַַַַָֹּכּנ"ל:
ּפרּוׁש: חּורא. מחא ּדימינא ְִִִִִֵָָָָָֹמּסטרא
צח ׂשכלֹו נעׂשה אהבה ְֲֲִִִֶַַַַָמּמּדת
אברהם זרע ּדכתיב: הּוא הּדא ְְִִֶֶֶַַַַָָָּכּכסף,
אברהם זרע נקרא: הּמח ּכי ְְֲִִִֶַַַַָָָֹאֹוהבי;
ׁשּמּמּדה אהבה, מּדת ׁשהיא ֲֲִִִִִֶֶַַָָאֹוהבי,

ּכּנ"ל: צח לׂשכל ּבא ְֵֶַַַָֹזאת

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!
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‰‡Óˆ"‰Â‰È ÌÈa¯ EÈÓÁ¯ .ÌÈ‰Ï‡ È�t ‰‡¯‡Â ‡B·‡ È˙Ó ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ� »¿»«¿ƒ≈…ƒ¿≈»»«»¿≈»∆¿≈¡…ƒ«¬∆«ƒ¿…»
˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙Ï È�kÊ ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ."È�ÈiÁ EÈËtLÓk¿ƒ¿»∆«≈ƒƒ∆»«≈ƒƒ¿»¿≈»¿»∆∆¡∆
‡ÏÂ È˙B�BÂÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏBÁÓz ÔÚÓÏ ,˙Ó‡a ‰·‰‡Ó ‰·eL˙Ï ‰kÊ‡Â .ÌÏL ·Ï·e¿≈»≈¿∆¿∆ƒ¿»≈«¬»∆¡∆¿««ƒ¿ƒ«»¬«¿…

˙e .˙BiÎÊÏ ÔÈÎt‰˙� È˙B�BÂÚ Ïk eÈ‰ÈÂ .ÏÏk ÌL¯ ÌeL Ì‰Ó ¯‡L� ‰È‰ÈÔÈÁÓÏ È�kÊ ƒ¿∆ƒ¿»≈∆…∆¿»¿ƒ¿»¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿À¿«≈ƒ¿…ƒ
˜wÊÓ Ûe¯ˆ ÛÒÎk ,¯B‰Ë ÛÒÎk ˙ÏÒÙe ‚ÈÒ ÏkÓ È˜�Â CÊÂ Áˆ ÏÎNÏ ,‰M„˜c ÏÎNÂ¿≈∆ƒ¿À»¿≈∆«»«¿»ƒƒ»ƒ¿…∆¿∆∆»¿∆∆»¿À»
È�ÚÈLB˙Â È�¯ÊÚ˙Â .‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ˙Ú ÏÎa ÈÁÓ LcÁÏ ‰kÊ‡Â .ÌÈ˙Ú·Lƒ¿»«ƒ¿∆¿∆¿«≈…ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»√»¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
ÏÎa ÏB„b ˙e¯È‰Óa „ÈÓz ÔÈ·‰Ï ‰kÊ‡Â .CÊÂ Áˆ ÏÎNa „nÏÏe „ÓÏÏ ‰kÊ‡L „ÈÓ»̇ƒ∆∆¿∆ƒ¿…¿«≈¿≈∆«»»¿∆¿∆¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»
‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÏB„‚Â CÏB‰ ÈÏÎN ‰È‰ÈÂ .ÏÏk ÔiÚÏ C¯Ëˆ‡ ‡ÏÂ „BÓÏ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿¿…∆¿»≈¿«≈¿»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿À»¿»
Ïk ÔÈ·‰Ïe ,ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓa ¯È‰Ó ˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â .˙e¯È‰··e ˙eÁˆa ÏB„b ˙eÊÈ¯Ê·eƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿»ƒƒ¿∆∆»«ƒ¿»ƒ»
ÏeaÏa ÌeL ÈÏa ,ÏB„b ˙e¯È‰Óa ‰LB„w‰ E˙¯B˙ È¯·„· B˙zÓ‡ÏÂ B¯eL‡Ï ¯·c»»«¬¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿

.ÏÏk¿»

ÔÎ·eCÈ‡ ˙Ó‡a Ú„ÈÏ ‰kÊ‡L ˙Ú ÏÎa È�„nÏ˙e È�¯B˙Â ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a È�kÊz ¿≈¿«≈ƒ¿«¬∆»«ƒ¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆∆¿∆≈«∆¡∆≈
Ïe·‚e ‰·ˆ˜ ˙˙Ï CÈ‡ ,‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ „enÏ·e ,¯·c ÏÎa ‚‰�˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ«»«¿»≈»≈ƒ¿»¿
ÈÏÎNÂ ÈÁÓ Ìi˜˙iL ÔÙ‡a ,Á¯Î‰‰ ˙Úa Ïh·Ï È˙Óe ,„ÓÏÏ È˙Ó Ú„‡L .È„enÏÏ¿ƒ«∆≈«»«ƒ¿…»«¿«≈¿≈«∆¿«¿…∆∆ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ¿ƒ
„enl‰ Èea¯ ÌBÏLÂ ÒÁ ÈÏ ˜ÈfÈ ‡ÏÂ .·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰ÏB„‚ ‰M„˜a ÏB„b ˙eÓÏLaƒ¿≈»ƒ¿À»¿»ƒ¿¿«¿…«ƒƒ«¿»ƒ«ƒ
e¯Ó‡Â ,"E˙¯Bz e¯Ù‰ ‰Â‰ÈÏ ˙BNÚÏ ˙Ú" :·e˙kL BÓk .Ïe·b‰Ó ıeÁ ˜ÒÚ‰Â¿»≈∆≈«¿¿∆»≈«¬«…»≈≈»∆¿»¿
LÈ‡Ó ÈÎ�‡ ¯Ú· Èk" .dÓei˜ e‰Ê ‰¯Bz ÏL dÏeha ÌÈÓÚt ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba «̄≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ»∆»∆ƒ»ƒ««»…ƒ≈ƒ
Èk .˙Ó‡a ·Bh‰ E�Bˆ¯k ‰Êa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ÏÏk Ú„BÈ È�È‡Â ,"ÈÏ Ì„‡ ˙�È· ‡ÏÂ¿…ƒ«»»ƒ¿≈ƒ≈«¿»≈¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿¿«∆¡∆ƒ
·‰Ï˙Óe ¯ÚBa ÈLÙ� ÌÈÓÚÙÏÂ ,Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ È„enlÓ È¯Ó‚Ï Ïha˙Ó È�‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿≈ƒƒ«≈≈»»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ¿«≈
Èk ,·BË B�È‡ ‰Ê Ìb ˙Ó‡·e .ÏÏk Ïeh·e ˜ÒÙ‰ ÈÏa „ÈÓz „ÓÏÏ „‡Ó ˜˜BzLÓeƒ¿≈¿…ƒ¿…»ƒ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»∆¡∆«∆≈ƒ

.¯·c ÏÎÏ Ïe·b ˙˙Ï E�Bˆ¿̄¿»≈¿¿»»»

Ôk ÏÚËÈaÓe ‰‡B¯‰ ,ÔÓÁ¯‰ ·‡ È·‡ ,EÈÏ‡ Ètk N¯BÙe EÈ�ÙÏ È˙pÁz ÏÈtÓ È�‡ «≈¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈««≈∆»ƒ»»«¬»»∆«ƒ
EÈ„ÒÁ·e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ÈÏÚ ÌÁ¯zL ,ÈaÏ ˙BÓeÏÚ˙ È¯˙Ò Ú„BÈÂ ‰ÙBˆÂ¿∆¿≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ∆¿«≈»«¿«¬∆»«ƒ«¬»∆



857פב ִ ְּתפּלֹות ֵ ִלּקּוטי

a È�ÎÈ¯„˙Â ‰M„˜c ÏÎN ÈÏÚ ÚÈtL˙Â ,„‡Ó ÌÈÏB„b‰Â ÌÈ‡¯Bp‰Â ÌÈÓeˆÚ‰EzÓ‡ »¬ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ«»«≈∆ƒ¿À»¿«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ¿
È˙Óe CÈ‡ .‰M„˜aL ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e „enl‰ ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ˙Ú ÏÎa È�„nÏ˙e¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿À»≈»«
˙ˆ˜ Ïh·Ïe ˜ÒÙÏ È˙Óe ,‰LB„w‰ E˙„B·Úa ˜ÒÚÏÂ ˙BNÚÏÂ „nÏÏe „ÓÏÏ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿…¿«≈¿«¬¿«¬…«¬»¿«¿»»«ƒ¿…¿«≈¿»
È¯Ó‚Ï Ïha˙‰Ï ‡lL È„k ,ÔÈÁn‰Ï ‡ÁÈÈ� ˙˙Ï È„k ,·Bh‰ E�Bˆ¯k Á¯Î‰‰ ÈÙk¿ƒ«∆¿«ƒ¿¿«¿≈»≈«¿»¿«…ƒ¿≈∆…¿ƒ¿«≈¿«¿≈
,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ,zÚ„È ‰z‡ ¯L‡k ,‰cn‰Ó ıeÁ ˜ÒÚ‰ Èea¯ È„ÈŒÏÚ ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«¿≈ƒ»≈∆≈«ƒ»«¬∆«»»«¿»«¬…»«
,B˙‚¯„Ó ÈÙÏ „Á‡ ÏÎÏ ,‰Ê ÔÈ�Úa e�Ï LÈ ˙B˜ÙÒe ÌÈÏeaÏa ‰nk Ú„BÈ ‰z‡ Èkƒ«»≈««»ƒ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿»∆¿»∆»¿ƒ«¿≈»
EÓL ÔÚÓÏ ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÏÏk ‰Ê ÔÈ�Úa e�LÙ�a ˙BˆÚ ˙ÈLÏ ,‰Ó „Ú Ú„BÈ e�z‡ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»≈««»»ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»∆¿»«≈»«¿««¿∆
‰Â‰È È�¯B‰" .BzÓ‡Ï ˙Ó‡‰ È˙B‚‰�‰ È�È�Ú ÏÎa ÔeÎÏ „ÈÓ˙ ‰kÊ‡L ,Ek¯c È�¯B‰Â¿≈ƒ«¿∆∆∆¿∆»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»≈«¿»«»¡∆«¬ƒ≈ƒ¿…»
„ÁÈ ,EzÓ‡a Cl‰‡ Ek¯c ‰Â‰È È�È¯B‰ .È¯¯BL ÔÚÓÏ ¯BLÈÓ Á¯B‡a È�Á�e Ek¯c«¿∆¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿»≈ƒ¿…»«¿∆¬«≈«¬ƒ∆«≈
Ïk È˙Èe˜ E˙B‡ ,ÈÚLÈ È‰Ï‡ ‰z‡ Èk È�„nÏÂ EzÓ‡· È�ÎÈ¯„‰ .EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ≈ƒ«¬ƒ∆¿«¿≈ƒƒ«»¡…≈ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»

:"ÌBi‰«

ÔÎ·e‰È‰‡Â .ÏB„b ˙eÓÏLa ˙Ó‡a ÔBÁha‰ ˙cÓÏ È�kÊ˙e ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ÈÏÚ ÌÁ¯z ¿≈¿«≈»«»≈«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»∆¡∆ƒ¿≈»¿∆¿∆
,ÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL ,ÌÈa¯‰ EÈ„ÒÁa ˙Ó‡a ÁË·Ï ÔBÁh·a ıÈn‡Â ˜ÊÁ»»¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿…«∆¡∆«¬»∆»«ƒ∆»¿«≈»«
˙Ò�¯t ,˙eÓÏLa È˙Ò�¯t ÈÏ Ôz˙Â .˙ei�Áe¯·e ˙eiÓL‚a Èk¯ˆ Ïk ÈÏ Ôz˙Â ÚÈtL˙Â¿«¿ƒ«¿ƒ∆ƒ»»¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»ƒƒ¿≈«¿»«
,BpÓÊ·e B„ÚBÓa Èk¯ˆ Ïk ÈÏ Ôz˙Â ‰ÏB„‚ ‰¯‰Ë·e ‰M„˜a ,Ûeb‰ ˙Ò�¯Ùe LÙp‰«∆∆«¿»««ƒ¿À»¿»√»¿»¿ƒ∆ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ¿«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."BzÚa ÌÏÎ‡ ˙‡ Ì‰Ï Ô˙B� ‰z‡Â e¯aNÈ EÈÏ‡ ÏÎ È�ÈÚ" :·e˙kL BÓk¿∆»≈≈…≈∆¿«≈¿«»≈»∆∆»¿»¿ƒ¿««ƒ
˙‡ È˙BÚ¯‰Â ,ÈzÓ‚tL ‰Ó ÈzÓ‚Ùe ,ÈzÏ˜ÏwM ‰Ó ÈzÏ˜Ï˜Â ,È˙ÈNÚM ‰Ó È˙ÈNÚL∆»ƒƒ«∆»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ«∆»«¿ƒ«¬≈ƒ∆
,‰Ò�¯tÓ „‡Ó ˜BÁ¯ È�‡ ÌÈÚ¯‰ ÈNÚÓ ÈÙÏ ¯L‡ È˙Ò�¯t ˙‡ ÈzÁt˜Â ÈNÚÓ«¬«¿ƒ«¿ƒ∆«¿»»ƒ¬∆¿ƒ«¬«»»ƒ¬ƒ»¿…ƒ«¿»»
,‰Â‰È ÌÈa¯ EÈÓÁ¯ Èk ,EÈ„ÒÁa ÌÏBÚÏ È�·ÊÚz ‡Ï Èk Ea ÁË·‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈∆¿«¿ƒ…««¿≈ƒ¿»«¬»∆ƒ«¬∆«ƒ¿…»
:·e˙kL BÓk ,ÏkÏ ·BË .ÌÈ·BhÏÂ ÌÈÚ¯Ï ·ÈËÓe ·BË ‰z‡Â ,„‡Ó ÌÈa¯ EÈÓÁ «̄¬∆«ƒ¿…¿«»≈ƒ»»ƒ¿«ƒ«…¿∆»
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÊ ‰z‡ ÏB„b‰ E·eË·e ."ÂÈNÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ÏkÏ ‰Â‰È ·BË"¿…»«…¿«¬»«»«¬»¿¿«»«»»∆»»»

.EcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ¯Na ÏÎÏ ÌÁÏ Ô˙B� ‰z‡ ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ÔÁa BlkÀ¿≈¿∆∆¿«¬ƒ«»≈∆∆¿»»»ƒ¿»«¿∆

‡p‡EÈÓÁ¯aeÈ‰È Ï‡Â ,ÈÏÚÙÓk È�ÏÓ‚z Ï‡Â È‡ËÁk ÈnÚ ‰NÚz Ï‡ ,ÌÈa¯‰ »»¿«¬∆»«ƒ««¬∆ƒƒ«¬»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿
‡ÏÓ .„ÈÓ˙ e�ÈÏÚ „¯Bi‰ ·Bh‰ EÚÙLÂ E·eË ÔÈ·e È�Èa ÌÈÏÈc·Ó È˙B�BÂÚ¬««¿ƒƒ≈ƒ≈¿¿ƒ¿¬««≈»≈»ƒ»≈
ÈzÚc eÏaÏ·È Ï‡Â ,È�BÈÚ¯ È�eÏ‰·È Ï‡Â ,˙Ó‡a Ea ÁË·Ï È�ˆn‡Â È�˜fÁ ,ÌÈÓÁ «̄¬ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈ƒƒ¿…«¿∆¡∆¿«¿«¬ƒ«¿«¿«¿«¿¿«¿ƒ
‡¯˜Ó Ìi˜Ï ‰kÊ‡Â .„ÈÓz Ea ıÈn‡Â ˜ÊÁ ÔBÁh·a ˜fÁ˙‰lÓ ÌÈÓeˆÚ‰ È‡ËÁ Èea ƒ̄¬»«»¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»¿«ƒ¿»ƒ¿∆¿∆¿«≈ƒ¿»
¯·b‰ Ce¯a" :¯Ó‡�Â ."ÌÈÓÏBÚ ¯eˆ ‰Â‰È dÈa Èk „Ú È„Ú ‰Â‰Èa eÁËa" :·e˙kL∆»ƒ¿«…»¬≈«ƒ¿»¿…»»ƒ¿∆¡«»«∆∆
¯BpˆÂ ÈÏk ˙BNÚÏ ÔBÁha‰ È„ÈŒÏÚ ‰kÊ‡Â ."BÁË·Ó ‰Â‰È ‰È‰Â ‰Â‰Èa ÁË·È ¯L‡¬∆ƒ¿««…»¿»»¿…»ƒ¿«¿∆¿∆«¿≈«ƒ»«¬¿ƒ¿ƒ
C¯Ëˆ‡L Ì„˜ ÌpÓÊ·e Ì„ÚBÓa Èk¯ˆ ÏÎÂ ‰Ò�¯t‰Â ‰·BË ÚÙM‰ Ïa˜Ï B„È ÏÚ«»¿«≈«∆«»¿««¿»»¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»…∆∆∆¿»≈
,ÌÈpÎ ÈˆÈa „Ú ÌÈÓ‡¯ È�¯wÓ ÏkÏÎÓe Ò�¯ÙÓe Ôf‰ ,e��eÊ e�ÚB¯ e�È·‡ e�È‰Ï‡ ,Ì‰Ï»∆¡…≈»ƒ≈≈«»¿«¿≈¿«¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ«≈≈ƒƒ
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ÌÈeÏz‰ Ïk ˙‡Â È˙Èa È�a Ïk ˙‡Â È˙B‡ ÌpÁ ˙�zÓe „ÒÁ ˙·„�a È�ÏkÏÎÂ È�Ò�¯t«¿¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿∆»«¿ƒ
ÔÙ‡a ,‰ÏB„‚ ‰·Á¯‰·e ¯z‰·e „B·Îa Èk¯ˆ Ïk ÈÏ Ô˙Â .ÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk ˙‡Â Èaƒ¿∆»«ƒ¿ƒ≈«¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿∆≈¿«¿»»¿»¿…∆
˙�zÓ È„ÈÏ ‡Ï È�ÎÈ¯ˆz Ï‡Â .ÏÏk E˙„B·ÚÂ E˙¯BzÓ ‰Ò�¯t‰ È˙B‡ ÏaÏ·z ‡lL∆…¿«¿≈ƒ««¿»»ƒ»¿«¬»¿¿»¿««¿ƒ≈ƒ…ƒ≈«¿«
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰ E„ÈÏ Ì‡ Èk ,Ì˙‡ÂÏ‰ È„ÈÏ ‡ÏÂ Ì„Â ¯Na»»»»¿…ƒ≈«¿»»»ƒƒ¿»¿«¿≈»«¿»«¿»¿»¿»»
E˙¯B˙a „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‰kÊ‡Â .„ÚÂ ÌÏBÚÏ ÏLk� ‡ÏÂ ÌÏk� ‡ÏÂ LB·� ‡lL∆…≈¿…ƒ»≈¿…ƒ»≈¿»»∆¿∆¿∆«¬…»ƒ¿»¿
EnÚ ÏÎÂ e�ÈˆÏÁ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ÈÚ¯Ê Ú¯ÊÂ ÈÚ¯ÊÂ È�‡ ,ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ˙Ó‡a E˙„B·Ú·e«¬»¿∆¡∆»¿≈««¬ƒ¿«¿ƒ¿∆««¿ƒ¿»¿≈¬»≈¿»«¿

:‰ÏÒ ÔÓ‡ .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa≈ƒ¿»≈≈«»¿«»»≈∆»

עזתורה

למל יי הארץוהיה ּכל על ְ ָ ָ ְ ָ ְ ֶ ֶ ַ ָ ָ ָ ֶ 
יד): זכריה

ּׁשאנּוּדהּנה מה ׁשּכל הּוא, הּכלל ְ ִ ֵ ְֶֶַַָָָ
והן הּתפּלה הן ְְִִֵֵַָעֹוׂשים,
מלכּותֹו ׁשּיתּגּלה ּכדי הּוא ְְְִִֵֶֶַַלּמּוד,
ּבחינת הּוא ּפה, ההבל ּכי ְְִִִֶֶֶַַַָיתּברְך.

הּואה', ּבהמׁשכה, הּוא ְְְַַָָוהּקֹול
מתּפּללו',ּבחינת אֹו ּוכׁשּלֹומד ְְְִִֵֵֶַַ

ּבחינת נתּגּלה ּורחימּו, י"הּבדחילּו ְְְְִִִִִֶַַ

י) זה,(תיקון ּבאפן הלכה ּוכׁשּלֹומד ,ְְֲֵֶֶֶָָֹ
ּכל ּוכׁשּלֹומד אחד, עֹולם ְֵֵֶֶָָָּבֹורא
מטרֹוניתא, נעׂשה ְְֲִֶֶַַַַָָהּמּסכּתא,

ּדילּה עלמין הן (בהקדמתוההלכֹות ְְֲִִֵֵַָָ
יד) דף עם.התיקונים ּבלא מלְך אין ּכי .ְִֵֶֶַֹ

– הארץ ּכל על למלְך ה' והיה ְְְֶֶֶֶַָָָָָוזה:
מלכּותֹו: ׁשחסרׁשּנתּגּלה למעּין מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מן חסר המכּון עּקר ּכי ּככּלֹו, רּבֹו ְְִִִֵַַָָָֻֻֻּכאן

אּלּו: ּדברים על ּכלל לעמד זכיתי ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּספר,
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יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּכתב ּתֹורֹות 1 ַ ַ ְ ִ ָהֹוספֹות

Ï"Ê e�a¯ „È ·˙kÓ ˙B¯Bz ˙BÙÒB‰»ƒ¿«««≈«

ה' הפליא תקפ"ד ׁשנת אדר כ"ד ד' יֹום ה' עׂשה הּיֹום  ִ ְ ִ ַ ְ ָ ֲ ָ ָ ַ ֶ(זה
ׁשל ּתכרי הּסמּוכה מעיר אחד איׁש לי הביא ׁשּפתאֹום  ֶ ִ ְ ַ ָ ְ ַ ִ ֵ ָ ֶ ִ ִ ִ ֵ ְ ִ ֶ ָ ִעּמנּו,
מהא"ב קטּנים ּדּפין ּכּמה והם ז"ל, רּבנּו יד מּכתיבת  ָ ֵ ִ ַ ְ ִ ַ ָ ַ ֵ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ִ ְ ִ ִ ָ ְּכתבים
ליּקּוטי ּבּספר נדּפסּו ׁשּכבר מהּתֹורֹות ּדּפים וּכּמה  ֵ ִ ֶ ֵ ַ ְ ְ ִ ָ ְ ֶ ַ ֵ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ָהראׁשֹון
ענינים וכּמה נֹוספים ּדברים ּכּמה ּבהם יׁש אך הראׁשֹון,  ִ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ְ ָ ַ ֶ ָ ֵ ַ ִ ָ ַ ֲמֹוהר"ן

הּנה). אעּתיקם ּכן על קצת, אחר ּובסגנֹון לׁשֹון  ָ ֵ ָ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ְ ֵ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ְּבׁשּנּוי

ׁשהּקלּפֹותּכׁשרֹואה אדם ְ ֶ ֶ ְִֶַָָ
ּגֹוברים ְְֲִַַוהּתאוֹות
ידי ועל יתעּנה, אזי ְְְֲִֵֶַַַָָעליו,
הּוא ּבריְך קדׁשא נזּדּוגּו ְְְֲִִִַַַָֻהּתענית
ּכדי ּבאחֹור, אחֹור ְְְְִֵֵָָּוׁשכינתיּה
וזהּו ּבאחֹוריים. יאחזּו ְֲֲִֶֶַַֹֹׁשּלא
עצמֹו את ׁשּמרעיב ְְִֶֶַַר'ע'ב'
רי"ׁש ע"ב, ריׁש אֹותּיֹות ְֲִִֵֵַּבתענית,
ׁשהיא ּדׁשכינתיּה ְְֲִִִִֵֶַאחֹוריים
ׁשם ׁשל אחֹוריים ע"ב ֱֲִִֵֶַֹאלקים,
ידי ׁשעל הרעב ידי ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעצם,
ּבאחֹור אחֹור מזּוגם ְְְֲִַַַָָָהּתענית
ועל ּכּנ"ל, החצֹונים ינקּו ְְִִִֶַַַַֹׁשּלא
ּכי הּדּבּור, נמׁשְך הּתענית ְְִִִִֵַַַַָידי
ּדילּה, מּנגיבה הּגרֹון ְְְִִִִֵֵַַַָָנתלחלח
ּובא ּגרֹוני" "נחר מּבחינת ְְְִִִִֵַַָויֹוצא

ואל ּבּגרֹון "קרא ְְְִִַַַָָלבחינת
ּבארץ", רעב "ויהי וזהּו ְְֲִֶֶַַָָָָּתחׂשְך",
"וּירד הּתענית ידי על ְְֲִֵֵֶַַַַַהינּו
ּבחינת אברם מצרימה", ְְְְְִִַַַַָָָאברם
מיצר המלחלחים החסדים ְְְֲִִִֵַַַַַָמים
ונסֹוע "הלֹוְך ּבבחינת ְְִִַַַָָָהּגרֹון
הֹולכים ׁשהחסדים ְְֲִִֶֶַַָָהּנגּבה"
והקליּפֹות ּדילּה, נגיבה ְְְְְְִִִֵַַַָללחלח
ׁשעּקר ערף, ּפרעה ּבחינת ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהם
להם יׁש מאחֹוריים, ְֲִִֵֵֶַָָָיניקתם
הּמׁשקים ׂשר ׂשרים: ְִִַַַָָׁשלׁש
עיקר ׁשהם וטּבחים, ְְְִִִֵַַָָוהאֹופים
ורידין, וׁשט קנה ׁשהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתאוֹות,
ּוׁשתּיה, אכילה ּתאות ְֲֲִִֵֶַַָָׁשהם
והם ּכּלם, הּתאוֹות ראׁשי ְֵֵֵֶַַַָָֻׁשהם
סמּוכים. מהּגרֹון הּיֹוצא ְְִִֵֵַַַָלהּדּבּור



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ב ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מּמנּה,אבל לינק ּכח להם אין ֲ ָ ִִֵֶֶַָָֹֹ
אפׁשר אי מאחֹוריים ְֲִִִֵֶַָּכי
אחֹוריים נדּבקּו ּכי לינק, ְְֲִִִִֶַָֹלהם
ּומּפנים הּתענית, ידי על ְֲִִִֵַַַַַָּכּנ"ל
מּגדל לינק להם אפׁשר ְִִִֶֶֶָָֹֹאי
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש אבל ֲֶַָָָָָהארה,

חכ ּכחּבגדל להם נֹותן מתֹו ְְֵֶֶַָָָֹֹ
ּכדי ּפניה, מהארת ְְִֵֵֶֶַַָָָלהּׂשיג
ידי ועל מּמּנּה, לינק ְְְְִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתּגּברּו
הּקדׁשה נּצֹוצֹות מהם ּתֹוציא ְִִֵֶֶַָֻזה
)( עת ּבבחינת מּכבר, ּבהם ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
וזה לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְִֶַַָָָָָָׁשּליט
ידי על ּפרעה" ׂשרי אֹותּה ְְְִֵֵַַַָָֹ"וּיראּו
"אל )( אֹותּה" "ויהּללּו ְְֶֶַַָזה
ה' "וינּגע זה ידי על וכּו', ְְְְֵֶַַַַַֹּפרעה"
הֹוצאֹות הינּו ּפרעה" ְְֵַַָֹּבית
ידי ועל הּקדׁשה, ְְְִֵַַָֻנּצֹוצֹות
על לחלּוחית נתֹוסף ְִִִֵַַַהנּצֹוצֹות
היטיב "ּולאברהם וזה ְְְְִִֵֶַַָָלחלּוחית,
החן "ׁשקר וזה ּכנ"ל, ְֲֵֶֶֶַַַַָּבעבּורּה"
הּקלּפֹות, ׁשהם הּיפי" ְְִִֵֶֶֶַַֹוהבל
ּתתהּלל": היא ה' יראת ְְִִִִַַָָ"אּׁשה
הּׁשכינה, את מהּללים ְְְִִֵֶֶַַָׁשהם
(ׂשרי) אֹותּה "ויהּללּו ְְְִִַַַַָָּבבחינת
"ּתנּו ּבׁשביל ּכּנ"ל, ּפרעה" ְְְִִֶַַַֹאל
להֹוציא ּכדי ידיה", מּפרי ְְְִִִֵֶָָָלּה
ידי ועל ּכנ"ל, הּקדּׁשה ְְְִֵַַַַָֻניּצֹוצֹות

עד ּגדֹולה הארה ּבּה נּתֹוסף ְְִֵֶֶַָָָָזה
ונכנעים הּקלּפֹות ְְְְִִִִֵֶַַָׁשּנתּבּטל
אז ּבבחינת הּקדּׁשה ְְִִַַַַָָֻּתחת
ברּורה ׂשפה עּמים אל ְְִֶֶַָָָאהּפֹוְך
ויהּללּוה וזהּו ׁשכם, ְְְְְְֶֶַַָָלעבדֹו
ּדיקא, מעׂשיה מעׂשיה, ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָּבּׁשערים
רב ׁשּׁשם עׂשּיה מעֹולם ֲֲִִֵֶָָָֹאפילּו
ׁשכם לעבדֹו יתהּפכּו ְְְְְְִִֶַַָהּקליּפֹות
נּצֹוצֹותיה ּכל ּוכשּנתעּלין ְְִִִֶֶֶַָָָאחד,
אחד ׁשכם לעבדֹו ׁשּיתקּיים ְְְְִֵֶֶֶַַָָעד
ּבבחינת האמּונה נׁשלם ְְֱֲִִִַַָָָאזי
לּה ּדלית ׁשּפירתא ְְְִִֵַָָָעּולימתא
ׁשלמּות עּקר ּכי ּכּנ"ל, ְִִִֵֵַַַעינין
על אּלא אינֹו אמּונה ׁשל ְֱִֵֶֶַָָוקּׁשּוט
את מקרבים אחרים ׁשּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַָידי
ּבבחינת ּכנפיה, ּתחת ְְְִִֶַַַַָָָעצמם
הוּו ּדלא ּבקּׁשּוטין ְְְְְִִִַַַָואתקׁשטת
אזי ּבׁשלמּות ּוכׁשאמּונה ְְֱֲִֵֶַַַָּכּנ"ל,
לֹו ּומּתר לתענית צריְך ְֲִִֵַָָֻאין
אמּונה, ּורעה ּבבחינת ְְֱֱִִֵֶַָֹלאכל,
ואכילה אכילה, ּבחינת ְְֲֲִִִֵַַָָּורעה
ּבפנים, ּפנים זּוּוג מעֹורר ְְִִִֵַָָֹהּזאת
לפּקדֹון האכל והיה ְְְִִִֶַָָָָֹּבבחינת
ארץ זּוּוג, ּבחינת ּפּקדֹון ְִִִֶֶֶַָָָלארץ,
ּבחינת ׁשכינה, אמּונה ְְְֱִִִַַָָּבחינת
הּקליּפֹות אין אז ּכי ארץ, ְְִִֵֶֶַָָׁשכן
אפילּו מּמּנּה לינק ְֲִִִִֶָֹיכֹולין
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נתּבּטל אז ּכי ְֲִִִֵֵַַָמאחֹורים
ְִַהּקליּפֹות:

רּותוזה אל ּבעז וּיאמר ּבחינת ְ ֶ ְִֶֶַַַֹֹ
הינּו הלם, ּגׁשי האכל ְְֲִֵֶַָֹֹֹלעת
ידי על ּבפנים ּפנים זּוּוג ְְְִִִִֵַַָָּבחינת
לפי ואחד אחד וכל ְְְֲִִֶֶָָָָאכילה,
האמּונה מּדת את ּתּקּונֹו ְֱִִִֶַַָָּבחינת
הׁשכינה את מיחד ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָּבׁשלמּות
ּברּוְך הּקדֹוׁש עם אמּונה ֱִִֶַָָָׁשהיא
והאמּונה ּבפנים, ּפנים ְְֱִִָָָָהּוא

