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שליט״א שישא שלום אברחם ד דרח״ח

מערכת: חכרי
 מרדכי ישי ד
 פרקש שלום ד
 קזר ערן ד
שפירא אריאל ד

עימוד:
עבד נתנאל ד

דשער: וכעמוד בכריבד
מברסלב נחמן רבי רביח״ק של חכסא

אורייתא: תמפי
 גרינבוים מנחם ד וחנעלח דיקר לנדיב לב מקרב ברכות -

 סיועם בזכות אשר תחי׳, ציפורח מרת ולרעייתו חי״ו
 יחי עולם. לאור יוצא זח ספר חדרך, כל לאורך ותמיכתם

 דרכם ותצליח זרעם ואת אותם תלווה המצוה שזכות רצון
ונחת. שמחה אושר, רוב מתוך יפנו, אשר בכל

 זילביגער הכהן אלימלך ר׳ להרה״ח רב וישע ברכות -
 לאור. זה ספר להוצאת לסייע חלציו אזר אשר שליט״א

 מתוך דמיטב מילי בכל וזרעו הוא שיתברך רצון ויהי
מעליא. ונהורא גופא בריות

והברכה: התודה
 טרח אשר שליט״א שישא שלום אברהם ר׳ להרה״ח -

עת. בכל לימיננו ועמד הספר, בהגהת רבות
 הקודש, במלאכת והעוםקים המערכת חברי לכל -

ידם. תחת ונאה מתוקן דבר להוציא וסיועם ביגיעותיהם
חדש״. ״שיר קדישתא לחבורתא -
שליט״א. חשין אליעזר ר׳ להרה״ח -
שליט״א. חשין טוב יום ר׳ להרה״ח -
 בקובץ השימוש על שליט״א, גיםין עופר ר׳ להרה״ח -

שבידו. מוהר״ן הליקוטי
 מה״זוהר להעתיק ליבם נדבת על מדבש״, ״מתוק למרכז -

 הגאון המקובל הצדיק הרב נשמת לעילוי מדבש״, מתוק
 עיני האיר אשר זצוק״ל הירצקא נפתלי ב״ר דניאל רבי

הנסתר. בתורת העולם

הדש׳ ׳שיר לאור הוצאה

ידוע! להווי
 שאי ״כשם אך ושגיאות. מטעויות נקי עולם לאור יצא שהספר מנת על גדולה ויגיעה עמל הושקעו זה ספר בהוצאת

 נבקש לכן ושונים. רבים מספרים המלוקט כזה בספר ובפרט שגיאות״, בלא לדפוס אפשר אי כך תבן, בלא לבר אפשר
בעז״ה. הבאות במהדורות הדבר יתוקן למען לנו, יודיעו בספר, שגיאה או טעות ימצאו שאם ואתר, אתר בכל מהלומדים

בכתב. והסכמה מראש תאום לאחר אמצעי, בכל להעתיק ניתן

הודעה). להשאיר (ניתן 052-7693854 ,052-7622148 קשר: ויצירת הפצה,

מעשיהם״ צדיקים של תולדותם ״עיקר
 רבינו). של הקיבוץ את והידר האיר קיבוץ!״(הוא רבינ׳ם העם בשיינט האט ״ער חסידי ביטוי היה עברו בשנים

 זכורה כן הקיבוץ. רחבי כל את הזהיר שזיוון עד האירו כה שפניהם והנפלאים הקדושים החברים את כינו כך
 הקיבוצים שני את והידרו האירו שפניו זצ״ל, פרומן מנחם ר׳ הרב עוז, ידידנו היקר, המנוח של דמותו לטוב

 אותה - חוליו למרות לה שזכה על-טבעית ימים התארכות ופלא: נם בדרך ותשע״ג) תשע״ב האחרונים(רה״ש
מכריו. וכל הוא מאד, העריך

 זכה הוא האחרון משברו בעקבות תלמידים, לאלפי עשורים כמה מכבר זה רבינו תורת ולימד למד שהרב אף על
 איתו. במגע שבא מי לכל והאירה בפניו, שהשתקפה עד בנשגב נגעה אשר נדירה, כה בקרבה לרבינו להתקרב

 יותר לו נתנו לא כשאלה הרופאים, לייאושי כתגובה פרומן הרב אמר באומן!״ מוהר״ן ליקוטי אפיץ עוד ״אני
 של בדוכן באומן, להפיץ וזכה יאומן, לא השגות, וגדושות שלמות שנתיים עוד חי הוא ואכן מחודש-חודשיים...

הספר). וחבריו(מעורכי חתנו עם יחד הליקוטים׳, ׳פאר
 על נוספה חייו, ימי כל במשך נפש במסירות להפיץ הרבה ז״ל שהרב לקיבוץ), חיוני שלום(ערך של למסר בנוסף
 לקיים עלינו תגן ושזכותו עדן נשמתו שתהיה רצון יהי - לרבינו!״ ישר ״רוץ צוואה: כעין האחרונה, קריאתו כולנה

פנים. כל מעל דמעות שיימחו עד ובמעש, במלול לכולנו הורה מנחם שהרב כפי כפשוטם, הללו הדברים את

תשע״ג מנחם־אב בזאנסון, יצחק ישראל

בע״מ אור עמורי לוחות



ברכה ומכתבי הסכמות
קיוואק דוד מפן
ו 1יש<נ:ו י ר י א ם ס י ע  ע

 31 ס-רוצל־מ י׳י־ב ‘רת
יבבי'א ת ״דושליס בעלח״ל

תשע״א אב מנחם י״א ב״ה,

 והנפלא הנכבד הספר יקרת באור לראות וקיימנו שהחיינו מאד הי אודה
 כזה חיבור לראות צופיות עיננו ועידנים עידן זה אשר הליקוטים״ ״פאר

 חז״ל מאמרי פסוקים המ״מ יחד המאסף מוהר״ן׳ ״ליקוטי הקדוש הספר על
 ז״ל מוהרנ״ת דברי להראות ומוסיף ז״ל, רבינו בדברי המוזכרים וזוה״ק

 הק׳. ספריו ושאר הלכות בליקוטי ואנה אנה המפזורים
 ושער פתח להיות יוכל מכאן ונר. בו יבאו צדיקים להשם השער זה

 כראוי לחפש נתחיל מכאן רבינו, בדברי עמוקה הבנה לבקש להתחיל
 למעשה. היוצא והעצה הרב״י אור את אמיתי באופן
 נפש כל מדבה״ק, דיבור שבכל הקודש הרוח קדושת שמעוצם ואע״פ

 ה׳ מבקש וכל גדולה, הארה ונם עצה נחת לנפשו למצוא יוכל מישראל
 לימוד ע״י שיעור בלי ועצום נפלא בהתעוררות ולהתעורר להתחזק יוכל

 מאחד להעביר אין הרי נפש, לכל השוה דבר והוא בפשטות נם דבה״ק
 לחכמה אמור ע״ב) קמה וכמאחז״ל(שבת ומבוסם הבנוי דבר אם כי לשני

כ״א). סי׳ לקו״מ וכר(עיין את אחותי
 מה ע״י זאת קיום, לזה שיהיה באופן בנפש שמתיישב הרבי אור עיקר אך

 החיפוש ידי על רק כי איש, בלב עצה עמוקים מים ולבקש לחפש שיאמץ
 מכוון ולהבין העצה דרכי לנוראות להניע זוכים הק׳ בדבריו והבקשה

 נבנה שעי״ז פנימה, בנפש ענין כל ולקבוע להתקשר ובזה למעשה, דבה״ק
 כראוי. רבינו בעצת ללכת ויכול השי״ת בעבודת הברור הדרך האדם אצל
 להתעורר החברים בין והקשר השלום הכלליות מתרבה הרי ועי״ז
 מריבה שכל כ׳) (סי׳ רביז״ל בדברי מבואר כי הבורא, בעבודת יחד

 האדם זוכה וכאשר התורה, ביאורי שחסר ממה בא טעות של וענין
 איך הדברים, מקור מתוך בהם ולהבין הצדיקים ספרי ללמוד

 ואז וזוה״ק, בנם׳ חז״ל דברי יסודות עפ״י יחד מתקשרים שהדברים
 והכל ומתבטל נופל טפל ודבר טעות וכל לטעות, מקום אין ממילא
 והדברים למקומו שייך דבר שכל ומבינים אמת דבר כל על מודים

 לפי איש איש בזה העוסקים יתרבו וכאשר הלב, על מתיישבים
 מכונו. על והאמת השלום ויהיה המריבות כל יתבטלו אזי כוחותיו

 יטעמו שהכל ונר, ואראה אבוא מתי נזכה, מתי חסיד כל יתפלל זאת ועל
 מדבש המתוקים ממטעמים בתענונים להתענג רבינו דברי טעם נועם

עיקר והרי חדשה, ונשמה רוח למצוא והצמאה הרעבה נפשם להחיות

 המובאים הענינים הבנת וידיעת זכרון חסרון מחמת הוא לזה המניעה
 ב״ר אברהם ר׳ הנה״ק מורינו שכתב הכללים בכל והמעיין בדבה״ק,

 זה ענין על מושתתים הכללים שכל יראה ליקו״מ ללימוד זצוק״ל נחמן
 במקורות שמעיינים אחרי ורק - והתרחבותם המקורות ולימוד חקירת של

הכללים. שאר ע״פ דעת להוסיף אפשר
 למשיחא, הילכתא אלא זה שאין לחשוב אפשר היה הלום עד והנה

 צריך והרי הדעת מי בעומק וישוטטו יבואו שרבים כזה דבר שייך וכי
 פסוק כל של שורשו על ולעמוד ולבדוק לחקור גדולה ובקשה חיפוש

 מתפרש ואיך יסודותיו, בשורשי להתבונן בזוה״ק מאמר וכל מאחז״ל וכל
 לזאת יזכה איך אמת מבקש מבין לב ונם ז״ל, מוהרנ״ת אדונינו בדברי

 תבונה. איש ידלם העמוקים המים לעבור המסילה נמצא איך
 לראות הלום הנענו אשר לה׳ להודות עלינו ערוכה תהלה פועל כל ועל

 יצחק ישראל הרב הרה״ח ע״י הליקוטים״ ״פאר הזה חיבור ויופי פאר
 ד״ל והר״ר יד״פ הר״ר החשובים האברכים ותלמידיו שליט״א בזאנסון

 שפת על הדברים ללקט והתמידו ועבודה יניעה של שנים השקיעו אשר
 דברי כל על ולעיין לעבור בכוחי אין בעוה״ר כי ואם ומזה, מזה הנחל
 וחסיד ותיק הנעלה ידידי ניהו האי דמסהיד רבא נברא מאן חזי אבל הספר

 העיד שלוחה באגרת אשר שליט״א שישא שלום אברהם רבי הנה״ח
 ישרו להניד תהלה מלא ופיו הספר דברי כל על ביקורתו בעין עבר כי לפני

 ומתוקן. נאה דבר ידו מתחת יוציא כי שכמותו חבר על וחזקה ותפארתו,
 לו פותחין רבינו לדברי ליכנם הרוצה כל כי ננעלו תירוצים שערי ומעתה

 תורה עם שנלך רצה שרבינו ידענו זאת כי ויטול, יבוא ליטול הרוצה וכל
 מי ואפי' כזאת, לימוד צורת רק נצרך לזה ולזכות עמה, ולילך בה לעבוד
 מספיק להיות יוכל כבר זה הרי אחת תורה כראוי ללמוד ומצליח שזוכה

 באורו. לידבק ונצחיים טובים חיים לחיות החיים, לכל
 שיזכו ולאמצם לחזקם המופלגים, המערכת חברי של חילייהו ואיישר

 להגדיל להמשיך חפץ דברי למצוא יזכו המעיינים וכל המוגמר על לברך
 עי״ז כי להשי״ת ואקוה והצלחה, ובריאות נחת מתוך ולהאדירה תורה
 כמים ה׳ את דעה הארץ ומלאה ודעת חכמה לבקש וישוטטו רבים יבואו

 אכי״ר. בימינו, בקרוב מכסים לים
התורה לכבוד כדח

קקמג יהודה אליקזר
m בית רא® o אזראה 

 ברסלב דווסידי
?pTpj ם ל ש ו ד תובב־־א י

בס״ד
 ברכך״ אלד׳יך ה׳ ״כי לסדר

ת״ו ירושלים עיקרית

 משפיעי מגדולי שליט״א גזאנסון יצחק ישראל הרב הרה״ח ידי״ן הנה
 לימוד את ולהנחיל רביה״ק אור להפיץ בשנים רבות זה עוסק אנ״ש
 בר״נ הר״א יסד אשר הכללים עפ״י בעיון מוהר״ן״ ״ליקוטי הק׳ הספר
 עשירים תורה דברי להיות גרנה כעמיר לקבוץ ברוחו הנה וכעת זצ״ל,

 כל לפניו להיות רביה״ק תורת בעיון ללמוד החפץ על להקל במקומם
מוהרנ״ת בדברי הן חז״ל ומאמרי הפסוקים במקורי הן להבנה הנצרך

RABBI E.Y. KENIG 
JERUSALEM 

E. ISRAEL

 היקרים האברכים זאת במלאכה עסקו הדרכתו ועפ״י ותלמידיו. זיע״א
 ומתוקן נאה דבר ידם מתחת להוציא וזכו הע״י ד.ל והרי י.ד.פ הר׳ ה״ה

 ממנה נהנין שהכל בשמים של וכאיספרמקי בה מצוי שהכל הרוכלין כקופת
 מסרבין אין זו למדה הנעתי לא כי ואם בכתובים לבא תרבני וענותנותו

 רביה״ק אור להפיץ בשנים רבות עוד יזכו כי ליבי מקרב ואברכם לגדול,
בימינו. במהרה צדק נואל בביאת ולחזות כתבם ופי מפיהם העולם בכל



ברכה ומכתבי הסכמות
רוזנכלט יצחק

 התרד״ת ררזערה ובוו^צ רב
 ברסלב בי?£ויכת רר^מ

המגית תד כר*?׳ ״־ ורנדר ץ תדוונו ותך 1דכ

̂עידי̂׳ 13 סבח 12עו ךד!״ ?
ל0'"צ3̂צ$2444 65 Ssa7-:Ji600€0 פ

 תוגגכ^ו יידדסולי^ס נו^ךרד׳מ

התשע״א תמוז י״ט בס״ד

 הוא כן כשמו הליקוטים״, ״פאר בשם כתבים תכריך לפני הובא
 מברסלב מוהר״ן רבינו הרה״ק צדיק האי של ספרו את ומעטר הולך
 ומרקחים, מגדים אשכולות עמוסי וענפים בפארות סביב סביב זיע״א

 הקדוש הספר של והדרו פארו את יכולתו כפי מגלה כך ומתוך
 בעיון הספר את ללמוד שמעוניין למי ומסייע מוהר״ן״, ״ליקוטי
 בספרו מזכיר זיע״א רבינו אשר והערכים המקורות עם יחד ובעומק

 בו, המונח טוב כי מהאור מדבשו, לטעום הלומדים על ומקל הקד,
המעיינים. נפשות יתענגו אשר באופן

1UBBI 1. ROZKXBLAT
RA m \ OF "EIOAH HACIi^ROJilEr^

& OF VESIliVAT BRESLFV

12 ONEG EH4BAT ST. VJEAH SHE.lliliM 
TK!.״

JEIU NAI.EM KJSiRIIX

 להוציא שיזכו הקודש במלאכת העוסקים לאור המוציאים את ואברך
 ופרחים ציצים לעשות וכהנה, כהנה עוד ולהוסיף הפועל אל מכה

 וכאות כחפצם ויאדירו תורה יגדילו זיע״א, הק׳ רבינו של לתורתו
 לים כמים ה׳ את דעה הארץ מלאה כי היעוד לקיום יזכו עדי נפשם,

מכסים.
 וכל הדעת, והרחבת נחת מתוך העבודה ועל התורה על לישב ויזכו

^ f ' בתורה. הכתובות הברכות לכל יזכו והמסייעים העושים  iS 
ולומדיה. הקדושה התורה לכבוד הכו״ח
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 מיידית רחע-רח

3דםיל3 יגח8כי*.ו וי־״מ>

פרידמן ברון בצלאל
 צדק״ ״צמח כולל ר״מ

ת״ו העתיקה ירושלים
שליט״א שפטער הגרי״ט תורות ועורו כותב

בעזהי״ת

 הי״ו. הליקוטים״ ״פאר הנפלא הספר לעורכי רב וישע והצלחה ברכה
 שמחתי רגשי מלהביע במילי לעצור אוכל לא - לבנו וישמח עינינו יראו

 שיפתח מי לכל לפה והנני עיני, לנגד הנגלית הפלאים מיצירת והתפעלותי
 כל על כחכם״ ״ישר וברכת - התפעלות קריאת תבקע ומפיו הספר את
 רביה״ק. ספר של ופארו הידורו למען שעשיתם מה
 שכל הספר, עמודי של והדר יופי על - יפית״ ״מה - נעמת ומה יפית מה

 ויחד לילה, בחשכת השמים את המאיר כברק - ׳ברקאי׳ אומר הרואה
 נועם בעיקר אלא חיצוני ויופי פאר רק לא - נעמת״ ״מה גם זאת עם

 הליקוטי ועמקני פרשני המה הלא הסופרים, דברי וערבים ומתיקות
 מכונסים ובאו נקבצו כולם אשר עינינו, לנגד הנפרשים לדורותיהם, מוהר״ן

 אוצרות המרובה; את המחזיק מועט אפנו, על דבור דבר גליון, עלי יחד
 ומאירי לב משמחי וברה, צחה ובלשון הקיצור בתמצית מוגשים נפלאים

 של יקרות באור מוארת רבינו מדברי תיבה כל כמעט כאשר עינים,
 המורה זי״ע מוהרנ״ת עוזנו גאון של מביאוריו החל ופירושים, ביאורים

 ביאור כולל הזה, כהיום המעמיקים אחרון ועד רביה״ק, לתורת הגדול
 הספרים כל - למאמר הקשורים האריז״ל וכתבי חז״ל מאמרי כל והרחבת
 חגירת של קל בהפסק זה לצד זה יחדיו ישכנו כולם לפנינו, נפתחים
 בתורות הנכונה ההבנה את וישלימו הלימוד את ינעימו אשר הצפורן,

 הוא כי בתורה לחדש מאד ש״הזהיר הק׳ כרצונו ים. מני העמוקים רבינו
 לפנינו אשר הספר ספק כל וללא קה), מאד״(תנינא מאד גדול תיקון
רבינו. של זו משאלתו במילוי יסייע

 יפה העולם את מנהיג הקב״ה - שענער״ וואם וועלט די פירט ״השי״ת
 הרוחני, העולם את בעיקר - הגשמי העולם את מלבד - ויותר יותר
 לפנינו והרי סתימאה, דעתיקא אורייתא והנסתרת, הנגלית התורה עולם
 אומן, מעשה להרכיב, אפשר זמננו אפשרויות שלפי העולם, מפלאי אחד

 לה ולתת התורה על והציונים והביאורים הפירושים כל את אחד, בעמוד
 מי אשר רבינו, בתורת וההשגה ההבנה שלמות עם יחד מפוארת, צורה

 ממקור נעתקו ככולם רובם הרי כי אמיתותם, על להעיד המלך אחר יבא
 אשר אזניים, להם והציבו ופיארום הידרום ורק מלאה, באחריות ראשון

כיפיו. נראה ולא הזה כבושם בא לא
 ״ליקוטי על פירוש ספר לערוך אנ״ש מאברכי כמה עמדו כאשר בילדותי,
 פירוש לעשות יתכן שלא ע״ה, אנ״ש זקני מגדולי אחד לי אמר מוהר״ן״,

אחד וכל מלמעלה היורדים גדולים אורות הם רבינו תורות כי לקר־מ, על

תודה

 ויאמר אחד יבוא ואיך לקבלם, יכול כן כליו וכפי בליביה דמשער כפום
 מכלול שהציג זה, חיבור של חלקו שפר לזאת אי הנכון. הוא שפירושו

 ויוציא יבחר בדרכו אחד וכל משמע, תרתי כלים״ כ״נושאי פירושים של
לדעתו. הקרוב הנכון הפירוש את

 בירושלים, ברסלב חסידי כאשר שנים, יובל לפני מקדם ימים זכרתי
 ההשגה בעל החסיד ע״י שנוצר נסיון חן״, ״יעלת הספר הוצאת על נתבשרו

 רבי הגה״ח של ידיו על מים ליצוק שזכה זצ״ל, הורביץ שמואל רבי
 שהצליח אנ״ש קהל כל בקרב שמחה הביא הוא - זי״ע נחמן ב״ר אברהם
 סביבה, והתפילה המפרשים עם הראשונה התורה את אחד בספר להרכיב

 זצ״ל אודסר בער ישראל רבי המופלא החסיד לאור הוציא כאשר או
 וגם התורה את גם אחת באכסניא ובינם - ותפילות״ ״תורות הספר את
 אשר שעשועים שיעלו נזכה הנה כי גבולות פרצה השמחה התפילה, את

 בשנים או תפילות... מהתורות לעשות יוכלו בקל כי עלו, לא עולם מימות
 האיר זצ״ל רוזנפלד אריה צבי רבי הגאון החסיד כאשר שלאחריהם

 של חלומם אחד. בכרך פירושים הג׳ בן מוהר״ן הליקוטי עם העולם את
 במניעות למעט הקירוב, בתכלית הלקו״מ את לקרב היה שלומינו אנשי

 ובריך טול לפתן, והרי לחם והרי שולחן הרי - בכריכות ״טאוולאך״, של
 כה. עד הגענו שבזכותו שענער״, ״וואם העולם את המנהיג עולם לבורא

 יעוטרו בו ״ליקוטים״ השם אגב, הליקוטים״. ״פאר לו נאה שמו זה אכן
 נקדש שם הוא כי מה-בכך, של שם אינו ומוהרנ״ת, רבינו ספרי שמות
 סד, ה״ז, המנחה תפילת מוהרנ״ת(לק״ה שכותב כמו הצדיקים, ע״י ונערץ

 ידם ועל טובות, הנקודות ללקט הצדיק מעבודת שהיא בשש״ק) מצאתיהו
 הקדושים הספרים בהי׳ ״וזה שם: ומסיים טובות. נקודות ממשיך הוא

 ליקוטים, בשם ספריו לכל אדמו״ר קרא וכן ליקוטים בשם שנקראים
 הנ״ל״. ליקוטים כהי' הם הצדיקים שמגלים הקדושה התורה כל כי

 הגדולה המתנה על היקרים למחברים יודו ואתר אתר שבכל ברסלב חסידי
 הגילוי אל מהעלם והוציאוה הק׳, רבינו תלמידי גנזי בבית היתה שטמונה

 וזכות במלאכתם, ברכה לראות שיזכו בעדם ויעתירו ופאר, ביסודיות
 בסיום המוגמר על לברך להם תעמוד תלמידיו ותלמידי ותלמידיו רביה״ק

 כפי - הגאולה לקרוב האור זה ויהיה ואנשים, אלקים המשמחת המלאכה
 ומלאה היעוד לקיום במהרה ונזכה בעולם ספרו יתפשט כאשר שהובטחנו

גדולם. ועד למקטנם אותי וידעו מכסים לים כמים ה׳ את דעה הארץ



כרכה ומכתכי הסכמות

קלוגער צבי אברהם
ישדאל״ ״נור

 ודזגפתי המלה ללימוד
והחסידית התודה פנימיות

 הכהן, ראהרן ההילולא ביומא בס״ד,
 לתורה. ומקרבן הבריות את אוהב שלום, ורורף שלום אוהב

תשע״א אב מנחם לחודש א׳

 הליקוטים״ ״פאר ספר הנפלאה, היצירה שחר לעלות ״ברקאי״ אימרו
 הקדושים בדבריו הלומד את המביא - מוהר״ן״ ״ליקוטי הספה״ק על
 חז״ל דבדי שם חכמה״, ב״מקור לימודו כדי תוך לחזות זי״ע, רביה״ק של

 היא לנו מגן לתורתו יסודות הניח ואותם יתדותיו תמך עליהם אשר
 עיניים הארת כדי תוך גופו הלימוד את לעשות וכמו״ב עינינו. מאירת

 העשירים מוהרנ״ת תלמידו ודברי דבריו אלה הלא נובע״, ה״נחל מן
 הספה״ק בשערי לבוא הזוכה לפני הערוך כשולחן הכל אחר. במקום

 כל בו ולעבור לילך שיכולין רא) הר״ן בו(שיחות העיד רביה״ק אשר
פה. שבעל ותורה כתובים נביאים תורה

 בשרשי לראות וכינויים״ ב״ערכים הדעת הרחבת לשולחן, וסביב
 התפילות כמו ומועילות ברורות הטבות עוד לצד - המדוברים הענינים

 והעצות תפילה״, ב״ואני הדף על מקום להן נקבע אשר השייכות
 קנקן ועוד. ותושיה״ ״עצה בשם הדף שולי על נחקקו אשר למעשה

 ברבבות גדותיו על וגדוש מלא שלם ספר ישן. כולו ברם זה הוא חדש
 ותלמידיו רביה״ק בלשון ורק אך והכל - והרחבות ביאורים אלפי

מאומה. חדשות להוםיף בלי ותלמידיהם,

 והפלא חידוש כולה היא, כן כשמה הליקוטים״ ״פאר הזאת היצירה
 כאשר ללימודו. ביותר ומםייע הזה הםפה״ק קרן את מאד המרומם -

 - קדשו מפי יצאה אשר תיבה כל כמה עד קצהו אפם לראות זוכים
 בכל חז״ל של קודש דיבורי בהררי ויסודתה בפלם ומדודה שקולה
 הכל לםדר הנפלאה האומנות הוא שבכאן החידוש התורה. מרחבי
 דרך לתלמידיו אדם ישנה ״לעולם חז״ל דברי את המזכיר באופן

 של האדיר השפע מכל ולנפות לברור בם״ד בידם עלתה כי קצרה״,
 אחדים יהלומים ונקי, קב המולת, מיטב ורק אך ולהביא הנובע הטוב

 הלומד. עיני לנוכח הדף על יוצגו אשר אלף, מיני
 של גאולתן בקיעת עם כנודע, ומתרבים ההולכים - הםפה״ק לומדי

 ונפלאה, מרובה לברכה הזה היום זוכים - העולה כשחר ישראל
 ״אמינא ובכן רבה. תועלת אי״ה תביא אשר עצומה, ויגיעה עמל פרי

 ובשכר החוםים, לכל ותגן הגדולה הזכות תעמוד יישר״. טבא, לפעלא
 לביאת במהרה ישראל בית כל ויזכו הטוב, בכל משמים יתברכו זה

 רצון. יהי וכן אמן בימינו במהרה המקדש בית ובנין צדק גואל
הקודש למלאכת הטוב והכרת בהוקרה החותם

בינדר דן
דך ׳מחנה הספר מהגר

 מוהר״ן ליקוטי מהספה״ק תורות ובעומק כעיון ומבאר המפרש
בס״ר

 ומן המידה. מזאת ריחוקי יודע כמוני ומי הםכמה. לכתוב נתבקשתי הנה
 לגדול. מםרבין דאין מדין אבל הבקשה. מן מאד שאברח והאמת הראוי

 פעלים. רב חי איש הוא המבקש כי לשלול. לגמרי הבקשה אוכל לא
 מתורות ומשקה הדולה בשערים. שמו הנודע בזאנסון יצחק הרב הגה״צ
 אשר אותם בפרט צמאים. גם רעבים ולקרובים, לרחוקים הנפלאים. רבינו
 ולהכניסם לקרבם - ית׳ כבודו עיקר שזה מתגלגלים. המה למחנה מחוץ

 שמו לקדש נפשו מוםר הנ״ל הצדיק שהרב בשנים. עשרות ומזה לפנים.
 ספרי שמלמד ע״י והעיקר ויקרים. רבים חיבורים זה על וחיבר ברבים. ית׳

 כללים. הח״י עפ״י ובפרט ועמל, בעיון הקדושים. רבינו
 העורכים המחברים לטובת מילים. בכמה מלבא למרב אוכל לא כן על

 רעין תרין היקרים. תלמידיו ושני יצחק הרב החסיד הגאון והמלקטים.
מתפרשין. דלא
 מהו להעיד אוכל ואיך קצהו. אפם אפילו מהחיבור ראיתי שלא ואף

 בפרט עצמותי. ודשנו מעי ששו עיני. שראו דמעט המעט מן מ״מ ומיהו.
 בהם והובאו המאירים. הנחל וילקוט נובע נחל יקרים. חיבורים מהשני

 גדולים מספרי מלוקטים העמוקים. רבינו לדברי וביאורים. פירושים
 המחברים אחרוני אחרון ועד הקדושים. מוהרנ״ת מםפרי החל וקטנים.

 מה על ולהשכיל להבין המעיינים. עיני ידם על להאיר חיים. עמנו אשר
 ויגיעה. עמל דורש כזה שליקוט מבין והמשכיל סובבים. רבינו דברי

 נפה. אחר בנפה ולברר לנפות ושקידה. בעיון רבים םפרים על לעבור
שווים. נפש לכל שיהיו ביאורים. לדלות
 ופירושים ליקוטים הספר בזה שהובאו שמה לדעת. יש זאת אמנם

שבדברי הפשט לבאר הליקוטים באלו ודי שמםפיק הכוונה אין יקרים,

 םפרו בהקדמת אברהם היה האחד מפורשות כתב שהרי הק׳. רבינו
 ז״ל מוחרנ״ת דברי מצירופי תראה וראה - וזלה״ק ביאהל״ק הק׳

 להורות הרבה אשר תנינא, ליקו״ט ובהקדמת ח״א ליקו״מ בהקדמת
 לא אם להבין קשה רביה״ק שבדברי הפשוט הפירוש שגם ולרמז,

 לאחוריו, פעם בכל ולחזור דבר, מתוך דבר להבין ועיון, ביגיעה
 כולו מאחריתו, וראשיתו מראשיתו דבר אחרית ולהשכיל להבין
 באמצעיו וכן בסופו, ותחילתו בתחילתו סופו וגעוץ ומחובר, קשור

 והעיקרי הראשון והכלל היסוד הם הדברים ואלו עכלה״ק. וצדדיו,
 ז״ל, הראב״ן לאור והוציא שגילה הק׳ הליקו״מ ללימוד כללים מהח״י
 להבין שא״א - ליבנו לוח על עמוק עמוק אלו דברים לחרוט לנו וראוי

 ויודע הנ״ל. הראשון הכלל עפ״י רק רביה״ק שבתורת הפשוט הפירוש
 העוםקים היקרים להרבנים כלל חדשים אינם הדברים שאלו היטב אני

 מטרת כי כוונתם, היתה זאת ולא שלפנינו, היקר החיבור על ועמלים
 היקף רב עצום חומר המעיין לפני להביא הוא שלפנינו הגדול החיבור
 להבין בםיםי ידע לקבל כדי הליקוטים״, ״פאר - הוא כן כשמו ונפלא,

 החומר זה ובאמת תורה. בכל רביה״ק דברי סובבים מה על בכלליות
 להבין העיון, בלימוד להכנם - בזה שיזכה למי ויקר גדול שער הוא

 רביה״ק. בדברי ונעלם הגנוז והנורא הנפלא הפשט
 במים לטבול הנפשות וילהיב ברבים, יתפשט החיבור שזה רצון ויהי

 בתורתו לעםוק כולנו ונזכה הכתמים. מכל המטהר הנהר של החיים.
 לקיים ויגיעה. עמל ברוב שמחה. וברוב לשמה בכוונה הקדושה.

 שייפתחו עד בתפילה. כמים ליבנו לשפוך ואמונה. בפשיטות עיצותיו
אכי״ר. הבא, עולם בתענוגי בהם לטייל ונזכה התורה. שבילי לנו
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ברכה ומכתבי הסכמות

שטרן חיים דוד
ת״ו ברק כני

בס״ד
 תשע״א אב מנחם באב, תשעה מוצאי
ובו׳ עמי נחמו נחמו לסחר

ברכה מכתב

 שליט״א, כזאנסון יצחק ישראל הרב כמוהה״צ המפואר הרבני לב׳
 רבנו תורת מפואר, בלי ידו מתחת להוציא זבה אשר הרבים, מזבה

 ארץ תחיל שמו לשמע אשר זיע״א, חכמה מקור נובע נחל הגדול
 ימצא הלומד אשר נפלא, בחידוש ומתוקנת, חדשה במהדורה ותרעד,

והביאורים. העצות התפילות ועמם מוהר׳ן תורת כולל הדף על הכל

 להיות אפשר אי אשר שמים, כבוד להרבות יצלח, בידו הי וחפץ הי יתן
 הכל, בתוכה כוללת אשר זיע״א רבנו מתורת ללמוד בלי השלם אדם

 ימים אורך דמיטב, מילי בכל להתברך לו תעמוד זיע״א רבנו וזכות
חיים, ושנות

ברחמים ישראל לגאולת המצפה

?a-Tta הלפריד יהודה
a דב m״s ק ׳ק”ז ׳ 'n r a s ״קה־מ־ץ’5ר*»8ח

 ”ה׳ צוה אשר הדבר ״זה לסי ה׳ יום בם־ד
תשע״א תמוז י״ט

 היקר החיבור לעינינו נגלות בהגלות ההסידים ויגילו הצדיקים ישמחו
 ממילה לםלול הפשט בדרך נפלא פירוש והוא הליקוטים״ ״פאר

 הגדול המאור רבינו בתורת ולהגות להידבק הרוצים הצאן לצעירי
 ת״ח לרבות וגם מוהר״ן״. ״לי' בםפרו זי״ע מוהר״ג הקדשים קדש

 ולדלות בעיונם ולהרבות להעמיק וברצונם בםפה״ק ומעיינים הלומדים
 אשר הנוספים בפירושים גדולה תועלת בו ימצאו הם גם הזכים, ממימיו
 רביה״ק. בדברי היריעה ולהרחיב ולעיין להעמיק מטרתם

 יצחק ישראל הרב כש״ת המפו׳ הצדיק להרב לי׳ קזכו משמיא והנה
לאורה זה ספר להוציא חפץ היה מכבר זה אשר שליט״א בזאנסון

 בי ספסלי נתרבו ב״ה אשר בדורינו ובפרט בישראל. ולהפיצו
 דא אך חיים. מים באר זו מבאר לשתות ירצו אשר ורבים מדרשא

 להגדיל צלח בידיו הי חפץ ועתה בעיניהם. חתום זה ספר שהיה עקא
 לא אמנם מצוה, לדבר חבר להיות עמו תיכון ידי אף ולהאדירה, תורה

 ונאמנים עיני, אורו ראיתי אשר המעט מן אך החיבור כל על עברתי
 בתר ליקוטי והת״ח החסידים גדולי החיבור על עברו אשר הדברים עלי

 וחילו כחו יישר טבא לפעלא אמינא בעיניהם, הדברים וישרו ליקוטי
 מתוך רבינו תורת ולהפיץ ולהמשיך המוגמר, על לברך ויזכה לאוריתא

דקדושה. הדעת והרחבת נחת

ולומדי׳ה התורה לכבוד הכו״ח



כרכה ומכתכי הסכמות

סטאכסקי הכהן דוג דניאל
 טוב שם הבעל בית
 91355 מיקוד ירושלים, 53433 ת.ד.
02-9923170 פקם: 02-9923155 טל:

התשע״א, תמוז כג
 זיע״א, הקדוש הרמ״ק רבא גברא דהאי דהילולא יומא
 התיקון. מעולם אמת משה תורת תורתו שכל
ת״ו ירושלים - עציון שבגוש משואות חוות - שמש בית רמת

 הרב הגה״ח ולבבי נפשי ידיד בראשו והעומד חדש״ ״שיר מכון לכבוד
 וספרים הקשרים״ ״מסילת מחבר בעל שליט״א, גזאנסון יצחק ישראל
האחרון: לדור רבים ומועילים חשובים

העולמים: חי א״ל יחיד מלך בעזרת
 ״פאר המפואר הספר גליונות הגיעוני הבורא. ויתהלל המאציל ישמח

 - הראשונות תורות ר על מוהר״ן״ לליקוטי חברותא - חליקוטים״
 הבורא של בעולמו וחכמה קדושח מעיינות שערי פתיחת על לבי ורווח

 זצ״ל, הק׳ רבותינו מסורת בכל המעוטרת הדף צורת ובראותי יתברך.
 הדעת בישוב הספר ילמדו וכעת רביה״ק רצון נעשה לבי: אל אמרתי
 ישראל: לנפשות ורפואה מזור יביא אשר נפלאה

 ישראל, לבני מאד הועיל וכך מאוד, במקיף הספר למדו עתה עד כי
 והוא הדף, על המקורות כל עם הדעת וביישום יתר בעומק ילמדו וכעת
 העולם: לכל ברכה יתברך ה׳ בעזר יביא אשר דבר
 ואפילו רבות, נשמות ומצילות הצילו רביה״ק שתורות ידוע כי גם ומה

 אשר ביותר המושפלת לנפש להעמיק בכוחה יש מתורותיו אחת מילח
 של חיים אל נצחית לטובה משם ולשלפה רח״ל רבא רתהומא בעומקא

 בעולמו: הי וייחור דבקות ופשיטות תמימות וקדושה טהרה
 כולה התורה כל מלקטת רביה״ק תורת אשר היא המפורסמות ומן

 עולם בחינת יש שלו מימרא ובכל העולם, ענייני וכל אחד במאמר
 יתברך. לה׳ חרא במחתא ונשמות זמנים עולמות כל לכלול נפש, שנה
 נפעל ואז הפנימיים. המעיינות והפצת המציאות פנימיות גילוי והוא

 בתורה ומצבו עצמו למצוא יכול אחד כל אשר הקדושות מתורותיו
 להציל בכוחה רביה״ק של אחת שתורח אלא עוד, ולא שלומד. אחת

 ולהחיותו המים פני על מרחפת אלוקים רוח לו ולהאיר הלומד חיי
ראינו: שבעינינו כפי ממש,

 עליו ונוסך בו הלומד נשמת את מיישר הדף על הזה בספר והלימוד
 בנוסח הדורות כמסורת בו לומד הוא זה באופן שהרי הדעת, יישוב

 תלמידיו מסורת ושמאלו ומימינו תקפ״א שנת ראשונה הוצאה המקורי
 ליקוטי לסה״ק כליס נושאי והס רביה״ק, ברברי תלמידיו ותלמידי

 סיפור וכן והרחבותיהם, במקורותיו ועיון וביאור פירוש ומהווים מוהר״ן
 השמועה בעל כאילו בחינת: לקיים הרף, על התורה אותה הופעת

 בשעת יפה מאיר הנ״ל וכל ע״ב). יט קידושין לפניו(ירושלמי עומד
מישרים: תחזינה כאשר וטהרח ויראח באחבח הלימוד

 רביה״ק דעת את מקרבת הדף על המסורות כל עם בעיון זה לימוד
 נפשו את לרפא מסוגל אשר הדעת בישוב ובעומק ברוחב הלומד אל

 בכל נצחית טובה היא אשר הוא, נשמתו לגילוי הלומד של ורוחו
סלח: פעולותיו

 לידידי הטוב בהכרת אנו חייבים לכן הדורות. לכל עולמית טובה והיא
 מחבר בעל שליט״א בזאנסון יצחק ישראל הרב הטהור הגה״ח ולבבי
רבים. ולדורות הדור לתועלת רביה״ק בדעת וקדושים טהורים ספרים

 הקשרים״ ״מסילת בספרו קימיעא ואיתמחי גברא איתמחי וכבר
 ברבי אברהם רבי הגה״צ שסידר הקדושיס הכלליס י״ח את המבאר

 מוהר״ן. ליקוטי הספה״ק וללמד ללמוד הדורות את המדריך זיע״א נחמן
 בעמלו רבות שניס ונפשו זמנו ומסר בהם העמיק הטהור הרב וידידי

 להועיל הסדר על לבארם הטהורה ידו והניף מותניו אזור וחגר בם,
 מעליא רוויחיי ומזוניי חיי בבניי ויאמצהו יברכחו מלכנו ה׳ רב. עם

 העררים לכל חכמה מקור נובע נחל משורש להאיר עילאה שפירתא
 איתנה בבריאות בתורתו ישראל נשמות להאיר להמשיך ונחת בשובה

א״ם: גדול ושפע

 חליקוטים״. ״פאר לשון מטבע זיע״א רביה״ק בדברי מצאנו כן כי והנה
 בספרו ב׳ אות ס״ה בתורה בעצמו זיע״א רביה״ק שטבע מטבע והוא

הקדושה: לשונו וזה הקדוש,
 מאיךין אזי מקום, של 1ךצונ שעוישין פרות עושין שכשהנשמות ״וךע,

 בחעת וזה שזצןיך. במקום ורואין צופין להיות ויכולין השךה, בעל עיני
 מלא. עולם הוא וךבור ךבור כל כי וגו׳. צופים שדה כג}: {במךבר
 ציצים מלקט הוא אזי התפלה, ךבורי ומךבר להתפלל עומד וכשאךם
 ופרחים שועזנים ומלקט בשךה, ההולך כאךם נאים. ושושנים ופרחים

 אחת עוד מלקט כך ואחר אחת. אגדה שעושה עד לאחת, אחת נאים
 ומקבץ ומלקט הולך וכן .יחד, ומחברם אחרת אגךה ועושה לאחת

 לאות, מאות בתפלה הולך הוא כן, כמו ונאים. יפים אגדות וכמה כמה
 כתבות עושה וכן ךבור. מהם ונעשה אותיות, כמה שמתחברים עד

 יותר, ומלקט הולך כך ואחר התבות. שתי נתחברין כך ואחר שלמות,
 מאבות וחולך ויותר, יותר מלקט כך ואחר אחת. ברכה שגומר עד

 פאר גדל יפאר מי יותר. להלן הולך וכן לקדשות, ומגבורות לגבורות,
 התפלה״: בךבורי ומקבץ מלקט שאךם והקבוצים הלקוטים

 תפילה תפילות ובליקוטי נח אות תפילה ערך עצות בליקוטי הוא וכן
זי׳׳ע: למוהרנ״ת סה

 שליט״א הטהור ידידי הגה״ח תלמידי לצוות טוכה אנו חייכים עוד
 רבות שנים העמלים הי״ו ד.ל ור׳ י.ד.פ ר׳ חדש״, ״שיר הספרים ממכון

 יתברך ה׳ כדלעיל, צדיק של מיקחו לקיים הקודש מלאכת כמלאכה
 ימים ובאריכות בבריאות לטובה הטהור ליבם משאלות כל ימלא
 וימצאו לעד, צאצאיהם וכל וביתם ממשפחתם ונח״ר גדול ושפע ושנים

אכי׳׳ר: ומחוץ מבית ואדם אלוקים בעיני טוב ושכל חן

 הצוות ואת שליט׳׳א הרהגה״ח הטהור ידידי את יזכה יתכרך ה׳
 מעולה וכשמירה כנעימים הקדושה המלאכה ולסיים להמשיך

אנס׳׳ו: ונפלאה גלויה דשמייא ובסייעתא

 הרחמן המלך הוא ה׳
 ומקיימיה התורה לכבוד

y ^ הכל על גלויה ה׳ במלכות הדורש
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שישא הלוי שלום אברהם
ת"ו ירושלם פעיה״ק

בעזהי״ת
 אל לסדר... למטמוני״ם מ״ט שבועות ערב טוב, כי בו שנכפל יום
לפ״ק תשע״א שנת הנרות... שכעת יאירו ה׳מנורה פ׳ני מול

וברכה ירידות מכתב
 מהירים החשובים, דדהבא צנתרי תרי להני ויקרב, יבוא רב, וישע שלום

 והאברך שליט״א ד.ל ר החשוב האברך שמים, מלאכת במלאכתם
 הרב והמופלג המופלא הרה״ח של תלמידיו שליט״א, י.ד.פ ר החשוב
שליט״א. בזאנסון יצחק ישראל

 לתרופה העלים שקיבלתי לכם אודיע וכיאות, כראוי בידידות, אחדשה״ט
 והוא יכונה, הליקוטים״ ״פאר בשם אשר הנכבד מםפריכם להגה״ה

 מםפרי ובפרט הק׳ ותלמידיו זיע״א הננמ״ח רבינו מםפרי נפלא ליקוט
 ״ליקוטי הספח״ק את ולפרש לבאר זיע״א, למוהרנ״ת חלכות״ ״ליקוטי
 וציינתי נפלא. בםדר בשלום יבוא מקומו על אחד כל דף, על דף מוהר״ן״

 לקרב מה כחכמתכם עשו ואתם הדפים, בשולי והארות הערות בעז״ה
 ושעל. צעד בכל בעזריכם יהיח והשי״ת לרחק, ומה

 קדמונים, של מתורתם אמרים, ומאםף מלקט ערך יקרת גודל וידוע
 בעל לעשות ותגדיל הקדושים, בספרים מהמובא וגאונים, צדיקים

 בהם ותמך האסופות בעלי בין היה נמנה עצמו שהוא יועץ״ ״פלא
 טובה ״כמה וזל״ק: כותב, הוא אסופה) הנ״ל(ערך ובספרו קדשו, בימין
 זכו ודור, דור בכל אשר חקדושים רבותינו אסופות בעלי לנו עשו
 תורה נשתכחה הם שאלמלא בם, תלוי הרבים זכות הרבים, את וזיכו

 רבו הזמן טרדות אשר דיתמי, יתמי יתום, דור אנן כגון ובפרט מישראל
 כמו כך כל בשקידח ללמוד כך כל איתנו מסכים חפנאי ואין עלינו

 ומי קץ, אין הרבה ספרים ללמוד נבוא ואם קצרה, ודעתינו הראשונים,
 ידי על אבל אצלו, נמצאים הספרים כל להיות ידו תשיג אשר זח הוא

 תלמיד כל וכר, ודור דור ובכל חובתינו. ידי מעט לצאת נוכל האסופות
 וכר, לרבים להועיל ישתדל הרבה, וספרים דעת הי חננו אשר חכם

 מתוכחת ומי דינים מקיצורי מי עליחם, הטובח ה׳ כיד אסופות ויעשו
 גדול חסד לך ואין יחשב, גדול חסד עושים, אשר כל וכדומה, מוסר
עכל״ק. בנפש״ חסד שהוא מזה,

 דבר שום שאין פי על ״אף וז״ל: כותב ספרו בהקדמת ירוחם ורבינו
 לתועלת״. יהיה הוא הנכון הסדר מקום מכל בספרי, חידוש

 כותב, קצ״ח) סי׳ (יו״ד זיע״א החת״ס רבינו ורבנא מרנא כק״ז ובשו״ת
 בזה״. לי די הראשונים, דברי את מעתיק אלא אינני ״אם וזל״ק:
 בשם תרס״ב] בשנת [נדפם ישרים״ ״אור ספר מו״ל בהקדמת וכתוב
 רבותינו בשם ״קיבלתי וזל״ק: זצ״ל מבערזאן מהרש״ם הפוסק הגאון

 ומלקט צדיקים, בשם הקודש בספרי הנמצאים הדיבורים המביא כי
למעלה״. גדול יחוד עושה הוא אחד, בחיבור ומסדר

 ״תפארת״, מלשון הוא ״פאר״ הליקוטים״, ״פאר הספר שם ובענין
 אורייתא ע״א) ו זהר(בהקדמה, בתיקוני וכדאיתא הק׳, התורה והיינו
 והוא תפילה, על מרמז ו״ליקוטים״ עכ״ל. נפקת דמניה תפארת איהי

 ה״ז, המנחה תפילת (הל׳ בליקוה״ל זי״ע מוהרנ״ת שכתב עפי״מ
וכן ליקוטים. בשם שנקראים הקדושים הספרים בחי׳ וזה וזל״ק: ס״ד)

 הקדושה התורה כל כי ליקוטים, בשם ספריו כל ז״ל אדמו״ר קרא
 מיניה ולעיל הנ״ל. ליקוטים בחינת ע״י חם אמת, חצדיקי שמגלים

 שחם ליקוטים ללקט בזה עוסקים אמת שהצדיקי מוהרנ״ת: כתב
 ונקודה נקודה כל ע״י עת בכל המתבררים קדושים ניצוצות בחינת
 שכל כזה כד גיבור הוא שהצדיק ובו׳, מישראל אחד כל של טובה

 אותה חוטף הוא רגע, באיזה אחד כל שמתגבר טובה ונקודה נקודה
 משכן בחינת שהוא בונה, שהוא הקדושה בית לתוך ומכניסה מיד

 תתאה״ ו״ביתא עכל״ק. ובו׳ תתאח ביתא בחינת שחוא וביהמ״ק,
 שהוא ד׳) מ״ט, תורה (ח״א, מוהר״ן בליקוטי להמבואר הכוונה
 לתפלה, מרמז ליקוטים שם נמצא בארוכה. יעו״ש מלכות בחי׳ התפלח

ותפלה. תורה ענין הוא הליקוטים״ ״פאר א״ב

 אזהרתו את לקיים יוכלו שלפנינו והנפלא החשוב הספר שע״י ובוודאי
 זי״ע מוהרנ״ת כתב שעליה תפילות״, מהתורות ״לעשות רביה״ק של

 שנשתדל בפשיטות, היתה כוונתו שעיקר תפילות, לליקוטי בחקדמתו
 כוונת ולהשכיל להבין לנו, שגילה והנוראות הקדושות בתורות לעיין

 הדברים מאלו רחוקים אנו כמה דרכנו ונחשב למעשה, התורה אותה
 הפצרות בריבוי לשם ונעתיר ונתפלל ותורה, תורה בכל המוזכרים

 המרובים, ברחמיו ויקרבנו ויזכנו, עלינו שירחם ותחנונים ובקשות
 ע״י וגם עכל״ק. התורח, באותה שם שנאמר מה כל לקיים שנזכה
 (כמובא השלימה לגאולה נזכה תפילות, מהתורות לעשות שנזכה

ברחמים. לציון ה׳ בשוב עינינו ותחזינה י״ט), ה׳, ר״ח הל׳ בליקוה״ל,

 שם ולהאדיר תורה להגדיל שתזכו ברכה, חותמי בכל מכתבי ואסיים
 לקבל ונזכה שמחה, ורוב נחת מתוך סגולח, עם בקרב האמיתי הצדיק

בב״א. ברינה, מושיעים לציון ונעלה בגילה, צדקינו משיח פני

 עוז ידידכם וברכת בעתירת
 שישא הלוי שלום אברהם

ת״ו ירושלם פעה״ק

W r7k
נ.ב
 שבעת יאירו המנורה פני מול ״אל הפסוק המכתב, בראש שכתבתי מה

 (ליקוה״ל האמת הצדיק בחי׳ זה המנורה״ ״פני כי הכוונה, הנרות״,
 דנן, שבספר חמדורים לז׳ הרמז הנרות״, ו״שבעת ה״ז), טהורה בהו״ח

 רביז״ל דברי דהיינו האמת, הצדיק דברי ומבארים מפרשים שהם
ה׳ליקוטים. פ׳אר ר״ת ה׳מנורה פ׳ני וגם בליקו״מ.
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 מוהר״ך. לליקוטי חברותא - הליקוטים ״פאר
 למי ועזר סיוע הנוכחי הספר מהווה הוא, כן כשמו

 של והנוראות הנפלאות תורותיו את ללמוד שמעוניין
 בהקדמת העיקר״(כמובא ״שזה ־ ובעומק בעיון הקדוש רבינו

 הנקנית הלימוד שדרך אנו מאמינים הליקוטים״). ״ביאור הספר
 לומד כל תדריך בוודאי הנוכחי, הספר עם ההליכה ע״י

 בלימוד המנוסים את לרבות הרצויים, הלימוד בנתיבי
 מרבית תועלת יפיקו הם שגם מוהר״ן, בליקוטי העיון

 עוד להרבות הם יוכלו שבאמצעותו זה, מפואר מליקוט
ולהאדירה. תורה להגדיל בעיונם, ועוד

 הנוכחי הספר מהות את להבהיר שנוכל מנת על
 להיזכר כדי מקורות, כמה לצטט ברצוננו ומעשהו,
 לספר ביחס חשובה נקודה בקרבנו מחדש ולהחיות

מוהר״ן. ליקוטי הקדוש
 לילך יכולין שאומר ומאמר תורה ש״כל רבינו אמר כבר

פה״ שבעל ותורה וכתובים נביאים תורה כל בו ולעבור
ר״א). הר״ן (שיחות

 דברי ״כי מוהרנ״ת: כתב תפילות הליקוטי ובהקדמת
 ותורה תורה וכל מאד, מאד גדול כלליות הם ז״ל רבינו

 ומכלליות ישראל, ומכלליות כולה, התורה מכל כלולה
שבעולם״. הדברים כל

 שהספר מוהר״ן, הליקוטי בהקדמת מוהרנ״ת כתב ועוד
 כולל ובפרט, בכלל הכל מכלליות ״מדבר הזה הקדוש

 כל באמת כי (...) שבעולם. והדרגות העולמות כל
 גבוהות עליונות השגות הם הזה הנורא הספר דברי

 ונעלם תכלית, ואין סוף אין עד מאד מאד ועמוקות
אשר מאד, ועליונים גבוהים דברים בהם ונתלבש ונסתר

 וסוד. רמז בדרך אם כי התורה בתוך כלל מוזכרים אינם
 ותיקונים הקדוש הזוהר ומאמרי ז״ל האר״י כתבי וכל
 בדברי כלולים כאחד כולם הקדושה, הקבלה דרכי וכל

 כלול ותורה תורה כל כי (...) הזה. הקדוש הספר
 רמז בדרך הן פשט בדרך הן ואחד, אחד ובכל מפרד״ם

 מאד״. ונורא נפלא גדול עמקות בהם יש בכולם וכר,
 בזה עוד כתב יב) ה, וב״פ הראיה (ברכות הלכות ובליקוטי

 היינו ראשונים, של כליבן פתוח ליבנו היה ״אם הלשון:
 פה, ובעל שבכתב כולה התורה כל ולבאר לילך יכולים

 והנעלמה הגבוהה בהשגתו שגילה אחד דרוש פי על
 מפיו נשמע כאשר תכלית, ואין סוף אין עד מאד מאד

 הרבים, בעוונותינו לזה זכינו לא עדיין ואם ז״ל. הקדוש
 בתורתינו ולמצוא לחתור שאפשר מה כל זה כל עם

 מצוה והנוראים, הקדושים יסודותיו פי על הקדושה
 לחדש שנזכה מה כל כי כוחינו. בכל בזה לעסוק עלינו

 נמשכים יהיו שלו, קדושות הקדמות פי על בתורה
 נפלאות עצות לכל, הישועה מעייני זה ידי על ונתגלים

 נפשות להחיות אמיתי, השכל ומוסר נפלא והתעוררות
תכלית״. אין עד רבות

 כלליות תורות אפוא הן הקדוש רבינו שתורות זה ענין
הכיוונים: בשני הוא פועל מאד,

 שבתוך היינו ־ כוללות״ ״תורות שהן בכך הן ^
 ועניינים סוגיות ונתלבשים נכללים ותורה תורה כל

 גווניהם כל על פה, ושבעל שבכתב התורה מכל
 רביה״ק). בדברי במפורש מוזכרים כשאינם (אף

כל שעם פלא", ״מפתחות כעין שהן בכך והן ^
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 ולהאירם התורה, חדרי כל את לפתוח יכולים מהן אחת
 התורה מאותה ומאיר הבוקע ונפלא חדש באור

הנלמדת.
 מהווה מאד כלליות תורות היותם עצם כן, כמו ^
 שונים מנונים קהלים של הגדולה למשיכה הסבר גם

 שהרי היום. עדים אנו אליה הקדושים, ספריו ללימוד
 רבינו בדברי עצמו את למצוא יכול הוא באשר אחד כל

 בדיוק ומדברים מתאימים הם כיצד ולהרגיש הקדוש,
 לגאולתו מגלותו בכוחם שיוצא עד ומדרגתו, למקומו
 שספרו הקדוש רבינו דברי הס וידועיס הפרטית. וישועתו
 ובוודאי שמ״ו), (חיי״ט דגאולה״ ״אתחלתא הוא הקדוש
בפרטיות. הלומד נפש גאולת גם בזה שנכלל

 יוצרת מוהר״ן, ליקוטי הקדוש הספר של זו ייחודיות
 של מעגלים מעגלים כעין רבינו בדברי ענין כל סביב

 הענין, לאותו ומתקשרים המשתייכים ומקורות סוגיות
 ומגוונים רבים ותחומים נושאים של מעגלים מעגלים וכן
 אותה החדשה ההשגה ע״י המתבהרים חקר אין עד

 מדברי וענין דיבור שכל מצאנו בכך בתורתו. רבינו גילה
 אלא בלבד, המפורש הענין לאותו מלמד אינו רביה״ק

 עוד ומתפשטת הנמתחת כיריעה ועוד, עוד הוא מאיר
קץ. לאין ועוד
 את בוודאי נרגיש מרחוק, זה מסר לקבל זכינו אמנם ואם

 המכוון, מן נתרחק שלא מנת על האור בצמצום הצורך
 בספר יעד לעצמנו הצבנו כן על המטרה. את נחטיא ולא
 השייכים העניינים את רק הדף על להביא להשתדל זה,

 את (הן רביה״ק דברי לפשט ביותר הסמוך למעגל
 את והן במפורש, רבינו הזכיר אותם והערכים המקורות

 הדף), שבאותו רבינו לדברי השייכים התלמידים פירושי
 ולמתוח ידינו את להושיט מסוגלים היינו שאליהם

 את לעורר זו בעבודה תקוותינו הקדושה. היריעה את
 בבחינת והלאה, זה ממקום להקיש שיוכלו הלומדים

 הראשוני במעגל שיתבוננו ע״י עוד״ ויחכם לחכם ״תן
יתחזק ומאירים, שמחים הדברים כמה ועד כיצד ויחושו

 כנ״ל, וכוללת כללית כתורה רבינו בתורת האימון אצלם
 לכל השייכים המעגלים שאר אחר הם גם לחפש ויוכלו
ומדרגתו. כוחו כפי אחד כל ותורה, תורה

 במהלך הקדוש רבינו תורות בלימוד דרך ציוני
 הספר להוצאת היסודות את המהווים הדורות,

הםטורי): הנוכחי(רקע
 כנ״ל, וכולל כללי כספר מוהר״ן ליקוטי הספר ייחודיות
 מדור רביה״ק תלמידי של לימודם דרכי את הנחתה

 מתוך לגלות שזכו מה את לאור הוציאו אף חלקם לדור.
 על אחד כל המיוסדים מופלאים בחיבורים הצדיק תורת

 משאת הוא לכולם המשותף אשר משלו, עיון דרך פי
 ליקוטי הנשגב הספר של ומעלתו גודלו את לחשוף נפשם

 גם לנסות עבורנו ודוגמא עידוד מהווים חיבוריהם מוהר״ן.
רביה״ק. לתורות ובהתמסרות העיון בלימוד כוחנו את אנו

 של תלמידיו בחיר ־ זצ״ל מוהרנ״ת עוזנו גאון ^
 כל והלך זו בדרך שסלל הראשון היה הקדוש, רבינו

 שהגדיל עד לעומקן, בהן עיין התורות, עם חייו ימי
 הכרכים שמונת הם הלא שלו, המופת ביצירת לפרשן

 הליקוטי בהקדמת הקדוש. הלכות״ ״ליקוטי הספר של
 את המייחד הכלליות ענין בדבר מוהרנ״ת כתב הלכות
 דבר בכל ״יש לשונו: וזה מוהר״ן, ליקוטי הקדוש הספר
 מעיינות הלכות, של תילין תילי ז״ל הוא שגילה ודבר

 כמעין הם דבריו כל כי ובהר, בבקעה יוצאים תהומות
 במקומות דמעט מעט הרואה יראה כאשר הנובע,

 וכוונות ונוראים, נפלאים דברים למצוא ה׳ הנני אשר
ז״ל״. רבינו שגילה אחד בדיבור מצוות, כמה

 את הוא אף שהניף זצ״ל, מטשערין הרב תלמידו, ^
 מוהר״ן ליקוטי שהספר למכביר הראה ובגאוניותו ידו,

 פלאית בצורה הוא וכלול וכולל זה, בענין הוא ייחודי
 דשבתא״, ״יקרא בספרו אותנו לימד הוא כך וכל. מכל
השבת, בענין עוסקת מוהר״ן בליקוטי תורה כל איך
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 גם וכך במפורש. בהן מוזכר אינו השבת שענין אלו אף
 ארץ לענין ־ הארץ״ ״זמרת בספריו: כל לעיני הוכיח

 ובאופן תשרי. חורש לענין ־ האיתנים״ ו״ירח ישראל,
 את ומפענח מפרש הוא בו השולחן״, ״נתת בספרו אחר,
 אחת תורה ירי על לאחר, אחר ערוך״ ה״שולחן סימני

 לכתוב הספיק הוא (אמנם הקרוש רבינו של מתורותיו
 הוא הספר בהקרמת אך א', תורה פי על רק ספרו את

 התורות). יתר עם אף זאת לעשות היתה שכוונתו כותב
 הרברים ״כל כותב: הוא הארץ״ ״זמרת הספר בהקרמת
 רבינו רברי על היינו קורש, בהררי יסורתם זה שבחיבור

 הם ז״ל מרבריו וריבור ריבור כל אשר זצוק״ל, הקרוש
 ער בהם הריבור להרחיב ויכולים בתורה, גרול מקצוע

ה׳״. לעבורת גרול עיקר והם תכלית. ואין סוף אין

 זצ״ל מטולטשין בר״נ אברהם ר׳ הקרוש הגאון ^
 בו ים, מני העמוק הליקוטים״ ״ביאור ספרו את כתב
.״• T ־הגליות ־ הבריאה תהפוכות כל את אחת לא מגולל הוא

 מראשית ונפעלים הנרמזים והגאולה, התיקון והשבירה,
 אברהם רבי הקרוש. רבינו של בתורותיו אחרית וער

 יםוריים, כללים ומוהרנ״ת רבינו רברי מתוך רלה בר״נ
 הקרוש בספר העיון ררכי את ומבארים המתמצתים

 סלל הוא הליקוטים״ ה״ביאור בהקרמת מוהר״ן. ליקוטי
 שהחמישי המפורסמים, כלליו ח״י את עבורנו וקבע

 שלפנינו(עיין החיבור של היסור מאבני הוא מביניהם
 כל מובאים שם הנוכחי הספר שבסוף בנספחים לקמן
במלואם). כללים הח״י

 ופר זצ״ל הורוויץ שמואל ר׳ הנורע החסיר ^
 ״יעלת הנפלא הספר להוצאת ביגיעותיו לרורות הכונה

 התורות עם בפועל הולכים כיצר רוגמא המהווה ־ חן״
 אליה השייך כל את ואסף א׳ בתורה לכך בחר (הוא

 לספרו בהקרמה בה). לעיין החפצים הלומרים לתועלת
 טובה כמה היטב ממילא מובן זאת ״מכל כתב: כ״ו) (בעמוד

אשר כל עם המורפם הזה הקונטרס יהא נפלאה וישועה

 מקומו, על מסורר הכל ־ הזאת להתורה השייך נמצא
 ללמור ויוכלו אחרים, במקומות לחפש יצטרכו שלא כרי

 שרצונו למרנו רבריו ומהמשך בהתורה״. היטב ולעיין
 שכתב: כפי התורות, לשאר גם זה במפעל להמשיך היה

 לה, השייך כל עם הזאת התורה להרפים שזכינו ״וכשם
 ולילך בעיון הזאת התורה ללמור יזכינו יתברך ה׳ כן

 השייך כל עם להרפיסם התורות כל וכן ולקיימה. עימה
 שאיש מה לכל בהם ולזכות ולקיימם, עימם ולילך להם,

אכי״ר״. העולם, בזה לזכות יכול הישראלי

 הוא ו׳} (מכתב שמואל מכתבי בספרו ממכתביו באחר
 ז״ל ״רבינו רביה״ק: ספרי לימור תכלית לגבי כותב
 משיח, ביאת ער נפשות והרופא האמת הצריק שהוא
 האוצרות וכל הנפשות, חולי כל של הרפואות כל הניח

 אינש שום ולא ושרף מלאך כל שאין העליונים הגנוזים
 תורתו בתוך זאת הניח בשלימות, להם הגיע ביבשתא רי

 רק שהוא איך בהם, שנוגע מי ובאמת הקרושים. וספריו
 הרבה. בזה וזוכה הרבה אותו מרפא כבר זה בהם, נוגע
 פי על בריוק התרופות את לקחת גרול, הברל זה אבל

 מועיל ההכי באופן האוצרות את ולנצל הרופא, הכוונת
 בשלימות ולזכות להתקרש לזכות היינו לנצל, שאפשר

 בשום אפשר אי זה רבינו, מספרי לזכות שאפשר במה
 בעיון מוהר״ן בליקוטי התורה לימור ע״י רק אופן,

 המקום על מורפם בשהבל ללמור שאפשר במו
מסביב״.

 יהירים שונים במקומות להתעורר החלו מאז והנה
 מוהר״ן ליקוטי בלימור המתעסקים מומחים, וחבורות

 אורות מלימורם ומפיקים רבינו, כרצון ־ ובעומק בעיון
חי. כל נפש בהם להחיות הנצרכים ועצות

 טרם מעשי, באופן בעיון הלימור שיטת אולם, ^
 וכל הלומרים, ציבור לכלל צרכה כל ונגישה מוכרת היתה

ללחם הפכה לא עריין הקרוש רבינו שתורת לאלו שכן



לאור המוציאים ההדמת

 יצחק ישראל ר׳ הרה״ח חלציו אזר כך, בעקבות חוקם.
 בקודש לשמש שמיא מן זיכוהו אשר שליט״א, בזאנסון

 ר׳ הרה״ח ביניהם: שלומינו, אנשי מזקני ונכבדים רבים
 זצ״ל, שפירא לייב אריה ר׳ הרה״ח זצ״ל, בנדר יצחק לוי

 בער ישראל ר׳ והרה״ח זצ״ל, ברנשטיין שמעון ר׳ הרה״ח
 הגה״צ של כלליו ח״י מתוך ולפשט לתרגם ־ זצ״ל אודסר

 נפש, לכל השווה מעשית שיטה זצ״ל, בר״נ אברהם ר׳
 רבינו תורת ללימוד לגשת אחד כל יוכל באמצעותה

 מקור נובע הנחל ממי לצמאו ולשתות בעיון הקדוש
חכמה.

 המריצה זו שיטה של הפועל אל מהכח הוצאה
 זו, בדרך לימוד חבורות רבים במקומות לייסד אותו

 ־ חדש״ ״שיר חבורת היא הלא שבהם שהאחרונה
 ״ללכת הקדוש רבינו של הוראתו את לקיים המתאמצות

 גם ושוזרת המקיפה חיים כדרך בצוותא, התורות״, עם
 ותורה תורה כשלכל והעיסוקים, הלימודים שאר כל את

 תורה בזכות וארוכים. שלמים חודשים הם מקדישים
 הלא משובח, הילולים לפרי בדורינו זכינו זו, דרבים

 הופיע (שכבר הקשרים״ ״מסילת הנפלא ספרו הוא
 המתמצת מקוצרת), ובמהדורה שלימה במהדורה

 בעיון הלימוד שיטת את ודעת טעם בטוב ומבאר
 הבאנו הנוכחי הספר שבסוף (בנספחים לעיל הנזכרת

 הכותרת: תחת זה, ספר של המקוצרת המהדורה את
הקשרים״). מסילת ״קיצור

 והודות דרא, אכשר הנ״ל, כל לאחר עכשיו, והנה
 כרצון מוהר״ן, ליקוטי בתורות לעיון העזה לאהבתנו

 חלקינו את ולתרום להשתדל העזנו נברא, כל בחיר
 המובאת הקדוש רבינו של שיחתו בהגשמת שלנו

 לשונה: וזה כ״ס, (בעמוד חן״ ״יעלת הספר בהקדמת
 זמן שיהיה זצ״ל, הקדוש מרבינו דיבור נשמע ״וכבר

 עם גמרא כמו סביב, פירושים עם ספרו שידפיסו
וכו׳״. ותוספות רש״י מפרשים

 כהווייתה?... הצדיק נבואת את להגשים יתיימר מי אכן,
 לימות מקדמה כעין החזון, של ובחינה טעימה אמנם

זוהי וכרצונו, כפשוטו הכל יתקיים שאז עולם גאולת

 מרובים ודמים רב עמל השקענו כך ועל תוחלתנו,
 ר׳ הרה״ח של ובהנחייתו חזונו פי על וכך, משמע. תרתי

 ר׳ אברכים שני להם קמו שליט״א, בזאנסון יצחק ישראל
 חדש״, ״שיר חבורת מבני לוינזון דן ור׳ פרידמן דוב ישי

 לאור שיצא עד במסירות, זו למשימה ונרתמו שהתנדבו
הנוכחי. הספר

 את ומעטר הולך הוא, כן כשמו הליקוטים״, ״פאר
 אשכולות עמוסי וענפים בפארות סביב סביב התורה
 את יכולתו כפי הוא מגלה כך ומתוך ומרקחים, מגדים
 ומסייע מוהר״ן, ליקוטי הקדוש הספר של והדרו פארו

 שזה ובעומק, בעיון התורות את ללמוד שמעוניין למי
 הכרות ללומד ומאפשר היריעה, את הוא מרחיב העיקר.

 רבינו אותם והערכים הסוגיות המקורות, עם מעמיקה
 דברי לימוד עם בבד בד קל, ברמז ולו הזכיר הקדוש

 כך, כל לנו הזקוק חוט קצה להשיג מכבר שזכו תלמידיו
 ולפנים. לפני החיפוש להמשך דרך ציון עבורנו המהווה
 ונכוון והסימן, הציון אותו בעקבות נלך אכן וכאשר
 והנתיבים, השבילים אותם אל צעדינו את והלאה הלאה
 בצורה פנים אל פנים מחדש פעם בכל להיפגש נזכה

 השמימיים הגבהים עם ויותר יותר ואדירה עוצמתית
 הן ש״הן האינסופיות, התורות של התהומיים והעומקים

 הנצחית״ לגאולתינו המוכרחים ופנימיותה תורה סתרי
ואמן. אמן ב״ב), (ביאה״ל

 הגאון התורה שר של דבריו את אנו מביאים לסיום,
 ״נחת לספרו ההקדמה מתוך זצ״ל מטשערין נחמן ר׳

 דבריו את שיראו מהלומדים אנו ומבקשים השולחן״,
 לשונו: וזה זה, ספרינו על בעצמנו כתבנום כאילו

 שאיני ערכי את ידעתי כי הגם והדל, השפל אני ״והנה,
 קדושת למעלת שבטפלים וטפל סוף להיות אף כדאי

 תלמידיהם, ותלמידי ז״ל רבינו של הקדושים תלמידיו
 לעשות עת הכתוב מאמר קצת לקיים אמרתי אעפ״כ

 שאין ובמקום פזר, דמכנסין באתר וארז״ל וכר, לה׳
 זצ״ל רבינו סיפר וכבר איש. להיות השתדל אנשים
 במלאכתו, ועלז ושש בחלקו שמח שהיה הקדוש מהתם

 לא העולם בעיני וגם בשלימות בידו עלתה שלא אף
חלקו, על והודיה שבח נותן היה אעפ״ב כראוי, נתקבלה



לאור המוציאים ההדמת

 היגיעה אחר ליר מיר לו שיש שהוא כל רווח איזה ועל
 שם. כמובן הזה, להתם לו שהיה הגרול והעמל הגרולה

 לי, וירווח ואשיח בזה באורחותיו אלך אמרתי אני אף
 יתגלגל ואולי מבין. ראורייתא פטטיא כל כי ארז״ל כבר
 ונבונים חכמים אנשים עי״ז שיתעוררו ירי על זכות

 והם ז״ל, הקרושים רבריו על וליבם עינם לשום באמת
 הראויים באמת ונפלאים אמיתיים חירושים בהם יחרשו
 ויתגרל רבנן, מלכי מאן ־ מלכים שולחן על גם לעלות

 וכבר וכו׳. אלו וחירושים ספרים ע״י שמים שם ויתקרש
 אתה ואי חובה עליך יהיו לא תורה רברי רז״ל אמרו
 המלאכה עליך לא אמרו וכן מהם, עצמך לפטור רשאי
 משתרל שאני מה שכל ביארתי שכבר בפרט וכו׳ לגמור

השרים לפני להראות ומשל רוגמא בררך רק הוא בזה

 עטרת קרושת פאר יופי הור את ישראל וגרולי וחכמים
 מהם אחר כל ואיך הקרושים, מאמריו פניני תפארת

 כמוני שבקטנים הקטן שאפילו ער הכל, כלליות הוא
 שכלי קט כפי חרשות ולמצוא בהם לבאר יוכל היום

 את ישראל גרולי יתנו אם שכן ומכל מרריגתי, ושפלות
 מאר, ונוראות נפלאות בזה מגלים היו בווראי לזה, ליבם

 כבור וימלא יתברך מכבורו תאיר הארץ כל אשר ער
 אמרתי לכן וכו׳. המלוכה לה׳ והיתה הארץ כל את ה׳

 השי״ת יהיה ואולי שבקטנים, בקטן נפתח זה רבר בלבי,
 השלמים ובחכמיהם ישראל בגרולי שיסתיים בעזרינו

 נאה להם אשר ישראל, אמוני שלומי ־ והנאמנים
 ולהפיץ בעולם האמת אור ולפרסם לגלות באמת ויאה

חוצה״. מעיינותיו

למודעי! וזאת

 מח״י והעיקרי הראשון הכלל על התבספנו זה, בספר המובאים המקורות את שבאוספנו להרגיש, רצינו ^
 השונים חלקיו בין קישורים (ע״י וביה מיניה המאמר את ללמור המורה זצ״ל, ראבר״נ הגה״צ של כלליו

 המאמר. אותו מתוך נוספות נקורות עם קשרים גם יהיו המובאים למקורות ולכן עצמו), המאמר של
 ברברי ולעיין סופו, וער מראשיתו המאמר את היטב תחילה ללמור זה, בספר הלומר על כך, משום

 שאינם לכבורו, שנאספו הנלווים מהטורים להנות יוכל ועי״ז מגעת, שירו היכן ער וביה מיניה רביה״ק
 ללימור, גרול סיוע המהווה ־ כנגרו עזר בבחינת רק והם עצמו, במאמר לעיון תחליף להוות באים

בעיון. עצמו המאמר בלימור לכן קורם שעמלו לאלו ובעיקר

 לא אשר הקרוש, רבינו בתורות השלם לעיון הנררש כל את שליקטנו לומר כלל מתיימרים איננו כן, כמו ^
 מי עמוק עמוק ז״ל מחשבותיו עמקו מאור מאור כי כלל, לזה הזמן יספיק ולא יריעות המון גם יכילום

 כל והיה טובה, בחברותא עמלנו פרי את ללומר להציע השתרלנו אלא כמונו, הקיר אזובי ובפרט ימצאנו,
ורצונו. כוחו כפי ועור, עור יוסיף ה׳ מבקש





טוהנוכחי הספר ללימוד מדריך

 אכן בהם״. כלל להבחין וכבד שקשה עד הנ״ל, דרושיו
 אחר בתורנו רב שלל כמוצא לנו הם נתן רבי של פירושיו

 וראשונה בראש פנינו זה בטור ב^יסקנו רבינו. דברי הבנת
 על המיוסדות להלכות הלכות״(בעיקר ״ליקוטי לספרי

 שקשור מה ־ ההלכות לשאר נם אך הנלמד, המאמר
 על המבארים מוהרנ״ת דברי את מהם וליקטנו למאמר),

 לצרף הוספנו עוד במאמר. הנזכר ענין איזה הפשט דרך
 דברי בהבנת וסיוע לעזר להיות שיכולים ועניינים נקודות
 תלמידיו ספרי משאר והן עצמו, רבינו מספרי הן רבינו,

 לחכמה״, ״פרפראות אב״ן״, ״לקוטי הם: הלא המוקדמים,
 ״ירח השולחן״, ״נחת הארץ״, ״זמרת דשבתא״, ״יקרא

 ״כוכבי הליקוטים״, ״ביאור הנחל״, ״באבי האיתנים״,
המבוארות״. ו״עצות הנחל״, ״מי אור״,

)J( הצגנו זה בטור הוא, כן כשמו חכמה״. ״מקור 
 במאמרו. רבינו הזכיר אותם והמובאות המקורות את
 ומובאה מקור לכל השייך את גם להציג הרחבנו עוד

 פנים שבעים שבכללות הקדושים הספרים מתוך מהנ״ל,
 ומועיל כמקושר דעתנו, קוצר לפי שראינו, מה ־ שבתורה

 ומבלי המכוון, מן להפליג מבלי רבינו, דברי להבנת
 הכלל על מיוסד זה טור מדי. יותר הלומד על להעמיס
 העיון כללי ח״י מתוך עשרה השמונה והכלל החמישי

הליקוטים״ ״ביאור הספר שבהקדמת

 בבחינת הינם חכמה״ וה״מקור נוכע״ ה״נחל טורי
 תולדות״, דאיכא מכלל אבות ״ומדקתני הספר, אבות
חכמה״: ו״מילואי הנחל״ ״ילקוט הטורים הם הלא

)J( נובע״, ה״נחל תחת ממוקם זה טור הנחל״. ״ילקוט 
 את הצגנו בו נובע״ ה״נחל לעומת אך אותו; ומשלים

 רבינו מספרי ורק אך למאמר־ השייכות המובאות
 שמשון ר׳ הרה״ח של לתקופתו עד שנכתבו ותלמידיו
 מובאות גם הצגנו הנחל״ ב״ילקוט בלבד, ז״ל בארסקי
 בכלל. ועד לימינו, עד התלמידים תלמידי מספרי
 מובאות גם הלומד ימצא זה שבטור לציין, יש אמנם
בחרנו אותם המוקדמים, ותלמידיו רבינו ספרי מתוך

 מעט מפליגים שהם מחמת נובע״ ב״נחל להציג שלא
 יהיו כלל בדרך המאמר. של הפשוט הפירוש מעצם

 מעשיות או הלכות, מליקוטי דרוש קטעי אלו מובאות
 נופך המוסיפים ותלמידיו, רבינו מספרי שונים ועניינים

הדף. באותו הנלמד לענין וחן

)J( ה״מקור תחת ממוקם זה טור חכמה״. ״מילואי 
 העקרון אותו על הוא מיוסד אותו. ומשלים חכמה״,

 אותם הקטעים את הצגנו בו אך חכמה״, ה״מקור של
 לנו שנראו מחמת חכמה״ ב״מקור להציג שלא בחרנו

 יש כי אם רבינו, שבדברי המכוון מעצם מעט כמפליגים
להמעיין. נופך והוספת חשובות השלמות בהם

צד: טורי ארבעה עוד ישנם הללו, הטורים ארבעת מלבד

)J( הערכים את הצגנו זה בטור וכינויים״. ״ערכים 
 וכינויים הגדרות ליקטנו עליהם שבמאמר, המרכזיים

 השמונה הכלל על כעיקרון מיוסד זה טור שונים.
 ״ביאור הספר שבהקדמת העיון כללי ח״י מתוך עשרה

 את מעט להרחיב ללומד לסייע ומטרתו הליקוטים״,
הנלמד. הערך עם הכרותו

)J( .לקטעי התרגומים מובאים זה בטור ״המתרגם״ 
בספר. המובאים הארמית

 רבינו כוונת עיקר ״שכל מכיוון ותושיה״. ״עצה @
 רק הכל היה שגילה, התורות בכל ז״ל והנורא הקדוש
 להביא אמרנו כן על תפילות״), ה״ליקוטי (הקדמת המעשה״ בשביל

 (אותה הנלמד העמוד מתוך היוצאת למעשה העצה את
מוהר״ן״). ליקוטי ״קיצור מהספר לרוב דלינו

 את לקיים הלומד שיוכל מנת על תפלה״. ״ואני )3
 נעשה ש״מזה תפילות״ מהתורות ״לעשות רבינו עצת

 מוהר״ן״ ב״ליקוטי (כדאיתא למעלה״ מאד גדולים שעשועים

 התפילות חלקי את להביא השתדלנו כן על בה), ח״ב,
ברכה. עליו תבוא והמוסיף הנלמד, לעמוד השייכות



הנוכחי הספר ללימוד מדריךטז

חשובים: כללים
 המעתיק דברי שכל הוא, הנוכחי בספר חשוב כלל ^

 תמיד מוצגים הוספנו) שאנו והערות קשר (משפטי
 מקום המראי כל וכן הרגיל, לכתב יחסית קטן בכתב

 הצגנום שציטטנו, המובאות בגוף המובאים שבסוגריים
מוקטן. כתב סוג באותו כן גם

 בגוף קטע על שדילגנו לציין בא (״.), מה: סימן ^
 על נעשו אלו שדילוגים לציין ראוי ציטטנו. אותה המובאה

 הדברים עיקרי לפניו שיוצגו בכך הלומד, על להקל מנת
בלבד. הענין לעצם השייכים

 בדיוק מצוטטות שבספר המובאות שכל ידוע! להווי ^
 את צ:נו כן אם אלא ודילוג, שינוי שום מבלי במקור, כלשונן
 שמפאת וכינויים״, ה״ערכים בטור מלבד (...);־ ב הדילוג

 הדברים, בגוף קצת לצמצם החיוני והצורך השורות קוצר
 הסימן ע״י זאת לציין בלי גם ומילים אותיות על דילגנו
המחבר. כוונת על לשמור הקפדנו זה כל עם אך הנ״ל,

 התיבות ראשי של לוח הבאנו הספר בסוף ^
 המובאים הספרים של רשימה וכן בספר, המופיעים

מחבריהם. ושמות בספר

הנוכחי כםפר ללימוד נוספות והדרכות כללים

חכמה״ ול״מילואי חכמה״ ל״מקור כללים
ה להורות שכוונתנו לציין ראוי הכמה״, ה״מילואי לטור שבחרנו השם לגבי ❖  מ

 חם עצמה רבינו לחכמת מילואים על ולא חכמה״, ״מקור לטור מילואים על
רבר, חמרה אינה שכמובן ושלום,

 ררכינו אזי שהוא, כל פםוק מצוטט בעצמה שבה גמרא, מזכיר שרבינו במקומות ❖

 פםוקים לצטט שמקובל הפמוק(למרות את כך אחר ורק הגמרא את קורם להביא
 בו נאמר ללב המםור רבר חז״ל ״במ״ש בותב: בשרבינו לרוגמא, גמרות). לפני

 זה נרהיב(אם מכן לאחר ורק זו, גמרא לשון את קורם נביא אזי מאלקיך", ויראת

מאלקך׳, ״ויראת הפםוק על גם לענין) ומקושר שיץ

אלו: בטורים המובאים המפרים שמות כתיבת וצורת המ״מ לגבי ❖
 במרבר, מםפר שציטטנו פירושו יח), יב־יר, במרבר(לב, זה: באופן מופיע כאשר ■

יח. פסוק את וכן יר, ער יב פסוקים לב, פרק
 מהירושלמי ציטטנו וכאשר המסכת, שם את רק רשמנו מהבבלי ציטטנו כאשר ■

המסכת. שם לפני כתבנו"ירושלמי״ אז

הנחל״ ול״ילקוט נוכע״ ל״נחל כללים
 על המיוסרות ההלכות מתוך הלקוחות הלכות מליקוטי המובאות בלל, בררך ❖

 מליקוטי מובאות מאשר ללומר יותר גבוהה השיבות בעלות הינן הנלמר המאמר
 אלו מאמר בכל יזכור שהלומר כרי כן, על המאמר. על מיוסרות שאינן הלכות

 את נובע" ה״נחל בתחילת מאמר, בל בראש הבאנו עליו, המיוסרות ההלבות הן

המאמר, אותו על מוהרנ״ת שייסר ההלכות רשימת

 אחרות מובאות לפני המאמר על המיוסרות המובאות את להקרים ררבינו ❖

 עליונה חשיבות בעלי מספרים לקוחות היותן אף על המאמר, על מיוסרות שאינן
 מליקוטי ציטוט לפני הלכות מליקוטי ציטוט הלומר שימצא פעמים לכן, יותר.

 למצוא הלומר יוכל כן, כמו המאמר; על היא מיוסרת זו שהלכה כיוון מוהר״ן,
 שהציטוט מכיון וזאת הלכות, מליקוטי מסויים ציטוט לפני הנחל" מ״מי ציטוט
 לקוה הלכות מהליקוטי הציטוט כן שאין מה עצמו, המאמר על הוא הנחל״ מ״מי

אחר. מאמר על המיוסרת מהלכה הוא

אלו: בטורים המובאים הספרים שמות כתיבת וצורת המ״מ לגבי «>
 הנחל" מ״מי לקוח זה שציטוט פירושו, (ר)״, הנחל במי "מובא כך: כשמצוין -

ובילקוה״נ. בנח״נ המופיעים הספרים שאר לגבי האופן ובאותו ר, תורה שעל
 ותנינא), קמא מוהר״ן ליקוטי ב׳(כרוגמת ולחלק א׳ לחלק המחולקים בספרים -

א׳. לחלק שהכוונה סימן ב׳, חלק מוזכר לא שאם הוא, בו שנקטנו הכלל
 יוכל זצ״ל, קעניג הרנ״צ הרה״ח שהרפים הכת״י לגירסת שהפנינו במקומות -

הנחל״. בהוצאת"משך לאור שיצא נתן״ ספר"תורת בסוף אותה למצוא הלומר

 ברפום, המובא מן קלים בשינויים מצוטטות משי׳נז״ק שציטטנו מהשיחות חלק «>

שבירו. וקלטות כת״י מתוך חשין אליעזר ר׳ הרה״ח של הגהה ע״פ וזאת

״חמתרגם״ ולטור וכינויים״ ל״ערכים כללים
 המתרחקות הגדרות גם לכתחילה הבאנו וכינויים״ שב־״ערכים לציין יש >3<

 (לעומת בהמאמר מובא שהוא כפי הערך של המקומי מההקשר מעט
 רביה״ק), שבדברי המכוון מן לחרוג שלא הקפדנו בהם האחרים הטורים

 שיוכל דבר הנלמד, הערך עם יותר רחבה הכרות ללומד לאפשר כדי וזאת
 שאם הלומד, מן בקשתנו לכן, המדובר. בנושא העיון להשלמת לו לעזור

 מתקשה שהוא או למאמר, קשורה שהיא כל הגדרה איך להבין מתקשה הוא
 ולהתעכב להתעקש לו אל קבלה, מםפרי הלקוחה מםויימת הגדרה בהבנת

לא. שלא ומה ללימוד, לו שמועיל מה את רק זה מטור לקבל אלא בזה,

 המאפשרים וכינויים הגדרות לאםוף השתדלנו וכינויים״, ה״ערכים בטור בעםקנו ^
 חלקים עם הערך את שמקשרות הגדרות וכן הערך, של בםיםית והכרות טעימה
 הערך עם להכרות השלם המידע את מקיף אינו זה טור הנלמד. מהמאמר שונים

וכוחו. רצונו כפי אחד כל להשלים יוכל אותו אשר הנלמד,

 הארמית, קטעי את להבין ללומד ולםייע לעזור מנת על נעשה ״המתרגם״ טור ^
מדוייק. מילולי תרגום להוות יומרה כל ללא

 הצגנו אשכנז(אידיש), בלשון שהובאו והביטויים המשפטים של תרגומם את ^
״המתרגם״. בטור ולא הבאתם, לאחר מיד
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טיחכמה מקור קו א נחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה לי

תפלה ואני

הי  יי מלפניף ךצון י
 אבותינו, ואלהי אלהינו

 ועל עלינו שתרחם
 ישראל, בית עטף כל

 בלבנו, אמונתף ותטע
 בף להאמין ונזכה

 האמתיים ובצריקיף
 ותהיה שלמה, באמונה

 ונכונה זכה האמונה
 שום בלי ונקיה, צחה
 בלבול שום ובלי פגם

 כלל. ושלום הם בעולם
 הרבים, ברחמיף ונזכה

ה תהי תנו ש מונ  א
 אנו כאלו כף כל חזקה
 אלהותף בעינינו רואין

 אשר וכבוךף ןהשנחתף
 ונהיה העולם. כל מלא

 באמת תמיר בף רבקים
ת מו  ובדעה ובתמי

 שום בלי ומישבת נכונה
כלל פםלת תערבת

ז). (ליקו״ת

 השממות מובאות ומשם ה׳, אות לאמצע עד ז״ל רבינו בלשון נאמרה זו תורה

 מראשיתו הימב המאמר את לקרוא נכון כן על להבנתה. מאוד הנצרכות תשובות

 זה. את זה ומבארים משלימים והדברים מאתר השממותיו, כולל לסופו,

 יהיו יכול וכר לאיש אשה הושוו וכר המשפטים ואלה
וכוי. לופדין התלמידים

נו  משמוה הפס׳ על המאמר אה ייסד תי

 והנאנו שעליו, חז״ל דרשוס ועל א) (כא,
 רנינו מלניש שס ה'), אופ3( להלן אוסס

וגדרשומיו. זה נפס׳ השגפו אפ

אמנה. מראש תשורי תבואי
 הגלופ על נדרש זה פס׳

ז־פ): (ד, נשה״ש כדנפיג ממנה, והשיגה

 אמי ?ר איו ומום רעימי יפה לך5
 פנואי מלננון י1אר פלה מלננון
 אניר מראש אמנה מראש משורי

 מהררי אריות מפנעמת וחרמון
 מלגנון אסי (שס): ופירש״י נמרים:

 מגלו, אימי זה, מלננון כאמגלו פלה.
 מלמון אפי עימכס. אגלה אגי כי

 אני הגולה, מן ונשמשונו ממאי.
 הגולה ימי כל ואף עימכם. אשוג

מג כן ועל צר. לי נצרמך  ׳אמי נ
 זה, מלננון כאמגלו מנואי', מלנגון

 ללננון ׳אימי כמג ולא מנוא, אימי
 מכאן יציאמכס משעת לומר מכואי׳,

 עימכס, אני כאן ניאמכם שעת עד
 נדיזוו׳ את נקנצי אמנה. מראש פשויי ומנואו. מצאו אשר ככל

 גי, שהאמנת האמונה מראשית פעלתן! שכר מה ותמנונני מסמכלי
 לראש וגיאמן פי, על ;חניומןן! ומכןעומון נמדגר, אחרי לכמן
 ׳אמנה׳ דורש רנינו ועוג. שיחון אריות מעוגות שהיו וחרמון שגיר

 אמונה שע״י הרי גלוש, נאה אמונה פסחן שע״י וכשם 'אמונה', מלשון

 כה", ׳ויאמינו י): (נשלה, נפנפומא כדמצינו לארצינו, נשוג כשלימות
 שהאמין אמנה כשכר מוצא, אמה הארץ. את לירש זכו לפיכך

 (נראשיפ שנאמר הגא, והעולם הזה העולם ירש כה׳ אכינו אגרהס

 עמידות הגלויות ואין (...) צדקה'. לו ויחשכה כה׳ ׳והאמין ו) סו,
 כלה מלכנו! ׳אמי ד) (שה״ש שנאמר אמונה, כשכר אלא להיגאל

 מצינו הדנריס ונקשרי וגו". אמגה מראש משורי מרואי מלכנון אמי

 ארץ היא איזו מגי, ע״א): (יז שניעית כירושלמי המונא פי על לרמז
 ארץ לפנים, ארננה מכוורי ששופע כל לארץ, חוצה הוא ואיזה

 נר יוסמא רני אמר (...) לארץ. חוצה ולחוץ, אמנה ננשורי ישראל,
 מה שירה, לומר עמידות הן אמנה לטורי הגליות לכשיגיעו שונה,

אמנה׳. מראש 'משורי מעם,

ז תורזז
דומשפטים ואלד!

ז׳׳ל) רבינו (לשון

ה ל א ו י לפניזזם תשיב אשר זזמשפטיב •
1כא) (שמות

 נכא לה. (קידושין לאיש אשה הושר אחז״ל

ס, קמא  יהיו יכול במכילתא, ואיתא טו
 תלמוד מבינים, ואינם לומדין התלמידים

 לפניהם ערכם לפניהם, תשים אשר לומר
ערוך: כשולחן

 אלא אינו הגלות, עיקר כי ע1 א
 שכתוב כמו אמונה, חסרון בשביל

אמנה. מראש תשורי תבואי ד) (ש״ה
חע״ג פוהת״ת: דפום **

 גילופ ז׳, פשפ ג׳, הודאה הכאוס: ההלכוה אה מוהרנ״ה ייסד זה מאמר על

א׳. גזילה א', פקמן נ', קרקעות פזקת י', ד'

א אינו הגלות עיקר  נעצוה״מ וכפג אמונה. חסרון כשכיל אל

 יהודי כל אשר כפרמיות, הגלות עיקר א): ואמונה (אמת
ת ודחוק לחוץ ת נעצנו  נדאגו

 נשל ונמרירות, ושפיקות נקושיות
 הן השונות, חייו הרפמקאות

אות  פרנשה נשל הן הגוף ננרי
 כני מצד הן עצמו מצד הן וכו',
 מושר מחמת הוא זה כל ופו', כימו

 הייגו פרטיש, כהשגחה אמוגה
 המתרחש כל כי מאמין שאיגו
 הכל רחנות, הן ישורים הן עימו,
ימנרך, הפרטית נהשגחמו נעשה

ע, דרך ע׳׳פ ולא  מאמין ואינו הטנ
 זולת מיישוריס והצלה עזרה אין כי

 שוס מועיל לא נאמת וכי מהשי״ת,
ת, נדרך השמדלות עי  כמנואר טנ

ח ׳לא נמהליש  יחפץ השוה נגנור
היינו, ירצה׳. האיש נשוקי לא

 על שישמכו חפץ אינו ימנרך השם
 את ה׳ ׳רוצה אלא טנעיות, שינות
לחשדו׳. המייחלים אח יראיו

 חפץ כניכול הוא כי משמע,
 ינטחו הפרטיח, נהשגחתו שיאמינו

 העדר נשל אך לחשדו. ויקוו נו
 נשיכות נהשחדלוח חקווח תליית ונשל פרטית, כהשגחה אמונה

 אינה וכשזו מכך, צומחת טונה שוס אין ה', כרצון שלא טנעיות
 הגלות שזו שחורה, ומרה ודאגות לעצנות נופלים מושיעה,

 פרטיש, כהשגחה אמונה העדר נשל זה וכל ר׳׳ל. כיותר, הקשה
 שזקוקים ענין ככל ורחמים ישועה מהשי׳׳ת מנקשיס שלא היינו

 פסחן היא הגלות ססינת לכך סימוכין הניא (ז) הנפל וכמי נאמת. לו
 עיקר (שזה ירושלים חרכה 'לא חז״ל שאמרו כמו וז״ל: אמונה,

 אמנה׳. אנשי ממנה שפשקו נשכיל אלא הגלופ)
ן ו ר ס  האמונה עיקר יט): ז, פסמ (או״ת נליקו״ה וכפכ אמונה. ח

 שוס לו אין כאילו לגמרי דעתו לשלק הוא השלימה
 הקדושים, מאנומיגו שקינלגו לנד האמוגה על ולסמוך דעת,
 שוש לו אין כי ומנוכוש, וחקירות קושיות מיני מכל ינצל ונזה

 דעתו שמסלק מאחר אותו, שיכלכל נעולה וקושיא מנוכה
 ני לנד. אמונה על רק וסומך כלל, שכל שום לו אין כאילו
 הקדושים אנותינו דעת כנגד ממש ואפה אין דעתינו נאמת

ודור דור שככל הצדיקים וכל ונו' ומשה יעקג יצחק אנרהס
 הורישו אשר עליהם, רק לסמוך אנו וצריכין עמה. ועד מאז

ה׳. נחשדי כנו נטעו אשר האמונה על רק ולסמוך לגמרי דעתיגו ולנטל ימיגו, ואורך חיינו היא אשר הקדושה אמונה לנו

חכמה מילואי
ת עיקר נו הגלו א אי ל שביל א סנ אגזונה. חסרון כ  (פ׳ ישראל האוהב ו:

השכפונ כמו לשה, נמשלה ישראל שהכנסת ידוע הנה בא): מי ר נ, (י
 כישראל', פרזונו 'צדקה ע״ב), פז (פספיה וכמאחז׳׳ל ישראל, פזורה שה יס

 האומות, בין אופס שפיזר ישראל הכנשח עש הקנ״ה עשה גדולה צדקה
 בדרך שהוא אף הגלות, כוונת דעיקר היינו, גריס, עליהם שיתווספו כדי

 ישראל נשמות על פש דהש״י לטובפינו, הוא זה כל עס אך עונש,
 ישראל זוכים היו ואילו הארץ. כנסות בד׳ המפוזרים קדושה והניצוצות

 נהשקט הקודש אדמת אדמתן על לישנ יכולין היו מקום, של רצונו ועושים
 נמשכים היו מושבוחיהס מקומות ככל קדושה הניצוצוח וכל ובטת,

 היה כי אתריהם, לטרות נצרכים היו ולא ישראל, הכנסת אל מאיליהם
 ואין מעשיהם שקלקלו הרבים בעוונוחינו אך השורש. אסר נמשך הענף
 פ״ו, נדס שוס מהם ידס לכל עליהם סש הש״י ואעפ״כ זה, כח שוג בהם

 קדושה הניצוצות כל שילקטו כדי האומות, נין ישראל את לפזר והוצרך
על ע״ב) מ (ביכופ כמאפז״ל מצרים, נגלות שהיו כמו מפוזרים הס אשר

המאמר התגלות סיפור
 התורה ז״ל ממנו שמעתי ז', בסימן אמונה׳ ׳משפטים התורה שאמר קודם
 בסימן שנדפס מה כפי ששמעתי מה וכתבתי קי״ב, בסימן לתיבה׳ תעשה ׳צוהר
 התורה נכלל ושם ט', בסימן יכסיומו׳ ׳תהומות התורה אמר אח״ב אך הנ״ל.

 בדרך, תקס״ג שירה בשבת נאמרה יכסיומו׳ ׳תהומות והתורה הדל. ׳צוהר׳
 ובאותה פיסקא. פיסקא ואמרה הדל, ׳משפטים׳ התורה לומר התחיל ואח״ב

 נופלין ישראל בארץ כשפוגמין לו, ואמר ז״ל הבעש״ט אצלו שהיה סיפר העת
 אותו על פירוש לו לומר אותנו ושאל ישראל׳. אבן רועה ׳משם וסימן בגלות,

 לתיבה׳ תעשה ׳צוהר התורה לו הראיתי אח״ב דבר. להשיבו ידענו ולא המראה,
מכולם׳ יותר ׳ומתלמידי ואמר ענה אח״ב בה, והסתכל וראה כנ״ל, שכתבתי

עדכים
וכינויים

גלות
 ללילה הנמשל הגלות תוקף

 (ליקו׳׳ה הטבע חכמת הוא

ג). ב, שחרית נט״י

 זה הגלות בחינת עיקר
 נע וטלטול בגלות כשהוא

 ומבקש ודורש ושואל ונד,
 ועמל ביגיעה ומחפש
 מאד, מאד גדולה וטירחה

 הוא מה בעצמו יודע ואינו
 ברכת (ליקו׳׳ה ומחפש מבקש

מב). ד, הודאה וברכת הריח

ת לו  עיקר הוא הנפש, ג
 בחבירו חובל (ליקו׳׳ה הגלות

יג). ג,

 ונשרפה הבית שנחרב מיום
 סודותיה ונמסרה התורה

 נקרא זה לחיצונים, ורזיה
 תיקון (פע׳׳ח התורה גלות

ג). חצות,

 לצורך היא הגלות סיבת
 הם הגלויות כי חזקה, גאולה

ח). עקב (של׳׳המזככים

 בגלויות ישראל ירידת
 הניצוצות אותם לתקן היא

 בקדושה. ולהעלותם שירדו,
 גלו ׳לא רז״ל שאמרו וזה

 אלא האומות לבין ישראל
 גרים', להם שיתוםפו כדי

 קדושה של הניצוצות שהם
מיכה). על הרמח׳׳ל (פי׳שנפלו

 היא הגלות עיקר באמת
 ה׳, וחכמת תורתנו אבדן

 השאיר ה׳ כי נחמתנו ועיקר
 שכחנו לא אשר שריד, לנו
 מצוותיו רב זמן משך זה

ד). ח״א, דבש (יערותותורתו

 היא הגלות בזמן באמת
 הם שישראל גדולה טובה

 כעפר ובזויים נבזים שפלים
 ח״ו כן לא ראם הנדרם,

 משה (ישמחבגויים׳ ׳ויתערבו

תולדות). פ׳

 את מגלה אם רק היא גלות
 ישעיה (מלבי׳׳ם האומה כל

ד). כ,

אמנה
 בגבול הר הוא אמנה ראש
 ושמו ישראל ארז של צפוני
ח). ד, שה״ש (רש׳׳יאמנה

 קיבוז יהיה משם אמנה,
 כמ״ש שירה, וישירו גליות

 והיא אמנה׳ מראש ׳תשורי
 (מגלה היצירה עולם לקבל

שלח). פ׳ עמוקות

 דגים, בה שאין כמצולה שעשאוס לס, יב, (שמות מצרים׳ את ׳וינצלו פשוק
 מפיהם. בילעם והוציאו בהם מובלעים שהיו קדושה הניצוצות כל שליקטו ר״ל,
 מתמת תן, ליודעי כנודע עוד׳, לראותם תושיפו ׳לא יג) יד, (שמות נאמר ולכך
 הגלות, וזהו הקודש. מלאכת מלאכתן וגמרו הקדוש, ניצוץ שום השאירו שלא
 ללקט בגולה, ולילך ממקומו ונד נע להיות מוכרת והשורש שהעיקר ר״ל,

 שאמר וזה (...) השורש. אל ולאשפם שלו, קדושה הניצוצות כל היינו הענפים,
 הכנשת את בידך יכולת שיש ר״ל, אמונה׳, ורעה ארץ ׳שכן לז) (תהליס הכתוב
 הניצוצות אתר בגולה לתזור תצטרך ולא הקדושה, א״י בארצך לשכון ישראל
 דבוק שתהיה העיקר אך אליך. יתקבצו מאליהם הם כי שנתפזרו, קדושה
 היינו התתברות, לשון אמונה׳, ׳ורעה שכתוב וזה והשורש, בהישוד וקשור

 יהודה ׳גלתה שכתוב וזה ואמיץ. תזק בקשר בהאמונה עצמך את שתתבר
 בא זה העמים, בין מפוזר ולהיות ממקומם לגלות שהוצרכו מה ר״ל, מעוני׳,
 משורשם, ונפרדו האמונה, שאבדו היינו בפשת, תמץ שאכלו מתמת ׳מעוני׳,

ר״ל. אדם של ליבו המתמיצים וכוזבות זרות בדיעות ונתבלבלו

 עכשיו כי ז״ל), הבעש״ט של הנ״ל המראה על פירוש ילי על הבין שעתה (כלומר
 וארץ מאמונה מדבר ושם ׳משפטים/ התורה גמר ואח״ב הענין. היטב יודע אני

 אותו ושאלתי מצרים. לגלות יורדין באמונה, ישראל, בארץ שכשפוגמין ישראל,
 הענין להשיג מקודם גמר כבר המראה שענין השיב הנ״ל, למראה שייך זה אם

 התורה נכלל שם וגם יכסיומו׳, ׳תהומות התורה ממנו קיבלתי ואח״ב כשלימות.
 ושם לגלות, יורדין ישראל בארץ כשפוגמים ג״כ מבואר בסופו ושם הנ״ל, ׳צוהר׳
 במצולות ׳ירדו הפסוק ביאור על ישראל׳ אבן רועה ׳משם הפסוק בסופו מבואר
ג). לעיל(חיי״מ הנזכר המראה פירוש מעט להבין יכולים ועתה אבן׳. כמו

ם’ מאמר טי פ ש נט). תקס״ג(חיי״מ בחורף נאמר ז, סימן ,’מ



ערכים
וכינויים

אמונה
 כראוי, מתפלל שאינו נזה
 ועצלות, עצבות מחמת הוא

 אמונה חסרון מחמת היינו
קנה). (ליקו״מ

 מעשה, שינוי בראותך
 אלא הוא, מקרה תאמר אל

 השי״ת השגחת זה כי תאמין
ג). אמונה המידות (ספר

 להאמין צריך נזתחילה
 יזכה כך ואחר בהשי״ת,

 (ספר בשכל אותו להבין

כ). אמונה המידות

 בידוע אמונה, לו שאין נזי*
 (ספר תורה בדברי שמזלזל

כו). אמונה המידות

 מאמונה, נופל כשאדם
 למעלה אותו שדנין ידע
כח). אמונה המידות (ספר

 יסלח הקב״ה אמונה ידי על
 (ספר עוונותיך כל על לך

לג). אמונה המידות

 בלי היא האמונה עיקר
 כלל, וחקירות חכמות שום
 כמו גמור בפשיטות רק

 הכשרים עם וההמון שהנשים
לג). (שיהר״ןמאמינים

 בוטחים אמנה, אנשי
 עליו וסומכין בהקב״ה

 דואגין ואין טוב לעשות
מח.). סוטה (רש״ילחסרון

 אמונה נקראת השכינה
 כל עליה מקבלת שהיא מטעם

 ומוציאה העליונים, הנחלים
 שהכניסם במספר אותם

אמונה). כג, (פרד״ר באמונה

 הוא אלוה, שיש להאנזין
 האין מן הנמצאים כל המציא

 והוא המוחלט, האפס ומן
 ומושל בכולם משגיח יתברך

ט). חרדים (ספרומנהיגם בהם

 היא האמונה קביעות
 לנסים זכר בעשותינו
 בתורה, הכתובים ולנפלאות

 ובפינו בבתינו בגופינו
 שעה, ובכל יום בכל ובכפינו,

 ראינו כאילו לנו יתאמת ובזה
 בהתמדת כי הכל. בעינינו
 ואשר יראום אשר האבות
 זכרם לבנים, ויספרום למדום

 להתאמת מזרעם יסוף לא
 לספר הגהות (של״ה הענין

וארא). שמות,

 האמונה עיקר היא אהבה
תצוה). פ׳ אלימלך (נועם

 והטעם אמונה. איהו כנסייי
 בדכורא נכללת היא כי

 ואדנ״י הוי״ה ונתחבר
 ו״ה בחינת והן אמ״ן, גימ׳

 הצירוף נעשה ואז שבשם,
 מה מובן ובזה אמונ״ה,

 ׳כד הקדוש בזהר שאמר
 אנפין וכל באמת אתחברת

אמונה). (קה״י,נהירין׳

 שיש להאמין עשה נזצות
 ׳אנכי שנאמר נמצא, אלוה

 יתברך והוא וגו״, אלקיך ה׳
 הנמצאים כל המציא ויתעלה

 וחפצו מכוחו העולמות וכל
 כל על המשגיח הוא ית׳,

 ומי הדת, יסוד וזהו דבר.
 כופר הוא זה, יאמין שלא

 וזכות חלק לו ואין בעיקר,
 למסור אנו וחייבים בישראל.

 אמונה על ומאודנו נפשנו
 בנפשו שיקבע והעיקר, זו.

 וא״א הוא, כן שהאמת
 המצות (ספר מזה בחילוף

א). עשה מצוות הקצר,

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

ה ג ו מ א ט); ג, פקמן (חו"מ נליקו״ה וכפנ תפלה. כחיי הוא ו
 זהו ונאממ מפילה. נחי' שהיא אמונה הוא העיקר

 לגמרי שכלו לנמל נחירמו שכופה מה דהיינו הנחירה, עיקר
 הנעל כי ומחנוניס. נמפילה ולהרנוח לנד אמונה על ולסמוך

 עד כך, כל האדם לנ מעקם דנר
 אע״פ האדם. על קשה זה שגס

 אעפ״כ מאד, קל דנר הוא שנאמח
 כך, כל דעמו ומעקם מנלנל הוא
 מפילה של זה ענין רונ שע״פ עד

 זה וכל קשוח, הענודוח מכל יומר האדם על קשה והמנודדוח
 העיקר שזהו נשלימוח, אמונה לו שאין אמונה, חסרון מחמח

 ומעלח חשינוח כט): ה, ר״ח (או״פ נליקו״ה כמג ועוד והיסוד.
 אמונה, נחי׳ רק היא מפילה ני כל. מעין ונעלס סחוס המפילה

 סוד כי (...) כלל, שכל נשום המפלה ענין להנין אפשר ואי
 אפילו אדס נני אין כן ועל מאד. ונעלס וסמום גנוה המפילה
ה, מזלזלים אדס נני ואדרנא כך, כל זה אחר רצין הכשרים  כי נ

 ונשגנ שגנוה עולם של נרומו העומדים דנריס נחי׳ הוא מפילה
נה. מזלזלין אדס נגי אנל מאד,

 יז) (שמוח כמ״ש תפלה, בחינת הוא ואמונה
 הה בצלו. פרישן ותרגומו אמונה, ידיו ויהי

התפלה כי מהטבע, למעלה ניסים בחינת

 וילחם עמלק רבא ח-יב): (יז, בשמות כדכתיב אמונה. ידיו וידוי
 לנו פחר ןהושע אל משה ויאמר פרפידס: ישראל עם

 ומפןה הגכעה ראש על נלפ אנכי מחר פעמלק הלחם וצא אנשים
 פעמלק להלחם משה לו אמר כאשר ןהושע רעש פילי: האלקים

הגכעה: ראש עלו וחור אהרן ומשה
 וגכר ידו משה ירים כאשר והיה

עמלק* וגכר ידו ̂עיח וכאשר ישראל
 וישימו אכן ויקחו ככדים משה וידי

 חרנכו וחור ואהרן עליה גישפ תחפיו
 השמש: פא עד אמונה ידיו וןהי אחד ומזה אחד מזה כידיו
 ושויאו אפנא ונשיפו יקרן, משה ^וידי יב): (שם, אונקלוס ותמס

 חד, ומכא חד מכא פידוהי שעדן וחור ואהרן עלה, ויחפ חחוחוהי
 ידיו ויהי פירש״י(שם): וכן שמשא. דעל עד פצלו פרישן ידוהי והוה

 נאמנה פחפלה השמים פרושוח כאמונה ידיו משה ויהי אמונה.
 השעוח אח מחשפין עמלקים שהיו השמש. נא עד ונכונה.

 חמה משה להם והעמיד נוצחים, הם שעה כאיזו פאצמרולוגיא״ה
ג, במשנה מצינו וכן השעוח. אח וערפפ ה( ד׳  ירים כאשר 'והיה ת): ד

או מלחמה עושוח משה של ידיו וכי וגו", ישראל וגפר ידו משה

הנחל• ייליקוט
! ד נ ו מ א א ו ה. בחיי הו  עיקר ג-ד): ד, נחלות (חו״מ בליקו״ה וכתב תפל

 תפילה בתי׳ אמונה כי האמונה, ידי על הוא התפילה שלימות
 ׳פרישן ותרגומו אמונה׳ ידיו ׳ויהי כמ״ש פעמים, כמה שמבואר כמו

 להתפילה אין זה ובלא הבתינות, בכל שלימה להיות צריכה והאמונה בצלו׳.
 ידי על שנשלמת הכלי עיקר כי השפע. לקבל כלי נעשית ואינה שלימות,

 כל לקבל הכלי עיקר שהיא השלימה, האמונה ע״י הוא התפילה, דיבורי
 בורא שהוא יתברך, בה׳ שלימה אמונה לו שיהי׳ שצריך שכמו היינו טוב.
 כל ולהשפיע כרצונו הטבע את לשנות ובידו ומשגית, מושל ומנהיג הכל
 שלימה באמונה להאמין בעצמו, אמונה לו שיהיה צריך כן כמו טוב,

 אפילו מישראל, כ״א של ודבור דבור כל ומקשיב ומאזין שומע שהש״י
 אתד בכל כת ויש פה, כל תפילת שומע ית׳ הוא כי שבגרועים, מהגרוע
 ית׳, אליו באמת יתפלל אס ית׳, אצלו ברתמים בקשתו לפעול מישראל

 ועבודה יגיעה צריכין עדיין אבל (...) וכו״. קוראיו לכל ה׳ ׳קרוב כמ״ש
 כת לו שיש בעצמו להאמין בשלימות, זאת באמונה תזק להיות גדולה
 בענין האדם בלב הדעת תלישות מיני כמה יש כי בתפילתו. דבר כל לפעול

 כת לו אין שהוא להם נדמה אדם בני ורוב בעצמו, כ״א יודע כאשר זה,
 דהיינו בתתילה, הוא היגיעה ועיקר בתפילה. מתתזק אינו כן ועל לזה,
 אז כי קשות׳, התתלות ׳כל בבתי׳ בכוונה, להתפלל להתתזק שמתתיל בעת

 כותו בכל להתגבר כשזונה אבל תפילתו, ע״י פעולה שוס ראה לא עדיין
 על שהתפלל כגון בתפילתו, דבר איזה לפעול שזוכה עד בכוונה, להתפלל

 כת לו שיש בעצמו גס להאמין בזה מתתזק הוא אזי ונענה, דבר איזה
 ונענה. תפילתו גס הש״י שמע שכבר שרואה מאתר בתפילתו, לפעול

ד י דיו י1ו ה. י מונ  בחי׳ הוא שאמונה לכך ראיה ישנה זה לפס׳ שמהתרגוס ומלבד א
(צא): בליקו״מ כדאיתא האמונה, שלימות של למדריגה מרמז גס זה פס׳ תפלה,

 להיות שצריך והעיקר בלב, רק שהוא אמונה יש אמונה, מיני כמה יש כי
 האר״י בכתבי שמובא כמו האיברים, בכל שיתפשט עד כ״כ, אמונה לאדם
 נמצא הקדושה. לקבל כדי הראש, נגד נטילה בשעת ידיו להגביה שצריך
 הראש, כנגד ידיו שמגביה שמתמת להאמין בהידייס, אמונה לזה שצריך
 אמונה׳. מצוותיך ׳כל כמ״ש כלום, אינו אמונה בלא כי הקדושה. מקבל
 את שמתזיק מה וכל השכל. אל האמונה מן בא כזו, אמונה לו וכשיש
 להאמין, מתתילה צריך שהיה הדבר כי יותר, שכל אל בא באמונה, עצמו

 שכתוב וזה בשכל. הראשון הדבר מבין גדולה, יותר אמונה אל כשבא עכשיו
 בכל שנתפשט עד גדולה, כ״כ אמונה לו שהיה אמונה׳, ידיו ׳ויהי במשה

 היינו השמש׳, בא ׳עד גדולה כ״כ האמונה היה בידיו שאפילו האיברים,
 א). בסימן (לעיל אצלנו כמובא תכמה בתי׳ הוא ושמש הדבר, של להשכל

ד י דיו י1ו ה. י מונ  בידיו רק הכל שתולה בעמלק נלחס שס כי דייקא, ׳ידיו׳ א
 בליקו״ה כדכתב תפלה, היינו דקדושה, ידייס ע״י היא איתו והמלחמה ובמבע,

 ויד ימין יד ומיס, אש שמיס בתינת הס הידיים א): ב, שחרית נמ״י (או״ח
 אתר במקום רבינו בדברי כמובא ידי׳, שמיס אל אשא ׳כי בתינת שמאל,
 בתינת הטבע, תכמת בתינת אתרא, השטרא אתיזת עיקר ושס נו). (בסימן
 הידיים כי (...) ידיים. בתינת שהוא השמים במערכת תולין הס כי ידיים,

 שמיס נבראו שבהם בראשית, שבמעשה אתוון כ״ת כנגד פרקין כ״ת הס
 כן ועל שמיס׳. טיפתה וימיני ארץ ישדה ידי ׳אף מת) (ישעיה בתינת וארץ,
 שכמת בתינת דעלמא, כוכבים העובדי שהס אתרא, השטרא הכנעת עיקר

 הידיים ידי על רק הוא הכנעתם עיקר כנ״ל, התגברותם שמשם הטבע
 ׳והיה יז) (שמות בתינת וזה הדעת. אל אותם להרים כשזוכין דקדושה,

במלתמת הנאמר וכו״ ידו ינית וכאשר ישראל, וגבר ידו משה ירים כאשר

המתרגם

 כבדות, היו משה וידי ^
 תחתיו וישימו אבן ויקחו
 וחור ואהרן עליה, וישב

 אחד מזה בידיו תמכו
 ידיו והיו אחד, ומזה

 בא עד בתפלה פרוסות
השמש.

 בתי׳ אתרא, והשטרא כוכבים העובדי כל כלליות הוא עמלק כי עמלק.
 והיו ת״ו, בטבע הכל ותלה בעיקר כופר היה ועמלק עמלק׳. גויים ׳ראשית
 בדברי וכמובא בפירש״י שמובא כמו שלהם, באיצטרוליגאה השעות מתשבין

 הידיים שמרימין הידיים, הרמת ע״י הכנעתו עיקר כן ועל ז״ל. רבינו
 שמגביהין היינו קודש׳, ידיכם ׳שאו בבתי׳ הראש, אל שבידיים פרקין כ״ת

 השי״ת כי יתברך, בהשגתתו שהכל לידע הדעת, אל פרקין כ״ת הידיים
 כנ״ל, פרקין כ״ת בתי׳ שהם בראשית, שבמעשה אתוון כ״ת ע״י הכל ברא
 שבדעת לשורשם כנ״ל, ידיים בתי׳ כן גס שהם השמים, בתי׳ מגביהין ואזי

 מתיה והוא אתוון, בכ״ת השי״ת ברא הכל כי הנ״ל, אתוון כ״ת לבתי׳
 טבע שוס ואין לבד, בהשגתתו וכו׳ והארץ צבאם וכל השמים ומקיים

 בתי׳ וזה כנ״ל. אתרא והשטרא עמלק נכנע ואזי כלל, השמים ומערכת
 אמונה ע״י עמלק הכנעת עיקר כי השמש׳, בא עד אמונה ידיו ׳ויהי (שס)

כנ״ל. הידיים הרמת ע״י שנמשך השי״ת, בהשגתת
ם י ס י מעלה כ ע. ל טב ה  של זה שענין עת) ה, השחר ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב מ

 באופן ואחד אחד כל אצל נעשה המבע כדרך שלא נפלאה והשגחה ניסיס
 שבקדושה, לדבר לישע רוצה כשאתד וז״ל: נס, זה אעפ״כ אך במבע, המלובש

 ויקרבו ותורתו ה׳ דרך שילמדהו כדי אמיתי, לצדיק או ישראל לארץ כגון
 כפי אשד כל מאד, ועצומות רבות מניעות לו יש אזי יתברך, לעבודתו

 כנגדו ומשתטתיס מתגברים כן כמו לשברם, יומר שמתגבר מה וכל עניינו,
 תכליתו, על היטב לבו שמשים מי אבל (...) ושלום. תש ולמונעו לעכבו

 פעם בכל ומתגעגע הרצון, את מנית ואינו ואמיץ שזק ברצון וממשזק
 ידי על וכו׳, בפיו והכישופיס הרצונות ומוציא לשם, לבוא תזקיס ברצונות

 עד נפלאים, בדרכים עמו ומשבב עימו נפלאות עושה יתברך השם זה
 על אף כי כלל. הטבע כדרך שלא נפלאה השגתה בדרך לשם לבוא שזוכה

 פינתש ולרבי ולאליהו לאלישע כמו באיתגליא, גמור נש לו נעשה שלא פי
 לבו שמשים מי כן פי על אף בבגדיהם, המיס את שבקעו יאיר, בן

 שבא עד הנפלאה בהשגתמו עימו שיבב יתברך שהשם השיבות לנפלאות
 כי בנש, הים מבקיעת גדולים שהם כמעט ונפלאות נשים רואה הוא לשם,

 בכל כמעט היו הנפלאות השיבות ההשגתות ואלו שעה, לפי רק היה לא זה
 ה׳ נפלאות רואה שהמאמין האדם, פרנשת בענין וכן וכו׳. שבוע ובכל יום
 איזה שעושה פי על אף כי לבד. נפלאה בהשגתה פרנשתו איך עת, בכל

 בעשק כלל מצלית אינו פעמים שכמה רואה כן פי על אף ומלאכה, עשק
 לו ומזמין נפלא בדרך פרנשמו בהשגתמו משבב רוצה, יתברך וכשהשס זה,

 על עלה שלא רוות לו בא פתאום כי הטבע, במוך המלובש נש בדרך רוות
 אבל יריעות, המון יכלו כי זה כל לבאר להאריך אפשר ואי כלל. דעתו

 מלך(ז, מעדני בספר מובא זה ובענין היטב. זה כל יבין בהאמת ותפץ המאמין
 אמונתו שמממת הן אופנים. בשני הוא אמונה׳ ׳נישיס שבתי׳ לבאר יש ו):

 נש היה שהנש להאמין שוב צריך לנישיס, שיזכה שאתר והן לנישיס, יזכה
 בשימן וראה הטבע. בדרך לבוא הנש דרך כידוע כי הטבע, מדרך שהוא ולא

 כל מועיל היה לא האמונה, שלולא תכס׳, ולא נבל ׳עם הכתוב על קכג
 ׳שתור בשם האמונה נקרא כן משוס גס ואולי לישראל. משה שעשה הנישיס
 והנש, הישועה שתבוא מנת על אמונה צריך כי המאמר, בסוף כמובא שתור׳

 ולבלי ית׳, מאימו נש היה שאכן להאמין להפשיק לבלי בא, שהוא לאתר וגס
מ״ו. הטבע דרך בשום תלילה להלבישו

ם ל ס ל ה כי וכוי ^ ל פ ת ה ה מעל ע. ל טב  (תמוז הנחל מבועי בקובץ ומובא מ
ונפלאות, נשים תפילותינו ׳וכל מו) (מו, ויגש פ׳ רמב״ן עי׳ תשל״ע):

עיי״ש. וכו״ עולם של בטבעו מפורשס שינוי בהם שאין אלא

ב). ז, ליקו״ט (קיצורבעולם מהטבע למעלה ניטים לעשות יבול ועי״ז בקשתו, שיעשה ית׳ אליו מתפלל הוא וע״ב ברצונו, דבר לחדש מחדש שיש שמאמין אמונה בחי׳ היא התפלה # שיה ותו עצה

תפלה ואני

ם ח  כל, אדון עלינו ר
 בלבנו אמונתף ותקבע
 ושבענו ועד, לעולם

 לחזות ותזכנו מטובף,
 לנו והעזר זיוף. בנעם

 לפניף להתפלל ברחמיף
תינו  לב בכל תפלו

 לנו שיהיה עד ונפש,
 תפלותינו ידי על כה

 ולעשות הטבע, לשנות
 בעולם, ומופתים נסים

 תמיד תפלותינו ותשמע
ז). (ליקו״ת



ג נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
א ל  חפץ רחמים מ

 זח בשביל אשר להיפזיב,
 את עולמף; בראת לבד

 וכל הארץ ואת השמים
 העולמות וכל צבאם,
 אלפי ותחתונים עליונים
 עד ךבבות, וןבי אלפים

 כדי ומספר, שיעור אין
 בעולם, אלהותף לגלות

 ברחמיף שנזכה כדי
 בעולם אותף להכיר
 אתה כי הזה. השפל

 ורצית לכל ומטיב טוב
 לנו, מטובף להטיב

 רחמנותיף לנו ולהראות
 כן על וחנינותיף.

 בךצונף עולמף בראת
 לידע שנזכה כדי הטוב,

 ולחזות אותף, ולהכיר
 ז־את אשר זיוף, בנעם
 הגדולה הטובה [היא]
 טובות הטובות, שבכל

 והנצחיות. האמתיות
 אחרת טובה שום ואין

 וכל כלל, בעולם
 הנסים וכל הטובות

ת או פל  שעשית ונ
 ועמנו, אבותינו עם

 עושה אתה ואשר
 יום בכל עמנו עתה
 הם כלם שעה, ובכל

 תכלית בשביל רק
 שנזכה כדי הזה הטוב
 זאת אשר ממף, לידע
 כל של התכלית היא

 על שבעולם. הטובות
 כל, אדון עלינו רחם כן

 בלבנו אמונתף ותקבע
 ושבענו ועד, לעולם

 לחזות ותזכנו מטובף,
ז). (ליקו״ת זיוף בנ׳עם

ע ב ט ! ה כן מחייג ד התפל  מתנהג שהמגע להאמין האמונה, שלימות עיקר פקצ״ו): ננ״י למספר כ״ה רה, 5על״פ(מכפ3 3וכפ הטבע. משנה ו
 שאין האמת יודע ני המגע. לשנות יכול הוא גשלימות זאת אמונה לו שיש ומי השגתה. הוא געצמה והמגע יתגרך, ידו על

 משנה גרצונו אך מגע, העולם אצל נקרא שזה ים, והים יגשה, היגשה שתהיה הזה, גשדר כך עולמו מנהיג יתגרך השם רק כלל, מגע
על רק הס הנישיס שכל הכלל, וידלין׳. לחומך יאמר הוא וידלק, לשמן שאמר ׳מי רז״ל שאמרו וכמו ליגשה, היש ומהפך הזה, השדר

שדר שכל שמאמיניש ידי על זה, ידי

 והתפלה כן, מחייב הטבע כי מטבע, למעלה
 צריך ולזה נם, רבר וזה הטבע, משנה

 לחדש ובידו מחדש, שיש שיאמין אמונה,
תפלה, בחינת אמונה, ועיקר כרצונו. דבר

ישראל, בארץ אלא אינו נימים, בחינת

 כל לך, לומר אלא מלתמה, שוכרות
 כלפי משתנלים ישראל שהיו זמן

 לאכיהס ליכס את ומשעכדין מעלה
 לאו, ואם מתגכריס, היו שגשמים,

 שנא מלנד כי וראה, ודו״ק נופלין. היו

 נפי' שאמונה זה מפש' ללמדינו רנינו
 השונניס הפשוקיס כלל גס הרי פסילה,

 המנע מכמפ נענין ה׳) כלל (ע"פ נשמוך דנריו אפ ומנאריס מקושריס

 ד״ה נילקוה״ג וראה כידוע). עמלק מלפמפ עיקר (שזה הנשיס היפך שהיא
.3היס זאפ המנאר מוהרנ״פ רי3ד אפ אמונה׳ ידיו ׳ויהי

יתכרך, ידו על מתנהגת המגע
 ידי על עולמו ומקיים שמנהיג
 ומי וצירופיהם. המורה אותיות
 נישים לעשות יכול זאת, כל שיודע

 יודע כי המגע, ולשנות נפלאים
 על הכל אכל ימכרך. כרצונו שהכל

 אפשר אי זאת ידיעה כי מפילה. ידי
 רכפ3 ונליקו״ה(או״ה מפילה. ידי על אם ני פעם, ככל להשיג

 לגלות כדי הנישים על לה' ולגרך להודות צריכין ;3כפ )3 הודאה
העולם, מנהיג שהשי״ת ולהיוודע ולהודיע לידע כעולם, האמונה
האמונה. כמי׳ עיקר שזה נש, עימו ועשה המגע שינה וכרממיו

ר ק י ע ה ו מונ א אלא אינו ניסים כחיי וכוי א  כשכיל והכל לא״י, לגוא היה מצריש יציאת עיקר א): ז, פשה נליקו״ה(או״פ 3וכפ י.”כ
 האדש נא זה ונשכיל מייו, ימי כל האדש ענודת עיקר וזה הכל, עיקר שזהו שלימה, לאמונה לזכות כדי הקדושה האמונה

 האומות וכל מורה, ומתן מצריש יציאת עיקר וכל המכלימין. מכל המכלית שזהו ימנרך, אומו להכיר כדי לאמונה, לזכות כדי הזה, לעולש
 לפרשם נשכיל הנל ודור, דור ככל הזה היום עד מצרים יציאת מיום ועימנו, אנומינו עם ימנרך השם עשה אשר הנוראים והמופתים

 נאמת. שלימה לאמונה שנזכה נדי לנצת, שמו ויתעלה ימנרך הנורא הוא היוצר, הוא השליש, שהוא ולהיוודע ולהודיע לידע אלקומו,
 ונפרמיות. נכלליות לאמונה לזכות נאמת ננשפים כאשר הש״י, נהשגמת האמונה את לתזק משוגלת א״י ):3 ואמונה (אמש עצוה״מ3 3פ3ו

 ועוד לנד. הש״י אל רק שנעולה ננרא לשוס להתפלל שאשור ננירור ולדעת ולהאמין לחוש היינו המפילה, לשלימות גש משוגלת א״י
 דרך פי שעל מצרה, לישועה או למונה זקוק אדש כאשר היינו, מנעית. על כהנהגה ננישיש, אמונה אדש ללג להחדיר א״י משוגלת

 היינו מנעית, על כהנהגה ננישיש, הוא מאמין אש לצלן, רחמנא שקורה כפי מצרתו, להיוושע או זו טונה לקנל לו אפשר אי המנע
 הדנר ננצר המנע שנדרך פי על אף זקוק, הוא להן והישועה הטונה לו ולהשפיע נש, נדרך לעזרו יכול ימנרך השם ני הוא מאמין
 ולתפילה כשלימות לאמונה זוכים כאשר ונודאי המנע. את משנים ומפילה אמונה ני ז׳ שימן א׳ חלק מוהר״ן נליקוטי מנואר ממנו,

א״י. קדושת זוהי ננישיס, להאמין זוכים וכאשר תמיד, ואמונה כתפילה להתחזק רק להתרפות, שלא היינו כשלימות,

חכמה מילואי
ח ^ ו מ  הוא: ועניינה מצוות, מתרי״ג מצוה היא שאמונה (כה) החינוך בספר כתב .א

 ומכוחו הנמצאים, כל שהמציא אחד אלוק לעולם שיש להאמין
 הוציאנו הוא וכי עד. לעדי ושיהיה ושהיה שהוא, מה כל היה וחפצו
 ׳אנכי החורה נחינח בחחילח שנאמר החורה, אח לנו ונחן מצרים מארץ

 כאילו ופירושו, כ), (שמות וגו״ מצרים מארץ הוצאחיך אשר אלקיך ה׳
 על חורה ׳אנכי׳ מלח כי אלוק, לעולם שיש וחאמינו חדעו אמר,

 כם55ל יפחה שלא לומר וגו״, הוצאחיך ׳אשר אמר ואשר המציאוח.
 אלא מקרה, בדרך המצרים ומכוח מצרים מעבדוח צאחכם ענין לקחח
 שהבטיח כמו ובהשגחה, בחפץ אחכם שהוצאחי הוא שאנכי חדעו

 ידוע ביאור, צריך אין זו מצוה שורש ויעקב. יצחק לאברהם לאבוחינו
 בזה יאמין לא ואשר הדח, ישוד הזאח האמונה כי לכל ונגלה הדבר
 שיאמין האמונה, וענין ישראל. עם וזכוח חלק לו ואין בעיקר, כופר

 ואם פנים. בשום זה בחילוף אפשר ושאי כן, שהאמח בנפשו ויקבע
אפילו זה בחילוף יודה ולא ליבו, יאמין שזה שואל לכל ישיב עליו, יושאל
 יזכה ואם גומר. שליבו מה פיו בדברי כשמקיים לומר, רצוני הפועל, אל הכח מן הדבר כשמוציא הלב האמנח וקובע מחזיק זה שכל להרגו, יאמרו
 אפשר אי וברור, אמח שהאמין הזאח שהאמונה ושכל הגיון בדרך מוחלמת בהוכחה היינו נחחך במופח יראו ועיניו יבין ולבבו החכמה במעלוח לעלוח
 וכל הגדולה וכל היכולח שכל עליו להאמין עלינו שמחויב מה כגון זו. מצוה דיני המובחר. מן מצוה זו עשה מצוח מקיים אז זה, בלחי דבר להיוח

 לעצמו, רק יושג לא והודו מעלחו לרוב כי וטובו, גודלו ולהגיד להשיג ושכל כח בנו שאין בו, הקיום, וכל הברכה וכל ההוד וכל והחפארח הגבורה
 אין עליה ועובר ונקבוה. בזכרים זמן, ובכל מקום בכל ונוהגח וכו׳. מעשה וכל שלימוח כל היפך שהוא מה וכל חשרון כל כוחנו בכל ממנו ולשלול

 זו. במחשבה להיוח חייב האדם ימי שכל ידוע, זמן להם שאין המצווח מן המצוה וזאח שאמרנו. כמו ישראל, עם וזכוח חלק לו
ש שיאמין ש שי ד ח ש ובידו מ חד  כמו וחפצו, רצונו כפי לעשוח בידו הכול הרי הרצון, למקום המגיע מ): (שער אורה בשערי וכתב כרצונו. דבר ל

 וחשועוח וגאולוח ומופחים אוחוח בחורה שנאמר מקום כל להחבונן יוכל זה והמבין ויושיעם׳. ישמע שועחם ואח יעשה יראיו ׳רצון שאמר
 מחפללים שאנו הדבר שיחחדש כלומר לרצון׳, ׳יהיו מחפללים שאנו שוד והוא אמרי׳, לרצון ׳יהיו החפילה בשוף קבעו ולפיכך עולם. של מנהגו ושינוי

 הנשים כל כי ודע, מ). יז, (איוב אומץ׳ יושיף ידים ׳וטהר נאמר עליו זה, והמבין המקור. מאוחו העולם שנחחדש כמו והמחשבה, הרצון ממקור עליו
 יקשה לא זה, והמבין (...) הרצון. מקור עד בחפילחם מגיעים כשהיו אפשריים היו כולם והאמוראים, החנאים או הנביאים בזמן שנעשו והנפלאוח
צרכיו. ממנו מפיק בידו המפחח להיוח שזוכה מי כל שבעולם, מינים כל בחדר כשיש ל,1כ’מ בעולם, ומופחים אוחוח וחידוש הטבע שינוי בעיניו

הנחל• יליקוט
ר ק י ע ח ו מונ ם וכוי א סי נו ני א אי ץ אל אר  מכלל בספר ומובא ישראל. ב

ישראל זצ״ל): ספקמור אלחנן אברהס ר׳ הרה״ח בשס ז, (סימן יופי
 עוזר ה׳ כן פי על ואף קבצנים, עניים הם כולם כי ההשגחה, רואים
 ונישים ישראל ארץ כי החפילה, בכח והכל וכו״ בה ה׳ עיני ׳חמיד ממש

ו אחד. הם ואמונה וחפילה נ י א א א אל  (שיעוריס, נועס דרכי ובספר י.”ב
 להשי״ח להחקשר אפשר מקום ובכל השי״ח, הנהגח יש מקום בכל מובא: ז)

 המציאוח משפנה באמח שבה ישראל, ארץ בחינת ישנה אבל אמונה. ידי על
 ממש בו ונכנש הטבע שמשפנה הוא ישראל ארץ קדושת כי קדושה, למציאוח
 שלה. הטבע שמשפנה ׳ישראל׳, ארץ פהיה הארציוח, היינו שה׳ארץ׳ קדושה,
 שמברך לבין שפם, מברך שהאדם ברכה בין שיש החילוק כמו הוא זה והבדל
 צריך האדם, אצל וגם קדושה. של מציאוח ממש נמשך שאז גדולה, בכוונה

 על בעצמה הקדושה אח ומכניש שמשפנה באופן פהיה ה׳ ועבודח שהקדושה
ז בתי׳ נהיה ואז שלימה, אמונה ידי אצלו. ישראל אי

ערכים
וכינויים

טבע
 הכל רק טבע, שום אין

 ומסר יתברך, ברצונו מתנהג
 ולצדיקיו לישראל הכל

 על כרצונם העולם שינהיגו
 ברכת (ליקו״ה תפלתם ידי

סט). ה, השחר

 כשיודעין הקדושה, עיקר
 כלל, בעולם טבע שום שאין

 מה׳ הוא בעצמה הטבע כי
 מנהיג הוא אשר יתברך,

 טבע באיזה העולם לפעמים
 האדם, בני לנסות בשביל

 בעולם בחירה שיהיה כדי
 בידו, שהטבע להראות וכדי
 הטבע משנה הוא כן על

 גם באמת אבל פעמים, כמה
 השגחתו הוא בעצמה הטבע

 יתברך ממנו הכל כי יתברך,
 בגימט׳ הטב״ע כי לבד,

 בעצמו הטבע כי אלקי״ם,
 ומלך חיים האלקים מאת
ה). א, היין כלי (ליקו״העולם

 בראשית מעשה חתימת
 בחיי (רבינו הטבע מעשה הוא

לא). א, בראשית

 חכמת למד לא אם
 ראה ולא תחילה, התורה
 האותות ביאור בתורה

 הגדולים והנסים והמופתים
 הוא קרוב והמפורסמים,

 הטבע אחר להימשך
 כי העולם, קדמות ולהאמין

 הזה, בשם הטבע נקרא לכך
 מצולתו ביוון האדם יטבע כי

 לא אם שחת לבאר וירד
 במצולות שבא כמי בו, יזהר

 וטובע לשוט ידע ולא ים
א). לג, במדבר בחיי (רבינו

 שאינו אותו הוא טבע בעל
 מכיר ואין פועל מה יודע

 היסודות כגון בפעולתו,
 מהם המורכב והדומם
 ויקרא יצחק (תולדות והצומח

ג). כה,

 אינם הצדיקים רפואות
 דרך על אם כי טבע דרך על
 הנגדיים בדברים אפילו נס,
 הליקוטים (ספר יתרפא בו

לח). ישעיה

 הטבע, הוא אלקי״ם שם
 ׳הטבע׳. במספר עולה כן כי
 הוא אלקים, שם פירוש כי

 לכל ודין דת פי על הקו
 ומהותו טבעו ונברא נברא

 ׳גדול אבל לו. הקצוב ועניינו
 בשם כי אלקים׳, מכל הוי״ה
 ומשדד הטבע משנה הוי״ה

וארא). (של״ההמערכת

ט״ך טבע הוא ההרגל
ו). ג, ויקרא עה״ת

 הוא בעוה״ז שמתגלה מה
 חיצוניות(דחיצוניות) בחינת

 הנהגת הנקראת העולמות
 מוטבע שהוא הטבע,
 ימי כל אחד בסדר להתנהג

 כוונתנו אנו אבל עולם,
 היא במעשינו העיקרית

 על (רמ״ז הפנימיות לבחינת

במדבר). הזהר

 טבע נקרא נוקבא מדריגת
ע ו). הקדמה (תוי״י הוא טב

 ודביקות התחברות שעיקר דע, תפלה א). צג. תחלים (מלבי״םשעה לפי רק העמידו ובהנס לעולם, זה כח העמיד שבהטבע רק הנס, ובין בינה הבדל ואין זה, אופן על ויעמידה בה הניצב ה׳ דבר רק מעצמה, אינה הטבע שכח קבוע, נס
 שנאמר תפלה, היא זו שעבודה למדו השמועה מפי אלקיכם׳. ה׳ את ׳ועבדתם שנאמר יום, בכל להתפלל עשה מצות פד). ח״ב (ליקו״מ ליה אשתמודעין ומשם להשי״ת, נכנסין שם שדרך שער הוא התפילה כי התפילה. ידי על הוא להשי״ת
דהתורה מן קבוע זמן לתפלה ואין התורה, מן הזאת התפלה משנה ואין התורה, מן התפלות מנין ואין תפלה׳. זו שבלב עבודה היא זו ׳אי חכמים אמרו לבבכם׳. בכל ׳ולעבדו  מלבד בתחתונים, תפז עליון אל אין א). א, כפים ונשיאת תפלה החזקה (י

 שתי טז). יג, שמות (רמב״ןאנחנו בריותיך לפניו ויאמרו זה ויפרסמו והמציאם, שבראם לאל ויודו שיתקבצו מקום אדם לבני שיהיה זהו הרבים, תפלת וזכות הכנסיות בתי וכוונת בתפלות הקול רוממות וכוונת שבראו. לאלקיו ויודה האדם שידע
 שעלינו כלומר תהילה, נקראת ולפיכך ומים, וברכה ושפע אצילות מיני כל יבואו וממנה המעלות, בראש דביקה שהעליונה לפי והטעם, ׳תפילה׳. נקראת והתחתונה ׳תהילה׳ נקראת והעליונה זו, כנגד זו מכוונות אדנ״י הוי״ה שהן הספירות

 שחוטאים והלכלוכין החטאים רוב לפי והתחנונים התפילות בסוד דביקה שהתחתונה לפי והטעם תפילה, נקראת והתחתונה תהילה. נקראת זה ועל לחירות, מעבדות והוציאנו האלה הניסים כל את אבותינו ועם עימנו שעשה למי ולהלל לשבח
 נתחדש משם אשר המקום שהוא הרחמים, עולם עד בתפילתם שנכנסו הוא ונפלאות, נסים בדרך צרכיהם כל והפיקו שהתפללו הצדיקים כל תפילות סוד ח). אורה (שעריהתפילה סוד היא המלכות ספירת ולפיכך בה. הדביקים הבנים ומלכלכים

 ממטה ועולה משוטטת מחשבתו בתפילתו הצדיק ט). אורה (שערי עולם של מנהגו ולשנות ומופתים אותות בעולם לחדש יכולים המקום לאותו בתפילתם המתכוונים הצדיקים כך המקום, מאותו ברואיו וכל העולם שנתחדש וכמו העולם.
 היא התפלה השחר). ברכת דרושי הכוונות (שעראנפין זעיר אל ומתפללת צרכיה השואלת המלכות והיא לעני׳, ׳תפילה בסוד העשיה בעולם היא תפילה כל כא). כה, בראשית בחיי (רבינו למטה ממעלה השפע ומוריד ממשיך כך ואחר למעלה,

 הניצוצות ערך כפי והנה זמן. בשום עלו לא שעדיין ניצוצות מתבררין ותפילה תפילה ובכל ההיא, העת עד מעולם נתבררו שלא חדשות ניצוצות בירורי מתבררים ותפילה תפילה ובכל ויום יום ובכל שמתו, אדום מלכי ז׳ של הבירורים לברר
 מה מחודשת, בחינה נעשית ותפילה תפילה שבכל לפי יום, בכל להתפלל עלינו המוטל הגדול החיוב טעם סוד וזהו והמשכתם, המוחין ולקיחתם העליון הזיווג ערך ההוא הערך כפי כן ותפילה, תפילה בכל למעלה ממטה ועולות המתבררות

 פתיל׳ ׳צמיד מלשון שהוא התפילה, ענין בראשית). פ׳ עה״ת (בעש״ט הרחמי״ם קו והוא לאחד הקצוות שני המחבר האמצעי קו והוא התחברות, היא תפלה שבת). סדר דרושי הקדמת הכוונות, (שער זולתה אחרת תפילה בשום נעשית שלא
 על להם ולהמשיך הוא, ברוך ישראל לצור ונשמתו גופו בשורש הכלולים מדבר חי צומח מדומם התחתונים, דברים בחינת וכל עצמו את ונכונה, טהורה ובמחשבה ויראה באהבה כשהוא כוחו לפי האדם שמקרב מה ודביקות, חיבור ענין שהוא

ב). קב, תחלים (מלבי״םמעוזה באלוקי והידבקה הנפש שפיכת וגידרו לאלקים, רק היא התפלה פלול). (קה״י,המלכות אל בינה עילאה מעומקא להמשיך התפילה עיקר בראשית). פ׳ חיים מים (בארלהם המצטרך וחיותם שפעם בחינת זה ידי

ג). ז, ליקו״ט (קיצור בעולם אמיתיים ומופתים ניםים ולעשות שצריף, מה בתפילתו לפעול ויבול התפילות עליות עקר ושם בא״ץ אלא אינו ניםים בחינת תפלה בחינת אמונה עיקר ■ותושיה עצה
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כ). ה,

 מקום השמים, שער
 ויוצאין נכנםין שהמלאכים

 ולביתו הקב״ה לפני שם
 שור (בכורמשלחתו ולעשות

יז). כח, בראשית

 עולות משם השמים, שער
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כט). יח,

 של האחרת ירושלים
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 פתוחה השמים שער והיא
 תפילות בה דרך לקבל תמיד

 שהם בזמן אף ישראל
 (עץ שיגאלו כדי בגלות,

ויצא). פ׳ טוב הדעת

 נשאר לא הזה ובדבר
 העליונים כל כי םפק, לנו

 או השמים מן היורדים
 עולים כולם העולים,
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 אמר המתים תחיית ועל
 שהוא השמים', שער ׳וזה

עמוקות (מגלההנשמות תחיית

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל 1

 ארץ על זה כפסוק המונאס 'ארך המלה אה דורש רכינו ארץ. ן5ש
ל נ): כרה״פ (או״ה כליקו״ה מוהרנ״פ זאפ ומכאר ישראל, נ נ

ן היא שמס ׳ארן׳ שכמוג מקוש  שמס, ׳ארך שנקרא ישראל אי
רי וכמורגל רעז) (ליקו״מ נ״י רניגו שכמג כמו דנ  לקרוא רז״ל נ

איז׳ ישראל לאיז שמש. ׳
ה ז  הנפל כמי ומוכא השמים. שער ו

 'מקום שפירש״י כמו ר״ל (ז):
 השמימה', מפילמם לעלומ מפילה

 על רק קאי הפסוק שזה אף והנה
 העשר כל כי אמד, הכל נאממ אך הקדשיש, קודש מקוש

 הארה נמשך הקדשים ומקודש מזה, זה מקנלין שנא״י קדושוש
 יד) ה, ר״ה (או״ה וכליקו״ה א״י. ערי לכל ומשם הניהמ״ק, לכל
המפילה עליימ מקום עיקר שם הקדשים קודש ככיפ עוד: כפכ

 אמונה. ורעה ארץ שכן לז) (פהליס כמ״ש
 שכתוב כמו התפילות, עליות עיקר ושם

זה, ובשביל השמים. שער וזה כפ) (כראשיפ

ן כ  כמידפ עושקיש אלו פסוקיס פשס, ע״ש אמונה. ורעה ארץ ש

 היא האמונה שייכוש שעיקר משש דורש ורכינו והאמונה, הכיספון

 ממחר אל לדוד א-ד): (לז, כפהליס וזלשה״כ ישראל. גאיז יייקא
 וכירק י?נלו מהרה כחציר כי ננולה: כעשי מקנא אל ??נרנניש

 מוג ועשה כה׳ כנוח יכולון: דשא
 והמענג אמונה: ורעה ארץ שכן
ף:3ל משאלא לף וןמן ה׳ ננל

מאמר, ואל גה׳. גנום (שש); ופירש״י
 אמן או ואגנוכ, אגזול לא אס

מה צדקה, לעני  לאורך ארץ משכון ואז גווג. ועשה אמפרנש. נ
 שהאמנח האמונה משכר וממפרנש מאכל אמונה. ויעה ימיש.

 זו אות על כמקו״פ לקמן ועי׳ מוכ. ולעשוש עליו לשמוך נהקנ״ה
כפש׳ (כגון שפש ש׳את׳ המהרש״א מכאר שש פפילה׳, שופה ׳א״י ד״ה
מפש׳ דרשו ע״כ) רכה וכזהר(שנפש, לא״י. פמיר הכוונה ורעה׳) ארץ ׳שכן

 מוג ועשה כה׳ 'כטח ואמר =פמח הזהר: וז״ל יפדיו, הדכריש וקשר ג-ד), (כאופיופ להלן כמוכא הכריפ, כשמירפ פלויופ א״י והן אמונה שהן זה
 ואי יאוש. כדקא ליה ונמיר ליה ממק! דמהא קדישא, דכריש מיקונא מוכ׳, ׳ועשה יאוח, כדקא כה״ ׳נטח אמונה׳, ורעה ארץ שכן

לינך׳. משאלות לך וימן ה׳ על ׳מתענג (...) ותו, דלעילא. אמונה ההיא מנך וימפרנש מנך וימזן כארעא, הכא מהא אנת דא, מעניד
וגו״. ארץ ׳שכן ד״ה כמילוא״פ מטה ועי׳ כלא. אמק! כרית דאמקנת כיון דכרית, נמיקונא אממקנת דא כל

ה ז ץן ^כע מכאר !עקנ ויצא י-יז): ככראשיפ(כפ, כפיכ השפיים. שער ו  מאנגי ויקח הןמש נא כי ?ס ך^ן כ?נקוס ויפגע חרנה: ו
 וירדיס עלים אלקיס מלאכי והנה הי^מיננה מגיע וראשו ארצה מצכ קלם והנה דחלם ההוא: כמקום ויקכג מראשמיו וןשם המקום

 כעפר זרעף והןה ולזריעף; אמננה לף עליה 'שככ אמה אקר הארץ ואלקי(צמק אכיף אכרהם אלקי ה׳ אני ויאמר עליו 3נצ ה' והנה כו;
 אל והשכאיף מלף אקר כל3 ושמרמיף עמך אנכי והנה וץזרעף: האדננה משפחת פל כף וננריכו ונגכה וצפנה וקדננה ןמה ופרצרן הארץ

 לא ואנכי הזה כנוקוש ה׳ אכן.יש ויאמר משנמו ץעקנ וייקץ לך: דכרמי אקר את עשיתי אס אקר עד אעזנף לא כי מאש האדמה
 מחילה עולים דוידיס. עולים ופירש״י(שם): הקמים: שער וזה אלקיש כיש אש כי ז.ה אין הזה הנוקוש נורא מה ויאמר ויירא ןדעמי:
 הקנ״ה קיפל עליה. שופג ללוומו. לארץ חוצה מלאכי וירדו לרקיע, ועלו לארץ, חוצה יוצאים אין כארץ שליווהו מלאכים יורדים. ואח״כ

מפילתם לעלות מפילה מקום השעים. שער וזה אדם. של מקומו שזה אמות כד׳ לכניו ליככש נוחה שתהא לו, רמז ממתיו, ישראל ארץ כל
את יכוין לארץ כחוץ עומד היה ע״א): ככרכוש(ל ואיפא מטה. של המקדש כית כנגד מכוון מעלה של המקדש שכיח ומדרשו, השמימה.

 אל ׳והתפללו שנאמר ירושלים, כנגד ליכו את יכוין ישראל כארץ עומד היה ארצם'. דרך אליך ׳והתפללו שנאמר ישראל, ארץ כנגד ליכו
 ככית עומד היה הזה׳. הכית אל ׳והתפללו שנאמר המקדש, כיח כנגד ליכו את יכוין כירושלים עומד היה כחרת׳. אשר העיר דרך ה'

 כנגד ליכו את יכוין הקדשים קדשי ככיש עומד היה הזה׳. המקום אל ׳והתפללו שנאמר הקדשים, קדשי כיש כנגד ליכו את יכוין המקדש
שער וגו׳. הכפורש כיש  ועל עלמא על ואמפקד ממנא, איש ורקיעא רקיעא יככל כפג: ע״א) רט הזהר(ויקהל, למאמר מיאורו ג) כה, והפת״ר(

 כפ) (כראשיפהכמוכ שאמר זהו (...) כלחודוי. קכ״ה אלא אחרא, מילא ולא רקיעא לה אנהיג דלא דישראל ארעא כר כולא. לאנהגא ארעא
 ח״ו, ג) (איכה כו" לך כענן 'שכות ומחיצות, מכדילות קליפות שיש מקומות, כשאר כן שאין מה ליכנש. שער והכוונה, השמים', שער 'וזה

 אל ליכנש השמים שער כי (...) כלל, כה שולטות הקליפות אין כי מחכים, דא״י ואוירא מטהר, א״י ואויר מטמא. העמים ארץ ואויר
זה. ענין היטנ המנאר אורה השערי כדנרי הפפלוש׳ עליופ עיקר ׳ושש כד״ה נמילוא״פ ועי׳ כא״י. אלא שורה נכואה אין זה ומפני א״י. הוא הקדושה

חכנוה נוילואי
ן ל ץ ש רעה אר ה. ו מונ  זה לעומת זה כן ועל בהש״י, אמונה בחינת היא א״י א

ע״ב): (קי בכתובות כדאיתא אלוק, לו שאין כמי דומה בחו״ל דהדר מצינו
 כוכבים, עובדי שרובה בעיר אפילו בא״י אדם ידור לעולם רבנן, תנו
 ישראל בארץ הדר שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחץ ידור ואל

 לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוק, לו שיש כמי דומה
 שאינו וכל לאלקים׳. לכם להיות כנען ארץ את לכם ׳לתת שנאמר אלוק,

 עובד כאילו לארץ בחץ הדר כל לך, לומר אלא אלוק, לו אין בארץ דר
 בנחלת מהשתפח היום גרשוני ׳כי אומר הוא בדוד וכן כוכבים. עבודת

 עבוד ׳לך לדוד לו אמר מי וכי אחרים׳, אלהים עבוד לך לאמר ה׳
 עבודת עובד כאילו לארץ בחץ הדר כל לך, לומר אלא אחרים׳, אלהים

 היותו מצד בחו״ל, הדר כל לפיכך ד): (דרוש הר״ן בדרשות וכתב כוכבים.
 שאינה בא״י היה כאילו כך, כל נשמעת תפילתו אין מזל או כוכב תחת

לבדו. לשי״ת בלתי ומושל שוטר קצץ ממשלת תחת
ם ש קר ו ת עי ליו ת. ע פלו ת  בחוצה כשישראל ב): (שער אורה בשערי כתב ה

 תפילות אצל עומדים מקטריגים וכמה מערערים כמה לארץ,
 לארץ בחץ הם כשישראל שהרי היחידים, תפילות אצל שכן כל הציבור,

 שמים שערי שאץ תפילתם, לעלות דרך ואין האומות, שרי ברשות הם הרי
 כי זה אין הזה המקום נורא ׳מה ביעקב אומר הוא וכן ישראל. בארץ אלא
 הכול לארץ בחוצה כן ואם כת). (בראשית השמים׳ שער וזה אלקים בית אם

 כלום, לישראל מסייעים אין האומות שרי שאותן ועוד, השמים. אצל שתום
 (דניאל שרכם׳ מיכאל אם כי אלה על עמי מתחזק אחד ׳ואין אומר הוא וכן
 ומערער ישראל על תמיד ומקטרג עומד אדום שר שמאל כי שכן וכל י),

 כולם האומות, בארץ ישראל על המקטרגים וכל זכיותיהם. לאבד עליהם
 ישראל בין להפסיק ומחיצה, כותל כדמיון השמים, ובין הארץ בין עומדים
 ׳שכוחה נאמר זה ועל המפסיק, ענן הנקראים והם שבשמים, לאביהם

 של תפילות על יהיה מה כן ואם (...) ג). (איכה תפילה׳ מעבור לך בענן
 דרך להם אין לארץ חוצה שהן שהתפילות דע אך לארץ, בחוצה ישראל
 נגד לארץ מחוצה אותם משלחים כשישראל זולתי יתברך, ה׳ לפני לעלות

 (...) למעלה. ועולות מסתלקות הס משס לירושלים, וכשמגיעות ירושלים,
 ישראל, על מתפלל והיה המקדש בית כשנבנה בפירוש שלמה אמר זה וכל

לפני ונתתם בס ואנפת יחטא לא אשר אדם אין כי לך יחטאו ׳כי ואמר

 ליבם אל והשיבו קרובה, או רחוקה האויב ארץ אל שוביהם וייבום אויב
 ארצם דרך אליך והתפללו וגו׳, אליך והתחננו ושבו שם נשבו אשר כאיז
 ושמעת לשמך, בנית אשר והבית בחרת אשר העיר לאבותס נתחה אשר

 וגו״ משפטם ועשית תחינתם ואת תפילתם את שבתך מכון השמים
 שאין השלום עליו המלך שלמה גילה איך וראה דע ועתה מ). (מל״א

 שהיא עד שמתפללים, המקום באותו למעלה עולה לארץ חוצה תפילת
 היא ואז המקדש, לבית ומשם לירושלים, ומשם ישראל, לאיץ עולה
 לארץ חוצה תפילת בין מה להודיעך לנו יש ועתה (...) למעלה. עולה

 צריך שהוא למי דומה ישראל ארץ תפילת כי דע, ישראל. ארץ לתפילת
 משחית ולא רע פגע ואין שטן ואין למלך קרוב וביתו המלך עס לדבר

 וביתו המלך עס לדבר שצריך למי דומה לארץ חוצה ותפילת בדרך,
 וכמה רעים פגעים וכמה ליסטים כמה בדרך ויש המלך מן מאוד רחוק
 הדרך, מנזק שימלט כדי ליזהר צריך אדס כמה ראה עתה רעות. חיות
 כמו להתקבל, ראויה תפילתו שתהא יתכוון והשמירה הטורח ואחר

 ישראל לתפילות יש ומקטריגין מעכבין כמה כי דע זה, דרך ועל שאמרנו.
 ולפיכך כוכבים, עובדי של הטמאות הכוחות ע״י לירושלים, הולכות כשהן

 בתפילותינו ולהתכוון עצמנו לטהר חייבים אנו כמה להתבונן לך יש
יתברך. ה׳ לפני להתקבל ראויס שנהיה כדי לארץ, בחוצה מתפללין בהיותנו

שייכות על מרומז זה שבפסוק ע״ב) קג (ויצא, בזהר איתא השמים. שער
 במאמר לקמן למובא המאמר קשרי פי על ודו״ק הברית, ותיקון התפילה עליות

 לתרין דא מלה הזה׳, המקום נורא מה ויאמר י׳ויירא הזה״ק: וז״ל ר; באות
 דקאמר מקום ההוא על חד הזה׳, המקום נורא ׳מה איהו, סטרץ

 גב על ואף לאתבטלא. בעיא דלא קדישא, קיימא את על וחד בקדמיתא,
 ׳זה׳ אין אלקיס׳, בית אס כי זה ׳אין אמר הוא, חד סטרי, תרי דאינהו
 ׳בית אלא איהו לאו דיליה קימא בלחודוי, לאשתכחא ׳זה׳ אין בטיל, למהוי

 שייפי מכל ברכאן ביה ולארקא פירץ ביה ולמעבד ביה לאשתמשא אלקיס׳,
 השמים׳, שער ׳וזה דכתיב הוא הדא גופא, דכל תרעא הוא דהא גופא,

 לעילא אחיד לתתא. ברכאן לארקא איהו תרעא ודאי דגופא, תרעא דא
 דכתיב לתתא, אחיד השמים׳, שער ׳וזה דכתיב לעילא, אחיד לתתא, ואחיד

הזה׳. המקום נורא מה ויאמר ׳ויירא דא ועל אלקיס׳. בית אס כי זה ׳אין
ותתא. לעילא שלים ביה למהוי דביה, ביקרא משגחן לא נשא ובני

 הוא שהיסוד פירש ובזהר שמים, הנקרא לתפארת שער שהוא במלכות, הוא הנראה לפי השמים שער ויצא). פ׳ ושמש (מאורשמים ויראת אלקות להשגת לבוא השמים שער עיקר היא התפילה ויצא). פ׳
שער). (קה״י,היסוד ידי על הכל מתפארת הנשפע השפע שכל התפארת, שהוא לשמים שער

ם תרג מ ה

 את לפרש ואמר פתת ^
 ועשה בה׳ ׳בטת הפסוק

 אמונה', ורעה ארץ שכן טוב
 ׳בטת כך, מזהיר שהפסוק

 טוב', ׳ועשה כראוי, פה״
 הפרית תיקון כנגד זהו

 אותה שתתקן היינו קודש,
 ואס כראוי. אותה ותשמור

 תהיה אתה אזי זאת, תעשה
 ואותה בארץ, למטה כאן

 תזון היא שלמעלה האמונה
 ועוד, ממך. ותתפרנס ממך
 המשך בך שיתקיים (...)

 ויתן ה׳ על ׳תתענג הפסוק
 זה כל לבך׳. משאלות לך

 שכיון הברית, בתיקון נתתקן
 נתתקן אזי הפרית שנתתקנה

הכל.

 יש ורקיע רקיע בכל ^
ה, נ מו א מ הו  אתראי ו
ה ממונ  ועל העולם על ו

 כולם. את להנהיג הארץ
ץ ץ ח  שאינו ישראל מאי

 ולא רקיע שוס אותה מנהיג
לבדו. הקפ״ה אלא אתר, כת

 ׳ויירא בפסוק נאמר י
 המקום נורא מה ויאמר
ס׳ הזה', מקו  המדובר ה׳

 לשני מתפרש זה בפסוק
ם, פני  שכתוב שמה או

 הזה', המקום נורא ׳מה
 על יתפרש אתד באופן

 שס שנאמר המקום אותו
 ובאופן פתתילה, בפסוק

 הפרית אות על יתפרש אתר
 שאין מזהיר שהפסוק קודש,
 מהייתוד שייתפטל לו ראוי

 ואף שפפתינתו. העליון
 שני לכאורה שהס פי על

 פי על אף שונים, דברים
 שעמ3( יתד נכללים הס כן

 זה ׳אין שנאמר שזהו הייחוד),
 שאין אלקיס׳, בית אס כי

 בריש לאוח (הרומז ל׳זה' ראוי

 בטל, להיות היסוד) שהיא קודש
 להימצא ל׳זה׳ ראוי ואין

 הוא קיומו כל שהרי לבדו,
ס', ׳פית בסוד רק  אלקי

 פו ולעשות פו להשתמש
 פרכות פו ולהריק פירות

 שהרי הגוף, איברי מכל
 הגוף, כל של השער הוא

 שער ׳וזה שכתוב שזהו
 של השער היינו השמים',

 השער הוא בודאי הגוף,
 והוא למטה. פרכות להריק

 למטה, ואתוז למעלה אתוז
 שכתוב כמו למעלה, אתוז
 ואתוז השמים', שער ׳וזה

 זה ׳אין שכתוב כמו למטה,
 ועל אלקיס׳. בית אס כי
 מה ויאמר ׳ויירא נאמר כן

 ואף הזה׳. המקום נורא
 אין זאת בכל זה כל על
 ונזהרים משגיתיס אדס בני

 ידו שעל כדי שבו, בכבוד
 למעלה שלמים להיות יזכו

ולמטה.

ה ואני תפל

 ברחמיף תחננו ובכן
ם י ב ר  ו נ ר ז ע ת ו ה

ת לו ע ה ו ל נ ת ל פ  ת
 והשבט השער ררף לפניף
 אשר נשמתנו, לשרש השיף
 שתעלה כדי נחצבנו, משם

תנו  השער רךף תפל
 לתפלתנו השיף ההוא

 ישראל ארץ ררף השמימה
 המקךש ובית וירושלים

 שתעלה עד ̂קדשים, וקךשי
שבתף למכון תפלתנו

ט). (ליקו״ת



ה נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ו נ כ תז  לארץ לבא ו
 אשר הארץ ישראל,
ת ך ח ל בה ב  מכ

 אותה ונתת האךצות,
 ומיום לעולם. לישראל

 מאחריף סךנו אשר
ו מנ פנ ף ו ת מונ א  ב

 מארצנו, נלינו הקרושה,
 אךמתנו, מעל ונתרחקנו

 עלינו ארף אשר ער
 חום כן על הנלות.

 וזכנו עלינו, נא וחמל
 להכניע הרבים ברחמיף
 מיני כל ולבטל ולשבר
 שלא ובלבולים, כפירות

 ובלב'כל בלבנו .יעלו
 לעולם. ישראל עמף

 בנפיף להאמין ונזכה
 אתה אשר הקרושים

 דור בכל עמנו עושה
 ואשר מעולם, ורור
 עמנו עושה אתה
 ובכל יום בכל עדין

 שום נכפה ולא שעה.
 חם הטבע, בדרף נם

 ונאמין נךע רק ושלום,
 על לבר, מאתף שהבל

 אתה אשר השנחתף ידי
 בהשנחה תמיר משניה

 רבר כל על פרטיות
 להאמין ונזכה שבעולם.