הּכפירֹותמת ּכל ּבעצמּה ּקנת ְְְְִֶֶַַַָָ
מתחּננת והיא מּקדם ּבֹו ְְִִִֶֶֶֶַָָֹׁשהיה
עליו טֹוב ּוממלצת ְְִֶֶַַָָ(ּוממליץ)
ׁשּימחֹול הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְִִֵֶַָָלפני
המליצה ועּקר יתּברְך. הּׁשם ְְְִִִֵַַַַָָלֹו
יתּברְך הּׁשם את יֹודעים אין ְְִִִֵֵֶַַָּכי
הינּו הּסתּום על הּגלּוי מן ְִֶַַַַָָָאּלא
מּכירים אנּו המגּלֹות הּמּדֹות ְִִִִַַַָֻמן
אדם ּבני יׁש זה ידי ועל ְְְְֵֵֵֶַָָָּגדּולתֹו,
עֹולם ואֹומרים ּבֹו ְְְִִֶָׁשּכֹופרים
ׁשּמֹודים ויׁש נֹוהג, ְְְִִֵֵֶָּכמנהגֹו
ׁשּגם אֹומרים אבל ְְֲִִֶַַָּבמציאּות
מחּיב והעֹולם קדמֹון ְְְַָָָָָֻהעֹולם
מן האֹור חּיּוב ּכמֹו ְְִִִַָהמציאּות
ּכֹופרים זה ידי ועל ְְְִֵֶֶֶַַהּׁשמׁש,
יׁשּנה ׁשּלא אֹומרים ּכי ְְְְִִִֶֶַֹּבמצוֹות
ויׁש מצוֹות, ידי על מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵַָָָּדבר

אבל ּובעבֹודֹות ּבמצוֹות ְְֲֲִִַָמֹודים
וצּורֹות ּכחֹות את ְְִֶֹעֹובדים
הּצּורֹות את ועֹוׂשים ְְִֶֶַעליֹונֹות
לבין ּבינם אמצעים ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּיהיּו
נעׂשים הּכפירֹות וכל ְְֲִִֵַַַָהּבֹורא,
ׁשּמערכת ׁשרֹואים ֲֲִֵֶֶֶֶַַמחמת
מּמעמדם נׁשּתּנים לא ְֲִִִִַַַַָָָֹהּׁשמים
וטֹוב רׁשע לֹו ורע צּדיק ְְְִִַַָָורֹואים
הּוא ּברּוְך ּכׁשהּקדֹוׁש אבל ְֲֶַָָָלֹו,
ּתפּלת ּבׁשביל הּמערכה ְְְֲִִִֵַַַַָָמׁשּדד
המחּדׁש ׁשהּוא מֹודים אזי ְֲִִֵֶַַַַצּדיק
ּכרצֹונֹו העֹולם את ְְְִֶֶַַָָוהמהּוה

ּכרצֹונֹו. העֹולם את ְְִִֶַָָּומנהיג

איתאוזהּו יהּודה, אליו וּיּגׁש ְ ֶ ְִִֵַַָָָ
מלּכא ּתקרּובתא ְְְִַַַָָּבּזֹוהר
ּבריְך קּודׁשא יחּוד הינּו ְְְְְִִַַָָּבמלּכא,
וּיאמר אז ּכנ"ל, ּוׁשכינתיה ְְִֵֶַַַָֹהּוא
ׁשהּׁשכינה הינּו אדֹוני, ּבי ְְֲִִִֵֶַַָָאליו
רחמים, מבּקׁשת האמּונה ְֱֲִִֶֶֶַַָָׁשהיא
ּבאזני ּדבר עבּדָך נא ְְְְֵֵֶַַָָָָידּבר
הּׁשם את מבּקׁשת ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַאדֹוני,
הּזה האיׁש את ׁשיקרב ְְִִֵֶֶֶַַָָָיתּברְך
אֹותּה והעלה אֹותּה ְֱִֵֶֶָָָׁשּתּקן
ּבאזני ּבפנים, ּפנים ְְְְִִִִֵַָָָלבחינת
על ממלצת ׁשהיא הינּו ְְֲִִֶֶֶַַַאדֹוני
עֹוד יעׂשה ׁשּלא הּזה ֲִֶֶֶַַָֹהאיׁש
יתּברְך הּׁשם לבין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָאמצעי
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ידּבר ׁשּלֹו ההצטרכּות ְְְְִֵֶַַָָוכל
יׁשמע ׁשּלא [*אדֹוני] ְְְֲִִֵֶַָֹּבאזני
עליו אּפָך יחר ואל אמצעי, ְְְִִֵֶַַַַָָָאחר
עד זה על ּפנּיֹות מלא ְִֵֶֶַַָָָׁשהיה
לׁשֹון ּכפרעה, ּכמֹוָך ּכי ְְְְִַַָָֹעכׁשיו,
ּכן התּגלּות לפי הינּו ְְְְִִִֵַַַהתּגלּות,
זה ידי ועל ּכּנ"ל אֹותָך ְְְִֵֶַַַַמּכיר

ׁשראהנפ ּכּנ"ל ּבטעּות ל ְֶַַַָָָָ
את הּמנהיגים הּׁשמים ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָּבמערכת
נפל אחד ּכל זה ידי על ְֵֶֶַַָָָָָהעֹולם
אבל ּכּנ"ל, טעּותֹו לפי ְְֲִַַָָָּבטעּות
יֹודּו הּמערכֹות ׁשיּדּוד ידי ְִֵַַַַָעל
ּולעתיד ּומׁשּגיח, ּבּבֹורא ְִִֵֶַַַַָֹהּכל
ּכמֹו הּׁשמים מערכת ְְֲִִֵֶֶַַַַָיתּבּטל
נמלחּו, ּכעׁשן ׁשמים ּכי ְִִִֶֶַָָָָָׁשּכתּוב
יׁש ּכי ּתבל יֹוׁשבי ּכל יּכירּו ְְִִֵֵֵֵַָָואז
עכׁשיו וכן ּומנהיג, ְְְִֵֵַַָּבֹורא
ּבתפּלתֹו ׁשהּצּדיק ְְִִִִֶֶַַָּכׁשרֹואים
אז והּטבע הּמערכה ְְֲֵֶַַַַַָָָמׁשּדד
וזה ּומלֹואה, הארץ ׁשלד' ְְִֶֶֶַָָָמֹודים
ּגֹוזר ּפרעה מה ּכפרעה ְְְֵַַַָֹֹּכמֹוָך
ּכׁשרֹואים הינּו מקּים, ְְְְִֵֵֶַַואינֹו
הּגלּויים הּׁשמים מערכת ְֲִִִֶֶַַַַָׁשּדּוד
ורֹואים ּוגזירתם טבעם ְְְְִִֵָָָָלכל
יֹודעים מּזה נתּבּטל ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּגזרתם
מקּים ואין ּגֹוזר אּתה ְְֵֵֵֶַַַָׁשאף
ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש הּצּדיק ֲִֵֶַַַַָָמחמת

הינּו מבּטל, והּצּדיק ּגֹוזר ְְְִֵֵַַַַהּוא
הּטבע ׁשּגם זה ידי על ְְִֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹודעים
ּברצֹון היא הּׁשמים מערכת ְֲִִֶֶֶַַַָָׁשל
עכׁשיו עד היתה יתּברְך ְְְִֵַַַַָָָָהּׁשם
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ּבּטל ְְִֵַַָָָועכׁשיו
ּתפּלת מחמת ּורצֹונֹו ְְְֲִֵֵַַָּגזרתֹו
נתּבּטל [*זה] מחמת ְֲִִֵֵֶַַַַהּצּדיק
הּׁשמים מערכת ׁשל ֲִֶֶֶֶַַַַָטבע
ׁשאין זמן ּכל אבל לּכל, ְְֲִֵֶַַַָָֹהּגלּויים
אין ּבגלּוי הּטבע ּבּטּול ְִִֵֶַַָרֹואים
זה ידי ועל ּבֹורא ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַיֹודעין
העכּור ׂשכלֹו לפי אחד ּכל ְְִִֶֶֶָָָטֹועה
הּגלּוי מן אּלא יֹודעין אינם ְִִִֵֶַָָָּכי
לעתיד זה ּבׁשביל הּס תּום, ְִִִֶֶֶַָָאל
ּכזבּיֹות האמּונֹות ּכל ְְְֱִִֶַָָֻׁשּיתּבטלּו
ידי על אחד ּבה' הּכל ְְֲִֵֶַַַַָֹויאמינּו
אמּונה ּכי ׁשּבת, יתקרא ְֱִִֵֶַָָָזה
ׁשּבת ּכי ׁשּבת נקרא ְְִִִֵַַָָָּבׁשלמּות
עֹולמֹו את מחּדׁש על ְֵֶֶַַָמֹורה
הּׁשביעי ּובּיֹום ימים ְְִִִֵֶַַָּבׁשׁשת
אמרּו זה ּבׁשביל וּיּנפׁש, ְְִִִֶַַַָָָׁשבת
אפילּו ׁשּבת הּׁשֹומר ּכל ֲֲִֵַַַָָחז"ל
אנֹוׁש ּכדֹור זרה עבֹודה ְֱֲֵָָָעֹובד
אמּונה עּקר ׁשּבת ּכי לֹו, ֱֲִִִַַָָמֹוחלין
וזהּו זרֹות, עבֹודֹות ְְְֲֶַַָָוהׁשּבתת
זה רגל רגליָך, מׁשּבת ּתׁשיב ְִִִֶֶֶֶַַָָאם
הּכפירֹות ּכי אמּונה, ְְֱִִִַַָּבחינת
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רגלי, נטיּו ּכמעט ּבׁשם ְְְְִִֵַָָָָמכּונים
עמדה רגלי ּבׁשם מכֹונה ְְְְְֱִֵַָָָָואמּונה
ּכזבּיֹות אמּונֹות ּכי ְְֱִִִֻבמיׁשֹור,
ּדקדּׁשה, רגלין מּבחינת ְְְְִִִִִַַַָֻיֹונקים
וכּו', ּדרּבנן ּברּכי הני ְְְְִִִֵֵַַָָָּבבחינת
איׁש ּבחינת קדֹוׁשה אמּונה ְְְֱִִַַָָהינּו
הינּו ּברכֹות ּברכֹות, רב ְְְֱַַָָאמּונֹות

ּדרּבנן: ְְִֵַָָּברּכי

ּכלאֹוד וכּו', לבב ּביׁשר ְ ְְֵֶָָֹ
ׁשרׁשם ְֲַַָָהמחלֹוקֹות
מהּמחלֹוקֹות הינּו ְֲֵֵַַַַָמהּתֹורה,

למּטההּתּנ נׁשּתלׁשל אים ְְְִִֵַַַַָָ
ׁשּלא מחלֹוקֹות נעׂשה ֲֲִִֵֶַַַָֹּומהּס יגים
לראֹות וצריְך ׁשמים, ְְְִִִֵַָָלׁשם
לּבֹו יהיה ׁשּלא לּבֹו את ְְְִִִִֶֶֶַֹלהׁשלים
את ׁשיעבֹוד הינּו עליו, ְֲֶֶַַַָָָחלק
ּבכל ּכמאמר יצרין ּבׁשני ְְְְֲִִֵֵַַַָָהּׁשם
ּבבחינת יהיה ׁשּלא וכּו', ְְְְְִִִֶֶַָֹלבבָך
הּיצר ׁשל והמחלֹוקת לּבם. ְֲִֵֶֶֶַַַַָָחלק
הּכפירֹות הן הן האדם ְְִֵֵֵֶַָָָׁשּבלב
מן ּומֹונע האדם על ִִֵֶַַַָָָׁשּמּטיל
ּומחׁשיְך אמּונה ׁשבילי ְֱֲִִֵַָָָָהאדם
על ּתׁשּובֹות מּלהבין ׂשכלֹו ְְְִִִֶַָאת
ללמד זה על ועצה ְְְִִֵֶַַָֹהּכפירֹות,
ישלים זה ידי ועל ְְְְִִֵֶַַּפֹוסקים
ׁשּׁשרׁשֹו ׁשּבּלב הּיצר ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָמחלֹוקת
הם הּפֹוסקים ּכי ּכּנ"ל, ְִִֵֵַַַַָמהּתֹורה

מחלֹוקת ׁשל הּׁשלֹום ְֲִֶֶַַַָּבחינת
ּוכׁשּיעׂשה ׁשּבּגמרא, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָהּתּנאים
אזי ּבּתֹורה הינּו ּבּׁשרׁש ְֲֶַַַַָָֹׁשלֹום
ּגם ואז למּטה ּגם ׁשלֹום ְְֲַַַַָָָָנעׂשה
ואֹותּיֹות אּתֹו, יׁשלים ְְְִִִַָאֹויביו
נֹוטריקֹון זה על מרּמזין ְְְִִֶַַָׁש'ל'ֹו'ם'
ל'אּפיקֹורֹוס, ׁש'ּתׁשיב מ'ה ְֱִִֶֶַַָו'ּדע
ׁשּנזדּכְך הּׁשלֹום עּקר זה ְִִִֵֶֶַַַָּכי
על ּתׁשּובֹות ויֹודע ְְְִֵַַׂשכלֹו
לבב, ּביׁשר אֹודָך וזהּו ְְְִֵֶֶֶַָֹהּכפירֹות,
ּכד אימתי יצרין, ּבׁשני ְְְִִֵֵַַַָָהינּו
על הינּו צדקָך, מׁשּפטי ְְְְְְִִִֵֶַַָּבלמדי
ׁשלֹום ׁשהם ּפֹוסקים לּמּוד ְְִִֵֵֶָידי
ׁשלֹום ידי ועל ּתֹורה ְְְִִֵֶַַָָׁשּבבחינת
לֹו ונפּתח הּכל נׁשלם ְְְִִֶַַָָָֹׁשּבּתֹורה
אּפיקֹורסין [*ל] ְְְִִֶּתׁשּובֹות

ַַּכנ"ל:

הּנ"ל מאמרים הּׁשני  ַ ַ ִ ָ ֲ ַ ֵ ְ ַ ֵ(אלּו
ּבסימן אחת ּבתֹורה  ָ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ִ ְּכלּולים
נסּתרֹות יֹודע וה'  ָ ְ ִ ַ ֵס"ב,
ּגם לׁשנים. ּכאן חּלקן  ַ ִ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ָ ָלּמה
ׁשּמבארין ּדברים הרּבה  ִ ָֹ ְ ֶ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ֵיׁש
ּכאן נכּתבּו ּׁשּלא מה  ָ ְ ְ ִֹ ֶ ַ ָׁשם
ּדברים ּכּמה יׁש  ִ ָ ְ ָ ַ ֵ ֵ ְוכן
ודע ּביֹותר. ּכאן  ַ ְ ֵ ְ ָ ִ ָֹ ְ ֶׁשּמבארין
הּנ"ל ס"ב ּבסימן ׁשם  ַ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ֶׁשּגם
ז"ל רּבינּו לׁשֹון  ַ ֵ ַ ְהּוא
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הּוא ׁשּׁשם רק  ָ ֶ ַ ְ ַ ְּבעצמֹו.
ּבעל ׁשאמר הּקדׁש  ַ ְ ַ ָ ֶ ֶֹ ַ ְלׁשֹונֹו
מאנׁשיו אחד לפני  ָ ָ ֲ ֵ ָ ֶ ֵ ְ ִ ֶּפה
ּכתב והאיׁש הּקדׁש  ַ ָ ִ ָ ְ ֶֹ ַ ְ ִּבלׁשֹון
לׁשֹונֹו הּוא וכאן  ְ ָ ְ ָ ָ ְלפניו
ז"ל רּבינּו ׁשל  ַ ֵ ַ ֶ ָ ִ ְּוכתיבתֹו
נמצא זה ּומחמת  ָ ְ ִ ֶ ַ ֲ ֵ ְ ַ ְּבעצמֹו.
כן ּכי ׁשּנּויים. ּכּמה  ֵ ִ ִ ִ ָ ַ ֶ ֵ ֵּביניהם
ׁשּלעצם ּדרּכֹו  ֶֹ ְ ֶ ְ ַ ָ ְ ָהיתה
הּנֹורא מֹוחֹו רהיטת  ָ ַ ַ ִ ְ ַ ְקדּוׁשת
ענינים ּכּמה מׁשּתּנים  ִ ָ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ְ ִ ָהיּו

להּכתיב וכןמהאמירה ה ֵ ָ ֲ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֵ 
ועֹוד לכתיבה ּכתיבה  ְ ָ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ֵּבין
ׁשּנעלמּו נסּתרֹות ּבזה  ְ ֶ ֶ ֶ ָ ְ ִ ֶ ָ ֵיׁש
עמקּו מאד ּכי  ְ ָֹ ְ ִ ִ ֶ ִמּמּני

 ָ ְ ְ ַמחשבֹותיו)

הכּבדּתי"ּבא אני ּכי ּפרעה אל ְְְֲִִִִֶַַֹֹ
ּכׁשעלה וכּו': לּבֹו" ְְִֶֶָָאת
את לברא הּפׁשּוט ְְִִֶַָֹּברצֹונֹו
לזּולתֹו להיטיב ּכדי ְְִֵֵָָָהעֹולמֹות
אֹורֹו והיה להיטיב מּדתֹו ְְִִִֵָָָּכי
את וצמצם סֹוף לאין ְְְְִִֵֵֵֶַמתּפּׁשט
ּפנּוי חלל ונׁשאר לצדדין ְְְִִִָָָָָאֹורֹו
העֹולמֹות ּכל ּברא החלל ְֶָָָָָָָּובתֹוְך
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּובחכמתֹו, ְְְְִֶָָָּבּדּבּורֹו
ּוכמֹו וכּו', נעׂשּו ׁשמים ד' ְְְֲִִַַַָּבדבר
עׂשית. ּבחכמה ּכּלם ְְִֶָָָָָֻׁשּכתּוב

ּבּׁשם מכּונה הּפנּוי ְְֵֶַַָָָָוהחלל
אֹורֹותיו ּגילה ׁשם ּכי ְִִַָָָֹּפרעה,
היה הּבריאה וקדם ּכְך, ְְִֶַַַָָָָֹאחר
הן הּמּדֹות ּכל יתּברְך ְְִִֵֵַַַָָלהּׁשם
היּו אבל חכמה הן ְֲֲִֵַָָָָרחמים
היּו לא ּכי סֹוף אין ְִִִֵַָֹּבבחינת
עׂשה הּצמצּום ידי ועל ְְְְִִֵַַָָָֻמגּבלים,
עד הּמּדֹות לכל ּגבּול ּכְך ְְִַַַַָָאחר
להבחין יכֹולין אדם ּבני ְְְְְֲִִֵֶַַָָׁשאנחנּו
וההבחנה ורחמנּותֹו, טּובֹו ְְְֲִַַַַָָָמּדת
ׁשהגּביל והחכמה מהּׂשכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהיא

העֹולמֹות. ּובכל ְָָָָּבנּו

רחֹוקיםודע ׁשהם חכמֹות ׁשּיׁש ְ ַ ְְִֵֵֶֶָ
כן ּפי על ואף ְְִֵֵַַַָֻמהּקדׁשה
מעט אלקּות מעט ּבהם ְְֱֵֶַַָֹיׁש
ּבהם ׁשּנפלּו מאֹותּיֹות ְְִֵֶֶָָָֻקדּׁשה,
ׁשּנׁשּברּו עֹולמֹות, ּבריאת ְְְְִִִֶַַָּבׁשעת
ׁשּלא אֹור רּבּוי מחמת ֲִִֵֵֶַַֹהּכלים
ונׁשּברּו האֹור את לסּבל ְְְְְִִֶָָֹיכלּו
הּקליּפֹות מהם ונתהּוה ְְְְְִִֵֶַַָָונפלּו
חסר ּכאן )( מּנּצֹוצי ְִִִֵֵָָָוחּיּותם
ונאבד נחּתְך הּדף חצי ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָהרּבה
הינּו הּצמצּום מן היה החכמה )(ְְְִִַַַָָָָ
ועל הּנ"ל, הּפנּוי ְֵֶַַַַָָָמהחלל
ּבאיה ּכל נאמר ּכאּלּו ְֱֵֶֶַַָָָָָהחכמֹות
הּפנּוי החלל ּכמֹו וכּו' יׁשּובּון ְְְֶַָָָֹלא
ּכן אלקּות אֹור מּׁשם ֱִִֵֶָָֹׁשּפנה
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למצא ּתּוכל לא הּללּו ְְִַַָָֹֹחכמֹות
ואּדרּבא אלקים ׁשּיׁש ְְֱִֵֶַַָָֹׁשם
הּפנּוי, החלל ּכמֹו להפְך ְְִֵֶֶֶַָָָׁשּמֹורין
לסּפר אסּור החכמה ְְְֵַַָָָֹוזאת
ּכי הּדּבּור, ּכח לּה אין ּכי ִִִִֵֶַַָָֹמּמּנה
הּבריאה קדם הּוא הּפנּוי ְִֶֶַַָָָָֹהחלל
ּכח ואין הּדּבּור אֹותּיֹות ְִִֵֵַַֹקֹודם
ּכח ואין ּבּה לדּבר ְְְִֵֵֵַַַָֹּבמדּבר
חכמתֹו צמצם ּכי להבינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָּבּׂשכל
זה ועל ּפנּוי, חלל ׁשּיּׁשאר ְְִֵֵֶֶַָָָָּכדי
ּבמחׁשבה עלה ּכְך ׁשתק ְְֱֲֶַַָָָָָֹנאמר
להבינם ׁשּקׁשים הּדברים על ְֲִִִִֶַַַָָָּכי
ׁשּצריְך ׁשּכן וכל וכּו' ׁשתק ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹנאמר
אבל החכמֹות, מאּלּו ְְֲִֵֵַַָָֹלברח
וכּמה ּכּמה נפלּו ׁשּכבר ְְְֲֵֶַַַָָָָמחמת
הּדֹור לצּדיק הּתר עּמינּו ְְִִֵֵַַַַֻמּבני

ואּדר מׁשה ּבחינת ּבאׁשהּוא ְְְִֶֶַַַָֹ
ּכדי אּלּו ּבחכמֹות לעּין ְְְְְִֵֵֵַָָמצוה
מּׁשּוחה עּמינּו את ְֲִֵֶַַָלהעלֹות
ידי ׁשעל ּתחׂשב ולא ְְֲֲֵֶַַָֹֻעמּקה.
הּללּו ּבחכמֹות הּצּדיק ׁשל ְְִִֶַַַָָעּיּון
הּדבר, הפְך ּבהם להבין ְִֵֶֶַַָָָָיּוכל
מֹופת להביא אפׁשר ׁשּיּוכל ְְְִֵֶֶַַָָהינּו
והּוא העֹולם חּדּוׁש על ְִֵַָָחֹותְך
ויּוכל זה ּכמֹו חכמֹות על ְְְִֶַַַָהּדין
ּולהראֹות אלקּותו ׁשם ְְְֱִַָֹֹלמצא
אפׁשר לא זה ּכי ּדע ְִֶֶַָָָֹטעּותם,

ׁשאז לבא לעתיד עד ִֶֶֶַָָָָֹאּלא
מֹוריָך עֹוד יּכנף ולא ְְִִֵֵֶַָֹיתקּים
חלל ּבמקֹום אפילּו הּכל ְֲִִִֶַָָָֹׁשּיבינּו
הּצמצּום ּבחינת הינּו ְְְִִַַַַָהּפנּוי
אלקּותו הסּתרת ּבחינת ְְֱִֶַַַָֹׁשהּוא
לעתיד יתּגּלה כן ּפי על ְִִִֵֶֶַַַָאף
ׁשּימצאּו ּגדֹולה וידיעה ְְְִִִֵֶֶָָׂשכל
אּלּו, ּבבחינֹות אפילּו ְֱֲִִִֵֹאלקּות
הּצּדיק ׁשל העּיּון עכׁשיו ְֲִִֶַַַָָָאבל
ּבחכמֹות מׁשה ּבחינת ְְְִֶֶַָׁשהּוא
ּכח להכניע ּתֹועלת הּוא ְְִֶֶַַַַָֹהּללּו
רֹוב מחמת הּללּו החכמֹות ְֲֵֶַַַָָׁשל
את ּולהֹוציא הּצּדיק ׁשל ְְִִֶֶַַָֻקדּׁשתֹו
ּדבר כל ּכי מּׁשם, יׂשראל ְְִִִֵֵָָָָָּבני
עֹוסק ּוכׁשהּצּדיק לׁשרׁשֹו ְְְִֵֵֶַַָחֹוׁשק
הּנׁשמֹות ּכל אזי החכמֹות ְְְֲֵַַַָָָּבאּלּו
חֹוׁשקים המבּוכֹות ּבאּלּו ְְְְִֵֶַָׁשּנפלּו
ּבנׁשמת לּדבק ְְְְֲִִִִֵַַָונתלהבים
מּׁשם: אֹותם מֹוציא והּוא ְִִִַַָָהּצּדיק

)( ְֶוזהּו

ׁשּצּוהוזה ּפרעה, אל ּבא ּפרּוׁש ְ ֶ ְִֵֶֶַָֹֹ
להּצּדיק הּוא ּברּוְך ְִַַַָָהּקדֹוׁש
ׁשּיבא מׁשה ּבחינת ְִֶֶֶַָֹֹׁשהּוא
החלל ּבחינת ּפרעה ְְְִִִֶַַַָָֹלבחינת
הכּבדּתי אני ּכי הּנ"ל: ְְֲִִִִַַַַָהּפנּוי
לּבֹו את והסּתרה: לבּוׁש ְְְְִֶַָָלׁשֹון
אֹותֹותי ׁשתי למען עבדיו ְְֲִִֵַַַָָולב
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וצמצם ׁשהסּתיר הינּו ְְְְְְִִִִֵֶַּבקרּבֹו,
אלקּותו את הּוא ּברּוְך ֱֶַָָֹהּקדֹוׁש
ּכדי לצדדין סֹוף אין האֹור ְְִִֵֵֶָָאת
ּכּלּה, הּבריאה ּכְך אחר ְְִִַַַָָָֹֻלברא
הינּו אֹותֹותי ׁשתי למען ְְְִִֶַַַַוזה
ידי על ׁשהיה העֹולמֹות ְְִֵֶַַָָָָּבריאת
ּבאזני ּתסּפר ּולמען ְְְְִֵֵַַַָאֹותּיֹות,
רׁש"י ּפרׁש ּבנָך, ּובן ְְִִִֵֵֶַּבנָך
רחמי ּכאן עד אחר] ְֲֵֵַַַָָ[ּבמקֹום
הּבריאה ידי על ּכי הינּו ְְְִִֵַַַָָָהאב,
ׁשּתבחן ּבהרחמנּות לסּפר ְְְֲִֵֶַַַָָֹּתּוכל
זה ּבאזני, ׂשכלָך. ְְְְְְִֵֶַַָָּבהבחנת
מּלין אזן ּכמֹו הבחנה, ְְְִִִֶַַָָֹּבחינת
מּכח ּבא הּס ּפּור ּכי ְִִִִַַַָֹּתבחן,
ּבהן ׁשּנברא הּדּבּור ְִִִֶֶַָָאֹותּיֹות
ּבאה הבחנה ְַָָָָָָהעֹולמֹות,
ׁשּברא ׁשמֹו יתּברְך ְְְִֵֶַָָָָָמחכמתֹו
הן ּפרעה ועבדי העֹולמֹות, ְְְְֵֵֶַַָָֹּבזה
החכמֹות אּלּו ׁשל ְְֵֶַַַָָההקּדמֹות
האּלּו, להחכמֹות עֹוזרין ְְְִֵֵֶַָָׁשהן
ּכן עבדים ּבלא מלְך ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶָֹּכמֹו
הקּדמֹות, ּבלּתי חכמה ְְְִִֵַָָָאין
הּצמצּום ּבחינת הּוא ְְְִִַַַֹּופרעה
ּבחינת זה ולב הּפנּוי, ְְְִֵֶֶַַָָָוהחלל
והּצמצּום החכמה: ׁשל ְְְִֶַַָָּתֹוכֹו
אי אבל ּבחכמה ּכן ּגם ְְֲִֵַָָָָָהיה
מּׁשם סּלק איְך ּכי להבין, ְְִִִִֵֵֶָָָאפׁשר

ּבבחינת יהיה ׁשּלא חכמתֹו ְְְִִִֶֶַָָֹאֹור
ּכן ּגם הּצמצּום ּגם הּלא סֹוף ְִֵֵַַַַֹאין
ּכאן ׁשאין נמצא חכמתֹו, ידי ְְְִֵֵֶַָָָָעל
אני ּכי וזה מחכמתֹו, ּפנּוי ְְֲִִֵֶָָָָָחלל
הלּבׁשּתי הינּו ְְְְְִִִִַַַהכּבדּתי
ׁשל ותֹוכֹו לב את ְְְְִִֵֶֶַוהסּתרּתי
הּנ"ל החכמֹות ׁשל הּפנּוי ְֶֶַַַַָָָָהחלל
ׁשל ולּבן ּתֹוְך את ְְְְִִִֶֶַָוהלּבׁשּתי
ׁשּום יּוכל ׁשּלא ְֵֶֶַַָֹהקּדמֹותיהם
אדם ׁשאין וזה זאת, להבין ְְִֵֶֶָָָָָֹאדם
הּפנּוי החלל זאת להבין ְִֶַָָָָָֹיכֹול
ּבתֹוכֹו אׂשים ׁשּבתֹוכֹו ּכדי זה ְְְִֵֶֶָָּכל
ׁשתי למען וזה העֹולמֹות, ְְִִֶַַָָָּכל
החכמֹות אלּו אבל וכּו', ְְֲֵַַָָאֹותֹותי
מאֹותּיֹות קדּׁשה מעט ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָֻׁשּיׁש
אדם ּבחינת והם ְְְִִֵַַָָהׁשבּורים
אדם ּבפני ּכקֹוף ׁשהּוא ְְְִִִֵֶָָָּדקליּפה
לידע יּוכל לׁשם נֹופל ְְֵֵֶַַָָָּכשאדם
ידי על יתּברְך הּׁשם את ְְִִֵֵֶַַַָָמּׁשם
לׁשם, ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ְְְִֶַָָָָֻהאֹותּיֹות
התעללּתי אׁשר את ְְְֲִִֶֶֶַַוזהּו:
ואת ׂשחקּתי ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַּבמצרים
[הינּו] )( ּבם אׁשר ְֲֶַַָאֹותֹותי
ּבפני ּכקֹוף ׁשהּוא הּבלּיעל ְְְִִֵֶַַַָָאדם
ׁשמׂשחקין ׂשחֹוק ּכמֹו )( ְְְֲִֶַָָאדם
הּבלּיעל )( גשּפעט נאְך ְְִִֶֶֶַַַָׁשּקֹורין
מה ׁשעֹוׂשה קֹוף ּכמֹו ְֶֶַהּוא
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אֹותֹותי ואת עֹוׂשה )( ְֵֶֶַָָׁשאדם
[וידעּתם] )( ּבם ׂשמּתי ְְֲִִֶֶַַָאׁשר
מי) (ׁשם הינּו ה' אני ְֲִִִַָּכי
(לׁשם) ׁשּנֹופל ְִֵֶֶָ[*ׁשּמי]
ּכּנ"ל, ה' אני ּכי לידע ֲִִֵַַַַ[יּוכל]
אמר ּכה )( לפרעה מׁשה ְְְֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּבא
עּמי ׁשּלח העברים אלקי ְֱִִִֵַַַָֹד'
הינּו העברים, אלקי ְְְְֱִִִֵַַַָֹויעבדּוני,
לצדדין, ׁשּצמצם ואֹורֹו ְְְֱִִִֵֶָֹאלקּותו
עבר לׁשֹון עברים לׁשֹון ְְְְִִֵֶֶוזה
נקראים אנּו זה ׁשם ועל ְְִִֵֶַַָָָָהּנהר,
ּכל מׁשליכים ׁשאנּו ְְִִִִֶַָָעברים
יתּברְך ּבהּׁשם ּודבקים ְְְְִִֵֵַַַָָהחכמֹות
ּבא ּומׁשה לבד, ּבאמּונה ְְֱֶֶַַָָֹלבד
ּכּנ"ל, אֹותֹו להכניע ּכדי ְְְְְִֵַַַַַֹלפרעה
לעּנֹות מאנּת מתי עד ְְֵֵֶַַַָָָוזהּו
עּמי ׁשּלח הּדבר ועּקר ְִִִַַַַַָָָָמּפני,
לׁשלח אּתה מאן אם ּכי ְִִֵֵַַַַַָָּכּנ"ל
ּבגבּוליָך, ארּבה מחר מביא ְְְִִֵֶֶַָָוכּו'

הּצ ּבחינת זה ּכמֹוארּבה מצּום ְְְְִִֶֶַַַ
ּכן ּוביּה מניּה ּדלבּוׁשים ְְִִִֵֵֵֶַארּבה
והלּבׁשת והסּתרת ְְְְְִַַַַַָָהּצמצּום
ּכי הינּו ּוביּה, מיניּה הּוא ְִִֵֵַאֹורֹו
היה [ההלּבׁשה] )( הה ְֲִַַָָָָאפילּו
הּוא אחד הּכל ּכי נמצא ְְְִִֶַָָָָֹּבחכמה,
החלל ׁשל] הּצמצּום [ּדגם )(ְְִֶֶַַָָ

עכׁשיו אבל אלקּותֹו, הּכל ְֱֲַַַָָָֹֹהּפנּוי
להבינֹו, ּבידינּו [יכלת] ְְֲִֵֵֶַָֹ(אין)
)( אומ ּכׁשאנּו ּתכף ְִֵֶֶָּכי
זה אֹורֹו ׁשּסלק ְִִֵֶֶ[אֹומרים]
)( ותכף ׁשם, הּוא אינֹו ּכי ְִֵֵֶֶָמֹורה
ׁשם ׁשּיׁש אֹומרים ְְִֵֶֶָָּכׁשאנּו
הּצמצּום להבין קׁשה ְְְִִֶַָָָָחכמתֹו
אבל חלל, ּכאן אין ּכי ְֲִֵֶָָָָָָוהחלל
עֹוד יּכנף ולא יתקּים ְְִִִֵֵֶַָָֹלעתיד
חּדּוׁש ׁשל ׂשכל ׁשּיתּגּלה ְִִֵֶֶֶֶֶַמֹוריָך
ההסּתרה ׂשכל ְֵֶַַָָָָהעֹולם
הינּו מחר וזה ְְְְִֶַַָָוהּצמצּום,
לקּבל ּולמחר ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָלעתיד,
הינּו מחר מביא וזה ְְְִֵֶַָָָָׂשכרם,
הינּו ּבגבּוליָך, ארּבה ְְְִִֶֶֶַַָלעתיד
הּפנּוי חלל ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶַַָָָּגבּוליָך
הינּו הארּבה לעתיד ׁשם ְְְִִֶֶֶַַַָָָיתּגּלה
ּוביּה, מּניּה ּדלבּוׁשים ּדם )( ְִִִֵֵַה
מחר ּביֹום צדקתי ּבי וענתה ְְְְְִִִֶָָָָָוזה
לעתיד הינּו ׂשכרי, על ּתבא ְְִִִֶַַָָָֹּכי
לי [ויסּביר] ר )( ְְֲִִֶַַיענה
וזה הספיקֹות, ּכל על ְְִֵֵֶַַָּתרּוצים
והסּתרה לבּוׁשין הינּו ְְְְְִִִַַָָָצדקתי
וזה לבׁשּתי, צדק ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָוצמצּום
ׁשּתטען ּכסיל ענה ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַָָוענתה
ּכל על ּתרּוץ לי ְִִֵַָָותׁשיב
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לבּוׁשין ׁשהן צדקתי ְְְִִִֵֵֶַָהספיקֹות,
לבּוׁשין על לי יׁשיבּו הן ְִִִִֵֶַָׁשּלי

יתּברְך. הּׁשם ׁשל ְְְִִֵֶַַַָוהּצמצּום

זהוזהּו ּכל נעׂשה ׁשלפעמים ְ ֶ ְֲִִֶֶַָָָ
הם ּכי הּצּדיקים, ִִִֵֵַַּבין
לאמר ּכּמּובא עֹולמֹות ְִֵַָָֹּבֹוראים
והּצּדיקים וכּו', אּתה עּמי ְְְִִִִַַַַָלצּיֹון
לצד ואחד אחד ּכל נמׁשכים ְְְִִֵֶֶַָָָָהם
לכאן, וזה לכאן מֹוׁשְך זה ְְְֵֶֶֶָָָאחד
לצדדין האֹור צמצּום ּבחינת ְְְְִִִִֶַָָוזה
החלל ּבתֹוְך ׁשּיתהּווה ְְְִֵֶֶֶַָָּכדי
איזהּו החכמים ּבין ְֲִִֵֵֶַַָָהּנׁשאר
אֹומר ּבנֹו ׁשמעֹון וזה ְְְְִִֵֶַהתהּוּות,
ולא החכמים ּבין ּגדלּתי ימי ְְֲִִֵַַַָָָָֹּכל
ּבין מּׁשתיקה, טֹוב לגּוף ְְִִִֵָָָמצאתי
ּבאחדּות ׁשאינם ּדיקא ְְְֲִֵֶַַַָָָהחכמים
וטֹוב אחר, לצד נמׁשְך אחד ְְְְִֵֶַַָָָוכל
ּבחינת הינּו ּכּנ"ל ׁשתיקה ְְְְִִֶַַַַָלזה

ּכּנ ּפה ּכבד ׁשהּוא ׁשעלמׁשה "ל ְֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּנזרקה אּפיקֹורסּות נכנעים ְְְְִִִִֶֶָָָידֹו
ׁשרֹואים מחמת אדם ּבני ְֲִֵֵֶַַָָעל
וזה החכמים, ּבין ְֲֲִֵֶֶַַָמחלֹוקת
חלל ּבחינת זה ׁשּביניהם ְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפרּוד
עּקר הּמדרׁש ולא הּנ"ל, ְְִִַַַַָָָֹהּפנּוי
ּפי על אף הינּו הּמעׂשה, ְֲִֶֶַַַַַָאּלא
היּו ּבאחדּות החכמים היּו ְְֲִִֶַַָָָׁשאם
אבל ּדרׁשֹות, חּדּוׁשי ְְְֲִִֵַָָמחדּׁשים

התּפׁשטּות ּבחינת היּו ׁשאז ְְְִִֶַַַָָּדע
ּובהתּפׁשטּות [סֹוף] אין ְְְִֵַאֹור
אפׁשר אי סֹוף אין ְִֵֶָאֹור
לא וזה התהּוּות, ׁשּום ְְְְִִֶַַֹלהתהּוֹות
הינּו הּמעׂשה אּלא עּקר ְְֲִִֶֶַַַַַָָהּמדרׁש
ּבתֹוְך התהּוּות איזהּו ְְֲִֵֶֶֶַַׁשּיעׂשה
ּדברים הּמרּבה וכל ְְְְִִֶַַַָָהּצמצּום,
הּצמצּום אחר ּכי חטא, ְְִִִֵֵַַַמביא
איזהּו ּדּבּוריהם ידי על ְֲִֵֵֵֶֶַַָנעׂשה
ׂשיחת ידי על ואפּלּו ְְֲִִִֵַַַַהתהּוּות
ׁשּכל מאּלּו ואפּלּו ׁשּלהם, ֲִִֵֵֶֶֶַָָחּולין
החכם חברֹו על ּדּבר ֲִֵֵֶֶַָָָ[אחד]
ּומרּבּוי התהּוּות, איזהּו ְֲִִֵֵֶַַָנעׂשה
התהּוּות ּבא מּזה ְִִִֶַָָּדּבּורם
ׁשּנתהּוה ּכמֹו ְְְִִֶַַָהּקליּפֹות
יכלּו ׁשּלא אֹור מרּבּוי ְְִִֵֶַָֹהּקליּפֹות
ּכן ונׁשּברּו ונפלּו לסּבל ְְְְְְִִִֵֵַָֹהּכלים
החכמים ׁשל ּדּבּורם ֲִִִֵֶַָָמרּבּוי
חכמֹות ּבחינת הינּו חטא ְְְְִִֵֵַַָמביא
ּכּנ"ל, קדּׁשה מעט ּבהם ְְֵֶֶַַַָָֻׁשּיׁש
זה אֹומר אֹומר, ּבנֹו ׁשמעֹון ְְְִֵֵֶֶוזהּו
זה ּבנֹו, ּתסּפר. ּולמען ְְְְִֵֶַַַַּבחינת
ׁשמעֹון, הּנ"ל. רחמנּות ְְֲִִַַַַָּבחינת
ּבחינת הינּו ּבאזני ּבחינת ְְְְְִִֵֶַַַָזה

[ּכּנ"ל:] )( ְַַַָָהבחנה

יד מּכתב מצאתי ּכאן  ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ָ ַ(עד
אל ּבא מהּתֹורה ז"ל  ֶֹ ָ ַ ֵ ַ ֵ ַרּבינּו
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ּבּספר ׁשּנדּפסה  ֶ ֵ ַ ָ ְ ְ ִ ֶֹ ְ ַּפרעה
היּו והּדּפין ס"ד  ָ ִ ַ ַ ְ ָ ִ ְּבסימן
מהּצדדין ּוׂשרּופים  ִ ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ִ ְקרּועים
ּכי נמצא לא מקֹום  ִ ָ ְ ִֹ ָ ֶ ֵ ְּובאיזה
והעּתקּתים ּדף חצי  ִ ְ ַ ֱ ֶ ְ ַ ִ ֲ ִאם
החסר ּובּמקֹום ּבאֹות  ֵ ָ ֶ ָ ַ ְאֹות
)( ּכזה סימן  ֶ ָ ָ ִ ִ ְ ַ ָרׁשמּתי
ׁשּנּכר מקֹומֹות  ַ ִ ֶ ְ ָ ְ ִּובקצת
ׁשני ּבתֹו הּצגּתיו  ֵ ְ ְ ִ ְ ַ ִ ָ ִ ַהחּס רֹון

ּכּנ"ל): לבנה  ַ ַ ָ ֵ ְ ֵ ָ ֲחצאי

ידֹו מּכתיבת מצאתי  ָ ַ ִ ְ ִ ִ ָ ָ ֶזה
ר' אמר מהּתֹורה  ַ ָ ָ ַ ֵ ָ ְ ַהקדֹוׁשה
לאבני ּכׁשּתּגיעּו  ֵ ְ ַ ְ ִ ַ ֶ ְ ָ ִ ֲעקיבא
ּבסימן הּנדּפס טהֹור  ָ ִ ֶ ָ ְ ִ ַ ָ ִ ַׁשיׁש
מצאתי לא א -  ִ ָ ָֹ ַנ"א
ׁשּמצאתי ּומה  ִ ָ ָ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ַההתחלה

וזהּו.  ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ֶהעּתקּתי

ּכי צריְך)( אין טמאה אין אם ִ ְִִֵֵָָֻ
טמאה אל ּכי ְֳִֶָָָֻטהרה,
ׁשּכתּוב ּכמֹו טהרה, ְֳֶַָָָָׁשּיְך
ודרְך טמאֹותיכם, מּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַָֻּוטהרּתם
עצמּה, את לתּקן יכֹולה ְְְֳֵֶַַַָָָָהּטהרה
היא הּׁשקר ׁשהיא ְְִִֶֶֶַַָֻוהּטמאה
עּקר ּכי מאחד, הרחּוק ֲִִִֵֵֶַַָָמחמת
מאחד, הרחּוק מחמת הּוא ֲִֵֵֶַַָָָהרע
נגד הּוא נגּדּיּות הּוא הרע ְִִֶֶֶַָּכי

א ונגּדּיּות אדם, ׁשל ׁשּיְךרצֹונֹו ין ְְְִֵֶֶַָָָ
ׁשאחד ּבׁשנים אּלא ְְִִֶֶֶֶַָָָּבאחד
אין ּבאחד אבל לּׁשני ְְֲִִֵֵֵֶַַָָמתנּגד
הּוא ׁשאחד נמצא נגּדּיּות, ְְִִֶֶֶַָָָׁשּיְך
ּבּיֹום חז"ל ׁשאמרּו וזה ְְֲֶֶַַָטֹוב,
אטּו אחד, ה' יהיה ְִֶֶַָָההּוא
אּלא אחד, הּוא לאו ְִֶֶָָָָָהאידנא
הּטֹוב [*ּכּלֹו] (ּכלא) ִֶַָָֻֻלעתיד
ּכי אמת הּוא ואחד ׁשם, ְֱִֵֶֶַָָעּין
למׁשל אחד, הּוא ְֱֶֶָָָאמת
ּכסף ׁשהּוא ּכסף על ְְִֶֶֶֶֶֶַּכׁשאֹומרים
ּכי רּבים, הם והּׁשקר אמת, ְֱִִֵֶֶֶַַהּוא
זהב ׁשהּוא ּכסף על ְְִֶֶֶֶַָָּכׁשאֹומרים
ׁשהּוא ּכׁשאֹומרים ּגם ׁשקר, ְְִֶֶֶֶַהּוא
ּכׁשאֹומרים ּגם ׁשקר, הּוא ְְְִֶֶֶֶַֹנחׁשת
ׁשקר, ּכּלֹו זה ּדברים ׁשאר ְְִֶֶֶָָָָֻעליו
והּוא אחד הּוא ׁשהאמת ְְֱִֶֶֶָָָנמצא
אמת ׂשפת זה ּובׁשביל ְְֱִִֶֶַטֹוב,
אחד ה' יהיה אז ּכי לעתיד, ְִִִִֶֶֶָָָתּכֹון
הינּו הרע יתּבּטל ְְְִֵַַַָָואז
לא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִֶַַָֹההתנגּדיּות,
זאב וגר וכּו' יׁשחיתּו ולא ְְְְְִֵֵַָָֹירעּו
ּבחינת וזה [ּכבׂש], (ּגדי) ְְְִִִֶֶֶַעם
(הלא) מטּמא טהֹור יּתן ְֲִִֵֵָָֹמי
ימּתק ּכי אחד, ְִֶַָֹֻ[*לא]
הּטהרה, ׁשהיא ּבׁשרׁשּה ְְְֳִֶַַָָָָָֻהּטמאה
יׂשראל ּכׁשהיּו הּבריאה ְְְְִִֵֵֶַָָָוקֹודם
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הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש אצל ְֵֶַַָָֹּבכח
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש עם ְְִַַָָּבאחדּות
ּבכח ׁשהּוא הּבן ּכמֹו ְְְִֵֶַַָֹּכביכֹול
והּוא ההזרעה קֹודם האב ְְֵֵֶַַָָָָאצל
אין ּבוּדאי ואז אביו עם ְְְְִִֵַַַָָּבאחדּות
ואז טמאה ואין ׁשקר ואין ְְְְֵֵֶֶַָָֻרע
אחד וכּלא אמת וכּלא טֹוב ְְֱֶֶָָָָֻֻֻּכלא
אין טהרה אפילּו ּכי קדׁש, ְֲֳִִֵֶָָָֹֻוכּלא
ּכׁשּיׁש ׁשּיְך טהרה לׁשֹון ּכי ְְֳִֵֶַַָָָָׁשּיְך
יׂשראל את ּוכׁשהֹוציא ְְְִִֵֶֶָָֻטמאה,
יצאּו אזי הּפעל אל ְֲִֶַַַַָֹֹמּכח
ּבמנין נתּפסים ּכי אחד ְְְְִִִִִִֶַָָָמּבחינת
והם ׁשנים ׁשם לֹומר ׁשּיְך ְְִִֵַַַָָּכי
עצמם, ּבפני ּבמסּפר ְְְְֱִִִֵֶַָָָנחׁשבים
אל הֹוציא ׁשהּוא הּזאת ְִִֶֶַָֹֻּומּפעּלה
ּכי הּבחירה נעׂשה ְֲִִַַַַָָֹהּפעל
ּדברים ּבׁשני ׁשּיְך ְְְִִִֵַַָָָהּבחירה
ׁשּיְך ּובן אב ׁשנים ׁשהם ְְְִֵֵֶַַַָָָועכׁשיו
ּכי טהֹור ּבחינת וזה ְְְִִִֶַָָּבחירה,
ּובין הּקדּׁשה ּבין היא ְֳִֵֵַַָָָֻהּטהרה
ידי על לעלֹות ויכֹולין ְְֲִִֵַַַָֻהּטמאה
ידי על לקדּׁשה מּטמאה ְְְֳִִֵַַָָָָֻֻהּטהרה
חס וגם ּבטֹוב, ּבֹוחר ְְֵֶַַׁשהּוא
ּבחינת וזה להפְך, להפְך ְְְְְִֵֵֶֶֶַָוׁשלֹום
הּטהרה ּכי לטהר, הּׁשמים ְֳִִֶֶַַַַָָָָֹּכעצם

ּבפניהיא מסּפר ׁשּנעׂשה ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

אל מּכח אֹותנּו ׁשהֹוציא ְִִֶֶַַָֹעצמֹו
ַַֹהּפעל.

הׁשּגחהודע, ידי ׁשעל ְ ַ ְְֵֶַַָָ
הּוא ּברּוְך ֶַָָׁשהּקדֹוׁש
אנחנּו זה ידי על עלינּו ְְְֲִֵֵֶַַַַָמׁשּגיח
אבל ּכח, ּבחינת עּמֹו ְְְֲִִַַַָֹּבאחדּות
וׁשלֹום חס הׁשּגחתֹו ְְְִֵֶַַָָָּכׁשּמסיר
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקר ידי על ְְְֵֶֶֶַַָהינּו
עיני לנגד יּכֹון לא ׁשקרים ְְִִֵֵֶֶַָֹּדֹובר
לתֹוְך יֹורד האדם זה ידי ְְֵֵֶַָָָעל
מאמת הרחֹוק הּגמּור ֱֵֶַַָָָָהרע
הרחּוק. ּבתכלית מאחד ְְִִֵֶַָָָָהרחֹוק
טהֹור, ׁשיׁש אבני ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָוזה
ּובן אב ּכח ּבחינת זה ְִֵֶֶֶַַָֹאבן
רֹועה "מׁשם ּכתרּגּומֹו ְְְִֶַַָָּכחּדא,
הּוא טהֹור וׁשיׁש יׂשראל", ְְִִֵֶֶַָָאבן
ּומּׁשם ּפעל, ּבחינת יׁשּות ְְִִִֵַַַָֹּבחינת
ּומי הּבחירה, ׁשהיא ְֳִִִֶַַָָָהּטהרה
ּולהמׁשיְך להּגיע ְְְִִֶֶַַַׁשרֹוצה
ׁשּיהיה הּיׁשּות לתֹוְך ְְְִֵֶֶַַָהאחּדּות
ּכמֹו הּפעּלה [*אחר] ְְְַַַַָָֻעכׁשיו
זה על עצה הּפעּלה, ְֵֶֶַַָָֹֻקדם
ׁשהּוא מּׁשקר עצמֹו ְְִִֶֶֶֶַֹׁשיׁשמר
ידי על ּכי ּכּנ"ל, מים מים ְְִִִִֵַַַַַַּבחינת
הּוא ואז הׁשּגחתֹו מסיר ְְִֵֶֶַַָָָהּׁשקר
ּבעצמֹו הּוא ואז מאחד, ְְְֶֶַָָָרחֹוק
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ּתסּכנּו ׁשּמא וזה ּפעל, ְְְְִֶֶַַַָֹּבחינת
רב מה וזה ּדיקא, ְְְְְֶֶַַַָָּבעצמכם
ליראיָך, צפנּת אׁשר ְְֲִֵֶֶַָָטּובָך
הּגנּוז לטֹוב זֹוכים זה ְֲִֵֶַַָמחמת
ׁשהּוא ּבְך לחֹוסים ּפעלּת ְֲִֵֶַַַָָָמחמת
הּפעל אל מּכח אֹותם ִִֶַַַָֹֹהֹוציא
נתהּוה הּפעּלה ְְֲִֵַַַָָֻּומחמת
וזה ּכּנ"ל, הּנגּדיּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַונׁשּתלׁשל
היראים ואלּו אדם, ּבני ְְְִֵֵֵֶֶַָָנגד
זה מחמת ּברע ולא ּבּטֹוב ְֲֲֵֶַַַָָֹּבחרּו
לרב וזֹוכים ּבטֹוב ּבאחד ְְְְְְִִֶַָנכללּו
ּכי ּדיקא, הּצפּון הּצפּון ְִַַַָָָטּוב
ׁשני אין הּטֹוב ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָּבאחד

אֹותֹו. ִֶַׁשּיּׂשיג

ּבסגנֹון נדּפסה הּתֹורה  ְ ִ ְ ָ ְ ְ ִ ָ ַֹזאת
וגם י"ג ּבסימן קצת  ַ ְ ָ ִ ְ ָ ְ ֵ ַאחר
ז"ל רּבינּו לׁשֹון הּוא  ַ ֵ ַ ְ ָׁשם
מּפיו ׁשׁשמעּתי מה  ִ ִ ִ ְ ַ ָ ֶ ַ ִ ְּכפי
הּקדׁש ּבלׁשֹון  ֶֹ ַ ְ ִ ָ ַהקדֹוׁש
ספרֹו על יֹוׁשב  ְ ִ ַ ֵ ָ ָ ֶׁשהיה
מּלה לי ואמר  ָ ִ ִ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ַהּנכּתב
אפס הּקדׁש ּבלׁשֹון  ֶ ֶ ֶֹ ַ ְ ִ ָ ִ ְּבמּלה
אמר מעּוטים ּדברים  ַ ָ ִ ְ ִ ָ ְ ֶ ֵאיזה
ואני אׁשּכנז ּבלׁשֹון  ִ ֲ ַ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ִלי
הּקדׁש ּבלׁשֹון  ֶֹ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְּכתבּתים
ׁשּמצאתי הּתֹורה  ִ ָ ָ ֶ ָ ַֹ ְוזאת
ידֹו ּכתיבת היא  ָ ַ ִ ְ ִ ָ ַעּתה

קצת ּביניהם ויׁש  ָ ְ ֶ ֵ ֵ ֵ ְ ְ ַ ְּבעצמֹו
ּכן על וכנ"ל.  ֵ ַ ַ ַ ְ ִ ִׁשּנּויים

וזהּו.  ֶ ְ ִ ְ ַ ֱ ֶהעּתקּתיהּו.
לׁשּכְךאיתא נחית רּוחא ּבּזֹוהר ִ ָ ְִֵַַַָָ

ּבחינת זה הּלב, ְִִֵֶַַחּמּום
ידי על נדיבה רּוח ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָצדקה
ּתאות חמימּות מקררין ְְֲֲִִֶַַָזה
רּוח יבצר ּבחינת וזה ְְְִִֶַַָֹממֹון,
ּתאות ממעט ׁשהרּוח ְְֲִִֵֶַַַַנגידים,
נחית וכד ועׁשירּות, ְְֲִִִַַַָהּנגידּות

מ הּלב ּבחדוהרּוחא ליה קּבל ְְְֵֵֵֶַַָָ
מּׂשא ּבחינת זה ּדליואי, ְְְִִִֵֶַַָָָּדנגּונא
ּבחלקֹו ׁשּׂשמח ּבאמּונה ְְֱֶֶֶַַָָָּומּתן
זה נּגּונא ּכי להעׁשיר, אץ ְְֲִִִֵֶַָָואין
ׂשאּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומּתן, ְְֶַַָָָמּׂשא
זה וחדוה ּתף, ּותנּו ְְְְִֶֶָָֹזמרה
ּבחינת וזה ּבחלקֹו, ְְְְִֵֶֶֶַָׁשּׂשמח
ׁשמקּׁשר קׁשר, לׁשֹון ְְְֵֶֶֶֶַֹקטרת,
[וזה] הרּוח, עם הּלב ְִִֵֶַַָחּמּום
וזה לב, יׂשּמח ּוקטרת ְְְֵֶֶֶֶַַֹׁשמן
ּבאּפָך, קטרה יׂשימּו ְְְִִֶַַָָֹּבחינת
הּנ"ל קטרת ּבחינת ידי ְְְִֵֶֶַַַַֹׁשעל
אּפָך ּבזעת ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַַַנתּבּטל

ַֹּתאכל.

ׁשאזוזה מׁשיח התּגלּות ּבחינת ְ ֶ ְְִִִֶַַַָָ
ּכמֹו הּממֹון חמּדת ְְְִֵֶַַַָיתּבּטל
אלילי איׁש והׁשליכּו ְְֱִִִִֵֶָׁשּכתּוב
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ּבחינת וזה זהבֹו, ואלילי ְְְְְֱִִֵֶַַָּכסּפֹו
זמן וכל ד', מׁשיח אּפינּו ְְְִֵַַַַָרּוח
ׁשל הּזאת הּזרה עבֹודה ֲֵֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
ּבעֹולם, אף חרֹון ּבעֹולם ֲַָָָָָממֹון
זרה עבֹודה ׁשל הּבּטּול ְֲִִֶַָָָּוכפי
ּבעֹולם, חסד יתמּׁשְך ּכן ְִֵֵֶֶַַָָֹהּזאת
חסד ועֹוׂשה ּבחינת ְְְִֶֶֶֶַוזה
הּזה חסד ּוכׁשּיתּגּלה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַלמׁשיחֹו,
הּבית, ּבנין ׁשהּוא הּדעת ְְִִִֵֶַַַַַַַיתמּׁשְך
זמין וימינא ּבּזהר ׁשּכתּוב ְִִִֶַַָָָֹּכמֹו
ּבבחינת מקדׁשא, ּבי ְְְְְִִִֵַַָָלמיבנא
ּכי ּביתָך, אבֹוא חסּדָך ּברב ְְְֲִִֵֶַַָֹואני
ּכמאמר ּבית ּבחינת הּוא ְְֲִִַַַַַַַהּדעת
ּכאּלּו ּדעה ּבֹו ׁשּיׁש מי ְֲִִֵֵֶַָחז"ל
ּכי ּבימיו הּמקּדׁש ּבית ְְְִִִֵַָָָָנבנה
אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין נּתנה ְְִִֵֵַַָּדעת

אֹותּיֹות. ׁשּתי ּבין ְְִִֵֵָּומקּדׁש

הּתֹורהוזה התּגלּות ּבחינת ְ ֶ ְְִִַַַָ
ּכּמּובא לבֹוא ְִֶַָָָׁשּלעתיד
אֹוריתא יתּגּלה ׁשּלעתיד ְְְִִֶֶַַַַָָּבּזֹוהר
עּקר ּכי סתימאה, ְְִִִִַַָָָּדעּתיקא
הּׂשכל, ידי על הּתֹורה ְֵֵֶַַַַַָָקּבלת
עלה ּגּבֹורים עיר ׁשּכתּוב ְִִִֶָָָּכמֹו
ּומי מׁשיח, מׁשה ׁשהּוא ִִֶֶַָָָֹחכם
ּכּנ"ל מׁשיח מׁשה ּבבחינת ְִִִֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשהּוא מי ּגם ּתֹורה, לקּבל ְִֵֶַַַָיּוכל
מׁשה ּבחינת ׁשל הּזאת ְְִֵֶֶַַַַָֹֹּבּמדרגה

יכֹול ּכּנ"ל חכם ּבחינת ְִִַַַַָָָָמׁשיח
ללּמד הּתֹורה הארת ְְְִֵֶַַַַָָלהמׁשיְך
התּגלּות ּכי אדם, ּבני ְְְִִִֵַָָָלׁשאר
ּדאּבא מּיחּודא ּבא ְִִַַָָָָהּתֹורה
ּבני ׁשמע ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶַָָואּמא,
ּתֹורת ּתּטׁש ואל אביָך ְִִַַָָֹמּוסר
נפׁשֹות מהעלאֹות ויחּודם ְְֲִִֵֶַַָָאּמָך,
נּוקבין, מין ּבבחינת ְְְִִִִִֵַַָיׂשראל
הּנפׁשֹות לּקח יכֹול ְְִֶַַָָָָוהחכם

חכם,ּבבח נפׁשֹות ולֹוקח ינת ְְְִִֵַַָָָ
הּתֹורה נֹולד הּיחּוד זה ידי ְְִֵֶַַַָָועל
ּבחינת וזה החּיים, עץ ְְִִִֵֶֶַַַׁשהיא
ולֹוקח חּיים עץ צּדיק ְְִִִֵֵַַַּפרי
החכם ּוכׁשעֹולה חכם, ְְֶֶֶָָָָָנפׁשֹות
עיר ּבבחינת הּנפׁשֹות אּלּו ְְִִִִֵַַָעם
עז ויֹורד ואז חכם עלה ְִִֵַָָָָָֹּגּבֹורים
רצֹון, ּבחינת זה ונפׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָמבטחה,
הּבאים אדם ּבני אלּו ְִֵֵֶַָָָָׁשּכל
יׁש ואחד אחד ּכל הּדֹור ְֲֵֶֶַַַָָָלחכם
ּכל לֹוקח והּצּדיק רצֹון איזהּו ְִֵֵֶַַַָָלֹו
ואחר עּמהם, ועֹולה ְְְִֶֶַַָָהרצֹונֹות
ּבבחינת מבטחה, עז ויֹורד ְְִִִֵֶַַָָֹּכְך
רצֹוא וׁשֹוב, רצֹוא ְַַָָָוהחּיֹות
ּבחזרת וׁשֹוב הּנפׁשֹות ְֲֲִַַַַָָָּבעלּיֹות
הּתֹורה, התּגלּות עם ְְִִַַַָָהּנפׁשֹות
ּדא רצֹוא ּבּזֹוהר ׁשּמּובא ְֶֶַַָָָוזה
ה' ׂש'ר מ'ט"ט ּדא וׁשֹוב ִֵַַַַָָנּוריאל
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מ'ׁש'ה' ּבׁשם רׁשים ּדאיהּו ְְִִִֵֶָָֹּפנים
אּפינּו רּוח ׁשהּוא מׁשיח ְִִֵֶַַַָּדאיהּו
וזה החמימּות, נׁשּתּכְך ידֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָׁשעל
ׁשהּוא מׁשה ּגימטרּיה ְִִֶֶַָָָָֹׁש'כ'כ'ה'
רצֹוא וזהב, ּכסף אליל ְְֱִֵֶֶַָָָמׁשּכְך
ּדא וׁשֹוב הּנפׁש ׁשהּוא רצֹון ֶֶֶַָָָָּדא

הּתֹורה. ׁשּמקּבל ְֵֶֶַַָֹמׁשה

אלקיםוזהּו הּכתּוב ּפרּוׁש ְ ֶ ֱִֵַָֹ
הּבט נא ׁשּוב ְֵַָָצבאֹות
ּכפּול והּלׁשֹון ּוראה, ְְִִֵַַָָָמּׁשמים
ּכי ּדע אבל ּוראה, הּבט ְְֲִִֵֵַַָָלכאֹורה
הראּות ׁשּכח מחמת הראּיה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹעּקר
הּכח וחֹוזר הּנראה ּבדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָֹמּכה
לעינים ההּכאה מחמת ְֲִֵֵַַַַָָָָהראּות
ּבעינים הּנראה הּדבר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָונצטּיר
הּדבר את רֹואים העינים ְִִֵֶַַָָָָואז
את מביא הראּות ּכי ְְִִִֵֶֶַָהּנראה
אבל העינים, לתֹוְך ְֲִֵַַָָָָהּדבר
ואז רחֹוק הּוא הּנראה ְְְִֶֶַָָָָּכׁשּדבר
להּדבר הראּות ּכח ׁשּיּגיע ְְִֵֶַַַַָָָֹקֹודם
האויר ּבתֹוְך נתּפּזר ְְְֲִִִֵֶַַָהּנראה
על ּבהּכאה מּגיע ואין ְְְְִֵֶַַַַָָָונעּכר
חֹוזר אין זה ידי ועל ְְֵֵֵֶַַָָהּדבר
העינים אין ואז לעינים ְְִִֵֵֵַַָָָָהראּות
מחמת הראּות עּקר ּכי ְֲִִִֵַַָרֹואים
הּבט נא ׁשּוב וזה ְֵֶַַַָָָההּכאה,
ׁשּמּביט ההּבטה ׁשּיׁשיב ִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשמים

ידי על יׁשיב עלינּו ְִִִֵֵַַָָָמּׁשמים
ואז לעיניו הראּות יׁשיב ְְְִֵַַָָָָָָההּכאה
הׁשבת ידי על הראּיה ּכי ְְְֲִִֵֵַַָָָּוראה
רצֹוא והחּיֹות ּבחינת וזה ְְְִֶַַַַָָָהּבטה,
ׁשהיא הּתֹורה הינּו ְִֶַַָָוׁשֹוב,
הּבטה ּבבחינת רצֹוא ְִִִַַַַָָָהחּיים,
ּבחינת וׁשֹוב לתּתא, ְְִֵֵַַָָָמעילא
הּנראה ּבדבר הראּות ְְְִֶַַַָָָָהּכאת
ּכי ּבעינים, ונצטּיר לעינים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹונחזר
לטּוׁשה ּכמראה הם ְְְִֵֵֵַַָָהעינים
ׁשעֹומד ּדבר ּכל ּבהם ְִֵֶֶֶֶָָָָָׁשּנתראה
ט'נ'ּת'א' היא והּתֹורה ְְְְִֶַַָָָּכנגּדם,