 האמת ובצריקי בף
נזכה זה ידי ועל תמיד,
 ישךאל לאךץ לבוא
 ותמהר מהרה, קל חיש

 נאלח לנאלנו ותחיש
 את לנו ותביא שלמה,
תצךקנו משיח קו״ לי ז). (

! ד מ מי ויאמר ^רשמה; הזאת הארץ את לף לפת כשדיס מאור הוצאמיף אשר ה׳ אני אליו ויאמר ז-יח); גנראשיה(מו, 3כפי אדע. ב  א
 אימה והנה אנרם על נפלה ופרדמה לנא השמש ויהי (...). משלשפ עגלה לי מפה אליו ויאמר אירשנה: י5 אדע פמה ה׳

 אפ וגס שנה: ??אי״ אל?״ אפס ונננו וענדוס להס לא כארץ זרעף יהיה גר כי מדע ץד'ע לאנרס ויאמר עליו: נ'פלפ גדלה משכה
דו הגוי ענ שר!  כי הנה רניעי,ישונו ודור מונה: נשינה מיןנר נישלוס אנמיך אל מנוא ואמה גדול: נרכש יצאו כן ואמרי אנכי דן א

ויהי הנה: עד האמרי עון שלס לא
עס, (שס איע במה אברהם בשפגם

 בהינת שהיא ארץ, בירושת פגם ובזה
מצרים. גלות היה תפלה, בהיגת אמונה,
הם בי מצרים, יררו ובניו יעקב ורווקא

פ לשמך נניפי אשר ונני

 דרך עולין המפילומ שכל כידוע,
 המקדש וניפ וירושלים ישראל ארץ

 קדשי לניפ שנאין עד וכו',
 שדרך שפיה, האנן לנקודפ קדשים

 למעלה, הפפילופ כל עולין שס
 ארצם דרך אליך ׳והפפללו כמ״ש

מפילה׳. ניפ נימי ׳כי וכמ״ש וכו״,

 מנור והנה ה,יה ועלשה נאה הישמיש
 נין ענר אשר אש ולפיד עישן

 ה׳ כרת ההוא ניום האלה: הגזרים
 נממי לזרעך לאמר נרימ אנרם את
ר ה<אפ הארץ אפ ה  עד מצרים ק

 נפרקי ואמרו פרפ: נהר הגדל הנהר

תי  ה׳ כרפ ההוא ׳ניוס פפמ, זכאי נן יופנן רנן אליעזר(פמ״ז): ד
כל רינון הקנ״ה, לפני אנרהם אמר לאמר׳, נריפ אנרם את

 אנרהס, הקנ״ה, לו אמר אירשנה׳. כי אדע ׳נמה הזאפ׳, הארץ אפ נפמי ׳לזרעך אלי אומר ואמה זרע, נפפ לא לי הן העולמים,
רי כולו העולם כל נ  מדע, ןדוע פעמים שני פייך, אירשנה׳, כי אדע ׳נמה אומר אפה אלא נדנרי, מאמין אפה ואין עומד, הוא נן

 שאנרהס, מוציאו, היאך יודע ואינו פיו ממוך דנר שמוציא לאדם אוי יג): נמנפומא(קדושים, ואימא מדע׳. ידוע לאנרס ׳ויאמר שנאמר
 ומי ננפשו, מפפיינ אדס, כל נפני שמדנר מי שנה׳, מאופ ארנע אופס וענו וענדוס וגו׳ מדע ׳ידוע השינו אדע׳, ׳נמה שאמר על

 המהרש״א וכמנ המפיס. שימיו עד הדורופ כל שוף עד נניו וננני וננניו ננפשו שמפמיינ ומה כמה אפפ על הקנ״ה, נפני שמדנר
 להנמפפ מיד זוכים והיו מאופ, ד׳ ענוי עליהם נגזר היה לא וגו״, אירשנה כי אדע ׳נמה אנרהס של דינורו לולי ע״א): צט (סנהדרין
חאמרו הרממ״ל: גיאר (פ״ד) ישרים ונמשילח כנען. ארץ ולזרעו לו לפפ הקנ״ה מו נ י  מדקדק שהקנ״ה מלמד מאד', נשערה 'וסניניו קנא), (

 מן פלמ לא אוהני׳, ׳אנרהס מא) (ישעיה עליו אמר שהכמונ עד לקונו האהונ אנרהם הוא אנרהס, השערה, כמוט פסידיו עם
הם, דקדק שלא קלים דנריס מפני הדין  זרעך׳. יהיה גר כי מדע ׳ידוע פייך, הוא, נרוך הקדוש לו אמר אדע׳, ׳נמה שאמר על נ

ג ק ^  הנמוג: לשון וזה הסמלקומו, קודם ישראל אמ יהושע כשציווה הארץ, אמ שהורישו לאמר נ-ד), (כד, כיהושע מלשה״כ והוא מצרים. ירדו וכניו י

ר ישראל אלקי ה׳ אמר כה העס כל אל יהוישע ויאמר ענ דענדו גמור ואני אנרהס אני מרפ מעולם אנומיכס לשנו הנהר נ
ליצחק ואמן ^מק: אפ לו ואמן זרעו אמ וארנה כנען ארץ נכל אומו ואולך הנהר מענר אנרהס אפ אניכס אפ ואקמ אפרים: אלהיס

י המצו״ד(שם): ופירש מצר!ם: ןרדו ונניו ו!עקנ אופו לרישפ שעיר הר אפ לעשו ואפן עשו ואפ !עקנ אפ ענ  הפסדים הזכיר ונו׳. הנהר נ
ר אנופיכם ישנו מעולם הלא ואמר, עמהס, שעשה ענ רצה ונו׳. אני סיס ההיא. הארץ כאנשי כוזנופ, נאמונופ נשפקעו ומאד הנהר, נ
ואפיו, אניו מדרך לינו נטיפי נפסדי ואקס. זרה. ענודה ענדו ננו, ונפור האנ ושניהם, נפור, ואני אנרהם אני היה פרפ הלא לומר,
 רצה וארנה. שנינה. להשראפ וראוי קדושה ארץ היא כי על ונו׳. אוסו ואולן הכוזנ. דעפם אפר נמשך יהיה שלא מניניהס, אופו ואקפ
 לו נפפי מיד לומר, רצה ונו׳. לעסו ואסן הנטפפיו. כאשר יצפק, אפ לו נפפי עוד מקום מכל (...) מישמעאל, זרעו שהרניפי אף לומר,
 ויעקנ הנה׳. ישונו רניעי ודור וכו׳ זרעך יהיה גר ׳כי טס (נראשימ נו להפקייס יצמק, מזרע נחשנ להיופ נמצריס ישפענד ושלא חלקו,

 מלכד כי יא) (כלל וראה, דו״ק הנה׳. ישונו רניעי ׳ודור יפקייס ונהם זרעך׳, יהיה גר ׳כי יאמר ועליהם לזרע, נחשנים הס להיופ ונו׳.
 לאכרהס ה׳ ועמ3ש וקיום א״י ירושמ על מוכימיס הפתוקיס פשט יה3ו מיניה הרי למצרים, המפלה, נותמאומ היינו וגניו, 3יעק ירידמ לעני! כמאמר הוגא זה שפשוק

לגלומ. וגניו יעקג ירידמ ענין אמ נושף כאופן המגאר המלגי״ש גדגרי וגו" וגניו ׳יעקג ד״ה גמילוא״ח ועי״ע הקודש). גד״ה (עי׳ הנה׳ ישוגו רגיעי ׳ודור

חכמה מילואי
ב ק ע ד) כד, (יהושע המלני״ס גיאר מצרים. ירדו ובניו י  הפשוקים אם נ-

 פסוקים הפשט דרך שעל שמלבד למדנו, ומדבריו במקו״ח, למעלה המובאים
 רצה מה להקשות, יש וז״ל: בהם, רמוז גדול ענין עוד הרי לישראל, כתוכחה באו אלו

 של זרעו את שהרבה ובמה נתור, אבי היה שתרח ובמה הזאת, בפתיחה
 שיצחק במה לא וכן מעלה, זה אין ישמעאל, את שהוליד שהוא אברהם

 אברהם עד מאדם ה/ אמר כה ומבאר: המלבי״ס ומתרץ עשו. את הוליד
 בני ויתר ופרי, כלב הם והיו ביחידים, רק האלקי והענין השגולה היה
 הענין שיחול ה׳ רצה אברהם, של צדקו שמש זרח ומעת כקליפות. אדם

 אומה ואחריהם נפש, שבעים ואחריהם השבטים, שהם רבים, על האלקי
 האבות הוצרכו כך ידי ועל עמהם. ה׳ דבר בפנים פנים אשר שלמה

 הקליפות, וישירו השמרים שיזדככו ונשיונות, צרופים לכמה ובניהם
 מבאר וזה באורך. הכוזרי שכתב וכמו מובחר, וקמן ופרי לב הכל ויהיה

 לא האלקי, הענין אל ראויים היו לא אבותיכם הנה להם, אמר פה,
 שיעשו אל המוצלח והמקום אבוסיכם, ישבו הנהר בעבר כי מקומם, מצד

 יחושם מצד לא הקדושה. הארץ רק הוא הלולים, קודש ופרי ענבים
 מוקף אברהם והיה נתור, ואבי אברהם אבי היה תרח כי ומחצבם,
 עבדו כי הכנתם, מצד ולא מתרח. מראשו ובין מנחור, מצידו בין בחוחים,

 הענין אל להכינם שעשה ההשתדלות ראשונה מבאר ואקס. אסרים. אלהים
 שבעל שכמו ישבי), הנהר ׳בעבר שאמר מה (נגד מקומם מצד האלקי

 אז יחזה, אבנים ובית רזה במקום נטוע נעמן נטע יראה כאשר הגן,
 מעבר אברהם אס לקחתי כן שמן, בן בקרן וישתלהו ממקומו יקחהו
וגם ונבואה, להשגחה הראוי מקום כנען, אלץ בכל אומו ואולך הנהר

 אברהם׳), אבי ׳תרח שאמר מה (נגד ויחושו שורשו מצד שיזדכך שהוא השני, הענין ועל ונבחן. הנשיונות בכור ונצרף נתנשה הארץ בכל בהליכתו
 מיוחד היה שיצחק יצסק, אס לו ואמן שאמר וזה נקי. זהב יצחק ̂יצא בישמעאל, והפשולת השמרים נזדקקו כך ידי שעל זרעו, אס וארבה עשיתי, זאת
 הזוהמא. כל עשו שאב ובזה עשו, ואס יעקב אס ליצסק ואמן שאמר וזה עשו, ע״י ונזדקקו שיגים, קצת היו ביצחק גס והנה, הלולים. קודש פרי לו,

 והוא הנ״ל, השלישי בענין צירוף צריך שהיה רק הגדול, הענין אל מעתה מוכנים היו שהם ובניו, ויעקב לחלקו. המיוחש שעיר, הר אס לעשו ואמן ולכן,
 ובזה השעבוד. קושי ע״י חומרס לזכך הברזל, כור היתה שהיא מצרים, ירדו הס אחרים׳), אלהיס ׳ויעבדו שאמר מה (נגד הכנתם ע״י לזה ראויס שיהיו

בתמידות. רק לפרקים, ולא רבים, המונים על רק יחידים, על השכינה תשרה לא שמעתה ה׳, עם שיהיו הוכנו

הנחל• יליקוט
ם נ פ ש ם כ ה ר ה אב מ ע ב ד ם ובזה א ת פג ש רו  בליקו״ה וביאר ארץ. בי

 בהשגחתו אמונה ע״י רק היא א״י שירושת ב-ה) ב, שחרית נמ״י (או״ח
 של שליטתה עיקר וז״ל: המבע, חכמי בחי׳ לגלות יורדים בזה כשפוגמיס וזלע״ז ית',

 נקראים כי בלילה, הוא השמים, מערכת על רק שמשתכלין הטבע, חכמת
 האור עיקר כי וחושך, לילה בחי׳ הוא הטבע חכמת כי בכוכבים, חוזים

 כי כנ״ל, מהטבע למעלה הס ישראל כי (...) לבד. יתברך השם השגחת הוא
 הכוכבים, ושפור השמימה נא ׳הבט מו) (בראשית בבתי׳ משם נמשכין הס

 למעלה שהגביהו שם) רבה (מדרשרז״ל ודרשו וכו״, זרעך יהיה כה לו ויאמר
 פי על כי מהטבע, למעלה נמשכין ישראל שזרע נמצא וכו׳. השמים מן

 ראוי השלום עליו אבינו אברהם היה לא השמים, מערכת כפי הטבע
 והגביהו שלך׳, מאיצטגנינות ׳צא יתברך השם לו שאמר ידי על רק להוליד,
 בחי׳ להוליד, זכה זה ידי על מהטבע, למעלה היינו השמים, מן למעלה

 למעלה מבתי׳ בשורשם נמשכים ישראל שזרע נמצא זרעך׳. יהיה ׳כה
 כי אדע ׳במה מו) (בראשית שאמר במה שפגם ידי על כן ועל (...) מהטבע.
 כי השגחה. בחי׳ שהוא בהדעת פגם כי הגלות, זה ידי על נגזר אירשנה׳,

 בבתי׳ ישראל, אלץ כחי׳ זה והשגחה השגחה, בחי׳ הוא הדעת עיקר
 רלד), (בסימן במ״א רבינו שכתב כמו בה׳, אלקיך ה׳ עיני ׳תמיד יא) (דברים

 על השגחה, בחי׳ שהוא ישראל כאיז ופגם בהדעת שפגם ידי על כן ועל
 גדולה חשיכה אימה והנה אברס, על נפלה ׳ותרדמה מס (בראשית זה ידי

 שעיקר חושך, בחי׳ תרדמה בחי׳ שהם הגלויות תוקף שהראהו עליו׳, נופלת
השגחה. פגם ידי על הטבע חכמת ידי על התגברותם

ערכים
וכינויים

אברהם
 שבא מי נקרא אברהם

 להשי״ת, עצמו את לדבק
פז). (ליקו״םרם אבוא מלשון

 המון ׳אב נקרא אברהם
 מעלתו שהיתה עד גוים/

 בהתרוממות ומדריגתו
 כדכתיב השמים, מן למעלה
 החוצה׳, אותו ׳ויוצא
 שהגביהו חז״ל ודרשו
 (גור הכוכבים מן למעלה

כ). ד, שמות אריה

 את אברהם ירש לא
 הבא, והעולם הזה העולם

 שנאמר אמונה, בשכר אלא
ז). השם (גבורותבה״ ׳והאמין

 אברהם, נקרא אהד
 אברהם׳. היה ׳אחד שנאמר

 מה פי על הטעם לומר יש
 היה לא אברהם ׳עד שאמרו
 אברהם שהמשיך זקנה׳,

 לעולם, דיקנא תיקוני י״ג
 עצמו את שהתנהג ידי על

אחד). (קה״י,אלו במידות

ארץ ירושת
 רשעים, של מפלתן עיקר

 ארז ירושת ידי על הוא
נה). (ליקו״מישראל

 בבחינת תלוי הארז ירושת
 (באר הברית שומר הצדיק

לך). לך פ׳ חיים מים

/ מצרים
מצרים גלות

 ויציאת מצרים גלות
 ובכל אדם בכל היא מצרים

 מוכרח אחד כל כי זמן,
 הכלליות בתארה להתנםות

 גלות בחינת שהיא הנ״ל,
 שזוכה מה וכפי מצרים,
 הכלליות, התאוה לשבור
 התאוה של הגלות מן ולצאת

 אומות, שבעים של הכלליות
 מצרים יציאת בחינת זה

א). ה, פסח (ליקו״ה

 חטא על היה מצרים גלות
 זה ידי שעל הראשון, אדם

 שהם הנחש, זוהמת נמשך
 העוברי של רעות העצות

 והאפיקורםים כוכבים
 מיני כל וכן והרשעים,

 כל של טובות שאינן עצות
 האמת, נקודת על החולקים

 ונשתלשלין נמשכין כולם
 הנחש עצת מבחינת משם

 בחינת שהוא הקדמוני,
 עיקר שזהו הנחש, זוהמת
 (ליקו״ה מצרים גלות בחינת

ה). ז, פסח

 לתקן היה מצרים גלות
 הראשון אדם חטא פגם

 ׳כי המבול, דור ופגם
 דרכו את בשר כל השחית

 בהולדה ופגמו הארז׳, על
 הכבוד. עיקר תלוי ששם

 היו מח חטיפי מאלו כי
 נשמות להוליד יכולים

 אותן כי בקדושה, קדושות
 על לבטלה שיצאו הטיפות

 היו דרכם, שהשחיתו ידי
 ואם מאד, גבוהות נשמות

 אדם בני בגוף באים היו
 נתגדל היה הולדה, ידי על

 כי ידם, על יתברך כבודו
 הולדה ידי על הכבוד עיקר

 (ליקו״ה אדם בני שמולידין

ד). ב, ואם אב כיבוד

 ראשון גלות ישראל גלו
 שמצרים לפי למצרים,

ישמעאל ע״י תחילה נאחזת
 מעורבין ישראל כל של הראש ניצוצות כל היו במצרים כי הוא והטעם הגליות, שאר מכל יותר נזכר למה מצרים גלות ענין שמי). של י׳ חלק והבן וראה ד״ה הפליאה (ספרלמצרים היתה ראשונה גלות ע״כ העולם, ראש הוא ואברהם באברהם, הנאחז
 ׳ערות שנקרא עד הארצות שבכל הגרוע היא מצרים ארץ ראה). פ׳ המצווה (שערלרוב׳ ׳וידגו בדגים הנרמזים ישראל שהם דגים׳, בה שאין כמצולה שעשאוה מצרים, את ׳וינצלו וז״ם הנשמות, כל מתוכם ונתבררו שיצאו עד משם נגאלו ולא בהם,

 אותם שטימאו בנשמתם, היה מצרים גלות עיקר מקץ). פ׳ חיים מים (בארשבכולם והחשוב הזך שהוא שבאדם, הלב אבר כמו שבה, ונקי זך יותר שהוא הארז׳, ׳לב שנקרא עד הארז שבכל המובחר הוא ישראל וארז מזוהם, היותר שהיא הארז׳,
 להיות הוצרך כן על דקליפה, בינה היא מצרים בחינת כג). ב, שמוח יפוח (פניםנשמתם את לגאול אלקים אל ויזעקו נשמתם, גלות על התעוררו זה ומתוך גופם, של השיעבוד קושי ע״י לתשובה אותם לעורר זאת היתה ה׳ ומאת מצרים, בגילולי
 וגרמו שנה, כ״ב אביו פני ראה שלא יוםף מכירת בעוון היה מצרים גלות שולחן). (קה״י,בםיני להם שניתנה שבכתב לתורה זכו מצרים, בגלות שהוציאו הניצוצות עייי צמר). (קה״י,ישראל׳ בני עלו ׳וחמושים בםוד דקדושה, בינה בםוד הגאולה

 וייםורין, חולאים כמה לםגולתו, בם בחר אשר הישראלית האומה כלל על להעביר ההכרח מן היה שולחן). (קה״י,מגלות שנים עשרה נגרע צער, להם והיה במצרים שבטים נקברו שלא לפי אלא ר״ך, הרי כ״ב פעמים י׳ גלות, שנה כ״ב שבט לכל
כד). כח, ישעיה (מלבי״םמצרים גלות תכלית היה שזה והנפש, השכל כהות ולהגביר ושמריו, החומר וםוגי התאות חלאת מהם להםיר כור, בתוך ככםף הוצרפו בם



ערכים
וכינויים

התפלה נוסהאות
 שבטים עשר שנים שיש דע,
 וכל מזלות עשר שנים כנגד
 נוםחא לו יש ושבט שבט

 מיוחד שער לו ויש מיוחדת
 וכל תפילתו, שם דרך ליכנם
 כח בתפילתו מעורר שבט
 מזלות, עשר שבשנים מזלו

 ומגדל למטה מאיר והמזל
 הצריכים דבריו ושאר הצמח
ט). (ליקו״םאליו

 של נשיאים עשר שנים
 שזה שבטים, עשר שנים

 התפילה עליית בחינת
 עשר שנים בחינת ותיקונה,

 כנגד התפילה נוםחאות
 שתעלה שבטים, עשר שנים

 והשבט המטה דרך התפילה
 ׳איש בחינת לה, השייך
 תשלחו׳ אבותיו למטה
ד). ו, חנוכה (ליקו״ה

 בימי ישראל שגלו כיון
 נתערבו הרשע, נבוכדנצר

 האומות, ושאר ויון בפרם
 בארצות בנים להם ונולדו

 הבנים ואותן הגוים,
 והיתה שפתם, נתבלבלו

 מעורבת ואחד אחד כל שפת
 שהיה וכיון הרבה, מלשונות

 כל לדבר יכול אינו מדבר,
 אלא אחת בלשון צורכו

 ׳ובניהם שנאמר בשיבוש,
 וגו׳ אשדודית מדבר חצי

 יהודית לדבר מכירים ואינם
 זה ומפני ועם׳, עם וכלשון
 מתפלל, מהן אחד כשהיה
 חפציו לשאול לשונו תקצר

 הקב״ה שבח להגיד או
 שיערבו עד הקודש, בלשון

 וכיון אחרות. לשונות עמה
 כך, דינו ובית עזרא שראה
 שמונה להם ותקנו עמדו

 הםדר, על ברכות עשרה
 לה׳, שבח ראשונות שלש

 הודיה, אחרונות ושלש
 שאלת בהן יש ואמצעיות

 אבות כמו שהן הדברים כל
 ולצרכי ואיש איש חפצי לכל

 שיהיו כדי כולן, הציבור
 וילמדו הכל בפי ערוכות

 אלו תפלת ותהיה אותן,
 שלימה תפלה העילגים

 הצחה הלשון בעלי כתפלת
ד). א, ונש״כ תפלה החזקה (יד

 הוא, דרבנן התפילה נוסח
 תקנוהו הגדולה כנםת ואנשי

לך). לך פ׳ חיים מים (באר

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נובע נחלי (

ותושיה עצה
ז י מ ג ו פ ש  בא״י, כ

 אמונה בחינת שהיא
 אזי תפילה, בחינת
 ועיקר לגלות, יורדין

 לגלות התפילה שיורדת
 להתפלל אפשר ואי

 בעולם ניטים ולעשות
ה). ז, ליקו״ט (קיצור

ם י נ ת עשר ש או ה ס  שיש ודע, ג): (ט, נליקו״מ ואיהא התפלה. נו
יח, (היקון מזלות עשר שנים כנגד שנמים, עשר שנים

 שער לו ויש מיוחדת, נושחא לו יש ושנט שגט וכל כא), ונמיקון
 כמג: טז) ג, דיירס ונליקו״ה(חו״מ תפילתו. שם דרך ליכנש מיוחד

 עדות יה ׳שנטי עשר שניש יש כי
 שהש ה״, לשש להודות לישראל

 המפלה נושחאות עשר שניה נחי'
חי׳ שזהו וכו',  עשר שניה נ

 דרך התפלה עולה שנהה חלונות,
 וכנ״ל, וכו׳ שעריה עשר שניה

 מפלה. נחי׳ שהיא הלננה, חודשי עשר שנים הה זה וכנגד
ם י ר צ מ  הטנע, לסכמה והההמלה השורש והס הנימים. היפוך הוא ו

 נדורות ג); ד, ההורה קריאת (או״ח גליקו״ה 5כדכת
 ועכשיו שלהש, זרה הענודה דרכי ע״פ הכפירות כל היו הראשוניה

 היצר התגנר זרה, ענודה של הרע היצר שנמנטל מעת אלו נדורות
 שמכנישין הטנע, חכמי של כפירות שהה פילושופיא, של הרע

 חכמתה שורש כי אחד, הכל ונאמח הרעה. חכמתה ע״פ כפירות
 גדולים מכשפים שהיו מצרים, מחרטומי נמשך הטנע חכמי של

 נחכמח גדולות חכמות גם ידעו ועי״ז הטומאה, שמוח ונעלי
 נמשך שנעולם החכמוח כל של ועיקר ושורש יהוד כן ועל הטנע.
 נני אצל היה זו חכמה שחחילח המחקרים, נשפרי כמונא מהם,
 שנאה עד לאומה מאומה הלכה ואח״כ מצרים, חרטומי ואצל קדם

 נני גש התחילו הרניה שנעוונותינו עד לאומה, מאומה וכן ליוונים,
 האדם אח העוקרת הרעה, חכמתם נרשת נלכדים להיות ישראל
 שהם עד לגמרי, הכישוף חכמת נשכח הימים ונרונ עולמות. משני

 שאמרו רז״ל נדנרי וכופרים ושדים, כישוף מענייני מתלוצצים
 כישוף מענייני משפר לאין מעשיות הרנה ומדרשים נגמרא מפורש
כנ״ל. מהם נמשך נעצמה הרעה חכמתם כל גם נאמת אשר ושדים,

 והוריד התפלה, נוסחאות עשר שנים בחינת
 הניסים, היפוך הוא ומצרים בגלות. אותם

 שאין לקראתו, נסים ומצרים יד) במ״ש(שמוה
התפלה, מקום שם ואין הניסים. מקום שם

] ר ו א ח ס ו  נוטתאות י״ג גגי ע״א) קע (שלח, נזהר איתא התפלה. ג
 תרישר אית עזרה "נהאי הש״י: לפני וקנלתס התפילה

 ראונן, כתינ חדא נפתחא דישראל. שנטיא חושנן לפוס פתחין,
 על רשימין דישראל שנטיא כל וכן שמעון, כתינ אחרא ונפתחא

 דישלקון נזמנא פתחין. אינו!
 מאן דעלמא, מאריה קמי לאתחזאה

 אי ראונן, ניה דרשיש נפתחא דעייל
 ליה מקנלין איהו, דראונן משנטא
 וכן לנר, ליה פלטין לא, ואי פחחין,
 למאן אלא פתחין יקנלון דלא נכלהו,

 כל וישתמודען יתחקקון ונדא נהון, דרשים שנטא מההוא דאיהו
 נשרשי שנהגו המנהגים סח): (ארח אנרהס המגן ונהג וחד. חד

 נגד ומןש5נ שערים י״נ כי מקומו, ממנהג לשנוח אין המפלה
 נגמרא שנזכר מה לנד ומנהג. שער לו יש שנט וכל שנטיש, י״נ
 אע״פ ע״ג), כו (עירונין ירושלמי הגמרא וז״ל (הכוונות), לכל שוה

 למטה ועי״ע אנומיכם. ממנהג משנו אל התפילות שדר לכם ששלחנו
 זה. עני! המנאר האריז״ל נדנרי ההפלה' ׳נוסחאות ד״ה נמילוא״ח

 ןדו את משה ניט כס: נשמות(יד, נאמר לקראתו. נסים ומצרים
קנ הןם על  לשיש ומצרים לאימנו נקר לפנות הןם ר

 טו): נשמו״ר(טו, ואיתא הןש: נתוך ננצרןם את ה׳ וינער לקראתו

 וכי אחריהם, נשים מצרים לומר צריך היה לקראתו׳, נשים ׳ומצרים
 הקנ״ה אותם שהטעה אלא לקראתו. ונש חנריה מן נורת אדם יש

 שנשתקעו עד לקראתו נשים והיו לנום, היכן מוצאי! היו ולא
 לענין לקראתו' 'נסים המילים את רנינו דורש זה מדרש וכעין כתהומות.

 רק הס נאמת אך כנסיס, שנדמיס כישופיהס שאפילו ואפש״ל הנסיש'. 'היפך
 כתג וכן ואמונה. תפילה דנשיס זה לעומת זה והס הטנע, חכמת פי על

 נחכמת חכמים שהיו היא, מצרים חכמת י): ה, (מל״א המלני״ס
נלהטיהש. הדנרים להפך יכולים שהיו עד הדנרים, ומזגי הטנע

העגל, וחטא הקודמים הדורות של זרה ענודה ענייני שכל הכלל,
ח״ו. הטנע חיונ שהוא המזלות, מערכת ע״פ הכל שח״ו ואומרים נרצון שכופרים הטנע, חכמי של הרצון פגם נחי׳ הוא הכל

חכמה מילואי
מ ו א ח ס ו ה. ג פל ת אי ה  אמנה, א): (דרוש הכווגוש נשער זה עגין האריז״ל ני

 רניס ושנוייס רניס הפרשיה שיש עצמם המנהגים כעיקרי
ק נעצמס, התפילות נוסח נענין  הנושפים והפיוטים הפזמונים מענין ח
 נין רניס שנויים יש עצמם והתפילות הנרכות ננושס אלא התפילות, כתוך

 אשכנז מנהג ונין קאטלוניא מנהג ונין שפרד מנהג נין התפילות, שדורי
 חלונות י"כ כרקיע שיש ז״ל, מורי לי אמר הזה כענין הנה כזה, וכיוצא
 לו, מיוחד אחד שער דרך פסילתו עולה ושנט שנט וכל שכטיש, י"נ כנגד
 אש כי שסק אין והנה, יחזקאל. כשוף הנזכריש שעריה י"נ שוד ושש

 שער וכל ושעריה, חלונות לי"נ צורך היה לא שוות, היו השנטיש כל תפילות
 משונות, שתפילותיהס שכיון הוא מוכרת ודאי אלא עצמו, כפני דרך לו יש

 נשמות ומקור שורש כפי כי ושנט, שנט לכל מיוחדים שערים צריכים לכן
 להחזיק ואחד אחד לכל ראוי ולכן תפילתו. שדר להיות צריך כן ההוא השנט
 משנט הוא מי יודע איחנו שאין לפי אנותיו, כמנהג תפילתו שדר כמנהג

 מן הוא אולי ההוא, כמנהג החזיקו שאגותיו וכיון זה. משכט הוא ומי זה
 עולה תפילתו ואין לנטלו, נא ועפה המנהג, אופו לו הראוי ההוא השכט

נענין אלא זה שאין שתדע צריך אכל ההוא. השדר כדרך לא אש למעלה

הנחל ילקוט
] י א ם שם ש ם. מקו סי ה (או״ח נליקו״ה ונהג הני נ ה הריה ני נינ  ד, הודאה ו

 את לגלות כדי ומופתיס, בניסיס השי״ת הירבה מצרים בגאולת כן שעל ת)
 יציאת עיקר ח״ל: מאין, יש העולם את תידש שה׳ היינו העולם, תידוש אמונת

 מצרים, גאולת עיקר היה וזה העולם, תידוש אמונת לגלות היה מצרים
 אשר מאד, מאד ונוראים גדולים ומופתים נישים אז עימנו הש״י שעשה

 נתגלה זה כל ע״י אשר הגויים, ובכל הארץ בכל נראו ולא נשמעו לא
 את ברא יתברך הוא כי כרצונו, בו לעשות בעולמו שליט אלקים שיש

 בעולם לעשות ובידו העולם, את מנהיג והוא ברצונו, מאין יש העולם
 תושך ומאור מים ומדם דם ממים לעשות עת, בכל הטבע לשנות כרצונו

 אמונת נתגלה כולם ע״י אשר המופתים, בשאר בזה וכיוצא אור ומתושך
 בידו כן ועל ברצונו, הכל תידש יתברך שהוא יתברך, אלקותו אמיתת
 ה׳ אני כי תדע ׳למען המופתים בכל כמ״ש כרצונו, העולם בכל לעשות
 לשונות שאר בזה וכיוצא אלקינו׳, כה׳ אין כי תדע ׳למען הארץ׳, בקרב
 אלקותו לגלות היו המופתים כל כי המופתים, בכל הכתובים כאלה

 אם כי בהש״י להאמין אפשר אי כי העולם, תידוש אמונת שהוא יתברך,
באמת. משכיל לכל כמובן העולם, בתידוש כשמאמינים

 ברוך קודם הודו להקדים כגון בו, וכיוצא התפילה באמצע משונות תיבות
 השבטים. בכל כלל ביניהם תילוק ואין נפש, לכל השוה דבר הוא זה בתלמוד, המפורש הדין פי על מיושד שהוא מה אבל וכיוצא, את״כ או שאמר

ם י ר צ מ א ו ך הו פו ם. הי סי לעפריים. מכניש אתה תבן למשה, וממרא יותנא ליה אמרי ע״א): (פה במנחות כדאיתא מבע, פי על רק היא כישופיהס וחכמת הני
 אותם עושה שהיה שבורין שהיו פרעה, לעיני האותות לעשות כשהתתיל רבינו, למשה מצרים, של מכשפים ראשי וממרא. יוסנא ופירש״י(שס):

 מלאה שהיא מצרים ארץ כך, בתמיה. למכור, תבואה לשם מביא אתה תבואה, הרבה מקום שהוא עפריים לעפרייס. מכניס אמה מכן כישוף. ע״י
 אמר (...) מעלה. של פמליא שמכתישין כשפים, שמן נקרא למה יותנן, רבי אמר ע״ב): בסנהדרין(סז עוד ואיתא בכשפים. לעשוק לשם בא אתה כשפים,

 המתהפכת׳. התרב להט ׳ואת אומר הוא וכן כשפים, מעשה אלו ׳בלהטיהם׳, שדים, מעשה אלו ׳בלטיהם׳, אבא, בר תייא רבי אמר נגרי בר אייבו רבי
 ופרתא דם הכי לבתר ליה, אמר וקם. בטבלא ליה וטרף לגמלא, וגיידיה לשפשירא דשקליה טייעא ההוא לי תזי ילדידי תייא, לרבי רב ליה אמר (...)
 אמרו דושקניתא. גמלא וקם פשר, מיא, לאשקוייה מטא כי תמרא, זבן מצרים, של לאלכשנדריא איקלע זעירי הוה. עיניים אתיזת ההיא אלא הואי, מי

 מעלה, של פמליא כתש נוטריקון כשפים. ופירש״י(שס): אמיא. ליה בדיק ולא הכא מידי דזבין איכא מי לך, מהדרינן הוה לא את ׳זעירי׳ לאו אי ליה,
 היו ׳בלטיהם׳, שנאמר מקום כל נראין. ואינן שנשתרים שדים. מעשה זה בשתר׳. בלט ׳ותבא ג) (רות כמו כלמיהם. ממיתין. לתיות שנגזר מי שעל

 עץ דרך אס לשמור המסהפכס הסרב להט מעצמו. אלא שדים, ע״י עושה שאינו כשפים. מעשה אלו בלהטיהם שדים. ע״י בלתשיהם עושין התרטומין
 וגיידיה ספסירא שקל ערבי. שותר טייעא. ׳להט׳. ליה וקרי מאליה, אלא מתהפכת, היתה שדים ע״י ולא לכשפים, ודומה מאליה ומתהפכת הסייס.

 על ועמד בזוג, לו קשקש וקם. בטבלא ליה וטרף ב). (קב, דיבמות בתרא דבפרק מגוייד׳ ׳ראוהו כמו גיידיה, לאברים. גמל ותתך תרב נטל לגמליה.
 ולא הוה. עיניה אפיזס ההוא והפרש. הדס מן לכלוך שס נמצאת כלום הגמל שעמד אתר הוה. מי ופרתא דם הכי לבסר לרב. תייא ר׳ לו. אמר רגליו.

 דף התמור נעשה דשקוניסא. גמלא קם ונמותין. תייס מיס על נבדקין מכשפות מילי כל המכשפות. נמש פשר. המת. להתיות יכול שאינו הוא, מגוייד
 שמותזקת הזאת, בעיר לוקת יש כלומר וכי. הכא מידעם דזבין איכא הוא. עץ מין ׳שקוניתא׳, גשר, ׳גמלא׳, תמור. הדף את תתילה שעשו גשר, של

ם. המיס. על בודקה ואינו שתורה, שוס בכשפים,  מפני אלא נהיו לא כולם הנבראים כל הנה הנישיס, בענין העיקרים): הרמח״ל(במאמר וכתב דןניסי
 האלה התוקיס כל שתקק כמו ואמנם, יתברך. תכמתו גזרה שכך מפני אלא בהם הותקו לא שלהם והגבוליס התוקיס כל וכן יתברך, רצונו גזר שכך

 הנקרא הוא לטבע, שתקק התוק בדרך שלא בעולם שמו יתברך שיתדש בעניינים ואמנם, שירצה, וזמן עת בכל כרצונו ולשנותם לבטלם יכול כך ברצונו,
 שבפנים, המובתר זה היות שידע ודאי שהוא, כמות ועשהו בו שבתר כיון כי בתוקותיו, הטבע לקיים רוצה הוא ברוך האדון הרוב על והנה נש.

שיעשהו ואפשר ויכולתו, השגתתו אמיתת להודיע נש שיעשה אפשר ואולם, אצלו. נודעים לפעמים שירצה בזמן אותו מלשנות יתדל לא אעפ״כ אמנם,

המתרגם

 העזרה באותה בה ^
 המקדש שבבית הפנימית

שנס ב י ם, י״ חי ת  פ
 שבטי י״ב משפר לפי

 אחד בפתח ישראל.
 ובפתח ראובן, כתוב
 שמעון, כתוב אחר

 השבטים שמות כל וכן
 הי״ב אותם על כתובים
 שהנשמות ובזמן פתחים.
 לפני להתראות עולות
 שיכנש מי העולש, ריבון

 ראובן, בו שכתוב בפתח
 משבט הוא אה אזי

 אותו מקבליה ראובן,
 אזי לא, ואה הפתחיה,

 הפתחיה אותו פולטיה
 בכל הוא וכן לחוץ,

 הפתחיה שאין הפתחיה,
 מי את אלא מקבליה

תו שהוא  השבט מאו
 הפתח לאותו המיוחה

 ועל עליו, שמו שכתוב
 נחקקיה יהיו זה ידי

 ואחד אחד כל וניכריה
הוא. שבט מאיזה

 שוחר איזה ראיתי אני י
 וחתך חרב שלקח ערבי
 לאיבריה, גמל איזה
 לו קשקש כך ואחר

מון פע ל ב מ הג  קה ו
 שאלו רגליו. על ועמד

 לאחר האה חייא, רבי
 נמצא היה קה שהגמל

 ולכלוך, דה איזה שה
אמר, והשיק  שמזה ו

 שזה מוכח כן היה שלא
 עוד עינייה. אחיזת היה

 זעירי הגמרא, מהפרת
 של לאלכהנדריא הזדמן

ה מצריה, קנ  חמור ו
דע לא שהוא  שהוא י
 כישוף, ידי על נוצר

 לנהר הגיע הוא וכאשר
שקהו ה ה, ו  אזי מי
 והחמור נמה, הכישוף

 מעץ. גשר של דף נעשה
ה, לו אמרו רי כ מו  ה

 האדה שאתה אלמלא
רי׳ החשוב עי ז  אזי ׳

 לך מחזיריה היינו לא
 מי יש וכי הכשף, את

 דבר איזה כאן שקונה
 תחילה בודקו אינו והוא

המיה. על

תפליה ואני

ה” ת ת א ו ל ח  ה
 עבדך את להךאות

 יךף ואת גךלף את
 מי אשר החזקה

 ובארץ בשמים אל
 כמעשיך .יעשה אשר

 וגלית וכגבורותיך״.
תך תך אלהו מלכו  ו

 הוצאתנו כי עלינו,
תנו ממצרים, פדי  ו

 מתוך גלותם מתקף
 מעמקי הברזל, כור

ת.  והוצאת הקלפו
 שערי מנו״ן אותנו

 אותנו והכנסת טומאה,
 קדשה. שערי בנו״ן

 ונפלאות נסים ועשית
 סוף, .ים ועל במצרים
 כל והכנעת ושכרת

 ושרךת מצרים, אלילי
 הטבע ושנית המערכות

כל ובטלת ועקךת
מיני וכל כפירות מיני

 לא ך!ךבים בךחמיך ואתה גלותם. תקף היה זה אשר שלהם, כזכיות ואמונות כפירות במיני ושלום, חם ישראל, על שיתגברו ושלום, חם ביניהם, ישראל בני שישתקעו שרצו ומצרים, פךעה של כזכיות אמונות
 ומאז עולם, באי לכל ואךנותך אלהותך וגלית בהם. שעשית והנוךאים הגדולים והמופתים הנסים ידי על שלהם כפירות מיני כל ועקךת ושבךת והכנעת מתוכם, אותנו להוציא ומהרת ביניהם, אותנו עזבת

תונכונה וחזקה שלמה באמונה תמיד, האמתיים ובצריקיך בך להאמין תזכנו הרביס בךחמיך כן עברו. ובמשה ביי והאמינו לעולם, בך ישראל נךבקו קו״ לי ז). (



ז נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ה י ה אתי ו צ ת כ ר א ש העי ת אפרו  (ט, שמופ3 כדכפיג כפי א

 ויאמר ובאהרן ה5̂מ' וילןרא פרעה וישלח נרד: מכפ3 ס-לג)
 אל העתירו• הרבעים: ועמי ואני הצדיק ה׳ הפעם חנואמי אלהס

 לעמד: מקפון ולא אמכם ואשלחה ונרד אלקיס קלח מהיח ורג ה׳
 העיר אח כצאמי משה אליו ויאמר
 צחדלון הקלוח ה' אל כפי אח אפרש
 כי חדע למען עוד ןהיה לא והנרד

 פי ןדעקי וענדיף ואמה הארץ: לה'

 (...) אלקים: ה' מפני מיראון שרם
 העיר אח פרעה מעם מישה גיצא

 הקלוח החדלו ה׳ אל כפיו ויפרש
 ופירש״י ארצה: נתץ לא ומ^ר והנרד

 אנל העיר, מן העיר. אפ נצאפי (שם):
 שהיחה לפי החפלל, לא העיר נמוך

 נפנפומא אמרו וכן גילולים. מלאה

 ואל משה אל ה׳ ׳וידנר ה): (נא,
 (...) לאמר', מצרים נארץ אהרן
 אמה וכן לכרך, חוץ מצרים', 'נארץ
 משה אליו 'ויאמר שנאמר נמצרים, שכינה נמצאח שלא מוצא

 ארץ שהימה למה, ט), (שמופ כפי׳ אח אפרוש העיר אח כצאמי
 מצרים. נמוך ולא מצרים׳ כחינ'נארץ לכך גילולים, מלאה מצרים

 ישראל ארץ ננחרה שלא עד ללמדך, נמצרים, שכינה נמצאח ולמה
 כל נפסלו ישראל, ארץ משננחרה לדינור, כשרוח הארצוח כל היו

 אלא הנניאים עם נדנר לא לארץ נחוצה ואף (...) הארצוח.
 על היימי ׳ואני פ) (מיאל נדניאל מוצא אח שכן טהור, נמקום

 (שם חדקל' הוא הגדול הנהר יד על היימי ׳ואני וכן אולי', אונל

 חדקל, זה כנר', נהר על הגולה נמוך ׳ואני אומר יחזקאל וכן י),
 שנאמר נארץ, עימו מדנר היה לארץ נחוצה עימו משנדנר

אומך'. אדנר ושם הנקעה אל צא 'קום ג) (יפזקאל
שם מכונים הגליות וכל ,ננ״ר כדאיפא מצרים. כ ז ט  אמר ד): (

 להשקוח הקנ״ה עמיד לוי, נן יהושע רני נשם מנחום רני
 יוצא ׳ונהר טעמא, מאי יוצא, שהדין ממקום לאומוח מרעלה כוס

 אין נהרים לארנעה', והיה יפרד ומשס הגן אח להשקוח מעדן
 ארנעה כנגד גליוח, ארנע אלו ראשים', ׳לארנעה אלא כאן, כחינ

 נקראו המלכיוח כל חלפמא, רני נר יוסי רני אמר (...) ראשיס.
לישראל. מצירוח שהס שם על מצריס, שס על

א דוד כן משיה אין ד אלא כ רנינו הכיס. מן פרוטה שתכלה ע

 העיר את כצאתי והיה ט) (שס כמ״ש
 בשם מכונים הגליות וכל כפי. את אפרוש
 לישראל. מצירים שהם שם על מצרים,

 בארץ בתפלה, באמונה, וכשפוגמין
לגלות: יורר הוא ישראל,

 רוד בן משיח אין צז.) (שנהנדרי! שאחז״ל וזה
 הכים, מן פרוטה שתכלה עד אלא בא,

 להם שאין האפיקורסים שיכלו היינו
 בדרך הניסים כל ומכסים בניסים, אמונה
ישראל, בארץ הנימים עיקר כי הטבע.

 (קנה, יאה״ל33 3וכפ לישראל. מצירים שהם שם על מצרים
ה' נשנע ח״ו ולריק להנל לא א״י׳): פ3ופי ׳קדושפ מאמר

 להמפאר והרנה הזאח, הנחמדה הארץ אח לנו לחח לאנומינו
סוננו לנד הזה שלזכר עד ממצרים, אומנו נהוציאו המצווח. כל י

 נממן לאנומינו נגלה כאשר וגם
 'אנכי ואמר המפאר הקדושה, חורחו

 מארץ הוצאחיך אשר אלקיך ה'
 מושנוחינו מקומוח וכל מצרים'.

 הארץ כנפוח נארנע נחפזרנו אשר
מצרים, גלוח נשם נקראים נגלומינו,
 הן הן כי הקדושים. מדנריו כמנואר

ע, שנכח והגנולים המיצרים הטנ
 והשיגו הכמירו רודפינו כל אשר

 נמלאוח לדור, מדור נהם אומנו
 לנד זה ענור [ורק שונוח, מחלאוח
 אשר על ימנרך השם עצמו המפאר

 אח לנו לחח משם], אומנו הוציא
 כלל משמה לא אשר הטונה הארץ

ע, נהגשמח  כשנאנו גם אנל נה׳. אלקיך ה׳ עיני ׳ממיד כי הטנ
 מוציאי נקול שמענו מאשר הזאח, ורחנה טונה חמדה הארץ אל

ע חינם, של נכיה לנכוח דינמה  נחורנן לדורוח נכיה לנו נקנ
 נארנע ונחפזרנו והפשעים, החטאים כל כלליוח זה שזה הניח,
 כל ועמה הזאח. הקדושה הטונה מארץ ונמרחקנו הארץ, כנפוח

 לנו׳... נרפא ׳ונחנורמו ננו שיקיים משיח משה על הוא מקוומינו,
 כמו מיצרים נלי נחלה הוא יעקנ נחלח :3כפ (ז) דשנפא וניקרא

 כי מצרים, מנחי' ההיפוך הוא ני יד), נשא ״ר3מד3(רז״ל שאמרו
 נחי׳ הם ומפילה ואמונה ניסים אנל וגנול, מצר ננחי׳ הוא הטנע

 דנר'. מה' 'היפלא נחי' מצרים, נלי נחלה
ן י מ ג ו פ ש כ ה כאנזוגה ו פל ת א כאייי כ  3וכפ לגלות. יורד הו

ישראל, נארץ פוגמים כאשר ):3 (א״י עצוה״מ3
 אינה ישראל ארץ כאשר היינו ומפילה, אמונה ונחינח ענין שהיא

 זה ידי על ולמפילה, לאמונה חשינוח נעיניו ואין נעיניו, משונה
 מחמח הוא ונפרטיוח נכלליוח הגלוח שעיקר לגלוח, נופלים
 אפשר שאי היינו לגלוח, המפילה נופלח ונעיקר, אמונה. חסרון

 לפעול אפשר ואי להמפלל, ורצון חשק שאין מחמח להמפלל,
 על לנקש אפשר אי אמונה חסרון מחמח היינו נעולס. ניסיס

אחריס. נשניל הן עצמו נשניל הן ניסיס,

ערכים
וכינויים

נזצירים / נזיצר
 המקום מן למעלה בבחינת

 ודוחק מיצר שום שייך אין
 מקום בבחינת למטה רק כלל,
 (ליקו״ה ודוחק מיצר שייך שם

י). ג, ציצית

 מגושם שהוא מקום כל
 ודוחק מיצר בחינת שם ביותר,
י). ג, ציצית (ליקו״הביותר

 ׳מצר אותיות הוא מצרים
 בגלות המוחין כל שהיו ים׳,

 אותיות הוא מצר כי ובמיצר,
 בכוונות כמובא כידוע, צמר

 היינו וכו״, המצר ׳מן פםוק על
 זוכין צמר של ציצית ידי שעל

 ומעצות מצרים מגלות לצאת
 קדושות לעצות וזוכין רעות,

כו). ז, פסח (ליקו״ה

 לשון רש״י שהזכיר מקום כל
 (שפתי גבול הוא ר״ל מיצר

ב). לד, במדבר חכמים

 שיש לפי מצרים נקרא הגוף
 הרוחני היפך וגבול, מיצר לו

רנצחי שהוא קו מ  פ׳ חיים מים (

נצבים).

 דהיינו ים, מיצר לשון מצרים
 על עצמו מצער שהיה ידי על

 ים, הנקראת השכינה גלות
 שהיה חיות לו היה זה ידי על

 הוא ברוך בהבורא מתדבק
ויחי). פ׳ אלימלך (נועם

 וגבול מיצר נקרא המציאות
א). ח״ב שבת של (סידורו

 ים מיצר הוא הדיבור
 וגבול מיצר החכמה,

 המחשבה כללות התפשטות
מקץ). פ׳ המאיר (אור

 ילניש הס3ו ע״א), חנהדרין(צז ממסכה זז"ל5 דנרי אה עמה יא3מ

 דוד נן אין ועזונ', עצור ואפס יד אזלח כי יראה כי וגו׳ עמו ה׳ ידין ׳כי רננן, תנו מ׳:3ה וז״ל כה, עד השגמו את דנריו נהמשך
 שיתייאשו עד אחר, דנר הכיס. מן פרוטה שחכלה עד אחר, דנר התלמידיס. שיתמעטו עד אחר, דנר המסורות. שירנו עד נא
 ני גאולה. להס להניא עמו. ה׳ ידין ני (שם): ופירש״י לישראל. ועוזר סומך אין כנינול ועזונ', עצור 'ואפס שנאמר הגאולה, מן

 !זפנלה למוטנ. להחזירן ישראל ידי שמחזיקין הפלמידים. שיפמעמו נמלשינותן. ומצליחין מסורות, של ידן וחחזק שמלך יד. אזלם ני יראה
 שיהיו לישראל. שומן ואין עוזר אין מעלה. כלפי זה דנר לומר יכולין כאלו נגי«ל. ריקניות. נידייס שיהיו יד', ׳אזלת והיינו פרוטה.

הגאולה. מן מחייאשין שיהיו וסומך', עוזר ׳אין ואומר למאד, שפליס

אפיקורסים
 המשנה בעלי כוונת כל

 שאםרו הקדושים, והגמרא
יוונית, חכמות םפרי ללמוד

 אלו של הללו םפרים על היה
 היו שכולם האפיקורםים,

 מקום וכל היוונים, אצל אז
 כוונתם אפיקורם, רז״ל שזכרו

 לדרכיהם שנמשך מי על
 גם כן על אשר ולםברותיהם.

 שיש גמורים רשעים שאר
 נקרא שהוא, כל כפירה להם

 תולין כי אפיקורום, כן גם
 היה כי במקלקל, הקלקלה
 היה הרע ששמו אחד פילוםוף

 ימ״ש הוא כן כשמו אפיקורום,
 מפורםם הרעה ודעתו וזכרו,

תי). (חיי״םהרעים בםפריהם

 ושלום חם מאמין שאין נזי*
 כופר הוא העולם, בחידוש

 באלקי גמור כופר בכל,
 הריח ברכת (ליקו״ה ישראל

מ). ד, הודאה וברכת

 את מטעין אפיקורסים,
 את ומהפכין מאמונתן ישראל
יב). ב, משלי (רש״ילרעה התורה

 ואינו כהפקר עצמו משים
 שמא לחוש נפשו, על חם

 שמבזה על רעה עליו תבוא
 (רע״ב לומדיה או התורה את

יד). ב, אבות

 בדברי מאמין שאינו מי כל
 שמא חיישינן החכמים,
 או״ח (שו״ע הוא אפיקורום

ח). רנז,

 שלא בתורה פנים מגלה
 כגון אפיקורם, נקרא כהלכה
 חושש שאינו חכם תלמיד
 ההלכה לתלות רבו לכבוד

לו שאין נקרא וזה רבו, בשם
 סנהדרין). אגדות (חידושימינות ע״י וזהו הראשונה, םיבה שהוא הש״י עול עליו אין כי הפקר, מלשון אפיקורם, נקרא ולפיכך ראשונה, וםיבה עילה כאן שיש מאמין שאינו מי הוא אפיקורס יב). התורה נתיב עולם, (נתיבותאפיקורס נקרא גוונא וכהאי מרבו, מורא

ץ ר ל א א ר ש  להאמין שזוכה מי אם כי ארצות, לשאר ישראל ארץ בין שינוי שום רואים אין האדם, עיני מראה לפי בגשמיות אעפ״ב אך (...)ובחינותיה, ענייניה בכל ארצות משאר לגמרי ומופרשת מובדלת היא באמת ישראל ארץ י
 והכל בעולם, האמת ונתגלה שבדור, האמת מרבי לידע זוכין ישראל ארץ קדושת ידי על א). ח״ב א״י המידות (ספר העולם על השי״ת השגחת משיגין ישראל ארץ ישיבת ידי על קטז). ח״ב (ליקו״מ ההפרש קצת להבחין יכול בקדושתה,

 בחינת היא ישראל ארץ קדושת יז). א״י (ליקו״עלבד בהשגחה שהכל ולהאמין ולידע מטבעיות לצאת זוכין ושם הקדושות, שבכל הקדושה כלליות היא ישראל ארץ ח). א״י (ליקו״עאחד שכם לעבדו העולם, אומות אפילו להשי״ת חוזרין
דלשכינה משכן שאוירה מפני המלכות היא ישראל ארץ ה). יט, בראשית (רמב״ן תועבות אנשי סובלת ואינה ה׳ נחלת מכלל היא ישראל, ארץ מעלת טז). ה, ציצית (ליקו״הוכנען חם זוהמת היפך שהוא המדמה, בירור ס ח  ו). ג, לאברהם (

 היא ישראל ארץ בריאות כי בכללות, העולם יושבי לכל הבריאות יתפשט בה, היושבים בצדיקים בריאה ישראל ארץ בהיות כן הגוף, אברי לכל החיות ויתפשט יתחלק החיים מקור הוא שהלב וכמו השמים, שער היא כי העולם לב הוא ישראל ארץ
 כך ואחר הכבד, כך ואחר שנשאר, זך מהיותר המוח כך ואחר הלב, ניזון שבדם והזך הצלול כי הרופאים שאמרו וכמו זולתה, לא ישראל מארץ אם כי העולם, לכל השפע להתפשט דרך אין והנה מלמעלה. והחיות השפע לה ממשיכים שהם בצדיקים

חסדנפשם מזון יתעבה כך מדרגותם כפי הארצות שאר ואח״כ א״י, נזונית שבשפע והטהור הזך בכללו העולם כן גם כן מדריגותם, כפי אברים שאר שער הנקרא למעלה ישראל ארץ כנגד גדול פתח שיש רט), (ויקהלבזהר איתא כה). ג, לאברהם (

הנחל ילקוט
ל ק י ם ע סי א הני  שמברכין מה ב): הודאה ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב י.”ב

ה/ במקום נש לי שעשה ׳ברוך נש לו שנעשה למקום כשבאין הז
 ישראל ארץ בחי׳ הוא מקום שם עיקר כי מקום, בחי׳ להזכיר צריכין כי

ם/ ׳ויפגע שכחוב כמו מקום, שנקראח  אמר אשר המקום ׳אל בחי׳ במקו
 ׳הוא כי רז״ל, שאמרו כמו מקום, נקרא יחברך ה׳ כי האלקים׳. לו

איז הוא אלקוחו החגלוח ועיקר עולם/ של מקומו  ׳הדר כי ישראל, כ
בחי׳ ישראל ארץ נקראה כן ועל אלוק׳, לו שיש כמי דומה ישראל כארץ

איז ושם מקום,  צריכין כן ועל כנ״ל. הנישים החגלוח עיקר ישראל כ
ה/ במקום נש לי שעשה ׳ברוך לברך ישראל ארץ קדושת שנמשך ידי על מקום, שנקרא ישראל ארץ בחי׳ ידי על הנש עיקר כי דייקא, ׳במקום׳ הז

אמונה. בחי׳ חפילה בחי׳ נישים בחי׳ הוא ישראל ארץ כי הנישים, עיקר ששם ישראל מארץ נמשכין הנישים כל כי לכאן.
ר ק י ם ע סי  החקרבוח היא ישראל אלץ קדושת שעיקר לדעת צריך ממש, ישראל לאלץ לטא אפשל שאי זמן כל ג): (א״י בעצוה״מ וכתב באייי. הני

לדעח, צריך גם ממש. ישראל נאלץ נמצאים כאשר אפילו כראוי, ישראל אלץ קדושת להרגיש אפשר אי זאח בלי אבל אמח, לצדיק אמיחיח
יפיק אזי נפשו, טובח על באמת חושב ואם הפורה, וקיום שמים יראח בגלל באמח לארץ, בעלייפו כוונפו אם לאדם, היא טובה ישראל אלץ לי

 ידי ועל ישראל, אלץ קדושת ידי על רק הם האמח, ואל הקדושה אל ההפקרבוח בשביל האדם שצריך הפיקונים כל כי ישראל. מאלץ גדולה פועלח
אמיפי. לצדיק הפקרבוח ידי ועל ישראל לאלץ לק P הפפילה. עליוח כל וכן אמיפי, לצדיק ההפקרבוח

חכמה מיליואי
 מושגח שפהיה אפשר הדבר ואמיפח ההוא. במעשה יאוח שכך לפי

 הנשפר לפי שיהיה ואפשר המפורסם, ועניינו המעשה פשט לפי ונגליח
 רבים אחרים לטעמים שיהיה עוד ואפשר שבו, ההשגחה וספרי שבדבר

 ידי על ניסים הקב״ה שיעשה יקרה כבר והנה, כלל. לנו מושגים בלפי
 שמוסר והכח אופס מחבב שהוא החיבה להראוח לו, הקרובים עבדיו

 יפברך אליו בקורבה מדריגפס וכפי הבריאה, על שולטים להיופס להס
ונפלאוח. ניסיס ידם על לשיעשו כוחם יהיה כך



ערכים
וכינויים

(המשך)
 תוכיותו ואמצעיות השמים,

 המקדש, בית אל מכוון
 שבעים יש זה פתח וםביבות
 השפע יורד שמשם חלונות,

 שבעולם שרים לשבעים
 מתמצית דהיינו העשיה,

 םפק שאין ישראל, ארז
 הם שערים שהשבעים

 הבא השפע ולכן צרים,
 השער דרך ישראל לארז
 והניתן בשופע, הוא הגדול

 מה הוא אומות לשבעים
 אותם דרך שמתמצה

 על (רמ״ז שלהם השערים

בראשית). הזהר

 כשהיא ׳כנען׳ ארז נקראת
 יש שאז באחור, בהיותה
 לאפוקי לחיצונים, אחיזה

 שאז מתוקנת בהיותה
 אבל ישראל, ארז נקראת
 כניעה מלשון כנע״ן עכשיו

בראשית). הזהר על (רמ״ז

 כי טהורה, ישראל ארץ
 היא טמאה העמים ארז

 ואין אוירה, ואפילו ועפרה
 טהור שיקרא מקום לך

 (אוה״ח הקדושה ארז זולת

ב). ו, ויקרא

 באמצעותה ישראל, ארץ
 ומצוות התורה קיום ישיגו

 דברים (אוה״ח טובים ומעשים

ה). כו,

 על מתנה היא ישראל ארץ
 ישראל ארז האל ונתן תנאי,

 כמ״ש תורתו, את שנשמור
 ארצות להם ׳ויתן דהע״ה

 תורתו׳, ישמרו בעבור גוים
 תנאי על המקדש בית וכן
 קיימו שלא וכיון נתנה. זה

 בטלה התנאי, אבותינו
 הגדה לוי, (קדושת המתנה

אתוני). דבי מסבי

 מפני ישראל׳, ׳ארז נקראת
 הוא שבה הארציות שגם

 זה ומפני םיגים, מכל מזוכך
 להם יםייע וזה מחכים, אוירה

 בחוז כי העולמות, להעלות
 מלובשים הם הניצוצים לארז

 בחיצוניות הרבה ומעוטפים
 לעבוד והבא אותם, המלביש

 העולמות להעלות ה׳ עבודת
 צריך הניצוצים, וללקט
 לו יזיק לבל מותניו לשנם

 הניצוז המלביש החיצוניות
עקב). פ׳ ושמש (מאור

 יכול בא״י הצדיק בהיות
 כי העולם, כל על להגין
 הנותן הלב כמו ישראל ארז
 האברים, לכל וחיות כח
 בחו״ל צדיק כן שאין מה

 על רק להגין, יכול אינו
א״י). (קה״י, מקומו אנשי

תהומות
 נקרא הזה האחרון הגלות

יב). ה, ונטען טוען (ליקו״התהום

 תהלים (רש״יהים הוא תהום

ו). קד,

וםוף קז לו אין תהום
צז:). סנהדרין (רש״י

 העפר בהם שנגבל המים
 מי יקראו ולכן ׳תהום׳, נקרא
 הארוך (הטור ׳תהומות׳ הים

א). א, בראשית

 המים היו מתהילה
 שהיו תהום, נקראים והעפר

 והיו זה עם זה מעורבין
 יצחק (תולדות עכורים כמים

י). א, בראשית

H חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

ה ת י י ת ש ת. ו מו הו הת  מז-יז) ד, גילוח (יו״ד גליקו״ה וכפג מ
 גידול שורש הס הגשמים נמשכים שמשם הפהומוח שמימי

 הס המקוה מימי וז״ל: המקוה, של הדעת מימי כפי׳ והס האמונה,
 דאתי, עלמא נינה, נחינת הוא מקוה כי האמונה. גידול שורש

 לעמיד, שיתגלו הדעת מימי נחינת
 ה׳ את דעה הארץ ׳ומלאה ננחינת

 מקדושת שמשם, מכסים׳. לים כמיס
 משם לעמיד, שיתגלה הדעת זה

 שממשיכין האמונה גידול עיקר
 גנוה ממקום נמשכת האמונה שורש כי עמה. עלינו הצדיקים

 ננמי׳ לעמיד שיתגלה והדעת מהשכל היינו מאד, עליון ושכל
 נשי׳ וזה המקוה. מימי נשי׳ שזהו וכו״, כמיס דעה הארץ ׳ומלאה

 מימי כי אמונה, נתי׳ הם שהגשמים הנ״ל, נהמורה שמנאר מה
 שיתגלו הדעת ממימי שורשם וכו' מהמהומות שנמשכין הגשמים

 האמונה. גידול עיקר משם כי אמונה, ננתי' הם כן ועל לעמיד.
 המתים׳, תמיית כיוס הגשמים יום ׳גדול רז״ל שאמרו וזה (...)
 נמי׳ הס גשמים כי המתים. נממיית גשמים הזכרת קנעו כן ועל

 שזהו לעמיד, שיתגלו הדעת ממימי שנמשכת האמונה, המשכת
 המגלות עיקר יהיה התמיה אמר אז כי המתים, תמיית נמי׳

 יהיה ואז וכו״ דעה הארץ 'ומלאה נתי' הנ״ל, הקדוש הדעת
 השי״ת ידיעת ע״י המיים, עיקר כי האמיתיים. התייס עיקר

 שיושלמו ג׳) כאוס המאמר כהמשך (כמוכא ואמונה אמת ע״י שיודעין
המייס. עיקר שהס כשלימות, לעתיד

 תחלה, שותה ישראל ארץ י.) (תענית כי
 כל ותהם לשון שהם מהתהומות, ושתייתה

העולם. תמהין נימיי רבר שעל א), (חתהעיר

ת(י כדאיפא תחלה. שותה ישראל ארץ  רננן, מנו ע״א): כפעני
לכסוף, ננרא כולו העולם וכל מתילה ננראת ישראל ארץ

 אותה משקה ישראל ארץ ומוצות׳. ארץ עשה לא ׳עד שנאמר
 מטר ׳הנומן שנאמר שלית, ע״י כולו העולם וכל נעצמו הקנ״ה

 פני על מיס ושולת ארץ פני על
p< מוצות׳. f גשמים מי שומה ישראל 

 שנאמר מתמצית, כולו העולם וכל
 ארץ וגו". ארץ פני על מטר ׳הנותן
 כולו העולם וכל תתילה שותה ישראל

 שמגנל לאדם משל וגו״, ארץ פני על מטר ׳הנותן שנאמר לכסוף,
 המהרש״א ופי׳ הפסולת. אס ומנית האוכל את נוטל הגנינה, את

 ישראל כארץ יומר דנר ככל הוא הוא, כרוך ימנרך שהשגממו (שם):
 כי ׳ארץ', סתם נקראת כן ועל .pהא אלקי הוא כי ארצות, מנשאר

 ושאר העיקר שהיא מתילה, ננראת אמר כן ועל כה. ורצונו תפצו
 ישראל ארץ נהשגמת והשינ מוצות. נקראו ולכך טפלים, ארצות
 ומנלו, נמלמו היא כי נעצמו, ישראל ארץ שמשקה מטר, נענין
 ומזלות שלמעלה אומות שרי דהיינו שלית, ע״י משקה ארצוס ושאר
 ישראל, ארץ נהשגמת השינ ועוד העמיס. לכל ה׳ מלק אותם שלהם
 לכמונ ישראל כארץ מדשנה ליה ומפיק כו׳, גשמים מי שומה שהיא
 מים רק גשמים מי אינן כאילו 'מים', לשון ונתוצות ׳מטר', לשון

 נמי היינו כו', מתילה שומה ישראל דארץ עוד, והוסיף נעלמא.
 ישראל שארץ שאמרו וכמו לה, טפלים ארצות ושאר עיקר שהיא

ה כי׳• ממילה ננראת ת י י ת ש ת. ו פו חו ת א״י פהומוח נערן מה
פ, כפיר ס( רי דנ  נחלי ארץ טונה ארץ אל מניאף אלקיף ה׳ כי ז): נ

ה יצאיס ומהמת עינה מיס  מצרים, כארץ נרגל מיס שישקוה לא רוה, כגן שהיא מיס', נמלי ׳ארץ טעס הרמנ״ן(שם): וניאר ונהר: ננקע
ה יזתלו ומשם נהר', וגס ננקעה יוצאים ומהומות עןנות ׳כי ופירש, מיס', משמה השמים למטר ׳כי יא) (דנריס עוד יאמר כאשר  נ

עזוז מהומות', ו׳עןנות הכמונ'עינות', ושיעור נמלים. מו'נ  מן יש כי והענין, ז). (כראשית רנה' תהום ׳מעינות פ), (משלי תהום' עינות כ
 כל ׳אל כמו עןנות, שקרא והם להם, העולים האדים מן או כמוכם שננלעים הגשמים מן ההרים, לתות מתמצית שנוזלים המעינות

 תהום׳. ׳מעינות כלומר ׳מהומות', שקראם והס המהום, ממקור שיוצאים מהם ויש קיד), (פהליס מים' למעינו יש), (מל״א מים׳ מעיני
א, כמיג א״י שפיית כעני! ועוד ס(י רי דנ ס ץאמס אשר היא מצרים כארץ לא לרשמה שמה ?א אמה אשר הארץ כי י-ינ): נ  מזרע אשר מן
ה אמס אשר והארץ הןרק: כגן נ^לף והישקימ זרעף את מיס למטר ונקעא הריס ארץ לרשמה שמה עניי  ה׳ אשר ארץ ?ויס: מישמה הן

 מיס; משמה השמים ׳למטר ישראל ארץ עה״ת(שם): הש״ך וניאר שנה: אשליה [®י הישנה מרישית נה אלקיף ה׳ עיני ממיד אמה דרש אלקיף
םמג) (פהליס שנאמר מלמטה, כמה עולין מלמעלה יורדת אמת טיפה הו ת  משקה אמה מממון, לתהום קורא עליון תהום קורא', תהום אל '

 אלו, פסוקים על הילקו״ש נדנרי וכו״ פחלם שותם ׳א״י ד״ה נמילוא״ח עוד ועיין ע״נ). (כה מענית נמסכת כדאימא מלמעלה, משקה ואני מלמטה

 הטנע. כפינת היא מצרים זה לעומת וזה ונסים, אמונה נפי׳ היא שא״י כמאמר המונא פי על הדנריס וקשר ומצריס, א״י נין ההנדל את שמנאר

fiHriT ותלכנה לא׳׳י: ורות נעמי של כשוכן יט) (א, רות כמגילת כנאמר והתפעלות, תמיהה מלשון ׳תהומות׳ המילה את דורש רנינו חעיר. כל 
כל וססס ופירש״י(שס): נעמי: הזיאת ותאמרנה עליהן העיר כל ומהים למס נית כנואנה ויהי למס נית ניאנה עד שמיהם : VT ־• TT ־ V ־״ : V * T: T :־ T: ־ - •%י :־•• • T T ־•• VV •• TT : ״ ־

 לסוצה יצאתה אשר על לה עלתה מה חזיתם ובפרדים, בצבים לצאת שרגילה נעמי הזאת בתמיה, נעמי. הזאת הומיה. נעשית העיר.
 המיית על מורה ׳המה׳ המה. המם, הום, תמונות. שלוש על בא זה שורש מהומה, ה): כב, (ישעיה המלבי״ס ביאר זה ובענין לארץ.
 ׳ותהום נפלאה, ומחזה זר דבר על העם כל הרעשת על מורה ׳הום׳ (...) המייתם. וביטול העם ביטול מורה ׳המם׳ המורגל. העם

 בכלליות זה פסוק של עניינו שגס הרי תמיהה, בתי׳ הס שתהומות זה מפסוק דרש שרבינו מלבד כי וראה, ודו״ק מהומה. שם נגזר ומזה העיר׳. כל
לגלות. והירידה א״י ופגס האמונה פגס לענין ובפרט למאמר, מקושריס לו השייכיס והפירושיס

חכמה מיליואי
ה א״י ת  א״י הגשמים בענין שגס תתנז) רמז (דברים בילקו״ש ואיתא תחלה. שו

 ארץ מימיה, שומה מצריס ארץ וז״ל: מצרים, של זה לעומת זה בבחינת היא
 מצריס, ארץ וגבוה, נמוך שותה ישראל, ארץ גשמיס. מי שומה ישראל

 אינו גלוי שאינו שומה גלוי מצריס, ארץ שומה. אינו גבוה שותה נמוך
 ואת״ה שומה מצריס, ארץ גלוי. ושאינו גלוי שומה ישראל, ארץ שומה,
 בכל שומה ישראל, ארץ ושומה. נזרעת ונזרעת שומה ישראל ארץ נזרעת,

 בפסל בה עמל אינו אס נזרעת אינה מצריס, ארץ יוס, בכל ונזרעת יוס
 ישראל וארץ כלוס, בה לו אין לאו ואס עליה, עיניו שנת ונודד וקרדוס

 משל גשמיס. להס מוריד והקב״ה מטותיהן על ישניס הן אלא כן, אינה
 עבד לו ומשר אתריו, מהלך טוביס בן ראה בדרך, מהלך שהיה למלך
 בפעולה, ועשוק ומפונק מעודן אתד טוביס בן ראה שוב לשמשו, אתד

 כך מאכילך. ואני בידך עושה אמה שאין גזרה אמר, ולאבותיו, לו ומכירו
 בבל הנילוש, מן שותה מצריס לשמשן, שמשיס להן ניתנו הארצות כל

 על ישניס הן אלא כן, אינה ישראל ארץ אבל יובל, נהר מן שותה
 ודס בשר כמדת שלא ללמדך, גשמיס. להן מוריד והקב״ה מטותיהס

 מי אבל אותו, ומפרנס זן שיהא עבד לו קונה ודס בשר הקב״ה, מדת
 אומו. ומפרנס זן הוא שיהא עבד לו קונה העולס והיה שאמר

ם ח ה  ב): (ה, ע״ז בתוספתא דאיתא מצינו במקו״ח, למובא בהמשך העיר. כל ^!
בתו״ל ולא כוכביס, עובדי שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדס יקרה

 כל כנגד שקולה ישראל ארץ שישיבת מלמד, ישראל. שכולה בעיר אפילו
 יצא לא המזבת. מתת קבור הוא כאילו ישראל בארץ והקבור שבמורה, מצוות
 שמעון רבי אמר בסלע, שאמיס מטין היו כן אס אלא לארץ לתוצה אדס
 אפילו ליקת, שמוצא בזמן אבל ליקת, מוצא שאינו בזמן אמורין דבריס במה
 הדור מגדולי אלימלך אומר, שמעון רבי היה וכן יצא. לא בסלע שאה

 כל והיו ברעב, ובניו הוא מת לארץ לתוצה שיצא ועל היה, ציבור ומפרנסי
 מלמד, עליהן׳, העיר כל ׳ומהוס א) (רות שנאמר אדמתן, על קיימין ישראל

 ׳ושבתי כת) (בראשית אומר הוא הרי ברעב. ובניו הוא ומת קיימת העיר שכל
 (ויקרא ואומר לאלקיס׳, לי ה׳ ׳והיה לומר תלמוד שאין אבי׳, בית אל בשלוס

 כנען בארץ שאמס זמן כל לאלקיס׳, לכס להיות כנען ארץ את לכס ׳למת כה)
 אמר דוד וכן (...) לאלוק. לכס איני כנען בארץ אמס אין אלוק לכס הריני

 דעתך על מעלה וכי וגו״, ה׳ בנמלת מהשמפת היוס גרשוני ׳כי כו) (שמואל-א
 המניס כל ואומר, דורש דוד שהיה אלא כוכביס, עבודת עובד המלך שדוד

 כוכביס. עבודת עובד כאילו ויוצא, שלוס בשעת ישראל ארץ את
ל ע ן ניסיי דבר ש הי מ  מרמז ׳נש׳ (חנוכה): ישראל בעבודת וכתב העולם. ת

 מורינו המשיד הגאון ואמר ׳נם׳). (גיממריא אדנ״י מ״ה יתוד על
 אינשי, תמיהי נש, כשנעשה כי הענין, ביאור ז״ל מברדימשוב יצתק לוי הרב

 כל על אדון שיש כלומר אדנ״י, היא והתשובה זאת, מ״ה לזה זה ושואלין
לעשות. ומפליא העולס מנהיג המעשיס ם ת הנזי ו תי או

הומים שהיו הומים,
 בחינת תהום בראשית). פ׳ לוי (קדושת שפע על מרומז ומים המים, מקור הוא תהום כי השפע, מקור נקרא תהום כ). ט, בראשית עה״ת (ש״ך הומים שמימיו ׳תהום׳ נקרא ולכך ימים׳, ׳בהמות וכתיב במהומה

 (קה״י, ד׳ גלות אדום וכן קליפות, מארבע ד׳ קליפה הוא תהום כי חקר, לו שאין אדום זה תהום תהום). (קה״י, מ׳כלה׳ ה׳וא ו׳רשע ׳ת׳ם ר״ת תהום תהום). (קה״י, ים׳ בלב תהומות ׳קפאו שאמר וזה יםוד,

(ספר נם לו עושין נםיון ידי על א). ישועה המידות (ספר השם קידוש על נפש מפירות לו שיש למי אלא נם עושין אין ניסים ו). קד, תהלים (מלבי״ם המים שתחת והמצולה העומק נקרא כן תהום, תהום).

 שהקב״ה הנםיון, בזה כשיעמוד יידע נםיון, לאיזה בא כשאדם ט). ישועה המידות (ספר הנם גודל לפי והכל לרעה, נופל הזה האדם לאדם, נם הקב״ה שעושה קודם ז). ישועה המידות (ספר לנואף נם עושין אין ד). ישועה המידות
ואינו לידו עבירה דבר הבא כל כב). כבוד, המידות (ספר בהצנע לבוא הנם ככוד כד). ישועה המידות (ספר יראה ידי על בא הנם כג). ישועה המידות (ספר אמת ידי על בא הנם טז). ישועה המידות (ספר נם לו יעשה

שיה עצה א). ח״ב א״י המידות, (ספרהעולם על יתברך השם השגחת משיגין א״י ישיבת ידי עלותו



המתרגם

 ראיתי אני רבה, אמר ^
 הזה המלאך את במראה

ה  הגשמים על הממונ
א', ששמו די רי א ׳  והו
 (משולש), לעגל דומה

תיו שפתו ת ו דו ר פ  מו
הוא שתוק, בהבעת  ו

ד מ ם בין עו הו ת  ה
העליון לתהום התתתון
 הרקיע שנוגעים (במקום

ס). נו י קי או ה ם ו הו ת  ל
 העליונים) (מים העליון

 את 'שפוך אומר הוא
 ולתהום ארצה', מימיך

 המחמונים) (מים התתתון

 והעלה ׳הזרם אומר הוא
, את ך' מי  שנאמר מי

 עת בארץ, נראו ׳הנצנים
 התור וקול הגיע, הזמיר

בארצנו׳. נשמע

ערכיםט נחלנוכע מוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
וכינויים

ם ו ה ת ם אל ו הו ו קורא. ת נ  עלאין נסים לעני! זה פס׳ דורש תי
להלן. המוגאפ ע״ג) (כה גפעניה פז״ל דרשפ דרך על ופפאין,

תן הגלופ, צער על נאמר זה מזמור הכפוג פשע ע"פ  והספלקופ ניהמ״ק פו

 עולים הניא שרנינו והדרש הפשט פירוש כי וראה ודו״ק מישראל. הנסיס

 וזלשה״כ יא), כלל (ע"פ אמד נקנה
נפשי עלי אלקי ז-ט): <מנ, נמהלים

וידן ארז51א!?ל ?ו ?ל ששאוחח
 אל מהום מצער: מהר וחרמונים

 משבריף כל צנוריןי לקול קורא מהוס
 ה׳ יצוה יומס עברו: עלי וגליף
 לאל מפלה עמי שירה ובלילה מקלו

 פהום אל סהום (שם): ופירש״י חיי:
 לקול לחברפה. קוראה צרה קורא.

 משברין כל כי עד שומפיס, כמיס פורענות עלי המקלחיס צנוריו.
 עוליס גליו שהיה על יס, גלי לשון משבריך עברו. עלי וגליך

 אם גס אלו נפסוק מנאר (שס) והמלני״ס ונופליס. ומשמנריס למעלה

 ונעדרו ראינו לא אומותינו שעמה אליקי• הנסים: הספלקופ ענין
 ׳על כי משמוחח; נפשי עלי ׳אלקי אמר זה ועל והנפלאות, הנסים

מקדם שעשית הגסים שאזכור וחרמוגיס', ירדן מארץ אזכרך כן

סוזה הלי פ  יש כי קורא, תהום אל תהום מנ) (
 עלאה, תהום בחינת שהוא עלאין נימים

 תהומא בחינת שהם תתאין ניסים ויש
 הניסים, מכל שכלול ומלאך תתאה,

 כה:)^ (תענית לעגלא דמיא התהומות, משני

אמונה, בחינת עגולים, בחינת שהוא

ם י ל ו ג ת ע חינ מ(ז, וניאר אמונה. ב  דרוצה לפרש, יש א): נפל״
 כי משיג, השכל שאין במה הוא אמונה כי לומר

 גס שמבין מאסר אמונה, צריך אין משיג השכל שגס בדבר
 שאין עגול דבר בסי׳ כמו הוא משיג השכל שאין ודבר בשכלו.

 לו אין זה, ענין כך קצווס, לו
 לכנוס להססיל בשינה מאיזה קצווס
 שהשכל שכלי, בדבר כמו זה בענין

עיון, מאיזה בו לכנוס מססיל
 שגומר עד לעיון מעיון ונכנס
 שאין במה אבל שכלי. הדבר השגה
אמונה, ע״י רק אינו משיג, השכל

 כי גס כנ״ל, עיגול בבסי׳ הוא
 מקיפין בסי׳ היא זאה השגה בסי׳

 כמובן עיגוליס, בסי׳ כן גס הס ומקיפין אסר, במקוס כמובן
שיהר״ןבדריידיל׳ בהנוכה שמשהקין ׳מה במאמר  שכהוב וזה מ). (

 מקיפין (בסי׳ ססור ססור מלשון ׳סוסר׳ בסופו זה במאמר גס
 ואמונתך וכו׳ עגולים ׳בחי׳ בביאור ועי״ע אמונה). בסי׳ שהוא

 וכן כאן, לנאמר והשייכות המאמר בסוף המובאות בהשמטות סביבותיך׳
זוהמא׳. בה המיל נשואין ׳וע׳׳י ד״ה ג׳ אות בנח״נ

תפלה ואני
ה כ אז  בנסיך להאמין ו

 עשית אשר הקדושים
 נסים מעולם עמנו

 ואשר גדולות, ונפלאות
 בכל עמנו עושה אתה
 עתה, עד ודור דור

 ונסים עלאין נסים
 נגלים נסים תתאין
 נסים נסתרים, ונסים

 ונסים הטבע דךף פי על
 הטבע, דךד פי על שלא

 ונפים בכלל נסים
 ואחד אחד לכל בפרט,

 ובכל יום בכל מישראל
 בבלם שעה, ובכל עת

 בית עמך וכל אני אזכה
 בהם להאמין ישראל

 בלי שלמה באמונה
 כלל, ובלבול ר־פי שום
 ותסהם ושלום. חם

 דוברי כל פי ותסבר
 להכניס הרוצים שקר

 ולכפות בלב כפירות
 הטבע, רךף בתוף נסים
 ״מלא ושלום, חם

 ויבקשו קלון פניהם
 אותנו ועזר יי״. שמך

 להנצל הרבים ברחמיך
 ולא נאבה שלא מהם

 רק כלל. להם נשמע
 להכניעם בח לנו התן

 ולבטל ולעקר ולשברם
 מן ר!ךעה מחשבתם

 אל ולמלשינים העולם.
 המינים וכל תקוה, תהי

 והאפיקוךסים והזרים
 בלבם ותן י־אבדו, כרגע

שובו טו שי חר ת  וי
 הרעה מרעתם כלם

 כלם וןשובו והנבוכה,
 בח ו.יכירו באמת, אליך

תמלכותך קו״ לי ט). (

שך) (המ

 (ספר נס לו עושים עושאה,

כ). ניאוף המידות

 ונשיאות הרמה לשון נם
 על כי ניסי/ ׳ארים כמו
 ממדריגה נתרומם הנס ידי

 ברכת (ליקו״ה כנ״ל למדריגה

ג). ה, תפירות

 בכח נמשך הנס עיקר
 (ליקו״ה הגדולים הצדיקים

נ). ו, הודאה ברכת

 ידי על הנעשה החלק
 והחלק ׳נסים/ נקרא מלכות
 נקרא הכתר ידי על הנעשה

 היפוך סוד וזהו ׳נפלאות/
 שהכתר והשתנותו, הטבע

 המלכות על מאציל העליון
 ׳הים אזי התפארת, ידי על

 המקום מן שהרי וינוס/ ראה
 הכל ונתאצל הכל שנעשה

 נעשים ואז החפז, יבוא
 (שערי הנפלאות בכח הנסים

י). צדק

 לשני נחלקים כולם הנסים
 מפורסמים נסים יש חלקים,

ם. נסים ויש נסתרי
 אותות הם המפורסמים

 אשר הגדולים והמופתים
 כאותות העמים, לעיני נעשו

 מכות בעשר מצרים של
 וירידת סוף ים ובקריעת

 המים והוצאת והשליו המן
 טבעו המשנים הצור, מן

 הנסתרים עולם. של ומנהגו
 והמקרים המעשים הם

 אברהם לאבות שאירעו
 כמלחמת ויעקב, יצחק

 המלכים עם אברהם
 והתגברותו וניצוחו ההם

 פי על אף כי עליהם,
 של מנהגו כדרך שנראה
 נסתר נס היה הכל עולם,
יב). ל, שמות בחיי (רבינו

 להעלות וזכות כוח כשאין
 כי בהעלם, נעשה אז הנס
 לעין מתגלה אז הזכות בזמן

פי׳ ניסי׳, ׳ה׳ כמ״ש כל
 הוי״ה משם נעשה שהנס

שמות). הזהר, על (רמ״ז

מהמזל, למעלה שהוא נזה
ח). ח״א, דבש (יערותנס נקרא

 שנתחדש הוא הנס ענין
 על הראשון בפעם הדבר
 כך ואחר נס, נקרא הטבע
רכן גם טבע זה נעשה קו מ ) 

שה״ש). חיים מים

ב׳ בגימטריא ניסייים
 בתיקון והכל ׳פה׳, פעמים

 גוא״ל גימטריא סתום המ״ם
וארא). פ׳ קודש (זרע

 לי נראה וטבע, נס ענין
 דגדלות מוחין סוד שהוא

 בחינת הן דקטנות ודקטנות.
׳הטבע׳, גימטריא אלקי״ם

החיצוני זיווג סוד והוא
ותבונה, סבא דישראל

העולם לקיום רק שהוא
 מוחין כן שאין מה ההכרחי,
 שהוא הוויות הן דגדלות
 והוא הטבע, מן למעלה

ואמא, דאבא פנימי זיווג
 ותענוגים שפע להמשיך

נם). (קה״י, ההכרח מן יותר
 המתקות עניין הוא נם

ועל בחסדים, הגבורות
 המקיף סתימאה נהורא זעיר, חוורא מלכות, תכלא דשרגא נהורין גוונין ג׳ כנודע, סתימא נהורא בחינת והוא בינה, הוא נם נם). (קה״י, בחסד דין ונכלל כנודע, חסד מ״ה דין אדנ״י אדנ״י, מ״ה גימט׳ ׳נס׳ כן

נם). (קה״י, נס שנקרא היסוד ע״י מושפע חסד בחינת והוא חסד, הוי״ה בחינת הוא ונס ׳הטבע׳, בגימטריא דאלקי״ם חסד, בחינת הוא נם נם). (קה״י, ס׳תימאה נ׳הורא תיבות ראשי נס וע״ב בינה

כל nsnri תהום). (קה״י, עילאה תהומא שנקרא הבריאה, עולם הוא עליון תהום ה). טו, שמות עה״ת (ש״ך הרוח ויסוד האש יסוד שהם עליונים, יסודות שני לשימוש עליון תהום באה עילאה תהומא
דבגמרא פירש״י וכן הרקיעים, כיפת בתחתית התחתונים המים עם נוגעים העליונים המים יהיו ולזה העליון, רקיע נגד תהום כל מתרחבין שהם מפני העליון, מן גדול הוא תחתון תהום ם ח  לשימוש התחתון תהום באה ג). ב, לאברהם (

 א, אפוטרופום (ליקו״ה׳הטבע׳ בגימטריא שהוא אלקי״ם, נקרא הנזלאך מלאך תהום). (קה״י,תתאה תהומא שנקראת העשיה, עולם הוא תחתון תהום ה). טו, שמות עה״ת (ש״ךהעפר ויסוד המים יסוד שהם התחתונים, יסודות שני

 השליחות, הוא המלאך ענין יא). בד, (פרד״רהעיקר הוא עליהם השופע והאור המקור, אל מתקרבים פשוטים יסודות מד׳ גוף הוא הנזלאך אלקים). שם צרף ועתה ד״ה הפליאה (םפרדרקיע ממתיבתא ירד אשר הנפש הוא הנזלאך מב).
 שליח ה׳ מלאך שהוא השכינה, נקרא נזלאך שמות). פ׳ חיים מים (בארודין חסד בחינת שהם ואדנ״י הוי״ה מספר הוא נזלאך ב). יח, בראשית אריה (גורשנשתלחו השליחות לפי הוא המלאכים ושמות שליחות, לשון ׳מלאך׳ נקרא ולכך

 ונשמתו נשרף גופו אזי דינור, בנהר טובל למעלה כך אחר כשעולה הזה לעולם וכשיורד הבריאה, מעולם ונשמתו היצירה מעולם גוף לו יש נזלאך מלאך). (קה״י,רוח בחינת והוא יצירה מבחינת נקרא נזלאך מלאך). (קה״י,במשלחותיה
 כ׳נפים ׳ש׳ש תיבות ראשי שכל הנבדלים, שכלים קראום כן ועל ׳שכל׳, נקרא מלאך בחינת כל מלאך). (קה״י,לעלות יכול אינו שוב הזה, בעולם ימים ז׳ שוהה וכשהמלאך לבקרים׳, ׳חדשים בסוד אחר, גוף לו נתחדש כך ואחר קיימת,
א שכל). (קה״י,קצוות בו׳ השכלות שש והן ל׳אחד׳, ל ג ל / ע ג ם / ע י ל ו ג י הרשורו׳ ׳בכור ביה דאתמר יוסף בן משיח דא עגל ע  ׳עגל׳ לומר ויש שור, עניין הגבורה נזצד עגל). (קה״י, דנוגה דכורא הוא עגל רנב.). פנחם (ז

עגולים). (קה״י,אדם כדמות בקווין ביושר ספירות ויש בעיגולים ספירות יש ויושר, עיגולים עגולים). (קה״י,דעשיה נפש בחינת עיגולים עגל). (קה״י,הדין׳ כח ׳דא גימטריא

ה. מצער. מהר חרמון הרי ואצל הירדן אצל » ראימי ההיא נעת ם
אח נמליצפו ומצייר גדולוח. ונפלאות נסים לי שמעשה ומופח אוח אצלי זה היה גדולוח צרוח עלי שנאו שנעח נפלאומיך, אח ממיד
 העונרים ומשכרים ים נגלי מצייר הממעוררוח הצרוח ואח הזה, הגדול ים כלב השמה נאניה הישראלית האומה ואת זועף, כיס הזמן

 מקנליס הס וזעף, שער ומשכרים גלים ניס המעוררים והס השער נעת ניס המתנשאות המהומות כי וצייר, האניה. את להטניע
 והמהומות המהומות, על ה׳ קול נותנים הם העליונות הצינורות וכאילו נשמיס', מיס המון תמו ׳לקול העליונות הצינורות מן הרעש
ה אימא לעגלא. דמיא ורעש. רעם נקול ויענו יקראו והגלים והמשנריס, הגלים אל יקראו כשמנשכין אלעזר, רני אמר ע״נ): (כה מעני

יאמר וגו". צנוריך לקול קורא תהום אל 'תהום שנאמר שומע', אני ריעים שני קול מימיך, ׳אנע לחנירו אומר תהום נחג, המים את
 עילאה למהומא עילאה. למהומא ממאה מהומא נין וקיימא שפוומיה, ופירסא (מלמא), לעיגלא דמי 'רידיא', האי לי חזי לדידי רנה,
 נונע' לשון'נחל אגע. ופירש״י(שם): וגו". pנא נראו ׳הנצניס שנאמר מימיך', 'אנע ליה אמר מתאה למהומא מימיך', ׳חשור ליה אמר
 רידיא. האי שפלים. שני אותן צטייך. תחתונים. ומים עליונים מים קורא. סהום אל פהום היין. וניסוך המיס ניסוך ריעים. שני קול ד). יה, (משלי
 מיס מלאה. סהומא ורקיע. ארעא דנשקי היכא לאוקיינוס, הרקיע נין להסאה. עילאה פהומא נין שמו. כך הגשמים על הממונה מלאך

ת. ניאו הנצניס כקרקע. לממה מימיך. אגע נרקיע. מימין. משור העליונים. א  שאין נארך, נראו שהניסוכין נחג מיס כשמגסכין כלומר, נ
 לשור, דומה מלאך המור; ׳קול אז החג, זמירות הגיע', הזמיר ו׳עת ל^גה, מןגה אלא יוצא שאיגו זה כגן למכירתה, מןגה אלא כאין

 נשמע. המור שקול נשעה הגיע, והזמיר נראו הנצניס כמשמעו, אחר, לשון כן. אומר הוא נחג מים שמנסכין שכשעה מור, שור תרגום
 שנאמר להן, וקורא מתחת, המהום ומן ממעל השמים ממטר הארץ השקות על הממונה מלאך רידייא. ע״א): כא שפירש״י(יומא עוד ומצינו

סתחרוש׳ ׳לא ממרגמינן החורש. שור לשון רידייא, נקרא ולכך לעגלא. דדמי קורא׳. תהום אל 'תהום רי מ מירדי. לא ),5כ (

הנחל ילמופז
ד! ם וז הו ם אל ת הו ם וכוי ת  (תמוז הנחל מבועי צקובץ ומוצא וכוי. גיסי

 להוציא הוא הנשים, ענין מטרת שעיקר מזה להבין נלע״ד תשל״מ):
 ׳אשר עמלק, מקליפת הנמשך ואדישות, קרירות של ממצב האדם את

 נאמר כן שעל האמונה, את ולקרר להתליש הוא עניינו שכל קרך׳,
 היא הטבע ענין כי לעיל. המוב״פ אמונה׳ ידיו ׳ויהי עמלק במלתמת

 כאילו והקרירות השכתה שיבת עצמו וזהו שינויים, בלתי תמידית הנהגה
 הבריאה שכל להאמין היא האמונה ענין אבל נוהג, כמנהגו עולם ת״ו

 רגע ואין וכו״, מתדש שיש ׳שיאמין לעיל וכמוב״פ רגע, בכל מתתדשת
 כדי הוא עת, בכל הבריאה ההתתדשות ענין וכל כמובא. לתבירתה דומה
 אתרים, וציורים באופנים פעם בכל עולם באי לכל ית׳ אלקותו לגלות

 דלביש ולבושין ברמשא, לביש לא בצפרא דלביש ׳לבושין הזוה״ק וכדברי
 אתרים, בלבושים כביכול ית׳ אלקותו מתלבש עת שבכל וכו״, דא ביומא

 פרטיות. ובפרטי ובפרטיות בכלליות בעולם הנעשים המאורעות כל הן שהן
 ויכיר ומאורע, וענין דבר מכל ויתפעל יתמה שהאדם הכל, תכלית וזהו
 דבר שבכל בהשכל השתכלות כענין בהתתדשות, פעם בכל ית׳ הבורא את

 דיבור מתשבה שבכל נ״ד, בתורה המבואר וכענין א׳, בתורה המבואר
 ולפי המקום ולפי האדם לפי אלקותו, התגלות בו יש אתד כל של ומעשה

 תמיד הוא אזי בשלימות, לאמונה זוכה שכשהאדם נמצא היטב. עיי״ש הזמן,
 שזהו ופרט, פרט בכל והשגתתו השי״ת מגדולת והתפעלות תמיהה של במצב

תמיה. מלשון שהוא תהום, בשם הנשים ענין שמכונה וזהו העיקר,

ם י מ י אין נ ם וכוי על ץ. גיסי א ת  מוצא: ז) (שיעורים, נועם דרכי וצספר ת
 כי ישראל, ארץ קדושת בבתי׳ הוא הקדושה אל העולמות תיבור

 איך והדרך השי״ת, מן הקדושה מן שפע לקבל צריכים העולמות כל
איז ושורה יורדת הקדושה שהשכינה הוא השפע, שירד  ועל ישראל, כ

 וכל הארצות כל מקבלים ומשם לה׳, הגשמי העולם תיבור יש זה ידי
 משתנה האדם שאין האמונה, כשמכושה הוא הגלות ועיקר המקומות.

 מושתרים, הנישים כל ואז בליבו, תזק האמונה מתשבת ולהכניש להאמין
 והן עילאין], נישים [ונקראים הטבע היפך בהם שהתגלה הגדולים הן

ם, הנישים  ממש של נש שזה רואה, שהעין העובדא כגון התמידיי
 תהלוכות וכן ממש, נישים שכולם האדם גוף פעולות וכל כך, כל ומורכב

 ממש נישים זה ואתדותם ותהלוכתם כך, כל גדולים שהם הכוכבים
 שהשי״ת המציאות מאד נשתר גלות, וכשיש תתאין]. נישים [ונקראים

 באמונה כראוי ה׳ מקירבת מרותק האדם ואז הכל, ומנהיג בורא
 שבכל מהנישים ומתפעל רואה אזי האמונה, להעלות וכשעושק תמידית.

 שלימה, באמונה תלויה והתפילה הדבר. בזה מנהיג שהקב״ה דבר
 העולם וכל מילה, כל ושומע מאזין שהשי״ת בליבו עת בכל שמכניש
 ידי ועל לי, ויעזור לי ישמע והוא ית׳, הבורא כרצון רגע בכל מתודש

 הוא שמתפלל, ידי על וכן לתפילה, בא האמונה את בליבו שמכניש
 ידי ועל טבע, אין כי מה׳, ומבקש דבר, כל עושה שהקב״ה מודה בעצם

העולם. לכל ומתפשט ונמשך מההשתרה יוצא זה



ערכים
וכינויים

פרוטה
 אמונה על מרמז פרוטה

 פרוטה כן ועל תפלה, בחינת
 מקום, בכל ממון שיעור הוא

 תלויה האמונה עיקר כי
 מאד, ׳ואמונה כמ״ש בממון,
 דיינים (ליקו״הממון זה ׳מאד׳

ח). ב,

 אשר הנחש, נקרא פרוטה
 מתגלה ממנו פרטי הוא

 פעולה לו ויש התאוה,
 שאמר וזה פרטיות, מיוחדת

 הנחש, פרוטה׳ שתכלה ׳עד
 י״ה לכס רומז ׳מהכיס׳
 השם שאין הכיס, אותיות

 עבור שלם הכסא ואין שלם
פרוטה). (קה״י,הנחש זוהמת

משיח
 העולם בתיקון עוסק הוא
 כולם כי מכולם, יותר

 אבל מאד, הרבה מתקנים
 תיקונם, נגמר לא עדיין

 מתארך הגלות עדיין כן ועל
 אחרא דסיטרא ומלכות

 להעלים שרוצה מתפשט,
 (ליקו״ה דקדושה מלכות

צג). ז, המנחה תפלת

 ידו, על התיקון עיקר כל
 הוא משיח דוד בחינת כי

 חכמים, אמונת בחינת
 פה, שבעל תורה בחינת
 הנאמנים׳, דוד ׳חסדי בחינת
 שהלכה עמו, ׳וה׳ בחינת
 ידו שעל מקום׳, בכל כמותו

 לשתי יחצו ׳ולא יתקיים
 פקדון (ליקו״ה עוד׳ ממלכות

לה). ה, שומרים וד׳

 תשובה עושין ישראל אילו
דוד בן היה מיד אחד, יום
ג:). תענית (ירושלמי בא

 עתיד המשיח המלך
 דוד מלכות ולהחזיר לעמוד
 הראשונה, לממשלה ליושנה
 ומקבז המקדש ובונה
 כל וחוזרין ישראל, נדתי

 כשהיו בימיו המשפטים
 קרבנות מקריבין מקודם,
 ויובלות, שמיטין ועושין

 בתורה האמורה מצותה ככל
א). יא, מלכים החזקה (יד

 משבט הוא דוד בן משיה
 שבכל המיוחד יהודה

 הגואל ויהיה השבטים,
 האחים, כשאר ודם בשר
 כדמיון ואם מאב נולד
 הראשון הגואל שהיה משה

 ויקרא בחיי (רבינו שבמצרים

מז). כה,

 עליו שנאמר דוד בן משיה
 כלומר חמור׳, על ורוכב ׳עני

 כמו במרוצה בא שאינו
י). כב, דברים עה״ת (ש״ךהסוס

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

ד  איפא א); מילה נליקו״ה(מו״מ גיאר חכים. מן פרוטה שתכלה ע
 'ואלה המתחיל אמונה כמאמר יאיר נרו רכינו נדכרי
 היא ונשים, מפילה נחינמ שהוא שאמונה ז), (שימן המשפמיס׳

 דוד כן ׳אין כפינת שזה שם, שמכואר כמו פרושה, כחינת נקראת
 הכיש', מן פרוטה שמכלה עד כא

 הממונה מלאך כחינת וזה שם. עיין
 ופרימא לעגלא דדמיא הגשמים על

 אמונה, תפילה כחינת שפוופיה,
פפפח׳. שפמי ׳ה' כחינת

ם כני יש ם אד מכסי  כלליות ה
סים דרך וכוי הני ע, כ טכ  ה

ה תכל ש ת וכ א א אז וכוי ז  יכו
 ואמונה (אמש נעצוה״מ וכשג משיח.

 כל אח המשחירים אנשים ישנם ג);
 כאשר היינו המכע, כדרך הנישים

 אשר משוכנת, ממחלה מציל הש״י
 להחליש שאפשר האמין לא איש

 משכנה או מרוצח מגזלן או ממנה,
 כך על אומריש מהש, להינצל עצה אין הטכע כדרך אשר אחרת,

 כדרך הש״י ע״י שנעשו והצלות ישועות אומן כי האפיקורשים,
 כהשגחה שלא מכעיות כשיכות ונעשו הנה, הטכע מדרך נש,

 כנישים, מאמינים שאינם האפיקורשים יממו כאשר פרטית.
 אז ׳כי כפש׳ כמכואר כולו, כעולש האמיתית האמונה וממרכה
 (צפניה ה״ כשש כולש לקרוא כרורה שפה העמיש כל אל אהפוך

 מושגת הכל כי ויאמינו האמת, את יכינו העמיש שכל היינו ג),
 כל מאימו ויכקשו הש״י אל יקראו והכל פרטית, כהשגחה
 הגאולה תכוא אזי כנישים, הכופרים האפיקורשים ויחמו צרכיהם,

 ידי על אלא לקום יכולה אינה השלימה הגאולה כי השלימה.
וכפרטיות ככלליות האמונה כי אנו שנוכחים ואע״ת אמונה.

 סביבותיך. ואמונתך פט) (פהליס במ״ש
 תפלה, בחינת שהוא שפוותיה, ופריטא
 והוא תפתח, שפתי אדני נא) (פהליס במ״ש
 שתכלה עד פידוש, וזה הניסים. כללות
 המכסים אדם בני יש כי הכיס, מן פדוטה
 דפדיטא במלאך הכלולים הניסים, כלליות

 וכשתכלה הטבע. בדדך מכסים שפוותיה,
 יבוא אז בעולם, אמונה ותתדבה זאת,

 כמ״ש בזה, תלוי הגאולה עיקד כי משיח.
אמנה: מדאש חשודי תבואי

ך ת נ ו מ א ף ו תי גו י ג פיג ס  כישחק מי כי ז-ט): (פט, נפהליס נ
 כשוד נערץ אל אלים: ככני לה' :דמה לה' ץערך

 משין כמוך מי צכאות אלקי ה׳ שכיכיו: כל על ונורא רנה קדישיש
ה  כי .pנע אל הפשט: דרך על המצו״ד(שם) פי' קכיכומיף: ואמונמף ן

 קדושיה עדת כחכורת אמיץ אל הוא
 על מעלה. מלאכי הם וגדולה, רכה

 המשככים המלאכים הם סכיכיו. כל
 החזק ה׳ אתה יה. ההין ככודו. כשא

 מעולם היא האמונה ואמונסן. מאוד.
ממך. תתפרד ולא שכיכותיך

ח. שפתי אדני ת פ  זה ׳שפפי׳ ת
פפילה, נהי' 'שפוופיה' נפי'

 הצילני טז-יט): (נא, נפהליס כדכפינ
מן תישועתי אלקי אלקים מדננים  פ

מי צדקתך: לשוני  תפחת שפתי א
 זכח תחפץ לא כי תהלתף: עיד ופי

6 עולה ואמנה i :אלקיס זכחי תרצה 
 אלקיס ונדכה נ':ונר לכ נ':ונרה רוח

 הלשון והנה, צדקפן. לשמי סינן (שס): המלני״ס ופירש תכזה: לא
 החיצוני, הדיכור מציינים והשפה והפה הפנימי, הדיכור מציין

 שיהללוהו מה תציין והתהילה כעצמו, ה׳ צדקת תציין והצדקה
 צדקה. עושה שהוא יהולל כך ידי שעל מעשיו, ויפרשמו עם כקהל

 וסי לאחרים. דכריו יודיע שכה החיצוני השפה היא סססס. שססי ה׳
 עמידה: פפילפ גני ע"נ) (ד ננרכופ ואיפא לאחרים. גם סהלסך. יגיד

 הוא ולכשוף תפתח', שפתי ׳ה׳ אומר כתחילה יוחנן, רכי אמר
 ה׳ אומר נססילה (שם): המהרש״א וניאר פי׳. אמרי לרצון ׳יהיו אומר
 ואומר, הדיכור, תחילת הם השפתים פתיחת וגו׳. סססס שפסי

 שפתים, פתיחת שהוא הדיכור, כתחילת אלוק עזר דוד שכיקש
תהלתך׳. ׳יגיד הדיכור, כלי כולל שהוא ׳פי', ואח״כ,

חכמה מילואי
תי אדני פ ח. ש ת פ פנ ת  האדם מפמיל כאשר ני!}: (פ׳ עה״פ ננעש״ע ונ

 נו מפלנשפ השכינה פפפפ', שפפי ׳אדני כשאומר מיד להפפלל,
ס, ומדנרפ רי  אלו מדנרפ שהשכינה האמונה לו וכשיהיה הדינו

 מצמצם כניכול הקנ״ה וגס ויראה, אימה עליו פפול נוודאי הדינוריס,
 הפרכיס', מן 'מציץ נ) (שה״ש שכפונ כמו אצלו, ושורה עצמו אפ

להיכל. מהיכל הולך והוא היכלופ, שהם מהאופיופ

היינו חדא; ׳ככנישתא כי הזוה״ק דכרי נאמנים ופוחתת, נגרעת
שלה. אמן כימינו כמהרה הגאולה תכוא כראוי, אמיתית כאמונה ויתנהג יתחזק אנשיה, של אחד קיכוץ רק אפילו

הנחל ילקוט
 יוסף ר׳ הרה״ח בשס ז, (סימן יופי מכלל בספר ומובא סביבותיך. ואמונתך

מ׳5 זצ״ל): ארליך  הפשוק על ,5ע״ קכא דף יבמות ג
ד/ נשערה ׳ושביביו א  כחוט שביביו עם מדקדק שהקב״ה ׳מלמד מ
 על ונורא רבה קדושים בשוד נערץ אל מהכא, אמר חנינא ר׳ השערה.

 גס אחריו׳. ההולכים הצדיקים עס שביביו, ׳עם ופירש״י שביביו׳. כל
 במכות שכתוב מה פי על ׳שביביו/ הצדיקים נקראים למה לומר נראה
 נמצא יחיה׳. באמונתו וצדיק אחת, על והעמידן חבקוק ׳בא ע״א כ״ד

 אות ז׳ בשימן כמובא שביב, הנקרא אמונה, במידת תמיד ונדבקין שאחוזין שם על ׳שביביו׳, הצדיקים נקראין ולכך באמונתו, האוחז נקרא שצדיק
 צריך אין משיג השכל שגס בדבר כי משיג, השכל שאין במה הוא אמונה ׳כי בזה״ל מבאר לחכמה ובפרפראות שביבותיך׳. ׳ואמונתך שכתוב כמו א׳,

 בענין לכנוש להתחיל בחינה מאיזה קצוות, לו אין זה ענץ כך עגול, דבר בחינת כמו הוא משיג השכל שאין ודבר בשכל, גס שמבין מאחר אמונה,
 רק אינו משיג, השכל שאין במה אבל שכלי, הדבר השגת שגומר עד לעיון מעיון ונכנש עיון, מאיזה בו לכנוש מתחיל שהשכל שכלי בדבר כמו זה,
 לו שיש כיוון כי התורה, של הקדושים והלימודים ההשגות לכל זוכין אמונה ידי שעל נראה, ועוד עכ״ל. כנ״ל׳ עגול בחינת שהוא אמונה ידי על

 פרמיית השגחה תמיד בהן רואה ששביביו, הגשמיים הדברים בכל וכן אלוקותו, אמיתת בהן ולהרגיש ולזוכרן במוחו לקולטן לו אפשר אמונה,
א הקדושה. האמונה לו מאיר שפונה פינות ובכל הבורא, ונפלאות ט י ל פ ה ו תי א שפוו הו ה בחיי ש פל דני כמייש ת תי א פ ח ש ת פ  והקשה וכוי. ת

 שס על התפלה לכל ונקרא נכנה התפלה, לפני שמקדימים תפתח׳ שפתי ׳אדני הזה הכתוב שבשביל מה קצת, להתפלא יש לכאורה :0 בביאה״ל ופירז
 שפת שכל זה, למאמר מאד המקושריס מאמריס שהס קי״ב ובשימן ט׳ שבשימן הקדושים דבריו כפי זה, בכל תבין מרחוק אבל שפוותיה׳. ׳פריטא הזה

 ושעל התפלה, של והכלליות העיקר שזה מבואר וממילא יתהלכון, שביב אשר המשכים במחיצות שנפתח הפתח כפי הוא שבתפלה, תיבה וכל הדיבור
תפתח׳. שפתי ׳אדני בהכתוב התפלה, לפני הזאת הפתיחה על ומבקשים מקדימים בעצמו זה  בחינת גם לו יהיה משיח

חכמה בחינת שהוא חיה
 ועל דנוקבא, דרגא דמותא אילנא הדעת עז בבחינת יוסף בן ומשיח חיים, עז סוד הוא דוד בן משיח משיח). (קה״י,דנשמה נשמה לבחינת שיזכה רק משה, הוא ומשיח לנשמה, נשמה בחינת והוא ע״ה, רבינו משה אליה זכה שלא דאצילות,

 דא׳, תתאה יו״ד יוסף בן משיח דא׳, עלאה יו״ד הוא דוד בן משיח משיח). (קה״י,כחדא שקולים הדעת ועז החיים עז ויהיו אחד׳, ושמו אחד ה׳ ׳יהיה לבוא ולעתיד עצים, ב׳ הם ואלו ביה, אתקשרית דמותא ירושלים, בשערי ליהרג עתיד כן
 בינה דשמאל ספירות בתלת יוסף בן ומשיח נצח, חסד חכמה דימין ספירות בתלת אחיד הוא דוד בן משיח משיח). (קה״י,משיח אותיות חשים׳ דן ׳ובני זהו דן, משבט אמו דוד בן משיח משיח). (קה״י,ע״ה רבינו משה הוא אלף שבאמצע והו׳

 מח). פט, תחלים (מלבי״םבמחשבה קודם והתכלית כולו המין תכלית הוא כי חז״ל, כמ״ש לעולם שקדמו הדברים מן הוא משיח של שמו משיח). (קה״י, חיים משם ויקבל הבינה אל יעלה הגאולה ביום דוד, בן משיח משיח). (קה״י,הוד גבורה

ה ל או  הצדיקים ומצלת חי, אל בשליחות גאולה ופועלת ׳גאולה׳ נקראת אדנ״י מלת פו). הנפש (השתפכותומשיח דוד בחינת עיקר שזה תפלה, בחינת הוא אחרונה וגאולה התורה, את לקבל ישראל זכו אז כי תורה, בחינת הוא ראשונה גאולח ג
 (רבינוהראשונה כדמיון האחרונה חגאולח טו.). תענית (רמב״ןהיא גאולה ממנה, ניצולין שישראל צרה כל ב). ט, תחלים (רש״יהנסים כל כנגד שקולה האחרונה גאולח לגאול). הש״י כשרצה והבן וראה ד״ה הפליאה (ספרומחלה פגע מכל אותם וגואלת

 גאולה כל גאולה). כג, (פרד״רהגאולה היסוד שואב וממנו בכלל, עד ולא הבינה עד אלא עולים המקטרגים דיני אין (...)כנודע. החרות שם כי כה), (ויקראיצא׳ וביובל לו תהיה ׳גאולה בסוד הגאולה עיקר כי הבינה, היא גאולח ב). לג, במדבר בחיי
יט). שבועות (של״ההנפש להתענג או הגוף ולהתענג לשמוח הבחירה, ניתנה הגאולות שתי שם ועל נפשיית. גאולה וגם כפשוטו, גופניית גאולה נפשיית. וגאולה גופניית גאולה היא וגאולה גאולה כל מה). ישראל (נצחלגמרי חדש עולם כמו היא

תפליה ואני
 עזרנו אמונה, אל

 העצומים ברחמיף
 שלמה לאמונה שנזכה
וזכנו כראוי. באמת
 ישךאל לא.רץ לבוא
 מקור קדשתנו, מקום

ה מונ א ה ה פל ת ה  ו
 החיים, מקור והנסים,

ר קו ת מ תכןךבו  ה
אל שך ם י ה בי א  ל

 כןךשנו מקום שבשמים,
תנו, ך א פ ת  מקום ו

 ימינו.אבינו וארך חיינו
 עלינו חמל שבשמים,

 ונךבת חנם במתנת
 בחסךיף וזכנו חסר,

 מהרה לעלות העצומים
 ונזכה ישראל, לארץ

 באמת שם לעברך
ה א ך ה. בי ב ה א ב  ו

 מתוך להוציאנו ומהר
 אשר נלותינו עמק
 כמה זה מאךצנו נלינו

 והביאנו שנים, וכמה
 כנפות מאךבע לשלום
 מהרה והוליכנו הארץ

 לאךצנו. קוממיות
 אתה עולם, של ןבונו
 אריכות כל אשר ידעת

 רק הוא זה נלותינו
 חלישות פגם מחמת

 בשביל אשר האמונה,
 מארצנו, נלינו זה

 לתקן זכינו לא ועדין
 ומחמת האמונה, פגם

 הנלות עלינו ארך זה
 הנה. ער הזה המר

 עמך על חמל כן על
 מי אין כי ישךאל,

 אם כי בעדינו, .יעמד
 לנו, תדול.יעמד שמך

 אמונתך ותקבע שתטע
 באמת בלבנו הקדושה

 עולם. ועד מעתה
תסיר ת ו מיו מי  עק

 ועלה שלא שבלבנו,
 עקמימיות שום בלבנו
 חם קושןא, ושום

 הנהנותיך, על ושלום,
 כי תמיד להאמין ונזכה
 ״כי אתה. /ישר צדיק
 מעשהו וכל יי רבר ןשר

 מצוותיך כל באמונה.
 ךךפוני שקר אמונה,
 וזכנו ועננו חננו עזרני״.

 באמת שלמה לאמונה
 נזכה זה ידי ועל תמיד,
 בקרוב. לאךצנו לשוב

 ״תבואי, שנאמר כמו
 אמנה״ מראש תשורי

 אמן בןמינו במך!ךה
ט). (ליקו״ת

רנו עז  אותנו נלית אשר נלותם, מתקף להוציאם ישראל עמך את והזכר עוד״. אין האלהים הוא יי כי הארץ עמי כל רעת ׳ץמען בעולם, ומופתים נסים ותגלה ובלבבנו. בפינו ושגורה ופתרה נכונה תפלתנו שתהיה ו
מקרא לנו וקים נשקף״. משמים וצדק תצמח מארץ אמת חלציו. אזור והאמונה מתניו אזור צדק ״והיה שכתוב מקרא ויקים במהרה, צךקנו משיח את לנו ותביא לאךצנו, לשוב ונזכה לגאלנו ותחיש ותמהר שנים, כמה זה

תאמן בימינו במהרה אמנה״ מר־אש תשורי ״תבואי, שכתוב ״ קו לי ז). (



ם תרג מ ה

ה רבי ״  פתח חזקי
ק את לפרש שו  הפ
 מתנין אזור צדק ׳והיה

 חלציו', אזור והאמונה
 כולו זה פשוק ואמר,
 בא חידוש איזה אחד,
ענו, זה פשוק  להשמי
 אמונה היינו צדק שהרי

 וכן צדק, היינו ואמונה
 ׳אזור היינו מתניו׳ ׳אזור

 העני; את כפל (ומדוע חלציו'

 אנו אין שונות), במלות
 זה. כעין מקרא מוצאיה

 אינו ה׳צדק׳ ענין אלא
ה', ענין כמו נ מו א  ה׳
 הוא שהכל פי על ואף
 דרגא והוא אחד ענין

 שהיא בזמן אבל אחת,
מדת (המלכות)  בדין עו

 מצד מקבלת והיא קשה
רה),השמאל בו  היא אזי (ג
 דין שהוא ׳צדק', נקראת
 שכתוב מה שזהו ממש,

 לארץ משפטיך כאשר ׳כי
 תבל', יושבי למדו צדק

 הנקראת זו מדרגה כי
ט׳ פ ש מ א ׳ ן הי י  ענ

ה,  וכשמתקרב הרחמי
 ה׳משפט׳ ענין ומאיר
 היא אזי ה׳צדק', בענין

 דיניה מתוקף מתבשמת
 לשבול יכוליה אדה ובני
 ועוד ה׳צדק׳. דיני את

אמונה׳ אמר,  היא ש׳
 שענין בשעה נקראת

אמת׳  בה מתחבר ה׳
 הפניה כל שאזי לשמחה
 השמחה, מחמת מאירות

 ׳אמונה׳ נקראת היא ואז
 וותרנות מחילה ויש

ה.  כשכל וכן לכול
 והה עולות הנשמות
 חיוביה בכמה מחוייבות

 וכיון רעיה, עוונות של
ת שהה לו ה עו  אלי

 מחזרת והיא בפיקדון
 ומרחמת ברחמיה אותן

 נקראת היא אזי עליהה,
. ה׳ נ מו א אין ׳  היא ו

ה׳ נקראת מונ א  בלא ׳
׳אמת׳. בה שמתחבר

יאנחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
 נזהר כדאיהא ואמונה. מתניו אזור צדק והיה בזוהר כמובא

 אזור צדק 'והיה פפח חזקיה ״רבי ע״נ): קצח (נלק,
 מאי סד, איהו כולא קרא האי סלציו', אזור והאמונה מפניו

 היינו ואמונה אמונה היינו צדק דהא לאשמועינן, אפא פידושא
 ׳אזור היינו מפניו׳ ׳אזור צדק,

 גוונא. כהאי קרא אשכפן לא פלציו׳,
 גב על ואף כאמונה, צדק לאו אלא

 אבל איהו, דרגא וחד פד דכולא
 קשיא בדינא דקיימא בזמנא

 ׳כי והיינו ממש, דינא ׳צדק; אקרי כדין שמאלא, מסטר ומקבלא
 דהא נו), (ישעיה פבל׳ יושבי למדו צדק לארץ משפטיך כאשר
 כדין ב׳צדק; ׳משפט׳ אפקריב וכד איהו, רפמי ד׳משפט׳ דרגא

 נשעפא 'אמונה׳ ד׳צדק'. דינא למסבל עלמא בני ויכלין אפבסס
 ׳אמונה׳ אקרי כדין נהירין, אנפין וכל לפדוה ׳אמס׳ בה דאפפבר

 פיובין בכמה מפחייבי סלקין נשמפין וכל לכולא. וופרנופא ואיס
 ופס ברפמי לון אהדר סלקן דבפיקדון וכיון בישין, דפייבין
 ופירש ׳אמס׳. בלא ׳אמונה׳ וליח ׳אמונה׳. אקרי וכדין עלייהו,

 שניהס כי צדק. הייני ואמונה אמונה היינו צדק (שם): מדנש המתוק
 שהוא אנפין זעיר סוד שהוא איהו. רסמי דמשסע למלכוח. כינויים

 משפנו אסקריב ארץ. הנקראס למלכוח מאיר והוא הרפמיס, בעל

 שאז לייפוד, דהיינו למדוה. למלכוח. אנפין זעיר דהיינו נצדק.
 נהירין. אנפין וכל השמפה. מקור שהיא הבינה אור עליהם מפגלה

 מהאור ונהנוח שמפה, מפמס מאירוח הספירוח פני כל שאז
 שהמלכוח זמן יש עוד ופו׳. קלקין נשמפין וגל מהבינה. הנשפע
 בעח עולוח הנשמוח כל כאשר לילה בכל דהיינו ׳אמונה; נקראח
ח וכו'. שינפס פ  להחזיר בפקדונה נאמנח שהיא על אמונה. אקיי ו

 א-ה) (יא, נישעיה לשה״כ על מיוקדיס הנ״ל הזהר דנרי הנשמוח. אח
 ונחה ןפרה: מןך':ויו ונצר ן^י מגזע פער וןצא המשיח; מלך כעני!
 דראח דעח רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו

למשמע ולא ישפוט עיניו למראה ולא ה׳ ביראח והריחו ה׳:

 אלא לאמונה, לבא אפשר אי אכל ב
 ע״נ) קצת דף (נלק בזוהר במובא אמת. ירי על

שעיהובו׳ ואמונה מתניו אזור צרק והיה א), (י י

י שר א ה לבא אפ  גילוח נליקו״ה(יו״ד וכתנ אמת. ע״י אלא לאמונ

 נקרא זה הדבר אמיפח בפכמפו מבין שאדם מה כל יג); ד,
 ׳אמונה׳. נקרא זה אמונה ע״פ רק להבין יכול שאינו ומה ׳אמח',

 האמח עיקר כי כנ״ל. אחד שניהם בשורשם ואמונה אמח אבל
 יפברך אופו לדעח הוא והאמונה

האמיפיים, וצדיקיו הקדושה ופורפו
 זה שבשביל הפכליח, עיקר שזה

 יפהלל 'אל וכמ״ש האדם, נברא
 בזאח אס כי וכו', בפכמפו פכס

 ומפורפו יפברך ממנו ולדעח אופי׳. וידוע השכל המפהלל יפהלל
 הפפברוח ע״י אס כי אפשר אי האמיפייס, ומצדיקיו הקדושה

 אי בודאי ממש, השכל בעיני האמח לראוח כי יפד. ואמונה אמח
 וכמו כלל, ביה פפיסא מחשבה ליח כי כנ״ל, האור מגודל אפשר

 מה פמיח מה וכו׳ ואספכל דפשפש 'בפר הקדוש בזהר שנאמר
 כמו אמונה על רק לסמוך צריכין כן על פשפשח'. מה ידעח

 הטעם לידע אפשר אי וכן הקדושים. ורבופינו מאבופינו שקיבלנו
 להבין אפשר שאי יפברך, אפדופו הס המצווח כי מצוה, שוס של

 רחבה קץ ראיפי פכלה ׳לכל וכמ״ש הגוף, בזה העולם בזה טעמם
 להבין אפשר אי אמיפייס הצדיקים קדושח וכן מאד׳. מצוופך
 ליוצרה, צורה מדמים הם כי מדרכינו, דרכיהם גבהו כי ולהשיג,
 וצריכין גשכלינו, דרכיהם כל להשיג אפשר ואי יפגרך, גו ונכללים
 כנ״ל, אמח בלא להאמונה שלימוח אין אבל אמונה. על רק לסמוך

 לאמונוח ליפול יכול אמפ בלא כי כלום, אינה אמח בלא אמונה כי
 ע״י האמונה עיקר כן על והבל. שטוח של לאמונוח כוזביוח,

 האמיפיח. הקדושה לאמונה זוכה האמח על שמספכל שמי אמח,
 גהאמונה ולהפפזק כוזביוח, מאמונוח להפרפק גו מאיר האמח כי

 זה. ענין נגיאור ׳אמת׳ ד״ה גילקוה״נ להלן ועי״ע האמיפיח. הקדושה

י שר א ה לבא אפ  פתח נליקו״ה(או״ח 3וכת אמת. י’עי אלא לאמונ

מבין, השכל שאין גמה הוא האמונה עיקר באמח כי -ג):3 ז,
הדבר שמבין מאפר אמונה, נקרא אינו מבין שהשכל במה כי

 ועל לאמונה. יבוא איך הדבר מבין שאינו מאפר כן ואס מדעפו,
 על להספכל האמיפייח, והצלפפו נפשו בפיקון ורוצה בקדקדו מוח לו שיש מי דעח, להבר ראוי כי אמח. ע״י הוא האמונה עיקר כן

 באמח שאומרים הלשונוח וכל פ״ו, לשקר אמח מיני כל להפוך יכולין ניצחון ע״י כי וקינטור, ניצחון גלי האמח בעין היטב היטב האמח
 נפש ועל עצמו על לחוס שרוצה מי אחד, כל צריך כן על אחד. הוא האמח ואעפ״כ ופכליח. קץ אין עד היפך אל מהיפך להפוך יכולין

 אח אם כי מטעה אינו אחד כל כי ח״ו, עצמו אח יטעה לבל הדורוח, כל סוף עד ממנו לצאח העפידין הדורוח כל ועל ובנופיו בניו
 שהאמח פכון, אלא כפיב לא כוננח לעד׳, פיכון אמח ׳שפח וכמ״ש קאי, לא ושקרא קאי קושטא כי לעולם׳, יקום אלקינו ׳ודבר עצמו,
 באמם כשמפלבש השקר שגס ואע״פ וכו׳. לרשע צדיק בין ידעו ואז האמח, יפקייס לבא ולעפיד המשיח בימוח כי להפקייס. עפיד
 האמח, ידעו בוודאי לעפיד כן אע״פ להשי״ח), הרבה ושוועה צעקה ע״י אס (כי אופן בשום כלל להבחין אפשר שאי עד כך, אומר
 כשרים ובאנשים האמח ובצדיקי בהשי״ח שלימה לאמונה לזכוח רוצה שכשהאדם וה^ל, הוא. היכן לאמיפו האמח יפוודע סוף כל וסוף

 שלימה, לאמונה יזכה בוודאי ואז באמם, האמח על יספכל רק כלל, עצמו אח יטעה ולא לאמיפו האמח על להספכל לו צריך באמח,
 למשל להאמין. לו שראוי בדעפו להבין יזכה לאמיפו האמח על יספכל אס כן אע״פ בדעפו, היטב הדבר להבין יזכה שלא אע״פ כי

 הפרטיוח וגהשגפפו פה ובעל גכפג השלום עליו רגינו משה ידי על הנפונה וגפורפו יפגרך גהשס להאמין הקדושה, האמונה בעיקר
 שנמצא עד בהם, נפפסו ישראל בני מגדולים שכמה עד והאפיקורסים, המחקרים של ונפסדוח זרוח דעוח כמה שיש פי על אף וכו',

 דעפא מהאי לשיזבן רחמנא ליצלן רחמנא במראה, היה האפון פי שפפיפח הגדולוח המקראוח אצל שנדפסיס המפרשים בספרי
 על והבל שטוח של כפירוח של זרוח דעוח אומרים וקצפם ליצלן, רחמנא מזה גדול אפיקורסוח ואין גמורה כפירה שהיא שבשפא,

 על להספכל שרוצה מי כן פי על אף אבל כלל, בהם להספכל לבלי שזוכה מי אשרי בספריהם, כמובא הנוראים, המופפים שאר
 הקדושה בהפורה כמבואר בגשמיוח, היו והמופפים הניסים שכל באמם וידע יבין לדור, מדור בידינו המקובל כפי לאמיפו האמח

א ומדרשים. וירושלמי בבלי וגפלמוד ובכפוביס ובנביאים ל מת. ידי על א  האמונה שפהא אפשר אי ד); ואמונה (אמת עצוה״מ3 יאר3ו א
 מגיעים עי״ז בהם, להאמין רק וצריך מבינם השכל שאין עניינים באופס ובהפבוננוח בהפעמקוח היינו אמח, ע״י אס כי אמיפיח

 הקדושה בחורה יפברך, בהשס היינו בשכל, מובנים שאינם אע״פ להאמין, וראוי כדאי עניינים באלו להרגיש וזוכים האמח, להבנח
 ענייני כל על וגס בשכל, זאח להבין אפשר אי שבפפילה הגס המצווח, ולקיום שמיס ליראח אנשים המעוררים אמיפייס ובצדיקים

 להאמין, וראוי כדאי אלו בדברים כי להרגשה יפברך בעז״ה מגיעים אמיפיח בהבטה אעפ״כ בפפילה, רבוח קושיוח מפעוררוח האמח
להאמין. אסור האמח צדיקי דעח פי ועל פורה פי על שאינם בעניינים אבל

הנחל ילקוט
ר אי ש א אפ נ ה ל חאווה איזה3 אוחז היה אס אפילו וודאי3 יותר, שכן מכל אדומים, אלף -מז)3י נ, שמעויו נלקו״ה(יו״ד 3ונפ אגזת. ע״י אלא לאמונ

 כתוף, הוא האמח התגלוח שלימות עיקר וז״ל: העגין, להנגפ יתודיפ הקדמה
 לעולת׳ אמת ׳השומר כחינח וזה וכו״. מראשיתו דכר אחרית 3'טו ככחינת

 אלא 3כחי לא כוננת לעד; חכון אמת ׳שפח כחינח לעולם; ה׳ ׳ואמת וכחיכ
 כדכרינו ומוכא הקדוש כזהר שאיתא כמו האמת, יתגלה לעתיד שגתוף תכון,

 גשום האמת לגלות אפשר אי הדגר כראשית כי שם. עיין אחר, כמקום
 כמו מיד. האמת להאדס מגלה הש׳׳י שאין מה הכתירה עיקר וזה אופן,
 כמה לזכותו ורכו אכיו שרוצים המעלה עצם יודע היה אס התינוק, למשל

 שלפי מחמת אך רגליו, ועל ידיו על להחדר רץ היה כודאי עימו, שלומדים
 מכית כורח הוא כן על הלימוד, ע״י שיזכה המעלה אמיתת רואה אינו דעתו

 מה הכא, עולם תענוגי כעיניו רואה היה אס יותר, הגדול אפילו וכן התפר.
 מן כורתיס הכל היו כודאי המצוה, עשיית וע״י העכירה עזיכת ע״י שיזכה

 הדמים, רתיחת ע״י שכא התאווה גוף ואפילו המצוה, אל ורצים העכירה
 עולם ושעשועי מתענוגי מאלף מלק שעיניו רואה היה אס מחכנול היה

 מתכמלת הגדולה התאוה שגס כחוש רואים הזה כעולם גס כי הכא,
מיד למעוף שיוכל רואה היה אס למשל כגון מזה. גדולה תאוה כשרואה

 אס שכן מכל כזה, רכ הון למעוף כמו ככל רץ והיה משליכה היה שהוא,
 אמד מלק לשמוע זוכה היה אס שכן וכל שכן מכל עתק, הון רואה היה

 הוא הכתירה עיקר אך וכו׳. וכו׳ לעתיד שיחער הניגון מקול ורככה מאלף
 דעת קענוח פשטיות כפי אדרכא, כתחילתו, האמת רואים שאין מתמת
 הוא ה׳ ועכודח וכו׳ ולשחות לאכול תענוג שזהו כאמת לו נדמה האדם,
 מחמת ה׳, עכודת כשכיל יגיעות לסכול שצריך נסיונו עיקר וזהו יגיעה.

 שאדרכא האמת, לו שיתגלה לכסוף יזכה דייקא ועי׳׳ז האמת, רואה שאין
 שיהיה כהכרח כתחילתו אכל ה׳. את לעכוד והתכלית, התענוג עיקר זהו

 ועי׳׳ז כחירה, לו ויהיה ויגיעה צער שיסכול כדי האמת, קצת ממנו נעלם
 קיכול עיקר שהוא לאמיתו, האמת התגלות שהוא טוג, השכר יקכל דייקא
 וגדולות, קטנות וההשגות הידיעות ככל וכן אגרא׳. צערא ׳לפוס כי השכר,

 הקושיות כל כי גדולות. יגיעות ע״י אס כי מיד האמת להשיג אפשר אי
 האמת, הצדיק על שקשה מה וכן הש״י, הנהגת על אדם גני לכמה שקשה
 מחמת הוא הכל המחקרים, ושל כעיניהס החכמים של הקושיות וכפרט
כי האמת, אל מתאווים הגדולים המחקרים גס כודאי כי שלהם. האמת

ערכים
וכינויים

צדק
 ׳צדק/ נקרא העונש יראת
 נקרא הרוממות ויראת

 לילך כשרוצה (...)׳אמונה׳.
 לו להיות צריך הישר, בדרך
 ובצדק צדק, הנקרא יראה
 תבל ישפוט ׳והוא כתיב

 מתעוררין לפיכך בצדק׳,
 אל כשבא אך הדינים, עליו

 היראה אל היינו האמת,
 הדינין כל אז אמונה, הנקרא
פז). (ליקו״מבשורשן נמתקין

 (ליקו״ה הקדושה הוא צדק

ו). ג, מזוזה

 (ספר צדק נקרא היסוד

ולילה). יום נקראים ד״ה הפליאה

 שנאמר צדק, נקרא הקבייה
 (בתי צדק׳ דובר ה׳ ׳אני

 דמעשה ברייתא ח״א, מדרשות

א). מרכבה

 שנאמר משה זה צדק
 עשה ה׳ ׳צדקת לג) (דברים

כז). ד, שמות בחיי וגו״(רבינו

 דרך התשובה התפשטות
 מן מתעגלים שהם המעגלים
 במלכות למטה עד השמאל

 מצד צדק נקראת שהיא
 לשער הגהות (של״ה הדין

פ). האותיות,

 המשפט ע״פ הנהגה יש
 ממונים שע״ז הקבוע,

 והוא והשרים, השופטים
 שנקרא התורה דין כפי

 יחליקו שהשופטים ׳משפט׳,
 בתוקפם והשרים המשפט,
 לקיים העם את יכריחו
 שלא הנהגה ויש הפם״ד.

 ניתן וזה הקבוע, הדין ע״פ
 ממשפטי לדונו המלך ביד

 מדין משונה שהוא המלוכה,
 הזמן לפי דן והוא התורה,
 נקרא וזה והנידונים, והענין
טו). ח, משלי (מלבי״ם׳צדק׳

אזור
 תיקון חגורה) (אזור, אבנט

 המידות (ספר הרהורים על

נט). הרהורים

 אמרו מתניו׳. אזור צדק’
 תלמיד ראית ׳אם רז״ל
 ונוטר נוקם שהוא חכם

 מחניך׳, על חגרהו כנחש,
 למשיח, חגורה בחינת היינו

 אזור צדק ׳והיה בו שנאמר
 ׳ויהון כתרגומו מתניו׳,
 ליה׳ םחור םחור צדיקיא
צג). (שיהר״ן

 חגורה, נקראת התפלה
 ׳והיה יא) (ישעיהשכתוב כמו
 ואמונה מתניו, אזור צדק
 ערלה (ליקו״ה חלציו׳ אזור

ג). ג,

 עיקר היא אמונה
 ׳לבש בבחינת ההתחזקות,

 ׳והיה בחינת התאזר׳, עז ה׳
 אזור ואמונה וגו׳ אזור צדק

 אחד כל צריך שזה חלציו׳,
 עליו להמשיך מישראל

 לאזור יום, בכל מחדש
 עצמו לחגור במתניו, אזור

 יתברך בה׳ שלימה באמונה
 להיות אמת, ובצדיקי

 ללחום מלחמה ערוך כגבור
 זה ועל יום, בכל ה׳ מלחמת

 ׳אוזר יום בכל מברכין אנו
 בחינת שזהו בגבורה׳, ישראל

 ישראל׳ אלקיך לקראת ׳הכון
יט). ה, בכור פדיון (ליקו״ה

 המלכות אל משל הוא אזור
 למעלה בת״ת המתייחדת

 ידבק ׳כאשר והוד. מנצח
 כו״, איש מתני אל האזור

 ת״ת, איש והוד, נצח המתנים
אזור). כג, (פרד״רמלכות אזור

 (קה״י, המלכות הוא אזור

אזור).

 מיוחד חגור הוא אזור
 והיה מתניו, את בו לחזק

 ציור והוא בחוזק, אוםרו
א). יג, ירמיה (מלבי״םהגבורה



ערכים
וכינויים

אמת
 על למשל אחה הוא אמת

 עליו כשאומרים כסף כלי
 האמת, הוא כסף כלי שהוא
 שהוא עליו כשאומרין אבל
 נמצא שקר. הוא זהב כלי

 כי אחד, הוא שהאמת
 רק אמת לומר אפשר אי

 יותר, לא כסף כלי שהוא
 כי הרבה, הוא השקר אבל

 זהב כלי שהוא לומר אפשר
 שמות ושאר נחושת וכלי

נא). (ליקו״מ

 הוא הנשמה אור עיקר
 אור עיקר שהוא אמת,

 שיש נשמה וכל המאיר,
 גדולה היא ביותר, אמת לה

 ביותר ומאירה ביותר
יג). ג, דיינים (ליקו״ה

 אמת נקרא בעצמו הקבייה
 אלקים ׳וה׳ י) (ירמיה שנא׳
ז). (תנדא״רוגו״ אמת

 פלסטרין בתורה דבר אין
 כל אלא שקר, של דבר ולא

 (ילקו״ש אמת היא התורה

שכא). רמז ירמיהו

 מוצא שאתה מקום בכל
 למידה הכוונה אמ״ת,

 מכל הכלולה הממוצעת
 (שערי הצדדין ומכל הפנים

ה-ו). אורה

 מ׳ים א׳ש אמת, פירוש
 שהאיקונים סוד זהו ת׳פארת.

 הכבוד בכסא חקוקים שלו
כו). יא, בראשית (רקנאטי

 כי נצחיית, פירושו אמת
 אמתי דבר הוא הנצחיות

 שער (של״ה אמתי קיום

טו). יצ״ט, האותיות

 עיקרית היא האמת מדת
 כל חותם וזהו תשובה, לבעל
טו). ח״א דבש (יערותדבריו

 סוף תוך ראש הוא אמת
 האל״ף, נקרא ׳ראש׳ כאמור.

 עצמו את שמקשר מה
 ומכניסו עולם של באלופו
 ׳תוך׳, הוא מ״ם בקרבו.
 סתום ׳מאמר חז״ל כמאמר
 התגלות כי פתוח׳, מאמר
 פתוח׳, ׳מאמר נקרא התורה

 דאורייתא נשמה כן גם ויש
 והנגלה הפנימיות, הוא

 התורה לבושי נקראים
 הן ׳והן כמ״ש תורה וגופי
 האדם וצריך תורה׳, גופי

 פנימיות אל עצמו את לדבק
 נקרא וזהו עסקו בעת התורה

 אחר שאף הוא ו׳סוף׳ תוך.
 לסוף וילך מלימודו שיקום

 במקום דהיינו המדריגות,
 הוא ושם דרכים, שני שיש

 סוף נקרא שזה הבחירה,
 יהיה והאותיות, המדריגות

 ב״ה בבורא כן גם מקושר
נצבים). פ׳ עינים (מאורובתורתו

 הכה זהו ומשפט, אמת
 הבריאה, כל המעמיד הפנימי

 הוא והמשפט שהאמת עד
 של והחיות והנפש הכה
 את ערך שה׳ ה׳, מעשה כלל

 וגוויה בגוף שתהיה הבריאה
 העיונים, בדברים האמת אל

 מציאת הבריאה ע״י שיכירו
 והאמונה ואחדותו ה׳

 בין המשפט ואל האמתיית,
 אמת אין ואם לחבירו, אדם

 חיות ואין כה אין ומשפט
 והמעשה הבריאה בכל ונפש

 בלא כגוף והיא שעשה,
ו). קיא, תהלים (מלבי״םנשמה

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

ה היינו צדק מונ ר כד וכוי א חב ת מת. בה א קו״ה(חו״מ ונהג א  צדקנו משיח שהוא אמח ע״י הוא הגאולה עיקר י-יא): ג, דיינים נלי
כמונא. משיח על רש״י שפירש וכו", יניאוני ינחוני המה ואמיחך אורך ׳שלח נמ״ש אמש, שנקרא נימינו נמהרה שינוא

 כוננת לעד', מיכון אמת ׳שפח וכמ״ש וכו״, מצמח מארן ׳אמת ימקייס אז כי נעולה, האמח לגלוח הוא משיח ניאת עיקר כי
 האמח, לנרר אפשר ואי האמת. שאצלו אומר ואחד אחד וכל עדרים עדרים נעשה והאמח גדול, נגלוח האמת עכשיו כי כמינ. לא
דמשער מה לפום חד לכל אם כי

דלים נצדק ו'כופמ יוכיח: אזניו אמונה שם, ואמת אמונה, היינו צדק היינו כי האמת. קצת להנין יכול נלניה

; בה אתחבר כד אתקריאת, מיעוט גחי' קדישא/ מלכוחא ׳צדק ת מ והכה ארץ לעמי נמישור והוכיח א
ימית קפתיו וברוח פיו בשבט ארץ צדק, נקראת היא כי כידוע. הירח
ופירש״י(שם): חלציו: אזור והאמונה מתניו אזור צדק והיה רשע: רוצים הס שאז כידוע, המיעוט בעת בה אחיזה להס כשיש

בו דבקים ליה, שחור שחור צדיקיא ויהון מסרו. אזור צדק והיה עיקר שזהו ח״ו, לשקר ולהפכו והצדק האמת מעט על להתגבר
 בהן שיחזיק והאמונה הצדק וכי. צמן והיה ביאר(שם): והמצו״ד כאזור.
ומחוזק. מזורז שהוא במתניו אזור החגור כאדם לחוזק, לו יהיו

 לשקר, ולהפכו המעט האמת מן לינוק השט״א של עשקיהס
 בשופו׳. מתקיים אינו בתחילתו, אמת בו שאין שקר ׳כל בבחי׳

שישתכל דהיינו באמת, צדק לחבר לראות אחד כל צריך אבל
 וזוכה אמונה׳ אתעבידת באמת צדק אתחברת ׳כד ואז באמת. הדיבור וידבר לאמיתו, להאמת רק עצמו וימשיך האמת על רק

עדיין. להשיגו זוכה שאינו האמת בעצם להאמין שלימה, לאמונה

הנחל• יילישוט
 כגון שהוא, כמו הדבר אמיתת להשיג הוא התכמה שעיקר גדול כלל זה

 שבאדם הדמים תהלוכת לידע או האמת, שהוא כמו הגלגלים הילוך לידע
 להשיג מאד מאד קשה אבל התכמות. בשאר בזה וכיוצא שהוא, כמו

 וכל שכן מכל בעצמם, מודים הם כאשר וטבעיית, בלימודיית אפילו האמת
 מתמת הכל שמקשין, הקושיות וכל אלקות. תקירות שהוא בעיונית שכן

 לא בער ׳איש אבל בהיפך, להיות שראוי להם נדמה שבדעתם האמת שכפי
 ולהבין להשיג אופן בשום אפשר ואי יתברך, מתשבותיו עמקו שמאוד יידע׳
 שזה באמת, כשמתתברת אמונה ע״י אם כי יתברך, והנהגתו אמיתתו בשכל

 ואבות משה בבתי׳ שהם אמיתיים צדיקים ע״י אם כי לזכות אפשר אי
 הזה עולם מתאוות עצמן שפירשו עד בתכלית, תאוותיהם ששברו העולם,
 האמונה דרכי להכניס וזכו באמת, אמיתתו והכירו שהשיגו עד לגמרי,

 אם כי לזכות לו אפשר אי נצתיים, לתיים לזכות שרוצה מי כן ועל בנו.
 אתתברת כד ׳צדק בבתי׳ אמת, ע״י זוכין ולאמונה וכנ״ל. אמונה ע״י

 לו שראוי יבין לאמיתו, האמת על להסתכל ירצה אס היינו וכו״. באמת
 שבכל אמת וכשרי ובצדיקי עבדו ובמשה בה׳ האמיתית האמונה להאמין

 אדרבא, הפתותה, בדעתו להשיג אפשר אי בוודאי האמת עצס כי דור.
 ובכבוד הזה ובעולם בתאוותיו משוקע שהוא מתמת להיפך לו נדמה

 קצת פניו ויתזיר לאמיתו, האמת אל דעתו יטה אס אך כך, כל וניצתון
 ה׳ יאיר הנצתי, תכליתו על לתשוב באמת לבו וישים הזה, עולם מתאוות

 הוא אמונה כי אחר). במקום מזה (כמבואר האמת היכן ויבין ויראה עיניו
 כן ואס אמונה, זה אין בדעתו שמבין מה כי מבין, שאינו במה רק

 דרכי לישראל ומאיר עמו, על מרתס יתברך ה׳ אך לאמונה. יבוא מהיכן
 אבל ירצו, אס ואמונה בהאמת לבתור כת להס שיש באופן האמונה,

 מאיר רק בתירה, שיהיה כדי בשלימות, האמת בתתילה מגלה אינו
 האמת על להסתכל שירצה למי להאמין כת שיהיה באופן קצת, האמת

 עוסק שהוא הש״י, דרך כן כי בזה. תלויה הגאולה ועיקר (...) לאמיתו.
 מקום לו מנית הוא אעפ״ה אך דרכים, בכמה האדם את לקרב ברתמיו

 ע״י שלימה, באמונה וכשמתתזק ובתירה, ניסיון בשביל קצת להסתפק
 מרתוק בו והאיר הש״י, שעשה התסדיס כל על האמת על שמסתכל

 אמיתי טוב לכל יזכה בוודאי האמת, היכן להודיעו דרכים בכמה רמזים
 לטעות מקום הש״י לו נותן לפרוש, תואנות לבקש ירצה אס אבל ונצתי,

 שיזכה קודם ביותר, מאד ועצומות גדולות יגיעות את״כ וצריך ויותר, יותר
 אל יזכה ולא העולם מן ליפטר שיכול עד ואולי, האי וכולי האמת, אל

 שיבוא עד גלגולים, בכמה ולהתגלגל שיסבול מה לסבול ויצטרך האמת,
 להשליך קל, ניסיון ע״י עתה בו לזכות בידו שהיה האמת, אל להתקרב

 עיקר תלויה ובזה (...) לאמיתו. האמת על ולהסתכל והניצתון הכבוד תאוות
 מראש תשורי ׳תבואי כמ״ש באמונה, תלויה הגאולה עיקר כי הגאולה,

 הנצתייס. תייך על לתוס תרצה אס היטב והבן כנ״ל. היינו אמנה׳,
ת אמונדן א רי ק ת ד א ר כ ב ח ת ת. בה א מ  ב, נידה (יו״ד בליקו״ה וכתב א

 שמבינים בדבר כי דעיס, תמים נפלאות היא אמונה ב-ג):
 במה הוא האמונה ועיקר אמונה, נקרא ואינו להאמין צריכין אין בהשכל

 באמת אך בזה. שיאמין לדעת יבוא מהיכן כן ואס בהשכל, מבינים שאין
 שיהיה האדם, בשכל כת הגדולה בתכמתו שברא דעיס, תמים נפלאות היא

 הרשימו כת ידי על לבד, באמונה ולהאמין דעתו ולסלק לצמצם כס לו
 לא דאיהו פי על ׳אף כי הדעת, הסתלקות לאתר אפילו בהדעת, שנשאר

 מבין אעפ״ה בשכלו, הדבר מבין שאינו פי על אף כי תזי׳, מזליה תזי
 מבין הוא האמת על להסתכל כשרוצה כי להאמין. לו שראוי מרתוק
 הדבר להבין אפשר שאי בעצמו זה מבין הוא כי להאמין, שצריכין בבירור

 אתתברת כד ׳צדק בתינת וזהו לבד. באמונה להאמין צריכין רק שכל, בשום
 אף היינו באמת. תלוי האמונה שעיקר היינו אמונה׳, אתעבידת אמת, בה
 האמת, על להסתכל כשירצה אעפ״ה כלל, בשכלו הדבר מבין שאינו פי על

 היא שאמונה והכלל, וכיוצא. ובהצדיקיס בה׳ להאמין לו שראוי מרתוק יבין
 לא כביכול יתברך ה׳ כי כולה, התורה כל ויסוד כולם העולמות כל יהוד
 האמונה, מדת את תתלה שברא עד עולם, שוס לברוא להתתיל יכול היה

 כלל. מבינו שאינו פי על אף בהאמת, להאמין בהשכל כת שיהיה דהיינו
! ד נ ו מ ת א א רי ק ת ר כד א ב ח ת ת. בה א מ  בליקו״ה כתב זה לענין וכדוגמא א

והקטגוריא המתלוקת בענין עכשיו כן וכמו ג): ז, פסח (או״ח

 האדם ירצה אס האמת, היכן יודע אתד שאין עד והיראים, הצדיקים שבין
 האמת לידע יזכה בוודאי עצמו, את יטעה ולא לאמיתו האמת על להסתכל

 לזכות כשרוצה היינו כנ״ל. באמת תלויה אמונה כי שלימה, לאמונה ויבא
 באמת תפץ ולהיות האמת, על רק להסתכל לו צריך שלימה, לאמונה

 ומכל תבירו, את לרמות ולבלי מפיו, שקר דבר שוס להוציא ולבלי תמיד,
 יבין ואז לאמתו, האמת על יסתכל רק עצמו, את להטעות שלא שכן

 פי על אף אמתייס, ובהצדיקיס יתברך בהשס להאמין לו ראוי שבוודאי
 יבין כן פי על אף אבל לתרצס, יכול שאינו ובלבולים קושיות כמה לו שיש

 שגס כך, הוא שהאמת יבין כי יתברך), (בהשס להאמין לו שראוי מרתוק
 פי על אף מאד, ונורא גדול מופת בעל זצוק״ל טוב שם הבעל היה בימינו

 לברכה, צדיק זכר טוב שם הבעל משבתי שמתלוצצים כופרים הרבה שיש
 מה על ותולקיס שלהם, ברשת נתפסו וצדיקים כשרים אנשים שכמה עד

 אומרים וקצת לברכה, זכרונו טוב שם הבעל שבתי ספר שהדפיסו
 הגדול, מכבודם ובמתילה להדפיסם, ראוי היה לא אבל אמת שהמופתים

 צריכים היו שלא שאומרים הכשרים של פתדס עיקר כי בזה, שגו הס גס
 אין זה בשביל אבל והמתנגדים, הכופרים ליצנות מתמת הוא להדפיסם,

 ודבר בהס, כיוצא ואלף הס ויאבדו באמת, מהתפץ האמת למנוע ראוי
 בשבתי הנדפסים הדברים רוב באמת כי יתבטל. אל תורה מדברי אתד

 העולם כל מספרים ככולם רובם לברכה, וקדוש צדיק זכר טוב שם הבעל
 לברכה וקדוש צדיק זכר טוב שם הבעל של הנוראים והמופתים מכבר,

 סיפר וכבר שמו. ותושבי השס יראי בין ובפרט העולם, בכל מפורסמים
 בשעת ברבים הכנסת בבית בפירוש ואמר תלמידיו, מגדולי אתד גדול צדיק

 ראינו שנדפסו, ממה יותר ז״ל האר״י שבתי נמצא לא שבאם הדרשה,
 האמת, הוא שעיקר והכלל הסיפור. זה כמפורסם מזה, יותר מרבינו אנתנו

 כנ״ל. שלימה לאמונה יזכה זה ידי ועל כנ״ל, לאמתו האמת על להסתכל
ו מ  ולקוחה, האמח מידח בביאור מוהרנ״ח האריך יב) ד, גילוח (יו״ד ובליקו״ה .1א

 איזה אדס יאמר אס אפילו כי אמת. הוא התכמות כל עיקר וז״ל:
 בודאי כן, אינו האמת אס כך, הדבר שיהיה שמתייב גדול, ושכל תכמה

 המתקריס תכמי כל ואפילו ושטות, טעות הוא אדרבא, כלל, תכמה אינו
 בתכמת למשל כמו הדבר. אמיתת להשיג הוא התכמה שעיקר מודים

 לאכול התולה זה צריך הרפואה תכמת שע״פ הרופא יאמר אס הרפואה,
 זאת ויונית מתוליו, ויתיה בודאי יתרפא זה וע״י ותריפיס, תזקיס דברים

 אדרבא, כן, אינו האמת אעפ״ה אס עמוקות, ותכמות ושכליות בראיות
 דייקא, רפואותיו ע״י ומת תוליו עליו הכביד רפואתו בדרכי שהלך התולה

 בודאי הנה רפואותיו, ע״י דייקא שמת את״כ בעיניהם ראו הרופאים וכל
 המית תכמתו ע״י שדייקא מאתר כלל, לתכמה נתשבת הדוקטור תכמת אין
 הדבר, אמיתת משיג שאינו זמן כל שבעולם, הדברים בכל וכן האדם. את

 לומדים שיש זאת, רואין הקדושה התורה בלימוד ואפילו כלל. תכמה אינו
 אבל גדול, בתריפות תוספות רש״י פירוש בגמרא גדול פשט שאומרים

 כן, אינו האמת שהפשט רואה לאמיתו האמת על שמסתכל מי אעפ״ה
 קובעין ואין הבל של פלפול הוא כי כלום, אינו כזה ותריפות פלפול בודאי
 ׳תדי ז״ל שאמרו ואע״פ בגמרא. האמת הפשט כפי אס כי כמותו, הלכה

 בהתורה האמת לכוון שרוצה לאמת, כוונתו אס היינו בפלפולא׳, קוב״ה
 אל זוכה אינו שעדיין אע״פ אזי האמת, להבין בשביל בה ומפלפל
 התורה כל כי הקדושה, בהתורה מהפלפול נתת להקב״ה יש האמת,

 בה ולפלפל לעיין דעתו שמכניסין מה וכל אמת, בתי׳ היא הקדושה
 וממשיך בתורה שעוסק מאתר אמת, נקרא הכל האמת, אל וכוונתו

 ז״ל אמרו זה ועל בשלימות. אליו זכה לא שעדיין רק האמת, אל עצמו
 עומד אדס שאין תורה, דברי ׳אלו וכו״, הזאת ׳והמכשלה פסוק על

 רק האמת, אל כוונתו שאין מי אבל בהס׳. נכשל כן אס אלא עליהם
 כדי וכו׳, רבי שיתקרי בשביל וגיאות, כבוד בשביל בתורה מפלפל הוא

 האמת, אל מכוונים שאינם הבל של פלפולים ואומר ולקנטר, להתיהר
 זוכה ואינו תכמתו, ע״י מהאמת שנוטה מאתר כלל, תכס זה אין בודאי
 בשאר להבדיל שכן מכל תכמתו. ע״י וההלכה הסוגיא אמיתת להבין

 אדרבא, בתכמתו, תועלת מה הרפואה אמיתת מכוון אינו שאס השכמות,
 התכמה עיקר התכמות בכל וכן הרעה, תכמתו ע״י אנשים ממית הוא

הדבר. אמיתת ולהבין להשיג דהינו אמת, הוא



יג נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
ה כ נז  להתקרב כלנו ו

 אמתיים להצדיקים
ת ל, בהתקךבו דו  ג

ע שמ׳ ך ול  ם ת תו
ה ש דו ק  וללמ׳ד ה

 הקדושים, םפריהם
 דבריהם כל את ולק.ים

 ושיחותיהם וקצותיהם
 בשלמות הקדושות

ת באמת מו מי ת ב  ו
ף ם כךצונ כךצונ  ו
 נזכה אשר עד הקדוש,

 אליך לשוב זה ידי על
 מהרה שלמה בתשובה

 שלם, ובלב באמת
 לבב ובטוב ״בשמחה

תכ־ל״ מר־ב קו״ לי ע). (

ת !קן מ  מכארו ג׳ אות וכסוף עתה, זה פס׳ מכיא רכינו חפצת. א

לדוד: מזמור למנצח א-ח): (נא, כתהליס הכתוכ לשון וזה כשלימות.
 כחכ!דף אלקיס חנני ?נע: כת אל נא כא?ר ניא3ה נמן אליו כנוא
 כי ו-מחכואמי(^הרני: מעוני גי5כנ הרג פ?עי: מסה רסמיף כרנ

 מרניד: נגדי וסנואמי אדע אני פ?עי
 כעיניף והרע חנןאפי לגדף לף

 אזכה כדנרף אצדק למען עאיאי
 ונחנוא חוללאי כעוון הן נאפנוף:
 נ^חוס חפלא אמת הן אמי: ,יחמאני
 המצו״ד פירש מודיעני: מכמה ונכומס

 שאמרו כמו סוללסי. געיו; הן (שס):
 הלא אמר, ולזה ע״ב). לא (נדה רז״ל

 העוון כדנר להמטיאני היצה״ר ני גנר מאוד לזה כעוון, ננראמי
 אמי. יהמפני ובסמא כה. ננראמי אשר העוון מעין הוא אשר

 הדנר ונפל נממא. היה ממני, כשנמענרה אמי, נשנממממה
 אף האמת נשרש להיות אמה חפץ הלא וכו׳. אמס הן כמ״ש:

 כי עם כממשנמו, אכי עשה יפה לא כן ואס הכליות, כמאשנות
 חכמה, הודעתני השמומיס נהכליות ונספוה. כפועל. חנוא לא

 רע ולזה נהכליות. החכמה תלויה האדם, כל כמות כמוני, ר״ל,
 החכמה, נניעת מקום ככליות, נעשה היא ני רעה, מחשכה מאוד
 זה מזמור פשע שגס וראה ודו״ק היצה״ר. ני הגדיל החמא גודל ולפי

והזיווג. הנישואין גשי׳ מיקון על שונג גכללופו

 ידי על אלא לאמת, לבא אפשר ואי ג
 ועל עצתם. בדרך וילך לצדיקים, התקרבות

 אמת. בו נחקק עצתם, מהם שמקבל ידי
 בשאתה חפצת, אמת הן נא) לפהליס במ״ש

תודיעני. חבמה ובסתום בטוחות אמת, חפץ

י א שר ו ת לבא אפ מ א א ל ת עייי אל רבו תק  וכפג לצדיקים. ה

רד גליקו״ה  לנו נתן אשר יתנרך ה' כרוך יג): ד, גילוח (י
 ככל לנו שולח כרחמיו והוא התועים, מן והנדילגו אמת מורת

 כי והאמוגה, האמת כגו מכנישיס ששש אמיתיים צדיקים דור
הס ידי על  שהם הקדושים דנרי

 כנו מכניקין הם לנושין, נתינת
 לקור לידע לאמיתו האמת חכמת

ת מאמונות  של מאמונות נוזניו
 נגלה שקריהם אשר והכל, שמות
 שאמונה פי על אף כי כל. לעין
 אף מנין, השכל שאין כדכר היא
 של האמת לכושי ידי על כן פי על

 לאמיתו, האמת ומנינים רואין זה ידי על האמיתיים, הצדיקים
 הצדיקים וכן וריק. הכל ונזנ שקר הוא שלהם שאמונות
מתס חנ  להכניס הקדושה להאמונה לנושין עושין הס הנפלאה, נ

 מכינין שאין פי על אף נהאמת להאמין הקדושה, האמונה כנו
הס ידי על כנו מאירין כי כשכל, אומו  שהס הקדושים דנרי

 זה ידי שעל לאמיתו, האמת על להשמכל לנושין, נתינת
 אחד, הוא האמת כי אחד. כל אצל הקדושה האמונה נתחזקה

 אמת ׳שפת שנאמר כמו אופן, נשום האמת לסתור אפשר ואי
 עצמם ידי על האמת כנו מאירין הצדיקים כי וכו", מיכון

כד ׳צדק כנתינת הקדושה, לאמונה זוכין זה ידי שעל הקדושה,
וכג״ל. אמונה׳ אמענידת אמת כה אתמכר

ך ל י  ע״פ רק הס כוודאי שעצומיהס האמת, צדיקי עצות כקיום כי נדמה כאשר נס ה): ואמונה (אמת נעצוה״מ ונהג עצתם. כררך ו
 נאמת כי כך. לו נדמה רק האמת, זו אין כי לכך, לחשוש לו אל המקיים, כנוד יתמעט או הפרנסה חלילה מקופח המורה,

 פי על ההנהגה כי רואים, אמיתית נהתנוננות אדרנה, אדרנה לכלום. מזיקה אינה אמת הצדיקי דעת וע״פ התורה ע״פ ההנהגה
 שהחזיק מה כלתי לאדם ישאר לא סוף סוף כי כרוחניות. ונפרט נגשמיות, אפילו גדולה טונה צופנת אמת צדיקי דעת פי ועל התורה

 המידות ככל התורה פי על ולהתנהג האמת, צדיקי ודעות עצות את לקייס חייניס כן על (...) האמת. צדיקי וכדעת התורה נקיוס עצמו
 פי על נוהגים ואין עצומיהס, מקיימים ואין האמת לצדיקי מקורניס כאשר כי נמניעות. התחשנות כלי דעתם, כפי ההנהגות וככל

 להאמין, כדאי דנריס כאלו ומרגיש מנין והוא כאדם, אמת נחקקת עצותיהם מקיימים כאשר אכל להמקרנות. נחשנ זה אין המורה,
י כוזנות. מאמונות ממרחק והוא ״ ן ; ם שמקבל ו ם מה ת צ ו נחקק ע מת. ג  כולו הוא הצדיק עצת כי לומר רוצה נ): ,0 נפל״פ ניאר א
 השכל טיפי נחי׳ הס הקדושים ועצותיו וצלול, זך נרור אמת נחי׳ הוא הקדושה והשגתו הצדיק של הקדוש השכל כי היינו אמת, זרע
 שזוכה זה כן ועל האמת. אור עצם נחי' שהם עמוקות, והשגות נפלאים ודרכים קדושים שכליות לו יש ועצות עצות ככל כוודאי ני שלו,

 עצתו, נדרך והולך העצה שמקנל נעצמו נזה אעפ״נ נזה, להצדיק שיש השכל עמקות עדיין מנין שאינו אע״פ הקדושה, עצמם לקנל
 ושכל ממוח נונעת שהיא אמת, זרע כולו שהוא העצה קדושת שע״י היינו הגאולה. תנוא ועי״ז האמונה, ונשלם אמת נו נחקק עי״ז

 ומתגעגע ומשתוקק האמת, מקדושת גדולה והארה התנוצצות ודעתו כלינו להרגיש שזוכה אמת, נו נחקק עי״ז אמת, כולו שהוא הצדיק
דקדושה. הדעת והארת התנוצצות עם אצלו כשלימות הוא האמונה וגס להאמין, נמה להכין שזוכה האמונה נשלם ועי״ז האמת, אל רק

ערכים
וכינויים

חקיקה(נחקק)
 מלשון הם חוקים לשון

 ציורי הם כי וציור, חקיקה
 מעלה של שכליים עניינים

יט). יט, ויקרא בחיי (רבינו

 הם, חקיקה מיני שני כי*
 רק שאינה חיצונה האחת

 השנית והחקיקה התחלה,
 הענין, בעומק חקיקה היא

 (פי׳ ונעלמת נםתרת חקיקה

יצירה). לספר עכו דמן הר״י

 היא הבריאה עולם
 מהויות יותר נגלית הריה

 שעדיין מפני אך האצילות,
 היא הדקות מן דקה היא

 (פרד״ר חקיקה בשם מכונה

ט). טז,

 הנתפש דבר הוא החקיקה
 כי מהרושם, יותר קצת

 והחקיקה נרגש אינו הרושם
 הצפורן כחגירת נרגשת
ט). טז, (פרד״ר

 שייך לא בזה חקיקה,
 כי פ׳ עיניים (מאור מחיקה

תשא).

 ומתדבק השורש אל כשבא
 בריאה נעשה מהזמן, למעלה
 לשון נקרא ולכן חדשה,
 אנוש', ׳חרט מלשון חרטה,

 (וחריטה) חקיקה שיעשה
ליקוטים). עינים (מאור

 הוי״ה, הוא הפנימי חיות
 ׳חוקת׳ ונקראת רשימה והיא

ורושם חקיקה לשון שהוא
חקת). פ׳ ושמש (מאור

חכמה מיליואי
ת ו ב ר ק ת ם ה קי ם. בדרך וילך לצדי ת צ  מצוס (תלד): החינוך בספר וכתב ע

 להתחבר שנצטוינו המורה, סכמי עה והדביקה הסברה
 ויורונו הנכבדות מצוותיה עמהס שנלמוד כדי התורה, חכמי עם ולהתדבק
 ׳ובו י) (דברים נאמר זה ועל מהם. מקובלים שהם בה האמתיות הדיעות
 ז״ל ואמרו בו/ ׳ולדבקה יא) (שס שנאמר אחר, במקום הציווי ונכפל תדבק׳,
 ד) (דברים כתיב והא בשכינה, לידבק לאדם לו אפשר וכי ע״ב), קי״א (כתובות

 ולתלמידיהם חכמים לתלמידי הדבק אלא הוא׳, אוכלה אש אלקיך ה׳ ׳כי
 לדעת שנלמוד כדי הוא, נגלה המצוה שורש (...) הוא. ברוך בו נדבק כאלו
 הנקבות וגם בזכרים, זמן, ובכל מקום בכל זו מצוה השם.ונוהגס דרכי
 ועובר ה׳. את לדעת שילמדו כדי חכמים, דברי לשמוע כן גם עליהן מצוה

 בטובתם ומשתדל אהבתם בליבו לקבוע עמהם מתחבר ואינו זה, על
 גדול ועונשו זה, עקה מבטל כן, לעשות בידו סיפק שיש בעיתים ותועלתם

 עמהם הרגיל שכל הנפשות, לתשועת חזק ויסוד התורה קיום הס כי מאד,
 חכמים את ׳הולך יג) (משלי אמר שלמה והמלך חוטא, הוא במהרה לא

 רגליהם׳. בעפר מתאבק ׳הוי פ״א) (אבות אמרו ז״ל ורבותינו יחכם׳,
ם התקרבות קי ם. בדדך וילך לצדי ת צ  זה לענין שהיסוד לומר ואפשר ע

 בין למשפט דבר ממך יפלא כי ח-יא): (יז, בדברים לנאמר שייך
 אל ועלית וקרנת בשעריך ריבת דברי לנגע נגע ובין לדין דין בין לדס דס

 אשר השפט ואל הלויס הכהניס אל ובאת בו: אלקיך ה׳ עחר אשר המקום
 פי על ועשית המשפט: דבר את לך והגידו ודרשת ההס בימים יהיה

דו אישר הדבר  ככל לעשות וישמרת ה׳ עחר אישר ההוא המקום מן לך עי
דו אישר הדבר מן תסור לא תעשה לך יארנרו אישר המשפט ועל יורוך אישר התורה פי על יורוך: אישר  ושמאל. ימין הרמב״ן(שס): וביאר ושמאל: ימין לך עי

 כאשר בעיניך פשוט והדבר טועים, שהם בליבך תחשוב אפילו ועניינו, רש״י. לשון ימין, שהוא שמאל על או שמאל שהוא ימין על לך אומר אס אפילו
 המצוה אותי צוה כך תאמר, אבל הזה, הנקי האיש אהרוג או הזה הגמור החלב אוכל איך תאמר ואל כמצוותם, תעשה לשמאלך, ימינך בין יודע אתה

 והצורך (...) יטעו. אפילו התורה, לי נתן דעתם משמעות ועל עחר, אשר במקום לפניו העומדים יורוני אשר ככל מצותיו בכל שאעשה המצות, על
 כמה התורה ותעשה המחלוקות ירבו והנה הנולדים, הדברים בכל הדעות ישתוו שלא הוא וידוע בכתב, לנו נתנה התורה כי מאד, גדול הזאת במצוה
 פירושו שקיבלו בין התורה, בפירוש לנו שיאמרו מה בכל עחר, אשר במקום ה׳ לפני העומד הגדול דין לבית שנשמע הדין, הכתוב לנו וחתך תורות,

 כמחליף בעיניך יהיה אפילו התורה, לנו נותן הוא שלהם הדעת על כי כונתה, או המקרא משמעות לפי כן שיאמרו או הגבורה, מפי ומשה עד מפי עד
 מן נשמרו לעולם חסידיו, את יעזוב ולא מקדשו, מישרתי על ה׳ רוח כי ימין, שהוא ימין על אומרים שהס לחשוב לך שיש שכן וכל בשמאל. הימין

להס׳. שמע ימין, שהוא שמאל ועל שמאל שהוא הימין על בעיניך מראין ׳אפילו קנד) (שופמיס ספרי ולשון המכשול. ומן הטעות

ה צ ה ע שי תו ם # ו  הקדושה, ובתורתו האמיתיים ובצדיקים יתברך בהשם הקדושה האמונה להאמין שצריבין מאליו יבין לאמיתו האמת על להםתבל האדם ירצה א
 רק וצריבין בשבל, להבין אפשר שאי רק בך, הוא שהאמת מרחוק יבין האמת בעין האמת על המתבלות ע״י בי שצריך, במו המגושם בשבלנו זה להבין אפשר שאי אע״פ

רשלימה באמונה להתחזק צו קי רמדבריהם ולשמאל לימין יטה ולא עצתם, בדרך וילך אמיתיים לצדיקים התקרבות ע״י אלא לאמת לבוא אפשר אי ז). ז, ליקו״ט ( צו קי ח). ז, ליקו״ט (

‘הנחל יליקוב
ם. בדרך וילך ת צ  הס הקדושות העצות ח): ז, פסח (ארח בליקרה וכתב ע

ובבהלה, בחפזון אינו עצה, שיש מקום בכל כי הדעת. ישוב ידי על
 איך בנפשו עצות לשות מחשבות לחשוב היטב, דעתו ליישב צריכין רק

 מה כל כלול שבזה (...) התכלית, אמיתת אל שיזכה באופן להתנהג,
 בוריו, על הקדוש הדין לברר כדי התורה, דברי בכל גדול בעיון שמעיינים

 בחינתו, כפי אמיתיים דאורייתא חידושין לחדש כדי באמת שמעיין מי או
 עולם מהבלי להנצל איך אמיתית, לעצה לזכות איך מחשבות שחושב מי או

 קדושות. עצות בחינת הוא זה שכל באמת, ה׳ לעבודת ולזכות הזה
ך ל י ם. בדרך ו ת צ  גדליה יעקב ר׳ הרה״ח בשם ז, (סימן יופי מכלל בספר ומובא ע

 רבינו בדרך לילך למעשה, לעובדה עצה לנו יש והנה זצ״ל): תפילינסקי
 יוס בכל התבודדות הכללית העצה את לקיים ובפרט גמור, בפשיטות ז״ל
 ולתפילה לאמונה ונזכה אמת, בנו יחקק זה ידי ועל תירוץ, שוס בלי

! מגלותינו. ולצאת בשלימות ר ת א ש ץ כ ת. חפ מ  (ב, בשיש״ק מסופר א
 מאכל ואכל השולחן על ביושבו בטעפליק, מוהרנ״ת בהיות פעס תרמת):
 ענהו ולא עצה, איזה מאנ״ש אחד אותו שאל ׳בארשט׳, מסלק העשוי

 נענה פעס. עוד ושאל ענהו, לא ושוב מוהרנ״ת, את שוב ושאל מוהרנ״ת,
 כף עוד לאכול אס לעצמי, עצות לשית יודע איני אס ואמר, מוהרנ״ת לו

 ומיד. תיכף לך אענה שכבר רוצה ואתה מספיק, כבר אולי כי לא, אס סלק
 שכשנשאל ז״ל מטולטשין נשקע ברבי הבחינו רסב): (ה, בשיש״ק מסופר ועוד

במקוה. לטבול קודם הלך בדבר, להחליט מוכרח שהיה עצה לאיזה



ערכים
וכינויים

ז אי שו נ
 המתקה, הוא הנישואין

 בחינת שמקבלת ידי על
 חכמה מבחינת תתאה חכמה
א). א, פו״ר (ליקו״העלאה

 לשון מקום בכל קיחה, לשון
ספרנישואין רג). החינוך (

 לשון שהוא נישואין לשון
 יפות (פנים וכבוד נשיאות

כ). יט, ויקרא

 התנשאות, מלשון נישואין
 מכל המעלות ברום להיותם

 (אוהב והנבראים הנאצלים

החודש). פ׳ ישראל

נחש
 הוא הנחש נשיכת עיקר

 בבחינת ועצלות, עצבות
 (ליקו״ם לחמו׳ עפר ׳ונחש

קפט).

 תשובות בעל רשע זה נחש
ב). כ, (ב״ר

 מחכמה חכמתו הנחש,
 ויהיו ד״ה הפליאה (ספר תתאה

ערומים). שניהם

 שם על ׳שרף׳ נקרא נחש
 בחיי (רבינו שורף שהארם

יז). מט, בראשית

 כל משם כי נחש, נקרא
 ניחושים של הטומאה כתות

 אדם, תולדות (של״ה וכישופים

כד). ישראל בית

 בגימטריא המלה עם ינחשי
 במה גדול רמז ויש ׳שטן׳.