ּגוונ ּתלת עין,ׁשהם ּובת ּדעינא י ְְְִֵֵֵֶַַַָָ
ּבראׁשית נקראת ׁשהּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָוזה
אּלה ראׁשי ּבת, ּתּמן ראׁשי ֵֵֵֶַַַָָָָּתּמן
הם ׁשהאבֹות אבֹותם ּבית ֲֵֵֵֶָָָָראׁשי
עין, ּבת ּתּמן ּדעינא ּגווני ְְְִֵֵַַַַָָָּתלת
ּתֹורה מביא ּכׁשחכם ְְִִֵֶָָָָנמצא
ּכח ׁשּמביא נמצא לעיל ְְִִֵֵֶַַָָֹּכּמּובא
יתּברְך הּׁשם הׁשּגחת ׁשל ְְְִֵֶַַַַָָָהראּות
ׁשאנחנּו ידי ועל ּכּנ"ל, ְְְֲֵֵֶַַַַָעלינּו
נמצא הּתֹורה אל ְְִִֶַָָקרֹובים
הראּות ּכח אל קרֹובים ְְְֲִֶֶַַָֹׁשאנחנּו
נחזר הראּות ּכח זה ידי ְְְֲֵֶַַַָֹֹועל
אנחנּו ונצטּירים ונתראים ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָלעיניו
הּצֹובאֹות ּכמראֹות ׁשהם ְְְְֵֵֶַַָּבעיניו
העֹולם אּמֹות אבל ְֲִָָָָֻּכביכֹול,
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מהּתֹורה רחֹוקים ׁשהם ְֲִֵֵֵֶַַָמחמת
והׁשגחתֹו מהׁשּגחה רחֹוקים ְְְְִֵֵַַָָָָהם
נמצא ּבהּכאה אליהם מּגיע ְְֲִִֵֵֶַַַָָָאין
ואין לעיניו הראּות נחזר ְְְֲֵֵֵֶַָָֹׁשאין
הׁשּגחתֹו נמצא ּבעיניו, ְְְְְִִִֵַַָָָָנצטּירים
הראּות ּבחצי האּמֹות ְֲִַַָָֻעל
ׁשֹוב ּבבחינת ואין רצֹוא ְְְִִִִֵַַָּבבחינת
הּכאה מחמת הראּות הׁשבת ְֲֲִֵַַַָָָָּכי
קרֹוב ּדבר על אּלא אינֹו ְֵֶַַָָָָָָוהּכאה

רחֹוק. על ְַָֹולא

מעׂשהוזה ּבתענית ׁשּמביא ְ ֶ ְֲֲִִֵֶֶַַ
מצטרְך הוי ּכד יֹונה ְְֲִִֵֵַַָָּדרּבי
הינּו [*למיטרא], ְְְְִַַָָעלמא
יערֹוף ׁשּכתּוב ּכמֹו ְֲֶַַָָלּתֹורה
איזיל אמר הוי לקחי, ְִִִֵֵַַַָָָּכּמטר
זה עּבּור עּבּורה, ּבזּוזי ְְִִִֵֶַָואייתי
זה )( עב רי"ו. ע"ב ְִֶַּבחינת
חמימּות ּבחינת זה רי"ו ְְֲִִִֶַקרירּות
ּתאות ּבחינת זה ּבזּוזי ְְֲִֵֶַַַַַָּכּידּוע,
ּתאות לׁשּכְך ּדאזיל הינּו ְְְֲִֵַַַַָָממֹון,
ּבאתרא קאי והוי הּנ"ל, ְְֵֵֶַַַַָָָממֹון
על הינּו צניעא, ּבאתרא ְְְְֲִִַַַָָָעמיקא
זכה ממֹון ּתאות ׁשּׁשּכְך ְֲִֵֵֶַַָָָידי
ּבחינת ׁשהּוא עמיקא ְְְֲִִֶַַָָלאתרא
מן עמּוקה חּמה ּכמראה ְְֲִֵֶֶַַָָחסד
ּכמֹו יֹום אֹור הּוא וחסד ְְֵֶֶַהּצל,
חסּדֹו, ה' יצּוה יֹומם ְְֶֶַַָָׁשּכתּוב

הּבית לבנין זכה החסד ידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָועל
אתרא וזה ּכּנ"ל, ׂשכל ְְְִִֵֶֶַַַַָלבחינת
הּמקּדׁש ּבית ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָצניעא
ואת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׂשכל, ְְֵֶֶֶֶַָׁשהּוא
מיכסא והוי חכמה, ְְְִִֵֶַָָָצנּועים
לקיחת ּבחינת זה ְְִִֶַַַָׂשּקא,
ּכּנ"ל אֹותם להעלֹות ְְֲַַַַָָהנפׁשֹות
ּוכללּיּות חכם, נפׁשֹות ְְִֵַָָָָלֹוקח
ׂשק ּבׁשם מכּונים הם ְְְְִֵֵַַָהּנפׁשֹות

מּׁשקי מתעּדנים הם ּדנחלאּכי א ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
ּבצחצחֹות והׁשּביע ְְְְְִִִִַַַָּבבחינת
מטרא, אתי זה ידי ועל ְְְְְִֵֵֶַַָָנפׁשָך,
ּכּנ"ל לתּתא ּתֹורה ְְִִֶַַַָָׁשהמׁשיְך

מבטחה. עז ויֹורד ְְִִִֵֶַַָֹּבבחינת

נפׁש,ויׁש ּבבחינת חּיֹות ארּבע ְ ֵ ְְִִֶֶַַַַ
)( ּבּתֹורה חּיֹות ְְַַַַָוארּבע
נׁשר ׁשֹור אריה הּכּס א ְְִִֵֵֶֶַַנֹוׂשאין
[ׁשּבבחינת] )( אריה ְְִִֵֶַַָָאדם,
עם מֹורי אריתי ּבחינת זה ְִִִִִֶֶֶַָנפׁש
מרת ּבחינת זה מֹורי ְְִִִֶַַָָּבׂשמי,
לּה, מרה ונפׁשּה ּבחינת ְְְִֶֶַַָָָָנפׁש,
ּפגם הּנפׁש ּפגם ּבחינת ְְְִֶֶֶַַַַזה
זה ּתאוה ּדבר ּכׁשרֹוצה ְְֲֶֶֶַַָָָהרצֹון,
לנפׁש, ּומרה ּפגם הּוא ְְֶֶַָָָָהרצֹון
לחכם האדם זה ּכׁשּבא ְְְֲֶֶַַַָָָָָועכׁשיו
טֹוב נפׁש עם טֹוב רצֹון עם ִִֶֶַָהּדֹור
הרצֹונֹות ּכל לֹוקח ְְִֵַַַָָוהּצּדיק
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ּכדי לאחד אחד אֹותם ְְְֵֵֶֶָָָולֹוקט
מלּקט ואז ּכּנ"ל אֹותם ְְְֲֵַַַַָָלהעלֹות
ׁשּנפלּו, הּנפׁשֹות הרצֹונֹות ְְְֶַַָָָּגם
לקט לׁשֹון אריה ּבחינת ְְְְִֵֶֶֶַַוזה
עם נפׁש מרת מֹורי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּמלּקט
ׁשּמעלה הּטֹוב הרצֹון עם ְֲִִֶֶַַָָָּבׂשמי
ׁשּבּנפׁש ׁשֹור ּובחינת טֹוב, ְִֵֶֶֶַַַריח
)( ׁשּנתוּס ף המצחצח האֹור ְְְִֵֶֶַַָָֻזה
הּקּבּוץ מחמת] ֲִֵֶֶַַַ[ּבּנפׁש
מאיר ואז הּנפׁש ּפּזּורי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנתקּבץ
ּכי ּביֹותר], [הּנפׁש )(ְִֵֶֶַ
הּנפׁש אזי מאיר אין ְֲִֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהרצֹון
עּקר ּכי רעבה, ונפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָּבבחינת
ּכמֹו האֹור, העּדר מחמת ְְֲֵֵֶַָָָָהרעב
וירעיבָך וּיענָך חז"ל ְְְְְֲִֶַַַַַָׁשאמרּו
[*ׁש] מּכאן הּמן את ְֲִִֶֶַַַָָוּיאכילָך
הּׂשבע עּקר ּכי ׂשבע, אין ִִֵֵַַַַַָָֹהּס ּומא
ועל ּבעיניו ׁשּיראה האֹור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמחמת
נתמּלא אין רֹואה ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶַידי
מראה טֹוב ּכי רצֹונֹו, הינּו ְְְְִֵַַַנפׁשֹו
ּוכׁשּמצחצח נפׁש, מהלְך ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָעינים
ונפׁש אזי האֹור ּבצחצחֹות ְְְְֲֶֶַַַָָנפׁשֹו
ּבבחינת טֹוב מלא ְְִִִֵֵַָרעבה
[נפׁשָך], ּבצחצחֹות ְְְְְִִֶַַַָוהׁשּביע
הסּתּכלּות לׁשֹון ׁשֹור ּבחינת ְְְְְִִֶַַוזה
מהלְך עינים מראה טֹוב ְְֲִִֵֵֵַַַָּבחינת
זה נפׁש ׁשּבבחינת נׁשר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָנפׁש,

הּנפׁש ׁשּנתחּדׁש ְִִֵֶֶֶַַַהחּדּוׁש
זה עיּבּור, ּבבחינת ְֲִִִִֶַַָָּבעלּיתּה
ּכּנׁשר ּתתחּדׁש נׁשר ְְִִֵֶֶֶֶַַַּבחינת
ּבחינת זה ׁשּבּנפׁש אדם ְְְִִֶֶֶֶַַָָָנעּוריכי,
האדם ּכי חּיה, לנפׁש האדם ְְִִֶֶַַָָָָָָָויהי
ּכמֹו ועתירי, מסּכני ְְְְֲִִִֵֵַַּבחינת
ּבצלמנּו אדם נעׂשה ְְֲֵֶֶַַָָָׁשּכתּוב
מסּכני, ּכדמּותנּו ְְְֲִִִֵֵֵעתירי
הם אזי הנפׁשֹות ְְְְֲִֵֶַַַָּוכשּנתלּקטּו
ּגדֹולֹות נפׁשֹות אדם ְְְִִַָָָּבבחינת
ועתירי, מסּכני ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַּוקטּנֹות,
יׁש ּכי ׁשוֹות הרצֹונֹות ּכל לא ְִִֵָָָֹּכי
מי ויׁש ּגדֹול ּדבר ׁשרֹוצה ְִִֵֶֶָָָמי

קטן.ׁשרֹוצ ּדבר ה ֶֶָָָָ

נקראואריה הּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ְ ַ ְ ֵ ְִֶַַָָָ
וׁשֹור מארי, עז מה ְִֵַַָֹעז,
זה ונׁשר יׁשּורּו, ׁשרים ּבחינת ְְִִֶֶֶֶַָָזה
הּתֹורה התחּדׁשּות ְְְִִַַַָּבחינת
ואדם ּכּנׁשר, ּתתחּדׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת
ּכי אדם, הּתֹורה זאת ּבחינת ְִִֶַַָָָֹזה
ּבּה ויׁש וחמּורֹות קּלֹות ְֲֵַַָָּבּה
איברים רמ"ח ׁשלימה ְְִֵֵַָָָקֹומה
החּיֹות ׁשל וכּס א ּגידים, ְְִִִֵֶַַַָוׁשס"ה
החכם נפׁש היא הּנפׁש ִֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
ּבּנפׁשֹות החכם נפׁש ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּכּס ה
ּכי ׂשקא, ּומיכסי ּבבחינת ְְִִִִֵֵַַָָההם
מחמת ּכי מּפנינים היא ְְֲִִִִִֵַָָיקרה



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ יח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

מּלפני היא יקרה, ְְִִִִֶַָָׁשהיא
נעׂשין הּנפׁשֹות וכל ְְְְֲִִִַַָָולפנים,
החּיֹות ׁשל וכּסא אצלּה, ְְְִִֵֶֶַַָלבּוׁשין
עּתיקין ּדברים הם הּתֹורה ְִִִֵֶַַָָׁשל
ּבבחינת יֹומין עּתיק ְִִִִִֶַַָׁשּכּסה
את מכּסים והם עתיק ְְְְִִִֵֶֶַַָולמכּס ה
ואדם הּתֹורה, ּבסּפּורי ְְְִֵַַָָָָעצמם
החכם זה הּכּסא על ִֵֵֶֶַַַָָהּיֹוׁשב
אם ּבבחינת הּנפׁש ּבעל ְִִִֶֶֶַַַַׁשהּוא
ׁשעל ואדם אּתה, נפׁש ְֶֶֶַַַַָָָּבעל
עּתיק הּוא הּתֹורה ׁשל ִִֵֶַַַָהּכּס א
יֹומין ועּתיק ּבבחינת ְְִִִִִַַיֹומין
ּכי הּגּופין הן והאֹופּנים ְִִִִֵַַָָיתיב,
הּגּופים ׁשל פעלֹותיהם ְִִֵֶֶַַֻעּקר
ׁשּבּנפׁש החּיּות מן אּלא ִִֵֶֶֶֶַַָָאינּה
ידי על ּפעּלֹותיה מראה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּנפׁש
ׁשּום לגּוף ואין הּגּוף ְְְֵֵֵַאיברי
ידי על הּכל אּלא עצמית ְְְִֵֶַַַָָֹּתנּועה
הּנפׁש, ּכחֹות ידי על ְֵֶֶֶֶַַַֹהּנפׁש
גּופי הן הן ׁשּבּתֹורה ְִֵֵֵֶַַָואֹופנים
ילכּו ּבלכּתם וזה ְְְְֲֵֶֶָָהלכֹות,
אֹופנים וארּבע יעמדּו, ְְְְְִַַַַַָָּובעמדם
וארּבע יסֹודֹות, ארּבע הן ְְְְֵֶַַַַַׁשּבּגּוף
ארּבע הן ׁשּבּתֹורה ְִֵֶַַַַָאֹופנים
ּומׁשּפְך ספֹוג ּבתלמידים, ְְְְִִִֵַַמּדֹות

ונפה. ְְֶֶַָָמׁשּמרת

חּנהוזה ּבר ּבר רּבה אמר ּפרּוׁש ְ ֶ ֵַַַַַָָָ
יּמא: נחּותי לי ְְִִֵַָָאיׁשּתעּו
לזה הּתֹורה ממׁשיכי ְְְִֵֶַַַָהינּו
תלתא לגלא ּגּלא ּבין ְְֵַַָָָָָָהעֹולם,
ּפרסה מאה תלתא ּפרסה, ְְְֵֵַַָָָָָָמאה
ּבבחינת ׁשהם הּדֹור חכמי ְְִִֵֵֵֶַַַאלּו
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדברים ּבׁשלׁש ְְְִֶָָָָֹמה
ּובגבּורתֹו ּבחכמתֹו יתהּלל ְְְְִִֵַַָָָאל
ּוכתיב וכּו' ּבזאת אם ּכי ְְְְְִִִָֹּובעׁשרֹו
ואּלּו מאה, אּלא מה ּתקרי ְְִֵֵֵֶַַָָאל
הינּו לגלא ּגּלא ּבין הם ְְֲִֵֵַַַַָָָהחכמים
ּבבחינת הּנפׁשֹות ּכל ְְְְִִִַַַָָמחּברים

ּכּנ"ל,ולֹוקח חכם נפׁשֹות ְְֵַַַָָָ
ּבבחינת ּגלּגּלים הם ְְְִִִֵַַַָּונפׁשֹות
חדא זימנא ּכּידּוע: ְֲִִִַַָָָעּגּולים
ׁשהלכנּו הינּו ּבאֹורחא, ְְְְְִֶַַַָָָאזלינן
הּנקרא זּוּוג לעֹורר ְְְְְִִִֵַַָונכנסנּו
ורבעי, ארחי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִִֶַָָאֹורח
ׁשּדלינן הינּו גלא, ְְִִֶַַַַָָָודלינן
עיר ּבבחינת למעלה ְְְְִִִַַַָָהּנפׁשֹות
עלּית עּקר ּכי חכם, עלה ֲִִִִִַַָָָָּגּבֹורים
ּכי ּכּנ"ל החכם ידי על ְְִֵֶַַַַָָָהּנפׁשֹות
ּפרסה, מאה ּתלת ּדגּלא ְְְְֵַַַָָָָורּומא
הּנפׁשֹות התרֹוממּות ְְְְִַַָהינּו
החכם ידי על אּלא אינּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה
ּפרסה, מאה ּתלת ּבחינת ְְְִֵֶַַַָָׁשהּוא
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[*ּבי] (ּכי) ּדחזינן ֲִִֵַַָעד
הינּו זּוטא, ּדכֹוכבא ְְְְְֵַַַָָמרּבעּתיּה
(ּכי) וזה עילאה, זוּוגא ְְִִִֶֶַָָָָֻׁשּגרמנּו
זּוּוג, ּבחינת מרּבעּתיּה ְְְִִֵֵַַַ[*ּבי]
ורבעי, ארחי ׁשנאמר ְְְְֱִִִֶֶַָּכמֹו
זּוּוג ּבׁשעת נקראת ְְְִִִִֵַָּוׁשכינה
ּבּזֹוהר ּכּמּובא זּוטא ְֵַַַָָּכֹוכבי
ּדאתעבידת ּפנחס: ְְְִִִַַָָָָּפרׁשת
רחימּותא מּגֹו זעירא ְְְִִֵָָָנקּודה
ׁשם: עּין ּבעלּה ּבּה אתחּבר ְְִֵֵֶַַַַָָָּכּדין
ּביזרא ּגריוי ארּבעין ּכמבזר ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָּדהוי
ּפנחס ּבפרׁשת ּכּמּובא ְְְְְִַַַָָָָָּדחרדלא
אתעּברת ּכד חּיה ְְְִַַַַַָוהאי
לאֹולדא יכילת ולא ְְְְְִֶַַָָָֹאסּתּתמת
ּכּדין לּה ונׁשיְך נחׁש ּדאתי ְְִִִַַָָָָָעד
ּדמא מינּה ונפיק ְְְְְִִֶַָָָָאתּפתחּת
ּבחינת וזה לדמא, ׁשתית ְְְְִִֶַָָָוהּוא
ּבחינת הינּו ּדחרדלא, ְְְְְְִִַַַָָּביזרא
מינּה ּדנפיק ּכחרּדל ּדם ְְְִִִַַַָָָטּפת
הּזרע, ּבבית הּנׁשיכה ְְֲִֵֵֶַַַַָמחמת
ּכְך ואחר זרע, ּבית ְְִֵֶַַַָָּביזרא
היא הּזאת והֹולדה ְִִַַָָֹאֹולידת
היא הּזאת והּתֹורה ּכּנ"ל ְִַַַַַָָֹהּתֹורה
הינּו יֹום, ארּבעים ּדרְך ְְִֶֶֶֶַַָהֹולכת
ׁשהם חיּותא ׁשאר ְְִֶֶַַָָּבחינת
עׂשרה סטר לכל ְְְֲִַַָָָָארּבעים,
ּובחדׁש ּפנחס ּבפרׁשת ְְִֶַַַָָָָֹכּמּובא

ארּבעין ּבחינת וזה וכּו', ְְְְְִִִֶַַָהראׁשֹון
ואי חּיּותא. ארּבעין ּבחינת ְְְְִִִִִִַַָָּגריוי
מקלינין הּוה טפי ְְִִִֵַַַָָּדלינן
יׁש אׁשר הבל יׁש ּכי ֲֲִֵֵֵֶֶֶָָמהבלא,
ּכמעׂשה להם ׁשּמּגיעים ְֲִִִִֵֶֶַַַָצּדיקים
ועל להפְך, הּדין והּוא ְְְְִִֵֶַַָרׁשעים
נתּפקרּו רּבים הּזה הבל ְְְִִֵֶֶֶַַַידי
וטֹוב רׁשע לֹו ורע צּדיק ְְִִֶַַָָׁשרֹואים
ׁשהעֹולם מחמת זה אבל ֲֲֵֶֶַָָָלֹו,
צּדיקים ואז רּבֹו אחר ְִִִַַַָֻנּדֹון
הּדין והּוא הּדֹור ּבעֹון ְְֲִִִַַַָנתּפסים
נפׁשֹות הרּבה ּדלינן ואי ְְְְִִֵֵֶַַָָלהפְך,
לׁשֹון מקלינין הוי ּבוּדאי ְְְֲִִֵַַַַַאזי
ידי ׁשעל הינּו מהבלא, ְְְֵֵֶַַַָָקּולא
ידי על טֹוב העֹולם רֹוב ְֵֶַָָָָׁשהיה
היה ולא לּצּדיקים טֹוב היה ְִִֶַַָָָָֹזה
על קׁשה ּכְך ּכל הּזה ֶֶֶֶַַָָָהבל

ורמי קלאהּצּדיקים. ּגּלא א ְְִִַַַַָָָָ
מידי ׁשבקית מי ְְֲִִִֵֶַַָלחברתּה
וניתי ׁשטפּתיּה דלא ְְְְְְִֵֵַָָָּבעלמא
ּכְך אחר הינּו וניחרביּה, ְְְֲִֵַַַַָָאנא
חֹוזרֹות הּנפׁשֹות אלּו ְְְֵֶַָָּכׁשּכל
אלּו מעֹוררים ואז הּנ"ל ְְְִִֵֵַַָמעיּבּור
ּומזּכירים לזה זה ואֹומרים ְְְְִִִֵֶֶַָלאּלּו
ׁשבקּת ׁשּמא אחי זה, את ְִֶֶֶֶַָָָָזה
ׁשעדין הּזה ּבעֹולם ּדבר ֲִֵֶֶֶַַָָָָאיזהּו
אּתה ואין עליָך מֹוׁשלת ְִֵֶֶֶַָָהיא
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אנא וניתי עליה, להתגּבר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָיכֹול
הּדבר את אכלה הינּו ְְְִֵֶֶַַַַַָָוניחרביּה
חזי ּפּוק לֹו והׁשיב מּמָך, ְְֲִִִֵֶַהּזה
החכם ׁשהּוא ּדמרְך ְְְֵֶֶָָָָּגבּורתיּה
ּגדֹול ּכחֹו ּכּמה ראה ְֵַַַָָֹהּנ"ל
לית ּדחלא חּוטא ּכמלא ְְְֲִִֵַַָֹּדאפּלּו
ׁשמּואל רּבינּו ּפרׁש ְְֵֵֵֵַַָּדעבר,
אין החּוט רחב ּכמלא ְֲִִֵַַֹֹאפילּו
החֹול, מן חּוץ לצאת ְְִֵֵַָֹיכלּתי
ׁשּמא אֹותי ׁשֹואלת אּתה ִֵֶֶֶַָָּפרּוׁש
לא ׁשעדין ּבעלמא מידי ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹׁשבקּתי
חברּתי ּתדע אֹותּה, ְְֲִִִֵֶַַָּתּקנּתי
הּתאוֹות ּבכל מׁשּקע אני ְְֲֲֲִִֶַַַָָֻׁשעדין
אל החֹול מן יצאתי לא ֲִִִֶַַַָָֹועדין
וזה חּוט, ּכמלא אפילּו ְְֲִִֶֶַֹֹהּקדׁש
אזי ּבחֹול ׁשהּוא ׁשּמי לָך ְְֲִֶֶַַָידּוע
אל לבא יכֹול אין ּבבחינת ְִִֵֶַָָֹהּוא
חּוטא ּכמלא ּבחינת וזה ְְְְִִֶֶַַֹֹהּקדׁש,
ׁשהּוא מי הינּו ּדעבר, לית ְְְֲִֵֶַַָָּדחלא
ידי על חּוט ּכמלא אפילּו ְְְֲִִֵַֹּבחֹול
לבא יכֹול אין ּדעבר לית ְֵֵֶַָָָֹזה
אני ׁשּכן ּכל עּבּור, ְֲִִִִֵֶַָּבבחינת
יכלּתי ׁשּלא ּבחֹול מׁשּקע ְְְֲִִֶֶָָֹֹֻׁשאני
הּקדׁש אל החֹול מן ִֵֶֶַַָֹלצאת
ׁשּכן ּכל החּוט רחב ּכמלא ְֲִִֵֶַַָֹֹאפילּו
הּקדׁש אל לבא ראּוי אני ֲִֵֶֶֶַָָֹֹׁשאין
חזי ּפּוק אבל עּבּור, ְֲֲִִִִַָּבבחינת

החכם ּכח הינּו ּדמרְך, ְְְְֵֶַַָָָָֹּגבּורתיּה
נפׁש ׁשאפּלּו חזק ּכחֹו ּכְך ֲִֶֶֶֶָָָָֹׁשּכל
ונגלה וזה ּבעּבּור, העלה ְְְְֱִִִֶֶֶָָׁשּלי
ּכמֹו חכמה ּבחינת זה ה', ְְְְִֶַָָּכבֹוד
ינחלּו, חכמים ּכבֹוד ְֲִִֶָָָָׁשּכתּוב
ּכמֹו הּמקּדׁש ּבית ְְְִִֵַַָּבחינת
מרֹום ּכבֹוד ּכּסא ִֵֶָָָּׁשּכתּוב
ּכל וראּו זה ידי על ְְִֵֵֶַָָמראׁשֹון,
ּבחינת זה וראּו יחּדיו, ְְְִֶַַָָָָּבׂשר
ראּיה ׁשהיא הּתֹורה ְְִִֶַַַָָָהמׁשכת
זה יחּדיו ּבׂשר ּכל ּכּנ"ל, ְְֶַַַַָָָָָטנּתא
ּכּלם הּנפׁשֹות לקיטת ְְְִִַַַָָֻּבחינת
חכם נפׁשֹות לֹוקח ְְִִֵַַָָָּבבחינת
זה ּכל ּדּבר, ד' ּפי ּכי ִִִֵֶַַָּכּנ"ל,

ּכּנ נדיבה רּוח ידי על "לנעׂשה ְְֲִֵַַַַַָָ
חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ה', ּפי ְְֲִֶֶַָׁשהּוא

צדקה. זֹו ְְִָָּבפיָך

ּפנּו ההר את סֹוב לכם  ְ ָ ָ ֶ ֶ ָ ַרב
צפֹונה  ָ ָ ֶ ָלכם

האדםהּנה את מּפיל הּגדלּות ִ ֵ ְִֶַַַָָָ
והן ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִֵֵַַּומׁשּפילֹו
אם יׂשראל איׁש ּכי ְְִִִִִֵָָּברּוחנּיּות,
יתּברְך ּבהּׁשם ּדבּוק ְְִֵַַָָהּוא
אינֹו אזי הקדֹוׁשה ְֱֲֵֶַַָָּובאמּונתֹו
ולא ּדין ׁשּום עליו לׁשלט ְְִִָָָֹֹיכֹול
יּוכל מי ּכי נפילה, ׁשּום לֹו ְְִִִִֶַָיהיה
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אל קרֹוב הּוא ּבאׁשר ּבֹו ֲִֶֶַַָליגע
הּוא אׁשר מקֹום ּובאיזה ְֲֵֶֶֶֶַָהּמלְך,
ּוממׁשלת אלקים, הר ׁשם ְֱִֶֶֶֶַָֹחֹונה
אם אבל עליו, הּוא ּברּוְך ֲִַָָָָָהּקדֹוׁש
ׁשּנפל הינּו מאמּונה נֹופל ְֱֵֵֶַַָָהּוא
מבּדל הּוא ואּזי ְְְְַַַָֻּבגדלּות
אני אין הּוא ּברּוְך ֲִֵֵַָָמהּקדֹוש
אחד ּבמקֹום לדּור יכֹולין ְְְִֶָָָוהּוא
עליו. ׁשֹורין הּדינין ּכל ְִִִַָָָָואז
מחמת הּגדלּות, לֹו ּבאה ְֲִֵֵַַַַָָּומאין
ּבּפניה, מתּפּלל אֹו לֹומד ְְְִִֵֵֶַָׁשהּוא

ּגדלּות. לידי ּבא זה ְֲִֵֵֶַַָּומחמת

ּברואיתא ּכד הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ְ ִ ָ ַַַַַָ
ּכּדין מאמּונה נפיל ֱִִֵַַָָנׁש
ּומתלהטין מתנֹוצצין ּדינין ְְְֲִִִִִִַָּכל
מתי מצּפים ּתמיד הם ּכי ְִִִֵֵַַָָּביּה,
ּומּיד ּתכף ּכי מאמּונה, ֱִִִֵֵֶָָֹיּפל
ּכפירה. לידי ּבא מאמּונה ְֱִִֵֵֶַָָָָׁשּנפל
ׁשמערּבב ערב ּבחינת נקרא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָוזה
עליו. ׁשֹורין ּדינין ואּזי ְֱִִִַַָָָָהאמּונה,
נטּו ּכי יֹום ּפנה ּכי לנּו אֹוי ְִִֶָָָָוזהּו
ׁשההר נֹודע ּוכבר ערב, ְְִֵֶֶֶַָָָצללי
נקרא ההר ּכי אמּונה, ְְֱִִִָָָָָנקרא
ההר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִֶַָָָָירּוׁשלים,
רׁש"י ּופרׁש והּלבנֹון, הּזה ְְִֵֵֶַַַַָהּטֹוב
והּלבנֹון ירּוׁשלים זה הּטֹוב ְְְִֶַַַָָָָההר
וירּוׁשלים הּמקּדׁש, ּבית ְִִִֵֶַָָָזה

קריה ּׁשּכתּוב ּכמֹו אמּונה, ְְְֱִִֶָָָָנקרא
מאמּונה ּכׁשּנפל ּכן ועל ְְֱֱֵֵֶֶַַָָָָנאמנה,
לידי ּובא ירּוׁשלים ְְִִִֵַַָָָהּנקרא
מחריבי נקרא זה ְְֲִִִֵֶַָָּכפירה
ׁשֹוטטּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִֶַָָירּוׁשלים,
איׁש ּובּקׁשּו ירּוׁשלים ְְְִִַַָּבחּוצֹות
ּכׁשּנֹופל ּכן אם ְֱִֵֵֶָאמּונה,
מחריבי נקרא ְֱֲִִֵֵַָָָמהאמּונה
הפרדתֹו מחמת ְְֲִֵַַַָָָירּוׁשלים
יׂשראל ּובאים יתּברְך, ְְִִִֵֵֵַַָָָמהּׁשם
נתן יתּברְך הּׁשם ּכי ְִִֵַַַַָָָּבּגלּות,
עליֹון ׁשּנקראּו ליׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַָָָמּתנה
על עליֹון ּולתּתָך ׁשּכתּוב ְְְְִֶֶַָּוכמֹו
ּוכׁשחרבה הארץ, ּגֹויי ְְֵֶֶָָָָָּכל
עליֹון ּבחינת אזי ְְְֲִִֶַַַָירּוׁשלים
ּבהנחל ׁשּכתּוב וזהּו ְְְִֵֶֶַַָּבּגֹוים.
ׁשּבחינת ּדהינּו ּגֹוים, ְְְְִִֶֶַַעליֹון
ׁשנתּפרדּו מחמת ּבּגֹוים ְְְֲִִֵֶֶַַָעליֹון
זהּו הּוא. ּברּוְך ֵֶַָָמהּקדֹוׁש
אדם ׁשּבני אדם. ּבני ְְְְִֵֵֶַָָָָּבהפרידֹו
מחמת יתּברְך מהּׁשם ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּנפרדים

ועלהּגד ּבּה ׁשּלמד והּפנּיה לּות ְְְְִֶַַַַַָָָ
אֹותֹו אזי ירּוׁשלים חרבה זה ְְְֲִֵֶַַָָָידי

ּבּגֹוים. עליֹון ְְִִֶַַּבחינת

הּואּכי אם האמּתי האמּונה ִ ֱֲִִִָָָ
ׁשפע מׁשּפעת אזי ְֱֲֶֶֶַַַַַּבאמת
יתּברְך מהּׁשם טּוב וכל ְְְִֵֵַַָָָָּברכה
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מאמין הּוא אם וגם יׂשראל, ְְִִִֵַַַַָעל
אזי יתּברך ּבה' ׁשלימה ְְְֲִֵֶַַַָָָּבאמּונה
ואז יראה יתּברְך מהּׁשם ְְְִִֵֵֵַַָָָָירא
ּכי מהאמּונה, ליּפֹול יכֹול ֱִִֵֵָָָאינֹו
ּוכׁשהיא למּטה היא ְְֱִִֶַָָָהאמּונה
מּמּנה נׁשּפעים אזי ְְֲִִִִֵֶַָָָּבׁשלמּותּה
ּכמֹו והּברכֹות, ההׁשּפעֹות ְְְְַַַָָָּכל
ּברכֹות, רב אמּונה איׁש ְֱִֶַָָָׁשּכתּוב
ּכמֹו ּכי ׂשדה נקרא ּכן ְְְִִֵֶַָָוגם
הּתבּואֹות ּכל ּבֹו ׁשּגדלה ְְֵֶֶַַָָָהּׂשדה
על ּכן הּפרֹות ּכל ּבּה ְְִִֵֵַַָָָונלקטין
הּטֹוב, ּכל הּזאת האמּונה ְֱֵַַָָָֹידי
ּכמֹו ׂשדה ּכן ּגם נקרא ְְְֲִֵֶַַָָֹויעקב
ׂשדה ּכריח ּבני ריח ראה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָׁשּכתּוב
וכל וכּו' לָך ויּתן ה' ּברכֹו ְְְְְֲִֵֵֶָאׁשר
ּכׁשהּוא אבל מתּבטלין, ְְְֲִִִִֶַַָהּדּינין
ּכפירה לידי ּובא מהאמּונה ְֱִִֵֵֵָָָָנֹופל
וכל ירּוׁשלים מחריבי ְְְֲִִִֵַַָָָנקרא
וּיצא וזהּו עליו ׁשֹורין ְִִִֵֵֶַַָָהּדינין
ערב, לפנֹות ּבּׂשדה לׂשּוח ְְִִֶֶֶַַָָָיצחק
הינּו ּדין, ּבחינת הּוא ְְְִִִַַָיצחק
ּבאֹותּה ׁשֹורין ּדינין ְִִִֵַָָאימתי
לפנֹות ׂשדה, הּנקרא ְְְִִִֶַָָָּבחינה
האמּונה ּכׁשמערּבב ּדהינּו ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָערב,
נקרא הּוא אז לכפירה ְְִִִָָָָּובא
יּוכל ּובּמה ירּוׁשלים, ְֲִִֵֶַַַַָמחריבי
ּדהינּו ּבינה, ידי על זאת ְְְְִֵֵַַַָֹלתּקן

הּבֹורא ּבגדלּות ְְְְְִֵֶַַַּכׁשההתּבֹוננּות
ְִַָיתּברְך.