 כי המלה, עם שהחשבון
 לומר, רצוני גרמה, ׳המלה׳
 חוה של שפתיה מילול

 קונה על שקר דיבת והוצאת
 אדם, תולדות (של״ה לזה גרם

כד). ישראל בית

 הזרה המחשבה נקרא נחש
עקב). פ׳ אפרים מחנה (דגל

 הוא דנוגה דכורא בחינת
 כלולים ובו נחש, בחינת

 דשמאלא ועשר דימינא עשר
נחש). (קה״י,

 מכל ערום היה יחנחש
 ששורשה לפי השדה׳, חיית

 תיבות ראשי נחש מחכמה.
 ש׳למעלה׳ ח׳כמה ׳נ׳ובלת

נחש). (קה״י,

 ׳הדרא הצדיקים בקברות
 להו ונעשה עכנא׳ להו

 תיבות ראשי נחש שומר,
 ח׳םידיו׳ נ׳פשות ׳ש׳ומר

נחש). (קה״י,

 שלא נתקן וחיילותיו נחש
 אדם, בדמות נראים יהיה

 וחיות, בהמות בדמות רק
 מתראים וחיילותיו ם״מ רק

 אך אדם, בדמות לפעמים
נחש). (קה״י,פגומים הם

 תפארת בחינת הוא נחש
 גבורה חםד וכולל דקליפה,
 חמור שור שהן דקליפה,

נחש). (קה״י,

T חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

ן י ל ב ק מ ש כ ת ו צו  ז, פסח (או״ח גליקו״ה וכחג מרשעים. ע
 העצות כל נמשנין הקדמוני הנחש מעצח ט-י):

 נאמת. ה׳ מענודת המרוחקים כמות מיני כל של שנעולס רעות
 שהיצר מה ומכמורות, ורשתות וחרמים המצודים כל נתינת וזהו
 יום, נכל האדם על פורש הרע
 לפעמי', הכינו ׳רשת שכתוב כמו

 ממנו אהלך זו שכתוב'כאורח וכמו
 האדם את מבלבל הוא ני לי׳. פח

 לרחקו נדי רעות כעצות עת בכל
 המרירות, עיקר וזהו יתנרך. מהשם

 קודם לשכול אדם כל שצריך מה
 אין כי נאמת. ה׳ לענודת שיזכה

 יודע כשאינו מזה גדול מרירות
ענודח ועיקר ונפרט להתנהג, איך בנפשו עצות לשית  אשר ה' נ

 שום שאין יודע אחד וכל האדם, של והסוף התכלית עיקר זה
 זעירין אכל חייו. ימי כל ה׳ נענודת לאחוז אם כי כעולם תכלית
 ואין חושך. מני ולשוב לסור איך אמתיות עצות שיודעיס אינון

 איש להיות שיזכה באופן להתנהג איך כנפשו עצות לשית יודעיס
 אנה ׳עד השלוס עליו המלך דוד זה על שצעק וכמו נאמת. כשר

 למי מאד ידוע וזה וכו״. יומם בלבני יגון בנפשי, עצות אשיח
 מרירות לסבול שצריך ה', נענודת ולכנוס חייו על לחוס שרוצה
 בחינתו. לפי נאמת לו כראוי אמיתית לעצה שזונה קודם גדול

ח חטיל נשואין וע״י ח וכמג זוהמא. כ אר ה( קו״ לי  ה): ז, פסח נ

 כוכבים העונדי של רעות העצות הם הנחש זוהמת
 של טונות שאינן עצות מיני כל וכן והרשעים, והאפיקורסים

 משם ונשתלשלין נמשנין כולם האמת, נקודת על החולקים כל
שזהו הנחש, זוהמת בחינת שהוא הקדמוני, הנחש עצת מנתינת

 בחינת הוא מהם, שמקבל העצות כי
 מרשעים, עצות וכשמקבלין וזיווג. נשואין

 הנחש בקליפה. נשואין בחינת הוא
 עצות נשואין, לשון ג) (נראשיח השיאני
 נשואין. בחינת הוא שקבלה, הנחש

זוהמא. בה הטיל נשואין, ידי ועל

ש ח ג  לעניינים מקושר הקדמון החטא ענין וכל מאחר השיאני. ה
 כנראשיח כדכחיג הפרשה, כלל אח הנאנו כן על כמאמר, שוניס

 אלקים ה׳ ע^ה אשר השדה ®ת מכל ערום הןה והנחש א-יג): (ג,
 הגן: עץ מכל תאכלו לא אלקים אמר כי אף האישה אל וייארנר

 ען מפרי הנחש אל האישה ותאמר
 בתוך אשר העץ ומפרי נאכל: הגן
 ממנו תאכלו לא אלקים אמר הגן
 וייאמר תמתון: פן בו פגעו ולא

 כי תמתון: מות לא האישה אל הנחש
 ממנו אכלכם ביום כי אליקים יידע

 כאליקים והייתם עיניכם ונפקחו
 טוב כי האישה וסרא ורע: טוב יידעי
 לעידם הוא תאוה וכי למאכל העץ

 עמה לאיישה גם ומתן ותאכל מפריו ופקח להשכיל העץ ונחמד
 עלה ויחפרו הם עירמם כי וידעו שניהם עי.?י ותפקחנה ויאכל:
 נגן מתהלך אלקים ה׳ קול את וישמעו חגירת: להם רעשו תאנה
 הגן: עץ בתוך אלקים ה׳ מפני ואשמו האדם ויתחבא היום לרוח

 קילף את וייאמר איכה: לו וייאמר האדם אל אלקים ה׳ ויקרא
 כי לף הגיד מי וייארנר ואחנא: אנכי עירם כי ואירא בגן קמעמי

 ויאמר אכלת: ממנו אכל לבלתי צויתיף אשר העץ המן אמה עירם
 ואיכל: העץ מן לי נתנה היא עמדי נפתה אישר האישה האדם
 הנחש האיקה ומאמר עשית זאת מה לאיקה אליקים ה׳ ויאמר

 הגירוי וז״ל: ׳השיאני״, המילה נניאור נמזרחי(שס) ודייק ואכל: השיאני
 כן', לעשות ׳שמשיאו ופירוש, מטעים, מדברים אלא בא אינו

 מטעהו פירושו, עצה', ׳משיאו שאמרו מה וכן כן. לעשות מטעהו
 ״ונמעמד נד״ה עי׳ נישואין׳ לשון ׳השיאני וכענין לו. הוגנת שאינה בעצה

חוה׳. על נחש ׳כשנא ד״ה שס רש״י נדנרי הסמוך, זוהמפן׳ פסקה סיני הר
כמובא, הראשון אדם חטא על שהיה מצרים גלות בחינת עיקר

הנחש). עצח נעקנוח (שנפגמה האמונה פגס על היחה מצריס לגלוח שהירידה א' נאוח לעיל למונא מקושרים והדנריס
 שניהם ׳ויהיו נאמר הראשון אדם חטא קודם וז״ל: זה, לענין יסודית הקדמה יא) ד, גילוח נליקו״ה(יו״ד 3וכח זוהפא. גה הטיל נשואין ו;ן״י

 אמת התחברות בבחינת רק זיווגם היה החטא קודם כי לבושין. שום עדיין אז היה שלא יתבוששו', ולא ואשתו האדם ערומים
 שנאחז והלאה מאז (...)אבל לבושין. שום צריכין היו ולא בושת, שום אז היה לא כן על כלל, אחרא הסטרא אחיזת שום בלי ואמונה,

 ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ׳ויעש בפרשה שם שכתוב כמו למלבושים, הוכרחו מאז והאמונה, האמת פגם בחינת שהיא הנחש, זוהמת בהם
 שום בלי והאמונה האמת אור לקבל יכולים היו רשעים, עצת שהם הנחש להעצת אחיזה היה שלא מקודם, כי וילבישם׳. עור כתנות

בהשורש באמת כי אמונה. ידי על הוא יתברך ידיעתו שאמיתת בעין עין רואין שהיו והאמונה, האמת את רואין הכל היו כי לבושים,

הנחל ילקוט
אני.  הנחש הצליח כיצד א) צ, רצה הושענא (או״ח צליקו״ה וכחצ השי

 אדה״ר של שלו הפגם עיקר ח״ל: הרעה, צעצחו וחוה אדם אח להמעוח
 וכו׳ תשור ׳לא בחי׳ שהוא פה, בעל תורה שהוא חכמים אמונת בבתי׳ היה
 לימין האמיתיים התורה דברי מפשט לשור שאשור דהיינו ושמאל/ ימין

 בו תגעו ׳ולא ואמרה הציווי, על הושיפו בתחילה וחוה אדם כי ושמאל.
 להחמיר רצה שבתחילה נמצא וכו׳. בו שנגעה עד דחפה ועי״ז וכו״,

 עד וכו׳ דחפה עי״ז ואח״כ לימין, ששר בחי׳ שזה הציווי, על ולהושיף
 השי״ת שציווה המצוה כי השי״ת. מצוות על ועברה לשמאל, לגמרי ששרה
 צריכין שהיו מה המצוה, של והפירוש שבכתב, תורה בחי׳ זה וחוה, לאדם
 עצת ע״י והם תושבע״פ. בחי׳ זה באמת, כראוי השי״ת דברי ולפרש להבין

 בחי׳ שהוא השי״ת דברי של האמת הפירוש מן אותם הטעה הנחש,
 שהוא חכמים באמונת שפגמו נמצא ולשמאל. לימין ששרו עד תושבע״פ,

 לימין לשור לבלי תשור׳, ׳לא בחי׳ הוא שהעיקר פה, שבעל תורה בחי׳
 עצות. לשון שהוא השיאני׳ ׳הנחש בחי׳ עצתם, נפגמה זה ידי ועל ולשמאל,

 פגום צלימוד עמהס עסק שהנחש א) ה, אחרונים ומיס צרהמ״ז (או״ח צליקו״ה כחצ וכן
גדולה ומרמה בערמה עליו בא הנחש כי ח״ל: לאמיחו, אמח שאינו ומקולקל
 חכם היה הראשון אדם כי כך. כל אותו שהטעה עד נפלא, ושכל חכמה בדרך מאד מאד ועמוק גדול לימוד והאדם האשה עם שלמד דהיינו כמובא,

 ליקו״מ (עי׳ נפולין מאלפין נפולה מתורה הנמשך הנ״ל לימוד ע״י אותו הטעה מאד, ערום שהיה הקדמוני הנחש אבל כידוע, נפלאה במעלה והיה גדול,
 אלקים אמר כי ׳אף להם ואמר הישר, בדרך להדריכם רוצה כאילו בדברים עמהם ונכנש וכו׳, וגרע הציווי על והושיף כאלה לימודים עימו ולמד כח),
 מיתה שאין ׳כשם להם ואמר כוזב, ודמיון בהיקש שקר של בלימוד אותם והטעה אח״כ גרע ועי״ז הציווי, על והושיף וכו״, הגן עץ מכל תאכלו לא

ש. באכילה׳. מיתה אין כן בנגיעה, ח והקושמים, המנחשים כל ח): ח, (ח״צ צליקו״מ ואיחא א׳), אות לעיל (עי׳ המצע חכמת צחי׳ ׳ניחוש׳ לשון נחש׳ הנ
 ת״צ (או״ח וצליקו״ה הנחש. זוהמת שהם ושקר, שטות של כוזביות באמונות אותם ומבלבל שמערב ומתוקן, מבורר שאינו המדמה כח ע״י הם כולם

 רק והקושמים. להמנחשים הולך היה להתנהג, איך לידע עצה לאיזה שצריך שמי עצות, בשביל הם והקושמים המנחשים כל כתצ: יא) ד, ותעניות
אמיתיים. מחכמים העצות כל ולקבל ה׳, עם תמים להיות רק והקושמים, מהמנחשים עצות מלקבל מוזהרים ישראל בני שאנחנו

ת ו צ ש. ע ח  ולהשתמש הזה העולם את לקחת היא ועצתו החול, בימי ששולט ורע טוב הדעת עץ קליפת הוא הנחש מוצא: ז) (שיעורים, נועם דרכי וצספר הנ
 האדם את מקרבים אין והתפילה התורה גם ואז לה׳, התקרבות בלי עניינים בהרבה למעשה להתנהג עצות עוד וכן האמונה, בלי בו ולעבור

וכו׳. ואמונה ה׳ קרבת בזה ולחפש ולהתפלל ללמוד יודע ולא ששוכח ליצלן, רחמנא להשי״ת

ה צ ה ע שי תו  האמת על ומתנגדים וחולקים רשעים עצת וכ״ש מכ״ש מאד, ומקולקלות רעות עצות הם ככולם שרוכם עם ההמון של מעצות מאד להתרחק צריך # ו
 מהאמת ומרחיקים הכרית פגם כחינת והם (...)הקדמוני, הנחש עצת כחינת היא עצתם כי ר״ל, והפגמים הקילקולים כל כאים מהם כי ויותר, יותר מהם להתרחק שצריכים
 עצתם שכל כדרכיהם ההולכים ואנשיהם אמת כצדקי עצמו את לדכק רק ושלום, חם עצתם אחר מלילך מאד להתרחק צריך כן על ישראל. לארץ ומלכוא הקדושה והאמונה

י). ז, ליקו״ט (קיצור כעולם ניםים ולעשות וא״י ותפלה ואמונה לאמת טוכ, לכל זוכה עצתם וע״י הכרית, תיקון כחינת אמת׳, זרע ׳כלה כחינת הם

חכמה מיליואי
י ״ ע ל נשואיץ ו ה הטי א. ב מ ה  ע״א): קצ רות, (מדרש חדש צזהר איתא וכך זו

 בה דאשתאב זוהמא וההוא בחוה, זוהמא בה הטיל נחש ההוא“
 ההוא ולנפקא ביה לאתכללא גופא ליה הוה ולא במעהא, מכשכשא הוה

 בההוא זוהמא ההוא איתערב עליה הראשון אדם שבא כיון לעלמא, רוחא
 ביה, אתכלילא במעהא דהוה וזוהמא בישא, רוחא לההוא גופא ועבד זרע,
 דהוו דעלמא אנשא בני שאר מכל שגי שניא, בדיוקנא לעלמא ונפק

 על נחש שבא ׳מלמד כג): הקדמה הגלגוליס, (שער האריז״ל וכתצ אבתריה.
 עד אחריו הבאים זרעו ועל האדם על וגם וכו״. זוהמא בה והטיל חוה

 באדה״ר כלולים אז היו שכולם לפי ממנה, ניצול אדם אין המשיח ימות
 בעטיו שמתו באותם אפילו הנשמות, שבכל השוה הצד וזהו כשחטא.

 ועי׳ הנזכר זוהמא הטלת בהם היה עצמס, מצד כלל חמאו ולא נחש של
 עצת היינו צארמית, עימא לשון ׳עמיו׳ המצאר ע״צ) (נה שצח צמס׳ רש״י צדצרי
 כל כי לעיל, כנזכר ביניהם הפרש ויש שוים, כולם לא האמנם, הנחש.
 כי ודע, אדה״ר. שחכןא החטא אל וקירובה מדריגתה כפי נפגמה נשמה

אדה״ר, שחטא מה זולת עצמו, בפני האדם שחוטא והעוונות החטאים כל

ם תרג מ ה

 צה הטיל הנחש אותו ^
 ואותה זוהמא, צחוה

 צה שנשאצה הזוהמא
 צמעיה, מכשכשת היתה

 הזוהמא לאותו היה ולא
 כדי צו להיכלל גוף

 הרעה הרוח אותו שיצא
 אדס שצא וכיון לעולם,

 אזי חוה על הראשון
 הזוהמא אותה נתערצה

 הזרע, צאותו הנחש של
 גוף עשה הוא ואזי

 ואותה רעה, הרוח לאותו
 צמעיה שהיתה הזוהמא

 ואזי צו, נכללה חוה של
 צצורה לעולם יצא הוא

 יותר ומאוסה, שנואה
 האדם צני שאר מכל

אחריו. שהיו שצעולס

ה ואני תפל

נו  יי עולם, של רבו
 אשר אמת, אלהים

 ודור דור בכל בנו נטעת
 הושיענו אמת, צדיקי

 הרבים, ברחמיך ורחמנו
 לצדיקי להתקרב וזכנו
 עצות מהם לקבל אמת

 נםור ולא אמתיות
 ושמאל, קין מךבריהם

 בדרך לילך נזכה רק
ת. עצתם תיו מ א  ה
 ותציל עלינו ותרחם

 חברתנו כל ואת אותנו
 בית עמך כל ואת

 ךשעים מעצת ישראל
 הנחש עצת שהם

ה ולא הקךמוני.  א־זן ק
 ולא כלל, לדבריהם

 להם נשמע ולא נאבה
 ךבריהם יכנםו ולא

 כלל. בלבנו ועצתם
 התועים, מן ותברילנו

 שום להם יהיה ולא
 אותנו, להטעות בח
 בעצות ושלום, הם

 ולא שלהם, ךעות
 תושיה. ידיהם תעשינה
 הרבים ברחמיך והצילנו

ת שקר מיני מכל  קעו
 אהר נלך ולא שבעולם,

 אלו של רעות עצות
 השקר את המהפים

 דברי ומהפכים באמת,
 ואקדים היים, אלהים

 דע, ולטוב טוב לדע
 ישראל את ומונעים

 על והנכון, האמת מךדך
 המהפכות עצותם ידי
 אשר את האמת, מן

 ואת הקלו, החמךת
 החמירו, הקלת אשר

 הם דהקת אשר את
 קדבת .קשר מקךבים,

 מהם ויש מדחקים. הם
 בעצמן, טעו אשר
 בעצמם יוךעים ואינם

 לאמתו, האמת את
 תמם, לפי מדברים והם

 ומזקת הפוכה ועצתם
 לעבוךתך. מאד לנו

 אתה עקם, של דבונו
 קפניך האמת, קעת
 תעלומות. כל עלו
 עקם חי יודע אתה

 חי. כל סתדי ותעלומות
ה ק  והצל בעזךתנו ק
 ידבקו שלא מהם, אותנו

 בלבנו רבדיהם ויכנםו
 ולא מהם לא כלל,

 מהמהם ולא מהמונם
ז). (ליקו״ת



המתרגם

 בנו אחא רב לו אמר '
 מה אשי, לרב רבא של

 אמר הגרים. עם היה
 פי על אף אשי, רב לו

 הר במעמד היו לא שהם
 שכתוב היה, מזלם שיני,

 עמנו פה ישנו אשר ׳את
מד  ה׳ לפני היום עו

איננו אשר ואת אלקינו
היום׳. עמנו פה

ם ישראל שי  הקדו
 והם אמת, זרע שהם
ע  שנמתקו קודש גז
ני, בהר ה סי ק ס פ  ונ
 הנחש, זוהמת כל מהם
 ממותקים, דיניהם כולם
ם כולם כן ועל  נכנסי

 הקדוש בקיום ונשרשים
 כדי ולילה, יומם של

 בכל. שלימים שיהיו
ת אבל מו או  קשה ב

ר בי הע ם ל ה  את מ
המא, עד ואפילו הזו

דורות. שלושה

טונחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 גלה מלכנו אבינו
 עלינו מלכותף כבוד

 והנשא והופע מהרה,
 עלינו והאיךה עלינו

 התוךה פני אור ברחמיף
 והצריקים הקדושה

 כבר כי האמתיים.
 עלינו להאיר התחלת

 מתן מיום הגדול אוךף
 ידי על הנה. עד תורה

 האמתיים הצדיקים כל
 משה מימות שהיו
 עד השלום עליו רבנו
 בעצם אבל הזה, היום

תנו מיו ש שכת ג  וח
 מאד המרבים עוונותינו

 שתרחם צריכים אנו
 גדול ברחמנות עלינו

 בא־פן ביותר ועצום
 עתה עלי גם שתאיר

 תוךתף אור עתה גם
, שה  ואור הקדו

 האמתיים הצדיקים
 כל ממני שיתבטלו עד

 והבליו הזה עולם תאות
 מעתה ואזכה לגמרי,
 באמת אליף לשוב

הטוב כרצונף ובתמים
קטו). (ליקו״ת

ד מ ע מ ג ה סיני הר ו  ע״א): (קמו בשבת כדאיתא זוהמתן. פסק
 על עמדו שלא מזוהמין, כוכבים עובדי מה מפני

 ישראל זוהמא, בה המיל סוה על נחש שבא שבשעה שיני, הר
 על עמדו שלא כוכבים עובדי זוהמתן, פשקה שיני הר על שעמדו

 יאמר זוהמתן. פשקה לא שיני הר
 סיני הר ובמעמד ל̂ר דרבא בריה אחא רב ליה

 רש״י עי׳ קמו. (שבת גב על אף ליה, אמר מאי. גרים

 דכתיב הוו, מזלייהו הוו, לא דאינהו
 אשר ואת אלקינו ה׳ לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר ׳את

 עצה לה כשנתן סוה. על נסש כשבא (שם): ופירש״י וגו". פה איננו
 לשון השיאני', ׳הנחש ג) (בראשיתדכתיב עליה, בא העץ, מן לאכול

 זוהמא. פשקה מהיכן שיני, הר על היו שלא מאי. רים3 נשואין.
 ונמהרו נתקדשו שיני הר על שעמדו וכל בשיני, הוו. מזלייהו

 קדישין ישראל ע״ב): יד בזהר(ויקרא, איתא וכן מום. מכל ונתרפאו
 כל מנייהו ואתפשק דשיני, במורא דאתבשמו גזעא דקשומ, זרעא

 דיומם קדישא בקיימא עיילי וכלהו מתבשמין, כלהו זוהמא,
 מנייהו למעבר קשיא באומות אבל בכלא. שלמים למהוי ולילה,

 כלהו (שם): מדבש המתוק ופירש דרין. תלת עד ואפילו זוהמא,

 ולילה. ליומה קדישא בקיימא בחשד. דיניהם כל נמתקו כי מסבשמין.
 בגוים באומות. ולילה׳. יומם ׳בריתי הנקרא קודש בברית

 וז״ל: עצתם, אבדו בעגל שבתמאס אימא ג) (ת, ובשהש״ר המתגיירים.

 א) (משלי שנאמר בשיני, להם שנתנה מובה עצה אבדו יוחנן, א׳׳ר
 עצה ׳לי ת) (שם שנאמר תורה, אלא עצה ואין עצתי׳, כל ׳ותפרעו
 אמת אם בזה, לדקדק יש גרושין: בספר הרמ״ק וכתב ותושיה'.
 נתעוררה היאך הקליפה, כת ובימלו זוהמתן פשקה שישראל

 כי אמר ולזה (...) וכל. מכל נתבמלה לא ולמה בעגל, וחמאו
 רוב קיום שם כי הקדושה, בארץ הוא ישראל שלימות עיקר

 זה כל עם שיני, הר במעמד זוהמתן פשקה אם ואף המצוות.
 תורה ומתן (...) לארץ, כנישתם עד בשלימותה שכינה נשלמה לא

 מן שהיו רב, ערב מצד הקליפה נתעוררה ולכן לא״י לכניסתם קלס
 בתי׳ ישראל ארץ לענין זאת לקשר ראה דבריו פי ועל כנודע. הקליפה

 ערב בתי׳ האפיקורסים היפך העצה, נשלמת ידה שעל א׳) אות (לעיל אמונה
שוב. הזוהמא מתעוררת ידם שעל רב

 זוהמתן פסקה
קבלו שם כי שס),

 נחינמ הם ואמונה אמת שורש כי ננ״ל, חד כולא ואמונה אמח
 עד הידיעה, נמכליח האמח שהשיגו נדע, דלא הידיעה מכליח
 אפשר שאי ימכרו, אלקומו אמימח גרורה כידיעה וידעו שראו
 דכריס כמה יש עמה גס כי אמונה. ידי על אס כי ממנו לידע

 ככירור אומס יודעיס אדס שכני
 יודעים שאינם פי על אף כן, שהוא
זאמ, להמהוומ יוכל איך שכל כשום

 וכמו כולה. הכריאה כל הוא כן כי
 מניעמ על השכל מחסרון ראיה שאין מודים, כעצמן שהמחקרים

 כשכל. ואח מכינים שאין מחמח נמנע הדכר שכוודאי לומר הדכר,
 כעיניס, אומס רואין היינו לא שאס דכריס כמה רואין אנו כי

 כן פי על ואף אופן, כשום כשכל אומס מכינים היינו לא כוודאי
 כמדכר שנולד ממי המשל שמכיאים וכמו כן. שהוא רואין אנו

 שכיאחו לו מספרים היו אס ונקכה, זכר מעולס ראה ולא שמס
 אדם כמעי שהיחה סרוחה מיפה ידי על נמשך הוייחו וכל לעולס
 הדכר מכחיש היה כוודאי וכו׳, ומסוגר סגור חדשים משעה

 כזה זר דכר כמציאוח שיהיה אפשר איך מאד, זה על ומלעיג
 אין שכעולס הדכריס וכל כן. שהוא רואין אנו כן פי על ואף וכו׳.
 איך שכל כשום להכין אפשר אי כוודאי כי מחייכם, שכל שוס

 פירוח הרכה כך כל עם כזה, גדול אילן אחד מגרעין נעשה
 הרכה, גרעינים יש ופרי פרי ומכל הרכה, שנים ממנו שגדלים

 פרמי ככל וכן כאלה, אילנוח עוד לימע יכולין וגרעין גרעין שמכל
 גדלו מה וכו׳ ה׳ מעשיך רכו ׳מה דוד שאמר כמו הכריאה,

 כלי כעינינו שראינו הנוראים המופמיס שכן מכל ה״. מעשיך
 נמצא וכו׳. והכאר המן וירידח סוף ים קריעח כמו שיעור,

 זה ידי שעל כשכל, מכין שאינו דכר כעיניו לראוח יכול שהאדס
 האמח ידיעח הימה הקדמון החמא וקודס כאמונה. להחחזק מוכרח
 אס כי לידע אפשר שאי יודעין שהיו עד הכירור, כחכליח כרורה

 אחד שניהס ואמונה אמח כהשורש כאמח כי אמונה, ידי על
 כהס, הנחש עצח שנאחז החמא אחר אכל כנ״ל, האחדוח כמכליח

 אס כי והאמונה, האמה אור לקכל עמה אפשר אי זה ידי על
 משה לנו שנמן המורה כלל כחינח שהם הרכה, לכושין ידי על

וכן דרכנן. חלוקא כסוד לכושין ככמה שנחלגשה השלוס, עליו רכינו
 דרכי לנו ומגארין מחדשין דור שככל שהצדיקים חורה, החידושי כל

 על אס כי והאמונה, האמח לקכל אפשר שאי היינו אמונה׳, מצוומיך וכמיכ'כל אמח', ׳מורח שכמוכ כמו ואמונה אמח שעיקרה המורה,
 לנו, מגלים שהצדיקים המורוח וכל החידושים כל כי הנפלאוח. מורמס חידושי ידי על לנו מכאריס שהצדיקים והקדמוח לכושין כמה ידי

 להכניס כדי וסיכוכיס הקדמוח כמו הס דכריהס וכל פעמים, כמה לכרכה זכרונו רכינו כדכרי כמוכן אמונה, כנו להמשיך כשכיל הכל
 אחר שנמהוו שכעולס המלכושיס כל נמשכים ומשם והאמונה, האמח אח כהס שמלכישיס לכושין כחינח והס כאמח, שלימה אמונה כנו

 הלכושיס כי ושלום, חס אומס לפגום ואמונה כהאמח להמאחז הרשעים, עצח הנחש לזוהמח כח יהיה שלא כדי גדול מיקון שהם החמא,
כמוכא. וכו' מכינה שנמשך החשמל מסוד נמשכים הלכושים כי והאמונה, האמח אל מלהחקרכ אוחם ומרחקים כיניהם מפסיקים

חכמה מילואי
 יזנואו. ערך כפי הנפש, וזוהמת קליפה עליו ממשיך שהאדם הוא ודאי

 מעליו לדפוס יכול המשוכה ע״י כי האדם, נפשונס פלוי הכל האמנה,
 גדולים. פנואים הם אם אפילו פנואמיו, ע״י נו שנדנקה ההיא הזוהמה

 פלוי אינו אדה״ר, מנןא כאשר הנשמוס בכל שנדבקה והקליפה הזוהמה אבל
 המיתה. ע״י ההוא הפגם יתוקן ואת״כ למות, הוא ומוכרת בתשובה,

 זה, כל עם עוונו, לו ונתכפר אדה״ר תשובת גם קבל שהקנ״ה ואע״ת
 אתר אלא ממנו ונפרד הושר לא כישתמא, בו שנדבק והקליפה הזוהמה
 שפקרו האפיקורסים סיבת עיקר הנה, כפג: טס דגש(ס״א, וגיערום המיתה.
 לאמר זוהמה בה המיל שנתש הראשון אדם ממא מפמת הוא (...) המינים

נמש. של ארסו וזהו באלקים', ׳והייתם ג) (גיאשיש

הנחל ילקוט
ד מ ל מ ב  כיצד ד) ד, סוה״מ (או״ש גלקו״ה וגיאר זוהמתן. פסקה סיני הר ו

וז״ל: סיני, הר מעמד לאחר גס בעמ״י הנחש זוהמח נשארה זאח בכל
 נפשקה כי עוד, להתעורר להשט״א כת יהיה שלא באופן היה התורה נתינת

 פשוק על רז״ל שדרשו כמו וכו״, אתם אלקיס אמרתי ׳אני וכמ״ש זוהמתן
 הערב ע״י להרע עצה לעצמו והמציא הבע״ד התתכס אעפ״כ אבל וכו׳. זה

 מבתי׳ כי העגל. בתטא אותם שהטעו עד בישראל התגרו והס (...) רב,
 מקנאת אדרבא לבד, מישראל רק הזוהמא, נפשקה לא בודאי רב ערב

 התגרה לגמרי, שיכלה וכמעט זוהמתן שפשקה שראה ישראל על הבע״ד
 שהשיתו עד לגמרי, שכפרו עד ביותר זוהמתן תלאת ועורר רב הערב ע״י
גדול כת לו יש בתירה, הבעל שהאדם במ״א מבואר כבר כי ישראל. את גס

ערכים
וכינויים

 / זוהמא
הנחש זוהמת

 סערה, רוח היא זוהנזא
 כסיל אשת שטות, רוח

יג). ברית (ליקו״ע

 עבדות בחינת זוהנזא
יח). ה, ציצית (ליקו״הושינה

 אמו ממעי כשנולד אדם, כל
 הזאת, הזוהמא אחיזת בו יש

 יחמתני ׳ובחטא בבחינת
 אלו כל נמשכין ומשם אמי',

 של והסברות הבלבולים
 ומונעין המבלבלין שטות,

 החיים מדרך האדם את
ב). ה, ביצים (ליקו״ה

 הרע, היצר הוא הזוהנזא
 השכל, התבוננות בבחינת

 (ליקו״ה השכל את שמבלבל

ב). ד, הקן שילוח

 סוד בו נמשך הזה העולם
 חוה, על שבא הנחש זוהמת

 ההיא הזוהמא ובסיבת
 וזרעו. לאדם מיתה נקנסה

 משך יתעלה השם בראות כי
 בעולם המתפשטת הטומאה

 לכלותם כוונתו תמיד,
 כך ומפני כוחם, ולהתיש
 ונפסדים כלים הגופים

 וכשתכלה קיום. להם ואין
 הטומאה ורוח הזוהמא,

 ה׳ הנה הארז, מן תעבור
 בלתי עולמו יחדש יתעלה
 שוכני ויקיז אחרת׳ זוהמא

 קדושים וסיבתו בכוחו עפר
 ה׳ וישמח עליון, משרתי
 כוונת שהיתה כמו במעשיו
 (רקנאטי בתחילה הבריאה

כד). ג, בראשית

 מבחינת היא הזוהנזא
 בחומר דבקה והיא המיתה
 בחלק גם ומה ובנפש,
 (אלשיך הגוף עם הנשאר

א). כא, ויקרא

 בקלקול שהעולם עוד כל
 והקליפה, הנחש מזוהמת

 מתיחדים הנאצלים אין
 מתגלה, אלקותו ואין כראוי

 ישראל בני בעם והידיעה
 משמים ירחם עד תמה, ספה
 נחש מזוהמת העולם ויצא

 יחזור ואז כראוי, ויתוקן
 ויתגלה תיקונו, אל העולם

 כהוגן בתחתונים אלקותו
 יוסיפו אדם ובני וכשורה,

).1 ב, (פרד״רבידיעתו אומץ

 נחש זוהמת אחיזת עיקר
 דעשיה בנפש היא באדה״ר,

לג). הקדמה הגלגולים (שער

 דעת ידעו התחייה בזמן
 יסור כי ה׳, את שלימה
 זוהמת והיא המבדיל המסך
 אשר הרע, יצר בסיבת הנחש

 מלדעת ויכשלו יבערו בו
 הגדול, השם את ומהכיר

 בהסתלק התחייה ובזמן
 ה׳ את הדעת תרבה המונע
 (עבודת מכסים׳ לים ׳כמים

לט). ח״ב הקודש

 אע״פ כן ועל בעצמו, מהבע״ד יותר האדס, את ולהתטיא ולהדית להשית
 גדולה. תטאה התטיאס בתירה, בעלי אדס בני שהס רב הערב ע״י אבל זוהמתן, פשקה כי להתטיאס, ישראל על כת אז לו היה לא שהבע״ד
U pD S .המתן  מוות׳, יורדות ׳רגליה בבתי׳ להתיצוניס, אתיזה בהס יש בתול ח״ל: קודש, שבת בכל האדס על נמשכות האמיתיות שהעצות (ז) דשבתא ביקרא וכתב זו

רגלין, בתי׳ שהס העצות עולין בשבת אבל ליצלן. רתמנא הנתש עצת רשעיס עצת בתי׳ נמשך שמשס בהעצות, ת״ו להנתש אתיזה אז שיש היינו
 שעולין היינו רגליך׳, משבת תשוב ׳אס בתינת שזה כנ״ל, אמת׳ זרע ׳כלה בבתי׳ שיהיה העצות נתתקנין ואז עילאה, התכמה הארת קדושת עליהס ונמשך
 הוא הזיווג קדושת עיקר כן ועל דקדושה. וזיווג נישואין בתי׳ הס דקדושה ועצות כנ״ל. אמת תיבות ראשי משבת׳ תשוב ׳אס רגלין, בתינת שהס העצות
 תרי״ג וקבלו זוהמתן פשקה שאז שיני, הר ומעמד וכו״. אמת׳ זרע ׳כלה כתוב דא ׳ועל שבת של זיווג בענין ע״ב פ״ט יתרו זוהר ועיין כידוע, בשבת
ראשון ביוס מתענין היו לא מעמד ואנשי השבת, אתר כת תלישות להאדס יש רוב ע״פ כן ועל פח), (שבת רז״ל כמאמר בשבת שהיה מודיס הכל עטין,

בשבת תלוי הגאולה עיקר כן ועל זוגך׳. בן יהיה ישראל ׳כנשת לשבת שאמרו רז״ל אמרו כן ועל כת. שמתיש דקדושה זיווג בשי׳ הוא שבת כי זה, מתמת
נגאלין׳. מיד שבתות, שתי ישראל שמרו ׳אלמלי רז״ל שאמרו וכמו יז) (ירמיה כמבואר,

תבזה אמונתו ותתחזק יום, בכל סיני הר מעמד יזכור סיני הר מעמל / סיני הר בי ולא ליחידים, מסורה שהיתה ראשונים של מתורתם יותר לקהל, הגבורה מפי הלכה בו שנתחדשה לנו, חביב סיני הר מעמד א). או״ח יוסף (
כלימצרים גילולי מן וכל מכל יצאו ועי״ז ית׳, אלהותו על לישראל גדול מופת היה סיני הר מעמד הרקיעים). מאמר מפאנו, (רמ״עמלאך ע״י אלא אליה זכו  ב׳ שהם וצורה, מחומר המורכב אדם בחי׳ הוא סיני׳ ׳הר תואר יא). ג, שמות יקר (

 ישראל, עם האמיתי והייחוד החופה הוא סיני הר בהר). פ׳ (תוי״י׳סיני׳ בחי׳ שהוא קדושה, לדברי ומתאווה חומד הקדושה, מצד שהיא והנשמה ׳הר׳, בחי׳ שהוא וגאוה, וכבוד עושר ומתאווה חומד הקליפה, מצד שהוא החומר כי הפכים.
פניםנקיים שבעה כנגד הם התורה, קבלת עד מצרים מיציאת שבועות שבעה כי צז) (אמורבזהר אמר לכך כבשן). (קה״י,מלכות הוא סיני הר לד). כז, ויקרא יפות (

ה מ הכ ת ה  היווני
 וכל בעולם שנתפשטה

 מן נאחזות החכמות, אלו
 חכמה של הטופרא הזוהמא

 שמקורה ולפי אחרונה,
 זרה היא ההיא, הזוהמא
 (עבודת הקדוש לעם ואסורה

יט). ח״ג הקודש

 של זוהמא קצת בו היה נה
 ׳נחש׳, של ׳נח׳ בו ויש נחש
 האדמה׳ ׳איש נקרא ולכן

נח). פ׳ ראובני (ילקוט



ערכים
וכינויים

 עיטיז תריייג
דקדושה

 וענפיהם מצוות התרי״ג כל
 המצוות וכל ופרטיהם,

 הדקדוקים וכל דרבנן
 של הקדושים והמנהגים

 הכל ובפרט, בכלל ישראל
 לזכות עצות בחינת הוא

 יתברך אותו ולהכיר לדעת
טו). ג, גיטין (ליקו״ה

 רדפו שלא לאותן להם אוי*
 התורה, ידיעת עיקר לדעת

 עצה הם מצוות תרי״ג כל כי
 וכל העליונה, מהמרכבה

 אדם של והאברים הגידין
 רוחני כח להם יש כולם

 מהם באחד הפוגם כנגדם,
 ודע עליו. הרוכב בכת פוגם

 נחלקים הש״י מצות כל כי
 מצוה וכל רבים, לחלקים

 מהצורה אחד וענף אבר הוא
 כל ובתשלום העליונה,

 עליון האדם נמצא התורה
 םפירה שאין ודע שלם.

 להם שאין מהםפירות
 הםמוכה עם וחיבור תיקון

 נעשו כולם וכשיתחברו לה,
 ד״ה הקנה (ספר אחת צורה

וכוונותיה). מילה סוד

 מקום עיטין, תריייג
 עליונים, בעולמות רמיזתם

 מקום לה יש מהנה אחת וכל
 (אור עליונים באורות מוצא

בראשית). פ׳ המאיר

 לישראל נתן הקבייה
 מצות, תרי״ג שהיא התורה
 ושם״ה עשה מצות רמ״ח
 ונקראים תעשה, לא מצות

 עיטין', ׳תרי״ג בזוה״ק
 יבא ידם שעל עצות דהיינו
 בוראו את להכיר האדם
יתרו). פ׳ ושמש (מאור

 הגרירות הם הן המצוות
 תרי״ג אחרא, הםטרא עבור
גדר). (קה״י,טבין עטין

 והן תרי״ג הן המצות כלל
 מימינא רמ״ח וגבורה, מחםד
זורע). (קה״י,משמאלא ושם״ה

 םולמות הם המצוות
 האדם ידלה שבם ושליבות,

 לחזות ויראה החיים, ממקור
י). לו, תהלים (מלבי״םה׳ באור

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחלטז

 עיטין תרי״ג
, ( נ ״  והיתה ע

נקרא ולמה
י (נרכור! כ

עצה
סא.)

ג ״ י ר לה); ה, פחומין עירוני (או״ס נליקו״ה ונפג דקדושה. עיטין ת
דאורייתא, עימין פרי״ג גחי׳ עצות, נקראים המצוות נל

 ת״ו עכירות ולהיפך עי״ז. יתנרך אלקותו להשיג עצות שהם היינו
 יתנרך, אותו להכיר איך עצה יודעי! אין שעי״ז העצות, פגם הס

 ת״ו יתנרך ממנו מתרתקין אדרנא
 כוזניות ואמונות לכפירות ונופלים

 כמו והעכירה, הפגם כפי ת״ו
 הישן הא״כ כספר ז״ל רכינו שכתכ
 'הפשע כב) אמונה המידות (ספר

׳כי כחי׳ וזה כאדם׳. כפירה מכנים
 אלקיכס׳. לכי! כיניכס מכדילין היו עוונותיכם אס

ג ״ י ר ה. עיטין ת ש ח ק  התורה כל יג): ז, פספ נליקו״ה(או״פ ונפג ד
 עצה ׳לי שכתוכ כמו עצות, כחינת הס ככלל וההלכות

 הדין, לכרר יכולין וכשאין דאורייתא. עיטין פרי״ג כחינת וחושיה׳,
 שאין כחינת זהו כשלימות, תפילין של דין איזה יודעין שאין למשל
 שכל נמצא, כשלימות. תפילין מצות שהוא הזאת העצה לכרר יכולין

 שצריכין העצה, מרירות כחינת הס ההלכות של והשומרות הקושיות
 כירור כחינת שהיא העצה, שמכררין קודם גדול מרירות לסכול

 כפרטי העצות כל כן וכמו המורה. ומצוות דיני כירור ההלכה,
 כתרי״ג כלולין שכולם ה׳, כעכודת ואחד אחד כל שצריך פרטיות

 כשלימות, העצה כירור לידע זוכה האדם כשאין דאורייתא, עיטין
 וכו׳, כחומר כקושיא, קשה, כעכודה חייהם את ׳וימררו כחינת זהו

 המלך דוד פתח כן ועל כנ״ל. אחד הכל כי וכו״ שמעממא כליכון
 האלו רעות מעצות להנצל שזוכה מי כשכח ספרו, את השלום עליו

 אשר האיש ׳אשרי שכמוכ כמו האמת, על והחולקים הרשעים של
 שמשכח שכספרו הראשון שהשכח הרי וכו״. רשעים כעצת הלך לא
 רשעים כעצת לילך לכלי שזכו מה הוא הכשרים, הצדיקים את

 שהס הרעות מעצמם להנצל העיקר, זהו כי האמת, מן המרחקים
 אמת, צדיקי של קדושות עצות לקכל זוכין זה ידי שעל הנחש, עצת

 לאמת זוכין זה ידי שעל דאורייתא, עיטין מרי״ג כחינת שהם
כנ״ל. וכו׳ הגאולה עיקר זה ידי שעל ואמונה,

ג ״ י ר שה. עיטין ת  כל יד): ד, ופעניופ פ״נ (או"פ נליקו״ה וכפנ דקח
 כגלות שנופלים מה וכל יותר נמוכה שהמדרגה מה

 מעלת וזהו משס, לצאת יומר עמוקות עצות צריכין שם יומר,
 הזה השפל כעולם הוא שהאדם מחמת המלאכים, כל על האדם

להציל לנפשו עצה לימן פעם ככל שצריך כאלה, רחוקים כמקומות

ה ש ו ד ק פנ יפרו (זוהר ד

 בקדושה. נשואין להם
 נשואין, בבחינת

יועצות, הכליות

ג ״ י ל ה. עיטין ת ש ח ק  י=רכי ע״נ); פג (יפרו, נזהר כדאיפא ד
מהלתו׳ כל ישמיע ה׳ גכורות ימלל ׳מי פתח, יהודה

 קמי יחוכ דלא נש ככר אסהידת אורייתא ארחין ככמה קו), (פהליס
 לימינא מארחוי יסטי דלא עיטא ליה יהיכ ארחין ככמה מאריה,

 ליה יהיכ ארחין ככמה ולשמאלא,
 וימחול מאריה קמי ימוכ היך עיטא

 עשר ומלת מאת שית דמנן, ליה,
 נש לכר אורייתא יהיכ עיטא זיני

 דמאריה כגין כמאריה, שלים למהוי
 דין כעלמא ליה לאוטכא כעא

 דקודשא מה כל מנינן, דהא דאתי. כעלמא וימיר דאתי, וכעלמא
 לעלמא כהו, דזכי טכאן מאינון נש לכר ליה אשלים הוא כריך
 דקודשא דאתי דעלמא משום טעמא, מאי כהו, אשתלים דאתי
ת הוי• הוא כריך ו י ל כ  אפר נמשכופ האדם פעולופ יועצות. ה
 כו יש כליות שתי רכנן, תנו ע״א); (פא ננרכופ כדאיפא כליופיו, עצפ

 דטוכה ומסמכרא לרעה. יועצמו ואחת לטוכה יועצמו אחת כאדם,
 לשמאלו׳. כסיל ולכ לימינו חכס ׳לכ דכמיכ לשמאלו, ורעה לימינו

 יועצוס. פליוס ופירש״י(שם): וכו׳. מכין, לכ יועצות, כליות רכנן, מנו

 לעצת ישמע אס לעשות, לו יש מה מנץ. ופלג כן׳. 'עשה הלכ, את
 ׳אכרך מז) (פהליס שנאמר יועצות, שהכליות ומנין לאו. אם הכליות

 מכין, שהלכ ומנין כליותי׳. יסרוני לילות אף יעצני אשר ה׳ את
 נו'. נליוס נ׳ ניאר; (שם) והמהרש״א יכין׳. ׳ולככו ו) (ישעיהו שנאמר

 אחד אלא כהו אין כסמוך, דחשיכ הפנימיים אכריס דכל משוס
 יועצי להיות שנכראו אמר, כן ועל כליות, מכ׳ חוץ אדס, כגוף
 לטוכה יועץ אחד שניים, הס כן ועל לרע, אס לטוכ אס הלכ

 וגו", לימינו חכם ׳לכ דכתיכ כו׳ ומסתכרא וקאמר, לרעה. ואחד
 שייכא וכזה הלכ. יועצי כ׳ על אלא קאמר, גופיה הלכ על דלא

 דלא יצריך, כשני לככך׳, ׳ככל דקתני דהכא אמתניתין, זו כריימא
 יועצי כ׳ על אלא לככות, כ׳ לאדם דאין קאמר, גופיה הלכ על

 מהליס שופ״ע נמדרש מצינו וכך ודו״ק. קאמר, כליות כ׳ שהן הלכ

 כליות׳. כוחן לכ חוקר ה׳ ׳אני יז) (ירמיה הכמוכ שאמר זה (יד):
 העיניים אלא, האיכרים, מכל הכליות ואת הלכ את הזכיר למה

 איכרים ושמונה וארכעיס ומאמןס והאזניס הלכ, אחר הולכות
 והלכ הלכ את יועצות והכליות הלכ, אחר הולכים כולם שכאדם,

 חוקר והקכ״ה כלכד, והכליות הלכ אלא מזכיר אינו לפיכך גומר,
הכליות. את וכוחן הלכ את

^ ן ״ רי שה. עיטיץ ת  תורתינו כל כד): (אות אמת דברי יושר בספר וכתב דקדו
 יוצא אחת אות אפילו אחד דבר אין פה, ושבעל שבכתב כולה

 שם על ׳תורה/ ונקרא נתנה. לזה כי השי״ת, את לעבוד זולת אחר לדבר
 דינים ושאר ממונות בדיני ואפילו בה, ילכו הדרך זה לאמר שמורה

 מי אבל הוא, מכס הוא, ריק אס מהם, ועובדא נפקותא שאין הדומיס
 עצה ליקח איך הרזין, וזהו תורה, רזי לו מגלין בשלימות השי״ת שעובד

 באפשר שאינם פי על אף יתברך, הבורא בהם לעבוד מצוות תרי״ג מכל
 מצוות. ושאר תי׳ל לאנשי בארץ התלויין מצוות כמו בעצמם, לקיימם

^1ר " שה. עיטיץ רי  נתן הקב״ה הנה, יתרו): (פ׳ ושמש במאור וכתב דקדו
 מצות ושש״ה עשה מצות רמ״ח מצות תרי״ג שהיא התורה, לישראל

 יבא ידס שעל עצות דהיינו עיטין, תרי״ג הקדוש בזוהר ונקראים תעשה, לא
 להשיג חפץ האדם אשר בדבר שייך עצה וענין בוראו. את להכיר האדם

 תעשה ככה עצה, לו נותנין לאו, אס לעשות אס מסופק והוא דבר, איזה
 ליתן הקב״ה שהוצרך חסרין ישראל היו מה להבין, וצריך תעשה. לא וככה
 כולה התורה כל אבינו אברהם קייס מצינו, דהנה הוא, והענין עצות. להס

היו איך להבין, כן גס וצריך יעקב, וכן יצחק וכן סופרים, דקדוקי אפילו

ם תרג מ ה

הודה רבי  פתת י
 התורה במעלת לדרוש
 מה על כתוב ואמר,

 התורה את הקב״ה שנתן
מי ישראל לעס  ימלל ׳

 כל ישמיע ה' גבורות
 בכמה שהרי תהלתו',
 מזהירה התורה אופנים

 יתטא שלא האדם את
נו, לפני ה קו מ בכ  ו

 לו נותנת היא אופנים
ה שלא איך עצה סט  י

 ולשמאל, לימין מדרכיו
ה בכמ ם ו  היא דרכי

 ישוב איך עצה לו נותנת
 עוונותיו על קונו לפני
 קונו, לו שימתל עד

 שתרי״ג למדנו, שהרי
 עצות תרי״ג הס המצוות
 לאדם התורה שנתנה

 שלם להיות שיזכה כדי
 שקונו לפי קונו, עם

ב רוצה טי מו להי  ע
 ולעולם הזה בעולם

 לעולם ובעיקר הבא,
 שכל למדנו, שהרי הבא.

 משלם שהקב״ה מה
 אותן על שכרו לאדם

 בהם, שזוכה הטובות
 לעולם הינו זה תשלום
ה הבא, מ ם, ו ע ט  ה
 הבא שהעולם משוס

הקב״ה. של העולם הוא

ס מיס משטף עצמו תשונה נעלי מעלת וזה העולם. זה של יני
 כאלה. מגונים ממקומות שישונו כדי ניותר, וגדולות עמוקות עצות צריכין כן על כך כל שגתרחקו מחמת גמורים, מצדיקים שגדולים
 נמשך יהיה אס לראות הזה ניסיון נשניל העולס, לזה האדס ירד זה נשניל רק כי יתנרך, אצלו מאד ושגנה יקרה מעלתס לזה וכשזוכין

 האמיתיות העצות הוא ועיקר כנ״ל, העצה היא החכמה שלימות עיקר כי להינצל, שצריך ממה עצמו להציל אמיתיות טונות עצות אחר
 הגשמי, השפל העולם נזה שאנו מחמת ישראל, נני לנו אם כי להמלאכים התורה את השי״ת נתן לא כן ועל לנצח. ידם על שיצליח

 אם כי נחשנת חכמה שוס אין כי (...) דאורייתא. עיטין תרי״ג נחי׳ עצה, שנקראת התורה כלל נחי׳ שזהו הרנה, עצות צריכין ששס
 נחשנת, חכמתה אין היא גס היא האמיתית, החכמה היא היא שרק הקדושה התורה חכמות ואפילו ידה, על שלימה לעצה כשנאיס

 המורה נקראת כן ועל המעשה׳. אלא העיקר הוא המדרש ׳לא כי לנצח, ידה על שיצליח ידה על שלימה עצה לקנל כשזוכין אס כי
הקדושה. שורשינו חכמות עמקות שלימות מכלית עיקר וזה לנצח, ידם על להצליח שלימות לעצות ידה על שיזכה המורה, עיקר כי עצה,

חכנוה נוילואי

עצות
 ממי אלא עצה תשאל אל

 (ספר תורה סתרי שיודע

א). עצה המידות

 חכמים אמונת פגם ידי על
 לעולם, שלימה עצה לו אין

 ועצתו מסופק הוא ותמיד
 לתת יודע ואינו חלוקה,

 דבר בשום בנפשו עצות
ג). עצה (ליקו״ע

 עצה נקרא עצה שום אץ
 ידי על כשזוכה אם כי באמת,

 ה׳ לעבודת לבוא זאת עצה
 לעבודתו הנוגעים לדברים או

טו). ג, גיטין (ליקו״ה באמת

 ׳בדרך רז״ל מאמר ידוע
 מוליכי[ לילך רוצה שאדם
 העצות כל באים ומזה אותו',

 כי לו שנדמה המקולקלות,
 שהצדיק או הם השם מאת
 הכל ובאמת כך, לו יעז

 שכתוב כמו בעצמו, ממנו
 דרכו תסלף אדם ׳איוולת

 את ששואלין כמו כי וכו״,
 על משיב. הוא כן הצדיק

 על לחוס שרוצה מי כן
 לבקש צריך באמת, עצמו
 את רבים בתחנונים מאד

 אמת, הצדיקי ואת השי״ת
מה על היטב לבם שישימו
 הוא, עצה לשון שבמקרא זימה כל מתפעלים). עצמם שהם והבן וראה ד״ה הפליאה (ספר רשעים עצת עצתם התורה, עוזבי ג). עצה ישרות (עצות באמת לנצח ידה על שיצליח אמתית, עצה לו שיתנו באופן באמת, עליו וירחמו עמו שנעשה

שלישנא׳ עצה, נקראת התורה יד). לז, בראשית עה״ת (ט״ז עצה נקרא הקב״ה של דבור מג). טז, יחזקאל (רש״ילרעה ויש לטובה יש  שמו, יתברך הבורא אל להתדבק שרוצה מי כל אומרת, שהתורה לומר רצה וחושיה׳. עצה ׳לי ח) (מ
 בה. יצליח ובודאי יעז אשר לעצתו מסכים הקב״ה כי גופא, חושיה היא עצה היא מייעז כשהצדיק השמטות). עינים (מאורהקדוש בזהר ׳עטין׳ מצות התרי״ג נקראים ולכן בו, להתדבק האדם ומדרכת המייעצת היא עצה, אצלי ישאל
 הוד, מנצח עצה כשמקבלת עצה נקרא המלכות גם עצה, עצה). (קה״י,ושמאלא׳ ימינה וגבורה עצה ׳רוח קז) (דף בתיקונים שאמר כמו חסד, בחינת עצה ו). אבות ישראל, (עבודתוחושיה׳ עצה ׳לי שנאמר ישועה, לשון וחושיה עצה והיא
 שהוא רע׳, ׳יצר גימטריא אותיות וד׳ עצות עצה). (קה״י,ת׳ימן׳ ו׳בואי צ׳פון ׳ע׳ורי תיבות ראשי עצות כן על וצפון, דרום בחינת שהוא והגבורה החסד ענפי שהם לפי עצה). (קה״י,הוד בנצח עצה שם ועיקר יועצים, כליות בחינת שהן

 ת׳חתון, וצדיק ע׳ליון צ׳דיק תיבות ראשי עצות עצה). (קה״י,צימאון עקרב נקראים והן דקליפה, ונוקבא דזעיר מסטרא רעות עצות אחרא בסטרא יש בקדושה, עצות בחינות שיש כמו יסוד, בחינת עצות עצה). (קה״י,לרע עצות הנותן
ה). כ, משלי (מלבי״םתבונה׳ מרבה עצה ׳מרבה חז״ל כמ״ש הבינה, כח ע״י וזה התכלית, להשיג יעשה איך ההסכמה היא עצה ב). יא, יחזקאל (מלבי״םלפעול איך ההסכמה והיא המחשבה, אחר היא העצה עצה). (קה״י,ובנימין יוסף סוד

 מי הוא, הענין אך לעשותה, שלא עבירה וזו לעשותה מצוה שזו יודעין
 ולפנות רבה, שקידה לזה צריך הוא, ברוך הבורא את ולהכיר להשיג שרוצה

 ולהתלהב להשתוקק רק יתוש לא ולילה ויום וכל, מכל העולם מזה מתשבתו
 וכך, כך אעשה תמיד, תתבולות תושב תהיה ומתשבתו הוא, ברוך הבורא אל

 שלא מזה, עצמי ואשמור שמו, יתברך אתדותו להשיג אוכל זה ידי על אולי
 אבר בשום לעשות שלא וצריך שמו, יתברך אתדותו להשיג כדי והכל לעשות,
 להשיג תתבולה לעשות מחשב שלו שהמוח מה רק קטנה, או גדולה תנועה

 והקב״ה שמו, יתברך אחדותו משיג הוא כזה, אשר ואיש שמו. יתברך אחדותו
 האבות דרכי היו זאת (...) וכראוי. כהוגן היו עשיותיו שכל עליו בעצמו מעיד

 כל עשו שמו, יתברך אחדותו להשיג לבקש תמיד שחתרו ידי על הקדושים,
 ורוממותו אחדותו ישיגו זה ידי שעל כדי ליוצרם, רוח לנחת שיהיה עשיתם
 אחר אבל ה׳. דרך ששמרו הקב״ה עליהם שהכתיב זכו כן על שמו, יתברך

 בטומאת משוקעים והיו ביניהם ונתערבו למצרים ישראל בני שירדו כך
 כמו הוא ברוך להבורא להתלהב להתבונן לב להם היה לא זה ידי על מצרים,
 שהן הקדושה, התורה להם ליתן הקב״ה הוצרך כן על הקדושים, האבות

שמו. יתברך אחדותו להשיג יזכו ידם שעל עצות, תרי״ג

תפליה ואני

ל דו ה ג ^  ורב ה
 ברחמיף זכנו העליליה,

 לנו שיתגלו הרבים
 ונזכה האמת, צריקי

 באמת, אליהם להתקרב
 עצות מהם ולקבל
 וישרות, וברורות נכונות
 הנמשכים טובות עצות

 ראוריתא. עטין מתרי״ג
 אור לקבל שנזכה
 עצתם ידי על האמת

 זה ידי ועל האמתיות,
 שלמה לאמונה נזכה

ועד לעולם באמת
ז). (ליקו״ת



המתרגם

 חמים הס הכליות
 את המבשלות כאש,
המות. מן היורד הזרע

י  שותה היה אתד יוס '
 ראה בירדן, יותנן רבי

 וקפץ לקיש, ריש אותו
 לו אמר לירדן. אתריו

 לקיש, לריש יותנן רבי
 אמר לתורה. כותך

היופי לקיש, ריש לו  ו
 לו אמר לנשים. שלך
 תתדול אס יותנן, רבי

 טובים שאינם מדרכך
 את עצמך על ותקבל

 אני אזי התורה, עול
 שהיא אתותי את לך אתן
 לך שתהיה ממני יפה

 על קיבל ואכן לאשה.
 לשוב לקיש ריש עצמו

 וללמוד הרעה מדרכו
 רצה כך ואתר תורה.

 לשפת לתזור לקיש ריש
 בגדיו, את ליטול הירדן

 לתזור. בכותו היה ולא
 יותנן רבי לימדו ואכן

ה, מקרא שנ מ  עד ו
 גדול לאדם שעשאו

בתורה.

יז נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ה כלי הם וכליות ש התורה ממוחא. מחית זרע משיל אשא, יגנוליין ע״ג): ריח גזהר(פנחס, כדאיחא הזרע. כלי ההולד  מתי

ת כה א קר אדם. של כוחו ממשח שהיא מפני חושיה שמה נקרא למה חנן רב אמר ע״נ): כסנהדרין(כו כדאיחא תושיה. ונ
 יחיש מצווחיה הרנה שע״י כדי מורה יגדיל צדקו למען כמ״ש מורה והגדיל שהרגה נמה עצמו הקנ״ה הפליא (שס): ניאר והמהרש״א

 יצחק רני ע״נ): י חדש(כראשית, כזהר מצינו וכן הן. שעזין מפני לישראל מורה נימנה מה מפני ניצה נמשכמ וכמ״ש ישראל של כוחם
׳מושיה׳ נקראמ המורה אמר,

ש נמצא הזרע. כלי ההולדה, כלי הם וכליות ה ן לי מקב כ צ ם ע ד א  מ

 ממנו מקבלין כאילו מאדם, עצה כשמקבלין
צדיק. או דשע אם אדם, לפי והכל זדע.

כו:), (סנהדרין כה מתיש התודה זה ובשביל

 עיטין תדי״ג הם כי תושיה. ונקדאת
 הם ועצות ותושיה. עצה לי ח) (משלי כמ״ש
כה. המתיש זיווג בחינת נשואין, במקום

 שנאמר ׳גנורה', כך ואחר נחחילה
 ני לו מדע וגו". וחושיה עצה 'לי

 שממשח ׳חושיה', נקראח נחחילה
 להילחם לו שיש מפני אדם, של נחו
ח גופו כל ולכמח הרע יצר עם  נני

 כמורה, אומו שירגיל עד המדרש
 אז כמורה לעשוק רגיל שהוא כיון

 ׳אני שנאמר וגנורה, שמחה לו יש
לומר, רצונו גנורה'. לי נינה

 אל היא ואיזו מפארח. לו יש אז ונחכמה כמורה רגיל כשאדם
 נשפר יאמר כן ׳על שנאמר ה', מלחמוח להילחש ׳גנורה',

והגנורה. המלחמה מהא שם ה", מלחמוח
י  לי (שש): המצו״ד פירש גנורה: לי נינה אני ומוישיה עצה לי וז״ל: מעלומיה, על משפרת המורה שש יד) (ח, כמשלי כדכמיכ ותושיה. עצה ל

מס. אני הרע. היצר כח יוחש ע״י ר״ל וסושיה. המשיח. הרע היצר מיד להינצל עצה ימצא ני עצה. למולו. להילחם נינה הנומן אני נ
 היא העצה וסופיה. עצה לי כיאר: (שש) והמלכי״ש הענין. ולחיזוק המליצה כדרך הרנה פעמים הדנר ונפל עליו יחגנר ידי על גבורה. לי

 היא כלינו שהשכים וההשכמה שממיעץ. נאמר ינחר דרך כאיזה וממיעץ דרכים, נמה נו שיש נדנר לעשוח איך שישנים ההשכמה
ר היא החכמה שגדר ואחר העצה,  עצוח הש החכמה חוקי כן אש הננחר, הדרך מלמדינו והחכמה נמציאוח, דרכיש שני נו שיש נדנ

 מחוכם ולנרר האפשריים הצדדים כל על להמנונן צריך שהמיעך נינה, צריך העצה אל כי גנויה. לי נינה אני ילך. דרך כאיזה האדם אל
 החכמה ע״פ המופלאים המעשים שהם ולמושיה עצה, לי נינה, שאני וע״י חנונה, מרכה עצה מרכה חז״ל וכמ״ש ישכים, שעליו המוג
 להש. שצפנמי המושיה לפעול לישריש גנורה נומן שאני גנורה, אני מפרש חושיה לי שכמוג מה על כן ועל הדנריש, לפעול גנורה צריך

' ח ש זיווג ת5ג תי מ סו). רמ, (או״ח וכשו״ע רמ) (או״ח נסור וכן יס), ד, (דעות החזקה כיד ועיין כח. ה

לין כאילו  מקג
 גילוח (יו״ד נליקו״ה וניאר זרע. ממנו

 הם שמקנלין העצוח ני י): ד,
 העצוח כי ממש, הזרע טיפח נחי׳

 שורש ששם המוח מן נמשכין
הכליוח, למוך כאין והם העצה,

 ממש הוא וכן יועצוח', ׳כליוח כי
 המוח מן שנמשכח ההולדה טיפח

שמקנלין כן על ההולדה. כלי שהם הנליוח  עצוח נ
אמח׳. ׳זרע נחי׳ מהם מקנלין מצדיקים,

חכמה מילואי
דן1ר1ד ר ש ו תי  שכשקיבל לקיש, ריש על ע״א) (פד ב״מ בגת׳ מסופר וכן כח. מ

 י5ר שחי קא הוה חד יייומא וז״ל: כותו, תש מיד עליו תורה עול
 חילך ליה, אמר אבחריה. לירדנא ושוור לקיש, ריש חזייה בירדנא, יוחנן

 לך יהיבנא ך,5 הדרח אי ליה, אמר לנשי. שופרך ליה, אמר לאורייחא.
 מצי. ולא מאניה, לאחויי למיהדר בעי עליה. קביל מינאי. לשפירא אחוחי

 לקיש. ריש סזייה (שם): ופירש״י רבא. גברא ושוייה ואחנייה, אקרייה הדר
 כוחך כמה לאורייתא. סילן יוחנן. ר׳ ליה. אמר קפץ. שוור. לשטים. שהיה

 לקפוץ מצי. ולא לנשים. ראוי לנשי. יופייך. שופרן. שורה. עול לשבול יפה
כוחו. ששש שורה עול עליו דמשקבל כבראשונה,

דן1ר1ד ר ש ו תי  כשהיה ואתתנן): (פ׳ להאריז״ל המצוות טעמי בספר מובא כח. מ
בכס, מקשה היה החברים בין בישיבה הלכה קורא זללה״ה מורי

 כי לי, והשיב כן, עשה למה ושאלחיו גדולה. זיעה ומזיע מאוד שנלאה עד
 צריך זה וחבן, קש הקושיא, שוד שהם הקליפה, לשבר כדי ההלכה עשק
 לכן אדם, של כוחו שמשיש ׳חושיה׳, השורה נקרא זה ועל מאוד, טורח
 גודל מרוב זללה״ה, ומורי ולהחישו. כוחו ולשבר עצמו להמיח ראוי

 דרך על ואחד המעשה, ימי ו׳ כנגד בהלכה דרכים ו׳ מעיין היה חריפוחו
 טוב, לעיין ויודע חריף שהוא קמי אומר, והיה השבח. יום כנגד השוד

 כ״כ שאינו ומי הקליפה, לשבור בהלכה שעוש ג׳ או שעוש ב׳ שיעיין
 ורוחניוש בפנימיוש שיעשוק טוב השורה, בלבושי הזמן לו שילך עד חריף,
ן1ד האמש. חכמש שהיא ד ר ו ש ת תי  היא וכיצד התורה כת בענין כח. מ
 משמחח, שהחורה מצינו קכ): אור תורה (שבועות, השל״ה כתב לומדיה את מתישה

להיפך, ומצינו לב׳. משמחי ישרים ה׳ ׳פקודי יט) (תהליס שנאמר כמו

הנחל• יליקוט
י ה ל צ ה. ע שי תו  כך בחוך אחד, עם מדבר היה (רלת): בשיהר״ן וכתב ו

 טובה בעצה ׳וחקננו ואמר ערביח חפלח משפלל שהיה אחד שמע
וכו״. בעצה ׳וחקננו החיבוח אלו במהירוח האיש אוחו ואמר מלפניך׳,

 אלו במהירוח חוטף שזה הראיח אצלו, שעמד לזה ואמר ז״ל רבינו וענה
 להחפלל צריכין החיבוח אלו הלא וכו״, טובה בעצה ׳וחקננו החיבוח

 היא זאח כי מאד, דליבא מעומקא גדולה ובכוונה גדול בהחעוררוח
 שנזכה מהש״י רחמים לבקש צריכין מאד כי מאד, מאד יקרה חפילה

 זה ודבר וכו׳. להשנהג איך לידע שנזכה טובה, עצה הש״י לנו שישן
 מאד לבקש שצריכין השם, בעבודח ליכנש שרוצה מי לכל מאד מובן

יחברך. מלפניו טובה לעצה שנזכה זה על מהש״י
י ה ל צ ה. ע שי תו  הקלקול עיקר ב): ד, ותעניות ת״ב (או״ת בליקו״ה וכתב ו

 השיאני ׳הנחש בחי׳ הקדמוני, הנחש עצח שהם רעוח מעצוח החסיל
אבינו, מאברהם החחיל החיקון ועיקר העולם. נחקלקל ומאז וכו״,

 עצה ׳לי כמ״ש עצה שנקראח בעולם, החורה המשכח החחיל שממנו
חכמה, נובעוש כליושיו שהיו זכה אברהם כי עטין, חרי״ג בחי׳ וחושיה׳,

 גמר עיקר ושם יועצוח הכליוח כי דייקא, ׳כליוחיו׳ רז״ל. שאמרו כמו
 ידם על שינצל אמחיוח, לעצוח החכמה ידי על כשזוכין החכמה, שלימוח

 זכה אברהם כן ועל לנצח. ידם על ולהצליח העולם, זה של שערה מרוח
 ויביניהו נועץ מי ׳אח כמ״ש כביכול, הוא ברוך להקדוש יועץ שנקרא

שם. שפרש״י כמו אברהם על שנאמר יודיענו׳, עצחו ׳ואיש וכחיב וכו״,
 עם נטעים יושבי היוצרים ׳המה כמ״ש יועצים, נקראים הצדיקים כל וכן

עולמו. בבריאח ונחייעץ נמלך בהם כי במלאכחו׳, המלך
׳וזאח סג), (ברכות רז״ל אמרו וכן אדם, של כוחו שמחשש ׳חושיה׳, נקראש
 השגש נששר מצד הן להבינם, קלים ודברים השיפורין שהן נגלה מצד הן שבכחב, חורה הענין, ומתרץ, עליה. עצמו שממיח באהל׳, ימוח כי אדם החורה

 הנשחרים דברים וכן אדם, כל דעח המיישבין דברים העם׳, דברי אח משה ׳וישב רומז עליהם הפשוטים הדברים משמחש. היא הגדולוש, השודוש
 וקרוב אדם. של כוחו משישים ׳חושיה׳, והס כגידים, הקשים דברים ׳ויגד׳, הוא והפלפול השלמוד חומר מצד אבל במקומו׳. וחדוה ׳עוז כי לב׳, ׳משמחי

 דחקיפי בריח׳, אשך כרשי האלה הדברים פי ׳על ע״ב), (ס הניזקין פרק גיטין במשכש אמרו וכן פז, דף עקיבא ר׳ פרק שבש במשכש רז״ל דרשו לזה
רוחני. להיושו החומר שמזדכך הנפלאה, המעלה בעצמה היא הכח החשש כי אגרא, צערא ולפוס אדם. של כוחו משישים והס למגמרנהו,

ערכים
וכינויים

כליות
 ההולדה, כלי הם הכליות

 הטיפה מקבלים שהם
 בתוך ונתבשלה המוח מן

 מקבלים שהם דהיינו הכליות,
 ומולידים המוח, מן השכל

 בהכליות העצה וחושבים
א). א, ודם חלב (ליקו׳׳ה

 באדם, בו יש כליות שתי
 ואחת לטובה יועצתו אחת

 ומסתברא לרעה, יועצתו
 ורעה לימינו רטובה

 חכם ׳לב דכתיב לשמאלו,
 לשמאלו׳ כםיל ולב לימינו
סא.). (ברכות

 העצה, מקור הן הכליות
 יועצות׳, ׳כליות שאמרו הוא

 ׳אף ולבי׳ כליותי ׳צרפה
 (רבינוכליותי׳ יםרוני לילות

ט). ט, ויקרא בחיי

 והוד. נצח הם כליות
 מציאותם על כי לי ונראה
 נקראים המייעצים, הנעלם

 ז״ל אמרו וכן ׳כליות׳,
 םפק ואין יועצות׳, ׳כליות

 בםוד כן נקראים שהם
 ידי על החכמה מן קבלתם
 לח) (איוב נאמר וכן הבינה.

 חכמה׳, בטוחות שת ׳מי
 הבינה שהיא מ״י פירוש,

 ומשפעת מושכת היא
 שהם הטוחות אל מהחכמה
 נקראים זה ומטעם הכליות,
 שהם לפי כל, לשון כליות,

 הראוי ומן הבינה. מצד
 והוםיפו כלות, שיקראו

 להורות כליות, ונקראו יו״ד
 הבינה ע״י מקבלים שהם

 בין חילוק ויש מחכמה.
 טוחות כי ל׳כליות׳, ׳טוחות׳

 הסתר לשון טח, מלשון נגזר
 שמקבלים, בעוד והעלם

 אחר הוא כליות אבל
כליות). כג, (פרד׳׳רהשפעתם

 על אישים אתקריאו כליות
 יאכלון׳, ונחלתו ה׳ ׳אישי שם

 דמבשלין האופים שר ואינון
 מוחא, מן דנחית הזרע

 דמקבלין מיא ומבשלין
כליות). (קה׳׳י,ריאה מכנפי

 לומר יש כליות, ב׳ שהן נזה
 ועל ותבונה, בינה שהוא

 ובינה יועצות׳, ׳כליות כן
 יועז׳ ׳פלא בםוד יועז אקרי

 ׳כוליא׳ וכן ובינה, חכמה
 ׳כליות׳ וכן ׳בינה׳, גימטריא
 הבינה אור ׳זהו גימטריא

 הכולל עם עילאה׳ אימא
כליות). (קה׳׳י,

תושיה
 התורה אמר, יצחק רי

בתחילה, חושיה נקראת
 ׳לי שנאמר גבורה, ואח״ב

 לך תדע וגו״. וחושיה עצה
חושיה, נקראת בתחילה כי

אדם, של כחו שמתשת
 עם להלחם לו שיש מפני

 גופו כל ולכתת יצה״ר,
 שירגיל עד המדרש, בבית
שהוא כיון בתורה. אותו

 היה החברים, בין בהלכה קורא האריז׳׳ל כשהיה בראשית). מדה׳׳נ (זהרה׳ מלחמות להלחם גבורה, היא ואיזו תפארת, לו יש אז ובחכמה, בתורה רגיל כשאדם ר״ל גבורה׳, לי בינה ׳אני שנאמר וגבורה, שמחה לו יש אז בתורה, לעםוק רגיל
 וכן אדם׳, של כוחו ׳שמתשת ׳חושיה׳, תורה נקרא וע״ז מאוד, האדם שיטריח צריך ולזה קושיות, סוד שהוא הקליפה, את לשבר הוא ההלכה עסק כי לי, והשיב כן, עושה למה ושאלתיו גדולה, זיעה ומזיע מאד, נלאה שהיה עד בכח מקשה

 ׳לי ח) (משלישנאמר ישועה לשון וחושיה, עצה כט). כת, ישעיה (מצו׳׳צשבעולם הדברים כשאר לאין תשוב ולא לעולם, ישנה כי על כן נקראת התורה וחכמת ׳יש׳ מלשון תושיה, א). הלימוד הנהגת שער (פע׳׳תכוחו ולשבר עצמו להעיר ראוי
 אהי״ה ריבוע םוד שהוא האדם דם בםוד ונודע מ״ה, גימטריא אד״ם׳ של ׳כח וסוד הכולל, עם ׳חםד׳ פעמים י׳ גימטריא ׳חושיה׳ לומר ויש אדם׳. של כח שמתשת חושיה, התורה נקרא ׳למה רז״ל אנזרו פ׳׳ו). אבות ישראל, (עבודתוחושיה׳ עצה

 קיט, תהלים (מלבי׳׳םותאוות הגוף כח שמתשת חושיה, נקראת שלכן התאוה, כח ותחליש ולהשכיל להבין הלב את תפקח התורה שכם). (קה׳׳י,׳טוב׳ התורה נקרא כן ועל ׳טוב׳, ישאר ׳אדם׳ ממםפר ׳כח׳ כשתםיר והנה (...)׳דם׳, גימטריא

 מוגבלים הם כי חושיה, בשם נקראו האלה ומעשים ההוא, הדור מעשה לפי דור בכל שתתחדש ההשגחיית ההנהגה לצורך החכמה, חוקי כפי ודור דור בכל שיעשו מעשים הכין הבריאה, ימי בששת ה׳ שברא הכוללים מהמעשים הוץ ע).
 עצה, לכלל יגיעו שלא עד שלהם המחשבה מפר וה׳ העצה, טיב ע״י לפועל היוצא המעשה ישות היא תושיה ז). ב, משלי (מלבי׳׳םההוא בדור שימצאו הישרים ע״י לפועל יעשו האלה ומעשים והעונש, והשכר ההשגחה לצורך חכמתו כפי

).1 יא, איוב (מלבי׳׳םהמופלאת החכמה ע״פ הנעשה הנמצא היש על ובין ממני׳, נדחה ׳וחושיה כמו יש, כדבר המצוירת העמוקה החכמה על בין ובא וחכמה, עצה ברוב הנעשה היש הוא תושיה, יב). ה, איוב (מלבי׳׳םחושיה יעשו שלא וכ״ש

ה). ואמונה אמת (עצוה״ט,להתקרבות נחשב זה אין התורה, ע״פ נוהגים ואין עצותיהם, מקיימים ואין האמת לצדיקי מקורבים כאשר # ותושיה עצה



ערכים
וכינויים

צדיק
 שהוא מי וצדיק, צדיק בכל
 התגלות בו יש באמת, צדיק
עט). (ליקו״םמשיח

 הצדיק, שלימות עיקר
 ולמטה, למעלה להיות שיוכל
 למי להראות יכול שיהיה
 בדעתו ונדמה למעלה שהוא
 יהיה עליונה, במדריגה שהוא
 וכן ההיפך, שהוא לו מראה

 למטה שהוא למי להיפך,
 התחתונה, במדריגה מאד
 יהיה ממש, הארז בתוך
 הוא שאדרבא, לו מראה
 השלימות וזה להשי״ת. סמוך

 ובלא להצדיק, שיהיה מוכרח
 (ליקו״ם כלל צדיק אינו זה

סח). ח״ב

 הרבה הרבה לחפש צריכץ
 לו שיש האמת הצדיק את

 שעיקר נבואה, רוח בחינת
 הקדושה האמונה המשכת

 ידו על הוא הכל, כלל שהיא
יג). ה, שבת (ליקו״ה

 היתה הבריאה עיקר
 דהיינו האדם, בשביל רק

 אדם, שנקרא הצדיק בשביל
 הוא האדם מעלת ועיקר

 כל ולחבר לקשר כח לו שיש
 לחבר דהיינו יחד, העולמות

 עלאה, ועלמא תתאה עלמא
 כל תיקון כלולים שבהם

יב). ג, נדרים (ליקו״ההעולמות

 כולא, על עלאה הוא צדיק
 ועלמא תחותוי, יתבי וכולא

 חד, צדיק על אלא קיימא לא
 עולם', יסוד ׳וצדיק דכתי׳
 ובגיניה עלמא, קאים ועליה

 (זהר אשתיל ועליה אסתמיך

פב.). לך לך

 לא עד אמר, שמעון רבי
 עובדא, ההוא ליוסף אירע

 דנטר כיון צדיק, אקרי לא
 אקרי קיימא ברית ההוא
 דברית דרגא וההוא צדיק,

 (זהר בהדיה אתעטר קדישא

קצר:). מקץ

 א״ל מידת הזאת, המידה
 בכל צדיק נקראת ח״י,

 שנקרא ולפי כולה. התורה
 הדברים כל ונושא יסוד
 הנמצאות, בכל תחתיו אשר
 עולם׳. יסוד ׳צדיק נקרא
 הוא צדיק שנקרא ועניין

 כל שמשפיע השפע, סוד
 במידת ונותן וברכה טוב

 שנאמר כעניין אדנ״י,
 (שערי ונותן׳ חונן ׳וצדיק

ב). אורה

 צדי״ק במידת הדבק כל
 ונוחל שמו על צדיק נקרא
 נאמר זה ועל החיים, ארז

 לעולם צדיקים כולם ׳ועמך
ב). אורה (שעריארז׳ יירשו

 מטעם חי׳ ׳אל נקרא צדיק
 ממנו, הוא החיים מוצא כי

 נפקין חיים ׳רכל ואמר
 החיים שעיקר מפני מיניה׳,

 ובינה בחכמה למעלה הם
 ׳החכמה ז) (קהלת כדכתיב

י). א, (פרד״רבעליה׳ תחיה

 אינו שהוא מי הוא הצדיק
 נוטה ואינו היושר מן נוטה

 הנקודה על ונשאר הצדק, מן
 במדבר אריה (גור ובאמצע

טו). כח,

 נס נקרא צדיק מדת
ז). האהבה, שער חכמה (ראשית

 בסוד צדיק, נקרא המשיח
 ט), (זכריההוא׳ ונושע ׳צדיק

 נקראים בכוחו והמתחזקים
ח״א). במרום (אדירצדיקים

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחליח

א הצדיק ועצת מת. זרע כולו הו  3פ״ (או״ח גליקו״ה ומוגא א
הוא, נורא ני הצדיק מעשה נפלאות עיקר ח); ד, והעניוה

 יום ככל שהוא מדרגה ככל שהוא מה כפי אדם כל ומחזק יודע כי
 קלקול כפי ממש מכוונים שהם אמיתיות, עמוקות כעצות ויום

 עליו להתגנר הנע״ד שרוצה העצה
 הוא העיקר כן על נתחנולותיו.

 אמיתיים, חכמים אמונת תיקון
מים שעצתם חי׳'  כלב עצה עמוקים נ

 נשום אותם לקלקל אפשר שאי איש',
 כנגד עומדים הם כי כעולם, אופן

 השט״א, של העצה קלקול מיני כל
 כי מחשנותיהם, עמקו מאד כי

לעולם מרום ׳אתה ני תעמוד לעולם אשר ה׳ עצת הוא עצתם

 נ) (ירמיהח״פ אמת. זרע כולו הוא הצדיק ועצת

 כמו הגאולה, בחינת שורק, נטעתיך ואנכי
 ואקבצם. להם אשרקה י) (זכריה שכתוב

(שס אמת זרע כולו ידי, על מה, ידי ועל
ידי על .הנ״ל) נטעהיך ואנכי הפסוק סיוס כירמיה

טעתיך ואנכי  אפ רכינו מלכיש עפה אמת. זרע כולו וכד שורק נ
 הש״י מענת את המתאר כא) (ב, מירמיה בפסוק כה עד השגתו

 אמת זרע כלה שורק נטעתיןו ואנכי הכתוב: לשון וזה שראל, עם כלפי
 הפשט: ע״ד (שם) המצרד פירש נכדה: הגפן סורי לי נהפכת ואיןו

 נטעתיך מתתילה שורק. נטעסיר ואנכי
ומפרש, ותוזר משובת, גפן מענפי

 יצתק אברהם הס אמת מזרע הכל
 להיות היית ראוי כן ואס ויעקב,

 להיות למולי נהפכת ואיך כמוהם.
 אשר הגפן, מן המוכןריס רעים בדים

הנטיעה, מן וזרה נכריה אתת כל
 המלבי׳׳ס עוד וביאר עליה. תקוה ולא

ממין וזמרה יתור הגרועה בגפן להבריך דרכם היה הנה (שם):
̂שבח כלי השורק בפריה, הטיב כן ידי שעל הגס ובזה, הגפן, ש

 זר, ממין שקר, רק אמת, אינו האילנות) אצל זריעה נקרא (שהוא ההברכה שהוא הזרע כי לומר, רצוני אמת, זרע שהוא במה תגרע מקום מכל
שלא ב. מובתר, גפן שהוא שורק. א. מעלות. בב׳ גטעמיו. אנכי אבל כידוע. ממינם זפרו לא הכלאים כי בדומה, לגדול יוכל לא כן ידי ועל
זרע רק אמת זרע ולא הגפן. שורי רק שורק לא אתה כי לגרע, אלה בקני נהפמו. ואיך אמת. זרע כולו רק זר, ממין הברכה ידי על זה היה

העמיס מן מובדלים שיהיו ננןעס, שה׳ והנמשל, פנים. משני מקולקל שהוא עד הגפן, סורי של זמורה השורק בהגפן שהבריכו באופן נכריה.
עושר בזה הרוויתו שלא לבד לא זאת, ובכל הקדושה, האומה צורת ואבדו אתרים, בעמים התערבו והס בעצמם. מוצלתיס יהיו זאת ובכל

 מצוות ושבע תר״ו, בגימטריא עולה שורק אמת', זרע כולו ׳שורק וזה ב): בתנתומא(וילך, ואמרו מטה. וירדו נתדלדלו כן ידי על רק והצלתה,
 עולים בירמיה, הפרק וכלליות זה פסוק של הפשע פירוש גס כי וראה דו״ק והנה, עימין. ׳תרי׳׳ג לענין זו באות במאמר לעיל כמובא תרי״ג. הרי נת בני של

 כמו אמונה פגמי ענין הן ז), ב, (ירמיה ארצי׳ את ותטמאו ׳ותבואו שכתוב כמו ישראל אלץ פגם ענין הן מהמאמר, רבים עניינים עם אתד בקנה ומתיישבים
 כמו בניסיס האמונה ענין הן ת), (שם ה״ איה אמרו לא ׳הכהניס שכתוב כמו המפלה פגמי ענין הן יא), (שם אלקיס׳ לא והמה אלקיס גוי ׳ההימיר שכתוב
 זרים אהבתי ׳כי שכתוב כמו הנתש עצות קבלת ענין והן ו), (שם איש׳ בה עבר לא בארץ וגו׳ במדבר אותנו המוליך מצרים מארץ אותנו ׳המעלה שכתוב

ז כה)• (שם אלך׳ ואתריהס ד ק ל ש  דלעת״ל: הגאולה גבי ת) (י, זכריה בנבואת כדכתיב כ׳שורק׳ ׳שורק׳ המילה את דורש רבינו ואקבצם. להם א
ר״ל, אקבצס, ובזה שיבואו, לרמז הגולה לבני אצפצף להם. אשרקה (שם): המצו״ד וביאר רבו: כמו ורבו פדיתים כי ואקבצס להס אקרקה

הנחל ילקוט
ת צ ע ק. ו  כי הדור, מתכמי עצה המקבל מעלת (קמג): בליקו״מ ואיתא הצדי

לעשות, איך יודע ואינו לעצה כשצריך כי הדינים. המתקת הוא
 בתי׳ והוא לעשות, איך יודע ואינו שכלו נמצמצס כי צמצום, במי׳ היא

 בו ומאיר לו מרתיב הוא עצה, לו נותן שהמכס וע״י כידוע. דינים
 יפה לו עלמה לא שאמ״כ אף הצדיק, עצת מקבל אס גס (...) מכממו.
 הצדיק, עצת מקבל היה לא אס אך מהש״י, רק שהיה יודע אזי מעצתו,

 משך בעצמו שהוא רק מעלה, של דין גזר בלי רעה לו שתגיע אפשר היה
 קיבל אס אך לבו׳, יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם ׳אוולת כמ״ש עצמו, על

שלמעלה. משפט ע״פ רק שהוא יודע הצדיק עצת
ת צ ע ק ו צדי א ה רע כולו הו ת. ז מ  כד): (מכתב אומן אמונת בספר ומובא א

 אפשר אי באמת אמיתיות, עצה בזה להם לתת השאלה אודות
 לצד והן זה לצד הן הרבה פרטים בזה יש מסתמא כי כלל, בזה להשיבם

 שוס על עצה ליתן יכול אינו שהוא עצמו, על ז״ל רבינו אמר וכבר זה,
 יודע ואני לרעה, אתד וקצה לטובה אתד קצה יש דבר שבכל מתמת דבר,

 ממני שיצא נמצא שניהם, יודע אני ע״כ באתריתו, שיהיה מה מקודם
 שאנו והגס עצה. שוס ליתן לי אפשר אי כן על להאדס, הרעה הצד גס

 בזה, לנו שיש בעצמו האמונה מתמת אבל כלל, יודעים אינם בוודאי
 בזה לדבר לנו אשור כן על לרעה, וצד לטובה צד יש ועצה עצה שבכל
 על דבר. כל על עצה ולתת לדבר לנו מומר הקדושים מתורותיו רק כלל,

 מבואר שם אשר אמונה׳, ׳תקעו המורה את ביתד שמלמדו עצמי כן
 האמונה, גדילה שמהם המיס ולמצוא לתתור יכולין הלב, צעקת שע״י

 משם משמע וגס איש׳. בלב עצה עמוקים ׳מיס בתי׳ העצות, הס והמיס
 צעקת ע״י העצה יתגלה ואמ״כ העצה, העדר מקודם שיהיה שההכרת

 העולם בריאת כל היה ושזה תושך׳, מני עמוקות ׳מגלה בבתי׳ הלב,
 וזה ההתגלות, נפלאות היטב שם יעיינו נהורא׳. והדר תשוכא ׳ברישא
 ללמוד כנ״ל כשתקיימו כן על העצה. תשכת לכל טובה עצה בוודאי
 לבו ולהתבודד הזאת, התורה על אשר התפילה לומר ואת״כ התורה
 הש״י להם יעזור בוודאי ושלוש, ושתיים פעם ה״ אל לבס ׳צעק ולקיים

בזה. להתנהג איך טובה עצה להם ויתן
ק צדי א ה רע כולו הו ת. ז מ מן מכלל צספר ומוצא א סי פי(  צשס ז, יו

 לרבינו שנתקרב קודם זצ״ל מוהרנ״ת זצ״ל): צנדר יצחק לוי ד הרה״ח
 היה השי״ת אך כשרונות, והרבה מיותש ולמדן צדיק כן גס היה ז״ל,

 ממש הכל להשכית צריכים ז״ל, מאדמו״ר לקבל רוצים שאס שהבין בעזרו,
 אוועק האב ׳איך ז״ל מוהרנ״ת שאמר כמו א״ב, להתתיל שנולד כקטן

 שומע שאני מה לגמרי), שכלי את (השלכתי גאנצין׳ אין שכל מיין גילייגט
 התלמידים, מכל יותר ז״ל מוהרנ״ת זכה זה בשביל שכלי. זה ז״ל מאדמו״ר

 וכל ישראל, לארץ רבינו נסיעת קודם זמן הרבה מקורבים שהיו אף
 אז שכלו כשמשליכין כי ז״ל. מוהרנ״ת ידי על רק הוא ז״ל מרבינו השארה
 ויסוד עיקר ידוע שזה ז״ל, רבינו כוונת ועמקות אמיתי שכל מקבלים
 אבל פשוט, דבר שזה לו שנדמה אף ופשיטות, תמימות הוא ז״ל מרבינו
ואז ופשיטות, לתמימות לזכות להשי״ת וצעקה בתפילה להרבות צריכין

 אדמו״ר של האמת בו ונתקק לאמיתו, באמת הקדושים עצותיו מקבלים
 ז״ל, אדמו״ר עם בקדושה נישואין בבתינת אמת׳ זרע ׳כולו בבתינת ז״ל,
 הרבה התענה זירא שר׳ מה בתינת שזה באמת, התקסרות הוא וזה

 של האמת כי ישראל, ארץ תורת לקבל כדי בבלי תורת להשכית תעניתיס
 כדי מובן, ממילא ת״ו. דופי שוס בלי וצת זך ברור אמת הוא ז״ל אדמו״ר

 מה ואז שלו, המותין שהוא שלו הכלי להריק צריכין כזה ברור אמת לקבל
 לנו יעזור ת״ו. תערובות שוס בלי ברור אמת הוא ז״ל מאדמו״ר שמקבל

 בתייך׳. תראה ׳עולמך יקוייס ואז הזה, בעולם לזה לזכות השי״ת
י כ כ א ך ו תי ע ט מן מכלל צספר ומוצא וגוי. שורק נ סי פי(  ד הרה״ח צשס ז, יו

 הגפן זמורת הוא ׳שורק רש״י בפירוש עיי״ש זצ״ל): וועקסלער שלמה
 ׳נטעתיך דוד מצודת פירש וכן וצדיקים׳, כשרים אבות בני כלומר טוב,

 כן ואס ויעקב, ויצתק אברהם הס אמת מזרע וכו׳, משובת גפן מענפי
 שבע על לך הוספתי ׳שורק, רש״י ופירש כו״. כמוהם להיות היית ראוי
 מיני ׳תרי״ג יתרו ובזוה״ק שורק׳. מנין ושש מאות שש נת, בני מצות
 בעולם ליה לאוטבא בעי דמאריה בגין במאריה, שלים למהוי וכו׳ עיטא

 ׳מלפניך׳, להיות טובה׳, בעצה ׳ו׳ת׳ק׳נ׳נ׳ו׳ וזהו וכו״. הבא ובעולס הזה
 תיבת כי ר״ל [א״ה רצון. יהי כן אמן תייס, מלך פני פניך מרואי

 בני מצות שבע על שנתושפו ׳שורק׳ כמנין ושש מאות שש עולה ׳מקננו׳
 שהם אמת׳ זרע כלה שורק וגו׳ ׳ואנכי בתינת שהם עיטין, שנקראים נת,

 מה על קאי [א״ה, תלמידים הס ובנים כמוב״פ]. הצדיקים עצת במינת
 עצמם קבלת ידי ועל אבות׳] בני כלומר הגפן זמורת ׳שורק, שפירש״י

רצון. יהי כן אמן ואמונה, לאמת בא בהם והליכה
ה ק ל ש אקבצם. להם א  תלויה שצזה וקיצוץ אחדות צחי׳ דייקא ׳ואקצצס׳ ו

יג): ד, ותעניות ת״צ (או״ח צליקו״ה כמוצא והגאולה, העצה שלימות
 יועץ׳. ׳פלא שנקרא משית ידי על שמתגלה שלימה, בעצה תלוי הקץ עיקר

 שאי מאד, מאד עמוקים שהם עמוקות, בעצות מלוי הגאולה קץ עיקר כי
 יעץ צבאות ה׳ ׳כי נאמר שעליהם ותוזה, נביא שוס עליהם לעמוד אפשר

 אבינו יעקב אפילו כן ועל הפלאות, קץ הוא כן ועל וכו״. יפר ומי
 ידם שעל מאד העמוקות העצות לגלות שרצה היינו הקץ, לגלות כשרצה

 אז בפרט לגלומס, אפשר אי כי שכינה, הימנו נסתלק אזי הקץ, יבוא
 שמשם התורה, קבלת וקודס הראשון הגלות התתלת קודם עדיין שהיה
 בני ושמעו ׳הקבצו אמר כן ועל כנ״ל. עמוקות העצות המשכת עיקר

 בתי׳ הוא העצה תיקון ישוד שעיקר להם שגילה דייקא, ׳הקבצו׳ יעקב׳,
 יתד שיתקבצו ישראל, בין ושלום ואהבה אתדות שיהיה היינו ׳הקבצו׳,

 כי העצה. לשלימות יזכו זה ידי ועל האתרון, מהתכלית זה עם זה לדבר
 כן כמו ישראל, שבין והאתדות השלום כפי תד׳, כולא ואורייתא ׳ישראל
 בני י״ב כי כנ״ל. עצה שנקראת המורה בתי׳ שהוא יתד, העצה נתאתד

 שתיה, באבן יתד שנכללו יעקב בני י״ב בשי׳ הס ישראל, כלל שהם יעקב
 ׳אנן בתי׳ ושלום, באהבה תלוי זה שכל העצה, שלימות בשי׳ שזהו

 בהם כתובים שהיו והתושן, אפוד אבני י״ב בתי׳ וזהו תליא׳. בתביבותא
העצות. כל שואלים היה ששם שבטים, י״ב שמות

 האדם מעורר כאשר
 אז צדיק, הנקרא המידה

וכדו׳ צדיק בשם נקרא הש״י
 בתפילתם ומביאים ישראל, על וחםדים לרחמים הדין מדת ומהפכים רוצים, שהם מה בתפלה פועלים הם הצדיקים וירא). פ' אלימלך (נועםהזה הצדיק ע״י לרחמים נהפכין הדינין וכל העולם, כל על גדולים רחמים נתעורר ואז העולמות, בכל

 שהוא הרקיע ועד המדריגות, םוף תי״ו בחינת שהוא בארציות, שהם המדריגות םוף מן פירוש לרקיע, עד הארז שמן המדריגות כל עם עצמו את שמייחד האחדות שם על אחד נקרא צדיק וארא). פ' לוי (קדושתהעולמות לכל וברכה שפע
ח). כג, שמות (מלבי״םהרגלו ע״י החכמה כפי דבר כל יעשה הוא חכם שאינו הגם המעשי, השכל ע״פ החכמה חוקי כפי להתנהג שהתרגל מי הוא הצדיק רות). המאיר (אורגואל נקרא צדיק בראשית). פ' עינים (מאורא׳ בחינת עליונה מדריגה

תפליה ואני
ך” ת צ ע  ואחר תנחני ב

 ךבונו תקחני״. כבוד
 ואלהי ״מלכי עולם, של

 יי אליך אתפלל. אליך
 אתחנן. יי ואל אקרא

 עצות אשית אנח עד
 יומם, בלבבי עון בנפשי,

 אויבי ןרום אנח עד
 למען עלי רחם עלי״,
 בעצת ותקננו שמך,
 ותושיענו מלפניך, טובח

 כי שמך, למען מתרח
 חסרון גדל יודע אתת

 רבוי ועצם העצח,
 בלבי שיש הספקות

 על אשר הרבריס בכל
 חלוקה עצתי כל רב פי

 לתת ןכול ואיני לשתים,
 ךבר בשום בנפשי עצות

 אשר קטן ועד למגדול
 בעוכרי היה ר!ךבר זה

 הרבה אותי ומונע
 ומתשובה יי מעבוךת

 עלי רחם אמתיית.
 גדול הרחמים בעל

 העלילה, ורב העצה
 כל תמיד לקבל וזכני

 וכשרי מצדיקי העצות
ר ם, הדו תיי מ א  ה
 עצותיהם כל אשר

שכות ה נמ ך תו ה  מ
ה ש דו ק בלו ה ק  ש

 הצדיקים מרבותיהם
 האמתיים. הקדושים

 אליהם להתקרב זכנו
 כל מהם ולקבל באמת

 הרברים בכל העצות
 בעבודות הן שבעולם,

 משא בעבודות והן יי
 והן ופרנמה, ומתן

 בבלם עסקים, בשארי
 פיהם. את אשאל
 מהם להנות ואזכה

 וןאירו ותושןה, עצה
הקדושה, חכמתם בי
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תפלה ואני

(המשך)

 יהיה זה ידי ועל
 גדול, חסד עלי נמשף

 ממני ויבטלו ו.ימתיקו
 שבעולם. הדינים כל

 שלמה לישועה ואזכה
 שכתוב כמו עת בכל

 יועץ״. ביב ״ותשועה
 תמיד ותצילני ותשמרני

 לעולם אכשל שלא
 חם טובה שאינה בעצה
 עלי אמשיף ולא ושלום

 והזק ויסוןים צעד שום
 עצות ידי על ושלום חם

 רק ושלום, חם נבערות
 כל לקבל תמיד אשתדל
 וכשרי מצדיקי העצות

 באפן האמתיים, הדור
 חכמתם בי שןאירו

שה. רר הקדו תעו  ו
 הגדולים וחסךיף רחמיף

 ותושיעני עת, בכל עלי
 שאני מה בכל תמיד
 בגשמיות להושע צריף

 נמשף ויהיה ורוחניות,
 היום. כל אל הסד עלי

 שכתוב מקרא בי ויק.ים
 גוים עצת הפיר ״יי

 עמים, מחשבות הניא
 בלב מחשבות רבות

 תקום. היא יי ועצת איש
 תעמד לעולם יי עצת

 לדור לבו מחשבות
 צבאות ״יי ונאמר ודור״,

 ונאמר יפיתה״, ומי שץ
 וכל”כלבבף לף ״יתן

 נ.תנה ימלא, עצתף
 אלהינו ובשם בישועתף

 כל יי ימלא ’נךגל,
 הושיעה יי משאלותיף.
 קךאנו. ביום המלף.יעננו

 פי אמרי לךצון יהיו
 צורי יי לפניף לבי והגיון

 לעולם ברוף־ייי וגואלי.
תואמן״ אמן קו״ לי קיז). (

] ף צ  ע״י המשונה ועיקר לזכויות. נמהפנין זדונות אזי למשונה זוכה כשאדם לה); ה, החומין עירוגי גליקו״ה(או״ח ונהג הצדיקים. ע
 פשע ולשני נואל לציון 'ונא כמ״ש להשי״ת, שלימה נפשונה העולם להתזיר עיסקו שעיקר משית, נמי׳ שהם הצדיקים

עקנ ׳לשוננ וכמ״ש וכו"  לקיים זכה ולא נענירות נכשל שכנר מאמר כי מאד, מאד פלא דנר הוא משונה נאמת כי וכו". אליו י
קודם אם ומה נמשונה. לשונ עצה עמה יקנל איך הענירות, ידי על העצות וקלקל המורה, מצוות שהם וקדושות מונות העצות

עצות לו הועילו לא העצות קלקול

 נקראת ועי״ז לאמת. תבוא הצדיקים, עצת
 תבוא ועי״ז אמת. בה אתחבר כד אמונה,
 השכל טיפי מקבל הוא כי כנ״ל, הגאולה

 וזה ממנו. שמקבל עצה ידי על הצדיק, של
 חכמה בכליות. בטוחות, חפצת, אמת הן

 מהם. שאקבל עצה ידי על השכל, טיפי המוח, טיפי לקבל שאזכה תודיעני,
אמת: זרע כולו נקרא השכל הטיפי כי לאמת, אזכה ואז

 אז ני לארצם, לשונ לינם אעיר
 ונננות נננים ויתרנו מהגולה אפדם

 כהשמטה ועיין נמצרים מאז שרנו כמי

 כחי׳ הוא שורק ׳וזה המאמר כקוף המוכאש

זה. ענין נניאור המרמינה שורוק׳

 גם שקלקל אתר שנן מכל אלו,
 למזור. עצות יקנל מהיכן אלו עצות

 לשונ אפשר אי נאמת כן ועל
מת, שלימה נמשונה  אם ני נא

 שזוכין האממיים הדור צדיקי נכת
 שהוא משית, של מאורו לקנל
 עצות יודע שהוא המשונה, שורש

משורשי שנמשכין כאלו נפלאות
מהמורה, למעלה שהוא המורה

 שער שהוא התמישים שער נתי' הגדול יונל נתי' כיפור יום סוד שזהו לזכויות, העוונות כל שם נמהפנין לשם לעלות שנשזוכין
 למשונה פעם נכל להתעורר שיוכלו לצלן, רממנא ענירות נעלי המומאים לכל נפלאות העצות נמשכין ומשם המשונה, של העליון

נאמת. שלימה נמשונה אליו לשונ שיזכו עד שהם, מקום מכל

הנחל ילקוט
ם קי  הצדיקים מדוע כב) ה, תחומין עירובי (או״ח בליקו״ה וביאר וכוי. הצדי

 שנתן עכשיו גס באמת ח״ל: תכליתן, ומהי תדשות עצות מתדשיס דור שבכל
 לעצות עצות צריכין עדיין אעפ״ב כנ״ל, עצות כולה שהיא התורה את לנו

 מצות לקיים להתגבר נזכה איך ותתבולות עצות צריכין שעדיין דהיינו אלו,
 הס העצות ואלו וכו׳. והרהורים מניאוף ולהינצל בשלימות, ותפילין ציצית

 תושבע״פ, בתי׳ וזה דור. שבכל הצדיקים כל עושקים ובזה שוף, אין עד
 וכו״ לתורה אזניס שעשה וכו׳, ותיקר ׳ואיזן בתי׳ למשמרת, משמרת בשי׳
 רואין אנו כאשר פעס בכל עצות צריכין עדיין ואעפ״כ רז״ל. שאמרו כמו

 ואעפ״כ עצות, כולה שהיא בידינו משורה כולה התורה כל שכבר בתוש,
 מי את כראוי ומכירין בשלימות, התורה מצוות את שמקיימין אינון זעירין
 ׳עשר וכו׳ שהיה מה היה משה של בדורו ואפילו העולם, והיה שאמר

 את להכיר קדושה עצה שנתגלה מה כל כי והכלל, וכו״. נישו נשיונות
 כנגד מתגברת שהשט״א אלקיס׳, עשה זה לעומת זה ׳את תיכף השי״ת,

 פעס, בכל תדשה מלתמה צריכין באמת כן ועל ש״ו, לקלקלה העצה אותה
 תעמוד׳ לעולם ה׳ ׳עצת בוודאי כי ה״, לעולם מרום ׳אתה אעפי״כ אבל

 נבערה׳. ׳עצה בבתי׳ ותופר׳, עצה ׳עוצו בבתי׳ תתבטל, השט״א של ועצתם
 ימשיך שאז בימינו, במהרה שיבוא משית ע״י יהיה התיקון עיקר אבל

 להמשיך שיזכה עד כאלה, תדשיס נפלאים צמצומים לתוך אלקות רותניות
 הנמשך מאד, מאד הגבוה הפנימי מיתוד הנמשכות מאד, עמוקות עצות

 עתה שימשיך בכתו שיש מי שאין האר״י בכתבי כמבואר עתיק, מבתינת
 כשימשיך ואז משיש. אס כי עתיק, מבתינת הפנימי יתוד ידי על מותין

 וכמ״ש וכו״, עצה עמוקים ה׳מיס בתינת בשלימות יתגלו אז משס, המותין
 וכו״, יועץ פלא שמו ׳ויקרא וכמ״ש וכו״, עצה רות וכו׳ ה׳ רות עליו ׳ונתה

 אפשר בלתי שיהיה שוף, אין עד כאלה ונפלאות עמוקות עצות שיתגלו
 במהרה משית שימשיך העצות כי בעולם. אופן בשום לשותרן להשט״א

 תעמוד׳, לעולם ה׳ ׳עצת יתקיים ואז תכלית, ואין שוף אין עד יהיו בימינו,
 שעל ועמוקות, שלימות העצות יתגלו אז כי יפר׳, ומי יעץ צבאות ה׳ ׳כי בשי׳
 נתגלו לא כאלו עצות אשר לעולם, ימיהם כל התורה את ישראל יקיימו ידס

בימות כלל משתנה לא שלנו הקדושה התורה בוודאי כן ועל בעולם. עדיין
ניתנה כאילו לגמרי אז התורה תתתדש ואעפ״כ אתת, נקודה אפילו המשית

 ואתד אתד כל נזכה שעי״ז כאלה, דאורייתא שידושין לקבל נזכה אז כי אז,
 להתגבר פעס בכל שיזכה באופן ועמוקות, שלימות עצות לידע מדריגתו לפי
 נאמר זה ועל בשלימות. התורה את לקיים ולזכות להתגבר, שצריך מה על

 המה אשר הראשונה כברית לא וכו׳, שדשה ברית ההוא ביום להס ׳וכרתי
 בשוקי אשר את ועשיתי וכו׳, האבן לב את והשירותי וכו׳, בריתי את הפרו

הראשון. אדס תטא של התיקון עיקר יהיה ואז וכו״, תלכו
ז ״ י ^ א ו בו לה. ת או  לפעמים מאיר שהשי״ת יא) ז, פסח (או״ח בליקו״ה וכתב הג

 ישראל בגאולת שהיה כפי ממש לו, הנדרשת האמת עצם את האדם בדעת
 אדס ובכל ודור דור בכל נעשה מצרים, יציאת של הענין זה ח״ל: ממצרים,

אתד כל הנפש, בגלות ושלום שש משוקע שהאדם עת בכל כי זמן. ובכל
שהאדם לפעמים ויש לצלן, רתמנא ובתאוותיו בעוונותיו שנתפש כפי

 קדושה עצה שוס לו לגלות אפשר שאי עד כך, כל הנפש בגלות משוקע
 יבואו עצות, איזה לו שיתנו מה כל כי והגלות, התושך מן לצאת איך

 הנמשכין שלהם, רעות עצות ידי על אותה ויקלקלו האמת על התולקיס
 ולהנטותו ולגאלו עליו לתמול רוצה יתברך כשהשם אבל כנ״ל, הנתש מעצת

 השס אז ושלום, שש נדמה יהיה לבל לתשובה התעוררות בו להכניש לשתיה,
 ידי ועל הקדושות, העצות לו שמגלה קודם האמת עצס בדעתו מאיר יתברך

 ולאנשים האמת להצדיק נתקרב זה ידי ועל לאמונה, זוכה האמת עצס
 המעשה ואת בה ילך אשר הדרך את לו מורים הס כך ואתר באמת, כשרים

 לברכה. זכרונס תכמינו לנו הורו אשר כפי התורה עצות פי על יעשה, אשר
 אס כי האור היה לא אבל האמת, אור לעצם זכו שאז מצרים יציאת אתר כי

 אור להמשיך השפירה ידי על זוכין כך אתר רק בכוונות, כמבואר שעה, לפי
 דאורייתא. עטין תרי״ג לקבל בשבועות שזוכין עד ובמדה, בהדרגה העצות

י ״ ה ע צ ם שאקבל ע ה אז מ ה ו כ ת. אז מ א  לפני קצו): בשיש״ק(ג, מסופר ל
 מיטתו להעמיד וציוה לבניו קרא מברשלב, הרב אהרן רבי של פטירתו

עומדים כולם את וכשראה שביבו, ביתו ובני בניו ונעמדו השדר, באמצע

ערכים
וכינויים

 / המוה טיפי
השכל טיפי

 שלא מאה ליזהר צריך
 ראוי שאינו דבר יאמר
 הוא כי המקבל, לשכל
 טיפי שמשליך ניאוף, בחינת
 אצטריך׳ דלא ׳באתר השכל

קלד). (ליקו״מ

 עומדים בתחילה הבנים
 בסוד אביהם, במוח כלולים

ד). ח, שער (ע״חמוח טיפת

 סוד הם המוחין שסוד דע
 בעת דאו״א המוח טיפי

 תורה (ליקוטי כנודע ההולדה

בראשית). פ׳

 ד׳ בגימטריא הוא טיפייה
 עמוקות (מגלה הוי״ה פעמים

קנד). ואתחנן, פ׳

 נכון ואס תכס, שאני למדן, שאני אומרים העולם להס, ואמר פנה שביבו
 ועתה רבינו. הוא הזה הטוב התלק טוב. תלק לעצמי לבתור ידעתי הרי הוא
 ברבינו. אתס גס שתבתרו בירושה, הזו העצה את גס בירושה לכס נותן אני

י פ י ט שכל ח רע כולו נקרא ה ת. ז מ  בליקו״ה(או״ח זה ענין לבאר והוסיף א
 עיקר כי שבעולם, מותין מיני כל כולל הוא אמת ה): ז, פסח

 כשזוכין הוא והמות, התכמה ועיקר (...) האמת. הוא המותין גדלות תכלית
 וכל באמת, ולעבודתו ולתורתו יתברך להשס להתקרב התכמה זה ידי על
 ׳בן בתינת שזהו יותר, דגדלות מותין נקרא יותר, האמת אל שמתקרבין מה

 של בכוונות שמבואר וכו״, ט״ו בן למשנה, שנים עשר בן למקרא, תמש
 במשנה שמרומז ושני, ראשון וגדלות דקטנות המותין כל כלל שהס פשת,

 למקרא׳, שנים שמש ׳בן כי באמת, כלולים המושין אלו וכל שס. עיין זאת
 כל כי אמת, של מות שהוא מקרא, ידי על אמתי מות לקבל זוכין ואז

 וכו״, אמת ׳תורת שכתוב כמו אמת, בשינת שהיא בהתורה, כלולין המותין
 כן על כפשוטו, המקרא אס כי אז לקבל יכול התינוק שאין מתמת אבל

 הנעלם האמת עצס עדיין יודע שאינו מתמת דקטנות, מותין עדיין נקרא
 ממקרא כי בהמקרא. הנעלמים התורה מצוות דיני כל שהוא במקרא,

 שוס לקיים איך עדיין יודעים ואין דין, שוס להורות יכולין אין עדיין
 ידך על לאות ׳והיה אתד בפשוק בתורה נאמר תפלין מצוות כל כי מצוה,
 שלומדים עד הדינים, פרטי וכל ולהניתן לכתבן איך יודעין ואין וכו״,
 אף מקרא, לומד כשהתינוק כן ועל המצוות. בשאר וכן פה, שבעל תורה

 על שס, נעלם האמת עצס שעדיין מתמת אבל אמיתי, מות שהוא פי על
 ושס למשנה, וזוכה יותר המות נתגדל כך ואתר דקטנות, מותין נקרא כן

שגס משמת אבל התורה. דיני מבוארין שס כי יותר, האמת מבואר
 כן על לברכה, זכרונס רבותינו שאמרו כמו דין, להורות אפשר אי ממשנה

 ואתר בשלימות. האמת להשיג זכה לא עדיין כי בשלימות, נגדל המות אין
 גמרא ולומד דהלכתא, אליבא שמעתתא ולאשוקי לגמרא כשזוכה כך

 מותין בתינת זהו באמת, התורה ממצוות דין כל לידע וזוכה ופושקיס,
 הדין אמיתת לידע שזוכה מה הוא המותין הגדלות ועיקר באמת, דגדלות

 כשיודעים אפילו כי בשינות, כמה יש דגדלות במותין גס אבל מכונו. על
 ה׳ את לעבוד לזכות איך ולידע להשיג צריכין עדיין והמצוה, הדין אמיתת
הוא המדרש ׳לא כי יתברך, כרצונו באמת המצוות כל לקיים באמת,
 לעבודת שיזכה עד ימיו כל להתייגע צריכין זה ועל המעשה׳, אלא העיקר

שזהו האמת, עצס שהוא יתברך אותו להכיר זוכה זה ידי ועל באמת. ה׳
בזאת אס כי וכו׳, בתכמתו תכס יתהלל ׳אל שכתוב כמו התכלית, עיקר

וכו״. אותי וידוע השכל המתהלל, יתהלל
רע כולו ת. ז מ  שלמה ר׳ הרה״ח בשס ז, (סימן יופי מכלל בספר ומובא א

 בלשון וכתב ׳כלו׳, למימר ליה דהוי לומר יש אולי זצ״ל): וועקסלער
כנשת ׳הכלה׳ עס הש״י תתונת היה שיני בהר כי לרמז ׳כלה׳ הכתוב

תורת אמת, תורת שהס עטין, תרי״ג שס וקבלו י״ק, שבטי י״ב ישראל,
מ״ס ואל״ף ה״א. שי״ן מ״ס גימטריא האמ״ת, הצדיק שהוא אמת, משה
 על לקבל שס שהושיפו מצות תו״ר נגד הכולל, עס שור״ק גימטריא תי״ו

 שא׳מ׳ת׳ הרמז בזה לבאר דרצה נראה [א״ה, אתד בה׳ האמונה אתת,
 האמונה על רומז אתד כי אתד, עוד עס שור״ק כגימט׳ עולה במילואו

 גימטריא רבינ״ו מש״ה להצדיק ככל״ה כולה התורה נותן אתד] בה׳
 כל״ה גס נדרים. בגמ׳ תז״ל כמאמר עין, בטוב לישראל שמשרה תרי״ג,

תורה שפרים בכ״ד בקי תכמיס התלמיד כן תכשיטין, כ״ד לה יש
 כל״ה בתינת פה, שבעל תורה שהיא לפירושו בו, להאמין וצריך שבכתב,
 כידוע. שמיס מלכות בתינת אדנות שס בתינת אד״ן, גימטריא כידוע,

 כי ר״ל [א״ה, התורה כלל הדברות ועשרת בתורה, יש שדרים ד״ן גס
 לקמן כמובא אדנ״י], כשס עולה הכולל ועס דברות יו״ד עס שדרים ד״ן

 כלה בתינת והיא התורה, כל כוללת האמונה גס עת). סימן (ח״ב בליקו״מ
 ׳אשרק״ה בתינת הגאולה, זה ידי שעל כנ״ל, האיש בתינת להאמת, ואשה
 מצוות תו״ר כנגד ושש מאות שש עולה אשרק״ה שגס רמז [א״ה, להס׳

 כלולה הכלה היא האמונה, התייתדות ידי על שיני], בהר להן שהושיפו
 זר״ע כן על תז״ל, כמאמר ובן כבת לאיש ואשה אמת. זרע התורה מכל

רצון. יהי כן אמן לתורה, לבעלה שעוזרת זוגתו היא עז״ר, אותיות

ותושיה עצה

ר ש א ת כ בו קר ת  ה
ק צרי ת ל רו ר עו  מ

ה א בי מ ת ו נ מו א  ל
 בניסים ואמונה השגחה

שלימות, ולתפלה  ב
 הצריק בי הוא סימן
 צריק מקורבים, אליו

 ואם הוא. אמיתי
 ע״י מתעוררים לא

 לאמונה, ההתקרבות,
 השם וליראת לתפלה
 בי הוא םימן בראוי,

 איש אינו צריק אותו
 אמת (עצוה״ט, אמת

ב). ואמונה



חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל

י ״ ן ן ת ש ם ציצית מצו אד ת ניצול ה צ ע  גליקו״ה 3וכה הנחש. מ
הלנושיס, פיקון שהם ציצית נתינת וזה יא); ד, גילוח (יו״ד

אי ננפ״נ ג' נאוה לעיל (ועי' מהם נמשכין הלנושיס וכל ו ה'  אפשר ד״

 האמת המשכת תיקון שעיקר לצדיקים'), המקרנוה ע״י אלא לאמה לנא
 ידם, על הוא כעולם והאמונה
 ידי שעל הנ״ל, נהתורה כמנואר

 וכו', רשעים מעצת ניצולין ציצית
 זרע 'כלה שהם צדיקים לעצת וזוכין

 לאמונה. זוכין זה ידי שעל אמת',
 ואמונה אמת המשכת שעיקר נמצא,

 נתינת שהם ציצים, ידי על הם
 כל נמשכין ומשם הלנושים, תיקון

 קיום כל כן ועל שנעולם. הלנושין
 כל את וזכרתם אופו ׳וראיתם שנאמר כמו נציצית, תלוי המורה
 כל כי וכו״. מצוותי כל את ועשיתם תזכרו למען וכו׳ ה׳ מצוות
 תיקון ידי על זוכין ואמונה, אמת נתינת שהיא המורה, קיום

 צריכין נעצמן המלנושים כי כנ״ל. ציצית נתינת שהם המלנושים,
 הם שהמלנושים מממת כי הציצית, ידי על ותיקונם תיקון,
 נאמזין הם כן על המיצונים, אל שמוכין והם האדם של מנחיז
 מנייהו', דנלו דרננן מאני ׳הני כנתינת כידוע, הנגדים כשולי

 המלנושים, תיקון שהם הציצית, ידי על לתקנם צריכין כן על
 עיקר זה ידי שעל שנעולם, המלנושים כל נממקנים ידם שעל

כעולם. והאמונה האמת המשכת תיקון
י ״ ע ת ש ם ציצית מצו אד ת ולrנ ה צ ע ש מ  ציצית כי וכוי הנח

 נענין נד) ,1 פסה (או״ח נליקו״ה וניאר והרחינ לניאו!?. שמירה
 ה״ל; דקדושה, אמונה האדם על ולהמשיך הנהש מעצה להציל וכוחה הציציח סוד

 אמונה. הוא והתוך אמונה הוא והשוף מאמונה ההתתלה נאמת ני
 שהוא דאורייתא, עימין תרי״ג ידי על זונין האמונה עיקר ני

 אנל ננ״ל. אממיים הצדיקים עצת נתינת שהם המורה, קנלת נתינת
הרשעים עצת אותם שמנלנלין מממת צדיקים, לעצת לנוא אפשר אי

ציצית, מצות ידי שעל ודע ד
 של מנשואין הנחש, מעצת ניצול האדם
 שמירה ציצית כי ניאוף. מבחינת רשע,

 שם ויקה יה) (חיקון בתיקונים כמובא לניאוף,
 שניהם שכם על וישימו השמלה את ויפת

אביהם וערות ציצית. בחינת זה ט), (נלאשיה

 אח נעה שוזר רנינו כתיקונים. כמובא לניאוף שמירה ציצית כי

 המפרט הזהר, מחיקוני יח שנחיקון ארוך דרוש מחוך אחה נפסקה דנריו
 לז יה, שנהיקו״ז(תיקון זו נפסקה הש״י. לפני הפילמן המכניסות הכימות אה

 זו מצוה ע״י שזוכין וציצית, נמפילין המעוטריס אלו של נשנחס מספר ע״א)

 מארי יאינון“ וז״ל: מניאוף, לשמירה
 ונעמיפו דמפלין נקישורא דדרועין,

 על ׳וישימו כהון דאממר דמצוה
 ויפת דשם כגוונא שניהם', שנם

 את ויפת שם 'ויקת כהון דאממר
ראו׳. לא אניהם וערות וגו׳ השמלה

 איהו ודא דשם, מסטרא איהי ערוה
 לדנר גופיה דמממם הרע יצר

 דאיהו נעלמא, עריין וגלי ענירה,
 הנהמה', מכל אתה 'ארור ניה דאתמר הקדמוני דנתש מסטרא

 המתוק ופירש וגו״. כנען 'ארור אמר מסטרוי איהו דהאי ונגין

 עליהם שמשימים הכתפיים שמי שהם שניהם. שנס על מדנש(שס):
 זכו ׳לכך ^ם ופירש״י וגו׳. השמלה אס ויפס שם ויקס המלית. את

 מם כמו ולא ראו. לא אגיהם ועיוס ציצית׳. של למלית שם של כניו
 מסש מסטיא אניו׳. ערות את כנען אני מם ׳וירא נו שנאמר

זנונים. אשת הנקראת הלילי״ת שהיא הקדמוני.
ה ק י ת ויפת שם ו  רנינו נלשון כאן המונאיס אלו פסוקים השמלה. א

 מדנרי חלק למעשה הינס וגו״, אתה ׳ארור הנא הפסוק וכן

 וזה הנאמר. עס רנה שייכות להס יש פשט פי על גס אולס הנ״ל, המיקו״ז

 כרם: וימע האדמה איש נח דחל כ-כז): (ט, ננראשית הכמונ לשון
 את כנען אני חם וירא אהלה: נמוך וימגל וישכר ה!ין מן וישת
 השמלה את רפת שם ויקח נחוץ: אחיו לשני דגד אניו ערות

 אניהם ערות את וינפו אחרנית גילנו שניהם 'שכס ?זל דשימו
 אם גידע מיינו נח וייקץ ראו: לא אניהם וערות אחירנית ופניהם

 ןה.יה ענדים ענד כנען ארור וייאמר הקנון: ננו לו ננקה אקר
אלקים !פת למו: ענד כנען ויהי שם אלקי ה׳ נרוך וייאמר לאחיו:

 ערכים
וכינויים

ציצית מצות
 מצות קדושת ידי על

 הד׳ לשורש זוכין ציצית
 שהם שבקדושה, יסודות

 ומפרידין הוי״ה, אותיות ד׳
 ידי ועל יסודות, מהד׳ הרע

 עדי הרשעים משפילין זה
ד). ציצית ארץ(ליקו״ה

 זוכין ציצית מצות ידי על
 הע׳ מכל בו שיתאחזו

 להשי״ת, להתקרב לשונות
 בחינת הוא ציצית כי

 בחינת שהוא נדחים, קיבוע
 תשובה בעלי של הנפשות
 ידי על שמתגיירין והגרים,
 (ליקו״הדין בבחינת התפלה

ג). ז, ציצית

 ציצית מצות ידי על
 שהם הלבושים, מתקנין
 המוחין של הכלים בחינת

א). ציצית ישרות (עצות

 כנגד ציצית מצות שקולה
 (נדרים שבתורה מצוות כל

כה.).

 מה מפני ציצית פרשת
 בה שיש מפני בק״ש, קבעוה
 ציצית מצות דברים, חמשה

 מצוות ועול מצרים ויציאת
 והרהור עבירה והרהור
 רמז במדבר, (ילקו״ש אלילים

תשנ).

 תכלת, שמה נקרא לכזה
 המצרים שנתכלו שם על

 ׳ויהי שנאמר בבכוריהם,
 אחר, דבר הלילה׳. בחצי

 הים. על המצרים עזכלו על
 שמה נקרא למה אומר רבי

 שהציץ שם על ציצית,
 אבותינו בתי על המקום

 במדבר, (ילקו״ש במצרים

תשנ). רמז

 ציצית מצות המקיים כל
 ההם ׳בימים להיות יזכה
 וכל וגו״, יחזיקו אשר

 עליו ציצית, מצות המבטל
 בכנפות ׳לאחוז אומר מהו

 ממנה׳ רשעים וינערו הארץ
 תשנ). רמז במדבר, (ילקו״ש

 כל אומר, יוחאי בן רייש
 זוכה ציצית במצות הזהיר

 (ילקו״ש שכינה פני להקביל

תשנ). רמז במדבר,

 כי מורה ציצית נזצות
 אותו ויהדר גופו ישלים

 מלבוש הטלית כי במצוות,
 יש כי לך ומורה הגוף,

 וזה במצות, הגוף לקשט
 בגדיך יהיו עת ׳בכל שאמר

 שיהיה כלומר לבנים׳,
 שיהיה גופו ומזכה מטהר

 ׳בגדיך זה וקרא טהור, גופו
 כמו הוא הגוף כי לבנים׳,

 שיהיה ואמר לנשמה, בגד
 (דרשות ונקי זך דהיינו לבן

הגדול). לשבת דרוש המהר״ל

 לזכור ציצית מצות עיקר
 על הש״י מן מצוות שיש

 לקבל מוכן והאדם האדם,
 שאר כמו ואינו מצוות,

 הטבעיים חיים בעלי
מנחות). אגדות (חידושי

 שהוא ציצית נקראו
 שהוא השדה׳, ׳ציץ מלשון
 והבגד לפועל, יציאה
 וזהו הגוף, את מכסה
 הפועל. אל האדם יציאת

 הכתוב אמר ולפיכך
 וזכרתם אותו ׳וראיתם

 כי ה״, מצות כל את
 שהם הציצית יראו כאשר

 ׳וזכרתם הבגד, מן יוצאים
שכל ה״, מצות כל את

 (נועם מצוות משאר יותר ציצית מצות לתקן שורש יש הזה בדור למשל מצוות, משאר יותר מיוחדת מצוה לתקן שורש יש ודור דור בכל מנחות). אגדות (חידושי בפועל מעשיו ולהוציא לקיים לאדם יש המצוות

 ציצייית שלח). פ׳ ושמש (מאור עלייה שצריכים ישראל בני נשמות עמה לאחוז שיוכל ציצית, כעין מתפלתו ממשיך ויראה, באהבה שיהיה כך כל גדול בהשתוקקות תפלתו מתפלל הדור כשהצדיק נח). פ׳ אלימלך
 של התיקון נתבטל ואז נופל׳, זה קם ׳כשזה והיה וסימן לצדיק׳, צבי שמענו זמירות הארץ ׳מכנף עולמים׳. חי ׳צדיק הנק׳ רכינה מהיסוד יוצאים שהציציות משום ׳צדיק׳, בשם ונק׳ ת׳מיד. צ׳יציותיו י׳פריד צ׳דיק ר״ת

 יועשו הציצית). שער שימורים (מצת שבעולם וזנות ניאוף מיני מכל כן גם ניצול הוא כך ל״ב׳, חסר אשה ׳נוא״ף כמ״ש זנות, בלשון נק׳ שזיווגם ונוקביה, דסמא״ל הזיווג מבטל שהוא כמו מהזנות, ניצול ולכן הקליפה,
 ידי ועל בו, וגנוז זרוע אור שמתחילה שבדור, צדיק על רומז ׳לצדיק׳ גם עולם. של צדיקו אנפין בזעיר בפנים שנזרעים המוחין, אור יסוד על רומז שמחה׳, לב ולישרי לצדיק זרוע ׳אור הכתוב שאמר זה ציצית׳, להם

לט). טו, במדבר (מלבי״ם כמעשה המחשבה על שכר ומקבל בפועל, עשאם כאילו הכתוב עליו מעלה ציצית, מצות ע״י המצות כל יזכור אם ציצית). (קה״י, שמחה יש ואז לחוץ האורות מגלים חוטין, ל״ב שבהן ציצית מצות

 וכאמס כנ״ל. יוסף כפינס הכריס, שמירס כמינס שהוא ציציס, מצות
 ציצית מצות ידי שעל היינו כידוע. אמונה כנחינס הס כעצמן ציצית

 דעתיקין, עתיק מנתינת משורשה, האמונה אור להמשיך זונין אנו
 נמו עתיק, מנתינת נמשנין ציצית ני הציצית. אור נמשנין שמשס
 שנתעמף מה נתינת שזה כידוע, צמר של ציצית נתינת שהוא נקא; כעמר ראשיה ושער תיוור כתלג לנושיה מטא, יומין עתיק ׳ועד שכתונ
 תלישר מנתינת עתיק, מנתינת משש נמשכין והציצית המלית כי מעמיק, הנמשכין רממיס של מדות י״ג ושידר לנן נמלית הוא נרוך הקדוש
 רעוא נתינת הוא רצון עת כי רצון; עת ה׳ לך מפלסי ׳ואני שאומרין נעת נמנמה נשנת נמלית שממעטפין מה נתינת שזהו דרממי, מכילין

 מרי״ג לקנל זוכין ידס על מעמיק, שנמשכין דייקא, ציצית מצות ידי על כן ועל כידוע. מעמיק הנמשכין דרממי מכילין י״ג שהוא דרעוין,
 מדרגא נמשכת והיא דעתיקין, עתיק מנתינת משורשה האמונה אור ממשיכין הציצית כי שלימה. לאמונה זוכין זה ידי שעל דאורייתא, עיטין
 לגלות למטה, גס האמונה שנמשכה עד ועולס, עולש שנכל הקדושה האמונה להתיות כדי אמונה, כנתינת הכל לעולס, ומעולס לדרגא

 נעולס, יזיקו שלא הקליפות כת מנטלין הס כי שמירה, הס הציצית כן ועל משלה׳. נכל ׳ומלכותו לקייס הקליפות כמדור אפילו אמונתו
נכל האמונה נמשך שמשם עולמות, שנארנע עתיק נתינות ארנע כנגד ציצית, ארנע הס כן ועל הקדושה. האמונה להם שמגלין ידי על

הנחל ילקונז

המתרגם

הזרועוה נעלי אלו ®י
 התלויות המצוות (המקיימים

ר צזרועות), ש ק של כ
 וכעטיפת יד של תפלין
 שנאמר מצוה של טלית
 שכס על 'וישימו כהס

 ויפת שס כעין שניהם/
 שם ׳ויקת כהס שנאמר

 וישימו השמלה את ויפת
 וילכו שניהם, שכס על

ת סו אתורני כ  את וי
 ופניהם אכיהס ערות

 אכיהס וערות אתורנית,
 תם כמו ולא ראו׳. לא

ה, מצד שהוא ערו  ה
 היצר על רומז שתם
 גופו את שמתמס הרע

 עכירה, לדכר אדם של
ה והוא  עריות המגל

 מצד שהוא לפי כעולם,
 שנאמר הקדמוני הנתש

 מכל אתה ׳ארור כו
 שתס שלפי הכהמה׳,

 מצד היו כנו וכנען
ם אמר הנתש ה  עלי
 עכד כנען ׳ארור הכתוכ

לאתיו׳. יהיה עכדיס

שם ייחם ופירש״י(שס): למו: ענד כנען ויהי ישם נאהלי וישכין ליפת ידי על אס כי להכניעש אפשר ואי הקדמוני, הנמש מעצת הנמשכין
 שש על לימד ע), (סנהדרין ׳ויקת׳ אלא ׳ויקמו׳ כמינ אין ויסס.

 ויפת ציצית, של לטלית כניו זכו לכך מיפת, יומר נמצוה שנמאמץ
קנר׳. 'שס מקוש לגוג ׳אתן לט) (ימזקאל שנאמר לנניו, לקצורה זכה

ת שןן״י צו ת מ צי ם צי ד א צול ה ת ני צ ע ש. מ ח פג הנ  (או״ס נליקו״ה ונ
הנפש, עצת וכין לכושים, כתי׳ הציצית שכין הקשר גכי מג) ה, השפר כרכת

 הקדמוני הנחש מזוהמת באים הטבע, חכמי של והכפילות הטעותיס כל וז״ל:
 לקדושה, ולבושים כלים בלי יתברך אלקותו מיד להשיג שרוצים הנחש, ממצח

 כמ״ש לבושין, ע״י היה ורע טוב הדעת עץ של התיקון תחילת כן ועל
 היו בתחילה כי וילבישם׳. עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ׳ויעש

 דקים רק גשמיים, לבושים צריכין היו לא כי יתבוששו/ ולא ערומים ׳שניהם
 טוב הדעת ׳ומעץ נצטוו באמת כן ועל אור׳, ׳כתנות בחי׳ מאד ורוחניים

 כמובא הטבע, חכמי של הרעות החקירות כל שמשם ממנו׳, תאכלו לא ורע
 עד משם, לאכול והשיתם בהם התגרה שהנחש אחר אבל קדושים, בשפלים

 טוב הדעת עץ של בחקירות שנכנשו ע״י רז״ל, שאמרו כמו לכפילות שבאו
 לבושים להם עשה בתיקונם, הש״י כשעשק אח״כ כן על לבושים, בלי ורע
 בחי׳ שהם הלבושים, תיקון ע״י התיקון עיקר עתה כי עור׳. ׳כתנות בחי׳

היא ׳כי בבתי׳ בגלותא, עניא דהיא דשכינתא לבושים שהם ותפילין, ציצית
רה ציצית סט). (תיקון וכו״ ציצית דא וכו׳, לבדה כשותה  תכלת׳, פתיל ׳הכנף כתוב ציצית בפרשת כת): (עמ׳ אכיר תידושי כספר ומוכא לניאוף. שמי
 רה, שי׳ מוהר״ן בליקוטי כמבואר הברית, פגם על הממונה שהיא הקליפה, שם של הגימטריא שזאת תפ״ה, אותיות הם ת׳כלת פ׳תיל ה׳כנף של והר״ת

תפ״ה. אותיות גם הם לניאוף׳ שמירה׳ ציצית׳ של תיבות שופי עוד: מוכא 0 הנפל שעשועי וכקונטרס כנ״ל. ניאוף מתאות ניצול האדם ציצית מצות ידי על כי

חכמה מיליואי
ת ו צ ת. מ צי  שהיא בכתוב נגלה המצוה. שורש (שפו): התינוך כספר כתכ צי

 טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד, השם מצוות כל נזכור למען
 ועיניו תמיד, בו יכשה אשר בכשותו קבוע אדוניו חותם נושא כמו לזכרון
 (...) ה״. מצות כל את ׳וזכרתם בכתוב בו שנאמר וזהו היום, כל עליו וליבו
 כשות לאדם לו כשיש אלא התורה מן זו מצוה חיוב שאין פי על שאף ודע,

 על אף גג, לו שיש במי אלא מעקה מצות חיוב שאין כמו כנפים, ארבעה
 ואמרו עליה, להיזהר שראוי ואמרו הרבה זו במצוה חכמים הזהירונו כן פי

 הכתוב שהרי רבים, עבדים אותו ומשמשין זוכה בה שהזהיר ע״צ)׳ לכ (שכת
 מצוות כל את וזכרתם אותו ׳וראיתם שנאמר המצוות, כל בה ותלה שקלה

 יחטא שלא הוא מובטח ובמזוזה ובתפילין בה שהזהיר אלעזר רבי ואמר ה״,
 ינתק׳. במהרה לא המשולש ׳והחוט ד) (קהלת שנאמר לעולם,

! ו י צ י רה צ ף. שמי  אתד כאדס ׳כמעשה ע״א) (מד מנפות כמסכת עיין לניאו
הכרית. לשמירת סגולתה לענין ציצית/ כמצות זהיר שהיה

תפלה ואני

ו נ כ תז  מצות לקים ו
 בכל כראוי ציצית

ה ה פךטי קי  ודקדו
 מצות ותרי״ג וכונותיה,
 ידי ועל בה. התלויים

 הקדושים הציצית כנפי
 אותנו ותציל עלינו תגן

 הברית, פגם מיני מכל
ו כנ תז ש ו קד ת ה  ל
 ידי ועל תמיד, בקךשתף

 מעצת אותנו תציל זה
 המפתים מעצת הנחש,

 והמדיחים והמסיתים
 בבונה האמת, מדךד
 בבונה. שלא או להרע
 ולהמשיף לקבל ונזכה
 האמת השכל אור עלינו

 ידי על אמת צדיקי של
 ולקזם לקבל שנזכה

 ואמתיות טובות עצות
ז). (ליקו״ת שלהם



המתרגם

 ׳וחס בפסוק נאמר
 שנשמתו כנען/ אבי הוא
 מזוהמת היתה חס של

 מתחת היוצאת הזהב
ס, גי סי  עורר והוא ה

מאה רוח את  של הטו
ני, הנחש מו ד ק  על ה

 ואמר הכתוב רשס כן
 כנען', אבי הוא ׳וחס

 קללות שהביא היינו
 את והיינו העולס, על

 אותו שנתקלל, כנען
ען  את שמחשיך כנ

תס. הבריות פני  וממי
 אברהס וכשבא (...)
 כתוב, מה ישראל לאיץ

 בארץ׳, אברס ׳ויעבור
 היה לא שעדיין לפי

 ולא האבות של קיוס
 לעולס ישראל זרע באו
 מן ׳כנען׳ שס שיצא כדי

 שס תחתיו ויכנס הארץ
 הקדוש, העליון ׳ישראל׳
 ישראל כשעס זה ומטעס

 הארץ היתה ראוייס היו
 ׳ארץ שמס על נקראת

 זכו לא וכאשר ישראל׳,
 על נקראת הארץ היתה

 כנען׳. 'ארץ אחי שם
 ׳ויאמר כתוב זה ועל

 עבדיס עבד כנען ארור
 שהוא לפי לאחיו׳, יהיה
 העולס, על קללות הביא

 ׳ארור כתוב, מה ובנחש
ה׳, מכל אתה מ ה ב  ה

היינו  בקללת שכתוב ו
עבדיס׳. ׳עבד כנען

סף בני שגדלת, יו
 והתחזקת, שגדלת בני

פך סו  עליך שהיה ו
 שכבשת בזה להתחזק,

ה יצרך את ש מע  ב
 אחיך. ובמעשה גבירתך
 לגפן אותך אני מדמה

עי על שתולה בו  מ
 שורשיה המשלחת מיס,

ס, שיני ושוברת  סלעי
 היא עוברת וכשהיא

 אילני כל את כובשת
סף כבשת כן סרק,  יו

 ובמעשיך בחכמתך בני
 חרטומי כל את הטוביס
ס,  היו וכאשר מצרי
 היו אזי אותך, מקלסיס

 מהלכות השליטיס בנות
 ומשליכות החומות על

 ונזמיס טבעות לפניך
 שתתלה כדי זהב של

 תלית ולא בהן, עיניך
 עד מהן באחת עינך את

 בגללן ותיקרא שתתחייב
הגדול. הדין ליוס רשע

ר קו ה מ מ כ כאנחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיח
ר ו ר  ז), (לו, נג״ר חז״ל ודרשו כה. גפשוק הקודם כד״ה עי׳ כנען. א

 את 'דדע וז״ל: שנפקלל, זה הוא כנו כנען אכל פטא, אמנם דפס
 ענד נגען ארור ׳ויאמר (...) פס, הוא הקטן׳ נגו לו עשה אתר

 יהודה רני אממהא. גמקלל, וכנען ח^א סס לאשיו׳, יהיה ענדיס
 לפי אמר, יהודה רני נסמיה. ורני

 ואס נח אס אלקים ׳וינרך שכפונ
ס הווה קללה ואין נניו׳, מקו  נ

 כנען׳. ארור ׳ויאמר לפיכך נרכה,
 והגיד ראה כנען אמר, נחמיה רני

 הקללה אח חולין לפיכך להס,
 ע״א): עג (נה, נזהר ואיפא נמקולל.

ס ח  זוהמא כנען׳, אני הוא ״׳ו
 אחערוחא קסמיפין, חחוח דדהנא
 ונגין קדמאה, דנחש מסאנא דרוחא

 אני הוא ׳וחס ואמר רשיס כך
 ההוא דאחלטיא, כנען ההוא עלמא, על לווטין דאייחי כנען׳,

)נריין. אנפי דאחשיך כנען  (נראשיפכחינ מה אנרהס אחא כד (...

 אחו ולא דאנהן קיומא הוה לא דעד נארך׳, אנרס ׳ויענור ינ),
 קדישא, עילאה שמא וייעול דא שמא דיפוק נעלמא דישראל זרעא

 כד ישראל׳, ׳ארץ דא שמא על ארעא אקרי ישראל זכאין הוו כד
 כחינ דא ועל כנען׳. ׳ארץ אחרא שמא על ארעא אקרי זכו לא

 לוומין איימי דאיהו לאחיו׳, יהיה ענדיס ענד כנען ארור ׳ויאמר
 היינו הנהמה׳, מכל אמה ׳ארור כמינ, מה וננחש עלמא, על

 נריץ. אנסי דאססין מדנש(שם): המפוק ופירש ענדיס׳. ׳ענד דכמינ

 הנריוח פני שמחשיך המוח מלאך שהוא הנחש סוד שהוא
ס ויענוי וממיחס.  אז ׳והכנעני כחונ הפסוק ונסוף נאיץ. אני

 לעולס האנוח כל נאו לא שעדיין ר״ל דאנהן. קיומא הוה לא נארץ׳.
 דישיאל זיעא אפו ולא הנחש. שהוא הכנעני של זוהמחו לנטל נדי

 פסקה ששס סיני הר על ישראל עמדו לא שעדיין ר״ל בעלמא.
 דו״ק א) נאופ לעיל הכפונ המאמר(עם קשרי וע"פ הנחש. זוהמח מהס

 אף על אזי נפםדפ, ופפילה, אמונה כפי׳ ישראל, ארץ כאשר כי וראה,

כנען׳. ׳ארץ ונקראה גלוה, ככפי׳ היא כה שיושכיס
ר א ד ה ל ת  הכריש פגם כחי׳ הוא דכנען הכריח פגם הבהמה. מכל א

 נישואין השיאני', ׳הנחש ג), (כאוח לעיל המוכא הקדמוני דנפש

 אל אלקיס ה׳ ויאמר יד-טו): (ג, ככראשיח הכפוכ לשון וזה דקליפה.
 הןדה ח!מ ורנכל הנהרנה מכל אמה ארור זאח עשיח כי הנחש

 ונין נינף אשיח ואינה חייך: ימי כל מאכל ועפר מלך ןחנף על
 עקנ: משופנו ואמה ראש ישופף הוא זרעה ונין זרעך ונין האןה
 הוא שנודע, מה ז״ל: למהרפ״ו פוקח) (פ׳ טוש הדעה עץ כספר ואיפא
 אדס, של נחטאו הארור נחש הוא המוח, מלאך הוא הרע, היצר
׳חס הנקראח הדין ממידח שיצחה הקליפה שהוא כנען, ארור הוא

 אבל עריין. על מכסה ציצית כי ראו, לא
 נש דבר גופיה דמחמם יצה״ר, דהוא חם

 ארור (שס) שכתוב כמו ארור, הוא בעבירה,
 אתה ארור ג) (כראשיח שכתוב כמו כנען,
 הוא ציצית, היינו והשמלה הבהמה. מכל

הנחש: מזוהמת הנחש, מעצת שמירה

עין, עלי פורח בן מט) (שס בחינות וזה

 האמונה נחינח הוא לעולס עולס שנין העמיק כי ועולס. עולס
 שעל עחיק, נחינח ממנו שלמטה נעולס שנעשה העליון, שנעולס

 נחינח עד ממנו, שלמטה שנעולס והשכלייס האורוח כל נמשכין ידו
 כל של והסוף ההמחלה היא האמונה כי העולס. שנאומו האמונה

 מקנלין וכולס והשכלייס, העולמוח
 עחיק נחינח שהוא האמונה משורש

 הציציח נמשכין ומשס דעחיקין,
 מחיין הציציח כן ועל כנ״ל. נשורשן

 הנשרש אמונה ניצוצי נחינח כל אח
 לו יש זה ידי ועל מישראל, אחד נכל
האממייס, הצדיקיס עצוח לקנל כח

 נעצמו שלזה רשעיס, מעצח וניצול
 צדיקיס נעצח להאמין אמונה, צריכין

 זוכין לזה אנל רשעיס. עצח ולדחוח
 ידי שעל כנ״ל, ציציח מצוח ידי על

 עצח לקנל כח לו שיש עד נו, הנשרש אמונמו שורש מחיה זה
 העצוח אלו ידי ועל דאוריימא, עטין מרי״ג נחינח הצדיקיס,
 זוכה האמח ידי על ואז אמח', ׳זרע נחינח לקנל זוכה הקדושוח

 הגאולה. מנוא זה ידי שעל ויומר, יומר נשלימוח לאמונה כך אחר
ן  עין, ׳עלי ז): ד, שחריח נט״י (או״ח כליקו״ה כפג עין. עלי פורת ב

 על עולה האמח, הצדיק נחי׳ שיוסף כ), (כרכוח עין׳ עולה
 לו ואין לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו סוחס הוא ני העין,

 ׳עולה נקרא כן ועל עין, כהרף אפילו העולס נזה הסמכלוח שוס
 הסמכלוח לו שיש מי כי עליו. ומושל העין על עולה הוא כי עין;
 מושל העין כי העין, מחח הוא כן הסמכלומו כפי העולס, נזה

 ש׳הלך נמה על רז״ל שאמרו כמו עיניו, אחר שנמשך מאחר עליו
ס אחרי ממורו ׳ולא נחי׳ שזהו עיניו׳, אחר  עיניכס; ואחרי לנננ
 ימגנר הוא רק עליו, שולטין חומד׳ והלנ רואה ׳העין מהיה שלא

הס וימשול עליהס ויעלה והלנ, העין על  שלא עין', ׳עולי ננחי׳ נ
 ׳עולי שנקרא יוסף נחי׳ שזהו העולס, נזה הסמכלוח שוס לו יהיו
 אח וזכרמס אומו ׳וראימס טס (כמדכר נחינח וזה (...) וכו״. עין
 מנחינח נמשך נשורשס הציציח אור כי וכו״. ה׳ מצווח כל

 חכלח נחינח וזה המורה. כל שורש שמשס המנליח, אל הסחכלוח
 זה ועל יח), (נסימן כמנואר המכליח נחינח מנלח ני שנציציח,

 שצרינין היינו המנליח, על נאמר שעיקרו אומו׳, ׳וראיחס נאמר
 כי המכליח, נחינח שהוא המכלח, על מאד ולהסמכל לראוח
 ימנרך, כנודו שורה ששס הכנוד׳ כסא עד וכו׳ ליס דומה ׳מכלח
 ממורו ׳ולא וזהו המכליח. נחינח שהוא סוף, האין אור נחינח
 דהיינו אחריהס׳, זוניס אמס אשר עיניכס ואחרי לננכס אחרי
 ראייחו יכוון רק הזה, עולס הנלי על הצד מן יסמכל שלא

מנלח. נחינח שהוא לנד, המנליח אל והסמנלומו

ערכים
וכינויים

עריות / עריין
 הוא בישא דיצרא עיקרא

 עיקרא והיא עריין, על
 צריכין כן על דמסאבותא.

 כל של הנסיון שעיקר לידע,
 בתאוה הוא העולם בזה אדם
 לנצח הזוכה אשרי זאת,

ב). ברית (ליקו״עהמלחמה

 עריין על מכםין הלבושין
 הם כי הברית, פגם על

 כי נהירין, אנפין בבחינת
 שע״ח, בגימט׳ ׳מלבוש׳

 הפנים אור של נהורין ש״ע
 ציצית בחינת וזה כמובא,

 דשכינתא לבושין שהם
 היא ׳כי בחינת כביכול,
 ציצית׳ דא לבדה, כםותיה
ט). ב, גניבה (ליקו״ה

 ׳ערער מלשון עריין,
ב). כא, כלים תתערער׳(רע״ב

 לע״ז שקולים עריין כל
ויקרא). פ׳ ראובני (ילקוט

בבינה הוא עריות פגם
עריות). (קה״י,

חם
הרע, מהפך האמת הצדיק

 בחינת חם, בחינת שהוא
והחימה, הכעם חמימות

 לבי ׳חם לבחינת מהפך הוא
בלשוני׳, דיברתי וכו׳ בקרבי
 ולהתפלל לצעוק דהיינו

 כנ״ל הלב בחמימות להשי״ת
ז). ו, פורים (ליקו״ה

 שימשו שלשה רבנן, תנו
 כלב לקו, וכולם בתיבה
קח:). (סנהדריןוחם ועורב

שבבניו, הקטן היה חם
 ׳ארור אומר הוא והיאך
 חם את לקלל לו היה כנען׳,
 ומה המעשה, בעל שהיה
טעמים, שני מפני קללו שלא

 אפשר היה שלא האחד
 שהקב״ה לפי חם את לקלל
 ׳ויברך שנאמר כבר, ברכו

בניו׳, ואת נח את אלקים
 לא חם את קלל שאילו והשני

 אבל לגופו, אם כי מזיק היה
 כן ועל לזרעו, מזיק היה לא

 בנו שהיה כנען לקלל רצה
 יוליד שאם חם, של בכורו
 זרעו כל בנים, אלף כן אחר
 (רבינו הקללה בכלל יהיה

כד). ט, בראשית בחיי

 והוא הגבורה צד הוא ’יחם
הגבורה. אש בםוד חם,

כנען׳, אבי הוא ׳חם אמנם
 והחושך השחרות םוד שהוא

חם). כג, (פרד״רשבגבורה

 רבן של עבדו טבי הוא חם
 ובמםפר תיקונו, וזה גמליאל

׳טבי׳, כמו ׳חם׳ עולה קטן
עבדים, עבד חם כי וידוע
 עבדים ׳הרבה במ״ר ואמרו

 דראוי כנען, אבי לחם היה
 רבן של עבדו כטבי לםמוך

 גלגולי מפאנו, (רמ״עגמליאל׳

ח). נשמות

 לילי״ת גימט׳ ח״ם פעמים יי
שמות). זהר על (רמ״ז

הארז׳ ׳ערות מצרים נקרא
 יפות (פנים אביהם חם ע״ש

ה). יא, שמות

 רוח מבחינת הוא נח בן חם
 כולל שהרוח ולפי דהבל,

 הרוח כללות וכן קצוות, ו׳
 ובחינת בנח, היה דהבל
 והיה בחם היה דהבל גבורה
 כך ואחר ורע, טוב מעורה
 של עבדו בטבי הטוב ניתקן

חם). (קה״י,גמליאל רבי

ר רו  אפילו מת ונקרא ארור, הוא חחוטא ח). פ״ג, מו״ק (רא״שוקללה נידוי יש ארור בלשון טז). כח, דברים שור (בכורוהפםד חםרון לשון ארורי’ סו). (חיי״מושלום חם ארור בבחינת הוא עדיין עבד, בבחינת הוא ועדיין השם כשעובדץ א
 ו). כב, במדבר (מלבי״םבמקולל ומארה רושם עושים הם כי ארור, בלשון תמיד יבואו ה׳ מאת היוצאים חקללות בא). פ׳ (תוי״יארור נקרא הקליפה שמצד חחומר ו). כח, דברים חכמים (שפתיחטא מלא כלומר ארור, כה). תצא הליקוטים (ספרבחייו

ען  ענין וזחו טו). ברכה עמק האותיות, שער (של״הוחיילותיו םמא״ל םוד שהוא בארץ׳, אז ׳והכנעני םוד הוא כנען ז). ס, (ב״רברוך לכלל ארור מכלל יצא באמונה, צדיק אותו ששרת ידי ועל אליעזר, הוא כנען דוםא, ב״ר יופי אייר כנ
׳עבדים אזי לו, עבדים היינו ולא עול וכשפרקנו ה׳, עבדי שנהיה הארז קיום וזהו הכנעה, לשון כנען גם עבד, הוא כנען כי הכוונה אלא כנען׳. ׳ארז שנקראת פעמים כמה מצינו ישראל של שהיתה אחר הקדושה, להארז כנען עזם שנשאר

של חיילות הם כנע״ן אר״ז וכן נח״ש. םוד שהוא כא), (במדברערד׳ מלך ׳כנעני םוד והוא ק״ז, בגימט׳ כנע״ן ).1 (בראשיתבשר׳ כל ׳קז םוד הוא כנען ב). לך לך (של״הלו ועבדים נכנעים בהיותינו היא הארז וקיום מעלת ועיקר בנו׳, משלו
 שורש הוא כנען ארץ ב). יח, ויקרא (אוה״חעריות מעשה הוא כנען׳ ארז כמעשה מצרים ארז ימעשח רכא). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלהכנע״ן אר״ז כמנין מחנות תפ״א עמה ונמצא לילי״ת, כמנין מחנות ת״פ על שרוכבת הרשעה לילית

לוזרות רעות התאוות לכל דג  שהן תועבות, הז׳ הן עממין ז׳ חנח כנען). (קה״י,כנען שם על ארצות ז׳ כל נקרא כן על המידות, כל כוללת שהנוקבא ולפי לילי״ת, גימט׳ כנען׳ ׳ארז דקליפה, הנוקבא הוא כנען ארץ ויגש). פ׳ אפרים מחנה (
 שהוא אף הכנעני׳ ׳ארז נקרא כן על בקליפה, כן מידות, הז׳ כל כולל אהבה מידת שבקדושה וכמו החומריית, התאוה והוא וחםד אהבה מידת נגד הוא וכנעני טוב, שם הבעל שאמר וכמו הקליפות, מידות ז׳ והן הקדושים, מידות ז׳ נגד

| כנען). (קה״י,עממין שבעה ארז ת ב ר ו י פ ל ן ע י ונשמרין כנ״ל, שבעולם הדברים כל ונשפעין ונתברכין נפרין ידו שעל יחוד, בחינת רש״י, שפירש כמו ורבו׳ ׳פרו לשון ׳פורת׳ עין׳, עלי פורת בן יוםף פורת ׳בן כחינת ע

מכניע שהוא לסיכה אם היצה״ר, הוא הכנעני שזה כאופן נח; כן
מרמה׳. מאזני כידו ׳כנען וכמו ארץ; נככדי ׳מעניה כמו סוחר מלשון הוא או הכנעה, מלשון והוא להחטיאו, רשומו מחח האדס אח

גיהנס. של שר יד למחח ומוכרו האדס אח קונה סוחר, נעשה היצה״ר יען כן, ונקרא
ן  לזיווג זוכה ידם ועל אוזיז, ניזינה הס וציצית, העינייס, לשמירת המרמזיס עין' ש׳עלי מוסיף ועמה כמונא, מניאוף שמירה היא ציצית עין. עלי פורת ג

סף פרח כן הכרית: שמירת על ששכחו לייחף יעקג ככרכח ככ-כו) (מט, ככראשית הכתוכ לשון וזה פורת׳. ׳כן כחי׳ דקמשה ען! עלי ע'ימ ?ן יי
 אכן:שךאל: רעה ננ^ס ץעקכ אכיר ננידי ןדיו זרעי וןפזו קשמו כאיחן ומשכ חציס: כעלי וישנומהו ורכו וןמררהו שור: עלי צעדה כנוח
 עד הורי כרכח על גכרו אכיף כרכח ורחם: 'שדןס כרכח מחח רכצח מהום כרכח מעל שמןס כרכח ויכרכך שדיי ואח ו!עזךך אכיף מאל

 ייכרי וז״ל; כמאמר, רכינו דכרי עס היטכ המתיישכ כאופן ככ) יונתן(פס׳ כתרגוס וכיאר אחיו: נזיר ^קדקד יוסף לראש מהייך עולם גכעיח מאוח
 שחילא לגופן לך אנא מדמי דאחך. וכעוכדא דרכונחך כעוכדא יצרך דככשח לממקף, עלך הוה וסוף וחקיפח, ןרכיח כרי יוסף, ןרכיח

 וכעוכדך כחכמחך כרי יוסף ככשחא כן סרקא, אילני כל ככשח וכעוכרחהא כיפיא, שיני ומכרח שורשהא דשלחס דמןין, מכוננין על
 כגלל מן דדהכא וקטלאין שירין לקמך ושדיין טורייא על מהלכן לשלטונןא כגחהון הוו קדמך, מקלסין הוו וכד מצראי, חרשי כל טכיא

 מי כל עוד: מצינו עז) ויחי ילמדנו, מדרשות(מדרש וככתי רכא. דינא ליוס כהון למחחייכא מנהון כחדא עינך חליחא ולא כהן, עינך דחחלי
 רצה שלא עין׳, ׳עולי אלא עין׳, ׳עלי חקרי אל עין; עלי פורח כן יוסף פורח ׳כן שנאמר כו, שולט הרע יצר אין כאשה מסחכל שאינו

יוסף. של נסיונו כענין פורת׳ לכן זכה זה ידי על החרכיס מן ׳מציץ ד״ה כמילוא״ח להלן ועי׳ שלו. שאינה מאשה ליהנוח

אי לו ה מי מ כ ח

ל ו ל  (לד ה״ ׳מעשה בשפר פירש כא): עשירה מצה (פסחים, בשל״ה וכתב כנען. א
לאחיו/ יהיה עבדים עבד כנען ׳ארור שנאמר במה אשכנזי) אלעזר

 עבדים, הנקראים לישראל עבד שיהיה הענין, אלא עבדים/ ׳עבד זה מה דקשה,
לישראל. עבד ויהיה אמן, שעונה רע כמלאך הברכות על הודה כנען/ ו׳ארור

 ועבדות, כנען באמיתיות הקדושה כי הקדושה, של הקליפה כנען שהוא ומה
 ׳ארץ עליה שמה עדיין שכבשוה לאחר אף שא״י שוד וזהו ׳נכנע׳, לשון כנען

 זכה ההכנעה נשארת ואז יצאת, והקליפה ההכנעה, מקום אדרבה שם כי כנען/
הקדוש. כנען ואח״כ הטמא, כנען ארץ מתחילה והיתה להבין. וקל שמרים, בלי



ערכים
וכינויים

שך) (המ

 שוכר (ליקו״ה כנ״ל רע מכל

ב). ג,

 (רבינו ושבח ברכה לשון

כב). מט, בראשית בחיי

 עי״ן', עלי פורת ׳בן סוד
 עליון, ממקום ששורשו

 פקיחא עינא דא״א מעינא
כג). אמור הליקוטים (ספר

 עין', עלי פורת ׳בן הפסוק
 ׳עלי הוא שהשגתו פירוש

 לה׳ מלמעלה פירוש עין׳,
 הויו״ת ה׳ שהוא חסדים
 למעלה והוא עי״ן. שגימט׳
 מלמעלה שהשגתו מ׳עין׳,

 במוחין שהשגתו יותר, עוד
 ב״ה, סוף אין עד עילאין
 לכנסת השפע מושך ומשם

ויחי). פ׳ ושמש (מאורישראל

 פירות לשון הוא פורת
ויחי). פ׳ ושמש (מאור

 שהוא עין׳, עלי פורת יבן
 עין׳, ׳עלי ומרבה מפרה

 הממתיק המגולים חסדים
ע׳). (קה״י,מגולים גבורות עי״ן

ורבו פרו
 הוא הברית תיקון עיקר

 ונתרבין שנולדין ידי על
 מצוה שזהו ישראל, בני

 שזהו בתורה, הראשונה
 שהוא הצדיק, יוסף בחינת
 הברית, תיקון בחינת עיקר

 בן יוסף פורת ׳בן שנקרא
 ורבו ׳פרו לשון וכו״, פורת
 הולדות ידי על כי וכו״,

 הניצוצות מתבררין ישראל
 אחד כל כי לדור. מדור
 ומקדש מגדל ישראל מזרע
 המצוות ידי על יתברך, שמו

 ושירות ותפלות והקדושות
 כל ועושה שאומר ותשבחות

כג). ו, שבת (ליקו״החייו ימי

 אומר, אליעזר רבי תניא
 בפריה עוסק שאין מי כל

 דמים שופך כאילו ורביה
סג:). (יבמות

 (רש״י פירות עשו יפרוי,

כב). א, בראשית

 מוליד אחד פירושו יפרוי
 אחד משמע ׳ורבו׳ אחד,

 בראשית (רש״י הרבה מוליד

כב). א,

 ר״ז גימט׳ ׳רבו׳ ורבו. יפרו
 חידושי על לרמז הכולל, עם

 עת. בכל דאורייתא רזין
 להרבות לפרות ירמוז ו׳פרו׳

 ידי על בעולם הנשמות
 חיים מים (באר טובים מעשים

בראשית). פ׳

 ׳פרו המצוה בזה תלוי
 צדקינו משיח ביאת ורבו׳,
מקץ). פ׳ עינים (מאור

 לו שיהיה הוא ורבו׳ יפרו
 ןקר7 שכל ולא מוליד שכל

בראשית). פ׳ (תוי״י

 סוד הוא ורבו׳ יפרו
 דחכמה המוחין המשכת

 פריה בגשמיות כמו ובינה,
 המשכת ידי על הוא ורבייה
 המוח והנה מהמוח. הזרע

 ששם ׳פרו׳ הוא חכמה
 דבינה ומוחין בדקות, הוא
 נתרבה ששם ׳רבו׳ הוא

 (קה״י, ומצטייר ומתפשט

בעד).

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל כב

ת ל ו  המאמר, קשרי ע״פ ה) (ז, גפל״ח וגיאר ורגו. פרו לשון וכוי פ
 פריה נחי' לקדושה העצוח כן על כי לומר אפשר וז״ל:

 פרוח הס כי נפלים, כמנואר יוסף פורח נן נחי׳ שזה ורניה,
 מהצדיק, לקנל שזוכה דקדושה אחה וממצה המקנל, אצל ורנוח

 ולהנין הרנה, לדנריס לזכוח יוכל
 כנ״ל, ה' לענודח הרנה עצוח ממנה
 החגלוח לנחי' עי״ז שזוכה מאחר
 כנ״ל. הגאולה נזמן שלעחיד הדעח

 נטעחיך 'ואנכי נענין לרמז יש וזה
 רש״י עיין ג׳, נאוה לעיל המונא שורק'

 השש לומר דרוצה המדרש, נשס שס
 על להם שהוסיף מצווח וששה מאוח
 הס מצווח וחרי״ג מצווח, השנע

 מנאר המאמר ונסוף עטין. חרי״ג נחי' הקדושים העצוח נחי'
 העצה ע״י שמקנל הצדיק, של השכל טיפי נחי' הוא ש׳שורק׳
 כמ״ש הגאולה, נחי׳ היא ׳שורק׳ פירש וכאן וכו', ממנו שמקנל

 כי ואקנצס להם ׳אשרקה שס שנאמר וזה ואקנצס', להס ׳אשרקה
 ע״י שזוכין הנ״ל, ורניה פריה נחי׳ היינו רנו; כמו ורנו פדיחיס,

 הנ״ל. הקדושוח העצוח ע״י שנמשך הגאולה, נחי׳
ל ק י ^  נקרקע שוהפיס (מו״מ נליקו״ה ונהג כעיניים. תלוי הניאוף ו

 פגס ע״י נאים והחאווח הענירוח כל כי ד): ד,
 לננכס אחרי חחורו 'ולא כמ״ש עיניו, אחר שהלך על העיניים,

 עיקרא שהוא ניאוף, חאווח הוא ועיקר וכו". עיניכם ואחרי
 ע״י והעיקר נגשמיוח, העיניים ראייח ע״י שעיקרה נישא, דיצרא
 להרהר לצאח, מחשנחו שמניח ע״י המחשנה, עיני ראייח

 שהאדם מה נכל כי ח״ו. שמהרהר נמה נמחשנחו ולהסחכל
 שם על כי'עיניים, ראיה, נקרא להיפך, או לטונ נמחשנחו מעיין

 נגשמיוח עיניו לשמור נפשו על לחוס האדס וצריך נאמר׳. החכמה
 ונמה הרהור, לידי המניא דנר נשום ח״ו יסחכל שלא ורוחניוח,
 מחשנחו עיני יניח שלא מאד, ליזהר צריך נעיניו, לראוח שמוכרח
 צריכין רק ח״ו, הרהור לידי שינוא עד ח״ו נזה ולעיין להסחכל

 הס המוחין כי הזאה, המאווה כנגד המוחין מחיצוח לפרוס מיכף
 חאוה של ההרהורים כל כי המאווה. זאח נפני פרוסוח מחיצוח

 הס האממיים המוחין עצם אנל שטוח, מהרוח רק נאים הזאח
 מחשנחו, לחפוס האדם ניד והנחירה החאוה. מזאח נהיפך
 כי זאח. ממאוה ולהנצל אחר נדנר לחשונ המוחין מחיצוח ולפרוס

 ומוכרחיס אנוסיס כאילו שהס אדס, נני לקצח שנדמה מה
נידס מחשנמס מופסין שאינס מחמס רק זהו שלהס, נהרהוריס

 מן מציץ נ) (ש״ה לשון ציצית, בשביל
 שנשמר פורת. לבן זבה עי״ז החרבים,
 וזבה הם״א, של מזיווג נחש, של מנשואין

 זיווג, לשון פורת, וזה דקדושה. לזווגא
 בעיניים תלוי הניאוף ועיקר ורבו. פרו לשון

עיניו, אחר הלך שמשון טס (סוטה במ״ש

ץ י צ ם. מן מ כי ר ח  וראייה, הצצה ענין זה שציצית מנאר רגינו ה

 האןלים לעפר או לצני דודי דומה ט); (נ, נשה״ש כדכפינ
 החרכים: מן מצין החלנוח מן משגיח פמלנו אחר עומד זה הנה

ר ציציה נפרשה ופירש״י  שס על ציצים. להם ועשו לש): (טו, ננמדנ
 (יחזקאל כמו נה, המלויס הפמיליס

חניח) ק אחר, דנר ראשי׳. נציציח 'וי
 כמו אוחו', ׳וראיחס שם על ׳ציציח',

החרכים'. מן 'מציץ
ת ר ו ורגו. פרו לשון זיווג לשון פ

 קיח (זנחיס רש״י וכדכתנ

ס נן ע״נ):  פריה לשון יוסף. סי
מט, (נראשית האוה״ח וכתנ ורניה.

לפרוח. הוא ראוי צדדין לנ' כנ):
הז״ל כאומרם יוסף, שהוא מה לצד האחד, ט שו  היה ראוי ע״נ) לו (

 לא אשר על עין', עלי פורח 'נן והנ', שנטים, י״נ להעמיד יוסף
 (נראשית וגו" פורה 'נן הפסוק על יקר נפלי מצינו ועוד עיניו. אחרי זנה

 יוסף כי יעקנ, אמר עין. עלי סורס נן יוסף סורס נן שפירש: ננ) מט,
 לשון יוסף כי ורניה, פריה לשון פורח', ׳נן הוא עצמו מצד

 עלי פורח ׳נן ואמר פעמיס׳. אלף ככס עליכס ׳יוסף כמו הוספה,
 חן 'נושאח נ) (אסחר שנאמר דרך על חן, נעל שהוא מצד עין',

 נמי שולט הרע עין שאין עין', ׳עלי יהיה כן על רואיה', כל נעיני
 עלי צעדה שהרי'ננוח זה, על והמופח רואיו. כל נעיני חן שנושא

 אף הרע, עין מצד ניזק לא כן פי על ואף ניופיו, להסחכל שור׳
 מכל מצוי, הרע העין ניוחר אז מצוי שהרינוי שנמקוס פי על

 על ואף הללו, כדגיס וירנה שיפרה פורח', ׳נן יוסף יהיה מקוס
 יזיקו. לנל הרואה עין עלי נטוי חינו פורח', ׳נן יהיה כן פי

ן ו ש מ ר חלך ש ח  ש׳עיקר לדנריו ראיוח נ׳ עמה מניא רנינו עיניו. א
 ודו״ק ציצית, וממצות דשמשון ממעשה נעינייס׳ תלוי הניאוף

 ראשונה ראיה טז). כלל (ע״פ מראיותיו אחת מכל ללמדנו נא מה וראה

 מה שלו, שאינו נמה עיניו הנוחן כל ע״נ): (ט נפוטה מדאיתא
 ננחש מצינו וכן הימנו. נוטלין שנידו ומה לו, נוחנין אין שמנקש

 נמנו לא שניקש מה לו, ראוי שאינו נמה עיניו שנמן הקדמוני
 מלך יהא אמרחי אני הקנ״ה, אמר ממנו. נטלוהו שנידו ומה לו,
 חיח ומכל הנהמה מכל הוא ארור ועכשיו וחיה, נהמה כל על

 אני ילך. גחונו על עכשיו זקופה, נקומה יהלך אמרחי אני השדה.
 אמר הוא יאכל. עפר עכשיו אדס, מאכל מאכלו יהא אמרמי
 ונין נינך אשיח ׳אינה עכשיו חוה, אח ואשא אדס אח אהרוג
מרד, נעיניו שמשון רננן, מגו (...) זרעה׳. ונין זרעך ונין האשה

ץ י צ ם. מץ מ  ובין החרכים, מן מציץ לשון הציצית, שבין הקשר בענין החרכי
 כרוך שהכורא קדושים): (פ׳ עה״ת בבעש״מ כתב הברית, מפגם השמירה

 לעבור שהולך האדם על יראתו מצמצם פירוש, החרכים, מן משגיח הוא
 ומדמה אדם, יראנו שלא ומתיירא לו נדמה שעה שכל שתר,5 עבירה

 החרכים, מבין ומציץ החלון בעד עליו רואה אחד כאילו ומתיירא בדעתו,
 כביכול כי יודע ואינו רואהו, אחד כאילו היראה עליו נופלת זה ידי ועל

 מן ויפרוש שישוב האדם לזה עצמה את מצמצמת עליונה היראה
 יראתו מצמצם האדם, על שמו יתברך רחמנותו גודל מחמת העבירה,

 ן5 יוחנן ר׳ אמר כן שעל כזו, המדרגה בשפל הזה האדם על כביכול
 כמורא עליכם שמים מורא שיהא רצון יהי ע״ב) כח (ברכות לתלמידיו זכאי
 אדם, יראני שלא ולואי אומר, עבירה, עובר כשאדם תדע, ודם. בשר

 שהוא בשעה האדם אל מצמצמת עליונה שהיראה כאמור, הוא שהכוונה
 בכל כאילו לו ונדמה ודם, בשר ביראת אליו ומתלבשת לעבירה, פורש
 שהשם שיאמין ואמונה, דעת לו היה ואם החלון, בעד רואהו אדם שעה

ביראה מלובש שהוא אך להפרישו העליונה היראה עליו מעורר יתברך

ם תרג מ ה

א, ושואלת מר הג
 כך הדבר אכן וכי

 ׳ואביו כתוב והרי הוא,
 מה׳ כי ידעו לא ואמו
 הגמרא, ומשיבה הוא׳.

 בכל הלך, הוא שכאשר
 אחר הלך הוא אופן

בעיניו. הישר

בעיני׳, יקרה היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון ׳ויאמר שנאמר
 כי הוא׳. מה׳ כי ידעו לא ואמו ׳ואביו והכתיב י^איני, עיניו׳. את וינקרו פלשתים ׳ויאחזוהו שנאמר עיניו, את פלשתים נקרו לפיכך

 דל^ה שמה נקרא אילמלא אומר, רבי תניא דל^ה׳, ושמה שורק בנחל אשה ויאהב כן אחרי ׳ויהי (...) אזל. ישרותיה בתר מיהא אזל,
 מעליו׳, כוחו ׳ויכןר לכתיב כוחו, את דילדלה מעשיו. את דילדלה ליבו, את דילדלה כוחו, את דילדלה דל^ה, שתקרא היתה ראויה

 כי ידע לא ׳והוא לכתיב מיניה, שכינה דאיסתלק מעשיו, את דילדלה ליבו׳, כל את לה הגיד כי דל^ה ׳ותרא לכתיב ליבו, את דילדלה
מרשעים. ועצות דקליפה נישואין בענין ג׳ באות לעיל במאמר למובא הימב מקושר ודלילה שמשון ענין כי וראה ודו׳׳ק מעליו׳. סר ה׳

חכמה מיליואי
מאחר ה׳, ביראת להחזיק לו נקל היה אדם, יראנו שלא חיצונית

 החיצונים מלבושין היראה ושיפשוט מלמעלה, היראה עליו שנתעורר
מהעבירה. ולפרוש יתברך מהשם לירא העיקר ולתפוש

ם מן מציץ רכי כה עיייז הח  מן אליו שהציצה שבזכות מצינו וכן פורת. לבן ז
ר׳ דבי תנא ע״ב): (לו בשומה חז״ל כדדרשו ניצול, אביו של דמותו החרכים

שלהם, כוכבים עבודת לבית כולן והלכו היה חגם יום היום אותו ישמעאל,
 הזה. כיום יושף לי שניזקק יום לי אין אמרה, היא. חולה להן אמרה והיא

 ונראתה אביו של דיוקנו באתה שעה באותה וגו״, לאמר בבגדו ׳ותתפשהו
 ואתה אפוד אבני על שיכתבו• אחיך עתידין יושף, לו, אמר בחלון, לו

 ׳ורועה דכתיב זונות, רועה ותקרא מביניהם שמך שימחה רצונך ביניהם,
 מי יעקב׳, אביר ׳מידי (...) קשתו׳. באיתן ׳ותקב מיד הון׳. יאבד זונות
אבן רועה ׳משם יעקב׳. ׳אביר אלא אפוד, אבני על שיחקק לו גרם

 כצאן נוהג האזינה ישראל ׳רועה שנאמר רועה, ונעשה זכה משם ישראל׳,
 אבירומיו מידי הון. מכל יקר שהוא טוב שם הון. יאבד ופירש״י(שם): יושף׳.

ישראל. מאבני באבן להיות זכה ומשם רועה להיות זכה משם יעקב. של  הוא ורביה פריה מצוות
ניצוצין הרפ״ח לברר

ן ורביה). פריה (קה״י,הקדושה אל ולהחזירם נוגה, קליפות שבתוך ו ש מ  עיניו, אחר והלך חטא שהוא וכשם אדה״ר, נפש גלגול הוא שמשון ה). העמידה, חזרת דרושי הכוונות (שערקדישא עתיקא עד עולה והנזיר נזיר, הוא שמשון ש
טיעיניו אחר והלך חטא שמשון כן לעיניים׳, וטוב למראה ׳נחמד בסוד  שלא ואביהו נדב גלגול שהיה כתב הכוונות ובספר נדב. אותיות ׳בדן׳ שמשון׳, זה ׳בדן רז״ל שאמרו וזה אהרן, בן נדב גלגול היה הגבור שמשון שופטים). תורה (לקו

 רעה לתרבות וכשיצא מעשו, אחד וניצוץ מיפת אחד ניצוץ בו היה שמשון שמשון). (קה״י,מעשו וניצוץ נח, בן שם ניצוץ בו היה שמשון שמשון). (קה״י,שמשון נזיר היה לכך יין שתויי שהיו ולפי נכר, בת לישא הוצרך אשה, לישא רצו
יום נגד היתה והיא בראשית, ימי ז׳ נגד שבעולם, עקרות מז׳ שישית עקרה היתה היא שמשון של אמו הצללפונית שמשון). (קה״י,דן בן קרי שמשון׳, זה ׳בדן וזהו בשמשון, נתגלגל דן בן חושים שמשון). (קה״י,יפת ניצוץ ממנו פרח

הצללפונית). (קה״י,אשתו דלילה ידי על שמת שמשון נולד ממנה אף אשתו, ידי על ומת אדם בו שנברא השישי,

תפליה ואני

י נ ר עז ת  פגם לתקן ו
 אתור ולא העעין.