רּבהוזהּו לּבקרים חדׁשים ְ ֶ ְֲִִַַָָָ
ּכׁשעֹומד ּדהינּו ְְְֱֵֶֶַָאמּונתָך,
ּבֹוראֹו לעבֹודת ּבּבקר ְְֲִִֶַַַֹּבזריזּות
הּגדֹול לׁשמֹו ופחד ְְְִִַַַָָָּביראה
מתּבֹונן ּבהיֹותֹו אׁשר ְְְֲִִִֵֶַָיתּברְך
טּובֹו ּבמּדת לֹו ׁשהחזיר ְֱִִֶֶֶַַֹּבּבקר
ּבכל ּתמיד הּנמסרת נׁשמתֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָאת
ופחד הּיראה עליו נֹופל אזי ְֲִֵַַַַָָָָיֹום
ואז יתּברְך הּגדֹול ְְְִִַַָָָמּׁשמֹו
וזה האמּונה. ונתרּבה ְְְֱֲִִֶַַָָָָנתרחבה
אמּונתָך רּבה לּבקרים ְֱֲִִֶַַָָָָחדׁשים
האמּונה. ונתרּבה ְְְֱֲִִֶַַָָָָׁשּנתרחבה
העיּבּור סֹוד הּנקרא ְְִִֶַָָוזהּו
אינֹו ואז המלאה, ּבבטן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּכעצמים
ּכי ּגדלּות, לידי ולבא לּפל ְְִִִֵַָָֹֹיכֹול
האמּונה ונתרחבה נתרּבה ְְְֱֲִִַַָָָָָאז
ואז ירּוׁשלים. הּנקרא ְְְְִִַַַָָָָהקדֹוׁשה

ה ידי נעׂשהעל הּזה התּבֹוננּות ְְְֲִֵֶַַַַָ
ּבנין ירּוׁשלים ְְֲִִִִֵַַַָמּמחריבי
ּבמהרה לבֹוא ּולעתיד ְְִִִֵֶַָָָָירּוׁשלים,
ּדעה הארץ ימּלא אז אמן ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָּבימינּו
ּבכּלֹו, ירּוׁשלים ּבנין יהיה ְְְְְִִִֶַַָָֻואז
זה ּבהתּבֹוננּות עּתה ְְְְִֵֶַָּולעת
ׁשל ירּוׁשלים ּבחינת ּבנין ְְְֲִִִֶַַַַָָנעׂשה
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הּבחינה מּזאת ואחד אחד ְְִִֶֶַָָָָֹּכל
אחד. ְִֶַָָהּנקרא

עֹולםוזאת נקרא הּבחינה ְ ְְִִַָָָֹ
לבא לעתיד ּכי ִִֶַָָָֹהּבא,
ּדעה יהיה אז ּבימינּו ְְְִִֵֵֵֶָָָָּבמהרה
סֹוד נקרא זה ּכי וגם ְְְִִֵֶַָָׁשלימה,
היה לא אׁשר ּדבר ֲִֶָָָָָֹהעיּבּור
ׁשּבת, נקרא הּבא ועֹולם ְְִִֶַַָָָָֹמּקדם,
ּבינה ׁשערי נפּתחין ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵַַַָָָוגם
היכן ּבעצמֹו האדם ְְְְִֵֵַָָָָלהתּבֹונן
ּבחל ּכי עֹומד, הּוא אׁשר ְֲִֵֶַָֹהּמקֹום
יכֹול ואינֹו ּבטרדֹות ְְְִֵָָָֻמׁשּקע
אם אבל הדק, היטב ְְֲִִֵֵֵֵָָלהתּבֹונן
ּבחינת ּדהינּו ׁשּבת ּבחינת לֹו ְְְְִִֵַַַַָיׁש
ּבחינת ּדהינּו הּבא ְְְִַַַָָעֹולם
ׁשעֹומד הּמקֹום היכן ְְִֵֵֶַָָהתּבֹוננּות
מעׂשה עֹוׂשה יהיה ׁשּלא ְֲִֶֶֶֶַָֹׁשם
ּכפינחס ׂשכר ּומבּקׁש ְְְְִִִֵַָָָזמרי
ׁשהּוא הּמקֹום מבין ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַָּדהינּו
עֹומד לפעמים ּכי ְִִִֵֵָעֹומד,
ׁשּבכּלם הּפחּותה ְְְְֵֶַַָָָֻּבמדריגה
ּגדֹול, ּבמקֹום ׁשעֹומד לֹו ְְְִֵֶֶָָונדמה
הינּו ׁשּבת ּבחינת לֹו ּכׁשּיׁש ְְְֲִֵֶַַַָָאבל
עֹומד הּוא היכן ּבעצמֹו ְְְִֵֵֵֶַָׁשּיתּבֹונן
ואינֹו ּבגדלּות נֹופל אינֹו ְְְֲֵֵֵַַאזי
זה ּובׁשביל ּפנחס, ׂשכר ְְְִִִֵֶַָָָמבּקׁש
ּבׁשּבת ּכי ׁשּבת ּבחינת ְְְִִִַַַָָָנקרא

איתא וגם ּבעצמֹו. להתּבֹונן ְְְְְִִֵַַָָיכֹול
ּבת ׁשין ׁשּבת הּקדֹוׁש ִַַַַַָָּבּזֹוהר
עין ּובת ּדעינא ּגונין ְְְִִֵַַַָָּתלת
ׁשּבת נמצא הּׂשכל, עיני ְְִִֵֵֵֶַַַָָּבחינת
ׁשאמר וזה לראֹות. עין ְְְִִִֶֶַַָָנקרא
את לכם נתן ה' ּכי ראּו ְִֶֶֶַָָֹמׁשה
ּבחינת לכם ּכׁשּיׁש ּדהינּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּׁשּבת
היטב ותתּבֹוננּו ּתראּו אז ְְְְִִֵֵַָָׁשּבת
ּׁשּלא ׁשם ׁשאּתם הּמקֹום ֵֶֶֶַַָָָֹהיכן
זמרי מעׂשה עֹוׂשים ְְֲִִִִֶַּתהיּו
ּכן על ּכפנחס, ׂשכר ְְְְִִֵַַָָָּומבקׁשים
אחד ּכל הינּו ּתחּתיו איׁש ְְְִֶַַָָָׁשבּו
ללא עצמֹו ּבעיני יחׁשב ְְְְֵֵֵֵֶַָָֹואחד
עצמֹו ּבעיני שּיחׂשב הינּו ְְְְֲֵֵֶַַַּכלּום,
ּתחת ׁשהּוא הּפחּותה ְְְֵֶַַַַָָּבמדרגה
יכֹול אּתה אין ואם ְְִֵֵַַָָָמדרגתֹו,
ּפנים ּכל על זֹו ענוה לידי ֲִִֵַָָָָָֹלבא
ׁשּלא הינּו מּמקֹומֹו איׁש יצא ְְִִֵֵֶַַֹאל
ּומבּקׁש זמרי מעׂשה עֹוׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַיהא
סֹוב לכם רב וזה ּכפנחס, ְְְִֶֶַָָָָׂשכר
ׁשּבכם הּגדלּות ּדהינּו ההר, ְְְֶֶֶַַַָָָאת
הר הּנקרא האמּונה את ְֱִֵֶַַַָָָהּס ֹובב
ּדינין ׁשֹורין זה ּובׁשביל ְִִִִִֶַַּכּנ"ל
לכ ּפנּו ּתּקנתֹו, ּומה םעליכם, ְֲֵֶֶַַָָָ

אל לכם ׁשּתפנּו הינּו ְְִֶֶֶַָָָצפֹונה,
ּדבר צפֹונה ּבחינת ְְְִֶַַָָָָלבבכם
ּבחינת ׁשּבת ּבחינת ְְִִַַַַָָהּצפּון
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ואז התּבֹוננּות, ּדהינּו הּבא ְְְְְִַַָָָעֹולם
אמן ירּוׁשלים ּבנין נקרא ְְְְִִִִֵֶַַָָָיהיה

ְֵָואמן:

ב' יֹום וכּו' מהרב  ְ ַ ָ ֵ ִ ְ ַ ָ(ׁשמעּתי
קטן). לפרט תקס"ו  ָ ָ ַ ְ ִ ֶ ֵעקב

צריְךּכי אם הּיׂשראלי איׁש ִ ְְִִִִִֵַָ
עצה יׁשאל אזי ְֲִֵֵַַָָָלעצה
הּצּדיקים מּבני אֹו קטּנים ְְִִִִִִֵַַַָמּבנים
ּכי ּברּוחני, והן ּבגׁשמי הן ְְְְְִִִֵֵַָוכּו'
יהיה ּפיהם ועל העצה ּגמר ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשם
ידם ועל ׁשּבעֹולם ּדבר ְֶַָָָָָָָּכל
ּכי ידּוע ּדהּנה הּדינים, ְְְִִִִִֵַַָנמּתקּו
ּבהחכמה הּוא העצה ְְְֵַָָָָמקֹור
ידי על ּומתהּוה ְְְִִֵֵֶַַַַהּמתּפּׁשט
הּכליֹות ידי על ונגמר ְְְְִֵַַַַַָָהּדעת
יֹועצֹות, ׁשהּכליֹות ׁשּכתּוב ְְֲֶֶַָָּכמֹו
ההֹולדה ּכלי הם הּכליֹות ְְִֵֵַַָָָּכי
ּכן ועל הּפעל. אל מּכח ְְִִֵֶַַַַֹֹלהֹוציא
אֹו ּבעצמֹו להּצּדיק ְְְְִִַַַַיׁשאל
זּולת הּצּדיקים ְְִִִֵַַַַלתלמידי
ּכי אמת, צּדיקי ׁשל ְֱִִִִֵֶֶַַַלּתלמידים
אּלא ּבעצה ׁשֹואל אינֹו ְֵֵֵֶָָָָָהאדם
ּכׁשהּוא ּדהינּו לֹו, צר ּכן ְְְִֵֶַַאם
מה יֹודע ואינֹו ּבצרה ְְֵֵַַָָָׁשרּוי
ּופעם ּכְך, ואם ּכְך אם ְֲִִַַַָָלעׂשֹות
אׁשר יֹותר ּדחּוק ּבמקֹום ְֲֵֶָָהּוא
ּוׂשמאל, ימין לנטֹות יכֹול ְְִִֵָָֹאין

להּצּדיק ּבעצה ׁשֹואל ְְְִֵֵֶַַָּוכׁשהּוא
יׁשאל אז עצה, לֹו יּתן הּצּדיק ְִִִֵֵַַַָָָאז
נמּתקה ׁשם ּכי הּצּדיקים ְְְִִִִִֵַַָָלבני
למּטה הם הּדינים ּכי ְִִִֵֵַַָָָהעצה,
הּוא וזה צמצּומים, ְְְְִִִִֶָונקראים
עצה לֹו נֹותן והּצּדיק צר, ְִֵֵַַַָָמקֹום
לאברהם אל חסד ְְְִֵֶֶַַָָּוממׁשיְך
נקראים והם הּיֹועצֹות, ְְְְֲִִֵַַָָלהּכליֹות
וכל ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצּדיקים ְְְִִֵֶַַָָּבני
צבאֹות ה' ונאמר ה', לּמּודי ְְֱִִֵֶַַָָּבניְך
ההּוא הּדין לֹו ּוממּתיק ְִִַַַַָיעץ,
ואפּלּו צר, הּמקֹום לֹו ְֲִִַַַָָּומרחיב
ׁשּמּובא וזהּו הּצּדיקים. ְְִִִֵֶֶַַָמּבני
היא אל חסד ּכי הּקדֹוׁש ִִֵֶֶַַַָּבּזֹוהר
ׁשהּצּדיק הינּו ּדחכמתא, ְְְְִִֶַַַָָָנהירּו
נגמר ידם על הּצּדיקים ּבני ְְִִִֵַַַַָָאֹו
לֹו ּומרחיבין הּדין ונמּתק ְְְִִִִֵַַַָָהעצה
ּדרְך ּבאיזה ויֹודע צר ְְֵֵֶֶֶַַָָהּמקֹום

ֲַֹיהלְך.

ואחרואפּלּו עצה לֹו ּכׁשּנֹותן ַ ֲ ִ ְְֵֵֶַַָ
העצה טֹובה אינּה ֵֵָָָָָּכְך

יׁשאל, כן ּפי על אף ּכיהּזאת ְִִִֵַַַַֹ
אׁשר הּיּס ּורים ּכי נֹודע ְֲִִִֶַָָּכבר
ודינים ּגדֹולים צמצּומים ְְְִִִִִֵָהּמה
רגלין ּבבחינת למּטה ׁשֹורין ְְְְִִִִֵַַַַָוהם
ּכמֹו ארץ ּבחינת ְְְִִִֶֶַַָהּנקראים
רגלי, הדֹום הארץ ְֲֶֶַַָָָּׁשּכתּוב
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אלקּותֹו, התּגלּות הם ְְֱִִִֵַַֹוהּיסּורים
עוֹונֹו ׁשמים יגּלּו ׁשּכתּוב ְְֲִֶַַָָּכמֹו
הינּו וארץ לֹו, מתקֹוממה ְְְְִֶֶֶֶַָָוארץ
מּמנּו נֹוקמת ּדמלכּותא ְְִִֶֶֶַָָּדינא
הדֹום והארץ וזהּו ּברית, ְְְְֲִֶֶַָָנקם
המּתקת מיני ׁשני יׁש אְך ְְְִֵֵֵַַַַַָרגלי.
קֹודם אחת המּתקה ְִִֵַַַַָָהּיּס ּורים,
להמּתיק עליו הּיּסּורין ְְִִִִַַַָָּביאת
והמּתקה עליו, יבֹוא ׁשּלא ְְִֶַַָָָָָֹהּדין
ּולקּבלם להגּביהם ְְְְְִִַַָָָׁשנּיה
לריק. יצאּו ׁשּלא ּבכדי ְְְְִִִֵֵֶָָֹּבׂשמחה
להּצּדיק ּבעצה ׁשֹואל אם ְְְִִֵֵֶַַָוזה
עליו ּבאּו כן ּפי על ְִֵַַָָָואף
יתּברְך ׁשּמהּׁשם ידע ְִִִֵֵֵֶַַַַָהּיּס ּורים
ויגּביהם ויקּבלם הּיּסּורים ְְְִִִִֵֵֵַַַהם
ּבעצה ׁשֹואל אינֹו ואם ְְְְִֵֵֵַָָלמעלה.
מאֹותם להיֹות יּוכל אזי ְְֲִִֵַַַַָלהּצּדיק
ּתסּלף אדם אּולת ּבהם ְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכתּוב

לּבֹו. יזעף ה' ועל ְְְִִַַַּדרּכֹו

לקּבלםועּקר הּיּס ּורים הגּבהת ְ ִ ַ ְְְִִַַַַָָ
וזהּו ׂשמחה ְְְִֶָֹּברב
הם הּיּס ּורים ּכי ְִִִֵַַָָָהמּתקתם,
אחר מאד ּומתּקים ּגדֹולה ְְְִַַָָֹֻטֹובה
ּכי עליו, ּובאּו עברּו ּכבר ְְֲִֶָָָָָאׁשר
ׁשכינתֹו מצמצם יתּברְך ְְְְִִֵֵַַַָָהּׁשם
יתּברְך הּׁשם ּכי הּיּסּורים, ְְִִִִֵַַַָּבתֹוְך
מּיׁשראל ונפׁש נפׁש ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶָָָאֹוהב

עּזה ּובאהבה רּבה ְְֲֲַַַַָָָָּבאהבה
יׂשראל נפׁש על יּסּורים ְְִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּבאּו
לֹו עריבה אינֹו ׁשּלֹו נפׁש ֲֲֵֵֶֶֶַָאזי
נפׁשֹו את הּיּסּורים נטלּו ְְְִִִֶַַָּוכאּלּו
עצמֹו את מצמצם יתּברְך ְְְְְִֵֵֶַַַַָוהּׁשם
לֹו ונֹותן האּלה הּיּסּורים ְְִִֵֵֶַָּבתֹוְך
ּבאהבה הּיּסּורים לקּבל ְְֲִִֵַַַַָֹּכח
טּוב לרב לֹו ׁשּיּגיע ּכדי ְְְִִֵֶַַָֹּובחיּבה
וכן מּדבׁש. מתֹוק ּגדֹול ְְְִֵַָָָָּולדבר
ּכל הלא ּכי ּבדעּתֹו ְְֲֲִַַָֹיחׂשב
ּכלּולים הם ׁשּלי ְִִִִֵֶַהּיּס ּורים
ּוזמּניהם עֹולם ּבהבלי ְְְְִֵֵֶַַָּותלּויים
מהם חסר הּוא עּתה לעת ְֲֵֵֵֶֶַָָאׁשר
חֹוׁשב אם לכלּום חׁשּוב זה ְְִִֵֵֶָואין
הּדברים ּכל ּתכלית ְְְְִִִַַָָּבׂשכלֹו
ּתכליתם, ּומה הּמה מה ְִֵֵַַַָָָהאּלּו
ההם ּבהּיּסּורים יׁש אׁשר ְְֲִִִֵֵֶַָָּובפרט
וׁשהּׁשם אלקּותו ְְֱִֵֶַַֹהתּגלּות
ּבהם עצמֹו את מצמצם ְְְְִֵֶֶַַַָָיתּברְך
מקּבלם אלקּותו ּובׁשביל ְְְֱִִַַַָֹּכּנ"ל
הּיּסּורים ומגּביּה ְְְִִִִַַַָּבׂשמחה
רגלין, ּבבחינת הּדין ְְְִִִִִַַַַממּתיק
הינּו רּקּודין, העלאת ּכמֹו ְְְֲִִַַָָוהּוא
אזי ּבׂשמחה ׁשמקּבלם ידי ְְְְְֲִֵֶַַַָָעל
אׁשר ׁשּלֹו לּיּסּורים ׂשמחה ְֲִִִֶֶַָָֹיבא

ּבר ׁשֹורין ׁשּכתּובהם ּכמֹו גלין, ְְִִֵֶַַָָ
ּוכׁשמכניס רגלי, הדֹום ְְְְֲִֶֶַַַָָוהארץ
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מגּביּה אזי לּיּסּורין ְְֲִִִִַַַַָׂשמחה
ׁשּמעלה רּקּודין, וזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָהרגלין,
על אף הינּו ׂשמחה, מּתֹוְך ְְְִִִַַַַָרגלין
וׁשלֹום חס הּדין ּבא ׁשּכבר כן ְְִִֵֶַַָָָּפי
ּבחינת וזהּו אֹותֹו, מסּלק ְְְִֵֶַַהּוא
יׁשמעּו ׁשהרגלין הינּו ְְְְִִִִֶַַָרּקּודין
ּבׂשמחה ויקּבלּו ְְְְִִִַַָָהּׂשמחה
ואז וירקידּון עצמן את ְְְְְְִִֶַַַָָויגּביהּו

אלקּותֹו. להתגּלּות ְְֱִִַַַֹיּגיע

ּתׁשמעּוןוזה עקב והיה ּפרּוׁש, ְ ֶ ְְִֵֵֶָָָ
ּכל האּלה הּמׁשּפטים ְִִֵֶֶַָָָאת
אּלא אינֹו והיה ׁשנאמר ְֱֵֶֶֶַָָָָמקֹום
עקב ׁשּבחינת הינּו ְְְִִֵֶֶַַָׂשמחה,
ּבחינת ארץ ּבחינת ּדין ְְְִִִִֶֶַַַּבחינת
מאת ׂשמחה, יׁשמעּו ְְְְִִִֵֵַַָרגלין
מאת הינּו האּלה, ְְִִֵֵֵֶַַָָהּמׁשּפטים
הּיסּורים, מאת האּלה ִִִִֵֵֵֶַַָהּדינים
להיֹות יזּכה הּׂשמחה ידי על ְְְְְִִִֵֶַַָָואז
ּדנטר מאן נקרא צּדיק ּכי ְְִִִִַַַַָָצּדיק,
ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִֶַַָּברית
זכי ּברית ּדנטר ּומאן ְְִֵַַָָָָהּקדֹוׁש,
לׁשמֹור צריְך אין ואז ְְְְִִֵַָָלמלכּות,
ּכי הּברית ּבׁשמירת עצמֹו ְְְִִִִֶַַַאת
ּפגם ּכי אֹותֹו, יׁשמר ְְִִֵַַֹהּׁשם
הּוא ּבמקרה וׁשלֹום חס ְְְְִִֶַַָהּברית
ׁשחֹורה מרה ידי על רֹוב ּפי ְְִֵַַָָָעל
לילית מטחֹול נמׁשְך ְְֲִִִִֶָאׁשר

ׁשם אׁשר העפר מיסֹוד ְֲִֶֶָָָָָָהרׁשעה
ּוכׁשמקּבל ׁשחֹורה, הּמרה ְְְֵֶֶַַָָָׂשרׁש
ּתמיד הּוא אזי ּבׂשמחה ְְֲִִִִַַָָהּיּס ּורים
אלקיָך ה' וׁשמר זהּו ְְְֱִֶֶַָָֹּבׂשמחה.
ׁשהּׁשם הינּו הּברית, את ְְְִֵֶֶַַַלָך
ׁשּלֹו, ּברית ינטר ּבעצמֹו ְְְְְִִִֶַַָֹיתּברְך
אלקּותו ׁשּיתּגּלה החסד ְְֱִֶֶֶֶֶַַֹואת
ּכמֹו הּיֹום ּכל אל חסד ְְִֵֶֶֶַַָׁשּינהיר
טּפת ּכי הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ִִֶַַַַָָׁשּכתּוב
ּדאמה, בפּומא מתּגּלה ְְְִִֶֶֶַָָחסד
יכֹולין הּצּדיק ׁשל עצה ידי ְְְִִֵֵֶַַַָועל
הּדין ימּתק ואז זֹו לׂשמחה ְְְְִִַַָָָֹֻלבא
עליו הּיסּורין ּבֹואּו ִִִֶַָָֹמּקדם
לרגלין: ׂשמחה לּתן ְְְִִִִֵַַַָָלהּצּדיק

הׁשלמת הֹוספנּו  ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ ִמּכאן
לליקּוטי הׁשייכים  ֵ ִ ְ ִ ָ ַ ַ ַהּתֹורֹות
ּבחיי ּכבר ׁשנדּפסּו  ֵ ַ ְ ָ ְ ְ ְ ִ ְ ַ ֲמֹוהר"ן

הר"ן. וׁשיחֹות  ַ ַ ִ ְ ַ ַמֹוהר"ן

ק"ט להּתֹורה  ָ ַ ְ ָ ַׁשייך
המתחלת קמא  ֶ ֶ ְ ַ ַ ָ ַ ֵ ִ ְּבליקּוטי

וכּו'. הבל  ְ ֶ ֶ ֶיׁש

יתּברְךמי להּׁשם לׁשּוב ׁשרֹוצה ִ ְְִֵֶֶַַָָ
עצמֹו לעׂשֹות צריְך ְְֲִַַַַָּבוּדאי
ׁשּבאנחה ותדע חדׁשה. ְְֲֲִֵֶַַָָָָָּברּיה
ּבריה עצמֹו את עֹוׂשה ְְֱִֶֶֶֶַָָׁשּנאנח
נח אינֹו האדם ּכי ֲִֵָָָָָָחדׁשה.



יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּכתב ּתֹורֹות 27 ַ ַ ְ ִ ָהֹוספֹות

הּוא עת ּבכל ּכי ְְִִֵֵַָָמהּנׁשימה
הבל ׁשּמֹוציא הינּו ְְִִֶֶֶַַמנׁשים
חּיּותֹו, עּקר וזה הבל ְְִִִֶֶֶַַּומכניס
למעלה. ׁשרׁש לֹו יׁש הּזה ְְְֵֶֶֶֶַַָֹוהבל
ויׁש הּצּדיק ׁשל טֹוב הבל ְִֵֵֶֶֶַַיׁש
והּצּדיק הרׁשע, ׁשל רע ְִֶֶֶַַָָָָהבל
מהּקדּׁשה הבל עת ּבכל ְְְִֵֵֶֶַַָָֻממׁשיְך
מהּטמאה. הבל ממׁשיְך ְְְִֵֶֶַַָָָָֻוהרׁשע

לעׂשֹותנמצא רֹוצה ּכׁשאדם ִ ְ ָ ְֲֶֶַָָ
לראֹות צריְך ְְִִָָּתׁשּובה
ּבֹו. מּלבֹוא הרע הבל ְִִֶֶֶַָָָׁשּיפסיק
הּוא ואנחה יאנח, ּכְך יעׂשה ְֲֲֵֵֶַַַָָָָּבכן
ּוביציאתֹו ּבביאתֹו הבל ְֲִִִִֶֶֶַָָׁשּמאריְך
והוי ּבהֹוספה. ההבל ְְֲִֵֶֶַַַָָּוממׁשיְך
רּוחם ּתֹוסף ּכמֹו ְֵַָָָההֹוספה
ּכמֹו מיתה. ּכמֹו הינּו ְְְְִִַָָיגועּון,
ּבאדם נּתֹוסף מיתה ִִֶֶָָָָָֹׁשּקדם
מּמּנּו והֹולְך מת ואחר־ּכְך ְְִֵֵֶַַַָָהרּוח,
ּבֹו נּתֹוסף ּכׁשּנאנח ּכן ְֱִֵֵֶֶַָָהרּוח,
ההבל, מן נפסק ּכְך ואחר ְְִִֶֶֶֶַַַַָָההבל
מּקו עצמֹו את ׁשּמּתיר ְְִִֶֶַַַַהינּו
את ּומקּׁשר הּטמאה ְְֵֶֶֶַַַָֻההבל
הּטהֹור. ההבל לקו ְְֶֶַַַַָעצמֹו
מהבל וחּיּות הבל ְְִֵֵֶֶֶֶַּומקּבל
אנחה ׁשעל־ ידי נמצא ְְֲִֵֶַַָָָָהּטהֹור.
את מּתיר עוֹונֹותיו על ֱֲִֶֶֶַַָָׁשּנאנח

ּומקּׁשר הּטמאה מּׁשרׁש ְְְִֵֶַַַָֹֻעצמֹו
וזה הּקדּׁשה. לׁשרׁש עצמֹו ְְְְֶֶֶַַָֹֻאת
מהּטמאה ׁשּׁשב ּתׁשּובה ְְְִֵֶַַָָָֻּבחינת
חּיּות ׁשּמקּבל נמצא ְְְְִִֵֶַַָָֻלהּקדּׁשה.
ּכי חדׁש, נעׂשה הּגּוף וגם ְֲִֶַַַָָָָחדׁש
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִֵַָָָָאמרּו

נח) ּגּופֹו(ּברכֹות ּכל ׁשֹוברת אנחה : ְֲֶֶָָָָ
ּגּוף ׁשּנעׂשה נמצא אדם ְֲִֶֶֶַָָָׁשל

ָָחדׁש.

ח)ּפרּוׁשוזה אׁשר(קהלת הבל "יׁש : ְ ֶ ֲֵֵֶֶֶֶֶֹ
הינּו וכּו'. הארץ" על ְְֲֶַַַָָָנעׂשה
עברֹות ׁשעֹוׂשים צּדיקים ֲִִִֵֵֶַיׁש
הינּו ההבל, מחמת וזה ְְְֲֵֶֶֶַַַּגדֹולֹות
מעׂשיהם על ֲִֵֶֶַַׁשּתֹוהים
מעׂשיהם על ונאנחּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָהראׁשֹונים
אנחֹותיהם ועל־ ידי ְְְִֵֵֶַַַהּטֹובים
הּטהֹור הבל מּׁשרׁש ְְִִֶֶֶַָֹנפסקּו
והבל הּטמא להבל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָונתקּׁשרּו
להפְך הּדין והּוא החטיאם. ְְְִִֶֶֶֶַַָהּזה
מצוֹות עֹוׂשים ּׁשרׁשעים ְְִִִֶַָמה
זה ּגם הּצּדיקים ּכמעׂשה ְְֲִִֵֶַַַַּגדֹולֹות
ההבל. מחמת זה ּגם הינּו ְֲֵֶֶֶֶַַַַָהבל
על ׁשּנאנחּו אנחה מחמת ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָהינּו
אנחה ועל־ידי הרעים, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמעׂשיהם
ּכמֹו הּטֹוב להבל עצמן ְְְֶֶַַַָָקׁשרּו

לעיל. ְְֵֶַָׁשּכתבנּו



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ כח ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

אֹות רּבנּו לׁשֹון ּכאן  ֵ ַ ְ ָ ַעד
ּבעת ּׁשּכתב מּמה  ֵ ְ ַ ָ ֶ ַ ִ ְּבאֹות

 ְ ַילדּותֹו:
יד מּכתב מצאתי זה  ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ֶ ֵ ְראה
ּבעצמֹו לברכה זכרֹונֹו  ְ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ִ ֵ ַרּבנּו
ּבית לֹו וּיבן הּתֹורה  ִ ָ ֶ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ֵמענין

רס"ו.  ָ ִ ְּבסימן
ּבמצותּדע ּפֹוגמין ּכׁשהעֹולם ַ ְְְְִִֶַָָ

אֹותּה מקּימין ּכׁשאין ְְְִֵֶַָָֻסּכה
חֹולאת אֹו מיתה ּגֹורמין ְֲִִַָָָּכראּוי
חּיים ּבעלי ולׁשאר ְְְֲִִֵֵַַַָלּבהמֹות
ההפרׁש זה ּכי הּפגם. לפי ְְְִִֵֶֶַַַָֹהּכל
חּיים ּבעלי ּובין האדם ּבני ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבין
יֹונקים אדם ּבני ׁשל ׁשפעם ְְְִִִֵֶָָָּכי
חכמינּו ּכמאמר ּבינה, ְְֲֲִִֵַַָָמּמקֹום

לברכה י)זכרֹונם ׁשעׂשה(ּברכֹות : ְְְִִֶָָָָָָ
מה ּבינה, ּבמקֹום ּדּדים ְִִִַַָָלּה
ׁשּׁשפעם ּבעלי־חּיים, ּכן ְֲִִֵֵֵֶֶַַָּׁשאין
ּובחינת הערוה. מּמקֹום ְְְְִִִֶַָָיֹונקים
ּבינה אּמא ּבחינת היא ְִִִִַָָָֻסּכה
יֹונקים ואנּו ּבנהא על ְְְְְִִַָָָָָּדמסככא
אנּו הּמצוה ּובזאת ְְִִֶַָָָֹמּמּנה,
חּיים. ּבעלי ׁשל מּׁשפע ְֲִִִֵֶֶַַַָֻמבּדלים
אזי סּכה ּבמצות ְְְְֲִִֶַַָֻּוכׁשּפֹוגמין
ּבני מּמדרגת על־ ידי־ זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַיֹורדין
מּמקֹום ׁשפע להם ואין ְְִֵֶֶַָָָאדם,
ׁשאר למדרגֹות ויֹורדין ְְְְְִִֵַָָּבינה,

ּבעלי ׁשאר ונּדחין חּיים. ְְֲֲִִִֵֵַַַָָּבעלי
ׁשּבני ּכיון ׁשּלהם, מהּׁשפע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחּיים
ואזי ׁשּלהם, הּׁשפע לֹוקחין ְֲִֶֶֶַַַַָָָאדם
נֹופלים אֹו מתים החּיים ְֲִִִֵֵַַַַהּבעלי
לקיחת לפי הּכל ְְֳִִִַַָָֹּבחלאים
מעט, אם רב אם ׁשּלהם ְִִֶֶֶַַַָָהּׁשפע

ל"ג)וזהּו עׂשה(ּבראׁשית ּולמקנהּו ְְְְִִֵֵֶָָ
חּיים הּוא סּכֹות ּכי הינּו ְִִַַֹֻֻסּכת.
על ׁשּיּׁשארּו חּיים לבעלי ְְֲֲִִִֵֶַַַָוקּיּום
אדם ּוכׁשּבני ּכּנ"ל. ְְְֵֵֶַַַָָָָמדרגתם
על־ ידי־ ּכראּוי, ּבּס ּכֹות ְְִֵַַָָֻיֹוׁשבים
ּובבחינת ּבמדרגתן, הם ְְְִִֵֵֶַַָָזה
ּבחינת היא הּתֹורה ּכי ְִִִַַָָּתֹורה.

א) אּמָך",(מׁשלי ּתֹורת ּתּטׁש "אל : ְִִִֵֶַַֹ
לּב ּתקרא"."אם ב)ינה ּבׁשביל(ׁשם ְְִִִִִַָָָ

עֹוׂשים אנּו לסּכֹות סמּוְך ְִֶָָֻזה
ראׁשי־ סוון וזה ּתֹורה. ְְִִֵֶַָָָׂשמחת
ו'ּיבן ס'ּכֹותה נ'סע ו'יעקב ְֲִֵֶַַַָָֹֻתבֹות
ואנּו ּתֹורה נּתנה ּבסיון ְְְִִִָָָָּכי
מצות על־ידי הּתֹורה ְְְְִֵֵַַַַַָּבמדרגת

לעיל: ּכּנזּכר ְְִֵַָָֻסּכה

ּכראּויּדע סּכה מצוֹות ׁשעל־ ידי ַ ְְִֵֶַָָָֻ
ואינֹו ּבּבנין לעסק לֹו ְְֲִֵַַָָֹֻמּתר
אמרּו ּכי לממֹונֹו לֹו ְְִִַָָמּזיק

לברכה זכרֹונם צ"ג)רּבֹותינּו :(יבמֹות ְְְִִֵַָָָָ

וטעם מתמסּכן. ּבּבנין ְְְְִִֵֵַַַַָָהעֹוסק
הענּיּות ענין מה ּכי ְֲִִִַַָָָָהּדבר



יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּכתב ּתֹורֹות 29 ַ ַ ְ ִ ָהֹוספֹות

מי ּכי הּדבר טעם אְך ְִִֶַַַַַָָלהּבֹונה,
לבנֹות צריְך ּבנין ְְִִִֶֶָָׁשּבֹונה

ׁשּכתּוב ּכמֹו כ"ד)ּבחכמה, :(מׁשלי ְְְְִֵֶָָָ

ּובוּדאי ּבית" יּבנה ְְְִִֶַַָָָָ"ּבחכמה
יתמסּכן לא ּבחכמה ְְְְִֵֶַַָָֹהּבֹונה
ּבֹו ויתקּים יתעּׁשר ְְְְְִִֵֵַַַַָואּדרּבא
ּובדעת וכּו' ּבית יּבנה ְְְְִִֶַַָָָָּבחכמה
ׁשּבֹונה מי אבל יּמלאּו. ְֲֲִִִֶֶָָָחדרים
אֹותֹו מעניׁשין חכמה ְְֲִִַָָֹּבלא
יתּבּזה ועל־ ידי־ זה ְְְֲִִֵֶֶַַַּבענּיּות,

ּבבחינת ט)חכמתֹו "חכמת(קהלת : ְְְִִֶֶַַָָָֹ
מּדה. ּכנגד מּדה ּבזּויה", ְְְִִִֵֶֶַָָָהּמסּכן
הּוא סּכה מצוֹות ְְְִֵַָֻועל־ידי
והּתֹורה ּכּנ"ל ּתֹורה ְְְֵַַַַַָָּבמדרגת
ּבׁשביל החכמֹות ּכל מקֹור ְְְִִִַָָהיא
יׁש ּבוּדאי ּכי לבנֹות, לֹו מּתר ְְִִֵֶַַָֻזה
ויעקב לּדבר וסימן חכמה, ְְְֲִַַָָָָָֹלֹו
מצוֹות על־ ידי וּיבן סּכתה ְְִִֵֶַַַָָֹֻנסע
ראׁשי־ לב לבנֹות, לֹו הּתר ְִֵֵַָָֻֻסּכה
הּתֹורה זֹו לב ּב'ית. ל'ֹו ִֵֵַָָתבֹות
ּכל מלעיני למד מּבראׁשית, ְְִִִֵֵֵֵֶָָּבית
וכּו': הּתֹורה ּכלל הינּו ְְְְִֵַַַָָיׂשראל,

ּבלּקּוטי ער"ה לסימן ַׁשּי ָ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ 
ּדע הּמתחלת: ראׁשֹון,  ַ ֶ ֶ ְ ַ ַ ִ ֶ ֵחלק
נעׂשה וכּו' מצוה  ֶ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ֶׁשּכל

ׁשם. עּין וכּו' נר  ָ ֵ ַ ְ ֵ ָ ֶ ִמּמּנה

ׁשּׁשמעעּתה מאחד ׁשמעּתי ַ ָ ְִֵֶֶַַָָָ
מּפיו הענין זה ְִִִֵֶַָָּגם־ ּכן
קצת יֹותר הּדבר ּובאר ְֵֵֵַַָָָָהּקדֹוׁש.
אינֹו ׁשּלֹו ׁשּנר אחד ׁשּיׁש ֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשאמר
ׁשעה, איזה ּכי־אם לדלק ְִִִֵֶָָָֹיכֹול

ה עם ׁשעהמחּפׂש אֹותּה ּנר ְִֵֵַַָָָ
הּנר נכלה ואחר־ּכְך ְְִֵֵֶֶַַַָׁשּדֹולק,
אחד ויׁש לחּפׂש ּבּמה לֹו ְְְֵֵֵֶֶַַָואין
ׁשעֹות איזה ּדֹולק ׁשּלֹו ֵֵֵֶֶֶָׁשּנר
אבל יֹותר לחּפׂש ויּוכל ְְֲֵֵֵַַָיֹותר,
ׁשּלֹו ׁשּנר ויׁש נפסק. ְְִֵֵֶֶַַָָאחר־ּכְך
עֹוד ׁשּדֹולק ויׁש אחד. יֹום ְֵֵֵֶֶָּדֹולק
ׁשּיׁש אחד יׁש אבל ויֹותר. ְֲֵֵֵֵֶֶָָיֹותר
ּכאּלּו נפלאים נרֹות הרּבה ְְִִֵֵֵַָָלֹו
ועד לעֹולם ּומאירים ְְְִִִֶֶָָׁשּדֹולקים
זֹוכה והּוא לעֹולם. נכּבים ְְְְִִֵֶָָואינם
ּתמיד ּדמלּכא ּבגנזּיא ְְְְְִִֵַַַָָָלחּפׂש
- נצחים ּולנצח עד ְְְְִֵֵַַָלעֹולמי

לֹו. ְֵַאׁשרי

אנׁשיםוהּנה ׁשּגם מּובן מּזה ְ ִ ֵ ֲִִֶֶַָָ
זֹוכים ּפׁשּוטים ְְִִִֵּכׁשרים
ּבגנזּיא לחּפׂש הּבא ְְְִֵַַַָָָָּבעֹולם
הּוא ׁשּלהם החּפּוׂש אבל ְְֲִֶֶַַָָָּדמלּכא
הּמצוֹות ּכפי ׁשעה לפי ְְְִִִַַָָרק
זכּיה הּוא זה ּגם ּובוּדאי ְְִֶֶֶַַַָָׁשּלהם
ּכי מאד, מאד ונפלאה ְְְְְִִָָָֹֹּגדֹולה
ּדמלּכא ּבגנזּיא ּכׁשּמחּפׂש ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָאפּלּו



מאּומן= ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי נחמן נחמ נח -נ ל ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ַ

למצא ּגם־ ּכן יּוכל ׁשעה ְִֵֵֶַַָָֹאיזה
ׁשּיּוכל נפלאים אֹוצרֹות ְִִֶַָָָׁשם
הּבא עֹולם חּיי ּבהם ְִֵֶַַָָָלחיֹות
ּכפי רק יהיה חּייו אבל ְְֲִִֶֶַַַָָָלנצח.
אבל הּׁשעה. ּבאֹותּה ּׁשּימצא ְְֲִֶַַָָָָָמה
מצוותיו ׁשּנרֹות ׁשּזֹוכה ְִִֵֶֶֶָֹמי
ויֹותר, יֹותר ודֹולקין ְְְְִִִֵֵמאירין
ּבגנזּיא טּוב רב ימצא ְְְְִִַַַַָָּבוּדאי
אחד ּכל וכן ויֹותר. יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָָּדמלּכא
מצוותיו ּׁשּנרֹות מה ּכפי ְְְִִֵֶֶַָָֹואחד
הּגדֹול הּצּדיק אבל יֹותר. ְֲִִֵַַַָָּדֹולקין
ּבגנזּיא ּתמיד לחּפׂש ְְְִִֵֶַַָָזֹוכה
יכּבּו לא ׁשּלֹו ונרֹות ְְְְִֵֶַָֹּדמלּכא
ּבזה יׁש ועֹוד ועד. ְְֵֶֶָָָלעֹולם

ּבזה: ודי ּבגֹו. ְְְִֶַָָּדברים

רּבנּו ּׁשאמר למה ַׁשּי ָ ְ ַ ֶ ָ ַ ַ ֵ 
ּפסּוק על לברכה,  ָ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ִזכרֹונֹו

פט־ב) אמּונת(ּתהּלים "אֹודיע : ְִִִ ַ ֱ ָ ְ 
ּתֹולה האמּונה ׁשעּקר  ָ ָ ֱ ָ ַ ִ ֶ ִ ְּבפי"
וכּו' האדם ׁשל  ְ ָ ָ ָ ֶ ֶ ַּבּפה
סימן ּתנינא"  ָ ִ ָ ָ ְ ִ ֵ ִ ְּב"לּקּוטי

מ"ד:
ידראה מּכתב מצאתי זה ְ ֵ ְִִֶַַָָ

יֹותר ּבבאּור ְֲִֵֵֵַהחברים
לאדם ּכׁשּנֹופל לׁשֹונֹו: וזֹו ְְְְְֵֶָָָקצת

יתּברְך הּבֹורא ּבאמּונת ְְֱִֵֵֶַַַָספקֹות
אני מלא: ּבפה יאמר ְְֲִֵֶַָֹׁשמֹו
ׁשהּוא ׁשלמה ּבאמּונה ְֱֲִֵֶֶַָָמאמין
ידּוע ּכי ואחרֹון. ראׁשֹון ְֲִִִַַָָיחיד
מּגבּורֹות נמׁשְך הרע ְְִִֵֶֶָָָׁשּיצר
ּדקדּׁשה ּגבּורֹות ויׁש ְְְְִִֵַָֻהּנפּולין
הּגבּורֹות ממּתיקים ְְִִֶֶַַָׁשּבהם
ּבחינת הּוא והּדּבּור ְְְִִִִַַָּדקלּפה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדקדּׁשה ְְְִֶָָֻּגבּורֹות

קמה־ יא) ידּברּו".(ּתהּלים "ּוגבּורתָך : ְְְְִִֵַָ
ּכּנ"ל מאמין אני ּכׁשּיאמר ְְֲֲִִִֶַַַַָֹנמצא
הּוא ּובזה ּדקדּׁשה ּגבּורֹות ְְִֶָָֻהּוא
ׁשהּוא הּס פקֹות את ְְִֵֶֶַַממּתיק
וזהּו ּדקלּפה. גבּורה ְְְְִִִֶַָָּבחינת

ּבּגמרא ה.)ׁשאמרּו 'לעֹולם(ּברכֹות : ְְְְֶַָָָָָ
יצר על טֹוב יצר אדם ְִֵֵֶֶַַָָירּגיז
ּדקדּׁשה ׁשּבגבּורֹות ּדהינּו ְְְְִִֶַָָָֻהרע',
וזהּו ּדקלּפה. ּגבּורֹות ְְְְִִִֶַָממּתיק
ׁשרֹוצה ׁשּמי ּבּגמרא: ְְְִֶֶֶַָָָׁשאמרּו
ּדּבּורֹו יהיה - רגזן יהיה ְְְִִִֶֶֶַָֹׁשּלא
ּבנחת ׁשהּדּבּור נמצא ְְְִִֶַַַַַָּבנחת,
והּׁשתיקה רגז. ּכל־ ּכְך אינֹו ְְִֵֶַָָָֹהּוא
ּבפה הּדּבּור אבל הרגז. ְְֲִֵֶֶַַָָֹמׁשּתק
ׁשהּוא רגז ּבחינת הּוא ְִֵֶֶַָֹמלא

לעיל: ּכּנזּכר ּגבּורה ְְְְִִֵַַָָּבחינת



יד ַ ֲמֹוהר"ן ֵ ִלּקּוטי מּכתב ּתֹורֹות 31 ַ ַ ְ ִ ָהֹוספֹות

ׁשּי והּוא החברים יד  ָ ַ ְ ִ ֵ ֲ ַ ַ ַ ְ(ּכתב
ּבחלק רס"ג  ֶ ֵ ְ ָ ִ ְלסימן

 ִראׁשֹון):

אכילתּכי מיני ׁשני יׁש ִ ְֲִִֵֵֵַ
ׁשּיׁש ּדהינּו ְְֲִֵֶַַַהּבהמּיּות.
ּגדֹולה ּבתאוה ׁשאֹוכל ְְֲֵֶַָָָָאדם
מאכל הּוא והּמאכל ְְֲֲִֵַַַַָָּכבהמה
ּכאדם ׁשאֹוכל אדם ויׁש ְְֵֵֶָָָָָָאדם,
אדם מאכל אינֹו הּמאכל ֲֲֲֵַַַַָָָָאבל
נתּבררּו לא ׁשהּניצֹוצֹות ְְְְִִֶַַָֹּדהינּו
הּוא אּלא לאדם, ׁשראּוי ְֶֶָָָָָָּכל־ ּכְך
מּׁשני והאֹוכל ּבהמה. ְְְֲִֵֵֵַַָָמאכל
חלי לידי ּבא האּלּו ֲֳִִִֵֵַַָָָהּמאכלים

ׁשּכתּוב וזה סו־ יב)הּקּדחת. :(ּתהּלים ְְִִֶֶַַַַָ

ּדהינּו לראׁשנּו" אנֹוׁש ְְְְְֱִֵַַָֹ"הרּכבּת
ׁשאדם קטּנה ּבמדרגה ְְְְֵֶֶַַָָָָָּכׁשאנּו
מּׁשני אֹוכלים ׁשאנּו מּמּנּו ְְִִִֵֶֶָָּגדֹול
ּבאׁש "ּבאנּו אזי הּנ"ל, ֲֲִֵַַַַַָָָהּמאכלים
ּדהינּו וחם קר הינּו ְְְְִַַַַַַּובּמים"
אֹומרים הרֹופאים ואפּלּו ְְֲִִִַַַַָקּדחת.
מאכל מן ּבא ׁשּקּדחת ּכְך, ֲִֵֶַַַַַָָָּגם־ ּכן
ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות, וזה ְְְְִִֵֶַָיֹותר.
הּוא ּכׁשאדם ּכי ּכְך, ְִֵֶַָָָּגם־ ּכן
אהבה ּבֹו יׁש אזי ּדעת ְֲֲִִֵַַַַַָּבבחינת
חס ּוכׁשּנֹופל ּדקדּׁשה. ְְְְִִֵֶַָָֻויראה
נֹופל אזי ּדעת מּבחינת ְְֲִִֵַַַַָוׁשלֹום,
הּנפּולה. ויראה ְְְְֲִַַָָָלאהבה

מּׁשני אחד אֹוכל ְְִֵֵֶֶָָָּוכׁשאדם
נֹופל הּוא הּנ"ל ֲִֵַַַַָהּמאכלים

ּכי ּדעת ג־ יט)מּבחינת "מֹותר(קהלת : ְִִִֶֶַַַַֹ
הינּו אין" הּבהמה מן ְְִִֵַַָָָָָהאדם

ּבחינת ּדעת כח־ יב)ּבחינת :(אּיֹוב ְְִִִַַַַ

נמצא ּתּמצא". מאין ְְִִִֵֵַַָָָָ"החכמה
הּוא ּכאּלּו מאכלים ְֲִֵֵֶַָָּכׁשאֹוכל
מּבחינת ונֹופל ּבהמה ְְְְִִִֵֵַַָּבחינת
ויראה ּבאהבה ונֹופל ְְְֲִֵַַַָָָּדעת
"הרּכבּת ׁשּכתּוב וזה ְְְְִֶֶַַָָָהּנפּולה.
אזי ּכּנ"ל, הינּו לראׁשנּו" ְְֱֲֵַַַַֹאנֹוׁש
ּדהינּו ּובּמים" ּבאׁש ְְִֵַַַָָ"ּבאנּו

הּנפּולה: ויראה ְְְֲִַַָָָָּבאהבה

ראׁשי־ׁשּי קׁשיא להּתֹורה ַ ָ ְְֵַַָָָ
ק'ֹולי י'הוה "ׁש'מע ְְִֵַָֹתבֹות

כז־ ז)א'קרא" ּתנינא(ּתהּלים (ּבלּקּוטי ְְְְִִִִֵֶָָָ
ועל־ּכל־ ּתבת קדם מ"ו) ְִֵֶַַָָֹסימן
קֹולֹו ׁשֹומע יתּברְך הּׁשם ְִִֵֵַַַָָּפנים
ׁשחסר לי ׁשּנראה יׁשּועתֹו. ְְִִֵֶֶֶֶֶָָׁשּזה
ּבלּבֹו הּצעקה ּכי והעּקר ְְְִִִַָָָָָׁשם,
ּכי אמּונה, ּבחינת הּוא ְְְֱִִַַָָּבעצמּה
ּכפירֹות עליו ׁשּבאים ְִִִֶַַָָָאף־על־ ּפי
זה ּכל עם וקׁשיֹות ְְְִֶָֻּגדֹולֹות
על־ּכל־ ּפנים ׁשּצֹועק ִֵֵֶַַַָָמאחר
ניצֹוץ ּבֹו יׁש עדין ּבוּדאי ְְֲִִִֵַַַּבלּבֹו
ּכי הּקדֹוׁשה, מהאמּונה ְְֱִֵַָָָָֻּונקּדה
עֹוד ּבֹו היה לא וׁשלֹום, חס ְִַָָָֹאם
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לא ּכלל מהאמּונה נקּדה ְְֱֵָָָָֹֻׁשּום
ׁשהּצעקה נמצא ּכלל. צֹועק ְְְִֵֶַָָָָָָהיה
והבן אמּונה ּבחינת הּוא ְְְְֱִֵַַָָָּבעצמּה
זֹוכין הּצעקה על־ ידי וגם ְְְִֵֶַַַָָזה.
ּבעצמּה ׁשהּצעקה הינּו ְְְְֱֶֶַַַָָָָלאמּונה
לעיל ּכּנזּכר אמּונה ּבחינת ְְְֱִִֵַַָָהּוא
ּבקטנּות הּוא ׁשהאמּונה ְְֱֶַַָָרק
ּבעצמּה הּצעקה ועל־ידי ְְְְְֵַַַָָָָּגדֹול.
הינּו לאמּונה לזּכֹות ְְֱִֶַָָיכֹול
עד האמּונה את ּולגּדל ְְֱֲֵֶַַַָָלהעלֹות
ואפּלּו מּמּנּו. הּקׁשיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַֻׁשּיסּתּלקּו
אף־על־ עדין לזה זֹוכה אינֹו ֲִִֵֶֶַַַָאם
מאד טֹוב ּבעצמּה הּצעקה ְְְְִֵַַָָָֹּפי־ כן

לעיל: ְְְִֵַָוכּנזּכר

מֹוהר"ןמצאתי לּקּוטי ּבספר ָ ָ ִ ְִֵֵֶַַ
נדּפס ׁשּלא אחד ְְִִֶֶַָָֹענין
ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ּדע וזהּו, ְְֲִֶֶַַָָעדין.
חדׁשים חלאים ּבֹו ְְֲֳִִִִַָָנתחּדׁשין
יֹוסיף ּבבחינת ליצלן ְְֲִִִִַַָָָרחמנא
מחמת הינּו מכאֹוב. יֹוסיף ְְֲִֵַַַַַּדעת
נתוּסף מאחר ׁשּבא ּדֹור ְְְִֵֶֶַָָָֻׁשּבכל
ּבכל ּכי הּפילֹוסֹופים. ׁשל ְִִִֶַַַַָהּדעת
חדׁשֹות. חכמֹות על ּבאים ְֲִַָָָּדֹור
מכאֹוב יֹוסיף זה ידי ְְְִֵֶַַועל
חדׁשים חלאים ְְֲֳִִִֶַָָׁשּנתחּדׁשּו

יּצילנּו: ה' ליצלן. ְֲִִֶַַָָָרחמנא

י"ד סימן להּתֹורה ַׁשּי ָ ְ ַ ָ ִ ָ 
וכּו'. ּתקעּו  ְ ְ ִ ֶ ֶ ְ ַ ַהּמתחלת

עלמה ד' ּבאֹות ׁשם ׁשּכתּוב ַ ְֶַָָ
מּפני ז"ל רּבֹותינּו ְֲִֵֵַַַַמאמר
ּבניהם אין חכמים ּתלמידי ְְֲִִֵֵֵֶַַָמה
ּברכּו ׁשּלא על חכמים. ְְֲִִֵֵֶַַָֹּתלמידי
ז"ל מּמּנּו ׁשמעּתי ּתחּלה. ְְִִִֶַַַָָָּבּתֹורה
נמׁשכת ההֹולדה ּכי ּבזה. ְִִֶֶֶַָָָעֹוד

ׁשאכ הּמאכלים ּתחּלהּכפי ל ְְֲִִִֶַַַָָָ
לברְך אדם ּכל וצריְך ְְְִֵָָָָָוכּו'.
התחילה ּבחינת את ְְְִִֵֶַַַָּולקּדׁש
וקֹודם ּתחּלה ׁשהּוא מה ְְְְִֵֶַַָּדהינּו
וכל האכילה ּדהינּו ְְְְֲִַַָָָָָלההֹולדה
ׁשּימׁשיְך עד וכּו'. ְְֲִֶַַָָעסקיו
ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְֳִַָָָָָֻההֹולדה
ּברכּו ׁשּלא על וזהּו ְְֵֶֶַָָֹּכראּוי.
וקּדׁשּו ּברכּו ׁשּלא ּתחּלה ְְְְִִֵֶַָָֹּבּתֹורה
התחילה. את הּתֹורה ְְִִֶַַַָָֻּבקדּׁשת
וקדם ּתחּלה ׁשהּוא מה ְְְְִֶֶַַָֹּדהינּו
לברְך צריְך ּכי ּכּנ"ל ְְִִֵַַַָָָָלההֹולדה
ּתחּלת ּבחינת את ְְְִִֵֶַַַּולקּדׁש
יהיה ואז ּבּתֹורה. הּנ"ל ְְִֶַַַַָָָָההֹולדה

וכנ"ל: חכם ּתלמיד ּבנֹו ְְְִַַַַָָּגם

המדּברתמה ּבהּתֹורה ׁשּכתּוב ַ ְְֶֶֶַַַָָ
וחמּדה ּגזילה אּס ּור ְְְִִֵֶֶָָֹמּגדל
ס"ט (ּבסימן ּבמחׁשבה ְְֲֲִִַָָָאפילּו
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את הּגֹוזל על ּפרּוׁש א), ֵֵֵֶֶַַחלק
אחריו יֹוליכנּו ׁשּפירּוׁש ֲֲִֵֵֵֶַָחברֹו.
ה', לּמּודי ּדהינּו למדי, ְְְֲִִֵַַָאפילּו
ׁשמעּתי ׁשם. עּין וכּו' הּבנים ְְְִִֵַַַַָָָהינּו
ׁשמע ׁשּכְך ׁשאמר הּקדֹוׁש ִִֶֶַַַָָָָמּפיו
הּנ"ל הּגמרא ּכן לֹומדים ְְִֵֶַַַָָָׁשהיּו

ׁשּׁשמע: ְֶַָָּבמקֹום

כל מלא להּתֹורה ַׁשּי ָ ְ ַ ָ ְ ָֹ 
חלק (ּבלּקּוטי ּכבֹודֹו  ֶ ֵ ֵ ִ ְ ְ ֶ ָ ָהארץ

קע"ב). סימן  ָ ִ ִראׁשֹון

מאנׁשיוׁשמעּתי אחד מאיׁש ָ ַ ְ ִ ֲִֵֵֶָָָ
הּקדֹוׁש מּפיו ִִֶַַָָׁשּׁשמע
והענין, קצת. יֹותר ְְְְִֵֵָָָּבבאּור
מּדה ּכל לבּטל צריְך ְִִֵֶַָָָָָָׁשהאדם
ּכאין לגמרי ׁשּיתּבּטל עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּומּדה
לבּטל צריְך ּבתחּלה ּכי ְְִִִִֵֶֶַָָָואפס.
ּכלא ׁשּתהיה עד זאת ְְִִֶֶַָֹֹמּדה
עד אחרת מּדה ואחר־ּכְך ְִֶֶַַַַַָָָמּמׁש,
ּכל וכן לא, ּגם־ּכן ְְִֵֵֶֶַָֹׁשּתהיה
היּו. ּכלא ּכּלם ׁשּיהיּו עד ְְִִֶַַָָֹֻהּמּדֹות
מּדה ּכל ּׁשּמבּטלין מה ְְְִִִֶַַָָּוכפי
ּכבֹוד לֹו ּומתּגּלה מאיר ּכן ְְִִִֵֵֶַָּומּדה
ּכבֹודֹו הּוא האֹור עּקר ּכי ְִִַָה'.

ׁשּכתּוב ּכמֹו מג־ב)יתּברְך :(יחזקאל ְְְְִֵֶֶַָָ

מּכבֹודֹו". האירה ְְִִֵֶָָָ"והארץ

ּגׁשמיא ּדבר ּכׁשּמעמידין ַ ְְֲִִִֶַַָָ
עֹוׂשה - רּוחני ּדבר ְִֶֶֶָָָּכנגד
הּדבר וגדל ּגׁשמּיּות ּוכפי ְְְִִֵֶַַָָֹצל.
כן ּכמֹו הּדבר ּכנגד ְְֵֵֶֶֶַָָׁשעֹומד
ּכׁשּמעמידין ּכגֹון צל, ְְֲֲִִֵֶֶַַנעׂשה
צל עֹוׂשה הּׁשמׁש אֹור נגד ֵֵֶֶֶֶֶַַמּקל
אבל הּמּקל. מּדת ּכפי ְֲִִֵַַַָָָקטן
נגד יֹותר ּגדֹול ּדבר ְֲִִֵֶֶֶַָָָּכׁשּמעמידין
ּביֹותר. ּגדֹול צל עֹוׂשה ְֵֵֶֶֶַָהּׁשמׁש
עֹוׂשה ּגדֹול ּבית ּכׁשּמעמידין ְְֲִִִֵֶֶַַָוכן
הּוא והּצל ויֹותר. יֹותר ּגדֹול ְְֵֵֵֵַָצל
ּכּידּוע. האֹור והעלמת ְְֲַַַַַַָָָָהסּתרת
מׁשּקע ּׁשהאדם מה ּכפי ְְְִֵֶַַָָָָֻועל־ּכן
כן ּכמֹו ותאוה מּדה ְְְֲִֵֵֶַָָּבאיזה
יתּברְך ּכבֹודֹו אֹור נגד צל ְְִֵֶֶֶַָעֹוׂשה
אֹורֹו מּמּנּו נעלם כן ְְִֵֶֶָּוכמֹו
הּמּדֹות ּכׁשּמבּטל אבל ְְְֲִִֵֶַַַָָיתּברְך,
נתּבּטל ּכן הּבּטּול ּכפי ְְְֲִִִֵֵַַַַוהּתאוֹות,
ּכבֹודֹו אֹור נתּגּלה כן ּוכמֹו ְְְִֵֵֶַַהּצל,
ׁשּיתּבּטל ׁשּזֹוכה עד ְְִִֵֶֶֶַַַָיתּברְך.
לא הּכל ׁשּיהיה עד לגמרי ְְְִֵֵֶֶַַַַֹֹהּצל
ּכבֹודֹו יתּגּלה ואז ואפס. ְְְְִִֶֶֶַַָָואין
ׁשּום יהיה לא ּכי הארץ. ְְִִֶֶָָָֹּבכל
צל וׁשּיעׂשה האֹור ׁשּיסּתיר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָּדבר
הארץ כל "מלא וזהּו ְְֶֶַַָָָֹּכּנ"ל.
נתּגּלה ועל־ ידי־ זה ְְְְִֵֶֶַַּכבֹודֹו".
ּדבר אין ּכי הארץ ּבכל ְְִֵֶָָָָָּכבֹודֹו
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יתּברְך ּכבֹודֹו אֹור ְְְִִֶַַָׁשּיסּתיר
לעיל: ּכּנזּכר צל ְְְֲִֵֵֶַַָויעׂשה

יד מּכתב ּׁשּמצאתי  ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ֶ ַ(מה
ּכסדר נכּתב ולא  ֶ ֵ ְ ַ ְ ִֹ ְ ִאיׁש
ּׁשהֹוצאתי ּומה  ִ ֵ ֶ ַ ִ ְּוכתּקּונֹו,

וזהּו): העּתקּתי.  ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ֶ ָ ִמּׁשם

אביו"וּיׁשב מגּורי ּבארץ יעקב ַ ֵ ֶ ְְֲִֵֶֶַָֹ
אּלה ּכנען. ְְֵֶֶֶַָּבארץ

יֹוסף" יעקב לז־ אב)ּתֹולדֹות .(ּבראׁשית ְְֲִֵֵַֹ

כו־ יב)ּכתיב עמדה(ּתהּלים "רגלי : ְְְְִִִִַָָ
ה". אברְך ּבמקהלים ְְְֲִִֵֵַָבמיׁשֹור
ׁשעליה אמּונה ּבחינת הּוא ְֱִֶֶֶֶַָָָרגל
הּתֹורה וכל הּמּדֹות ּכל ְְִִַַָָָעֹומדים
אחר. ּבמקֹום ׁשּמּובא ּכמֹו ְְֵֶַָָָֻּכּלּה

ׁשאמרּו כד.)ּוכמֹו חבּקּוק(מּכֹות "ּבא ְְֲֶַַָָ
וצּדיק אחת על ְְֱִִֶַַַַָוהעמידן

יחיה" ב־ ד)ּבאמּונתֹו ּכי(חבּקּוק . ְֱֲִִֶֶַָ
הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ְְֱֶַָָָָֹהאמּונה

ְֲָָוהעבֹודה.