 עיני. ואחר לבבי אחר
 תמיר עיני את ותשמר

 ך!ךאות. פגם מיני מכל
 ךבר בשום אסתכל ולא

 חם הךהור לידי המביא
 עיני ״העבר ושלום.
 בדרכף שוא מראות

 ואביטה עיני גל חיני.
 מתוךתף״. נפלאות

 ותעזרנו ברחמיף ותזכני
ענו, שי תו  ותגער ו

 ושגעון שטות בהרות
 ידי על בנו שנךבק
 ותגרשו הרעים. מעשינו
 ברחמיף מאתנו ותסלקו
 ועד מעתה הרבים
 ידעת אתה כי עולם.

 הרעות, תאותינו שכל
 ך!ךעה תאוה ובפךט

 נמשכין כלם נאוף, של
 שטות הרוח ידי על רק

 בנו שנאחז והשגעון
 עד הרבים, בעוונותינו

 כאיש דומים אנו אשר
 ממש וכמשגע שולל

 המרבים. חטאינו ידי על
 לאךם חונן יי אנא

 וזכנו וחננו חום רעת,
 ולעקור ולשבר לגרש
 שטות הרוח כל ולבטל

 וזכנו מאתנו. והשגעון
 לרוח הרבים ברחמיף

 עצה רוח ובינה, חכמה
 ויךאת רעת רוח וגבוךה

 לתקון שאזכה בא־פן יי,
 כרצונף באמת הברית
 מהרה. קל חיש הטוב,
 נשלם שיהיה ואזכה
 בשלמות באמת רעתי
 גדולה. בקרשה גדול
 וחמל חום יי אנא
 משאלותי ומלא עלי,

 וזכני ועזרני ברחמים.
 לכל מר!ךה להגיע

 מלפניף שבקשתי מה
לו). (ליקו״ת



המתרגם

 הלב לוי, רבי אמר
 מתווכי שני הס והעין

 שכתוב כמו התטא,
 ועיניך לי לבך בני ׳תנה
 ופירוש תצרנה', דרכי

א, הכתוב  שאמר הו
 לי תיתן אס הקב״ה,

אני אזי ועיניך, לבך
שלי. שאתה יודע

 הסותר אותו לי אמר ^
 ואראה בא הישמעאלי,

 ואמר סיני. הר את לך
 הלכתי אכן רבב״ת,

 שמקיפיס וראיתי לשס,
 והיו עקרביס, ההר את

 תמוריס כמו ניצביס
 קול בת ושמעתי לבניס.

 ׳אוי שאומרת, משמיס
 ועכשיו שנשבעתי, לי

 מפר מי שנשבעתי,
 לפני באתי וכאשר לי׳.

 להס וסיפרתי התכמיס
 שס, שמעתי אשר את
 כך, לי אמרו הס אזי
 שוטה הוא אבא ׳כל

 בר בר וכל כתמור,
 שכן שוטה. הוא תנה
 מופר לומר, לך היה
 הגמרא, ואומרת לך׳.

 הפר שלא שרבב״ת
 משוס זה השבועה את

תו, תכך שהוא ע  בד
 קול הבת כוונת שמא
המבול שבועת על היא

 המבול לאחר הקב״ה (שנשבע
 לעולם, מבול יביא לא שיומר

 ולהחריב זאח להפר רוצה ועחה

 ושואלת העולם). אח
 מה כן אס הגמרא,

 התכמיס טענת היתה
 ומשיבה רבב״ת, על

 היתה שטענתס הגמרא,
ה שרבב״ת  צריך הי

 הבת דברי מתוך להבין
 השבועה, מהות את קול

 הייתה כוונתה אס שהרי
 אס המבול, שבועת על
ע כן  אמרה היא מדו

לי׳. ׳אוי

 יוסף רב לו אמר
 רבה, של בנו יוסף לרב

 הוא מצוה באיזו אביך
 לו, אמר ביותר. זהיר

 אתד שיוס ציצית, במצוות
 לעלייה, עולה היה הוא
 אזי עלה שהוא כדי ותוך

 מהציצית, תוט לו נפסק
 במצווה זהירותו ומגודל

 כל ובא ירד לא הוא זו
 שוב הטיל לא שהוא זמן

הציצית. את

תפליה ואני

כג נובע נחל מוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
רו ולא תו חרי ת  כעיניים, הלוי שניאוף לכך כ׳ ראיה לבבכם. א

 דבר לאמר; משה אל ה׳ ויאמר לז-מא): כנמדכר(טו, מלשה״כ
 בגדיהם כנפי על ציצח להם ועשו אלהס ואמרח ישראל גני אל

 וראימס לציצח לכס וה;ה מכלח: פתיל הכנף ציצת על ונתנו לדרתס
 ה׳ מצות כל את ו-זכרתס אתו

 אחרי תתורו ולא אתם ועשיתס
 אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם

 ועשיתם תזכרו למען אחריהם: זנים
 יןדשיס והןימס מצוחי כל אח

 אשי אלשיכס ה׳ אני לאלשיכס:
 להיות מצרים מארץ אמכם הוצאתי

אלשיכס: ה׳ אני לאלשיס לכס
ה׳. מצום כל אס וזניסם ופירש״י(שם);

 מאות שש ציציח של גימטריא שמנין
 הרי ששרים וחמשה חומים ושמונה
ם. אסרי פסויו ולא תרי״ג. מ  כמו לג
 הלב יג). (נמדנר הארך ׳מתור

 לגוף, מרגלים הס והעיניס
 העין העבירות. את לו ומשרשריס

 את עושה והגוף חומד, והלב רואה,
 הנגלה (שם): נאוה״ח וכמנ העבירות.

 גו, וחוששת חפצה שהעין דגר הוא
 היפך עשוח ציווי היא המלך ומצות
 בדבר, שיעמוד הנמנע ומן המורגש, הערב ושנוא הטבעי, הרצון

וליבו עינו אשר להפוך יכופהו הוא עבדותו שימן בהערת אלא

 חש מחשבתו שמניח זמן כל ובוודאי אחרת. למחשבה להטותה
 החכם אבל בידו, אין כמעט בוודאי חלילה, גזה לשוטט ושלום
 הרהור, איזה עליו כשעולה מיד מחשבתו לתפוש בראשו, עיניו

 משא או גמורה לחשוב אחרת, למחשבה ולהטומה המחשבה לתפוש
גמילי לשוח צריכין ולפעמיש ומתן,

 לבבכם אחרי תתורו ולא טס (נמדני וכמ״ש
 שהוא ציצית, ושמירת עיניכם. ואחרי
 הנחש. מעצת שמירה הוא עיניים, בחינת
 בלה שהוא מצריק, העצות לקבל ויכול

אמת: זרע

לפי והכל דעתו, לפקח כדי דעלמא

רשפ׳
הגלות,

מן שנשכעפי. ם:
 טובי קראי כדכתיב

בנביאים.

 אמר וז״פ *> ה
 אמר רפפ״ח,

 טייעא, ההוא לי
 והזאי אזלי הסיני, טורא לך אהוי תא

 המרי פי וקיימין עקרפי לה ההדרן
 שאומרת, קול פת ושמעתי חיוורתא,

 שנשפעתי ועפשיו שנשפעתי לי אוי
לי: מיפר מי

טע׳א מוהת׳ת: ופוס

 ברא השי״ח כי (...) והזמן. העח
 לפני להאדש מחיצות מיני כמה

 עיניו לשמור שיוכל כדי עיניו,
 העין על ברא כי ח״ו. ברע מראות

 שהם עליה, לכשוח מחיצות שמי
 שפירש (כמו העיניים ועפעפי רישי
 בת כאישון ׳שמרני פשוק על רש״י

הבמיש, מחיצוח ברא וכן עין׳),
 נשמר להיות האדש צריך שבהש

 מהיזק להישמר כדי העימיש, ברוב
 ועיקר שגחוך, עיניים ראיית

 הוא השמירות, כל על השמירה
 אפילו כי כנ״ל, המוחין מחיצות
 שלא להיזהר צריך בביח כשיושב
 שלא ח״ו, המוחין מחיצוח לפגום

 כששומר ואז ח״ו. הרהור לידי יבוא
 כשמוכרח אפילו אז המוחין, מחיצות

 מחיצות שהם המוחין, מחיצות ע״י ג״כ נשמר יהיה לשוק, לצאת
כנ״ל. זאת מאווה גפני פרושות

לגגכש אחרי מחורו ׳ולא ע״א); ט ניחשלמי(גרכוח ואיפא יחפוץ. שם
 אי הקג״ה, אמר חצרנה׳, דרכי ועיניך לי לבך גני ׳חנה דכמיג דחטאה, שרשורין מרין ועינא ליגא לוי, רבי אמר“' עיניכם', ואחרי
פ לי. דאת ידע אנא ועיניך, ליבך לי יהבח ״ ז נו מלכיש עפה רבביידז. אמר ו  סופר גלוויפ נמדנר שהלך המשפר ג״פ3ר נדנרי השגפו אפ תי

 חיוורמי. חמרי כי וקיימא עקרבא, ליה דהדרא חזאי אזלי, שיני. הר לך אחוי חא לי, יאמר ע״א); כ״כ(עד כמש׳ כדאיפא ישמעאל(טייעא),
 בר כל חמרא, אבא ׳כל לי, אמרו דרבנן, לקמיה אתאי כי לי׳. מפר מי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, לי ׳אוי שאומרת, קול גת שמעתי

 (שם): רשנ״ם פירש למה. לי׳ ׳אוי כן אס ורבנן, הוא. דמגול שגועמא דלמא שגר, והוא לך׳. מופר לומר, לך היה שיכשא. חנה גר
 כמו רבינא כן וכמו חנה, בר גר אבא רבי היינו חנה גר גר רבה סמיא. אגא נל גנגיאיש. טוגא קראי כדכתיג הגלות, מן שנשגעסי.

 שגר, חנה גר גר רבה והוא. שיכשן'. ׳עבדקן ק;) (שנהדרי! חלק בפרק כדאמרינן שוטה, סיפסא. כחמור. שוטה כלומר סמיא. אבינא. רב
 במבול, העולם אח ויחריב להפר, רוצה היה שבועה אומה נד) (ישעיהו וגו״, נח מי מעגור נשגעחי ׳אשר דכמיג דמגול, שגועמא דלמא

צר'. לו צרתם ד׳גכל משוס אלא לי׳, ׳אוי למימר ליה הוה לא כן אס אמרי, 'שיכשא׳ ליה דקרו ורכנן. להפר. רצה לא ולפיכך

הנחל ילקוט
רו ולא תו רי ת ח ם א רי לכככ ח א ם. ו כ  נענין (קכס) נליקו״מ ואייוא עיני

 כאנשים לפעמים שנמצא מה וז״ל: העיניים, נשמירס שיש היצר נסיונוס
 ואינו עיניו משפיל הוא כלכו, השם יראפ שנוגע שמפמפ קצפ, הכשרים
 הצד מן ומםפכל יד, כלאפר העין אפ גונכ הוא ואעפ״כ כנשים, מספכל

 שרוצה הרע היצר עיני שמסמא דיצרא', לעיניה ׳כפלינהו כפינפ והוא
 נשאר ואעפ״ע מלהספכל, עצמו שמונע ע״י עיניו מסמא והוא להספכל,

יד. כלאפר הצד מן מספכל כי הרע, היצר
רו ולא תו רי ת ח ם א רי לכבכ ח א ם. ו כ ד ונהג עיני ר ה(י ר ק לי נגדיה כלאי נ

חכמה מילואי
רו ולא תו רי ת ח פיי ואיהא לכככם. א ה  אפרי פפורו ׳ולא ש״ט): (שלס נ

 העינים. אפר הלכ או הלכ. אפר הולכים שהעינים מגיד לכככם׳,
 ׳ולא פ״ל מה הא שכעולם, פועכופ כל שעושה סומא יש וכי אמרפ,

 הלג. אפר הולכים שעינים מגיד לכככם׳, אפרי פפורו
ת ר י מ ש ת. ו צי  ליה אמר“ זו: מציה מעלה נענין ע"נ) (קיה נשבה איסא צי

טפי. זהיר כמאי אכוך דרכה, כריה יוסף לרכ יוסף רכ
 פוטא, ליה איפסיק כדרגא, סליק קא הוה פד יומא כציציפ, ליה, אמר

רמיה. דלא כמה ואפא נפיפ ולא
 שיראה אס כי כאדם, ניפן לא והדעפ העיניים אור עיקר ד): ד,

 כמ״ש הנפלא, אורם לראופ שיוכל כדי שלו, והדעפ העיניים אור עיקר נמשך שמהם ומצווה, וכהפורה ולהצדיקיס להשי״ה וכדעפו כעיניו ויספכל
 ודרשו וכו״, עיניכם ואפרי לכככס אפרי פפורו ׳ולא כמ״ש כעיניס, פלוי הכפירה ועיקר לאדם, כפירה נפן השי״ה אכל וכו״. יכיטו לנוכה ׳עיניך

 פ״ו. אופו ופומד כליכו הדכר שרואה שכלכ, והמפשכה הדעה עיני דהיינו עיניים, כפי׳ הוא הלכ פמדה גס כי פומד', והלג רואה ׳העין רז״ל
 מגשמיוה עיניו מטה רוצה אס להאדס, כפירה יש ואז הזה, העולם עסקי כל שהם העולם, גשמיום העיניים לפני השי״ה העמיד הכפירה, וכשכיל
 ודעפו עיניו להטוה רוצה אינו אס אכל כנ״ל, האור כל שמהם והפורה, הצדיקים של והנערכ והנפלא הגדול אור כעיניו רואה ואז הזה, העולם

 והפורה. הצדיק של הגדול אור מלראופ כפניו ופוצץ עיניו, כפני עומד הזה העולם גשמיופ אזי הזה, העולם מגשמיופ ומפשכפו
ת ר י מ ש ת. ו צי פי צי מסו ציצים. הוא עניינך אעפ״כ ׳פפלין׳, אופיום שהוא ׳נפפלי׳, ששמך אע"פ נפפלי, לרכי פעם אמר רכינו קלו): נשיש״ק(נ, ו

הציצים. אם שפיקן עד ממקומו, זז לא מציציופיו, אפד פוט לו כשנקרע ופעם זו, כמצוה מאד מהדר נפפלי רכי היה ואכן

ערכים
וכינויים

עיניים
 עליונים דברים הם עיניים
 רואים והם מאה וגבוהים

 גדולים דברים תמיד
 האדם היה ואם ונוראים,

 היה כשרים, לעיניים זוכה
 ממה רק גדולים דברים יודע

 רואות הם כי רואות, שעיניו
 מה יודע שאין אך תמיד,
רנד). (ליקו״םרואה

 ידי על התורה, קיום עיקר
 ישרות (עצות העיניים שמירת

ב). עיניים

 מרגלים הם והעיניים הלב
 את לו ומםרםרים לגוף

 והלב רואה, העין העבירות.
 את עושה והגוף חומד,

לט). טו, במדבר (רש״יהעבירות

 לבבכם אחרי תתורו יולא
 אתם אשר עיניכם ואחרי
 יימשך לא כלומר זונים',

 דעתו אחר מכם אחד כל
 שמחשבתו וידמה הקצרה
 החזקה (יד האמת משגת

ג). ב, כוכבים עבודת

 לרמ״ח פתח הם העיניים
 בראשית עה״ת (ש״ך איברים

טו). מ,

 דבר הוא שהנגלה לצד
 בו, וחושקת חפצה שהעין
 ציווי היא המלך ומצות
 הטבעי, הרצון היפך עשות
 ומן המורגש, ןרב7ה ושנוא
 אלא בדבר, שיעמוד הנמנע

 הוא עבדותו םימן בהערת
 עינו אשר להפוך יכופהו

 (אוה״ח יחפוז שם ולבו

לט). טו, במדבר

 מאותן יונקים העיניים
 ה״, ׳עיני הנקראים העולמות

 על לא ׳עיניים׳ נקראים והם
 על אם כי חלילה, דמותם

 העליון בעולם שיש פעולתם.
 ׳עינא הנקראים רחמים

 על תמיד שמשגיח פקיחא׳,
 לזה וצרכם, העולם רחמי

 עד״ז וכן עיניים, נקראים
 בפעולתם האברים, שאר

 (נועם בדמותם ולא נקראים

שושנה). ליקוטי אלימלך,

 ׳רגלי נקראים העיניים
 ע״ש בזהר, כמבואר השכל׳

 מן ראייתם מקבלים שהם
 בראשית יפות (פנים השכל

כה). מט,

זרע
 איברי שבכל הכוחות כל

 טיפת לתוך נמשכין האדם
ח). ד, חדש (ליקו״ההזרע

 אל מתייחם אמת זרע
כו). ח, (פרד״רהתפארת

 הויה התחלת הוא הזרע
 משחית וכאשר אדם, של

 כאילו זה דבר הויה, התחלת
 המבול כי לעולם, מבול מביא
 הויה התחלת השחתת היה
 כלל הויה נמצא שלא עד

ג). הפרישות נתיב עולם, (נתיבות

י נ ל תצי ם ו פג  מ
ת, או ך ש ה ד ק ת  ו

 ולא תמיד. עיני את
 דבר בשום עוד אסתכל
 רק הראות, את הפוגם
בעיני לתסתכל אזכה

תבעיני שפגמתי הפגמים כל את מהרה לתקן ואזכה לאמתו. באמת תמיד ופזהוןים קדושים עיני שיהיו עד העינים, את המקדשין הדברים כל ועל האמתיים, צדיקיף על ולהסתכל בתוךתף, ״ קו לי  הלאות מפגם ותצילני נא). (
 מה וכל כף״. חסיתי כי אבוש אל והצילני נפשי ״שמרה נואפת. מעין הצילני ס״יד״. בדרכף שוא מלאות עיני ״העבר העינים. את הפוגם דבר בשום ולא ושלום. הם הלהולים ליך המביא דבר בשום אסתכל שלא תמיד ותשמלני
הבהינות בכל עין טוב להיות מעתה ותזכני לפלח. המלבה הנון סליחות אלוק לי, ותסלח ותכפר תמחל הבל על הזה, היום ער ^עולי עשיתי בעיניף והרע וברצון, בא־נם ובמזיד בשוגג בעיני ופגמתי לפניף ופשעתי עויתי שחטאתי

תבאמת הטוב כלצונף גדולה ובטהרה בקלשה קו״ לי נד). (

 (של״ה מתרבה הדמות וכביכול מתרבה שמים כבוד ואז בתורה, ולעםוק יתברך לעבדו כדי להוליד לשמים שכוונתו ובתנאי הדמות, מרבה הוא העליון, ודמות צלם להתפשט לפועל שמוציאה ומי המחשבה, במקום במוח הוא הזרע

 שהזרע מוחין ג׳ םוד יה״ו, אותיות ג׳ םוד והם בערכם, שכתבתי כמו תפארת, ׳רימונים׳ בינה, ׳ענבים׳ חכמה, ׳זיתים׳ ע׳נבים, ר׳ימונים ז׳יתים תיבות ראשי זרע (...)דעת. בינה מחכמה שנמשכה הזרע טיפת םוד הוא זרע ה). בראשית
קליטה). (קה״י,חםד בחינת הוא הזרע זרע). (קה״י,אמא׳ אבא ׳אריך גימטריא ׳זרע׳ כן ועל הכתר, עד עולה הדעת בםוד שהתפארת ונודע מהן. בא

רושלום חם כרגע עולמו יאבד שלא כדי חאמת, על חחולקים של חחפוכות מחעצות מאד עצמו לשמור צריך בבריתו שפגם מי ■ותושיה עצה צו קי ט). ז, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

ניאוף
 באה היא ניאוף תאות

 היינו דמים, מעבירת
 שהיא לילית, שהיא מטחול,
 דערב אמא בישא, שפחה

 הרשעה מלכות שהיא רב,
לו). (ליקו״מ

 שלא מאד ליזהר צריך
 ראוי שאינו דבר יאמר
 בחי׳ הוא כי המקבל, לשכל
 השכל טיפי שמשליך ניאוף,
 ונקרא אצטריך. דלא באתר

 אצלו מוליד אינו כי לבטלה,
 ניאוף נקרא ולפעמים כלום,
 פםול ומוציא שמוליד ממש,

 עושה שהמקבל היינו ופגום,
 צריך שאינו דבר זה ידי על
קלד). (ליקו״ממדרגתו לפי לו

 מן נרחק אינו ניאוף תאות
 הרחקת ידי על אלא האדם,
 (ספר והמחשבה העין ראות

ט). ניאוף המידות

 פתוייך עם תיכנם לא
 אריכת כי ונטען, בטוען

 אפילו החושב הרגשת
 תפעל השולל, לבחינת
 ותתהפך החפז הגברת
 המידות (ספר אליו הרצון

י). ניאוף

 כלליות היא ניאוף תאות
 והמידות התאוות כל של

 הנםיון עיקר והיא רעות,
לג). דעת (ליקו״עוהצירוף

 בתיקון תלוי העיקר
 ע׳ בחינת שהם העינים,

 מה כפי שזוכין לתורה, פנים
 התלוי ניאוף תאות שמשברין

י). ד, קרי״ש (ליקו״ה בעינים

 תאות הוא ניאוף תאות
 (נשיה) לשון שהוא נשים,
 זכרון ישרות (עצות שכחה

ב). ושכחה

 על הבאים הכפירות כל
 ניאוף, בחינת זה אדם, איזה

 המנאפת ׳האשה בבחינת
 זרים', את תיקח אישה תחת
 חטא על שם נאמר שזה

 פגם בחינת זרה, עבודה
טו). ג, גילוח (ליקו״האמונה

 אלהים כללות ענין
 עליונים אלקים עם אחרים

 ניאוף הנקרא זהו הקדושים,
 האדרא פי׳ רשב״י, מאמרי (שער

רבא).

 ידי שעל מבואר הוא ניאוף
 נוקבין המיין עליו מושך זה

לכד). דקליפה(קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל כד

ו מ י י ק  רגינו דרש כיצד (ז) הנחל כמי וכיאר חיוורתא. חמרי כי ו
מו/ המילה אח קיי ה ר״ל ה״ל: ׳ו מ  להפקייס יכולין נ

ציצית. ע״י רק הוא הנחת, עצת מן ולהינצל
ם ת ו הג של ח ת היינו ז כל חותם ת  ע״פ לכן. היינו טיט של ו

 ניאר נזה, זה המאמר קשרי
 לנאר, לי נראה (ז): הנחל נאני נשפר

 נחי׳ זה שנציציח ולנן חנלח ני
 חכלח ני ואמונה. אמת המחנרוח

 דומה ׳חכלח ני אמונה, נחי׳ הוא
 תהוא הכנוד׳, לנשא דומה וכו׳ ליס

 הוא ולנן כידוע. אמונה מלכות נחי׳
 הס הטוני! כל כי אמת, נחי׳

 עצם הוא לנן אנל צנע, ע״י נעשים
 נחי׳ אמח, נחי׳ וזה שלו, הגוון
 עצת דמוחא, לינונא המוח טיפי

ח, נזמן כן ועל הצדיקים.  הני
 הוא ששם נא״י, ישראל כתהיה

 ארץ ׳שכון כמ״ש האמונה, עיקר
 שכלש אז היה כן על אמונה׳, ורעה

ח נחי׳ נציציח,  אמח החחנרו
למנוע רשעים עצת להחגנר כ״כ יכולים היו לא כן ועל ואמונה,

א ב ר ק ת שיש היינו ע צ  עקרנ גס לעיחיס נקרא נחש נחש. ע
עקרנ. הוא נחש הוא ע״א); סנהדרין(נא כירושלמי כדאיחא

ח ל י שו א נו וכוי. גדול עונ  ׳וקיימו נאגדחא המונאת שהלשון מנאר תי
 חז״ל מדנרי זאח ודרש ציצית, נחי׳ על מרמזח חיוורחא׳ חמרי כי

 רני היה תניא, ע"נ): (מג נמנחוח
 לנן של עונשו גדול אומר, מאיר
 למה משל תכלת. של מעונשו יותר

 שאמר ודם נשר למלך דומה, הדנר
 לי הנא אמר לאחד ענדיו, לשני

 לי הנא אמר ולאחד טיט של חותם
 ולא תניהס ופשעו זהנ, של חותם

מרונה, עונתו מהן איזה הניאו,
 לי הנא לו שאמר זה אומר הוי

 ופירש״י הניא. ולא טיט של חומם

 שאינו למי לגן. של עונשי גדול (שם):
 היו סוסס. ותכלת. ציצית מטיל

אומן, כשקונין ולענד לנהמה עושים
 סמלו לו שאמי זס ענדוח. שימן לשם

 ולא הוא, שמצוי מינו. של מומס סגא
ה. עונשו הניא,  החוספוח וכחכו מחנ

עושין שכן לציצית, טיט של חותם שמדמה מה מיס. של סוסם (שם):
ע״י היה וזה מארצם, ישראל כשגלו אנל לצדיקים, מלהמקרנ

 נציציח, תכלת לנו ואין החילזון נתעלס כן על אמנה׳, אנשי ממנה שפשקו נתניל אלא ירושלים, חרנה ׳לא כמשארז״ל אמונה, פגש
 ולקנל לצדיקים להמקרנ זוכין אגו שנציצית לנן מצות ע״י כי אמח; ׳זרע צדיקים עצש נחי׳ שהוא שנציצית, הלנן כ״א לנו נשאר ולא

שנציצית. שכלש נחי׳ החילזון, לנו ויוחזר הגאולה שנוא ועי״ז ואמוגה, אמת זרע קדושות עצות מהש

 בחינת שהוא דמיני, טורא לך ואחוי תא
 חזאי עיטין. תרי״ג קבלו שם בי עצות,
 נחש, עצת שיש היינו עקרכא, לח דהדרן

 לקבל יבולים אין ידיהם שעל רשעים, עצת
 חמרי כי וקיימו אמת. זרע צדיקים עצת

 שמירה שהוא ציצית, בחינת זה חיוורתא,
 מג:) חז״ל(מנחות במ״ש מניאוף. הנחש, מעצת
 חבלת, של או לבן של גדול, עונשו איזה

 חותם לו להביא שצוה לאחד, משל ואמרו,
 היינו טיט, של וחותם תבלת. היינו זהב, של
 חוורא, וטיט. חומר לשון תמרי, חת לבן.

הציצית. עיקר זה עבשיו בי לבן. היינו

חכמח מילואי
א ר ו ו נו ח ו כי לבן היי שי ה עכ קר ז ת. עי צי צי  מנחות(ד, במשניות ואיתא ה

 את מעכב אינו והלבן הלבן, את מעכבת אינה התכלת א):
 שיהיו האתת מצוות, שתי כוללת ציצית מצות (שס): הרמב״ס ופירש התכלת.
 בגדיהם׳, כנפי על ציצית להם ׳ועשו שנאמר והוא הכשות, בקצוות ציציותיו

 והעיקרים התנאים כפי לבן, פשתן או לבן צמר שהוא לפי לבן, יקרא וזהו
 תכלת צמר של תוט לתת השנית והמצוה הציצית. בדיני בגמרא שנתבארו

 ציצית על ׳ונתנו שנאמר תכלת, נקרא הזה והתוט הציצית, אותן על כרוך
 יודעים אנו שאין לפי היום, בידינו נמצא ואינו תכלת׳. פתיל הכנף

 שאי ידועה תכלת אלא תכלת, נקרא בצמר תכלת מין כל שאין לצובעו,
 בפע״ח האריז״ל וביאר לבדו. בלבן עושים אנו כן ועל היום, לעשותה אפשר

 את מעכב אינו התכלת בגמרא, שאמרו מה תבין ובזה ד): הציצית (שער
 היא מהם ואתד אתד כל כי נמצא התכלת, את מעכב אינו והלבן הלבן
 מן פטורין אנתנו אין למה תכלת, שאין כיון וקשה, עצמו. בפני מצוה

 ומצוה עצמו בפני דבר הוא מהם בתינה כל כי הענין אך לגמרי. הציצית
 דבינה מות של הם ואלו דאמא, תכמה מות של הם אלו כי עצמו, בפני

 משפרם. להשלים התכלת אל צריך ואין תוטין, ל״ב לבנים וכולם דאמא,
 בה יש הלבן הצבע ח״ל: הלבן, הצבע בענין (פל״א) ישראל בנצח כתב ועוד

 בו יש הזה הצבע כי גוון, הלבן הצבע נקרא לא כי הגמור, הפשיטות
 הפשיטות אליו מתייתש בדעתו תמים כל כמו (...) הגמור. הפשיטות

הפשיטות. מגדר יוצא וזה ערום, שהוא הנתש היפך והוא ביותר.

הנח?* ייליקוט
א ל ו  תשורי ׳תבואי הפשוק בפירוש ב): (ז, מלך מעדני בספר ומובא דסיני. ט

 באות (לעיל עי״ש אמונה עניין על רבינו שמפרשו אמנה׳, מראש
 שניר ׳מראש הוא הכתוב המשך והנה ג׳, שמות בזהר משמע וכן א),

 פשוק יתקשר עפ״ז ועתה דשיני׳. ׳טורא שהוא בזהר שם ומובא ותרמון׳,
 טורא דע״י דשיני׳, טורא לך אתוי ׳תא רבב״ת מאמר עם טעם בטוב זה

לאמונה. באים ידם על עיטין, התרי״ג קבלו ששם דשיני
א לה דרן1דד ב ר ק נו ע ש היי ת שי צ ש. ע ק ומובא נח  הנחל מבועי צקו

עקרבי, כ״א נתש נזכר אין רבב״ת דבמאמר צ״ע, תשל״ע): (תמה
 רואים אנו דהנה ואפשר הנתש. עצת לענין ז״ל רבינו מפרשו ואיך

 וי״ל הוא. דבר הלא יתד, ועקרבים נתשים תמיד נזכרים ובתז״ל דבמקרא
 ד׳תם ד׳ באות בפנים הנזכר ענין והוא תמימות, טבעו דנתש דידוע

 ועקרב וכו״, נש דבר גופיה דמתמם ׳ארור׳, בו שנאמר הנתש בתי׳ הוא
ואמונה. אמת בתי׳ נגד בקליפה שהם ואפשר קרירות, שטבעו ידוע

 כידוע דקדושה תמימות בא שמשם כמוב״פ, המותין בשי׳ הוא דאמת
ועי׳ המותין, ע״י בא דקדושה ותמימות ההתלהבות שכל כ״א בשי׳ (עי׳

במקום הוא ואמונה עי״ש), עצור כאש הוא השכל כי ה׳ אות נ״ה בשי׳
ובפשיטות בתמימות הדבר עושה הוא רק בשכלו, הדבר מבין שאינו
 ענין שבקדושה וכמו והבן. דקדושה קרירות בתי׳ וזהו אמונה, מתמת

אמונה וע״י לאמונה, באים אמת ע״י כי זב״ז, תלויים ואמונה אמת
ועקרב, נשש בתי׳ הם בשט״א זלע״ז כמ״כ ואכ״מ, כמובן לאמת באים

נתקרר ועי״ז להיפך, וכן האמונה נתקררה ת״ו בעבירה שנתתמם ע״י כי
 כנגד והם יתהלכון׳, רשעים ׳שביב כי דייקא, ליה׳ ׳דהדרן עקרבי׳, ליה דהדרן ׳תזאי וזהו הנ״ל. הקדושות העצות בתי׳ שהם המצוות מקיום ת״ו

כמוב״פ. הרעים עצותיו ע״י וכו״ ׳דמתמם הנתש ע״י בא זה וכל שביבותיך׳. ׳ואמונתך בשי׳ שהיא דקדושה השיבוב
שיו כי ה עכ קר ז ת. עי צי צי  וכי לכאורה, מובן אינו פשוטו שע״פ הציצית׳, עיקר זה עכשיו ׳כי הלשון להבין תשל״ע): (תמה הנחל מבועי צקוצז ומובא ה

 מזכיר שרבינו וענין פרט שכל ידוע גם הלבן. הוא ציצית מצות עיקר שעכשיו נאמר תכלת, מצות לקיים האפשרות לנו ואין התילזון לנו שאין בעבור
המאמר. קשרי כלל עם בציצית, תכלת לנו אין שעכשיו זה לענין יש שייכות מה להבין וצריך המאמר, כללות עם ומתבאר מתקשר הוא המאמר, בתוך
 יוצא הוא דתכלת שציציות עיי״ש, לבן אם כי לנו אין שבזה״ז הענין שם שמבואר ציצית, בכוונות האריז״ל בדברי שמבואר מה ע״פ כ״ז יתבאר ואולי
נפשק תכמה אור אין בזה״ז אף כי עי״ש, וכו׳ וכו׳ דאמא בבינה הכלולין מותין מד׳ הוא היום בו נוהגין שאנו דלבן ציצית אבל דאבא, דתכמה ממות

בא ד״ה הפליאה (ספר הדין

 לבן כי כלל, גוון אינו לבן שגוון המחקרים כל כתבו כאשר לבן, נקרא וציור, גוון שום בו שאין על האייין, משפטים). פ׳ לוי (קדושתהגוונין כל קודם תחילה הוא שלבנונית לבן, בחינות נקרא גוון, שום שם שאין םוף, האין ששמעתי). מה וראה
ת לבן). בגדי (קה״י,מקיף אור בםוד לבנה, טלית םוד הוא אבא לבן). (קה״י,מניוולו שיתלבן הבא, לעולם לבן נקרא היצהייר לבן). (קה״י,כנודע חםד בחינת לבן תצוה). פ׳ לוי (קדושתהגוון כל מקבל ל כ  מעלה שום אין באמת ת

 הוא תכלת י). ד, הקן שילוח (ליקו״המינים שאר על לתכלת מעלה שום אין מצותן במקום שלא אבל כהונה, בבגדי או לשמה כדינם ציצית חוטי מהם כשעושין רק הוא התכלת מעלת עיקר כי טליתים, שאר על תכלת שכולה לטלית וקדושה
 היא וזו שבכחול, כפתוך הצבוע הצמר היא מקום בכל בתורה האמורה תכלת ח). ב, חבירו ממון מאבד (ליקו״היחד הגוונין כשנכללין בהם להםתכל תאבין הכל כי אותר, ׳וראיתם הוא המצוה כן ועל הגוונין. כלליות בחינת ולבן, שחור התחברות

דרקיע של בטהרו השמש לעין הנראית הרקיע דמות  (רמב״ןתכלת נקרא ולפיכך ההוא, כגוון כולם ייראו בריחוקם כי המראות, תכלית הגוון גם (...)הכל. תכלית והיא בכל שהיא הכל, הכוללת למידה רומז התכלת חוט א). ב, ציצית החזקה (י

 הוא תכלת יט). ברכות, (מרדכילכרישין קצת דומיא ירוק, צבע הוא תכלת לח). טו, במדבר בחיי (רבינומצוי הוא המלח ובים כדיו, שחור ודמו הים, לעין עינו שדומה דג שהוא חלזון, בדם צבוע צמר של חוט הוא התכלת לח). טו, במדבר
 יתברך, מלכותו על מורה הכסא כי הכבוד, לכסא ומתדמים מצות, עליו שגוזר המלך גזירת והם כחוטים, הנמשכים דקות שהם מצות, לקבל הכנה בו יש האדם כי הציצית, ומורים לחוטאים, לשלם המשפט מלך עליו יושב אשר הכבוד, לכסא דומה
 שהרי מזה, ויותר ג״כ, הים תולדות הוא התכלת וכן הים, תולדות הם ביותר, החשובים דברים שהם ומרגליות, טובות שהאבנים וכמו יקר, הוא התכלת סוטה). אגדות (חידושיהכבוד כםא תחת הוא והאדם האדם, על מצות גוזר מלך שהוא

 המצוה בעלי זוכין ולכך האדם, כבוד הוא במלבוש, תכלת ובפרט הציצית ב״ב). אגדות (חידושיהאדם ויקר כבוד הוא בעצמו הבגד כי בבגד, תכלת לעשות בתורה ציוה ולכך הכבוד׳, לכםא דומה והרקיע לרקיע דומה והים לים דומה ׳תכלת
 מרחיק זה גוון יב). ח״א, דבש (יערותברית בזכירת טוב תכלית להם ויש כליון, ח״ו נתחייבו כי מורה תכלת ר״ל, כליה מלשון תכלת מנחות). אגדות (חידושיתכלית מלשון תכלת ב״ב). אגדות (חידושיהעליון הכבוד אל הבא לעולם הזאת

 נקרא תכלת תכלת). (קה״י,שבציצית תכלת םוד וזה והשחור, הלבן בין ממוצע התכלת וכן הרמב״ם, בו שהאריך מיצוע מידת על רומז תכלת תכלת). (קה״י,החיצונים מרחיק הבינה דאור כנודע (...)מבינה, מתנוצץ זו דבחינה החיצונים,
 הוד נצח ולבן תכלת תכלת). (קה״י,תכלת׳ מגוון לבד לחלום יפין גוונין ׳כל כן ועל הקליפות, אל מתקרבת שבה, הדין תוקף בםוד התכלת וגוון לים׳. דומה ׳תכלת רז״ל אמרו ולכך ים, מצולות אל המתקרב ים בםוד התחתון, במציאותה המלכות

ם תכלת). (קה״י, ת האור, צמצום בחינת הוא חותם יג). ז, פסח (ליקו״הכנ״ל לבן של ציצית שהיא טיט, של חותם בחינת חיוורי׳, ׳המרי בחינת שהם הציצית, היפך בחינת שזהו ובלבנים, בחומר חייהם את מררו מצרים גלות כשעת חו

ה צ ה ע שי תו  את ולקרב ולא״י לאמונה עי״ז ושיזכה ואמיתיות, טובות ולעצות הברית לשמירת שיזכה ובברכתן הקרושים הציצית עטיפת בשעת ולכוון ציצית, במצות מאר ליזהר צריכיץ # ו
שילמור מקום בכל היטב להבין כן גם יזכה זה ירי ועל הברית, בתיקון תלוי הפרנםה עיקר כי הזאת, הקרושה המצות ע״י לפרנםה ושיזכה בעולם, ומופתים ניםים ולעשות לתפלה ושיזכה הגאולה,

רערוך כשולחן החכמות כל לו ויתגלו צו קי יא). ז, ליקו״ט (

לבן
 לבן, למחשבה קוראים

 רחמים. מורה לבן וכל
 נקרא החםד שגם אע״פ

 בלבנונית לבנוניתו אין לבן,
 היא המחשבה כי המחשבה,

 וכל אמתיים, גמורים רחמים
 כשלג, לובן מורה רחמים

מידת את המעזכך הוא ולבן

תפליה ואני

כני  הרבים ברחמיף וז
 ציצית מצות לקים

 פרטיך! בכל בשלמות
 וכונותיה וךקרוקיה

 התלוים מצוות ותרי״ג
 ובשמחה טוב ובלב בה

 רצון ויהי גרולה.
 חשובה שתהא לפניך
 שאנו ציצית מצות
ר עושין מ  כאלו לבן ^
 תכלת מצות גם ק.ימנו

 ךירוע גלוי כי שבציצית,
 לעשות שךצוננו לפניך

 חפצים ואנו ךצונך,
 מצות לקום ומתגעגעים

 ואם שבציצית. תכלת
 תכלת למצא זוכים היינו

 מפז־רים היינו לציצית
 לקום כדי רב הון

 אך בשלמות. המצות
 חרב הרבים בעוונותינו

 ונתעלם מקךשנו, בית
 ומאז בעוונותינו. החלזון
 זוכים אנו אין והלאה

 בשלמות. מצותך לקום
 מלפניך ן1ךצ יהי כן על

 מצות חשובה שתהא
 כאלו לפניך לבן ציצית
 תכלת מצות קומנו

 עלינו ורחם שבציצית.
 במך!ךה עיךך ובנה

 לשלום והביאנו בימינו,
 וזכנו הקדושה, לארץ
 החלזון. ויתגלה שיחזר
 מצות לקום ונזכה
 ועל שבציצית תכלת

 ותשבר תכלה זה ידי
 מלכות ותמגר ותעקר

העולם מן הרשעה
מט). (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ נחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיח
.i!.• ערכים
n וכינויים J

תפלה ואני

ו נ ו ב  עולם, של ר
 יושב יוסף כצאן ״נוהג

 הופיעה״ הכרובים,
 הרבים ברחמיף עלינו

 שימשף קדשתף, אור
 וטהרה, קדשה עלינו
 לכוף שנוכל בא־פן

 את ולשבר ולהכניע
 ונזכה הרע. יצרנו

 וחסךיף הרבים ברחמיף
 כלנו שנהיה הגדולים,

 שומרים וזךענו אנחנו
 ותעזר קהש. הברית את
 אותנו ותציל תמיד, לנו

ם ברחמיף מי  העצו
 מכל הגדולים וחםדיף

 חם הברית, פגם מיני
 במחשבה הן ושלום,

 במעשה, הן ברבור הן
 במזיד, בין בשוגג בין
 ברצון, בין בא־נם בין
 הן הראות בחוש הן

 הן השמיעה בחוש
 בבלם - חושים בשאר
 וטהורים קדושים נהיה

 בלי הברית בקדשת
 והרהור פגם שום

 ברחמיף כי כלל.
 מכל בנו בחרת הרבים

 מכל ורוממתנו האמות,
 והבדלת הלשונות,

 טמאותיהם מכל אותנו
הם, ומכל תי  תועבו

 לנו כתבת כאשר
 אתכם ״ואברל בתורתף

 לי״. להיות העמים מן
 כלנו אותנו וקראת

 כמו צריקים, בשם
 (ישראל) ׳ועמף שנאמר

 אנא צריקים׳. כלם
 אל הרבים, ברחמיף

 הקדושה תורתף תעשה
 ושלום, חם פלסתר,

 וקים אמת רברף כי
 עמנו עשה כן על לעד.

 שנהיה לנו ועזר בחםרף
 צריקים בכלל באמת

 להיות שתזכנו ידי על
 אשר הברית, משומרי

 לנו ןאות לבד זה ידי על
 צריק, בשם נקרא להיות

 ירי על שהורעתנו כמו
 שאין הקדושים חכמיף

 אם כי צריק בשם נקרא
 ובכן ברית. תפזיר מאן

 יוסף את שעזרת כשם
 לירי שבא בשעה צריקף

 ונתת אותו והצלת נפיון
 על להתגבר בה לו

 מעיף נא יהמו כן יצרו,
 ותזכנו עלינו. ורחמיף

 הצריק, יוסף ובה בזכות
 חכמה שכל לנו ותתן
 וגבורה וכה ורעת ובינה

 שנוכל בא־פן רקףשה,
 פגם מיני מכל להנצל
 להתגבר ונוכל הברית.

 שתהיה ונזכה יצרנו, על
שבתנו  קשוףה מח

שתף ודבוקה  בקר
רגע הפסק בלי תמיד

ב). (ליקו״ת

 ועי״ע הקב״ה. עבדי שהם ישראל על מעיד והציצית לעבדים,
 זה. ענין בביאור הציצית׳ עיקר זה עכשיו כי לבן היינו ׳חוורא ד״ה במילוא״ח

 בחי׳ זה חיוורתא ש׳חמרי לדרוש אס כי זו, בגמ׳ רבינו בא לא לכאורה והנה

 לענין קישורים תמצא שס ע״א) ומד ע״ב מג (מנחות זו בגמ׳ עוד ועי׳ ציצית׳,

 הברית. בשמירת הציצית סגולת כוח
פ ״ ז  ומלביש רבינו חוזר כעת ואלה. ו

 בפסוק השגתו כלל את ושוזר
 המאמר, את הפותח המשפעים׳ ׳ואלה

אותו. המפרשים והמכילתא חז״ל ובדברי

מר מקום כל ואלה א ואלה שנ
א מוסיןז. מ אי  נמנחומא מ

 המשפמיס׳. ׳ואלה ג): (משפמיס,
 נן יוקי רני נשם אנהו רני אמר

 פוסל 'אלה׳ שנאמר מקום נל זמרא,
 על מוסיף 'ואלה׳ הראשונים,
 שנפ. הראשונים ועל האפרוניס

 כולם. אפ פופר אפה הזו כדעפ
 שמושיף המשפטים; ׳ואלה כאן ואף
 (שמוה שנאמר שנפ, הראשונים על

 וגו״. ומשפט פוק לו שם 'ישם טס
ת זה מוסיף! חינ מג יוסןש. כ ונ

ימיס; (פ׳ הפשוקים כשער
 נאופ נ״ש, דא״פ ניפ״א נאלפ״א יושף, של י׳ פפליף אס הנה
תינו שויס. יהיו ומושף יושף ונכן מוסף, יהיו מ',  ׳נחי׳ כאן כומג ו

 המקשר הכרית שמירת ענין ומלכד ציצית', כמי' הכרית שמירת כמי' יושף
 לענין כעצמה שייכת ציצית מצות שגס פ״ט) כשפרי(שלת, אימא אלו, כמינות

 מגיד ציציפ, קדושה זו לאלקיכס' קדושים ׳והייפם וז״ל: ׳מושיף׳,
לישראל. קדושה מוספה שהציציפ

י51מ^נ מת. הי מ  הצדיקים עצות שכקיוס ג׳) לעיל(כאות דרש רנינו א
(יט, נמהלים וולשה״כ אמת. משפטי נפי' אמת, זרע נו נפקק

 פפי: מפכימה נאמנה ה׳ עדוה נפש משינה פמימה ה׳ פורה מ-י):
ריס ה׳ פקודי  יראה עיניס: מאירה נרה ה׳ מצוה לנ משמהי י̂י

 ניאר הפשט ע״ד צדקו!הדו: אמה ה׳ מישפטי לעד עומדה טהורה ה'

 מן ננדלו שנפורה, המשפטים הלק הוא ה׳. משפטי (שם): המלני״ס
 האדם לשכל אפשר אי כי אמה, אינם שהם אפרים המשפטים

 המגיעים העוגשיס ולא הצדק, לפי המשפט אמיפה לא לשער,
 ניאר ז) אורה(שער ונשערי הפטא. לפי ונפלם נמידה שיהיה לעונריס

 אפד נקנה עולים והדנרים כידוע, אמת וכמי' משפט נפי' הוא אנינו שיעקנ

 וכמו האמצעי, קו והוא המידוה כל קושר יעקנ וז״ל: רניט, דנרי עם
 נאמצע. עומד אנינו יעקנ כך נאמצע, עומד יפנרך הוי״ה ששם
 ממנו לצאה זכה עליו, נקרא הוי״ה שם להיופ יעקנ שזכה ולפי
וכמו יפנרך. הוי״ה שם של צירופים י״נ כנגד צדיקים, שנטיס י״נ

 לי אוי שאומרת קול בת ושמעתי
 ידי על היינו הגלות. על ר״ש פי׳ שנשבעתי,

 לבחינת צדיקים, לעצת לבוא יכולין ציצית,
 כנ״ל. לאמונה באים אמת, ידי ועל אמת.

 וזה כנ״ל. הגאולה בא אמונה, ידי ועל
 הציצית בי הגלות, על הש״י חדטת ששמע

זה: כל גדם תוודא חמדי שהם

 מוסיף. ואלה שנאמד מקום כל ואלה, וז״פ
 הבדית, שמידת בחינת יוסף בחינת זה

 כלה בחינת זה דומשפטים, ציצית. בחינת
 אמת. ה׳ משפטי יט) (תהליםכמ״ש אמת, זדע

 אשר אמת. לבחינת צדיקים, לעצת שזוכה
אתחבר כד בחינות זה לפניהם, תשים

 נ) הודאה נרכפ (או״ח נליקו״ה וכפנ זה. כל גרם וכוי הציצית כי

 יציאה עיקר וז״ל: המאמר, פיקוני לכל שיין הציציפ ענין כיצד
 אפכם ׳ואשא ננפי׳ ציציה, נפי׳ ע״י היה שוף, ים וקריעה מצרים

 שוף, ים קריעה וכן ציציה. נפי׳ מצוה׳ כנפי דא נשרים, כנפי על
 ארנעה נזכוה שהיה נמדרש איפא

 ארנעה זכוה ראה הים כי כנפוה,
ע ועי״ז ציציה של כנפוה ק  ננ

הניסים, הפגלוה עיקר כי מפניהם.
נפי' הפילה, אמונה נפי׳ שהם

ד׳ נפי׳ ע״י הוא מצרים, יציאה
 יציאה נזכר כן ועל כנ״ל. ציציה

 אומרים ואנו ציציה, נפרשה מצרים
 נקריאה יום נכל ציציה פרשה
 מצרים יציאה להזכיר נשניל שמע,

 מפסו למה קשה, ולכאורה יום. נכל
 כמה יש הלא דייקא, ציציה פרשה

 יציאה נהן שנזכר נפורה פרשיוה
 פרשה סמכו למה וגס מצרים,

 מצרים יציאה זכירה שהוא ציציה
 האמונה עיקר אך שמע. לקריאה

 רק הוא שמע נקריאה מקנלין שאנו
 זוכין ציציה שע״י ציציה, נהי׳ ע״י

 יציאה נהי׳ וזה ידו, על האמונה שעיקר הצדיק, לההקרנוה
 זכירה נשניל דוקא ציציה פרשה אומרים כן ועל כנ״ל. מצרים
 אמונה. נהי׳ שהיא שמע לקריאה אופה ושומכין מצרים, יציאה

ף י ס ו  כדכפג ופיקונן, העצופ שלימופ עיקר ידו שעל יוסף. ’כחי זה מ
 קץ הוא כי מאד מהארך הקץ נד): ו, ר״פ כליקו״ה(או״פ

 הרנ היכן יודעין ואין וכו', המהלוקה מהמה והעיקר הפלאוה,
 לפי אהד לכל שלימות טונוה עצות להמשיך שיכול האמה,
 העלמה מהמה הוא הקלקולים, כל עיקר כי ושעמו. מקומו
 מרי״ג נמינה עצוה, נמינה הוא המורה כל כי העצה. וחלוקה

 נעוונומינו אנל ומושיה', עצה ׳לי שנאמר כמו דאורייתא, עיטין
 לקיים לזכות איך העצה יודעים ואין מננים', עצה 'אנדה הרניס

 האמה, הצדיק נחי׳ שהוא יוסף ע״י והתיקון (...) המורה. אה
 מהם שנמשך נפלאים חידושים נמורה להוסיף ממיד שממייגע

 נחי׳ וכו", לקח ׳יושף נחי׳ יוסף, נחי׳ שזהו עמוקוה, עצוה
 (או״פ כליקו״ה כפג ועוד והולך׳. ׳מושיף נחי׳ יוסיף', ׳דמוסיף

 יושף, נחי׳ והולך', ׳מושיף נחי׳ וזה יא): ד, אפרוניס ומיס נרהמ״ז
 ומתחדש והולך שמושיף שם על יושף, שנקרא הצדיק נחי׳ שהוא

ענודפו  ני אחר'. נן לי ה' 'יוסף ננחי' ויום', יום נכל ימנרך נ
 כאילו מחדש פעם נכל ומתחיל עת, נכל נענודפו מוסיף הצדיק

דפו עדיין המחיל לא ענו כלל. יפנרך נ

(המשך)
 שלא האור ומצמצם שחותם

 (ליקו״ה מהמידה חוז יצא

יא). ג, נדרים

 כתבו זהב/ של יחותם
 הם שהציצית לפי התום׳
 שאנחנו ולעדות לאות חותם

 ׳אני ב״פ כוונת זה עבדיו,
 עמוקות (מגלה אלקיכם׳ ה׳

שלח). פ׳

 יתברך ה׳ לנו שנתן הברית
 ׳וצאצאיו ׳חותם׳, נקרא
 קודש׳, ברית באות חתם

 הטומאה, כוחות מהם והםיר
 (ש״ך והפריעה המילה בםוד

ג). כג, דברים עה״ת

 ונראה מלכות, זה חותם
 מקבלת שהמלכות הטעם לי

 וקמ״ג קנ״א קס״א מבחינת
 גימטריא וכולם שבה,

חותם). (קה״י,׳חותם׳

 ח׳םד תיבות ראשי חותם
 מ׳לכות, ת׳פארת ו׳גבורה

 (קה״י, ביםוד נכלל זה שכל

חותם).

 יםוד, בחינת הוא חותם
 נכללין האורות שכל

 דמלכות ויםוד בו, ונחתמין
 אחר מטעם עוד נקרא

 מי על לו אין כי ׳חותם׳,
 דזעיר יםוד כי שיםמוך,

 בםיום מםתיים אנפין
 נמצא דנוקבא. תפארת

 והוא באויר, תלוי היםוד
 ממשיות, שאינו חותם כמו

 עיקר, הוא הטבעת כי
 אינו בשערה וכשחותמין

חותם). (קה״י,ממשיות

 היכל הוא טיט׳ חותם’
 אשר דבריאה, דזעיר מלכות

 ׳טיט׳ (...) גובר. הטוב שם
 אותיות ג׳ עם ב״ש בא״ת
 מקננא דבינה קמ״ג, גימט׳

חותם). (קה״י,בבריאה

 כשנושא טיט׳, של חותם’
 מראה בזה החותם עליו

 לזכור מוכן עבד שהוא
מ). טו, במדבר (מלבי״םולעשות

כלומר אמה', ׳זרע יעקנ נני נקראו כך ׳אמה; הוי״ה שם שנקרא
עי״ש. אמה', זרע כולו שורק נטעהיך ׳ואנכי נאמר זה ועל השלום, עליו אנינו יעקנ והוא שנחצנו, ממי אמה, משם שיצאו זרע

הנחל ילקופז

קול בת
 לבל ההברה, היא קול בת

 אין כי וידעו באחר, יטעו
כח). ג, דברים (אלשיךזולתו

לאדם, קרוב הוא קול בת
 הנבואה כמו נחשב ולא

בלבד, לנביא באה שהיא
בני כל אל באה קול בת אבל
ב״מ). אגדות (חידושי אדם

 לאחר בו שנשתמשו קול
 קול והוא הנבואה, שפםקה
 מהבורא לשעתו מחודש
 םודו להודיע יתברך,
 קראוהו קול ואותו ליראיו,

 התוםפות וכתבו קול. בת
 קול שומעים היו שלא (...)

 אלא השמים, מן היוצא
 קול יוצא קול אותו מתוך
 שאדם פעמים כמו אחר,
 אחר קול ושומע בכת מכה

למרחוק, ממנו היוצא
 לכך שומעי[, היו קול ואותו
 (תוי״ט קול בת אותו קורין

ו). טז, יבמות

המלכות, כן נקרא קול׳ בת’
 שנקרא לבינה בת שהיא לפי
קול). בת (קח״י,גדול קול

ת ר מי ת ש רי ב  הברית שמירת ידי על כח). ברית (ליקו״עהברית תיקון כפי הוא הדעת תיקון עיקר יח). ואמונח אמת (ליקו״עהברית שמירת ידי על רק הוא האמונה קיום לא). (ליקו״מקודש הברית שמירת ידי על נקרא ’צדיק’ ה
 אדם כל של והמתקלא הנםיון עיקר זה כי הברית, תיקון הוא חעיקר יז). ז, חמנחח תפלת (ליקו״חמלכותו לגלות זוכה כן כמו רעים, והרהורים רעות המחשבות על וכשמתגבר במחשבה, תלוי הברית שנזירת לג). ברית (ליקו״עלחירות זוכה

 שמירת העולם קיום מד). ח״ב (ליקו״תהכל יםוד הוא הברית שמירת כי בזה, תלויה כולה התורה כל אשר הזה, ובצירוף בנםיון יעמוד אם שיזכה למה יזכה זה ידי ועל זה, בנםיון שיתנםה כדי הזה, לעולם האדם בא זה בשביל ורק הזה, בעולם
 (ש״ך והפריעה המילה בםוד הטומאה כוחות מהם והםיר קודש׳, ברית באות חתם ׳וצאצאיו ׳חותם׳, נקרא יתברך ה׳ לנו שנתן חברית בשר). בראשית, לספר חגחות (של״ח העולם השחתת הוא הברית והשחתת עולם׳, ׳ברית םוד וזהו הברית,

 הקדושות מידות פי על ולהנהיג עולם לברוא הפשוט ברצונו עלה ישראל בשביל רק ומחשבה, ומידה דמיון ביה דלית ב״ה, בבורא כביכול מרומים בגבהי כן וכמו אלוק׳, אחזה ׳מבשרי כי המשפעת, מידה נקרא ברית ג). כג, דברים עח״ת
 ברית). (קח״י,׳טוב׳ גימטריא אהו״ה שם יש ובדעת הדעת, מן מושך הברית כי העניין וםוד ׳טוב׳, פעמים ל״ו גימט׳ הוא ’ברית’ ר״ח). ישראל (עבודת׳ברית׳ בשם ישראל לכל ושלום וחיים ורחמים טובה כל המשפעת המידה נקרא כנודע,

שפ ם מ  במלכות הנכנסים דז״א מוחין הם משפטים מח). ישראל, (תפארתנאמרים שיהיו הוא דין נאמרו, לא אם שאף ידועות, מצות הם משפטים מח). ח, רבית (ליקו״חאמת בחינת דעת, בחינת שהוא טעם, בהם להבין שאפשר מה הם משפטים טי
משפט). (קח״י,משפט נקרא אחד רכל ותפארת, יסוד הן משפטים משפט). (קח״י,המשפטים כל תכלית ששם בהוד, הם משפטים משפטים). פ׳ אפרים מחנח (דגלושכינתיה הוא בריך קודשא נקראו ’משפטים’ פורים). חקודש, (מחברתצדק הנקרא

 עתה כת לנו שאין אלא התכלת, עם הנזכר הציציות בסוד ולצאת מלהאיר
 ׳שעכשיו ז״ל רבינו לשון היטב מבואר ועפ״ז ידינו. על ההוא הדבר שיעשה

 מה עיקר שעכשיו האריז״ל עפ״ד הוא כן כי לבן/ הוא הציצית עיקר
 כי הלבן, שוד שהוא דאמא דבינה המותין המשכת הוא ידינו על שנעשה

ידינו. על נעשה שיהי׳ כת עתה לנו אין דתכמה מותין שהוא התכלת ענין
כ): (מכתב אומן אמונת בספר ומובא אמת. לבחיי צדיקים לעצת

 ואת״כ היטב בהם להגות וזוכה ז״ל רבינו בספרי שעוסק מי
 אבל מעט, האמת ורואה מכיר בוודאי אזי הקדושות, ההלכות ללמוד
 הבע״ד של ומההתגברות מתולדתו, אדם בכל שיש המדומה כבוד מתמת

 האמונה. בתדרי בפנים ליכנוש קשה פעם, בכל האדם על המתתדש
 נפלאים תידושיס הס אשר ז״ל, רבינו בספרי שיש העצות ע״י אבל
רואין שאין זה על בעצמו מתפלא הוא בעיון, אותם שלומד מי כל אשר

 מרומים מגובהי מעלה ממעלה הנמשכים ותידושיס תורות שפר בשום
 בתהום שנפלו התלושות הנפשות אפילו להתיות התהום, עד ויורדין
 כל וכמובא להאמונה, עצמו את להתקשר בנקל בוודאי ידם על ממש,

 ריתא אתונא, דבי השבי ששאלו המאמר ע״פ יא) (ו, שבת בליקו״ה זאת
 מינה פישקי שקיל תנניא, בן יהושע ר׳ והשיב לי, תפרי במה דתבירא

 כשאדם ששאל מוהרנ״ת, ופירש וכו׳. גרדי מינה לי כריכה ואמר וכו׳
 לזכות במה עצות כמה יש בוודאי כי לתקנו, יכול במה מהאמונה נופל

 גס בהעצה מאמין אינו אזי בעצמו מהאמונה כשנפל אבל להאמונה,
 שנפל שמי כך, להם השיב כן על בבירא, פיתא נפל כן אס כן,

 עכ״פ לו שיש מי אבל כלל, עצה שוס לו אין בוודאי לגמרי, מהאמונה
 שיזכה עד הקדושות בהעצות ישתמש אזי שנפגם, רק קצת אמונה

לנפשו. מרגוע וימצא היטב יעי״ש שלימה, לאמונה



חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל כו

 לאיש, אשה הושוו בחינת חה אמת. בה
 התחברות בחינת הם ואשה, איש זה בי

בנ״ל. הגאולה תלוי ובזה ואמונה, אמת

ו ו ש ו שה ה  ע״א): (לה ונקידושין ע״א) (מו ננ״ק כדאיהא לאיש. א

ישמעאל, ר׳ דני פנא וכן רג אמר יהודה רנ אמר
 הכמונ התוה ואמ׳,5פ מכל יעשו כי אשה או ׳איש קרא אמר
 ׳ואלה מנא, אליעזר רני דני שנמורה. עונשין לכל לאיש אשה

הם/ משים אשר המשפמיס לפני
 דינין לכל לאיש אשה הכמונ השוה

הגמ׳ מגארה הפשט ע״ד שנמורה.

ואשה, איש של דיניהם חיוניי שהושוו
 הפנימית נדרכו זו גמ׳ דורש רנינו אולם

 וניסים, הפלה לאמונה, לנוא שהדרך נ׳-ג׳) לעיל(נאוה נמאמר המונא ע"פ

הצדיק. עצוה היינו האמה, מידה אליהן שמהחנרה ע״י היא

ם ואשה איש ת בחיי ה רו ב ח ת ת ה מ  נליקו״ה וכפנ ואמונה. א
 נמשכין שמהם אמת לנושי יש כי ינ-יג): ד, גילוח (יו״ד

 איש כי אשה. לנושי נמשכין שמהם אמונה לנושי ויש איש, לנושי
 שהאדם מה כל כי כנ״ל. ואמונה אמס נפינת הם שורשם ואשה,

 נסינמ זה הדנר, אמימת נשכל מנין
 רק נשכל, מנין שאינו ומה אמת,

 (...) אמונה. נחינס זה נו, מאמין
 על גנר כלי יהיה ׳לא נחינמ וזה

 אשה', שמלת גנר ילנש ולא אשה,
 הקליפוס יניקס עיקר שמשם הלנושים, אס להפליף שאשור

 על האמס שמפליפין התמורות, מהיכלי שיונקים אתרא והשטרא
האמונה מתליפין וכן כוזניות, אמונות של וכשויין לנושין ידי

 ורוצין כוזניות, אמונות ידי על מתגנרין שלפעמים היינו נשקר. האמת שמתליפין שלהם, התכמות של וכשויין לנושין ידי על האמפית
^ אומרים, הם וכזנ, שקר שהוא האמת נעיני שרואין פי על אף כוזניות, נאמונות להאמין ואומרים זה, ידי על האמת להעלים  ה
 ואומרים, שקר, שהוא שלהם האמת ידי על הקדושה האמונה כנגד מתגנרים הם להיפך, וכן מנין. השכל שאין נמה רק היא אמונה

 ׳הוי שכתונ כמו תיים, אלקים דנרי ומהפכים ידעו׳, לא ולהיטינ להרע, ׳תכמים הם כי הזה, הדנר את מתיינ אינו האמת השכל הלא
 היינו לניאוף, מרם זה שדנר וכו״, גנר ילנש ׳לא פשוק על רש״י שפירש וזה (...) רע׳. ולטונ טונ לרע האומריש וכו׳, נעיניהש תכמיש

 הקדושה האמונה להעליש ורוצין האמת, המהפכיש הרשעיש עצת שהש הנמש, מעצת הנמשכין מכתירות נמשך הניאוף עיקר כי כנ״ל.
 אמונות ידי על האמת השכל ולהשמיר להפך רוציש להיפך, וכן כך. ממיינ השכל שאין שאומריש שכל, נתינת שהש איש, לנושי ידי על

 כנ״ל. השכל טיפי נתינת הם העצות ני מזה, נמשך הניאוף עיקר כי ממש, ניאוף נתינת וזהו כנ״ל. אשה לנושי נתינת שהם כוזניות,
 אלקומו מגלין שהם נעולם נשמות להוליד וזונה גדולה, מצוה הוא התורה, פי על ונקדושה נהיתר שזיווגו מי הזיווג, שכעניין ונמו

 כי אתר, כמקום ונמנואר וכו״ מעשיך ישנת לדור ׳דור כנתינת כעולם, אמימתו לגלות כדי תולדות, להעמיד המצוה עיקר שזה ימנרך,
 מש ניאוף ידי על להיפך, אנל כנ״ל, אלקומו אמיתת ידיעת עיקר זה ידי שעל כנ״ל, ואמונה אמת התמכרות נתינת הוא דקדושה זיווג

 ונמלף שקר; זרע פשע ׳ילדי ננמינת שקר, זרע ונמשך אמת נזרע פוגש כי כנ״ל, מכתירות נמשך ניאוף מאות כל כי לכפירות, נא ושלוש
 הנ״ל המלנושיש מילוף נתינת וזה כוזניות. אמונות נתינת שהיא זונה, נאשה נמלפת ה״, יראת ׳אשה נתינת והאמונה, נשקר, האמת
 האמונה מעלימין וכן שלהם, כוזניות אמונות ידי על האמת ומעלימין מתליפין כי כנ״ל, ניאוף נתינת שהם לאיש, ומאשה לאשה מאיש

 זה. נענין גס העוסק ואמונה׳ אמת התחנרות נחי׳ הס ואשה 'איש ד״ה נילקוה״ג מטה וראה וכנ״ל, וכזנ שקר נאמת שהוא שלהם, האמת ידי על
ת בחיי הם ואשה איש רו ב ח ת ת ה מ  הוא ׳נניי׳ וננותיי, מרחוק נניי ׳הניאו חז״ל שאמרו דרך על ר״ל הנחל(ז): נמי ניאר ואמונה. א

 אמונה נחי׳ היא אשה כן ועל מנין. השכל שאין נמה היא שאמונה וידוע מיושנת׳. שאין דעת הוא ו׳ננומיי׳ מיושנת דעת
ת שנעולם. המוחין כל כלל נחי׳ הוא אמת כי אמת, נחי׳ הוא ואיש ו ר ב ח ת ת ה מ ת נליקוטי וכתנ ואמונה. א רפו  השחר אנ״ן(נ

 ויום יום נכל ממקנין אנו זה וכל (...) העליון. לשורשן העולמות כל ולקשר העולמות להעלות ויום, יום נכל ענודמינו עיקר א):
 שהיא אהי׳ נחי׳ כמר נחי׳ היא ואמת ז״ל, אדמו״ר שכמנ כמו אמונה נחי׳ היא מלכות כי ואמונה, אמת מחנרין שאנו ידי על

 אלקומו כאמיתית מאמינים שאנו ידי על היינו ואמונה, אמת לחנר אמת.וכשזוכין עולה אהי׳ פעמים שאהי׳ כמונא אמת, נחי׳
לשורשן. העולמות כל עולין זה ידי שעל גדול, נאור האמונה נשלם אז אמת, ונצדיקי ית׳

חכמה מילואיהנחל ילקוט
סינוס ונסג ואמונה. אמת התחברות בחינת הם ואשה איש  המהר״ל(;

 ויש ואמונה. אמת כנגד הוא והנקבה הזכר א): האמונה נתיב עולם,
 אמונת כי בשביל בוודאי וזה ביותר, באמונתה עמדה האשה למה להבין לך

 ואמת נקבה, לשון אמונה כי לאשה, האיש אמונת מן יותר לאיש אשה
 ולכך האמונה, שנמצא כמו באשה האמת נמצא כך כל ואין זכר, לשון הוא

האיש. ולא באמונתה האשה עמדה

ה איש ש א ם ו ת בחיי ה רו ב ח ת ת ה מ ה. א אמונ  ריבית בליקו״ה(יו״ד וכתב ו
 שמלת גבר ילבש ולא אשה, על גבר כלי יהיה ׳לא בתי׳ וזה נב): ה,

 שלא ליזהר וצריך כנ״ל, ואמונה אמת בתי׳ זה ואשה איש כי אשה׳.
 בתי׳ שהוא ת״ו, זרה באשה נכשל יהיה שלא ובגדיהם, כליהם להתליף
 הוא ואמונה כנ״ל, הדעת בתי׳ הוא אמת כי כוזביות. ואמונות כפירות

 כד ׳צדק בבתי׳ האמת ע״י האמונה עיקר אך טעם, בו שאין דבר
צריכים במי מבין הוא לאמיתו באמת שתפץ מי כי וכו״. באמת אתתברת
השדר. ומהפך מתליף הוא הזה, עולם ותאוות וממון כבוד של פניות לו ויש העולם, הבלי אתר וכרוך עצמו את שמטעה מי אבל וכנ״ל, להאמין

׳וישב בהתורה כמ״ש אמונה, על לשמוך צריכין להבין אפשר שאי ומה בוריו, על הדבר להבין מצוה להבין, אנושי לשכל שאפשר מה באמת כי
 האמת שלימות עיקר כי פה, בעל ולא בכתב לבאר אפשר אי זה וכל לאמיתו. באמת הכל שיהיה והעיקר וכנ״ל, ואמונה אמת בתי׳ וזה וכו״. אלקים

 מהפכים הם וכנ״ל, העולם הבלי מתמת האמת מן הנוטים אבל ז״ל. הקדוש מפיו ששמעתי כמו בלביה׳, דמשער מה כפום תד ׳לכל הוא והאמונה
 אמונה, שצריכים ובמקום אמונה, על ושומכין דעתם שמבטלין אומרים הם בוריו, על הדבר להבין דעת בתי׳ דהיינו אמת, שצריכין ובמקום השדר,

 יהיה לא כנ״ל, אשה בתי׳ אמונה, שצריכין שבמקום אשה׳, על גבר כלי יהיה ׳לא האישור בתי׳ וזה בדעתם. האמת להבין רק שתפצים אומרים הם
 להבין שאפשר שבמקום אשה׳, שמלת גבר ילבש ׳לא ולהיפך בדעתו, הדבר להבין שם לתקור יהרוש שלא דעת, בתי׳ אמת בתי׳ שהוא גבר, כלי עליה

 תכם התלמיד על נאמר שזה וכו״, צדק וענוה אמת דבר על רכב צלת והדרך והדרך, הודך גבור ירך על תרבך ׳תגור בתי׳ גבר, בתי׳ שהוא האמת,
 זה שם ועל תורה, של מלתמתה לענין נאמר שזה שם רש״י שפירש וכמו לאמיתו, באמת התורה דרכי ומברר תורה, של מלתמתה שלותם האמיתי

התורה, דרכי ע״פ לבררו צריכין בדעת, האמת לברר שיכולין במקום כי אמונה, בתי׳ שהוא אשה, שמלת שילבש עליו התורה ואשרה גבר, נקרא
את מטעה ואינו לאמיתו באמת שתפץ מי רק לברר, אפשר אי זה וכל וכזב. שקר של אמונה ע״י בהאמת ולשקר האמתי והדעת האמת להפוך ולא

 להבין אפשר שאי ומה כזה, אמיתי דעת שמגלה שרואין מאתר עליו, לשמוך שראוי האמיתי הדעת היכן בליביה דמשער מה לפום להבין יכול עצמו
 שכל שם רואין שאין הכשילות נגד דעתו ולבטל האמיתי בהדעת למאוש ת״ו, להיפך לא אבל וכנ״ל, אמונה על ולשמוך נגדו דעתו לבטל צריך בוודאי

ואמן. אמן לעולם, תיינו ימי כל לאמיתו האמת בדרך ויורנו ליעקב, אמת ויתן האמת יורה אמת אלקים וה׳ אמיתי.
ה איש ש א ם ו ת בחיי ה רו ב ח ת ת ה מ ה. א אמונ את ע״ה המלך שלמה ששיבת וזה ח״ל: אמונה, בחי׳ היא שהאשה זה בענין ג-ד) ד, גילוח בליקו״ה(יו״ד וכחב ו

ז׳ בשי׳ כמובא ואשה איש בתי׳ הם ואמונה אמת כי תיל׳, ׳אשת נקראת הקדושה האמונה כי וכו״, ימצא מי תיל ׳אשת הקדושה האמונה
בכל כמבואר בשתורתה, הרבה ומרוותת מצלתת שהיא בשתורה, והצלתה רוות בלשון הזה השיר בכל תיל אשת שהיא האמונה את משבת והוא עי״ש,
שהיא תיל, האשת ע״י היא ונצתית, אמיתית הצלתה הקדושה בשתורה האדם הצלתת עיקר כי כנ״ל. היינו שופו, ועד מתתילתו הזה הנפלא השיר

 היינו תיל׳, ׳אשת בתי׳ ה״ יראת ׳אשה בתי׳ שהוא מלכות, בתי׳ היא שהאמונה האר״י כתבי בכל וכמובא כנ״ל. תיל אשת שנקראת הקדושה האמונה
 יכולים עי״ז בדרכיו, ההולכים הצדיקים ועל מרע״ה על ששומכין הקדושה האמונה שע״י לתמה׳, תביא ממרתק שותר כאניות ׳היתה וזהו כנ״ל.

באמת נאמן איש לנו הודיע כבר כי לשם, לשתור מה יודעין אנו שאין אע״פ גדולים, ממרתקים לנצת ותיותו לתמו ולהביא למרתקים שתורות לשתור
תמיד. שם נצלית שעי״ז לשם, לשתור צריכין אנו מה



ם תרג מ ה

 היה פרידא לרבי
ד מי ה אחד תל  שהי

 דבר כל ללמדו רגיל
ם, מאות ארבע  פעמי

 את התלמיד שהבין עד
 היו אחד יום הלימוד.
 פרידא לרבי זקוקים

 מצוה דבר איזה עבור
א הו  ללכת, הוצרך ו

 הוא אזי שהלך וקודם
 התלמיד לאותו לימד

 מאות ארבע פרקו את
ם  אבל כהרגלו, פעמי

ד שונה מי ת דיין מ  ע
 את התלמיד הבין לא

 רבי לו אמר הלימוד.
א, ד  נשתנה מה פרי

 מבין. אתה שאין היום
 התלמיד, אותו לו אמר

 לו שאמרו רגע מאותו
 מצוה דבר שיש לכבודו
עליו  בו, להתעסק ו

 דעתי את הסחתי אזי
 רגע בכל כי מהלימוד,

 שכעת לעצמי אמרתי
ד מו ע דו י  וילך, כבו

 וילך. כבודו יעמוד כעת
 תן פרידא, רבי לו השיב
 אלמד ושוב להבין דעתך
 ולימדו חזר ואזי אותך,

 מאות ארבע הלימוד את
ם  ואזי נוספות. פעמי

 ואמרה קול בת יצאה
 הינך שכר איזה לו,

ף,  לך שיוסיפו מעדי
 על שנה מאות ארבע
 אתה שתזכה או חייך
 הבא. לעולם דורך ובני
 הריני פרידא, רבי אמר

 ודורי אני שנזכה מעדיף
 אמר ואזי הבא. לעולם

 למלאכים הקב״ה להם
 לו תנו כך, על הממונים

זו. את וגם זו את גם

ה ואני פל ת

י נ כ ז ת ף ו  ברחמי
ם בי ר ף ה די ס ח  ו

 להעמיד העצומים,
 הךבה הגונים תלמידים

 קדוש דעת בהם להאיר
 בדרף להךריכם ואמתי,
 את להודיעם ישרה,
 בה ילכו אשר הררד
 אשר המעשה ואת

 שקבלנו מה כפי .יעשו,
 הקדושים מדבותינו

 בררף לברכה, זכרונם
 אבותינו בו ךךכו אשר

 בהם להאיר מעולם.
 וישרות נכונות עצות

 ולהקיצם ולעוךרם
 בהם להכנים משנתם

 שמים. ויךאת דעת
 אליף לשוב שיזכו באפן

 ובכל לבבם בכל באמת
 (...)מא־ךם. ובכל נפשם
 כמוני לןעף בה ותתן

 באהבה ולקבל לסבל
 והיגיעות הטךחות כל

 עסק בשביל שצדיכין
נג). (ליקו״ת זה

כז נובע נחל מוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
 נמכילפא כדאיהא מגינים. ואין לומדים התלמידים שיהיו יכול

 למה המשפטים׳ 'ואלה אומר, עקינא רני א); משפטים, (פ׳
 ואמרם ישראל מי אל ׳דנר א) (ויקרא אומר שהוא לפי נאמר,

 עד ורינע ושילש שנה מנין אחת, פעם אלא לי אין אליהם׳
 לא) (דנריס לומר מלמוד שילמדו,
 למדין יכול ישראל'. כני אם 'ולמדה

מה(שם) לומר מלמוד שונין, ולא שי ' 
 יודעין, ולא שונין יכול כפיהם'.

 וגו", המשפטים 'ואלה לומר מלמוד
 מנורה נשפר זאת הניא דומה ונאופן ערוך. כשולמן לפניהם ערכם

 לפי לפניו, ומניג המשפט אהונ כמה ראה רכנ): (אות המאור
 קודם למשה משרן הקנ״ה, לפני ויסירה טונה מידה שהמשפטים

 'ישם שנאמר לדנרומ, קודם נמרה, לו, מסרן והיכן מצוום. למרי״ג
 נני לפני סדרם למשה, ואמר טו). (שמוה וגו״ ומשפט מק לו שם

 נומן שהוא כאדם וגו״, המשפטים כמינ'ואלה שכן ערוך, כשלהן
 כל אהנן ולמה לא). (דנריה נפיהס׳ ׳שימה שנאמר המינוק, נפי
 ומצה, ממחה למנירו אדם נין כשיש נהן, מלוי שהשלום לפי כך,

ניניהם. נעשה השלום דין, ניניהם כשעושים

 ואין לומדים התלמידים שיהיו יכול וזה
 לפניהם ערכם וכו׳ לומר תלמוד מכינים,
שלעתיד הגאולה, כחינת זה ערוך, כשולחן

ה ד הגאולה כחיי ז ת כל יתגלו שלעתי מו כ ח ערוך. כשולחן ה
 יהיו 'יכול הענין מונן אין ולכאורה ד): ,0 נפל״ח ופירק הקשה

 הגאולה עגין שרימז מה וגס לכאן, עגין מה וכו" המלמידיס
 כי לפרש, יש הג״ל לפי אך ערוך׳. כשולמן לפניהם ׳ערוך נענין

 גס הוא מהצדיק שמקנל העצה הנה
 זוכה אינו כי האמונה, ע״י רק כן

 האמם והשכל הטעם עדיין להשיג
 נמצא הזאם. נהעצה להצדיק לו שיש

מנין, ואינו לומד נהי׳ אז שהמלמיד
 של והמקור הטעם מנין ואינו הלכה, איזה שלומד מי כמו היינו
 שהיא, כמוה נאמה ההלכה שיודע אע״פ שאז הזאה, הלכה פשק
ה לפלפל יודע אינו אנל  ונאם אמר, למקום ממנה וללמוד נ

 מאמר ולהורומ, להנין איך יודע אינו שונ קצם, ענין איזה ישמנה
 אם אנל טעמה. יודע ואינו שהיא כמוה ההלכה רק קינל שלא
 למקום ממנה וללמוד נהלכה לפלפל יודע אז וטעמה, שורשה יודע
 כפי ולהורומ, להנין כן גס יודע אזי ענין, איזה ישמנה ונאם אמר,

 נשמנה שאס מזה מונן ממילא ההלכה, וטעם משורש שמנין מה
כמו לכל. זה כל כמונן אמר, נאופן ההלכה הפשק אזי עגין איזה

 והטעם שורש מנין איגו שהמלמיד אע״פ נאמס כי לעגייגינו, כן
 על ינוא לא שלעולם אמינא הוי כן ואם כנ״ל, האממ כן גס נו נמקק נעצמו עי״ז אעפ״כ נאמונה, רק העצה ומקנל הצדיק, של העצה
 נעצמו שעי״ז מודיע שהכמונ היינו וכו", לומר מלמוד מנינים ואינם לומדים 'המלמידיס נהי' שזה זאמ, שנעצה והאמה הטעם שורש

 ועי״ז אמה, נו נהקק שמקנל העצה ע״י ני העצה, של והטעם והשכל האמה גס להשיג עי״ז יזנה נאמונה, רק העצה מקנל שהמלמיד
 זוכה העצה, שמקנל נעצמו שעי״ז נמצא ערוך. כשולמן והסכמה הדעס המגלות נמי׳ הוא והגאולה הגאולה, נא ועי״ז האמוגה נשלם
 עי״ז וזוכה גדול, יומר נשלימות האמונה נשלם אז כי מונן וממילא העצה, של והשכל האמת להנין שזוכה עד הדעת, להתגלות אמ״כ

וכו׳. מלילה עוד מוזר וכן ניומר האמוגה נשלם ועי״ז ניומר, גדולה נהארה האמס, אור נמי׳ שהוא הדעת, המגלות לשלימות

חכמה מילואי
ם שיהיו יכול  ע״נ) (גד נעירונין ושנינו מגינים. ואין לומדים התלמידי

 תנו וז״ל: שיבינו, עד התלמידים בפני הלימוד לערוך ראוי כמה עד בענין
 לו ושנה אהרן נכנש הגבורה, מפי למד משה משנה, שדר כיצד רבנן,
 משה להן ושנה בניו נכנשו משה, לשמאל וישב אהרן נשתלק פירקו, משה

 רבי אהרן. לשמאל ואיתמר משה לימין ישב אלעזר בניו, נשתלקו פירקן,
 משה להן ושנה זקנים נכנשו תוזר. משה לימין אהרן לעולם אומר, יהודה
 ביד נמצאו פירקן. משה להן ושנה העם כל נכנשו זקנים נשתלקו פירקן,

אתד. העם כל וביד שנים, הזקנים וביד שלשה, בניו ביד ארבעה, אהרן
פירקן, בניו להן שנו אהרן נשתלק פירקו, אהרן להן ושנה משה נשתלק

 אמר מכאן ארבעה. הכל ביד נמצא פירקן, זקנים להן שנו בניו נשתלקו
 ומה ותומר, וקל פעמים, ארבעה לתלמידו לשנות אדם תייב אליעזר, רבי

 על הדיוט מפי הדיוט כך, הגבורה, מפי ומשה משה מפי שלמד אהרן
 עד לתלמידו לשנות אדם שתייב מנין אומר, עקיבא רבי וכמה. כמה אתת

 בפיהם׳ שדורה שתהא עד ומנין ישראל׳. בני את ׳ולמדה שנאמר שילמדנו,
 ׳ואלה שנאמר פנים, לו להראות שתייב ומניין בפיהם׳. ׳שימה שנאמר

 תלמידא ההוא ליה הוה פרידא =^רבי (...) לפניהם׳. תשים אשר המשפטים
דמצוה, למלתא בעיוה תד יומא וגמר. זימני, מאה ארבע ליה תני דהוה
מדההיא ליה, אמר שנא. מאי האידנא ליה, אמר גמר. ולא ליה, תנא

שעתא וכל לדעתאי, אשתאי דמצוה, מילתא איכא למר ליה דאמרו שעתא
ליך, ואתני דעתיך הב ליה, אמר מר. קאי השתא מר, קאי השתא אמינא

 ניתא ליה, ואמרה קלא בת נפקא אתריני. זימני מאה ארבע ליה תנא הדר
 אמר, דאתי. לעלמא ודרך את דתיזכו או שני מאה ארבע לך דלישפו ליך

 ופירש״י: וזו. זו לו תנו הקב״ה, להן אמר דאתי. לעלמא ודריי אנא דניזכו
 אהרן. נכנס פה. שבעל תורה ישראל למדו כיצד המשנה. שדר כיצד (שס)
 וכן מוריך׳, את רואות עיניך ׳והיו ל) (ישעיה כדכתיב משה, לפני וישב

 המהלך דתניא, משה. לשמאל ישב לפניו. יושבין כולן שמועתן בשעת כולם,
 ושגה בשמאל. ליקב שני שאין בזמן יושב שכן וכל בור, זה הרי רבו לימין

 אתרי סוזר. משה לימין אהרן לאהרן. ששנה עצמו פרק אותו פירקן. להן
להיות ולמשה, לאהרן הוא כבוד משה, בשמאל ליקב קני ויש בניו ששמעו

ומשתייעא כו׳. ממשה ששמע אהרן ומה בימין. ויושב בא גדול שהוא אהרן
 פעמים. ארבע שמע הכי אפילו מהר, להבין בליבו להתקיים מילתא

 כך יאמר ולא יוכל, אשר בכל בדבריו טעם לתת ללמדו, פנים. לו להראומ
 שהיה צ), (יג, ראשון בפרק ותבירו מעצמך. הטעם אתה הבן שמעתי,

 כתיב ולא לפניהם. משים אשר פנים. לו ומראה טהור, טמא על אומר
תלמודם. המיישב טעם לפניהם ולשום לשדר אתה צריך תלמדם׳, ׳אשר

הנחל• יליקוט
היו יכול ם שי די מי ל ת ם ה מדי אין לו ם ו ם וכוי מביני ם ערכ ה פני  ל

 רבינו זה במאמר מוצא: ז) נועם(שיעורים, דרכי וצספר ערוך. כשולהץ
 דעת שקנה מה שמכל היינו האמונה, עבודת את בעיקר ומלמד מעורר

 פרטית, ובהשגתה ה׳ במציאות האמונה את מזה ויתדש יגדל וידיעות,
 הרבה לומדים ׳התלמידים׳ כי בתייו. פעולה בכל איתו נמצא שהקב״ה

 איך זה מכל יודעים אינם עדיין אך קדושים, ושפרים וידיעות תכמות
 לימוד וכל שכל כל ידי על עת, בכל בו ולהתדבק ה׳ את לעבוד באמת
 ולעשוק ולתשוב להגדיל שכשעושק כאן מגלה רבינו להם. שיש עמוק

 פרט בכל תייו בכל ה׳ את מכניש כי ממש, תייו משתנים עי״ז באמונה,
 הצדיקים, שמלמדים אמת ושכל לימוד וכל האמונה, ידי על שבהם ופרט
 ׳כשולתן אינו עדיין שבתתילה והיינו זה. עם לתיות איך כראוי לו מאיר

 פעם בכל זה עם לתיות יכול אמונה, ומושיף שמוליד ידי על אך ערוך׳,
 וזה ערוך׳. ׳כשולתן בתי׳ לתייו ומקושר מיושב נהיה והדעת והשכל יותר,

 האמונה, את ידיעה ולכל פעם בכל ותתבר שתשווה ׳הושוו׳, הפירוש
כראוי. לדרגא מדרגא וללכת להתקדם יכול שאז

ם כ ר ם ^ ה שולחן לפני  גילוי לענין ערוך׳ ׳שלחן המילים את דרש רצינו ערוך. כ
 שו״ע הספר ללימוד גס רומזות אלו מילים כי עוד ואפש״ל דלעת״ל, החכמות

 הינו זה שלימוד (כע) צשיהר״ן וכמוצא הנחש, מעצת להינצל עימין התרי״ג כלולים שצו
 הפושקים לימוד ועל וז״ל: הרע, מן המוצ מתצרר ידו שעל מאד, מאד גדול תיקון

 הארבעה כל ללמוד וראוי הלימודים, מכל ביותר מאד מאד הזהיר
 כל ללמוד יכול אם כשדר. שופם עד מראשם כולם ערוך׳ ׳שולתן

 על לאו, ואם טוב, מה הגדולים הפירושים כל עם ערוך שולתן הארבעה
 גדול תיקון והוא הקטנים. ערוך׳ ׳שולתן הארבעה כל ילמד פנים כל

 שמברר פושק, לימוד וע״י ורע, טוב נתערב תטאים ע״י כי מאד, מאד
 ונפרש נתברר עי״ז והטמא, הטהור והאשור המותר והפשול הכשר
 מאמרים ובשאר זהב׳ מנורת ׳ראיתי במאמר וכמבואר הרע, מן הטוב
 יום בכל ללמוד מתוייב ישראלי איש שכל ואמר, הפושקים. לימוד מעלת

 כל על ילמד פנאי, לו ואין אנוש הוא אם ואף יעבור, ולא פושקים ויום
 במקומו שלא אפילו שהוא, מקום באיזה ערוך שולתן שעיף איזה פנים
 ערוך בשולתן דין איזה ללמוד צריך כי ערוך, בשולתן עתה עומד שהוא

 הארבעה כל כשדר ילמד אנוש וכשאינו תייו, ימי כל ויום יום בכל
 ערוך שולתן הארבעה וישיים וכשיגמור ביומו, יום מידי ערוך שולתן

תייו. ימי כל ינהג וכן כשדר, ללומדם ויתתיל יתזור

פרידא. לר׳ ואמר. קול בס נפק דמצוה. למלתא פרידא לר׳ בעיוה.

ערכים
וכינויים

תלמידים
 אפשר אי אלקות השגות

 כמה ידי על אם כי להשיג,
 המלמד, כמו (...). צמצומים
 שכל להםביר כשרוצה

 צריך הוא להתלמיד, גדול
 תחתון בשכל אותו להלביש

 התלמיד שיוכל כדי וקטן,
 מציע שהוא דהיינו להבינו,

ל). (ליקו״םוכו׳ הקדמות לו

 הצדיק עם הם התלמידים
 שהם רק אחד, משורש
 באילן, כענפים בו תלויים
 משורשו, חיותו יונק שהאילן

 דרך החיות יונקים והענפים
סו). (ליקו״םהאילן

 בחינת שהוא כשהכלי,
 כשלימות הוא תלמיד,

 לקבל יוכל אז ובמלואה,
 בחינת הדעת מימי בחינת

 כל ׳מלא בחינת החכמה, ים
 נט״י (ליקו״ה כבודו׳ הארז

).1 ג, וב״פ לסעודה

 הוא, חכם ולא תלמיד,
 דבר ולשמוע להבין שיודע
לדרוש יודע ואינו הלכה,

).1 א, יומא (רע״ב

 בחינת הם תלמידים
שטות הגבורות  המתפ

 דעת כללות והוא בגופא,
 ובמקומו בשורשו העליון

פ״ז). ספיה״ע (פע״ח

 יסוד הם התלמידים
 קיים שעליהם ישראל,
לה). ישראל (נצחישראל

 בחידודם הם תלמידים,
 בהלכה, שונים דברים רואים

 חזקה, כך כל ברירתם ואין
 כדי לפלפול, יצטרכו ולכן

 צודק מהבלתי הצודק לברר
).1 ו אבות (יעב״ץ

 השפע המקבלים תלמידים
 לעלות ייזכו אשה, כמו

 להשפיע הזכר למדריגת
שלח). פ׳ (תוי״ילאחרים

 משתוקק כשהתלמיד
 תשוקה מוליד מהרב, לשפע
 דברים לו להשפיע בחרב
ליקוטים). עינים (מאור



ערכים
וכינויים

זכרון
המדמה בכח הוא הזכרון

יט). (ליקו״ם

 לזכור הוא הזכרון עיקר
 שלא דאתי, בעלמא תמיד
 ושלום חס בדעתו יהיה
 אחד אלא עולם שאין

נד). (ליקו״ם

 תלוי הוא הזכרון עיקר
 (ליקו״ה העיניים בתיקון

ג). ה, תפילין

 שיש במקום הוא הזכרון
 גוף, בבחינת ומידה שיעור

 אין שיעור שאין במקום כי
 ברכת (ליקו״ה זכרון שייך

).1 ג, תפירות

 על הוא הזכרון שלימות
 לשכוח דהיינו השכחה, ידי

 הזה, עולם עסקי כל מהלב
 רעות התאוות כל דהיינו
 כל כי (...) רעות. ומדות

 הזה העולם את שזוכר זמן
 בודאי אותו, שוכח ואינו
 זכרון, מבחינת רחוק הוא

 לדבק לו אפשר אי כי
 כי דאתי, בעלמא מחשבתו

 הוא הזה ועולם הבא העולם
 מזה היפך וזה דברים, שני

 וכתובת קרחה (ליקו״ה כידוע

א). קעקע

 הוא, תפלה לשון זכרון
 אלקינו ה׳ בשם ׳ואנחנו כמו

א). ע, תהלים (רש״ינזכיר׳

 מצד הוא הזכרונות
 הוא הזכרון כי החכמה,

ר״ה). אגדות (חידושיבמוח

 ויש יסוד, בחינת הוא זכרון
 מחכמה שמקבל לפי לומר

 גימטריא קס״א ע״ב ובינה.
 בינה שערי נ׳ לו ויש ׳זכור׳,

זכרון). (קה״י,דזכרון ן׳ הוא

חכמה מקורן מוהר ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל כח

ץ ומלאה  הדעת כשנשלם יא); (כא, נליקו״מ ואיפא דעה. האר
 מה קנית דעת ׳אס ננחי׳ החסכונות, כל נשלם אזי

 נצחיים החיים ועיקר דעת׳. מכלי עמי גלה ׳לכן וכחיג חסרח׳,
 ה׳, אח הכל שידעו הדעח, שירכה הדעח, מחמח לעמיד יהיה
 ואז נאחדומו, יכללו הדעת וע״י
 ע״י כי כמוהו, נצחיים חיים יחיו

 החכם כמאמר נו, נכללים הידיעה
 ועיקר הייחיו'. ידעחיו 'אילו

 ׳כי כמ״ש לעמיד, יהיה הידיעה
איז מלאה  הדעח ומחמת דעה׳, ה

 טונ. כולו ויהיה טונ, כל יחסר לא
ה זה ובשביל ל פ ת  מסוגל ה

 בעצוה׳׳מ לזכרון.

 שעוסק ע״י גזה: ניאר יג) (פסילה
 שקר, שוס כלי נאמח כמסילה

 כל על להש״י מפילה ע״י וכפרט
 נאמח שמאמין וע״י וענין, דכר
 נהשגחמו נפעל שהכל שלם וכלנ

ע, דרך ע״פ ולא ימנרך הפרטית טנ  וניצול לזיכרון זוכה ה
אמונה. מחסרון נונעיס שהם משכחה,

|1ד ד ל פ חן מסוגל ת כ  (ז) הנפל נמי ניאר הדנריה וגקשרי וכוי. לז

 ולאמונה אמפ לעצה זוכה ידה שעל ציציפ מצופ נכש שהכל
 העצוח כל לזכור להיזהר צריכין מאוד כי ר״ל וז״ל: וכו׳, ופסלה

 אך המורה, דכרי כל ולזכור אמח, הצדיקי כל של הקדושות
 עד שכחה, של השר המגכר והנלנוליס והצרות הגלות מחמת

 וכל השכחה, מיכף מחגנרח הלימוד נשעח אפילו כמעט אשר
 לילך מאד ליזהר צריכין כן על נשכח. הכל הימים כרכות שכן

 ולכוון כשלימות, ציציח מצוח לקיים לזכוח הזאת, המורה נדרך
 הצדיקים עצות לקנל עי״ז שיזכה הקדושים וננרכמן נעטיפמן

 ולאמונה לאמח יזכה ועי״ז מדנריהס, ושמאל ימין יטה ולא
 למעלה ושם מהזמן, למעלה מהטכע למעלה ולניסיס ולתפילה

טנ לזכור יזכה עי״ז שכחה, שוס אין מהזמן  העצוח כל הי
 כל אח 'וזכרחס נציציח שנאמר מה נחי׳ וזה ולקיימן. הקדושות

 לאמח יזכה אוחם, שיקיים נעצמן העצות ע״י נמצא מצופי'.
 נשלימוח לקיימן תמיד העצות אח ולזכור ולתפילה, ולאמונה

 כל ויתגלו עי״ז הגאולה שמנוא עד ויומר, יומר פעס ככל נפלא
 הטעם היטנ שינינו היינו דעה׳, הארץ ׳ומלאה כמ״ש החכמות,

ועצה. עצה ככל שיש הנפלאה וההשגה הנפלא

כמ״ש ערוך, כשולחן החכמות כל יתגלו
ה יא) (ישעיה א ל מ p ו K n ה ע  ז״ל): רנינו לשון (ע״כ י

הזאת) להתורה השייכים (השמטות

 בחינת והוא אמונה, בחינת הוא התפלה
 צריך ולזה מטבע, למעלה נם כי הנימים,
 התפלה זה ובשביל ע״ש. כנ״ל אמונה
 בחינת הוא תפלה כי לזכרון, מסוגל
 שהיה ענין הוא ושכחה כנ״ל, אמונה
מאתנו. ועבר ונשכח מה רבר לפנינו

ה א ל מ ץ ו  ערוך׳ כשולפן לפניהם ׳ערכה אפ דורש רנינו דעה. האר
 שזוהי דעה', הארץ ׳ומלאה נגפי׳ לעפ״ל הפכמופ הפגלופ לעני!

̂י מגזע תנור דצא א-ע): כישעיה(יא, נפיג הגאולה.  מןרי^יו ונצר יי
 רוח וגנורה עצה רוח ונינה חכמה רוח ה׳ רוח עליו ונחה יפרה:

ה׳ כיראת והריחו ה׳: ויראח דעת
 ולא ושפוט עיניו למראה ולא

 כצדק ו'כופט יוכיח: אזניו למינזמע
 ארץ לעמי כמישור והוכיח דלים
 שפתיו וכרוח פיו כקנט ארץ והכה
ע: ןנניח  ממניו אזור צדק והןה ר̂י

 עם זאנ וגר חלציו: אזור והאמונה
 וכפיר ועגל ירכץ גדי עם ונמר כנש

כם: נהג קטן ונער וחדו ומייא
 ורכצי וחדו מרעינה וד'נ ופרה

מנן: יאכל ככקר ואריה ולדיהן
 ועל פמן חר על יונק ישעשע
 לא הדה: ןדו גמול צפעוני רנאורח

 כי קדשי הר ככל ונוחימו ולא ורעו
 המלני״ס(שם): פירש רנכסיס: לוס כמיס ה׳ אח דעה הארץ מלאה

 האדם ונין נינו אינה שהושח הנחש שאף לאמר, מוסיף ושעשע.
 צעעוני. מאורע על גם אכל נכוונה, יזיק שלא לנד ולא יזיק, לא

 לא כי יזיקנו, לא והארס ידו, אס הגמול יטה שנו הארס אור על
w לא שורף. ואינו מנריק עצם רק כלל, ארס יהיה v. על מוסנ 

 מוסנ ישסיסו. ולא להנאמס. להרע דרכם שהיה הטורפות, החיות
 פי כלל. להנאמס שלא משחימים רק שהיו והצפעוני, הפתן על

 החיות שגם עד כך, כל מתפשט ה' שהכרת נמליצחו יאמר מלאה.
 אצלם. השכל כח שאין הגס התיקון, עת הגיע כי יכירו הטורפות

 כפני מעצור מקום שאין הים, חפירת המכסים למים זה ומדמה
 להשכלה, מוכן הנלתי הנע״ח חומר גס כן אוחו, יכסו שלא המיס

 מליצה והיא נשר, כל על תתפשט אשר ה׳ ידיעת כפני יעצור לא
 לספר נניאורו המלני״ס עוד וכפג ה׳. נדנר הנע״ח טנע שינוי על

 מניח יוצא גדול גחל שראה יחזקאל גינא כנר א): (יג, זכריה
 (זכריה זכריה נינא וכן והמערני, המזרחי ים עד שיתפשט קה״ק,

 הים אל חצןס מירושלים, חיים מים יצאו ההוא כיום 'והיה יד)
 ומגוג, גוג של האחרונה המלחמה אחר יהיה וזה וכו״, הקדמוני

 של הראשונה מלחמה אחר אנל כך. כל נשפע הנחל ימרנה שאז
 לניח רק ויהיה החוצה, המיס ימפשטו לא נכאן, ממנה שדינר גוג
נזה שיש יחזקאל, נפירוש ניארגו וכנר לנד. ירושלים ויושני דוד

ם ג ר ^ ה

הודה, רבי אמר  י
 לגלות הקב״ה עתיד
 שבתורה עמוקים סודות

 המשית, מלך של בזמן
קוייס שאז לפי  מה י

מלאה שכתוב  הארץ ׳
 ליס כמיס ה' את דעה

ם',  שכתוב ומה מכסי
 איש עוד ילמדו ׳ולא
 את ואיש רעהו את

 את דעו לאמר אתיו
 אותי ידעו כולם כי ה',

 גדולס', ועד למקטנס
רצון. יהי כן אמן

 והאמונה המורה ונחל הדעת מי המפשטות על ומליצה משל
 ולטהר החיצוניות, הדעוח חטאח להסיר ירושלים, ויושני דוד מנית להתפשט המדעיים המיס ןחלו הראשונה, מלחמה ואחר למיס. שנמשלו
ה שפירש כמו ע״ז, שמץ וכל דופי ואמונוח והאיוולח הסכלוח טומאת הי  שהוא הארץ', מן העצניס שמוח אח אכריח ההוא ניום נסמוך'ו

 יתפשטו ומגוג גוג של האחרונה המלחמה ואחר קדושים, ודעת החכמה ממנועי הנוזלים הנאמנים, ומימיו הזה המקור מהות על ניאור
 ה׳ והיה וגו', מירושלים חיים מיס יצאו ההוא ניוס ׳והיה אמר זה שעל מכסים׳, ליס כמיס ה׳ אח דעה הארץ ׳ומלאה חוצה המיס
 ונזהר(ויקרא, יחזקאל. שחזה המיס עצמם והס האלקוח, ואמיתת הנורא אחדוח כולם שיכירו ׳המיס', פי׳ שזה וגו״, הארץ כל על למלך

 דעה הארץ ד׳מלאה נגין משיחא, דמלכא נזמנא דאורייתא עמיקין רזין לגלאה הוא נריך קודשא זמין יהודה, רני אמר“ ניאר: ע״א) כג
 אוחי ידעו כולם ני ה', את דעו לאמר אחיו את ואיש רעהו את איש עוד ילמדו ׳ולא לא) (ירמיה וכחינ מכסים', לים כמים ה׳ אח

 והן הטנע, ודרך האפיקורהופ ניטול הן האמונה, גילוי הן המאמר, לכלל וניאוריהם אלו פהוקיס לקשר וראה דו״ק רצון. יהי כן אמן גדולם', ועד למקטנס

ת מעלת ה בחיי הוא התפלד! ישראל. א מונ כה. עד שהונאו והנקודות הנושאים אם ומרחינוה המשלימות השמטות מהפר מונאות עתה וכוי. א

חכנוה נוילואי
ץ ומלאה ר א ה. ה ע  בענין ההקדמות) לשער מוהרת״ו (הקדמת בע״ת וכתב ד

 לפני היא הבל לומד, שאדם תורה וז״ל: לבוא, דלעתיד התורה
 בגוף בהיותם שהיא משית של תורתו על נאמר כך ואס משית. של תורתו
 שיעבוד אלא המשית לימות הזה העולם בין אין ז״ל שאמרו כמו ונפש,

 יצר הנקרא התיצונה קליפה הרשעה, מלכות ביטול והוא בלבד, מלכויות
ליה ושמיך וכו״, כבש עס זאב ׳וגר פשוק על רז״ל שדרשו כמו הרע,

 בקליפין, המתלבשת הזה העולם תורת ולכן ה״. את דעה הארץ ׳ומלאה
 לפני הבל היא בעולם, מצויה קליפה הנקרא הרע היצר היות לשיבת
 אדס בני שגס מאתר וקליפותיה מלבושיה קצת שנתפשט משית של תורתו

 בהיותינו ותומר קל של בנו בן ותומר וקל הרע, היצר מקליפת נתפשטו
 כי כלל, לבוש מיני מכל נפשטות הנשמות, עולם הבא, בעולם למעלה
הפנימיים. ושודותיה התורה בנקמת אלא איננו להס אשר התורה עשק

ה ואני תפל

 אלהים אתה וכאשר
 להאמין נזכה כן אמת,

 שנזכה עד באמת, בך
 עלינו, אלהותף להתיש

 תמיד, בך דבקים ונהיה
 לעולם ממך נפרד ולא

 ויהיה קלה. כתע אפלו
 ואימה ופחד בושה לנו

 בכל תמיד ממך ויךאה
 ובלעדיך תע, ובכל עת
 ואת ידינו את נרים לא

 שום לעשות רגלנו
 ובכל בעולם. עבךה
 אפלו ועשיתנו עסקנו

 שהם חיצוניות בעבודות
 וכיוצא ושתיה אכ^ה
 נהיה בבלם בהם,
 ובלם תמיד, בך דבקים

 ולעבוךתך לשמך יהיו
 נשכח ולא באמת.

 בשכבנו לעולם, אותך
מנו, בקו שבתנו ו  ב

 בדרך ובלכתנו בביתנו
 ובשתיקותנו, בךבורנו

 ובישיבתנו, בעמיךתנו
 בתורה בעסקנו בין

 בעסקנו ובין ומצוות
 נהיה בבלם ארץ, בדךך

 נשכח ולא בך דבקים
 ותעזרני לעולם. אותך
 מקרא באמת לקים

 לנגדי יי ״שויתי שכתוב
 בל מימיני כי תמיד

 להתיש ונזכה אמוט״.
 כי תמיד, עלינו אלהותך

 כבוךך, הארץ כל מלא
 משלה, בבל ומלכותך

 יפתר ״אם שכתוב כמו
 לא ואני במסתרים איש

 את הלא יי, נאם אראנו
אני הארץ ואת השמים

ז). (ליקו״ת מלא"



כטנחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ם ״  לזיכרון, סגולה היא שפסלה כאן הוסיף רכינו שבלוחות. וסמייך מ

 רג אמר ע״א); (קד שכפ ממס' הז״ל כמאמר דכריו מלכיש וכעס
 חשדא, רג ואמר עומדין. היו כלש שנלושוש ושמ״ך מ״ש ששדא,

 כונן, ׳גנוג׳ כגון מנשוץ, ונקרא מנפניש נקרא שנלושוש כשג
 ופירש״י(שס): ורש. ׳שרו׳ רהג, ׳נהר׳
ג יאמר  שנלוסוס ושמ׳׳ך מ״ם ססיא י

ם  לאוקומיה אפשר לא עומדים. היו מ
 היה והנשג דהואיל נששומה, אלא

 לה היה ענריהש, משני נראה
 עומד, היה שננש לא אש ליפול,

ה אין פשושה אכל  ונקרא נש. נ
 והשינה הפוכוש האושיוש מנסוץ.

 שהיה אלא אשמועינן ולא הפונה,
 ולפינך הלוש, כל אש נוקנ השקק

ננש. ושמ״ך מ״ש היו

 המזלות, מערכת ע״פ ההנהגה דרך (והיא
 והוא יום, אחר יום כםדר שמתנהג

 מאמין אם כן שאין מה האמונה. היפוך
 תמיד, יום בכל ברצונו הכל מחדש שיש
 והוא תמיד, הכל ומקיים מחיה והוא

 ודו״ק). שכחה כאן אין מהזמן, למעלה
 קד.) (שנס רז״ל בדברי נפלא תראה ומעתה

עומדין, היו בנם שבלוחות וםמ״ך מ״ם

תפלה ואני

 בזכות כח לנו ותתץ
 שנזכה אמת, צדיקי
 את בתפלתנו לבטל
 המזלות מערכת חיוב

שרד ת ל כו ר ע מ  ה
ת ו נ ש ל ע ו ב ט  ה

 ותהנותינו, בתפלותינו
 ו.יאמינו הכל שיךאו עד

 דרך שום אין כי באמת
 הכל רק כלל, הטבע
 לבד בהשגחתף מתנהג
 מקרא בנו ויקים תמיד.

 אמר ״ותגזר שכתוב
 נגה דרכיך ועל לך, ̂;יקם

 ותסלח ותמחל אור״.
 ישראל עמך ולכל לנו
 שפגמנו הפגמים כל על
תך הנה עד  באמונ

 שהיינו במה הקדושה,
 בסבות הרבךים תולים

 ומעתה הטבע, דרך של
 ולבב לבבנו את תחזק

 וכל ישראל, עמך כל
 כלם שיזכו עולם, באי

 אתה כי ולהאמין לידע
 בשמים האלהים יי הוא

 מתנהג והבל ובארץ,
 וכל לבד, בהשגחתך

לבד מאתך הב־ל הסבות
סב). (ליקו״ת

ה דרך הג הנ ת פ”ע ה ערכ  עיקר (סג): גליקו״מ ואיפא המזלות. מ
 ידיעש שעיקר משמש הש״י, מאמונש הרשוקיש של מעושש

 מגלוי שרואיש ומשמש הששוש, על מגלוי אלא אינו אלקושו
 אשד כל נטעויוש נפלו המזלוש, מערכש ע״י הוא העולש שהנהגש

 ע״פ שהכל שושניש ויש טעושו. לפי
טנע  ויש נוהג, כמנהגו עולה ה

האמצעי, אש לענוד שצריך שושניש
 אש לעשוש שרצו נעגל, שטעו כמו

הש״י, לנין נינה אמצעי העגל
נשי׳ לפנינו׳, ילכו ׳אשר שאמרו
נכשליש, רניש כזה ונטעויוש אמצעי.
 נינה אמצעי השינוש אש ועושיש

נהש״י, שמאמיניה היינו הש״י. לנין
נאמצעי, כן גש מאמיניה אנל

 היינו לשינוש. שצריך ואומריה
 של נהשינה למשל שמאמיניה

 להש לישן הש״י ניד יכולש אין ומשן, משא של השינה נלא ש״ו כאילו עיקר, מו״מ של השינה ואומריש ומשן, המשא שהוא פרנשה,
 כי כן, הדנר ואין לרפא. הש״י ניד יכולש אין השמיש נלי ש״ו כאילו עיקר, מהש עושיש שמיש, שהוא הרפואה של ונהשינה פרנשה.
 מהשינוש לעשוש ולא לנד, נהש״י להאמין צריך השינוש, נאלו ועשקנו שינה. לשוה צריך ואין העילוש, כל ועילש השינוש כל שינש הקנ״ה

 שפילש שומע שהוא נמצא, אלקי שיש הששוה, על מהגלוי נשיידע אזי המזלוש, מערכש של שיונ איזה נשפילשו מנטל וכשהצדיק עיקר.
 נפלאוש. ושאר המשיה׳ אש להשיוש צדיקיה ׳עשידיה שז״ל שאמרו כמו לעשיד, יהיה זה וכל הטנע. ומשנה המערכוש ומשדד הצדיק,

ה ג ה נ ה  ושולין מהדעש, שנפלו משמש הוא הכל נגלוש, להה שיש ישראל של הצער עיקר (רנ): גליקו״מ ואיפא הנזזלות. נזערכת פ”ע ה
ע הכל טנ  ולמדו העכו״ש נין שחיין שהש משמש להש נא וזה כנ״ל. וישורין צער להש יש זה ומשמש ונמזל, ונמקריש נ

ע הכל ושולין מהש לומדיש הש כן על ושפליש, גנזיה וישראל מאד מצלשש שעשה שרואין משמש מהש, טנ  נעצמו זה ומשמש ומקרה, נ
 כשהש רק מהטנע, למעלה הש ישראל ונאמש כנ״ל. כלל ישוריש להש היה לא נהשגשה, שהכל דעש להש היה אילו כי ישוריש, להש יש

 והגלוש הצער ועיקר ש״ו, וצער גלוש להה יש ואזי והטנע, המזל ששש שהה העכו״ה כמו הטנע, ששש אל נופליה אזי ש״ו, שוטאיה
ע. ושולין דעש, להה שאין נעצמו עי״ז רק הוא שלהה טנ  קץ ולעשוש מגלושה, ולהושיעה ישראל על לרשה רוצה הוא נרוך וכשהקדוש נ
 ואזי ידה, ששש נשוניה ישראל שיהיו משיינ שהיה והמזל, הטנע ומנטל מכניע ואזי השגשה, עליהה ממשיך אזי להה, מהמיצר ושוף

 הקץ נעש לעשיד כי העולה, משוף ממשיך הוא ההשגשה שזאש ודע, ההשגשה. ידי על עליהה עוליה וישראל להה, המיצר משיינ
 שהיא הטנע שישנטל היינו שנלה׳, כנגד והארץ נמלשו כעשן השמיש ׳כי שכשונ כמה לנד, השגשה רק יהיה ולא לגמרי, הטנע ישנטל

 ישראל יהיו ואז לנד, השגשה רק מזל שוש יהיה ולא המזלוש, כל וישערננו שישנלנלו היינו ׳נמלשו; וזהו ומזלוש, הכוכניש מערכש ע״פ
 מקץ השגשה עליהש ממשיך אזי למעלה, ישראל ושיהיו עכו״ש מאיזה ושוף קץ לעשוש רוצה ישנרך כשהשש עשה, גש כן ועל למעלה.

 להש. מצירה שהיה מהעכו״ש ושוף קץ ונעשה ישראל נשעליש ההשגשה, זאש ידי ועל השגשה, רק יהיה לא שאז העולה, ושוף
ן י מ א ש שיש מ ד יום בכל ברצונו הכל מחד מי  האמונה, מיסודופ שהוא יוס, שנכל העולמופ פידוש גענין ה) ה, פפילין (או״ה גליקו״ה 3וכפ ת

לשנירו. דומה יום ואין נראשיש׳, מעשה שמיד יום נכל משדש ׳ונטונו שכשונ כמו עש, נכל שדשוש עושה ישנרך השם וז״ל:
 דומה שעה ואין לשנירו דומה יוש שאין ז״ל, האר״י נכשני וכמנואר שעה, ונכל עש נכל שדשוש נפלאוש משדש ישנרך הוא כי

 שיושם המשכש וכל מקר, אין עד ונוראים נפלאים נשינוייש והנהגשש, ומעמדן ושדרן העולמוש עלייש נששניש ורגע רגע ונכל לשנירשה,
 כפי משדש, ימנרך השש אס לענוד פעש נכל צריך כן ועל שוף. ועד מראש הכל מלוי שנו הזה, נעולש האדש ענודס כפי הוא

 יניע ליוש ׳יוש כי עכשיו, לגלוש שצריכין ימנרך הנורא גדולש השגלוס וכפי עכשיו, שצריכין העולמוס שנכל נראשיש מעשה שידוש
היה שלא שדשה וידיעה הכרה נדרך ישנרך גדולשו נשגלה שעה, ונכל עש ונכל לילה ונכל יום שנכל דעש׳, ישוה ללילה ולילה אומר,

חכמה מילואי
ם ״  צ) כז, (שער צפרד״ר איתא עומדיץ. היו בנם שבלוחות וסמייך מ

הכןכמיות, התורה אותיות אין ח״ל: הא״צ, אותיות למהות צהקדמתו
 וזהו נשמתם. פנימיות אל בצורתם מתייתשות רותניות, הם אמנם

 וזיוניהם, ותגיהם וקוציהם האותיות צורת מציאות בביאור רז״ל שדקדקו
 אות וכל עליונות, הספירות אל ידוע, רותניות אל רומזים שהם לפי

 משתלשל הספירה מעצם אצול, נכבד ומאור רותניות, צורה להם יש ואות
 ומכוון היכל האות והנה הספירות. השתלשלות כדרך למדרגה, ממדרגה
 בהכרת מהאותיות, אות ומניע מזכיר האדם ובהיות ההוא. לרותניות

 יתעלו קדושות, צורות יתהוו ממנו הפה והבל ההוא, הרותניות יתעורר
 גס אלא בלבד, זה ולא האצילות. שורש שהם בשורשם ויתקשרו

 ההס. האותיות על שורה רותניות להס, בכתיבתם לומר, רצה במציאותם,
 היו בנס שבלותות וסמ״ך מ״ס טעס וזהו תורה. ספר קדושת טעס וזה

בענין טעס וזה ההוא. הזך הגשם מעמיד שהרותניות מפני עומדים,

‘הנחל יליקוט
א ו ה מעלה ו מן. ל  למעלה הוא יתברך השס סא): (ח״צ צליקו״מ ואיתא מהז

 ואי מאד, ונעלם נפלא דבר באמת הוא הענין וזה כמובא, מהזמן
 שאין מתמת רק הוא הזמן שעיקר דע, אך אנושי. בשכל זאת להבין אפשר

 הזמן ביותר, גדול שהשכל מה כל כי קטן, ששכלינו מתמת דהינו מבינים,
 מיום שעבר מה עליו שעבר משית, כן ועל (...) ביותר. ונתבטל נקטן

 יתברך השס לו יאמר בסוף זה, כל ואתר שסבל, מה וסבל העולם בריאת
 לכאורה, מאד ונפלא תמוה והדבר צ). (תהליס ילדתיך׳ היום אני אתה, ׳בני
 שיאתז מדריגתו גודל לפי משית, של שכלו עוצם גודל משמת זה כל אך
 יהיה כן על מאד, מאד אז שיגדל שכלו, מעלת עוצם הפלגת ומתמת אז,
 ואפס אין כולו הזמן, אותו עד העולם בריאת מיום עליו שעבר הזמן כל

 שיהיה בשכלו הזמן כל יתבטל כי היום, נולד כאילו ממש ויהיה ממש,
 ממש, ׳היום׳ ילדתיך׳, היום ׳אני יתברך השס לו יאמר כן ועל מאד. גדול

כנ״ל. לגמרי ואפס אין שעבר הזמן כל כי

ערכים
וכינויים

המזלות מערכת
 אינו אלקותו ידיעת עיקר

 הסתום, על מגלוי אלא
 מגלוי, שרואים ומחמת

 על הוא העולם שהנהגת
 נפלו המזלות, מערכת ידי

 לפי אחד כל בטעויות,
 שהכל חושבים ויש טעותו,

 כמנהגו עולם הטבע, פי על
סב). (ליקו״םנוהג

 בתפלתו מבטל כשהצדיק
 מערכת של חיוב איזה

 מהגלוי נתיידע אזי המזלות,
 אלקי שיש הסתום, על

 תפלת שומע שהוא נמצא,
 המערכות ומשדד הצדיק,
סב). (ליקו״םהטבע ומשנה

 וזה מזלות עשר שנים
 תאומים שור טלה סדרן,
 מאזנים בתולה אריה סרטן
 דגים, דלי גדי קשת עקרב

 מע״ק סא״ב טש״ת וסימניך
 שקועין מהן ששה גד״ד.
 למעלה, מהם וששה למטה,

 עולה זה מגלגל וכשהגלגל
 שבצד והראשון זה, מצד

 לעולם, וכן שוקע, האחר
 המזל שוהה שעות ושתי

 שכנגדו וכן בעלייתו,
 כולן שיהו בשיקועו,

 וארבע בעשרים משמשין
יא:). ר״ה (רש״ייום של שעות

 בהם אין המזלות, מערכת
 עולם של ממנהגו שינוי
א). יז, בראשית (רמב״ן

 מזלות הי״ב כי הוא ידוע
ד מתחלקים  כל יסודות, ל

אחד יסוד כנגד הם מהם ג׳
שמות). פ׳ הליקוטים (ספר

 ישראל, שבטי עשר שנים
 חלק אשר מזלות י״ב כנגד

 כמ״ש העמים, לכל ה׳
 תשא ׳ופן ואתחנן פר׳

 וראית השמימה, עיניך
 חלק אשר וגו׳ השמש את
 זה כנגד העמים׳. לכל ה׳

 ר״ל עמו׳, ה׳ חלק ׳כי אמר
 מזלות עשר שנים שאותן

 העמים, כל לחלק מסר
 הם כי עמו׳, ה׳ ׳חלק אמנם

 שבטי י״ב במספר כן גם
 יהיו כחלק חלק ישראל,

 דברים יקר (כלי בשוה שוה

ח). לב,

 כמו השפעה, מלשון מזל
תמראו׳ מים ׳יזל ש  לוי (קדו

שלח). פ׳

 היסוד. סוד הוא מזלא
 לו יש היסוד כי וי״ל

 קווין, הג׳ מכל הארה
 כולם, שכולל ׳כל׳ שנקרא

 גי׳ ׳מזלא׳ הויו״ת. ג׳ והן
 עם ׳מזל׳ גם הויו״ת, ג׳
 (קה״י, יסוד גי׳ אותיות ג׳

מזלא).

שכחה
דקטנות מוחין הוא שכחה
מו). (ליקו״מ

 על היא השכחה, עיקר
 בחינת שהוא עין, רע ידי

 בחינת שהיא הלב, מיתת
 עיקר שמשם לוחות, שברי

נד). (ליקו״מהשכחה האותיות. שפרתו רז״ל שפירשו הלותות שבירת
ם ״  קד) (שצת ז״ל תכמינו שאמרו מאמר נבאר ונפלאות: ניסיס לצין וסמ״ך מ״ס שצין הקשר צענין לוי(אצות) צקדושת וכתצ עומדיץ. היו בגם שבלוחות וסמייך מ

ורותניות, עליונים אורות למעלה שהס רק גשמיים, דמות שהס לומר ת״ו הא״ב, האותיות דכל דידוע עומדים׳. היו בנס שבלותות וסמ״ך ׳מ״ס
 אות כל כי אות, בכל הלבנינות מקיף וסביביו שתור ציור הוא ואות אות כל האותיות, והנה א״ב. האותיות של בציור מתלבשין אז למטה כשירדו רק

 אתרת, בבתינה אתד כל הבורא, את עובדים הס העולמות כל והנה לבנה. גבי על שתורה אש והוא הצדדים, מן או למטה או למעלה או פתותה היא
אשר סוף מאין תיות מקבלים וכולם שלו, העבדות כמו וציור לבוש לו ויש רתמים, ומביא בתפארת רפאל ביראה, גבריאל באהבה, עובד מיכאל דמלאך

שכחה בא ניאוף ידי על
 לרע, ולא לטוב לא כלל, לבו על עולה ואינו הדבר, אותו זכרון בהחלט ממנו שנעדר ממש, שכחה ב). מלמדים (ליקו״הבהגוף מקושר הנשמה שהיא והדעת השכל ואין מהגוף, הדעת שנסתלק הדעת, הסתלקות היא שכחה מ). ניאוף המידות (ספד

שכחה). (קה״י,דנוקבא בעלמא רק הוא שכחה דאה). פ׳ (תוי״י׳ברוך׳ הנקרא הקדושה היפך ׳קללה׳, הנק׳ הקליפה מצד הוא השכחה א). ח״ב, לעיתים (בינהבעולם היה לא כאילו

דרך ע״פ ולא יתברך הפרטית בהשגחתו נפעל שהבל שלם ובלב באמת שמאמין וע״י וענין, דבר בל על להש״י תפלה ע״י ובפרט שקר, שום בלי באמת, בתפלה שעוםק עייי # ותושיה עצה
יג). תפילה (עצוה״ט, אמונה מחםרון נובעים שהם משבחה, וניצול לזיברון זובה הטבע,

 בחינת היא השכחה
 רז״ל שקראו כמו אבידה,

 כמאמרם ׳אובד׳, השוכח את
 ומהיר לשמוע ׳מהיר ז״ל

קפח). (ליקו״מלאבד׳



ערכים
וכינויים

שכחה של שר
 מסטרא היא השכחה

 דכורא כי כידוע, דנוקבא
 על זכור, זה שם על נקרא

 זכרון, בחינת שמשם שם
 נאחז בבהמות גם כן ועל

 בבחינת ביותר, השכחה
 שהוא השור, של הנוקבא
 שבבהמות והמלך הראש
 נקרא כן ועל הפרה, שהיא
 על ׳פורה׳ שכחה של השר
יא). ג, שוכר (ליקו״הפרה שם

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל ל

 וזה );5ל ד, הודאה וכרכה הריח כרכה (או״ה גליקו״ה כפג ועוד מעולם.
 הוא כרוך הקדוש כי יום. שככל כראשית מעשה חידוש כחינח
 ככל נפלאות ועושה כראשית; מעשה תמיד יום ככל כטוכו ׳מחדש

 וככל עת וככל יום ככל כעולם שנעשים שינויים וכמה וכמה עת,
 והכל לחכירו, דומה יום ואין שעה,
 ככל הקדושה האמונה לגלות כשכיל

 אמונת דהיינו יותר, כהתגלות פעם
 הכל, יסוד שהיא העולם חידוש

 חידוש מחדש יתכרך ה׳ זה שכשכיל
 כדי יום, ככל כראשית מעשה

 חידוש אמונת יום ככל להמשיך
יומר. כהתגלות העולם

ס כי  זה ועל השכחה, בחינת הוא מ
 פרקו השונה דומה אין ט:) (חגיגה אמרז״ל

 מס כי ואחד. פעמים למאה פעמים, מאה
 של השר שולט מאה ועד מאה, בגימ׳

 וסמ״ך מ״ם חז״ל שהמתיקו וזה שכחה.
בנם השכחה, בחינת שהוא מ״ם היינו

שונה דומה אין ה פרקו ה א ם מ מי ע  (ט כחגיגה כדאיחא וכוי. פ

 וראיתם דכתיכ'ושכתם מאי להלל, הי הי כר ליה אמר ע״נ);
׳צדיק׳ היינו עכדו׳, לא לאשר אלקים עוכד כין לרשע, צדיק כין

 ייאמר עכדו׳. לא ׳אשר היינו ׳רשע׳ היינו אלקים׳, ׳עוכד היינו
 מרוייהו עכדו׳ ו׳לא ׳עכדו׳ ליה,

 דומה ואינו נינהו, גמורי צדיקי
 לשונה פעמים מאה פרקו שונה
 ומשום ליה, אמר ואחד. מאה פרקו

 אמר עכדו׳. ׳לא ליה קרי זימנא חד
חמרין, של משוק ולמד צא אין, ליה,

 פרסי עשר חד כזוזא, פרסי עשרה
 צדיק היינו (שם): ופירש״י זוזי. כמרי
 ומי צדיק הוא מי אלקים. עוגד היינו
הוא. אחד הלא אלקיס, עוכד הוא
 אע״פ נו׳. פרקו שונה דומה אינו

כשוה, עכדוהו לא צדיקים, ששניהן
 ישכיר פרשי. עשרה יומר. עכדו שזה

 שככר אחד, כזוז חמורו אדם לך
 פרסה לילך לו מאמר ואס כן, נהגו
 לקשר ויחכן זוזיס. שני ישאלך יומר,

 הפלמידיס כפי הלימוד שינון לעני! זו גמ׳
ד״ה כמקו״ח ה׳) אוח לעיל(כקוף המוכא

ס מכינים׳. ואין לומדים החלמידים שיהיו ׳יכול א מ ה כגיפטרי א שר שולט מאה ועד מ  ראוכני(עונג כילקוט כחכ זו לימוד וכדרך שכחה. של ה

 כגימט׳ וזה זה שמו, פוט״ה ואמרו מ״ס, שכחה של שר כי פעמים, ואחד מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו שכח):
 שי״ן מ״ם היינו כמילואו, משה (כשפכפוכ דמשה מילואו שהוא מאי״ן וכן מרע״ה, של רכו זגנזגא״ל וכן ואחד, מאה כגימט׳ מיכא״ל ושם מאה,

 א׳לקים ע׳וכד כין וראיתם ׳ושכחם דכחיכ אקרא, למילמייהו רכנן ואסמכהו ׳הנעלם׳), נקרא וזה מ׳א׳י׳ן׳ אוחיוח ישאח מ׳ש׳ה אוחיוח וחחתיר ה״א,
 נאמר מסיני, חורה להס כשנמנה קנח): (חפלה חפילוח פקט״ו כשפר הרמח״ל וכחכ מאה. כגימט׳ ע׳כדו׳ ׳ל׳א ואחד, מאה כגימט׳ ר״ח ל׳אשר׳

 ׳מ׳ אמרו שעליו שכחה, של שר מ״ס וזה עמלק, מצד שהוא מהם נסתלקה ושכחה חירוח׳, אלא חרות חקרי אל הלוחות, על ׳חרות כהס
 המס, זה של הכח נוטל היה וזה האלקים׳, כא אתכם נסוח לכעכור ׳כי כהם שנא׳ אימא, מצד נסים ככמה עומדים׳, היו כנס שכלוחוח וס׳
 עניים ומניחם טוכ, כל מהם נוטל הרשע וס״מ למס׳, ׳הימה ומיד למקומו, זה המס חזר הכיח שנחרכ וכשעה ישראל, על ישלוט שלא כדי

 ד׳. לאוח לעיל שייכים כה המוכאים המקומוח ומראי זו השמטה וכי. שניהם שכם על כוי לניאוף שפירה ציצית כי כוי וד;ן ודלים.

א ל ך ה חי שכם. רועים א  ככראשיח וזלשה״כ אחח. ככחינה הם ויושף הכריח שמירח שציציח, היינו גז״ש, כעין ״שכם׳ ׳שכם׳ ודורש מושיף כעח כ
 אליהם ואשלחך לכה כשכס רנניס אחיך הלוא יוקף אל ושראל ויאמר כשכס: אכיהס צאן אח לרעוח אחיו וילכו יכ-יד): (לז,

 ופירש״י שכמה: וןג'א חנרון מעמק וישלחהו דכר והשכני הצאן שלוס ואת אחיך שלוס אח ראה נא לך לו ויאמר הנני: לו ויאמר
 יג): (פד, ככ״ר וכדאיחא אכינו. אכרהם הוא כחכרון, הקכור צדיק אוחו של עמוקה מעצה אלא כהר, חכרון והלא פגיון. מעמק (שם):

 א׳) לעיל(לאוח מקושרים והדכרים אומס׳. וענו ׳ועכדוס כחכרון, קכור שהיה הנאה חכר וכין כינו הקכ״ה שנמן העמוקה העצה אומה

יושף. כמכירח שחחילפה מצרים, גלוח נגזרה זה שעל אדע׳ ׳כמה שאמר לענין

אי לו ה טי פ כ ה

 כי השכחה, היפך הוא נם כי עומדין. היו
כנ״ל: השכחה היפך שהיא אמונה, בחינת התפלה, בחינת הם ניםים

 ציצית בחינת זה שניהם שכם על כו׳. לניאוף שמירה ציצית כי כו׳ ודע
 כנ״ל, ציצית בחינת היינו בשכם, רועים אחיך הלא לס (כראשית וזה וכו׳,

 יוםף. בחינת שהיא הברית, שמירת בחינת והוא לניאוף, שמירה שהיא
 שלך, בחינת שהוא בשכם, רועים אחיך הלא ליוםף, יעקב אמר ע״כ

אליהם: ואשלחך לכה

מיים
 במים, מ״ם אות המליך

 עם זה וצרפן כתר, לו וקשר
 בעולם, ארז בהן וחתם זה,

 זכר בנפש, ובטן בשנה, וקור
 ונקבה במא״ש זכר ונקבה,
ספרבמש״א ג). יצירה (

 םתומה ומ״ם פתוחה מיים
 רחמים. לשתי רומזים

 חם״ד, היא פתוחה המ׳
 מצד לראוי ומשפיעים

 ומשפיע טובים, שמעשיו
 שאין אע״פ ראוי לשאינו

 צדקה, לו נותנים מע״ט, לו
 היא םתומה מ״ם אבל

 של הברכה והיא העטר״ת,
 ליצחק, שמםרה אברהם
 בנו, ליעקב מםרה ויצחק
 יעקב בירך הברכה ומזאת

 כברכתו אשר ׳איש בניו את
 הברכה וזאת אותם׳. ברך
 והבן ודע משה, ביד ג״כ היה
 הברכה מזאת שנטל מי כי

 שישפיע מהשפע נוטל אינו
 וכפי הדין לפי אלא לו,

 וכמידה כשיעור לו הראוי
תולדות). פ׳ ראובני (ילקוט

 שאין לדעת אתה צריך
 שכולה אות האותיות בכל

 היא שהרי המ׳, זולתי ייחוד,
 ולא ממי״ם משני מחוברת

 ציורה מהם מ׳ וכל יותר,
 (מגן המיוחד שם שהוא כ״ו,

מ). דוד,

 בחר״ט אותו ׳ויצר סוד
 מםכ״ה׳, עגל ויעשהו

 עגל״ה םמ״ך אותיות שהוא
 הכע״ם, גל״ם ואותיות

 במעשה ׳להכעיםו והרמז
 וםמ״ך, מ״ם והוא ידיהם׳,

 בגימט׳ ׳להכעיםו׳ ר״ל
 ראובני (ילקוט וםמ״ך מ״ם

תשא). כי פ׳

 לפיו, שמירה לאדם לו יש
 מלדבר שפתיו שיםתום

 ולשון ושקר הבאי דברי
 מרמז ולזה ורכילות, הרע

 רוצה שכשאדם מ״ם, האות
 פיו פותח הזה האות לדבר,
 באות פיו וםותם מ׳ באות

 פתוחה מ׳ זה קראו, ולזה מ׳,
 רמזו זה ועל םתומה, מ׳ וזו
 שבעל תורה שכל חז״ל, לנו
 הממי״ן, ב׳ בין לנו ניתן פה

 חז״ל שהתחילו דהיינו
 קורין׳, ׳מ׳אימתי המשניות

 לרמוז ׳בשלו׳ם׳, ומםיים
 בישין פטפוטין ש׳כל לנו

דאורייתא׳, מפטפוטי חיז
 מ׳ אות וארא). פ׳ קודש (זרעהדבר׳ נודע ׳אכן אמר דלטורין, ביניהם שהיה וכשראה השעבוד, קושי על למשה היה שקשה י) שמות (תנחומארז״ל בדברי כדאיתא פיהם, שמרו לא כי בגלות, היה שהדיבור מצרים, גלות עיקר היה דזה וידוע

 צדק בשעת וממשלתה יום, כל לעולם כראוי מים לתת המעיינות ימנעו שלא וגם העולם, יחריב שלא תהום במי להשגיח התהום, עד הולך שלה שהשפע למטה, קצת פתוחה והב׳ ברחמים, שנברא לעולם ברכות שפע על מורה אחד כפולה,
ך מ״ם). (קה״י,הבינה יםוד דעת הוא נזיים מ״ם). (קה״י, מיי  ובעיתו בזמנו ידוע עת הגליות לכל אשר ועיתם וזמנם ודרכם עניינים וכל הגליות בםוד וחתומה םתומה הכח זאת ויבין ישכיל וכן הגאולות, כל רמוזות הזה באות סנזייך, ס

 רז״ל, מאמרי (שערבנין׳ על ׳רביעא מרובעת מ׳ םוד בז״א, המתעלמת בתבונה היא םתומה מ׳ ואות הםתומה, העליונה בבינה היא סנזייך בראשית). רשב״י, מאמרי (שערהיצירה קצוות שש בחינת היא םמ״ך אות ג). התמונה (ספר גאולתם עד

עמקמאה עולים ושניהם מ״ם, מקודם היתה שהםמ״ך נמצא םמ״ך, כמנין עולה מילואו, שהם ו-ך׳ מ״ם יש הםמ״ך במילוי שהרי ם׳, בצורת היא םמ״ך שצורת לך דע שבת).  םובל שהוא ביםוד, הוא םמ״ך אות לעולם כי דע מג). א, המלך (
 לדבר שלא פיך ותםגור ושלום, חם ברע להםתכל שלא עיניך תםגור כאשר הרמז, םגור. אות אותיות הכ״ב בכל כן יש ולא הצדדים, מכל םגור הוא סנזייך, סמך). לרמ״ז, הכינויים (ערכיעולם׳ יםוד ׳וצדיק שכתוב כמו וםומכן, עליו העולמות כל

ם סמ״ו). (קה״י,עגולה נקודה והארץ עגולים, והגלגלים השמים כמו עגול, שהוא עוה״ז על רומז צו). פ׳ אהרן (תולדותהעולם כל מםבב שהוא םמ״ך, הוא הבורא של המלוכה ליקוטים). לוי (קדושתצדיק תהיה אז רע, דבר  שכם שכ
תורתהמשיח לימות הוא זה שכם, עיר שלם יעקב שיבוא כב). מח, בראשית (רש״יחלק לשון  א). ב, ח״א שבת של (סידורוגדול ובשלמות גמור באמתיות האחדות על מורה והוא אחד׳, שכם לעבדו ברורה שפה העמים אל אהפוך אז’ יד). המנחה (

 ש׳מתשת תיבות ראשי שכם שכם). (קה״י,ש׳ית כ׳ליל מ׳פתחא תיבות ראשי שכם ׳שכם׳, גימטריא ׳חםד׳ פעמים ה׳ חםדים, ה׳ בו גם כולם, כולל שהיםוד כנודע, מ׳ידות ש׳בע כ׳לול תיבות ראשי גם מ׳כולן, כ׳לול ש׳הוא תיבות ראשי שכם
 כ׳תרי ש׳ית תיבות ראשי שכם שכם). (קה״י,שכם שנקרא התורה בזכות שמתפרנםים בשכם׳, רועים אחיך ׳הלא לז) (בראשיתשאמר וזה ש׳באדם, כ׳ח מ׳תשת למפרע תיבות ראשי שכם גם טו״ב. ונשאר מ׳אדם, כ׳ח ש׳מגרע או מ׳אדם, כ׳ח

 שאמר וזה י״ג, הרי עליהם, והוא בקר י״ב שבהן דנוקבא בעלמא הן והשבטים םפירות, ו׳ ו׳ םוד שהוא דדכורא בעלמא ויוםף שכם׳, לך נתתי ׳ואני שאמר וזה הויו״ת, ו׳ גימט׳ ׳יוםף׳ אותם, כוללם שביםוד קצוות ו׳ םפירות ו׳ םוד והוא מ׳לכא,
שכם). (קה״י, הקדושה השכינה והיא מ׳לכותו, כ׳בוד ש׳ם תיבות ראשי שכם לומר ויש צדיק׳, ואקרי הואיל ליה דאתחזי שכינתא דא אחיך, על אחד שכם לך נתתי ׳ואני שאמר וזה השכינה, הוא שכם). (קה״י,אחיך׳ ׳על הוא י״ג גימט׳ ׳אחד׳

 אשתארו מינייהו, תשתלק אנת ^״׳וכד אליהו שאמר כמו לתוכם, שופע
 עובד אשר העולם של הלבוש זה והנה נשמתא׳. בלא כגופא שמהן כולהון

 האות של השתרות מרמז זה דעל האות, של הציור הוא זה הבורא, את
 והוא מעבדות, הנעשה האות של לבוש על דמרמז האות, ציור דהוא
 אור דאיהו אע״ג עליון ד׳כתר בזוהר שאיתא כמו שתורה׳, ׳אש נקרא

 והנעלם האות המקיף והלבנינות העילות׳. עילות לגבי הוא אוכם צת,
 העולם בתוך נשפע אשר השפע קבלת על מורה הוא זה האות, בתוך

 הלבנינות אשר פתות, אות כל ולכך הלבן. גוון הוא דזה יתברך, מאיתו
 ואין צד, מכל שתומים דהם והשמ״ך שתומה המ״ם זולת לתוכו, שופע
 ולכך וגנוז, שנעלם מה זולת לתוכו, הלבנינות של השפע לקבל מקום
 אותיות ריבוא וש׳ ישראל, נשמות ריבוא ש׳ ויש מאד. מעט שיומם

 הם אשר הנשמות ואותן הא״ב. מן אות באותה אשוז נשמה וכל לתורה,
 מן שיות מקבלין אלו אז צד, מאיזה הפתותות אותיות באלו נתאצלו

 אלו אבל הקדושה, אל קרובים והם האותיות לתוך השופע הלבנינות
מקבלים אינם אז בשמ״ך, או שתומה במ״ם אשוזים הם אשר הנשמות

המתרגם

 אלו הלל, לו אמר =י
 ׳עבדו׳ בפשוק המכונים

 שניהם הס עבדו׳ ו׳לא
ם, צדיקים רי מו  רק ג

 על החוזר דומה שאינו
ם מאה לימודו מי ע  פ

 לימודו על שחוזר למי
ם. ואחד מאה מי ע  פ
 הי, הי בר לו אמר

ס שו מ ם ו ע  אחח פ
 לימודו על חזר שלא
ק לו קורא אזי  הפסו
 לו אמר עבדו׳. ׳לא

 וצא הוא, כך אכן הלל,
 מהשוק זה ענין ולמד

לי של בי  שיירוח מו
 שעל בדרך, החמורים

 פרסאוח עשרה של דרך
 זוז מבקשים היו הס

 אחד של דרך ועל אחד,
 היו הס פרסאוח עשר

זוזים. שני מבקשים

 חסחלק אחה וכאשר
חנו,  יישארו אזי מאי

 בלא כגוף השמוח כל
נשמה.

 לכך הקדושה, תיות בהם ואין צד מכל שתומים הם כי הקדוש, לובן שפע
 של תיות משפע ידע ולא שתום שהיה פרעה כמו עורף, קשה הם

 ושמ״ך מ״ם באותיות אתיזה לו שיש מי לכך ה״. ׳מי ואמר האותיות,
 אשר ונפלאות נשים שרואים ע״י מקום מכל אבל טובים, אינם וכו׳,

 שהיה אף פרעה, כמו קיום, להם ולהיות להתעורר יכולין הי״ת, עושה
 הנשים כשראה זה כל על ה״, ׳מי ואמר אלקות משפע ידע ולא שתום

 יש ועי״ז הצדיק׳, ׳ה׳ ואמר הודה אז התזקה, והיד והגבורות והנפלאות
 שרואין הנשים ע״י פנים כל על כשמתעוררים והעמדה, קיום להם

 שבלותות׳ ושמ״ך ׳מ״ם ז״ל תכמינו כוונת וזהו מתעוררים. הם אז מהי״ת,
 ׳בנש זולת בהם, נאתזים אשר להנשמות תיות אין צד, מכל שתומים שהם

 בעולם. והעמדה קיום להם יש הנשים ע״י לומר רוצה עומדין׳, היו
ך לא1ד חי ם א עי ם רו שכ א ב הו ת ש נ חי  (פ׳ עמוקות במגלה וכתב שלך. ב

 במעשה ערוה נפרצה שם כי לשכם, אותו לשלות הוצרך וישב):
 לתקן לילך אתה צריך ושם בשכם׳, רועים אתיך ׳הנה ז״ש (...) דדינה.

דבר. ערוות לתקן הדבר׳, את שמר ׳ואביו שוד זהו הפירצה. אותה

תפלה ואני
ו נ ר ז ע ף ו  ברחמי

 את לשמר הרבים
 ורחם ק;ךש. הברית

 אותנו והצילנו עלינו
 בית עמף כל ואת

 פגם מיני מכל ישראל,
 ושלום. הם נאוף, של
 במחשבה הן בראיה הן

 ובכל ובמעשה, בךבור
 בבלם חושים, החמשה
 מכל ותצילנו תשמרנו

 רק הברית. פגם מיני
 קרושים להיות תעזרנו

 ונזכה בבלם וטהורים
 באמת, הברית לקדשת
 ובצל הטוב, כרצונף

תתסתירנו כנפיף ״ קו ל ז). (



המתרגם

ת שתי פו  הן, טי
ם עמי  בצורת הס לפ

 בצורת ולפעמים צר״י
 לפעמים שלוש, שב״א.

ל בצורת הן  שגו״
שור״ק. בצורת ולפעמים

 בניקוד הוי״ה שס
שורק׳ פן ' או  כזה ב

, ו ה - ו ו - ו ה - ו הו י  ז
 את קושר שהוא ב׳צדיק',

 השכינה שהיא המרכבה
 שכתוב שזהו הקב״ה, עס
 ובארץ', בשמים כל ׳כי

 יונתן זאת שתרגם וזהו
 ובארץ'. בשמים ׳שאותז
עליו כי נאמר ו אנ ו ' 

ך תי ע ט  כלה שורק נ
 אמת' 'זרע אמת', זרע
 שנאמר בודאי, הוא

 אמת 'תתן הזרע באותו
 'זרע' נקרא והוא ליעקב',

 'עזר', נקראת והשכינה
 לו 'אעשה שכתוב שזהו

כנגדו', עזר

לא נחלנוכע מוהר"{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
כה  באמת להתקשר ונז

ם, לצדיקים  אמתיי
 הקדושה, התוךה ואל

 באמת יתברף, ולהשם
 ובאמונה ובתמימות

שרות שלמה,  בהתק
 עד לעולמי וחזק אמיץ

 ״טהור נצהים. ולנצח
 ברע״, מךאות עינים

 מכל וטהרנו קדשנו
 וזהמות. טמאות מיני

 זהמת מפגם ובפךט
 ״הצילני נאוף. תאות
 אטבעה, ואל מטיט

ה ל צ אי אנ שונ  מ
 העליני מים״. וממעמקי

 מטיט שאון ״מבור
 מפגם הצילני היון״.

 מלטני הצילני הרעת.
 ךעים מהךהוךים פתי

 עזרני ךעות. ממחשבות
 כי נשענתי, עליף כי

 כי להשען מי על לי אין
 שבשמים. אבי על אם

 שכתוב מקרא בי וק.ים
 מים עליכם ״וז.רקתי
ם, טהורים ת ך ה ט  ו

 ומכל טמאותיכם מכל
 אתכם. אטהר גלוליכם

 אלהי יץ תעזבני אל
 חושה ממני. תךהק אל

 תשועתי. יי לעזךתי
 פי אמרי לךצון יהיו

 יי לפניף לבי והגיון
תוגואלי״ צולי ״ קו לי מג). (

פ ״ ז כי ו אנ ד ו תי צ ט  המקומוה ומראי זו השממה וכוי. שורק נ

ג׳. נאוה לעיל לנזכר נעיקר שייכים נה המונאים

ק ו ר ו ת שהוא ש  שהונא הענין אה ומנאר מרהינ עהה טיפץ. תל
 נמאמר ע"נ) פט נו, (היקון נהיקו״ז דאיהא ג'). (נאוה לעיל

 והזיווג, הנריה קדושה על כולו השוננ
 צר״י לזמנין אינון, מיפין גיפרין וז״ל;

 אינון לזמנין פלמ, שנ״א. ולזמנין
 ונהיקו״ז עי״ש. שור״ק, ולזמני[ סגו״ל
- שורק“ איהא: ע"נ) קכט ע, (היקון ו  י

הו,  קושר דאיהו ׳צדיק; דא הו-וו-
 קודשא עם שכינפא דאיהי המרכנה

 כל ׳כי דכפיג הוא הדא הוא, כריך
 דמפרגמינן ודא וכארץ', כשמים
 ועליה וכארעא'. כשמיא 'דאפיד

 זרע כלה שורק נטעפיך 'ואנכי אפמר
 דאפמר ודאי, הוא אמפ׳ ׳זרע אמפ',

 ׳זרע' איהו ליעקכ', אמפ 'פפן כיה
 דכפיכ הוא הדא ׳עזר', ושכינפא

 המתוק ופירש כנגדו', עזר לו 'אעשה
 הנקרא כיסוד צדיק. דא (שם); מדכש
 הוא 'כל' וגאיץ. גשמים נל ני צדיק.

 זעיר אפ ומייפד שמפכר היסוד
 המלכופ עם ׳שמיס' הנקרא אנפין

 ודאי. הוא אמם זיע 'ארץ׳. הנקראפ

 ׳אמפ׳ הנקרא הפפארפ ׳זרע' אפ מעכיר שור״ק שניקודו שהיסוד
 נאמר כו שכפפארפ ׳יעקכ' הרי ליעקג. אמם מסן כודאי. למלכופ

 למלכופ. הפפארפ זרע אפ שמעכיר שס על זיע. איהו 'אמפ׳.
ן1ד מ  הראשונה מננואהו לקוח זה פשוק ושב. יכין ולבבו וכוי לב ש

 כישעיה וזלשה״כ כהשוכה. לשונ להם הקורא לישראל ישעיה של
 על ישג אדני אפ ואראה עדהו המלץ מופ ?'נזנפ ה-י): א, (ו,

 קול אפ ואשמע (...) ההיכל: אפ מלאיס וש^יו ונןא רם כקא
מי.ילן א'שלפ מי אפ אמר אדני  ויאמר שלפני: ה??י ואמי לט ו

 פדעו: ואל ראו וראו פכינו ואל שמוע ישמעו• הזה לעס ואמרת לץ
 כעיניו [ראה פן הישע ועיניו הככד ואזניו הזה העם לכ הישמן

 שמעו המצו״ד(שם): פירש לו: ורפא ו'שכ [כי[ ולככו [אמע וכאזניו
 לכ נופניס ואינס הנכיאיס, מפי דכרי שומעיס אפס הלא שמוע.
 לכ על שמיס ואינכם נפלאופי, רואים אפס הלא ראו. וראו להכין.
 והאטיס השמין הוא כליכו הנטוע היצר השמן. כהס. ולהכיר לדעת

 מעשה דרץ זהו כי מאליו, המוכן כדכר וקיצר הכין, לכל הלכ אל
 לכל עיניו והשע שמוע, לכלי אזניו הככיד היצר הנגד. היצר.
 כאזניו וישמע כעיניו כשיראה פן פושכ, היצר כי יראה. פן יראה.
 לו ויכוא פשוכה, א״כ ויעשה הטוכ את עשה שלא כלככו ויכין
 כי מזה, נופה היצר דעת ואין הסליפה, והיא הנפש רפואת כזה

ישאר למען הלכ את מטמטם ולזה לשלוס, אליו דורש איננו

 כי כר, שורק נטעתיך ואנכי פירוש וזזז
 ידי על הצדיק, של השכל טיפי מקבל הוא
 בחינת הוא שורק, חה ממנו. שמקבל עצה

בזוהר כמ״ש טיפין. תלת שהוא שורוק,
ס, תיקו! (ונהיקוניס א נ ו ה ת ו ל . ת ן י ח ו י מ א כ ו ה

 ומגיעה מהמוח, באה הטיפה כי אחד, ענין
 שמבשלין ההולדה, כלי שהן להכליות,

 עד ומגיע במוח, ג״ב נולד השכל, כן הזרע.
 בחינת הוא מוחין, ותלת היועצות. הכליות

 וכר, ועיניו וכר, ואזניו וכר, לב השמן ו) (ישעיה
 יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן

 עצמו לדבק רוצה שאינו כלומר וכר. ושב
 עצמו כשמדבק אבל וכר. יראה פן לצדיקים
 בחינת הוא אזי עצה, מהם ומקבל לצדיקים,

שמקבל ההולדה, כלי שהם יועצות, כליות

ק ב ד מ ש  נפל״ה ניאר ובוי. עצה מהם ומקבל לצדיקים עצמו כ
 אמת כו נפקק עי״ז ממנו עצה כשמקכל כי :0 (ז,

 כשכלו והארה התנוצצות איזה שמרגיש מה כפי׳ הוא ואמת כנ״ל,
 ממש כעיניו רואה כפי׳ כמו הוא משיג שהשכל ומה ודעתו,

 כו שנפקק שמה נמצא כידוע.
כעיניו'. 'יראה כפי' הוא אמת,

אמונה, כפי׳ הוא ישמע׳ ׳וכאזניו
 ששומע רק כשכלו משיג שאינו מה

 ׳שמע כפי' שזה ומאמין, מאפרים
 נקודת כלל שהוא וכו" ישראל

כפי׳ זה יכין׳ ׳ולככו האמונה.
 היינו אמונה, ע״י שכא הגאולה

כנ״ל, עי״ז הדעת להתגלות שזוכה
 יש וכזה וכו״. יכין ׳ולככו כפי׳ שזה

 השלוש איץ קצת כן גס להכין
 מהפלת נמשכין הנ״ל כפינות
ודעת, כינה פכמה שהם מופין,

 פכמה וכשפוס 'כטופות כפי׳ שזה
 ׳יראה כפי׳ שזה הנ״ל, תודיעני׳

שניהם׳. עיני ׳ופפקפנה כמו כעיניו׳
 לכ לעכדץ ׳ונפת כפי' הוא כינה

כפי' הנ״ל, אמונה כפי׳ שומע',
כפי׳ לפניץ׳ נאמן לככו את ׳ומצאת

כפי׳ הוא דעת אמונפץ׳. ליכי ׳כפוץ
 ויש דעה׳. הארץ ׳ומלאה כפי׳ הגאולה, כפי׳ של הדעת התגלות

 אפד. מקום אל הולץ והכל אפרים כאופנים גס לפרש
ק ב ד מ ש ם ומקבל לצדיקים עצמו כ ה  גליקו״ה וכפג עצה. מ

 של הצרה מרירת עיקר א); ד, ותעניות ת״נ (או״ת
 שפגמו ע״י היה שהכל מארצם, ישראל וגלות המקדש כית תורכן

 וכמו האלקיס', כמלאכי מלעיכיס ׳ויהיו כמ״ש פכמיס, כאמונת
תרז״ל שאמרו שכ מ  ׳אכדה כמ״ש עצה, שוס לנו אין ומאז שגת), (נ

 היינו פכמפס׳ נסרפה מכניס עצה ׳אכדה וזהו וכו". מכניס עצה
 'נסרפה כפי' שכמות, הפכמה שמכלכלין סרופים עשנים ע״י

 המלץ דוד צועק זה ועל וכנ״ל. מכניס׳ עצה ׳אכדה עי״ז פכמפס',
 הארכע על נאמר שזה וכו״, כנפשי עצות אשית אנה ׳עד ע״ה

 יכולין שאין מה הצרה שעיקר שם, רש״י שפירש כמו גלויות,
 עצות צריץ האדם כי שצריץ. מה על אפד כל כנפשו, עצות לשית

 ממה עצמו להציל שיוכל כדי פייו, ימי כל העולם כזה הרכה
 מות לו שיש מי כי פ״ו. עולמות שפי יאכד שלא להינצל, שצריץ

 העולם, כזה עימו נעשה מה אודותיו, על לכ לשית ראוי כקדקדו
 וכעס ויגונות וצרות כדאגות לעכור העולם לזה כא מה ועל

 ופולעה. רימה עפר למקום ישוכ לעפר וסופו כאלה, ומכאוכות
 כי והנורא, הגדול הדין כיוס ודינו משפטו יצא איץ יודע ומי

יכילנו׳. ומי הוא ונורא ׳איום כמ״ש מאד, ונורא ההוא יום גדול
אזנייה עיניים, הנחי', ג' לתיקון זוכה הצדיק מות מיפי ג׳ וכשמקנל פייכ.

 אדם, של דינו גזר שמקרעת פשוכה גדולה יופנן, רכי אמר ע״נ); (יז השנה ראש כמש׳ זה פש׳ על חז״ל כדדרשו גמורה, לפשונה וזוכה ולכ,
 המהרש״א(שה): וכיאר לו. ורפא ושכ יכין ולככו ישמע וכאזניו כעיניו יראה פן השע, ועיניו הככד ואזניו הזה העס לכ ׳השמן שנאמר

 כריאות לנפש דיש פ״ג, פרקים כת׳ הרמכ״ס כדכרי כמפורש רפואה ע״ש השליפה וכינה עוון, סליפת היינו דהכא רפואה לו. ורפא ושג
ג׳). לעיל(כאות כמוכא דקליפה נישואין הנחש עצות נכחי׳ ממש הן וגו" יראה ׳פן היצר שטענות וראה ודו״ק ופולי. כריאות לגוף שיש כמו ופולי,

חבטה מילואי
ק ב ד מ ש מו כ צ ם ע קי ם ומקבל לצדי ה ה. מ צ סג ע  ישרים נמשילס ונ

 האמת רואים הס המאשר, מן יצאו שכנר אותם (פ״ג):
 לגן דומה, זה למה הא עליו. אדם בני שאר לייעץ ויכולים לאמיתו

 עשויות שהנטיעות השרים, אצל הידוע לצחוק, הנטוע הגן הוא המנוכה,
 זה דומים כולם ומעורניס, נכוכיס רניס שכיליס וכיניהס כשליש, בשליש

ס והתכלית לזה,  ואמנם שנאמצעס. אחת אבשדרה אל להגיע הוא נ
 מכזגיס ומהם האכסדרה, אל נאמת ומגיעים ישרים מהם האלה, השניליס

 לא הוא השבילים, בין ההולך ואמנם ממנה. אותו ומרחיקים האדם אח
 שווים כולם כי בכוזב, או האמיתי כשביל הוא אס כלל ולדעת לראות יוכל
בנקיאוח הדרך שידע לא אס אותם, הרואה לעין ניניהם הפרש ואין

הנחל ילקוט
ק ב ד מ ש מו כ צ ם ע קי ם ומקבל לצדי ה ה. מ צ  צדית נסיג נשפר ומובא ע

 ותלמידו ז״ל רבינו כשפרי לעשוק מחדש ותתחיל נו): (מנמב
 אתי לו אומר מה כי לנפשך. מרגוע שמצא ושם יום בכל נקניעוח הקדוש
 ותפרוש (...) עדן. בגן עצמי מטייל אני אופס לומד שאני עת נבל ידידי,
 דינרפי נצפת בשהייפי לו ותאמר יאיר, נרו אייזיק ר׳ לידידי למעני בשלוש
 הגדולה אהבתו מחמת אני בופנ ועפה השפריס, כקביעות שילמד עימו

 הלנ מעקמימות ינצל ובודאי עליהם, טובא זמנים זמן שיקבע בלבי הנקבע
 נשים תפלה היא ואמונה אמונה, לאל ולבו ידו ויהיו נאמת, לב לישרות ויזכה
 איך תדשוח עצוח תמצא עת וכל הכל. כלול ונזה הכרית, שמירת ישראל איך

מלחמה'. תעשה ׳בחתבולות נאמר עליהם כי השם, מלחמות ללחוש
והנה האכסדרה. שהוא התכלית אל והגיע בס נכנם שכבר עין, וטביעוח

ס ההולביס את להזהיר יובל והוא והכוזניס, האמפייס נין ומנחין לפניו הדרכיס כל רואה הוא האבשדרה, על כנר העומד  נו. לבו הדרך זה לומר, נ
אליו. יגיע ולא אובד שיישאר ודאי עיניו, אחר ללכת וירצה להאמין, ירצה שלא ומי המיועד, למקום יגיע לו, להאמין שירצה מי והנה

ערכים
וכינויים

שורוק / שורק
 שכל יעקב, הוא שורק

 היו ממנו שיצאו הנטיעות
 זה בשורק ונחמדות, טובות
 זרע ׳כולו וזה טוב שכולו
ב). וילך (תנחומאאמת׳

 טוב, גפן זמורות הוא שורק
 כשרים אבות בני כלומר

 ׳נטעתיך ומדרשו וצדיקים,
 שבע על לך הוםפתי שורק׳,
 מאות שש נח בני של מצות
 (רש״י שור״ק כמנין ושש,

כא). ב, ירמיה

 שהוא שוירק, מלשון שרקי’
 שורק וכאשר פיו. את שורק

 יחד. השפתים מקבץ פיו,
 ׳קיבוז השותק נקרא ולכך

 מורה הזה והקיבוז שפתיים׳.
מב). ישראל (נצחרחמים על

 ׳אשרקה׳ לשון הוא שורוק
 מושג, הוא אשר י) (זכריה
 מה נברא, כבוד הנקרא והוא

 כבוד לו נותנים שהעולמות
 מצומצם שהוא ממה וגדולה,

יתרו). פ׳ לוי (קדושתבעולמות

קוד  בהוד, הוא שורוק ני
 (קה״י, הקיבוז יהיה ומשם

גלויות). קיבוץ

טיפין תלת
 בחינת הם תפלות השלוש

 אמת׳ זרע ׳כלה בחינת אמת,
 היינו מהצדיק, הנמשך הנ״ל

 הנ״ל טיפין תלת בחינת
א). ב, קרקעות חזקת (ליקו״ה

ת  ג׳ בהן יש טיפין, תל
 טיפין ג׳ לקבל שהם יודי״ן,

 (מגלה עילאה חכמה של

קנג). ואתחנן, פ׳ עמוקות

מוחין תלת
ת ע ד  תלת בחינת הוא ה

א). ח״ב (ליקו״ממוחין

 שהם נשמה, רוח נפש יש
 פנימיים, אורות הג׳ בחינת

 מוחין, תלת בחינת שהם
 שהם כלים, ג׳ יש וכנגדן

 (ליקו״ה ועצמות וגידין בשר

לד). ה, תפילין

 שבהם הכלים, בחינת הם
 קרי״ש (ליקו״ה האור נצטייר

ט). ד,

 פרוסות מחיצות שלש הם
 (ליקו״ה ניאוף תאוות בפני

ג). ג, ערלה

הברית קדושת עיקר הם
ג). ב, אישות (ליקו״ה

ת ל  מוח חד מוחין, ת
 מוח תניינא הזכרון,

 מוח תליתאה המחשבה,
 והזכרון הדמיון הדמיון.

 המחשבות ליבא, מן סלקין
 לליבא, עלייהו נחתא

 כמלכא עלייהו לה ומקבלין
רמז:). פנחס (זהר

 תלת הם דעת בינה הכמה
 תחילת ביאור ישר, (אדםמוחין

העולמות). אצילות

ת’ ו ד ע קים ה חו ה  ו
 מוחין תלת הן והמשפטים׳

פסח). גנים מעיין מפאנו, (רמ״ע

 תלת שהוא העליון מזל
 ג׳ שהוא עילאין, מוחין

 כמספר ע״ח גימט׳ הויו״ת
 מי״ג נמשך ומשם מזל״א,
 עילאה, דיקנא תיקוני
 וחםדים גמורים רחמים
 ונמשך ישראל, לכנםת מגולין
 ומזוני חיי בני ישראל לכנםת
מקץ). פ׳ ושמש (מאוררויחא



ערכים
וכינויים

/ טייעא
ישמעאל סוחר

 זה ישמעאל, סוחר טייעא,
 שהוא הדור, צדיק בחינת

כמשיח התפלות כל כלול
ט). (ליקו״ם

 סוחר, בחינת זהו ציצית,
 הולך סובב ׳סובב בחינת
 צריכין כן ועל וכו״. הרוח

 כעטיפת בציצית להתעטף
 כי דייקא, הישמעאלים

 הרוח בבחינת הם ציצית
 סוחר בחינת שהוא חיים,

ד). ציצית (ליקו״הישמעאל

 וזה טעייא, השכל קרא
 על החוקר הוא השכל כי

 בעולם ומשוטט הדברים
 בדברים ואף ולרחבו, לארכו

 ועומד חוקר הוא הנבדלים
 הטעייא, ענין וזהו עליהם,

 סוחר הוא הטעייא כי
 ומסבב סוחר שהוא ישמעאל

 ולרחבה לארכה הארז כל
 ונקרא הסחורה, וקונה

 ׳לקח׳, הסוחר שקונה מה
 שקונה הוא השכלי כך

 שלו, קנין והם המושכלות
 (משליהחכמה על נאמר ולכך

 לכם, נתתי טוב לקח ׳כי ח
 (תפארת תעזובו׳ אל תורתי

יח). ישראל

 בעל סוחר הוא הטייעא
 העולם בעסקי ומתן משא

מא). השם (גבורות

 מסבב הוא ישמעאל סוחר
 ומתן למשא מקום בכל
 אליו, הדברים לקנות שלו
 המשיג, הכח נקרא וכן
 ומתן משא בעל שהוא לפי

 שיקנה עד חכמה, בדברי
 אליו בחוז שהם הדברים

ב״ב). אגדות (חידושי

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע לב

ותושיה עצה

 להצדיק שמקורב קודם
 ׳השמן בבחינת הוא אזי
 ועיניו ובו׳ ואזניו ובו׳ לב

 אטום שליבו היינו ובו׳/
 ועיניו סתומים ואוזניו
 האמת מלראות עיוורים

 לתשובה. ולהתעורר
 עצמו בשמדבק אבל

 מהם ומקבל לצדיקים
 לבבו נפתח אזי עצה,
 בבחינת ואוזניו, ועיניו
 שהן ונו״, בעיניו ׳יראה

 מוחין, תלת בחינת
 שרואה לו׳, ורפא ׳ושב

 האמת ומבין ושומע
 (קיצור לתשובה וזובח

יג). ז, ליקו״ט

 אולי בנפשו, עצות ולשית עסקיו על לפקת אדם כל צריך ובוודאי
 תכלית עיקר כי אמיתיות. עצות הוא והעיקר נפשו. למלט יוכל

 קני לעשות תכמה זה אין בוודאי כי העצות, הס התכמות כל
 ידה, על נהרג בעצמו הוא ואת״כ גדולה, בתכמה נפלאה שריפה
 מעשיות הרבה ארעו כבר כאשר
 סוכה בהלכות מזה (ועיין כמובא כאלה

 כת) (פסחים רז״ל שאמרו וכמו ז),
 נגר (פירוש, יתוב׳ בסדניה ׳סדנא

 ובסוף אסירים, רגלי בו לשוס סד העושה
 כן ועל שלו). ברגליו הסד את שמיס

 כשמצלית הוא התכמה עיקר בוודאי
 לו כשיוצא דהיינו התכמה, זאת ע״י

 אבל ידה. על שיצלית עצה מהתכמה
 ע״י העולם בזה כשמצלית גס

 שלימה עצה זה אין עדיין התכמה,
 עובר, צל הזה העולם כי באמת,
 הוא באמת שלימה העצה ועיקר

 בעולם ידה על להצלית כשזוכה
 תכמיס, אמונת ע״י אס כי להשיג אפשר אי כזאת ועצה הנצתי.