ּברּורהוצרי האמּונה ׁשּיהיה ְ ָ ִ ְְֱִֶֶָָָ
ערּבּוב. ׁשּום ּבלי ְְְִִַָוזּכה
ערב. ּבבחינת ּתהיה ְְִִִֶֶֶֶַֹׁשּלא
ההׁשּפעֹות ּכל צּנֹור הוא ְֱִִֶַַָָָואמּונה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּברכֹות (מׁשליוכל ְְְְִֵֶַָָָ

ּברכֹות".כח־ ח) רב אמּונֹות "איׁש :ְֱִַָ
הּקלּפֹות אזי הּכפירֹות ידי ְְְְֲִִֵַַַַועל

וׁשלֹום, חס נֹוטלין ְְִֵַָהם
ּכי והּברכֹות, (ּתהּליםההׁשּפעֹות ְְְְִִִַַַָָ

יתהּלכּון"יב־ט) רׁשעים "סביב :ְְִִִַָָָ
את ׁשּמסּבבין הּכפירֹות ְְְִִֵֶֶֶַַׁשהם
ּכן ועל האמּונה. ּדהינּו ְְְְֱֵַַַָָָֻהּקדּׁשה
הּכפירֹות וׁשלֹום, חס ְְְִִִֶַַַָּכׁשּמּניחין
האמּונה נפּגם אזי ּבּמח ְְֱֲִִַַַָָָֹֹלכנס
נֹוטלין הם ואזי וׁשלֹום ְְֲִֵַַַָחס
וׁשלֹום. חס והּברכֹות ְְְְַַַַָָָההׁשּפעֹות

להאדםועּקר ׁשּבאין הּכפירֹות ְ ִ ַ ְְִִֶַָָָָ
האמּונה את ְְְֱִֶַָָּומבלּבלין

ּכי מּגדלּות. ּבאים ׁשּיׁשהם מי ְִִִִֵֵֶַָ
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש - גּס ּות ַַָָּבֹו
לדּור יכֹולין והּוא אני אין ְְֲִִֵֵָאֹומר

ה.) ּגדלּות(סֹוטה ידי ׁשעל נמצא ְְְִֵֶַַָָ
מּמּנּו הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְִִֵֶַַָָנסּתּלק
ּבחינת ׁשּזהּו ּכפירֹות ּבאין ְְֲִִִֶֶַַַָואזי
יתּברְך הּׁשם ְְְִִֵַַַָהסּתּלקּות

מּמּנּו. ּפניו ְְִֶַַָָָוהסּתרת

ּבעינאוצרי להׁשּגיח אדם ּכל ְ ָ ִ ְְְִֵַַָָָָ
ׁשפלּותֹו לראֹות ְְְִִִָּפקיחא
ּובוּדאי יתּברְך הּׁשם ְְְְִֵַַַַָורֹוממּות
וזהּו ּוכפירּות. לגדלּות יבֹוא ְְְְִֶַָֹלא
ׁשּמקּבלין ידי על ׁשּבת ידי ְְְְִֵֵֶַַַַָעל
ּובקדּׁשה ּגדֹול ּבכבֹוד ְְִַָָָָֻׁשּבת
עין ּבחינת הּוא ׁשּבת ּכי ְִִִַַַָָָּכראּוי.
לראֹות זֹוכין זה ידי ְְִִֵֶֶַׁשעל
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יתּברְך. הּׁשם ורֹוממּות ְְְְִִֵַַָׁשפלּותֹו
ּגונין ּתלת הוא ׁשּבת ׁשל ׁשין ְְִִִִֶַַָָּכי
ּבת ּבחינת הוא ּובית, ְְִִֵֵַַָּדעינא,
לראֹות זֹוכין זה ידי ועל ְְְִִִֵֶַַעין.
ׁשם אחר ּבמקֹום עּין ְְִֵֵַַָָׁשפלּותֹו.
מֹוהר"ן (לּקּוּטי מּזה יֹותר ְֲִִֵֵֶַָֹמבאר
ׁשעל נמצא ע"ט). ראׁשֹון ְִִֵֶֶַָחלק
נּצֹולין ׁשּבת ׁשמירת ְְִִִֵַַָידי
לאמּונה זֹוכין ואזי ְֱֲִִֶַַַָמּגדלּות

לעיל. ְְִֵַָּכּנזּכר

זכרֹונםוזהּו רּבֹותינּו, ׁשאמרּו ְ ֶ ְְִֵֶַָָ
קיח:)לברכה 'ּכל(ׁשּבת : ְִַָָָָ

אפּלּו ּכהלכתֹו ׁשּבת ְְֲִִֵַַָָהּׁשֹומר
אנֹוׁש ּכדֹור זרה עבֹודה ְֱֲֵָָָעֹובד
ׁשּבת ידי על ּכי לֹו'. ְֲִִֵַַָמֹוחלין
הּכפירֹות ּומבּטלין ְְְְְִִִַַַמׁשּברין
לאמּונה וזֹוכין זרה עבֹודה ְֱֲִֵֶֶָָָָׁשהם

לעיל. ְְִֵַָּכּנזּכר

ּדהינּוועל אמּונה ּפגם ידי ְ ַ ְְְְֱֵַַָ
על זרה, עבֹודה - ְֲִַָָָּכפירֹות
וׁשלֹום. חס ׁשריא ּדינא זה ְְְִֵֶַַָָָידי
זרה עבֹודה ׁשּיׁש זמן 'ּכל ְֲִֵֶַָָָָּכי
וזה ּבעֹולם'. אף חרֹון ְֲֶַָָָָּבעֹולם
הּלבנה. פגימת "אלקים" ְְְֱִִִַַַָָֹּבחינת
ּכמֹו לבנה ּבחינת "אלקים" ְְְֱִִִַָָֹּכי

פד־ יב)ׁשּכתּוב ה'(ּתהּלים ּומגן "ׁשמׁש : ְִִֵֶֶֶָָ

רּבֹותינּו, אמרּו והּנה ְְֱִִֵֵַָֹאלקים"
לברכה נ.)זכרֹונם 'ּבעֹולם(ּפסחים : ְְְִִִָָָָָָ

נקרא. אני נכּתב ּכׁשאני לא ְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹהּזה
ּביו נכּתב ונקראּכי ק"א "ד ְְְְִִִָָ

הּבא ולעֹולם ּדל"ת, ְְֶֶַָָָָָּבאל"ף
וזהּו ה"א'. ּביו"ד ונקרא ְְְְְִִֶָָנכּתב
ׁשּנמׁשְך הּלבנה ּפגימת ְְְֲִִֵֶַַַָָָמחמת
ּכּנזּכר האמּונה ּפגם ידי ְְְֱִֵַַַָָָעל
ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכן על ְְְִִֵֵֶֶֶַָלעיל.
ּכי אחת והּכתיבה ְְְִִִַַַַָָהּקריאה
ּפגימתּה חּמה ראתה לא ְֲִֵַָָָָָָֹמעֹולם

לבנה כג:)ׁשל הּׁשנה ּכי(ראׁש (ּפרּוׁש . ְִֵֶַָָָָֹ
ּבחינת הם והּכתיבה ְְְְִִִֵַַַָָהּקריאה
ּפה ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְִֶֶֶַָָָּתֹורה
ּבחינת אלקים ה' ּבחינת ְְֱִִִֶַַֹׁשהּוא
ּומגן ׁשמׁש ּבחינת ּולבנה. ְְִֵֶֶַַָָָָחּמה
ׁשהּלבנה ּומחמת אלקים. ְֱֲִֵֶַַָָֹה'
אמּונה ּפגם ידי על ּכעת ְְְֱִֵֵֶֶַַָָנפּגמת
ּכן על ּכּנ"ל, לבנה ּבחינת ְְִֵֶַַַַָָׁשהּוא
הּקריאה ׁשּתהיה אפׁשר ְְְִִִֶֶֶַָָאי
ׁשּלא ּכדי ּכאחד, ְְְְִֵֶֶַָָֹוהּכתיבה
לבנה. ׁשל ּפגימתּה חּמה ְְְִִֶֶַָָָָָּתראה
ּפגימת יתמּלא לעתיד ְְֲִִִֵֶַַָָאבל
ּוׁשמֹו אחד "ה' יהיה ואז ְְְְִֶֶַָָָָהּלבנה.

יד־ט)אחד" הּכתיבה(זכריה ויהיה , ְְְְְִִֶֶַַָָָ
ה"א יו"ד ּבׁשם אחד ְְְִֵֶַָָוהּקריאה

לעיל). ְְִֵַָּכּנזּכר
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זֹוכהנמצא ּׁשהאדם מה ׁשּכל ִ ְ ָ ֶֶֶַָָָָ
נתקרב יתרה ְְֱִֵֵֶָָָלאמּונה
הוי"ה ּבחינת יֹותר יחּוד ְְְִִִֵֵַַונתיחד
ּכמֹו יחד, ונכללים אלקים, ְְְְֱִִִֵַַָֹלׁשם
הּוא ויעקב לעתיד. ְְֲִִֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּבחינת ׁשהּוא ׁשמׁש ְְִִֶֶֶַַּבחינת
ּבחינת הּוא ויצחק ְְְִִַָהוי"ה,

לבנה. ּבחינת ְְֱִִַָָֹאלקים

מגּוריוזהּו ּבארץ יעקב "וּיׁשב ְ ֶ ְְֲֵֵֶֶֶַַֹ
ׁשּנתיּׁשב ּדהינּו ְְְִִֵֶַַָאביו"
ּבבחינת יעקב ּבחינת ְְְְֲִִִִֵַַַַֹונתיחד
האלקים" הּוא "ה' ּבחינת ְְֱִִִַָָֹֹיצחק

יח־לט) א עם(מלכים ה' ׁשּנתיחד ְְִִִֵֶַָ
(וזהּו ּולבנה. חּמה ְְֱִֶַָָָֹאלקים
הכנעה לׁשֹון ּכנען" ְְְְֶֶַַָָָ"ּבארץ
ידי על זֹוכין זה ּכי ְְְִִִֵֶַוׁשפלּות
זֹוכין זה ידי ׁשעל ְְִִֵֶֶַׁשפלּות
לי). נראה ּכּנ"ל. וכּו' ְְֱִִֶֶַַָלאמּונה

יעקבוזהּו ּתֹולדֹות "אּלה ְ ֶ ְֲֵֶַֹ
ּבחינת זה יֹוסף ְִֵֵֶַיֹוסף".
ׁשּבת ידי על ּכי ׁשּבת ְִֵֶֶַַַָָּתֹוספת
זֹוכין זה ידי ועל לׁשפלּות, ְְְְִִִֵֶַזֹוכין
זה ידי ׁשעל ׁשלמה ְְֱֵֵֶֶֶַָָלאמּונה
ונתיחד הּלבנה ּפגימת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָנתמּלא
יעקב ּבחינת אלקים עם ְֱֲִִִַַֹֹהוי"ה

לעיל. ּכּנזּכר ְְְְִִֵַָָויצחק

במיׁשֹור",וזהּו: עמדה "רגלי ְ ֶ ְְְִִַָָ
יׁשרה לאמּונה ְְֱִֶֶָָָּכׁשּזֹוכין
ּגם ערּבּוב, ׁשּום ּבלי ְְְִִִֵַּבׁשלמּות
אּוכל אז ּכי ה" אברְך ְְֲִִֵֵַַָָ"ּבמקהלים
אז ּכי הוי"ה, ׁשם ּולהזּכיר ְְְִִֵֵַָָלברְך
ה' ויהיה הּלבנה ּפגימת ְְְְְִִִֵֶַַַָָיתמּלא
הּכתיבה ויהיה אחד. ּוׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָאחד
לברכֹו ונזּכה אחת, ְְְְְְִִֶַַַָָוהּקריאה
הּוא ּברּוְך הוי"ה ּבׁשם ְְְִֵֵַָּבמקהלים
ה'" אברְך "ּבמקהלים ְְְֲִִֵֵַַָּבחינת
נמׁשְך זה ידי ועל לעיל. ְְְְְִִֵֵֶַַָָּכּנזּכר

ּכּנ"ל: ּוברכה טֹובה ְֶַַַָָָׁשפע

ׁשמןוזהּו ּכי חנּכה. נר ּבחינת ְ ֶ ְֲִִֵֶֶַָֻ
ּבחינת חכמה ּבחינת ְְְִִַַָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ג־ ז)עינים :(ּבראׁשית ְְִִֵֵֶַָ

ּופרׁש ׁשניהם", עיני ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ"וּתּפקחנה
ועל נאמר. החכמה ׁשם על ְְֱִֵֶַַַַַָָרׁש"י
לראֹות זֹוכין החכמה עיני ְְְִִֵֵֵַָָידי
זֹוכין זה ידי ועל ְְְִִֵֶַׁשפלּותֹו.
וזהּו ּכּנ"ל. ׁשלמה ְְֱֵֶֶַַָָלאמּונה
ׁשּתכלה עד חנּכה נר ְֲִִֵֶֶֶַָֻׁשּׁשעּור

הּׁשּוק מן כא:)רגל זה(ׁשּבת רגל ִֶֶֶֶֶַַָ
וצריְך ּכּנ"ל אמּונה ְְֱִִַַַָָּבחינת
ׁשּיברר עד ׂשכלֹו ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָלהׁשּגיח
מן רגל ּבחינת ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶַָָהאמּונה
החיצֹונים מקֹומֹות ׁשהּוא ְִִֶַַהּׁשּוק
ידי על ּכי ּכפירֹות, ְְְִִִֵַַּבחינת
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ּבחינת חנּכה נר ׁשל ׁשמן ְְֲִִֵֶֶֶַַָֻּבחינת
ועל ׁשפלּותֹו לראֹות זֹוכה ְְְִִֵֶֶַׂשכל
ׁשלמה לאמּונה זֹוכין זה ְְֱִֵֵֶֶָָידי

לעיל: ְְִֵַָּכּנזּכר

החברים:עֹוד יד מּכתב ְֲִִִֵַַַָָמצאתי
ׁשּיכֹול ׁשּמי חן, ׁשּיׁש ִֵֵֶֶֶַָּדע
יכֹול הּוא החן ּבזה ְְְִֵֵֶַַָלהׁשּתּמׁש
ולידע חלֹום ׁשאלת ְְֲֲֵֵַַַלעׂשֹות
ּכי החלֹומֹות. ידי על ְֲֲִִֵַַעתידֹות
ּבהם יׁש ּבוּדאי החלֹומֹות ְְֲֵֶַַַָָּבכל
ּכּמה ּבהן ׁשּיׁש רק ֲִֵֶֶַַָָעתידֹות,
ׁשאמרּו ּכמֹו ותבן ְְְְֶֶֶֶָֹּפסלת

לברכה זכרֹונם נה.)רּבֹותינּו, :(ּברכֹות ְְְִִֵַָָָָ

ּתבן ּבלא לבר אפׁשר ׁשאי ְְְְִֵֶֶֶֶָָֹּכׁשם
יׁש וגם וכּו'. חלֹום אין ְְֲֵֵַָּכְך
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּברּורים ְְֲִֶָחלֹומֹות

יב־ו) ּומי(ּבּמדּבר ּבֹו". אדּבר "ּבחלֹום : ְֲֲִִֵַַַָ
חלֹומֹותיו הּנ"ל החן זה לֹו ֲֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

ׁש אּלא ּבוּדאי אפּלּוצֹודקים ְְֲִִֶֶַַָ
ׁשּמסּפר מאחר חלֹום ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּׁשֹומע
מן והּפסלת הּתבן נֹופל אזי ְְֲִֵֶֶֶַַַֹלֹו
רק ׁשֹומע זה ידי ועל ְְֲֵֵֶַַַַהחלֹום
יכֹול זה ידי ועל המברר. ְְְֲֵֶַַַָָֹהחלֹום

העתידֹות ולידע החלֹום ְְֲֲִִֵַַָֹלפּתר
ֵֶמהם.

ּבחינתויֹוסף החן זה לֹו היה ְ ֵ ְִֵֶַַָָ
מט־ כב) ּפֹורת(ּבראׁשית "ּבן : ְִֵֵָ

לׁשֹון עין". עלי ּפֹורת ּבן ְֲִֵֵֵָָיֹוסף
זה ידי על רׁש"י, ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַחן
ּכי צֹודקים. חלֹומֹותיו ְֲִִָָָהיה
ּופתר ּבחלֹומֹות ּתמיד ְֲִִֵַַַָָהׁשּתּמׁש
חלֹומֹותיו ׁשהיּו מחמת ֲֲֵֶַָָָאֹותם
על ּגם ּבּתֹורה. ונכּתבּו ְְְְִִַַַָצֹודקים
חלֹומֹות לפּתר יכֹול היה זה ְְֲִֵֶָָָֹידי

ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְֶַָָּכמֹו
ׁשםּבענין המתחלת רנ"ו ּתֹורה ְ ִ ְ ַ ְֶֶַַָָ

מֹוהר"ן ּבחיי עין וכו' ְֵֵַַַַָָאּתה
ח': אֹות יׁשראל לארץ ְְְִִֶֶֶָָנסיעתֹו

תֹוכחהּבענין תקעּו הּתֹורה ְ ִ ְ ַ ְִַָָָ
מֹוהר"ן חיי עין ו' אֹות ח' ִֵֵַַַַָסימן
אֹות להּתֹורֹות הׁשייכים ְִִַַַָׂשיחֹות

מ"ג:
בליקּוטילענין ׁשּכתּוב מה ְ ִ ְ ַ ְְִֵַָ

ביד ׁשהמחׁשבה נ' סימן ְְְְִִַַַָָָָָּתנינא
מֹוהר"ן חיי עין וכּו', ְֵֵַַַַָָָהאדם
אֹות להּתֹורֹות הׁשייכים ְִִַַַָׂשיחֹות

מ"ד:



  
  
  

  

  

  

  לרפואתם במהרה של כל חולי עמו

  :ישראל ובכללם לרפואתם של

  מלכה בת נעמי

  

  :לעילוי נשמות

  אמנון בן ברנרד

  ברנרד בן אנשל

  שפרה (סוניה) בת אברהם

יצחק בן ישראל
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הכללי תיקון

ÌÈÏÈ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ‰ÏÈÙ˙

Bc·Ú „Â„a ¯ÁBa‰ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈«≈¿»ƒ«¿
Ï‡ ÌÈÓÁ¯a ÔÙzL ,˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLa ¯ÁBa‰Â ÂÈ¯Á‡ BÚ¯Ê·e¿«¿«¬»¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»∆≈∆¿«¬ƒ∆
ÂÈÏÚ ,CÏn‰ „Âc Ì¯Ó‡ el‡k ‡¯˜‡L ÌÈl‰z È¯BÓÊÓ ˙‡È¯¿̃ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»¿ƒ¬»»»ƒ«∆∆»»
ÌÈl‰z È˜eÒt ˙eÎÊ e�ÏŒ„ÓÚÈÂ ,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ BÓˆÚa ,ÌBÏM‰«»¿«¿¿»≈»≈¿«¬»»¿¿≈¿ƒƒ
˙BÓM‰Â Ì‰ÈÓÚËÂ Ì‰È˙Bc˜�e Ì‰È˙Bi˙B‡Â Ì‰È˙B·z ˙eÎÊe¿≈≈∆¿ƒ≈∆¿À≈∆¿«¬≈∆¿«≈
e�ÈÚLt ¯tÎÏ ˙B·zŒÈÙBqÓe ˙B·zŒÈL‡¯Ó Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆≈»≈≈ƒ≈≈¿«≈¿»≈
ÌÈˆBw‰Â ÌÈÁBÁ‰ Ïk ˙È¯Î‰Ïe ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏe e�È˙B‡hÁÂ e�È˙B�BÂÚÂ«¬≈¿«≈¿«≈»ƒƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿«ƒ
d„Bc ÌÚ ÌÈ¯eÚ� ˙L‡ ¯aÁÏe ‰�BÈÏÚ‰ ‰pLBM‰ ˙‡ ÌÈ··Bq‰«¿ƒ∆««»»∆¿»¿«≈≈∆¿ƒƒ»
‰ÓL�e Áe¯ LÙpÏ ÚÙL e�Ï CLnÈ ÌMÓe ,˙eÚ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡a¿«¬»¿«¿»¿≈ƒ»ƒ»∆»∆«¿∆∆«¿»»
zÁÏqL BÓk ,e�ÈÚLt ¯tÎÏe e�È˙‡hÁ ÁÏÒÏÂ e�È˙B�BÂÚÓ e�¯‰ËÏ¿«¬≈≈¬≈¿ƒ¿…««…≈¿«≈¿»≈¿∆»«¿»
¯È·Ú‰ ‰Â‰È Ìb :¯Ó‡pL BÓk ,EÈ�ÙÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ¯Ó‡L „Â„Ï¿»ƒ∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆¿∆∆¡««¿…»∆¡ƒ
˙‡ÏÓ „Ú e�pÓÊ Ì„˜ ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó e�Áwz Ï‡Â .˙eÓ˙ ‡Ï E˙‡hÁ«»¿…»¿«ƒ»≈≈»»«∆…∆¿«≈«¿…
.e�˙ÁL ¯L‡ ˙‡ Ôw˙Ï ÏÎepL ÔÙB‡a ‰�L ÌÈÚ·L Ì‰a e�È˙B�L¿≈»∆ƒ¿ƒ»»¿∆∆«¿«≈≈¬∆ƒ«¿
Et‡ CÈ¯‡zL e�„Ú·e e�ÈÏÚ Ô‚È ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,CÏn‰ „Âc ˙eÎÊe¿»ƒ«∆∆»»«»»≈»≈«¬≈∆«¬ƒ«¿
e�pÁ ÌpÁ ˙�zÓ ¯ˆB‡Óe ,EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ e�·eL „Ú«≈≈∆ƒ¿»¿≈»¿»∆≈««¿«ƒ»»≈
ÌLÎe .ÌÁ¯‡ ¯L‡ ˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔBÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙BpÁÂ :·È˙Î„k¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¬∆»¿ƒ«¿ƒ∆¬∆¬«≈¿≈
‰Â‰È EÈ�ÙÏ ¯ÓBÏ ‰kÊ� Ck ‰Ê‰ ÌÏBÚa ‰¯ÈL EÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ e�‡L∆»¿ƒ¿»∆ƒ»»»«∆»ƒ¿∆«¿»∆¿…»
¯¯BÚ˙z ÌÈl‰z ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‰Á·Le ¯ÈL e�È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»»»»«»¿«¿≈¬ƒ«¿ƒƒƒ¿≈

שגיא
Text Box
לשימוש פרטי בלבד !!!



הכללי תיקון ·

,dÏ Ôz� ÔB�·l‰ „B·k Ôp¯Â ˙ÏÈ‚a ÌÈÚ� ÏB˜a ¯ÈLÏÂ ÔB¯M‰ ˙Ïv·Á¬«∆∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈¿«¿»ƒ«»
:‰ÏÒ ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�È‰Ï‡ ˙È·a ¯„‰Â „B‰¿»»¿≈¡…≈ƒ¿≈»¿»≈»≈∆»

:ÌÈ¯ÂÓÊÓ ‰¯˘Ú‰ ˙¯ÈÓ‡ È�ÙÏ ˙‡Ê ¯ÓÂÏ ·ÂË

ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏ el‡ ÌÈ¯BÓÊÓ ‰¯NÚ‰ ˙¯ÈÓ‡a ÈÓˆÚ ¯M˜Ó È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ«¬ƒ«»¬»»ƒ¿ƒ≈¿»««ƒƒ
ÌÈLB„˜ ¯ÙÚ È�ÎBL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÏe e�¯B„aL ÌÈizÓ‡‰»¬ƒƒƒ∆¿≈¿»««ƒƒ»¬ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ
ÏÁ� ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ LB„w‰ e�a¯Ï Ë¯Ù·e ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡¬∆»»∆≈»ƒ¿»¿«≈«»«ƒ¿»««
Ôewz ‰lbL e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‡‚ÈÙ Ôa ÔÓÁ� e�a¯ ‰ÓÎÁ ¯B˜Ó Ú·B�≈«¿»¿»«≈«¿»∆≈∆¿»≈»≈∆ƒ»ƒ

:‰Ê∆

:‰Ê ¯Ó‡È ÌÈÏ‰˙ ÏÈÁ˙È˘ Ì„Â˜

˙B¯ÈÓÊa ‰„B˙a ÂÈ�Ù ‰Óc˜� :e�ÚLÈ ¯eˆÏ ‰ÚÈ¯� ‰B‰ÈÏ ‰p�¯� eÎÏ¿¿«¿»«»»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»»»¿»ƒ¿ƒ
:ÌÈ‰Ï‡ Ïk ÏÚ ÏB„b CÏÓe ‰Â‰È ÏB„b Ï‡ Èk :BÏ ÚÈ¯�»ƒ«ƒ≈»¿…»∆∆»«»¡…ƒ

„eÁÈ ÌLÏ ;È‡¯Ba ˙‡ ÁaLÏe Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ,Èt ˙‡ ÔnÊÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈∆ƒ¿¿«≈¿«≈«∆¿ƒ¿≈ƒ
¯ÈÓË ‡e‰‰ È„È ÏÚ ,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ,‰Èz�ÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„À̃¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»ƒ

:Ï‡¯˘È Ïk ÌLa ÌÏÚ�Â¿¡¿»¿≈»ƒ¿»≈

טז

.‡:C· È˙ÈÒÁŒÈk ,Ï‡ È�¯ÓL „Â„Ï ÌzÎÓƒ¿»¿»ƒ»¿≈ƒ≈ƒ»ƒƒ»

.·:EÈÏÚŒÏa È˙·BË ,‰z‡ È�„‡ ‰B‰ÈÏ z¯Ó‡»«¿¿«»¬…»»»»ƒ«»∆



הכללי ‚תיקון

.‚ŒÈˆÙÁ Ïk È¯Èc‡Â ,‰n‰ ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„˜Ïƒ¿ƒ¬∆»»∆≈»¿«ƒ≈»∆¿ƒ
:Ì·»

.„Ì‰ÈkÒ� CÈq‡ŒÏa ,e¯‰Ó ¯Á‡ Ì˙B·vÚ ea¯Èƒ¿«¿»«≈»»««ƒƒ¿≈∆
:È˙ÙNŒÏÚ Ì˙BÓL ˙‡ ‡O‡ Ï·e ,ÌcÓƒ»«∆»∆¿»«¿»»

.‰:ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡ ,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁŒ˙�Ó ‰B‰È¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ»ƒ

.Â‰¯ÙL ˙ÏÁ�ŒÛ‡ ,ÌÈÓÈÚpa ÈÏŒeÏÙ� ÌÈÏ·Á¬»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ««¬»»¿»
:ÈÏÚ»»

.ÊÈŒ˙‡ C¯·‡È�e¯qÈ ˙BÏÈÏ Û‡ ,È�ˆÚÈ ¯L‡ ‰B‰ ¬»≈∆¿»¬∆¿»»ƒ«≈ƒ¿ƒ
:È˙BÈÏÎƒ¿»

.Á:ËBn‡ Ïa È�ÈÓÈÓ Èk ,„ÈÓ˙ Èc‚�Ï ‰B‰È È˙ÈeLƒƒƒ¿»¿∆¿ƒ»ƒƒƒƒƒ«∆

.ËÔkLÈ È¯NaŒÛ‡ ,È„B·k Ï‚iÂ ÈaÏ ÁÓN ÔÎÏ»≈»«ƒƒ«»∆¿ƒ«¿»ƒƒ¿…
:ÁË·Ï»∆«

.ÈE„ÈÒÁ Ôz˙ ‡Ï ,ÏB‡LÏ ÈLÙ� ·ÊÚ˙ ‡Ï Èkƒ…«¬…«¿ƒƒ¿…ƒ≈¬ƒ¿
:˙ÁL ˙B‡¯Ïƒ¿»«

.‡È,EÈ�tŒ˙‡ ˙BÁÓN Ú·N ÌÈiÁ Á¯‡ È�ÚÈ„Bzƒ≈ƒ…««ƒ«¿»∆»∆
:Áˆ� E�ÈÓÈa ˙BÓÈÚ�¿ƒƒƒ¿∆«



הכללי תיקון „

לב

.‡:‰‡ËÁ ÈeÒk ÚLt ÈeN� È¯L‡ ,ÏÈkNÓ „Â„Ï¿»ƒ«¿ƒ«¿≈¿∆«¿¬»»

.·BÁe¯a ÔÈ‡Â ,ÔBÚ BÏ ‰B‰È ·LÁÈ ‡Ï ,Ì„‡ŒÈ¯L‡«¿≈»»…«¿…¿»»¿≈¿
:‰iÓ¿̄ƒ»

.‚:ÌBi‰ŒÏk È˙‚‡La ,ÈÓˆÚ eÏa ÈzL¯Á‰ Èkƒ∆¡«¿ƒ»¬»»¿«¬»ƒ»«

.„ÈcLÏ Ct‰� ,E„È ÈÏÚ „aÎz ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Èkƒ»»«¿»ƒ¿«»«»∆∆¿«¿«ƒ
:‰ÏÒ ıÈ˜ È�·¯Áa¿«¿…≈«ƒ∆»

.‰Èz¯Ó‡ ,È˙ÈqÎŒ‡Ï È�BÚÂ ,EÚÈ„B‡ È˙‡hÁ«»ƒƒ¬«¬ƒ…ƒƒƒ»«¿ƒ
ÔBÚ ˙‡N� ‰z‡Â ,‰B‰ÈÏ ÈÚLÙ ÈÏÚ ‰„B‡∆¬≈¿»««»¿«»»»»¬

:‰ÏÒ È˙‡hÁ«»ƒ∆»

.Â˜¯ ,‡ˆÓ ˙ÚÏ EÈÏ‡ „ÈÒÁŒÏk Ïlt˙È ˙‡Ê ÏÚ«…ƒ¿«≈»»ƒ≈∆¿≈¿…«
:eÚÈbÈ ‡Ï ÂÈÏ‡ ÌÈa¯ ÌÈÓ ÛËLÏ¿≈∆«ƒ«ƒ≈»…«ƒ

.ÊÈ�··BÒz ËlÙ Èp¯ ,È�¯vz ¯vÓ (*ÈÏ ¯˙Ò ‰z‡«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈ƒ√≈«≈¿¿≈ƒ
:‰ÏÒ∆»

(‚"È¯ ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ÔÈÈÚ) ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ô‡Î (*



הכללי ‰תיקון

.ÁEÈÏÚ ‰ˆÚÈ‡ ,CÏ˙ eÊ C¯„a E¯B‡Â EÏÈkN‡«¿ƒ¿¿¿¿∆∆≈≈ƒ¬»»∆
:È�ÈÚ≈ƒ

.ËÔÒ¯ÂŒ‚˙Óa ,ÔÈ·‰ ÔÈ‡ „¯Ùk ÒeÒk eÈ‰z Ï‡«ƒ¿¿¿∆∆≈»ƒ¿∆∆»∆∆
:EÈÏ‡ ·¯˜ Ïa ,ÌBÏ·Ï BÈ„Ú∆¿ƒ¿«¿…≈∆

.È„ÒÁ ‰B‰Èa ÁËBa‰Â ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa«̄ƒ«¿ƒ»»»¿«≈««¿»∆∆
:e�··BÒÈ¿¿∆

.‡ÈŒÈ¯LÈŒÏk e�È�¯‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ eÏÈ‚Â ‰B‰È· eÁÓNƒ¿«¿»¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
:·Ï≈

מא

.‡:„Â„Ï ¯BÓÊÓ Áv�ÓÏ«¿«≈«ƒ¿¿»ƒ

.·e‰ËlÓÈ ‰Ú¯ ÌBÈa ,ÏcŒÏ‡ ÏÈkNÓ È¯L‡«¿≈«¿ƒ∆»¿»»¿«¿≈
:‰B‰È¿»

.‚Ï‡Â ,ı¯‡a ¯M‡Â ,e‰iÁÈÂ e‰¯ÓLÈ ‰B‰È¿»ƒ¿¿≈ƒ«≈¿À«»»∆¿«
:ÂÈ·È‡ LÙ�a e‰�zzƒ¿≈¿∆∆…¿»

.„zÎÙ‰ B·kLÓ Ïk ,ÈÂc N¯Ú ÏÚ ep„ÚÒÈ ‰B‰È¿»ƒ¿»∆«∆∆¿»»ƒ¿»»«¿»
:BÈÏÁ·¿»¿



הכללי תיקון Â

.‰È˙‡ËÁ Èk ÈLÙ� ‰‡Ù¯ ,È�pÁ ‰B‰È Èz¯Ó‡ŒÈ�‡¬ƒ»«¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»«¿ƒƒ»»ƒ
:CÏ»
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Ôw˙Ï ‰kÊ�Â ,ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ ,˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ,ÈÏ ÁÏÒ˙Â ÏÁÓzƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¡«¿ƒ«««¿∆ƒ¿…«¿ƒ¿∆¿«≈
ı¯‡a ¯L‡ ÌÈLB„w‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙eÎÊa e�ÈiÁa ˙eÓÏLa ÌÈÓ‚t‰ Ïk»«¿»ƒƒ¿≈¿«≈ƒ¿««ƒƒ«¿ƒ¬∆»»∆
˙B�BÂÚ‰Â ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÏÚ ÈÏ ¯tÎÂ ,ÈÏ ÁÏÒe ,ÈÏ ÏÁÓe .‰n‰≈»¿«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«»«¬»ƒ¿»¬
È¯·È‡ Á"Ó¯a EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ,ÌÈÚLt‰Â¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆¿««≈»«
¯‡L·e ÌÈLeÁ ‰MÓÁ·e ,‰NÚÓe ¯eac ,‰·LÁÓa ,È„Èb ‰"ÒLe¿»ƒ«¿«¬»»ƒ«¬∆«¬ƒ»ƒƒ¿»
Ì‚Ùa Ec‚� ÈzÓ‚Ùe ÈzÚLÙe È˙‡ËÁM ‰Ó Ë¯Ù·e ,Ûeb‰ ˙BÁk…«ƒ¿»«∆»»ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿¿ƒ¿«
È¯eÚpÓ È˙ÈNÚ EÈ�ÈÚa Ú¯‰Â ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÏÏk ‡e‰L ,˙È¯a‰«¿ƒ∆¿«»«»À»¿»»¿≈∆»ƒƒƒ¿«
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,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ ,¯tÎ˙e ÁÏÒ˙Â ÏÁÓz Ïk‰ ÏÚ .‰f‰ ÌBi‰ „Ú«««∆««…ƒ¿«¿ƒ¿«¿«≈»≈«¬ƒ
È�BÚÓ È�Òak ·¯‰ .ÏB„b‰ EÓLa ÈzÓ‚tL ˙BÓM‰ Ïk ‡lÓ˙e¿«≈»«≈∆»«¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆«¿≈ƒ≈¬ƒ
,ÔÈaÏ‡ ‚ÏMÓe ,È�ÒaÎz ,¯‰Ë‡Â ·BÊ‡· È�‡hÁz ,È�¯‰Ë È˙‡hÁÓe≈«»ƒ«¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿∆¿»¿«¿≈ƒƒ∆∆«¿ƒ
EÈ�t ¯zÒ‰ ,˙Èkc ˙BÓˆÚ ‰�Ï‚z ,‰ÁÓNÂ ÔBNN È�ÚÈÓLz«¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»»≈¿»¬»ƒƒ»«¿≈»∆
,ÈÎ�‡ ÈÎ�‡ :¯eÓ‡k ,E�ÚÓÏ ÈÚLt ‰ÁÓ .‰ÁÓ È˙B�BÚ ÏÎÂ ,È‡ËÁÓ≈¬»»¿»¬«¿≈¿≈¿»«¿««¿»»»…ƒ»…ƒ

.¯BkÊ‡ ‡Ï EÈ˙‡hÁÂ ,È�ÚÓÏ EÈÚLÙ ‰ÁBÓ ‡e‰∆¿»∆¿«¬ƒ¿«¿…∆…∆¿

ÌÈ˜Ècv‰ ÁÎÂ ˙eÎÊa „ÈÓz È¯ÊÚa ‰È‰˙Â ,ÌÈÓÁ¯a ÈÏÚ ‡Ïn˙Â¿ƒ»≈»«¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ»ƒƒ¿¿…«««ƒƒ
È¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙‰Ï Ák ÈÏ Ôz˙Â ,„ÈÓz È�ÏÈv˙Â È�¯ÓL˙Â ,ÌÈizÓ‡‰»¬ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ…«¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰NÚ‡ ‡ÏÂ ,ÈzÓ‚tM ‰Ó „BÚ ÌbÙ‡ ‡ÏÂ ,È˙Â‡z ˙‡ ¯aLÏe ÛÎÏÂ¿»…¿«≈∆«¬»ƒ¿…∆¿…«∆»«¿ƒ¿…∆¡∆
‡Ï - ÈzÏÚt ÔÂ‡ Ì‡ .‰ÏÒÎÏ „BÚ ·eL‡ ‡ÏÂ ,EÈ�ÈÚa Ú¯‰ „BÚ»»¿≈∆¿…»¿ƒ¿»ƒ»∆»«¿ƒ…
‰Lw·e ‰lÙz ÏÈÚBÓ ‰Ê ÏÚ ÌbL ,e�zÁË·‰ ¯·k Èk ,ÛÈÒB‡ƒƒ¿»ƒ¿«¿»∆««∆ƒ¿ƒ»«»»
Ì‡) dÏÈc ˙ÎÂ Ú¯‰ ¯ˆi‰ ÔÓ ,ÌÈizÓ‡‰ EÈÓÁ¯a ,‡a‰Ï Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈¿«»¿«¬∆»¬ƒƒƒƒ«≈∆»»¿«ƒ≈
LB„w‰ Ôeiˆ ÌB˜Ó ÏÚ Ë¯Ù·e :‰Ê ¯Ó‡È ˘Â„˜‰ Â¯·˜ ÏÚ ‰È‰Èƒ¿»«¿ƒ«»

Ècv‰ ˙eÎÊa È�¯ÊÚ ‰f‰Ák ÈÏ Ô˙Â ,ÈÏÚ ÌÁ¯Â (‰t ÌÈÊe�b‰ ÌÈ˜ «∆»¿≈ƒƒ¿««ƒƒ«¿ƒ…¿«≈»«¿≈ƒ…«
„Ú ,„ÈÓz È¯ˆÈ ˙‡ LaÎÏÂ ¯ab˙‰Ï ‰kÊ‡L ,Ez‡Ó ‰¯e·‚e¿»≈ƒ¿∆∆¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…∆ƒ¿ƒ»ƒ«
„ÚÂ ‰zÚÓ È¯Ó‚Ï ÈÏÚÓ BÏh·Ïe B˜lÒÏe BL¯‚Ï EÈÓÁ¯a ‰kÊ‡L∆∆¿∆¿«¬∆¿»¿¿«¿¿«¿≈»«¿«¿≈≈«»¿«
,ÈÁÎ È�BÚa ÏLk ,‰Á�‡a È˙B�Le ,ÈiÁ ÔB‚È· eÏk ¯·k Èk ,ÌÏBÚ»ƒ¿»»¿»«»¿«»¬»»»««¬ƒ…ƒ
·‡ ,È·‡ ,ÈÏÚ ÌÁ¯ .Ïaq‰ Ák ÏLk ¯L‡ „Ú ,eLLÚ ÈÓˆÚÂ«¬»«»≈«¬∆»«…«««»«≈»«»ƒ»
,‰˜Úˆ ÚÓBL ,ÈÏÚ ÏÓÁÂ ÒeÁ ;‰lÙz ÚÓBL ,ÈÏÚ ÌÁ¯ ;ÔÓÁ¯‰»«¬»«≈»«≈«¿ƒ»«¬…»«≈«¿»»
‰ÚÈLB‰ ,Ïv‰ Ïv‰ ,ÌÁ¯ ÌÁ¯ ,‰˜�‡ ÚÓBL ,‰Á�‡ ÚÓBL≈«¬»»≈«¬»»«≈«≈«≈«≈ƒ»
È�ÏÈv‰ ,ÈLÙ� ˙ÁMÏ Ôzz Ï‡ ,EÈ�ÙÏ ‰ˆ¯‡ ÈÓc ÏtÈ Ï‡ !‰ÚÈLB‰ƒ»«ƒ…»ƒ«¿»¿»∆«ƒ≈¿«««¿ƒ«ƒ≈ƒ
,ÈÏÚ ‰ÒeÁ .E˙˜„ˆ È�BLÏ Ôp¯z .È˙ÚeLz È‰Ï‡ ,ÌÈ‰Ï‡ ,ÌÈÓcÓƒ»ƒ¡…ƒ¡…≈¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»∆»»«
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LÙ� ·eÏÚ ÏÚ EÈ˙B�È�ÁÂ EÈÚÓ ‡� eÓ‰È ,EÈ„ÒÁ ·¯k ,EÈÓÁ¯ ·¯k¿…«¬∆¿…¬»∆∆¡»≈∆«¬ƒ∆«¬∆∆
,‰Úc ¯ÒÁ ÏÚ ,È�BÓk ÌÈ‡ËÁa CÏÎÏÓ ÏÚ ,È�BÓk Ûc¯� ÏÚ ,È�BÓk»ƒ«ƒ¿»»ƒ«¿À¿»«¬»ƒ»ƒ«¬«≈»
,˙BiÙBˆ È�BÈÚ¯ „·Ï EÏ ,˙BÈeÏz e�È�ÈÚ „·Ï EÏ Èk ,È�BÓk ‰ˆÚ ¯ÒÁ¬«≈»»ƒƒ¿¿«≈≈¿¿¿««¿«ƒ
È�ÚÈLB‰Â ÈÏÚ ‡� ÏÓÁÂ ÒeÁ ,‡� ‰ÚÈLB‰ ,‡� ¯ÊÚ ,ÌB¯nÏ È�ÈÚ elc«≈««»¬…»ƒ»»«¬…»»«¿ƒ≈ƒ
˙BÈ‰Ï ‰kÊ‡Â ,ÌÏL ·Ï·e ˙Ó‡a ,‰ÓÏL ‰·eL˙a EÈÏ‡ ·eLÏ»≈∆ƒ¿»¿≈»∆¡∆¿≈»≈¿∆¿∆ƒ¿
‰¯ÓL‡Â ,È�ÈiÁ EcÒÁk .ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ ·Bh‰ E�Bˆ¯k „ÈÓz»ƒƒ¿¿«≈«»¿«»¿«¿¿«≈ƒ¿∆¿¿»
:Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ� Áe¯Â ,ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï ,EÈt ˙e„Ú≈ƒ≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

‰ÁÓO‰ ÔB„‡ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È ,EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ,ÔÎ·e¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈¬«ƒ¿»
:·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚÏ ÏÏk ˙e·ˆÚ ÌeL ÔÈ‡ EÈ�ÙÏ ¯L‡ ,‰Â„Á‰Â¿«∆¿»¬∆¿»∆≈«¿¿»¿»¿∆»
ÌÈÓeˆÚ‰ EÈÓÁ¯a È�¯ÊÚzL ,BÓB˜Óa ‰Â„ÁÂ ÊÚ ,ÂÈ�ÙÏ ¯„‰Â „B‰¿»»¿»»…¿∆¿»ƒ¿∆««¿≈ƒ¿«¬∆»¬ƒ
ÈLÙ� ÁnN ,ÌÈÓe‚Ú ˙BLÙ� ÁnNÓ .„ÈÓz ‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï È�kÊ˙e¿«≈ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒ¿«≈««¿¬ƒ«««¿ƒ
EÈÏ‡ ‰·Ú¯‰Â ‰‡Óv‰Â ‰ÙÈÚ‰ ,„‡Ó ‰·eÏÚ‰ ,„‡Ó ‰ÏÏÓ‡‰»À¿»»¿…»¬»¿…»¬≈»¿«¿≈»¿»¿≈»≈∆
‰Â‰È EÈÏ‡ Èk ,Ec·Ú LÙ� ÁnN ,‰Á�‡Â ÔB‚È ÈpnÓ ¯Ò‰ ,„‡Ó¿…»≈ƒ∆ƒ»«¬»»««∆∆«¿¿ƒ≈∆¿…»

EÈ�t ˙‡ ˙BÁÓN Ú·N .ÌÈiÁ Á¯‡ È�ÚÈ„Bz .‡O‡ ÈLÙ�˙BÓÈÚ� , «¿ƒ∆»ƒ≈ƒ…««ƒ…«¿»∆»∆¿ƒ
È�ÚaN .È�ÎÓÒ˙ ‰·È„� Áe¯Â ,EÚLÈ ÔBNN ÈÏ ‰·ÈL‰ .Áˆ� E�ÈÓÈaƒƒ¿∆«»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¿≈ƒ
‰¯eÚ .˙Ó‡a E„·ÚÏ ÈaÏ ¯‰ËÂ ,E˙ÚeLÈa ÈLÙ� ÁnNÂ ,E·ehÓƒ∆¿«««¿ƒƒ»∆¿«≈ƒƒ¿»¿¿∆¡∆»
È�ÈÓ ‰¯NÚ‰ ÏÎÏ e�kÊ .¯ÁL ‰¯ÈÚ‡ ,¯BpÎÂ Ï·p‰ ‰¯eÚ ,È„B·Î¿ƒ»«≈∆¿ƒ»ƒ»»««≈¿»»¬»»ƒ≈
:¯eÓ‡k ,˙È¯a‰ Ì‚t ÌÈ�w˙Óe ÌÈÚÈ�ÎÓ Ì‰L ,‰M„˜c ‰�È‚�¿ƒ»ƒ¿À»∆≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ»»
„Â„Ï .È˙BÈÏÎ È�e¯qÈ ˙BÏÈÏ Û‡ ,È�ˆÚÈ ¯L‡ ‰Â‰È ˙‡ C¯·‡¬»≈∆¿…»¬∆¿»»ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B·‡ ˙ÏÁ� ÔB‰Â ˙Èa .‰‡hÁ ÈeÒk ÚLt ÈeN� È¯L‡ ,ÏÈkNÓ«¿ƒ«¿≈¿∆«¿«»»«ƒ»«¬«»
,ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ ‰Â‰È ‰eˆÈ ÌÓBÈ .˙ÏkNÓ ‰M‡ ‰B‰ÈÓe≈»ƒ»«¿»∆»¿«∆¿…»«¿««¿»ƒ…ƒƒ
Ïe‡L ÁÏLa ÌzÎÓ „Â„Ï ˙ÁLz ÏÚ Áv�ÓÏ .ÈiÁ Ï‡Ï ‰ÏÙz¿ƒ»¿≈«»«¿«≈«««¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿…«»
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‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ .‰ÏÈla È˙�È‚� ‰¯kÊ‡ .B˙ÈÓ‰Ï ˙Èa‰ ˙‡ e¯ÓLiÂ«ƒ¿¿∆««ƒ«¬ƒ∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»
.˙eÓÏÁ ¯È¯a ÌÚË LÈ Ì‡ ,ÁÏÓ ÈÏaÓ ÏÙz ÏÎ‡È‰ ,ÈÁe¯ NtÁÈÂ«¿«≈ƒ¬≈»≈»≈ƒ¿ƒ∆«ƒ≈««¿ƒ¬»
ÈNÚ È‰Ï‡ ‰i‡ ,¯Ó‡ ‡ÏÂ .È¯ÊÎ‡Ï EÈ˙B�Le E„B‰ ÌÈ¯Á‡Ï Ôzz Ôt∆ƒ≈«¬≈ƒ∆¿∆¿«¿»ƒ¿…»««≈¡…«…»
‡È‰ ‰Â‰È ˙‡¯È ‰M‡ ,ÈÙi‰ Ï·‰Â ÔÁ‰ ¯˜L ,‰ÏÈla ˙B¯ÈÓÊ Ô˙Bp‰«≈¿ƒ«»¿»∆∆«≈¿∆∆«…ƒƒ»ƒ¿«¿…»ƒ
:BÊÚ ÚÈ˜¯a e‰eÏÏ‰ ,BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ ,dÈeÏÏ‰ :¯Ó‡�Â .Ïl‰˙ƒ̇¿«»¿∆¡««¿»«¿≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ«À
,¯ÙBL Ú˜˙a e‰eÏÏ‰ ,BÏ„b ·¯k e‰eÏÏ‰ ,ÂÈ˙B¯e·‚a e‰eÏÏ‰«¿ƒ¿»«¿¿…À¿«¿¿≈«»
:·bÚÂ ÌÈpÓa e‰eÏÏ‰ ÏBÁÓe Û˙a e‰eÏÏ‰ :¯BpÎÂ Ï·�a e‰eÏÏ‰«¿¿≈∆¿ƒ«¿¿…»«¿¿ƒƒ¿À»
Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk :‰Úe¯˙ ÈÏˆÏˆa e‰eÏÏ‰ ,ÚÓL ÈÏˆÏˆa e‰eÏÏ‰«¿¿ƒ¿¿≈»««¿¿ƒ¿¿≈¿»…«¿»»¿«≈

.dÈeÏÏ‰ dÈ»«¿»

ıa˜Ï Ò� ‡NÂ ,e�˙e¯ÁÏ ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜z !ÌÏBÚ ÏL B�Ba ƒ̄∆»¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
:ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk e�È˙BˆeÙ�e ,ÌÈBb‰ ÔÈaÓ e�¯eÊt ·¯˜Â e�È˙BiÏb»À≈¿»≈¿≈ƒ≈«ƒ¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆
‡¯˜Ó e�a Ìi˜Â :e�ˆ¯‡Ï ı¯‡‰ ˙BÙ�k Úa¯‡Ó „ÁÈ e�Ác� ıa˜Â¿«≈ƒ»≈««≈«¿««¿»»∆¿«¿≈¿«≈»ƒ¿»
ÏkÓ Eˆa˜Â ·LÂ ,EÓÁ¯Â E˙e·L ˙‡ EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ·LÂ :·e˙kL∆»¿»¿…»¡…∆∆¿¿¿ƒ¬∆¿»¿ƒ∆¿ƒ»
‰ˆ˜a EÁc� ‰È‰È Ì‡ .‰nL EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ,ÌÈnÚ‰»«ƒ¬∆¡ƒ¿¿…»¡…∆»»ƒƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈
‰Â‰È E‡È·‰Â .EÁwÈ ÌMÓe EÈ‰Ï‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰«»»ƒƒ»¿«∆¿¿…»¡…∆ƒ»ƒ»∆¿∆ƒ¬¿…»
Ea¯‰Â ,E·ÈËÈ‰Â dzL¯ÈÂ ,EÈ˙B·‡ eL¯È ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡¡…∆∆»»∆¬∆»¿¬∆ƒƒ¿»¿≈ƒ¿¿ƒ¿¿
„BÚ ,Ï‡¯NÈ ÈÁ„� ıa˜Ó ,ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È Ì‡� :¯Ó‡�Â :EÈ˙B·‡Ó≈¬∆¿∆¡«¿À¿…»¡…ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈÁ„� ,‰Â‰È ÌÈÏLe¯È ‰�Ba :¯Ó‡�Â .ÂÈˆa˜�Ï ÂÈÏÚ ıa˜‡¬«≈»»¿ƒ¿»»¿∆¡«≈¿»«ƒ¿…»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ï ‡È·˙Â ,e�Ï‡‚Ï LÈÁ˙Â ¯‰Ó˙e .ÒpÎÈ‰�·˙Â ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e� ¿«≈¿«≈¿»ƒ¿»√≈¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆
ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ,‰p¯a E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e�‡È·‰Â ,e�z¯‡Ù˙Â e�L„˜ ˙Èa ˙‡∆≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈«¬ƒ≈¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ»«ƒ
,Ôe·eLÈ ‰Â‰È ÈÈe„Ùe :·e˙kL BÓk .ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿∆»¿≈¿…»¿
,e‚ÈOÈ ‰ÁÓNÂ ÔBNN ,ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ,‰p¯a ÔBÈˆ e‡·e»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«»«…»»¿ƒ¿»«ƒ
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,ÔeÏ·ez ÌBÏL·e ,e‡ˆ˙ ‰ÁÓN· Èk :¯Ó‡�Â :‰Á�‡Â ÔB‚È eÒ�Â¿»»«¬»»¿∆¡«ƒ¿ƒ¿»≈≈¿»»
.ÛÎ e‡ÁÓÈ ‰„O‰ ÈˆÚ ÏÎÂ ,‰p¯ ÌÎÈ�ÙÏ eÁˆÙÈ ˙BÚ·b‰Â ÌÈ¯‰‰∆»ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»¿»¬≈«»∆ƒ¿¬»
Ô„Úk d¯a„Ó ÌNiÂ ,‰È˙B·¯Á Ïk ÌÁ� ,ÔBiˆ ‰Â‰È ÌÁ� Èk :¯Ó‡�Â¿∆¡«ƒƒ«¿…»ƒƒ«»»¿∆»«»∆ƒ¿»»¿≈∆
.‰¯ÓÊ ÏB˜Â ‰„Bz ,d· ‡ˆnÈ ‰ÁÓNÂ ÔBNN ,‰Â‰È Ô‚k d˙·¯ÚÂ¿«¿»»¿«¿…»»¿ƒ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿»
,˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡ :·Ï È¯LÈ Ïk e�È�¯‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ eÏÈ‚Â ‰B‰È· eÁÓNƒ¿«»¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈≈»«««ƒ
ÔÓ‡ ,BL„˜ ¯ÎÊÏ e„B‰Â ,‰B‰Èa ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN .‰ÁÓN ·Ï È¯LÈÏe¿ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ«»¿¿≈∆»¿»≈

:„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ�∆«∆»»∆

·¯Â ˙eÓk‰ ËÚÓ ‡È‰Â ÌÈ·˙k‰ ˙ÁzÓ‡a e�‡ˆÓ ‰ÏÙz‰ ˙‡Ê…«¿ƒ»»»¿«¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«

:˙eÎÈ‡‰»≈

‡ÏÚÏ ,‡ÏÚÏ z�‡ ,˙BaÒ‰ Ïk ˙aÒÂ ˙BÏÚ‰ ˙lÚ ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba ƒ̄∆»ƒ«»ƒ¿ƒ«»«ƒ«¿¿≈»¿≈»
EÏe ,ÏÏk Ca ‡ÒÈÙ˙ ‰·LÁÓ ˙ÈÏc ,C�Ó ‡ÏÚÏ ˙ÈÏÂ ,‡Ïk ÔÓƒ…»¿≈¿≈»ƒ»¿≈«¿»»¿ƒ»»¿»¿
E˙B‡ ,L¯„‡ E˙B‡ .‰l‰˙e ‰Î¯a ÏÎ ÏÚ ÌÓB¯Óe ,‰l‰z ‰ÈÓe„ƒ»¿ƒ»¿»«»¿»»¿ƒ»¿∆¿…¿
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk C¯c ,Ez‡Ó ‰Le·k C¯c ‰¯È˙Á ¯zÁ˙L ,L˜·‡««≈¿«¿…«ƒ»∆∆¿»≈ƒ¿∆∆»»»
,EÏ ‰Ï‚� ¯L‡ ÈÙk ,„ÓBÚ È�‡L ÌB˜Óa ,ÈÏL ˙eÏLÏ˙L‰‰ „Ú««ƒ¿«¿¿∆ƒ«»∆¬ƒ≈¿ƒ¬∆ƒ¿»¿
È�¯ÈÊÁ‰Ï ,E¯B‡ ÈÏÚ ¯È‡z ‰Ê‰ ·È˙�e C¯c·e ,˙BÓeÏÚz Ú„BÈ≈««¬«∆∆¿ƒ«∆»ƒ»«¿¿«¿ƒ≈ƒ
¯Á·Ó ÔBˆ¯ ÈÙk ,˙Ó‡a E�Bˆ¯ ÈÙk ,˙Ó‡a EÈ�ÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»∆∆∆∆¿ƒ¿¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÌeLÂ ıeÁ ˙·LÁÓ ÌeL È˙·LÁÓa ·LÁÏ ÈÏ·Ï ,ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ¿ƒ«¿…¿«¿«¿ƒ«¿∆∆¿
˙BkÊ ˙B·LÁÓa ˜a„Ï ˜¯ ,E�Bˆ¯ „‚� ‡e‰L ÏeaÏae ‰·LÁÓ«¿»»ƒ¿∆∆∆¿¿«¿«≈¿«¿»«
Ï‡ ÈaÏ Ë‰ .E˙¯B˙·e E˙‚L‰a ˙Ó‡a E˙„B·Úa ˙BLB„˜e ˙BÁ«̂¿««»∆∆∆∆¿«»»¿¿»¿«ƒƒ∆
È�‡ÈˆBz ÌÈ ˙BÏeˆÓÓe .˙Ó‡a E„·ÚÏ ¯B‰Ë ·Ï ÈÏ ÔzÂ ,EÈ˙B„Ú≈∆¿≈ƒ≈»¿»¿¿∆∆∆ƒ¿»ƒ≈ƒ
¯B‡a ¯B‡Ï ,ÔÈÚ Û¯‰k ‰Â‰È ˙ÚeLz .‰¯‰Ó Ï˜ LÈÁ ÏB„‚ ¯B‡Ï¿»ƒ«¿≈»¿«¿…»¿∆∆«ƒ≈¿
ÌÈÓÈ‰ ,È¯eÚ� L„ÁÏ ‰kÊ‡Â .‰Ó„‡‰ È�Ù ÏÚ È˙BÈ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÈÁ‰««ƒ»¿≈∆ƒ«¿≈»«»»¿∆¿∆¿«≈¿««»ƒ



הכללי ËÎתיקון

ÌÏBÚ‰ ÔÓ È˙‡ÈˆÈ ‰È‰˙Â ,‰L„˜‰ Ï‡ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ,ÍLÁa e¯·ÚL¿»¿«…∆¿«¿ƒ»∆«¿À»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ»»
Blk ,BÏÎÈ‰a ¯˜·Ïe ‰Â‰È ÌÚ�a ˙BÊÁÏ ‰kÊ‡Â .‡ËÁ ‡Ïa ,È˙‡È·k¿ƒ»ƒ¿…≈¿¿∆¿∆«¿¿…«¿…»¿«≈¿≈»À

:„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ� ÔÓ‡ .„B·k ¯ÓB‡≈»»≈∆«∆»»∆



פדיון Ï

פדיון
‰ÏÈÙ˙ ÌÚ [Ù"˜ 'ÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï· ÔÈÈÚ] ÔÂÈ„Ù ÔÈ�ÚÓ ÌÈ˜¯Ù È˘‡¯ ‡Â‰Â ,Ï"Ê Â�È·¯ „È ·˙Î· Â�‡ˆÓ ‰Ê ‰‡¯

ÂÙÂÒ· ‰¯ˆ˜:Ô‡Î ‰‚Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯Â

‡�È„ .‡LÈ„˜ ‡˙eÎÏÓ ˜„ˆ .BÏ‚¯Ï e‰‡¯˜È ˜„ˆ .Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡ Ìe˜È‰ ˙‡Â ,˙BÚÓ»¿∆«¿¬∆¿«¿≈∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆∆«¿»«ƒ»ƒ»
‡Ï‡ ˜˙Ó� ÔÈ„‰ ÔÈ‡ .‰¯e·‚ ÈÏ ‰�Èa È�‡ .‰�Èa ÌÈ�Èc‰ L¯BL .‡�È„ ‡˙eÎÏÓ„¿«¿»ƒ»∆«ƒƒƒ»«ƒƒ»ƒ¿»≈«ƒƒ¿»∆»
„È ÌÈÓÚt '‚ .‰Ó¯‰ „È ,‰˜ÊÁ‰ „È ,‰ÏB„‚‰ „È :‰�È·a ÌÈ„È ‰LÏL .BL¯La¿…¿¿…»»«ƒ¿ƒ»»«¿»»«¬»»»»»»¿»ƒ»
È�L ‰‡È¯·aL ·"Ó .ÁÎa ‡�‡ ÏL ÌL ‰¯ÈˆÈaL ·"Ó .·"Ó ÏL ÌL ‡È¯ËÓÈ‚ƒ«¿ƒ»≈∆∆«¿ƒ»≈∆»»¿…«∆«¿ƒ»¿≈

:ÈeÏÈÓ„ ÈeÏÈÓe B‡eÏÓa [ËÂ˘Ù] ‰"ÈÂ‰ ˙eÏÈˆ‡aL ·"Ó .˜"È˜‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ
È„È ÏÚ [È�ÂÏÙ Ô· È�ÂÏÙ] ÏÚÓ ˙BLw‰ ˙B¯e·b‰Â ÌÈ�Èc‰ e˜zÓiL EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆∆À¿¿«ƒƒ¿«¿«»≈««¿≈
ÔÈc ˙·B¯Ú˙ Ba ÔÈ‡L ÌÈËeLÙe ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÁ¯Â ÌÈÏB„b ÌÈ„ÒÁ ‡e‰L ÔBÈÏÚ ‡Ït∆∆∆¿∆¬»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈«¬∆ƒ

:ÔÓ‡ ÏÏk¿»»≈
BÏ ÔÈ‡Lk elÙ‡Â .ÌÚt ÏÎa ÂÈÏÚÓ ÌÈ�Èc‰ ˜ÈzÓ‰Ï È„k ,ÔBÈ„t ÏÚ ÌÚt ÏÎa ÔzÏ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï Èe‡ »̄¿«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿»«««ƒ¿¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ≈»»¿»«««¬ƒ¿∆≈
ÒÁ ˙‡ÏBÁÂ ¯Úˆ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÚt ÏÎa ˙B�BÈ„t ˙BNÚÏ ·BË ,B˙Èa CB˙a ¯Úˆ ÌeLÂ ‰ÏBÁ ÌeL∆¿««¿≈«¬ƒ¿¿»««¿≈∆…»ƒ≈««¿«««

.ÌBÏLÂ('„ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï) ¿»

'‡Ù¯È ‡Ù¯Â' ,‡˜Â„ ÔÂÈ„Ù È„È ÏÚ ‰‡ÂÙ¯‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,˙Â¯ˆ‰ ÏÎÓ ÚÈ˘ÂÓ ‡Â‰Â ,ÌÈ�È„‰ ˙˜˙Ó‰ ‡Â‰ ÔÂÈ„Ù
."˘Ù� ÔÂÈ„Ù" (˙Â·È˙‰ È�˘ ÌÚ) ¯ÙÒÓ(‚ ‰¯Â˙ ·"Á Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ)

הדרך תפילת
ÌBÏLÏ e�„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ e�ÎÈÏBzL ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ‰Â‰È EÈ�ÙÏÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¿…»¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»
[˙Á�Ïe] ‰ÁÓNÏ ÌÈiÁÏ e�ˆÙÁ ÊBÁÓÏ e�ÚÈb˙Â ,ÌBÏLÏ È�ÎÓÒ˙Â ,ÌBÏLÏ e�ÎÈ¯„˙Â¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ¿∆¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»¿««

) ,ÌBÏLÏe¯ÓÂ‡ „ÈÓ ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ Ì‡·¯B‡Â ·ÈB‡ Ïk ÛkÓ e�ÏÈv˙Â (ÌBÏLÏ È�¯ÈÊÁ˙Â ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ«»≈¿≈
ÁÏL˙Â ÌÏBÚÏ ˙B‡·e ˙BLb¯˙n‰ ˙Bi�Ú¯Ù È�ÈÓ ÏkÓe ,C¯ca ˙BÚ¯ ˙BiÁÂ ÌÈËÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»«∆∆ƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»»»¿ƒ¿«
ÏÎ È�ÈÚ·e EÈ�ÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe ÔÁÏ e��z˙Â ,e�È„È ‰NÚÓ ÏÎa ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯a¿»»¿«¿»»¿»«¬≈»≈¿ƒ¿≈¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»
Ôe�Á˙Â ‰lÙz ÚÓL Ï‡ Èk ,e�È�e�Áz ÏB˜ ÚÓL˙Â ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ e�ÈÏÓ‚˙Â ,e�È‡…̄≈¿ƒ¿¿≈¬»ƒƒ¿ƒ¿««¬≈ƒ≈…≈«¿ƒ»¿«¬

:‰ÏÙz ÚÓBL ,‰Â‰È ‰z‡ Ce¯a :‰z‡»»»«»¿…»≈«¿ƒ»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B· eÚbÙiÂ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒ

Ì‡¯ ¯L‡k ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂ(Ï‡ÎÈÓ Ï‡È¯Â‡ Ï‡Ù¯ ˙"¯)ÌÈ‰Ï‡ ‰�ÁÓ ,(Ï‡È¯·‚)‡¯˜iÂ ,‰Ê «…∆«¬…«¬∆»»«¬≈¡…ƒ∆«ƒ¿»
:ÌÈ�ÁÓ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÌL≈«»««¬»ƒ

„ÚÂ ‰zÚÓ E‡B·e E˙‡ˆ ¯ÓLÈ ‰Â‰È :EÈÎ¯„ ÏÎa E¯ÓLÏ CÏ ‰eˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ Èkƒ«¿»»¿«∆»ƒ¿»¿¿»¿»∆¿…»ƒ¿»≈¿∆≈«»¿«
EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰Â‰È ‡OÈ :jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈ�t ‰Â‰È ¯‡È :E¯ÓLÈÂ ‰Â‰È EÎ¯·È :ÌÏBÚ»¿»∆¿¿…»¿ƒ¿¿∆»≈¿…»»»≈∆ƒÀ∆»ƒ»¿…»»»≈∆

:ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ¿»≈¿»
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