 מלאים שהס הקדושים, ולספריהס ולתלמידיהם אליהם ולהתקרב
 כמה יש בעצמו ה׳ בעבודת גס כי עמוקות. עצות אמיתיות עצות
התורה כי לרעה, אותם ומהפך בהם מתערב שהבע״ד עצות וכמה

 תלת טיפין, לתלת המתחלקת מוח, הטיפה
 ישמע, ובאזניו בעיניו, יראה ואז כנ״ל. מוחין
 ושב מוחין, תג׳ בחינת שהן וכו׳, יבין ולבבו
 זרע כלה שורק נטעתיך ואנכי חתו לו. ורפא

והבן: אמת

 הה וכו׳. חנה בר בר רבה אמר פירוש וזה
 ההוא לי אמר דבריו, בפתח כן גם רמז

 ישמעאל, סוחר מקום בכל ר״ש ופי׳ טייעא,
 כמ״ש התפלה, בחינת הוא ישמעאל כי

ותרגומו עניך, אל ה׳ שמע כי טס (נראשי״

ה אמר וז״פ ר רג ר ג ה ג  לעיל למובא שייכת זו השממה וכוי. חנ
 גס מתבארים ובה רבב׳׳ח, בדברי המאמר בהלבשת ה׳ באות

לכן. קודם עוד במאמר המובאות הבחי׳ שארי

ל רייש ופיי טייעא כ  בתרא בבא עי״ש ישמעאל. סוחר מקום ג
 ובמקומות דרבב׳׳ח, באגדתות ע״ב) (עג

 ועתה כך. רשב׳׳ס שביאר בש״ס רבים

 בחינות ב׳ זה ישמעאל׳ ש׳סוחר מבאר
׳סוחר׳ ואמונה. תפלה - כאחת הכלולים
תפלה. בחי׳ ו׳ישמעאל׳ אמונה, בחי׳

 בבראשית כתיב עניך. אל הי שמע כי

 ע״י הגר שנתגרשה לאחר יא) (מז,
 הנך ה׳ מלאך לה ויאמר וז״ל: שרה,
 ישמעאל שמו וקראת בן וילדק הרה

 אונקלוס ותרגם עניך: אל ה׳ שמע כי
 הא דה', מלאכא לה ר^ואמר (שם):

 ותקרין בר, ותלדין מעדיא את
ה׳ קביל ארי ישמעאל, שמיה

 לה אמר (שם): הרמב״ן וכתב צלותיך.
 מעצמו ואברהם עניה. אל אלקיס שמע כי ותזכור כן, תקראנו שהיא
 דאיתא נאה, רמז מצינו הדברים ובקשרי ויעננו. אל שישמע כן, שמו קרא

 ודווקא נשמעת. תפילתו בתלוס, ישמעאל הרואה ע״ב): (נו בברכות
ודו״ק. לא בעלמא מייעא אבל אברהם, בן ישמעאל

י כ כ א ך ו תי ע ט  עוד נראה תשל״מ): הנחל(תמוז מבועי צקוצז ומובא שורק. נ
 הכתוב בענין ג׳, באות שביאר במה ז״ל רבינו דברי ולקשר לבאר

 ע״י וכו״, ׳אשרקה כמ״ש הגאולה בחי׳ שהוא שורק׳, נטעתיך ׳ואנכי הנ״ל
 מבאר כאן) (המובאות ובהשמטות הצדיקים, עצת ע״י אמת׳ זרע ׳כלה

 שענין ונראה מוחין. תלת הצדיק של השכל טיפי על רומז ׳שורק׳ שתיבת
 והוא ממש, אחד ענין הס הגאולה, וענין הצדיק של השכל טיפי קבלת
 ערכם וכו׳, המשפטים ׳ואלה הפסוק בפי׳ להלן בדבה״ק המבואר ע״פ

 החכמות כל יתגלו שלעתיד הגאולה, בחי׳ זה ערוך׳, כשולחן לפניהם
 היא הגאולה ענין שכל הרי ע״כ. דעה׳ הארץ ׳ומלאה כמ״ש ערוך, כשולחן

 שהם הצדיק של השכל טיפי בחי׳ עצמו שזהו והדעת, החכמה התגלות
 הנולד המשיח בביאת בשלימות יזכו שזה ודעת, בינה חכמה מוחין, תלת

 מתניו אזור צדק ׳והיה המוב״פ הכתוב נאמר (שעליו ורות בועז מיחוד
 שיזכה אז האמת הצדיק יהיה הוא כי בתרגום), וע״ש חלציו׳ אזור ואמונה

 ישראל כל אליו יתקרבו ואז זה, במאמר המבוארים התיקונים לכל בשלימות
 אז ויקבלו דקדושה, נישואין בחי׳ עצמו שזהו הקדושות, עצותיו בדרך וילכו

 עד כידוע, עיטין התרי״ג בכלל כלול שהכל סתימאה, דעתיקא אורייתא
 בחי׳ שורק׳, נטעתיך ׳ואנכי בחי׳ בעצמו שזהו דעה, הארץ כל ימלא שעי״ז

 של השכל טיפי אז לקבל שיזכו מה עצמו שהוא ׳אשרקה׳, בחי׳ הגאולה
 מוחין. תלת טיפין תלת שורק, בתיבת הנרמז משיח, בחי׳ שיהיה הצדיק

א1ד1ד א. ו ע  קי״ז בתו׳ מבואר הנה לז): (ז, מלך מעדני בספר ומובא טיי
האמת, וגילוי השקר ריחוק בחי׳ הוא אליהו התגלות שענין

 שאליהו נמצא עיי״ש. לעד׳ תיכון אמת ׳שפת יקוים אליהו יבוא וכאשר
 ועפי״ז כנ״ל. תפילה בחי׳ שהוא האמונה מתגלה שעי״ז אמת, בחי׳ הוא

׳אידמי בלשון אליהו כשנתגלה בחז״ל פעמים כמה שמסופר שזהו לרמז יש

המתרגם

 מלאך לה ואמר
 ותלדי הרה הינך ה/
 שמו את ותקראי בן,

 וקיבל שמע כי ישמעאל,
תפלתך. את ה'

 ילכו ׳צדיקים כמ״ש וכו״, זכה לא וכו', ׳זכה כוסות, שני בה יש
 עת. ובכל יוס בכל אמיתיות שלימות לעצות לזכות כדי אמיתיים, וכשרים צדיקים הרבה לשמש צריכין כן ועל בס׳. יכשלו ופושעים בס

ח ל ובתינה מידה בכל וז״ל: אמת, כולה היא כאשר רק הקיימת העצה שלימות בענין יז) ד, הגר ונכסי הפקר (חו׳׳מ בליקו׳׳ה וכתב אמת. זרע כ
השקרים כל כי האמונה. עולה ידס שעל העצות שלימות עיקר וזה לאמיתו, באמת שיהיה צריך העצות, שס ועוברים שנמשכין

 בכולם ית׳, מעבודתו האדם את ומרמין ומבלבלין ומעכבין שממעין והמעכבים, והמניעות והבלבולים ההמעאות מיני וכל הרמאות וכל
 מתקיים אינו מתתילתו, אמת בו שאין שקר ׳כל כשרז״ל האדם, את ולרמות להטעות כת בהס היה לא לאו אס כי אמת, בהס יש

 מאד, רעות עצות מהס נצמתיס בתינה, באיזה מהאמת שנוטים השערה בתוט אעפ״כ אבל הרבה, אמת בהס יש ולפעמים בסופו׳.
 ישר, דרך באמת הוא הדרך שהתתלת מוות׳, דרכי ואתריתה איש לפני ישר דרך ׳יש בבתי׳ ר״ל, עולמות משני ת״ו האדם את המאבדין

 אמת, כולה כשהיא רק היא העצה, שלימות עיקר כן ועל מוות. דרכי אתריתה כן ועל העצה, ומהפך מהאמת נוטה ואתרית בסוף אבל
 באמת. התפץ משכיל לכל ומובן ברור זה וכל הבתינות, בכל סוף ועד מתתילה אמת שתהיה היינו אמת׳, זרע ׳כלה בבתינת
ה גהיי הוא ישמעאל פל ת הוא שהעטיפה ומה בטלית, מעוטף כשהוא שמתפללין מה מובן הנ״ל לפי י): בפל״ח(ז, דייק וכד. ה

בא עי״ז כי מצרים, ליציאת ציצית פרשת סמיכת ממילא מובן זה, במאמר שמבואר ממה הישמעאלים. כעטיפת
 אתרי תתורו ׳ולא ציצית בפרשת שכתוב מה וכן תס, בני אדמת הוא מצרים כי וגס כנ״ל, מצרים בתי׳ שהס הגליות מכל הגאולה
 מזה. להציל מסוגל ציצית כי מד), מנחות (עיין רז״ל שאמרו כמו ניאוף׳ זו עיניכם, ׳ואתרי אמונה, פגס בתי׳ מינות׳, זו לבבכם,

 עטין, התרי״ג כלל שהס דקדושה העצות לקבל זוכין ציצית ע״י כי מצוותי׳, כל את ועשיתם תזכרו ׳למען טו) (במדבר שכתוב וזה
 מלשון דקדושה נישואין, בתי׳ היינו לאלוקיכס׳, קדושים ׳והייתם בפנים. כמבואר לזיכרון שמסוגל ואמונה לתפילה זוכין ועי״ז

כנ״ל. היינו וכו״, מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכס ה׳ ׳אני ז״ל. הקדמונים שפירשו כמו קידושין,

הנחל ילקום
 כטייעא, דווקא והיינו בפנים), (כמובא ישמעאל סוחר שהוא כטייעא׳, ליה

 אליהו. בחי׳ שהוא אמת ע״י שמתגלה אמונה, תפילה בחי׳ שהוא
ל א ע מ ש א י היי הו ה. ג תפל  יש תשל״מ): (תמוז הנחל מבועי צקוצז ומובא ה

׳כי המאמר בסוף לקמן המבואר על לכאורה להתפלא
ארי ותרגומו ענייך׳ אל ה׳ שמע ׳כי כמ״ש התפלה, בחי׳ הוא ישמעאל

 שהאדם התפלה שעצם לומר רבינו כוונת דהרי צלותיך׳, ית ה׳ קביל
 שהוא כביכול השי״ת על הוא הרמז והרי ישמעאל, בשם נקראת מתפלל
דברי ע״פ מתבאר כ״ז אך התפלה. עצם על ולא התפלה, שומע

 הכהניס אל אמור ב׳ תורה על המיוסד ג) ד, נחלות (יו״ד ז״ל מוהרנ״ת
 תפלה בחי׳ אמונה כי האמונה, ע״י הוא התפלה שלימות ׳עיקר וז״ל
 המבואר (הוא בצלו׳ ׳פרישן ותרגומו אמונה׳ ידיו ׳ויהי כ״פ כ״ש

בכל שלימה להיות צריך והאמונה בו), עוסקים שאנו זה במאמר
 שיהיה שצריך שכמו היינו וכו׳. שלימות להתפלה אין זה ובלא הבחינות,

 ובידו ומשגיח, מושל ומנהיג הכל בורא שהוא בהשי״ת שלימה אמונה לו
 להאמין בעצמו, אמונה לו שיהיה צריך כמ״כ וכו׳, כרצונו הטבע לשנות

 כל של ודבור דבור כל ומקשיב ומאזין שומע שהשי״ת שלימה באמונה
 כל תפילת שומע ית׳ הוא כי שבגרועים, מהגרוע אפילו מישראל אחד
 בתפילתו באמת פועל כן בזה, שמאמין מה שכפי ועי״ש וכו״. פה

 ח״ו ולהיפך שצריך, מה לו ומשפיע תפלתו ומקבל שומע שהשי״ת
 ומבואר ח״ו, ולהתקבל לעלות בתפלתו כת אין הזאת, האמונה בהעדר

 מאזין שהשי״ת שם על ׳ישמעאל׳ בשם התפלה שנקראת מה שפיר
 שהמתפלל מה כפי בזה, תלוי התפלה שלימות עיקר כי התפלה, ושומע
 התפלה ענין כל ולכן ית׳. אצלו ומתקבלת עולה שהיא בתפלתו מאמין
ומתקבלת. עולה באמת היא בעצמו ועי״ז והתקבלותה, עלייתה ע״ש מכונה



לג נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

”, י  הלא עיניף י
 ברחמיף זכני לאמונה״.
ה מונ א ה ל ש  הקדו

ת מו ל ש ת ב מ א  ב
 ״כל הטוב. כךצונף
 שקר אמונה, מצותיף
 שמע יי עזרני. רדפוני

 אל האזינה תפלתי,
 ענני באמונתף תחנוני,

 מקרא ויק.ים בצךקתף״.
 שמים ״ויודו שכתוב

 אמונתף אף יי, פלאף
 ונאמר קדושים״. בקהל

 עמו והפרי ״ואמונתי
 קךנו״. תרום ובשמי
 אשמר ׳ץעולם ונאמר

 נאמנת ובןיתי הפרי לו
 אפיר לא והפרי לו,

 אשקר ולא מעמו
 יי הסדי באמונתי.

 לדור אשיךה עולם
 אמונתף אודיע ודור
 עולם אמךתי כי בפי,
 תכין שמים יבנה הסד

 אלהי יי בהם. אמונתף
 חסין כמוף מי צבאות

 סביבותיף״. ואמונתף ןה
 שכתוב מקרא לנו וק.ים

 לעולם, לי ״וארשתיף
 בצדק לי וארשתיף
ט שפ מ ב ד ו ס ח ב  ו
 וארשתיד וברחמים,

 את וןדעת באמונה, לי
 אלהי יי, תעזבני אל יי,

 חושה ממני, תרחק אל
 תשועתי, אתי לעזרתי

 אמן לעולם יי ברוף
תואמן״ קו״ לי עג). (

ר ח ו  לשון כל לד): מג, פירש״י(גראשיה וכן סחור. סחור מלשון ס
 אחר ושוכנים שמחזריס שם על וסחורה, סוחרים

 ישמעאל, סוחר ישראל(פי״ח): נהפארת המהר״ל ניאר וכן פרקממיא.
מסנג סוחר שהוא אין כל ו הסחורה. וקולה ולרוחנה, לאורכה ה

תך מונ א ו ו תי כו כי ׳שפור ס
 מקיף נחינמ שחור׳

 א׳) (נאות לעיל נמאמר כמונא ושוכב
 ׳ואמונתך כמ״ש אמונה׳ כחי׳ ׳עיגולים

 זה. פםוק ככיאור ועי״ש םכיכומיך׳,

ת ש ר פ ך ו פי אמתך. על כנ
 למוכא שייכת זו השמטה

שהמילה מכאר ורכינו ד׳, כאות לעיל
 וראה ודו״ק דקדושה׳, ׳זיווג ולשון ׳ציצית' לשון אופנים, ככ׳ משמשת ׳כנפיך׳

 כקנה ממש מכוון עולים רכינו של הפנימי פירושו והן הפשט פירוש הן כי

 נחי חמומה נעמי לה ומאמר א-ט): (ג, כחת וזלשה״כ יא). אחד(כלל
 מדעמנו נעז הלא ועמה לך: יינוג אקר מנוח לך אנקש הלא
 הלילה: השערים גרן אח זרה הוא הנה גערומיו אמ הייח אקר

 לאיש מודעי אל הגרן דרדמ עליך שרנלמיך ושרנמ וסכמ ורחצמ
 אקר המקום אמ וןדעמ נישכנו ויהי ולשמומ: לאכל פלחו עד

 אשי אמ לך עיד והוא ו'שכנמ מרגלמיו וגליח ונאח שם ושכנ
 הגרן ומרד אעשה: אלי מאמרי אשר כל אליה ומאמר מעשין:

לנו ויישנ ו.ישמ נעז ויאכל חמומה: צומה אשר ככל ומעש

 בחינת והוא צלותיך. ית ה׳ קביל ארי
 סחור מלשון סוחר, וזהו בנ״ל. אמונה
 בחינת שהוא מקיפים), (בחינת מחור

 פט). (תהליס םביבותיך ואמונתך כנ״ל, אמונה

אמתך, על כנפיך ופרשת ג) (חת וזהו

ך ת נ ו מ א  אלקומו מידמ הוא כי ככיאה״ל(ז): וכיאר סכיכותיך. ו
 ממידח למעלה כניכול וסוננמ המכמרח ימנרך,

 שלצמצום שאע״ס הציציח. של והלנוש הסינונ היא שהיא החכמה,
 דייקא נהם אנל כידוע, החפילין של המוחין גוף כנגד יחשנו

 של עשרה השלוש מידה נחגלה
 הנ״ל יוסף נשכס אשר החפילה

 כל משאר שזכה כ׳מ׳יס], [ש׳פכי
 של היחוד חכליח ושס כנ״ל. אחיו
 שאי עד הנ״ל, והאמונה האמח עצח

ניניהם. כלל ולהנדיל לחלק אפשר
 היא נעצמה, והחפילה האמונה כי

 כל על העולה העצה עיקר היא
 שיהיו נאופן להצדיקים, ההחקרנוח ע״י דור נכל שזוכים העצוח

 שננגלה. שנהחורה העטין חרי״ג ידם על לקיים ניכולח
ת ש ר פ ך ו פי  רוח יג): ז, פשח כליקו״ם(או״ח וכתב אמתך. על כנ

 כנפיך ׳ופרשח נרוח שכחונ כמו ציציח, נחינח היא
 שהוא משיח, מלכוח שהוא דוד, ממנה יצא רוח כי אמחך׳. על

 מוחי שהם ציציה, נחינח שהיא דקדושה, מלכוח שלימוח עיקר
 עיקר זה ידי שעל אמונה, נחינח שהוא דקדושה, המלכוח
ת דוד. נן משיח ידי על שחהיה הגאולה ש ר פ ך ו פי  על כנ
ך ת מ  'כי וגו" 'ופרשת פשוק כשוף שכחונ וזה ט): (ז, נפל״ח וכתב א

כנ״ל. הגאולה נא ונו׳ הציציח ידי על ני אחה', גואל

ערכים
וכינויים

מקיפים
 השכל, אצל מקיפים יש

 להשכל נכנס שאינו היינו
כא). (ליקו״מהאנושי פנימי

 של המחיצה הם מקיפים,
ז). ח״ב (ליקו״מהשכל

ת רו  דהיינו המקיפים, או
 מה ולהבין להשיג שזוכה

 ומבין משיג היה שלא
יט). תוכחה (ליקו״עמתחילה

 משם הוא מקיף אור כל
 סודו מקיף כל כי (...)אהי״ה,
 כל מקיף שהמלכות בבינה,
מקיף). (קה״י,העולם

 גדול יותר הוא מקיף אור
 יכולת לו שאין פנימי מאור

 מרוב בכלי עצמו לצמצם
 לאדם השומר והוא בהירותו,

 בו, יתאחזו שלא המזיקים מן
 מהרשעים, שגנזו האור והוא
 משה שלקח האור והוא

 בני שהתנצלו והוא בחטא,
 האור הוא עדים ישראל
מקיף). אור (קה״י,הלז המקיף

פחצי וןהי ומיכןכב: מרגלתיו ומגל בלט ומבא הערמה פרןצה ליכןכב
ף ופרטמ אמתף רומ אנכי ומאמר אמ מי ויאמר מרגלתיו: שכבמ אשה והנה וילפמ האיש דמרד הלןלה  אמה: גאל כי אמתף על מפ

 אמר וז׳׳ל: בועז, של קדושתו גודל בדבר ע״ב) (יט בסנהדרין ואיתא נישואין. לשון והוא במלימך, לכשומי בגדך כנף כנפו. ופרשס (שם): ופירש׳׳י
 של ענוומנומו יופף של תוקפו ופירש״י(שם): ליש. בן פלמי של ענוומנומו בועז של הוקפו בועז, של ענווהנוהו יוסף של הוקפו יוחנן, רבי

 לפי עושה שאדם שם, לו שאין דבר ענוה, שם. לו ויש וחמור גדול דבר מוקף, שבבועז. וקטן קל כדבר יוסף של גדול דבר כועז.
 (עי״ש בועז ועצת נעמי, עצת בתי׳ הצדיק׳ ׳עצות ענין הן בהם, מתבארים במאמר המובאים רבים עניינים כיצד וראה ובפירושיהם, אלו בפס׳ ועי׳ חומו.

 לך יגיד והוא עצה ממנו ותשאלי ופירושו, וכו״, לך יתוי והוא עיטא מיניה שאילה ׳ותהא שתרגם תעשין׳ אשר את לך יגיד ׳והוא המילים על בתרגום
 שיצא דוד בן משית הוא הגואל בתי׳ הגאולה, תבוא שעי״ז ואמונה אמת התתברות היינו לאיש׳ אשה ׳הושוו בתי׳ דקדושה, זיווג ענין הן ודו״ק), וכו׳,

לא). (תיקון בתיקו״ז כדאיתא הברית שמירת בתי׳ ובועז ע״ב), (ו׳ בברכות כדאיתא תפלה בתי׳ רות ענין והן מהם,

הנחל• יליקוט
ת ש ר פ ך ו פי  בתינת וזה מז): ד, גילוח (יו״ד בליקו״ה וכתב אמתך. על כנ

 אור גם כי כנ״ל. האמונה המשכת עיקר ידם שעל ציצית,
מי מבתינת נמשך הציצית  בינה, בבתינת שהיא הקדושה המקוה מי
 בתינת שהוא הגן׳, את להשקות מעדן יוצא ׳ונהר בבתינת דאתי, עלמא

 הארבע בתינת זה ראשים׳, לארבעה והיה יפרד ׳ומשם המקוה. קדושת
 דקדושה הזיווג כי כנ״ל, היינו האמונה, המשכת עיקר ידם שעל ציציות

 שמבואר כמו אמתך׳, על כנפיך ׳ופרשת בתינת ציצית, בבתינת הוא
 משם כי תתלה, במקוה טבילה צריכה כן ועל בסופה, הנ״ל בהתורה

 לארבעה והיה וכו׳ מעדן יוצא ׳ונהר בבתינת הציצית, אור נמשך
האמונה. שלימות עיקר זה ידי שעל ראשים׳,

ת ש ל פ ך ו פי ך על כנ ת מ  נאמר תשל״מ): (תמוז הנחל מבועי צקוצז ומובא א
 שהוא הברית, שמירת לענין אמתך׳ על כנפיך ׳ופרשת ברות

לאמונה וזוכין האמונה, בתוך האמת מאיר ידו שעל דקדושה, זווגא בתי׳

חכמה מיליואי
ל ח ו  וע״פ ציצית', ׳מצות סוד על וסובב הולך זה מאמר סחור. סחור מלשון פ

ישמעאל׳ ש׳סוחר ללמדינו בא שרבינו שמלבד עוד, לרמוז אפשר הדבריס קשרי
 עמיפת דרך נלמדה ׳ישמעאל׳ ממנהג שדייקא נפלא מה הרי ותפילה, אמונה בחי׳

 פירשו עטיפתו, שדר ח): (או״ח במור ואיתא ומקיפיס. סחור סחור בחי׳ הציצית,
 חכמה(שער בראשית ומובא גמורה. עטיפה שהיא ישמעאלים כעטיפת הגאונים
 והמצוה האדם, מתעטף שבה מצוה היא ציצית מצות הנה ו): הקדושה,

 כוונת ובענין (...) קדושה. מוסיף ולכך שביביו, מכל מקיפתו בקדושתה
 מצוה באור המתעטפת היא שהנשמה לכוון ראוי בציצית׳, ׳להתעטף הברכה

 תתעטף כן גס למעלה שהיא הנשמה ששורש למעלה, בין למטה בין זו,
 צריך העיטוף, אופן הנה א): הציצית (שער בפע״ח איתא ועוד זו. מצוה באור

 ערביים, ועטיפת אשכנז בני שנוהגים וכמו ישמעאלים, כעטיפת שיהיה
 גרונם שביב הטלית של הב׳ קצה וכורכים בטלית, ראשם מעטפיס שהם

א׳. לצד כולם הציצית ומתזיריס וצווארה,
 ענין שכל דבה״ק מצרופי ומובן כמוב״פ. ישראל אלץ כחי׳ תפלה נשים

 הוא הלתס שהעדר בפנים המבואר ענין שזהו הרעב, בעת ישראל מאיץ שיצאו על שנענשו מה ענין שזה זה, ענין על שובב רות מגילת של המעשה
נפגם פגה״ב ע״י אבל והפרנסה, הלתס השפעת הוא שעי״ז וגשמים, תהומות בתי׳ שהם והנשים, ההשגתה ונתעלס האמונה נפגם שעי״ז פגה״ב, ע״י

בגין לתמא, להון לממן ישראל בית עמיה ית ה׳ דכר ׳ארוס המתרגם ותרגם למס׳, להם למת עמו את ה׳ פקד ׳כי א) (רות בפסוק שכתוב וזהו זה. כל
 האמת מאיר שעי״ז כידוע, הברית שמירת במי׳ מוקפא, בו בועז כי היינו תשידא׳. בועז הוא ה׳, קדם דצלי ובצלותיה נגידא דאיבצן זכותיה

 וגשמים, תהומות במי׳ שהם ומפלה אמונה ע״י באים ההשפעות כל כי לתם׳, להם למת עמו את ה׳ ׳פקד ועי״ז כראוי, למפלה וזוכין והאמונה,
 היה ידו שעל כזה, צדיק בדורם שהיה מתמת מא״י, ביציאתם נענשו זה שמתמת ואפשר בפנים. כמובן אמת בתי׳ שהוא הברית בתיקון תלויים והס

 ממנו התרתקו אלא כן עשו לא והס עצתם׳, בדרך וילך לצדיקים התקרבות ע״י אלא לאמת לבוא ׳וא״א בזה״ל ג׳ באות וכמוב״פ הכל, לתקן אפשר
 דקדושה נשואין בשי׳ שהוא בועז, אל והתקשרו שהתקרבו ע״י התיקון כל היה רות עם נעמי כששזרה אש״כ ובאמת נענשו. לכן מא״י, ויצאו ביותר

 הגאולה בתי׳ זה שורק נטעתיך ׳ואנכי הכתוב בענין ג׳ באות המוב״פ שהוא הגואל נולד זו התקשרות שע״י רות, מגילת כל שובב זה שעל כמוב״פ,
 כלה בתי׳ זה המשפטים, ׳ואלה הפשוק בפי׳ ה׳ באות וכן עיי״ש, וכו״ הצדיקים עצת ע״י אמת, זרע כלה ע״י מה, וע״י וכו׳, להם אשרקה כמ״ש

 עי״ז המוב״פ, וכו״ כנפך ׳ופרשת ענין שהוא ורות, בועז נשואין שע״י ענין וזה וכו״. הגאולה מלוי ובזה וכו׳ צדיקים לעצת שזוכה וכו׳ אמת זרע
 בשי׳ שהוא בועז, בתי׳ הצדיק אל ונשואים המתקרבים ישראל כלל על שסובב שורק׳, נטעתיך ׳ואנכי הנ״ל בפסוק הרמז שזהו ואפשר הגואל. נולד
ת רו״ת. כמספר עולה שור״ק וזהו כמוב״פ, אמת׳ זרע ׳כלה ש ל פ ך ו פי ם וכוי כנ פי שה ה. כנ  טעם שורש מובן מזה ו): (ז, בפל״ח וכתב מצו

ג׳ ש״ק אברהם במגן ת׳ שימן ציצית הלכות (ועיין הנישואין אתר עד הנ״ל) השמלה בתי׳ (שהוא מצוה של טלית לובשין אין רוב שע״פ המנהג
מטלית מופה לעשות שהמנהג הרוקת בשם שמובא וזה וכו״, בטלית ראשו מכסה היה לא אשה נשא שלא שבתור וכו׳ בקידושין ׳משמע שם שכתב

המאמר). בסוף וכמבואר דקדושה זיווגין בתי׳ הס ציצית מצות כנפי כי היינו וכו״, כנפיך ׳ופרשת שם על



ערכים
וכינויים

/ זיווג
דקדושה זיווג

 הוא דקדושה זיווג
 ואל לצדיקים התקשרות

 זה השי״ת, ואל התורה
 דקדושה. מדעת נמשך

 נמשכים עבירה של וזיווגים
מג). (ליקו״מדקליפה מדעת

 בחינת הוא התפלה תיקון
 ענין (ליקו״ה דקדושה זיווג

ב). ג, דסידרא קדושה

 דקדושה, נישואין בחי׳ עיקר
 העולמות כל שיתקשרו כדי
 העוה״ז גם לקשר דהיינו יחד,

 םטרא בחי׳ שהוא השפל,
 העולמות כנגד דנוקבא,

 אליו ג״כ לקשרו העליונים,
 כראוי דקדושה זיווג ע״י ית׳

ב). פו״ר (ליקו״ה

 אחרא, וםטרא זנות של זיווג
 וםופו וחיבור אהבה תחלתו
 אבל כנ״ל, ופירוד שנאה

 שגם צריך הזיווג קדושת
 כמו מקושרין יהיו כך אחר

א). כתובות (ליקו״הבתחילה

 דקדושה זיווג ידי על
 האמונה, עם הדעת מתחבר

 הדעת שלימות עיקר שזהו
יא). ב, נדה (ליקו״ה

 אל הנמצא שפע הוא הזיווג
 אבא שהם והבינה, החכמה
 ומל׳ בת״ת או עלאין, ואימא

 שהוא תתאין, ואימא אבא
ב). ו, נערב (אוריחודם םוד

 כמעט זיווג שנאמר מה כל
 הוא זיווג המקומות, בכל

 חםדים הה׳ שיתחברו זה
 ואז למחקם, הגבורות עם
 (ספר בשלום העולם כל

לו). תהלים הליקוטים

 כדי הוא הזיווג תכלית
 אל ומזון חיות להוריד

 בעת מוכרח שהוא העולמות
 להם, וצורך העולם בריאת

 מוחין) (נ״א כח לתת וגם
 ויולידו שיזדווגו לזו״ן,

 נבראו שכבר ישנים נשמות
 ולחזור עולם, בריאת בעת

א). טו, (ע״חלחדשם

 מיתוק, נקרא זיווג בחינת
 על הגבורות מתבםמים כי

מתוק). (קה״י,החםדים ידי

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע לד

 שמטין חיוון ודאי שמע, אמרי! ישראל כד“ וז״ל; ע״ג), כה י, גפיקו״ז(היקון אפ5מו מצוה׳ ׳כנפי לשון מצוה. כנפי שהם דקדושה ציצית
סכהון דאיממר מצוה, ככנפי אמר, כאן נדפייהו. דכרי א דאיהו כה', פכסה אשר נשומך כנפות ארנע ׳על כג) ( מונ  דמעיל נ

 הוי״ה ישראל ׳שמע לנןכל קשרין, ה׳ ואינון מצוה. כנפי לנןכל אינון המעיל שולי וקשרין, חוליין לנןכל אינון ורימונים דפעמוניס האפוד,
ודא כ׳אחד׳. שלקא דנימנא דקלא ׳אחד; כחושכן חוליין, י״ג מאליו. מנגן דהוה דדוד דכינור נימין ה׳ ל^כל דאינון הוי״ה׳, אלקינו

שטר, לכל וקשרין, חוליין כין ח״י

 הוא מצוה, כנפי שהם הקדושה ציצית כי
דקדושה. זיווג כחינת והוא הברית, שמירת

 ישא הן כ) (פגי הנביא הגי ששאל וזהו
 בכנפו ונגע בגדו בכנף קודש בשר איש
הלהם, העדר הברית פגם כי הלחם, אל

ם ג ת פ רי  וביאר הלחם. העדר הב
 ע״י יד): (ז, ליקו׳׳מ בקיצור

 ובמי פרנסה. לו אין הברית פגם

 לתיקון שזכה שיוסף כתב: (ז) הנתל
 הארץ. לכל מפרנס להיות זכה הברית
 עיקר ד-ה): (כט, בליקרמ ואיתא

 ע״י הוא יתברך, להשס ההתקרבות
 בתי׳ שהוא מורת, בלי פרנסה תלוי ובזה כנ״ל, הברית תיקון
 במירתא שהוא פרנסה כי (...) השמים׳. מן ׳לתם מז) (שמות

 תיקון שהוא הכללי, תיקון תיקן שלא מתמת הוא ובכבידות,
רכי הברית, ה  רדיף עניות דנהמא פירורין דזרק ׳מאן רמד) פנתס (ז

דמותא׳. פירורין דזרק מאן שכן כל אבתריה,

 בתסד ׳והוכן איהו ודא ע״ב. סלקין
 דאתעמף מאן כל ע״ב. ׳תסד׳ כסא׳,

 אתקין כאילו דמצוה, בעימופא
 ואינון הוא, בריך לקודשא כורסייה

 אנפין ארבע תד לכל יאקדונק״י,
 ותמניא ס״ד, סלקין גדפין, וארבע
 ופירש ע״ב. סלקין יאקדונק״י, אתוון

 מיגונא דקצא לממה. להאיר כדי גדפייהו. שממין (שם): מדבש המתוק

 עלה המלך דוד של הכינור של הניגון שקול כמו באשד. שלקא
שמע. דקריאת ׳אתד׳ במלת קולו להגביה צריך כך לילה, בתצות

ף קודש בשר איש ישא ד!ן פו ונגע בגדו בכנ כנ הלחם. אל ב
 מבאר ועתה דקדושה, לנישואין מרמז ש׳כנף׳ רבינו ביאר הקודם בד״ה

הפשע ע״ד והנה עניות. שעונשו דקליפה, נישואין בתי׳ ׳כנף׳ יש שזלע״ז
אין כן ועל כלל, בהן בקיאים שאינם וגילה ומהרה מומאה בהלכות הכהנים את ובתן בדק הנביא ותגי השני, ביהמ״ק בניית כשהתתילה נאמרה זו נבואה

 ה׳ אמר כה לאמר: הנביא חגי ב!ד ה׳ דבר היה לדריוש קתיס בקנת לתשיעי וארבעה בעשרים י-יד): בתגי(ב, וזלשה״כ לרצון. עולה קרבנם
 [אל שמן [אל ה!ון [אל הנזיד [אל הלחם אל בכנפו ^עע בגדו בכנף קדש בשר איש ושא הן לאמר: תורה הכהנים את נא שאל צבאות

 חגי רען וכומא: ראירנרו הכהנים רענו הוכומא אלה בכל נפש כומא וגע אם חגי וייאמר לא: רארנרו הכהנים רענו הוקדש מאכל כל
 שאל נא. שאל המצו״ד(שם): ופירש הוא: ^מא שם וקריבו ואשר ודיהם מעשה כל [כן ה׳ נאם לפני ה;זה הגוי [כן ה;זה העם כן ויאמר

 ונבלה. כשרץ הטומאה מפני מובדל בשר בגדו בכנף איש ישא אם הנה ישא. הן בגלותם. שכחו לא אם התורה, דיני הכהנים את עתה
 הנביא. תגי מוכיתם ועתה עי״ש, טעו ובאמת לא. ויאמרו וכו׳. שני א״כ ונעשה הלחם, אל נגע לטומאה, ראשון שהוא כנפו, עם בכנשו. ונגע

הדבר כפל הזה. הגוי וכן התורה. את יודעים שאינם רואים, שאתם כמי הזה העם כן הנה כמתרעם, אמר הכהנים על הזה. העה כן
ואשר ידיהם. מעשה בכל הם טועים כן בזה, שטעו כמו ידיהם. מעשה כל וכן מאתי. הנתונה התורה בדברי ר״ל לשני. שונות. במילים

 לכהנים תגי ששאלת לרמז אפשר המאמר ובקשרי ולדעת. ללמוד לב יתנו לא אם לטמא, נחשב במזבח שם יקריבו אשר ומעתה שם. יקריבו
 ה׳), (באות לעיל המובא ערוך׳ כשולתן לפניהם ערכם וכו׳ לומר תלמוד מבינים, ואין לומדים התלמידים שיהיו ׳יכול כענין שמועתם, לכוון בכדי היא בהלכות

 המזמתה עשותה בביתי לידידי מה וז״ל: לברית, כינוי הוא קודש׳ ש׳בשר מו) (יא, בירמיה עוד ומצינו ודו״ק. הברית, וקדושת מהרה בהלכות ובפרט
יעברו קודש ובשר בביתי. עוד לבוא סגולתי לעס מה בביפי. לידידי מה ופירש״י(שם): תעלזי: אז רעתכי כי מעל[ך !עברו קדש ובשי הרבים
וכן קדישא. ברית ביה דחתיס קודש, בשר ע״א): ת בזהר(בראשית, איתא וכן לי. מקודשים היו ידה שעל מבשרם, ביטלו המילה אף מעליך.

 ׳ומבשרי ביה דאתמר קודש בשר זכו אס בתיכם׳. רעבון ׳שבר אתמר ועליה ׳שבר׳, בהיפוכא ׳בשר׳ להאי ע״ב): מא יט, בתיקו״ז(תיקון איתא
 במיכה. רעבון שבר מזון. שפירושו שבר. מדבש(שם): המתוק ופירש ב׳שבר׳. לון אתהפך ׳ברית׳, אות ׳בשר׳ בהאי נטרין לא ואס אלוק׳, אחזה

זכו אס קודש. בשר זכו אס עצס. בו ואין בשר כולו שהוא לפי ׳בשר׳ הנקרא היסוד בחינת הוא ויוסף לביתם, מזון להס נתן שיוסף
הלתם׳. העדר הברית ׳פגם בסמוך רבינו בדברי כמובא קודש׳. ׳בשר היסוד נקרא אזי ברית אות את לשמור

חכמה מיליואי
י פ נ ה. כ הנפש, מלבושי הס המצוות כי הענין (פ״ה): תורה באור וכתב מצו

 ׳כנפי נקראות ולכן השכינה, מפני ליהנות וזוכה מתענג שבהם
 יונה ׳כנפי פשוק על מט) (שבת טומנין במה בפרק רז״ל שאמרו כמו מצוה׳,
 מה לך לומר יונה, לכנפי מצוות נמשלו ׳למה סת), (תהליס בכסף׳ נתפה
 ׳ולא שכתוב כמו מלבושים, מלשון הוא וכנפיים כו״. מגינות כנפיה יונה
 בגדיהם כנפי על ציצית להם ׳ועשו וכתיב ל), (ישעיה וגו״ מוריך עוד יכנף
 יזכה הנפש, מלבושי שהם המצוות כנפי שע״י כן גס ורמז מו). (במדבר וגו״

 מן ׳מציץ שכתוב כמו ציצית, מלשון שהוא השכינה, פני להשתכלות
ד׳ כולל מצוה שכל כנפות, ארבע על ציצית צריך ולכן ב). (שה״ש התרכיס׳

הוי״ה, שם נגד שהם מצות, תרי״ג כל כולל אתת שכל השם, של אותיות
הקדוש. בזהר שכתוב כמו רמ״ת׳, ו״ה עם זכרי שש״ה, שמ״י עם ׳י״ה
 זוכה בציצית, הזהיר ׳כל ע״ב) (מג מנתות במסכת רז״ל שאמרו מה והוא

אותו״. ׳וראיתם שכתוב כמו השכינה, פני לראות
מקום מבתי׳ האדם את ומעלין המרובה, את מתזיק מועט בבתי׳ הס

 ואביא נשרים כנפי על אתכם ׳ואשא בבתי׳ כנ״ל, ברתמים הכל נמתק ששם עולם, של מקומו בתי׳ הכבוד כשא לבתי׳ המקום, מן למעלה לבתי׳
 כנפי נשרים כנפי ע״י ועי״ז הציצית, עטיפת קודם אומרים שאנו ירתף׳ גוזליו על קינו יעיר ׳כנשר בשי׳ מצוה׳, כנפי דא נשרים כנפי אלי, אתכם

המקום. מן למעלה בתי׳ עולם, של מקומו לבשי׳ מקום מבתי׳ יתברך השם אליו שקירבנו אלי׳, אתכם ׳ואביא מצוה,
י פ נ ה. כ  דשטרא הגאוה בהם יתאתז שלא ושמירה תיקון צריכין הבגדים ח״ל: מצוה, כנפי נקראת הציצית מדוע א) ב, בגדים כלאי (יו״ד בליקו״ה וביאר מצו

 כי הנ״ל, מתאוה עלינו שמגנים מגינים, בתינת הס ציצית כי הבגדים, תקון שהם ציצית בתינת וזה ושלום. תש נאוף תאות בא שמשם אתרא,
 כנפי הס כי (...) תתשה׳. כנפיו ׳ותתת בתינת הנ״ל, מתאוה ומצילין המגנים כנפיס בתינת מגינים בתינת הס כי כמובא, מנאוף שמירה הס ציצית

התיקון. עיקר צריכין שם כי בהבגדיס, הציצית תולין כן ועל כנ״ל, לנאוף שמירה ציצית כי נאוף, מתאוות אומנו ומצילין עלינו המגנים הקדושה

שיה עצה יד). ז, ליקו״ט (קיצור פרנסה לו אין הברית פגם עייי # ותו

‘הנחל ייליקוט
י פ נ ה. כ  איתא כי ת): ג, ציצית (או״ת בליקו״ה כתב הציצית כת בענין מצו

 המובא בעטלירש הז׳ של הנוראה בהמעשה ז״ל רבינו בדברי
 התמישי הבעטליר של המעשה בשיפור שם ומובא המעשיות, בשפר
 קצת, שם והמובן המרובה. את מתזיק מועט מענין תטוטרת, בעל שהיה

 המקום. מן למעלה לבתי׳ קרוב הוא המרובה את משזיק מועט בשי׳ כי
 וכל מזה, למעלה זה המרובה את משזיק מועט בענין במינות כמה ויש

 קצת שמוך הוא אבל במקום, עדיין הוא המרובה את משזיק מועט בשי׳
 שהוא המרובה את משזיק מועט בשי׳ שיש עד המקום, מן למעלה לבתי׳
 מאד שמוך והוא המרובה, את משזיק מועט של זו מבשינה העליון קצה

 לבתי׳ מקום מבתי׳ לגמרי יוצאין ששם עד המקום, מן למעלה לבתי׳
 ׳משומוהי אשר להאילן לבוא יכולין זו בשינה וע״י המקום, מן למעלה

 מן למעלה עומד האילן זה אשר וכו״, ובענפוהי ברא תיוות כל תטלל
וציצית מאד. והנורא הנפלא הענין זה כל היטב שם עיין לגמרי, המקום

ם תרג מ ה

 ישראל כאשר
 שמע, קריאת אומרים

אי ד  הקודש תיות ו
 את ומורידות שומטות
 מקום באיזה כנפיהם.

 בכנפי זה, ענין מרומז
ת ם, של הטלי  מצו
 ארבע ׳על בהם שנאמר
ת פו תך כנ  אשר כסו
 שהטלית בה', תכסה

 האפוד מעיל כעין הוא
 שהפעמוניס הכהן, של

ם מוני הרי  מעיל של ו
ד פו א ד הס ה ג  כנ

ת ליו תו ם ה רי ש ק ה  ו
 המעיל ושולי שבציצית,

 הטלית כנפי כנגד הס
 והקשרים מצוה. של

 תמשה, שהה שבציצית
 התיבות תמש כנגד זהו

שמע שמע שבקריאת ' 
ה ישראל  אלקינו הוי״

, ה' ״ ד שהה הוי ג  כנ
ם תמשת תרי  של המי
 שהיה דוד של כינורו
גן  בתצות מאליו מנ

ה. ל לי ת ה ו לי תו ה  ו
 שלושה שהה שבציצית

שר, ם הס ע לי  עו
אתד' תיבת כתשבון ' 

 שקול שמע, שבקריאת
 ב׳אתד׳. עולה הניגון

 שיש מה של השוד וזהו
 התוליות בין ת״י משפר

תדיו, והקשרים  וכן י
 מארבעת צד לכל הוא

 שעולה הטלית, צדדי
 וזהו ע״ב. כמספר יתד
שוק שוד כן הפ הו  ׳ו

 ש׳תשד' כשא', בתשד
 כמספר כן גס עולה
 שמתעטף מי כל ע״ב.

 זה מצוה, של בטלית
 תיקן כאילו לו נתשב
 בשוד להקב״ה, כיסא
 (שהוא יאקדונק״י השה

 הוי״ה השמות שני שילוב
כאחד), כשממייחדים ואדנ״י

ת אתת שלכל  מהתיו
 וארבע פניה ארבע יש

ם,  ש״ד, עולים כנפיי
 זה לתשבון וכשתוסיף

 של האותיות ת' את גס
ק״י, השה קדונ א זה י

ע״ב. עולה

 בהיפוך 'בשר' מלת ^
ת תיו שבר', הוא או ' 

 רעבון 'שבר נאמר ועליו
 אזי זכו אס בתיכם'.

 קודש בשר נקרא הוא
 'ומבשרי בו שנאמר

 אינה ואס אלוק', אתזה
 הזה ה׳בשר' את שומריה

 אז 'ברית', אות שהוא
ל׳שבר', מ׳בשר' מתהפך



ם תרג מ ה

 בפירורים שמזלזל מי
 אותם וזורק הלחם של

 אזי צריך, שלא במקום
אחריו רודפת העניות
כל נזהר), שם (כמבואר

 מי בעניות שיענש שכן
 של בפירורים שמזלזל
ח, ת שהם המו פו  טי
רע,  אותם שזורק הז
 ׳כי בהם שנאמר בארץ,

 את בשר כל השחית
 או הארץ', על דרכו

 אותם זורק שח״ו מי
 נכר אל בבת או בנידה

 כל בזונה, או בשפחה או
 שמזלזל מי שכן וכל שכן

 התורה, של בפירורים
 ותגי האותיות קוצי שהם

 עליהם שנאמר האותיות
 בכתר המשתמש ׳כל

 מי שכן וכל יחלוף׳,
 התורה סודות שמוסר

 או קבלה סתרי או
 בראשית מעשה סודות

 של האותיות סתרי או
 לאנשים המפורש, השם

 ששולט הגונים, שאינם
 שהוא הרע, יצר עליהם

 שנאמר זונה אשה סוד
 אשה בעד ׳כי עליה
 לחם׳, כיכר עד זונה
 התורה, אלא ׳לחם׳ ואין
 אפילו אלא ׳כיכר׳ ואין

אחת. הלכה

 כנקודות הס ויו״ד
ש, השס של קדו  ה

 בכזית פירורים נקראים
ס ה ד ו ג ת כנ פו  טי

 מזלזל שח״ו שמי הזרע,
 וזורק הזרע בטיפות

 שאינו במקום אותם
 רודפת עניות אזי ראוי,

 ונד, נע והולך אחריו,
 הוא ׳נודד שכתוב שזהו
 ׳לחס׳ ואין איה׳, ללחם
 צווח והוא תורה, אלא
 מי יש איפה צועק והוא

ימצא ולא עליו, שירחם
עליו. שירחם מי

ר קו ה מ מ כ לה נחלנוכע מוהר״{ ז המשפטים ואלה ליקוטיח
ד ע שה ב ד זונה א  והולך הסוגג כפרק נזכר זה פס׳ לחם. ככר ע

 עכו״ה מחכמוה והן מפאווה, הן היצר, מפחגולופ השמירה גענין

 מרף1ל: כד-כו): (ו, כמשלי וזלשה״כ עי״ש. הנמש, עצומ נפי׳ ואפיקורשומ,
ה מסמד אל לכדה: לשון מסלקס רע מאשת ט  מרןיןף ואל בלבנף (

ה בעד כי בעפעפיה:  עד זוגה אן
 ירןרה נפש איש ואאמ לחם כפר

 אשה נעד ני המצו״ד(שה): ופי׳ אצוד:

 בא זונה אשה חמדח בעבור זונה.
 ישאל כי עד העוני, לרוב האדם

 אמריה בחלקח פצוד. לחם. ככר
יקרה שהימה עם הנפש, את מצוד

 נענין העושק זהר הניא יז) הקדושה, (שער פנמה ונראשיפ מעוון. ונקיה
 עניוח בארץ פירורין שהזורק שכמב מה בענין ברע״מ וז״ל: זה,

 דמזלזל מאן יי* ע״א) רמד (פנפש, מהימנא רעיא אמר אחריו, רודף
 שכן כל האי, איצמריך, דלא באחר לון וזריק דנהמא בפירורין

 בארעא, לון דזריק דזרע, דאינון דמוחא, בפירורין דמזלזל מאן
 הארץ׳, על דרכו אח בשר כל השחיח ׳כי ו) (נראשיש דאממר

 בזונה, או בשפחה או גכר אל בבח או בנידה לון דזריק או
קוצי דאינון דאוריימא, בפירורין דמזלזל מאן שכן וכל שכן כל

 ככר עד זונה אשה כעד 0 (משלישכתוכ כמו
 קשתו באיתן ותשב מע) (נראשיפ והבן. לחם,

 ובנין, אכהן ישראל, אבן רועה משם ובו׳
ובניו: יעקב התפלה בחינת

שח בעד ד זונח א  ג, שומפין (פו״מ נליקו״ה וכמנ לחם. ככר ע
ס ידי על הוא הפרנסה חסרון עיקר נ):  הבריח פנ

 זה ידי על שנגזר הראשון אדס חמא בחיגח שזהו כידוע,
 ניצוצוח יש והפרנסה ומסן בהמשא כי מאכלגה׳. ׳בעצבון

ס וע״י מאוד, גבוהיס קדושיס  פג
 מהס הסמ״א יונקח אזי הבריח

מהנ״ל בהחורה כנ״ל קו״ לי פ), פ״נ (

 וניאר מאוד. מזונוחיו קשין ואזי
 והמרירוח הקושי י): (פ״פ נעצוה״מ
ה בהשגח ם נובעים פרנס  מפג
 אח שומריס כשלא היינו הבריח,

 מגיעים ידם שעל זרוח, ומחשבוח רעים מהרהורים המוח
 ששומרים היינו הבריח, חיקון ע״י אבל הבריח, לפגם חלילה

 וברווח. בנקל לפרנסה זוכיס ומהור, זך מוח על
ב ש ת תן ו אי  על מרמז קשח (ז): הנפל מי נשפר וכפנ קשתו. כ

 ׳מפילמי ופירש״י ובקשמי׳ ׳בחרבי כמ״ש המפילה,
 היינו אמונה׳, ׳ורעה בחי׳ דייקא, רועה׳ ׳משס וכו״. ובקשמי

 המפילה בחי׳ ובנין׳, ׳אבהן ומרגומו ישראל׳, ׳אבן לאמונה, שזכה
א׳. באוח כנ״ל ובניו יעקב בחי׳ שהוא

 ערכים
וכינויים

וגניו יעקב
 נתגלה שמע קריאת עיקר

 שכלול ובניו יעקב ידי על
 שבטי עשר שנים שהם מהם,
 שנים כי כנ״ל. היינו י״ה,
שמע, שבקריאת תיבות עשר

 שבטי עשר שנים כנגד הם
טז). ד, קרי״ש י״ה(ליקו״ה

 בחינת שהם ובניו יעקב
 כולם ישראל ׳ועמך

 אי כן פי על אף צדיקים׳,
 השפע לקבל להם אפשר

 רעבון שבר לבטל והברכה
 בחינת ידי על אם כי בתיהם,

 שהוא השליט׳, הוא ׳יוםף
הכלליות, נקודה בחינת
ישראל, נשמות שורש

 לקבל הכל צריכין שבתחילה
 ומים ברהמ״ז (ליקו״ה ממנו

ב). ג, אחרונים

 והתקוה בגלות הקיום כל
 ידי על הוא משם, לצאת

 שירדו ובניו יעקב הצדיקים
 בני שמות שהם מצרימה,
 הגדול שבכוחם ישראל,
 אלקותו להמשיך יכולים
 ולשמח ולהחיות יתברך,
 בכוחם ישראל כל נפשות

 ידי שעל העמוקות, ועצותם
פעם, בכל המלכות מעלין זה

 הגאולה בחינת עיקר שזהו
תצאו׳ בשמחה ׳כי בחינת
נז). ו, הודאה ברכת (ליקו״ה

 בקו נאחזים ובניו יעקב
 נקודה הנקרא האמצעי,

 וזה פנימי, והיכל פנימי
 הנקרא הוא הפנימי ההיכל

 הנקרא הוא האמצעי, קו
 והוא יתברך, הוי״ה שם

 כתרים ושבעים באמצע,
 שאמר זהו אותו. מקיפים

 הקודש היכל יצירה, בםפר
 ׳ארז םוד וזהו באמצע, מכוון

 וזהו לעיל, שאמרנו וחוצות׳
האמצעי, קו הנקרא מקום

 באיזה לידע אנו וצריכין
 נכנםים שער ובאיזה מקום

א). צדק לו(שערי

 של לכת מזומן גיהנום
 לכת מזומן עדן וגן עשו,
 בחיי (רבינו ובניו יעקב

כז). כה, בראשית

 ׳גוי הנק׳ הם ובניו יעקב
 הבנין כל התחלת גדול׳,

 התחילה שמשם ויםודו,
 הדעת (עץ הקדושה האומה

ויצא). פ׳ טוב

 בכוחם יש ובניו, יעקב
 שיהא בוגדים בגד לטהר
 כטעם ללבישה, ראוי

 בבגדי וכן בציצית כלאים
כזכיות זדונות והיינו כהונה,

יא). א, לאברהם (חסד בהם שולט גיהנום אור שאין גהינום, דרך כשחולפין הצדיקים כעין והוא בהם, לשלוט בחיצונים כח שאין עד בחו״ל השכינה ומאירה הקליפות, כח מכניעים ובניו יעקב צדקת ו). ב, חי כל אם מאמר מאמרות, (עשרה

 סלף/ בתגא המשתמש ׳כל עלייהו דאתמר אתוון ותגי אתוון
 הגונים, אינו! דלאו לאנשים מפרש, דשמא אתוון שתרי או בראשית מעשה ושתרי קבלה ושתרי דאורייתא רזין דמשר מאן שכן כל

 ולית אורייתא, אלא ׳לחם׳ ולית לחם/ כיכר עד זונה אשה בעד ׳כי 0 (משלי בה דאתמר זונה אשה הרע, יצר עלייהו דשליט
 להשגת אחריו רודף עניות כך המזון, בענין אחריו רודף שעניות שכמו פירש וברע״מ עכ״ל. אחת. הלכה אפילו אלא ׳כיכר׳

 בהון דמזלזל ומאן דזרע, מפין לקבל ואלין כזית פירורי אתקרו קדישא, דשמא ניקודין אינון ל^׳ויו״ד רעב) (עקב, לשונו זה התורה.
 ולית איה׳, ללחם הוא ׳נודד מו) (איוב דכתיב הוא הדא ונד, נע ואזיל אבתריה, רדיף קא עניותא אצמריך, דלא באתר לון וזריק
 עגיוסא לזורקם. שאשור מיס. פירורי אסקרו מדבש(שם): המתוק ופירש ישכח׳. ולא עליה, דרחים מאן איה צווח והוא תורה, אלא ׳לחם׳

 כעין הוא ועניות הלתס׳ ׳העדר ענין אפשר, ובדרך בתורה. עני ונעשה תלמודו משכח זה בעוון כי תורה, של עניות והיינו אבסריה. רדיף קא

 משית׳. יבוא אז בעולם, אמונה ותתרבה הברית) פגם בתינות (היינו זאת וכשתכלה וכו׳ הכיס מן פרומה שתכלה ׳עד בענין א׳) אות (בסוף לעיל המובא

ג ש ^ ר תן ו שתו באי  הנ״ל את ומקשר מוסיף ועמה ליוסף, יעקב ברכת גבי ד׳ אות לעיל למובא שייכת זו השממה ישראל. אבן רועה משם וכוי ק
 עון עלי פרע בן יוקף פרת בן כב-כד): (ממ, בבראשית וזלשה״כ התפלה. נוסתאות י״ב בתי׳ שהם ובניו יעקב גבי א׳, באות לעיל מובא עם

עקב מידי ןדיו ןרעי וןפזו קשתו ?איתן ותשכ חצים: בעלי וישטמהו ורבו רמררהו שור: עלי צעדה בנות ר!  ושראל: אבן רעה משם אבי
 בתרגום ועי׳ ובניו. יעקב ובנין, אבהן ובן, אב נוטריקון לשון ישראל. אבן פירש״י(שם): וכן דישראל. זרעא ובנין אבהן (שם): אונקלוס תרגם

הברית. בשמירת תלויה שהתפלה זה מפס׳ משמע זה ולפי הברית, שמירת על קשתו׳ באיתן ׳ומשב ענין את שמבאר יונתן

ט קו ל ל י ח נ ה

ה ש ה א ד זונ  ממון לפאות הברית פגם שבין הקשר בענין לחם. ככר ע
 האדם נסיון עיקר ג): ג, קידושין (אה״ע בליקו״ה כתב הפרנסה ועול

 ופוגם בזה לעמוד זוכה שאינו מי אבל משגל, של זאת במאוה הוא
 וכו״, בו מים אין ׳בור שנקרא ממון למאות עי״ז נופל אזי מ״ו, בברית

 את ׳גם בבמינת הברית, שמירת ע״י אם כי משם להינצל אפשר שאי
 צדק ׳צוית בהמורה כמבואר מים׳ אין מבור אסיריך שלתתי בריתך בדם
 אפס כמעט מ״ו אז ממון, במאות ונשתקע ת״ו וכשנופל עי״ש, וכו״

 ז״ל רבינו דברי לעיל שהבאתי מה בתינת וזהו משם. להוציאו תקוה
 ממון לתאות שנופל שמי שאמר יב), (סיפו״מ מפילה הבעל של בהמעשה

 מתאות אפילו להוציא יכולין התאוות ומכל משם, להוציאו אפשר אי
ממאות גס ממון מאות גרוע ובזה ממון. של זאת ממאוה חוץ ניאוף,

rניאוף
rניאוף

 מאות ע״י לו שבא האדם של הנפילה עיקר היא ממון מאות כי
עבירה אזי ניאוף, במאות ופגם יצרו על המגבר שלא מי היינו

 נפילה אומו מפילין אזי לשוב להתגבר זוכה וכשאינו עבירה, גוררת
 הפרנסה עול עליו ונופל ממון, למאות אומו שמפילין דהיינו גדולה,
 ודאגות רבות ויגיעות גדולות מרדות עליו ובאין הצמרכומו, וריבוי

 ׳בעצבון במינת הממון, בענין רבים ובלבולים ומכאובות וכעס עצומות
 מ״ו ימיו כל ונמרד וכו״, למס מאכל אפיך ׳בזעת במינת תאכלנה׳,

 מאמרי קום ׳משכימי בתינת תאכלנה׳, ׳בעצבון במינת ממון, במאות
 אפשר אי אז ממון במאות כשנמרד ואז וכו״, העצבים לתם אכלי שבת

אהנ״ל להגיבור שיש הדרך ע״י אס כי עוד, משם להוציאו צ מו כ  צסיפו״מ (
הזה. מהדרך שיודע כזה ונורא גדול לצדיק להתקרב יזכה אס יצ),



ערכים
וכינויים

חוטיז לייב
 נמשך הציצית חוטי עייי*

 תאוות ג׳ לתקן הדעת
 ציצית (ליקו״ה בלב התלויים

ב). ג,

 ארבע כנגד ציציות ארבע
 בחינת שהוא הוי״ה, אותיות

 משולש כפול פשוט שיר
 שהוא ע״ב, שעולה מרובע
 שהוא שלעתיד, השיר בחינת
 שהוא חסד, של חוט בחינת
 כנ״ל, הציצית חוטי בחינת

 בבחינת הוא ציצית מצות כי
 מרובע. משולש כפול פשוט

 חוטין ד׳ לוקחין מתחילה כי
 שיר בחינת זה פשוטים,

 מכניסי[ כך ואחר פשוט,
 וכופלין הכנף לתוך אותו
 כפול, שיר בחינת זה אותן,
 וכורכין אותן קושרין כך אחר
 משולשין, הם ואזי אותן

 וב׳ גדיל ׳שליש בחינת
 שיר בחינת וזהו ענף׳, שלישי

 לעשות צריכין וכן משולש,
 ידי ועל כנפות, הארבע בכל

 שבארבע ציציות הארבע
 שיר בחינת נמשך כנפות,

 שבמצות נמצא, מרובע.
 שיר בחינת מרומז ציצית
 מרובע, משולש כפול פשוט

 הציצית שורש משם כי
כא). ה, ציצית (ליקו״ה

 שהם הציצית, חוטי לייב
 (פע״ח החכמה נתיבות ל״ב

).1 הציצית שער

 רומזים הציצית חוטי לייב
א). שלח (של״העילאה לחכמה

ט  (...) המלכות. נקרא חו
 עשר גימט׳ ב״ש בא״ת ׳חוט׳

 שבעשר מ״ה מילוי פעמים
חוט). (קה״י,דידה ספירות

חכמה מקורמוהר״ן ז המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע לו

ה ל ו ג תכל לחולה ס  ונזה ח): נפל״ח(ז, וגיאר הציצית. על להס
ת שנתוג מה מנין שכמננו  ׳ומצות ציצית ננוונו

 דלית שפירמא ׳עוליממא נשול הוא המלכות כי נהם, ההשמכלות
 נעצמה האמונה כי (היינו כלוה מגרמה לה לית כי עייני!/ לה
ה אין  נמה כי ושכל, מעש שוש נ

 אמונה שייך אין משיג שהשכל
 נתי׳ הוא השכל והשגת כנ״ל,
 להאיר מכוונין ואנו כנ״ל), עיינין

 לעשות אלו המומין הארת מן לה
 מצות ע״י כי (והיינו עיינין׳ לה

 הצדיקיש עצת לקנל זוכה ציצית
 ראיה נמי׳ שזה מאמת, נו ונמקק

 האמונה נשלש ועי״ז נעינייש,
 שש נכוונות שמונא וזהו כנ״ל,
 פעמין שני שלהש גימטריא שנדעת, הוי״ה שמות עשר מעני!
 ציצית נמצות כי (ז): הנפל מי נספר ונמג כנ״ל). היינו ׳עין',
 שכינה׳, פני ומקנל זוכה ציצית נמצות הזהיר ׳כל מז״ל אמרו

 פני יקנל עי״ז כי הציצית׳ על להשמכל למולה שגולה כן ועל
 ערש על ישעדנו ׳ה׳ כמ״ש דווי, ערש על ומשעדהו שכינה
 נא יושף ננך 'הנה ננתי' נתוליו, ולהמתזק לרפואה וזוכה דווי',

ישראל׳. ׳וימתזק עי״ז ציצית, נמי׳ שזה אליך',

 והסוד הציצית. על להסתכל להולה סגולה
 כי אליך, בא יוסף בנך הנה מס) בפסוק(נראשיס

 דהיינו הציצית, על מרמזין התיבות אלו כל
 כמבואר והקשרים, והחוליות, החוטין, מנין

 ע״ש. בהג״ה פ״ד הציצית בשער ע״ח בפרי
 בחינת דהיינו אליך, בא יוסף בנך הנה וזהו

ישראל: ויתחזק עי״ז כנ״ל, ציצית

ה ג ך ה א יוסף כנ נו אליך. כ  מרומזת לחולה הציציס שסגולת מגלה תי

 לנקר ציצית, נחי׳ שהוא יוסף, שכשנא וגו״, יוסף ננך ׳הנה נפס׳
 וזלשה״כ והחחזקוחו. רפואתו על שמרמז ׳ויתשזק׳ מכף נאמר אזי יעקנ, את

 הנה ליישף ויאמר האלה הדנריש אחרי ויהי א־נ): ננראשיח(מת,
 עמו נניו שני את וירןח חלה אניף

ה את  ל!עקג הגד אפרןש: ואח מנ|
 אליף ?א יואף ננף הנה ויאמר

המנןה: על ו.ישנ ושראל ויתחזק
 פ״ד סוף הציציח (שער נפע״ח וכתנ

וז״ל: הסוד, ע״ד זה פס' נניאור נהגהה)

ה שיהא צריך הציצית, הנה  נ
 ושימנה כריכות, קשריש, חוליות,

הקשריה, עש חוליות ח״י עש חק״ך.
 כל כי 'כנף׳. גיממריא כנפות, וד'

 ר״ל 'כנף', שוד וזה ח״י, הרי קשריש, וחמשה חוליות י״ג כנף
 כנף נכל פרט, דרך אנל כלל. דרך וזהו הכל, נין יש כנף כמנין

 יוש״ף. כמשפר קנ״ו, הש כריכות ט״ל פעמיה ד׳ כריכות, ט״ל
 וי״נ כנף, נכל אגודל קשר ג׳ כי הכנפות, נכל יש גודליש וש׳

 כנף, נכל ט״ו הרי ענף, שלישי ונ׳ גדיל שליש ציצית, נכל גודליש
 הנ״ה כמנין אלין', נא יושף ננך ׳הנה שוד וזה ש׳. הס ט״ו וד״פ

(נמצת כל חשנון ויוש״ף וקשריה, חוליות ננ״ך וכמנין גודליש,
 הרי הכנפות, נכל קשריש וכ׳ חוליות נ״ן הרי וז״ל כפנ שמוריש

 כי ודע, ליעקנ. רמז והכל אליך', ׳נא כמנין ש״ד, הרי שזורי! והש ל״נ, הש והחוטין כנף, נכל ט״ל יחד, הכריכות עכ״ל) ננ״ך כמנין
לה׳. שנינ גנוריש ׳ששיש שנאמר מטמו, שהיא למלכות משנניש והש שנינ, גנורות ש׳ נו יושף

חכמה מילואי
ה ל ו ג ה וכוי להולה ס ך הנ א יוסף כנ  הליתונוים נספר אימא וכן אליך. ב

 ׳ויגד ח״ל: זה, בפס׳ המרומזת לרפואה סגולה בענין לאריז״ל מת) (וישב
 שהמבקר רז״ל במ״ש יובן הענין זה שוד אליך׳. בא יושף בנך הנה ליעקב,

 בני ובכל גילו, בן שיהיה והוא מחליו, משישים אחד נוטל החולה אח
 כי בניו, מכל יושף אח אהב ׳וישראל ולזה כיושף, גילו בן היה לא יעקב

 בא יושף ׳בנך ש׳, בגי׳ שעולה ׳הנה׳ לו אמר ולזה לו׳, הוא זקונים בן
המט״ה׳, על וישב ישראל ׳ויחחזק אז השישים, מן אחד ונוטל אליך׳

ו׳ישראל׳ ׳יעקב׳ קראו למה להבין וראוי אחד. חשר שישים שעולה
ז) (עמוס כמד״א הקטן, הוא ׳יעקב׳ הנקרא כי הוא, והענין א׳. בפשוק

וד׳ מ״ה שם עולה וחול״ה, הוא׳. קטן כי יעקב יקום מי נא ׳חדל
(...) מוחין. לו ואין השם, זה ממנו שחשר חולה, הוא ולכן אוחיוחיו,

 וממשיך המוחין והמעורר מוחין, לו שאין חולה הוא קטון, שהוא ולזה
אליך׳, בא יושף בנך ׳הנה נאמר ולזה יושף, הוא מלמעלה הטיפה
שכבר ישראל׳, ׳ויחחזק אז הטיפה, ולהמשיך מלמעלה המוחין לעורר

רא״ש. ל״י אוחיוח ׳ישראל׳, קראהו ולכן במוחין, נשלם
שיודע מה כפי אחד כל כי ציציח, מצוח על נפלא באריכוח רבוח חפלוח
זה בענין עליו שעובר מה וכל אדם, כל של המלחמה עיקר שזה פעם, בכל עליו מחגבר ניאוף חאוח ואיך הבריח, מחיקון רחוק הוא כמה בנפשו

 יום בכל עליו העומדח החאוה שהוא מניאוף, להנצל כדי כחיקונה ציציח מצוח לקיים שיושיעו יחברך לה׳ להפציר צריך הוא וכמה כמה פעם, בכל
 רחוק הוא כמה וכן וכו׳, כולה החורה כל ישוד שהוא שלימה, מאמונה רחוק הוא כמה כשיזכור וכן החיים. מחי להרחיקו ושלום, חש לכלוחו
 שהם אמיחיוח, לעצוח לזכוח צריך הוא ורחמים ישועה וכמה עליו, מחגברין וכו׳ האמח המהפכים של רעוח עצוח וכמה כמה וכן וכו׳, מחפלה

זאח. פורה ידי על לבבו עם אשר כל אח לפרש זאח, מחורה שיעשה בפפלפו שיחו לשפוך יוכל בודאי אלה כל על הן צדיקים, עצוח
נו וכוי יוסף בנך נדן1ד היי ת בחיי ד צי ק עיייז כנייל צי תחז  ווארשיווער בערל רבי רנה): (ה, צשיש״ק מסופר האדס את לתזק הציצית כת וצענין ישראל. וי

 שהחוקרים עד מבהיל באופן אופו עינו שחקרוהו, החקירוח בעח אים. נודע ולא למאשר שנלקחו מאנ״ש ושבע העשרים בין היה הי״ד
 לפניהם הפשיל והמצווח. הפורה מדרך כלום לשור לא גם ועוד כאלו, קשוח בחקירוח איפנים לעמוד כזה כח אפם שואבים מאין שאלוהו, בעצמם

עמידפנו. כח אח אנו שואבים מהם ואמר, לפניהם והראם פפשם ציציופיו, אח להם וגילה מעילו אח בערל רבי
בגיט׳ כנף בכל כריכות לייט

 עם הזכר שקושר היסוד, נקרא קשר שלח). פ׳ עמוקות (מגלהיוס״ף בגימטריא הרי ל״ט כנף לכל פעמים ד ל״ט, כריכות אינון הרי מארבעתן, כלולה חיה וכל המרכבה, חיות ד הם כנפות ד כי דוד, יעקב יצחק אברהם שהם שלימ״ה, מרכב״ה
(שם).קשר נקרא השכינה (שם).יחד אותם הקושר הוא והתפארת תפארת, גבורה חסד אכהן ג׳ מג׳, פחות אגודה ואין אגודה הוא קשר שכל קשר, נקרא התפארת קשר). (קה״י,המידות כל יחד נקשרות ובו הנקיבה,

ה צ תו ע ה ו רהציצית על להסתכל לחולה סגולה # שי צו קי טו). ז, ליקו״ט (

 החוטיז מנץ
והקשרים והחוליות

 תרי״ג, למנין עולה ציצייית
 וחמישה חוטין ח׳ עם

 ציצית, לובש ואם קשרים,
 התורה כל קיים כאילו נראה

יח.). ברכות (תוספות

 כדי קשרים, ה׳ אחד בכל
 חומשי לחמישה שיזכור

לט). טו, במדבר (בעה״ט תורה

 בטלית שעושין הנקבים
 הם החוטין, בהן לתלות
 קשרים ה׳ העיניים. בדמיון

 ח׳ שבו, חושים ה׳ כנגד
 שנימול ח׳ יום כנגד חוטין

ציצית). הקמח, (כדבו

 ח׳ ת״ר, עולה ציצייית
 תרי״ג, הרי קשרים ה׳ חוטין

 בגיט׳ ישרא״ל נדח״י וכן
שלח). פ׳ עמוקות (מגלהתרי״ג

הנחל ילקוט
. ת י צ י צ או מוהרג״ס ה;ה ה  נליקו״ה ספילוס' מהסורוס ד׳לעשוס ע;ין לנאר ננו

 המובאת ציצית מצות את וכדוגמא כמשל תפש מז) ה, ר״ת (או״ת
 קיוס על ולמעשה לעובדא להתפלל ראוי כיצד נלמד דבריו ומתוך בהרתבה, זה במאמר

 ציצית מצות לקיים שיזכה יתברך מה׳ לבקש רוצה כשאחד וז״ל: ציצית, מצות
 ידי על לשבר יזכה מדה איזה הציצית, שגולת יודע אינו אם בשלימות,

להאריך יכול אינו בוודאי אז וכו׳, ידה על יגיע מעלה ולאיזה ציצית,
לבקש יכול אינו כי יתברך, ה׳ רחמי שיעורר עד לבו שישבר עד בתפלה

פי על אף בשלימות, ציצית מצות לקיים זכיני עולם של רבונו רק
מה׳ מצוה כל על לבקש בזה שיאחז אשרי מאד, טוב זה גם שבודאי
 ותחנונים, רחמים תפלתו לעשות זוכה אינו עדיין כן פי על אף יתברך,
 שעושין השלימה התפלה עיקר אבל דבר. בה לחדש שזוכה זה שהוא

 המצוות, שגולת ידם על לידע שזוכין אורייתא מחידושי הוא מתורות,
 לשבור משוגל ציציח שמצוח האדם כשיודע שהתחלנו, הציצית במשל כמו

 ולתפלה שלימה ולאמונה הצדיקים לעצת זה ידי על ולזכות ניאוף, תאוות
לשדר יכול בודאי זה דרך פי על הנה וכו׳, נשים ולעשות ישראל ולארץ



לזנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 הרחמן. אב אבינו
 צרה בעת עלינו חמל

 על וחמל חום חז־את,
 ממשף על כמוני, נרדף

 נאנח על כמוני, וממרט
 מרחק על כמוני, ונךכה
 ״אל כמוני. ממף ומגרש

 תורף נפש לח.ית תתן
 תשכח אל ענייף ח.ית

 מתים מחיה לנצח״.
 חחינו רבים ברחמים

 ותן פניף, באור וקימנו
 הרוח לחמשיף כח לנו

 ידי על רקדשה חיים
 כל למלאת אנחותינו
 לטובה, לבנו משאלות

 ךצונף לעשות שנזכה
 חיינו, ימי כל תמיד
 מרע םור להיות ונזכה

 חטוב ולעשות באמת,
 אנחנו תמיד, בעיניף

 עמף וצאצאי וצאצאינו
 מעתה ישראל בית
סלה אמן עולם, ועד

ח). (ליקו״ת

הנה ראיתי הב מנורת ו  חנוכה, בשבת נאמר זה מאמר וגוי. ז

(ד, בזכריה וזלשה׳׳כ זו, שבת מהפטרת פסוקים על ומיוסד
 זהב רננורת והנה ראיתי ואמר ראה אתה מה אלי ויאמר ב-ז):
 מוצקות וקבעה קבעה עליה נרתיה וקבעה ראשה על וגלה כלה

 זיתים וק_רס ראשה: על אקר לנרות
 על ואחד הגלה מימין אחד עליה

 המלאןו אל ואמר ואען קמאלה:
 רען אדני: אלה מה לאמר בי הדבר

 הלוא אלי ויאמר בי הדבר המלאןו
 לא ואמר אלה המה מה ידעת
 זה לאמר אלי ויאמר ויען אדני:

 בחיל לא לאמר זרבבל אל ה׳ דבר
 ה׳ אמר ברוחי אס פי בלח ולא

 לפני הגדול הר אתה מי צבאות:
 האבן את והוציא למישר זרבבל

 רש״י וכתב לה: חן חן תשאות הראשה

 כל גבי א) (א, זכריה ספר בתחילת

 זכריה נבואת בזה׳׳ל: זכריה נבואות
 בה יש כי מאוד, היא שתומה
 על לעמוד יכולים אנו ואין לפתרון, הניתן לחלום דומות מראות
 רבינו שם ח׳ באות להלן ועי׳ צדק. מורה יבוא עד פתרונו אמיתת

המאמר. שבזה דבריו כלל את זה בפס׳ מלביש
 מצינו ׳גנוחי׳, הלשון גבי קרעכץ). (שקורין ונוה גנוחי יקר ד!נד!

התרועה, שיעור לענין זו לשון דדרשו ע״ב) (לג השנה ראש במס׳

 כשלושה תרועה שיעור והתניא יבבות. כשלוש תרועה שיעור וז״ל:
 ופירש״י יליל. ילולי שבר ומר גנח, גנוחי שבר מר (...) שברים.

 כדרך מליבו, הגונח כאדם גגס. גנוסי סגר שגרים דאמר מאן (שם):
 ומקונן, הבוכה כאדם יליל. ילולי בגניחותיהן. שמאריכין החולים

 דפירש״י(יחזקאל מצינו ׳נוה׳, הלשון וגבי לזה. זה שמוכין קצרים קולות
 אלי, לב ונותן רנגעגע אחרי, נוהה בהס אין גהם. נ® ולא יא): ז,

הוא, ארמי ולשון ז). (שמו״א ה״ אחרי ישראל בית כל ׳וינהו כמו

ח תורד!
זהב מנורת ראיתי

על וגלזז בלזז זזזב מנורת וזזנזז ראיתי
! ד ש א ר ל כ חנוכה)^ שבת הפטרת והוא ד, (זכריה ו

 קרעכץ) (שקורין ונוה גנוחי יקר הנה א
 שלימות הוא כי ישראלי, מאיש

 הנשימה,*) בחינת ידי על כי החסרונות.
העולם, נברא חיים, הרוח שהוא

טע״ג פוהת״ת: דפוס )’

 npD א', תפילה ד', ציצית הגאות; ההלכות את מוהת״ת ייסד זה מאמר על

ג'. תונו לגגות שליח העושה ג', חנוכה ג',
ה נ א כי וכוי ונוה גנוחי יקר ה ת הו ת. שליפו  וכתג החסרונו

 הן יהודי מלג הנוקעות ומיסה אנסה א): (אנחה געצוה״מ
 נשלמים האנמוס מן כי מאוד, יקרות

 מתאנח נאשר היינו, החסרונות.
 שאי נצרכים עניינים על השי״ת לפני

 געגור כרוחניות, הן להשיגם, אפשר
 נשל הן טונות, כמידות חסרון

 דנריס נשל נגשמיות, חסרונות
 יד כהישג ואיגס נאמת הגצרכיס

לרפואה, נזקקים כאשר כגון ח״ו,
 לפני מתאנחיס וכאשר וכו', פרנסה
 למלאות ממנו ומנקשים השי״ת

 ומשלים מרחם הוא אזי חסרון, אותו
 כל לו וממציא אלו חסרונות

נאמת. ניקש עליהן הצטרכויותיו,
ת. שלימות הוא כי  כתג החסרונו

 נכוונתו לנאר יש (ח): גגיאה״ל
ע יתנרן הנורא המניע זה מחמת שגם הקדושה, מנ  להאריך האדם נ

 נעצמו שעי״ז כדי חסרון, איזה לו כשיש ואנחה כמיתה רוחו את
 עניות לפי נראה כיאר; הנחל(ח) וגמי לחסרון. השלמה פעם כל יגרום
 עליהם ומתאנחין לו שחסר החסרונות על שמתפללין ע״י דר״ל דעתי,

חסרונותיו. ונתמלאין נשלמין אז להשי״ת, תפילתו נעת
שימה כחיי ע״י א וכוי הנ כר  יהיה העולם וחידוש וכוי העולם נ

י גייס ח ג  מעלת מזה ומונן (ח): הנחל כמי ומוגא הרוח. ’ג
 צדיקים שיהיו העולם, נריאת קודם הקנ״ה שצפה האנחה, יקרת

 על אז ויתאנחו כשלימות מפילה אליו יתפללו אשר כעולם
 העולם וחידוש העולם. ננרא ועי״ז ג), כ״ר (עי׳ חסרונותיהם

 תפילת ע״י היינו האנחה, של הרוח ננחי׳ ג״כ יהיו שלעתיד
עולמו. את הקנ״ה יחדש עי״ז כעולם, הצדיקים ואנחת

 ומנחם וגעגועין. מאוה לשון לפולחנא', (ואימנהיאו) ׳ממינהון
נתשונה. לשונ לכנו ינהה איש נהם אין נהם. נוה ולא כתג: (שה)והמלגי״ס יללה. לשון פירש ישראל׳ ניס כל ׳וינהו וכן יללה, לשון חינרו

חכמה מילואי
ה  השל״ה וניזג ישראלי. מאיש קרעכץ) (שקורין ונוה גנוחי יקר הנ

 כתבו בזה״ל: ויללה בגניחה דר״ה השופר קולות גבי ג) אור תורה (ר״ה,
 ובריאות בנפש. יש כן ומיתה, ותולי בריאות להגוף שיש כשם הקדמונים,

 הוא והתולאיס הישרות, המידות והנהגת והמצוות התורה קיום הוא הנפש
 וכמו הגמורה. התשובה הוא להם והרפואות בחלוף, או הדרכים מאלו בתשר
 אזי הרבה הרשיע אס כן מת, אזי בגוף מאוד במאוד התולי יכבד שאס

תרז״ל אמרו זה ועל מינן, בר הנפש תיכרת היכרת ט ר ב  בתייהס ׳רשעים יח) (
 הוא שברים לד), (ר״ה רז״ל ופירשו תשר״ת, תוקעין לכך מתים׳. קרויים
 על שבוכים כדרך ובכיה ׳יליל׳ הוא ותרועה התולים, כדרך גנת׳ ׳גנותי

 עצמו את מקלקל שהאדם רק ישר, האדם את אלקיס עשה והנה המתים.
 וישר, פשוט קול שהוא ראשונה תקיעה מורה זה על ופתלתול, עיקש והוא

 על רומז יליל ואת״כ הנפש, תולי על רומז גנת גנותי שהוא שברים ואת״כ
 וייליל גנת גנותי להיות האדם צריך זה על נפש. מיתת שהס גדולים תטאיס
 וכשעושה השביס. מקבל השי״ת כי ויתזור, עיניו ירדו מיס פלגי רבה, בבכיה
 וזהו ישר, השי״ת אותו עשה כאשר הראשון לדרכו הוא שב אז שלימה תשובה
 הוא כן על ה׳ וישר ׳טוב כי וישר, פשוט קול כן גס שהיא אתרונה תקיעה

 כי ה״ו), פ״ב מכות (ירושלמי במדרש רז״ל כמ״ש כה). (תהליס בדרך׳ חפןאיס יורה
 תקנה היה לא התורה מצד גס לתוטא, תקנה היה לא והנבואה התכמה מצד

אומר תשדיו וברוב ברתמיו הוא ברוך השי״ת אמנם קרבן, ע״י לשגגות רק

הנחל• יליקוט
חי יקר ד!נדן ה גנו  מעלת גבי (תמא) בחיי״מ מובא קרעכץ). (שקורין ונו

 הוא אס מאנשיו אתד לאיש ז״ל רבינו שאל אתת פעס ח״ל: האנחה,
 לו, והשיב התבודדות, בשעת ׳קרעכצין׳ שקורין ומתאנת גונת להיות רגיל
 לו ואמר ענה הלב. מעומק ומתאנת גונת הוא אס עוד אותו ושאל הן.

 השולתן על ידי אותז אני אס אזי ואנתה, גניתה עושה כשאני ז״ל, רבינו
 מעל ידי את וליטול להרים את״כ לי אפשר אי אזי האנתה, בשעת אז

 מסופר ועוד כותי. בי שתוזר עד שעה איזה להמתין אני וצריך השולתן,
 אייזיק שמואל רבי הצדיק הרב את ז״ל רבינו אתז אתת פעס (שס): בחיי״מ

 תאבד הלב) שבתלל (היינו כזה דס מעט בשביל לו, ואמר ליבו, כנגד ז״ל
 בליט אבישעלי איבער אשכנז, (ובלשון הבא. והעולם הזה העולם את

 ותהיה אוש). זי קרעכטץ וועלט, יענע אין וועלט דיא ווערין אן זאלשטו
 את ותכניע הזה הדס את שתפטור עד השי״ת, לפני הרבה להתאנת רגיל

בקרבי׳. תלל ׳וליבי לבתינת ותזכה שבו, הרע
ן י ל ו ק  לענין צתות בדרך שמעתי ב): מלך(ח, מעדני בספר ומובא קרעכץ. ש

 אמה תאמר שלא ולומר לרמז שבא קרעכך, ׳שקורין שהדגיש זה
 פנימיים לדברים רק הכוונה והאנתה והנה הגנותי ענין שמא המעיין

 היינו כפשוטו, כוונתו אלא וכו׳, נשתריס לדברים וכוונתו ומופשטים
 קדושתו על ובפרט משרונומיו על אשד כל ומתאנש שגונש מה ה׳קרעכץ׳,

ותמימות. בפשיטות האבודה

שאמר רה כ תו  מדבר ושם תקס״ג, חנוכה בשבת ח׳ בסימן זהב׳ מנורת ׳ראיתי ה
 ארץ׳ עדי רשעים ׳משפיל קמז) (תהלים בחינת הרשעים, ולהשפיל להפיל איך

 שהיה בנעמרוב, שהיה מפורסם אחד רשע והשפיל הפיל העת באותה ואז עי״ש,
 התורה שאמר אחר חנוכה ואחר ז״ל. לפניו וספרו ממנו, ייסורים שלומינו לאנשי

 כשתסעו הלצה, אמר אז גם גדולה. מפלה הנ״ל להושע היה חנוכה בשבת הנ״ל
 חיים, רוח שפעלנו הוא כן והאמת וכו׳. רוח תאמרו פעלתם, מה אתכם וישאלו

 אמירת אחר גם הנ״ל. בהתורה כמבואר החסרונות כל להשלים ממנו שקיבלנו
 ד). (חיי״מ פעמים כמה הרבה רקד השנה באותה כי הרבה רקד התורה

ת שנ הרב והנורא הקדוש לאדמו״ר להתקרב זכיתי אלול בחודש תקסייב ב

ערכים
וכינויים

גניחה
 מהגרון היוצא פה הבל

 לפי אחד כל דלןגנח, מגנוחי
 ופושעים ילכו ׳צדיקים ערכו,

קט). (ליקו״םייכשלו׳

 וכמה קלין כמה צריכין
 שמתחילין קודם וכו׳ גניחות
 ח״ב (ליקו״ם התחלה איזהו

ב). ד,

 קול להחולה מועיל אין
 וגניחות, ׳אח׳ של צעקה

 לחתולה מועיל שלפעמים
 עליו שמרחמין הקולות, אלו
 ע״י אבל הללו, קולות ע״י

 אין זה גם האמונה נפילת
א). ה, ח״ב (ליקו״םמועיל

 הם ׳אח׳ וצעקת הגניחות
 בחי׳ זה וקול דיבור, בלא קול

 מאש, כלול הקול כי אבהן,
א). ה, ח״ב (ליקו״םרוח מים,

 ימי כל האדם שצריך נזה
 מיני כל להפוך להתגבר חייו

 ׳גנוחי בחי׳ שהם עצבות
 להפכם ןליל׳, ילולי גנח

 עיקר שעי״ז לשמחה, כולם
 יישוב ע״י שבאה התשובה,

 שמחה ע״י שהוא הדעת,
עא). ו, הודאה ברכת (ליקו״ה

 צעקות מלא העולם
 וכולם שיעור, בלי וגניחות
 אחד וכל ממון, צועקים

 משונות בקולות צועק ואחד
 מכל יותר חםר לו כאילו

 יוצאת שכמעט עד העולם,
 מרירותם מעומק נפשם
נט). (על״ת

 וצעקה גניחה לשון הוי,
טז:). ברכות (רש״י

 יותר גניחה לשון שוועה,
כט:). ברכות (רש״ימתפילה

 דבר, לו כשנארע אדם סתם
מיילל ואח״כ גונח בתחילה

מב). עשין (סמ״ג

 אלא אינה והגינות הצעקה
 (מזרחי עליו שירחמו כדי

כ). מג, בראשית

 ליבו מכאב גונח כשאדם
 הגניחה קול החולים, כדרך

 שהוא ממה יותר נמשכת
 ומיילל, בוכה כשהוא נמשך
 בכייתו גודל מכוח שאז
 ראשונה גניחה גומר אינו
 אחרת גניחה שמתחיל עד

תקצ). או״ח על (דרישה

נוה
 מםפד של מינין תשעה

 הילל, צעקה, נהי, מםפד, הם,
 והי. הגה, קינים, מרזח, נידה,

 ט) (ירמיה שנאמר נהי, (...)

 (רבינומציון׳ נשמע נהי ׳קול

י). נ, בראשית בחיי

 בדרך׳. חטאים יורה כן על ה׳ וישר ׳טוב הפשוק זה ומביא תשובה, יעשה
חי יקר ד!נדן ה גנו ש וכוי ונו אי פ׳ מיס במקור ומובא ישראלי. מ ס(  היום כל בעשקיו המוטרד האיש זה שגס זצוקללה״ה, הבעש״ט בשס יב): קדושיס חיי

 בליבו ונאנח וגונח התפילה, זמן שהגיע זכרונו על עולה מנחה חפילח זמן שמגיע בעח רק עולם, בורא שיש ששוכח וכמעט וברחובוח, בשווקים
מאוד ויקר נחשב זה גס זה כל עס מדבר, הוא מה יודע שאינו הגס מנחה, ומחפלל הצד מן אחת לשמטא רץ והוא עולם, בהבלי היום כל שפנה איך

עכ״ל. רקיעים, בוקעת שלו והאנחה הוא, ברוך הבורא לפני

המאמר התגליות םיפור
 ונשא המרובים, ברחמיו וקרבני בידי אחז והוא זצוק״ל, נחמן רבי מורינו האמת
 אליו שנתקרבתי הראשון רה״ש אחר ותיכף היונק. את האומן יישא כאשר אותי

 עדיין אבל הקדושה תורתו לכתוב להרגילני התחיל תקס״ג, השנה ראש שהוא
 לפניו שכתבתי חנוכה שבת אחר עד הקדושה תורתו לפניו לכתוב זכיתי לא
לפניו, כתיבתי דרך היה וכך ח׳). סימן זהב׳(ליקו״מ מנורת ׳ראיתי התורה כל

 ואמרה הכתיבה בעת אח״ב חזר חנוכה, בשבת כמו העת, באותו שאמר שהתורה
 לפניו ישבתי ואני אשכנז, בלשון דיבורים כמה לפני שאמר פיסקא, פיסקא לפני

 חזרתי רוב וע״ם התורה, כל כתיבת שגמרתי עד הקודש, בלשון הדברים וכתבתי
ב). מוהרנ״ת כתיבתה(ימי שגמרתי אחר לפניו אותה וקריתי



ערכים
וכינויים

העולם חידוש
 לחכמת הנפש כשזונה

 חידוש בחי׳ זהו התורה,
(ליקו״מעד). העולם.

 דהיינו העולם, חידוש עיקר
 מחודש שהעולם לידע

 העולם את ברא והשי״ת
 באמונה. תלוי הוא ברצונו,

 אפשר אי שכל ע״י כי
 וע״כ העולם, חידוש להבין

 בזה, כופרים האפיקורםים
 להבין אפשר שאי מחמת

ח). ח, ח״ב (ליקו״מבשכל זאת

 העולם חידוש כשיהיה
 העולם יתנהג אז לעתיד,

 ע״י היינו נפלאות, ע״י
 בחי׳ שהיא לבד השגחה

 הטבע כדרך שלא נפלאות,
י). ח, ח״ב (ליקו״מ

 מחייב העולם הידוש
 וההשגחה ההשגחה,

 והשכר העונש מחייבת
 ומתוך הנבואה, את ומחייבת
 ואם התורה, תבוא הנבואה

 להתחיל היה מוכרח כן
 העולם בחידוש התורה

א). א, בראשית בחיי (רבינו

 שורשי הם עניינים שלושה
 ואלו האמונה, ופינת התורה

 וענין העולם, חידוש הם:
 וענין לישראל, תורה מתן

 בחיי (רבינו המתים תחיית

א). א, ויקרא

 אמונה הוא העולם חידוש
 וכל דחינו, ביםודות חזקה

 בכל כופר כאילו בה הכופר
א). א, בראשית (רע״בהתורה

 מורה העולם חידוש
 ומציאותו ית׳, למציאותו

 ומצד נםתר, הוא עצמו מצד
 חידושו שהוא פעולותיו

 (של״ה נגלה הוא עולם של

תרומה).

 ע״י גם העולם חידוש תלוי
 ע״פ שהנהגותיהם ישראל,
 שעושים ע״י הן התורה,
 בלימוד הן התורה, מצוות
 פ׳ אפרים מחנה (דגל התורה

שרה). חיי

 ית׳ שעשועיו עיקר
 העולם, חידוש בראשית

 (עבודת רצונו עושי בשביל

ר״ה). ישראל

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחללח

ח ו ר כ  פיו ונרוח נעשו ^מןם ה' דנר3 וז״ל; עולמו, ונהנהגה גנריאפ השי״פ שנפ3 המדגר כמזמור ו) (לג, כפהליס כדכפיכ צבאם. כל פיו ו
 שמים ה' 'נדפר שנאמר פיו, נרוח אלא ויגיעה עמל פלא עולמו אס פרא הקפ״ה ד): ג, כפיי(גראשיפ רכינו פירש וכך צפאס: כל

 פרוס אלא אינה עשייה שאומה ׳נעשה׳ כשאמר כאן לימדן עשייה, לשון פראשיס מעשה פכל שהזכיר אע״פ צפאס׳. כל פיו ופרוס נעשו
ש יכראון רוחך תשלח צפאס׳• כל פיו ׳ופרוס מיכף והזכיר געשו׳, שמיס ה׳ ׳פדפר שאמר וזהו פיו, כדכפיכ אדמה. פני ותחד

אלין כלס כז-ל): (קד, כפהליס

סכמ״ש  וחידוש צבאם. כל פיו וברוח לג) (פהלי
קד) כמ״ש(שס החח, בבחינת ג״כ יהיה העולם
 והוא אדמה. פני ותחדש יבראון רוחך תשלח

הנשימה, הוא האדם חיות כי האהם, חיות ג״כ
חיים, נשמת באפיו ויפה )3 (כראשיפ כמ״ש

 כזה וכיאר צבאם. כל פיו וברוח
 האדס כי (פ): ככיאה״ל

 ונאמערומא כנודע, אלוקי הלק הוא
 גס גורם רוסו, אה שמאריך דלממא

 מהש״י סייס הרוס המשכה מלמעלה
 המסרון. לזה להשלים פעצמו,

פיו ויפח א ת ב שפ 3וכפ חיים. נ
 סייס הרוה טו): ג, לגכו״פ שליפ העושה (פו"מ כליקו״ה

 נאפיו 'ויפה ננהינה פעצמו, הקפ״ה של פיו מרוה נמשך פשורשו
הקדוש. פזהר כמ״ש נפה', ממוכיה דנפה ו׳מאן וכו", הייס נשמה

 ממן פננמו: אכלם לחמ ישפרון
 ושפעון ןדן מפמה ןלקמון להס
הלון פניך מקמיר מוג:  מקף ע

עון רוחם ישופון: עפרם ואל עו
 פגי ומחדש יפראון רומן מש.לח

 ספסיר (שם): המצו״ד ופירש אדרנה:
 מכל פניך מהם מסמיר פעה פניך.

 אל רוחם האסוף כאשר סופף. ופחד. פהלה יאחזם אז וכל,
ממנו. נפראו אשר לעפרם וישונו יגוועו! אז גניזחס, מקום
המחייה, פזמן המחים נפגרי החיוני רוח משלח וכאשר סשצס.

 נזהר ועי״ע האדמה. פני פהס ומחדש כפמחילה, ייפראון אז

 יינראון'. רופך 'פשלה כנפי' ממש, פדשופ כנריופ מפפדשיס נפשונה שכששניס כרשעים, גס שייך העולם פידוש של זה שעני! המנאר ע״א) קפא (מוקם,

י אפיו ח5ו ת ב שפ  העיון) כללי (מפ״י ט״ז כלל וע"פ פייס, הרופ שהוא הנשימה ידי על הוא האדם שפיופ לכך ראיופ ג' כעפ מניא רנינו חיים. נ

 אלקיס ה׳ וייצר ז): ,3( ננראשיפ מלשה״כ א' ראיה וכו"). נשמפ אשר ׳כל ד״ה נילקוה״ג (ועי׳ הראיופ, מן אפפ ככל ללמדינו נא מה וראה דו״ק
הכחופ לנו ירמוז פייס. נשמס באפיו ויפס הרמכ״ן(שם): ופירש חיה: לנפש האדם ויהי חיים נשמח נאפיו ויפח האדמה מן עפר האדם אח T T - : T i •  TT  T T T ־ • - ־ :T ־ ד • • • ־ : T ־ T T \ ׳ ״ / |

 נאה לא ני להודיע חיים, נשמח נאפיו נפח הוא כי ואמר אלקיס), ה׳ (היינו מלא שם פה הזכיר ני וסודה, יסודה הנפש מעלה הזה
 'מפיו הגדול, השם רוח היא אכל הננדליס, השכלים מן נהשחלשלוח לא גם א), (כראשיפ החנועה כנפש רמז כאשר היסודוח מן נו

 פוא (לג): נפדר״א וכדאיפא מפינס'. שדי 'ונשמח )3ל (איוג שנאמר וזהו פו, ימן מנשממו אחר, פאפי הנופח כי נ), (משלי והפונה' דעה
 המנפה נפורפ וכפג חיים'. נשמח פאפיו 'ויפח שנאמר גשמה, פו ונזרקה פיו אח נשם עשה, מה האדם אח הקפ״ה כשיצר וראה,

 כשם וז״ל: אליו, ואוספה ופוזר נשמפו אפ כאדם נופפ הקנ״ה כך רום, ומכניס מוציא ננשימפו שהאדם וכשם יום, ככל נעשה זה שענין סא) (דרשה
 למוך מנשיממו האדם נשמח הקנ״ה נחן כך האויר, משינה ע״י האף דרך ומחזירה הפה דרך ננפיחה הנשימה מוציא שאדם

חינ הקפ״ה, של נשיממו והיא חיים', נשמח פאפיו 'ויפח דנמיפ האדם, ודנ י א ח)3ל 3( מ ש הונמיפ מנינם', שדי 'ונ עי ש  ׳נשמח ל) (י
ודכחינ אליו, מחזירה ומהורה נרה וכשהיא קרח׳. ימן אל ׳מנשמה לז) 3(איו גפריח', ננחל ה׳ אי  יאסוף', אליו ונשמחו ׳רוחו לד) 3(

 יח' השם כך פו, הנטוע החיים רוח מצד והוא הנשימה נו ומפיא מוציא שאדם נשם אלוק׳, אחזה 'ומפסלי ממש. ונשממו רוחו
אליו. אומה ואוסף וחוזר וגו", פי שנפחה נשמה ׳אלקי, כדמפרכינן יום, פכל פאדס הנשמה נופח

חנחל ילקוט
י ת ל ם היו ד א א ה ה. הו מ שי  (ח״ב, בליקו״מ איתא הנשימה תפקיד ובענין הנ

 דולק השכל כי הגוף. שמנונית ע״י הוא והמוחין הדעת עיקר יב): ח,
 אל הגוף שמנונית מעלה היא והריאה הגוף, שמנונית ע״י נר כמו

 השמנונית כל נתקיים הנשימה ע״י גס הריאה. של הנשימה ע״י המוח
 ׳נשמה/ המוחין נקראין כן ועל השכל. קיום עיקר שעי״ז הגוף, של

 ע״י והדעת המוח עיקר כי תבינס/ שדי ׳ונשמת לב) (איוב בבחינת
 נר הוא השכל כי אדס׳, נשמת ה׳ ׳נר כ) (משלי בחינת וזה כנ״ל. הנשימה

 הנשימה ע״י המוח אל ועולין שמתקיימין שבגוף, השמנונית ע״י דולק
הריאה. ע״י הדעת קיום שעיקר נמצא הריאה. של

חכמה מיליואי
ח ו ר ב ם. כל פיו ו א  שבהן מאמרות עשרה ע״ב): (כא במגילה ואיתא צב

הוו. תשעה הני דבראשית, ׳ויאמר׳ נינהו, הי העולם נברא
 כל פיו וברוח נעשו שמיס ה׳ ׳בדבר דכתיב הוא, מאמר נמי ׳בראשית׳

 פיו וברוח נעשו שמיס ה׳ ׳בדבר א): א, (בראשית הציוני בספר וכתב צבאם׳.
 הוא והרוח מהדיבור הנעשה אויר ואותו ורוח, דיבור הרי צבאם׳, כל

 אלקיס ׳רוח הנקרא הזה והדבר שפק, בלי הכבוד לשבח נברא דבר
 הנראות הדמיונות כל נבראו וכן נבראו, העולם וחיי הדין משם חיים׳,

 רוח נפשקה אחרי אשר הקודש׳, ׳רוח חז״ל וקראוהו וחוזה, נביא לכל
אור להט להם נראה והיה קודש, לתמונת הנביא לב מראית חזיון

 רוח שתים בקול צווח והר מצור, קול ושומעים ממראה, מתהפך בהיפוך
 אחת בכל ממש ורוח העולם, פינות שש עולם של חללו מרוחו והוציא שנפח הרוח באותו וחצב וחקק הקודש, מרוח רוח אלקיס הוציא הקודש. מרוח
 הכבשן שבכור בזכוכית ונותנו בקנה, נבוב הברזל כלי לוקח זכוכית, של אומן הוא זגג לחול, קודש בין רבבה וריבוא אלפים אלף להבדיל משל, מהס.
 של חללו יתברך האל מתח וכן מרובע. או עגול או רחב בין ארוך בין גדול כלי בין חפצו, כפי הזכוכית נמתח נפיחחו ומכוח פיו, ברוח בו ונופח

יוס. בכל מנשב מהס אחת בכל ורוח העולם, רוחות ארבע ברא זה ומרוח די, שאמר עד עולם
ח פ י ו ו פי א ת ב מ ש המלך עמק בספר וכתב נופח. הוא משלו שנופח, מי חיים׳, נשמת באפיו ׳ויפח וכי): לממ״ע משה שאל (ד״ה הפליאה בספר איתא חיים. נ

 בעדן גן אלקיס ה׳ ׳ויטע שנאמר הקב״ה, נטעו עדן הגן כי נצחי. היא אלוק, חלק והיא הכבוד, כשא מתחת חצובות הנשמות ג): התשובה, תיקוני (שער
 בראשית): (פ׳ עה״ת בבעש״ע עוד ומובא חיים׳. נשמת באפיו ׳ויפח באומרו מוכרח וזהו נופח, הוא מעצמותו הנופח וכל עצמותו, אור רושם הס והנשמות מקדם׳,

 התחתון ועולם העשייה עד העולמות כל ונבראו ונאצלו נשתלשלו וממנו בחכמה, שהוא ׳ראשית׳ נקרא שהמחשבה ידוע כבר וגו״. חיים נשמת באפיו ׳ויפח
העולמות, שנבראו מאמרות בעשרה הנכללים דאורייתא אתוון הכ״ב צירופי ע״י נבראו וכולם כנודע, הבריאה כוונת עיקר היה הוא כי התחתון, ואדם

הנופח כל כי חיים׳, נשמת באפיו ׳ויפח ׳רוח׳, נקרא וזאת התחתון, האדם וחיות חיותם העולמות לכל נמשך מזה ודיבור, לאמירה קודם שהוא ומההבל
במקו״ת). לעיל מובא חיים׳, נשמת באפיו ׳ויפח בפשוק בראשית בפ׳ ז״ל הרמב״ן לשון (עיין נופח הוא מעצמותו

האדם חיות
 הוא האדם חיות באמת

 רוחני שמקשר נפלא דבר
 חז״ל שפירשו כמו בגשמי,

 לעשות׳, ׳ומפליא על
 בגשמי׳ רוחני דבר ׳שקושר

ד). ב, בקרקע שותפים (ליקו״ה

 ׳כי נאמר עליה התורה,
 כאשר ימיך׳. ואירך חייך היא

 שהוא בדיבור התורה מוציא
 הדיבור ואז האדם, חיות
 דבק אדם של החיים שהוא

של ימיו אורך שהיא בתורה
 הכנעה הוא טובות המידות ועיקר טובות, המידות הם האדם חיות עיקר יז). העבודה נתיב א, עולם (נתיבותהאדם חיות הם הברכות אלו כל כי וזהו חי, במםפר י״ח הם שבתפילה הברכות ד). התורה נתיב א, עולם (נתיבותימים מאריך ועי״ז אדם,

 הקנה ועושה מתפשטת החכמה כי הראש. מהתפשטות נעשים והם וויעזט, קנה הםימנים ב׳ והם לגוף, הראש מן הולכין קנים בי בראשית). פ׳ חיים מים (מקור בזה נכללין המידות וכל שמח, ובלב רגע בכל בעיניו נבזה ממש, אין וביטול,
 לעולם שקיימים החיים עיקר וזהו עוה״ב, חיי נצחי, חיים הוא האדם חיות שעיקר ידוע חיוורא). דרישא עינוי ח״א במרום (אדירהאדם חיות כל תלוי קנים הב׳ אלה ובםוד המעיים. בני ושאר הוושט ועושה מתפשטת והבינה והלב, והריאה
 שהוא הש״י, לעבוד אדם חיות ואחד וכו״, מוציאין והכבוד והתאווה ׳הקנאה ואז זולתו, על להשתרר וגאוה כבוד לו שיהיה כדי לחיות שרוצה וכםיל׳, זקן ׳מלך שנקרא היצה״ר מצד א׳ האדם, חיות מיני יש ה). אבות ישראל (עבודת

אורחי איש בשם לקרותו ראוי אלקותו, לרוממות ורגע עת בכל מחשבתו פנימיות ומדבק ב״ה, מהבורא נפרד שאינו מי חי, בשם לקרותו האדם חיות מקור בא). פ׳ (תוי״יימים׳ תוםיף ה׳ ׳יראת ואז ה״, יראת חכמה ׳ראשית  ר״ה). המאיר (

ה מ שי  פתילה אל שנמשך שמן כמו והם אליו, שנמשכין השמנים ע״י דולק הוא כי הדולק, נר כמו הוא השכל כי שבגוף. השמנים ע״י הוא להתבונן, שיוכל תיקונו על שיהיה השכל עיקר כי הנשימה. ע״י הוא השכל תיקון עיקר הנ
 ריאה כנפי ׳אלמלא כי הנשימה, ע״י הם שבגוף והשמנים הליחות וכל לדלוק. שמנים לו שאין ע״י המוח, נתקלקל ועי״ז הגוף, ליחות שנתייבשין ע״י משוגעים, באים ומזה בהתבוננות. לדלוק יכול השכל אין בגוף, שמנים וכשאין הדולקת,

 שעיקר אדם׳, נשמת ה׳ ׳נר בחי׳ וזה כנ״ל. בהתבוננות לדלוק שיוכל השכל קיום ועי״ז הלב, לקרר מבחוז קר רוח הריאה שמקבלת הנשימה, ע״י הוא שבגוף וליחות שמנונית קיום שעיקר נמצא גופא׳. כל אוקיד ליבא הווי ליבא, על דנשבין
 בעצמו הפם׳ בזה כמ״ש ית׳, שמו להלל הוא הנשמה, שהוא הנשימה עיקר עח). (ליקו״םהרוח ומכנים שמוציא נשימה, היא ומה נשימות. שנושם מחמת אם כי אינו חי, שאדם נזה ג). ס, (ליקו״םהנשימה ע״י הוא השכל, שהוא ה׳ נר ותיקון קיום

 נשימה כל על חיים). עץ (דרךהפה נשיבת בכת רק תמיד גילויין שמתחדש דהיינו מתחדשות, הן והתבונה הדעת כב). ז, בראשית (מזרחיהכל כוללת שהיא נשימה, מלשון היא הנשנזה יג). ה, קרי״ש (ליקו״הוכו״ יה תהלל הנשמה ׳כל כפשוטו
 יוכל בנקל ובוודאי לתתא, מעילא אליו וחוזרת לעילא, מתתא ממנו ההבל ויוצא נושב, שהאדם ונשימה נשימה כל על הלל). האותיות שער (של״ההאדם׳ יחיה ה׳ פי מוצא כל על ׳כי וזהו ההיא, הנשימה חיות בו הנותן ד׳ בן משם אות יש ונשימה

 לב׳ עצמה וחולקת החזה חדרי בשתי שוכנת הריאה כי באמצע, כנפיה בצל המונח הלב על מנשבת היא הריאה ד). אבות ישראל, (עבודתחדש חיות השי״ת נותן נשימה בכל נח). פ׳ עה״ת (בעש״טשורשו אל האדם בתוך אשר אלקות חלק להתחבר
ספרהנשימה היא פעולתו, לעשות לפליטה השני החלק יהיה האחד, ויופםד יוזק שאם כדי עצמו, בפני בחדר מונח מהחלקים אחד כל אשר חלקים,  מרוח שיצאה הנשימה היא נשמה׳, באפיו ׳ויפת כשאנזר ב). שבמדבר, החי נפש מאמר ח״א הברית (

ג). יצירה, לספר חכמוני (פי׳הקור ובין החום בין ומתווך בינתיים, המכריע הנשימה רוח יוצא והלב והחזה הגוןה ומן קור, יוצא הבטן ומן חום, יוצא הראש נזן ז). ב, בראשית (מלבי״םעל׳1מפ אלוק ׳חלק שהיא ה׳,

ה ואני תפל

ר י ב ע ת  ותעק־ר ו
 כל ותכלה ותשבר

 והכופרים המינים דעות
 העולם. מן והאפקוךםים

 עולמך על ותרחם
 האמונה שתתפשט
שה ם, הקדו ל  בעו

 עולם באי כל /יאמינו
 ולא העולם, בחדוש

 התהו חקירת אחר ילכו
 כלם .יאמינו רק כלל,

 הוא שהעולם בהאמת,
 יתברך בךצונו מחךש
 בששת בראו אשר

 מאין יש בראשית ימי
 יםוד על אשר המחלט,

 ועומד קים זו אמונה
 כמו ומלואו, העולם כל

 מעשהו ״וכל שכתוב
 כלנו ונזכה באמונה״.

 ובאמונה באמת לעבדך
 עולם, ימי כל שלמה

 לךאות נזכה אשר עד
 תעשה אשר בטוב

 את שתהדש בעת לנו
 בךצתך לעתיד עולמך
 עמנו ותעשה הטוב.

 ויקים רבים, חםךים
 שכתוב מקרא בנו

 חסךך בבקר ׳^הגיד
 בלילות״, ואמונתך

נאמר  ם י ש ך ח ״ ו
 אמונתך״ רבה לבקרים

ח). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

ם ^ קיו ם ה קיי  שמ
ם את ל קר העו  בעי

 שהכל לפי הרוח, הוא
ם  וכן בגללו. מתקיי

 אלא קיימת אינה הנפש
 שאם הרוח, ידי על

 רגע אפילו הרוח יחסר
 הנפש אין אזי אחד,
 שזהו להתקיים, יכולה

 בלא ׳גם הכתוב שוד
ב', לא נפש דעת  טו
 הרוח בלא שהנפש היינו

 איננה היא ׳דעת׳) (הנקראת
 יכולה היא ואין טובה,

להתקיים.

ר קו ה מ מ כ לטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח

תפלה ואני
י נ כ ז ף ו מי ח ר  ב
 ^תיל להיות הרבים

 באמת לפניף להתאנח
 נדל על הלב, מעמק

תי קו ת ר ת מף, ה  מ
 אליף להתקרב ושתזכני
 מתאנה ואהיה באמת.

 עת בכל באמת זה על
 כל נשבר שיהיה עד

 אנחה כל ידי על נופי
 ידי על ואזכה ואנחה.
 ממני להוציא אנחותי

 דסמרא וההבל הרוה
 בקךבי ולהכניס אחרא,

 דקדשה. והבל רוה
 ותצילני ותשמרני (...)

מיף ת ברח חו אנ  מ
 שלא אחךא דסמרא

 ואנחה הבל ממני .יצא
 הזה עולם לתאות
 רק ושלום, הם והבליו

 ונענועי אנחותי כל
 לשמף רק יהיו ותשוקתי

 להתקרב ולעבוךתף
 ואזכה באמת. אליף

 תמיד, בף להתךבק
 שכתוב מקרא בי ויק.ים

 ביי הדבקים ״ואתם
 כלבם היים אלהיכם
ואמן אמן היום״,

עב). (ליקו״ת

י נ כ  כאבי להךניש ז
 באמת, העצום ומכאובי

 אנחה שאתאנה עד
 הלב, מעמק אמתיית

 בקךבי נשבר רוהי ויהיה
 שיתעוךרו באפן באמת,
 עלי. האמתיים רחמיף
 הראה ו.יניע וןב־א ו.יעלה

 רוהי לפניף ו.;^ה
 אנחתי ידי על הנשבר

 קךבן הקרבתי כאלו
צח). (לקו״תלפניף עולה

ח נ א ת מ ש  לעונדא סס: (ח, נניאה״ל ונהג החסרון. על כ
 נשכר ולג נאנחה שנם הנ״ל, מנל ולמעשה

 ויגון לאנחה ויגיע ינוא שלא להיזהר האדם מוכרח שנחפילה,
נדנריו כמונא ההיפוך, נחכליח ח״ו נחשנים [שאז לגמרי,

שר כל שמת א פיו חיים רוח נ א  גנראשית(ז, מלשה״כ נ׳ ראיה ב

 המןס וירנו הארץ על יום ארנעים המנול ויהי ):3יז-כ
 על מאד וירכו המים ויגנרו הארץ: מעל וחרם המנה אח ויאאו
 על הרמש נ^ר כל ויגוע (...) המים: פני על המנה ומלן הארץ
ה נעוף הארץ מ ה  ונכל ונחןה וננ
 האדם: וכל הארץ על השרץ ה'שךץ

 נאפיו חיים רוח נשמח אישר כל
ה אישר מכל  ופירש״י מחו: נחרנ

 רוח של נשימה סיים. יוס גשמס (שם):
 של 'נשימה המזרחי(שם): וניאר חיים.

 (היינו המנישמוח מענין חיים', רוח

 רוח נו אשר נשר כל הכולל נשימה),
 שם הוא שנשמה נשמה, לא חיים,

 העליונה, האדם לנשמח מיוחד
 חיים', נשמח נאפיו 'ויפח כדכחינ
 ומן העליונים מן ׳עשאו ופירש״י

 החחחונים, מן הגוף החחחונים,
 ׳ויפח ולכן העליונים', מן והנשמה

ה ולא חיים', נשמח נאפיו מ ה  ננ
 אלא נשמה להם שאין ועוף, חיה
 שהנשמה לפרש הוכרח האדם, וכל והשרץ והחיה והנהמה העוף כולל פה, הכחונ נאפיו' חיים רוח נשמח אשר ש׳כל ומפני חיה. נפש

ו הכל• כוללח שהיא נשימה, מלשון היא הזאח מ כ ם שאמרו ו ם חכמי חסר א שימח ת חסר חנ  כמונא מכמיס, ממאמר ג׳ ראיה חחיים. ת
ת מעשה נשפר ה(ני ני הנשימה. חחשר החיים כחשור וכן החייש, יחשר הנשימה כחשור דומה: נלשון נ) שער שדש, עו

ם כל חיות עיקר א חדברי ת חו חינ ב ארא, ומצינו רוח. כ נגיניה. קיימא דכולא נגין רוח, יחיר דעלמא *קיומא ע״נ): כד נזהר(ו
 נלא 'גם כחינ דא ורזא לאחקיימא, יכילח לא נפשא חדא, רגעא אפילו רוחא גרע דאי נרוחא, אלא קיימא לא ונפשא

לאחקיימא. יכלא ולא טונ, איהו לאו רוחא נלא נפשא מונ', לא נפש דעח

חנחל ילקוט

 באפיו. חיים רוח נשמת אשר כל ז) וכתיב(שם
 הנשימה תחסר אם חכמים, שאמרו וכמו

 כל חיות עיקר כי נמצא החיים. תחםר
 חםרון וכשיש רוח. בבחינת הוא הדברים,

 בבחינת הוא החסרון עיקר דבר, באיזה
 בחינת שהוא הדבר, אותו של החיות
 הרוח לאשר הדבר, אותו של חיים הרוח
 אריכת הוא והאנחה הדבר. המקיים הוא

דהיינו אפים, ארך בבחינת והוא הנשימה,

 כמו כי אחר], נמקום הקדושיש
 והחשרון, הצער ידם על שנחנמלים

 ונשחלשלים נאחזים להיפוך, גם כן
 לעשוק ניכולח שאין עד מהם,

ענודה  [זולח היום כל הזאח נ
 אשר וכל ז״ל], אדמו״ר נמדריגח

 מה עליהם יענור אם גם זולחו,
 יומר לעשוק להם אין ח״ו, שיענור

 נשעה זולח ואנחה ננכייה מדאי
 יהיה לא היום וכל לנד, ניום אחח

 נשמחה זולח החפילה, עשק כל
ונשיר. ונמהילה

 החסרון, על כשמתאנח וע״ב רוחיה. מאריך
 הוא החסרון עיקר כי להחסרון. החיים רוח ממשיך הוא רוחיה, ומאריך

החסרון: משלים האנחה ידי על וע״ב כנ״ל, חיים הרוח הסתלקות

שר כל ת א מ ש ם רוח נ  מובא: תשל״ט) הנחל(אב-אלול מבועי ובקוק באפיו. חיי
 ובמשקל בדיוק בוודאי (שהוא הפשוקים ב׳ להביא שהוצרך מה הענין

 כוונת כי בפשטות, לומר אפשר הכללים), מח״י ט״ז כלל ע״פ כידוע גדול
 עם הגשמית, הנשימה שהוא תייס׳ ה׳רות ענין לקשר הוא כאן רביז״ל

 בהבאת שגי לא כן ועל ממעל׳. אלוק ׳תלק שהוא האדם ׳נשמת׳ עצם
 כי מזה ידענו שלא תייס׳, נשמת באפיו ׳ויפת שהוא הראשון הפשוק
 את לזה השמיך כן ועל שבהנשימה, תייס הרות בתינת היא היא הנשמה
 ענין בו שנשמך באפיו׳, תייס רות נשמת אשר ׳כל בו שנאמר השני הפשוק

 נמי לבד השני ובפשוק הנשימה. שהוא תייס׳ ה׳רות עם שבאפיו ה׳נשמה׳
 על ולא תייס, רות נשימת על רק ששובב לומר אפשר היה כי שגי, לא

 באפיו ׳ויפת הראשון הפשוק הביא ולזה יתברך, אלקותו תיות עצם הנשמה
 כי ממעל׳, אלוק ׳תלק האדם נשמת עצם על ודאי שמושב שיים׳, נשמת
 שבאפיו׳ פייס רות ה׳נשמת בתינת בעצמו הוא והוא וכו״, דנפת ׳מאן

 והבן. הפשוקים, ב׳ לשונות מהשתוות מוכת שכן השני, בפשוק המבואר
 באדם שגס לכך ראיות ג׳ רבינו הביא הנה מובא: (ח) הנחל יד וצקוצז

 כל בצריכות לבאר והנראה תייס. הרות נשימת הוא תיותו עיקר בפרטיות
 באפיו ׳ויפת מהפשוק רבינו שהביא הראשונה שהראיה הראיות, אותם
 בריאתו שכל והיינו האדם, מבריאת מדבר שם הנה תייס׳, נשמת

 נשמת אשר ׳כל השני והפשוק תייס. הרות בתינת ע״י רק הוי והתהוותו
 רגע בכל תיותו מציאות שכל היינו הווה, בלשון מדבר באפיו׳ תייס רות

 תתשר ׳אס התכס ממאמר השלישית והראיה תייס. הרות ע״י הוא ורגע
 ע״י נעשה שזה האדם, ומיתת מהשתלקות מדבר הפייס׳, תתשר הנשימה

תיותו. נפשק שאזי תייס, הרות ממנו שנתשר
ר אם חס ח ת מ שי ר חנ חס ם. ת  וזהו יג): ה, ק״ש בליקו״ה(או״ח וכחב חחיי

 תהליס שפר שיוס שהוא הללויה׳, יה תהלל הנשמה ׳כל בתינת
 נשימה כל ׳על ב) (דב״ר רז״ל שדרשו כמו היינו תהליס, כל כולל שהוא

 מאתו ונשימה נשימה שכל לידע העיקר, וזה י״ק׳. תהלל ונשימה
 מיד צריכין ואת״כ ונשימה, נשימה כל על יתברך שמו ולהלל יתברך
 כי הנשימה, בעצמו שזהו שמו, להלל זוכין שאנו בעצמו זה על להללו
 הפשוק בזה כמ״ש יתברך, שמו להלל הוא הנשמה שהוא הנשימה עיקר

 מגדולח מובא (שפד) ובחיי״מ וכו״. יה תהלל הנשמה ׳כל כפשוטו בעצמו
 התתדשות, בלי מפי יוצא שאינו דיבור מבעיא לא אמר, וז״ל: רבינו,

התתדשות. בלא מפי יוצא אינו הבל אפילו אלא
ר ק י א חחסרוץ ע ת בבחיי חו חיו תו של ח בליקו״ה(או״ח וכשב חדבר. או

 שבראת מה כל על ותשרונס רבות נפשות ׳בורא בפינת וזה ג): ג, פסח
 הנפשות כל של תשרונס שלימות עיקר כי פי׳, כל נפש בהס להתיות

 כל נפש בהס להתיות שבראת מה כל ׳על בתינת תייס, הרות ע״י הוא
 הרות שהוא תי, כל נפש בהס להתיות שבראת מה ע״י דהיינו תי׳,

 התשרון, שלימות עיקר כי הנפשות, כל של תשרונס נשלם עי״ז תייס,
 הוא משאלותיך׳, כל ה׳ ׳ימלא בפינת והברכות, ההשפעות כל דהיינו

כנ״ל. תייס הרות ע״י
א רוח1ד ם חו קיי מ ר ח ח חדב ח אנ ח א ו ת חו כ רי ח. א מ שי  מובא חנ

 בוודאי להשי״ת, לשוב שרוצה מי וז״ל: האנחה, ממעלח (לז) בחיי״מ
 עצמו את עושה שנאנת שבאנתה ותדע תדשה. ברייה עצמו לעשות צריך

 מנשים, הוא עת בכל כי מהנשימה, נת אינו האדם כי תדשה. ברייה
 שורש לו יש הזה והבל תיותו. עיקר וזה הבל, ומכניש הבל שמוציא היינו

 ממשיך והצדיק הרשע, של רע הבל ויש הצדיק של טוב הבל יש למעלה,
 כשאדם נמצא, מהטומאה. הבל ממשיך והרשע מהקדושה, הבל עת בכל

 בכן בו, מלבוא הרע הבל שיפשיק לראות צריך תשובה לעשות רוצה
 וממשיך וביציאתו בביאתו הבל שמאריך הוא ואנתה יאנת. כך, יעשה
 כמו היינו יגוועון׳, רותם ׳תושף כמו ההושפה והוי בהושפה, ההבל

 ממנו והולך מת ואת״כ הרות, באדם נתושף מיתה שקודם כמו מיתה,
 היינו ההבל, מן נפשק ואת״כ ההבל בו נתושף כשנאנת כן הרות,

 ההבל לקו עצמו את ומקשר הטומאה ההבל מקו עצמו את שמתיר
 על שנאנת אנפה שע״י נמצא הטהור. מהבל ותיות הבל ומקבל הטהור,

 לשורש עצמו את ומקשר הטומאה משורש עצמו את מתיר עוונותיו,
 שמקבל נמצא להקדושה. מהטומאה ששב תשובה, בפינת וזה הקדושה,

 שוברת ׳אנתה נח) (ברכוח רז״ל אמרו כי פדש, נעשה הגוף וגס תדש תיות
 תדש. גוף שנעשה נמצא אדם׳, של גופו כל

ח כ א ו ר מ ש  זה כי לומר יש רפא): (עת׳ שבח בעונג ומובא חחסתץ. על כ
 שמחאנח (טונחו השי״ת בעבודת קיצור על ׳גנותי׳, על קאי

 ׳ואתם ט״ו בתורה ועיין עוונותיו, על או וכו׳) השי״ח בעבודח שירד על
בעצמו וידון שישפוט היינו עשקיו, כל ׳שישפוט שם שמבואר לי׳ תהיו

אותו ושופטין דנין אז א״ע ושופט ק אדם כשאין כי וכו׳, עשקיו כל
 למעלה דין אין למטה דין וכשיש א״ע כששופט אבל וכו׳, מלמעלה

 שנתשב וכו׳, וגנותי אנתה שפיר שייך זה דעל י״ל כן על יעוי״ש. וכו״,
עוה״ז צרכי על להתאנת אבל למעלה, דין ואין למטה ומשפט דין כמו

ה׳. לישועת ולצפות לקוות רק כנ״ל, לומר אין

 ערכים
וכינויים

אנחח
 צעקה, של הן הקולות, כל
 שופר, קול הן אנחה, של הן
 בחי׳ הם כולם זמרה, קול הן

ד). כב, (ליקו״םעזות

 בחי׳ שהיא אנחה, קול עייי*
 נשבר עי״ז דקדושה, עזות
 מתקרבת ואז גופו, עזות

 להבשר, העצם ומתדבקת
 וזהו להגוף. הנשמה היינו

 עצמי דבקה אנחתי ׳מקול
ה). כב, (ליקו״מלבשרי׳

 האדם שמאנה האנחה
 מיעוט על או עוונותיו על

 מכמה טוב יותר הוא השגתו,
קט). (ליקו״םותעניות םיגופים

 לדברים מתאווה כשאדם
 עי״ז לקב״ה, נגדיים שהם

 המידות (ספר אנחה לו בא

כט). עצבות

 נעשה שנאנח, אנחה עייי*
 המידות (ספר חדשה בדיה

לב). תשובה

 לשוב שמתאנחין אנחה עייי*
 מחבל נפםקין ית׳, אליו

 לחבל ונתקשרין הטומאה
קלה). הר״ן (שיחותדקדושה

 חצי שוברת אנחה רב, אכזר
 ׳ואתה שנא׳ אדם, של גופו

 בשברון האנח אדם בן
 תאנת׳. ובמרירות מתנים

 כל אף אמר, יוחנן ורבי
 ׳והיה שנא׳ אדם, של גופו

 אתה מה על אליך יאמרו כי
 שמועה אל ואמרת, נאנח,

 ורפו לב כל ונמם באה כי
 וכל רוח כל וכהתה ידים כל

תמים׳ תלכנה ברכים בו  (כתו

סב.).

 הוי״ה א״ל גימט׳ אנחה,
 והוא והכולל, אותיות ו׳ עם

אנחה). (קה״יבתפארת

 הלב מעומק היא האנחה
כג). ב, שמות (מלבי״ם

 רעת על גם יהיה הינאנחי
 מפני הוא וה׳נואק׳ הכלל,
 ׳נאקת כמו ומכתו, לחצו
 לעבודה הנלחץ נאקת חלל׳,
ד). ט, יחזקאל (מלבי״םקשה

 אל נדבק המעיים בשר
 האנחה, קול בםיבת העצמות

 המעכל כח לביטול םיבה וזה
ו). קב, תהלים (מלבי״ם

אפיים ארך
 תלוי הוא אפיים ארך

קנה). (ליקו״מאמונה בבחינת

 להמתיק היא כעם כבישת
בחי׳ שזהו אף, והחרון הדין
 תפילין (ליקו״ה אפיים ארך

ו). ה,

 הרשעים גם צריכים
 במידה להתחזק בעצמן

 שלא אפיים, ארך של זאת
 רשעותם אותם יבלבל
 ירך ולא להשי״ת, מלשוב
 נחלש יהיה ולא לבבם
 העוונות מריבוי דעתם
 התחילו אם בפרט שלהם,

 ונפלו פעמים איזה כבר
 יבטחו אעפ״ב וכו׳, מזה

 אפם ויאריכו הגדול בחםדו
 שעובר מה כל על ורוחם

 פעם בכל ויתחזקו עליהם,
מחדש, מעתה להתחיל

על לרחם מעתה יזכה אולי
 אפיים שמאריך רחמנות, לשון אפיים ארך סט:). (יומא לרשעים אפיים ארך שנותן יצרו את שכובש גבורתו גבורת היא זו ח). ה, תפילין (ליקו״ה לעולם עצמו בעיני כח וחלוש זקן יהיה ולא שמקודם, ומחשבותיו דרכו לעזוב עצמו,

 והכל בידו הכל כי מציל, מידו ואין חובו, יגבה שירצה זמן שכל אפו, מאריך הקב״ה אבל מקום, לו יבוא אם יודע שאינו אפו, מאריך אינו מאויבו לנקום ויכולת מקום לו כשבא שאדם ודם, בשר כמידת הקב״ה מידת שאין לבריותיו.
ר״יעבדיו  הכח הוא אפיים ארך ה). לד, שמות (רקאנאטי לרשעים אפו הקב״ה מאריך כי אפים׳, ׳ארך נאמר הזה החםד ועל יבנה׳, חםד ׳עולם שנא׳ בחםדו, אותם זן הקב״ה ובמצוות, בתורה זכו שלא אע״פ יח). יד, במדבר שור בכור (

 נמצאת זו מידה ואין לומר. צריך אין ורשעים יחטא׳, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם ׳כי דכתיב רשעים, בין צדיקים בין לה, צריכין שהכל מידה היא אפיים ארך ח). לד, שמות בחיי (רבינוהמכריע והוא הגבורה, מן הנמשך
 המשפט, בפני הרחמים פני שמםתכלין אף׳, ׳ארך אמר ולא ׳אפים׳ שאמר (...)ומרפא ארוכה מלשון אפיים׳ ׳ארך פי׳ רצב:) האזינו, (אד״זהזהר בספר ו). לד, שמות בחיי (רבינוושכר עונש ההשגחה דרך על היא כי לבדו, האדם במין אם כי
 הכל אז פנים, אל פנים מםתכלים הדין ועולם הרחמים עולם בהיות אלא ליה, מיבעי ׳פניו׳ פנימו׳, יחזו ׳ישר פניך׳, ׳האירה לנו׳, ויאר ה׳ ׳אל והםוד, מאירים. הפנים כל ואז זעם, של פנים והלכו ורחמים חםד מתמלאות הםפירות כל אז

אנפין, אריך נקרא הוא זה כתר קצז). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלהכידוע כתר םוד הוא אפיים ארך כי חושך, ניצוצי ותר״ך אור ניצוצי תר״ך שהם לרשעים׳, אפיים ארך לצדיקים, אפיים ארך’ ו). לד, שמות עה״ת (ש״ךובשלימות ברחמים
טז). שבת תיקוני המלך, (עמק חםדים כולו פשוט, חםד הוא כי לצדיקים, ק״ו לרשעים, אפיים ארך שהוא

החסרונות משלים הוא עי״ז לו, שנחסר מה על כשמתאנח דבר, באיזה חיסרון לו בשיש היינו החסרונות. שלימות היא בי מאד יקרה היא הישראלי איש של וגנוחי אנחה ^ ותושיה עצה
א). ח, ליקו״ט (קיצור



ערכים
וכינויים

 והרב הצדיק
שבדור

 אין שבאתגליא אחד יש
 ואעפ״ב ממשלה, שום לו

 הוא גדול ובהעלם באתכםיא
 ואפילו הדור, כל על מושל

 (ליקו״מ הדור צדיקי כל על

א). נו,

 נמשך הרצון הארת
 (ליקו״השבדור והרב מהצדיק

).1 ג, שבת

 התורה התגלות עיקר
 ע״י הוא רע, הימי והכנעת
 (ליקו״ה האמת והרב הצדיק

א). ג, חנוכה

 צריך שבדור והרב הצדיק
 הכוחות שני לו שיהיה

 חיים םם להתורה, שיש
 שיהיה באופן מוות, וםם

 אליו להמתקרב אפשר
 ילכו ׳צדקים כרצונו, לקבל

 אם יכשלר. ופשעים בם
 לקבל יזכה באמת הפז הוא

 ועיצות ישרה דרך מהרב
 ואם לשי״ת, לשוב טובות

 בעקמומיות בא והוא לאו,
 ג״כ יוכל בליבו, יש וטינא

 שהוא מה בהרב למצוא
 דבר בו שימצא דהיינו רוצה,

 לגמרי, ויתרחק בכל שיכפור
 יכשלו ׳ופשעים בחי׳ וזה
מ). צדיק (ליקו״ערח״ל בם׳

 הוא האמיתי הדור הצדיק
 מישראל, אחד בכל מאיר
 את להתחזק איך שידע
ועת עת בכל בשי״ת עצמו

מט). נפש (משיבת

 המואם החכם האיש
 רבים, בין יחיד הוא בעולם,

 בדור אחד אלא יימצא לא
 להרמב״ם, (פיהמ״ש מהדורות

הקדמה).

 צדיק יש ודור דור בכל
 מנהיג להיות שראוי אחד

 ובא מהלך הוא וגם הדור,
 להם, להאיר דורו בני עם
 הכולל, המנהיג ומלבד (...)
 חכמים פרטיים כמה גם יש

 ׳כל והיינו הדור, המנהיגים
 ת״ח הם הולכים׳, הנחלים

 והם זה, מצדיק שיוצאין
 ׳הולכים כולם לו, ענפים

 כדי כללות, שהוא הים׳, אל
 ר״ח (פע״ח ולהנהיגם לתקנם

ג). ופורים חנוכה

 אחוזים הם הדור צדיקי*
 ישראל ושארי משה, בנשמת

יז). ח״ב, דבש (יערותבנפש

 בדור יש שתמיד ידוע
 מרכבה שהוא אחד צדיק

 זורח שואף וממנו לשכינה,
 ׳אין וכמ״ש העם, לכל

 ד׳ אלא בעולמו להקב״ה
 צדיק ר״ל הלכה׳, של אמות
 הלכה של אמות ד׳ שהוא

ג). טז, במדבר יהונתן (תפארת

 הוא התשובה תיקוני עיקר
 (בעש״ט הדור צדיקי ע״י

נשא). פ׳ עה״ת

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלמ

ע ח שעיקר ד הרג מהצדיק מקכלין חיים הרו  וניאר שכדור. ו

נלכד, אנחה ע״י חסרון להשלים אפשר אי א): (אנחה נעצוה״מ
 כי שנדור. האמח רג גס שהוא אמת, לצדיק המקרנוח ע״י אלא

 האנחה. ע״י החסרון אח להשליס חיים רוח מקנליס האמת מצדיק
 לצדיק ההמקרנוח שע״י היינו

 וסנלנוח, אמונה דעח, מאחו מקנליס
 להחעייף שלא אפיים, אריכח היינו

 ומלנקש מלהחאנח להחרפוח ולא
 אודוח מהשי״ח וישועה רחמים

 על המתרגשים והנסיוגות החסרוגוח
 וימתיק ירחם שהשי״ת עד האדם,
 המקרנוח ויושיעו. שעליו הדינים

 ספריהם ללמוד היא, פירושה לצדיק
 נהם. המנואריס עצוחיהס וקיום דעחם, קנלח אמח, צדיקי של

ע ח שעיקר ד  וכחג שכדור. והרכ מהצדיק מקכלין חיים הרו

 שרחוקים כמה יש טז): ג, לגנ״ח שליח העושה (חו"מ נליקו״ה
כן על נעצמו, מהצדיק חיים הרוח לקנל יכולים ואינם מהצדיק

 דע חיים, הרוח מקבלין מאין אך ב
 והרב מהצריק מקבלין חיים הרוח שעיקר
 בהתורה, הוא החיים רוח עיקר כי שבדור.
 פני על מרחפת אלקים ורוח א) (שס כמ״ש
 דבקים והצדיקים התורה. הוא המים,

אצלם. הוא חיים הרוח עיקר וע״ב בתורה,

ח ו ר ת אלקים ו חפ ר  א-ב): בבראשית(א, כדכתיב המים. פני על מ

 והאלז הארץ: ואת השמןס את אלקיס פרא פראשית
 פני על רנרחפת אלקיס ורוח תהום פני על וחשןו וכהו תהו הןתה

 אמרו וגו׳/ אלקיס ׳ורוח ואומרו (שם): האוה״ח וביאר המןס:
משיח/ של רוחו ׳זה ב) (ב״ר כמדרש

ס/ פני על ׳מרחפת מי  מיס ׳אין ה
 דרך על יז), (ב״ק תורה׳ אלא

 ישראל ייגאלו שלא כזהר אומרס
למיס. שנמשלה התורה כזכות אלא

 דנמשלה ע״א) (ז בתענית תז״ל ודרשו

 חנינא רכי אמר ח״ל: למיס, התורה
 תורה דכרי נמשלו למה אידי, כר

 כל ׳הוי נה) (ישעיה דכתיכ למיס,
 והולכין גכוה מקוס מניחין מיס מה לך, לומר למיס/ לכו צמא

 שדעתו כמי אלא מתקיימין אין תורה דכרי אף נמוך, למקוס
 כאי לכל הס חייס הללו מיס מה (פי״ת): בתנדא״ר ואיתא שפלה.

עולס. כאי לכל הס חייס תורה דכרי כך עולס,
 זה ומאירין מזה זה ומקכלין מחכירו, ותכירו מחכירו אחד מקכלין

 העשייה לתכלית ההארה שמגיע עד העולס, לכל ונפלא גדול כאור אז שמאיר (...) מהצדיק, חייס הרוח לכולס שנמשך עד חייס, הרוח לזה
 לקו״מ ובקיצור מחכירו. אחד שמקכל ידי על ממנו חייס הרוח מקכלין מאוד, מהצדיק הרחוקיס אפילו ואחד, אחד שכל עד בפע״ת), (כמובא

 אליו. שנלווה האמת והרכ הצדיק ידי על אס כי להשלימס אפשר אי (...) החסרונות כל וכתב: שבדור, והרב הצדיק בענין דייק ב) (ת,
ח ו ר ת אלקים ו חפ ר  שמוציא נשימה, היא ומה נשימות. שנושס מחמת אס כי אינו חי, שאדס מה (עת): בליקו״מ איתא המים. פני על מ

 מוציא תפילה, או תורה ומדכר קדישא, למלכותא דכוק כשאדס ולכן ושוכ׳. רצוא ׳החיות א) (יתזקאל כחינת וזהו הרוח, ומכניס
סוזהו הקדושה. רוח ומכניס ש  אתן׳, חדשה ׳ורוח אזי קדושה, של נשימה נושס כשהוא שלכס, קרכ היינו כקרככס/ אתן חדשה ׳ורוח לס (

 אלקיס׳ ׳ורוח אזי כידוע, תורה זו מיס כי תורה, כשלומד היינו המיס/ פני על מרחפת אלקיס ׳ורוח א) (בראשית וזה הקודש. רוח היינו
 ׳אלמלא ע״ב) כז יג, תיקון זהר (בתקוני כמ״ש לחיות, אפשר אי תורה כלא כי חייס. רוח ושואכ עליו וחופף ׳מרחפת׳ הקודש, רוח שהוא

 תורה׳. דא ו׳מיא ע״ב), רית פינתס (זהר מיא׳ דא ו׳ריאה גופא׳, כל אוקיד ליכא הווי ליכא, על דנשכי ריאה כנפי
 חייס הרוח מקכל הצדיק כי אחד, והשי״ת והתורה הצדיק כי ג): ג, לגב״ת שלית העושה בליקרה(תו״מ וכתב בתורה. דבקים והצדיקים

שלהס. החסרונות כל ומשליס ישראל את מחיה וכזה יתכרך, אחדותו שהיא מהתורה

הנחל ילקום
ע קר ד ח שעי ם הרו ק. מקבלין חיי צדי  ב): ג, פסח בליקו״ה(או״ח וכתב מה

 קמה ׳ולא בתינת בו׳, אלקיס רות אשר איש כזה ׳הנמצא ביוסף כתוב
 בתינת הצדיק, יוסף בבתינת הוא תייס הרות עיקר כי באיש׳, רות עוד

 רות ׳ותתי יוסף בשורת לו כשנתבשר ביעקב נאמר כן ועל הברית. שמירת
 הבאה הנפש ׳כל בתינת ישראל, כלל בתינת הוא יעקב כי אביהם׳, יעקב
 ע״י היא ישראל כלל שהס יעקב רות תיות שעיקר היינו יעקב׳, לבית

 הדור צדיק בתינת שהוא תייס, הרות תוצאת שמשם הצדיק, יוסף בתינת
ע דקדושה. הרב קר ד ח שעי ם חרו ק. מקבלין חיי  בספר ומובא מהצדי
 בפסוק מרומז וזה זצ״ל): זילברמן אייזיק יצחק ר׳ הרה״ח בשס ח, (סימן יופי מכלל
 הכולל עס ב׳אנוש ה׳וא ר׳ות א׳כן של והר״ת באנוש׳, הוא רות ׳אכן

 באנוש׳ הוא רות ׳אכן בבתינת תייס הרות עיקר כי רב״י, בגימטריא
 המרמז זה פסוק על סד תורה בסוף [ועיין שבדור והרב מהצדיק מקבלים

 ׳ותישאני בפסוק מרומז שזה עוד לומר ויש עי״ש]. דלעתיד, תייס הרות על
 היינו רב״י, בגימטריא ו׳אשמע ר׳ות ו׳תישאני של והר״ת ואשמע׳, רות

 בתינת הוא ׳ואשמע׳ תייס, הרות ממשיכים שממנו שבדור, והרב הצדיק
כנ״ל. לצדיק ההתקשרות על שמרמז תכמיס׳, דברי ׳שמע

 אתה לעצמך לוקת, אמה לך כלומר ׳לך׳, אמר לזה מינויו, עליו יקשה
 שנאמר יהושע, מות אמרי אלא השתיתו לא ׳והלא תשחתון׳, השתת כי מותי אמרי ידעתי ׳כי שס) ברש״י לא, (דבריס פס׳ על מז״ל שאמרו כמו לוקס,

 ממך, אצולה שנבואתו ועוד, לוקש. אמה ממש לך כן, אס שי׳. משה כאילו תי שיהושע זמן שכל מכאן יהושע׳, ימי כל ה׳ את העם ׳ויעבדו ב) (שופמיס
 עוסק והיה המדרש בבית שימש יהושע ועוד, לבנה׳. כפני יהושע ופני תמה כפני משה פני הודך, כל ׳ולא מהודך׳, ׳ונתמה עה) (ב״ב שז״ל שאמרו כמו

 והגית מפיך הזה המורה ספר ימוש ׳לא א) (יהושע אמר דאת כמה האהל׳, ממוך ימוש ׳לא ׳נאמר תשעס רמז (ילקוט שז״ל שאמרו כמו ולילה, יומס בתורה
 הקב״ה, לו ש׳אמר (שס), במדרש אמרו ועוד כאן. עד וכמה׳, כמה אתת על אדם כל שאר כך, שכמה׳ רות ׳מלא בו שנאמר יהושע ומה ולילה׳. יומס בו

 הוועד בבית ומעריב ומשכים לך, וממתין ההר תתת יושב היה הוא התורה, את לקבל יוס ארבעים אצלי יושב היית שאמה זמן שכל כבוד, לך שלק הרבה
 אלא רות אין בו. רוס אשר פריה״. יאכל מאנה ׳נצר כז) (משלי שנאמר מה לקיים השררה, יטול הוא המתצלאות, את ולפרוס הספסלים את לסדר שלך

נביא. למפרע תיבות ראשי ג׳ון. ב׳ן י׳הושע א׳מ וגו״. בניכם ונבאו וגו׳ רומי את ׳אשפוך ג) (יואל שנאמר נבואה,

חכמה מיליואי
ם י ק י ד צ ה ם ך רה. דבקי  נראה שושנה): אלימלך(ליקוטי נועס בספר מובא בתו

 הוא הקדושה המורה של והכתב האותיות דהנה לפרש
 של הנפש היא המורה של והנסתרות והפנימיות המורה, של והגוף הלבוש

 רזי לו ומגלין הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה ׳העוסק והצדיק התורה.
 בגמרא, דאמרינן וזהו התורה. של הפנימיות להשיג שזוכה דהיינו המורה׳,
 ברוך שהשי״ת כנ״ל, דהיינו י׳הבית׳, כ׳תבית נ׳פשי ׳א׳נא ר״ת הוא ד׳אנכי׳

 של הדביקות גודל ומתמת הכתב, בתוך הנפש היא הפנימיות נתן הוא
 מעולם ומקשרה המורה את מעלה הוא לשמה, בתורה העוסק הצדיק

שמו. וברוך ב״ה סוף אין עד לעולם
ד ם1ו י ק י ד ם צ ה דבקי ר תו א וכוי, ב הו ש כ שר ו ק מקו צדי ה  והרב ל

ר ך וכוי, שבדו שי ם רוח ממ חיי ק ה צדי ה וכוי, שבדור מ
חו א וז קר ק שנ צדי ש ח שר אי  הדבק בצדיק שהדבוק רבינו כתב בו. רוח א

 נרמזו הנ״ל הבחינות שכל ומצינו הנ״ל, חייס הרוח בחי׳ את ע״ע ממשיך בתורה,
 השי״ת עס שהיה בתורה הדבק הצדיק בחי׳ שהוא במשרע״ה, יהושע והתקשרות בדביקות
 בו׳. רוח אשר ׳איש בו שנתקייס זכה ועי״ז בו דבק יהושע ותלמידו ולילה, יוס ארבעיס

שלא כדי ׳לך׳ אמר יהושע. אה לן קס יח): כז, (במדבר עה״ת בש״ך מובא וכך

 אי אדם של עליות כל
ע״י אם כי להיות אפשר
 (סוכהחז״ל שדרשו דרך על שלו, בשיחה אם כי להעלותן יכול שאינו אנשים ויש ותפילתו, בתורתו אותם מעלה שהצדיק אנשים יש בזה, בחינות שני ויש להעלות. יכול הצדיק הכל שלו, דיבורים הן האדם, של המידות הן הדור, וצדיקי ראשי

 והגוף החומר עם והמוני העולם, של הנשמה הם הדור צדיקי* עקב). פ׳ עה״ת (בעש״טעימו שמדבר לו דיבורים ע״י אותו מעלה הצדיק ובאמת בטלים, דברים שהם שנראה אף צורך, בו יש שלו חולין שיחת אפילו יבול׳, לא ׳ועלהו פםוק על כא:)
 ומעשים תורתו הן המדריגות, בכל נתעלה אזי הצדיק םביב הוא שדיבוקו ומי לה׳, ישראל נשמות ומקרב קונו׳ עם המתחםד חםיד, ׳איזהו רפא.) תצא כי (זהרדרך על חםד, אנשי שנקראים הדור צדיקי יד). נשא פ׳ (תוי״יעוה״ז פרצוף כללות של

 התורה ע״י והכל ולהשפיל, להגביה מהשי״ת ממשלה להם שיש צדיקים יש ודור דור בכל מצורע). פ׳ אפרים מחנה (דגלקלי׳ מיני ת׳ זה לעומת זה כנגדו יש אזי צדיק, לשום ח״ו דבוק אינו ובאם עלייה, להם יש לכולם שלו, הפרנםה הן שלו, טובים
להקדושה דג  שגם לכל נראה ושיהיה בהתגלות, עבודתם הדור צדיקי שיהיו הוא הצורך נזן שמות). פ׳ ושמש (מאורעלמין׳ רכל ושורשא עיקרא ׳דאיהו לידע לזה שיבוא כדי הדור, צדיקי בצל להםתופף הנםיעה עיקר ליקוטים). אפרים, מחנה (

 הכנם״י, על טובות השפעות יורד ידם שעל כלים שהם ה׳, כלי נקראים הדור צדיקי פנחס). פ׳ ושמש (מאורמאיתם ללמוד ג״כ מימיהם השותים יוכלו ועי״ז ב״ה, םוף באין עצמם ומדבקין מגשמיות עצמם מפשיטין הם אנשיהם, חבורות בין כשהן
 אור’ האזינו). פ׳ ושמש (מאוראופניהם על ולהבינם בוריים על המצוות להשיג לאדם באפשרי אין ודור, דור בכל הם אשר הדור צדיקי כלא וילך). פ׳ ושמש (מאורכנם״י על ומשפיעין מהמוחין שפע מקבלת והיא המוחין, עד המלכות מעלין שהן

ציצית). (קה״י,שמחה יש ואז לחוץ האורות מגלים חוטין, ל״ב שבהן ציצית מצות וע״י בו, וגנוז זרוע אור שמתחילה שבדור, צדיק על רומז שמחה׳, לב ולישרי לצדיק זרוע

תפליה ואני
ל  הרוחות אלהי א

ם שליט י נ ו לי ט  ב
ם, תוני ח ת ב  אשר ו

 החיים נפשות בידו
 בידו ״אשר והמתים,

 כל ורוח חי כל נפש
 עלי רחם ,איש״ בשר

 ותן הרבים, ברחמיף
 נכון רוח טובה רוח לי

 דקדשה. חיים רוח
 רוח עלי להמשיך זכני

 דקדשה אמתיים חיים
 אמתיים מהצדיקים

 וארך חיינו הם אשר
 ברחמיך זכני ןמינו.

התקרב הגדולים  ל
 לפניהם ולעמד אליהם,

שךתם שם ל שמ  ול
 צךכיהם. כל ולעשות
 בהם מקשר ואהיה
שרות באמת  בהתק

השלמות בתכלית גדול
סו). (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ אנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח מ

תפלה ואני
הי  יי מלפניף ךצון י

 אבותינו, ואלהי אלהינו
 ארף וחנון רחום אל

 חסד.ואמת, ורב אפים
 וחסדיף רחמיף שתעורר
 ותזכנו עלינו הנרולים
 להאמין הרבים ברחמיף

 לצדיקים ולהתקרב
 אשר שבדורנו אמתיים

 להחיות בהלת, בהם
 ישראל בית עמף את
 מהם כי ןךם, על

 ולכל לנו היים תוצאות
 יי עזרני ובכן ישראל.
 מהם להמשיף שנזכה

 כל למלאת היים רוה
 קול ותשמע מחםודנו,
 ויהיה תמיד, אנחותינו

 על להמשיף כ׳ה לנו
 היים רוה אנחותינו ידי

 מהצריקי טובה רוה
 כל להשלים אמת

 לנו, שחמר החסרונות
 הן בנפש הן בגוף הן

 וברוחני, בגשמי בממון,
 תשלמו יתמלאו כלם

 מקור עמף כי לטובה,
 רוה משפיע ואתה היים
 לבר ולכל הי לכל היים

 צדיקיף ידי על שבעולם
 הלבקים האמתיים
ף ת ל תו שה ב  הקדו

 הזינו היא אשי תמיד,
ח). (ליקו״תןמינו ואלף

ש י ח אשר א  למשרע׳׳ה הקב׳׳ה שהודיע לאחר נאמר זה מקרא בו. ח
 וכך תחתיו, מנהיג שימנה מהשי׳׳ת משה וביקש הסתלקותו, על

כז, כמיג ר( מדנ  אלר]י ה׳ יפקד לאמיר: ה׳ אל מאה ר5ויד טו־כ): ננ
 יניא ואיקר לפגיהס יצא אקר העדה: על אייש נקר לכל הרופית

 יניאס ואיקר יוציאם ואיקר לפניהם
 אין אאר כצאן ה' עדת פהיה ולא

 קח מיקה אל ה' וייאמר רעה: להם
 רוח איקר אייש נון נן יהויקע אח לף
ח נו  והעמדק עליו: ןדף אח וקמנ

 כל ולפני הכיהן אלעזר לפני אחו
 ונמחה לעיניהם: אימו וצוימה העדה

עדח כל ייקמעו למען עליו מהודף
 לפניו, אמר נאמר, למה היוסוס. אלקי ופירש״י(שם): ןקראל: נני

 ואינן ואחד אחד כל של דעחו לפניך וידוע גלוי עולם, של רינונו
 לפי ואחד אחד כל שונל שיהא מנהיג עליהם מנה לזה, זה דומין
 כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל שאלח, כאשר נו. יוס אשי דעמו.

 נו שאין אדם יש וכי נו. דוס אשר האוה״ש(שס): וכי!נ ואחד. אחד
)רוח.  ׳שורש ישנך אמה פירוש נו׳, רוח אשר ׳איש שהוא דע (...

 ׳רוח אשר אומרו והוא ׳הרוח׳, ננחינח ישנו והוא הנשמוח׳, כל
 ידו לסמוך ה׳ וציווה ההוא, הדור רוחוח כל שורש פירוש נו׳,

 איש (שם): יפוש גפנים וניאר שנמשה. הנשמה מהוח לרוח להעיר
קרנ קדושמו רוח אדם מכל שהעלה היינו נו, רוח אשר לינו. נ

 שבדור, והרב להצדיק מקושר וכשהוא
 ממשיך רוהיה, ומאריך מתאנה כשהוא

 דכוק שהוא שבדור, מהצדיק ההיים דוה
 שנקרא וזהו הרוה. שם אשר בהתורה

בו, רוה אשר איש כז) (נמלנר הצדיק

א ו ה ש כ  גליקו״מ אישא לצדיק ההשקשרוש ונענין להצדיק. מקושר ו

 עצמו לקשר נו, מלוי שהכל והיסוד העיקר (קכג):
 דנר זה, הוא כי יאמר אשר כל על דנריו ולקנל שנדור, להצדיק

 כמו ושמאל, ימין מדנריו ח״ו לנמוח ולנלי גדול, ודנר קטן
שופעים) פרשש (ספרי רז״ל שאמרו
 שמאל ימין על לך אומר ׳אפילו

החכמוח, כל מאמו ולהשליך וכו",
 שכל שוס לו אין כאילו דעמו ולסלק
 והרנ מהצדיק יקנל אשר נלעדי
 שוס אצלו שנשאר זמן וכל שנדור.

 ואינו נשלימוח אינו עצמו, שכל
 נליקו״מ אישא ועוד להצדיק. מקושר

 אהנה הצדיק אח שיאהנ אהנה, הוא ההמקשרוח עיקר (קלה):
 ומרגומו ננפשו׳, קשורה ׳ונפשו מד) (נראשיש כמ״ש שלימה,
 נקשרה יהונמן ׳ונפש יש) (שמו״א וכמ״ש כנפשיה׳, ליה ׳חנינא

 כמ״ש נשים, מאהנח יומר יהיה הצדיק אח ואהנמו דוד׳. ננפש
 נשים׳. מאהנח לי אהנמך ׳נפלאמה א) (שמו״ג

א ו ה ש כ הרג להצדיק מקושר ו שהוא שכדור ו ח כ אנ ת  וכר מ
ם רוח ממשיך  נליקו״ה וכשג שכדור. מהצדיק החיי

 ממשיך והוא נהחורה שדנוק הצדיק ):3 ג, לגג״ש שליש העושה (שו״מ
 כוונחו עיקר שלהם, החסרונוח כל להשלים נשר לכל חיים הרוח
חיים רוח להם ממשיך שהוא דהיינו השי״ח, כנוד נשניל הוא

ערכים
וכינויים

להצדיק מקושר

 נהחיוח השי״ח אח יענדו שהם כדי שלהם, החסרונוח ומשלים
 הוא זה ונשניל העולם, אח השי״ח נרא זה שנשניל המכליח עיקר זה רק כי להס, ומשלים להם שמשפיע מה ונכל להס שממשיך

ה׳ אח ויענדו יחזרו שהס כדי זה נשניל והכל לכל, חיים הרוח ממשיך ידם שעל הצדיקים, ע״י העולם אח ומחיה מקיים ימנרך
נאמח נו ודנוק להצדיק מקורנ להיוח העיקר כן ועל למענהו׳. ה׳ פעל ׳כל וכמ״ש ורגע, עח נכל הצדיק להם שממשיך הזה נחיוח

 מהצדיק נמשך שלו החיוח שהיא הזאח שהנשימה מיכף יזכור חיים, הרוח וממשיך נושם שהוא ונשימה נשימה ונכל ורגע, עח נכל
 נשימה נכל השי״ח אח ולענוד ונשימה, נשימה נכל ולהצדיק ולהמורה להשי״ח להחקרנ ויזהר ונהשי״ח, נהמורה שדנוק האמח

״זסליק׳ הנל נחיח ׳הנל נחינח וזה יה׳. מהלל ונשימה נשימה כל על יה, מהלל הנשמה ׳כל רז״ל שאמרו ונמו ונשימה, קו פי  סט פיקון (

 הוא ונשימה נשימה שנכל עח נכל ויזכור שידע שצריך היינו כידוע, רוח ומוציא רוח מכניס הוא חיומו שהוא ננשיממו האדם כי צו),
 או נמורה שנקדושה, דנר נאיזה חיים הרוח ולהוציא ולהעלוח לחזור צריך ומיד ומיכף האמח, מהצדיק חיים רוח ומכניס ממשיך
 שהצדיק נמצא, כנ״ל. וכו״ נשימה כל על יה, מהלל הנשמה ׳כל ננחינח וכיוצא, להשי״ח טוניס ורצונוח והשחוקקוח כיסופין או מפילה

 חונחו וישלם יסלק שאח״נ כדי חיים, הרוח להאדס מלוה שהוא הלוואה, ננחינח הוא שממשיך חיים הרוח כי מלוה, ננחינח הוא
נאמח נהצדיק דנוק שהוא ומי וכנ״ל. וכו" ולהלל להודוח היצורים כל חונח ׳שנן ונשימה, נשימה כל על להשי׳׳ח ולהלל להודוח
מחזיר וכן נעצמו, מהצדיק חיים הרוח וממשיך נאמח נהצדיק דנוק הוא ני נעצמו, הצדיק ליד מיד חונחו מסלק הוא הנ׳׳ל, ננחינה
 האמח, להצדיק והמפילה הענודה שמגיע הוא ומפילמו ענודמו כוונח וכל נהצדיק, דנוק הוא כי נעצמו, להצדיק ומעלהו החיוח

 אמימייס. לצדיקים נהמקשרוח להיוח צריך והענודה המפילה שעיקר פעמים כמה וכמנואר הצריך, למקום אומה יעלה והוא
שר איש ד כל של רוחו נגד להלוך שיודע כו רוח א ח  והמנהיג ואחד, אחד נכל רוח נחינח יש כי עג): (יז״ג נליקו״מ ואימא ואחד. א

 ׳שיודע רש׳׳י ופירש נו׳, רוח אשר ׳איש כז) (נמדנר נחינח הכולל, רוח נחינח הוא משה, נחינח דהיינו ישראל, כל של האמימי
 מקנלים כולם ני ורוח, רוח כל נגד להלוך שיודע הכולל, רוח נחינח הוא האמימי המנהיג כי ואחד׳. אחד כל של רוחו נגד להלוך

אלקים. רוח נחינח הוא הזה ורוח הרוח', נואי רוחוח מארנע ה׳ אמר ׳כה לז) (יחזקאל נחינח הכולל, רוח נחינח הוא כי ממנו,

בצדיקים׳. ׳הדבוק להלן ראה

ך רי א ה מ חי רו
 אפיים׳ ׳ארך בין ההפרש

 ארך כי הוא, רוח׳ ל׳ארך
 כעסו, ייראה לא אפיים,

 להינקם. ומאריך כועס אך
 אף לכעוס, קשה רוח, וארך

 כהוגן, שלא דבר לו עשו אם
 כי יכעוס, ולא רוחו יאריך

 (מדרש גדול דבר על אם

מ״ב). פ״ו אבות שמואל

 רוח׳, ׳ארך שהם בנ״א יש
 נשמה לו שיש פירוש

 ויודע עליונה, קדושה
 השי״ת לעבוד שצריך

 ולא עבדות, מיני בכל ב״ה
 כל חייו ימי כל לו יספיק
 יעשה אשר עבודתו מעשה

 הם אשר ויש להשי״ת,
 שאין פירוש רוח׳, ׳קוצר

 כך, כל יקר ורוחם נשמתם
 ידי שיוצא בעיניו ודומה
 בכל ית״ש בעבודתו חובתו
וארא). פ׳ אלימלך (נועםענייניו

 שרוחו רוח׳, ׳ארך יש
 לעצור יכול הפנימי

 וצער יגון ולסבול ברגשותיו
 הוא והיפוכו ומכאובות,

 קצר שהוא ומי רוח׳. ׳קצר
 קשה, עבודה לו ואין רוח
 קשה עבודה לו שיש מי או

 להבליג יכול רוח, ארך והוא
 לנחמה אוזן ולהטות יגונו על

 (מלבי׳׳ם טובה ולבשורה

ט). ו, שמות

ה מיליואי מ כ ח

ש י שר א  הש״ך ופירש בו/ רוח אשר ׳איש ד״ה במקו״ח מעלה עיין בו. רוח א
 והייתי ישראל רועה הייתי אני משה, אמר מז): כז, (במדבר עה״ת

 מש״ה שאמרנו, כמו ריבוא, משישים כלולה שנשמתי לפי עליהם, פרנס
 הדור לזה צריך כן ישרא״ל, כל״ל בגימטריא האותיות שמונה עם רבינ״ו

 תשר, הרוחת׳ ׳אלקי אמר לזה מכולם, כלולה נשמתו שתהיה שינהיגם, מי
 יהוש״ע יהושע׳, את לך ׳קת לו ואמר הרותות. כל כוללת אתת הרות שתהיה

 רות ׳אשר המילה, עם ישרא״ל בגימטריא עי״ן שי״ן וי״ו ה״ה יו״ד במילוי
 אתה אשר האיש משה, לו ׳אמר תשעו) רמז במדבר (ילקו״ש במדרש וכן בו׳.

 ואתד אתד לכל משית שיהיה ריבוא, שישים של רות בו יש עליהם מעמיד
 כל אותך מראה הריני דיברת, וכך משה, הקב״ה, לו אמר דעתו. לפי

 רבי אמר המתים. תתיית עד לישראל מעמיד שאני הנביאים וכל השופטים
 יהושע אותו מראה שהיה לד), (דברים הארץ׳ כל את ה׳ ׳ויראהו שימון,
 שהראיתי אלו כל הקב״ה, לו אמר כולם. וכן לעתניאל, ומושר תתתיו עומד

 בשוף, מראש לראות שביקשת מה אבל בהן, יש אתת ורות אתת דעת לך,
 יא) (ישעיה בו שנאמר משית, זה הרותות, כל שוקלת והיא בו יש אתת רות

 וגו״, ובינה תכמה רות ה׳ רות עליו ונתה וגו׳ ונצר ישי מגזע חטר ׳ויצא
 בריה כל של לרומה משקל׳, לרות ׳לעשות כח) (איוב הכתוב שאמר זהו

 בשר׳, לכל הרוחת ׳אלקי שאמר כמו הרותות, כל כולל מהם באתד יש אם לראות הדורות, פרנשי כל לראות משה שביקש מכאן משמע כאן. עד ובריה׳,
 תכמה׳, ׳רות במשית אמר וכן משה, שהוא ראשון כמשית אתרון שמשית בשוף׳, מראש לראות שביקשת ׳מה שאמר מה והוא משית, אלא יש לא לו, אמר

שר איש והבן. המידות, כל שיום שהיא ה׳ ביראת ושיים מהמכמה התמיל ח א  האדם תיות כל וז״ל: הרוח, בענין וארא) (פ׳ קודש בזרע מובא בו. ת
 רות אשר איש וגו׳ הרוחת אלקי ה׳ ׳יפקוד כז) (במדבר שנאמר וזהו לכל, ושורש מקור הוא כי המידות, כל בו כלולים לכן ורות, באויר הם והעולם

 ויוכל ואתד, אתד כל של רות בבמינת להלוך יכול שיהיה פירוש, ואתד׳, אתד כל של רותו כנגד להלוך שיוכל ׳איש כא) (במד״ר ז״ל ופירשו בו׳,
ואתד. אתד כל של נשמתו שורש הרומניים, העליונים לעולמות יקשרו ועי״ז שלו, ברות לשברו

‘הנחל יליקוט
א ו ה ש כ שר ו ק. מקו  בתורה המבואר בענין מו): בשיש״ק(ו, ומובא להצדי

 בתורה דבקים והצדיקים בהתורה, הוא תיים הרות שעיקר ת׳
 ההתקשרות לענין שבנוסף נמצא כן שעל אצלם, הוא תיים הרות ועיקר
 קודם לומר שצריך ריב) (בשיהר״ן רבינו שאמר כמו התפילה, קודם הנצרך

 בפנים המבואר לפי הרי הצדיקים׳, לכל עצמי מקשר ׳הריני התפילה
 בזה כי לצדיק, להתקשר צריך התורה לימוד קודם שגם למדים נמצינו
 שבעצם אמר ולא מהצדיק, תיים הרות לקבל שצריך רבינו שדייק

 הרות לקבל כבר יכולין האלקים רות מרשפת שעליה בתורה הלימוד
 דבקים שהם לצדיקים להתקשר הוא התורה לקבלת שבהכרת נמצא תיים,

בתורה. הנמצא תיים הרות מקבלין ודרכם בתורה,
 (יום מולמשינער נחמן מוה״ר במכחבי בעל״ח ומובא שבדור. והרב להצדיק

 הצדיק הוא כעת אשר בידינו כלל מונש כבר חר״ל): נשא ה׳
 לבאר, הרבה דיבורים בזה ויש לברכה, וקדוש צדיק זכר אדמו״ר שבדור,

 התיים דבריו לקיים נזכה כן פנים, אל פנים בזה לדבר ה׳ יזכנו
 משמר ׳מכל במשלי שכתוב מקרא נאמר זה על כי וגדול, קטן והקיימים

תיים׳. תוצאות ממנו כי וכו׳ נפשך נצור

ותושיה עצה
 שיש החסרונות כל

 בפרנסה הן לארם
 הגוף בבריאות הן

 אפשר אי בולם ובו׳,
 ע״י אם בי להשלימם

 האמת והרב הצריק
 בי אליו. שנלווה
 החסרונות שלימות

 ובו׳ אנחה ע״י הוא
 ירה שעל בנ״ל,

 חיים הרוח ממשיבין
שלים סרון לה חי  ה
 אבל עליו. שמתאנח

 להשלים חיים הרוח זה
 רק מקבלין החיסרון
 שברור, והרב מהצריק
 ששם בתורה שרבוק

 ע״י והיינו חיים, הרוח
שרות להצריק התק

ב). ח, ליקו״ט (קיצור



ערכים
חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלמבוכינויים

דוד של כינור
 נתעורר אז לילה בחצות
 דקדושה הניגון בחינות
 דוה של מכינור הנמשך

 להתגבר הזמן אז וע״ב
 לעסוק אז לקום ה/ בעבודת
 שיחתו לפרש ה/ בעבודת

).1 נד, (ליקו״מית׳ לפניו

 מנגן היה דוד של כינור
 רוח בחי׳ צפון, רוח ע״י

 הצפון טובה נקודה טובה,
 בתכלית אפילו וטמיר

 במדריגה אפילו השינה,
 רב ׳מה בבחינת פחותה

 (ליקו״ה צפנת׳ אשר טובך

יב). א, הבוקר השכמת

 נמשך השמחה עיקר
 בחי׳ שהוא דוד של מכינור
 ■עזמעזם נגינה, מיני עשרה
 ׳עלי כמ״ש השמחה, עיקר
 הגיון עלי נבל ועלי עשור
 בפעלך ה׳ שמחתני כי בכנור,

ג). ג, נסך יין (ליקו״הוכו״

 אומר, דוסא בן חנינא רי
 בין שנברא האיל אותו

 דבר ממנו יצא לא השמשות
 הוא איל של אפרו לבטלה.

 הפנימי, המזבח גבי על יסוד
 נבלים עשרה אלו האיל גידי
 מנגן דוד שהיה כינור של

 של איל של קרניו בהם,
 סיני, בהר בו תקע שמאל

 לתקוע עתיד הוא ימין ושל
 ביום ׳והיה שנא׳ לעת״ל, בה

 גדול׳ בשופר יתקע ההוא
ל). (פדר״א

 שמחת התפילה, שורש
 שנא׳ בהקב״ה, הלב

 ישמח קדשו בשם ׳התהללו
 היה ולפיכך ה״, מבקשי לב

 בכינור מנגן ישראל מלך דוד
 וזמירותיו, תפילותיו כל על

 שמחה לבבו למלאות כדי
 (ספר הקב״ה. של באהבתו

יח). חסידים

 ע״י אברהם שהשיג נזה
 ע״י יצחק השיג אנשים,

 סולם, ע״י ויעקב מטעמים,
 פ׳ (הציוני כינור ע״י ודוד

תולדות).

 והשיר שיר, בבחינת כינור
 כח ולקשור להעלות הוא

 למעלה בשורשם הגבורות
 (שאז הלילה ובחצות בנצח,

 רוח היה העליון), הזיווג הוא
 מראש שלמעלה צפונית

 מאליו ומנגן בו, מנשב דוד
 התחתונים, התעוררות בלתי

 שם ואין כולם, ישנים אז כי
רדבר שום ולא תפילה פ ס ) 

ח). עקב פ׳ הליקוטים

 לדוד, מיוחד היה זה כינור
 למעלה הכינור לו שהיה

 עצם על מורה עליונה,
 שהוא בו אמר לכך מעלתו,

 לו שהיה ומאחר נגן׳. ׳יידע
 היה אלקית, למעלה הכינור
 שלא דבר דוד של הכינור
יג). יט, שמות אריה (גורבטבע

 לעילא תלוי דוד כינור
 שהוא נר כי ׳כינר׳ מערסיה,

 עה״ת (ש״ך החיבור סוד

לז). טו, במדבר

 הכינור עצמו הוא הצדיק,
 של ממיטתו למעלה התלוי

 בו מנשבת צפונית ורוח דוד,
 ביאור מאמר ח״ב במרום (אדיר

מלכין). ז׳

 נ׳פש בחי׳ הוא נ״ר כנור,
 היא הוי״ה) (גימ׳ וכ״ו ר׳וח,
מעוררים היו הם הנשמה, בחי׳

ח ז ת רוח בחיי ו ת צפוני שב מנ ר ה כנו ד של ג  נליקו״ה ונהג דו
 נניהמ״ק היה כן ועל כד); ג, לגג״ח שליח העושה (חו״מ

 וכו", כצפון שחיטמן קדשים ׳קדשי כמ״ש כצפון, הקדושה עיקר
צריכין ושם פשר צפון כי הפשרונות, כל שלימופ עיקר שש כי

 כלכ, הצפון פייש הרופ להמשיך
 הפלוייש הפשרונות כל להשלים

 כפינת שהוא הזה, הפיים כהרות
 של ככינור המנשכת צפונית רות

 כפפילת הימכ כמכואר דוד,
 הלויים היו כן ועל הנ״ל. הפורה

 עיקר כי ככיהמ״ק, מנצפים
 ידי על הוא פיים הרות המשכת

 שהוא להשי״ת, ושיר ניגון כפינת
 ככינור המנשכת צפונית רות כפינת

מאליו. מנגן היה שעי״ז דוד, של

 ואחד אחד כל של רוחו נגד לחלוך שיודע
 ומשלים ממשיך חצדיק כי שס). (כשפלש״י
 וזה כנ״ל. ואחד אחד כל של חיים חרוח

 חמנשכת צפונית רוח ג:) (נלכוח כחינת
 של חיח דוד של כנור כי דוד, של ככנור
 תורח. חומשי חמשח כנגד נימין, חמש
 כחינת חוא בו, מנשבת שחיתח צפון ורוח
חנ״ל. חמים פני על מרחפת אלקים ורוח

ח ו ת ר ת צפוני שב מנ ר ה כנו  ע״ב): בברכות(ג כדאיתא דוד. של ג

 כינור ססידא, שמעון רבי אמר ביזנא בר אסא רב אמר
 בא לילה סצות שהגיע וכיוון דוד, של ממיטתו למעלה תלוי היה
 בתורה ועוסק עומד היה מיד מאליו, ומנגן בו ונושבת צפונית רות

 ופירש״י השתר. עמוד שעלה עד
ממיטפו. למעלה מלוי היה כינור (שם):

 תצות שהגיע כיוון צפון, לצד ונקביו
 דאמר בו, מנשבת צפונית רות הלילה

 מנשבות רותות ׳ארבע כה) (ב״ב מר
 ראשונות שעות שש ויום/ יום בכל
 מהילוך מזרתית רות מנשבת יום של

דרומית, רות אתרונות ושש התמה,
מערבית, רות הלילה ובתתילת

 איתא וכן צפונית. רות הלילה ובתצות

כינור לוי, רבי אמר כב): באיכ״ר(ב,
 וכיוון דוד, של ממיטתו למעלה תלוי

 כתיב אין במנגן כנגן והיה המנגן׳. כנגן ׳והיה ג) (מל״ב דכתיב הוא הדא מאליו, מנגן והיה בו מנשבת צפונית רות לילה תצות שהגיע
 שומעים ישראל שהיו וכיוון בתורה, ועוסק עומד היה קולו שומע דוד וכשהיה מנגן. היה מאליו הכינור המנגן׳, כנגן ׳והיה אלא כאן,

 בתורה. עוסקין היו מיד וכמה. כמה אתת על אנו בתורה, עוסק ישראל מלך דוד ומה אומרים, היו בתורה, עוסק דוד של קולו
שה כנגד נימין חמש של היה דוד של כנור  ׳וכמ״ש ד״ה במקו״ח זו, אות בהמשך להלן כמובא הריאה, כנפי חמש וכנגד תורה. חומשי חמ

לריאה׳. אוני ׳ה׳ ובד״ה וכו״ אילין התורה ׳ותופשי ד״ה במקו״ח מ׳ אות בסוף וכן כמלכא׳, לבא בתר מתנהגין שייפין כולהו בתיקו״ז

הנחל ילקוט
ע ד ו י ד לחלוך ש ג ד כל של רוחו נ ח ד א ח א  הנחל(אב-אלול מבועי וצקוק ו

 מידת לו שיש הוא הכוונה הפשט לפי הנה מוצא: תשל״מ)
 ולפי ואחד, אחד כל של החסרונות את ולסבול ברוחו, לקוץ שלא הסבלנות

 החסרון ולהשלים חיים הרוח להמשיך בכוחו שיש היא הכוונה רבינו פירוש
 מחמת הוא הסבלנות חסרון כי תליא, בהא הא ובאמת ואחד. אחד כל של
 ולמלאות ואחד אחד כל של דעתו להפיס איך יודע שאינו בעצמו זה

 של חיים הרוח מקור שהוא בהתורה, הדבוק האמת הצדיק אבל חסרונו,
 בפרטיות ואחד אחד כל של וחסרונו חיותו שורש יודע וגס ואחד, אחד כל

 ואחד אחד כל של וחיותו נשמתו שורש ששם בהחורה, העצום דביקותו ע״י
 שורש לפי לו שצריך מה אח ואחד אחד לכל לתת איך יודע ועי״ז וכידוע,
 אחד כל את וסובל בהנהגתו, ושלום חס קץ אינו בוודאי ועי״ז נשמתו,

 בכלליוח להנהיגם איך יודע שהוא מאחר וחסרונותיו, טרחנותו עם ואחד
 נבין זה וע״פ ובפרטיות. בכלליות חסרונותיהם שיושלם עד ובפרטיות

 ע״י חיים הרוח המשכת לענין רבינו שמבארו אפיים׳ ׳ארך ענין גס מרחוק
 למעלה גס מעורר הוא שבזה שמובן רוחיה׳, ׳מאריך בחינת שהוא אנחה

 יתברך ממנו החיים רוח ולהמשיך להאריך אפיים׳, ׳ארך מידח בחינח
 סבלנוחו בחינת הוא אפיים׳ ׳ארך ענין פשוטו ושלפי חסרונותיו, להשלמת

 ובאמת ושלום, חס חוטא שהוא אע״פ להחיותו האדם את כביכול יתברך
 הדין במידת שגס א׳, סי׳ חנינא בליקוטי (וכמבואר וכנ״ל אחד הכל

 מרחם הוא ועי״ז כשלונותיו, וסיבת ואחד אחד כל של מקומו יודע השי״ח
 אפיים׳ ׳ארך ענין גס יחבאר ובזה והבן). עיי״ש חסד, כלפי ומטה עליו

 מכונה חיים הרוח והמשכת שהאנחה רבינו שמפרש בעצמו, האדם שכלפי
 עצמו, כלפי הסבלנוח ענין עס אחד ענין כן גס שהוא אפיים׳, ׳ארך בשס

 שהוא אחרא דסטרא ואנחה יגון גס יש כי אנחה, ויש אנחה יש כי והיינו
 הסבלנות, היפך שהוא רוח וקוצר מיאוש ובא הנמשך ועצבות יללה בחינת

 בחינת הוא דקדושה האנחה וענין מאוד, מזה ולהמלט לברוח צריך שהאדם
 ׳נה׳, לשון על ברש״י המובאים הפירושים ב׳ הן (והן וכיסופין געגועין

 של בידיעחו כי והיינו וכו״), ונוה גנוחי יקר ׳הנה ד״ה א׳ אות צמקו״ח לעיל עיין
 כראוי האנחה שע״י בעצמו זאת ויודע חסרונותיו, נמשכין מאין האדם
 ואז חסרונותיו, כל ולהשלים חיים הרוח ולהמשיך לחזור וכוחו בידו כנ״ל,

 נשבר ליבו אס כי ועצבות, קפדנות בדרך ושלום חס אינו מתאנח, כשהוא
 עס יחד אבל ולמטה, למעלה החסרונות שגרמו ופגמיו עוונוחיו על בקרבו

 רחום ׳אל הוא כי רחמיו׳, כלו ולא תמנו לא ה׳ ׳חסדי כי יודע הוא זה
 מידות הי״ג כלל שהס ופשע׳, עוון נושא וגו׳ חסד ורב אפיים ארך וחנון

 לב בדרך רק הוא אנחתו כן ועל ד׳, אות צמאמר להלן המצואריס רחמים של
 אפיים׳ ׳ארך בבחינת היא היא כזו ואנחה להש״י, וגעגועין וכיסופין נשבר
 הי״ג כל כלל שהוא למעלה, אפיים׳ ׳ארך גס ומעורר רוחיה, שמאריך הנ״ל

כנ״ל. ולמטה למעלה החסרונוח כל נשלמים שעי״ז הנ״ל, רחמים של מידות

חכמה מיליואי
ע ד ו י ד לחלוך ש ג ו נ ח ד כל של ת ח  (רפז דכלה צאגרא ומוצא ואחד. א

 שיהיו כיוון צעמ״י, לצצות פירוד יהיה שלא לעורר צכותו זה שענין ע״צ)
 דברי נא החבוננו ורעיי, אחיי ועתה וז״ל: הכולל, המנהיג תתת מאותדיס כולם

 רוחא ישראל בכל בגווייהו שדא הוא להיות מהש״י שביקש הנאמן הרועה
 אחר צדיק שיעמוד הגס מתיירא והיה דדעת, דרגא דיליה מדרגיה קדישא
 רוחא ההוא מחמת קדשים, הצאן דעת תנוח לא זה כל עס להשפיע, אחריו
 הרב מן בדעתם נפרדים התלמידים ויהיו מהימנא, הרעיא בגווייהו דשדא

 יוכלו ולא כן גס התלמידים מזה זה נפרדים ויהיו דעחס, חחיישב ולא
 לכל הרוחח ׳אלקי הוא שאחה ה״, ׳יפקד ביקש כן על ההשפעה, לקבל
 עולם יסוד צדיק דשביק הרוחוח, לכל האלקיס הוא שאחה דהיינו בשר׳,

 שחניח ושורשי מבחינחי שיהיה העדה על איש חפקוד בשר׳, ׳כל הנקרא
 שהשלום ׳המלך שלשלמה׳, ב׳מטתו דיעוח הרבה יהיו ולא בו, בניך דעח
 כל של רוחו נגד להלוך יכול ׳שיהיה קדשס בדברי רז״ל שרמזו וזה שלו׳.
 הרועה שהניח שבהם הרוח להיות אחד, כל של דעתו נגד ואחד׳, אחד

 לו והשיב פלאות. ותראה רש״י בדברי ועיין ד׳דעת׳, מדרגא היה הנאמן
 יהושע ׳את ל׳דעתך׳, לבחינתך, לך, ראויה שיהיה דייקא, ׳לך׳ קח השי״ת,

 שבך, הדעת רוח תמיד בו השפעת בעצמך שאחה בו׳, רוח אשר איש נון בן
 ידך את ׳וסמכת לפטירחך, סמוך המדריגה בגדלות בהיותך כן גס וכעת
 בו, דעתם ותנוח ישראל׳ בני כל (אליו) ישמעו למען עליו מהודך ונחח עליו
 הודך׳, ׳כל ולא ׳מהודך׳ שיהיה הגס ממך, מושפע מבחינחך שהוא כיוון
 בדברים ורעיי אחיי נא בינו אליו. ישמעו משורשך שיהיה מחמת זה כל עס

 דורינו, אנשי זה ליבם אל נתנו אילו כי האמת, ותראו בפז המסולאיס הללו
 ה׳ אל החרדים לבבות פירוד עוונותינו שגרמו מה על משתוממים היו

 וישיב עלינו ירחם הש״י תורות, אלפים כאלפי התורה ונעשית ולתורתו
 ואנחה. יגון ממנו ויסיר כבחחילה ויועצינו כבראשונה שופטינו

ר ו נ ד של כ ח דו ש של חי מ מין ח ד ני ג ח כנ ש מ שי ח מ  ואיתא תודח. חו
 ומשובח שבנביאים משובח הוא מי (א): תהליס שוח״ע צמדרש

 את דוד. זה שבמלכים משובח משה, זה שבנביאים משובח שבמלכים,
 ממצרים, ישראל אח הוציא משה דוד. עשה משה, שעשה מה שכל מוצא,

 בסיחון מלחמות עשה משה מלכויות. משיעבוד ישראל אח הוציא ודוד
 חמישה להס נתן משה (...) הקב״ה. של מלחמותיו עשה ודוד ועוג,

 ספרים, חמישה בו שיש תהליס ספר דוד להס נתן וכנגדם תורה, חומשי
 ׳יאמרו למשה׳, ׳תפלה לאסף׳, ׳מזמור משכיל׳, ׳למנצח האיש׳, ׳אשרי

 צדגל ומוצא ב׳אשרי׳. בירך ודוד ב׳אשריך׳, ישראל את בירך משה גאולי׳.
 תהליס הספר חיבר ע״ה המלך שדוד ידוע שרה): חיי (פ׳ אפרים מחנה

 התורה כל בו וגנוז כלול נמצא תורה, חומשי חמישה נגד ספרים חמישה
 וגו״, הזיפים ׳בבא נד) (חהליס משל דרך צרוח, עליו כשבאו והיינו כולה,

הצרה, אוחו של ותיבות באותיות שהסתכל תהליס, קפיטל חיבר אז
תהליס, קפיטל כנגדו וחיבר התורה, מן אור איזה עי״ז לו ונתגלה

 ושלום חס לאדם כשיש ימצאנו, מי עמוק סוד וז״ל: צערו, צעח לעשוח אדם לכל ראוי שכך צהר) (פ׳ שס מוצא ועוד החורה. מן פרשה איזה כנגדו יש שבוודאי
 קפיטל חיבר עליו, שעברה וצרה צער איזה לו כשהיה ע״ה המלך דוד שעשה כמו הקדושים, באותיות מבוקשתו או צערו ומלביש וצרה, צער איזה

ממש. מצערו כן גס ונגאל מאפילתס, ונגאלו המבוקש אותיות מאיר היה ועי״ז קדושים, באותיות ומבוקשתו צערו את והלביש זה, על תהליס

 היה דוד וכן חלילה, והמוחין הדעת הסתלקות מבחינת דהיינו שינה, מכל עצמו לעורר וחייב נעורה, נשמתו להיות עצמו את אדם כל יראה וכן הקב״ה. לגבי חי שיהיה כדי ׳מיטה׳, לשון וזהו הישינות. מכל דוד את
תשובה). לשבת דרוש אפרים מחנה (דגלוהבן לעלות, דוד לבחינת וממתיק המעלה והוא מוחין, תלת בחי׳ שהיא הדעת לבחינת לעלות כלי עצמו עושה

תפליה ואני
ת” ו צ  אקום לילה ח

 משפטי על לף להודות
 רחמים, מלא צךקף״.
 והמקיץ ישנים המעורר

 וחמל חום נךךמים,
 ברחמיף וזכני עלי

 לקום שאזכה הרבים
 ולילה לילה בכל

 ימי כל ממש בחצות
 להתעורר ואזכה ח.יי.

 לילה בחצות משנתי
 בלי גדול, בזריזות

 וכבדות עצלות שום
 תתגבר ולא כלל.

 והתרדמה השנה עלי
 יוכל ולא ושלום, חם

 אותי למנוע ךבר שום
 הרבים וברחמיף מזה.

 תעורר הגדולים וחסךיף
 המנשבת צפונית הרוח

 בחצות רוד של בכנור
 עלי ימשף ומשם לילה,

 להתעורר התעוךרות
 בעת משנתי תמיד
 ממש. לילה חצות

 עורה כבודי ״עוךה
 אעיךה וכנור הנבל

פח). (ליקו״ת שחר"



המתרגם

 יוצאת הרוח דפיקת ^
 של השמאלית מהאוזן

 צפוני הרוח וזהו הלב,
 של בכינורו מנשב שהיה

 שאזי הלילה, בחצות דוד
 מאליו. מנגן היה הוא
 הגוף וורידי עורקי וכל

ם, שהם פקי  מכוח דו
 הס שבלב הרוח אותה

ם,  הדבר ושוד דופקי
 אשר 'אל בפשוק נרמז
 ללכת הרוח שמה יהיה

ילכו׳.

 שנשאר צפון צד אותו ^
 כשברא בעולם תשר

העולם. הקב״ה

ה בפשוק נאמר י מ  ׳
 צפנת אשר טובך רב

 'אשר מהו ליראיך',
 יגזול מי וכי צפנת',

 הקב״ה של מידו ויטול
 רוצה שהוא מה את

 אלא ׳צפנת׳. שכתוב לתת
 הנהגות את וראה צא

ת לו ו ע פ ם ו מי ח ר  ה
 שבמה הקב״ה, שעושה

 בעצמו בו מכה, שהוא
 הרפואה. את נותן הוא

 להכות, רגיל הוא ובמה
 הוא שבימין בשמאל,

 הוא ובשמאל מקרב
 מכה, שהוא ובמה מכה.

 את נותן הוא בעצמו בו
 שכתוב לעולם. הרפואה
 הרעה', תפתח ׳מצפון
 השמאל) צד (שהוא ובצפון

ה, הוא  שמשם מכ
 וכל הדינים כל יוצאים

 ובצד הקשות, הגזירות
 שורה גס בעצמו הצפון

 וכל הטוב השכר כל
 הקב״ה שעתיד הטוב

 לעתיד לישראל. לתת
ה יקרא לבוא קב״  ה

 לו, ויאמר הצפון לצד
 הטוב כל את נתתי בך

 הטוב השכר כל ואת
 שבלו הרי שהס לבני,
 הזה בעולם רעות כמה

 ועל שמי, קדושת על
 שכרם את להס תן כעת

 בך וצפנתי שנתתי הטוב
 שכתוב שזהו בעבורם,
תני׳. לצפון ׳אימר

ר קו ה מ מ כ למוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח ח ע נ כ ו מגנ

הקושי

ח ו ר ו הצפון ה ג ל  דהוה צפוני רוח הוא ודא דלינא, שמאלא מאודנא נפיק =דפיקו ע״א): קה שט, גמיקו״ז(מיקון כדאימא אדם. של ג
 אשר 'אל דמילה ורזא דפקין, אינון מלינא דפקין, דאינון גופא וורידי ערקין וכל מאליו. מנגן דהוה דדוד, ככינור מנשב

כה(נ מונאה אדם' של כלינו שהלשון'צפון ומצינו ילכו', ללכח הרוח שמה יהיה  ארחיק הצפוני 'ואח רננן, פנו וז״ל: ליצה״ר, ככינוי ע״א) 3כסו
אלמעליכם׳  נד״ה נמילוא״ס מטה ועי׳ אדם. של כלינו צפון כדמפרש, הצפוני. ופירש״י(שם): אדם. של נליכו ועומד שצפון יצה״ר זה נ), (יו

אה המיישנ אדם' של נלנו הצפון 'הרוה

 הצפון הרוח בחינת הוא צפון רוח כי
 הרוח בחינת שהוא אדם, של בלבו
״נ חסר צפון כי חיים. ס, (נ ה  והחסרון כ
 לך ויתן לס (ההליס שכתוב כמו בלב, הוא

 משאלותיך כל ה׳ ימלא לבך, משאלות
בלב, הוא חיים הרוח ועיקר ש. (שס

ח ו ר אדם. של בלגו הצפון ה
ו) ג, ר״ה (או״ה וכליקו״ה

ההשחרה, נחינח הוא צפון כהכ;
 מפחח ׳מצפון כמ״ש דדינא, שטרא
 לשון צפון, נקרא זה שם ועל וכו",

 דייקא שם ונאמח והשחרה, הצפנה
 ׳מה כחינח כנ״ל, גדול טונ מלונש

וכו". ליראיך צפנח אשר טונך רנ
 דעח נחינח מאוד, טונה רוח שהוא צפוניח, רוח נחינח וזהו

 הגדול הטונ נחינח היינו דייקא, מצפון ומנשנח כמונא, וחשד
 הרוח נפגלה כן ועל כנ״ל. ההשחרה פכליח נפוך המלונש

הטונ נפגלה ואזי ההשחרה נפגלה אזי כי דייקא, נחצוח צפוניח

 היצה״ר והן חיים הרוח שהן
 צפוניח. רוח כשם מכונים

ן ו פ ה כדאיחא חסר. צ כ ״נ(  ע״כ): כנ
אומר, אליעזר רני חניא

 ורוח דומה, הוא לאכשדרה עולם
שוננח, אינה צפוניח  וכיוון מ

 מערניח קרן אצל חמה שהגיעה
 מן למעלה ועולה נכפפח צפוניח,
 צפוניח ורוח דומה, הוא לקונה עולם אומר, יהושע ורני הרקיע.

 מקפח צפוניח, מערניח לקרן מגעח שחמה וניוון משוננח,
 וגו״, צפון אל ושוננ דרום אל ׳הולך שנאמר כיפה, אחורי וחוזרח
 הולך שוננ ׳שוננ כלילה, צפון׳ אל ׳ושוננ כיום, דרום׳ אל ׳הולך
מערנ, ופני מזרח פני אלו הרוח׳, שנ שנינופיו ועל הרוח

 זו קרה׳, ׳וממזרים דרומיח, רוח זו שופה׳, שנוא החדר ׳מן אליעזר, לר׳ אמאן אומר, היה הוא מהלכמן. ופעמים משננמן שפעמים
 של נגגו צפון רוח אח ומהלנח הרקיע. מן למעלה כמחיצה. מסוננע. אינה רניעיח. דופן לה שאין לאכסדרה. ופירש״י(שם): צפוניח. רוח

 וכדאיחא ופרוצה. מוזרח שהדופן צסוניס. רוה זו קרה וממזריה דומה. לאכשדרה שאמר אליעזר. לר׳ אפאן מוקף. שכולו אוהל לקונה. רקיע.
ד נעלמא חשר דאשחאר דצפון שטרא יההוא ע״כ): קעח נזהר(קרח,  רוחוח ארנע (ג): כפדר״א ואיחא עלמא. הוא כריך קודשא נרא נ

 העולם, לכל האור יוצא משם המזרח פינח רוח דרום. פינח רוח המזרח, פינח רוח הצפון, פינח רוח המערנ, פינח רוח כעולם, ננראו
 יוצאין וגשמים וחום וקור נרד ואוצרוח שלג אוצרוח המערנ פינח רוח לעולם, יוצאין כרכה וגשמי כרכה טללי משם הדרום פינח רוח

 אח ויגמור ינוא אלוה, שהוא אומר שהוא מי כל שאמר, גמרו, ולא נראו צפון רוח לעולם. יצא החושך משם צפון פינח רוח לעולם,
 שנאמר לעולם, יוצאה רעה ומשם והרעמים, והנרקים והשדים והרוחוח ולזוועוח למזיקין מדור הוא ושם אלוה. שהוא וידעו הזאח הפינה
 החסרונוח, והחמלאוח החיים כל שמאיחו האדם, נלכ הצפון הרוח כיצד להחפלא דיש כחנ יח) וככיאה״ל(ח, הארץ'. יושני כל על הרעה מפמח ׳מצפון

 ונילקוה״נ הצפון', ׳הרוח ד״ה נח״נ3 עי׳ הענין, ולהננח צפוני. נקרא ושהיצה״ר הרעה', חפחח וש׳מצפון וכו', המזיקין מדור ששם ועוד ׳חסר', כשם עפה מכונה
אדה׳. של כלכו הצפון ׳הרוח ד״ה נמילוא״ח וכן כלכ', הוא הרוח ׳כי וד״ה חסר', ׳צפון ד״ה

שאלות לד ן ת וי  לכף: מישאלח לף וימן ה׳ על והמענג אמונה: ורעה ארץ שכן טונ ועקה כה׳ נטח ג-ד): נחהליס(לז, כחינ לגך. מ
 מחשורך לן ישפיק ר״ל לינך, שישאל מה לן ימן והוא ה׳, משענח על נמפנוקים מעונג מהיה ס׳. על והסענג המצו״ד(שם): ופירש
נלנ. הוא שהחסרון אחריו ומהנא זה מפס׳ נלמד כיצד המנאר וכו" נלנ הוא ׳והחסרון ד״ה נילקוה״נ עיין המפנוקים. נדנר אף

א ל מ שאלותיך כל הי י ף לף ןמן ה-ס: (כ, כחהליס כדכפינ חסרונוחיך, היינו משאלופיך מ ה ימלא: עצחף וכל נלננ מנ  וכשש נישועמף נ
ו. המצו״ד(שס): ופירש משאלומיף: כל ה׳ ימלא נדגל אלקינו לננ  החשועה נענור גישועפו. עצמך. ימקיימו ימלא. לננך. נמאווח נ

כמלחמה. נחגנר ני שאלחך ימלא וה׳ למלחמה, כדגלים נלכה אלוק נעזר ונשם. נרננה. כולנו ממך, הנאה

אי לו ה מי מ כ ח

ח ו ר פון ה צ ם של כלכו ה ד  נלינו ׳צפון הלשון הפשע פ״ד חסר. צפון וכוי א
 דרשו רבינו דהלא קשה ולכאורה ליצה״ר, ככינוי נדרשים תסר׳ ו׳צפון אדם׳ של

 מצד והן הקדושה מצד הן ישנה ׳צפון׳ שבפי׳ ליישב מצינו אולם תייס, להרות ככינוי
 ׳אשר מהו ליראיך/ צפנת ׳אשר י ע״ב): קעג (שלת, בזהר כדאיתא הסט״א,
 ׳צפנת׳. לכתיב למיהב בעי להוא מה ילוי מן ויטול יגזול מאן וכי צפנת/

 מת/ לאיהו במה הוא, בריך קולשא לעבל לרתמנו עובלין ותמי פוק אלא
 במה מתי. ובשמאלא קריב בימינא בשמאלא, מתי, במה אשוותא. יהיב ביה

מתי, ובצפון הרעה׳, תפתת ׳מצפון כתיב לעולם. אשוותא יהיב ביה למתי,
טיבו וכל טב אגר כל שרי וביה קשיין, גזירי וכל לינץ כל נפקי למתמן

 בריך קולשא קרי לאתי לזמנא לישראל. למיהב הוא בריך קולשא לזמץ
כמה לשבלו לב_נ/ טוב אגר וכל טיבו כל יהבית בך ליה, ויימא לצפון הוא

הוא הלא בך, ליהבית טבין אגרץ הב שמי, קלושת על עלמא בהאי בישין
 הגבורה א): כז, הרקנאטי(שמות כתב וכן תני׳. לצפון ׳אמר מג) (ישעיה לכתיב
 השאלות כל מעבר ^ס’ ההוא במילה כי גלול, לשול ׳צפון׳ נקראת

 ונשארו ראוי, אינו האלם אס למטה מלירל מעכבתן ופעמים והטובות,
 השי״ת, מלפני מבקש שאלם הבקשות כל כי בה. צפונות ההס הבקשות

 רשע. שיהיה בין צליק שיהיה בין נעשית, בקשתו היתה המקטרגים לולי
 ואומרים, מערערין הכותות אותן צפון, לרך ההיא הבקשה בהגיע אמנם

 שס צפונה והיא בקשתו, ישיג לא ראוי אינו ואס עליה, ללין נעמול
 טובך רב ׳מה תוטא׳, חיל לצליק ׳וצפון יג) (משלי שנאמר לצליקיס, להיותה

 של בליבו הצפון נשפע, יצה״ר שמשם מפני ועול, ליראיך׳. צפנת אשר
מעליכם׳. ארחיק הצפוני ׳את אמר לאת כמה אלס,

 שהוא לגופו, נשמתו שחזרה בחצות, קס לול היה ועי״ז כנ״ל. הניגונים
ן כנ״ל. הצמצום לתוך אלקות רוחניות המשכת בחינת ג״כ ו ר ס ח ן ד א ו תן כמייש בלב הו ת לך וי אלו ש מלא לבך מ  מבועי ובקוק משאלותיך. כל הי י

 ׳משאלות׳ שענין רק ילענו ראשון מפשוק כי בלב׳. הוא ש׳החשרון הראיה להשלמת הוא לייקא הפשוקים ב׳ של הצריכותא מובא: תשל״ט) (אב-אלול הנתל
 ומזה מקולס, נחשר שהיה ענין על נופל ׳ימלא׳ כי משאלותיך׳, כל ה׳ ׳ימלא מלכתיב ׳חשרון׳, ענין הוא ׳משאלות׳ לשון כי ילענו ב׳ ומפשוק בלב, הוא
ל בלב. הוא שהחשרון הרי לבך׳, חשרון) (לשון משאלות לך ׳ויתן הראשון לפשוק שוב חוזרים אנו ק י ע ה ו ת ם ה א היי  הארץ(ח): בזמרת ומובא בלב. הו
 בא״י כתיב כן על חיים, הרוח השתלקות בחי׳ הוא החשרון שעיקר ומחמת חיים, הרוח מקום עיקר ששס עלמא׳, לכל ׳ליבא בחי׳ הס וירושלים א״י

 ועיקר תחילה׳. חיין א״י) (של ש׳מתיה רז״ל אמרו כי בא״י, העיקר כן גס יהיה חיים, הרוח בבתי׳ ג״כ שיהיה העולם חילוש וכן בה׳. כל תחשר לא ׳אשר
א״י׳. כתורת תורה ו׳אין תורה׳, תצא מציון ׳כי בא״י, היא התורה ועיקר בהתורה, הוא חיים הרוח

הנחל• יליקוט

ן ו פ  בחינת הוא צפון ד): ד, הגר ונכסי הפקר (חו״מ בליקו״ה וכתב חסר. צ
צמצום, בחינת גבורות, בחינת שהוא שמאל הוא צפון כי צמצום,

 כי הצמצומים, עס אלקות רוחניות וחיבור המשכת בחינת זה צפון ורוח
 כי והנשמות, הרוחות כל שמשם אלקות מרוחניות שנמשך רוחני הוא הרוח
 גבוה ממקום הוא והאויר הרוח שורש כי אוירי, רוח הוא והנשמה הרוח

 והנשמות, והרוחות הנפשות כל שמשם אלקות, רוחניות מבחינת מאול,
 בחינת זה צפון רוח כן ועל באפיו׳, חיים רוח נשמת אשר ׳כל כמ״ש

 בחינת שהוא הצמצום לתוך רוח, בחינת שהוא אלקות רוחניות המשכת
 יתברך בו לכפור אחל ירצה שאס תשר, שצפון רז״ל שאמרו וזה (...) צפון.

 שעיקר כנ״ל, היינו וכו׳, צפון רוח שיברא לו יאמרו זרה בעבולה ולהולות
 נשאר צפון כי אמונה, ולהמשיך הכפירות להכניע הוא תשר שצפון מה

 ממשיכין שהס הצליקיס שיבואו על תשרה שהבריאה להורות בשביל תשר
 צפונית רוח בחינת ממשיכין שעי״ז הצמצומים, לתוך אלקות רוחניות

 שהיה מה בחינת וזהו פעס. בכל הבריאה חשרון את ומשלימים ומתקנים
 כל משס כי מאליו, מנגן היה ועי״ז לול של בכינור מנשב צפונית רוח

 רוחניות המשכת בחינת הוא והניגון השיר כל כי והניגונים, השירות
 את ומצמצמין שמבררין ע״י הוא הניגון עיקר כי הצמצומים. לתוך אלקות
 הוא הניגון קול עיקר כי נד), (בסימן אחר במקום כמבואר טובה הרוח

 ע״י הניגון ועיקר למחקרים, כילוע הקולות כל שמשם והרוח האויר
 רוח ע״י כן ועל הקול, המוציא הכלי או האלם ע״י והאויר הרוח צמצום
 בחינת שהוא הצמצום, לתוך אלקות רוחניות המשכת בחינת שהוא צפונית

כל משס כי לול, של כינור מנגן היה עי״ז הצמצום, תכלית שמאל, צפון,

תפלה ואני
 וכליות, לבות בוחץ
ת, יודע מו  יי תעלו

 ידעת אתה אלהים,
 ךצויה כונתי כל כי

 ואם באמת. לשמך
 אינם מעשי אמנם
 ופעלותי יפה, עולים

 ואיני דברי, את םותךים
 עצמי על לדתם זוכה

 לבי משאלות למלאת
 הטוב כךצץף להיות
 לבד בזה אשד באמת,
 אלה כל על הן חפצתי,

 וחםדיףז ךחמיף גבדו
אתה הטובה ומחשבה

 בח תתן ולמה מדדכיף, יי תתענו ולמה באמת. בעבוךתף לכנם שתעזרני באמת, לישועתך לזכות שעה ובכל עת בכל ומיחל ומקוה ומשתוקק כופף אני כמה זה אשד לבבי, את /דעת אתה כי למעשה, מצרף
תומקוים מצפים אנו ולישועתך נשענים אנו לבד עליך אם כי כנגדם, לעמד בח בנו אין כי חל^ה, השקר, ולהגביר האמת, להסתיר הרוצים עלינו להעומךים ״ קו לי ח). (

ערבים
ובינויים

צפון רוח
 להורות חסר, צפון נברא

 הבריאה שלימות שעיקר
 שהם הצדיקים, ע״י הוא

 אלקות רוחניות ממשיכין
 בחי׳ שהוא הצמצומים לתוך
 ונכסי הפקר (ליקו״הצפון רוח

ד). ד, הגר

 השמש אין צפון ברוח
 לכך כי לעולם, שם זורחת
 צפון שהשמש צפון, נקרא
 בחיי (רבינו חושך וכולו משם

ב). ב, במדבר

 מאוד, לח צפון רוח
 (רבינו משם באין והגשמים

כז). ג, דברים בחיי

 התפארת הוא םתם רוח
 כנודע. האויר יםוד והוא

 הבחינה בםוד ׳רוח׳ ונקרא
 הגדולה בין המכרעת
 נקרא לפעמים והגבורה.

 יונק שהוא צפונית׳, ׳רוח
 וזהו הצפון, ששם מהגבורה

 מנשב שהיה צפונית רוח
 וכשיונק דוד, של בכינור
 דרומית׳, ׳רוח נקרא מחםד
 רוח ונקרא הדרום, ששם

 הגבורה, חמימות בםוד חם
 החםד מימי בםוד קר ורוח

 נקראת והמלכות הקרים.
 יונקת כשהיא הקודש׳ ׳רוח

 יניקת שמשם דהוד, מםטרא
 הקודש ברוח המדברים

 הנביאים מן למטה שהם
כ). כג, (פרד״רמנצח שהם

 רוחות הד׳ בענין רמז
 ו׳ משמש א׳ שכל המנשבות,

 מהבוקר מערבית רוח שעות,
 עד דרומית היום, חצי עד

 חצות עד מזרחית הלילה,
 עד מחצות צפונית לילה,

 בכינור המנגן והוא הבוקר,
 דכתיב צפונית, רוח דוד של

 וכל וגו״, אקום לילה ׳חצות
 צירופים ג׳ בכח מנשב אחד
 (ספר והבן דהוי״ה, מי״ב

יד). בשלח חליקוטים

 בחצות מתעורר צפון רוח
 דוד, בכינור ומנשבת הלילה

 וכמה ה׳, לפני מזמר ואז
 השרת מלאכי של רבבות

 הקב״ה. לפני משבחים
 שעה באותה לקום והזוכה

 הקב״ה בתורה, ולעםוק
 ומקשיב מעלה צבא מחריש
 חאותיות שער (של״ח לקולו

פט). ברכח עמק

 הגבורה םוד בצפון
 משם אשר הדין, וכוחות

 הקלי׳ יניקת השתלשלות
 רמזי (של״ח הדין שלוחי

כא). חחקדמח לחתימת אותיות

 בו׳, מנשבת צפונית ירוח
 צפון שהיה הקודש רוח ר״ל

 בכח, בו מנשב היה עימו
 והתלהבות, בדביקות דהיינו
 ע״ד מאליו׳, מנגן ׳והיה
 נאמר ולא אלקינו׳ ׳זמרו

 הצדיק שצריך ׳לאלקינו׳,
 קדושתו ברוב להתקדש

 מזמרת השכינה שתהא עד
 מנגן ׳והיה וזהו גרונו, מתוך

 ליקוטי אלימלך, (נועם מאליו׳

שושנה).

 חיצוניות הוא צפון רוח
דאצילות הגבורה אל וכלי
צפון). (קה״י

 גשם׳, תחולל צפון ירוח
 ומוליד שמחולל לומר רצה
 שהגבורות גשמיות, בחי׳

 ומעבים האור מגשימים
 הנשמה שתוכל באופן אותם,

 בעוה״ז אף ממנה ליהנות
השכינה). מזיו נהנין (קה״י,



ערכים
וכינויים

לב
 שמקבל ע״י הוא הלב שם

 דשופרא, משופרא וניזון
 מעשה של אלקים מל״ב

 בחי׳ שהם בראשית,
 דבר, בכל שיש האותיות

 ל״ב מבחינת נמשכין שכולם
 בראשית מעשה של אלקים
ט). יט, (ליקו״ם

 ע״י הלב חיזוק עיקר
).1 נה, (ליקו״םטובים מעשים

 צרה לאיזהו כשנופלין
 בלב, הצרה עיקר אזי ח״ו,

 הצרה ומרגיש יודע הלב כי
 יודע ׳לב כמ״ש ביותר,

 מבין׳, ׳הלב כי נפשו׳, מרת
 הצרה מרגיש הוא וע״כ

 הצרה בשעת ואזי ביותר.
 ועולים הדמים כל מתכנםים

 צרה כשיש כמו הלב. אל
 אזי ח״ו, מקום באיזהו

 החכם אל כולם מתכנםים
 עיצה, ממנו לקבל שם שיש
 הדמים כל נתקבצים כן כמו

 עיצה לבקש הלב, אל ועולים
 ואזי הצרה. כנגד ותחבולה

 ואז הלב, על שוטפים הם
 כי גדול. ובדוחק בצרה הלב
 בעצמו, דואג שהלב די לא
 יותר הצרה מרגיש הוא כי

 הדמים גם אף מכולם,
 לו ומצירין עליו שוטפין

 צרה ח״ו כשיש וע״כ מאוד.
 בדפיקות דופק הלב לאדם,

 לנענע מבקש הוא כי גדולות,
 מעליו, ולהשליכם מעצמו

 בדפיקות דופק הוא וע״כ
 ח״ו, הצרה בשעת גדולות
 מהצרה, כשיוצאין ואח״ב

 הדמים תהלוכות חוזרין אזי
 שבילי בתוך כםדר לילך
ב). ב, ח״ב (ליקו״םהגוף

 תפילה׳, זו שבלב יעבודה
 התורה נכתבת שתהיה היינו
 שיכתבו ע״י הלב, בתוך

 שהם תפילות, מהתורות
 אליו נשוב ועי״ז לב, בחי׳
 אותנו ויקרב באמת ית׳

 הנפש, (השתפכות ברחמיו

יא). מאמרים

 ויקרא (רקאנאטירצון הוא לב

ח). כה,

 כל שאר שחיי לפי*
 לכך בלב, תלויים האיברים

 כל חיי שהוא הקב״ה נקרא
 לב בלשון כולם, הנמצאים

יז). יג, שמות בחיי (רבינו

 ל״ב שם על לב נקרא
 עד י״ו פנימים, איברים

 ג״כ ומלמטה הלב ומן הלב,
 אל״ף םוד והיא איברים, י״ו

 למעלה י״ו על שנחלקה
 פ׳ עמוקות (מגלה למטה י״ו

בהעלותך).

 עה״ת (ש״ך השכינה הוא לב

כא). לח, שמות

 נתיבות ל״ב הוא לב סוד
 ש״ך יוצא ומהן דחכמה,
 גימט׳ ל״ב פעמים י׳ ניצוצין.

 הוא ב״ש בא״ת לב וכן ש״ך,
לב). (קה״י,ש״ך

 כמ״ש המושל הכח הוא לב
 שהוא מורה והקניין בכ״מ,

ח). יט, משלי (מלבי״םברשותו

 את לכנות מאד יצדק
 הלב במחשבות ההרהור

 כי המוח, במחשבות ולא
 אין עדיין המוח במחשבת

 תבוא כאשר אלא חטא, בו
 והתעורר הלב אל המחשבה

 אז המחשבה, לרגלי הלב
 פ׳ משמואל (שם כפרה צריך

ויקרא).

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלמד

 וזה מ״ל. צפונית רוח נתינת שזהו ההסתרה, נתוך המלונש
 הניגונים, עי״ז ונפגלין דוד, של ככינור מנשנת צפונית הרוח
 נליקו״ה כמג ועוד ההסתרה. מתוך הטוב התגלות נתינת שהס

 הרוס אמ הממשיך ע״ה, המלך דוד נענין כז) ג, לגנ״ס שליח העושה (חו"מ

 האדם, שנלג החהרונות להשלים חיים
 עליו המלך דוד ענין כל וז״ל:

 פגימת להשליס היה השלוס,
 ללננה נמשל מלכותו כי הלננה,
א,  סיהרא 'קיימא ונימיו כמונ

 קידוש נעת כן ועל נאשלמותא׳.
 פגימת תיקון נתינת שהוא הלננה
 ׳דוד אז אומרים הלננה, וחסרון

 הוא כי תמיד, וקיים חי הוא כוודאי ני וקיים', חי ישראל מלך
שנעולם. החסרונות כל למלאות חיים הרוח תמיד ממשיך

 שייפין כולהו יג) (חיקו! זוהר בתיקוני וכמ״ש
 דאת כמא כו/ כמלכא לבא בתר מתנהגין

 הרוח שם יהיה אשר אל א) (יחזקאל אמר
 והחסרון בלב, הוא הרוח כי כו׳. ללכת

בלב, שמקומו הרוח הסתלקות הוא

ש ״ מ כ הגין שייפין כולהו גתיקוייז ו ר מתנ ת כמלכא. לבא ב
 אינון דלינא "ערקין ע״א): כח יג, גחיקו״ז(חיקו! כדאיחא

 הרוח שמה יהיה אשר ׳אל דמילה ורזא מלכהון, נמר כחיילין
 רוח לך הרי רוחא. לגני דלינא, ערקין ממנהגי! הכי ילכו', ללכת

דלינא, שמאלא מאוזן דנפיק נלנ,
 דנמש צפונית רוח הוה ואיהו

 נמש הוה רומא ונהאי דדוד, ככינור
 חמש דאינון דכינור, נימין כחמש

(שם): מדגש המחוק ופירש ריאה. כנפי
יוסא. לגני דלינא עיקץ מסנהגין הכי

 ההיכלות סוד הס הלנ עורקי ר״ל,
 רוח פי על המתנהגים והעולמות

 מאוזן הלנ. של השמאלי מחלל היוצא הפנימית, חיות שהוא שנלנ,

נננינה שהיא צסוניפ. רום הלנ. של השמאלי מחלל דלינא. שמאלא
 המלכות דיני את שמממיק דהיינו דדוד. נכינור דנמש שנצפון.

 ממנהגין נניאיא כל ילכו', ללכת הרוח שמה יהיה אשר י׳אל משרע״ה: גני ע״א) קז פט, נחיקו״ז(חיקון מצינו וכן דוד׳. של ׳כינור הנקראת
?וה', ניהו ומאי דלינא. רומא נמר כולהו דממנהגין דלינא כערקין אנמריה, ל ׳משה׳. דא ׳̂' שר א ח שם יהיה א  זה פס׳ ללכת. הרו

ל ה' ילר הלה היה וז״ל: נלנ, הוא חיים הרוח שעיקר לכך כראיה שהונאה דלעיל, החיקו״ז מדרשח חלק היגו ג־כ) דיחזקאל(א, ממרכנה ל | זק̂י  1? ̂י
 קנינ לו וגגה מתלקחת ואש גדול עגן הצפון מן נאה סערה רוח והנה וארא ה׳: v סס עליו ומהי כנר נהר על כשדיס נאךץ הכהן נוזי

 והןה אישר אל פניו.י.לכו עכר אל ואיש (...) להנה: אדס דמות מראיהן וזה חיות ארנע דמות וננמוכה האש: ממוך החשמל כעין וננמוכה
 והןה אישר על האופנים: משאו הארץ מעל החיות ונהנשא אצלם האופנים .ילכו החיות ונלכת (...) נלכמן: ןקנו לא .ילכו ללכת הרוח שנוה

ללכת. הרצון הרוס. שמה יהיה אשי אל ופירש״י(שם): כאופנים: החיה רוח כי לעמתם ינשאו והאופנים ללכת הרוח שמה ילכו ללכת הרוח שם
כאופנים. החיה ורוח כחיות, הקנ״ה של שרוחו לכו, זה לצד להם לומר צריך אין ללכס. הרוס שמה הקנ״ה. של הרצון הרוס.

הנחל ילקוט
ח כי א הרו  הנה מובא: תשל״מ) (אב-אלול הנחל מבועי וצקוצץ וכוי. בלב הו

 הוא צפונית׳ ש׳רוח ולבשש להוכיח זה, בכל רביז״ל כוונת בפשטות
 ז״ל שרבינו ישוד על והוא המאמר, בכל מדובר שעליו חיים׳ ה׳רוח ענין

 ראיות, ב׳ ע״ז (ומביא בלב הוא הזה חיים הרוח מקום כי כאן משתית
 הרוח היינו צפונית׳, ׳רוח יתפרש ומעתה מתיקו״ז). והב׳ מהכתוב הא׳

 הלב. על רומז ׳צפונית׳ כי בלב, שמקומו הנ״ל חיים הרוח שהוא שבלב,
 ומכושה, צפון לשון ׳צפונית׳ כי פשט, ורמז. פשט דרכים, ב׳ על וזאת
צ״ב בשי׳ (ועי׳ האיברים, משאר ביותר וגנוז מכושה שהוא הלב והוא

צפנתי׳ ׳בליבי וכתיב וכו׳, ׳צפנת׳ נקרא יושף כי לב, בחי׳ הוא ׳יושף
 בש״ש וכדמרגלא נד), (פסחים חבירו׳ בלב מה יודע אדם ׳אין כי וכו״),

 ידוע השוד ע״ד (וגם ׳ויראת״ בו נאמר ללב המשור ׳דבר לב) (קידושין
 בחי׳ צפונית׳, ׳רוח והיינו דאתכשיא), עלמא שתימא, עלמא הוא דליבא
 ׳חשרון׳, לשון הוא ׳צפון׳ כי רמז, אדם. של בליבו ומכושה הצפון הרוח
 נרגשים החשרונות כל והרי תשר׳, ׳צפון כה) (ב״ב מאחז״ל על נשמך והוא
 שבלב. הרוח צפונית׳, ׳רוח מתפרש ושוב ׳צפון׳, בשם הלב נקרא ולכן בלב,

 דייקא, בלב החשרונות כל נרגשים באמת מדוע וביה מיניה רבינו ומבאר
 הם החשרונות כל והרי חיים, הרוח מקום שם כי בעצמו, זה מחמת שהוא

 נרגש וע״כ הזה), המאמר כל ישוד (שזהו חיים הרוח חשרון מחמת
 הרי כי לכאורה, מובן ובלתי נפלא דבר יוצא זה שלפי אלא בלב. החשרון

 הרוח מקום ששם מהלב, ג״כ באים החשרונות ומילוי שלימות כל שוף שוף
 כל ולהשלים למלאות שבלב, הרוח ומטרת תכלית עיקר זהו אשר חיים,

נמשך כשאין בלב, החשרונות נרגשים זה מחמת שממילא (אלא החשרונות
את ולכנות לקרוא ראוי היה יותר וא״כ וכו׳), להשלים בלב חיים הרוח
 מה הדבר נפלא וביותר החשרון. ע״ש ולא והשלימות המילוי ע״ש הלב
 והרי החשרון, ע״ש שהוא ׳צפונית׳ בשם נתכנה חיים הרוח עצם שגם

 ממשיך שרבינו מה וכן החשרון. ושלימות המילוי עצם הוא חיים הרוח
 חיים הרוח מקבלין שהם מחמת צפון, ע״ש ישראל נקראים לכן שגם בזה
 שצפון הנ״ל הב׳ ביאור שלפי צפוניך׳, וגו׳ עמך ׳על פג) (חהליס כמ״ש וכו׳,
והנה וכנ״ל. דייקא, החשרון ע״ש נקראים למה יקשה החשרון, ע״ש הוא

 איהו למלכא דמתקריב מאן עמין. שאר מכל יתיר עילאה למלכא קריבין דאתון אמרין ^׳אתון ר״א את גוי חכים חד ששאל רכא) (פנחס בזוה״ק איתא
 יתיר ובתבירו בישין במרעין כולכו וכו׳. עלמא בני מכל יתיר תדיר וביגונא ובדוחקא בצערא אתון והא דחיקו, ובלא דחילו בלא צערא בלא תדיר, חדי
 קודשא לון עביד דישראל הוא, הכי ודאי עמין, שאר מכל יתיר עילאה למלכא קריבין אנן ׳דוודאי אליעזר רבי שהשיב שם עיין וכו״. עמין שאר מכל

 ליבא, בלא חדא רגעא אפילו בעלמא למיקם יכלי לא דשייפין כמה שייפין, בין כליבא עמין שאר בין ישראל אינון והכי עלמא, דכל ליבא הוא בריך
 קיומא ואיהו וחלש, רכיך איהו ליבא שייפין. גו דליבא כגוונא עמין שאר גו מתנהגן וישראל וכו׳, ישראל בלא בעלמא למיקם יכלין לא כולהו עמין הכי
 ולא קיומא, בהו לית דהא כלל, בהו אתקריב לא שייפין שאר שוכלתנו. דביה קיומא, דביה ליבא, אלא כלל ויגונא ועקא מצערא ידע לא שייפין. דכל

 שהוא ׳צפוניך׳, בשם נקראים הם ולכן עלמא׳, דכל ׳ליבא הם ישראל כי אלה, הזהר דברי עם ז״ל רבינו דברי מתבארים ואגב עיי״ש. וכו״ מידי ידעין
 מכל ומבואר והמובן דייקא. בלב נרגשים החשרונות כל כי תדיר, בדחיקו הם וגם האיברים. כל את ומקיים המחיה חיים הרוח צפון ששם הלב, שוד
 והחולשה החשרון ענין דייקא כי יותר עוד בזה ונרגש הגוף, כל של החיים מקור דייקא שהוא עניינו על מורה דייקא הלב וחולשת החשרון כי זה,

 עלמא, שאר לגבי ישראל כלל בענין הוא וכן האיברים, שבשאר החשרונות כל ונתמלאים נשלמים דייקא ידו שעל עד הנפלא, שלימותו שיבת הוא שבלב
 אף כי תשר׳, ׳צפון המוב״פ למאחז״ל ונשוב יבואר. כאשר זה, במאמר הקדושים דבריו ורמזי מקשרי ומובן מבואר זה וכל אחד, כל אצל בפרטיות וכן

 ׳בפירושיו וז״ל י״א בכלל (כמבואר המאמר, ענין פשטות גם לכאן שייכות יש בוודאי בכ״ז חשרון, על מורה צפון כי לרמז אם כי הובא לא שלכאורה
 הפשט פי׳ עם פירושו הם ומקושרים מיוחדים ואדרבה פשוטם, מידי ומאחז״ל הכתובים את מוציא אינו הק׳ השגותיו ע״פ ומאחז״ל להכתובים וביאוריו

 העולם, צפון צד שחשר מה דהנה החשרונות. שלימות שהוא האנחה בענין המאמר ישוד ענין כל וגנוז צפון בזה כי ונראה ע״כ). חבירו׳, את אחד ומבאר
 נברא שהעולם ענין הוא ׳במחיצה׳)׳, (פירש״י משובבת אינה צפונית ורוח רביעית׳) דופן לה ׳שאין (פירש״י דומה הוא לאכשדרה ׳עולם שם חז״ל וכלשון
 ושם וכו׳, שהנחתי הזאת הפינה את ויגמור יבוא אלוק, שהוא שאומר מי שכל אמר גמרו. ולא ברא צפון פינת ׳רוח פ״ג בפר״א וכדאיתא תיקון, מחושר

 הרעות שכל מבואר והנה כאן. עד וכו״, הרעה׳ תיפתח ׳מצפון שנאמר לעולם, יוצאת רעה ומשם וכו׳, ולשדים ולרוחות ולזוועות למזיקים מדור הוא
 החשרונות כל ענין שייחש ז״ל רבינו דברי לפ״ז ומבואר תשר׳. ׳צפון מבתי׳ נמשך הכל רעות, והרוחות המזיקים ע״י פעם בכל הבאים שבעולם והחשרונות

 המאמר, לכל ישוד הם ואשר המאמר, בתחילת ז״ל רבינו דברי ביותר מבוארים הנ״ל ובכל (...) החשרונות. כל שורש שם כי תשר, דצפון להא בלב הנרגשים
 הישראלי, איש של וישודית תמידית עבודה היא האנחה שענין מזה שמבואר החשרונות׳, שלימות הוא כי הישראלי, איש של האנחה יקר ׳בגודל והוא

מבואר הענין הנ״ל כפי אך כלל. לחשרון יבוא לבל הוא הישראלי איש של השלימות והלא חשרון, של במקרה רק הוא האנחה וצורך ענין כל הלא שלכאורה

חכמה מיליואי
ו ה ל ו פיז כ הגין שיי תנ ר מ ת  האותיות, השל״ה(שער וכתב כמלכא. לבא ב

השכינה, בו שישרה קדשים קודש תמיד להיות הלב צריך מוב): לב
 אלא ׳בתוכו׳ אמר לא בתוכם׳, ושכנתי מקדש לי ׳ועשו שנאמר כמו

 בא הלב התעוררות כפי כי הלב, שהוא קדשים בקודש דהיינו ׳בתוכם׳,
 ללכת הרוח שמה יהיה אשר ׳אל וזהו והנהגות. המידות לכל התפשטות

 לאו, ואם והמידות, והמצוות התורה ידי על ה״, רוח עליו ׳ונחה ילכו׳,
 מינן. בר בו נכנש שערה ורוח משתלק הזה הקודש הרוח ושלום חש

ל ת  מדריגת הנה כתב: כא) ישראל בית אדס, (תולדות ובשל״ה כמלכא. לבא מ
 אשר ובכ׳בד, בל׳ב במ׳וח נכנש בגוף, משנכנש ונשמה, רוח נפש

 שבו הטבעי, כת החיוני הכת שהוא בכבד, היא הנפש חלק ׳מלך׳. שימנם
 שיעור המאכל המחזיק וכת האיברים, לכל ההזנה המושך וכת הזן, כת

 השמיעה שהוא המרגיש וכת בדומה, המוליד וכת המגדל, וכת לו, הראוי
 הרוח חלק הטבעי. בנפש כוחות אלו כל והמישוש, והריח והטעם והראות

 המנהג כמלך רצונו, לפי כוחותיו כל המנהיג והוא הרצון, שהוא בלב, הוא
 לכל לתת ועבדיו, ומשרתיו שריו את המפרנש וכמלך רצונו, לפי עמו את

 כן כמו מדריגתו, לפי אחד לכל כראוי חוקו לחם ומזונו פרנשתו אחד
 אחד לכל האיברים לכל ומכלכל וזן הכוחות לכל מפרנש שבלב חיים הרוח
 השכליית המחשבה והיא במוח, היא הנשמה חלק לו. הראוי כפי ואחד

 לעשות שבלב הרצון שירצה קודם כי תדע הנה זה, ולהבינך בכולן. המולכת
 לעשות, מה שמחשב שבמוח, במחשבה עולה לעשותו, שירצה דבר איזה
 שבמוח המחשבה יתלבש אז לעשות, מה שבמוח במחשבה שהשכים ואחר
 זה ומפני הרוח. שהוא הלב רצון ידי על מחשבתו וגומר שבלב, ברצון

 אשר ׳אל כענין רצון, פירושו ׳רוח׳ כי ׳רוח׳, שבלב הכת זה נקרא הטעם
 שמתפשטים בכוחותיו מתלבש שבלב והרוח ילכו׳, ללכת הרוח שמה יהיה

 כפי המוח במחשבת שהיתה הפעולה וגומר ידם, על ועושה שבכבד מנפש
 גמור, באחדות מתאחדים שכולם נמצא במחשבתו. המוח שהשכים רצונו
 כפי אלא עושה אינו והרצון הרצון, שהוא בלב שהוא מרוח מקבל הנפש

פועלים. הם שבמוח ההשכמה וכפי שבמוח, המחשבה השכמת

ם תרג מ ה

 כמו הס הלב עורקי ^
 (שהוא מלכס אחר חייליס

 הדבר וסוד שבלס, הרוח
 אשר ׳אל בפסוק נרמז
 ללכת הרוח שמה יהיה

ס שכך ילכו׳, הגי  מתנ
 הרוח לפי הלב, עורקי
 בלב רוח לך הרי שבלב.
 השמאלית מהאוזן היוצא

 היה והוא הלב, של
 שהיכה הצפונית הרוח

 בחצות דוד של בכינורו
 הוא הזו וברוח הלילה,

 מיתרי בחמשת מכה היה
 כנגד שהה הכינור, של

הריאה. אונות חמש

 אשר ׳אל בפסוק נאמר י
 ללכת הרוח שמה יהיה

 הנביאיס כל וכן ילכו',
 את ומקבליס מתנהגיס

 הרוח אותה לפי נבואתה
 הלב עורקי כעין שבלב,

ס הגי  אחר כולה המתנ
תה  שבלב. הרוח או
 זה בפסוק שנאמר ומהו

 ׳משה׳ כנגד זה מה׳,1׳■:
האומיוח). אומם (שזה

 שאתה אומריס ׳אתה ^
 העליון למלך קרוביה

 העמיס. שאר מכל יותר
 מקורב שהוא מי והנה

 שמח הוא אזי להמלך
 צער בלא והוא תמיד,

 דוחק, ובלא פחד ובלא
 בצער שרוייס אתה והרי

 תמיד וביגון ובדוחק
 העולה בני מכל יותר
 שאתה אתה וגס וכו׳.

 מאכליה אוכליס לא
 הנה אוכליס, שאנו כמו

 שרוייס כולכס אתה
ה בחלאיס  ואתה רעי
 שאר מכל יותר שבוריס
 שה עיין וכו״. העמיס
 אליעזר רבי שהשיב

אי שווד  שאנו הוא ׳
 העליון למלך קרוביה

 העמיס, שאר מכל יותר
 שהרי זה, הוא כך ודאי
 אותה עשה ישראל עס

 של הלב שיהיו הקב״ה
 הס וכך העולה, כל

 העמיס שאר בין ישראל
 האיבריס, בין הלב כעין

 לא שהאיבריס שכמו
 בעולה לעמוד יכוליס

 בלא אחד רגע אפלו
ס כל כך הלב,  העמי
ה כולה ס אינ לי כו  י

 רגע אפילו להתקייס
 בלא העולה בזה אחד

 הס וישראל וכו׳, ישראל
 בתוך ופועליה מתנהגיס

 שהלב כעין העמיס שאר
הג תנ פועל מ  בתוך ו

הנה האיבריס. שאר  ו
 וחלש, רך הוא הלב

ן י די ע ה הוא ו מ  קיו
 האיבריס. כל של וחיותה
ס כל ו-מבין ברי  האי

 מהצער שיודע מי אין
 אלא כלל והיגון והצרה

 וחיות קיוס שבו הלב,
 בו וכן האיבריס, כל

ה. הוא  ושאר התבונ
 מתקרב אין האיבריס

 שהרי כלל, הצער בהה
 הקיוס בהה תלוי אין

ת, חיו ה הס ו ה ו  אינ
וכו״. דבר יודעיס



מהנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ל מד ע פג, כדכפיג צפוניך. על ויתיעצו סוד יערימו ע ס(  אויניף הנה פי אל; פ!':וקמ ואל מחרש אל לך דמי אל אלרןים ג-ימ): נפהלי

מו על ראש; נשאו ומשנאיך ;המיון ערי מך!  פי עוד; ואראל שם חכר ולא מנוי ונכחידם לפו אמרו צפוניף; על רמיעצו סוד ע
דו נועצו ח  שיממו אליןי (...) צור; ישני עם פלשת ועמלק ועמון גנל והגרים; מואנ וישמעאלים אדום אהלי יפרמו; נריח עליך לג!
ר פאש רוח; לפגי פקש כגלגל ע ר; ע  לנדך ה׳ שמך אמה פי ו!ןעו (...) מנהלם; ונסופמך נסערך מרדפם פן הרים; מלהמ וכלהנה מנ
המצו״ד ופירש הארץ; פל על עליון

 כשנתמלא וע״ב בלב. התמרון נרגש וע״ב
 נאמר כנ״ל, הרוח בבחינת שהוא החסרון

 היינו וכר, ה׳ ימלא לבך, משאלות לך ויתן
 חיים הרוח מקבלין שהם ישראל וע״ב כנ״ל.

סכמ״ש צפון, שם על נקראים מהתורה,  (פהלי

צפוניך: על ויתיעצו סוד יערימו עמך על פג)

 עיצה מערימין פוד. יערימו (שם);
 רע לחשונ עצמם יגלה לנל נסוד,

 נצילך ונסמרים הצפונים ישראל על
ו וגיאר נך. לנטוח נ  (דגריס גפיי תי

 הקמים פי יורה הפמונ מא): לג,
 יתעלה, עליו קמים פאילו עלינו

 ׳כי השלום עליו דוד שאמר וזהו
 נשאו ומשנאיך יהמיון אויניך הנה

 ויתיעצו סוד יערימו עמך על ראש,
אויניו האומות קרא צפוניך׳. על

 עתק צדיק על הדוברים רשעים אך ג
להשלים הרוח הם מקבלין מאין ובוז, בנאוה

ם י ע ש ם ר ברי  צדיק על הדו
ה עתק או  3וכפ ובוז. בנ

 עיקר יז): ה, גזילה (פו"מ נליקו״ה
 מלשונ מהשי״ח האדס החרחקוח

 הממנגדיס ע״י הוא ימנרך, אליו
עיס,  דונרי לצון, אנשי המונ

 צדיק על הדונרוח ופו', חלקלקות
 מרחיקיס שהס ונוז, נגאוה עמק

 מלשונ מהפל ניומר האדס אח
אדס שנני אדמו״ר פמ״ש להשי״ח,

 יומר מאוד גדולים מונעים הם
 נחוש וכנראה נזה, קדושות שיחוח כמה אצלנו פמנואר מהיצה״ר,

האמח. על שמסמפל למי

תפלה ואני
מל  ישראל, עמך על ח

 צדיקיך לנו ותגלה
ם, תיי מ א כנו ה תז  ו

 רוח מהם להמשיך
 לנו שיהיה עד החיים,

 אנחותינו ידי על כה
 על מאנחים שאנו לבד
 שיהיה לנו, שחמר מה

 תכף. החםרון נשלם
 משאלות כל ותמלא

 וכל לטובה. לבנו
 והחטאים העוונות

 שחטאנו והפשעים
 יךם על אשר לפניך,
 הרוה והךהקנו סלקנו

 לנו באו יךם ועל היים
 שחמר החסרונות כל

 תמחל כלם על לנו,
 הרבים ברחמיך ותפלח

 הדור צדיקי ידי על
 דוה אשר האמתיים

 אשר בקךבם, אלהים
ה אתה יךם על ^ ת  מ

ם תפי מ שךאל ו  לי
 אתה יךם ועל ברחמים,

 לעוונותינו ומוהל מכפר
 כמו ודור, דור בכל

 חכם ״ואיש שכתוב
תיכפתה״ קו״ לי ח). (

א  ותמלט תציל יי, אנ
 הרבים ברחמיך אותנו
 שום בלבנו יכנם שלא

 בעולם וגבהות גאות צד
 בלבנו יכנם ולא כלל,
 כלל. עךמימיות צד שום
 שום בלבנו יהיה ולא

 על וקשיות הךהוךים
 האמתיים. הדור צדיקי
 שכן וכל שכן ומכל
 מפינו, עתק .יצא שלא
שלום, הם  לדבר ו

 כנגד דבור שום עליהם
 דק חלילה, כבוךם,
 ברחמיך תזכנו אדרבא,
 למודינו ידי על הרבים

 ולהתקרב להתקשר
 להיות אמת, לצדיקי

 ולהאמין אצלם נכנע
 אליהם, ולהתבטל בם,

ק ב א ת ה ל ר ו פ ע  ב
 בצמא ולשתות דגליהם,

 הקדושים ךבדיהם את
 ימי כל אמת הצךיקי של
 זךעי וזרע וזךעי אני היי,
 ישראל בית עמך וכל

עולם ועד מעתה
יב). (ליקו״ת

 סוד כשמערימיס יתברך, ומשנאיו
 אצלו צפונים שהם שם על ׳צפונין, שקראם ישראל על ומתייעצים

 עליה ןמנה לא הסגולה כי סגולה', לי ׳והייתם כעני! ידו, ותתת
 קראם או ידו. ותתת אצלו צפונה היא רק ומושל, פקיד המלך

 כלל גס צפון, ע״ש נקראים שישראל אלו מפסוקים ללמדנו שבא מלבד כי וראה ודו״ק הצפון. מוב ורב עדן גן נותלי לבדם שהם שם על 'צפונים',

דייקא. בסערן תרדפס ׳כן מהש״י דהע״ה מבקש ולעומתם אומות, ושאר עמלק וישמעאל, אדום בהתגברות מדבר המזמור

ם י ר ג ו ד ! ק צדיק על ד ת ה ע או  מה ובוז: בגאוה עתק צדיק על הדברות שקר שפתי תאלרננה ימ-כא): בתהליס(לא, מלשה״כ והוא וגוז. גג
לשנות: מריב בקפה תצפנם איש מרכסי פניך בקתר תסתירם אדם: בני נגד בך לחסים פעלת ליראיך צפנת אקר מובך רב

 מקום ומכל ליראיך, מוב שכר יש הבא לעולם ידעתי מוגן. רב מה יב). (בראשית משם׳ 'ויעתק כמו שאינו, דבר סרה, עסק. ופירש״י(שם):
 להרע יתד המתקשרים רשעים מתיבורי איש. כסי3מ פניך. בסתר שתסתירם עליהם מתפלל אני אותם, מקיפים שהרשעים הזה בעולם
צפון. ע״ש נקראים שישראל בסמוך המובא עם אלו פסוקים סמיכות על שדייק בזה, הנתל מבועי בדברי וכו״, הדוברים ׳רשעים ד״ה בילקוה״נ ועיין להם.

הנחל ילקוט
 אין ׳כי הכתוב (וכענין היצירה מתוקי הוא התסרון ענין כי היטב, באר
 ׳יתטא׳ כי הספה״ק שפירשו יתטא׳, ולא טוב יעשה אשר כארץ צדיק

 הדרך היא ודווקא חפןאיס׳), בני ושלמה אני ׳והייתי כמו תסרון, פירושו
 להשי״ת ויתפלל ויגנת יאנת הישראלי שהאיש ע״י והוא לשלימות, המובילה

 להשלים מלמעלה תדש תייס רות המשכת יעורר דייקא שעי״ז התסרון, על
בזה. היטב ודו״ק התסרון, ולמלאות

ל ע ש כן ו  בגמרא אתז״ל הנה ותבונה(ג): בחכמה ומובא בלב. החסרון נרג
 הקב״ה כנגד מי, כנגד נפשי׳ ׳ברכי תמישה ׳הני ע״א י׳ דף ברכות

 כל מליאה הנשמה אף העולם, כל מלא הקב״ה מה הנשמה. וכנגד
 והיינו ענייניו, בכל קטן עולם נקרא האדם ׳כי ז״ל המהרש״א פי׳ הגוף׳.

 בדמיון הקב״ה כנגד היא רותניות שהיא שבגוף והנשמה אדם, של גופו
 אף כבודו׳, הארץ כל ׳מלא כש״כ העולם, כל מלא הקב״ה דמה האתד,
 אינו כי ידוע, והנה וכו״. העולם כנגד שהוא הגוף כל מליאה הנשמה

 להתיו-ת העקביים שבמקום או הרגליים שבאצבעות שבאדם התיות דומה
 נתמך אס כי וכו״, ומיה מכאן ׳ממך וכממז״ל הפנימיים, שבאיברים

 או בהלב כן שאין מה לתיות, יוכל עוד אז יומר ומגושם נמוך במקום
 למיות יכול אינו שהוא כל שם ת״ו תסר ואס תיותו, עיקר ששם כדומה,

 גבוה היותר תיות ועוד הרות, משכן ושם בלב הוא התיות עיקר כי ת״ו,
 כאב או תסרון איזה יש ואס הנשמה, משכן שם כי במות, בראש הוא

 משם ושיוצאיס הגוף, בכל שמלובש המות תיכף מרגיש בגוף מקום באיזה
 בהמות. רק היא התיות עיקר ואעפ״כ הגוף, לכל צינורות
 להאדס נדמה מדוע ביאר יב) ג, פסח (או״ח ובליקו״ה חחסרוץ. כשגתמלא

 בכל וז״ל: האמיתי, החיסרון מילוי הוא ומה לו, חסר שתמיד
 מהמניין, למעלה אס כי שלימות אין כי מסרון, יש מניין שיש מקום
 כמ״ש מהמניין, למעלה כביכול יתברך שהוא כביכול, השי״ת אצל שהוא
 הבריאה אתר אבל השלימות. עיקר ושם סופר׳, אתה מה אתד ׳לפני
 תסרון ע״י היה הבריאה עיקר כי תסרון, יש שם המניין, מפתיל ששם

 העולם את לברוא אפשר היה לא זה שבלא האור, ונתסר שנתצמצס
 וכל התסרון, מתתיל המניין, מתתיל שאז הבריאה אתר ותיכף כידוע,

 ויותר, יותר המניין ונתרבה הבריאה מקודם הבריאה אתר שמתרתק מה
 למשל תסרון. יש מניין שיש במקום כי ויותר, יותר התסרון נתרבה

 להשלים מאה עד מאתד והולך מונה שהוא נמצא מאה, למנות כשרוצה
 מאה לו שיהיה ותאב רוצה הוא כי מאה, עד לו שנתסר תסרונו

 תסרונו, שמשלים לו ונדמה מאה עד ומשלים והולך וכשמונה בשלימות,
 ׳יש בתינת וזה מאתים, עד ויותר יותר לו תסר למאה שמגיע תיכף אך
 תתת ת״ו ונופל בתאוות, נופל כשהאדם כי וכו״. מאתים מבקש מנה לו

 שהמניין מה כל כי לעולם, תסרונו להשלים לו אפשר אי המניין,
 ביותר. השלימות מן נתרפק ואזי ביותר, מאתד נתרפק ביותר מתרבה

 ומי מהמניין, למעלה כביכול שהוא השי״ת אצל אס כי שלימות אין כי
 הבריאה לקודם מניין, בתינת שהוא הבריאה אתר ומקשר בו שמקושר

 הפייס מתי תיות ממשיך כי תסרונו, נשלם אזי מהמניין, למעלה שהוא
 ורוצה המניין, תתת ת״ו נופל אס אבל התסרונות, כל שלימות שמשם

 כי לעולם, תסרונו להשלים לו אפשר אי אזי מניין, ע״י תסרונו להשלים
ביותר. לו יתסר מניינו להשלים שיבוא מה כל

ך מ מו ע ערי  אף הנה מוצא: חשל״מ) הנחל(אצ-אלול מצועי וצקוצז סוד. י
 שם כי הוא וגו״, עמך ׳על הנ״ל הפסוק הבאת צורך כל שלכאורה

 נראה בקודש כדרכו אבל צפון), (ע״ש ׳צפוניך׳ נקראים דישראל מבואר
 לדבריו נסמך והוא לכאן. שייך הפסוק ענין עצם גס כי בעליל כאן

 שהוא וכו״, עתק צדיק על הדוברים רשעים ׳אך זה אתר שתיכף הקדושים
 צפוניך׳. על ויתיעצו סוד יערימו עמך ׳על הנ״ל הפסוק ענין הוא עצמו

 והעמיס הרשעים אשר הצדיק, בתי׳ הס ישראל העולם, כלל כנגד כי
 וגו״. סוד יערימו עמך ׳על בבתי׳ ובוז, בגאוה עתק עליהם דוברים

ם י ע ש ם ר ברי ק על חדו ק צדי ת ח ע או  (רסצ) צחיי״מ ומוצא ובוז. בג
וז״ל: האמח, הצדיק צמעלח להצחין נוכל הרשעיס ממחלוקח דדייקא

 ממוצע, כאן שאין עליו שאומרים העולם דברי בעצמו תזר פעמים כמה
 צדיק על הדוברים וכו׳, עליו בודים שהמתנגדים כמו ת״ו שהוא או רק

 הוא אזי אמיתי, צדיק שהוא להיפך הוא אס או וכו׳, ליצלן רתמנא עתק
 היו כך כי כלל. אנושי במות לשער אפשר שאי ונשגב ונורא נפלא פידוש
 אלו דיבורים בעצמו פזר ז״ל והוא ז״ל, עליו לומר העולם רוב רגילים

 יבתר והבותר ממוצע, כאן שאין כן, הוא שהאמת לנו ורמז פעמים כמה
 מעט להבין יוכל בעצמה השיתה ומזאת אמד. הוא האמת כי האמת לו

 בהיפך האמת להבין יוכל והמתלוקת ההתנגדות עצם ע״י כי גדולתו,
 כנ״ל, ממוצע כאן אין כי שיעור, בלי גדולתו עצם על ויתפלא ממש,

לאמיתו. האמת היטב והבן
ם רשעים ברי ק על חדו ק צדי ת ח ע או  חזקח צליקו״ה(חו״מ וכחצ ובוז. בג

 שרתוקיס מה שעיקר למעשה, הדבר כלל מ): ד, ממלמלין
 כנ״ל, ולהתורה להשי״ת הכל ולקרב להמשיך יכול שהיה האמת מהצדיק
 המונעים אדם בני שהם המפסיק, המכרית כת ע״י הוא העיקר

 המפסיק המכרית כת ועיקר האמת. אל מלהתקרב ומעשיהם בדיבוריהס
 שמדברים שלהם רעים הדיבורים כל באים שמשם וגבהות, גסות ע״י הוא
 שקר שפתי ׳מאלמנה כמ״ש ממנו, ולמנוע להפסיק כדי האמת הצדיק על

 כן על בגיאות׳. דיברו ׳פימו וכמ״ש ובוז׳, בגאוה עתק צדיק על הדוברות
 יודע שאינו עד דעתו ובלבול בליבו הרעים דבריהם ארס שנכנס מי כל

 היטב ופתיתותו שפלותו ויזכור כעפר, באמת א״ע שישפיל תיקונו האמת,
 לידע א״ע וכשירגיל מעודו, עליו שעבר מה וכל מהשי״ת ריתוקו וגודל

 השי״ת בתסדי האמת לו יתגלה בוודאי אז באמת, ופמימומו שפלותו
 גיאות ע״י כומו שכל המפסיק המכרית הכת יתבטל כי הגדולה, ותמלתו

 ועי״ז וענוה, שפלות במי׳ שהוא המושך הכת ויתגבר כנ״ל, הרות וגסות
לאמיתו. האמת אל גדול במהירות נמשך להיות יזכה

ם רשעים ברי ק על חדו ק צדי ת ח ע או  הנחל מצועי וצקוצץ ובוז. בג
 הקדוש לשונו דיוק בעליל רואים אנו מוצא: חשל״מ) (אצ-אלול

 עתק צדיק על הדוברים רשעים ׳אך ג׳ אות בממילת ז״ל רבינו של
 ׳מאלמנה שם שנאמר לא) (חהליס הכתוב לשון שתפס וכו״, ובוז בגאוה
 זה אתר מיכף שם נאמר והנה וגו״, צדיק על הדוברות שקר שפתי

 וגו׳ מסמירס וגו׳ הנ״ל) הצדיק (הוא ליראיך צפנת אשר טובך רב ׳מה
 על וגו׳ עמך ׳על ישראל כללות לענין הנ״ל הכתוב וכענין וגו״, תצפנס

 ד״ה צילקוה״נ לעיל (ועי׳ תליא בהא הא כי לעיל, המבואר וככל צפוניך׳,
סוד׳). יערימו עמך ׳על

ערכים
וכינויים

 על הדוברים
 עתק צדיק

ובוז בנאוה
 בחי׳ הם הדיבור פגם

 על החולקים המתנגדים
 האמיתיים, הצדיקים
 עתק צדיק על ׳הדוברים

ד). ג, ת״ת (ליקו״הובוז׳ בגאוה

 לנו שהוא באמונה תאמין
 לנצח, רבה וישועה זכות

 בחלקו להיות שזכינו מה
 והנשגב הנורא רבינו של

 אפשר אי אשר מאוד, מאוד
 בעולם, מוח בשום לשער
 שהבדילנו אלקינו וברוך

 על החולקים התועים מן
 ׳הדוברים כזה, האמת נקודת

 ובוז׳. בגאוה עתק צדיק על
 זאת בעוניינו, נחמתינו זאת

 במה לך יש ובזה שמחתינו,
 עובר אשר בכל עצמך לשמח
יא). (על״תעליך

 הלצים ישיבת דרך זה
 מרבין בתחילה הרשעים,

 שנא׳ כענין הבאי, בדברי
 דברים׳, בריב כםיל ׳וקול

 לםפר באין כך ומתוך
 כענין הצדיקים, בגנות
 שקר שפתי ׳תאלמנה שנא׳

 עתק׳, צדיק על הדברות
 הרגל להן יהיה כך ומתוך
 דופי ולתת בנביאים לדבר

 ׳ויהיו שנא׳ כענין בדבריהם,
 האלקים במלאכי מלעיבים

 ומתעתעים דברים ובוזים
 באין כך ומתוך בנבאיו׳,

 וכופרין באלקים לדבר
 ׳ויחפאו שנא׳ כענין בעיקר,

 לא אשר דברים ישראל בני
דאלקיהם׳ ה׳ על כן  החזקה (י

י). טז, צרעת טומאת

 עתק צדיק על המדברים
 אמר עליהם ובוז, בגאוה
 בשלמיו ידיו ׳שלח הכתוב

 מי פירוש, בריתו׳. חלל
 אמוני בשלומי ידו ששולח

 צדיקים היינו ישראל,
 םימן זהו כשרים, ואנשים

 והוא בריתו, חילל שבוודאי
 וכו״, טהור בלתי הוא ׳מקרה

 לך מה אלקים ׳אמר ולזה
 פ׳ עה״ת (בעש״ט חקי׳ לםפר

קדושים).

 עתק צדיק על ודוברים
 איזה רואים אם ובוז, בגאוה

 עולם יםוד בהצדיק דבר
 שנראה וזמנם דורם מצדיקי

 פיהם יימלא אז לעוול, להם
 ולשוה״ר נבלה בדברי שחוק

 בשער עליו ולדבר וליצנות,
 (בארהיתול בדברי רבים בת

כה). בהר, פ׳ חיים מים

 צדיק׳, על הדוברים’
 עתק ׳דברי הצדיק, ה׳ על

 שאין שאומרים ובוז׳, בגאוה
 שכר ואין בעולמו, משגיח ה׳

 הפקר ושהעולם ועונש,
יט). לא, תהלים (מלבי״ם



ערכים
וכינויים

עשו אלופי
 כל כלל הם עשיו אלופי*

 אחרנין, והסטרין המניעות
 והתלישות העצבות כל שמהם
 וכו/ וכר וההתגרות הדעת

 ואחד אחד בכל שמתגרין
לב). ו, הודאה ברכת (ליקו״ה

 עשיו רברבי עשיו אלופי*
 מאוד, מאוד רבים הם

 הממשלה כל לעצמן ונוטלין
 והעצומים הרבים בשקריהם

 מאוד קשה אשר עד מאוד,
 (ליקו״ה האמת על לעמוד

לב). ה, גניבה

 לעמלק, אנפין ארבע אי*ת
 עמל ואוון. עמל, ונחש, קםם,
 דהוה והמן בעמלק, רשים

 עמלו ׳ישוב דעמלק מםטרא
 עשיו אלופי וכל בראשו',
 עמלק ולעילא הוו, מעמלק
 אוון, נחש, עמל, םמא״ל,
 נש לבר ליה דמפתי ומרמה,
 הוא בדיך לקודשא למחטי

רפא:). תצא כי (זהר

 אבינו יעקב שראה כיוון
 נתיירא. עשיו אלופי את

 לעמוד יכול מי אומר, התחיל
 מלכים כמה אלו, כל כנגד

 מםפר, מתי ואני ואלופים,
 כנגד לעמוד יכול אני האיך

 הקב״ה, לו אמר אלו. כל
 אחריך מה ראה את, מתיירא

 מי יוםף', יעקב תלדות ׳אלה
 אלו, כל כנגד לעמוד יכול

 בית ׳והיה שבבניך הקטן
 להבה׳ יוםף ובית אש יעקב
נט). בראשית, אגדת (מדרש

 כוכבים עשר ׳אחד סוד
 עי״ז כי דע לי', משתחוים

 י״א להכניע כח יוםף ירש
 ראובני (ילקוט עשיו אלופי

וישב). פ׳

 עממין, הז׳ הם עשיו אלופי*
 ומידות זרות מחשבות
 הקטנות שהוא חיצוניות,

וישב). פ׳ הארץ (פרי

 נקודות הם עשיו אלופי ’בחי*
 וימת׳, ׳וימלך בםוד מפורדות,

 לעשיו גדולה נתתי כטעם
 גדולה אך עצמו, את מגדיל
 הוא עצמו את המקטין ליעקב
 בחבית, אחד להאחד הםיבה

 כטעם שבירה בהם יהיה ולא
 (בריתנשברה׳ לא מהנה ׳אחת

כב). תריג, מאמר עולם כהונת

 מבחינת הם עשיו אלופי*
עשו). אלופי (קה״י,דקלי׳ בינה

הטומאה רוה
 יתבטל לבוא לעתיד
 רוח ׳ואת כמ״ש הטומאה,

 הארץ׳, מן אעביר הטמאה
 כמ״ש אחד, כולו יהיה אז כי

 לא מטמא טהור יתן ׳מי
 אחיזת שעיקר [פירוש, אחד׳

 הוא והטומאה, הטהרה
 מאחד]. התרחקות מבחינת

 כשהיה הבריאה, קודם כי
 קודם כביכול, בכת הבריאה
 היה הפועל, אל שהוציא

 וכולו אמת וכולו אחד כולו
 ■עזם אפילו קודש, וכולו טוב

 לומר, שייך היה לא ׳טהור׳
 אלא שייך אין טהור כי

נא). (ליקו״מטומאה כשיש

 זוכה הלב התלהבות עייי
 רוח הטומאה הרוח לגרש

 ליבו, מטהר ועי״ז שטות,
 דיבורים לדבר זוכה ואז

 שמתבודד, פעם בכל חדשים
 ממש הקודש רוח בחי׳ שהם

קנו). (ליקו״מ

 של רוחו הוא הטומאה רוח
 שליח העושה (ליקו״ה עשיו

יד). ג, חובו לגבות

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלמו

ע אך שו ’כחי והוא דקליפה רג שיש ד קו״ה(חו״מ וכפג ע גלי

הצדיק, ע״י העולם קיום עיקר י): ג, לגנ״ח שליח העושה
 אכל שמיה', וצדיק סד עמוד על קאי, מה על ׳עלמא כמ״ש

 האמס, הצדיק על וחולקים ממנגדים ודור דור ככל יש זה לעומת
 דקליפה 3הר מנחינס שיניקמם

 המן כחינס עשיו, כחינס שהוא
 אחד שכל רג', לי 'יש גחינח עמלק,
 לאמיתו כהאמח חפץ שאינו ואחד
 מי רג לו שכוחר רג', לי 'יש אומר
 להוציאו יכול שאינו נעיניו, שמונ

 אדרנא, מנפילתו, ולהקימו ממקומו
 נקודת שהוא מהצדיק מרחקו הוא

 הרג מכחינח יונק הוא כי האמת,
 החולקים ואלו עשיו, רגרגי עשיו אלופי גחינח שהם הנ״ל דקליפה

 הנ״ל. דשמ״א מהרג דהיינו מהם, שלהם חיים הרוח ממשיכים
ע אף ם פקכלין ומהם וכוי דקליפה רג שיש ד שעי הרוח. הר

 חולק שהוא זה כי נ): ג, לגנ״ס שליח העושה (חו"מ נליקו״ה וכמנ
 רשע זהו ונוז, נגאוה עתק הצדיק על ודונר הצדיק על לגמרי
 מנחינח שנקליפה מהרב רק מהצדיק, כלל חיוח מקנל שאינו
 כח ונוחן מחזיר הוא הרעים מעשיו ע״י וכן שעיר. איש עשיו
 ח״ו, רעים המעשים כל שע״י ידוע כי שכקליפה, לרכו וחיוח

 קצח כשרים יש אכל ליצלן. רחמנא ח״ו להסט״א וחיוח כח נותנים
 אליו, מקורכים שאינם רק הצדיק, על לגמרי חולקים שאינם
 מקושרים אינם אכל ותפילה, כחורה ועושקים מצוות ועושים
 כחינוח כמה דרך הולך עשקם וכל עכודחם אזי אמת, לצדיקי

 גש כאמח כי (...) האמח. להצדיק ומגיעים שחוזרים עד שלוחים,
 והרכ מהצדיק גדול כהעלם יונק חיוחו כל כעצמו, דקליפה הרכ

 החיוח מקכלין כשישראל כי ח״ו, ישראל עוונוח ע״י דקדושה
 ח״ו כשעושין שכן מכל השי״ח, אח כו עוכדים ואינם מהצדיק
 שהוא דקליפה הרכ חיוח ח״ו יונק מזה החיות, זה עם עכירות

כידוע. ח״ו ישראל מעוונות חיותו שכל עשיו,
ד א1ו ח כחיי ו מאה. ח  לגנ״ח שליח העושה (חו"מ נליקו״ה וכחנ הטו

 שהם שטוח, רוח כחינח שהוא הכהמיות רוח הוא כד): ג,
 תאוות שהם כנ״ל, העכירות כל שמהם התאוות כל כחינת

דקליפה. הרכ וחיות רוח כחינח שהוא הכהמיות,

 והוא דקליפה, רב שיש דע אך החסרון.
 לי יש לג) בעשו(כראשית כמ״ש עשו, בחינת

 וכמו עשו. אלופי לו) (שס בחינת והוא רב.
 בחינת עשו, רברבי אונקלום שתרגום

 הרשעים מקבלין ומהם דקליפה. הרב
הטומאה, רוח בחינת והוא הרוח,

ש פיג מלכן. יעקג של נשוגו ליעקג עשיו אמרה זו לשון רב. לי י  נ
א א-יא); (לג, ננראשיח  כא ע^ו והנה דרא עיניו ץעק'כ וי|

 וננל רחל וננל לאה ננל הילדים את ויחץ איש מאות ארכע וננמו
 לאה ואח ראשיגה !לדיהן ואח השפחות את ישם השפחות: שמי

 יושף ואת רחל ואת אחרנים וילדיה
 וישמחו לפניהם עכר והוא אחרנים:

 עד גשמו עד פעמים שכע ארצה
 ויחכקהו לקראמו עשו וןרץ אחיו:
(...) ויככו: וישקהו צוארו על ויפיל

 אשר הןה המחנה כל לף מי וייאמר
אמי: כעיני תן למצא וייאמר פגשמי
 לף יהי אחי רכ לי .יש עשו וייאמר

 אם נא אל ץעק'כ וייאמר לך: אישר
אחי נא  פניך ראיתי כן b כי מןדי מנחמי ולקחמ כעיניף חן ^

 כי לך הכאת אישר כרכחי אח נא קח ומרצני: אלקים פני כראיח
 ׳3ר לי ׳יש הפשע, ע״ד ויקח: כו ויפ.צר כיל לי וכי.יש אלקים חנגי

 לי איח עשיו, "ואמר (שם): ויונתן אונקלוש וכדתרגס רינוי, מלשון הוא
 הלשון את דורש ורנינו לך. דאית מאן לך ימקיים אחי, שגיאין, נכשין

 .3ר לי יש עשו ויאמר (שם): עה״ת הש״ך פירש גס וכך רננות, מלשון ׳רנ׳
 שלך, האדון כעיני חן שאמצא אומר אמה רכ, לו שיש הפחידו

 מלחמוחי ילחם והוא כעיניו, חן שמצאתי רכ לי יש כן גס אני
 שאינו מה והנח עוה״כ, שהוא לך אשר לך יהי אחי הכל, ויקח
 רכ, לו יש אמה שלך, כשר מפחידנו אמה יעקכ, לו אמר שלך.
 י״א כלל וע״פ מלחמתי. הלוחמת כנש״י שהיא כל', לי 'יש ואני

 מחוכר הפס׳ של הפשוט הפירוש כיצד וראה דו״ק העיון) כללי (מח״י
רכינו. שדרש והנסתר הפנימי הפירוש עס ומאוחד

רגי וכוי עשו אלופי  ואלה מ); (לו, ככראשית כתיכ עשו. רג
 אלוף כישמימס למקימימס למישפחיחם ע^ו אלופי שמוח

 שמהת ואילין (שס); אונקלוס ותרגס יחס: אלוף עלוה אלוף ממנע
 רכא ממנע, רכא כשמהמהון, לאמריהון לזרעימהון עשיו רכרכי
 נזה״ל: עשיו אלופי גני ע"נ) (צט כסנהדרין ומצינו ימח. א3ר עלוה,

 כלא מלפופא (שס): ופירש״י (כתר). מאגא כלא מלכומא ׳אלוף', כל

מעוטר. שאינו אלא גדול שר מגא.
ח בחיי והוא  כיוס והןה );3 כזכריה(יג, זו לשון מצינו הטומאה. ח

הארץ מן העצכים שמות את אכריח צכאוח ה׳ נאם ההוא
 מן אעכיר ה^מאה רוח ואח הנכיאיס אח וגס עוד יזכרו ולא

 קטן 'הנה ואמר, פחח יישא ®רכי ע״א): קעז נזהר(וישלח, ואיתא יצה״ר. הטומאה. יוה שיקרא. נכיאי הכגיאיה. אס וגס ופירש״י(שס): הארץ:
שכעין לקכל פליגין, תחומי לשכעה ארעא ופלג עלמא הוא כריך קודשא עכד כד חזי, תא א). (עונדיה מאד׳ אמה כזוי כגויס נתחיו
גויס, עליון ׳כהנחל לנ) (דנריס אמר דאח כמה ליה, חזי כדקא וחד חד כל עמין, לשכעין לון פליג הוא כריך וקודשא ממגן, רכרכין

טעמא, מאי דעשיו. כממנא קמיה כזוי כהו אית לא עמין, לשאר דאתמסרו ממנן רכרכן ומכולהו עמים׳. גכולות יצכ אדם, כני כהפרידו
ריחיא, דכחר זעירין דרגין ומאינון הוא. כריך קודשא קמי קלנא איהו דמשאכא ושטרא אישו, משאכא שטרא דעשיו דשטרא כגין

 ימי כל מאכל ועפר חלך גחונך דכחיכ'על מאד', אחה כזוי כגויס נתחיו קטון ׳הנה דא ועל אמיא. קא שומקי, דקושטרי שריקחא
 השריש שכל הגש איהו. מטאגא טטיא מדנש(שס): המתוק ופירש השדה׳. ח!מ ומכל הכהמה מכל אמה ׳ארור אמר דאח כמה ׳מאד', חייך׳.

י זעייץ דרגי! ומאיטן עשיו. של כשרו טמאיש אינש אכל הטמא, אחרא משטרא הש ס  נצח שוד הש הריחייש אכגי שמי ר״ל ריסיא. מ
 שהוא ומה והוד, נצח שוד שהש טומאה של ריחייש יש אחרא השטרא כשפירוח למטה וגש כקדושה, המחמונוח שפירוח שהש והוד
 מכל ריק שהוא ממקום פירוש, וריק. שרק אילן מלשון שריקסא. מכולם. והטמאים והמחחונים הגרועים החיצונים הס הריחייס אחר

ע החיצונים. גריעוח על המורה אדומה, שצורחו פירוש, שומקי. יקושטרי קדושה. ניצוצי ס  עשיו של שרו כי שידוע נו׳. סלן גסונן על דנ
 כחינח והוד, נצח שוד שהם ושוקיים רגליים להם יש טמאוח חיוח שכל הטמאוח, שכחיוח הגרוע שהוא הנחש על הרוככ הש״מ הוא

הנחש. כמו שוקיים, לו ואין הריחיים, ומחת אחר הוא עשיו של ושרו כנ״ל, הריחיים

חכמה מילואיהנחל ילקוט
ע אף ש ד פה. רב שי קלי  נתינת יש כי א): (יג, נליקו״מ אייוא זה ומעין ד

 ולומד דאורייתא חידושין המחדש הצדיק הוא 3יעק ולכן. 3יעק
 ׳למחר רז״ל שאמרו כמו לעתיד, וצפון ושמור גנוז וטונו לשמה, תורתו
 יעקנ, נקרא זה שס על לנשוף ששכרו שס ועל ,05 (ערונין שכרס׳ לקנל
 להתייהר שתורתו יהודי, שד ח״ח הוא ולנן לנשוף, שכרו וסוף, עקנ לשון

כהונה). ממנוע עיין א, (ויק״ר הימנו טונה נכלה כזה, ות״ח ולקנטר,

ש מז (דנייה נילקו״ש ומצינו רג. לי ל עקנ שנתן כשעה עמו): י  כל לעשיו י
 נלשון הקכ״ה, לו אמר ׳.3ר לי ׳יש עשיו לו אמר הדורון, אותו

 (דנריס צפנה׳ לכס פנו וגו׳ ש'נ לכס ׳רכ מלפניו, ?נו נלשון נו שכינדו,
כנגדו, תעמדו לא נכס, להתגרות שמנקש עשיו אח אותו ראיתס אס ,0

׳צפנה׳ ואין לחורה. נרתו ננרח, ולהיכן מלפניו. עצמכס הצפינו אלא
 המתינו הקנ״ה, אמר תושיה׳. לישריס ׳יצפן 0 (משלי שנאמר תורה, אלא

 המסנוס ופירש צפנת׳. אשר טונך רנ ׳מה ויקוייס שינוא, המשיח למלך
 נישעיס 'להעגרוע ה') (אוע להלן וכן צפוניך', על 'וימיעצו נ') (אוע לעיל המונא עה זה ענין וקשי ואדנות, רננות מלשון ׳3׳ר ודרש .5b לנס 5ר יע): א, (דנ״ר כהונה

ש ועשיו. יעקג מלממש גני ימ-כ) יז, (א, נדנ״ר ועי״ע וכו", אפשר אי  לא אנל ׳3׳ר משמע .5י לי יש עשו ויאמר מ): לג, (ניאשיע יקר ככלי ופירש רג. לי ל
 הס שעדיין להס נראה מקוס מכל שכעולס, וזהנ כשף כל להס שיש אע׳׳ש שהרשעיס, לפי כל׳, לי יש וכי אלקיס חנני ׳כי אמר ויעקכ ׳כל׳,

 למאתייס׳, מתאווה מנה כידו ׳יש המה, חשריס עדיין כי ׳כל׳, לא אכל ׳,3ר לי ׳יש עשיו אמר לכך צרכס, כל לא אכל ׳3׳ר להס ויש חשריס
פך והצדיקיס הי  שלהם ׳הרוע ד״ה להלן ננמ״נ ועי' ׳כל׳. להס יש כאילו ונראה נחלקס ושמחיס נו משחפקיס הס נידס, מעט יש אס אפילו כי זה, נ

 שוג ואזי זו), אוס נהמשן רבינו (כדנרי ונאבד כלה לבסוף אן נשעסה גדולה היא דקליפה הרב דרן העסרונוס שהשלמס לומר, ייסכן המאמר ובקשרי שעה'. לפי ומקיף גדול
לגמרי. העסרונוס אס משלימה היא דקדושה, הסייס ברוס הנשלם הססרונוס שלימוס משא״כ וכו', לו מסר

 כמפורש חושך, נקרא הטומאה רוח ט). א, ויקרא בחיי (רבינובו מתלבש שהוא הטומאה רוח מצד הוא במעשה, הן במחשבה הן חוטא, כל טו). ג, חובו לגבות שליח העושה (ליקו׳׳ההטומאה רוח מבחינת דמותא, מסטרא יניקתם העכו״ם של הרוח
ררגליו ועד מראשו הרשע על וחופפת בזהר, ספ  רוח עליו שורה חטא, שבו האיבר ה). ח׳׳ב, דבש (יערותנפש ועצבון יללה שהיא ולילית, טומאה רוח מעורר במצוה, המתעצב ד:). סוטה (מהרש׳׳אע״ז של כה הוא הטומאה רוח ג). חרדים (

היראה). עליית מידות, בית עוז (מגדלרוחניות בלי חלל מקום אותו ויישאר רוחניותה, מםתלק כן בנשמה הטומאה רוח כניםת וכפי הטומאה, רוח עכירות הוא העוון ד). יט, ויקרא (אוה׳׳חאלקיו ובין בינו המבדיל מםך והוא הטומאה,

ם תרג מ ה

אמר ^  יש עשיו, וי
 אחי, רבים, נכשיס לי

 מה אצלך ויישאר יתקיים
לך. שיש

 ואמר, פתח יישא רבי ^
 שעתיד בפשוק נאמר

 לאדום לומר הקב״ה
 עשיו) של שרו (שהוא

 בגוים נתתיך קטון ׳הנה
 בא מאד׳. אתה בזוי

 וברא כשעשה וראה,
ה ב״ ק ם את ה ל  העו

 את חילק הוא אזי
 גבולות לשבעה האיץ

 כנגד שהם מחולקים,
ת שרי שבעים מו  האו

 הקב״ה וחילק הגדולים,
ם את ת ה או  שבע

ץ חלקי  לשבעים האי
 ואחד אחד לכל האומות,

 הארץ חלק את מהאומות
 ענינו, לפי לו הראוי

 ׳בהנחל שנאמר כמו
ס, עליון  בהפרידו גוי

 גבולות יצב אדם, בני
. ם׳ מי  אותם ומכל ע

 הגדולים האומות שרי
 ממונים להיות שנמסרו

 האומות, כל שאר על
 לפניו בזוי בהם אין

 של הממונה כמו יתברך
 לפי הטעם, ומה עשיו.
 צד הוא עשיו של שהצד

 הטומאה וצד הטומאה,
 לפני ובזיון קלון הוא

 הדרגות ומאותן הקב״ה.
 הריחייס, שאחר הקטנות

 הצורות של מהריקנות
 שרו בא משם האדומות,

 עתיד זה ועל עשיו. של
הנה לו לומר הקב״ה  ׳

 בזוי בגויס נתתיך קטון
 כתוב שהרי מאד׳, אתה

 גחונך ׳על הנחש בקללת
 ימי כל תאכל ועפר תלך

 בו שנאמר ומה חייך׳.
 מהו מאד׳, אתה ׳בזוי

 שנאמר כמו זהו ׳מאד׳,
 אתה ׳ארור הנחש בקללת

 חית ומכל הבהמה מכל
השדה׳.

ה ואני תפל

 אבי עלי וחמ׳ל חום
 עמי עשה הרחמן, אב

 בצדק ת1ךא1״נ ת,1פלא
 ישענו, אלהי תעננו
 ארץ קצוי כל מבטח

 ושמרנו ךחוקים״. וןם
 הרבים ברחמיף והצילנו

 שקר, של ממנהיגים
 נתקרב שלא ותשמרנו

 להם נתן ולא אליהם
 אותם נסמיף ולא תקף
 מהם ונתרחק רבי, בשם
 ולא התרחקות, מיני בכל
 לא דבר בשום לנו .יז־יקו

 ברוחניות. ולא בגשמיות
 עצם את יודע אתה כי

 והקלקולים הפגמים
 חם בעולם שגוךמים

 המפרסמים אלו ושלום
 שקר, של והמנהיגים

 רבי, בשם הנקראים
 (...) כדין. שלא ונסמכו

 שנזכה שלם דעת לנו ותן
 השקרנים הם מי לידע

 שקר, של והמנהיגים
 ומי מהם, ולהתרחק

 והחכמים הצדיקים הם
 שצריכין האמתיים

 ולהתקרב בהם, להאמין
 שיהיו ונזכה אליהם.
 מנהיגים בעולם נסמכים
 הראוים הגונים ורבנים

תלסמכם ״ קו לי א). ( פ



ר קו ה מ מ כ מזנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח

 עשו הן 0: (שס כמ״ש סערה רוה בהינת
 שלהם הרוח כן ועל שעיר. איש אחי
 סערה רוח כמו שעה, לפי ותקיף גדול

 י) (תהליס כן ועל בשעתו. גדול שהוא

דייקא, יפיח בהם, יפיח צורריו כל

המתרגם

 שאין הגלות בזמן '
 נושב הקודש הרוח

ה,  הרוח אזי בשכינ
 באוזן נושב שערה

 הלב, של השמאלית
 להטעות יכול הוא ואזי
 הרוח ואותו העולם. את

 שנאמר הוא שערה
ה בו הנ  שערה רוח ׳ו

 שהוא הצפון/ מן באה
 גוף את ומרעיד משעיר
 ברוח בו שנאמר האדם,

 הרעה׳. תפתח ׳מצפון זה
 שהרוח הזמן ובאותו
 בעולם מתגבר שערה

 בעולם שולטים אזי
ת כל  והשדים הרוחו

ם קי י ז מ ה ם ו עי ר  ה
ם שמחבלים תי שחי  ומ

 הס שהרי העולם, את
 וזהו החבלה. מלאכי

 החולה, של הדופק ענין
 באש עולה שלו שהדופק

ס, וחוס הנו  שהיא הגי
 ואזי הירוקה), (מרה המרה

 גוף את מחמס הוא
 (וזהו גדול בחום האדם

 ועל האש׳). ׳יסוד המגברוס
 שליטת התגברות ענין

 ומלאכי סערה הרוח
 נאמר בעולם החבלה
ק רו הפסו מר  את ׳וי
 קשה, בעבודה חייהם
 ובכל ובלבנים בחומר
 כל את בשדה, עבודה

ם  עבדו אשר עבודת
ק בפרך׳, בהם סו פ  ו

 ׳וימררו כך, נדרש זה
 איברי של חייהם׳ את

ה, שכינ  עם שהם ה
 קשה׳, ׳בעבודה ישראל.

 העבודה ידי שעל היינו
ם הקשה  עם שעובדי

ת ישראל לו  אזי בג
ת קו ק דפי פ  של הדו

 הלבנה (מרה המרה עורקי

 מתגברים הריאה) שהיא
ם  ואזי בחוזק, ודופקי

 האדם על מכבידים הס
ם רמי  חולאים. לו וגו

 זוהי ובלבנים׳, ׳בחומר
ה, הליחה  שעל הלבנ

 על מתגברת שהיא ידי
 לו יבואו אזי האדם

ם. חולאים כמה  רעי
ם הס שהרי אי קר  נ
 ובאותו הזידוניס׳, ׳מיס
 על מתגברים הס הזמן

 וגורמים האדם איברי
 המגברוס (וזהו חולאים לו

 עבודה ׳ובכל המים׳). ׳יסוד
 הדס דופק זה בשדה׳,

 כעין שהוא דם), (לחץ
 ׳איש בעשיו הנאמר

 שדה׳. איש ציד יודע
הו מי ס ו ר ו  את הג

 הדס, דפיקת התגברות
 שעל סערה, הרוח זה

 ריבוי באדם מתגבר ידה
 הכבד, בעורקי הדס
 לאדם נגרם זה ידי שעל

 הכבד על שהרי חולאים.
אדום׳ הוא ׳עשו נאמר
ועל האדומה), מרה (שהוא

ם  נאמר שלו העורקי
 ירוצו לרע רגליהם ׳כי

 (וזהו דם׳ לשפוך וימהרו

 ׳אשר הרוח׳). ׳יסוד המגברוח
 זהו בפרך׳, בהם עבדו

 הדופק באדם כשמתגבר
 המרה התגברות מצד

 המחול), (שהוא שחורה

 יבש הוא האדם שאזי
 כך ומשוס בריקנות,

 (וזהו ׳בפרך׳ בו נאמר

ד החגברוח סו ). ׳י  העפר׳
 כאשר לבוא ולעתיד
עבור יתבטל  אותו וי

 העולם, מן סערה הרוח
רוח ׳ואת שנאמר כמו

 ידי על מעלה, לגבי הקודש ברוח בו יעלו התפלות הבלי הזמן ובאותו צבאם׳. כל פיו וברוח נעשו שמיס ה׳ ׳בדבר עליו שנאמר הקדושה, שמצד הרוח באותו הדופק תתעורר אזי הארץ׳, מן אעביר הטומאה
שעיר׳. איש ׳עשו בסוד הוא זה ומשחית סערה׳, ׳רוח הנקראת הקליפה נמשכת שמשם שעריא״ל, בשם גס הנקרא הקליפה מצד ומשחית מלאך ישנו העליונים. ההבלים אותם התפלות הבלי אלו לגבי שיתעוררו

 סערה רוח והנה וארא ד): ניחזקאל(א, וכדמצינו סערה. רוח בדוי׳
 ס?ינ לו ונגה מפלקחח ואש גדול ענן הצפון מן פאה

 סניג ראה <שס): המלגי״ס ופירש האש: ממוןו החישמל כעין ומסוכה
 מורכן על מורים שכולם ממלקסס, ואש וענן סערה רוח המרכנה
 נמיקו״ז ואימא ושריפה. והשחתה

 דרוחא ינזמנא ע״ג): קז שע, (מיקון
 נשיב סערה רוח נשיב, לא דקודשא
 לממעי ויכיל דליכא, שמאלא נאודנא
 כיה דאיחמר איהו והאי עלמא.
 הצפון׳, מן כאה סערה רוח ׳והנה

 כיה דאיממר נש, דכר גופיה דסעיר
 הרעה׳. תפסח ׳מצפון א) (ירמיה

 דמחכלין כישין ומזיקין ושדין רוחין כל כעלמא שלטין זמנא וכההוא
 כאשא דסליק דמרעא, דפיקו ודא חכלה. מלאכי דאינון עלמא,

 א), (שמופ וכיה נש. דכר לגופיה ומחמם מרה, דאיהי דגיהנם,

 דא קשה; ׳כעכודה ישראל. דאינון דאיכרין, חייהם׳ אח ׳וימררו
 וכלכניס; ׳כחומר גש. כר על ככדה דאיהי דמרה, דערקין דפיקו

 ׳מים דאינון כישין. מרעין כמה ליה יחון דמינה חיוורא, ליחא דא
 דא כשדה; עכודה ׳וככל דיליה. איכרין על דממגכרין הזדונים׳,

 ניהו ומאי שדה׳. איש ציד יודע ׳איש כיה דאיחמר דדמא, דפיקו
 דאיהו דככד. דערקין דמא כיה דאחגכר סערה, רוח דדמא, דפיקו

 וימהרו ירוצו לרע רגליהס ׳כי דיליה דערקין אדום; הוא ׳עשו
 כמרה דפיקו כפרך; כהם עכדו ׳אשר נט). (ישעיה דם׳ לשפוך

 וכד ׳כפרך׳. כיה איממר דא וכגין כריקגיא, יכש דאיהו אוכמא,
 אעכיר הטומאה רוח ׳ואח אמר דאח כמה סערה, רוח אמעכר

 לג) (מהליס איתמר עליה רוחא, כההוא דפיקו אימער הארץ׳, מן

 הכליס זמנא כההוא צכאם׳. כל פיו וכרוח נעשו שמים ה׳ ׳כדכר
 לגכייהו ויחערו עילא, לגכי דקודשא כרוחא כיה סלקין דצלוחין
 הלכנה, ליחה סיוורא. ליסא (שם): מדנש המפוק ופירש עילאין. הכלים

 ירוצו לרע רגליהם ני דילים דערקין הלכגה. המרה מן לאדם הנא

 לרע, סימן הוא כחוזק, ירוצו הכנד כעורקי הדמים אם ר״ל פו׳.
 נריקניא. ינס רח״ל. מיתה לו ולגרוס האדם דס לשפוך ויכולים

 ענודה שהיא גםרן. כאדם. הדס וריקנוח המינשוח שגורם ור״ל
 שהס״מ מה דהיינו דקודשא. נרוסא נים סלקץ חועלת. ללא ריקניח

 יעלו המשיח נניאח מיד נגלות, החפלוח עליית אח מעכנ היה
 לפי ישראל כני של הנקשות כל יחמלאו ואז השכינה, ידי על כולם
 ועל אימא. של העליונים הכלים עלאין. הגלים העח. אומה צורך

המפלות. כל אח להעלות השכינה מוכל זה ידי
 יעקג כשעמד יא) (כז, ננראשיפ כדכפינ שעיר. איש אחי עשו ן1ד

 עסו הן אמו רנקה אל ןעקנ ויאמר נרכפו: אפ מעשיו לקפפ
שה, ואיפא חלק: איש ואנכי סער איש אחי  יעקנ ׳ויאמר טו): ננ״ר(
 דאח כמה שדין, גנר סער; איש אחי עשו הן אמו רנקה אל

 דאח כמה חלק; איש ׳ואנכי שם׳. ירקדו ׳ושעירים יג) (ישעיה אמר
 פירוש, שדין. גגר פואר(שם): היפה ופירש עמו׳. ה׳ חלק ׳כי אמר

 מלאכי שמופ גני ע"נ) קה סט, (פיקו! נפיקו״ז ואיפא כשד. ומזיק כעסן
 סערה; ׳רוח דמחמן שעריא״ל, י*איהו נזה״ל: עשיו שננפינפ הקליפופ

 הפסוק על נ) לנ, (דנריס נמיי נרנינו ומצינו שעיר׳. איש ׳עשו ואיהו

 סערה; ׳רוח מענין רוחות, ׳?סעירס; לשון נזה״ל: דשא׳ עלי ׳כשעיריס
אלכלשון נשי״ן, סמ״ך נחילוף  עוד ומונא עליו׳. ׳ווסמער יא) (דני

 ׳הן שנאמר ׳שעיר; שנקרא עשיו של זרעו ז): טז, נפיי(ויקרא נרנינו
רשנאמר ׳שעיר׳, נקראת אוממו גס סננר; איש אחי עשו דנ מ  כד) (נ

 והמזיקים המשטינים השדים נחלקו וכן איניו׳, סנניר ייסה ׳והיה
 שם׳. ירקדו ׳ושעירים יג) (ישעיה שנאמר שעירים, הנקראים

 נפוקף הרשעיס נהפגנרוס מדנר זה מזמור בחם. יפיח צורריו כל

 וזלשה״כ יושיענו. שהש״י דהמע״ה ונפפילס ישראל, על גאוופס
כצרה: לננמוח מעלים כרחוק מעמד ה׳ למה א-ה): (י, נפהליס

 נליקו״ה וכפנ שעיר איש אחי עשו חן כנזייש סערח רוח בחי׳
 אדם נחינת הס כוננים ועונדי ישראל ני י): ג, פסה (או״ש

 קרויין כוככיס העוכדי ואין אדם קרויין ׳אמס כי כידוע, וכהמה
 יש כולם כי הכל׳, הכל כי אין הנהמה מן האדם ו׳מומר אדם;

 הכל נחיגח שהוא הכל, נחיגח להם
 ע״י חיים הרוח המשנח של פה

 גם ני החסרון, להשליס אנחה
נהמה, נתינת שהם דעלמא אומין

 הרוח ארינח נחינח ג״נ להם יש
 יודע ׳מי אכל כג״ל, פה הכל שהוא

 למעלה היא העולה האדם כני רוח
 למטה היא היורדת הכהמה ורוח

 רוח שהוא ישראל של הרוח ארינח נחינח האדם, רוח ני לארץ׳,
 הקדושה מן חיים רוח וממשיך ומקנל למעלה עולה דקדושה, חיים
 של הרוח אריכח כי למטה, היורדת הנהמה ורוח החיים, מחי

 לארץ, למטה יורדח היא כוכניס, העונדי האומוח נחינת הנהמה,
 רוחם כי ממיס, קרויים כחיים הס כי חיות, שוס להם אין כי

 ולסוף קלה שעה לפי כשעמו גדול רק שהוא סערה, רוח היא
 אריכח ננחינח היא הנהמה רוח כי וכו׳. וגשממיה גופיה מסער
ס העונדי שממשינין סערה הרוח  נחוש כנראה אנחה, ע״י נונני
 וגונחים הומים הס ני מאוד, גדול הנהמה של ונשימה שרוח

מו הוא קולם וכל קול, רק דינור, להם ואין חמיד, כקולם  מי נ
 כנראה מאוד, והגשימה הרוח ומאריך גדול כקול ומתאנח שגונח

 כוכניס העונדי של הרוח אריכח ננחינח שהם היינו נחוש, זה כל
 גופיה מסער לסוף אכל סערה, רוח נחיגח כשעמו, גדול שהוא

 הראש שהוא נזה״ל: סערה הרוח כעני! ניאר (ח) דשנפא וניקרא וכו׳.
 וכו". גדול וענן סערה ׳רוח נחינח טמאוח, קליפות השלוש לכל

ל שלהם הרוח ח  העושה (חו״מ גליקו״ה 3וכפ שעה. לפי ותקיף ג

 אכל הגדולה, כל להם שיש נדמה ני י): ג, לגג״ח שליח
 היו׳, כלא השם ׳אנשי כי ונאנד, כלה לסוף כי שעה לפי רק הוא
 שנדמה אע׳׳פ שלהם, החסרונוח להשלים שממשיכין החיות וכל

 רק הוא אכל מדאי, יומר גדול נרינוי שלהם החסרון שנשלם
 חסרת, ׳דעח כי ויוחר, יומר להס חסר ומיד תיכף כי קלה, לשעה

 לאמיתו, נאמח וישר כשר שאינו מי שכל נחוש כנראה קניח׳, מה
 חסרונות, מלא ימיו וכל ועשירוח פרנסה אחר ימיו כל רודף הוא
 מנה לו ׳יש רז׳׳ל שאמרו וכמו יומר, לו חסר יותר לו שיש מה וכל

 לו נדמה כי כפשיטוח, לו חסר רונ וע׳׳פ וכו", מאמיס מכקש
 ונשאר מאומה נידו אין החשנון אל כשנא ולכסוף ומרויח שמרויח

 (חגי ננחיגח והוא צידו׳, רמייה יחרוך ׳לא כמ״ש גדול, חונ נעל
קונ; צרור אל משמכר ׳והמשחכר א)  זאת ששכיח עמה ונפרט נ

 חונות, נעלי נשארים רונ שע׳׳ח העשירים, נין הרנה המעשה
 הוצאותיו רינוי לפי הרנה לו חסר חונ, נעל שאינו מי ואפילו

 מה כל לו מספיק שאין עד יומר כגדולות פעס ככל כימו שמנהיג
 שלו, החסרונות מרינוי פעס ככל עליו כנד וראשו שמרויח,

 ואח עצמו שמנהיג מה כפי שלו מההכרחיוח לו שחסר לו שנדמה
 שאינם העולם כהנהגת קצח שנקי למי נחוש נראה זה וכל כימו.

 לצדיקי ממקרנים ואינם לאמיחו נאמח החכליח על מסתכלים
 שלימות נחינח שהוא שלהם החיוח שהמשכת מחמח זה וכל אמח.

 חסרון, כולו נעצמו שהוא דקליפה מהרנ להס נמשך החסרונוח,
 כחיגח חסר, ׳רנארח׳ מנחינח יגיקמס כי מכל, חסר לכו כי

ח ה׳ ׳מארח עה; ידעו לא נפש עזי ׳והכלניס נחינח רשע׳, נני  ?נ
 להס חסר ולעולס שלהם מהעשירות לעולם שנעים אינם שהס

 וזהו הנ״ל. דקליפה מהרנ שיונקים מחמח זה וכל הרנה,
 שהם וכו", רועים המה שנעה ידעו לא נפש עזי ׳והכלנים

 להשלים מהם הנמשך שהחיות דסט׳׳א, והמנהיגים הרועים
שנעה; ידעו ׳לא חסרון, נחיגח כולו הוא החסרונות

על ישע הלל כי חישנו: זו נרנזמוח יחפשו עני ידלק ישע נגאות
 צורריו כל מנגדו משפנויף מרום עת ככל דרכו ןחילו רנזמומיו: כל אלקיס אין ידרש נל אפו כגנה ך'שע ה׳: נאץ נרך ע5ונ נפשו מאוח
 נל לו, אומרות מזימותיו כל יזדש. נל נגנהומו. ואפו פניו וזוקף ומגניה רוח, גנה שהוא אפו. פג־נה ישע ופירש״י(שס): נהס: ןפיח

 כ). (איוג טונו׳ יחיל לא כן ׳על לו ודומה יצליחו, יפילו. דיין. וליח דין ליח אלקים. אין משפט. אין כי שאעשה, מה כל הקנ״ה ידרוש

 רוח נהפחת נהם. יפיס צורריו נל עליו. נאיס שאינס מנגדו, שלך ופורעניות ייסורין משפטי ומרוחקים מסולקים מנגדו. משפהין מרום
ם, מפיח הוא ה  ׳ניזינס ע״י הרשע כאן אך סייס', נשמה כאפיו ד׳ויפס זלע״ז היא נהס׳ ד׳יפיס זו גסי׳ כי וראה ודו״ק לפניו. נופלים והם נ

 ועיין סייס׳. נשמה נאפיו ׳ויפס ננסי׳ סיוס, לידי מניאס צנאס׳ כל פיו ׳נרוס נסי׳ ע׳׳י ולעיל ואנדון, כליון לידי ומניאס עליהס מסגנר פיו׳ רוס

זה. פס׳ גס הדורשס ע'׳נ) (ז ננרכוס הגמרא דנרי וכו״ נמרעיס ממהר אל והכמינ שארז׳׳ל ׳וזהו ד׳׳ה נמקו׳׳ס ה׳ אוס להלן

ערכים
וכינויים

סערה רוח
 שהוא הדיבור כשפוגנזין

 נעשה הפגם ע״י אז אדנ״י,
 כי סערה. רוח פיו, מרוח

 כלול אחד כל אותיות, כ״ז
 ונעשה ר״ע. גימט׳ מעשרה,
 היינו הדיבור מבחינת
 אותיות, ר״ע אדנ״י, מבחינת
 אדנ״י, הוא ס״ה סער״ה.

ב). לח, (ליקו׳׳םאותיות ור״ע

 דבר גופיה מסער הוא
 והרעות המלשינות וכל נש,

 מרוח בא אדם על שדוברים
 הזה, הדברים׳ מ׳אחר סערה,

 בשר׳, כל 'קז בחי' הוא כי
 בשר. לכל וסוף קז שעושה

 כל את דנים שהם ובנ״א
 וחוקרים חובה, לכף אדם

 בנ״א, חובות על תמיד
 בשר׳ כל 'קז מבחינת הם

ב). לח, (ליקו״ם

 רוח כשמנשב לפעמים
 האש מבעיר הוא אזי סערה,
 כן כמו המידה. מן חוץ מאוד

 בהאדם שמנשב יש לפעמים
 ומבעירו סערה, רוח בחי׳

 שזה המידה, מן חוץ ביותר
 יהרסו ׳פן בחי׳ הריסה, בחי׳

ט). ח״ב (ליקו״ם ה״. אל לעלות

 רוח בחי׳ שהם בלבולים יש
 קליפות בחי׳ וכו׳, סערה

 בחי׳ שהם לגמרי, הטמאות
 והכל רח״ל, גמורות כפירות

 מידותיו וכפי מעשיו כפי
כד). ה, שלוחין (ליקו״ה

 חכמות הם הקליפות,
 הבל של וחכמות חיצוניות
 ומרחקין בעולם המצויין

 רוח ונקראים מהשי״ת,
כח). ד, נזיקין (ליקו״הסערה

 למטה צפון לצד כי דע,
 ונקראת אחת מידה יש

 ושמלכות הרשעה, מלכות
 הנקרא כנס״י שהוא ישראל
 על יושב דוד, בית מלכות

 הרשעה מלכות ואז כסא,
 ואם כנגדה, שפחה נקראת

 והפרידו ישראל יחטאו ח״ו
 לא ארבע ׳תחת אז אלוף,
 מלכיות ד׳ והם שאת׳, תוכל

 ענן סערה, ׳רוח ונקראים
 ונגה מתלקחת, ואש גדול,

 את לכם הזהיר לכן סביב׳,
 ושלא מצוות לקיים ישראל
 מלכות להזיז עבירות לעבור

 ח״ו ממקומה דוד בית
 הרשעה מלכות ולהעלותה

ספרח״ו  טהרות סוד ד״ה הקנה (

וטומאות).

 לגסי כינוי הוא סערה רוח
יא). קדושים, פ׳ (תוי״יהרוח

 סערה׳, ׳רוח נקרא היצהייר
 של דברו׳ ׳לעשות והוא

 יפות (פניםנברא שלכך הש״י,

ז). ד, בראשית

 גליו׳, תרומם סערה ירוח
 המסית היצה״ר שהוא

 לזה, והתקנה להתגאות,
 (פנים המוות יום לו שיזכיר

ח). מט, בראשית יפות

 בחי׳ הוא דקלי׳, סערה רוח
 בה ושולט דקלי׳, מלכות
בבל). (קה״י, זעירתא לילית

 שראה הגדולה חנזראח
 סערה, ׳רוח שראה יחזקאל,

 הם מתלקחת׳, ואש גדול ענן
 את הסובבות קלי׳ שלושה

 מל״א (מלבי״ם והפרי האגוז

יא). יט,

ותושיה עצה

 והרשעים המתנגדים
 הצדיקים על החולקים
 מקבלים הם אמיתיים

 שלהם חיים הרוח
 יש כי דקליפה. מהרב

 וםט״א דקליפה רב
 דקדושה, הרב כנגד

זה לעומת זה ׳את כי
רבו הנאחזים של ונשמתיה גופיה ומםער ונאבד כלה ולבםוף שעה, לפי רק הוא אבל בשעתו, גדול שהוא םערה רוח בחי׳ הוא דקליפה מהרב הנמשך חיים הרוח כי בשעתם, גדולים הם כן ועל האלקים׳. עשה צו קי ג). ח, ליקו׳׳ט (



ערכים
וכינויים

פניהם הכרת
 עיניים לו שיש מי דע,

 ולהכיר לראות יכול לראות,
 הוא מי התלמיד של בפנים

 פעם רבו שראה ובלבד רבו,
 תאיר אדם ׳חכמת כי אחת,
 כשהתלמיד נמצא, פניו׳.
 מקבל הוא רבו, חכמת מקבל

רל). (ליקו״מפניו

 נש דבר בעובדין חזי, תא
 דאיהי פרצופא אשתמודע

 דאנפוי, ובפרצופא עליה,
 ג) (ישעיה דכתיב הוא הדא

 (זהרבם׳ ענתה פניהם ׳הכרת

קכג.). נשא

 אדם, מראה דמות בצלם יש
 לרע, או לטוב רוחנית צורה
 הטהרה לצד מעשיו כפי
 (מהרש״א הטומאה לצד או

כח.). מגילה

 הנפש, חלון הוא הפנים
 וםכלות, חכמה יוכר שמשם
 וגאוה, כעם, ודאגה, גבורה,
 ואצל וכדומה, ואהבה ענוה,

 שנשמתו יוכר הישראלי
 יותר רם מיוחד, ממחצב
 (תפארת בנ״א נפשות משאר

יא). ו, אבות יכין, ישראל

 בלא הולך ימיו כל הרשע
 התשובה וע״י אלקים, צלם

 ואז פניו רוחז והדמעות
 שלא זמן כל אבל חוזר, הצלם

 ברשעים נאמר בתשובה, חזר
 בם׳ ענתה פניהם ׳הכרת
ה). ציון אהבת הצל״ח, (דרושי

 בם׳, ענתה פניהם הכרת’
 ובינ״ה חכמ״ה גימט׳ ׳הכרת׳
 בם׳, ענתה ׳פניהם ודע״ת,

 פניו׳, תאיר אדם ׳חכמת כי
 עו:) אחרי (זהר שאמר כמו

 באנפוי׳, םהדותא ׳ואםהיד
 הוא הזעיר פני שהארת

 לו, אשר המוחין על עדות
 בינה חכמה הן המוחין והנה
כוכב). (קה״י,דעת

 םימני פניהם׳, הכרת’
 ניכרים והחנופה הצביעות

 על יעידו והם הפנים, על
 לבבם במעמקי בם אשר

 יוכר כבר כי והחונף, מהזיוף
 באמת ה׳ הירא הפנים על
 (מלבי״ם והצבוע המזייף מן

ט). ג, ישעיה

החוטם
 קדושת הוא שמיים יראת
ג). דעת (ליקו״עהחוטם

 משם החוטם, הוא האף
 שהם ההבלים יוצאין

 אשר ׳כל וכמ״ש הנפשות,
באפיו׳ חיים רוח נשמת
לא). ד, אומנין (ליקו״ה

 הדרת עיקר הוא ההוטם
 חוטמו וכשאין הפנים,
 צורתו נמצאת בנ״א, כתואר
 ויקרא הארוך (הטור חרבה

יח). כא,

 חוטם, נקרא התפארת
 שמאל ועין ימין עין בין והוא

 דצניעותא ספרא (פי׳ המכריע

א). מהאר״י

 החוטם, הוא הריח כלי
 זו ודרך ם״ג, םוד שהוא
 כמ״ש באדם, הנשמה נכנםת
 חיים׳ נשמת באפיו ׳ויפת

בראשית). לזהר הרמ״ז (פי׳

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלמח

ר ב תג מ בשעתו. גדול שהוא פיו רוח בחיי י”ע עליהם ש
 אמר ני כו): ג, לגג״ח שליח העושה (חו״מ נליקו״ה וגיאר

 שזה רוצה, שהוא מה לכל כרצונו להמשיך אשד כל יכול סייס שהרוס
 סייס, רוש נו והיה שטן מעשה שהצליש העגל, שמא נשיגש היה
 זה כי היינו שס, רש״י שפירש כמו
 הכשפים שנגודל הפגם, עיקר היה
 להמשיך יכולים היו רב הערב של

 אפילו שרצו מה לכל שיים הרוש
 של שיים הרוש כי וצומשיס, לדוממיס
 ננשינש מאוד, נשעשס גדול השט״א

 שיש עד הטומאה, רוש שערה, רוש
 מה לכל שיים הרוש להמשיך כש להש

 נשן השי״ש ני שעה, לפי שרוצים
 נמ״ש הנשירה, נשניל כזה כש להם

 ונו". אמנם אלקיכס ה׳ מנשה ׳ני
 הרוש להמשיך הרע כושס ומגודל

 ויכוליש נרשושש הס כאילו לגמרי כופרים הס דנר, לכל שיים
 כל שזה הרע, לנס שרירות כל ולמלאות שירצו, מה כל לעשוש

שלהם. כפירוש מיני ונכל שלהם זרה הענודה נכל הרעה כוונמס

 פיו רוח בחינת ידי על עליחם שמתגבר
 כלל, קיום לו שאין אך בשעתו. גדול שחוא
 ונשמתיח. גופיח ומסער ונאבד, כלה ולסוף

 פניו אל לשונאיו ומשלם 0 (מריס וכמ״ש
 החסרון שלימות לשון ומשלם להאבידו,

 הרוח. אריכת בחינת דהיינו לו, שנמשך
 הרוח, בחינת הוא פניו כי פניו, אל וזהו

 בם ענתה פניהם הכרת ג) (ישעי? כמ״ש
הרוח, בחינת שהוא קכ.), (ינמוח החוטם זה

ר ע ס מ  סערה׳ רוח ׳ונחי׳ ד״ה נמקו׳׳ח לעיל עיין ונשמתיה. גופיה ו
 גני ע׳׳נ) לה יח, נחיקו׳׳ז(חיקון איחא ועוד נזה, החיקו׳׳ז דנרי

 שמן, לאו שכינמא י^אס נזה׳׳ל: חולה של למראשותיו השורה השכינה עני!
 א) (יונה ניה דכשינ גש. דנר גופיה דאשעיר שמן, שערה׳ ׳רוש

 דאיהי להשנר׳, משנה ׳והאנןה
 שכינמא ליש כד דשפינה. גופא

 לה מהפך שערה׳ ׳רוש לה, שמינש
 ד״ה נילקוה׳׳נ מטה ועיין לה. ומנר

זה. ענין לנאר המוסיף ונאנד׳ כלה ׳ולסוף

ם ל ש מ איו ו שונ  פניו אל ל
 דורש רנינו להאכידו.

 אח המשלימה הרוח נענין זה פס׳
 לנסוף שעי׳׳ז הרשעיס, של החסרונות

ט-י): (ז, נדנריס כתינ וכלה. נאנד
 האלקים הוא אלקיף ה׳ כי דדעש

 ד1והמכ הנריש שמר הנאמן האל
 להאנידו פניו אל לשנאיו ומשלם דור: לאלף מצומו ולשמרי לאהניו

 אל לאנאיו ומשלם ופירש״י(שס): לו: ישלם פניו אל לשנאו יאמר לא
העוה״נ. מן להאנידו כדי הטונ, גמולו לו משלם נשייו פניו.
 שהקנ׳׳ה הזה, נכמונ ע״ה אונקלוש דעש נחיי(שס); רנינו וניאר

ללו לגמול רוצה והקנ״ה הנא, לעולם עוונומיו רונ ממנו להיפרע נדי שנידו, זכויוש מיעוט על הרשע אל טונ שכר משלם ע מיעוט (

ר אומו ושיעניש הנא, העולם מן להאנידו כדי הזה, העולם שהוא הפשוש ונזמן הגוף, שהוא הגרוע נדנר זכויותיו) (היינו הנכנד נדנ

 עליו דוד ניאר וכן לרעתו. אלא הזה נעולס טונשו כל אין כן ואס הנא, העולם שהוא המעולה ונזמן הנפש, שהוא יותר) קשה נעונש
 מן גפרעש היא היאך ׳זאש׳, הנקראת הדין מידש שוקי ינין שלא כלומר, זאש; אש ינין לא וכשיל ידע לא נער ׳איש צנ) (תהליס השלוש

שס)שאמר וזהו הרשעים.  אלא אינה הזה נעולש ושלוותם הצלשמס כי עד׳, עדי להשמדס און פעלי כל ויציצו עשנ כמו רשעים ׳נפרש (
 נעירונין ואיחא עד׳. עדי ׳להשמדם טעם שנמן זהו הנא, העולם מן שיאנדו שופס אנל העשנ, לפרישש אומס המשיל ולכך שעה, לפי
 שנושא כאדם נניכול לאומרו, אפשר אי כמונ מקרא אילמלא לוי, נן יהושע רני אמר להאנידו׳, פניו אל לשנאיו ׳ומשלם ע״א); (כנ

 והיינו גמורים. לצדיקים יאשר אנל יאשר, דלא הוא לשונאיו אילא, רני אמר לשנאו׳, יאשר ׳לא ממנו. להשליכו ומנקש פניו על משוי
לקנל למשר לעשומס׳ ׳היום לעשומם, למשר ולא לעשומס׳ ׳היום לעשומס׳, היום מצוך אנכי ׳אשר דכמינ מאי לוי, נן יהושע רני דאמר
ארך לצדיקים אפיים ארך אלא ליה, מינעי אף׳ ׳ארך אפיס; ׳ארך דכמינ מאי נשמגי, נר שמואל רני ואימימא שגי רני אמר שכרם.
 לקיים נא אס לנוא לעמיד מימה שלאתר לעשופס. למסי ולא לפניו. כמשאוי לו ודומה הקנ״ה, של פניו. אל ופירש׳׳י(סס): לרשעים. אפיים
 נין שושקוש נין פגים, משמע ןס.6א א). (ג, זרה ענודה נמשכש כדאמר נשנש; יאכל שנש נערנ שטרש ד׳מי מועיל, אינו מצווש

 הנא. לעולם פורענומם ומאשר לרשעים מאריך זעומוש ואפיים לנוא, לעמיד לצדיקים ומאשר מאריך שושקוש אפיים זעומוש,
ת ר כ ם ה ה י ה פנ ת ם ענ ה ג ם. ז ט חו סימנין שיש אע׳׳פ המוטס, עם פנים פרצוף על אלא מעידין אין מפני׳. ע׳׳א); (קכ כיכמוח איחא ה

האיש על מעידים. אין ופירש׳׳י(שס); נס׳. ענמה פניהם ׳הכרש קרא, מאי כהנא, רנ ואימימא אניי אמר (...) ונכליו. נגופו
 מעידין אין שוטמו, שניטל או נפרצוף ראוהו לא אנל שזהו, להכירו שיכולין שוטמו, עם פניו נפרצוף מש ראוהו כן אס אלא שמש,

ס, העידה נם. מנסה פניהם הפרס הוא. אין שמא אשמו, אש להשיא עליו  לעיל הגמ׳ פגים. נהיכר אלא הגוף נשאר עדוש אין אלמא נ

ס עגמה פניהם הפרש ט-יא): כישעיה(ג, וזלשה׳׳כ וגו״, פניהם ׳הכרח הפס׳ אח דורשת  גמלו כי לנפיכוס אוי כשדו לא הגידו כקלס ומ^אמס נ
 הניס. הפשט: ע׳׳ד המצו׳׳ד(שם) ופירש לו: יעשה ןדיו גמול כי רע לישע אוי יאכלו: מעלליהם פרי כי טונ כי צדיק אמרו רעה: להם

 הטונ, אש עשה כי הצדיק אש ורוממו שנשו צדיק. אמרו לעצמם. רעה גמלו נמעשיהס גמלו. ני רשעומם. על העידה פניהם עזוש היכר
ני לו, אוי ממנו, שנ ולא נרע האושז רשע אנל אוי. להם. לטונ ממנו ילמדו למען שנשוהו, ולזה מעשיהם, גמול יאכלו הצדיקים ני
הצדיקיס גמול כסוגיית עוסק עצמו הוא גס אן הגמ', מדכרי כחלק רק רכינו כדכרי הוכא זה פס׳ שלכאורה אף כי וראה ודו׳׳ק משלם. גמולו יקנל

 אששזי וההוא לגו, אשטמר דא יירושא וז״ל: כס; ענתה פניהס ׳הכרת ענין את שמכאר ע'׳כ) עד כזהר(יתרו, מצינו ועוד וכעוה״כ. כעוה״ז והרשעים
נס׳. ענמה פניהם ׳הכרש דכמינ הוא הדא (...) ורשימין, דיוקגין ואשזי נאגפוי ונטש ונשיש שליק, לנר.

המתרגם

מה השכינה אס  אי
שורה נמצאת  אצל ו
 הקליפה אזי החולה,

 שערה' 'רוח הנקראת
 אצלו, ושורה נמצאת

 ומסעירה מרעידה שהיא
פו את  האדם של גו

 זה אדס ועל בחוליו.
 באומרו הכתוב רומז

 להשבר', חשבה 'והאניה
 על מרמז ש׳האניה' היינו
 לספינה. הנמשל הגוף

 סומכת השכינה שכשאין
 אזי החולה, של גופו את

 'רוח הנקראת הקליפה
 את מהפכת היא סערה'

 ח״ו אותו ומשברת גופו
 וייסורים רעים בחולאים

קשים.

 היא האדם רוח
ה גנז ם נ  בתוך בפני
 (דרך ידה ועל הנפש,

ה הנפש) א ר  לחוץ נ
 היא כי האדם. פנימיות

 ואזי כח), (ומקנלש עולה
 בפני ומכה יורדת היא

 צורות בו ומראה האדם
 סוד שזהו (...) ורשימות,

 פניהם 'הכרת הכתוב
בס'. ענתה

חכנזח מילואי
ך אין א  יז): (מו, בבמדב״ר ומצינו ונאבד. כלה ולסוף כלל קיום לו ש

 עשיו של מעלתו אבל ירידה, לה שאין מעלה צדיקים של מעלתן
 קומוש, למתר שגן, למתר אפרכוש, הוא היום היא, ירידה שכולה מעלה
 תגביה ׳אס א) (עובדיה אומר הנביא וכן גדוליהס, כל וכן שרדיוט, למתר

 נופלת קדושתם ואין ירידה לה שאין מעלה יעקב של מעלתו אבל כנשר׳,
 כל הס, ממשלות מיני וכו/ שגן אפרכוש (שם): כהונה המתנות ופירש לעולם.

 ומצינו אורידך׳. ׳משס דקרא שיפיה וגי. מגביה אם משלפניו. פשוש אתת
 בקמיצות זקיפתו יעקב, היינו הקטן יזקוף כאשר ע״א): (קלב דכלה באגרא

 בפעם פתאומית גדולתו לו יינתן שלא בקמצנות), הוא כאילו (כביכול
 שאין מה ראש, למעלה שיאם תגדל אשר עד פעס אתר פעס רק אתת,

 תהיה ופתאום פתאומית, הגדול, עשיו ובפרט האומות של הזקיפות כן
אורידך׳. משס וכו׳ כנשר תגביה ׳אס מפלתו,

הנחל• יליקוט
ך ו ס ל בד כלה ו א ר ונ מכע ה ו פי ה. גו תי שמ  הנחל(אב-אלול מבועי ובקוק ונ

 שיים הרות עצס כי הקדושה, בלשונו ומבואר מובן מובא: תשל״ע)
 בתי׳ ונשמתם, גופם ומשער בהס נוקם בעצמו הוא התישרון שלימות שהוא

 לענין לעיל בפנים שמבואר ממה ההיפך ממש (והוא להאבידו׳, וכו׳ ׳ומשלם
 בעצמו והוא ותישרון, יישוריס שתתילתס הצדיקים של דקדושה תייס הרות
 שלוותן כי ממש, בהיפך הוא הרשעים ואצל שאת״כ. ושלימותס שלוותן שיבת

 שערה שהרות שבשופן, וכלייתן תשרונס שיבת היא שבתתילה ושלימותן
 הוא והענין ואובדין). שנכלין עד ועניות ביישוריס גופן משער עצמו

 דקדושה שיים הרות מן הוא יניקתם שורש הס גס כי בביאה״ל, כמבואר
 באות הנ״ל תשר צפון בתי׳ ע״י הוא ויניקתס אתיזתן שיבת (ושורש העליון

 אבל וכו״), תיפתת ׳מצפון בתי׳ רעות, ורותות המזיקין עי״ז שנבראו ב׳,
 להתקיים לו אפשר אי בשורשו, תייס הרות בתי׳ ואתדות רוממות משמת
 שיניקתס הרשעים כן ועל התורה. ולבושי כלי בהתלבשות אס כי בעולם
 רביז״ל שדייק שמה ואפשר עי״ש. ונשמתיה גופיה משער הוא כי התשרון, לתכלית אצלם נתהפך כן על התורה, אותיות וצמצומי לבושי בלי תייס מהרות
 ית׳ אלקותו תיות רות עצס לגבי גוף בתי׳ הוא הקדושה התורה העליון, בשורש באמת כי ונשמתיה'), גופיה ('ומסער ונשמה׳ ׳גוף ענין בזה להזכיר בלשונו

 פני על מרתפת אלקיס ׳ורות בתי׳ שזהו בדבה״ק), ז׳ באות דלקמן והגן העדן בתי׳ עצמם (והן התורה, בגוף המתלבשת הנשמה בתי׳ שהוא פיו, רות בתי׳
 התורה, ע״י היינו כנ״ל, ונשמה גוף בבתי׳ דקדושה תייס הרות את ולקבל להמשיך זוכה האדם וכאשר בדבה״ק, ב׳ באות לעיל המובא התורה׳ הוא המיס,

 גופו בתי׳ ובמקומו בבשינתו אצלו ונתקשר יתד, גס גשמי ושיות רותני תיות עי״ז לקבל שזוכה היינו ונשמתו, גופו ולקיים להשיות עי״ז משתלשל אז
 העליון משורש התיות להמשיך שרוצים הרשעים אבל התשרונות. ומילוי שלימות בשי׳ בעצמו וזהו האדם, של ותיותו בריאותו שלימות עיקר שזה ונשמתו,

גופיה משער ולבשוף כן, להתקיים אפשר אי באמת אבל צלתה, ודרכם גדול שלימות שמקבלים נדמה שעה שלפי אע״פ אז התורה, וגוף לבוש מבלי
ם1ד שלהם. והכליון האבידה עצמו הוא שהוא מזה, זה ונפרדים נתרתקיס כי דייקא, ונשמתיה ט ו א ח הו ח. בחיי ש ת ד, מצרנות בליקו״ה(חו״מ וכתב ה

 ועיקר בפנים, הוא וההידור התן עיקר כי הצדיק, של האמת והתן בההידור שפגמו פגם בתינת זה התוטס, שהוא באף׳, ׳חטאו• וז״ל: החומס, סוד בענין מ)
 הוא האמת החן עיקר כי אחר, במקום ז״ל אדמו״ר בדברי ומובא רז״ל). שאמרו (כמו החוטם׳ ׳זה בס׳, ענתה פניהם ׳הכרת כמ״ש החוטם, הוא הפנים

אשר ׳כל כמ״ש בחוטם, הוא חיים הרוח ועיקר הנ״ל, בהתורה שס כמובן והיופי, וההידור החן כל שמשם הצדיק, שממשיך דקדושה חיים הרוח ע״י
רצו ולא הצדיק בכבוד כשפגמו כן ועל וכנ״ל. חיים הרוח שס כי החוטם, הוא והיופי החן עיקר ששס הפנים עיקר כן ועל באפיו׳. חיים רוח נשמת

וכנ״ל. באף׳ ומתנחמין באף ולקו באף ׳חטאו וזהו בחוטם, פגמו כן על שלו, וההידור והיופי בהפאר שלו, האמת בחן ליכלל



המתרגם

י  שהקב״ה שאומר מי י
 יותרו אזי ותרן, הוא

 אלא מעיו. בני קשרי
הג ה מנ ב״ ק א ה  הו
 רותו את מאריך שהוא

 הוא לבשוף אך לרשעים,
שלו. את גובה

מטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ו נ ו ב  עולם, של ר
 אויבי מ.יד ״הצילני

 נא הצילני ומרוךפי.
 כי עשו, מ.יד אהי מ.יד
 יבוא פן אותו אנכי ירא

 בנים. על אם והכני
 היטב אמרת ואתה
 את ושמתי עמף איטיב
 אשר הים, כחול זךעף

 חוסה מרב״. יספר לא
 חוסה רחמיף, כרב עלי
 האמללה נפשי על

 והיגעה הע.יפה מאר,
 ״אבר אשר מאר,
 דורש אין ממני מנום

 יודע אתה כי לנפשי״.
 ואויבים שונאים כמה

 עומדים ומקטךגים
 כי (...)עת. בכל עלינו
 רבים עלי קמו רבים
 לבלי פיהם ופערו מא־ד,

 פיהם, עלינו פצו חק
 יתן ״מי בלענו. אמרו

 אעופה כיונה אבר לי
 אךהיק הנה ואשכנה.

 סלה. במךבר אלין נדד
 מרוה לי מפלט אהישה

 לבי צעק מפער״, פעה
 פוגת אתן אל יי, אל
עיני בת תרום אל לי

נז). (ליקו״ת

ף א ם ר פי ם. א עי ש  חנון ׳כי ע״א): (ט פעניה כירושלמי אישא לר
 רני הרעה/ על ונחם חםד ורג אפיס ארך הוא ורחום

 אלא כאן, כחינ אין אף׳ ׳ארך יונחן, רני נשם נחמן נר שמואל
 עם רוחו ומאריך הצדיקים עם רוחו מאריך אפיס׳, ׳ארך

 ני מנחום רני אחא רני הרשעים.
 אף׳ ׳ארך יוחנן, רני נשם חייה רני
 אפיס׳, ׳ארך אלא כאן, כמינ אין

 החחיל יגנה, שלא עד רוחו מאריך
 אמר וגונה. רוחו מאריך לגנוח,

 דרחמנא דאמר יימאן חנינה, רני
 אלא מעוי. נני ימוומרון ומרן,

 ופירש דידיה. וגני רוחיה, מאריך
 מם רוסו מאיין (שם); העדה נקרנן

 שוחקוח פנים להם להראוח הצדיקים.
 מאריך לרשעים וכן לנוא, לעפיד

 כעפ. זועפוח פגים לו מלהראוח

 שנ ולא לו כשהאריך לגטס. סססיל
 אחח וגונה רוחיה מאריך נמשונה,

 ישונ אולי ניחד, הכל ולא לאחח
 פשעים. כל על לענור ופרן. כעסים. נ׳ אריכח והיינו צרה, ממוך

 מאייו נמחלואיס. ויצאו מעיו נני קשרי יומרו מעוי. נני יפווסרון

 כד״ה לעיל ועי״ע שנ. כשאינו דידיה. וגניה ישונ. אולי כעסו, רוסיה.

 זאפ וניאר זה, ענין נזכר כנר שם נעירונין, הגמ׳ כשוף לשונאיו' 'ומשלם
 איו לצדיקים אפיים אין ע״א): כג יעקנ(עירוני! העין שעל יעקנ נעיון

 מיד ענירמו על העונש משלם אינו הקנ׳׳ה פירוש, לישעיה. אסיים
 של כפיד מעט מעט ממנו לשלס אפו מאריך אלא לרשע,

 חוזרין הרשעיס ואס זרה, דענודה קמא נפרק כדאיחא חרנגוליס
 נרשעמן, שעומדים לאו, ואס להם, טונ אז משונה ועושין למוטנ

 מעולם להאנידן נדי שעשו מצווח מקצח שכרן מחן להם משלם אז
על מעט מעט עונשם לשלם לטונה, הוא לעולם ונצדיקיס הנא.

 אשר כל חיים, נשמת באפיו ויפת כמ״ש
 להאבידו, הוא אך באפיו. חיים רוח נשמת

 נאבד לםוף שעה, לפי גדול שהוא אף כי
 ארך ה״א) פ״נ פעניפ (ירושלמי בחינת תהו כנ״ל.
 הוא הנשימה, הרוח כי לרשעים. אפים

 אפיה מאריך והיינו אפים. ארך בבחינת
 גדול הרוח שעה שלפי אף כי דיליה, וגבי

 גבי לםוף אך אפיה, מאריך בחינת ותקיף,
 נד) (ישעיה ישראל נקראים וע״ב כנ״ל. דיליה

 ממשלת תחת עכשיו הם כי ם־ערה, עניה
הנ״ל. םערה רוח בחינת שעיר, איש עשו

ת עכשיו הם כי ח  העושה (פו״מ נליקו״ה וניאר עשו. נומשלת ת

הענו״ם, של והגלוח הממשלה עיקר כד): ג, לגנ״פ שליש
ח״ו. ישראל של חיים הרוח חלישוח כפי הוא

 ג): ג, פםפ נליקו״ה(או״פ וכפנ סערה. רוח ’כחי שעיר איש עשו

 הרוח נחינח הס מצרים נכור
 איש עשיו נחינח שהוא סערה,

 לשון נכור ני נכור, שהיה שעיר
ר אני ׳אף נמ״ש ורננוח, גדולה  ננו

 שהוא דקליפה הרנ נחינח אמנהו׳,
 הוא עשיו כי כג״ל. עשיו נחיגח

 עיקר היה ידו ועל מצרים, של השר
 רנינו נדנרי כמנואר מצרים, הגלוח

ס ז״ל מקו  ׳אחה פסוק על אחר נ
 ונשניל ונו". החלאה כל אח ידעח

 אח ליקח אנינו יעקנ השמדל זה
 נחינח להכניע כדי מעשיו, הנכורה

 הנכורה נחינח שהוא דקליפה, הרנ
 ורננוח גדולה לשון שהוא עשיו, של

 פי שנים. פי נוטל הנכור כי כנ׳׳ל,
 אנחה, ע׳׳י החסרון משלימין ידו שעל חיים הרוח נחינח זה שניס
 נחינח רוח, ומוציא רוח מכניס שהוא רוחם׳, ׳מוסף נחינח שהוא
 אליהו מרנו לקנל זכה שאלישע אלי', נרוחך שניס פי נא ׳ויהי

 נחינח שהוא דקדושה, מהרנ שמקנלין דקדושה חיים הרוח אח
ליקח יעקנ השמדל כן ועל כנ׳׳ל. נכור נחינח נרוחך׳, שנים ׳פי

ועי״ז ŷ׳j5 ן׳5ן

 עחה והנה לקח נכורחי ׳אח כמ״ש הנרנה, אח מאמו לקח נעצמו
 כל שלימוח נחינח שהס וההשפעוח, הנרכוח כל ני נרנמי׳. לקח

 הוא לו, יחסר אשר מחסורו די לאדם משפיע שהשי׳׳ח החסרונוח
 הוא כי וההשפעוח, הנרנוח כל של החיוח שהוא חייס הרוח ע״י

הנ׳׳ל). המאמר נחחילח (וכמנואר דנר כל של החיוח עיקר
 הנא. לעולם מוכן ושכרן שעשו, ענירה מקצח

ח מאריך םז, כדאיפא די־לי־ה. ’וגכ׳ אפי  אלא מעוהי, נני יחווחרון הוא, ומרן שהקנ׳׳ה אומר שהוא מי כל חנינא, א׳׳ר ד): כנ״ר(
 לנ ׳ידע ו): (יד, נכמדכ״ר עוד ואיפא הירושלמי. דכרי כסוף לרשעים' אפיס השמוך'ארך כד״ה לעיל ועי״ע דיליה. וגני אפיה מאריך

 הענירה, מן פורש והוא נו, משפט הקנ׳׳ה שיעשה העח ינוא המצווח, על יענור שאס הוא יודע חכם שלינו מי פ), (קהלש חכם׳
ל וגו", ומשפט עח יש חפץ לכל ׳ני (שם) אחריו דכחינ הוא הדא  לו יהיה ידוע המקום, חפץ וינטל חפצו האדם שיעשה דנר ננ

 ואיממי דיליה. וגני רוחיה מאריך אלא עוונו, על לו יוומר שהקנ׳׳ה יחשונ אל מיד, ממנו נפרעין שאין ואע׳׳פ הדין. לימן שעמיד
 עליו׳, רנה האדם רעח ׳כי פ) (קהלפ נאמר לכך וגו". לו יצר שפקו ׳נמלאוח כ) 3(איו אומר הוא וכן ההין, לכשימלא ממנו, פורע
 מה וגו״, נארץ האדם רעח רנה כי ה׳ ׳וירא 0 (נראשיפ דמימא כמה מהן, פרע ולנסוף ארכה להם שנמן המנול לדור שעשה כשם
 אריכוח איפס. ההין׳. ׳רניעיח אמר דאח כמה מידה, ססץ. כהונה(שם): המפנופ ופירש וגו". האדם אח אמחה ה׳ ׳ויאמר אחריו, כמינ

 מה מעשיו כשיחמלא לו. יצר סקו1ן נמלאוס המהרז״ו(שם): ופירש ארכה׳. מהא ׳ל':ולוחך ד) (דניאל אמר דאח כמה נחשונה, יחזרו פן זמן
סאמו. ומחמלא רנה שרעחו עליי. רנה ענשו. שישולם לו׳, ׳יצר אז לעשוח, נידו סיפוק שיש

ה י נ  נספיריס: ויסדמיך אננןך נפוך מרניץ אנכי הנה נחמה לא סערה עטה לישראל: ישעיה כנפמופ יא) כישעיה(נד, כדכפיג סערח. ע
סוערה׳ ודרש נופך. מאנני רצפמך רוצף נסון. מרניץ צרוח. נרוני סוער שלינה קערה. (שם): ופירש״י ׳שעיר׳ איש עשיו מלשון רנינו'

 מן ענייה וגו", נחמה לא סערה ׳עניה ואמר פעפ): רמז (ישעיה נילקו״ש דאיפא ומצינו ממשלפו, פפפ עכשיו הס שעמ״י סערה), רופ (נפי׳
 ה׳ ׳זכור דכמינ הוא הדא אלילים, עונדי שערערוה מערערמא, ׳סערה׳, טוניס. ומעשים ממצווח ענייה המורה, מן ענייה הצדיקים,

 מטולטלח, 'סוערה', ממעשים. ׳עניה׳ יצחק, רני אמר נחמה׳, לא סערה ׳עניה (פז): פהליס שופ״ט כמדרש עוד ואימא וגו". אדוס לנני
אוחך. מייסר אני הזה נעולס לישראל, הקנ״ה אמר נחמה׳, ׳לא ניס׳. גדול סער ׳ויהי א) (יונה שנאמר כענין הזה, נעולס אוחס שטלטלחי

חכנזה נזילואי
ף א א הו ה לפי גדול ש ע ד. לסוף ש אג עג) שופ״ט כמדרש ומונא נ ס(  פהלי

 הרשעים של המדומה הצלחתם לענין הן במאמר, נקודות לכמה המקושר
 ה׳), באות להלן (המובא ברשעים ההתגרות לענין והן הצדיקים, על הזמנית והתגברותם

 הכתוב שאמר זה לבב׳. לברי אלקיס לישראל טוב אך לאשף ׳מזמור וז״ל:
 הוא וכן אחרית, לו שאין בדבר תקנא אל במרעים׳, תתחר ׳אל לז) (תהלים
 נרן ראית אס הקב״ה, אמר לרע׳. אחרית תהיה לא ׳כי כד) (משלי אומר

 ׳נר (שם) שנאמר הבא, לעולם דועך שהוא בס, תקנא אל דולק רשעים של
 אחרית בו שיש בדבר היום׳, כל ה׳ ׳ביראת תקנא, ובמה ידעך׳. רשעים

 (לטוב)׳. אחרית יש אס ׳כי כג) (שם שנאמר לעולם, פושקת ואינה טוב
 שהקב״ה שהיישורין יודע הייתי ולא בהוללים, קינאתי אני אשף, אמר

 לאותן ליבם את להבריא לבב׳, ׳לברי ולמי, הס. טובים ישראל, על מביא
 במקום ישכון ומי ה׳ בהר יעלה ׳מי כד) (תהלים הבריא עליהן דכתוב
 הן שלטובה יודע הייתי לא אני אשף, אמר לבב׳. ובר כפיס נקי קדשו,

 אראה, רשעים ׳שלום ולמה, רגלי׳. נטיו ׳כמעט שקינאתי ובשביל וקינאתי,
 אחת במטוה, טווה הזאת האישה אולם׳. ובריא למותם חרצבות אין כי

 אינן הרשעים אבל שווה. כולו הטווי (הכל) ואין מעושה, ואחת מקוטפת
 לכך כאולם, בריאים אלא מוס בהם אין למותם׳, חרצבות אין ׳כי אלא כן,

 אלא רשעים, של צביונם מאחר הקב״ה אין ׳חרצבות׳, מהו אולם׳. ׳ובריא
 הרופא שעלה לחולה דומה, הדבר למה להם. ניתן מבקשים שהם מה כל

שהוא למה, לאכול. שרוצה מה כל לו תנו אמר, שלו, הכף נטל לבקרו,

 למותם׳, חרצבות אין ׳כי הווי לשנאיו׳. ׳ומשלם משה להו אמר כן מת.
 אמר וכן אינמו׳. אנוש ׳בעמל בהם, נוגעין היישורין ואין בריאין שהן
 ולא בעינו לא חש מהם אחד אין מפחד׳, שלום ׳בתיהם כא) (איוב איוב

 ׳יחילו י) (תהלים שנאמר הדרכים, את לפניהם מייחל הקב״ה אלא בשינו,
 בהם, נוגעין אינם ישראל על מביא שהוא היישורין עת׳, בכל דרכיו

 בשונאיהם, שרואים אלא עוד ולא מנגדו׳, משפטיך ׳מרום (שם) שנאמר
בהם׳. יפיח צורריו ׳כל (שם) שנאמר

ך ל ם א פי ם. א שעי  בחי׳ שהוא החומם ובין אפיים, ארך שבין הקשר גבי לר
 כתיב ולכך ח): (ח״א, דבש ביערות מובא החסרונות, את המשלימה הרוח

 (אד״ז בזהר שאמר וזהו אף, מאריך כן גס לרשעים אפילו כי ׳אפיס׳,
 חוטם כמו במשל, כביכול חי׳, לכל חיים דנשיב ׳חוטמא, ע״א) רצד האזינו,

 ודם לבשר מקום הנותן והוא הרוח, יצא ומשניהם נקבים ב׳ לו דיש
 נקבים, ב׳ במשל כביכול כן החוטם, נשיפת ידי על תנועתו להאריך

 חיים נשיב ׳חוטמא ולכך לרשעים, ומאחד לצדיקים, אף מאריך מאחד
 עכו״ס. שהם לרשעים אפילו אף מאריך כי לעכו״ס, אפילו חי׳, לכל
ם אלף פי ם. א שעי  ר׳ אמר דברים שלושה מפני כג): בקה״ר(ז, ואיתא לר

 יעשו שמא בעוה״ז, הרשעים עם פנים מאריך הקב״ה יאשיה
 יצאו שמא או בעוה״ז, שכרן הקב״ה להם שישלם מצוות יעשו או תשובה,

 עם חזקיה, ממנו ויצא לאחז פנים האריך מצינו, שכן צדיקים, בניס מהן
מרדכי. ממנו יצא שמעי יאשיהו, ממנו יצא אמון

 ערכים
וכינויים

שו/ ע
עשו ממשלת

 עשיו שאין הוא, מסורת
רחל של בניה בידי אלא נופל
ב). צט, (ב״ר

 הרביעית בגלות המלחמה
 עשו, שהוא הס״מ עם תהיה

 קשה, והוא שמאל שהוא ועל
 ועזה קשה המלחמה תהיה
 וראה ד״ה הפליאה (ספר עליו

והבן).

 וצדיק, ראוי עשיו היה אילו
 כי יעקב, עם יתרון לו היה
 חכמה, במקום הבכור היה

 וכיוון תפארת. במקום ויעקב
 ממנו ניטלה עשיו שחטא

 שניים, פי יעקב ונטל הבכורה,
שערעשיו אחיו וחלק חלקו ) 

כט). הקדמה הגלגולים

 והתמידי הגדול האויב
 עד רבקה שנתעברה מיום

 שנא׳ עשיו, הוא המשיח זמן
 בקרבה׳ הבנים ׳ויתריצצו

יג). לב, בראשית יצחק (תולדות

 םמא״ל, נקרא עשיו של שרו
 לםמא וישעו חפצו כל כי

 בעיוורון ולהכותו האדם עיני
 השכלי, עין1כ םומא ולעשותו

 הרואה יוכל לא אשר עד
 לבוא האמת במראות לראות

 בםוד ולבוא ה׳ פני ולראות
 התורה, בםתרי ליראיו ה׳
 מלאך הוא השטן, ׳הוא כי

לייצה״ר׳ הוא המוות, כ  יקר (

כה). לב, בראשית

 הוא עשיו שורש כי דע,
 וזה הטומאה, באצילות
 הוא הטומאה האצילות

 (פי׳ הקדשים קודש אחורי

בראשית). לזהר הרמ״ז

 הוא המעולה עשיו שורש
 מתחילה אבל באצילות,

 קלי׳ בבחי׳ היה כשנולד
 היה זוכה, היה ואם נוגה,

 הרע, מצד נפרד טובו צד
 בקדושה מושרש יהיה ואז

 םט״א הוא אבל העליונה,
 של הרע לצד פנה ר״ל הוה,

 הרמ׳׳ז (פי׳ האחרות הקלי׳

במדבר). לזהר

 האדם ימי שבראשית כמו
 תמשול ואח״כ החומר ימשול
 לאדם שהאדם וכמו הנפש,

 על הנפש תמשול יזכה אם
 הגוף ימשול ובהיפך הגרה,

 יעקב יזכה אם כן הנפש, על
 לא, ואם עשיו, על ימשול
 הנפש כמו ולזה עשיו, ימשול
 וניגוד במריבה הם והגךיה
 ומהריון ומבטן מלידה תמיד

כב). כה, בראשית (מלבי׳׳ם

 האמיתית יעקב ממשלת
 עשיו ממשלת בכלות תהיה

כו). כה, בראשית (מלבי׳׳ם

שעיר איש
 בחי׳ הם רעות המחשבות

 עשיו בחי׳ דםט״א, שערות
 השערה בחוט כי שעיר, איש

 תפילין (ליקו׳׳ה מהם ניצולין

לה). ו,

 ישראל שגלו הגלויות כל
 לכל, גלוי היה כולהו מארצם,
 נגלה לא רביעאה וגלותא
 הרביעי, גלות ואיזהו לעולם,

 שהוא משעיר שהוא זהו
 בהר עשו ׳וישב דכתיב עשיו,
ששעיר׳  בראשית, הנעלם (מדר

אור). יהי ב׳ מאמר

 פי׳ שער׳, כאדרת יכלו
 וכך כאדרת, שיער כולו
 בחלק הם והשעירים נולד,
 במדרש אמרו וכן שלו, הכח

 לו שיש הוא שלו שהכח
 ובזמן ליבו, כנגד שיער

 שיער אותו ייפול הגאולה
 בחיי (רבינו שופר בתקיעת

כה). כה, בראשית

כי שעיר, איש עשיו היה
 (דרשותלגמרי בשערותיו למוץ חיבור שיש ממנו, להיבדל יוכל שלא בשערו, המוז בו שעלה שיער בעל שהוא לקוץ, אותו מדמה ולכך מאיתו, יובדל ולא לגמרי עימו מתחבר מבחוץ עליהם תוםפת שהוא החטא ולכך בעצמו, שלימות בו אין השיער

שעיר). (קה׳׳י,שעיר איש רעשיו דרגא דקלי׳, דין הוא הרוב ועל דין, בחי׳ הוא שעיר יב:). חגיגה (מהרש׳׳אשעיר של כוחו שהוא היצה״ר על רמז בשי״ן, ׳שערה׳ כתיב שע״כ יצה״ר, רוח דהיינו ישופני׳, ןךה7בש יאשר תשובה). שבת המהר׳׳ל,



ערכים
וכינויים

בצדיקים הדבוק
 הוא אם זה על הסימן
 יש אם הוא להצדיק, מקושר

 הקטנות טבע כי שפלות, לו
 ועיקר גדלות. לפני שיתבטל

 אהבה, הוא ההתקשרות
 אהבה הצדיק את שיאהב
קלה). (ליקו״משלימה

 בקרבת תלוי המשיח ביאת
 צדיק המידות (ספר הצדיק

קנא).

 לחיים לזכות שרוצה מי
 לאמונה דהיינו אמיתיים,

 החיים, עיקר שזה שלימה
 ע״י אם כי לזכות א״א

 ויבקש ויתאמץ שישתדל
 שיזכה מהשי״ת הרבה

 אמיתיים לצדיקים להתקרב
 וברכת הריח ברכת (ליקו״ה

יד). ד, הודאה

 בצדיקי הדבקים ישראל
 ׳ואתם עליהם נאמר אמת,

 חיים אלקיכם בה׳ הדבקים
 מקבלים הם כי היום׳, כלכם
 הצדיקים כי משם, חיות

 עליהם החיות ממשיכים
 פתחים דרך ובמידה בהדרגה
 שאין עד דקדושה, ושערים

 אכלה׳ ׳אש שהוא העליון אור
 אדרבא, רק אותם, אוכלת

 בכל חדש חיות מקבלים הם
 כלים הכשר (ליקו״ה משם פעם

נא). ד,

 זוכים אנו שאין אעייס
 כמותם להיות ומתגברים

 התאוות כל לשבר ממש,
 אנו אעפ״ב כמותם,

 הנצחי לתכלית זוכים
 אליהם התקרבותנו ע״י

 וכמו הקדושים, ולדרכיהם
 קיא) (כתובות רז״ל שהפליגו

 לתלמידי הדבקים במעלות
 אמיתיים, ולצדיקים חכמים

 שאנו הימים וברבות
 לזכות ומתגעגעים חותרים

 בשלימות, בדרכיהם לילך
 כרצונו להיות לזכות נוכל
 הבחירה כי כראוי, ית׳

 ברכת (ליקו״התמיד חופשיית

עה). ה, השחר

 במלבושי להתלבש צריך
 ולהתדמות דייקא, ישראל

 החכמים לדרכי דבר בכל
 האמיתיים, והצדיקים

 ׳הידבק רז״ל שאמרו כמו
 וכמ״ש חכמים׳, בתלמידי

 יחכם׳, חכמים את ׳הולך
 עצמם שמדמין ע״י כי

 ובהנהגותיהם במעשיהם
 האמיתיים, הכשרים לדרכי

 בהם, להיכלל זוכין עי״ז
 כמותם באמת יהיה ולםוף
א). ב, העכו״ם חוקות (ליקו״ה

 יעשה׳, יראיו ׳רצון הקבייה
 ויקם׳, אומר ׳יגזור וצדיק

 הדבקים אותם וממילא
 לעשות יכולים ג״כ בצדיק,

בלק). פ׳ אפרים מחנה (רגלכן

 הישראלי האיש בנםוע הנה
 ומקרב שבדורו, הצדיקים אל
 ואהבה בתשוקה עצמו את

 כמים אזי הצדיק, אל רבה
 הצדיק פנים אל הפנים
 להיות בקדושתו אליו משפיע

 שלא בהקדושה, נאמן יתד לו
 ושמש (מאורממנו הנופל ייפול

יתרו). פ׳

ייסורים
 בשביל ייםורים שמקבל נזי*

 ישראל, מעל ייםורים להקל
 (ספר הקודש לרוח יזכה עי״ז

ג). רין המתקת ח״ב המירות

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלנ

ח מקכל כצריקים הדכוק אף ח  גנינה נליקו״ה(חו״מ 3וכפ חיים. ה

 כל שמשם שקר, נחי' כולם הס עשיו אלופי כי ):3ל ה,
 אשר לכר נגי מיד כו׳ והצילגי ׳פצלי כמ״ש והמלשאומס, מלכומס

 מחמח הרכים ונעוולומילו שקר׳. ימין וימילס שוא דנר פיהם
 ע״י שנא חילם ושלאת המחלוקת
 העכו״ס של השקר החלנרוח
 עי״ז כישראל, שלמערנ והסט״א

 נחי׳ שהשקר כל״ל, הגלות אריכת
 נחי׳ ישראל על שולט עשיו מלכות
 עשיו אלופי נחי׳ ע״י וזה אמת,
 נחי׳ רנ׳, לי ׳יש נחי׳ עשו, רנרני

 מאוד ולחרנה שהחגנר דקליפה הרנ
 כן ועל (...) הרכים. נעוולוחילו

 איך חמה האמת, עצם נחי׳ יעקנ,
 ני כעולם, האמת להאיר אפשר
 ולוטלין מאוד, מאוד רכים הס הל״ל עשיו רנרני עשיו אלופי
 אשר עד מאוד, והעצומים הרכים נשקריהס הממשלה כל לעצמן

 יוצא אחד ׳ליציץ הפיקח השינ האמח. על לעמוד מאוד קשה
 האמח אור להלהינ שיכול יוסף, נחי׳ יש כי וכו״. שלך ממפוח
 ע״י כי קאי', 'קושטא כי שלהם, השקרים לכל שישרוף כעולם

 שמתלוצץ האמת, הצדיק של האמיתיח חורחו אור של אחד ליצוץ
 לאמיתו, האמת אל ולננו דעחו המטה הישראלי איש נלנ ומאיר

 אלופי נחי׳ של וכו׳ וההטעיוח השקרים כל ומכלה שורף הוא
 וכו״. לעד מיכון אמח ׳שפח כי עשיו, רנרני עשיו

ם ואיש כ  הצדיק יג): ד, ק״ש (או״ח נליקו״ה וכמג יכפרנח. ח
 לפני שנכנס גדול הכהן מן אפילו יותר גדול הוא האמח

 מכהן מפנינים, היא ׳יקרה ד) (סוטה רז״ל שאמרו כמו ולפנים,
 יכול אינו גדול הנהן שגס ענירוח יש כי ולפנים׳. לפני שנכנס גדול

 ענירוח שיש פס (יומא רז״ל שאמרו כמו ניוה״נ, עליהס לכפר
 לכנוס יכול האמת חכם המלמיד אכל מכפרת, ומימה מולה שיוה״כ

 וזה וכנ״ל. להם גס ותיקון כפרה ולהמשיך ויומר, יומר לפנים עוד
 שיש היינו יכפרנה; חכם ואיש מוות מלאכי מלך ׳חמת טז) (משלי

 אפילו להם מועיל שאין עד ח״ו, מלך חמת שגורמים עוונות
 נגמר שאין מווח, מלאני אס ני ניוה״כ, גדול הנהן של הכפרה
 ׳ואיש אכל מכפרח, ומיתה מולה יוה״נ נחי׳ המיחה, עד נפרמו

 אמימייס, הצדיקים נחי׳ שהוא האמת החכם כי יכפרנה׳, חכם
 כג״ל. נאמח נהם להאמין יזכה אס הכל למקן יכולים
ת חוא החסרון מ ח  כי י): ג, פסש (או״פ נליקו״ה ונמג עוונות. מ

 רוח נחי׳ הטומאה רוח אחר ח״ו נמשך החטא, ע״י
 האדם, רוח נחי׳ שהוא דיליה חיים רוח שנמערנ דהיינו סערה,

מחמח ממיס׳, קרוייס נחייהס ה׳רשעיס כן ועל הנהמה, כרוח

 חיים, הרוח מקבל בצדיקים, הדבוק אך
דקדושה: והרב מהצדיק החםרון, שלימת

 יכפרנה. חכם ואיש טז) (משלי פן ועל ו
 כמו עוונות, מחמת הוא החםרון כי

 חטא בלא מיתה אין <?.) (שנת חז״ל שאמרו
 פט) (פהליס כמ״ש עון, בלא יםורים ואין

עוונם. ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי

 מלאכי מלך חמח יד-טס: נמשלי(טז, כדכפע יכפרנה. חכם ואיש
 כענ ורצונו חייס מלך פני נאור יכפמה: חכס ואיש מות

 היא החימה מוס. מלאני מלן סמס (שס): המלני״ס ופירש מלקוש:
 הדיוט אדם חמח והנה אף, נקרא להינקס והמגלומה נלנ, טמונה

 להינקס יכול אינו כי מסוכנח, אינה
חממו, כשיתעורר המלך אנל מיכף,

 ני המווח, ששולח המלאכים הוא
 המצו״ד ופירש רניס. ישחיח נחמחו

ה. (שס):  החימה אח יעניר ינפינ
 כשהמלך נאור. פיו. אמרי נמחק
 צהונות פניס ומראה למי פניו מאיר

 הרנה כי לחיים, לו היא ושוחקות,
המלך, רצון ורצונו. המלך. ניד טונה
ענ הוא א כ  הוא מלקוש, המני

 הקשין על היורד המאוחר המטר
טז ואימא המלילות. ועל ק ) ג ״  כל חמא, נר פנחס רני דרש ע״א): מ
 רחמים, עליו וינקש חכם אצל ילך נימו, נמוך חולה לו שיש

 מהרש״א וניאר יכפרנה׳. חכם ואיש מוח מלאכי מלך ׳חמח שנאמר

 ועל עוון, כפרח על מנקש שהוא ממש, יכפרנה׳ חכם ׳ואיש (שס):
 ניתן עולם, של מלכו המלך פני נאור תפילחו שע״י ואמר סמך זה

 מייס', מלן פני ש׳נאור לומר ייפכן אפשר וגדרן וק״ל. חייס, ההוא לחולה

 מחוליו. המולה אח ומרפאמ החסרון, אח המשלימה חייס הרוח לגחי' מרמז
א כלא מיתח אין ט ה כדאימא עון. כלא יסורים ואץ ח ח(נ שנ  נ

 נלא ייסורין ואין חטא נלא מימה אין אמי, רנ אמר ע״א):
 נן ממוח, היא החטאת ׳הנפש דכמינ חטא, נלא מימה אין עוון.

 עליו הצדיק צדקת הנן, נעון ישא לא ואנ האנ נעון ישא לא
 עוון, נלא ייסורין אין וגו״. חהיה עליו הרשע ורשעת תהיה

 נלא ופירש״י(שס): עונס׳. וננגעיס פשעס נשנט ׳ופקדחי דכחינ
 היינו ובנגעים. גשגנו מימה. לו גורס אדס של וחטאו סטא.

 עוון. פקידח משוס אלא נאין שאין וקאמר ייסורים,
שכט ופקדתי שעם כ  מדרשח חלק הינו זה פס׳ עוונם. וכנגעים פ

לא-לג): (פט, נמהלים וזלשה״כ הקודם, נד״ה שהונאה הגמ'
 וננצוחי ןחללו חקחי אס ולכון: לא ו^מנזפטי מורחי נניו !עזנו אם
 רנינו ומדנרי עונס: וננגעיס פ':ועס כישנט ופקדמי ן':ןמרו: לא

 פירש זו וע״ד כעונש, לאדם ונא העוון, של מוצאה הוא שהחסרון משמע
ענור המלוכה מהם אחסר אז וסקדסי. המצו״ד(שס):  פורעניות נ

 כמו חסרון, ענין וסקדפי. (שס): המצו״צ פירש וכן פשעם. גמול
 ופקדסי (שס): המלני״ס פירש ועוד כ). (שמו״א דוד׳ מקום ׳ויפקד

 אפקוד המרד, שהוא הפשע מצד החטא יהיה אס פשעם. בשבט
 אפקוד הכפירה, שהוא העוון מצד החטא יהיה ואס נשנט,

מידה. כנגד מידה והוא ננגעיס,
עיקר (ח); האיחניס נירח מונא וכן וכו׳. חיים הרוח מהם שנסחלק

ר״ל. ולאלופיו לעשיו כח ונומנין דקדושה חיים נהרוח פוגמין שעי״ז ר״ל, ישראל מעוונות רק הוא שלו סערה הרוח והמגנרוח חיותו

חכנוח מילואי
ן ל ו ג ד ! ם. ! קי  שציוונו ו): (מ״ע להרמב״ס המצוות בספר מובא וכך בצדי

בישיבתם, ולהתמיד עמהס, ולהתייתד התכמיס, עם להידבק
 כדי ובעשק, ובמשתה במאכל התברה מאופני אופן בכל עמהס ולהשתתף

מדבריהם. האמיתיות הדעות ולהאמין במעשיהם להידמות בזה לנו שיגיע
 ׳ולדבקה ואמר כן גם הציווי זה נכפל וכבר תדבק/ ׳ובו ית׳ אמרו והוא
 לשון וזה ותלמידיהם, בתכמים הידבק בו׳, ׳ולדבקה הפירוש ובא בו׳,

 בתו ולהשיא תכם תלמיד בת לישא האדם תיוב על ראיה הביאו וכן שפרי,
תדבק׳, ׳ובו מאמרו עשק, להם ולתת תכם תלמיד ולהאכיל תכם לתלמיד

 אש אלקיך ה׳ ׳כי כתיב והא בשכינה, לידבק לאדם לו אפשר וכי אמרו
 תכם לתלמיד בתו והמשיא תכם תלמיד בת הנושא כל אלא הוא׳, אוכלה

בשכינה. נדבק כאילו מנכשיו והמהנהו
ת״ו. העוונות ע״י זה כל לעכב גרם והאדם כידוע, ית׳ ושעשועיו תענוגיו

 עיקר שתהיה צריך זה ועל אליו, השייכים העליונים העולמות בכל הרותני ושפע מזון תשרון על ורומז מורה הוא האדם, אצל המתגלה תשרון שכל ומכאן
 עד העולמות, בכל ית׳ אלקותו אור תיות שפע ולהמשיך לתזור זוכה שעי״ז כמוב״פ, בהתורה הדביקים להצדיקים בהתקשרות השי״ת, אל ותפילתו אנתתו
י זה. בכל והתבונן והבן לו, שנתשר הגשמי התשרון גם שנשלם ת ד ק פ ט ו שב שעם. ב  קשרי בניין שדר כפי מובא: תשל״ע) הנחל(אב-אלול מבועי ובקוצץ פ
 שידוייק נלע״ד א׳, באות כמוב״פ תיים הרות תשרון ע״י באים כולם כי והמילוי, השלימות היפך ׳תשרון׳, בשם והעונשים הרע בתי׳ כל לכנות דבה״ק

 חפןאים׳, בני ושלמה אני ׳והייתי כמו תשרון, פירושו ׳תטא׳ כי וגו״. ׳ופקדתי הפשוק מן ולימודו ׳תטא״, בלא מיתה ׳אין הנ״ל מאתז״ל לשון גם זה לפי
 ׳ופקדתי׳, הפשוק לשון עצמו וזהו ת״ו, העונשים שהם התשרונות כל ובאים נשתלשלים שעי״ז תיים, הרות את לתשר ת״ו גורמים והעוון התטא כי והיינו
 נעשה והתשרון העונש המציאות הוא, הקודם באות מדבה״ק המובן כפי והנה ג). פסח ליקוה״ל (עי׳ איש׳ ממנו נפקד ׳ולא כמו תשרון, מלשון ג״כ שהוא

וכו״. ׳ואשער הוא וגו״ ׳ופקדתי של דתרגומו לפ״ז נפלא ומה ונשמתיה, גופיה משער והוא שערה לרות נתהפך שבהם תיים שהרות ע״י

‘הנחל ייליקוט
ן ו ר ס ח א ד ת הו מ ח ת. מ  מובא: חשל״ע) (אב-אלול הנחל מבועי וצקוצז עוונו

 הוא תיים הרות שעיקר ב׳ באות שנתבאר מה כפי היינו
 ע״י האדם את מתיה ית׳ אלקותו תיות שהוא תיים שהרות היינו בהתורה,
 בדברי עי״ז כביכול שפוגם העוון ע״י כן ועל התורה, אותיות התלבשות

 וכשנפגם אלקותו, תיות לאור והכלים הלבושים בתי׳ שהם התורה, אותיות
 אליו השייך ית׳ אלקותו תיות אור כביכול ונעלם משתלק ממילא הלבוש

 התשרונות כל עי״ז נמשכים וממילא ת״ו, פגמו וכפי נשמתו שורש כפי
 התשרון על עיקרה התשרון, על שמתאנת האנתה שתהא צריכה ולזה ת״ו,

 צריך שהיה ית׳, אלקותו תיות אור כביכול ונעלם שנתשר העליון, הרותני
 תלקי וכל האדם את להתיות התורה, אותיות ע״י למטה שופע להיות

עיקר שזהו נשמתו, שורש כפי אליו השייכים העולמות שבכל הבריאה

ת צרו ם ה סורי היי  ו
בחי׳ עיקר הם ח״ו והדינים

 הפשוט אחד שהוא ית/ ממנו נמשך שהכל ומאמין כשיודע אבל לקבלו, לו וצר בעיניו רע הוא האדם רצון נגד שהוא מה כי ורצונו, כדעתו לו מתנהג שאינו מה ח״ו, והרעה הצרה עיקר שזהו האדם, מדעת משונים הם כי משתנות, הפעולות
 שהם ייסורים סל טז). ד, בהמה כלאי (ליקו״הלגמרי הצרות כל יתבטלו ועי״ז להבא, וצועק העבר על מודה להיות עצמו, את ולשמח לנחם גדולות הרחבות הצרות כל בתוך ימצא בוודאי תמיד, לטובה ית׳ כוונתו שכל הפשיטות, בתכלית

 לישראל להם הקב״ה נתן מתנות ששלוש ייסורים, חביבים א). צב, (ב״ר הם אהבה של ייסורים תורה, מדברי אותו מבטלין ואין האדם על באים שהם ייסורים אבל הם, תוכחת של ייסורים תורה, מדברי אותו ומבטלין האדם על באים
 שקרבנות שכשם ייסורים, חביבים אומר, נחמיה ר׳ ייסורים. זה אומר הווי לעוה״ב, אור שמביא דרך איזהו ז). ואתחנן (ספרי והעוה״ב ישראל וארץ תורה הם, ואלו ייסורים, ע״י אלא לישראל נתנוהו ולא להן, מתאווים העולם שאומות

ספריעונם׳ את ירצו ׳והם אומר הוא בייסורין עליו׳, לכפר לו ׳ונרצה אומר הוא בקרבנות מרצים. ייסורים כך נזרצים  ישראל כל יהיו ז). ואתחנן (ספרי בגוף וייסורים בממונו שהקרבנות מהקרבנות, יותר מרצים הייסורים ז). ואתחנן (
דוהעוני והצרות הייסורים ע״י לגאולה, זוכים ס ח  גם באמת והנה שמיני). פ׳ אפרים מחנה (דגל האדם את המייסרים והם קלי׳, נבראין העבירה מן ח״ו וכן מליץ, מלאך נברא המצוה מן כי עוון׳, בלא ייסורים ׳אין ידוע לח). ה, לאברהם (
תעליו כשמתגבר אדם של שכרו להרבות בא והיצה״ר לה׳, ליבו ולהכניע אדם של עונותיו למרק באין הייסורים כי חסד, בחי׳ ג״כ המה בגשמיות, ייסורים ובחינת היצה״ר בחי׳ היינו מלמעלה, הבא דין בחי׳ אפילו ב  סוד שופטים). פ׳ עין (

כא). ח, איוב (מלבי״ם ייסורים ע״י רק הטוב, את השלם ישיג לא כ). ד, איוב (מלבי״ם הנשמה אבדן שהיא נצחיי מאבדן יינצלו זמניים ייסורים עייי* שלום). יעקב, (ישרש הקדושה מהשכינה העוונות זוהמות להעביר ייסורים הסובלים הצדיקים

תפליה ואני

רי” ש  אשר הגבר א
 ומת/רתף יה ת.יםךנו

 לו להשקיט תלמדנ/
 יכרה ער ךע מימי

 לא כי שהת. לרשע
 ונחלתו עמו יי יט־ש

 של ךבונו .יעזב״. לא
 רחמים מלא עולם

 עזרני לכל, ומטיב טוב
 לקבל שאזכה והושיעני

 ואפלו באהבה, הכל
 עלי שולה כשאתה
 איזה לפעמים ברחמיף

 לרעות הנךמים יפורק
 לקבל אזכה ושלום, הם

 גרולה באהבה הכל
 לבי את ותפתח באמת,

 שאזכה גרולה בקרשה
 באמת ולהבין לידע
 שאני כמו כמוני אשר
 שעשיתי כמו הוא,
 שאתה מה כל נגרף,
 רחמים הכל עמק עושה
 גרולים וחסךים רבים

 עד וערף שעור בלי
 תכלית, ואין פוף אין
 לבאר אפשר אי כי

 ךבוי עצם לעולם ולספר
 והחסךים הרחמנות

 עשית אשר והטובות
 עושה אתה ואשר עמי

 עתיר אתה ואשר עמי,
 עת בכל עמי לעשות

 מה אומר, מה ורגע.
 ליי אשיב ״מה אךבר,

 עלי״. תגמולוהי כל
 ועונותי אעשה מה אף

 ועקמו לבי את טמטמו
 ער ולבבי, רעתי את

 להרגיש זוכה שאיני
 אף בלבי, אהבתף

 את להטות רוצים גם
 להךהר עת בכל לבבי
 הטובות מרותיף אתרי

 על ושלום. הם והישרות
 תהנתי להפיל באתי כן

 רחמים שתמלא לפניף
 ותצילני ותשמרני עלי,
 עקמימות מיני מכל

 את ותחזק שבלב,
 באמונתף ודעתי לבבי

 ולהאמין לידע הקרושה
 יי אתה צדיק כי תמיר
 ולפי משפטיף, /ישר
 הפגומים הרעים מעשי
 בחסר עמי מתנהג אתה
 בלי דכים וברחמים גרול

 ברחמיף ואתה שעור.
 תחום הגרולים וחםדיף
 ותשמתי עלי ותחמל
 רעות מיני מכל ותצילני
 היסודין ומכל וצרות

 הנון אתה כי שבעולם,
 ולפי לסלה. המךבה

 אשר פשעי ודבוי עצם
 שבעולם היפודין כל

הם מספיקים אינם



נאנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

(המשך)

 אחד עון לתקן ושלום
 הקל אחד] [ופגם

 עוונות/ בערף שבקלים
 רחמיף כן פי על אף

 ןכ־ל אתה כי יקדמונ/
 בלי לי ולפלח למחל
 כלל, יסוךים שום
 עטף ״כי שכתוב כמו

 תו.רא״♦ למען הסליחה
 ר!חםד, יי עם ״כי וכתיב

 פדות, עמו והרבה
 ישדאל את יפדה והוא
 כן על עונותיו״. מכל

 בעל אליף ןדי פרשתי
 עלי רחם הרחמיס,

 והצילני נפשי, ושמרה
 וצרות ךעות מיני מכל
 שבעולם. היסורים ומכל

 תעשה כחטאינו לא
 כעוונותינו ולא לנו

 שאנו ומה עלינו. תנמל
 פי על לקבל ים מכרה
 והסדיר רחמיר דרכי

 טוב יי אנא האמתיים,
 עמנו עשה ומטיב

 ועזרנו לחיים, פלא
 לקבלם שנזכה והושיענו
 באמת. נמוךה באהבה

 שום עלי תשלח ולא
 בעת אם כי יסורים

 בקךשתר תעזרני אשר
 לקבלם שאזכה העליונה
 באמת, נמוךה באהבה

 להךהד אתחיל ולא
 ואזכה כלל. אחריר
 נפשי, אשם לשום

 ״נשאתי אומר אל ואל
 עלי רחם אהבל״. ולא

 אהיה ולא למענף,
 תתן רק ביםוןים מבעט

 לקבלם ודעת כה לי
 בעת באמת, באהבה

 ברחמיר תךצה אשר
ם תיי מ א רני ה ס  לו

 י.יםר ״כאשר באהבה,
 וברחמיר בנו״. את איש

 מעלי תקל הרבים
 הקלים בכל היסורים
 כי שבעולם, [הקלות]

 ודעתי ודל חלש בחי
 שום לי ואין פגומה,

 יסורים לקבל ודעת בה
 עמי, עשה כחםךף כלל.

 כחסרר, אלהים ״הנני
 פשעי. מחה רחמיר כרב

 ואשמרה חיני כחסךר
 באפף אל יי פיף. עדות

 בחמתר ואל תוכיחני
 רחמים, מלא תיסרני״.

 כךצונר, ךצוני עשה
 ךצוני לבטל שאזכה
 ךצונר. מפני לגמרי

 רצון שום לי יהיה ולא
 כל רק כלל, עצמי של

 הכל שיהיה יהיה ךצוני
 מעתה באמת, כךצונר

סלה אמן עולם ועד
קכא). (ליקו״ת

ג ״ ת. י ח מחי' מעשה על לכפר למשרע״ה השי״פ שנפרצה לאפר מ  העגל(

 הרפמיה, מידופ י״ג ענין אפ הקג״ה למדו יכפרנה'), מכס 'ואיש

 כנדף: אמ נא הראני ויארנר א־פ): לד, יפ-כג; (לג, כשמופ כדכפיג
 וסנאי לפניף ה׳ נאס ויןראמי פניף על טוני כל אעניר אני ויאמר

 אאר אס ורסמאי אמן אאר את
 אס לראס סוכל לא ויאמר ארחם:

 ויאמר וחי: האדם ןראני לא כי פני
 הצור: על ונצנח אמי מקום הנה ה׳

ר והןה ענ  נניןרח ואמאיף כנדי נ
 ענרי: עד עליף כפי ואכאי הצור

 אחרי אח וראיא כפי אח והאראי
 מאה אל ה׳ ויאמר יראו: לא ופני
 כראאניס אנניס לחח אני לף פאל

 אאר הלנריס אח הלחח על ונאכאי
 ■אנרח: אאר הראאניס הלחת על היו
 אל צעל נכאר מאה דאכס כראאניס אכניס לחח אני ויפסל (...)
 ה׳ וירד אכניס: לחח אני כןדו ויאח אאו ה׳ צוה כאאר איני הר

ר ה׳: כאס ויארא אס עמו ויא!צנ כענן  ויארא פניו על ה׳ דענ
 חאד נצר ואמח: חאד ורכ אפיס ארןו וחנון רחוס אל ה׳ ה׳

 על אנוח עון פאד ינאה לא ונאה וחאאה ופאע עון נאא לאלפיס
 ארצה ויאד מאה וימהר רנעיס: ועל אלאיס על נניס כני ועל נניס

 אאראה שעה הגיעה וגו'. אעניר אני ויאמר (שס): ופירש״י חאמחו:
 ללמדך וצריך רוצה שאני לפי לראוס, אומך שארשה מה נכנודי

 וכוח לי הזכרח ישראל על רחמיס לנאא אכשנצרכח מפילה, אדר
 אני מאוה, עוד אין אנוח זכוח ממה שאס אמה כאנור אנוח,
 וקיאפי נמערה. צפון ואחה הצור על לפניך מוני מידח כל אעניר

 אנוח זכוח מכלה אס אף רחמיס נאשח אדר ללמדך לפניך. ה׳ נשם
 מידוח, י״ג ואורא מעוטף אומי רואה שאמה זה וכאדר יז), (ר״ה
 וחנון׳ לפני'רחוס שיזכירו וע״י כן, לעשוח ישראל אח מלמד הווי
 אחח היא, רחמיס מידח ה׳. ס׳ כליס. לא רחמי כי נענין, יהיו

 זו אף אל. יז). (ר״ה וישונ שיחטא לאחר ואחח שיחטא, אודס
עזנמני', למה אלי ׳אלי )3כ (פהליס אומר הוא וכן רחמיס, מידח

 החיים רוח הממשיך הצדיק וע״כ
 וזזוא העון. מכפר החסרון, ומשלים

 יתברך מהבורא וחנינות רחמנות מגודל
 חיים הרוח להיות עצמו שצמצם שמו,
 יקבלו שהם דהיינו הצדיקים, אצל

 ממשיכין והם מהתורה, חיים הרוח
 מכפרין ובזה החסרונות, אל החיים רוח

לד), (שמופ מחת י״ג בחינת וזהו העוונות.

שיך הצדיק  כליקו״ה וכיאר העון. נזכאר וכוי החיים רוח הממ

 דאדושה החיוח עיקר י): ג, לגכ״פ שליש העושה (פו״מ
 האמח, הרנ שהוא האמח הצדיק ע״י הוא ורוחניוח נגשמיוח

 החארונוח כל משליס שהוא המורה, של חייס הרוח כל שאצלו
 העוונוח כל מכפר והוא שנעולס,

 כמ״ש החארונוח, עיקר שהס
חנואיס׳, שלמה וכני אני ׳והיימי
 אדם ׳אין כי ׳חארים׳. רש״י ופירש
 נו נכנא כן אם אלא ענירה עוכר

 רוח שהוא ג), (פועה שטוח׳ רוח
 ורוח דקליפה, דהרנ רוח הטומאה,

 יש כן ועל הדעח, היפך הוא שטוח
חארח, ׳דעח כי החארונוח, כל לו

 הרנ והצדיק מא). (נדרים אניח׳ מה
 נחינח זאח, כל למאן יכול האמח

 אחד כל של הרע למוך לירד יכול הוא כי יכפרנה׳, מכס ׳ואיש
 עח נכל עליו ולהמשיך למוטנ, ולהחזירו משס ולהוציאו ואחד
 אנחה, ע״י נפרט ונשימה, נשימה נכל דקדושה חייס רוח ורגע

 ורוחניוח, נגשמיוח עח נכל ולהחיומו החארונוח, כל לו ולהשלים
 דנר, מחאור כאין טונ כולו ששם האמח למכליח שיזכה עד

טונ׳. כל יחארו לא ה׳ ׳ודורשי כמ״ש
ת מגודל והוא מנו ת רח חנינו א ו ר חגו  גגיאה״ל וגיאר יתייש. מ

 חייס להרוח הצדיקים אנלח אודוח על נהודעמו ג): (פ,
 מגודל שהוא החארונוח, להשלמח אומו והמשכמס מהמורה
 ההודעה לכאורה נראה שמו, ימנרך מהנורא וחנינוח רחמנוח

 הזאח שההשלמה אלה נכל ידע לא מי כי ימר, כשפח הזאח
 מידוח הי״ג ענין מאמיכמו אנל שמו. ימנרך רחמיו מצד הוא

 המידוח נניאור גס לנאר נפרטיוח טרח זה שעל מנואר, נראה
 נהצדיקיס, שנמצא חייס הרוח לענין נוגעים שהס הראשונוח,

 גס דרש רנינו יפ״ש' מהבורא ופנינופ רפמנופ מגודל 'והוא שנמיליס היינו

 נחרשו במפורש ניאר לא אופן ופנון', רמוס ׳אל הראשונופ המידופ אפ

נסמוך. הרפמיס מידופ י״ג אפ
ו נמכילחא. מצאחי כך עזנמני', ׳למה הדין למידח לומר ואין אי

 יז). (ר״ה כך כל זכויוח להם שאין חאד, לצריכיס ספד. ורב קיא). (סנהדרין משונה יעשה שמא ליפרע, ממהר ואינו אפו מאריך אפים.

 אלו פשעים. הזדונוח. אלו עוונוס. דורוח. אלפים לשני לאלפים. לפניו. עושה שהאדם פסי. נוצר רצונו. לעושי טונ שכר לשלם ואמם.
 ורנומינו מעט. מעט ממנו נפרע אלא לגמרי, העוון על מוומר שאינו משמע פשוטו לפי ינקה. לא ונקה להכעיא. עושה שאדם המרדים

 פירש שכנר נידיהס, אנומיהס מעשה כשאוחזים גנים. על אמס עון אקד פו). (יומא שנים לשאינן ינקה ולא לשנים הוא מנקה דרשו,
ה טונה מידה נמצאח רניעי. דור רןעים. יעל ׳לשנאי׳• אחר נמארא חנ  הוא טונה שנמידה מאוח, לחמש אחח פורענוח מידח על מ

 אני ׳ויאמר נפנדא״ז(פ״ו): ואיפא ׳וישמחו׳. מיד הקריאה, קול ושמע עונרח שכינה משה כשראה משם. וימהר לאלפים׳. חאד ׳נוצר אומר
 חאד של האנ״ה של שמידמו משה שראה כיוון (...) מידוח. י״ג הן אלו טוני׳, ׳כל אלא נאמר לא ׳טוני' פניך׳, על טוני כל אעניר

 נעיניך חן מצאחי נא אס ויאמר וישמחו, ארצה ויקד משה 'וימהר שנאמר הקנ״ה, לפני נחפילה ועמד נמעטף מיד הוא, רחמנוח ושל
ונחלמנו׳. ולחטאמנו לעוננו ואלחח הוא, ערף קשה עם כי נקרננו ה׳ נא ילך ה',

חכמה מילואי
^ " ת. י הרחמים מידות י״ג של עניינם בביאור ו) לד, (שמות בחיי ברבינו וכתב מדו

פירושן ויודע מידות י״ג המבין כל כי לדעת, אתה צריך בזה״ל:
 היו כן אס אלא ריקם, תוזרת תפילתו אין בכוונה, בהם ומתפלל ועיקרן

 ואין בגלות, שרויים שאנתנו הזה בזמן והנה זה. שמעכבות עבירות בידו
 ולא קרבנות, עליו להקריב מזבת ולא תטאותינו, על לכפר גדול כהן לנו

 וי״ג תפילתנו אס בלתי ה׳ לפני לנו נשאר לא בתוכו, להתפלל ביהמ״ק
 מאת רתמים ובקשת תפילה שדרי למדנו אלה מידות י״ג ומתוך מידותיו,

 השני והשם מידה, ולא עצם הוא הראשון השם כי ודע יתעלה. הכל אדון
 שהוא רתמן כאב אלא שאלה, ובלא תשובה בלא רתמים מידת והוא מידה,
וכן ממנו, שישאל מבלי לו ונותן צריך שהוא מה בו ויודע בנו על מרתם

(תהלים כתוב שכן תשובה, בלא אפילו הרשע על הוא מרתם יתעלה הוא

הנחל• יליקוט
ם צ מ צ  נשתלשל זה שמצמצום כב) ה, בחלב בשר (יו״ד בליקו״ה וכתב עצמו. ש

 וזה וכו', הצדיקים על החולקים של המעות לשורש להיות ונתהפך
 נשתלשל הדינים ומאלו הדין, אתיזת יש צמצום שיש מקום בכל לשונו:

 אורו צמצם השי״ת כי הבתירה, בשביל והכל כידוע. הקליפות אתיזת
 ייכשלו ופושעים בם ילכו ׳צדיקים האדם, לבני בתירה שיהיה באופן

 הקליפות אתיזת ומבטלין תאוותם שמשברים הצדיקים כי יד), (הושע בם׳
 ידם על שזוכין עד הצמצומים, דרכי להשיג זוכין הם מהצמצומים,

 בהפתותים גם אלקות השגות להכניש שזוכין עד אלקות, להשיג דייקא
 ואינם תאוותם משברים שאינם ידי שעל להיפך, ורשעים כנ״ל. מאוד

 ידי על נכשלים זה ידי על הנ״ל, הצדיקים לגדולי עצמם מכניעים
ידם. על אורו מהם ונשתר ונעלם בהצמצומים, שנאתז הקליפות אתיזת

(סנהדרין תז״ל דרשו שכן העכו״ם, על ואפילו מעשיו׳, כל על ׳ורתמיו קמה)
 השליתה מידת הוא ׳אל׳ ה״. תושיע ובהמה ׳אדם לס (תהליס שנאמר הבהמות, על ואפילו לפני׳, שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי ׳מעשה לע)

נופלים אלו לשונות מצינו שכן ויישורין, תשובה עם בשאלה השליתה מידות שתי הם וסנון׳ ׳רמוס להם׳. היית נשא ׳אל צע) (שס אומר הכתוב וכן בשאלה,
ירפך לא אלקיך ה׳ רתום אל ׳כי מצינו ועוד כבר, השתתה בו שהתתיל יורה וזה ישתית׳, ולא עון יכפר רתום ׳והוא עח) (שס שכתוב הוא היישורין, על

 מרדת פדעהו• ויאמר ׳ויחננו• לג) (איוב מפורש ופשוק מראהו׳, מאיש משחת ׳כן נב) (ישעיה שנאמר ביישורים, השחתה לשון ומצינו ד), (דברים ישחיתך׳ ולא
 אפיים ארך שאתה בך שיש זו מידה למען לעשות לך יש הקב״ה, לפני משה אמר וכן והרשעים, הצדיקים כוללת מידה אפים/ ׳ארך כפר׳. מצאתי שחת
 שהיו דורות כ״ו עם חשד ועשית ספד׳, ׳רב אתה הנה כליה, חייבים הם אלא אף לאריכות ראויים ואינם גמורים רשעים שהם אומר אתה ואם לכל,

 ולא התורה קיבלו לא דורות כ״ו אותם אומר, אתה ואם החשד, במידת אותם וכלכלת וזנת ומצוה, תורה להם היו שלא תורה, מתן עד עולם מבריאת
שאינו אמת, של חשד והוא ׳אממ׳, מידת שהיא בך שיש זו מידה למען לעשות לך יש ועברו, שקיבלו אלו כמו כך כל נתחייבו לא ולכך עליה עברו

ויש לאלפים׳, חשד ׳נצר שאתה האבות, בזכות להם למחול לך ויש לאלפים׳, ספד ׳נצר אתה הנה זו, מידה בשביל להם מוחל אינך ואם לתגמול. מצפה
והם ׳ופשע/ הזדונות, והם פון/ ׳משא שאתה שבך זו מידה למען עשה אבות, זכות תמה אומר, אתה ואם וזכותם. האבות חשד לישראל לנצור לך

ערכים
וכינויים

מידות יייג
 לעשות שילמד צריך

 של מידות הי״ג ולקיים
 דהיינו וחסדים, רחמים
 וירבה רחמנות לו שיהיה
 מעורר ועי״ז חסד, לעשות
 מידות הי״ג כל למעלה

 ועי״ז רחמים, של העליונים
 המחבלים ומבטל מכניע

 כי עוונותיו. ע״י שנעשו
 עי״ז עוונותיו מוחל הקב״ה

 ראשון ראשון ומעבירם
מג). צדקה (ליקו״ע

 רחמים של מידות יייג
 למשה השי״ת שגילה

 בחי׳ זהו העגל, חטא אחר
 טובו דרכי השי״ת לו שגילה

 המרובים וחסדיו ורחמיו
 ברחמיו עוונות מוחל שהוא

 לו גילה וע״כ וחסדיו,
 של חוט כי בציצית, מעוטף
 של חוט בחי׳ הוא ציצית

ח). ה, ציצית (ליקו״החסד

 האמיתיות העצות כל
 מדברי שנמשכין והתמימות
 כולם האמיתיים, הצדיקים

 שהתורה מידות בי״ג כלולים
 נמשכין שהם בהן, נדרשת

 של מידות י״ג מבחינת
לד). ו, תפילין (ליקו״ה,רחמים

 אור ממשיכין הצדיקים
 י״ג בחי׳ שהוא מאוד, גבוה

 שבהם רחמים, של מדות
 וטובו רחמיו דרכי כל כלול

 ומעוצם הכל, על לעולם
 להלביש יודעין הם השגתם

 מאוד והנורא הנפלא האור זה
 להכניס כדי לבושין, בבחי׳
 מאוד, בהרחוקים גם הדעת

 ומי להשי״ת. כולם לקרב כדי
 לצדיקים להתקרב שזוכה
 הכח, זה להם שיש כאלו

 לנצח טוב לכל יזכה בוודאי
ג). ד, בגדים כלאי (ליקו״ה

 אז משה כשהתחזק
 שנתרצה עד מאוד, בתפילה

 סדר ולימדו השי״ת לו
 מידות י״ג לו וגילה התפילה

 לו גילה ושם רחמים. של
 שעצם לאמיתו, האמת

 רחמיו ריבוי הוא ית׳ אמיתתו
 נפסק שאינו לנצח, וחסדיו
 רחום ׳אל בחי׳ שזה לעולם,

 חסד ורב אפים ארך וחנון
 עיקר שזה היינו וכו״, ואמת
 שרחמיו השי״ת, של האמת

 לעולם, כלים אינם וחסדיו
 ותמיד שיהיה, איך יהיה

 ותחנונים תפילה מועיל
 כי ית׳. לשם ושוועה וצעקה

 שמכעיסים הכעסים כל אחר
 רחמי עדיין ית׳, אותו

 לעולם כלים אינם אמיתתו
סח). נפש (משיבת

 היו אלו מידות ביייג
שונים החסידים  הרא

 ריקם חוזרין ולא מתפללין
כא). לג, שמות (רקאנאטי

 היתה העולם בריאת עיקר
 וכו׳, רחום דיתקרי בגין

 מידות הי״ג בכל ויתקרי
 על שירחם במה הרחמים,

 עין (בת המידות בכל העולם

בראשית). פ׳

 מידות הי״ג השתלשלות
 אינו הזה, לעולם הרחמים

 אתערותא ידי על אם כי
 עם ישראל של דלתתא
בראשית). פ׳ עין (בת קדושו

 וי״ג השמות בקריאת
 החנינה שערי ייפתחו מידות

 הטובה בתכלית והרחמים
 כל את וימלאו והרצון,

 ורחמים וחסד חן המציאות
יט). לג, שמות (מלבי״ם



ערכים
וכינויים

חסד רב
 חסד ׳רב נקרא תפארת

 ואע״ם חסה שרובו מפני
 רז״ל פירשו וכן דין. בו שיש
 ׳מטה חסד/ ׳רב יז.) (ר״ה

 התפארת והיינו חסד/ כלפי
 וגבורה עצמו מטה שהוא
 כן ונקרא החסה כלפי עימו

 (פרד״רימין לצד בהכרעתו

כ). כג,

 בחי׳ חסד רב בסוד יש
 חסד דרב מסיטרא גבורה

 חסד׳ ד׳ורב והוא״ו כמשמעו,
 התיכון, הבריח סוד הוא

 בבחינת דבוקה היא וכאשר
 גימט׳ ור״ב סוד הוא ׳ורב׳,

 כנודע הדינים סוד יצח״ק,
 הסתר מאמר עולם כהונת (ברית

לח). אסתיר,

 שני חסד רב מבחינת נמשך
 הנקראים הנ״ל יראה בחינות

 במילות ומרומז ולאה, רחל
 מספר שעולה חס״ד ר״ב

ויצא). פ׳ עין (בת לא״ה רח״ל

 חסד בחינות שני יש
 חסד חסד, רב בחי׳ למעלה,

 תתאה. חסד ובחינת עליון,
 לעורר האדם צריך לכן

 דלתתא באתערותא מלמטה
 רבים רחמים בקשת ע״י
 והנה חסד. בחינות שני על

 דין בחי׳ אפילו גם באמת
 בחי׳ היינו מלמעלה, הבא

 ייסורים ובחינת היצה״ר
 בחי׳ ג״כ המה בגשמיות,

 באין הייסורים כי חסד,
 אדם של עונותיו למרק

 והיצה״ר לה׳, ליבו ולהכניע
 אדם של שכרו להרבות בא

 פ׳ עין (בת עליו כשמתגבר

שופטים).

 ׳ורב יז), (ר״ה רז״ל אמרו
 חסד׳. כלפי ׳מטה חסד׳,
 שהוא דבר שמצינו הענין,
 יוכל לא אבל חסד, בעצמו
 החסד כלפי אחר דבר להטות
 אמנם לאור. חושך ולשום

 מנת על טופח הוא חסד׳, ׳רב
 לאחרים להטות להטפיח

 הדין להמתיק חסד, כלפי
חסד). רב (קה״י,חסד ולעשותו

לנב ח ע נ כ ו רמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינ קו ה מ מ כ ח

ו ש  גזהר ואיפא ע^ו: שמו ויקראו שער אדךמ5 כלו אדמוני הראשון גיצא כה): (כה, ככראשיפ כדכפיכ הדין. תוקף אדמוני שהוא וכד ע
 דינא דאיהו דיצחק, זינא ואיהו ונו". כולו אדמוני הראשון ׳ויצא דכפינ כמה סומק, נפק עשיו חזי, יפא“ ):5ע״ קלז (פולדופ,

 הדין׳. פוקף אדמוני שהוא וכו' ׳עשו ד״ה נמילוא״פ ממה ועי״ע לזיניה. דדמיא לפפא, קשיא דינא עשיו, מיניה ונפק דלעילא, קשיא
ת ר ו ת ת מ ה א ת ומפני וייראני מורא לו ואמנם והןלוס החיים אמו הימה כרימי הכהן: אהרון גני ה-ז) כמלאכי(נ, כדכפינ כפיהו. הי

הימה ארנמ מורח הוא: גחמ שמי

 ארך אפים. ארך וחנון, רחום אל ה׳ ה׳
 מאריך שהוא הרוח בחינת הוא אפים,
 והיינו החםרון. על אנחה בחינת רוחיה,

 שמקבלין שאמרנו כמו ואמת, חםד ורב
 שהוא דקדושה, רב מהצדיק חיים הרוח

 שהוא דקליפה, רב עשו היפך חםד, רב
 כי ואמת, והיינו הדין. תוקף אדמוני
מהתורה, חיים הרוח מקבל הצדיק

אכישנקראת מל בפיהו. היתה אמת תורת נ) (

 במפורש נדרשו לא אלו מידות הי.

 כתב (ת) הנתל במי אך במאמר,

 ודרשו ה׳/ ׳ה׳ וזהו בזה״ל: לגביהם
 בוודאי שאז שיחטא/ קודם ׳ה׳ רז״ל
 המידות וכל אחיזה, שוס להרע אין

 טוב רק הס יסודות מהד׳ שנמשכין
 הוי״ה אותיות ד׳ בבתי׳ גמור

 ה׳), באות במאמר לקמן (כמבואר
 אפילו כי שיחטא/ לאחר ׳ה׳ וגס

 התורה ע״י ג״כ יכולין החטא אחר
מהטוב. הרע להפריש

 בשפתיו נרנצא לא ועולה בפיהו
 ורביס אתי הלך ובמישור בשלוס
 ושרנרו כהן שפתי כי מעון: השיב
 מלאך כי מפיהו עקשו ותורה דעת

 (שם): המצו׳׳ד ופירש הוא: צבאות ה'

 נטה ולא העס עס תורה למד פורפ.
 כפל וגומר. ן}ה5ן האמת. מדרך
 ר״ל אפי. הלו שונות. במיליס הדבר

 לעשות רודף היה מצוותי, בעבור
 בדרך ולהדריכס הבריות בין שלוס

השיב תוכחותיו ע״י ורבים. מישור.
העוון יעשו לבל מרוביס, אדס בני

שכל הוא והראוי בס, לדבר הדעת את שישמרו ראוייס כהן שפתי כי כהן, לכל ראוי זה כל הנה ר״ל הכהן. שפפי כי לעשות. חשבו אשר
אמר ׳וללוי לג) (דברים וכמ״ש הישר, הדרך להורותס מקוס של שלוחו הוא כי מלאך. כי ילמדס. ושהוא מפיהו תורה יבקשו ישראל בני
 ובמישור ׳בשלוס האסור. את התיר ולא המותר את אסר שלא בפיהו׳, היתה אמת ׳תורת :0 בויק״ר(ג, ואיתא ליעקב׳. משפטיך יורו וגו׳
 וייתכן תורה. לתלמוד פושעיס שהשיב מעון׳, השיב ׳ורביס אברהס. אבינו הרהר שלא כדרך המקוס, דרכי אחר הרהר שלא אתי/ הלך
 לצדיק מקושר וכשהאדם ב׳), (אות בתורה הדביקים לצדיקים הנמשכת תיים הרות בתי׳ שהיא דייקא, ׳בפיהו׳ בפיהו/ היתה אמת ד׳תורת הנ״ל, ע״פ לומר
המדרש דברי בין הדברים קישור על לרמז אפשר ועוד נפת׳. מדיליה דנפת, ׳מאן בבתי׳ מפיהו/ יבקשו ׳ותורה בבתי׳ ממנו, תיים הרות ממשיך שבדור, והרב

ברשעים. להתגרות יכול ידה שעל העצה שהיא ההלכה, בירור גבי ו׳) (אות להלן המובא עם האסור׳, את התיר ולא המותר את אסר ׳שלא כאן הנזכר

ה מיליואיהנח?* ייליקוט מ כ ח

 שכתוב והוא הנסתרות, והס ׳ונקה׳, השגגות, והס ׳ופטאה׳, המרדים,
 מידות י״ג כי ז״ל, גאון האי רבינו וכתב (...) נקני׳. ׳מנסתרות ימ) (תהליס

׳מידות׳ נקראים שאלו ואע״פ ספירות, מעשר נמשכו תולדות ענפי הס אלו
 מצינו ולא מידות י״ג שמצינו ואע״פ אשד. ממעיין נובע הכל ׳ספירות׳, ואלו
 עשר על שהם העליונות המאורות שהשלוש מפני הענין שוד ספירות, י״ג

 הגאון וקבלת השורשים, לשורש ועצם שם הס כי התתלה, להם אין ספירות
 כולם אלו שמות ושלושת צת, אור מצותצת, אור קדמון אור שהם בשמותיהס

 כל ומשורש השורשים, כל בשורש אמיץ דיבוק דביקים אתד, ועצם אתד ענין
 וכבר יו״ד, של בקוצו האמת תכמי רמזו ועליו ספירות, עשר נאצלו השורשים

נפלאות. בתורתו ויראנו לנו ימתול והקב״ה בראשית, בשדר זה הזכרתי
ב ל סד ו ת. ח מ א  מביא כשהשי״ת לזה: בביאור ה) (שער אורה בשערי וכתב ו

 ומוציא ורתמיס, בדין ממוצעין בבגדים מתלבש במשפט, העולם בני
 בגדי לא לובש ואינו יתברך, הוי״ה שם עליו ותקוק בו תלוי שהכל דגל

 הדין במידת בריותיו את דן שאינו גמור, דין בגדי ולא גמורים רתמים
 מידת עם מעורבת הדין במידת אלא גמורה, רתמים במידת ולא גמור

 אפיס ׳ארך והשוד, הדין. ממידת מרובה רתמים מידת זה כל ועם רתמים,
 שאמר ומאשר ששד׳. כלפי ׳מטה תשד/ ׳רב ז״ל ואמרו לד), (שמות תשד׳ ורב
 ׳רב לומר צריך מדוע תשד כולו שאס דין, קצת בו שיש משמע תשד/ ׳רב

 כשהאדם הוא, כך הפשוק פירוש אלא למעט. או לרב לנו מה תשד/
 יתזור אולי וממתין אפיים מאריך אלא מיד, ממנו נפרע השם אין שוטא,

 ב׳רב אותו, שדנין ואע״פ מעשיו, כפי אומו דנין במשובה, שזר לא במשובה.
 ימצאו לא ואס מעט, זכות לו ימצאו אס ששד כלפי ומטה אומו, דנין ששד׳

 ׳ארך כלומר ואמת׳, ששד ׳רב שוד וזהו תטאו. על דינו גומרין זכות לו
 דינו כשגומרין ו׳אמת׳ האדם, את שדנין בשעה תשד׳ ו׳רב בתתילה, אפיס׳
 שאמר וזהו הישר, הדין מצד העונש, עליו בא ב׳אמת׳ כלומר לעונש, אפילו

עול׳. ואין אמונה ׳אל לב) (דברים ואומר האמת/ דיין ׳ברוך
ו ש א וכוי ע הו ני ש מו קף אד  בזהר איתא הדין/ ׳תוקף ענין ולהבנת הדין. תו

נאמר שבשניהם עשיו לבין דהמע״ה בין ההבדל דזהו ע״ב) נ (תזריע,
׳ויביאהו מז) (שמו״א בדוד ביה וכתיב בעשיו, כתיב ׳אדמוני׳ מימא, ואי זיניה. ביה שריא דא ועל אדמוני/ הראשון ׳ויצא כתיב ט^בעשיו ח״ל: ׳אדמוני/

 בדוד נפק, דהימוכא בזוהמא שער/ כאדרת כולו ׳אדמוני ביה כתיב בעשיו אמדבק. דדהבא בזהרא ודא אמעביד, דדהבא מזוהמא דא אלא אדמוני׳. והוא
 שהוא הדין שוד שהוא זיניה. ביה שריא העוונות. אודם על שרומז אדמוני. הראשון ויצא מדבש(שס): המתוק ופירש רואי׳. וטוב עיניס יפה ׳עם ביה כתיב

 ממומקות בגבורות המאיר באור דהיינו אפדבק. דדהבא בזהרא קשים. דינים שהוא הגבורה וסיגי מפסולת כלומר אפעביד. דדהבא מזוהמא אדום.
הגוף. ומותרות פסולת הס השערות כי הגבורות, וסיגי ממותרות כלומר נפק. דהיפוכא בזוהמא במלכות. מושרש היה דוד כי המלכות, נבנית שמהם

האדם. תואר את ומטיבים המייפיס בתשד, ממותקת גבורה על המורים רואי. וטוב עיניה יפה עה
ת ל ו ת ת מ ה א ת הו. הי לשט״א אין המורה שבפנימיות הוא, הענין שוד אבל ת״ו. שקר שהיא מורה יש וכי לדקדק, יש ב): (מלאכי נביאים על ברמת״ל מובא בפי

אתרא לשטרא ובזה אמת׳, ׳מורת בשוד בפנימיות, הרבה להמתזק צריך היה ואהרן שט״א. של אתיזה איזה לפעמים יש בתיצוניות אבל בה, אתיזה שוס
 למורה׳, ומקרבן הבריות את ׳אוהב ששנינו זהו מעון, השיב ורבים ולתוץ׳. השפה ׳מן בשוד בשפפיו, נמצא לא וקלה וזהו בתיצוניות. אפילו אתיזה שוס לה יש לא

מעון׳. השיב ׳ורבים וזהו הפנימיות, בשוד לפנים, אותם מקרב היה הוא התיצוניות, בשוד לתוץ, שהיו שהבריות

ה מאריך חי ה בחיי ת ח  בענין איתא קט) (סי׳ ובליקו״מ החסרוץ. על אנ
 שמגיע צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל ׳יש וז״ל: זה,

 היוצא פה הבל היינו ׳הבל׳, פירוש, ת), (קהלת וכו״ כמעשה אליהם
 יכשלו׳. ופושעים ילכו ׳צדיקים ערכו, לפי אתד כל דקגנת, מגנותי מהגרון,

 מעיקרו, צדיק ושלום, תש ויש העבר. על ונה ומתאנת ימיו, כל רשע יש
 תבל מבלים, שני יש והנה כן. גס ומתאנת ונה הראשונות, על ותוהא

 מקשר עצמו שמקדש מי תפשית, והבתירה דטומאה. וכנגדו דקדושה,
 עצמו מקשר עצמו שמטמא מי ושלום, תש ולהיפך דקדושה, בתבל עצמו
 בגוף, ונפש. בגוף מימה במי׳ הוא והאנתה הנה והנה, דטומאה. בתבל
 כי ג״כ, ובנפש אדם׳. של גופו שוברת ׳אנסה נת) (ברכות רז״ל שאמרו כמו

 נמושף המיתה קודם כי יגועון/ רותם ׳תוסף קד) (תהליס שכתוב מה ידוע
 היא איך בה, ותעיין מדקדק אס והאנמה, הנה כן כמו יגועון. ואזי רותם,

 נתושף קלה שעה לפי כי רותם/ ׳תוסף בבתי׳ היא הגרון, אל נמשכת
 עבירות על ונה שממאנת מי והנה ותאשף. תגוע רגע וכמעט רותו,

 הרע מן ונאסף נגוע הוא זו באנתה אזי בתשובה, לשוב ורוצה שבידו,
 תש להיפך וכן הקדושה. אל ונדבק יגועון/ רותם ׳תוסף בבתי׳ בידו, שהיה

 אזי בטומאה, עצמו לידבק ורוצה שבידו, הטוב על ומתאנת שנה מי ושלום,
 היינו הבל׳, ׳יש וזהו הטומאה. אל ונדבק דקדושה, רותו ונאסף נגוע

 על שתוהין צדיקים יש ומתאנת, נה שהוא והאנתה מהנה פה ההבל
 הרשעים, כמעשה אליהם ומגיע מהאנתה, מפיהם הבל ויוצא הראשונות,

 ומההבל ומאנתיס, שנוהיס רשעים ויש והטומאה. השט״א אל נדבקין כי
 מהטומאה, נפשקין כי הצדיקים, כמעשה אליהם מגיע מפיהם, שיוצא

 תיות לו להיות וצריך זה, לעומת זה את כי והכלל הקדושה. אל ונדבקין
 בתבל נדבק הוא זה, מתבל נפשק שהוא ותכף שבשניהם, מאתד מתבל

 טובים, שאינם מעשיו על להמאנת עצמו את להרגיל טוב כן על שכנגדו.
 נפשק זאת, אנמה ע״י כי להשי״ת. לשוב אנסתו במוקף ולהשתוקק ולכסוף

כנ״ל. דקדושה בתבל ונתקשר דטומאה, מתבל

המתרגם

 עשיו וראה, בא טי
 כמו אדמוני, וןצא נולד

 הראשון ׳ויצא שכתוב
 כאדרת כולו אדמוני,

או שער, קר  שמו וי
 מאותו היה והוא עשו׳.
 שיצתק יצתק, של המין
 הקשה הדין ענין הוא

 ויצא (בקדושה), שלמעלה
 הדין שהוא עשיו, ממנו

 (בסטרא שלמטה הקשה
 הוא כן ועל אחרא),
יצתק. של למינו דומה

 ׳ויצא כתוב בעשיו ט^
 ועל אדמוני׳, הראשון

ענין בו שורה כן  מ
נו. אס מי אמר, ו  ת

 בעשיו שכתוב מה הרי
 כן גס נאמר ׳אדמוני׳,

 בענינו ככתוב בדוד
 אדמוני׳, והוא ׳ויביאהו

 שביניהם. ההבדל ומהו
 ונעשה נוצר שעשיו אלא

 הזהב, ופסולת מזוהמת
 שהוא דוד כן שאין מה

 והזוהר באור נתדבק
 בעשיו שהרי הזהב. של

 כולו ׳אדמוני בו כתוב
היינו שער׳, כאדרת  ו

 של בפסולת לעולם שיצא
 כתוב ובדוד הזהב, היתוך

 עס אדמוני ׳והוא בו
רואי׳. וטוב עיניס יפה

תפלה ואני

ר” מי ה  יי רבים ל
 רחום חיני. כמשפטיף

 ורב אפים ארך יי וחנון
 יי ורחום חנון חסד.
 חסד, וגךל אפים ארך
 על ורחמיו לכל יי טוב
 אב כרחם מעשיו. כל
 תרחם כן בנים״ על

 לנו תזכר ״אל עלינו.
 מהר ךאשונים, עוונות

 רלונו כי ךחמיף יקדמונו
 רחום אל יי יי מאד.
 ורב אפים ארך וחנון,
 אב אבינו ואמת״. חסד

 נא רחם המרחם הרחמן
 הרבים ברחמיך עלינו

מיך ח ם בר דולי  הג
 האמתיים. ברחמיך

ה  כרב עלינו חוס
 חסדיך. כגדל רחמיך

 אל ורחמיך מעיך המון
 יעוךרו עלינו, יתאפקו
ך רחמיך תי חנינו  ו

 ענינו וךאה בניך, על
 עלינו וחמל ועמלנו,
 רחמים מלא למענך

 לנו ותן תמיד. רבים
 שיהיה אמתי מנהיג
 חוסה (...) באמת רחמן
 ברור עתה גם עלינו

 רועה לנו ושלח הזה
היג נאמן  אמת מנ
 יוכל אשר אמתי, רחמן
 ברחמים אותנו לנהג

 משה כמו ובחמלה
 השלום, עליו רבנו

 ברחמנות עלינו שירחם
 אותנו להוציא האמתי

ז). ח״ב, (ליקו״תמעוונות



ר קו ה מ מ כ נגנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח
ר צ ו  על לפעמים םונב שמירה לשון ני העולם. אס יזיקו שלא האלופים, אס וממתיק ושומר נוצר שהוא נגיאה״ל(ח): וגיאר וממתיק. נ

א ישמרנו'. ולא ננעליו 'והועד הפסוק כלשון המזיק, ש ו ת והקשה ופשע. עון נ פי אה״ל(ח): ו  לא אשר קצת להתפלא יש נגי
ת ואם מידות. הי״ג לכל כפירושו יסיים תינ  הנ״ל, 'נושא' לתינת מתונרת היא כי למושכה, צריך שאינו לפרש יש 'וממאה' נ

ננ שהנשיאה סו אכל המידות. שנסוף 'ונקה' מידת גס והזכיר פירט לא אשר להתפלא יש פנים כל על אכל המטאה, על גס מ
והזכיר פירט זה שגס מנין מרמוק

 זה לאלפים לאלפים, חסד נוצר והיינו
 רב שהם עשו, רברבי עשו, אלופי בחינת

 הרב בחינת שחםד חםד, נוצר תהו דקליפה.
עשו, אלופי בחינת וממתיק נוצר דקדושה,

 על כי ופשע, עון נושא וע״ב עשו. רברבי
 שממשיכין החסרון, שלימת החיים רוח ידי

נתכפרין עי״ז אנחה, ידי על מהצדיק

ד נוצר ם חס נוצר וכוי לאלפי
 ׳נוצר סוד בערן וממתיק.

 הסליחות (שער פע״ח עיין לאלפים/ חסד
 חסד שנוצר גאולה), (ערך ובקה״י ח),

 אדנ״י אלקי״ס דאהי״ה הדינים ממתיק

 עמלק מחיית ועיקר באל״פין, שמתחילים
 דינין הממתיק חסד׳ ׳נוצר מזל ע״י נעשית

עי״ש. כנ״ל, דאל״פין

 על כ
ינקה

כנ״ל: ופשע עון נושא וזהו כנ״ל, יכפרנה חכם ואיש בחינת שזהו העוונות,

 את שכמנ הנפלאים נדנריו
 אשר העליון, הרנ אודות
 יאונה שלא עד עצמו, אמ ויזכך
וכותו, נידו גס אוון כל אליו

 הקדושים מדנריו שם ונהמנואר
 מנקה שכזה ה'), נאות נמאמר (לקמן
 ימאמז שלא אליו הנלווים גס ומציל
 יראו לא הם שגם עד הרע, נהם

 לפי נמצא וממילא מהרשע, ויפתדו
הרנ, נרות 'ונקה׳ מידת גם זה

 ניאר וכן אליו. ממכיס שאנו נעצמו דוד נן שהוא העליון, הרנ על רק נאמר, זה אין ונאמת כנ״ל. דלעילא נאמערומא אומה לעורר

 הצדיק רק כי ה', נאות מיכף לנאר שמממיל נמה כלל זה אך כאן, ניאר לא ׳ונקה׳ שהיא עשרה השלוש המידה והנה הנפל(פ): כמי
 שלא הרשע של הרע הצינור לקלקל יכול הוא יסודות, מד׳ מאמד רע שוס לו נשאר שלא עד לגמרי הטונ מן הרע שהפריש הגמור

 נקי שהוא ׳ונקה', נתינת וזה המסרונות. כל להשלים דקדושה מייס הרות נכת ימגנר אז ורק דקליפה, מהרנ מייס הרות לו יזיק
אומס. להשפיל כרשעים להמגרומ יכול והוא התסרונומ כל משלים ואז יסודות, הד' של הרע מכל הניקיון נמכלימ

חה, עייי נזהצדיק שנונזשיכין וכד החיים רוח ע״י תכפרין עיייז אנ  לגאולה, סמוך כן ועל ):5 ג, פקפ גליקו״ה(או״פ וגיאר העוונות. נ
 ויזעקו הענודה מן ישראל כני ויאנתו ההס הרניס נימים ׳ויהי נאמר אז הסנה, כמראה למשה להתגלות השי״ת שרצה נעת

 האנמה, ע״י מסרונס להשליס מייס הרות להמשיך הממילו כנר כי להשי״ת, שלהס האנמות לעלות הממילו דייקא אז כי וכו״,
ישראל', כני ׳ויאנמו נאמר דייקא ואז לגאולה, סמוך שהיה עד ענודמו כת ע״י ועשה ופעל נעולס, רנינו משה היה שכנר מממת

מצריס. גלות מנתינת סערה הרות מן לצאת לזכות האנמה, ע״י מייס הרות להמשיך היינו להמאנת, כת להם היה דייקא אז כי
תכפרין עי״ז ר וכשפוגמין נהמורה, הוא התיים רות עיקר כי היינו גזה״ל; זה ענין ניאר א) וגפל״ה(פ, העוונות. נ דנ  המורה מן אתד נ

 והנה תייס. נהרות הוא התסרונומ כל שעיקר ותסרונומ, ייסורין עליו כאין כן וכמו תייס, נהרות ותסרון פגס ת״ו נעשה אזי
 הטומאה רות זה כנגד יש התורה, כל מכלל שנמשך דקדושה תיים הרות כנגד כן ועל כידוע, הכתירה נשכיל אלקים עשה זה לעומת זה

 פגם איזה ת״ו נעשה שעי״ז המורה, מצוות על מ״ו ישראל שעונרין ממה הוא יניקתו וכל הקדושה, מן ממש להיפוך שהוא סערה רות
 דנוק שהוא הצדיק כן ועל עשיו. אלופי נתינת שהוא סערה להרות יניקה לו יש הזה ומסרון ומהפגס דקדושה, מייס נהרות ומסרון

המסרונות שעיקר נו, ודנוקיס אליו הנלווים של המסרונות כל להשלים מייס רות להמשיך כת לו שיש עד כך, כל כשלימות נהמורה
עוונם שמכפר מונן ממילא מסרונס, ולהשלים זאת לתקן כת לו יש והצדיק כנ״ל, מייס הרות אצלם ונמסר נפגס שעי״ז מעוונות נמשכו

 אצל מייס הרות להיות כניכול עצמו שמצמצם ימנרך, הנורא ותנינות רתמנות מגודל הוא ונאמת יכפרנה׳. תכם ׳ואיש כנתינת ג״כ,
והיניקה הכת נמנטל ממילא ואז ת״ו, ישראל עוונות ע״י מיים נהרות שנפגמו הפגמים כל להשלים יכולין שהם עד כזה, נאופן הצדיקים

כנתינת ג״כ עוונם מכפר כי ופשע', עוון נושא לאלפים מסד 'נוצר נתינת שזה התסרון, ונממלא הפגם שנממקן מאתר עשיו, אלופי של
של כת שיש הראהו ממגי, ׳הרף ל״נ כרכות רש״י (ועיין כג״ל. יכפרנה׳ מכס ׳ואיש מפילה׳). ע״י לממול משה) נידו(

חנחל ילקוט
פי;פ שהוא הרע אפיזפ שמשם שנלג, ס הנאפז הרע ג שכשס״ה נהדמי
פעשה לא השש״ה על העוכרין כל של הענירופ כל נמשכין שמשם גידין,

אדוס, הוא דעשיו מסמרא הס כי העכו״ס, אפיזפ עיקר ומשס פ״ו,
 שמשם גידין, השש״ה של הרעים הדמים פוקף שם על אדמוני, שהוא

 הס באמפ ישראל כן ועל בו. הכלולים העכו״ס כל אפיזפ ומשם אפיזפו
 רק נמשך פ״ו ישראל של העוונופ כל אך כנ״ל, מעוון לגמרי רפוקיס
 כי ממעשיהם', וילמדו בגויים ׳ויפערבו בבפינפ העכו״ס, מאפיזפ
ימין. בפי;פ שהם עשה מצוופ רמ״פ בבפינפ בימין, אפוזיס ישראל

ד ס ח עשו. אלופי בחינת וממתיק נוצר דקדושה, הרג בחינת ש
ק שישראל ידוע זה כי א): ג, גסך יין (יו״ד גליקו״ה וניוג פי  א

 ימין, בבפינפ הוא ישראל אפיזפ עיקר כי בשמאלא. ועכו״ס בימינא
 מצוופ רמ״פ בפינפ הפסד, איש אברהם בפינפ שהוא פשד, בבפינפ

 גידין, בשש״ה הנאפזין הרעים מהדמיס הבאין מעבירופ אבל עשה,
 מנינא (בליקוטי אפר במקום ז״ל רבינו שאמר כמו לגמרי, ישראל רפוקיס

 אפיזפן העכו״ס אבל לגמרי. מעבירופ רפוקיס בשורשן שישראל 0 שימן
השמאל שבפלל הדס בפינפ שהוא בשמאל, הנאפז בהרע היינו בשמאל,

ערכים
וכינויים

חסד נוצר
 וטוב רחמים מלא השייית

 לצדיקים אף ומאריך לכל
 נקודה ומוצא ולרשעים,

 בפושעי אפילו טובה
 חםד ׳נצר בחי׳ וזהו ישראל.

 החםד, שבחינת לאלפים׳,
 מטה ית׳ שהוא מה דהיינו
 זכות לכף ודן חםד כלפי

 נוצר טובה, נקודה ומוצא
 היינו לאלפים, וממתיק

 אלפים זה כנגד שיש אע״פ
 אותו שפגם פגמים ורבבות
 הטוב מעט אעפ״כ האדם,

 דוחה החםד ע״י שמוצא
 ופשע׳ עון ׳נשא ועי״ז הכל,

ג). א, הבוקר השכמת (ליקו״ה

 דא״א דדיקנא שמיני נזזל
 אותיות חםד׳ ׳נוצר הנקרא
נא.). דף דוד (חסדי׳רצון׳

 חםד׳, ו׳רב חםד׳, ׳נוצר יש
 קדם׳. ו׳ימי עולם׳ ׳ימי ויש

 עולם, ימי הוא חםד ונוצר
 קדם. ימי הוא חםד ורב

 מידתו הוא אברהם וידוע,
 נוצר שהוא החםד מידת
 תמיד ובהשתדלותו חםד,

 מעורר היה החםד, במידת
 חםד, הרב שלו חםד במידת
 הנקרא הגדול החםד שהוא

 אפרים מחנה (דגל קדם ימי

לו). לו פ׳

 חםד, נקראת התורה
 על חםד ׳ותורת כמ״ש

 כל הזה, ובזמן לשונה׳.
 בתורה ועמלינו יגיעותינו
 הכנה רק הוא ומצוות,

 האור לעתיד לקבל שנוכל
 פנימיות עיקר שהוא הגדול,

 חםד ׳נצר וזשה״כ התורה.
 שהקב״ה פירוש לאלפים׳,

 התורה ומשמר ׳נוצר׳
 ׳לאלפים׳, ׳חםד׳ שנקראת

 המשיח ימות לאלפיים היינו
 פנימיות יתגלה שאז ט.), (ע״ז

תוהחכמה התורה  כי פ׳ עין (ב

תשא).

 מישראל איש כל צריך
 בכל עצמו את ולייגע להבין

 ומצוות, בתורה יגיעות מיני
 לעתיד מוכן כלי שיהיה כדי

 והתורה החכמה אור לקבל
 דהע״ה וגם הפנימית.

 ל׳ה״, ח׳כתה ׳נ׳פשנו התפלל
 ׳נ׳וצר של ר״ת כמו ר״ת

 פירוש ל׳אלפים׳, ח׳םד
 חםד לתורת לזכות שהתפלל

 עין (בת לעתיד נצורה שהוא

תשא). כי פ׳

 התחתונים מעשי כשאין
 כדי בהם שיהיה גורמין

 השפעה מלעילא להשפיע
אז העולמות, לכל הצריכה

 אז היה לא שעדיין כן, היה ג״כ העולם בבריאת הקדום שהרצון רצו״ן, אותיות ונוצ״ר עתה. לעת זה בשביל עמהם ומתחםד אח״כ, שיעשו הטוב בנ״י מעשה על ומצפה וממתין חםד׳, ׳נוצר מידת השי״ת מעורר העולם, הוויות יתבטל שלא כדי
 והנה, חכמה. תלוי בו חםד׳ ׳נוצר נזזל האזינו). פ׳ ושמש (מאורזמן לאחר להיות העתידים ישראל של הטובים במעשיהם לו שיהיה השעשועים ע״י וביה מיניה מ״ן העליון המאציל והעלה העולם, בריאת השפעת לגרום מ״ן שיעורר מי

 אור בא יום שבכל בראשית׳, מעשה יום בכל בטובו ׳המחדש םוד וזה מידות. י״ג כל כולל שהמזל ה׳רחמים, מ׳ידות ע׳שרה ש׳לוש ר״ת מעש״ה ה׳דיקנא, ש׳ל ע׳ליון מ׳זל ר״ת מעש״ה וכן אותיות, וד׳ מעש״ה גימט׳ הכולל עם חם״ד נוצ״ר
 שופע הלז שמזל עשית׳, בחכמה ׳כלם מעשה, בחי׳ שהוא חםד׳ ׳נוצר םוד וגדלו גבהו מה ה״, מעשיך רבו ׳מה וזהו הראשית. בתוך שהוא מעשה בראשית׳, ׳מעשה וזהו ראשית׳, ׳דאקרי חכמה שהוא הראשית בתוך שהוא חםד נוצר ממזל

 שנא׳ לישראל, והרבבות האלפים ולעתיד לישראל, והרבבות לעשיו אלפים היו מתחילה במדרש, אכזר מעשה). (קה״י,ב׳ונקה׳ תלוי ו׳נשמע׳ חכמה, בא שממנו חםד בנוצר תלוי ד׳מעשה׳ לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו םוד וזה בחכמה.
 שעושה לאוהביו׳, לאלפים חםד ׳ועשה םוד וזה חםד, בחי׳ יהיה אלפים שגם לאלפים, שיהיה החםד ושומר נוצר שמו ית׳ שהוא לאלפים׳, חםד ׳נצר םוד וזה לשורשן, ויתעלו ג״כ הגבורות יומתקו שלעתיד ישראל׳, אלפי רבבות ה׳ ׳שובה

ת אלף). (קה״י,לאוהביו חםד בחי׳ אלפים גם ו נ ו  בשבט ׳ופקדתי שנא׳ עוון, בלא ייםורין ׳אין רז״ל שאמרו כמו מעוונות, באה החולאת עיקר כי החולאת, בחי׳ וזה מעשיהם׳, במחשך ׳והיה כמ״ש חושך, בחי׳ הם העוונות טבע עו
 עצמו הוא העוון עוון). אור, (מאוריהשכינה באחורי החיצונים, אחיזת עזם כי דאדנ״י, אחוריים גימט׳ עון לו:). (יומאהשגגות אלו חטאתם׳ ׳לכל המרדים, אלו ׳פשעים׳ הזדונות, אלו יעוונותי ו). ח, ח״ב (ליקו״מעונם״ ובנגעים פשעם

ד). א, ישעיה (מלבי״םעליהם במצוה או במצוה לכפור בטענות מנצח ששכלו ע״י במזיד, דרכיו שמעוות והוא ועיוות, עיווה מענין נגזר עוון יט). כב, מל״א (מלבי״םחטאו ביד החוטא את המעניש והוא ומשטין, היורד

ד). ח, ליקו״ט (קיצוריכפרנה׳ חכם ׳ואיש כמ״ש כנ״ל, החיסרון להשלים חיים הרוח ממנו ממשיכין שעי״ז אנחה, ע״י עוונות מכפר האמיתי הצדיקותושיה עצה



ערכים
וכינויים

ארמייע יסודות ד
 מארבעה נתהוה האדם
 עפר. מים, רוח, אש, יסודות,

 יסודות הארבעה אלו וכל
 הפשוט, מיסוד נמשכין

 בחי׳ הצדיק, בחי׳ שהוא
 (ליקו״מ עולם יסוד צדיק

סו). ח״ב

 נקראים יסודות הארבעה
 אדם כל וצריך עבדים,
 כל ולזכך ולטהר לקדש

 שייצא עד יסודות הארבעה
 והמידות התאוות מכל

 יוצא ואז מהם הנמשכין
 (ליקו״ה לחרות מעבדות

).1 ד, מהיתומים חוב גביית

 הם העליונים העולמות
 יסודות, הארבעה בבחינת

 אותיות ארבע בחי׳ שהם
ג). ד, מצרנות (ליקו״ההשם

 כנגד הם דגלים ארבעה
 שכינה מחנות וד׳ יסודות ד׳

 המרכבה, הנושאות חיות וד׳
 נאמר, למעלה עוד וכשנעלה

 מידות ד׳ כנגד אלו כל כי
 גבורה, חסד, בהקב״ה, שיש

 (רקאנאטי מלכות תפארת,

ב). ב, במדבר

 קיום הם יסודות ארבעה
 (רבינו ועמידתו מורכב כל

יב). ל, דברים בחיי

 לברוא ה׳ במחשבת עלה
 התחתונים, מן האדם את

 ארמ״ע, יסודות, ד׳ שהם
 שיימשך לו בהכרח ויצטרך

 ויעבוד בטבעו אחריהם
 בו ולתת בוראו, רצון

 מכת אצולה טהורה נשמה
 טהור, ממקום המלאכים

 להידבק משתוקקת והיא
 אשר במקום ולחזור ביוצרה

 בחכמתה והיא חוצבה, משם
 אחריה היסודות תמשיך
 ירשיעו ואם קונם, לעבודת
 היא וזו למוטב, תחזירם
 ה׳, נגד הגדולה העבודה
 ושב שחטא בעצמו כשמכיר

 מקובצת (שיטה הרעה מדרכו

לט:). נדרים

 הם גופניים יסודות די
 נוצרו שמהם שורשים

 וכמו״כ הגוף, איברי התרי״ג
 הם האלו יסודות הד׳ נפשות
 טובות מידות לכל יסודות
 באמצעותם אשר ורעות,
 התורה יתבטלו או יקיימו

 מד׳ תרי״ג שהם והמצוות
 קדושה (שערי הוי״ה אותיות

ב). ח״א

 בכל הם יסודות ארבעה
 עשייה בעולם רק עולמות,

 ביצירה ולמעלה גשמיים הם
כד). ה׳ בית (של״הרוחניים

חכמה מקורמוהד׳ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלנד

ותושיה עצה

ר ו ס ת א רו תג ה  ל
 אם כי וחולקים ברשעים

 גמור, צדיק שהוא מי
 הפריש שכבר דהיינו
 הרע כל לגמרי וגירש

 יםודות הארבעה כל של
 עד המידות, כלל שהם

 לו יארע שלא שבטוח
 עבירה. מכשול שום

 הנלווים וכל כזה וצדיק
 יכולים דייקא הם אליו

ברשעים להתגרות
ה). ח, ליקו״ט (קיצור

ת אף תגרו ה שעים ל  נקודה גזה גיאר וגגיאה״ל(רז) אפשר. אי בר

 לכאורה כי קצת, נזה להתפלא יש וז״ל; המאמר, להגנה יקודיה
 הקדושים, מרנומיגו החיים רוח להמשיך ניכולתינו שיש מאחר

 [שמהם החטאים וגס כלל, חסרון שוס לנו יהיה שלא עד
 עי״ז, יתכפרו כמונ״פ] החסרונות

 נהרשע, כלל להתגרות לנו למה
 לו יש שהרשע כלל לנו איכפת ומה
 מנואר ואדרנא, טונ, כל ג״כ

 לא אם שגם הקדושיש מדנריו
 לשונאיו השי״ח משלש אישו, נתגרה

 עי״ז ולהשמידו להאנידו פניו אל
 מרנרניהס, שמקנליס נעצמו הטונ
 להתגרות עצה כלל ננקש למה ועתה

 ואולש מיד. ולהשמידו הרשע עש
 'זה להכלל לנננו את נשים אש

 (היינו נהקדמה הנזכר זה׳ לעומת

 ונתכונן ננין העיון), כללי מה״י ו' כלל
 ע״י הוא העוונות שכפרת שאע״פ
 הרנ ע״י והעיקר דקדושה, הרנרני
 נקודת לעצש כעלייתו הנ״ל העליון

 כמאמר (לקמן כנ״ל ה׳ כיח עדן,

 לפרי הקליפה כהקדש אכל ז׳), כאוס
א מוהרנ״ת: דפום ̂ כל [עם עמלק רבא זה כנגד עומד ״ ע  י

 הרב מזה ולהרסיק לרסק כנ״ל], מאיתו המקבלים רברביא
 ואסד אסד בכל מתגבר שממילא עד אליו, הנלווים וכל דקדושה

 בחטאים עמל״ק), (ס״ת היום״ כל׳ רע׳ ׳רק׳ הלב מחשבת יצר
 היה ואס ליום. מיום חסרונותיהם נתחדשיס שמהם ועוונות

 נחרמיס היו כבר ולמחותו, ולהחרימו איתו להתגרות ביכולתינו
 כלל, יחטאו שלא החטאים כל ישראל מנפשות עי״ז ונתבטליס

 לא ו׳חוטאיס׳ וכו״, החנןאיס את והחרמת ׳לך הכתוב [כלשון
 שם וכו׳/ לירד מוכרח ׳הוא ד״ה בנח״נ זו אות לקמן עוד ועי׳ כתיב].

 שם וכו/ ודשאין ׳עשבין ד״ה ז׳ אות בנח״נ וכן זה, ענין הנחל מי מבאר
נוסף. בתירק זו שאלה ביאה״ל מיישב

 הדברים כל :0 ג, פסח (או״ח בליקו״ה וכתב יסודות. ד יש כי
רוח, מיס, אש, שהם יסודות, מארבעה כלולים שבעולם

 עם יסודות, הארבעה כל ודבר דבר בכל נראה שאין ואע״פ עפר.
 כלול האדם וגס כידוע. מכולם כלול שבעולם דבר כל זה כל

 המבאר וכו״, גמור ׳והצדיק ד״ה בילקוה״נ להלן ועי׳ יסודות. מארבעה
והשתלשלותם. היסודות ד׳ ענין את ביסודיות

שם ולמעלד! שר ם ב ת ד ה תיו  בליקו״מ(ח״ב, ואיתא הויייה. או

 למטה אך פשוט, אחדות הוא יתברך שמו סז):
 אחד שמו כי יסודות. הארבעה בחינת יתברך משמו משתלשל

נשתלשל למטה כן ועל השס, אותיות ארבע בחינת הוא יתברך

‘הנחל יליקום
ך ר ^ ת ה! ם. ת1ל שעי  רוצה כשהאדם מובא: ח) (שיעורים, נועם דרכי ובספר בר

 מתחיל הוא באמת, כשר איש להיות הקדושה, אל להיכנס
 זה לעומת וזה שלו, מהירידות הוא חיותס כל כי הסט״א, עם מלחמה

 העוון וכפרת בו, לוחם שהנחש הוא האדם מציאות וכל אלקים, עשה
 להתגרות הנקרא הוא באמת כשר איש ולהיות עלייה. לצורך ירידה הוא

 הש״מ, משיני מהקליפות, אותנו להוציא רוצה שרביה״ק היינו ברשעים,
 וללמוד השכינה ולהעלות חצות לקום ה/ בעבודת ולהכניסו אדם לקחת

 הש״מ עם ממש נלחם הוא בזה הרי יום, בכל בתשובה ולשוב לשמה,
 ברשע, ההתגרות מהו שנבין כדי בעולם רשעים שיהיו עשה ה׳ וחיילותיו.

 התאוות האדם, אצל רשעים יש כן כמו היהדות. כל את לקלקל שרוצה
כבמצרים. בהם בלוע שהאדם

ל ב ל ע כל וביטל גרש ש ר  רביז״ל מעלת גבי (רלד) בחיי״מ ומובא שלו. ה
הביטול, בתכלית לגמרי רעות ומידות תאוות שבירת לענין בזה״ל:

 ששיברו צדיקים שיש ז״ל רבינו אמר לזה, שזכה עצמו את שהתפאר
 נשאר אך העור שמעבד ואע״פ אותו שמעבדין עור כמו הוא אך התאוות,

 עדיין אבל התאוות ששיברו שיש הנמשל, כן כמו טוב. שאינו ריח קצת בו
אמר גס במקצת. אחריהם כרוכים התאוות ועדיין מהם, שמץ קצת נשאר

 החיים רוח ממשיך כשמתאנח, והנה זז
 אותו. ומשלים עליו שמתאנח החסרון אל
 כי אפשר, אי ברשעים להתגרות אך

 וממשיך מתאנח, והוא בהרשע, כשמתגרה
 גרול שלו והרוח רקליפה, שלו מהרב הרוח

 כנ״ל, בהם יפיח צורריו כל וע״ב בשעתו,*)
 יכול ארם כל לאו וע״ב ח״ו. לו להזיק ויוכל

 צריק שהוא מי לא אם ברשעים, להתגרות
 בבחינת כשהוא הוא גמור וצריק גמור.

 דהיינו און, כל לצדיק יאונה לא יג) (משלי
 שבטוח עד שלו, הרע כל וביטל גרש שכבר

עבירה: מכשול שום לו יארע שלא

 מים, רוח, אש, יסודות, ד׳ יש כי וזזענין,
הוי״ה, אותיות ד׳ הם בשרשם ולמעלה עפר.

א אונה ל  לצדיק יאנה לא כא): כמשלי(יג, כדכפיג און. כל לצדיק י
לא לצדיק. י^נה לא (שם): ופירש״י רע: מלאו• ורשעים און כל

(שם): יונה רבינו פירש ועוד דעת. בלי עבירה לו תזדמן לא יארע,

 גס השגיאות, מן הצדיק את שומר השי״ת און. כל לצדיק י^נה לא
 כאשר יצרו, על להתגבר יעזרהו

 שומר ׳אדם לח) (יומא ז״ל אמרו
עס העבירה מן עצמו את  פ

 ואילך מכאן ושניה, ראשונה
ב) (שמו״א שנאמר שומרו, הקב״ה

 מלאו ורשעים ישמר״. חסידיו ׳רגלי
 אין ופשעים עוונות הס מלאים רע.

ד) (אבות ז״ל שאמרו כמו מספר,
 עוד ואמרו עבירה׳, גוררת ׳עבירה

 עבירה אדס שעבר ׳כיוון פו) (יומא
 וכן כהיתר׳. לו נעשית בה, ושנה
 אס טז): טו, (בראשית באוה״ח בזה ביאר
 קצת בידו יש עדיין הרשע, יהיה
 זכויות שרובו צדיק ויבוא זכות,

לאבדו, בצדיק כח אין בו, להתגרות
 זכות להשתלם לרשע יש עדיין כי

 והרשע הזה, בעולם לו הנשאר
ביד שיש להיות מהצדיק, יתנקם
 צדיק שאינו מהתיעוב, הצדיק

 מהטוב, חלק לרשע שישאר הגס גמור, צדיק כשיהיה אבל גמור.
 תתחר אל והכתיב שארז״ל ׳וזה ד״ה לקמן, במקו״ח ועי׳ כלילתו. יופקע

זה. פס׳ על ע״ב) (ז בברכות הגמ׳ בדברי וכו״, במרעים

ת ד הם בשרשם ולמעלה ארמייע יסודות ד יש תיו הויייה. או
ארבע ע״ב): סח כב, (תיקון בתיקו״ז וכדאיתא  דגופא יסודין ̂י

 בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא ׳כל איהו ודא הוי״ה, שריא בהון
 דע יח): (הקדמה הגלגולים בשער וכתב מג). (ישעיה עשיתיו׳ אף יצרתיו

 מיס, רוח, אש, תיבות, ראשי ארמ״ע, וסימנם הס, יסודות ד׳ כי
 ריש בזהר כמבואר ההוי״ה, אותיות ארבע עצמם הס והס עפר.

 אותיות בארבע רמוזים שהם אלו יסודות ומהארבעה וארא, פרשת
 וכפי זה, שבעולם הברואים כל ונבראו נתהוו מהס ההוי״ה,

 השינוי היה כך היסודות, שאר על ההוא בנברא שנתגבר היסוד
 ההוי״ה אותיות ד׳ כי ידעת, ואמנם זולתו. אל ההוא הנברא שמן

 ומתרבים הולכים זה דרך ועל צירופים, בי״ב מצטרפים
 אל וממספר מדריגה אל ממדריגה מזה זה משונים הצירופים,

 הנקודות ידי על צירופים, ריבוא שישים מספר שהס עד מספר,
 בחינותיהם יש הנזכר, ריבוא שישים הצירופים ומן כנודע. שבהם

 היסודות בארבע כח היה כן ועל היסודות, בארבע במספרם
 מבחי׳ וכולם קץ, לאין מזה זה משונים נבראים ולהוליד להרכיב

א׳. פרק מב שער ע״ח ועיין בלבד, היסודות ארבע

חכמה מילואי
ת די יש דו סו  הוא כריך י״קודשא ע״ב): כג (וארא, בזהר איתא ארמייע. י

 ליה ואתקין דיליה כדיוקנא נש לכר ליה עכד עלמא, כרא כד
 אדם, אתכרי כד דהא כאורחוי. ויהך כאורייתא דישתדל כגין כתיקונוי,

 כההוא אתחכרו דעלמא שטרי וארכע אתתקן, דלתתא דמקדשא מעפרא
 כארכע אתחכרו דעלמא שטרין ארכע ואינון מקדשא׳, ׳כי דאקרי אתר

 ואתחכרו ועפר, מיס ורוח אש תתאה, דעלמא ישודין דאינון שטרין
 כריך קודשא מינייהו ואתקין דעלמא, ישודין כארכע אילין שטרין ארכע

 עלמין, מתרין אתחכר גופא והאי עילאה. כתיקונא גופא חד הוא
דלעילא. ומעלמא תתאה דא מעלמא

ת די יש דו סו ע י למטה וכוי ארמיי ם ו ם ה רבי ב מעו  בשערי וכתב ורע. טו
 תערוכת גרס ורע׳, ׳טוכ הדעת נעץ חטא כאשר א): שער קדושה(ח״א,

 גוף כי ונמצא ורע. מטוכ כלול שאינו דכר לך ואין העולמות, ככל הזה
 ורע, טוכ כלולים הס והנה התחתונים, היסודות מארכעה הנוצר האדם

 אמנם עפר, מיס רוח אש יסודות, שכארכעה הטוכ מן נוצר האדם וגוף
 והאדומה והשחורה הלכנה שהם מרות, ארכע כגוף נוצרו שכהס הרע מן

 הטוכ כחינת על שכהן הרע מכחינת מהם איזה תתגכר וכאשר והירוקה,
לגוף תמית כיותר, תתגכר ואס האדם, על ונגעים חולאים כאיס שכהן,

המתרגם

ת בארבעה דו סו  י
 השס בהס שורה הגוף

 הכתוב סוד וזהו הוי״ה,
א ׳כל קר  בשמי הנ

 יצרתיו בראתיו ולכבודי
עשיתיו׳. אף

״  הקב״ה ברא כאשר י
 הוא אזי העולם, את

שה ם את ע ד א  ה
 אותו ותיקן שלו בדיוקן

 כדי זאת כל בתיקוניו,
 בתורה האדם שיעסוק

 שכאשר בדרכיו. וילך
 נתקן הוא האדם, נברא

 המקדש מעפר ונבנה
 צדדי וארבעת שלמטה,

 באותו התתברו העולם
ם  ׳בית הנקרא המקו

, ש׳ ד ק מ רו ה תב ת ה  ו
ת אלו  צדדי ארבע

 צדדים בארבעה העולם
דות שהם אתרים סו  י
 שהם התתתון, העולם

 ועפר, מיס ורות אש
 הארבעה אלו והתתברו

 יסודות בארבעת צדדים
 התקין ומהם העולם,
 בתיקון אתד גוף הקב״ה
 הוא הגוף וזה עליון.

 העולמות, משני התתבר
 התתתון הזה מהעולם

העליון. ומהעולם

תפלה ואני

 /דעת אתה אלהים, יי
 וחלישותינו שפלותנו

 ירךנו אשר הזאת, בעת
 יד אזלת ״כי מטה. מטה

 כי ועזוב״. עצור ואפס
 ויום יום ובכל כחנו. סר

 מא־ד עלינו מתגברים
 ואחד אחד כל על מאד

 מעבוךתיף לרחקנו
ושלום, חם באמת,

 החיים מן ולגךשנו
ם, חלילה. האמתיי

 בצרותינו לנו די ולא
 לנו שיש ועמלנו וךחקנו

 שתאוות מה מעצמנו,
 הרעים ומדותיו הגוף

 בכל עלינו מתגברים
 עד שעה, ובכל יום

הסבל״, כח ״כשל אשר
תינו כי  לא בעוונו

 האורח לגרש השתדלנו
נעשה, אשר עד מקלבנו

 בעל הוא כאלו ח״ו,
 תש אשר עד הבית.

מא־ד, ןדנו ומטה כחנו
 כי זה, בכל לנו די ולא
 קמים רבים עוד אם

 מה יי מאד. רבים עלינ/
 לפניף כאשר צרינו, רבו

 וכמה כמה הכל, נגלה
 ומקטתים שונאים מיני

 בכל עלינו שעוטרים
 הן למעלה הן עת,

 הגרילו אשר למטה,
 ניאריכו בפיהם, עלינו
 עלינו פצו לשונם, עלינו
בלענו, אמרו פיהם

 לבלענו חפצים כי
 מרא ושלום, חם חנם,

 רחמן כלא, דעלמא
רחמים מלא אמתי,

 בנו שאין יודע אתה כי מדותיף, על רחמיף ויגלו עלינו, רחמיף נא יהמו ממנו״. צריק רשע בבלע תחריש בוגרים תביט ׳^מה שעה. ובכל יום בכל עלינו עומרים ומי מי /דעת אתה עצומים, וחסרים רבים
ח). (ליקו״ת אריות בפי לעמד כמונו בח חלושי יוכלו ואיף היום, כמונו מא־ד ונדוש נלפס נמאם, תולעת על תרחם לא ולמה כלם. נגד כי אף וברוחניות, בגשמיות לנו שיש משונאינו אחד נגד לעמד כח

 כך אותו, ומהפכין העור שמעבדין כמו מתאוות הגוף לנקות שצריכין כבר
 שוס בו נמצא ולא רעות, והמידות התאוות מכל לגמרי נקי שהוא ולראות להופכו יכולין יהיו שממש עד מתאוות, לגמרי ומעובד נקי הגוף שיהיה צריך
 משוס כלל שמץ שוס בו נשאר ולא רעות, והמידות התאוות מכל לגמרי לגמרי מופשט היה ז״ל ורבינו שבעולם. רעה ומידה תאווה משוס כלל וריח שמץ

 ממעלה לעלות זכה אח״כ אך לא״י, שנסע קודם זמן והרבה גבוהות, בהשגות לילך שהתחיל קודם בילדותו זכה זה וכל בעולם. תאווה ושום רעה מידה
כלל. מזה לדבר אפשר שאי עליונה למדריגה שזכה, למה וזכה שעלה למקום שעלה עד למדריגה, וממדריגה למעלה



ם תרג מ ה

 הנשמה חלק כדוגמת
 את גס הקב״ה ברא כן

ף, נו הגו היי  שהוא ד
 מארבעת הגוף את ברא

ת דו סו ח אש הי  ורו
 כעין שהס ומיס, ועפר

 הנשמה, חלקי ארבעת
 לנשמה, נשמה שהס

 ונפש. ורוח, ונשמה,
 בחינת זה המיס ויסוד
ס ענין וזהו זכר,  המי

 הקדושה, של המתוקיס
ס כנגד  ענין את יש ו
ס י מ ס ה י ר ר א מ  ה

 הרע היצר מצד שהס
הסטרא  וכן אחרא. ו

 שיש האש, ביסוד הוא
 הקדושה מצד שהיא אש

 נקיבה, בחינת שהיא
כנגדה  האש את יש ו
 זרה, אש שהיא הנכרית,

 הזו הזרה האש שעל
 עת בכל יבוא ׳ואל כתוב

 שאש כיון הקודש׳, אל
 הנקיבה מצד היא זו

ה של פ קלי  והיצר ה
 ביסוד הוא וכן הרע.

 ענין את שיש הרוח,
 שהוא הקדושה של הרוח

ה זכר, בחינת ד כנג  ו
 של הרוח ענין את יש

 היצר מצד שזה הטומאה
 אחרא, והסטרא הרע

 הרוח באותה שנאמר
 משורש ׳כי הטומאה של

צפע׳. יצא נחש

נהנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ה ט מ ל לו גזהר וכדאיפא ורע. טוב מעורבים הם ו ר(  פ לך, פפ״

 אש יסודות מארנעא גופא, נרא דא נדוגמא“י ע״א):
 ורוח, נשמה, לנשממא, נשממא דהוא, כגווגא ומיס, ועפר ורוח

 מיס ואיח דקדושה, רנמירןן מיס הוא ודא דכר, דא מיס ונפש.
 איח הרע. יצר דאינו! המארריס,

 אשא ואיח נוקנא, קדישא אשא
 ׳ואל נחיג דא ועל זרה, אש נוכראה,

ל ינוא דאיהי הקודש', אל עח ננ

ורע. טוב מעורבים הם ולמטה
 הרע והפריש שהבדיל גמור והצדיק

 לו נשאר שלא עד לגמרי, הטוב מן
 וכשהוא כידוע, המרות כלל שהם הנ״ל, יםודות מד׳ מאחד רע שום

 ההכרח רשע כל כי והענין, ברשעים. להתגרות מותר זו, בבחינה
החםרון. להשלים שלו הרוח שם דרך שיקבל צינור, לו שיהיה

 מארנע משחלשל ומחחילה יסודוח. הארנעה נחינח יחנרך משמו
 משחלשל ואח״נ עין', ונח דעינא גווני! 'חלח נחינח השס אוחיוח

 עולם', יסוד ׳צדיק לנחינח משחלשל ומקודס יסודוח. לארנעה
 שנת נליקו״ה(או״ח עוד ונהג יסודוח. הארנעה כל נמשכי! שממנו

ס ה', משס כי טס: ד,  נמשך מן
העוונות, לכל וכפרה וסליחה מחילה
למע! חמאוחינו על 'וכפר כמ״ש
 מוני כל אעניר 'אני וכמ״ש שמך',

לפניך', ה׳ נשס וקראתי פניך על
 את ׳וחנותי עי״ז דייקא, ה" ׳נשס
 השלוש כל כי וכו". אחון אשר

כל שמשם רחמים, של מידות עשרה
 מ'שם הס כולם והכפרוח, הסליחוח

 שהם הנייל יסודות מד׳ וגו"• ופשע עוון נושא וכו' וחנון רחום אל ה' ה׳ ויקרא, פניו על ה׳ ויענור ה', נשס ׳ויקרא כמ״ש ה',
ת כלל מדו  כמונא מרוח, מארנע יסודות, מארנעה נמשכין ותולדותיהן רעות המידות שכל ידוע זה כי ח): (ר, נליקו״מ כדאיפא כידוע. ח

 מחי, נמשכין ותולדותיהן נמלים דנריס מצומת, נמשכין ותולדותיהן רעות תאוות מדומם, נמשכין ותולדותיהן עצנות חסידים, נמשנת
 נהמאמה). מיס אש, רוה, עפר, כנגד הס מדנר הי, צומח, שדומס, א-ה) יא, מאמר (ה״א, הכרית נספר (וראה ממדנר נמשכי! ותולדותיה! גאוה

שע כל ח ר הכר ח שם דרך שיקבל צינור לו שיהיה ה  מח״י ו׳ זלע״ז(כלל של הכלל ע״פ מ) נניאה״ל(ח, וניאר החסרון. להשלים שלו הרו

 כן שכמו מנואר, נראה זה' לעומת נכלל'זה וז״ל: כקדושה, גס כן שלו, הייס המה מקנל הוא דרכו צינור להיוה מוכרח שלרשע שכשס העיון), כללי
 נמספר אס גם כי חסרונותיו. להשלמת חייס הרוח את מהרנ לו המשפיע מיוחד, צינור להרנ הנלווים מישראל אחד לכל נמצא נקדושה

 צירופיהם לי״נ ונתחלקיס נפרדים עוד כנ״ל, התורה שנגן השס אותיות מד׳ היוצאות צינורות, ד׳ רק נמצאים אינם ומידותיהם יסודות הד'
וכו׳. הוי״ה צירופי עשר שניס נענין ט) כמאמר(אוח לקמן ועי׳ נפרמיות, אחד לכל ונתחלקיס שנפרדים עד ושנמיהס, נשיאיהם שני״נ

חכמה מילואי
 גס כי ונמצא ורע, טוכ עירור היה העולמות ככל כי נחנאר וככר האדס.

 שמהס רוחניס יסודות ארכע מן חוצנה הלא כי כן, היה האדס כנפש
 זה ועל הוא, כרוך הוי״ה שס אופיוח ארנע והס העליוניס, כל נוצרו
 מצד עצמו האדס נפש הנקרא וזו וגו", הרוח נאי רוחות ׳מארכע נאמר
 אדס הנקרא והוא האלקיס׳, עשה זה לעמח זה את ׳גס והנה הטור.
 ארנעה מן נגעיס, מראוח וארנעה נזיקין, אנוח ארנעה כולל נליעל,
 יצה׳׳ר, הנקרא האדס אל רעה נפש נמשכה ומשס הרעיס, יסודות

 וחולאי ונגעיס נזקין אליה ינואו הטונה, נפש על זו נפש וכשתתגנר
ר ואס הנפש, תמיתנו. יופר, פפגנ

הנחל ילקוט

ערכים
וכינויים

גמור צדיק
 ומאהבה מיראה העושה

 הרי לשמיים, ליבו ומכוון
 מגילה (רשב״א גמור צדיק זה

כה:).

 אל לרדת יוכל גמור צדיק
 ולהעלות גהינם, הנק׳ הקלי׳
 שם שנפלו נשמות משם
 שהוא גהינם של היוון בטיט
 הכוונות (שער הקלי׳ םוד

ב). אפים, נפילת דרושי

 גמור צדיק שהוא מי
 טעם טעם לא שמעולם

 הולך עליון צל והוא חטא,
 שכינה אז אשריו, בדרכיו
 דבק ממש מראשו, למעלה

 תחת רגל יד תחת ׳יד בו,
 בםוד כו״, עין תחת עין רגל
 איבר׳ מחזיק איבר ׳כל

ז). י, מאמרות עשרה (של״ה

 אינו הצדיק שמדריגת דע
 מצות בשמירת אלא תלוי
 בזה ויש בטהרה. מילה ברית

 העליונה, הכת כיתות, ב׳
 כיוםף ניםיון לידי שבאו

 צדיק נקרא וזה הצדיק
 לידי בא שלא ומי גמור,

 בריתו, ששמר אע׳׳ם ניםיון,
 גמור שאינו צדיק נקרא
מו). ד, לאברהם (חסד

 בעיניו ושפל מוכנע שיהא
 אופנים בכל פזורה ונפשו
 ובגמילות ובמצוות בתורה
 וממונו ונפשו בגופו חםדים

 ישראל בשם אז וכדומה,
 גמור צדיק הוא והרי יכונה
בא). פ׳ אלימלך (נועם

 המקשר הוא גמור צדיק
 עם עליונים עולמות

עקב). פ׳ הארץ (פריהתחתונים

ל גמור צדיק1וד בדי ה ש ש הפרי ע ו ר ב מן ה טו ד לגמרי ה  שלא ע
ר שא ד רע שום לו נ ה א ת מדי מ דו סו תר וכוי י ת מו רו תג ה  ל

ם. שעי מצרנות (חו״מ בליקו״ה מובאת והצדיק יסודות הד׳ לענין יסודית הקדמת בר
יסודות מהארבעה הוא ומלואו, העולם כל של התהוות עיקר כי ב-ג): ד,

והמזיג הרכיב ומהם יסודות הארבעה ברא השי״ת כי עפר. מיס רות אש
 כל מעורבים אשד שבכל מדבר, שי צומת דומם שהס ומלואו, העולם כל

השאר, כלולים ובו עפר בתינת הוא העיקר שבדומס רק יסודות, הארבעה
 זה כל כמובא מכולם כלול אתד כל אבל וכו׳, מיס בבתינת עיקרו והצומת

 ע״י הוא יסודות, מהארבעה שנתהוו הדברים כל קיום ועיקר בספרים.
 כי הדבר. לאותו הראוי כפי השוה, במזג ונרכבו שנתמזגו ההרכבה סדר

 בראם הנפלאה בתכמתו השי״ת רק כולם, וכן ממיס ואש ואויר, מרות מאוד משונה העפר כי מתבירו. הרבה משונה ואתד אתד כל יסודות הארבעה
 ואז שיכלו, הזמן שיגיע עד קיומם זמן כל ויתיו ויתקיימו שבעולם, הדברים כל מהס שיתהוה עד זה עס זה ולהתמזג להתערב שיוכלו כזאת בתכמה
 כותות השי״ת ברא כן ועל כידוע. הדברים כל של וההפסד והכליון המיתה בתינת עיקר שזהו למקומו, אתד כל יסודות הארבעה ומתפרדין תוזרין

 ששניהם ע״י העפר עס שייכות לו ויש ולת קר הוא לו שסמוך ומיס ויבש, קר עפר כי זה, עס זה להתמזג שיוכלו כדי יסודות הארבעה בין ממוצעים
 קיומם עיקר יסודות, מהארבעה שנתהוו שבעולם הדברים כל קיום שעיקר נמצא, בספרים. כמבואר וכו׳, ותס לת ורות ולת קר הוא מיס וכן קרים,

 הפשוט היסוד בתינת ע״י הוא ומלואו, העולם כל קיום עיקר כן על הדבר. לאותו הראוי כפי השוה, במזג ממוזגים כשהם שלהם וההרכבה התיבור ע״י
 ביניהם, שלום ועושה השוה במזג יתד וממזגס ומרכיבס מתברס והוא כולם נמשכין ממנו כי כולם, ומקיים מתיה הוא כי עולם, יסוד הצדיק שהוא
לתבר יכול הוא כן על כלל, שינוי שוס בלי הפשיטות בתכלית פשוט שהוא הפשוט, יסוד בבתינת שהוא מתמת כי כנ״ל. הדברים כל קיום עיקר שעי״ז
מאתר אעפ״כ מזה, זה מהופכים וכותותס מתבירו אתד כל מאוד משונים שהס אע״פ ביניהם, שלום ולעשות השוה במזג למזגס יתד ולכוללס כולם

 בהס מאיר הוא כן על כותותס, כל עס יסודות הארבעה כל שורש ושם שינוי, שוס בו שאין הפשוט מיסוד נמשכין המשונים כותותס כל שבאמת
מתובריס יסודות שהארבעה זמן כל כי שבעולם. הדברים כל קיום עיקר שזה השוה, במזג וממזגס ביניהם שלום עושה ועי״ז פשיטותו, כת בהס וממשיך

נפסדים מזה תבירו, על אתד יסוד ומתגבר שביניהם הסדר כשנתבלבל אבל הדבר, לאותו ותיות קיום יש אזי השוה, במזג ומתנהגים דבר באיזה יתד
 במזג מתנהגים שאין יסודות הארבעה מתלוקת ע״י בא שבאדם התולאת כל כן ועל וכנ״ל. יסודות הארבעה פירוד הוא הכליון כי ונכליס, ונתקלקליס

 שנעשה השלום ע״י הוא שבעולם, הדברים כל קיום שעיקר נמצא ז״ל. אדמו״ר בדברי מזה וכמובא כידוע, תבירו על אתד יסוד ומתגבר ת״ו, השוה
 כי השלום׳. אלא לישראל ברכה מתזיק כלי הקב״ה מצא ׳לא כן ועל וכנ״ל, הפשוט יסוד בתינת שהוא שלום, ברית בתינת שהוא עולם יסוד הצדיק ע״י

 תוץ יוצא אתד ואין השוה במזג היסודות שמתנהגים ע״י דהיינו השלום, ע״י הוא יסודות מארבעה שנתהוו הדברים כל קיום עיקר בגשמיות אפילו
 הנמשכין המידות לענין ברותניות שכן מכל כנ״ל, השלום עיקר ידו שעל וכו׳ עולם יסוד הצדיק ע״י נעשה וזה תבירו, נגד מתגבר ואינו לגבולו

 להתנהג איך לידע אפשר אי שבוודאי הרע, ולבער ממנה הטוב לברר מידה בכל להתנהג איך לידע וצריכין מכולם, כלולה מידה וכל יסודות, מהארבעה
 שכלולה אורייתא׳, דא ה׳גן, את משקה שהוא וכו״, מעדן היוצא ה׳נהר בתינת שהוא הפשוט, יסוד בתינת שהוא האמת הצדיק ע״י אס כי המידות בכל

יסוד הצדיק ע״י אס כי שבעולם, הדברים כל ותיות תיינו היא אשר התורה כל כלל שהס המידות, בכל להתנהג איך לידע אפשר שאי המידות, מכל
מהס הטוב ומידה מידה מכל לברר ביניהם, שלום ולעשות ולתברס למזגס יודע שהוא יסודות, מארבעה הנמשכין המידות כל יהוד שהוא עולם,

 מארבעה שכלולים העולמות כל של התיות עיקר שזה התורה, ע״פ אמיתיים תייס ויתיה שיתקיים באופן ובזמנו, בעמו הכל השוה במזג בהס ולהתנהג
 (אצילות אבי״ע עולמות שארבעה בכתבים כמובא השס, אותיות ארבע במינת שהס יסודות, הארבעה בבתינת הס העליונים העולמות גס כי יסודות.
 השי״ת לפני הרבה ולהתתנן ולהתפלל לבקש צריכין כן על עי״ש. השם, אותיות ארבע ששורשס יסודות הארבעה שורש בתינת הס עשייה) יצירה בריאה
הבית שינהיג כדי הבית, בעל בתינת בית, ראש דהיינו ראש, לו כשיש קיומו שעיקר בית, כמו הוא בכלל העולם כי האמיתי, בית להראש להתקרב שנזכה

וצריך בית, במינת קטן, עולם במינת הוא בפרטיות אדס כל וכן בו. אשר וכל הבית תיקון על ולהשגית הראוי מקומו על הכל לסדר כראו; בו אשר וכל
 הכל ולסדר להנהיג המידות, כל שמהם יסודות הארבעה כל להנהיג שידע וברותניות, בגשמיות כראוי אותו שינהיג הבית, בעל בתינת ראש לו שיהיה
 כשתולקין בפרט מאוד, המתלוקת שנאוי כן ועל וכנ״ל. הכל מתקיימים עי״ז אשר שיינו, היא אשר התורה ע״פ הכל שיתנהג באופן השוה, במזג כראוי

 ע״י שביניהם השלום נתקלקל כי יסודות, הארבעה בין פירוד נעשה כן תבירו, עס אתד שתולק המתלוקת כפי כי הדור, וכשרי האמת צדיק על ת״ו
 יסודות הארבעה מכל כלול אדס שכל אע״פ פרטי, וביסוד מיותדת ובמידה מיותד באות אשיזה לו יש ואדם אדס כל כי אדס. בני בין משלוקת שנתעורר

 בשינת שבירו כנגד זה כי ובמידותיהם, אדס בני בטבעי גדולים שינויים יש כן ועל מיושדת, ובמידה פרטי ביסוד אתיזמו עיקר אעפ״כ המידות, ומכל
 ת״ו כשנתעורר אבל אשר), במקום ז״ל אדמו״ר (כמ״ש הפכים שני בין הוא השלום עיקר כי ביניהם, שלום שיהיה וצריכין כנגדו, מיס בתינת ותבירו אש,

 התולאת וכל התורבנות כל ת״ו באין מזה היסודות, בין מתלוקת וכשנעשה בהס, נאתזין שהס היסודות בשורשי מתלוקת נתעורר אזי ביניהם, מתלוקת
וכל לזה זה מצירים הס אזי ת״ו, השוה במזג מתנהגין יסודות הארבעה כשאין כי ת״ו, יסודות הארבעה פירוד כפי הכל כי ליצלן, רתמנא וכו׳ ת״ו

ת״ו. הצרות וכל התורבנות כל ומזה השאר, וכן האש נגד והמיס המיס כנגד האש מתגבר כי לשבירו, מיצר נעשה ואתד אתד
עליו שתשרה הכנה חסדו

 צינור, נקרא יסוד סתם ויחי). פ׳ קודש (זרעישראל לכללות חסד ממשיך שעי׳׳ז חס׳׳ד, גימט׳ ו׳ אות פעמים י׳׳ב והנה המידות. כל וכדומה תחטאו׳, ואל ׳רגזו ומקיים יצרו על מתגבר אין אם ושונאיו, העולם האומות על גבורה מידת וכן עליון, חםד
 כמה לה יש וםפירה םפירה שכל הצינורות, ענץ צנור). (קה״י,למלכות יםוד המחבר קטן צינור ויש הבנים, אם שהוא לעולם, וברכה ושפע מים המקלח הגדול צינור נקרא בינה רנח:). פקודי הזהר על רצון (שעתוהגבורות החםדים יוצאים בו שדרך

 משתנה וכן מעשר, כלול םפירות מעשר אחד שכל ידעת כאשר שבה, בינה מבחינת ואם שבה, חכמה מבחינת ואם עזבה, כתר מבחינת אם ההיא, הםפירה אל שמשפעת הבחינה ערך לפי הצינור ענין ומשתנה שתחתיה, לםפירה המשפעת צינורות
צנורות). (קה״י,חברתה אל אחת מםפירה צינורות מיני מאה תמצא בזה הנה בחינותיה, שאר ע׳׳י או חכמה ע׳׳י או שבה כתר ע׳׳י מקבלת אם קבלתה, איכות ולפי המקבל הכנת לפי הצינור ענין

צינור
 בכל שיש טובה הנקודה

 וכלי צינור בחי׳ היא אחד
 ידו על ממשיך שהצדיק

 נזיקין (ליקו״האלוקות השגות

יא). ד,

 מלשון נגזר צינור לשון
 קורא תהום אל ׳תהום
 מב). (תחלים צנוריך׳ לקול

 םילון הוא ׳צינור׳ ופירוש
 המים יבוא בו דרך העשוי
 והמקובלים למקום, ממקום

 השפע דרך אל זה ענין כינו
 למידה ממידה הנשפע

א). ז, (פרד״ר

 יכול, הכל הבטת הנה
 שגם הצינור, הוא זה

 אלא ב׳׳ה, מא׳׳ם קו הוא
 הרשימו אל הבטה שהיא
 שאנחנו ומה מוגבל, שהוא

 כללות זהו מקבלים
 שבתוך והיינו הרשימו.

 אל מביט ב׳׳ה שהא׳׳ס מה
 יכולתו, בכל המוגבל הדרך

 שהוא מה ומתלבש מתעלם
 עצמם הפעולות אותם פועל

 שלימותו, לפי הרשימו של
 ולזה צינור, לזה נקרא לכן
 פתחי (קל״חבתוכו נמשך אור

כז). חכמה

 שהמים מרזב צינור, לשון
 תחלים (מצו״צ דרכו זוחלין

ח). מב,

 שהוא צינור לו יש אחד כל
 ההשפעה כי וא׳׳ו, אות בחי׳

 תיקון ע׳׳י להימשך צריכה
 מידות. שישה שהם המידות

 עצמו על ימשיך איך כי
 אין אם עליון חםד מידת
 חםד מידת בעצמו מוצא

 חםד, עושה ואינו להתחםד
יהיה חםד עושה אם רק



חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלנו

ר ו נ י צ ה א ו מדה דרך הו ת מדי רעה ה ח פו  שלהם הרע הצינור ני ד); ג, לגג״ח שליח העושה גליקו״ה(חו״מ 3וכח והגביה שהמשיד י
א רעה להמדה לירד מוכרח הוא שלהם. אחרים ואלהים זרה ענודה נחינח זה שלהם, חיים הרוח מקנלים שמשם  ההי

שע. עליו שהגביר רי, אח להוציא למצרים שירד משרע״ה נענין ד) ג, לגנ״ח שליח העושה (חו"מ נליקו״ה ונמג הר  (את אוחו ששאלו וזה וז״ל: נ

 צריכין כך כי פה). מנחות רז״ל שאמרו (כמו שקול׳ ירקא ירקא, ׳למחא להם והשינ לעפריים', מכנים אמה ׳מנן וממרא יומני משרע״ה)
אומו למוך דייקא לכנוס דייקא,

מד׳ רעה המרה דרך הוא, והצינור
 הדרך הוא והגביר, שהמשיך יסודות
 חיים הרוח שם דרך שמקבל והצינור

 רוצה וכשהצדיק חסרונו. להשלים שלו
 רעה להמרה לירד מוכרח הוא להשפילו,

 להכניעה הרשע, עליו שהגביר ההיא
הרשע, של ההוא הצינור ולקלקל

 קדישא רוח הרע. יצר מן נוקנמא
 דא מסאנא רוח ואיח דנר, איהו

 ׳ני יד) (ישעיה שנאמר הרע, יצר
 ד״ה ננח״נ ועי׳ צפע׳. וצא נחש משורש

 רנינו דנרי מונאיס שם וכו", יסודוח 'מד'
 המחשלשלות המידוח נענין ד׳ ממורה

 חשידיס נמשנת כאמור יסודות, מהד׳
עי״ש. פ״א), גופנית (עשייה

 גמור צדיק הצדיק זה שיהיה מוכרח וע״ב שלו. החיות משם שמקבל
 חיים הרוח שהוא סערה להרוח כח יהיה לא למען רע, שום בו שאין

 של רעה להמרה שיורד בעת להצדיק, ח״ו ולהזיק לשלוט הרשע, של
 ואין גמור, בהצדיק ואחיזה תפיסה שום להרע אין כי לקלקלה, הרשע

 לו אין להכניעה, שיורד בעצמה רעה מהמרה (וגם בו. לאחוז מקום לו
ולהשפילה, להכניעה הוא לתוכה, שיורד מה רק ח״ו, תפיסה שום

 ערכים
וכינויים

 / רעות מידות
רעה מידה

 ומפרש שמתנודד עייי*
 עי״ז קונו, לבין בינו שיחתו

 התאוות כל לבטל זוכה הוא
 שזוכה עד רעות, והמידות

 ולהיכלל גשמיותו, כל לבטל
נב). (ליקו״מבשרשו

 אלא מתקיימת התורה אין’
 עליה׳, עצמו שממית במי

 בחי׳ שהם עצמיותו, דהיינו
 והתאוות רעות המידות

 הפגמים כל שמהם רעות,
 עצמותיו על החקוקים

קא). (ליקו״מ

 הן טובות הן המידות כל
 זה תלויים כולם רעות
 מצוה גוררת מצוה כי בזה,

 עבירה גוררת ועבירה
 ברכת (ליקו״ה לצלן רחמנא

סא). ה, השחר

 אחר אל נקרא היצהייר
 כוחם שנמשכין כפירות,

 הפנוי, חלל של מהצמצום
 ונאחזין נשתלשלין ומשם

 התאוות כל של כוחותם כל
 (ליקו״ה רעות והמידות

ה). ד, שלוחץ

 למידה נוטה שטבעו מי
 במידה שהורגל או רעה,
 לשוב ליבו אל יתן ולא רעה,
 בה, מתגבר תמיד אך ממנה

 ויגעל שימאם אותו מביא זה
 שרוב וכמו טובות. במידות

 הוא והייםורים והצער הכאב
 מידות רוב כן הגוף, חולי
 וכמו הנפש. חולי הוא רעות

 המר טועמים הגוף שחולי
 מן ויש מר, והמתוק מתוק

 למאכל שמתאווה החולים
 המאכל ושונא לו טוב שאינו
 החולי, רוב לפי הכל הטוב,

 חולות שנפשותיהם בנ״א כך
 הדעות ואוהבים מתאווים
 הדרך ושונאים הרעות,
 ללכת ומתעצלים הטובה

 עליהם כבידה והיא בה,
 (אורחות חוליים לפי מאוד

הקדמה). צדיקים,

 כעם כגון רעות מידות כל
 נמשכים מהם כולם, וכיוצא
 נפש והם הנפש, לפגום

 לכן והחומדת, המתאווה
ז). נ, (ע״חיצה״ר נקרא

 ממידות ליזהר צריך
 קיום מן יותר הרעות
 כי תעשה, ולא עשה המצוות
 טובות מידות בעל בהיותו

 המצוות כל יקיים בנקל
ב). ח״א, קדושה (שערי

 מידות ששיעבד ישראל
 כוחותיו ונתן עצמו על רעות

 לרצון משועבדות הנפשיות
 מי כעין זה הרי הרע, יצרו

 עצמו על החיצוני שהשליט
יא). ג, לאברהם (חסד

 ובמידותיו במעשיו, רע יש
 שעיקר משום וזה טוב, הוא

 אלא הקלי׳, מן נשמתו
 שעשה, זכות איזה שלםיבת

 צדיק נשמת שום אליו בא
 מעשיו ולזה אותו, לתקן כדי

 ונשמת נשמתו, מצד רעים
 עליו החופפת הצדיק
 טובות. מידות לו גורמות

 ורע במעשיו טוב ויש
 לאדם כשיש ולזה במידותיו,

 הרי טהורה נשמה שורש
 נשמתו מחמת טובים מעשיו
בא עוון שום ומחמת טהורה,

 הלומדים אותן מצורע). פ׳ עה״ת (בעש״טרעות מידות ושאר הגאוה את ולאהוב להתגאות פנאי לו אין רגע, בכל השי״ת את תמיד עובד כשאדם כט). ה, לאברהם (חסדרעות מידות להיות לו וגורם עליו חופפת שהיא הקלי׳, מן נשמה איזה אליה
 על עתק שדובר אלא נפשו, את ויעלה שיתקן כדי אמת לצדיק עצמו מדבק שאינו די ולא רעות. מידות רעים, חולאים עליו ומתגברין המוות, םם לו נעשה שהתורה אלא התורה, ע״י רעות מידות מחולי עצמו מרפא שאינו די לא דעת, בלא התורה
 להתחזק צריך ומחמדן, להן מתאווה אדם של יצרו אשר רעה מידה כל על תזריע). פ׳ אלימלך (נועםהגאוה היא רעות המידות ושורש חטאים, לכלל אדם בא רעות מידות עייי נח). פ׳ חיים מים (מקורהצדיק בתוך שבו רעות מידות כל ומוצא צדיק,
 כל ויש ההריון, ומן הבטן מן נכונות ודעות טובות ומידות טוב טבע ה׳ שחננו מי יש לבריות. ורע לשמיים רע ומשוקץ, שנאוי בהן והמתנהג רעות, מידות של עונשן קשה כבוד). יועץ, (פלאמהן להתרחק טהורות במחשבות ותעצומות עוז ברוב
ה מידות). יועץ, (פלאולשיזבן ר״ל איפכא, בתר ע נ כ ה / ה ל פ ש  הבהמיות, רוח להכניע הנפש, התעלות בחי׳ הוא שחיטה ג). לז, (ליקו״מיםודות הד׳ של הגוף של םכלות בחי׳ מיתה, בחינות היינו החומר, להכניע אדם כל וצריך ה
 אימתי, בעיניך׳. חן מצאתי נא ׳אם לו ואמר יוםף לפני עצמו משפיל התחיל למות, שנטה כיוון יעקב ואף השפלה. לשון אלא מוות אין א). ד, שחיטה (ליקו״התורה בחי׳ אדם, בחי׳ שהוא למדבר, שבחי הנפש ולהעלות וכו׳, הגוף בחי׳ בהמה, בחי׳

 ייענשו כלומר ונפלו׳, ׳כרעו מלשון השפלה, לשון אלא השתחויה לשון זו כריעה אין עב), (תחליםעפר׳ יורדי כל יכרעו לפניו’ ט:). סוכה (רש״יהשפלה לשון שבתלמוד חבטה לשון כל ג). צו, (ב״רלמות׳ ישראל ימי ׳ויקרבו שנא׳ למיתה, כשקרב
 לך פ׳ לוי (קדושתהרשעים את בו להשפיל עמקה׳ ׳'שוחה השפלה, לשון הוא ׳שיח׳ וגם לדור׳, אחר ׳דבר ולשון הנהגה לשון הוא דיבור וגם המלכים, את אברהם השפיל הדיבור ע״י דיבור, לשון הוא ’שיח’ יז). יא, ויקרא עה״ת (ש״ךלעפר ויירדו

 לבל מהשי״ת מאוד וליראה היראה, במידת למדריגתן בירידה לאחוז שצריך חרב׳, מפני לכם ׳גורו מלשון שם׳, ׳לגור וכתיב להעלותם, עמהם שייכות לו שיהא למדריגתן עצמו את להשפיל שצריך השפלה, לשון מצרימה׳ אברם ׳וירד נאמר לך).
תהרוח גםות בחי׳ שהוא הםט״א, שהוא ם״מ בשם שמכונה אחר׳, ׳אל בחי׳ ולהכניע להשפיל צריך פנימה הקודש עבודת אל בגשתו האדם׳, תורת זאת’ לך). לך פ׳ עיניים (מאורהעלייה צורך הירידה שתהא בכדי ח״ו, כמוהם ייכשל וישלח). פ׳ עין (ב

 הרשעים של וההנהגה הצינור
 כי ולשנרם, ולהכניעם המושלים

 נרגא', כיה ליזיל אנא וכיה 'מיניה
 שקול', ירקא ירקא, 'למפא נחינם

 הרעה מידתו למוך לירד צריכין כי
 כדי שלהם, הצינור שהוא דייקא,
 שס מוהרנ״ת הוסיף וכן כנ״ל. לשכרם

 מוכרח הצדיק מדוע לנאר כה) (נאוה

 עליו שהגניר ההיא הרעה למידה לירד
 אלא נממק הדין ׳אין כי וז״ל; הרשע,

 הגדול הצדיק צריך כי נשורשו',
 רעה המידה למוך עצמו את להוריד

 שלו הצינור שהוא הרשע של
 נתינת שזהו כנ״ל, ולנמלו להכניעו

 המשתלת ושעיר פרה מעשה ענין כל
 נתון, שמעשיהם ערופה ועגלה
 הנחל ונמי אתיזמם. מוקף ומנטלין מכניעין שעי״ז שלהם, הצינור למוך עצמם את ומורידין אמיזה, להם יש ששם למוץ שיוצאין דהיינו

 לפעול יוכל לא שלהם, סערה הרומ ממשיכין שמשם שלהם הצינור יקלקל ולא הרשעים ישפיל שלא זמן כל וז״ל: זה, ענין גס ניאר (ח)
 אותם, להשפיל כרשעים להמגרות צריכין למה הימנ מונן זה וע״פ שלו. דקדושה מייס הרומ ע״י שלו המסרונומ להשלים פעולמו
 שלו. מייס הרומ ע״י מסרונומיו להשלים הצדיק יכול אז שלו, הרומ שם דרך לקנל צינור להם יהיו שלא ע״י כי ה', נאום זה שמנאר
א רעה להנזידה לירד נזוכרח הוא עה וכוי ההי הכני א הצינור ולקלקל ל  ג) ג, לגנ״ח שליח העושה נליקו״ה(חו״מ וכחנ הרשע. של ההו

 של הצינור ידי על עליהם שמושלין העכו״ם ממת נגלות נצרה שכשישראל וז״ל: נגלוח, ישראל צרוח נעח הצדיק פעולח היא שכך
 ישראל ני כנ״ל, אותו ולשכר שלהם הצרה עיקר שמשם דייקא הצינור אותו כתוך לכנוס נצרה, עימם להיות צריכין שלהם, המידה
 הם ישראל את שמצירין שהעכו״ס היינו שם, רש״י שפירש כמו ונו׳ אומה מנקנין שהקוצים התותים', נין ׳כשושנה נקראין נגלות

 סגה, נתינת שהוא ישראל, את שמצער הצינור אומו ולשכר לירד נהשי״ת שכלול הצדיק צריך ולשם סנה, נתינת וקוצים, המומים
 ישראל על שממגנריס מה דהיינו שלהם, הצינור שהוא כעצמה רעה המידה הוא הגלות עיקר כי כנ״ל, וקוצים מומים נתינת
קו״ה(חו״מ עוד וכחנ וכו". כגויים ׳וימערנו נתינת הגלות עיקר הוא שזה שלהם, רעה כמידה  אפשר אי :0 ג, לגנ״ח שליח העושה נלי

ם לגמרי עמלק את להכניע ע  הכתירה, ימנטל כן אם כי לגמרי, לנטלו אפשר שאי נעצמו והנע״ד הס״מ נתינת הוא ני אתת, נפ
ר הוא כן ועל  לה' מלתמה יה כס על יד ׳ני כמ״ש נעצמו, עימו ולותס עמו על מרתם השי״ת אנל ישראל, נגד פעם נכל מפגנ

 מוריד נעצמו השי״ת שננינול נתינת זה עמלק', זכר שימתה עד שלם וכסאו שלם שמו שאין הקנ״ה ׳נשנע דור', מדור כעמלק
וכו׳. ולשנרו להכניעו כדי עמלק קליפת של הרעים הצינורות למוך שמו של אותיות

ה רק א לתוכה שיורד פ עה הו הכני ח וניאר ולהשפילה. ל  מנינים אינם אליהם עצמו את מוריד וכשהצדיק ח): ו, שנח נליקו״ה(או״
 מונא וכן הרעות. מאוומיהס ע״י אמרא להסטרא כת שנומגיס נמצודמס, הנלכדים ההמון כשאר הוא שגס וסוכרים כוונתו,

 שעי״ז וסונרין מ״ו, נמידומיהס ג״כ מפץ הצדיק כאילו לומר טועין הס שלהם, להמידות הצדיק שיורד נשעה (ח): האיחניס נידח
תי' הוא ונאמת כיותר, עליו ויתגנרו אותו יתפסו  למצרים אכרם ירידת נפי׳ שזה לו', לרע כאדם האדם שלט אשר 'עת ננ

וכו". ממצרים אכרם ויעל וכו' פרעה את ה' ׳וינגע שרה, את ותפסו

הנחל ילקוט
 שיורד מה רק וכוי גמור מהצדיק ואהיזה תפיסה שום להרע אין כי

ממצרים. אכרם ויעל ’במחי ולהשפילה להכניעה הוא לתוכה
 מה בחינת וזהו וז״ל: משרע״ה, על זה ענין ביאר ב) ג, פסח (או״ח ובליקו״ה
 עיקר כי וכו׳/ במים לדונו ישראל של למושיען ׳נתחכם מצרים שאמרו

 הדור צדיק בחינת רבינו, משה שהוא ישראל של למושיען היה התגברותם
 מצרים ביאור ושלום חש לבלוע רצו הם כי הרוח, תוצאות ממנו אשר

 בחינת הדור הצדיק של חיים הרוח את כנ״ל, שערה רוח בחינת שהוא
 טוב כי אותו ׳וחרא בחינת טוב, כולו היה רבינו משה באמת אבל משה.
 טוב, כולו בחינת זו, בבחינה שהוא שהצדיק הנ״ל במאמר ומבואר הוא׳,
 של הצינור לתוך לירד יכול הוא ישודות, מהארבעה רע שום בו שאין

 אין כי כלל, ממנו מתיירא ואינו ולהשפילו, ולהכניעו לקלקלו הרשע
 וזה טוב. כולו שהוא כזה בצדיק להתאחז ושליטה כת שום שערה להרות
 יאור בתוך להיות השלום עליו רבינו משה מוכרח שהיה מה בחינת

 מן ׳כי משה אותו וקראה משם אותו הוציאה פרעה בת ודייקא מצרים,
 הכת תוקף על מורה זה כל דייקא, פרעה בבית ונתגדל משיתיהו׳, המים

 לתוך משה שנכנש שתיכף ומחמת (...) טוב, כולו שהיה רבינו משה של
הרע ונתבטל ונשבר נכנע תיכף שלהם, הרע בחינת שהוא מצרים יאור

 שמתוך מטמא, טהור ויצא פרעה בת נתגיירה תיכף כן על הטוב, לגבי
 פרעה בת ויצאה נתהפך דייקא משם בעצמו, פרעה טומאת תוקף

 הטוב, לגבי נתבטל הרע כי משה, את הוציאה דייקא והיא ונתגיירה,
 כן ועל ויקיאנו׳. בלע ׳חיל בבחינת בהם, בלוע שהיה הטוב כל יצא ועי״ז

 כנ״ל, הגאולה תלוי דייקא בזה כי דייקא, פרעה בבית רבינו משה נתגדל
 לשבור כדי פרעה ובבית מצרים ביאור להיות הוכרח רבינו משה כי

 דייקא ועי״ז כנ״ל, טוב כולו הוא כי לתוכו, ירד שהוא ע״י שלהם הצינור
 חיים הרוח את שהוציא דהיינו מצרים, מגלות ישראל בני את הוציא

 השי״ת שהקדים מה בחינת וזה כנ״ל. וכו׳ שערה הרוח מתוך דקדושה
 יעקב ירד ואח״כ הצדיק יושף את למצרים לשלוח והקדים למכה, רפואה
 יושף שקדמו וע״י כנ״ל, ויושף יעקב הוא חיים הרוח עיקר כי ובניו,
 חיים הרוח ע״י שערה הרוח את אז הכניעו כך ע״י למצרים, לירד ויעקב
 כל במצרים פנים כל על להתקיים לישראל כת היה ועי״ז דקדושה, שלהם

 נאמר כן ועל כנ״ל. כו׳ משם והוציאם רבינו משה שבא עד הגלות, ימי
 יציאת עיקר כי עימו׳, יושף עצמות את משה ׳ויקח מצרים יציאת בעת

 בחינת יושף, עצמות בחינת ליקח למשה כת שהיה ע״י עי״ז, היה מצרים
כנ״ל. הגאולה עיקר שעי״ז דקדושה, חיים הרוח

ה ואני תפל

ל מ  שומע דלים חו
 חושב אביונים, אנקת

 ממך ידח לבל מחשבות
 וחוציאני עלי רחם נדח,
 הךשעים שני מבין

 לבלענו עלינו הקמים
ם, שלום. חם חנ  ו
 מצולה תבלעני ״אל
 באר עלי תאמר ואל

 שענית וכשם פיה״.
 הךגה, במעי ליונה

 ברחמיך תענני כן
אני הרבים צי הו  ל

 הכפירים, שני מבין
 לנו. הבטחת כאשר

 ״אמר שכתוב כמו
תי  אשיב, מבשן א

 ןם״. ממצלות אשיב
 שני מבין רז״ל, וךךשו
 השם הבטיחנו אךיות
מהם להשיבנו יתברך

ח). (ליקו״ת



המתרגם

 בעדן בפשוק נאמר ^
 למצרים אברהם ירידת
 לבוא הקריב כאשר ׳ויהי

 שרי אל ויאמר מצרימה
 ידעתי נא הנה אשתו

 מראה יפת אשה כי
 אלעזר, רבי ושאל את'.

 להיות צריך היה לכאורה
 קרב', ׳כאשר כתוב

ע דו מ  ׳כאשר כתוב ו
ב׳. ן אלא הקרי  עני

 דרך על הוא זה פשוק
 הקריב׳ ׳ופרעה הכתוב

(שהוא בתשובה לישראל
 במשובה לחזור ישראל לעם גרם

 כאן וכן להקב״ה), ולהתקרב
 ׳ויהי שנאמר זה בפשוק
ב/ כאשר קרי  היינו ה
 עצמו את קירב שהוא

 להיות. כראוי להקב״ה
 ׳כאשר שם שנאמר ומה

 מצרימה', לבוא הקריב
ו נ י תו הי בו ר ק ת ה  ש

 במה היתה להקב״ה
 להתבונן ירד שהוא

ת באותן רגו  של הד
 מהם ולהתרתק מצרים

שיהם מה וכו׳. ממע  ו
 לשרי אברהם שאמר
אמרי אשתו  אתותי ׳
 שנאמר כמו זהו את/

אתותי׳. לתכמה ׳אמור
במילוא״ח) (המשך

ר קו ה מ מ כ נזנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח

תפלה ואני

 למען עמנו עשה
 הצדיקים ולמען שמף,

 זכו אשר האמתיים
 ו^תר אלה לכל להגיע
 עלינו ותמשיף מזה,

ה כה כוך  מהם ונ
תינו ברחמיף.  להיו

 אותנו לזכות ולאמצנו
 אלה, לכל כן גם לכוא

 הצדיק בכח ולזכות
 כל על להתגבר האמת

 המתנגדים השונאים
 ותשבר האמת. על

 הצנורות כל את ותכניע
 שהם הךשעים, של

 שהתגברו ךעות המרות
 זה ידי ועל עליהם,
 עדי הךשעים תשפיל

 להם יהיה ולא ארץ,
 להתגבר כ־ח שום

 ״ולא ושלום, הם עלינו,
 תושיה. ידיהם תעשינה

 כל מא־ד ויבהלו .יבשו
תע״ ןשובו.יבשו אויבי

ח). (ליקו״ת

ל ^ י ל על היא ולקליפה, הרעה למידה הצדיק ירידת ממצרים. אכרם ו ^ ן י ם ו  וסוף לבאר: הוסיף מג) (ח, ובביאה״ל ממצרים. אכר
מה שהוא וכו", במקנה מאד כבד 'ואברס הכתוב הניצוצות את מתוכה ומעלה מבררה ועי׳׳ז ולהשפילה, להכניעה מנת

אותם להפוך החיים, רוח חלקי דקליפה מהצינור שהעלה כדכתיב ממצרים, אברהם ועליית ירידת אודות בפסוקים הוא וכן שבלעה,
שבקדושה. הכולל הצינור שהוא הנ״ל, לנ׳ו׳צ׳ר׳ מצ׳נ׳ו׳ר׳ בעצמם מצרןמה אברם וירד בארץ רעב וןהי א-ב): יג, י־כ; בבראשית(יב,

 (...) בארץ: הרעב כבד כי שם לגור
 ויראו• מצדמה אברם כבוא וןהי

 היא יפה כי האשה את המצרים
 וןהללו• פרעה שרי אתה ויראו רנאד:
 בית האשה ותקח פרעה אל אתה

 וןהי בעבורה היסיב ולאברם פרעה:
 ועבדים ותמרים ובקר צאן ̂ל

 ה׳ ומגע ו<מלים: ואתנת וקפתת
 ביתו ואת גדלים נגעים פרעה את
 ויקרא אברם: אקת שרי דבר על

 כי לי הגדת לא למה לי עשית •זאת מה ויאמר לאברם פרעה
 ועתה לאשה לי אתה ואקח היא אתתי אמרת למה היא: אשתך

 ואת אתו ישלחו אנשים פרעה עליו רצו ולך: קח אשתך הנה
 אישר וכל ואישתו הוא ממצדם אברם רעל לו: אקר כל ואת אישתו

 וכתב ובזהב: בככןף במקנה מאד כבד ואברם הנגבה: עמו ולונו לו

 כדי היה למצרים אברהם ירידת ענין שכל לך) (לך הליקוטים בספר האריז״ל

 ב׳עת ביען וז׳׳ל: שם, בהם שנאתזו הקדושה ניצוצות את ולהעלות להכניע
 לו׳ ׳לרע הקדושה, של ׳באדם׳ הקליפה, שהיא האדם׳, שלט אשר

 ניצוצות ואדרבה מהקדושה, ליהנות חושב הוא כי הקליפה, אל
 בקדושה מתדבקות דמיתו, המלכים בסוד שם המעורבות דקדושה

 שכתוב וזה מהם. נאבד להם שהיה מה שאף נמצא ומתבררות,
 שנבררו. הניצוצות שהם וכו׳׳, צאן לו ויהי בעבורה, היטיב ׳ולאברם

 היא זו ירידה לעולם כי ממצרים׳, אברם ׳ויעל שכתוב וזה (...)
 מן מאד׳, כבד ׳ואברם (...) האורות. שמתגלים עלייה, להם

עימו. ונתאחזו שנבררו הניצוצות
ל י פ ש  גדול ה-ו): (קמז, בתהלים כדכתיב ארץ. עדי רשעים מ

ה׳ ענוים מעודד מכןפר: אין לתבונתו כת ורב אדונינו
 שבפס׳ שכתב בהר) (פ׳ עמוקות במגלה ומצינו ארץ: עדי רשעים מישפיל

 מים גלויות, ד׳ הן הן יסודות ד' וז״ל: יסודות, הד׳ ערן מרומז זה
 ד׳ של (ר״ת ר״ע׳ א״ם טוב אס נעלם כל ׳על עפר, רוח אש

 אתוון ד׳ אלו, יסודין מד' הן שהן גלגולים ד׳ רמז ובכאן יסודות),
 ׳מעודד קת) (תהלים אומר הוא וכן גלויות, בימי אתברירו קדישין
א׳רץ׳. ע׳די ר׳שעיס ׳מ׳שפיל קדושות, אותיות ד׳ שהם ה׳׳, ענויס

ה מיליואי מ כ ח

 אברם ׳ויעל לך): לך (פ׳ עה״ת בבעש״מ ומובא ממצרים. אברם וין}ל
 הקריב כאשר =״ויהי ע״צ) פא לך, (לך הקדוש בזהר וגו״. ממצרים

 כדכתיב אלא ליה. מיבעיא קרב׳ ׳כאשר אלעזר, רבי אמר מצרימה׳. לבוא
 דאקריב ׳הקריב׳, הכי אוף בתיובתא, לישראל הקריב׳ ׳ופרעה יד) (שמות

 באינון לאשגתא מצרימה/ ׳לבוא יאות. כדקא הוא בריך לקודשא גרמיה
 כמה את/ אתותי ׳אמרי וכו׳. מצרים מעובדי מינהון ולאתרתקא דרגין
 דאם דקשה, לי נראה זה ולהבין אתותי״. לתכמה ׳אמור ז) (משלי אמר דאת

 עיקר שהוא ואומר שם. כמבואר רשות בלא למצרים ירד למה נתיירא,
 מצד אדם כי ונפיק. דעייל הוא כי ידוע, וסודו ה׳ לעבודת הדבר שורש

 הקדושים אפילו אתת, במדריגה תמיד שיהיה אפשר אי ורע, מטוב כללותו
 וכמו קטן, עולם שנקרא מצד גם יורד, ולפעמים עולה לפעמים כי בארץ,

 אלו. מדריגות בו שיהיו צריך באדם כך כנודע, וגדלות קטנות יש שלמעלה
 ממדריגתו ירידה שהוא מצריימה, שיירד קודם בראשו, עיניו אשר והתכם
 אם שגם השי״ת, בדביקות תתילה עצמו את לקשר צריך משילה, בה שהיה
 אשר התתתונים מדריגות גם להעלות או הנ״ל, לטעם זה יהיה מטה יירד
 שהם איש ובני אדם בני להעלות או ניצוצין, להעלות כדי להם ירד

 המלך, בן להעלות היורד השר במשל זכרתי כאשר משמונה, במדריגה
 ותפיצה ותשיקה בדביקה שתילה עצמו את יקשר אם וכו/ הדיוט שנעשה

 לתזור שיזכה לשם, יירד אם גם הדביקות בין תיפרד לא אז יתברך, בו
 בו שיאשז כדי בתבל משילה עצמו את קושר לבור שהיורד וכמו ולעלות,

 זה בתבל בו לאשוז נשלמו/ שבל ׳יעקב הם ישראל שורש כך מהבור, לעלות
 אברהם כוונת וזהו ונפיק, דעייל סוד וזהו בו. ולעלות יתברך בו הקשור
 באינון ׳לאשגתא מצרימה/ לבוא הקריב ׳כאשר שאמר וזהו ע״ה. אבינו
 מעובדי ׳ולאתרתקא משם, לעלות שיזכה רק ת״ו, יישאר ושלא דרגין׳

 כדקא להקב״ה עצמו את ׳הקריב לכך הרע, מן הטוב לברר ר״ל מצרים/
 דבוק יהיה מצריימה כשיורד גם כי ראשו, על מורא יעלה לא ושוב יאות׳,
 אל פשומה ממדריגה המלך של אתד בן להעלות שהתתכם אתד שר משל,

שאין מה עמו, להתתבר המלך בן שירצה כדי פתותין בגדי ולבש

 חהו ממצרים). אברם ויעל יס בבחינת(בראשית
 ר״ת ארץ, עדי רשעיפ משפיל קמז) (תהלים
 הארבע כל שהם עפר. מים רוח אש

 שצריכין המרות, כל כלל שהם יפוחת,
 בו יהיה שלא עד גמור, בבירור לבררם

 מהד׳ מרה שבשום רע משום אחיזה שום
כנ״ל. גמור צדיק הוא ואזי הנ״ל, יפודות

םויעל ר  ומובא ממצרים. אג
 נענין כד): (ת, בביאה״ל

 מה שהוא הנ״ל, הצינור שכירת
 כל מאימו ומעלה מוציא שהצדיק

 שזה כמו ני בו, שנמצא הטוב
 הבלתי בהצדיק הרע נאחז זה לעומת
 בו עדיין שנמצא הרע בשיבת גמור,

 כן כמוב״ס, זיכוכו למיעוט בעצמו
 הטוב ונאחז נמשך ההיפוך בתכלית

 הצדיק בטוב ולהתדבק להתחבר
 ברע הרע מאחיזת יתערב לבל טוב, כולו יהיה ואס לשם, שנכנס
 שנמצא בגשמיות הטוב גס עי״ז ומעלה מושך כנ״ל, בו שנמצא

 זה. על שמביא וכר אברס ׳ויעל מהכתוב הפשוט כפירוש בהרשע,
ם שצריכץ וכוי יסודות הארבע ר לגרר רו ונליקו״ה גמור. גכי

המזבת, ע״ג הדס זריקת גני זה עגין ביאר י) ג, פתח (או״ח

 דמיס, בחינת אדמוני, שהיה עשיו בחינת הוא סערה רוח כי וז״ל:
 של הצינור לקלקל סערה, הרוח מתוך חייס הרוח לברר וצריך

 של דמים זריקת בחינת שזה חיים, הרוח מתוכו ולברר הרשע
 נתתקנין שיהיו הדמים ולהעלות לברר המזבח, גב על הקרבן

 ׳בדמיך בחינת וזהו דקדושה. חייס הרוח בחינת מהס, ונתבררין
 הרוח בחינת חייס נמשך יהיה הדמים ע״י דייקא כי חיי׳,
 סערה, רוח בחינת שהם הדמים מתוקף כי דקדושה, חיים

ונו׳. חיים הרוח בחינת מבררין משס
ו יהיה שלא ה שום ג חיז א ואזי וכוי רע משום א  צדיק הו

 חלקו כפי אחד כל מ): ה, שנת (או״ח נליקו״ה וכתב גמור.
 מידותיו בירור ידי על יסודות מהארבעה חלק איזה לברר שזכה

 הנמשכין והתנשאות בראשית חלק איזה לו יש כן כמו ותאוותיו,
 כל אבל ראשים, ארבעה שנקראים יסודות הארבעה בירור מבחינת

 יסודות הארבעה כל את עדיין ביררו שלא מחמת הראשים אלו
 הרע אחיזת איזה אצלם נשאר עדיין ני הבירור, בתכלית לגמרי
 נמה שיש ז״ל, רבינו מפי ששמעתי ונמו ותאוות, מידות מאיזה

 ואלו מינהו, שמך אצלם נשאר עדיין אבל התאוות ששיברו צדיקים
בכת אס כי למוטב, ישראל בני להחזיר כת להם אין הצדיקים

הנחל' ילקוט
^ל  לכל שייך זה שעגין עה) ז, שנש (או״ס נליקו״ה ומרומז ממצרים. אגרם וי

 וירד בארץ רעב ׳ויהי וזהו וז״ל: האדם, על העוברים והירידות העליות
 גדול נסיון היה שזה רש״י בפירוש ומובא רז״ל ואמרו מצרימה/ אברס

 כל כלל זה ממנה. לצאת משיאו ועכשיו לא״י לעלות מזהירו שהוא שלו,
 ולבלי מאוד, בזה בקי ולהיות ונפיק עייל להיות שצריכין הנ״ל, דברינו
 כי להאמין רק השי״ת, אתר להרהר שלא שכן מכל מזה, בדעתו ליפול
 אברהם, אצל שהיה כמו לטובה, רק כוונתו וכל משפטיו וישר ה׳ צדיק

 ישראל מארץ לצאת שהוכרת עד רעב, דייקא שם היה ישראל לארץ שכשבא
 עמד רק השי״ת, אתר הרהר לא ואעפ״כ ונפיק, בתינת שזהו למצרים,

 ובזהב׳, בכסף במקנה מאוד ׳כבד משם לעלות שזכה עד במצרים בנסיון
 אדם כל על עובר וכן כמובא. שם שבירר הקדושים ניצוצות בתינת שהוא
 מנורת ׳ראיתי בהתורה ת׳ (בסימן ז״ל אדמו״ר ובדברי בספרים מובא וכן וכנ״ל,
 אברם ׳וירד בפסוק מרומזין האדם של והעליות הירידות שכל זהב׳),

 בעייל בקי בתינת הוא זה שכל כנ״ל, היינו ממצרים/ אברם ויעל מצרימה,
 אהלו שם היה אשר המקום עד למסעיו ׳וילך וזהו כנ״ל. בנפיק בקי

 אברם ^ם’ ויקרא בראשונה, שם עשה אשר המזבת מקום אל וכו׳ בתתילה
 כשמתגברין היינו ה״, בשם שם קרא עכשיו ׳וגם רש״י ופירש ה״, בשם

 לתזור צריכין למקומו, שתוזרין עד לשם שירד הירידות בכל ונפיק בבתינת
 ׳ויקרא בבתינת בתתילה, כמו ה׳ בשם לקרוא לתזור הראשון בדרך ולילך

 הטוב מדרכו נפל שלא ה״, בשם שם קרא עכשיו וגם ה/ בשם אברם שם
 תמיד לקרוא האמת לדרכו פעם בכל תוזר הוא רק עליו, שעבר מה מכל

ק וכנ״ל. וכו׳ להשי״ת י ד  ר״ת (ת): הנתל שעשועי בקובץ ומובא גמור. צ
 כמו בגימטריא התיבות עם ו׳התאוות ה׳מדות מ׳כל ל׳גמרי ה׳רע ב׳יטל

הכולל. עם ג׳מור צ׳דיק ר״ת

 ע״פ מובא: יתרו) ובתוי״י(פ׳ ה״. יראת תכמה ׳ראשית שהוא ית״ש, ביראתו
 המלך, בבית בהן שמשתמש התשובים בגדיו לפשוט והוצרך המלך, אביו בית
וכו׳. אביו אל לקרבו בידם עלתה לא כך עשו שלא שרים שאר כן

ערכים
וכינויים

אכרם / אברהם
 שבא מי נקרא אברהם

 להשי״ת, עצמו את לדבק
פז). (ליקו״םרם אבוא מלשון

 התחלת עיקר מאברהם
 כמ״ש העולם, קיום

 כמ״ש ׳באברהם', ׳בהבו־אם',
 איש אברהם היה וע״כ רז״ל,

 בחםדים, תמיד ועםק החםד
 ניתנה לא שעדיין ראה כי

 מתקיים העולם ואין תורה,
 ביהכנ״ס (ליקו״הבחםדו אלא

לה). ה,

 בהירות שעצמיות עוד כל
 עודנה האהבה, מידת

 בעצמותו, הכמום במקומה
 ה׳, אות בלא ׳אבדם׳ נקרא
 בארז׳ אבדם ׳ויעביר כמ״ש

 שבאה אחרי אכן ה׳, בלא
 התלבשות לבתי׳ האהבה

 ׳אברהם׳ נקרא אזי בהןמים,
 ׳ואברהם והרמז ה׳, באות

 כלומר בימים׳, בא זקן
 א״ם הנקרא החםד שמידת

 עוה״ז בה׳ימים', נתלבשה
רה׳ באות הנברא או  המאיר (

לו). לו פ׳

 יש אברהם', היה אחד’
 מה ע״פ הטעם, לומר

 היה לא אברהם ׳עד שאמרו
 י״ג אברהם שהמשיך זקנה׳,

 ע״י לעולם, דיקנא תיקוני
 במידות עצמו את שהתנהג

אחד). (קה״י,אלו

 חםד, הוא אברהם מידת
 אברהם וכן ׳אל׳, ונקרא
 כנודע א״ל פעמים ח׳ גימט׳
טעם). (קה״י,



ערכים
וכינויים

 / עבירות
שבידו עבירות

 נבראים העבירות עייי*
 צועקים, והם מחבלים,

 חיי׳ לן הב מזוני, לן ׳הב
 ומתעורר מתגבר וכשאין

 נחים, הם דקדושה, קול
 קול שמתעורר תיכף אך

 מתעוררים הם דקדושה,
 לצעוק ומתחילין תיכף

כב). (ליקו״מ,נגדו ולקטרג

 על ונה שמתאנח נזי*
 לשוב ורוצה שבידו, עברות

 הוא זו באנחה אזי בתשובה.
 שהיה הרע מן ונאםף נגוע

 רוחם תוםף בבתי׳, בידו,
 הקדושה אל ונדבק יגועון׳,

(ליקו״מ,קט).

 התחברות, לשון נזצוה
 ולהיפך וחיבור, צוותא
 ועבר חלף לשון ח״ו עבירה
יא). ד, שחרית נט״י (ליקו״ה

הלב הרהור עבירה תחלת
פ״ו). זוטא ארץ (דרך

 אם היא הלב שמחת
 הנה בעבירה אם במצוה

 שהלב לפי בגוף, ניכרת היא
 השורש ולחות הגוף, שורש

 בחיי (רבינו בענפים מתגלה

ב). יט, ויקרא

 העבירה מצד הוא העונש
א). ב, חיים הנותן(דרך מצד לא

 מגוף לפרוש שצריך כמו
 לפרוש צריך כך העבירות

 יהרהר שלא ממחשבותם,
 לו באה ואם בלבו, העבירה
 צריך הוא עליהם מחשבה

 ולהוציאה עצמו את לאנום
 יתכוון שלא שכן כל מלבו,
 ולפי בלבו. אותה לגמור

 היא הנגמרת שהמחשבה
 מעשה, לידי המביאה
 (ראשיתכמעשה עליו וחשובה

יא). האהבה, שער חכמה,

 הומים היצה״ר כשגלי
 יצה״ט התורה, על לעבור
 לחזור ומייעצו כנגדו עומד

 שלא רשע לך ואין למוטב,
 תשובה הרהורי לו יבואו
 אלא העבירה, שיעשה קודם

 כך ואחר מפתהו, שיצרו
 שער חכמה (ראשית מתחרט

פ״ג). היראה

 עוון כל נקרא למה טעם
 נשמות כל כי ׳עבירה׳, וחטא

 במלכות מושרשים ישראל
 והיכלותיה, ובשעריה

 הוא הנה חוטא וכשאדם
 יגור ׳לא כי משם, עובר

 עביר״ה וע״כ רע׳, בנזגורו
 ר׳גלינו ה׳יו ׳ע׳ומדות ר״ת

 וע״כ ירושלים׳, ב׳שעריך
 ועובר שחולף ׳עבירה׳, נקרא

 בשערי שעמד ממעמדו
 ועכשיו העליון, ירושלים

עבירה). (קה״י,משם עובר

 מהקדושה, הוא מצוה
 קלי׳ מג׳ הוא עבירה ובחינת

 הוא רשות ובחינת הטמאות,
בן). (קה״י,נוגה מבחינת

 גבורה, הוא עבירה בחיי
 מםטרא תעשה ׳לא שם״ה

נס). (קה״י,דשמאלא׳

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלנח

 וכו׳ נמכלימ הרע לנמל שזכה האמימי ניס הראש האמת הצדיק
 כל לפקן כח לו יש כן על כלל, רע שום נו שאין מחמש ני ננ״ל.

 מתקנא זה על כן ועל להשי״ת, להחזירם אליו המקורנים הנפשות
 עצמו ומניח עמלק, המן קליפת שהוא דנר הנעל ניותר עצמו

 שם ולהשחיר להעלים ולרחנו לארכו
 הזה, האמת הצדיק של ופאר והידור
 ומתננר גדול, מחלוקת עליו ומקים

 נעולם ראשים להקים נפחנולותיו
 שמם אשר מאוד, שמם ולהגדיל

 משמות המומאה משם נמשך
 הזאת נהתורה כמנואר החיצונים
 סז). ח״ג (ליקו״מ עי״ש נמקומו,
 לו אפשר שאי כשרואה ולפעמים

 רשע להעמיד לגמרי, האמת להפוך
 ומפורשם, ראש אומו לעשות גמור

 ישראל נני נו ימעו לא נוודאי כי
 משתדל הוא כן על הכשרים,

 נאיזה עצמו להמלנש נמחנולומיו
 ונותן גמור, שאינו צדיק או כשר

 הנ״ל הצדיק זה על שיחלוק נלינו
 החולק זה של שמו מגדיל דנר והנעל האמיתי, נית הראש שהוא

 ומפרסם מאוד שמו מגדיל הוא האמיתי, נית הראש על והמתנגד
 הראשים, לאלו ימקרנו העולם שכל מרוצה עמלק כי מאוד. אומו

 נית הראש הגדול מהצדיק להרחיקם כדי קצת, צדיקים שהם אע״פ
 האמיתי נית הראש מהצדיק ישראל לרתק מחנולומיו כל כי האמיתי.

כנ״ל. ידו על העולמות וכל ישראל נפשות תיקון שכל הנ״ל,

 יסודות מד׳ תדע כשמבדיל דייקא ואז
 עדי רשעים משפיל הוא אזי אדמ״ע,

 גמוד, שאינו צדיק משא״ב כנ״ל. ארץ,
 עדיין אעפ״ב עבידה, שום לו שאין אף
 בכח. עדיין ותדע לגמדי, הדע הבדיל לא

 יש כי בדשעים, להתגדות לו אפוד וע״ב
 לו להזיק ויוכל בו, לאחוז להדע מקום

 גדול שהוא הדשע של דוח האדיכת ח״ו
 וזהו כנ״ל. סעדה דוח בבחינת בשעתו
 אל והכתיב זס (כרכות ז״ל דבותינו שאמדו
 נוקפו שלבו מי לס, (פהליס במדעים תתחד
שבידו. מעבידות הידא דש״י פידש כן, אומד

ו ה ז תיב שארזייל ו הכ ר אל ו ח ת ם ת עי מר קפו שלגו מי ב  נו
 משום יוחנן רני אמר ע״ג); (ז נכרכות כדאיתא כן. אומר

 שנאמר הזה, נעולם נרשעים להתגרות מומר יומי, נן שמעון רני
 הכי, נמי תניא נם׳. יתגרו מורה ושומרי רשע יהללו מורה ׳עוזני

 מותר אומר, מתון נרני דושמאי רני
הזה, נעולם נרשעים להתגרות

 רשע יהללו תורה 'עוזני שנאמר
 והא לומר, אדם לחישף ואם וגו".
 תקנא אל נמרעים ממחר 'אל כתינ

 שלינו מי לו, אמור עולה; נעושי
 ממחר ׳אל אלא כן, אומר נוקפו

 מקנא ׳אל כמרעים, להיות נמרעים׳,
עוולה, כעושי להיות עולה; נעושי
 ני נחשאים לנך יקנא ׳אל ואומר

איני, היום׳. כל ה׳ ניראת אם
 רשע ראית אם יצחק, רני והאמר

נו, ממגרה אל לו משחקת שהשעה
 ולא עת', נכל דרכיו ׳יחילו שנאמר

 ׳מרום שנאמר נדין, שזוכה אלא עוד
אלא עוד ולא מנגדו׳, משפטיך

הנחל ילקוט
ברשעים. להתגרות לו אסור וע״ב וכוי עבירה שום לו שאין אף

 וז״ל: זה, לענין דוגמא הביא ב-ד) א, החי מן היוצאים דברים (יו״ד ובליקו״ה
 היה כוונתו בוודאי ישראל, ושופט אלקיס נזיר שהיה הגיבור שמשון

 שנשא במה מאוד מאוד וגבוה גדול דבר בזה מכוון והיה שמיים, לשם
 הרע לעומק לירד קדושתו גבורת על ששמך היה וכוונתו פלשתים, בנות

 ׳ויעל בבתינת ממנו, ולהעלות לשברו כדי בו, נאתזים שהם שלהם
 שאמר וכמו ממילא, הפלשתים ייפלו שעי״ז כדי ממצרים׳, אברהם

 שכשצריכין ח), (בסימן זהב׳ מנורת ׳ראיתי במאמר יאיר נרו רבינו
 שהם להרע לירד צריכים מאוד, שמתגברים הרשעים את להכניע
 כן ועל עי״ש. ארץ, עדי הרשעים מכניעין ועי״ז ולשברו, בו נאתזים

 ועל ולשברו. בו נאתזין שהם הכולל לרע לירד כדי פלישתים, בנות נשא
הוא מה׳ ׳כי כמ״ש עי״ז, דווקא בהם להתגרה ותואנה עלילה ביקש כן

אותם להכניע יוכל עי״ז דייקא כי מפלשתים׳, מבקש הוא תואנה כי
שהיה הגיבור שמשון כן ועל (...) אתיזתם. שם כי כנ״ל, ולשברם
מתגברים היו והם להכניעם, כנגדם לעמוד מתניו שתגר הראשון
 לירד הוכרת כן על שם, מהמקראות שנראה כמו אז, מאוד גדול בתוקף

 שעי״ז הרע, מן הטוב ולברר ולהכניעו לשברו שלהם הרע עומק לתוך
 עיניו׳, אתר הלך ׳שמשון מו) (סומה אמרו שרז״ל ואף (...) כנ״ל. נפילתם
 במקרא שמפורש כמו שמיים, לשם כוונתו היה בתתילה בוודאי אעפ״כ

 המקראות מן הנראה כפי אך כנ״ל, וכו״ הוא מה׳ כי ידעו לא ׳והם
 במעלה שיהיה גדול תוקף צריך לזה כי קצת, נכשל שבשוף רז״ל ומדברי
 רבינו בדברי המבואר גמור צדיק בבתינת מאוד, מאוד ונשגבה נפלאה

 יוכל אז בכת, אפילו במשהו, אפילו רע שום אצלו יישאר שלא שם,
הנ״ל. בבתינת ארץ עדי רשעים להשפיל

המתרגם

 ׳אל בפסוק נאמר
 ומהו במרעים', תתחר

 ׳אל זה פסוק שמזהיר
 שהרי במרעים׳, תתחר

ה לכאורה  צריך הי
 תתחבר׳. ׳אל לומר

 מזהיר זה שפסוק אלא
 יתגרה שלא האדם את

ם עי ר מ ם ב עי ש ר ה  ו
ם ויעשה  תחרות, עמ

 יודע שאינך משום וזהו
 עצמך, של היסוד את
 להכניע תוכל לא כן ועל
 שאולי הרשע. אותו את

 עץ הוא הרשע אותו
 לעולמים, נעקר שלא
 להתחרות כשתנסה שאזי

אתה אזי בו ולהתגרות
מלפניו. הדחה

 במילי הא קשיא, לא בהם/ יפיס צורריו ׳כל שנאמר בצריו, שרואה
דשמיא, במילי והא הא אימא, ואיבעית דשמיא. במילי הא לידיה

 השעה שאין ברשע הא לו משסקת שהשעה ברשע הא קשיא, ולא
לו, משסקת שהשעה ברשע והא הא אימא, ואיבעית לו. משסקת

 רב דאמר גמור, שאינו בצדיק הא גמור בצדיק הא קשיא, ולא
 צדיק רשע בבלע תסריש בוגדים תביט ׳למה לכתיב מאי הונא,

בידו׳, יעזבנו לא ׳ה׳ כתיב והא צדיק, בולע רשע וכי ממנו׳,
 ופירש״י(שם): שאני. לו משחקת שעה אימא, ואיבעית בולע. אינו גמור צדיק בולע, ממנו צדיק אלא און׳, כל לצדיק יאונה ׳לא וכתיב

במרעים׳ תתחר ׳אל אלא כן, אינו והוא תתקומט, אל במרעים׳, תתחר ׳אל מפרש כן. אומר שבידו. מעבירות הירא מקפו. שליבו מי
רשעים עם תתקוטט אל לומר אפשר היום. כל ה׳ ביראת אם כי בסטאים לבן יקנא אל ואומר אני. גם כן אעשה לומר במעשיהם, להתגרות

מרום כ). (איוב טובו׳ יחיל לא כן ׳על וחבירו יצליחו, יסילו. כמותן. לעשות ליבך יקנא אל כרחך על אלא ה׳?! יראי ה׳, ביראת אס כי
ר״ל כר. להתגרות מותר (שם): המהרש״א וביאר כקש. אותם דוחה הוא בנפיחתו בהם. יפיס הימנו. ברחוק דיניך משולקין מנגדו. משפמיך

 משוס היינו בו, להתגרות דמצוה קאמר לא להוכיחו, דשמיא במילי ליה דמוקי ולמאי הרשע. ירדפנו שמא שכנה משוס אשור ואינו
 לאדם דאין טפי, ניחא בו, יתגרה לא גמור שאינו דצדיק דמשיק ולמאי כדבשמוך. שבידו עבירות בשביל ממנו וירא נוקפו דליבו דאיכא
ל ודו״ק. גמור, צדיק שהוא עצמו על לשמוך ר א ח ת  ההתגרות בענין העושק ממזמור תלק הינו הקודם, שבד״ה בגמ׳ הנזכר זה פש׳ במרעים. ת

 בה׳ בטח זבולון: לשא וכירק ומלו מהרה כחציר כי עולה: בעטי תקנא אל במרעים תתחר אל לדוד א-י): (לז, בתהלים וזלשה״כ ברשעים,
 צדקך כאור והוציא !עקה: והוא' עליו ובטח דרכך ה׳ על גול לבך: מקאלת לך ו!תן ה׳ על והתענג אמונה: ורעה אלז 1?? טוכ ועשה

 כי להרע: אך תתחר אל חמה ועזב מאף הרף רנזמות: עקה באיש דרכו במצליח תתחר אל לו והתחולל לה׳ דוס כצהר!ס: ומקפטך
 את מוכיח במרעים. סססר אל ופירש״י(שם): ואיננו: רנקומו על והתבוננת רשע ואין רנעט ועוד ארץ: !ירשו המה ה׳ וקגי !כרתון רנרעיס
 בעתי תקנא אל במרוצתם. לרוץ השושיס׳, את תתחרה ׳ואיך יב) (ירמיה כמו כמעשיהם, לעשות המרעים בהצלחת יתחרו שלא הוא, ישראל
 ליה. מיבעי תתחבר׳ ׳אל במרעים׳, תתחר ׳אל מאי במרעים׳, תתחר ^א׳אל ע״א): רלט בזהר(ויתי, עוד ואיתא כמותם. עוולה לעשות עולה.
קמיה. ותדחי לעלמין, אתעקר דלא אילנא איהו דילמא ליה. תיכול ולא דגרמך, ישודא ידעת דלא בגין במרעים, תחרות תעביד אל אלא

חכמה מיליואי
 תכם תלמיד ע״ב): ז (ברכות במאירי מובא במרעים. תתחר אל והכתיב

 ראה ואס העיר, בענייני וישגית שירגיש ראוי למתות, שבידו
 לו ראוי מעליו, עולן ופורק המצוות גדר פורץ שהוא בתוקפו רשע

 מתמת שהוא כל מקום, ומכל להפשד. או לנזק יתוש ואל בו, להתגרות
 בו יתגרה ואל שיוכל כמה ממנו יתרתק הדת, מן שלא ודברים תביעות

 מפניהם. ננעל הצדיק שפרגוד עד ברשעים גוברת הצלתה שלפעמים כלל,
א ל י  הרשות, למלחמת היציאה בענין מצינו זו לשון וכעין שבידו. מעבירות ה

 שו-ש וראית איבך על למלחמה תצא כי א-ח): (כ, בדבריס כדכתיב
 מארץ המעלך עמך אלקיך ה׳ כי מהס תירא לא ממך רב עס ורכב

 חדש בית בנה אקר האיש מי לאמר העס אל השעריס ודברו• (...) מצרים:
 ו!כןפו• (...) !חנכנו•: אחר ואיש במלחמה פן!מו-ת ן!שב"לביתו חנכו!לך ולא

 לביתו ן!שב הלבב!לך ורך ה!רא האיש מי ואמרו• העם אל לדבר השעריס
 וגו׳. הירא האיש מי (שס): האוה״ח ופירש כלבבו: אחיו לבב את ימש ולא

 אומרו דרך על פירוש, שבידו׳. מעבירות ׳הירא זה אמרו, מד) (סומה רז״ל
 וחרד ירא ליבו עבירות, בידו שיש מי שכל חפןאיס׳, בציון ׳פחדו לג) (ישעיה

 במלחמה בלבבו הנכנש הפחד עבירות, בידו שיש יודע אינו ואפילו מעצמו,
 הפחד בליבו שיכנש העוון שיערו ורז״ל עבירות, בידו יש כי תודיעהו

 סימן או״ח ב״י (עיין ליוצר ישתבח בין שדיבר אלא בידו אין שאפילו מיוצרו,
 להינצל נש לו לעשות צריך למלחמה הנכנש כי והטעם, הירושלמי). בשס נד

 וע״פ יפחידו. ומזלו לנש ראוי אינו הרע מבחינת שבידו וכל אויב, מחרב
 המוב ובירור הרשע לצינור ירידה בבחי׳ הרשות, למלחמת לצאת דהתנאי לרמז ייתכן הנ״ל

 כי מהס תירא ׳לא בפס׳ כאן כמרומז שבידו, העבירות מיראת האדס בזיכוך תלוי משס,
 ה׳ ׳אנכי ובבחי׳ ממצריס׳, אברס ׳ויעל בבחי׳ מצריס׳, מארץ המעלך עמך, אלקיך ה׳

מ׳. באות לקמן המובא מצריס׳ מארץ המעלך אלקיך

 ושלום חם לו להזיק יוכל כי כרשעים, להתגרות לו ואםור גמור צריק זה אין עכירה, שום לו שאין אף ככח, עריין והרע לגמרי הרע כיטל שלא מי כל אבל # שיה ותו עצה
רלצלן רחמנא כשעתו גרול שהוא מהםט״א, שמקכלין שלהם הרוח אריכת צו קי ה). ח, ליקו״ט (

תפלה ואני

 מלפניף ךצון יהי ובכן
 ואלהי אלהינו יי

תינו,  שתעזרנו אכו
 להנצל הרבים ברחמיף

 ורוךפינו שונאינו מכל
 יום בכל עלינו הקמים

 וברוחניות, בגשמיות
 חיים ורוח כח לנו ותתן

 עליהם להתגבר רקדשה
 ער ולהשפ^ם להכניעם

 הרוח מהם ותסיר עפר.
 מקבלים שהם חיים

 מהרב אחרא מהסטרא
 להם יהיה לבל רקלפה,

 עלינו, להתגבר בה שום
 ותושע מפיהם, ותצילנו

 חזק ומיר מפיהם מחרב
תאביון קו״ לי ח). (



ם תרג מ ה

 הלב של שמאל בצד
 דקליפה הרוח שורה

 שערה׳ ׳רוח הנקראח
 שני ועל הרע). היצר (וזהו

 לקדושה (הרוח אלו רוחוח

 דקליפה והרוח הלב שבימין

 ׳לב נאמר הלב) שבשמאל
 כשיל ולב לימינו חכה

 העבירו ודוד לשמאלו׳.
 השמאליח דקליפה להרוח
 שכחוב וזהו והרגו, מליבו
 חלל ׳ולבי דוד שאמר

 זכה הוא ולכן בקרבי׳,
 ה׳רוח בכינורו שנשבה

 ׳כה בה שנאמר צפוניח׳,
 רוחוח מארבע ה׳ אמר
 אוחה וכנגד הרוח׳. בואי

 היא רוחוח הארבעה
ח היחה  בכינורו מנגנ

ה, מיני בארבעה  ניגוני
 שהוא פשוט בשיר היינו
 שמשה י׳ אוח כנגד

 שהוא כפול ובשיר הוי״ה,
 שמשה י״ה אוחיוח כנגד

ה,  משולש ובשיר הוי״
 יה״ו אוחיוח כנגד שהוא

ה, שמשה  ובשיר הוי״
 כל כנגד שהוא מרובע

חיוח ארבעח  השה או
 ביחד הה והרי הוי״ה.

 שכנגדה אוחיוח, עשר
קן עשה  אח דוד וחי

ני העשרה ה מי נ גי  נ
שד שעליהה  שפר מיו
 העשרה ואוחה חהליה.

 לע״ב עוליה נגינה מיני
 כחשבון ניגודם), (ע״ב פניה
ח העשר אלו ו חי  או

 ע״ב. בגימטריא שעוליה
 ומחעורריה עוליה ומחי

ה ח שרה או ני הע  מי
ה נ י ג ב הנ ני בע״  מי

ה, י נ ו ג י נ ברח ה שעו  כ
ח ל ט ב ח מ ח ו ט לי  ש

 קליפוח הארבעה אוחה
ה העול ן׳ שהה מ ו עו  ׳
 ו׳חימה׳, ׳אף׳ ׳משחיח׳

ק שבהה פ ח דו רו  ה׳
 צדדיה, בארבעה הערה׳

 הארבעה אלו שעוליה
 הפירוח לעשרה קליפוח

 יוצאיה ומהה דקליפה,
 זה וענין אומוח. הע״ב

ה מיני שעשרח גינ  הנ
 בעולה ומחעורריה עוליה
ה בעח  אלו שמחבטלי

 ענין שלעומחה, הקליפוח
 שכחוב במה נרמז זה

 רינה׳. רשעיה, ׳ובאבוד
ה ארבעח כי  המלאכי

שה שמצד  שהה הקדו
 ׳נוריאל׳ ׳גבריאל׳ ׳מיכאל׳
רפאל׳ ה הה ׳  שולטי

ח ארבעח על דו הו  הי
 האדה, שבגוף הטוביה

ה שהה  ורוח ואש מי
 מאלו אחד ולכל ועפר,

 ארבעה לו יש המלאכיה
 ארבעח וכנגדה, פניה.

 שמצד החבלה מלאכי
ה א מ טו עוון׳ שהה ה  ׳
מה׳ ׳אף׳ ׳משחיח׳ חי  ו׳

 בגוף כן גה שולטיה הה
 המרוח, בארבעח האדה

 ׳עוון׳ הנקראח שהקליפה
 המרה על שולטח היא

 הריאה, שהיא הלבנה
בריאה עושה היא שאזי

א כ ר  ׳יסוד החגברוח (וזהו ה
 הנקראח והקליפה המים׳).

ח׳ שחי  שולטח היא ׳מ
ה על מר ה ה מ דו א  ה

 שהוא הכבד, שהיא
ס אד ח  המזל מכח מ
ם אדי עליו השולט מ

הרוח׳). ׳יסוד החגברוח (וזהו

 ׳אף׳ הנקראח והקליפה
 המרה על שולטח היא

 בכבד, האחוזה הירוקה
 היא המרה אוחה שאזי
 המווח, מלאך של חרבו
באוחה בה נאמר ואזי

נטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ו ה ז ש ו  נזמנו צדיק רזייל ואמרו ממנו צדיק רשע כבלע תחרי

ה׳ מקדם אפה הלוא יג-יג); (א, גחנקוק מלשה״כ והוא גולע.
 פהור יסדפו: להוכייז וצור אמפו למינופט ה׳ נמות לא קדנוי אלקי

 כוגדיס מכיט למה מוכל לא עמל אל והכיט רע מראות עיניס
 וע״ד ממנו: צדיק ראע כג.לע מחריש
 אסם הלוא (שם): המצו״ד פירש הפשט

 מעולם שאמה ידעתי הן מקדם.
 ונוודאי עלינו, המרחם קדושי אלוקי

 פלים להיות ננונדנצר ניד נמות לא
 אומו שממו האל אמה כי נידו,

 צור ואמה משפט, ננו לעשות
 ידו, על אומנו ליישר ישדת עולמים

 אין כאומר הכליון, אל ענין זה ואין
 כלים שנהיה נחושנו ממרעם אני

 נוהוי יהיה. כן לא נוודאי כי נידו,
 על היא מלונמי אולם ר״ל עמייס.

 לנל עיניים טהור אמה הלא כי
 להניט מוכל ולא רע, דנר לראות

 מניט כן אם ולמה עמל, דנר אל
 ממשלה להם למת ננוגדים ומשגיח
ה,  שהרשע נעת מחריש ולמה מחנ
 וכאומר ממנו, הצדיק את משחית

 למה ישראל, חטא אמנם אם
 הוא פנים כל על הלא נידו, משרמו

 לפרוע כן אם לך והיה ממנו, טונ
 ידו. על לא אחר, נאופן מישראל

 עי׳ נולע', ממנו ׳צדיק שאח״ל מה ונענין

 והכפינ שארז״ל 'וזהו נד״ה זו גאופ לעיל
גגרכופ, הגמ' דגרי נשוף ונו" פפפר אל

 מניט ׳למה ע״א): (עא נ"מ נמס׳ גס איפא וכן זה. עגין מונא שס
 צדיק הונא, רנ אמר ממנו׳, צדיק רשע כנלע מחריש נוגדים

 אינו גמור צדיק ופירש״י(שס): נולע. אינו גמור צדיק נולע, ממנו
לעולם. ננלע ואינו עולה, שמממוטט, ואע״פ גוצע.

 לו אין באמת כי שאמרנו, זהו דייקא, שבידו
 מעבירות עדיין ירא שהוא רק עבירה, שום

 כי בכח. עדיין הרע כי לעשות, ובתו שבידו
 כל לצדיק יאונה לא לבחינת עדיין זכה לא

 מכשול לו יארע שלא עדיין בטוח ואינו אק,
 ברשעים להתגרות לו אםור וע״ב ח״ו. עבירה
 צדיק רשע כבלע תחריש א) לסנקוק חהו כנ״ל.
מז״ל רבותינו ואמרו ממנו, ״ נ  ממנו צדיק עא) (
 ממש אותו בולע הוא כי דייקא, בולע בולע.

 בשעתו. גדול שהוא שלו הרוח באריכת
 נוקפו לבו אין כי בולע, אינו גמור צדיק אבל

 ביטל כבר כי כנ״ל, עבירה מכשול מחשש
 כל של והתאוות המרות מכל לגמרי הרע
 וכל גמור, הצדיק זה וע״ב יםודות. הד׳

 ברשעים. להתגרות מותרים אליו, הנלוים
 הצנורות כל לתוך לירד יכול הצדיק זה כי

 על שהגבירו שלהם רעות המרות כל של
 משפיל הוא ועי״ז ולבטלם ולשברם עצמם,

כנ״ל: ארץ עדי רשעים

ק י ד  נכללים ישראל נפשות שכל כב) (ח, בביאה״ל וביאר בולע. ממנו צ

 לקליפה שהרב עוד, לבאר יש ח״ל: ממנו/ ׳צדיק בבתי׳
 שהזכיר ממנו׳ ׳צדיק בכלל [שכולם ישראל, נפשות על העומד

 ועושק וכו״], כבלע ׳תחריש הכתוב בדבר חז״ל בפירוש ה׳ באות
ודור. דור בכל לב׳ל׳ע׳ס׳

תו בולע הוא כי ת ממש או כ רי א  ג
 (או״ח בליקו״ה וכתב שלו. הרוח

 ע״י גס נעשה זה שענין מ) ג, פסת

 עצמו על להמשיך מהאדם מונע שהרשע
 את להשלים דקדושה תייס הרות את

 צדיק רשע ׳בבלע בבתי׳ וז״ל: תסרונו,
 חיים הרוח את לבלוע שרוצה ממנו׳,
 כת יהיה שלא הגרון, במיצר לשתמו

 להחיות האדם גוף לתוך להמשיכו
 בחינת שזהו חשרונו, להשלים עצמו

כנ״ל. מצרים גלות
אליו. הנלוים וכל גמור ד!צדיק

 תנוכה (או״ת בליקו״ה וכתב

הקדוש, מפיו שמענו גם ב):
 לצדיק ומקושרין כשמקורבין שאפילו

 ג״כ יכולין גמור, צדיק דהיינו כזה
 ולהתגבר רשעים כנגד לעמוד
 הרב (ת): בביאה״ל מובא וכן עליהם.
עצמו, את ויזכך ינקה אשר העליון

 גם אוון כל אליו יאונה שלא עד
 מדבריו שם ובהמבואר וכוחו, בידו

 גם ומציל מנקה שבזה הקדושים,
 בהם יתאחז שלא אליו הנלווים

 ייראו לא הם שגם עד הרע,
 בשם ונקראים הנכללים הס מי (ת) בביאה״ל מובא ועוד מהרשע. ויפחדו

 בקשר אליו המקושרים הנלווים על לפרש מוכרח וז״ל: אליו׳, ׳הנלווים
מאחר במקום כמובא אהבה [קשר אמיתי, קו״ לי  בשלימות קלה)] (
דביקות בשם נקרא לבד זה לה): (ת, שם מובא ועוד כראוי.

 ולשמוע לקבל הנ״ל], הנלווים בכלל [להיות להצדיק, והתקשרות
להצדיק׳. מקושר ׳וכשהוא ד״ה ב׳, אות בנת״נ לעיל ועי׳ קכג), (ליקו״מ אחר במקום כמובא זה׳, הוא כי יאמר אשר כל ׳על דבריו בכל

חכמה מיליואי
ע כי ר ין ה די הרע תלק השיר שלא זמן כל תולדות): בתד״י(פ׳ ומצינו ככח. ע

 עם הוא מצוות שעושה גס עפר, מיס רות אש ישודות הארבעה של
 שצריך גמור׳, שאינו ׳צדיק ואת״ה הרע, להשיר צריך תתילה לכך היצה״ר.

 כנגדו. שוב לותס היצה״ר שאין גמור׳, ׳צדיק ואת״ה היצה״ר, מלתמות
טל ככר וכוי גמור צדיק ע כי ר  תניא ע״ב): (סא בברכות ומצינו לגמרי. ה

 תלל ׳ולבי שנאמר שופטן, יצ״ט צדיקים אומר, הגלילי יושי רבי
 פתד אין לבי בקרב לר^ע פשע ׳נאם שנאמר שופטן, יצ״ר רשעים בקרבי׳,
 אביון לימין ׳יעמד שנאמר שופטן, וזה זה בינוניס עיניו׳, לנגד אלקיס

 לא אביי, ליה אמר בינוניס. אנו כגון רבה, אמר נפשו׳. משפטי להושיע
 גמורי לרשיעי אלא עלמא איברי לא רבא, ואמר בריה. לכל תיי מר שביק

 אס הוא גמור צדיק אס בנפשיה אינש לידע רבא, אמר גמורי. לצדיקי או
 בן תנינא ולרבי עמרי בן לאתאב אלא עלמא איברי לא רב, אמר לאו.

 הבא. העולם דושא בן תנינא ולרבי הזה, העולם עמרי בן לאתאב דושא.
 בידי שיש בקרבי, כמת הוא הרי יצה״ר בקרבי. סלל ולבי (שס): ופירש״י
 שהפשע אני ואומר יש, לבי בקרב דוד, אמר וגי. לרשע פשע ג§ם לכופו.
 לנגד אלקיס פתד יהא אל לרשע, אומר שהיצה״ר כלומר לרשע, נאום

 יעמד. כי מיוצרו. מתפתד שאינו שמרתיקו עד שופטו, יצה״ר אלמא עיניך,
שיש אדם לך יש מיניה, שמע נפשו. מש׳פנוי להושיע אביון לימין הקב״ה.

הבינוניס, מן אתה אס בריה. לכל פיי מר שבק לא שופטים. שני לנפשו
 בעולם להם שאין הזה, העולם גמורי. לרשיעי בעולם. גמור צדיק לך אין

מאוד, עשיר שהיה אתאב כגון כאן, שכרן ליטול וצריכין כלום, הבא
העולם גמורי לצדיקי כ). (מל״א הוא׳ לי וזהבך ׳כשפך הדד בן ליה דקאמר

 בקב לו קדי דושא בן תנינא רבי כגון כלום, הזה בעולם להם שאין הבא.
כד). (תענית שבת לערב שבת מערב מרובין

ע ביטל כבר כי ר ת מכל לגמרי ה רו מ ת ה אוו ת ה ת. הדי כל של ו יסודו
 רעות, המידות ביטול לענין יסודית הקדמה ע״ב) רכז (פנתס, רע״מ בזהר ואיתא

 וכו״ הרות בואי רותות ׳מארבע לענין וגס ב׳), (אות דוד של כינורו לענין גס השייכת
 מכס ׳לב י) (קהלת איתמר עלייהו שערה. רות ^^לשמאלא וז״ל: ת׳), (אות

 הוא הדא ליה, וקטיל מליבוי ליה אעבר דוד לשמאלו׳. כשיל ולב לימינו
 צפונית׳ ׳רות לנשבא זכה דא ובגין בקרבי׳, תלל ׳ולבי קט) (תהליס דכמיב
 בואי רותות מארבע ה׳ אמר ׳כה לז) (יתזקאל ביה ואיתמר דיליה, בכינור
 י׳, דאיהו פשוט בשיר ניגונין, מיני בארבע בכינור ביה מנגן והוה הרות׳.
 דאיהו מרובע ובשיר יה״ו, דאיהו משולש ובשיר י״ה, דאיהו כפול ובשיר

ושלקין מילים. מיני עשר לקבלייהו דוד דעבד אמוון, עשר אינון הא הוי״ה.

י פירוש נשמתו, בשורש אחוזים הם כולם אדם אל הנלווים כל אשר נודע, הנה

 כד ניגונא, מיני בע״ב שליקו וממי אילין. אמוון עשר כמושבן אנפין, לע״ב
 שערה׳ ׳רות דפיק דבהון ו׳מימה׳, ׳אף׳ ׳משמית׳ ד׳עוון׳ שולטנומא אמעבר
 (משלי דכמיב הוא הדא אומין. ולע״ב כתרין, לעשר דשלקין שטרין, בארבע

 על שלטין ׳רפאל׳ ׳נוריאל׳ ׳גבריאל׳ ד׳מיכאל׳ רינה׳. רשעים, ׳ובאבוד יא)
 אית תד וכל ועפרא, ורותא ואשא מיא דאינון נש, דבר טבין שטרין ארבע

 דריאה, לבנה מרה על שלטין, ו׳תימה׳ ׳אף׳ ׳משתית׳ ׳עוון׳ אנפין. ארבע ליה
 ירוקא ובמרה במאדים. דאתאדס דכבד, שומקא ובמרה שרכא. דעביד

 ׳ואתריתה ה) (שס בה דאיתמר המוות, דמלאך תרבא דאיהו בכבדא, דאתידא
 שולטנותא שבתאי, לילי״ת, ששורה ובמרה פיות׳. כשרב שדה כלענה מרה

 ורעבון. והפשדא בכיה ותשוכא, עניותא תתתית, שאול עציבו, דאיהו בטתול,
 בע״ב דתיי אילנא עליה שלטא נש, מבר קליפין אילין דמתעברין מיד

 רותות מארבע תליין עשרה, דאשתכתו יהו״ה, יה״ו י״ה י׳ דאינון אנפין,
 הרות׳, בואי רותות מארבע הוי״ה אמר ׳כה בהון דאיתמר הוי״ה דאינון

 ופירש ה״. רות עליו ׳ונשה יא) (ישעיה ביה דאיתמר דמשית, רותו הוא דא
 שנעשה שזכה ר״ל דיליה. בכינור צפוניס רוס לנשבא (שס): מדבש המתוק

 דוגמת שהוא בליבו, מנשב שהיה השכינה שהוא הקודש לרות מרכבה
 שעל ר״ל פטרין. ע5אר5 פערה רוס דפיק דבהון מאליו. המנגן הכינור

 ליה איס פד וכל העולם. רותות בארבע שערה׳ ׳רות קליפת פועלת ידם
 דמלאן א5פר אדם. פני נשר, פני שור, פני אריה, פני שהם אנפין. ארכע

 והענין ״נ.5מ קליפין אילין דמפעברין בה. תלויות מרה שטיפות המווס.
 לקרר כגון להרע, להטיב, או להרע יפעלו או האלו האיברים כי הוא,
 נגד ולכעוש בעבירה, ולשמות עצמו ולשמס המצוות, במעשה בעצלות עצמו

 ׳משתית׳ ׳עוון׳ בו שולטים הרי הקדושה, בדברי עצבות להראות ה׳, אוהבי
 לבב ורכות רתמים ויראה מעבירות, עצמו יקרר אס אמנם ו׳תימה׳. ׳אף׳

 לשמות במצוות בזריזות הקדושה לדברי עצמו ויתמס תשד, לגמול לעניים
 בתלמידים מרה יזרוק או עליהם, ויכעוש ה׳ באויבי ויתקוטט בהם,

 ביער הרי יום, לקשה ויבכה בעוונו, ודאגה עצבות רראה שפר, ללמדם
 מה שכל ור״ל הרמ״ק. של עכ״ל ו׳תימה׳, ׳אף׳ ׳משתית׳ ׳עוון׳ מעליו

 מששימיס לד׳ בגופו מקום האדם נותן אס היינו עליו, שולטות שהקליפות
 הרע כת על מתגבר האדם אס אבל באדם, רעות פועלים הס אז האלו,
 פעולות לפעול אותו המעוררים הקודש, מלאכי ד׳ באדם שולטים אז שבו,

 אמר כה בהון דאפמר לעיל. הנזכרים איברים שבד׳ מרות בד׳ טובות
 בד׳ מתפשטות הוי״ה אותיות ד׳ כי הרוס. בואי רופוס מארבע הוי״ה

הרות. בא שמשם העולם רותות

ערכים
וכינויים

בליעה
 בחי׳ הוא מצרים גלות

 תבלעני ׳ואל בבחינת בליעה,
 הים, מצולת שהם מצולה׳,

 נקראים שהם מצרים בחי׳
 וכו״ רשע ׳כבלע בחי׳ מצולה,
א). ג, פסח (ליקו״ה

 כמו מיתה, לשון יבליעהי
 בכור (ר״י בלעונו׳ חיים ׳אזי

לד). טז, במדבר שור

 ייקראו והגזל הגניבה
 בלע ׳חיל מלשון בליעה,
 בלעו את ׳והצאתי ויקאנו׳,

כ). ד, במדבר מפיו׳(רמב״ן

 הקלי׳ בתוך הם ישראל
 מזויין, אדם שבלעה חיה כעין

 של מעיה וחותך חרבו שנוטל
 רחב מקום לו ועושה החיה

 שיעבוד, להם ואין מעיה, תוך
 ׳חרב שהיא התורה עול מפני

 מעיה חותכים בידם׳, פיפיות
 הקלי׳. אותם מעכלת ואינה

 פרקו במצרים ישראל אך
 הקלי׳ אותם ובלעה עול,

 והשפילם בליעה, אחר בליעה
 ולכן מדריגה, אחר מדריגה

 ולא הקלי׳, עומק תוך נכנםו
 להשפיע בידם םיפוק היה

 נבלעים והיו כלל, בקדושה
 ברחמיו שהקב״ה עד והולכין,

 הצלמים וכיתת ושיבר גאלם
 שלשולי כל ונשברו לפניהם,

 (חסד להם אשר המדריגות

יב). א, לאברהם

 בפיו, עודנה בליעה קודם
 מעיו, בתוך הבליעה ואחר

תיעדיין נתעכל שלא אף שפ ) 

טו). יז, ויקרא חכמים

 שבולעים רעות חיות יש
 לחיות ויכול חיים, בנ״א

 וכדומה ימים שלושה בתוכו
 יכולה והחיה זמן, איזה

 ג״כ זו בליעה ע״י לחיות
 נזדמן אם והנה ימים. שלושה

 הזמן, במשך אחרת בליעה לה
 ואינה חיות לה נמשך אזי

 כבר, שבלעה מה מקיאה
 נזדמן לא אם כן שאין מה
 אינה אזי אחרת, בליעה לה

 ומוכרחת עוד לחיות יכולה
 והיא שבלעו מה להקיא

קדושים). פ׳ משה (ישמח מתה

לצדיק הנלוים
 שלו את יגמור הוא בוודאי*
 ובזכות הגדולים ברחמיו

 והכשרים אהרן ובזכות אבות
 המאמינים אליו, הנלווים

 שינוי ומבטלים באמת במשה
 פעולות בחי׳ שהם דעתם

 של אחת לדיעה משתנות
 באחדות נכללים שעי״ז משה,

 תהיה זה כל וע״י הפשוט,
 (ליקו״ה בשלימות הגאולה

יד). ד, וטעינה פריקה

 בתורה העוסק שכר גודל
 שיבוא די לא כי לשמה,

 גם אלא בעוה״ב, שכר לו
 בעוה״ז אליו הנלווים כל

 ׳לך וז״ש בזכותו. שם יזונו
 אותך ששירת מי ולעבדך',

 שהוא אע״פ כעבד בעוה״ז
 ׳גדולה כי בתורה, עםק לא

 וזה מלימודה׳, יותר שימושה
 הנקרא זכר זה היה אם בין

 הנקראת נקבה או ׳עבד׳
 טוב שכר להם יש ׳אמתך׳,
בהר). פ׳ טוב הדעת (עץבעמלם

 כל אז כזה, גדול צדיק כשיש
 הצדיק של בדורו שהוא מי

 גדול צדיק שאינו אף ההוא,
 לפעול יכול אעפ״ב כמוהו,

 מחמת גמור, הצדיק כמו ג״כ
פ׳ אלימלך (נועם עמו התחברו

בהעלותך).

 ראש הצדיק מדרך
 את ולנשא לנטל הדור,
 הנלווים של והמוחין ראש
ה׳ לעבוד שיוכלו אליו,

מטות). פ׳ ישראל (עבודת

יג). לך, לך פ׳ חיים מים (באר לו ומתקרבים אליו הנלווים הם וע״כ הלז, האדם לנשמת השייך מניצוצין נשמתם בשורש



ערכים
וכינויים

ותפלה תורה
 לומד שאדם התורה כל

 האותיות כל ולעשות, לשמור
 והם נשמות, ניצוצי הם

 התפילה, בתוך נתלבשים
 בבחינת שם ונתחדשים

).1 ב, (ליקו״מ עיבור.

 רק להתפלל, אפשר אי*
 עם ׳לא כי תורה, כשלומד

 ׳מםיר וכתיב חםיד׳, הארז
 תפלתו גם תורה משמע אזנו

ג). ט, (ליקו״םתועבה׳

 להאדם יש מה רביה״ק, אמר
 צריך אין העולם, בזה לעשות

 וללמוד להתפלל אם כי
 מער באדארף מע ולהתפלל.

 לערנין אין דאווינין נאר ניט
רפז). (שיהר״ןדאווינין אין

 עוםקין שהיו חברים תניא,
 לקריאת מפםיקין בתורה

 לתפילה. מפםיקין ואין שמע
 שנו לא יוחנן, רבי אמר
 וחביריו רשב״י כגון אלא

 כגון אבל אומנותן, שתורתן
 שמע לקריאת מפםיקין אנו

יא.). (שבתולתפילה

 התשובה בםפר כתיב
 שבעה בשביל רם״ג, של

 של תפילתו אין דברים
 עתירתו ואין נשמעת אדם

 והשלישית, (...) מתקבלת,
 ואינו התורה את השונא
 אין תורה, לדברי מקשיב
 חסידים (ספר נשמעת תפילתו

תריב). סי׳

 בירור הוא התורה לימוד
 מוחין והמשכת ותיקון

 אבי״ע שהוא לפנימיות
 וק״ש והתפילה דאצילות,

 והמשכת ותיקון בירור הוא
 דבי״ע, לאבי״ע מוחין

 ושניהם צריכים ושניהם
כה). ושלום (צדקטובים כאחד

 דתורה משמע לפעמים
 דכתיב מתפילה, עדיפה
 תורה משמוע אזנו ׳מפיר
 ד׳הוא בגמרא ואיתא וכו״,
 וזמן לחוד תורה זמן םבר

 משמע לחוד׳, תפילה
 דיש ונראה שווים. דהם

 דהיינו בתורה, חילוק
 אומנתן שתורתן באנשים

 תורה וחביריו, רשב״י כמו
 משא״כ מתפילה, עדיפא
 כמו דהווי אינשי בשאר

 להיות וצריכה לשמה, שלא
 שהוא הלב ממעמקי תפילה

 יהונתן (תפארת לשמה ודאי

ד). כו, ויקרא

 תורה קול היינו יעקב׳, יקול
 מבטלים המה תפילה, וקול
 בראשית (חת״ס עשו׳ ׳ידי

כה). לב,

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחל

 ולהבדיל להפריש לזה, ולכוא ו
 תורה ידי על הוא מהטוב, הרע ולבטל

 ללון יהיה התורה ולימוד ותפלה.
פוסקים. ללמוד היינו הלכה, של לעומקה

הגדיל להפריש ל ע ולבטל ו  (או״ח נליקו״ה וכפג מהטוג. הר
העולם, נזה האדם ענודס כל כלל זה ג); ז, הפילין

 ורעוס, טונות המידות כל שמהם יסודות ד׳ הוא האדם כלל כי
 הם למטה אך השם, אותיות ד׳ נתינת קודש, כולם הם ונשורשם
 ענודת כל וזה ורע, טונ מעודנים

 לשנר העולם, נזה ומלתמתו האדם
 הנמשכין רעות והמידות התאוות

 הטונ ולהגניר יסודות, שנד' מהרע
 כל נכללין שיהיו עד יסודות, שנד'

השס. אותיות נד׳ יסודות הד׳
 הפוסקיס לימוד ועל נשיהר״ן(כע): ומונא פוסקים. ללמוד היינו

 ללמוד וראוי הלימודיס. מכל ניותר מאוד מאוד הזהיר
 אס כסדר. סופם עד מראשם כולם ערוך׳ ׳שולתן הארנעה כל

 הגדולים הפירושים כל עס ערוך שולתן הארנעה כל ללמוד יכול
 ערוך שולתן הארנעה כל ילמד פנים כל על לאו, ואס טונ, מה

 נתערנ תטאיס ע״י כי מאוד, מאוד גדול תיקון והוא הקטנים.
 המותר והפסול הכשר שמנרר פוסק לימוד וע״י ורע, טונ

 הרע, מן הטונ ונפרש נתנרר עי״ז והטמא, הטהור והאסור
 מעלת מאמריס ונשאר זהנ׳ מנורת ׳ראיתי נמאמר וכמנואר

 יוס נכל ללמוד מתוינ ישראלי איש שכל ואמר הפוסקים. לימוד
 ילמד פנאי, לו ואין אנוס הוא אס ואף יענור, ולא פוסקים ויום

 אפילו שהוא, מקום נאיזה ערוך שולתן סעיף איזה פנים כל על
 ללמוד צריך כי ערוך, נשולתן עמה עומד שהוא נמקומו שלא
 אנוס וכשאינו מייו, ימי כל ויוס יוס נכל ערוך נשולמן דין איזה
 וכשיגמור ניומו, יוס מדי ערוך שולמן הארנעה כל כסדר ילמד

 וכן כסדר, ללומדם וימתיל יתזור ערוך שולתן הארנעה ויסיים
 מנטל הפוטקיס לימוד כיצד מ) (פ״פ נעצוה״מ וניאר תייו. ימי כל ינהג

 נין להנתין שידע נכדי שו״ע שלומד היינו וז״ל; מהטונ, הרע אפ
 שתיינ המצוות את לקיים איך שידע ונכדי מומר, לנין אסור

 את נעיקר ללמוד צריכיס זאת שמממת עת, ונכל יוס נכל לקיימן
 תפילין, ציצית, הלכות כגון עת, ולכל אדס לכל הנמוצות ההלכות
 שצריך ההלכות ונפרט וכו', יו״ט שנת, מפילה, שמע, קריאת
הס שנכשלים מענירות להינצל כדי לדעת  לומדים שלא עקנ נ
 טונ מצוי אדס נכל כי הטונ. מן הרע את מנטלים עי״ז שו״ע,

 לימוד ע״י אנל רעות, מידות מיני לכל נא שנו הרע וע״י ורע,
 נסעיף למעלה כמנואר נמוצות הלכות לימוד ע״י ונפרט שו״ע,

 למידות וזוכה נאדס, המצוי הטונ וממגנר הרע, ונטל נכנע זה,
אדם. כל של תיקונו עיקר שזה טוניס, ומעשים טונות

הנחל ילקוט
ן ו ל קה ל מ עו  נפי' וזה יד): ה, הגז ראשיה (יו״ד נליקו״ה ונשג הלכה. של ל

לצרינו, אס אפה הלנו לו ׳ויאמר ליהושע שנא המלאך של המעשה
 הפמיד ניטלפס אפמול לו, ש׳אמר וארז״ל נאפי', עפה וכו׳ לא לו ויאמר
 ׳עפה לו והשיג כאש. מה על לו, ושאל הפורה. עשק ניטלפס ועפה

 וכו״. העמק׳ בפוך בלילה יהושע ׳וילן מיד וכו׳. פורה ניטול על באפי׳,
המ״ק, מקוש ששם א״י לכבוש הלן יהושע כי  ההלכופ בירור ששם הני
 על שבא המלאך לו אמר כן ועל כנ״ל. הפיקון עיקר שזה הפורה, של

 ההלכופ כל לברר לשמה הפורה עשק הפיקון עיקר כי פורה, ביטול
 ומפלוקפ מהפנגדופ שנמשכין המלפמופ כל לכבוש יכולין שעי״ז לאמיפן,

 שירדה העומק לפוך וירד שלן דייקא, הלכה של בעומקה הלכה׳, של בעומקה ׳שלן וארז״ל העמק׳, בפוך יהושע ׳וילן מיד כן ועל וכנ״ל. וכו׳
לשם ירד ממשה, הפורה כל שקיבל ויהושע ישראל, כנגד שהס העכו״ס כפ כל גס נמשך שמשם והפולקיס, המפנגדיס יונקים שמשם לשס, ההלכה

לכבוש. צריך שהיה המלכיס כנגד להילפס כפ לו יש דייקא שעי״ז מעומקה, ההלכה ולברר להעלופ
ד ו מ ל ם. ל בלימוד שיעורים שני לך שקנעפ לי שכפנפ בעיני טוב לא בני, אהובי גס סקפ״ד): שרה שיי בי יום ו, נעל״ס(מכסב לנט מוהר;״מ ונסב פוסקי

רפוקיס בעניינים דעפו לפזר כזה נדרך פפצפי לא כי להבין לך היה הלא מליפה. הלכופ דעה וביורה שנפ הלכופ פייס באורפ פושקים,
פפפיל ואפ״כ שופו, עד האו״ש שפגמור דהיינו דייקא, כשדר ללמוד הוא הלימוד בשדר רצוני כי ידעש הלא שבפ, להלכופ מליפה ענין מה וכי כאלה,
הלכפא זמן בכל לפטוף הנעורים בני שנוהגין כמו לא העזר, והאבן הפו״מ וכן דייקא, כשדר לשופו מראשו שפיטה מהלכופ היו״ד ללמוד השי״פ בעזרפ

וזה וזה מכאן וקרפ מכאן קרפ ונשארים בזה, וכיוצא נדה להלכופ מדלגין ופפאוס ונטען, טוען הלכופ ולפעמיס נפלב בשר הלכופ לפעמים מיופדפ,
וגס שבפ, הלכופ רק שפלמד רצוני כן על אפד. נמקוס אפילו והלכה דין שוס יודעים אינס יגדלו כאשר כי בעמלם, ישאו לא ומאומה בידם, עלפה לא

אך בזה. דיברנו כנר כאשר בפינס, מדאי יופר פדקדק לא וגס עצמך. אפ פונה ולא היטב הדנריס להבין ולבך עיניך ופשיס כפבפ, באשר שבפ משבש
כשדר שילמד ליבו על לדבר לך אפשר אס אבל מלישה. הלכוש גס ללמוד רצונו ופמלא זה, בשביל ממנו שפרוש אל שבירך דעש לשנוש אפשר אי אס

כנ״ל. הוריפיך כאשר דברי יקיים אס השי״ש בעזרם לי טונה יפזיק ובוודאי טוב, מה כנ״ל

ה צ ה ע שי תו א # ו  וטגרשין הלכה, הפסק שמברר ע״י מהרע, הטוב ומבררין טפרישין עי״ז פוסקים ליטוד שע״י דהיינו ותפילה, תורה ע״י הוא טהטוב הרע להפריש לזה לבו
ו). ח, ליקו״ם (קיצורהאדם תיקון עיקר שזה המידות, כל כלל שהם יסודות הארבעה מכל הרע ומכטלין

ן ו ל מקה ל  ה׳ צנא שר נא יריפו על יהושע שצר בעש הלכה. של לעו

 קרנן ניטול על להוכיפס שנא פז״ל ודרשו נידו, שלופה ושרנו אליו
 נהיות ׳ויהי ע״א): (ג במגילה הגמרא וז״ל הפורה, עשק וניטול השמיד
 וגו׳ לגגדו עמד איש והנה דרא עיניו וישא ניריתו יהושע

 אמש לו, אמר (...) וישתתו׳.
הערניים, נין של תמיד ניטלתס
מורה. מלמוד ניטלמס ועכשיו

 אמר נאת. מהן איזה על לו, אמר
 יהושע ׳וילן מיד נאמי׳. ׳עמה לו

 אמר העמק׳. נמוך ההוא נלילה
 אמש (שש): ופירש״י הלכה. של נעומקה שלן מלמד יומנן, רני

 ממילת למדין אנו נאמי׳ ׳עמה שהשינו נמשונה »׳. נימלסם
 כשהערינ כלומר אמש, דנרים, נשני האשימן המלאך. דנרי

 ונשתהימס אומו, וניטלתס הערנ תמיד להקרינ לכס היה היום,
ארנ מ  [משמתשך]. נלילה מלתמה זמן שאין תינם, העיר נ
 אינכם שהרי נמורה, לעסוק לכס היה לילה, שהוא ועכשיו.

 גלילה יהושע ויל! מיד עכשיו. של על נאסי. עסה נלילה. נלממיס

 על שצר נלילה אלא כמינ, הלילה נאומו לא העמק. נסוך ההוא
 אמר לילה וכשנא מדנריו, יהושע מזר מיד קאמר, והכי העי,

 ואם ע״א): שג (עירונין פייש נפורפ וביאר נמורה. עסק נמצור
מקה דלן הכמונ לן משמע קא מאי מאמר,  הלכה, של נעו
 נמורה עוסק היה לא משה של תלמידו דיהושע פשיטא

הענרה  היה דיהושע ונראה הלכה. של נעומקה אלא נעלמא נ
 רשאי מכס תלמיד דאין המצור, נמוך נירימו גס נמורה עוסק
 לירד יכול היה שלא אלא מורה, נלא אמות ארנע אפילו לילך
 נעיא ו׳שמעמא נמצור, שהיה לפי הלכה, של נעומקה שס

 אלא שס עוסק היה ולא צלולה), דעה מצריך (לימוד צילומא׳
הענרה  נמוך לן היה שלא על להוכיתו המלאך ונא נעלמא, נ

 כמינ העי נמלתמות ולכך לו. כראוי נדקדוק שילמוד כדי העם
 דלכך לאשמעינן העמק', ׳נמוך וכמינ העם׳, נמוך יהושע ׳וילן
 ומצינו הלכה. של עומקה נמוך שילך כדי העם׳, ׳נמוך לן היה

 נמוך ההוא נלילה יהושע ׳וילן דכפב: פורה) (ערך הקמפ כד נשפר
 עוסקים שהיו המורה וממוך הלכה', של עומקה ׳נמוך העמק',

ה,  אם לקשר וייפכן האוינים. כנגד ומצלימין ממגנריס היו נ

 רוש אשר 'איש נפי׳ הן נמאמר, נקודוש כמה עש ניריפו יהושע מלפמם
 הן נ'), אוש (לעיל וכו׳ פייה הרום שנו הצדיק נפי' ביהושע, הנאמר נו׳

 נפי׳ האנפה, נפי' הן ה'), אוש (לעיל נרשעיס והמלפמה ההפגרוש נפי׳

ירימו. נכבשה ידן שעל השופר ופרועוש פקיעוש

חכמה מילואי
ה ללון ק מ עו רן ומובא הלכה. של ל ע ה״י( ק  שער (פע״ש כפב הרב קושיא): נ

 הלכה כשלומד בן ועל הקליפה, מצד הוא הקושיא כי הלימוד) המגש
 ההלכה כי מבוארש, ובוונפו ומפרך. שמקשה בקושיוש, הקליפוש לשבר יכוון
 הלבה לעומק לכנוש מניפים ואינם אופה שובביס והקליפוש המלכוש, הוא

 קושיא בהלכה, הפיצונה ובינפס פכמפס ידי על ומכנישיס ופנימופה,
 וי״ט דקליפ״ה ונינ״ה הפכמ״ה זה״ו גימטריא קושי״א כן ועל בהלכה,
 עליו ומקשה קושיא, בו נכנש דקליפה ובינה שכמה ידי על כן ועל אופיוש,

לעומקה. לבוא יכול ואינו ׳הכלה׳, אופיוש מלכוש, שהוא ה׳הלכה׳,

המתרגם

שך) (המ

 מרה ׳ואחריתה המרה
ה ענ  כחרב חדה כל

 ׳יסוד המגנרות (וזהו פיות'
 הנקראת והקליפה האש׳).

 על שולטת היא ׳תימה׳
 שהיא השחורה המרה

 והכוכב הלילי״ת, מכת
 אותה יונקת שממנו

 הכוכב הוא הקליפה
 שולטת והיא 'שבתאי',

 נצמתת שמשם בטחול,
ת, בו צ ע ה ה א בי מ  ה

 ומביאה תחתית, לשאול
ת לידי  וחושך, עניו

שד בכיה ולידי  והפ
 ׳יסוד המגנרות (וזהו ורעבון

 כשעוברות ומיד העפר׳).
 אלו שליטת ומתבטלות

 אזי מהאדם, הקליפות
 החיים העץ עליו שולט
ם, בע״ב  היוצאים פני

ה השם מצירופי  הוי״
ה י׳ שזהו בריבוע  י״

 עשר שהם יהו״ה, יה״ו
 תלויות והס אותיות,
 שהם הרוחות מארבעת

 אותיות ארבעת כנגד
ה השם ״  שנאמר הוי
 הוי״ה אמר ׳כה בהם

 בואי רוחות מארבע
 הבאה זו שרוח הרוח',

 זוהי הרוחות מארבעת
 שנאמר משיח, של רוחו

 'ונחה המשיח במלך בו
ה״. רוח עליו

תפליה ואני

רנו תעז  ברחמיף ו
 ךה1ך!ת דיני לברר

 להלכה לזכות באמת,
 ללמד ונזכה ברורה.
רי פ ם. ס קי ס פו  ה

 בינה חכמה לנו ותשפיע
 לנו שיהיה אמתי, ודעת

 ההלכה פסקי לברר כה
 המתר לברר באמת,

 הטהור האסור, מן
 מן הכשר הטמא, מן

 לנו יהיה למען הפסול,
 לתקן זה ידי על כה

 הפגמים כל ולברר
 העולמות בכל שפגמנו

 ופשעינו חטאינו ידי על
 על אשר מאד, המרבים

 והרע הטוב נתערב ןךם
 ופגמנו העולמות בכל

תמא־ד הךבה קו״ לי ח). (

רנו עז  ברחמיף ת
 באמת, לתפלה לזכות
 נזכה זה ידי על אשר

 השכל אור לנו שיפתח
 שנזכה בא־פן האמת

 על ההלכה פסק לברר
 ידי ועל באמת. מכונו

 לברר כה לנו יהיה זה
 בכל ר!ךע מן הטוב

 בהם שפגמנו העולמות
 בגלגול הן בחטאינו,

 אחר. בגלגול והן זה
 משאלות כל ותמלא

 ונזכה לטובה, לבנו
 הפעל, אל מכה להוציא

 בקשתנו צרכי כל את
ח). (ליקו״ת



המתרגם

ת המצוה  הרביעי
ת צוו מ ה ת מ זו מו ר  ה

 בראשית, מעשי בפסוקי
 בתורה להתעסק היא

 ולהבדיל פה שבעל
ת בשש בה גו ר ד  ה

ה, תי כו ל ה ב  שהס ש
 טומאה והיתר, 'איסור

 ופסול', כשר וטהרה,
 במעשה שכתוב שזהו

 אלקיס 'ויאמר בראשית
 המיס בתוך רקיע יהי

 מיס בין מבדיל ויהי
, ס' מי נו ל י הי  בין ו

ס ם המי רי  של הטהו
טהרה,  כשר', היתר, '

ס ובין ם מי אי מ ט  ה
ר, שהס סו אי א, ' מ  ט

 נקראים שהס פסול',
מי  נשברים', בורות '

ס מי ס', ' ס סרותי מי ' 
, ם' פי נ טו ם מ ה לי ע  ו

ה 'לא נאמר הי  לך י
 פני', על אתרים אלהיס

 המבדיל הזה והרקיע
 הרקיע זהו ביניהם,

ת, ראשי שעל  התיו
 מטטרו״ן, המלאך וזהו

 על 'ודמות נאמר שעליו
רקיע', המיה ראשי

 שולט התול שבימות
 ורע', טוב הדעת ה׳עץ

 הרמוז האדם שהוא
 (שנכמב 'וייצר' בתיבת

 שהוא והיינו יודי״ן), בשד
 הטוב יצר עס נוצר
עס  (עיין הרע יצר ו

 שכתוב שזהו סא), ברמת
 'וייצר האדם בבריאת

 האדם', את אלקיס ה'
 נמשך הוא זה שאדם
 ורע' טוב הדעת מ׳עץ

הראשון אדס בו שתטא
 וכו״ ׳וייצר זה שפסוק (היינו

 שלאחר האדם על מדבר
 נמשך זה וענין החטא).

 מטטרו״ן, המלאך מצד
 (ולא 'עבד' נקרא שהוא

ק׳),  בששת שולט והוא ׳
 (שבעולם המשנה סדרי

 גוף נקרא והוא היצירה),
 עולם שהיא הנשמה (כלפי

 שולט והוא האצילוח),
 שהס התול ימי בששת

 של ממולין גס כלולים
 של ממולין וגס טומאה
מנו טהרה, מ תנו ו  ני

ה סדרי ששת שנ  המ
 'איסור של בהילכותיהס

 וטהרה, טומאה והיתר,
 ובבתינת ופסול', כשר

ט המלאך ט״  (שהוא מ
ק נאמר ׳עבד׳)  הפסו
ם 'ששת מי ד י עבו  ת

 מלאכתך', כל ועשית
 (מענים מז״ל דרשו וכבר

 אלא עבודה ש׳אין ב)
 שבבתינת והיינו תפלה',

ט המלאך ״ ט  צריך מ
 התפלה בעבודת האדם
 המסדר כעבד להיות
 וכעבד רבו, לפני שבתיו

 מרבו, פרס השואל
 פרס המקבל וכעבד

 ענין (שזהו לו והולך מרבו
 העמידה שבמפלח הברטח י״ח
ברכוח עיין החול, ימוח של

 המלכה בשבת אבל לד).
 התייס' 'עץ בה ששולט

 ה׳עץ בה שולט ולא
 כבימי ורע' טוב הדעת
דו התול,  וקבעו העמי
 שאין ק) (עירובין תז״ל

 שוס באלן משתמשים
במילוא״ח). (המשך שימוש

פאנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

 שנאחזין והרע, הטוב אחיזת בהתורה יש כי
 כשר וטהור, טמא והיתר, איסור מבחינת
 שאינו זמן וכל בהתורה. שיש ופסול,
 וע״ב ורע. טוב מעורב הוא ההלכה, מברר
 מהטוב, הרע ולבטל להפריש יכול אינו
תבואנו. רעה ודורש יא) (משלי בבחינת והוא

רר שאינו זמן וכל ה מג הלכ א ה רג הו עו  ונהג ורע. טוב נו

 כלולה התורה כג): ג, לגב״ח שליח העושה (חו"מ בליקו״ה
 אסור וטהור, טמא ופסול, כשר בחינת שהם בחינות משישה
 טוב תערובת בבחינת הס אותן מבררין שאין זמן שכל ומותר,

 טוב הדעת עץ אחיזת שמשם ורע,
 שצריך האדם, עבודת כל וזה ורע.
 שמתייגע ע״י מהרע הטוב לברר

הלכה, הפסק שמברר עד בתורה
 הטהור מהמותר, האסור שמברר

 ואז מהפסול, הכשר מהטמא,
לנשמתו, קדושים לבושין מזה נעשין
 כי (...) כידוע. דרבנן חלוקא בחינת

 כולם נכללין אותן שמבררין אחר
 אסור איזה שיודעין ע״י כי (...) לטוב. הכל ונתהפך בקדושה

 מידיעת גס נעשה כן על מהאיסור, פורשין שעי״ז מותר ואיזה
 ׳ישב כי ממנו, לפרוש יודעין שעי״ז מאחר קדוש, לבוש האיסור

מצוה׳. עשה כאילו עבירה עבר ולא
ש ר ו ד אנו. רעה ו  שמפרש לומר רצונו הנחל(ח): במי וביאר תגו

 הפסק מברר שאינו שע״י כן, גס כפשוטו הפסוק
 הרע להפריש יכול אינו אז רעה', ׳ודורש בבתי׳ והוא הלכה,

 יכול אינו כן ועל הרשע, של הצינור לקלקל יכול ואינו מהטוב
 ׳ודורש הוא ואז החסרון, להשלים דקדושה חיים הרוח כן גס

 כי עליו, באים והחסרונות הרעות שכל כפשוטו, תבואנו׳ רעה
החסרון. להשלים יכול אינו

ל יליקוט ח ‘הנ

ש ר ר ד ה ר ע אנו. ר  זמן וכל מובא: תשל״ט) (אב-אלול הנחל מבועי וצקוצז תבו
 היינו תבואנו', רעה ׳ודורש בבחי׳ הוא וכו׳ ההלכה מברר שאינו

כמוב״פ. הרשעים את להכניע יכול אינו ואז ורע, טוב מעורב ללימודו
 רביז״ל דברי ולפי רצון', יבקש טוב ׳שוחר הוא זה פשוק תחילת הנה

 של לעומקה ללון שזוכה האמת הצדיק על להתפרש צריך לעיל, הנזכרים
לקדושה, והרב הצדיק הוא שהוא הרע, את ולהכניע הטוב ולברר הלכה
 ומכפר ומוחל עוון נושא השי״ת ידו שעל לעיל, המבואר חשל הרב בחי׳

 ׳שוחר שם שפירש״י וזה בפנים, לעיל כמבואר ישראל של עוונותיהם
 חפץ הוא רצון, יבקש וכו׳, טובה בדרך הבריות את להדריך הרוצה טוב,

 פיוש לשון ׳רצון׳, וזהו עכ״ל, עימם׳ ומתפייש בהם רוצה הקב״ה שיהיה
 להלוך שיודע בו, רוח אשר ׳איש בפנים לעיל המבואר אפים ואריכות

לאלפים׳, חשד ׳נוצר המוב״פ מידות הי״ג בענין ביאה״ל ועי׳ וכו״.
מצ׳נ׳ו׳ר׳ ונעשה שלהם לצ׳נ׳ו׳ר׳ שנכנש ע״י עשיו אלופי את שמכניע
 בביאור נכלל זה וכל עי״ש, ר׳צ׳ו׳ן׳ אותיות ענין ג״כ שזה ועי״ש נ׳ו׳צ׳ר׳,

והבן. ר׳צ׳ו׳ן״, יבקש טוב ׳שוחר הנ״ל הכתוב
ש ר ו ד ה ו ע אנו. ר  שוח״ט במדרש איתא (ח): הנחל יד צקוצץ מובא תבו

 הוא מי רצון׳, יבקש טוב ״שוחר בזה״ל זה פש׳ על (א) תהלים
 רעה ׳ודורש וכו׳, ישראל של בטובתן שוחר שהיה ישראל מלך דוד זה זה,

ובשנהלרין חז״ל ודרשו עכ״ד. ואחיתופל׳, דואג זה תבואנו׳, ק  שדואג ע״צ) (
 שם כדאיתא כראוי, ההלכה את ביררו לא ת״ח, היותם אף על ואחיתופל

 ׳שלא שם ופירש״י דהלכתא׳, אליבא שמעתא להו שלקא הוה ׳דלא בגמ׳
 הלכה לקבוע זכו לא כן ועל בטעמא, כתיקנה לפרשה הלכה יודעין היו

כך כל שטה שדואג ע״צ), (עו ביבמות מצינו מזו ויתירה עכ״ד. כמותן׳,
בקהל. לבוא ראוי דוד שאין הגמור, בהיפך ההלכה שבירר עד בלימודו

 ואחיתופל דואג של שלימודם שמתוך וראה, דו״ק המאמר קשרי ע״פ והנה
 שהיו אף ועל לעצמו, רעה גרם מהם אחד כל כן על מבורר, היה לא

 היה זה אעפ״כ אבשלום), עם ואחיתופל שאול, עם (דואג בשעתם גדולים
בסנהדרין). (עי״ש בלבד ימיהם בחצי ונאבדו כלו ולבשוף שעה לפי רק

דא טוב׳ הדעת ״עץ ע״צ) פז נג, חיקון (חיקו״ז בתיקונים ואמר ורע. טוב
 שם אמר וכן לעצמו. והרע לעצמו הטוב להבדיל משנה, שדרי שית הם זה במקום ולכן בטוב. הרע לערב היה אדם וחטא שמא״ל', דא ׳ורע׳ מטטרו״ן,

 החושך׳. ובין האור בין אלקים ׳ויבדל דכתיב הוא הדא לרע, טוב בין פירוד למעבד צריך ורע׳ טוב הדעת ל׳עץ ^״׳ואילנא לקמיה ע״א) קכז (חיקוז״ח,
 ולקבל בקרבי׳. תלל ׳ולבי דכתיב הוא הדא בגרשתיה, והרגיה, מיניה ליה דקציץ דדוד כגוונא הרע, יצר בלא נש בר למהווי ביה, קיצוץ למעבד וצריך
היות עם ולהכניעו, היצה״ר להרוג המשניות גרשת שגולת כי מבואר ואגב לשונו. כאן עד טמא׳, פנים מ״ט טהור, פנים מ״ט אינון מטטרו״ן מן מ״ט

גורשים. ובהם פשוקות, מהלכות משנה שדרי שש לו היה מקום מכל דוד, בזמן עדיין היה לא התנאים ממתלוקות לנו שיש האלו שמשניות

ה יש ר תו ה ת ג היז  והיתר איסור מגחיי שנאחזין והרע הטוב א
 שכולו החיים׳ ל׳עץ נחלקת דהתורה ידוע ופסול. כשר וטהור טטא

 הרע, אחיזת יש שבו טו״ר׳ הדעת ו׳עץ כלל, הרע אחיזת אין ובו טוב
 רגפיקודא ע״א): עה ל, (תיקון בתיקו״ז ואיתא ההלכה. עשק ע״י המתברר

 דבעל באורייתא לאתעסקא רביעאה,
 דרגין, בשית בה ולאפרשא פה

 וטהרה, טומאה והיתר, לאיסור
 לכתיב הוא הלא ופסול', כשר

 בתוך רקיע יהי אלקיס ׳ויאמר
 למיס', מיס בין מבליל ויהי המיס

 היתר, ל׳טהרה, ללכיו מיס בין
 לאינון למסאבו מיס ובין כשר',

 ׳מי לאינון פסול׳, טמא, 'איסור,
 איתמר ועלייהו מטונפין, ׳מיס סרוחיס׳, ׳מיס נשבריס׳, בורות

 בינייהו, לאפריש רקיע והאי פני׳. על אחריס אלהיס לך יהיה ׳לא
 ׳ולמות איתמר לעליה מטטרו״ן, ולא חיוון, רישי לעל רקיע לא
 וטהור טמא והיתר ׳אישור ד״ה במילוא״ח ועי׳ רקיע'. החיה ראשי על

 זה. ענין היטב שביאר חכמה, הראשית בדברי ופשול״ כשר

ש ר ו ד  רטן עקש טוב שחר כז): במשלי(יא, כתיב תבואנו. רעה ו
הפשט: ע״ד (שם) המצו״ד ופירש חטאנו: רעה ולרש

רצון בזה יבקש בהס, וחפץ אלס בני טובות אחר הלורש טוב.
אלס בני רעות אחר הלורש אבל וירש. לו. ירוצה עי״ז כי מה',
ד״ה בנח״נ ועי׳ עליו. תבוא ההיא הרעה אזי חפץ, הוא ובה

למאמר. והקשרו זה פש׳ המבאר הנחל, מי בדברי תבואנו׳ רעה ׳ודורש

חכמה מיליואי
ר איסור ת הי א ו מ ר ט טהו שר ו  בראשיח מובאח זה לענין הקדמה ופסול. כ

 לרדת צריך היה לא תטא, לא אילו האדם ב): הקדושה, (שער חכמה
 מקיים עדן בגן והיה ולזרוע, לתרוש שיצטרך בו, שהוא הזה הפתיתות אל

 שיהיה כמו רותני, בדרך תעשה ולא עשה המצוות בקיום ולשמרה׳ ׳לעבדה
 ירד וכאשר לעולם. אתת ומצוותיה היא שהתורה התתייה, אתר לעתיד

 לטהרנו והקב״ה האלו, המלאכות אל הוכרת הקליפה אל בתטאו אדם
 על והשליט התיצונים ימים משישה העלנו דביקים, שנהיה כדי ולקדשנו

 שנאמר וכמו העולם, שר שהוא מטטרו״ן ידי על קדושה הנהגת ישראל
 עליו רבינו שמשה שאע״פ באתי׳, עתה ה׳ צבא שר ׳אני ה) (יהושע ליהושע
 ידו, על שההנהגה בגלות עתה שכן וכל לקבלו, הוכרת הוא דתהו, השלום

 תול ימי וששת אתרים. ובמקומות ע״ב) צג ס, (חיקון בתיקונים כדפירש
 העולם מתנהג המול ימי שבששת הכוונה (...), מטטרו״ן ידי על ההנהגה

 כת״י בתיקונים אמר וכן מפילמינו, עולה ידו ועל הנזכר, השר ידי על
 וזה מלאכתך׳, כל ועשית מעבד ימים ׳ששת נאמר שעליו ע״א), קכז (חיקוז״ח,

 ד׳וייצר׳, אדם דאיהו ורע׳, טוב הדעת ׳עץ שלטא דמול ^י׳דביומין לשונו
 האדם׳, את אלקים ה׳ ׳וייצר דכמיב הוא הדא הרע, ויצר הטוב ביצר

 דאיהו מטטרו״ן, הוא ודא אדם. ביה דתב ורע׳ טוב הדעת ׳עץ ואיהו
 דתול יומין בשית ושליט גופניי, ואיהו משנה, שדרי בשית דשליט ׳עבד׳,
 משנה שדרי שית אמייהיבו ומיניה דטהרה, ותולין דטומאה תולין דאינון

 תעבוד ימים ׳ששת וביה ופשול׳. כשר וטהרה, טומאה והימר, ב׳אישור
 למהווי נש בר צריך דביה צלותא׳, אלא עבודה ו׳לית מלאכתך׳, כל ועשית
 המקבל וכעבד מרביה, פרש השואל וכעבד רבו, לפני שבתיו המשדר כעבד
 ׳עץ ולא דתיי׳ ׳אילנא דשלטא מלכמא בשבת אבל לו. והלך מרבו פרש

 כאן עד שימוש׳, שום באילן משממשין דאין אוקמוה ורע׳, טוב הדעת
 בששת זה עבד ידי על המפילה עבודת מציאות כל היות מבואר הרי לשונו.

 השביעי ׳ויום אומרו יובן ובזה האצילות. אור שולט בשבת אמנם מול, ימי
 מלובש והאצילות באצילות תהיה המפילה כוונת שכל אלקיך׳, לה׳ שבת

הדעת עץ נקרא הזה שהעבד מבואר ואגב אלקיך׳. ׳ה׳ והיינו בבריאה,

ערכים
וכינויים

הטרד אחיזת
 אחיזה איזה שיש זמן כל

 אע״פ דין, בחי׳ לאיזה עדיין
 יש מאוד, בדקות שהוא
 לבחינת אחיזה איזה עדיין
 טו״ר מעורב שהוא נוגה

ט). ,ד מילה (ליקו״ה

 בתורה שמפורש אעייפ
 זאת כל עם המצוות, כל

 יכולים אין בעצמה מהתורה
 ע״י אם כי דבר, לידע

 אשר והחכמים הצדיקים
 התושבע״פ, נמםרה להם
 כל פרטי יודעים הם אשר
 בכל להתנהג איך ודבר, דבר
 הבירור צורך כפי ודבר דבר
 סימני (ליקו״ההדבר אותו של

א). ב, טהור עוף

 קלי׳ כנגד היא תושבעייפ
 כדי נוגה, בחי׳ הדעת, עז

 כשר בין ולברר להפריש
 למותר, אפור בין לפםול,

 הרע, מן הטוב להפריש כדי
 הקדושה אל הטוב ולהעלות
א). ס״ת (ליקו״ההרע ולהכניע

 בכל נמצאים ועשיו יעקב
 מעורב הוא אדם כל כי אדם,
 ׳יעקב׳ נקרא והטוב טו״ר,
 (מאור ׳עשיו׳ נקרא והרע

תולדות). פ׳ עיניים

והיתר, איסור
וטהור, טמא
ופסול כשר

 מיין בין המבדיל רקיע
 בין מםאבין, למיין דכיין

 כשר ובין והיתר איםור
 וזהו וטהור. טמא ובין ופםול

 פי על לנער ׳חנך בחינות
 היינו דייקא, פי׳ ׳על דרכו׳,

ה). לא, (ליקו״מתושבע״פ

 ע״י באים החולאות כל
העכורים, הדמים תגבורת

 שהם מרות, הד׳ פגם ע״י
 כשאין מרירין, מיין בחי׳
 ולהבדיל להפריש זוכין

 מדמים טהורים הדמים
ההלכה, בירור ע״י טמאים

 הטמא והמותר האםור לברר
 ברכת (ליקו״ה וכו׳ והטהור

ב). ה, הודאה

 הם החול ימי ששת בחיי
 םדרי שישה בחי׳ כנגד

 כשר פעם הוא כי משנה,
 לו נופל כי פםול, פעם

 חוזר ואח״ב תשובה הרהור
 הדעת ׳עז בחי׳ וזה לעםקיו,

בחי׳ הוא שבת אבל טו״ר׳,
 כשזוכה בחי׳ זה נייחא,

 שלימה תשובה לעשות
א). ב, ונטען טוען (ליקו״ה

 בוודאי מעדן׳, יוצא יונהר
 חיים בעז לעילא יוצא
נוכראין, קליפין לית דתמן
 יגרך ׳לא דכתיב הוא הדא
 אית דלתתא בעז אבל רע׳,

 ואיהו ודאי, נוכראין קליפין
 דזעיר דעדן בגינתא נטוע

מטטרו״ן, חנוך דאיהו אנפין,
יוצא׳, ׳ונהר דא ובגין

 במטטרו״ן למימר יכילנא
דיליה, מעידון מעדן׳, ׳יוצא

דיליה, גן הגן׳, את ׳להשקות
 עאלו דתמן דיליה, פרדם

 ואלישע זומא ובן עזאי בן
דא מםיטרא דיליה. וקליפין

 ולא חבירי, בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי, על תקלה דבר יארע שלא אלקי, ה׳ מלפניך יה״ר המדרש, לבית בכניםתו מתפלל היה הקנה בן נחוניא רבי* כז.). בראשית (זהרוטהור טמא ופםול, כשר והיתר, איפור ודא רע, דא ומפיטרא טוב
 הקושיא ולתרז ולכוון ההלכה, בעיון ביום שעות ב׳ או שעה חלק לתת מחוייב לעיון, קל שהוא האיש כל כח:). (ברכותבהם ואשמח הלכה בדבר חבירי ייכשלו ולא מותר), אפור על ולא אפור, מותר על טמא(ולא טהור על ולא טהור טמא על אומר

 עז ונקרא האמת, חכמת הפנימי המוח שהיא במטרוניתא לא אבל דמטרוניתא, ושפחה עבד הנקרא היצירה, עולם מטטרו״ן, מעזנה, היא הטובה בקלי׳ אלא נאחזת, רע עבד פמא״ל הנחש מצד הרעה הקלי׳ אין כי ויכוון ההלכה. בפשט הנופלת
 הרעה, הקלי׳ להפיר בעיונו ויכוון ופפול. כשר ומותר, אפור וטהור, טמא משנה, טו״ר, הדעת בעז אלא קלי׳ עימה לאתערבא יכיל דלא אתן׳, לא לאחר ׳וכבודי הקב״ה׳, של שמותיו היא התורה ׳כל בפוד שמי׳, הוא ה׳ ׳אני איתמר ועליו החיים,
 מטטרו״ן שנעשה אחר ההקדמות). לשער מוהרח״ו הקדמת (ע״חבזה ודי הקבלה. חכמת שהיא עצמה המטרוניתא לקשט יכוון ואח״ב דמטרוניתא, שפחה המשנה היא טו״ר, הדעת עז מע״ג ויפלקנה תירוצים, האדם יבין שלא קושיות הגורמת שהיא

 ב׳ יש שם וטהור, טמא ואיפור, היתר ופפול, כשר שהם קצוות שישה סוד א). א, בראשית עה״ת (ש״ךוטהור טמא ופפול, כשר ומותר, אפור טו״ר, של במלבוש נתלבשה והבן, מש״ה ר״ת ה׳פנים ש׳ר מ׳טטרו״ן ידו, על תורה וניתנה עולם של שרו
 בבינה כי חיים׳. אלקים דברי ואלו אלו מתירין, ואלו אופרים שאלו ׳אע״פ וז״ש כנודע. חיים אלקים נקרא הבניין, ימי מששת למעלה היא בינה והנה כנודע. ואיפור ופפול טמא שם ואין גמור בייחוד מתייחד הכל ולמעלה קצוות מו׳ אבל הפכים,

ט). משפטים, פ׳ (תוי״יהנ״ל ההפכים נעשה אז ושכר, עונש ויצה״ט, יצה״ר ורחמים, לדין צריך שהוא הבניין, ימי בששת וכשיורד גמור, ייחוד מתייחד

 שהוא עד עצמו לזכך האדם שצריך דהיינו קיצוץ, בו לעשות וצריך החושך׳. ובין האור בין אלקיס ׳ויבדל שכתוב שזהו הרע, לבין הטוב בין והבדלה פירוד בו לעשות צריך ורע׳ טוב הדעת ׳עץ של והעץ
ארבעים ישנס ולעומתם הטהרה, שמצד פנים ותשע הארבעים הס מטטרו״ן שמשם מ״ט האותיות וכנגד בקרבי׳. חלל ׳ולבי דוד שאמר שכתוב שזהו גירסתו, ידי על והרגו, הרע היצר את מעצמו שקיצץ דוד כמו הרע, היצר בלא יהיה

במילוא״ח). (המשך אחרא והסטרא הטומאה שמצד פנים ותשע



ערכים
וכינויים

הלכה פסק
 בחי׳ זה טו״ר הדעת עץ

 שאין פסוקה, שאינה הלכה
 לברר ההלכה, לברר זוכים
 מן האיסור הפסול, מן הכשר

 פגם ע״י זה וכל וכו׳, ההיתר
 החכמים כי חכמים, אמונת

 והמותר, האסור מבררים
 וזה וכו', והפסול הכשר
 עיקר וזה עבודתם, עיקר

 מאמין שאין ומי תושבע״ם.
 יודע שאינו נמצא בהם,
 ואזי הלכה, ושום דין שום
 הדעת עז פגם בבחינת הוא

 הראשון אדם בו שפגם טו״ר
ה). ג, יבום (ליקו״ה

 בחי׳ הוא העיצה גמר
 פסק בחי׳ ההלכה, חיתוך
 הלשון זה שרגיל כמו הלכה,

 ׳שחותכין רז״ל בדברי
יד). ה, שחיטה (ליקו״ההלכות׳

 / הלכה ערך עוד להלן ועי׳

הלכות.

פוסקים לימוד
 ת״ח נקרא שאינו ידוע,

 זה כי תושבע״פ, ע״י אלא
 אינו חומש ללמוד שיודע
 שהוא זה אלא ת״ח, נקרא

 (ליקו״ם ופוסקים בגמרא בקי

א). יב,

 הוא הפוסקים לימוד עייי
 שבקדושה להשלום נתקשר
 שבקדושה, המחלוקת ומתקן

 המחלוקת נתבטל ואז
 יוכל ואז שבליבו, היצה״ר
 לבבו בכל השם את לעבוד

ב). סב, (ליקו״םיצרים בשני

 משפטי שהוא משפט, עייי
 לימוד דהיינו התורה, ודיני

 משפטי שמבררים פוסקים,
 נעשה עי״ז התורה, ודיני
רפו). (ליקו״םומושל מלך

 מבטלים הפוסקים לימוד
 (ספר זרה עבודה הרהורי

).1 הרהורים ח״ב המידות

 הפוסקים לימוד עייי
 בשורשו, המחלוקת מבטלין

 המחלוקות נתבטל ועי״ז
 המחלוקות ונתבטל למטה,

 שהם שבליבו, היצה״ר של
 ובלבולי והכפירות הקושיות

 ליבו על שעולים אמונה
מח). ת״ת (ליקו״ע

 זוכין הפוסקים לימוד עייי
לבבו בכל כראוי להתפלל
סא). הנפש (השתפכות

 הפוסקים ספרי ללמוד יש
 הרי״ף כמו התורה, דיני

 ודומיהן, והרא״ש ומרדכי
לתורתינו ועיקר שורש דזהו
ה). רמו, יו״ד (ש״ך

 ודברת לבניך יושננתם
 ובלכתך בביתך בשבתך בם

 הבעש״ט וגו״, בדרך
 מאוד הזהיר זללה״ה

 בלי ערוך שולחן ד׳ ללמוד
 עם וללמדם פירוש, שום

 הגדולים, שכן וכל הקטנים,
 זה לימוד מניעות מחמת כי

 מישראל, משתכחת התורה
 דין לפסוק כשרוצה אם כי

 במפרשים היטב יעיין אזי
ואתחנן). פ׳ עה״ת (בעש״ט

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלסב

י ״ ש אזי פוסקים לימוד ע  כידוע, הרע מן המוג לגרר נחי׳ הוא הניצוצות נירור כי א); נ, אונאה נליקו״ה(מו״מ 3וכפ מהרע. הטוב מפרי
חר שזהו הרע מן הטוג לנרר יכולין עי״ז וכו׳, ופסול הכשר הדין שמנררין ע״י דהיינו התורה, ע״י דייקא נעשה וזה  הניצוצות, ני

פ, ח׳. סי׳ נ״י רנינו נדנרי מזה וכמונא פל״פ(  נין ולהפריש להנדיל הוא כפשוטה, המורה לימוד יסוד עיקר וז״ל: זה, ערן ניאר נ) ונ
 שלו המורה לימוד גס שאז ההלכה, מנררין שאין זמן וכל נהמורה, שיש ופסול כשר וטהור, טמא והימר, איסור נתינת שזה לרע, טונ

ורע, טונ עדיין מעורנ כניכול
הלכה, הפסק ומברר מעיין הוא אשר עד

 על דהיינו וכו׳, והמותר האסור ומברר
 הטוב מפריש אזי פוסקים, לימוד ידי

 ללון שיוכל השכל, לזה לזכות אך מהרע.
תפלה, ידי על הוא הלכה, של לעומקה

השכל: נמשך משם כי

 האסור על עדיין לומר שיכול מאחר
 היינו וכו׳, טהור טמא ועל מומר

 כן הוא המורה שע״פ אז לו שנדמה
 כי עדיין, ההלכה נירר שלא מחמת
 להיפוך, הוא ההלכה פסק נאמת

 יכול אינו נמידומיו גס אז כן ועל
 והוא מהטוג, הרע ולנטל להפריש
 כי מנואנו׳, רעה ׳ודורש ננחינת

 נתינת שהוא להרע נח מנורר, שאינו לימודו ע״י ח״ו נותן הוא
 עיקר ני חיים, הרוח נחינת שהוא מהטוג לינק הטומאה, רוח

שנד׳ הטונ של החיות נתינת שזה כנ״ל, נהמורה הוא חיים הרוח

וכדאיפא מהרע. הטוב מפריש אזי

 גבי ע״א) קיא (בהר, רע׳׳מ בזהר

רע, עם מוב ועירב בעריות שחמא מי

 על ענר רע, עם טוג יימערג וז״ל;
 הדעת ׳ומען דאמר דמאריה מימרא

 חזר (...) ממנו׳. מאכל לא ורע טוג
 ואפריש נאוריימא, אשתדל נתיונתא,

והימר, ׳איסור דאינון מרע, טוג
 ניה דאיתמר מטוג. רע אתפרש נדא ופסול׳, כשר וטהרה, טומאה
 נריך קודשא לון אפריש נאורייתא לניש. ויצירה לטג יצירה ׳וייצר׳,

מרוייהו. על שלטא למהווי מיניה, נשממא ליה וירית הוא.
רק כלל, הויה ושום חיות שוס מעצמו לו אין והרע יסודות,

 מאחר כלל קיום לו אין כי ונאנד, כלה ולסוף לשעתו רק הוא סערה שהרוח לעיל מנואר נאמת כן ועל הנחירה, כת נשניל שנתהווה
 חיים הרוח של הקדושות מהניצוצות רק הוא יניקתו וכל ממש, כנגדו הוא אדרנה רק כלל, דקדושה חיים נהרות חלק שוס לו שאין

 המורה ני היינו והרע, הטוג אחיזת נניכול עצמה נהתורה שיש ממה הוא יניקתו ושורש ננ״ל, נהתורה שפוגמין ע״י נסט״א הנופלין
ההלכה נתנרר שלא זמן וכל וכו׳, שנמורה האזהרות כל נחינת שזה הטוג, לנין נינו ולהפריש להנדיל נכדי מהרע גם לדנר מוכרחת

סערה. הרוח נתינת שהוא הרע יניקת שורש עיקר מזה ח״ו, רע הטונ ועל טוג הרע על המורה ע״פ ולומר לטעות יכולין שאז עדיין,
שכל לזה לזכות אך  שלומד הלכה כל כראוי להנין היינו הלכה, פסק לנרר לזכות ע): (פ״פ נעצוה״מ וניאר תפלה. י”ע הוא וכוי ה

 נלי שלומד הלכה כל נאמת להנין שיזכה להשי״ת נמפילה להרנות שצריך היינו מפילה, ע״י רק אפשר טעות, שוס נלי ולמעשה
 מצווה נשום להקל ולא להחמיר, צריך שאין נמקוס מצווה נשום להחמיר שלא היינו כראוי, מצווה כל לקיים שיוכל נאופן טעות, שוס

נשו״ע. כמנואר מענירה, ולהתרחק להישמר ונפרט כראוי, מצווה כל לקיים רק להקל, שאסור נמקום
 לעסוק זונין עי״ז ננ״ל, ונו׳ והשוועות והזעקות התפילות רינוי ע״י כג): ג, לגג״פ שליפ העושה (פו״מ גליקו״ה וכפג תפלה. י’עי וא1ד

 שיזכה נעצמה, התורה אודות על האדם תפילת על כוונתו מנואר נראה מוגא: א) וגגיאה״ל(פ, נאמת. ההלכה פסק לנרר נמורה,
א׳) אופ האנפה(לעיל עני! אפ קישר לז) (אופ שם דנריו וכהמשך המורה. לקיום שיזכה עד הרע, את מעצמו ושידחה דנר, ננל ההלכה לנרר

ו׳, שנאות המפילה לדנר מכוון זה שגס לנאר, יש האנחה נדנר א׳ נאות הקדושים דנריו נהמחלת וז״ל: כאן, הנזכר הפסילה ענין עס
המונ״פ. כינורו נניגון דוד זכה כאשר ושיר, נמהילה כהשלמתה רק המפילה, מדריגת אמיתת תהיה לא זאת ושנכל

חכנוה מילואיהנחל ילרוט
ד שר ע א א ין הו עי ק ומברר מ ס ה הפ ש אזי וכוי הלכ ב מפרי טו  ה

 דרש החטאת שעיר ׳ואת שמיני): (פ׳ אפרים מחנה בדגל ומובא מהרע.
 האר״י בכתבי איתא כי רמז, בדרך בזה לפרש יש שרף׳. והנה משה דרש
 ובזה ומפרקין, שמקשין ידי על הכלה קישוטי בכ״ד הלכה בלימוד כי ז״ל,

 שעיר׳, ׳ואת בפשוק שמרומז לומר יש וזה עי״ש, וכו/ הקליפות משברין
 דרש׳, ׳דרש קליפות, היינו שם׳, ירקדו ׳ושעירים יג) (ישעיה מלשון היינו
 שעי״ז שרף/ ׳והנה דעת, בבחינת ׳משה׳ התורה, שדורשים ידי על היינו

והקליפות. השעירים כל ונבטלין נשרפין

ד שר ע א א  ג) ד, פסח בליקו״ה(או״ח וכחב הלכה. הפסל, ומברר מעיין הו
 אם כי להלכות לזכות אפשר אי בוודאי בזה״ל: ההלכה בבירור היגיעה גבי

 הקושיות כל וללבן לברר הרבה לטרוח צריכים כי גדולה, יגיעה ע״י
 יאכל שבת בערב שטרח ׳מי בחינת וזה דהלכתא. אליבא שמעתתא לאשוקי
 בירורים בחינת הם החול, ימי ששת של והעבודה הטרחא כי בשבת׳.
 החול ימי ששת כל לטרוח וצריכים ההלכות, ע״י הבירור ועיקר כידוע,

 ימי ששת כנגד שהם משנה, שדרי שישה בחינת שהם ההלכה, וללבן לברר
 כל וצריכים ופשול, כשר וטהור טמא והיתר אישור בחינת שהם החול,
 זוכין ואז וכו/ מהאישור ההיתר לברר בהלכה לטרוח המעשה ימי ששת

 שבת לבחינת לזכות אפשר ואי הבירור, מן שביתה שהיא ברורה, הלכה בחינת והכרעה, שלום בחינת היא שבת כי שבת, בחינת שהיא ברורה להלכה
 ההיתר וליבן ובירר וכו/ והיתר באישור משנה, שדרי בשישה החול, ימי בששת שטרח דהיינו שבת, בערב שטרח מי אם כי פשוקה, הלכה בחינת שהיא

ד שבת. לבחינת זוכין דייקא ואז וכו/ מהאישור שר ע א א ק ומברר מעיין הו ס  שהתיבה צחות, בדרך ואפש״ל מובא: (ח) הנחל יד וצקוק הלכה. הפ
המעיין/ ע״י הוא התורה בגן שלגדול ז׳, באות לקמן המובא על מרמזת ׳מעיין׳ מהתפילה. שמקבלים והשכל החכמה שהוא ׳

ד ע״י מו ם לי ש אזי פוסקי ב מפרי טו דהיינו דהלכתא, אליבא שמעתתא משיק בחינת עיקר זה לב): ה, סעודה (ארח צליקרה כחב זה וצענין מהרע. ה
איך והילוך דרך לו להורות למוטב להחזירו מישראל אחד כל על הארה שמגיע עד שבתורה, ישראל נשמות שורשי לעורר התורה עשק ע״י שיזכה

זה שם ועל המעשה׳. אלא העיקר הוא המדרש ׳לא כי ההלכה, פשק שלימות עיקר שזהו ג), יד, ליקרמ (עי׳ להשי״ת ולהתקרב שלו מהרע לצאת יזכה
 עיקר שזהו יתברך, אליו ולשוב ה׳ בדרכי לילך יזכה ההלכות שע״י היינו הלכות׳, אלא הליכות תקרי ׳אל רז״ל שאמרו כמו הליכה, לשון הלכות, נקראים
 התורה של ומצוה מצוה כל וז״ל: זה, צענין עוד כחב יע) ה, הפירוח צרכח (או״ח וצליקו״ה ולקיים. ולעשות לשמור הלימוד ע״י שנזכה התורה, עשק שלימות

 חייך היא ׳כי כמ״ש הנפש, להחיות פרטי כת לה יש מצוה כל של פרטית והלכה דין כל וכן יותר, תיפול שלא הנפש את ומחזקין מחיין הם הקדושה
 כי הנ״ל, בהלכה בקיאות בשביל הכל כי פשוקות, הלכות שהם הפושקים לימוד מעלת בחינת וזה בעניי׳. אבדתי אז שעשועי תורתך ׳לולא וכתיב וכו״,

עומדו. על קיים לישאר וזוכין האדם, את להפיל להרע כת ואין מהרע, הטוב מבררין פשוקות הלכות לימוד ע״י
ם. לימוד  למד שני ופעם כפשוטו, אחת פעם פעמים. שלוש ערוך שולחן הארבעה כל שלמד ששיפר, מכבר בשמו שמעתי צשיהר״ן(עו): ומסופר פוסקי

 לידע וזכה אותם וגמר למד שלישי ופעם ותושפות, רש״י פירוש בגמרא שלו השורש ערוך שולחן מארבעה ודין דין בכל יודע והיה אותם וגמר
 פעמים. כמה עוד אותם וגמר חזר אח״כ כי נעוריו, בימי היה זה כל הנשמע וכפי שוד. ע״פ כך הדין מה מפני הדין, של הכוונה שוד ודין דין בכל

 עושק שהיה דצבורא טרחא עליו שהיה ואע״פ בשוף. לו שהיה הכבד החולאת בעת אפילו השוף, עד ימיו כל הרבה הרבה לומד שהיה תמיד היה ודרכו
 תמיד ונוראות גבוהות בהשגות תמיד משוטט היה מוחו וגם וכו׳, וכו׳ עשקינו בכל עיצות לנו וליפן ה/ לעבודת לקרבם אנשיו כל ועם עימנו הרבה

 חידוש היה זה ובענין הדעת, בישוב היה תמיד רק כלל, טרוד היה ולא ויום, יום בכל הרבה בפשיטות התורה בלימוד עושק היה אעפ״כ וכו׳, וכו׳
 בשעה פושק דפין כמה לומד והיה מאוד. גדול במהירות לימודו היה ותמיד דבר. כל על פנאי לו היה זה ומחמת כלל, מזה לשפר אפשר ואי נפלא
 ו׳עטרת חדש׳ ו׳פרי הגולה׳ וה׳באר אברהם׳ וה׳מגן זהב׳ ה׳טורי שהם גדול, בכרך הנדפשים ערוך׳ ׳שולחן הארבעה ששביב כולם הפירושים כל עם אחת

 השעה באותה להתפלל, שמתחילין עד להתקנץ שמתחילין בעת בבוקר, להתפלל עצמן מכינים שהעולם שבעת ושיפר החלקים. בשאר בהם וכיוצא זקנים/
מאוד. גדול במהירות היה הכל וכיוצא, פושק או גמרא שלמד מה כל וכן פושק. דפין ארבעה לומד הוא

ה צ תו ע ה ו  לדעת שצריך ההלכות ובפרט וכר, יו״ט שבת, תפילה, ק״ש, תפילין, ציצית, הלכות כגון עת, ולכל אדם לכל הנחוצות ההלכות את בעיקר ללמוד צריכים # שי
טהטוב מן הרע את מבטלים עי״ז שו״ע, לומדים שלא עקב בהם שנכשלים מעבירות להינצל כדי ה״ צו ע ח). ת״ת (

המתרגם

 הטוב אח המערב
ע עס ר סור ה באי ) 

 עוצר הוא אזי עריות),
 שאמר קונו מאמר על

 ורע טוב הדעח ׳ומעץ
 (...) ממנו׳. חאכל לא

 בחשובה, חזר הוא ואס
 אזי צחורה, עסק והוא
 והפריד זאח חיקן הוא

ב אח בחזרה טו  ה
איסור שהס מהרע,  ׳
 וטהרה, טומאה והיחר,

 שבעוסקו ופסול׳, כשר
 אזי אלו הלכוח בבירור

 הרע אח הפריד הוא
ב.  נאמר שהרי מהטו
 ׳וייצר׳ האדם ביצירח

 שיש והיינו יודי״ס, (בשני
 יצירה גס ביצירחו

 לרע יצירה וגס לטוב
 וכפי סא). ברכות (עיין
סק מה אדס שעו  ה

ה אזי בחורה ב״ ק  ה
 הטוב אח ממנו מפריד
 הוריש והקצ״ה מהרע.

 כדי ממנו, נשמה לאדס
 על לשלוט האדס שיוכל

 הטוב על הן שניהס,
יהיה (שאזי הרע על והן

הבתירה). כת את לו

תפליה ואני

 ברחמיף, תעזרנו ובכן
 למוד ידי על שנזכה

 ולזכך לברר ההלכות
 הארבע כל ולתקן

ת דו םו פנו, י  שבגו
 כל ולשבר להכניע
 וכל ךעות המרות
 הבאים רעות התאוות

 הטוב ולברר מהם.
 לכל לזכות שבהם
 באמת, טובות המרות

 ויזרככו שיתבךרו בא־פן
 יםורות, הארבע כל

 טוב כלו רק ויהיה
 הרע אהיזת שום בלי

 נכללים שיהיו ער כלל,
 יםורות הארבע כל

 שמך אותיות באךבע
 הוא משם אשר המיתר,
בקרשה למעלה שרשם

ח). (ליקו״ת

כן ב ם ו ה  עלי תו
 ותחנני הרבים, ברחמיך

 הגרולים. בחם.ךיך
 מכל ותצילני ותשמרני

 ראוריתא אסוךים מיני
 לעשק ותזכני ודרבנן,

ךתך שה בתו  הקדו
 ולילה. יומם תמיד

 בהתמדה ללמד ותעזרני
 הפוסקים. םפ.רי גדולה

 תמיד, עמי ותהיה
 רעה מאתך ותחנני

 לברר !השכל, בינה
 והתר, אפור ריני כל

 כל בברור לידע ואזכה
 עד לאמתתן, הדינים
 לבור זה ידי על שאזכה
 הכשר הרע, מן הטוב

 הטהור הפסול, מן
 מן המתר הטמא, מן

 ללמד ותזכני האסור.
שה ה בקך הך ט ב  ו

 וללמד ללמד גדולה,
 ולקים ולעשות לשמר

 תורתך רברי כל את
גדולה בקרשה באהבה

לא). (ליקו״ת



המתרגם

 שוד היא השכינה
ץ אי ם שבה ה דלי  ג

ם חי מ צו ת, ו לנו אי  ה
 /צמח נאמר שעליה
 פרי', 'עץ שהוא צדיק/
 וחזק, גדול אילן והוא
ד וזהו מו  האמצע. ע

 שהם והדשאים העשבים
 משם חכמים התלמידי

 הגן, באותו צומחים הס
 היא שהשכינה מפני
 פה. שבעל התורה בשוד

 בה ומגדל משקה ומי
 והעשבים האילנות את

מעין זהו והדשאים,  ה׳
ם',  החכמה, שהיא גני
 בכורי כל ׳ראשית שהיא

 מע!ן יוצא ומהיכן כל׳.
 שזהו ה׳, מבית המיס,
 ה׳ מבית ׳ומע!ן שכתוב

י״צא׳.

 נרמז הדבר סוד
ק ן בפסו עי מ ם ׳  גני

 ונוזלים חיים מיס באר
 זה ש׳מעין׳ לבנון׳, מן

 החכמה. ספירת ענין
 הוא הכתר שספירת

מן  שהוא מופלא, או
 בגן, אילנות לנטוע רצה

 הגן בכל הסתכל והוא
 מיס מע!ן שם מצא ולא

 האילנות, את שיגדל
 הוא עשה, הוא ומה

ן, אוציא אמר, עי  מ
 ויוכל גן אטע כך ואחר

 ומשוס להתגדל. האילן
מעין בפסוק נאמר כך  ׳

 הזכיר שבראשונה גנים׳,
ק ן׳ הפסו עי מ  ואחר ׳

 ׳גנים׳. הזכיר הוא כך
 רומז הוא ה׳גן׳ וענין

 ושלושה) (חמישים ג״ן על

 וכמו התורה. פרשיות
 יש כך למטה גן שיש

הזה והמעין למעלה. גן
במוח. הוא

פגנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ה הי  ידי על כ־ח לנו וי
 את לעורר תפלותינו

 לפתח העליון, העדן
 שפע התעוךרות שם

 עליון, ודעת רחמים
 עלינו נמשף שיהיה עד

 משם היוצא הנהר
 ךא הגן את להשקות
 שרש שם אשר אוריתא,

 זה ידי ועל נשמותינו.
 ויצמחו ויגדלו יךבו

תינו שמו  הגדלים נ
 ידי ועל הזה♦ בגן שם
 לנו נפתח יהיה זה

 האמת, השכל שבילי
 בינה לחכמה ונזכה
 כיה לנו ויהיה ודעת,
 באמת בתוךתף לעסק

ח). (ליקו״ת

א גן גתיקוייז כמ״ש  דנרי אה עהה מגיא רגינו אורייתא. ד
האחרונים, דגריו אח גו ומשלג ע״א), ל יד, (חיקון החיקו״ז

 דעלה אילגין, וצמחין גדלין דניה ארעא איהי "שכינמא וז״ל:
 רנא אילגא פרי׳, 'עץ דאיהי צדיק', ׳צמס כג) (ירמיה איתמר
 עשנין דאמצעימא. עמודא ומקיף,
 מממן חכמים תלמידי דאינון ודשאין
 אורייתא דאיהי נגין נגן, צמחין
ה ורני אשקי ומאן פה. דנעל  נ
 גנים', 'מע!ן ודשאין, ועשנין אילנין
 נכורי כל ׳ראשית חכמה, דאיהי

 דמיא, מעןנא נפקא ומאין כל׳.
אלדכמינ הוא הדא ה׳, מנית  ד) (יו

 ה׳.יצא׳. מנית ׳ומע!ן
ן י ע יג (ד, גשה״ש כדגחיג גנים. מ

 גל כלה אתתי נעול גן עו):

 ירדש ממיס• מעין נעול
 עם כפרים רנגדים פרי עם רמונים
 עם וקנמון קנה וכרכם נרד נרדים:

 נאר גנים מע!ן נקמים: ראשי כל עם ואהלות מר לנונה עצי כל
 אחר גנים. מעץ (שם): המלגי״ס וגיאר לננון: מן ונזלים חיים מןם

 הגן נעל נתן אשר והמצוה המורה שהוא הגן מעלת שחשנ
 ממנו (...) הגן, את המשקה עצמו המעיין מעלת יחשנ לנוטרים,

 שאז והטהרה, והענודה העיון ע״י הנצחיים חיים מים ישאנו
 לא אשר הקדוש המקור מן עד, וחיי ההשכלה מי הגופות ישאנו
 דמילה ™רזא ע״א): פז נג, (חיקו! גחיקו״ז אימא ועוד מימיו. יכזנו
 חכמה. דא ׳מע!ן׳ לננון׳, מן ונוזלים חיים מים נאר גנים ׳מע!ן
 אסחכל נגינמא, אילנין לנטעא דנעא מופלא, אמון איהו כמר
 אפיק אמר, ענד, מה דמיא, מנועא ממן אשכח ולא גינמא נכל

 גנים׳, ׳מע!ן דא ונגין אילנא. ואמרני גן אטע ולנמר מעןן,
 דאורייתא. שדרים ׳גן׳ ודא ׳גנים׳. ולנמר ׳מע!ן׳ אדכיר נקדמימא

 נמוחא. איהו מע!ן והאי לעילא. גן איח הכי לממא גן דאית וכמה
 הכולל העליון אילן תיקון של דמילה. רוא (שס): מדגש המחוק ופירש

 ׳מע!ן׳, הנקראת החכמה נמות גמוסא. איהו ונוקניה. זעיר את
 ׳מע!ן שכמונ וזה ׳גן׳. הנקראות המלכות ואת הנינה את המשקה

הגנים. לשני משפעת החכמה שמע!ן גנים',
ן י ע מ ת ו  הינו דלעיל, החיקו״ז דגרי גשוף הנזכר זה פס' יצא. הי מכי

 שהצרו האומוח כל אח ישפוט שהש״י געח דלעח״ל מנגואה חלק

 וזלשה״כ מירושלים, חיים מיס ויצאו וירושלים, יהודה שכוח ישיג לישראל,

 ■קמים ורעשו קולו ימן ומירוקל.ם ישאג מציון וה׳ עז-יח): כיואל(ד,
 ה׳ אני כי וידעתם ןקראל: לנני ומעוז לעמו מקשה וה׳ וארץ

 !ענרו לא וזרים קדש ירושל.ם והימה קדשי הר נציון שכן אלקיכס
 תלכנה והגנעות עקים ההרים ופו5ן ההוא ניום והןה עוד: נה

 את והשקה יצא ה׳ מנית ומעןן מים י.לכו יהודה אפיקי וכל חלנ
 ׳ומשקי כמשמעו הסטיס. נסל אס והשקה ופירש״י(שס): הישטים: נייל
המצו״ד פירש ועוד פעור. עוון על יכפר ומדרשו, שיטים׳, מישר ית

 דף יד (חיקו! זוהר בתיקוני כמ״ש ודוענין, ז

 נקראת התורה כי אורייתא, רא גן ע״ג) כע
 ומבינים המעיינים ישראל ונשמות גן.

 ורשאין עשבין בהינת הם בהתורה,
 הוא גרילים, הם ומאין בגן. ראיתרביאו

 מעין ד) (שה״ש כמ״ש הכמה, רא ממעין,
 והשכל, ההכמה מקבלין ומהיכן גנים.

 מהתפלה. הוא המעין, בהינת שהוא
 הוא יצא, ה׳ מבית ומעין ד) (יואל כמ״ש

שעיהכמ״ש התפלה, תפלה. בית ביתי כי נס (י

ת ו מ ש נ שגין בחיי הם וכוי ישראל ו או ודשאין ע תרגי אי  ד
 ושם שדה, יש כי דע, א): (סה, גליקו״מ איחא גגן.

 השדה יפי יקר וגודל מאוד. ונאים יפים ועשנים אילנות גדלים
 הם ועשנים, ואילנות זאת. ראתה עין אשרי לשפר, אפשר אי וגידוליו

שם. הגדלים קדושות גשמות נתינת
שאין ן עשבי או וד רגי ת אי ד

(ח, נניאה״ל ומונא בגן.

 הרשעים שעם ההתגרות נדנר לח):
 לכאורה כי קצת. להתפלא ג״כ יש

 לעומת שזה נמה כלל לנו אכפת מה
 הרוח את הרשעים ממשיכים זה

 מאחר דקליפה, מהרנ שלהם
 יתנרך אלהותו נרות דנקים שאנחנו

 דקדושה מהרנ ממשיכים שאנו
 לנו ומה חשרונותינו, כל להשלים

נחשרים, אינם הרשעים שגם נזה
ה׳ נשם ואנחנו וכו׳, נרכנ [׳אלה

 נהפלאת אנל וכו״]. נזכיר אלוקיגו
 לפי [ונהמנואר ישראל, נפשות נענין שכתנ הנ״ל הנטיעות דוגמת

 וקוצים לתותים נחשנים הגויים שנפשות זה', לעומת ׳זה הכלל
 נעדן סנינותיו ישת אשר הנ״ל החושך ונדנר נהם], המעורנים

 שנגידול מרחוק תנין כנ״ל, הרשעים יניקת דייקא שמשם סתרו,
 עושקים הנ״ל], הגויים נפשות [שהם והקוצים החוחים ורינוי

 הרנ מעדן להם היורד והנהר מהשפע לעצמם ומקנלים ויונקים
 ניכולת אין יחדיו שניהם כי יאמץ׳, מלאום ׳ולאום דקדושה,
 וכו" גרשעיס להחגרוח ׳אך ד״ה ה׳, אוח גנח״נ לעיל ועי״ע כלל, להתקיים

זה. לעני! נוסף חירוץ המניא שס ניאה״ל גדגרי

ה מקגלין ומהיכן מ כ ה א המעין בהי׳ שהוא והשכל ה  הו
 חכמת מעיין יד): (חפלה נעצוה״מ וניאר מהתפלה.

 להנין שיזכה נתפילה להרנות שצריך היינו מתפילה, גונע המורה
 ונפרט טעות. שום נלי שלומד, המורה נלימודי אמיתי פירוש

 נמפילה להרנות נוודאי צריך משו״ע, והלכות דינים כשלומד
 על לסמוך ואסור כראוי. האמת כפי והלכה דין כל להנין שיזכה

 לטעות יכול שלו נשכלו כי ללמוד, שיודע זה על היינו עצמו, שכל
 מהשי״ת ומנקש נתורה כשעוסק אנל כוזניס. פירושים וללמוד

 המורה לימוד את שינין כדי אמיתיים ושכל דעת עליו שישפיע
 ללא נאמת שינין משו״ע ההלכות ואת הדינים את ונפרט שלומד,

 לימוד ידי ועל ימנרך, אצלו מאוד חשונ מלמודו אזי טעות, שום
 מחדש, העולם נורא כאילו ונחשנ נעולם, חדשה חיות מכניס כזה

 ידי על היינו היסודות. נארנעה הרע מן הטונ את לנרר וזוכה
 הרע מן להיטהר זוכה זה, נסעיף כמנואר כזה מורה לימוד
 מעשיס מחמת הן הולדה, מצד הן היסודות, נארנעה המצוי

 זוכה ועי״ז נו, המצויה והקדושה הטונ רק ונשאר רעות, ומידות
 אלו למיקוגיס לאמת. המתנגדים אלו היינו החולקים, את להכניע

זה. נסעיף כמנואר נמפילה, השלונה מורה לימוד ידי על זוכים

ערכים
וכינויים

ישראל נשמות
 שבתורה אותיות ריבוא סי

 נפשות ריבוא ס׳ כנגד
 כי דור, הנקראים ישראל

 ריבוא׳. מס׳ פחות דור ׳אין
 חלק לו יש מישראל א׳ לכל

 ואשר נשמתו, כפי בתורה
 בכל שלם חכם להיות ירצה

 למד להיות יוכרח התורה,
 כי בדורו, אשר אדם מכל
 התורה חלקי כל ידע עי״כ

 פ׳ טוב הדעת (עץ בשלימותה

יתרו).

 לב, נקרא ישראל נשנזות
 הבריאה כוונת עיקר שהן על

 באדם עיקר שהוא הלב כמו
שבת). לב, ישמח עיניים (מאור

 נשמות שורשי שורש
 האילן שהוא ישראל,
 אשר דתיי, אילנא הקדוש,

 ברא חיות תטלל ׳תחיתוהי
 אילן והוא שמיא׳, ועופי

 יהיו נטיעותיו שכל המתברך
 מספר הוא ואיל״ן כמוהו,
 ישראל (אוהב אדנ״י הוי״ה

שבט). ר״ח

 הם ישראל נשמות ריבוא סי
 שהמה שלימה, קומה בחי׳

 כנודע המידות מכל כלולים
בשלח). פ׳ ישראל (אוהב

מעיז
נקודה, בחי׳ היא חכנזה

 ובינה מעיין. יו״ד, היינו
המעיין. מן הנמשך נחל הוא
 הוא שכות,1הפ שם ועל

 מן הנמשך נחל נקרא וא״ו,
 (ליקו״מ יו״ד שהוא המעיין,

ה). לד,

 הוא והישועה העזר עיקר
 שהם אמת, צדיקי ע״י

בחי׳ הישועה, מעייני בחי׳
 שאינו ונהר המתגבר ׳מעיין
 בכל עוזרים שהם פוסק׳,

 חידושי נפלאות ע״י עת
 הקמים כל נגד תורתם,

 צד מכל עליהם ומשתטחים
 (ליקו״ה ורוחניות בגשמיות

יט). ה, מילה

המקור, מן מקבל המעיין
 מלשון מעיין, נקרא זה ומפני
 (רבינוהמים׳ ׳עין וכתיב ׳עין׳,

ד). לב, בראשית בחיי

 להשקות מעדן ייצא יונהר
 לשון הזה הנהר הגן׳. את

 הנובע המעיין והוא נהורא,
הא״ס, עד החכמה ממקום
 מים היבש הגן את וישקה

 מים והם הבינה, שהוא חיים
 ומהשיקוי סוף. להם שאין
 וכל דשאים הגן מעלה הזה

 כח וימשוך למינו, עשב
בראשית). פ׳ (הציונילתחתונים

חתום, מעיין נקרא הכתר
 פנימי נקודה שהוא לפי

 המים מוצא ואילך שממנו
יג). כג, (פרד״ר

 נובע שהוא המעיין נקרא
 מאחר מקבל ואין מעצמו
 שהוא מפני חיים׳, ׳מעיין
 החיים וזהו נובע, מעצמו

יא). כט, בראשית אריה (גור

 דנבע נביעו סוד הוא מעיין
מישור, באורח עילאה מעדן
 מטהר לכך תפארת, אורח

 יכיל לא דסט״א בזוחלין, אף
 בלי נחלה דהוא לה, לקרבא
מעיין). (קה״י,מצרים

גבורה מחסד מקבל מעיין
מבועין). (קה״י,עזבעזם ה״א בסוד התפשטות ואמא יו״ד'עזביעזם, נקודת בסוד התפשטות, בלי נובע ומעיין מקור הוא החכמה נימא). (קה״י,מעיין נקרא חכמה מעיין). (קה״י,עשייה יצירה בריאה שתחתיו, לגנים מים נעשית וכן גנים, שהן הוד נצח תפארת

 המקור והוא יחזקאל, נננואח האמור הנחל הוא ומפץ. (שס):
 מגיס היוצא המעין גגי יג) כיחזקאל(מז, נפיג וכך כנהר. נמשך להיוח השיטים עמק אח ישקה הזה המעיין מי והשקה. זכריה. נננואח האמור

 יוצאים המה הננקדש ננן מינציו כי יכפר לחדריו פריו ןמ'ס ולא עלהו ול3ן לא מאכל עץ כל וננזה מזה שפחו על ןעלה הנחל וננל וז״ל: ה;
י למרופה: ועלהו למאכל פריו והןה ת ביתי כ  על מרמז ה" מניח ׳ומעין שהפס׳ ומנאר דלעיל, החיקו״ז דנרי על כעח מוסיף רנינו תפלה. בי

 ומחזיקים מחללו מ5ש שימר כל לענדיס לו להזיות ה׳ שס אח ולאהנה לישךמו ה׳ על הנלויס הנכר וכני ו-ז): כישעיה(נו, וזלשה״ה המפילה,
ח ושמחמיס יןד'שי הי אל והניאומיס ננרימי:  הזעמיס: לכל יקרא חפלה כיח נימי כי מזנחי על לרצון וזנחיהס עולמיהס מפלחי נני

 אשמחס ושמספיה. כישראל. האזרח עס נשוה שוה ניהמ״ק, הוא קדשי, הר אל אניא אלה כל העושים את והניאוסיה. המצו״ד(שס): ופירש
לכולם. תפילה לניח מונן יהיה ר״ל העמיס. לגל יקרא מזנחי. על כרצון מקונליס יהיו לרצון. לפני. שם להחפלל המוכן נניח

הנחל ילקוט
ת ו מ ש נ שראל ו ם וכוי י שבין כחיי ה אין ע ש ד או ו כי ר ת אי ׳ראיתי כמאמר (ועיין עדן גן טעס שס שפוסע ופסיעה פסיעה ככל בגן. ד

כשחוזר אח"כ גס לזה). וסעד רמז קצת וחגין ח׳, סימן זהג', מנורת הגדילים הנשמות נדבר כאן המובא גני רימז נוי) (התבודדות ונאוצ״ה
חדש אמר עולם הוא כאילו לו ונדמה בעיניו חדש העולם כל אז משס, לפני שימחו ולפרש באמת להתגודד רגיל להיוח הזוכה האדם וז״ל: נגן,

(קז). סיי״מ וראה מקודם. כאשר כלל בעיניו נראה העולם ואין לגמרי, מרגיש הוא אזי וביעריס, גשדוח להתגודד זוכה אס כפרט כראוי, השי״ח



ערכים
וכינויים

בכח בריאה
 כשהיה הבריאה, קודם

 קודם כביכול, בכח הבריאה
 היה הפועל, אל שהוציא

 וכולו אמת וכולו אחד כולו
 שם אפילו קודש, וכולו טוב

 לומר, שייך היה לא ׳טהור׳
 אלא שייך אין טהור כי

נא). (ליקו״מטומאה כשיש

 אלקים ברא בראשית’
 זה הארז׳, ואת השמים את

 גמר נגד בכת בריאה בחי׳
 רז״ל שאמרו כמו הבריאה,

 שביום בפירש״י, ומובא
 כל אך הכל, נברא ראשון

 שנגזר ביום נקבע ואחד אחד
 שגמר נמצא, וכו׳. עליו

 של הפועל אל מכח יציאת
 וארז שמיים תולדות כל

 וביום ביומו. דבר לכל היה
 הוא הכל שנברא הראשון
 (ליקו״ה נגדו כח בבחינת

לח). ד, כלים הכשר

 העשוי זכוכית ככלי
 נעשו האותיות כך בנפיחה,

 באמירתן ואמר הקב״ה מרוח
 תוכל ואף עולמו וברא

 אמירת בכת בריאה לברוא
 הרס״ג (פי׳ ביתו״ת האלפ״א

א). יצירה, לספר

 הנקראת ההויה זאת
 היו במציאותה חכמה

 עד בכת הנבראים כל בה
 במאמר דבר כל משם המשך

 תאמר כאילו לו המיוחד
 היו הראשון אדם בהוית
 העתידים תולדותיו כל בכחו

 בהויה כן ממנו לצאת
 בכתה ההויות כל היו הזאת

א). א, בראשית (רקאנאטי

 שברא קודם ית׳ הוא
 יחיד הוא היה דבר שום

 ובלא חקר באין ומיוחד
 בעצמו לעמוד וגבול תכלית

 בדעתו ועלתה קיום, בכת
 וברא פעליו, כל להמציא

 חכמה וקראו ראשון כח
 תוצאות ממנה הקדומה

 זה כח וממשות תעלומות,
 אור הקדומה חכמה הנקרא
 טוב כתם ומזוקק זך החיים
 שפריר בזיו ונחתם נכתב

 הנשלל אין הנקרא העליון
 םוד וזהו המושג, בכל

 (פי׳ תמצא מאין והחכמה

ב). יצירה, לספר בוטריל הר״מ

 נעשה הכל ה׳, פי כדכר
 כל כל בראשית, במעשה

 אומר היה רוצה שהיה דבר
 נקרא וזה כן, ויהי כן יהי

 של והרוחניות ה׳, פי מוצא
 בכל מתלבש היה האמירה

 הדיבור זה ובכת ודבר, דבר
 ובכת הברואים. כל היו
 והבהמה האדם יחיה זה

 (ספר והדומם והצומח

ח). עקב פ׳ הליקוטים

 היתה בניםן כי מודים כולם
 יצא ובתשרי בכת, הבריאה

 םובר והיה הפועל, אל מכח
 הוא בתשרי כי אליעזר רבי

 ניםן כי יהושע ורבי העיקר,
 כרבי והלכה העיקר, הוא

ז). תו״א פסחים (של״היהושע

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלסד

ה ר ו ת ה ה בחיי היא ו א אה״ל(ח); וניאר בפועל. ברי  קונב נני
א׳ כאוס הקדושים דנריו מצירופי להעולה נזה

/ ונאות  נהמורה, שנמצא סייס מהרוס הוא העולם נריאס שכל נ
 להודיע והולך מושיף ז/ האוס שנזה הקדושים נדנריו ואולם

 שהוא מהתפילה, נמשך זה שכל
 נכת. והנריאה העדן

ה על וכשמתפלל  דבר איז
 בחיי והוא וכוי

ה א  (או״ח גליקו״ה ונהג בכה. ברי

 הנ״ל נמאמר מנואר ה): ג, פסח
 של שערה הרוס להכניע אפשר שאי
 שזוכין ידי על אש כי דקליפה, הרנ

 אש, שהם ישודוס הארנעה כל לנרר
 יהיה שלא לנררס עפר, מיס, רות,
 רק כלל, מהרע אתיזה שום נהם
 וזה עי״ש. וכו', טונ כולו יהיה
 ידי על כי מורה, ידי על זוכין

 ההלכה שמנררין ידי על המורה,
 מהרע הטונ מנררין עי״ז וכו׳,

 כולו שיהיה ישודות הארנעה כל לנרר וזוכין ישודות, מהארנעה
 השכל זה אך כנ״ל. שערה הרות להכניע יכולין דייקא ואז טונ,
 התכמה מעיין יוצא שמשם מתפילה, מקנלין זה ההלכה, את לנרר
 נריאה נתינת ראתה׳, לא עין ׳עדן נתינת היא מפילה כי וכו;
 שאי נמצא, עי״ש. וכו׳, נפועל נריאה נתינת היא ומורה נכת,

 מנררין שעי״ז המורה, ידי על אש כי שערה הרות להכניע אפשר
 קנלת קודם עדיין היה ונמצרים כנ״ל. ישודות הארנעה כל

 כן ועל משם, להוציאם מאוד קשה היה נוודאי כן על המורה,
 הטומאה רות נתינת שהוא מאוד, מצרים טומאת עליהם המגנר

 את קינלו שלא מתמת להכניעם אפשר היה לא כי כנ״ל, וכו׳
 מדרך למעלה והגניהס עליהם ממל השי״ת אך עדיין, המורה
כמ״ש אמ״כ, שקינלו המורה נזכות רנינו משה ידי על הטנע

 תפלה כי הפועל, אל מכה מביא בחינת והוא
 הוא תפלה כי העולם, חידוש בחינת הוא

 לעשות בידו אשד מחדש, שיש שמאמין
 בדיאה בחינות והוא הטבע. לשנות כדצונו
 עשית, בחכמה כולם קד) כמ״ש(סהליס בכה,
 מעין יוצא שמשם התפילה בחינת שהוא

 בדיאה בחינת היא והתודה כנ״ל. החכמה
 אמון. אצלו ואהיה ס) (משלי כמ״ש בפועל,

 העולם, נבדא בהתודה כי פועל. לשון אומן,
 בחינת הוא דבד, איזה על וכשמתפלל

בכה, בדיאה בחינת והוא העולם, חידוש

ה כולם מ חכ  ׳תשלח עהפ״ס א׳) (אות לעיל נדרש זה מזמור עשית. ב
 וכעס הרוח, ידי על יהיה לעפיד העולה שחידוש וכו" ינראון רוחך

 רנו רנה כד): (קד, נמהליס כדכמינ לו, הסמוך הפסוק אח רנמו דורש
 נזהר ומציגו קרנף: האיך רנלאה עשית נחכרנה כלס ה׳ רנעשיף

אנא, רני אמר“ ע״א): מג (מזריע,
 שגיאין נמה ה", מעשיך רנו ׳מה

קדישא, דמלכא עונדוהי אינון
מה, שמימין ונולהו  הוא הדא נתנ
 נולהו עשית׳. נמנמה ׳כולם דכמינ

 אלא לנר נפקי ולא כלילן, נמכמה
 ומממן נינה, לגני ידיען נשנילין

 הוא הדא ואממקנו, כולא אמענידו
יתכונן׳. ׳ונמנונה כד) (משלי דכמינ

׳עשית׳ נמכמה; ׳כולם דא ועל
 כ (שמוח, נזהר מצינו ועוד ננינה.

 להם אוי שמעון, רני אמר ע״א):
 ואינם משגימיס שאינם לנריות
 לפני נממשנה שעלה נשעה יודעים.
 העולמות כל עולמו, לנרוא הקנ״ה

 דנמינ הוא הדא כולם, ננראו זו ונמתשנה אתת, נמתשנה עלו
 העולם ננרא התכמה שהיא זו ונמתשנה עשית׳. נתכמה ׳כולם

 נקרא תנמה נתינת מה): נקה״י(ערך וכפנ מעלה. של והעולם הזה
 תפישה. לו שאין נענור מ״ה, כ״ת ׳מכמה׳, וזהו ׳מה׳,
ה כי פועל לשון אומן אמון, אצלו ואהיה ר תו ה א ב  נבר

 ומונה הולכת המורה נו נפרק ל) (מ, נמשלי כמינ העולם.
 יום יוס שננקנניס ואהןה אמון אצלו ואהיה ומעלותיה: שנחיה אח

 הילד גידול ערן אמון. המצו״ד(שס): ופירש עת: נכל לפניו משחקת
מו נו, והמעשקות א, ואימא אמרך׳. מלכים ׳והיו נ ר( ״  רני א): ננ

 יום יוס שעשועים ואהיה אמון אצלו ׳ואהיה פתח רנה הושעיה
 אומנתו כלי הייתי אני אומרת, המורה אומן. ׳אמון׳, (...) וגו״.

אינו פלטין, נוגה ודם נשר מלך שנעולס, ננוהג הקנ״ה. של

ש ו ל י  באמת לב): ד, הודאה וברכת הריח ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב העולם. ח
מחדש, ויוס יום בכל עצמו על להמשיך צריכין האמונה שלימות

 דומה יום ואין בראשית/ מעשה תמיד יום בכל בטובו ׳מחדש הקב״ה כי
 לגלות בשביל המוחלט מאין יש העולם את חידש הקב״ה כי לחבירו,
 של התכלית עיקר שזה הכל, בורא מחדש שיש שידעו כדי ואדנותו, אלקותו

 כמו ליה׳ דישתמודעין ׳בגין היתה הבריאה עיקר כי כידוע, הבריאה
 זה שבשביל להאדס, בחירה שיהיה רצה השי״ת אבל הקדוש. בזהר שאיתא
 העלים כן על כידוע, בחירה הבעל האדם בשביל העולמות כל נבראו
 שיתחזק כדי העולם, חידוש בדעתו ולהבין להשיג יוכל שלא האדם מדעת

 התורה כל קיום עיקר כי האדם. של והבחירה הניסיון עיקר שזה באמונה,
 והעמידן חבקוק ׳בא כד) (מכות רז״ל שאמרו כמו באמונה, תלויים והמצוות

 עיקר שם כי אמונה׳, מצוותיך ׳כל וכמ״ש יחיה״, באמונתו ׳וצדיק אחת על
 האמונה התחזקות עיקר כי העולם, חידוש אמונת היא ועיקר הבחירה.

 חידוש אמונת בחינת וזהו אופן, בשום בדעת להבין אפשר שאי במה צריכין
 מי אדרבא אופן, בשום בדעת להבין אפשר אי העולם חידוש כי העולם,
 ומבוכות לקושיות ייפול בדעתו, ולהבין לחקור זה בענין לכנוס שרוצה
 כל כמו ליצלן, רחמנא גמור לאפיקורסות לבוא שיוכל עד גדולות

 להבין שרצו ודעתם שכלם ע״י שלהם לאפיקורסות שנפלו האפיקורסים
 כמה ז״ל רבינו בדברי וכמבואר באמונה רק להתחזק צריכין כן על בדעתם.

 באמונה. תלוי הכל כי אדם, של והבחירה הניסיון עיקר וזה פעמים,
ה כי ל פ א ת מין הו א מ ש ש ש שי ד ח שר מ דו א ת בי שו ע  כרצונו ל

ת שנו ע. ל טב עיקר תקצ״ו): בנ״י למספר כ״ה רכא, (מכתב בעל״ת וכתב ה

המתרגם

אבא, רבי אמר
 רבו ׳מה בפסוק נאמר

 בחכמה כולם ה׳ מעשיך
 זה שפסוק היינו עשית/
 כמה ומתפעל, מתאר
 המלך מעשי הס רבים

ה, הקדוש  וכל הקב״
ם הס מי  סתו

 שאומר שזהו
 בחכמה ׳כולם
שי שכל  מע

 היו בעולמו
 ולא בחכמה,

 אלא והתגלו לבחוץ יצאו
 הידועים שבילים יד על

 הבינה, כלפי שמהחכמה
 ונתתקנו נעשו ומהבינה

 שכתוב שזהו הכל,
 ועל יתכונן׳. ׳ובתבונה

 בחכמה׳ ׳כולם נאמר זה
 בחכמה), כלולים (שהיו

 (שנעשו בבינה ו׳עשית׳
הבינה). ידי על ונמקנו

שיו מע
בחכמה,
הפסוק
ת׳. שי ע
הקב״ה
כלולים

 זכות באיזה להשי״ת משה שאל וכו׳/ אוציא וכי וכו׳ אנוכי ׳מי
 ישראל שיצאו נמצא, שם. רש״י כפירוש התורה, את שיקבלו הזה׳, ההר על האלקיס את תעבדון וכו׳ ׳בהוציאך השי״ת והשיבו ייצאו,
 יוצא התורה של שכל כי בפועל, ולא בכת התורה כל ששם בכת, בריאה בתינת שהוא תפילה בתינת וזה את״כ. שיקבלו התורה בזכות

 שהיא שבכת התורה בתינת ידי על ממצרים, ישראל יצאו דייקא זו בתינה ידי ועל בכת, היא התורה שבהתפילה נמצא כנ״ל, התפילה מן
 כי בכת, התורה ועדיין קיבלו לא עדיין אבל התורה, את לקבל שעתידים דהיינו וכו״, תעבדון העם את ׳בהוציאך בבתינת תפילה, בתינת

 ממצרים, ישראל יצאו ידם שעל אבות זכות בתינת שזהו תפילה, בתינת שהוא שבכת התורה בתינת ידי על יציאתם, עיקר היתה עי״ז
 האבות כי וכו״. אברהם ׳אלקי בה שאומרים תפילה, בתינת שזהו יעקב׳, ואלקי יצתק אלקי אברהם אלקי וכו׳ אבותיכם אלקי ׳ה׳ בתינת

 בתינה ידי ועל שביום, תפלות השלוש תיקנו הם כן ועל תפילה, בבתינת היה עבודתם וכל בכת, התורה היתה ואז התורה קבלת קודם היו
אה בחיי וד!וא שבכת. תורה בתינת בכת, בריאה בתינת שהיא תפילה, בתינת ידי על ממצרים, ישראל יצאו זו  וקישר בכח. ברי

 לבאר יש זה לפי וז״ל: בתכלית, ביטל הגמור הצדיק אותו ה׳, באות לעיל הנזכר שבכח, הרע ענין לבין בכח בריאה שהיא התפלה ענין בין (ח) בביאה״ל
 יתאתז לא בכותו שגם לכותו, גם מזכך שבתפילה, בכת להבריאה הרב שבעליית מהם שמבואר הנ״ל, שבדבריו הקדושה בכוונתו בכפליים

מהתפילה]. שנמשך השכל ידי על ההלכה, בבירור שזוכה [בפועל] מהרע זיכוכו [חוץ ושלום, תש הרע בו

הנח?* ייליקוט

 בעצמה והטבע יתברך ידו על מתנהג שהטבע להאמין האמונה, שלימות
 הטבע. לשנות יכול הוא בשלימות זאת אמונה לו שיש ומי השגחה, הוא

היג השי״ת רק כלל, טבע שאין האמת יודע כי בסדר כך עולמו מנ
אך טבע, העולם אצל נקרא שזה ים, והים !בי^ה היבשה שתהיה הזה,

׳מי רז״ל שאמרו וכמו ליבשה, הים ומהפך הזה הסדר משנה ברצונו
הס הניסיס שכל הכלל, וידלק׳. לחומץ יאמר הוא וידלק, לשמן שאמר

 יתברך, ידו על מתנהגת הטבע סדר שכל שמאמינים ע״י עי״ז, רק
 כל שיודע ומי וצירופיהם. התורה אותיות ע״י עולמו ומקיים שמנהיג

 ברצונו שהכל יודע כי הטבע, ולשנות נפלאים ניסיס לעשות יכול זאת,
 בכל להשיג אפשר אי זאת ידיעה כי תפילה, ע״י הכל אבל יתברך.

תפילה. ע״י אס כי פעם
ר ש דו א ת בי שו ע ת כרצונו ל שנו ע. ל ב ט  של לכוחו גס רומז זה ענין ה

 שליח העושה (חו״מ בליקו״ה וכתב אצלו, היא חיים הרוח שעיקר הצדיק,
 להם שהראה משה, עליהם שהביא מכות העשר כל בחינת וזה ד): ג, לגב״ח
 לעשות יכול כן ועל אצלו, הס שבעולם הדברים כל של חיים הרוח שכל

 כי וכו/ למיס מדם לחזור ואח״כ לדם ממיס ולשנות שרוצה, כמו בעולם
 בעולם למשל יכול בוודאי כן ועל שבעולם, הדברים כל של החיות כל ממנו

 שנהפך המפןה מופת להם הראה בתחילה כן ועל כרצונו. הטבע ולשנות
 הבחירה שיבר שכבר מרמז משה מטה כי למפןה. מנחש ואח״כ לנחש,
 שוס בו נאחז ואין ורע, טוב הדעת עץ מאחיזת לגמרי עצמו את וקידש

 בתיקונים כמבואר בידי/ האלקיס ׳ומטה בחינת שזהו מידה, משוס רע
עט. בסימן עי״ש ז״ל, רבינו ובדברי

 הלימוד וע״י בכח, בקשה הדבר עדיין זה בל עם בקשתו, נתמלא התפילה שע״י אף הדבר, על ובשמתפלל תפילה. ע״י הוא הלבה הפסק לברר לזכות # ותושיה עצה
רארץ עדי ומתנגדים החולקים להשפיל ויזבה בקשתו ונתמלא רצונו נעשה ואזי הפועל, אל מבח ויוצא נגמר בנ״ל בתורה צו קי ו). ח, ליקו״ט (

תפלה ואני

ם ח  בל, אדון עלינו ר
 בלבנו אמונתף ותקבע
 ושבענו ועד, לעולם

 לחזות ותזכנו מטובף,
 לנו ותעז־ר זיוף. בנעם

 לפניף להתפלל ברחמיף
תינו  לב בכל תפלו

 לנו שיהיה עד ונפש,
 תפלותינו ידי על כה

 ולעשות הטבע, לשנות
 בעולם, ומופתים נסים

תמיד תפלותינו ותשמע
ז). (ליקו״ת



המתרגם

 אלו כל אשריהם ^
ם קי ש עו ה, ה ר תו  ב

 הקב״ה שכשברא לפי
 הוא אזי העולם, את

 וברא בתורה בה השתכל
 ידי ועל העולם, את

 העולם, נברא התורה
 ״ר3( תז״ל שדרשו כמו

 המתאר הפשוק על א)
 ׳ואהיה התורה שאמרה

מון אצלו ה א הי א  ו
 וכו״, יום יום שעשועים

 זאת תקרא אל ודרשו,
 המגדל ׳אומן׳ (מלשון 'אמון'

מן' אלא תינוקות) או ' 
 אומנות. דברי ועושה (היוצר

 האומן הימה שהמורה היינו
העולם). את לברוא הקב״ה של

 היא התורה וכי ושואל,
מן. היתה  ומשיב, או

 היתה שהיא ודאי אכן
 פי על זאת ויובן אומן,
 לבנות הרוצה למלך משל

 גדולים, היכלות לעצמו
ה לא הוא שאם מנ  י
 אותם את שיבנה אומן

 לא הוא אזי ההיכלות
 לאתר אבל לבנותם. יוכל

 אזי ההיכלות נבנו שכבר
 על אלא נקראים הם אין

 שכולם המלך, של שמו
ם דעי ם יו אומרי  זה ו

 שבנה ההיכלות אלו לזה,
 וראוי המלך. לעצמו

 שהרי כך, שיתנהג הוא
 את שנתן זה הוא המלך

 לבנות ודעתו מתשבתו
 כך ההיכלות. אלו את

 לברוא הקב״ה כשרצה
 הוא אזי העולם, את

 שהיא בתורה השתכל
 לבריאת האומן היתה

 פי על ואף העולם,
 את ובנה עשה שהאומן

 פי על אף ההיכלות,
 נקראים אינם הם כן

 המלך, של שמו על אלא
 לזה, זה אומרים שכולם

 שבנה ההיכלות הם אלו
אי שהרי המלך. ד  ו
 שבנה זה הוא שהמלך

 וכן ההיכלות. אותם את
 ואומרת צוותת התורה
ה אהי , אצלו ׳ו מון'  א

 ברא י7ן ועל שבי היינו
 (...) העולם. את הקב״ה

 העולם, שנברא וכיון
 כל מתקיים היה לא אזי

 מהבריאה, ודבר דבר
 לברוא ברצונו שעלה עד
 עושק שיהיה האדם את

 מתקיים ובזכותו בתורה,
ם. ל עו ה ה ת ע  כל ו

 ומתבונן שמשתכל מי
 אזי בה, ועושק בתורה

 את מקיים כביכול הוא
 שהקב״ה העולם. כל

 וברא בתורה השתכל
 האדם וכן העולם, את

 ומקיים בתורה משתכל
 שכל נמצא העולם. את

 העולם בריאת מעשה
מו קיו  התורה, זוהי ו
 האדם הוא אשרי לפיכך

 הוא כי בתורה, העושק
העולם. את מקיים

 פתת תייא רבי
 הפשוק את לפרש ואמר

 ממלה ממושכה 'תותלת
 תאוה תיים ועץ 5ל

אה', אמר ב  שזהו ו
 להאדם לו שאין ששנינו

ל תכ ש תו לה ש ק ב  ב
 הקב״ה מאת שמבקש

 אם נתמלאה בקשתו אם
טעם ומה נתמלאה, לא

ר קו ה מ מ כ פהנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח
 הוא היאך לדעת לו, יש ופינקסאומ דיפמראוס אלא עצמו, מדעת אומה בונה אינו והאומן אומן, מדעח אלא עצמו מדעת אופה בונה

 ואין אלקיס', ברא ׳בראשית אמרה והפורה העולם, את ובורא במורה מביש הקב״ה היה כך פשפשין. עושה הוא היאך תדרים, עושה
 אינון כל אינון לזכאין ע״א): קסא (מחמה, נזהר אימא ועוד דרכו׳. ראשית קנני ׳ה׳ מ) (משלי אמר דאת מה היאך, מורה, אלא ׳ראשית׳

 דאוקמוה כמה עלמא, אמברי ובאורייתא עלמא, וברא באורייתא בה אשמכל עלמא, הוא ברין קודשא ברא דכד בגין באורייתא, דמשמדלי
מקרי אל אמון׳, אצלו ׳ואהיה דכמיב

 שהוא החכמה התעוררות בחינת והוא
 זה יצא ה׳ מבית ומעין כנ״ל, בתפלה

כנ״ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה,
 אל החכמה הוא המעיין נמשך ומשם

נ) (משליכמ״ש הפועל, אל יוצא ושם התורה.

 התגלות הוא בהתורה כי ותכונה. דעת מפיו
 שהמעין גנים, מעין נעשה ועי״ז החכמה,

 ודשאין עשכין אתרביאו ועי״ז הגן, משקה
לנז) (נרכוש ז״ל רכותינו שאמרו וזהו כנ״ל.

וכר, לב כאב לידי כא כתפלתו המעיין
ס (משלי שנאמר  מחלה ממושכה תוחלת י

 שנאמר כתורה, יעםוק תקנתיה, מאי לב.
 כי שאמרנו, זהו כאה. תאוה חיים ועץ (שה

 אל יוצא ואינו ככה, הוא עדיין כהתפלה
 כחינת שהיא התורה, אל שבא עד הפועל,
 ידי על בקשתו, נעשה ואזי בפועל, בריאה

הפועל: אל מכה שיוצא

 אורייתא וכי ׳אומן'. אלא 'אמון׳
 דבעי למלכא אין, הוה. אומנא
 לגביה שווי לא אי פלטרין, למעבד
 פלמרין. למעבד יכיל לא אומנא

 שליק לא אמעבידו דפלמרין כיוון
 פלמרין אילין דמלכא, אלא שמא

 באינון שווי מלכא מלכא. דעבד
 ברין קודשא כך מששבה. פלמרין

 אשמכל עלמא, למיברי בעי הוא
 עבד דאומנא גב על ואף באומנא,
 אלא שמא שליק לא פלטרין,
 מלכא. דעבד פלטרין אילין דמלכא,

 אורייתא פלטרין. בנה מלכא ודאי
 ברא בי אמון׳, אצלו ׳ואהיה צווחת

 כיוון (...) עלמא. הוא בריך קודשא
 לא ומילה מילה כל עלמא, דאמברי

 ברעומא דשליק עד מתקיים, הוה
 משתדל דיהווי אדם למיברי

 עלמא. אתקיים ובגיניה באורייתא,
בה דאשמכל מאן כל השתא

שה ואזי שתו נע  שיוצא עייי בק
 נמי וניאר הפועל. אל מכה

 בעת האנחה ע״י כי ר״ל הנמל(מ):
 כי בכת, בריאה נעשה תפילתו
 כן ועל בכת, בריאה היא מפילה
 שזה בכת, רק חשרונומיו נשלמין

 לכאב בא בתפילתו ׳המעיין בחי׳
 ממושכה", 'מוחלת שנאמר לב,

 תפילתו בעת ומאנח שמייחל היינו
 שלימות הוא עדיין חשרונומיו, על

 כשהוא אך בכת, רק החשרונות
 בהמורה שדבקיש בצדיקיש דבוק
 וע״י חייש, הרוח עיקר ששש

 כ׳׳ש בפועל, הבריאה נעשה המורה
 ואז אמן, לשון אמון', אצלו ׳ואהיה
 בחי' שזה בפועל, חשרונומיו נשלמין

 מקנמיה, 'מהו הגמרא שמשיים מה
 המורה ע״י כי במורה׳, יעשוק
 נעשה בפועל, בריאה בחי׳ שהוא

בפועל. חשרונומיו ונשלמין בקשתו
 אל מכמ להוציא ענין (מ) שם ניאר ועוד

 חיים הרוח ידי על יוכל ידם שעל ותפילה תורה ר״ל, וז״ל; הפועל,
 הפועל, אל מכת מביא מבחינת הוא כנ׳׳ל, החשרונות להשלים

ממש. בפועל חשרונותיו שנשלמין בפועל, בקשתו שנעשה

 הוא כביכול בה, ואשתדל באורייתא
 וברא באורייתא אשתכל הוא בריך קודשא עלמא. כל מקיים
 אשתכח עלמא. ומקיים באורייתא בה משתכל נש בר עלמא,

 גר איהו זכאה כך בגין איהי, אורייתא עלמא דכל וקיומא דעוגדא
עלמא. מקיים איהו דהא באורייתא, דאשמדל נש

ו י פ ת מ ע ומנונה', דעמ 'מפיו ננמי לפועל יוצא ועי״ז המפילה, נמי׳ היינו מכמה׳ ימן ה׳ 'כי הפס׳ של לרישא גס רנינו דכוונמ ונראה ותכונה. ד

שלי(נ, כדכמינ מקרא לבינה אם כי לתבונה: לגף מנוה אזנף לחכמה להקשיב אמך: מצפן ומצומי אמרי מקח אס בני א-ס: נמ
מן פי ממצא: אלקיס ודעת ה' מבין:ראת אז מחפקנה: וכמטמונים כפקף מבקשנה אם קולף: ממן לתבונה  ותבונה: דעת מפיו חכמה ה׳:

 ששאלו ע״כ) (ע כנידה דאימא ומצינו לך. יאמר מפיו כאילו החכמה משמרי לך יגלה ר״ל מפיו, חכמה לך ימן סכמה. יס! (שס): המצו״ד ופירש
 ויחכם, אדם יעשה מה הגמ׳: וז״ל הפילה. היינו רהמיס׳ ש׳ינקשו להס וענה החכמה, להשגה הדרך מהי חנניה, כן יהושע רני אח אלכסנדריא אנשי
 ה׳ ׳כי שנאמר שלו, שהחכמה ממי רחמים יבקשו אלא להם, הועיל ולא כן עשו הרבה אמרו, בשמורה. וימעט בישיבה ירבה להן, אמר

 משמע קא מאי שלפניו. ממה לאוהביו ומשגר לעבדיו, שעודה שעשה ודש גשר למלך משל חייא, ר׳ מני ומגונה׳. דעת מפיו חכמה, ימן
 מאוצר ולא מפיו להש נימנה מקוש, של לאוהביו שהיא חכמה כך שלפניו. ממס משגר לאוסניו ופירש״י(שס): שגיא. לא הא בלא דהא לן,

 ולאחר סגיא', לא הא כלא ׳דהא הסוגיא מסקנה ואמנס מלוי. הדבר וגרחמיש הואיל בישיבה׳ ׳ירבה להו למימר ליה למה קמ״ל. מאי אחר.
כפועל. החכמה מושג ושס עצמה, ההורה כלימוד להרכוח עליו החכמה אח נחפילחו שמנקש

ן י י ן ן מ ! תו ד ל פ ת א ב אב לידי ב  חייא רני אמר ע"נ): (לנ ננרכוח הגמרא דנרי אח כעה מנאר רנינו כה, עד זו נאוה הנאמר ע"פ וכוי. לב כ
 מאי לב׳. מחלה ממיקכה ׳מוחלת שנאמר לב, כאב לידי בא שוף בה, ומעיין בתפילתו המאריך כל יוחנן, רבי אמר אבא בר

ופירש״י(שס): בה׳. למחזיקיש היא חייש ׳עץ תגאמי מורה, אלא חייש׳ ׳עץ ואי[ באה/ מאוה חייש ׳ועך תגאמי במורה, יעשוק מקנמיה,
מצפה כשאדש לב כאב והיא חינש, ממושכת מוחלת ונמצאת נעשית שאינה שוף הארכתו, ידי על בקשתו שתיעשה מצפה גס. ומעיין

 לארבי ):3ע״ 3ר (מקן, ,p,3 זס כעני! מצינו וכן הוא. מקרא של שופו גאס. מאוס סייס ופן ותחינה. מילוי לשון סוסלס. באה. תאוותו ואין

 קודשא לגבי בבעומיה לאשמכלא נש לבר ליה דלית דתנן הוא דא באה', תאוה חיים ועץ לב מחלה ממושכה 'מוחלת ואמר פתח חייא
 איהו, ורזא בעובדוי. ביה לאשתכלא אתו דדינא מאריהון נמה ביה, אשתכל איהו דאי בגין טעמא, מאי אמי, לא אי אמי אי הוא בריך
 דבר עליה תדיר דקאים מאן איהו דא לב', 'מחלה מאי לב, למחלת ליה גרים בעומא בההוא משתכל דאיהו אשמנלומא ההוא דהא

׳עץ דאיהי באורייתא ישתדל צלומיה, יקבל הוא בריך דקודשא דבעי מאן תנינן, באה', מאוה חיים ׳ועץ ומתא. לעילא לאשטאה נש
וכתיב ׳באה; הכא כתיב עילאה. מלכא קמי לון ועאיל בידיה, דעלמא צלומין דכל דרגא הוא דא ׳מאוה; מאן באה׳. ׳מאוה וכדין חיים׳,
 ׳ואזי ד״ה ננח״נ עיין נש. בר דההוא רעומא לאשלמא עילאה מלכא קמי באה באה', ׳מאוה הוא ודא באה׳. היא ׳בערב נ) (אספר המם

כאנ נא כן שעל נזה לרמז ייתכן נלנ', הוא ש׳החסרון נ' אות לעיל המונא וע"פ הנחל, מי נדנרי וכו" נקשחו נעשה די'  שהעוסק משוס דייקא, ׳לכ' לנ', לי
שנלנ. החסרון להשליס הפועל אל מהכח חייס הרוח להמשיך יכול אינו אזי נחורה, גס עוסק ואינו נחפילה רק

ת ל ח ו חזים ועץ לב מחלה ממכוכה מוחלת ינ): (יג, נמשלי כחינ לעיל, נגמ׳ הנדרש ממושכה׳ ׳חוחלח הפס׳ ולענין לב. נודזלה מנוושכה ת
באה וכאשר לב, לכאב לו היא לבוא, ומתאחרת נמשכת והיא מה לדבר המייחל סוסצס. (שס): המצו׳׳ד ופירש באה: מאוה

הלב. מכאב וירופא חיים, המגדל לעץ לו היא המאווה

אי לו ה נוי ו נ כ ח

^יי[ מ  'המעיין ד״ה במקו״ח מעלה עיין לב. כאב לידי בא בתפלתו !!
(שס): התוספות וכתבו ע״ב), (לב בברכות הגמרא דברי וכו״ בתפילתו

 לפי בקשתו שתבוא שמצפה פירוש, בה. ומעיין במפילמו המאריך כל
 הוא, מעליותא לאו תפילה לעיון משמע דהכא תימה, בתפילתו. שכיוון

 של עוונותיו מזכירין דברים ׳ג׳ נה) (ברכות הרואה פרק משמע וכן
קכז), (שבת מפנין בפרק משמע כן ולא תפילה, עיון וקאמר אדם׳,

 תפילה, עיון תשיב וקא הזה׳, בעולם פירותיהן אוכל ׳אדם דקאמר
 דקאמר קסד), (ב״ב פשוט בגט משמע וכן הוא, מעליותא אלמא

 פירוש תפילה, עיון וקאמר יום׳, בכל ניצול אדם אין דברים ׳משלושה
 עיון דתרי לומר, ויש טוב. שהוא משמע כן אם בה, מעיין אדם שאין

 תפילה ועיון בקשתו, שתבוא המצפה דהכא תפילה עיון יש, תפילה
לתפילה. ליבו את שמכוון דהתם

ערכים
וכינויים

ודשאיז עשבין
 נקראין הן הנשנזות

 כצמח ׳רבבה כמ״ש עשבין,
ו). ב, (ליקו׳׳םנתתיך׳ השדה

 ושם שדה, יש כי דע,
 יפים ועשבים אילנות גדלים
 יפי יקר וגודל מאוד. ונאים
 אפשר אי וגידוליו השדה
 זאת. ראתה עין אשרי לםפר,

 בחי׳ הם ועשבים ואילנות
 שם. הגדלים קדושות נשמות

 מתניו לחגור שרוצה ומי (...)
 הוא להיות עצמו להכנים

 להיות צריך השדה, הבעל
 וגיבור ותקיף, אמוד איש
 גדול וצדיק וחכם, חיל,

 אדם להיות צריך כי מאוד,
 מאוד. במעלה ומופלג גדול

 ודברים ייםורין הרבה כי (...)
 ע״י אך עליו, עוברין קשים

 על עובר ומעלתו גדלותו
 השדה פעולות ועושה כולם,

א). סה, (ליקו׳׳םשצריך כמו

 אזי בשדה, מתפלל כשאדם
 בתוך באין כולם העשבים כל

 ונותנין לו, ומםייעין התפילה
 בחי׳ וזה בתפילתו. כח לו

 ׳שיחה׳, התפילה שנקראת
 שכל השדה׳, ׳שיח בחי׳
 וםיוע כח נותנין השדה שיח

יא). ח״ב (ליקו׳׳םבתפילתו

 ועשב עשב לכל שיש דע,
 איזה לרפאות מיוחד כח

 המידות (ספר מיוחדת חולאת

ה). אמונה ח״ב

 כשהתבואה הוא ידשאי
 הוא ׳עשב׳ לצמוח, מתחלת

 ולעשות להעבות כשהתחיל
ב). לב, דברים עה״ת (ש״ךקנה

 עשבים מיני כולל דשא
 הארז לבישת שהוא רבים

 והעשב דשא, ונקרא וכיםויה
 עצמו בפני ומין מין כל הוא

 חכמים (שפתי עשב קרוי

ב). לב, דברים

 וחיות אופנים אלו עשב
 שבאים שבשעה וכרובים,

 להקב״ה להשתחוות בנ״א
 שזהו ותפילה בקרבנות

 כל אז האדם, עבודת
 מתקנים וכרובים האופנים

 ׳ועשב וזהו תיקונייהו,
 וכשהם האדם׳, לעבידת
 אז האדם מעבודת מתקנים

 לעילא, מזונא משפיעים
 הארז׳ מן לחם ׳להוציא זש״ה

בראשית). פ׳ ראובני (ילקוט

דוד בן משיח הוא עשב
עשב). (קה׳׳י,

 וע״ב מט״ט, מחנות הן עשב
 מתלבשים תחתונים שמות

 בגוף הנשמה ובעוד במט״ט,
 ע״י ותיקוניו תפילות כל

 מקבלים שהם השדה, עשב
 אותם ומעלים התיקונים

עשב). (קה׳׳י,למעלה

 הצדיקים, נשמות הן עשב
 נשמת האדם׳, לעבידת ׳ועשב

 נוקבין למיין שעולין הצדיקים
עשב). (קה׳׳י,העליון לאדם

 מלכות בחי׳ הוא דשא
דשא). (קה׳׳י,

 הוא הצומח של הגרוע נזין
 למאכל ראוי שאינו הדשא,

 ואין מאליו, צומח והוא אדם,
 זרע, להזריע ההולדה כח בו
 וכמו והזן, המגדל כח רק

 (מלבי׳׳ם המפרשים שכתבו

יא). א, בראשית



ערכים
וכינויים

עדן
 התכלית בחי׳ הוא עדן

ד). סה, (ליקו״מ

רעדן נקרא המחשבה פ ס ) 

 מה וראה בא ד״ה הפליאה

כשהייתי). ששמעתי

 אלקים חכמת היא העדן
 מן הוא שהעדן ׳מקדם/ וזהו

 ויטע ד״ה הפליאה (ספר הוי״ה

מקדם). בעדן גן אלקים ה׳

 השגה בעליונים יש
 רבותינו בדברי שנקראת

 למעלה והשגה גן, ברמז
 הנקראת שהיא ממנה

 צרור הנקרא והוא עדן
 להרמב״ן, האדם (תורת החיים

קכג). אות

 שבפםוק והארץ השמיים
 התפארת הם ראשון

 והגן העדן והם והעטרה,
ב). א, בראשית בחיי (רבינו

 בכתר, הוא עדן עיקר פיי
 פעמים ימצא אם ואף

 הוא בבינה ופעמים בחכמה
יא). כ, (פרד״רהעזאלה ע״ד

 והאצילות השפע מיני כל
 העליון מעדן הנמשכות

 התפארת דרך כת״ר, שנקרא
 נכנםין כולן נה״ר, הנקרא
 םוד שהיא העשירי בבריכה
א). צדק (שערימלכו״ת

 יודעים אינם זאת כל על
 בעומק שהוא מעדן, מאומה

 הראש של המחשבות
 חכמה דהיינו העליון,
 דאין, רישא שהיא שבכתר,

 עמוקה מחשבה נקראת והיא
יג). יא, המלך (עמק

 לעולם קודם היה עדן
 נ׳ עד להשיג יכולים ומשם
תעדן וזה בינה שערי אר תפ ) 

ח). ב, בראשית יהונתן

 העליונים העולמות
 פ׳ אלימלך (נועםעדן נקראים

בראשית).

 הגמור האמיתי הצדיק
 עוה״ז ענייני מכל המופרש

 גופו בכל צח מצוחצח, והוא
 הזה הצדיק אזי ואיבריו,

 עדנה, מלשון עדן, נקרא
 לי היתה בלתי ׳אחר כמ״ש

 ׳לשון ז״ל ופירש״י עדנה׳,
 מקושר והוא בשר׳, צחצוח
 עליונים בעולמות תמיד
 (נועםבעוה״ז כלל אינו כאילו

בראשית). פ׳ אלימלך

 (עבודת חיבור לשון עדן

פ״ה). אבות ישראל

 להיות שנברא הוא והעדן
 גמורים לצדיקים מדור
 הגמור. בדין נידונין אשר
 בריאת קודם נברא הוא ולכן

 בריאת וקודם העולם,
 הדין בםוד הכל היה העולם

 בריאת מחשבת אפילו כי
רבדין היתה העולם א  מים (ב

ב). בראשית, פ׳ חיים

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלסו

יע״ג 'דפוספוהת״ת:

ל ה נ דן יתנא ו ע  הוא מעדן היוצא שהנהר ע) (ח, גגיאה״ל וגיאר מ
 של (זלע״ז הששרונוה להשלמת סייס הרוס אפ מקנליס דרכו הצינור

 נמה להמפלא יש וז״ל: ה״), נאות כמאמר לעיל הנזכר הרשע של הצינור
 שננפתוס ההיפוך, למכליס גס הצינור מהפלאס כלל הזכיר שלא

 הרוה אס מהצדיק המקנליס ישראל
 צינורי נמצאים להם שגס חיים,

 חיי אחד לכל המריקים השפע
 אוחס לחקן שזוכה כפי וכו', ומזוני

 יחנרך, שמו אוחיוח ראשי נד׳
 מהמידוח ישודוחיהס שנזיכוך
 הקדוש נזהר מונן [וכאשר הרעוח,
 שנמצאים אמח, שפרי ונשאר
 ליישנ שיש ואם חפישא]. מחשנה דליח נרוחניוח, השפע צינורוח

 להזכיר כהכרחו להזכירו, הוכרח שלא מחמח שהוא הזאח, הפליאה
 ולהכניעו לשנרו העיצה נשינח והרשע, הרע לצד הצינור ענין

 הזכיר שנאמח דעחי, עניוח לפי נראה יופר אנל לזה, שהודיע
 הנהר עני! הוא כי ישראל. ונפשוח הקדושה לצד גש הצינור ענין

 דאיפרניאו ישראל, מנפשוח אחד [לכל מהעדן ויוצא המושך
 ומשקה מושך שהנהר שאע״פ מונן ממילא אשר נהגן, ונמצאיש]
 אחד כל נין חילוקיש נמצאיש נוודאי אנל הגן, אח נכלליוח
היינוהנ״ל ישודופיו ראשי נחיקון דלחחא האיחערוחא כפי לחנירו, ) 

 נקדושה אושש המקנל כל כי מהרע), הטוג והפרשת המידות כתיקון
 כפלייש [נ]כפלי לקנל נפלאיש, לכלים עי״ז נחחקגיס וטהרה,
 נכל וגידולם הפהוופס כל נעצמו [שעי״ז מהעדן, הנהר השפעח

 כנ״ל], נחנירו מלוי אחד כל כי למדריגה, ממדריגה ועח, עח
ה לא עין עדן ת א  כליקו״ה וכתג תפלה. ’בחי שזהו כשארזייל ר

 עמלק המן קליפח כנגד יג): ג, לגכ״ח שליח העושה (חו״מ
 אין אדום, גלוח שנקרא עכשיו של הגלוח אריכוח נחינח שהוא
 וחחנוניס נחפילה להרנוח אם כי עיצה, ואין חנונה ואין חכמה

 מפילה כי וכו׳, ישקיף עד שיעור נלי וזעקוח ושוועוח וצעקוח
 הנ״ל נהמורה כמנואר שערים, החמישים כל וכולל מהכל למעלה

 המורה, שורש שהוא ראמה', לא עין ׳עדן נחינח היא שמפילה
 כי הקדושה, המורה של החכמה המעיינוח כל שורש שמשם

 החמישים שער נחינח עוט', ידעו לא 'נחינ ננחינח היא המפילה
 עוז נכל ומחחזק נחפילה שעושק מי היינו אוחו. שהשיג מי שאין

 העליון עדן מעורר הוא קונו, לנין נינו ושיחוח נמפילה להרנוח
 אין כי עיט׳, ידעו לא ׳נמינ נחינח החמישיש, שער נחינח שהוא

 מפילוח של הכח מגיע היכן עד ולהנין להשיג שיוכל שכל שוש
 אחד כל שממפלל מה נפרט שנפחומיש, הפחוח של אפילו ישראל,

הקדוש המלאך אפילו ני מהשי״ח. רחוק שהוא נפשו צרח על

, (כראשית דלתיב והיינו •י (  ונדר כ
 ומשם דגן, את להשקות מעדן יוצא
 הוא עדן, ראשים. לארבעה והיה יפרד

 ראתה, לא עין עדן כי התפלה. בחינת
שזהו לד:), (כרכות ז״ל רבותינו שאמרו כמו

ר ה נ  יוצא ׳ונהר כפסוק דכריו את רכינו מלכיש כעת מעדן. יוצא ו

 אה אלקיס ה' היצר ז-טו): (כ, ככראשית כתיכ וגו". מעדן
 האדם ויהי חייש לשמח נאפיו ויפח האדמה מן עפר האדש
 האדם אח שס ישש מקדם נעדן גן אלקיס ה׳ ניטע חןה: לנפש

 מן אלקיס ה׳ ויצמח ןצר: אשר
 וטונ למראה נחננד עץ כל האדננה
 ועץ הגן נמוך החייש ועץ למאכל
 מעדן ייצא ונהר ורע: טונ הדעח

 והןה ןפרד וננישש הגן אח להשקוח
ה׳ ויקח (...) ראישיש: לארנעה

 עדן נגן הנחהו• האדש אח אלקיס
כפדר״א(יא): ומצינו ולשמרה: לענדה

 טהור, נמקוש שנראו הראשון, לאדש הקנ״ה חיננ ימירה חינה
 אח אלקיש ה' 'ויקה שנאמר לאפדנו, והכנישו ניהמ״ק, נמקוש
 והכנישו מניהמ״ק, לקחו, מקוש זה מאי עדן'. נגן הנחהו האדש

 ולשמרה׳. לענדה עדן נגן ׳הנחהו שנאמר עדן, גן זה שלו, לפלטין
 האדמה אח ולשדד לפמח עדן נגן מלאכה יש כי מאמר, ושמא

 נגן מלאכה יש מאמר, שמא או מאליהן, נצמחין האילנוח כל ולא
 אח להשקוח מעדן יוצא נהר כנר והלא הגן, אח להשקוח עדן
 ׳לענדה הזה הלשון ומה ונו״, מעדן יצא ׳ונהר שנאמר הגן,

 חורה נדנרי לעשוק אלא ולשמרה', 'לענדה אמר לא ולשמרה׳.
 ואין החייש', עץ דרך אח 'לשמיר שנאמר מצווחיה, כל אח ולשמור

 ועיין נה׳. למחזיקיש היא חיים ׳עץ שנאמר מורה, אלא חיים׳ ׳עץ

 פסוקי כל את המקסר מוהרנ״ת נדנרי וכו" דכתיכ ׳והיינו ד״ה נילקוה״נ

זה. מאמר לכלליות האדס יצירת פרסת
ן ד  (סד, כישעיה הפסוק על מיוסדה זו חז״ל דרשת ראתה. לא עין ע

ראחה ליא עןן האזינו לא ישמעו לא וזלשה״נ: ג),
 נולה הנניאיש כל (שס): ופירש״י לו: למחכה !עשה זולמף אלקיש

^ נמננאו לא  ראחה לא ׳עין הנא לעולה אנל המשיח, לימוח א
 הקנ״ה יעשה אשר אח ראמה לא נניא שוס עין משמעו, וגו״.

 ע״נ): נכרכות(לד הגמ' ודורשת אלקיש. אמה עיניך זולמי לו, למחכה

 לא כולן הנניאיס כל יוחנן, רני אמר אנא נר חייא רני אמר
 לחלמיד פרקמטיא ולעושה חנש לחלמיד נמו למשיא אלא נחננאו

 ׳עין עצמן חכמיה חלמידי אנל מנכשיו, חכש חלמיד ולמהנה חכש
 חייא רני ואמר (...) לו׳. למחכה יעשה זולחך אלקיש ראחה לא
 לנעלי אלא נמננאו לא כולן הנניאיה כל יוחנן, רני אמר אנא נר

 (...) זולמך׳. אלקיה ראמה לא ׳עין גמוריה צדיקיה אנל משונה,
 המשומר יין זה לוי, נן יהושע רני אמר ראמה׳, לא ׳עין מאי

 עדן זה אמר, נחמני נר שמואל רני נראשיח. ימי מששח נענניו
היכן הראשון אדש מאמר, שמא נריה. כל עין נו שלטה שלא

הנחל ילקוט
ב יינו1וד תי הר דכ צא ונ דן יו ע ת מ שקו ת לה  ובליקו״ה(חו״מ וכוי. הגן א

 שייכים זה לפסוק הסובביס הפסוקיס שאף כתב כמ) ג, לגב״ח שליח העושה
 וז״ל: העיון), כללי מח״י ה׳ כלל (ע״פ במאמר רבינו דברי ע״פ ומתבארים לעניינינו,

 שס כמ״ש האדם, יצירת בפרשת עיניים לו שיש למי היטב מבואר זה וכל
 וכו׳ תייס נשמת באפיו ויפת האדמה מן עפר האדם את אלקיס ה׳ ׳וייצר
 אלקיס ה׳ ויצמת וכו׳ האדם את שם וישם מקדם בעדן גן אלקיס ה׳ ויטע

כי נתמד עץ כל  יצא ונהר ורע. טוב הדעת ועץ הגן בתוך התייס ועץ ו
 האתד שם ראשים, לארבעה והיה ייפרד ומשם הגן את להשקות מעדן
 עדן בגן ויניתהו האדם את אלקים ה׳ ויקת וכו׳ הזהב שם אשר וכו׳ פישון

 ומעץ וכו׳ הגן עץ מכל לאמר, האדם על אלקים ה׳ ויצו ולהמרה. לעבדה
 וכו״ מעדן יצא ׳ונהר פשוק הנ״ל בהתורה מבואר כבר כי וכו״. הדעת
 והשכל התכמה מעיין בתינת שהוא הזאת, התורה ע״פ היטב בביאור הנ״ל

 בתינת הוא והתורה ׳עדן׳ בתינת התפילה כי התורה, אל מהתפילה היוצא
 בתינת ישודות, הארבעה מכל הטוב מן הרע מפרידין ועי״ז וכו״, ׳הגן

 אותיות בארבע בשורשן ישודות הארבעה כל נכללין ועי״ז ייפרד׳, ׳ומשם
 להמשיך זוכין ואז עי״ש, ראשים׳, לארבעה ׳והיה בתינת שזהו הוי״ה,

 בתינת שהוא השט״א של הרות להכניע התורה מן דקדושה תיים הרות
 למעיין הנ״ל הפרשה בכל היטב מבואר זה וכל עי״ש. שם כמבואר עשיו,

 עיקר שהוא האדם של תיים הרות מענין הפרשה מדברת מתתילה כי שם,
 מתתיל ואת״כ וכו״, שיים נשמת באפיו ׳ויפת שם כמ״ש וקיומו, שיותו
 האדם את שם ושהנית הנ״ל, הנהר ומענין עדן הגן מענין תיכף לדבר

 היינו וכו׳, ורע טוב הדעת כעץ עצמו לדבק שלא וציווהו ולהמרה לעבדה
 היוצא המעיין להמשיך שישתדל הוא האדם של העבודה שעיקר כנ״ל,
התורה, שהוא הגן את להשקות כדי מעדן היוצא הנהר שהוא ה׳, מבית

המתרגם

שך) (המ

 שאס מפני זה, דבר
 בבקשתו מתבונן הוא
 לאו, או נתמלאה אס
 דין בעלי כמה באיה אזי

ם מקטרגי ס ו  ומתבונני
 לפי הוא ראוי אס

 בקשתו. שתתמלא מעשיו
 שהרי בזה, שוד ויש

 שהוא ההתבוננות אותה
 הבקשה באותה מתבונן

לב מחלת לו גורמת היא
 ממושכה ׳מוחלת הפסוק (כלשון

ס, מחלה  ׳מחלה ומהו ל
 שעומד מי זהו לב',

 להשטין האדם על תמיד
 למעלה עליו ולקטרג
 ומה השט!). (שזהו ולמטה
 תאוה חייה ׳ועץ שנאמר
 על פירושו יובן באה',

 שמי ששנינו, מה פי
 יקבל שהקב״ה שרוצה

 עצתו אזי תפלתו, את
 בתורה שיעשוק הוא

 חייה', ׳עץ נקראת שהיא
 ומיהי באה׳. ׳תאוה ואזי

ה׳, כאן הנקראת תאו  ׳
 תפלות שכל הדרגה זוהי

ה  (היינו בידה העול

 מכניסה והיא המלטת),
 המלך לפני התפלות את

 כתוב שהרי העליון.
 מצינו וכן ׳באה׳, כאן

ר ת ס א המלכות) (שהיא ב

 היא ׳בערב בה שכתוב
הו באה׳.  שנאמר וז
ה תאו נו באה׳, ׳  היי

 לפני באה (המלטת) שהיא
 להשלים העליון המלך

 של רצונו את ולמלאות
האדם. אותו

 שכל אליו שימשיך עד ותחנונים בתפילות יום בכל וירבה שישתדל דהיינו
 יזכה שעי״ז כנ״ל, וכו׳ ההלכה פשק לברר שיזכה כדי התורה, אל וחכמה

 כל כלל שהם ראשים לארבעה שיהיו עד ישודות הארבעה כל לברר
 בכל אליו נמשך שיהיה יזכה ואז כנ״ל. האדם עבודת עיקר שזהו המידות,

 מה בחינת שזהו שלו, החשרונות כל להשלים גדול בשלימות חיים הרוח עת
 לא כי וכו׳ בארץ יהיה טרם השדה שיח ׳וכל הפרשה בתחילת שכתוב
 אדם עדיין היה שלא ׳לפי רש״י ופירש וכו״, אין ואדם וכו׳ המטיר
 צומחין ואין חשרים, הדברים כל התפילה שבלא כנ״ל, היינו וכו״, להתפלל

 היוצא הנהר ממשיך שאז האדם, שמתפלל עד הגן של ודשאין עשבים כל
 כנ״ל. בגן דאתרביאו ודשאין עשבין צומחין שעי״ז וכו׳, מעדן

ד נ צא ר1ו דן יו ע ה וכוי מ הי ה ו ע רב א ם. ל שי  תשעה בליקו״ה(או״ח וכתב רא
ישודות, מארבעה נמשכין כולם הדברים כל כי ב): ג, ותעניות באב

 להשקות מעדן יצא ׳ונהר בחינת שהוא כנ״ל, וכו׳ מהצדיק נמשכין שכולם
 כל נמשכין שעי״ז הארץ, את ומרוה משקה הצדיק כי כנ״ל. הגן׳ את

 המטיר לא ׳כי כמ״ש הצדיק, ע״י יורדין והמטר הגשם כל כי ההשפעות.
 המטר כל נמשך ידו שעל הצדיק שהוא וכו״, אין ואדם הארץ, על ה׳

 וכו׳ להשקות מעדן יוצא ׳נהר בחינת הוא כי האדמה, פני כל אל להשקות
 בבחינת הצדיק, ע״י ההשפעות כל נמשכין כן ועל וכו״, ייפרד ומשם

 אל מצרימה באו הארץ ׳וכל בחינת אחיו׳, ואת אביו את יושף ׳ויכלכל
 שהוא יושף, כי וכו״. המשביר הוא השליט הוא ׳יושף כי לשבור׳, יושף

 שהוא ישודות, הארבעה כל נמשכין שממנו הדור הצדיק שהוא השליט,
 להשקות מעדן יוצא ׳נהר שהוא הז), ח״ב, בליקו״מ (כמבואר וכו׳, בית הראש

 ההשפעות, וכל השביעות כל נמשכין ממנו כי המשביר, הוא וכו״, את
כנ״ל. מהצדיק שנמשכין ישודות בארבעה כלולים שכולם

תפלה ואני

א  ברחמיף עזרני יי, אנ
 להתפלל לזכות הרבים
 באמת לב בכל לפניף

 שתהא שלמה, ובאמונה
 ונכונה זכה תפלתנו
 ובכונה כראוי ומסדרת

 שתהיה באמת. שלמה
תי שב ח שוךה מ  ק

 שאזכה התפלה, בךבודי
 בךבורי היטב לבון

 לשפף ואזכה התפלה.
 יי פניף נוכח לבי כמים

 בעזרי ותהיה בתפלתי.
 שיחתי לפרש שאוכל
 כל ואת תמיד, לפניף
 אשיחה לבבי עם אשר

 כי ידעת אתה כי לפניף.
 מאד, מרבים המה צרכי

 הךחיבו לבבי צרות כי
 קצרה ודעתי מאד,
 את לפניף ולפרש לבאר
 המרבים. בקשותי צךכי

 נא וחמל חום כן על
 האמללה, נפשי על

 לדבר שאוכל ועזרני
 לבבי עם אשר כל את

 בפי ותשלח לפניף,
 דבורי כשרים רבוךים

 בא־פן ותחנונים, חן
 רחמיף לעורר שאוכל
 לפניף תפלתי שתקבל

 תפלתי ותעלה ברחמים,
 למעלה למעלה לפניף

ח). (ליקו״ת



המתרגם

 אלא ׳עדך שס אין
 שהוא העליון הכתר על

 ומפני ומכוסה, מופלא
 לא ׳עין בעדן נאמר זה

 זולתך׳. אלקיס ראתה
 ׳להשקות שנאמר ומה
 ה׳ זוהי הגן הגן׳, את

התתתונה.

פזנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 בזכות כח לנו ותתץ
 שנזכה אמת, צדיקי
 את בתפלתנו לבטל
 המזלות, מערכת חיוב

שרד ת ל כו ר ע מ  ה
ת ו נ ש ל ע ו ב ט  ה

 ותהנותינו, בתפלותינו
 ו.יאמינו הכל שיךאו עד

 ררף שום אין כי באמת
 הכל רק כלל, הטבע
 לבד בהשגחתף מתנהג
 מקרא בנו ויק.ים תמיד.

 אמר ״ותגזר שכתוב
 נגה ררכיף ועל לף, וןקם

 ותסלח ותמחל אור״.
 ישראל עמף ולכל לנו
 שפגמנו הפגמים כל על
 באמונתף הנה עד

 שהיינו במה הקדושה,
 בסבות הךבןים תולים

 ומעתה הטבע, ררף של
 ולבב לבבנו את תחזק

 וכל ישראל, עמף כל
 כלם שיזכו עולם, באי

 אתה כי ולהאמין לידע
 בשמים האלהים יי הוא

 מתנהג והבל ובארץ,
 וכל לבד, בהשגחתף

לבד מאתף הב־ל הסבות
סב). (ליקו״ת

 י?א 'ונהר לומר פלמוד עדן, הוא גן הוא מאמר, ושמא נגן. היה,
 הרשנ״א(שם, וניאר לחוד. ועדן לחוד גן הגן', אח להשקוח מעדן

 ׳ונהר כאמרו המעיין, מוצא למקום רמז הוא ׳עדן׳ יעקג): נעין מונא
כי השיגו, ולא לאדם נודע לא והוא הגן׳, אח להשקוח מעדן יצא
 כי אמרו כן ועל נגן, רק עמד לא
 כל מעין שנעלמו ומענוגיו העדן אף
 גס הראשון, לאדם אף נודע ולא חי

 ואימא חכמים. למלמידי מחוקן הוא

 ׳עדן' 'י=ליח ע״א): 3י נמיקו״ז(הקדמה,
 מופלא דאיהו עליון כמר אלא

 נעדן איממר דא ונגין ומכוסה,
 זולמך׳. אלקיס ראמה לא ׳עין

חמאה. ה' דא הגן', אח 'להשקוח

 יודע אינו לרנו, כמרים מהם וקושר מישראל חפילוח שמקנל
 שיעלה אוחו משניע הוא רק הזה, הנורא הכמר להעלוח להיכן

 נגאולה כן ועל (...) רז״ל. שאמרו כמו קונו נראש וישנ מעצמו
 הגאולה עיקר כי אונילס׳, ונמחגוגיס ינואו ׳ננכי כמינ האחרונה

ע״י הוא לנוא העמידה השלימה , , ,
עימכם ׳קחו וכמ״ש וכנ״ל, מפילה הטבע׳ מן למעלה שהוא תפלה, בחינת

 מנקש ׳איני ה״, אל ושונו דנריס כנ״ל. הטבע משנה תפלה ידי על כי

 רז״ל, שאמרו כמו דנריס׳ אלא מכס כי ראתה, לא עין עדן בחינת [שזהו

̂סא̂ן שום לנו אין מהטבע למעלה מעלח מגודל הספרים נכל וכמונא ̂ת

™T ™ יי“* t o־־־ ־T ?־־־«־ להשקות יצא. ה׳ מבית ומעין כנ״ל,
גנים, מעין כנ״ל, התורה הוא הגן, את

 יום נמורה לעסוק וזכה המורה,
 ההלכוח כל שנירר עד ולילה

לעמו', מונ ׳דורש ננחינח לאמיחחן,
 לנרר למורה זכה שעי״ז המפילה, רינוי ע״י אנל הנ״ל, נהמורה שמנואר כמו רעה', ׳ודורש נקרא ההלכה פסק מנרר שאינו זמן כל כי

 וכו; הפסול מן הכשר לנרר זכה פוסקים, לימוד ע״י היינו הלכה נירור ע״י כי לעמו', מונ ׳דורש ננחינח הוא עי״ז ההלכה, פסק
 שעי״ז הצדיק, של חייס רוח וממשיכין דמומא סטרא ומנטלין מכניעין שעי״ז ורע, טונ הדעח עץ נייר שהוא מהרע, הטונ נירר שעי״ז

ה לא עין עדן האמת. אל הממנגדיס שהס איז עלי הרשעים ומשפילין מכניעין ת א ע למעלה כי ר ג ט ה  תפיסא. שום לנו אין פ
ח, ומונא מנואר, נראה מהטנע למעלה הוא שהעדן הקדושים מדנריו נהמנואר וז״ל: הענע, לעומת המורה גן שנין היתש גני ינ) נניאה״ל(
וקיימים חיים [להיוחס יסודוח, שנד' הגשמיוח לטנע גם נזה והמקושרח הרוחניוח, הטנע הוא ני המורה, שהוא] [הגן מדריגח כן שלא

טונ גם  שנה. ה׳ נשם הרוחניים, אומיוח מד' והשמלשלוחס המקשרוחס ענין זה כי הנ״ל], נחסרונוח יחסרו ולא הגשמי נ
ר ה נ ת וכר מעדן יוצא ו שקו ת לה ח, וניאר הגן. א אה״ל(  לצרפו הגן נהכרח ודל: שנתורה, ונגלה נשפר ננתי׳ הוא והגן העדן שענין נ) נני

 נמצא לא אשר ימנרך, סוף האין מורח נסמרי והעונג העדן הוא כי וסוף, גנול לו אין שהעדן מחמח שזה לנאר, יש להעדן
המוכשרים הכלים, נמדריגח העומד הוא כי שננגלה], המורה [שהוא הגן כן ולא נו, לנוא המוגנל נהאדס ואפשרוח יכולח כלל

וצמצומיס. נגנוליס והנאמו העדן, אור לקנלח והמוכרחיס
ר ה נ ת וכר מעדן יוצא ו שקו ת לה חיוח כל וגס הגן, ממדריגח ערוך לאין ועצום הגדול הנ״ל העדן נדנר נניאה״ל(ח): ומונא הגן. א

שנגן מהרוח ערך לאין ועצום גדול שנעדן הרוח זה כן שכמו זה לפי ינואר ממילא מהעדן, ונשקה נמשך שנו והרוח הגן
ערך. לאין כפליים נפלי וסערה לשיער כנגדו שנחשנ עד המורה,

ה. לא עין ת א  בזה״ל: החכמה ספירת גבי מ) (שער אורה בשערי וכתב ר
עדן/ בתורה נקראת הזאת השפירה  התפשטות התתלת כלומר ׳

 וזהו עליון, מכתר הספירות כל נתגלו משם אשר והמקור המתשבה,
 הספירות בהתגלות הנמצאים כל נמצאים ממנו אשר והמקור המעיין

 הדבר. נמשך ממנו אשר מקור לשון הוא ׳עדן׳ ולשון עליון. מכתר
 שזהו והמעיין, המקור מן יוצא נהר כלומר מעדן׳, יצא ׳ונהר והסוד,

 ׳אתרי אמרה לה, ותזרה המקור ממנה כשנפסק שרה כענין ׳עדן׳, לשון
 בינה, זה ׳נהר׳ מעדן׳, יצא ׳ונהר ביארנו וכבר עדנה׳. לי היתה בלתי
 עליון, מכתר הנמשך המקור סוד שהיא התכמה מן יוצא מעדן׳, ׳יצא

 ה׳נהר׳, סוד שהיא והבינה מלכות. ספירת להשקות הגן׳, את ׳להשקות
 תפארת גבורה גדולה ספירות, ו׳ באמצעות ׳גן׳, שהוא המלכות משקה

 לה״א שם של ראשונה ה״א אות שבין וא״ו סוד שהוא יסוד, הוד נצת
 ראשים׳, לארבעה ׳והיה הפירוד, עולם הוא ולמטה וממלכות אתרונה.

 סוד שהוא הייתוד, עולם מסוד המתפרדות שכינה מתנות ארבעה סוד
 להודיעך אנו צריכים ועתה בפירוד. ראשים וארבעה בייתוד אותיות ארבע

 אפשר היאך וכי מקדם׳, בעדן גן אלקים ה׳ ׳ויטע בתורה שנאמר מה
 המתשבה עולם סוד שהוא הכתר עולם סוד שהוא אומרים אנו והרי זה,

 גילו רבותינו ב׳עדן׳. נטוע שהגן תאמר והיאך מעולם, עין ראהו שלא
 ראתה׳, לא ׳עין מאי לוי, בן יהושע רבי ׳אמר עומדין אין בפרק הדבר

 אומר, לקיש בן שמעון רבי בראשית. ימי מששת בענביו המשומר יין זה
 בגן. דר, היה היכן אדם תאמר ואם מעולם. עין ראתה שלא ׳עדן׳ זה

 הגן״. את להשקות מעדן יצא ׳ונהר לומר תלמוד עדן, זה גן תאמר ואם
 כן ואם לתוד, ו׳גן׳ לתוד ׳עדן׳ כי לומר זה במקום ז״ל גילו כמה התבונן

והנני בתלמוד. לפרש גמרו לא שהרי מקרא, של פשוטו יתיישב היאך

חכמה מיליואי
 ספירת סוד שהוא ה׳גן׳ שורשי נטע בעדן׳, גן אלקים ה׳ ׳ויטע רומז

 בראש תכמה סוד שהיא המתשבה, ראשית סוד שהיא ב׳עדן׳ המלכות,
 אתרונה ה״א כיצד, הנטיעה. סוד וזהו אתד. ייתוד שהכל בסוף, ותכמה

 אות עד והולכות מתפשטות ומשם וא״ו, באות הולכות נטיעותיה שם, של
 וזהו שם, של ראשונה אות שהיא יו״ד מאות יונקות ומשם ראשונה, ה״א
 בארבע ותתום כמוס גדול סוד שזהו בעדן׳, גן אלקים ה׳ ׳ויטע סוד

 של קוצו סוד זהו ׳מקדם׳, נמשך, מקום מאיזה זה וכל שם. של אותיות
 ספירת ומסוד ה׳גן׳, מטע בסוד ה׳קדם׳ לכוון היודע אשרי יו״ד.

 ׳נצר האמיתי, השלם הייתוד סוד שזהו התכמה, ספירת עד המלכות
 תבין שרמזנו, מה תבין אס ס). (ישעיה להתפאר׳ ידי מעשה מטעי

 אלקיס דברי כולם בו ז״ל שדרשו ומה פשוטו, על מתיישב שהפסוק
 בהס וסתומות עמוקות קבלות פה אל מפה תקבל תזכה, ואס תייס.

 רמזו וכבר הס, רמזים בדמיון שכתבנו הדברים כי ׳עדן׳, במילת שרמזנו
 עדן יש כי והאמן ודע (...) זה. בדבר גדולים עיקרים רבה בבראשית ז״ל

 סוף אין הכתר התר סוד וזהו המקורות, מקור שהוא מעדן, לפנים
 היא הזאת והספירה אמיתי. אתד ובדיבוק שלס בדיבוק והכל לעומקו,

 מיני וכל הנתלים כל יגיעו עדיו אשר המקור והיא שס, של יו״ד אות
 אין ותתוס, סתום הכל הגמורים, הרתמים עולם ולמעלה ומשם השפע,

 ראיות לנו יש זה בתיבורנו כי הרבה, ולא מעט לא להרהר ואין לתשב
 בייתוד מתכוונים וכשאנו בפירוש. הן ברמז הן שנודיעך מה מכל ברורות
 אנו עדיה המתשבה וכשהגיעה יו״ד, אות לסוד מגיעים שאנו עד השלם

 פה עד להרהר, רשות לך אין ואילך מכאן יו״ד, של בקוצו הכל מייתדיס
 על תס לא כאילו הזה המקום מן מתשבתו המעביר כל תוסיף, ולא תבוא

לעולם. בא שלא לו וראוי קונו כבוד

ערכים
וכינויים

הטבע מן למעלה
 למעלה מהטבע, למעלה

 בחי׳ וזה אנושי, משכל
ט). כא, (ליקו״םמקיפין

 למעלה הם ישראל
 חוטאים כשהם רק מהטבע,

 תחת אל נופלים אזי ח״ו,
 שהם העכו״ם כמו הטבע,

 יש ואזי והטבע, המזל תחת
רנ). (ליקו״םוצער גלות להם

 הטבע יתבטל אז לעתיד
 ע״י העולם יתנהג ואז לגמרי,

 מהטבע למעלה נפלאות בחי׳
ט). ב, עכו״ם מאכלי (ליקו״ה

 מן למעלה ההויה אותיות
 שבאותיות הידוע ומן הטבע,
 לשנות אדם יוכל ההויה
כא). י, שמות בחיי (רבינוהטבע

 דבר יעשה לא הטבע
 מםודרות בםיבות לא אם

 ההוא התכלית מחייבות
 זה כל ית׳. הבורא ברצון
 בחוקינו הנמנע מן המין

 נאמין עצמו, הטבע ובחוק
 האמיתית התורה קהל אנחנו

 התורות בעלי שאר כל עם
 כולו שהוא ממנו, קבלוהו
 האל יכולת בחוק אפשר
 למעלה הוא אשר ורצונו

 לא עליו, ומקיף הטבע מן
 דת בעל אדם שום יקרא
 יכולת לבורא יתאר שלא

 כמו כי הנמנע. טבע לשנות
 האפם מן המינים כל שברא
 הוא כן ורצונו, בכוחו הגמור

 ולשנות כוחותם לבטל יכול
 שירצה, עת בכל םדריהם

 בכללו העולם כל יחזיר וגם
 אשר הגמור ההעדר אל

 כו׳ ירצה אם לוקח ממנו
יד). לחכמה (מצרף

 מן למעלה הוי״ה שם
 תמימה התורה וכן הטבע,
 מהטבע למעלה הוי״ה תורת
 לשבת ג׳ דרוש פסחים (של״ה

כז). הגדול

 הטבעיים חכמי בוודאי*
 כי יתהלכו, בחשיכה
 למעלה הוא ית׳ בו הדביקות
 הוא ב״ה ורצונו מהטבע,
 שיהיה אדם של דביקותו

 הוא החיוב ענין כי נצחיי.
 נוטה וזה הטבע, מצד

 הכל שהיה הקדמות למאמיני
 מאמיני אנחנו אבל בחיוב,
 ברצונו היה שהכל האמת

 להיות הוא ורצונו ב״ה,
 יישאר אם נצחיי האדם

ח). דוד בית (של״הבדביקות

 לעמו להם עושה השייית
 ונפלאות ניםים ישראל
 הם כי מהטבע, למעלה
 שהוא המחשבה ראשית
 לוי (קדושת מהטבע למעלה

וארא). פ׳

 רצונו עושין ישראל אם
 בתורת והולכים מקום של

 הטבע את מהפכים השם,
של נשמתן כי המערכת, של

 (אורהמערכות םדר להפוך ותעצומות עוז להם ויש ג״כ, מהטבע למעלה והם לשורש, שווים הם גם בשורשם, הטובים מעשיהם בהכשר עצמו את ישראל עם מדבק אם וממילא מהטבע, למעלה בוודאי ית׳ והוא ממעל׳, אלוק ׳חלק היא ישראל

 כי ותחתונים, עליונים בעולמות חדשים אורות להשפיע ויכול הטבע, מן למעלה הוא אזי הרוממות, יראת השי״ת מאת ומתפחד וירא ברצונו, הכל ופועל בפרוטרוט ע״כ ומשגיח כל אדון שהוא שלימה באמונה מאמין כשאדם לך). לך פ׳ המאיר
תהטבע מן למעלה הוא ב  לשם לבוא אפשר אי אך ממש, העולם בזה הם והגיהנם עדן הגן גן יב). כד, בראשית (מלבי״םהטבע מן למעלה שהיא ההנהגה הוא החסד י). טז, דברים יפות (פניםהטבע מן למעלה הוא הכתר מידת קרח). פ׳ עין (

 לתורה, רמז עדן גן רפו). (ליקו״מאלקות חכמת השגת הוא עדן גן תענוג עיקר כי תתאה, וחכמה עילאה חכמה בחי׳ והם ועדן, גן בחינות, שני והם עדן, גן יש ד). סה, (ליקו״מהנפש בחי׳ הוא גן יא). כב, (ליקו״מודרום צפון שבצד הקרירות מחמת
 שהיו לנטיעות גן היא הבינה כי מבואר והטעם והמלכות, הבינה נקרא גן כא). ג, בראשית בחיי (רבינוולשמרה׳ ׳לעבדה התורה בעםק מונח להיותו אדם של בריאתו ועיקר עדן, שהיא העליונה החכמה מן נמשכת התורה כך מעדן נמשך שהגן וכשם
 (מגלהמיוחד גן נקרא בעצמו המדרש ובית הכנםת בית כל ואח״כ אחד, גן נקרא העולם כל ג). כג, (פרד״רהתחתון הגן אל בא הכל שם, להאציל המאציל ורצון חפץ יהיה אשר לכל התחתונות לנטיעות גן היא כי גן, נקרא ומלכות חגבים. כקרני

 העולם שאין ראה תולדות). פ׳ לוי (קדושתתענוג לשון הוא גן בראשית). פ׳ לוי (קדושתבתורה שיש םדרים ג״ן דהיינו הגן, את להשקות ההשפעה. יבוא להקב״ה שיש מהתענוגים התענוג היינו מעדן, יוצא השפע היינו נהר שרה). חיי פ׳ עמוקות
 םדרים ג״ן נקרא גיין ב). בראשית, פ׳ חיים מים (בארצדקתם ערך לפי בו להתעדן המעלה קטן שהוא לגן הראויים עצמן בפני מדור להם ברא המעשה, רוב לפי במשקל נידון להיות גמורים שאינם צדיקים בשביל בדין רחמים ושיתף בדין מתקיים

 ויונקת ד׳ בחי׳ היא גם גן, גימט׳ הכולל עם דב״ן הוי״ה גן, נקרא מלכות ’בהי* ראה). פ׳ השמטות עיניים (מאורהתענוגים כל נטע שבה התורה, היא גן׳, אלקים ה׳ ׳ויטע כתיב ראה). פ׳ השמטות עיניים (מאורשעשועים הנקרא שבתורה דאורייתא
 שאמר וזה צפונית, מערבית עד דרומית מזרחית מן כזה באלכםון עומדים הן בארז כבר כי עדן, של לצפונו וגם עדן של במערבו היא עדן גן גן). (קה״י,דה״הין אלקים מילוי גימט׳ ר״ט ב״ש בא״ת גן גן, גימט׳ וד׳ ח״י א״ל חי, אל בחי׳ שהוא מיםוד

אותעקיבא דרבי באותיות גן). (קה״י,מצפון שניהם וגיהנם עדן שגן בראשית פרשת תורה בליקוטי הרב כתב וכן בטנם׳, תמלא ׳וצפונך קרא ליה וםמיך מצפון, הוא עדן שגן התורה על בםודותיו מגרמייזא אלעזר ר׳ כתב וכן בצפון, הוא עדן שגן ס׳) (

החולקים להשפיל זוכה ועי״ז הכל, תיקון שהוא יסודות הארכעה שככל מהרע הטוכ לכרר וזוכה העולם, את חידש כאילו ונחשכ התפילה, ע״י רק זוכין ההלכה פסק כירור עיקר # ותושיה עצה
ז). ח, ליקו״ט (קיצור ארץ עדי



ערכים
וכינויים

 בעומקה ללוז
הלכה ש̂ל

 בחכמות העוסקים אפילו
 לשם ובפלפולא התורה
 קודשא ׳חדי כי שמיים,

 אעפ״כ בפלפולא׳, הוא בדיך
 התכלית, עיקר זה אין
 ׳לאסוקי הוא העיקר כי

 דהלכתא', אליבא שמעתתא
 בהקדמונים שמצינו כמו

 של מהפלפול שנתרחקו
 לעומק ירדו רק הבל,

 שמעתתא לאסוקי ההלכה
 נט״י (ליקו״ה דהלכתא אליבא

צא). ו, וב״פ לסעודה

 משתדלין דלא אית
 לשמה, פה דבעל באורייתא

 א) (שמות בהון ואיתמר
 בעבדה חייהם את ׳וימררו
 ׳בחימר׳, קושיא, דא קשה׳,

 בליבון ׳ובלבנים׳, ק״ו, דא
 איתמר דעלייהו ההלכות,

 ׳בכל תתנו׳, לבנים ׳ותכן
 ברייתא, דא בשדה׳, עבירה

 פסקא, דא עבדתם׳, כל ׳את
 בפרך׳, בהם עבדו ׳אשר

 לעומקא מטו כד פירכא.
 לית בהון, איתמר הלכה של

 אחרנין ואית כפלוני. הלכה
 דאינון לשמה, בה דמשתדלין

 מדרשא דבי תריסין מארי
 יט) (במדבר בהון דאיתמר

 כמה באיהל׳, ימות כי ׳אדם
 ׳אין מתניתין מארי דאוקמוה

 במי אלא מתקיימת התורה
קוניעליה׳ עצמו שממית תי ) 

קיז.). חדש זהר

 לא בישיבה לומד שאינו נזי*
 כי הלכה, של לעומקה יירד

 ותתלבן תתברר לא ההלכה
 בישיבה, בלומדו אם כי

 ישיבה ׳מרבה התנא וכמאמר
 שמואל (מדרש חכמה׳ מרבה

ז). ו, אבות

 זוג בת בסוד השכינה
 היא למעלה, שזכרתי

 הלכה בסוד הלכה, נקראת
 ׳כלת בסוד מסיני, למשה
 צדיק שהוא ומי כנ״ל. משה׳

 פירות בה עושה חכמתו אז
 שמולדת ההארה ומולדת

 שהלכה נקרא ואז כנ״ל,
 מאמר ח״ב במרום (אדירכמותו

מלבין). ז׳ ביאור

 איזה לאדם יהיה כי אמרו
 באמת יידע בלימודו, קושיא
 יגע להיות הש״י שרצון
 זאת לולי כי הלכה, בעומק

 הקושיא לו נודע היה לא
יד). יג, שמות יפות (פנים

 הכנה היא התבודדות
 ללון נאמנה לקריאה נכונה

 תוסיף לו הלכה, של בעומקה
 על דבר להבין כוחה תת

 לאמיתו אמת דין ולדון בוריו
התבודדות). יועץ, (פלא

 שיידע הוא החכמה ענין
 בעומקה וללון וליתן לישא

אהלכה של חכמה). יועץ, (פל

 יוכל לא הארציות
 עיון עומק ע״י רק להזדכך,

בניתורה של לאמיתה הלכה ) 

ה). סיון, חודש מאמרי יששכר

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלסח

 אל מהתפלה, החכמה מעין נמשך וכאשר
 עשבין אתרביאו אזי התורה, שהוא הגן

 שגדלים כלומר ישראל. נשמות ודשאין,
 זוכה ואזי בהתורה, ומשכילים ומבינים בהגן
 האמור הדין, לברר הלכה, של בעומקה ללק

 הטוב מפריש ובזה וכו׳. הטהור והמותר,
 נפרד עי״ז כי יפרד, ומשם וזהו, כנ״ל. מהרע
הטוב, רק נשאר ולא יםודות, מהד׳ הרע

ם ש מ פרד עי״ז כי יפרד ו ע נ  זה ענין וכדמצינו יסודות. מהדי הר
 האדם אס אלקים ה' יג׳ויקח ע״א); כז ראשיפ,3( נזהר

 מד׳ ליה נטיל אלא ליה, נטיל מאן ׳ויקח׳, וגו״. עדן נגן ויניחהו
 אפריש ראשים׳, לארנעה והיה יפרד ׳ומשם כהון דאיממר ישודין

דעדן. נגינמא ליה ושווי מנהון ליה
 הוא נריך קודשא יענד דא כגוונא

 נזמנא יסודין, מד׳ דאפנרי נש לנר
נאורייפא, ומפעסק נפיונפא דפנ

מפמן. ליה נטיל הוא נריך קודשא
יפרד׳, ׳ומשם איפמר ועלייהו
דילהון, מפאווה נפשיה אפריש

 דאיהי דיליה נגינפא ליה ושווי
 דעשה נפיקודין ׳לענדה׳ שנינפא,
אי פעשה. דלא נפיקודין ׳ולשמרה׳

שך וכאשד ה מעין נמ מ כ ח ה ה פל ת ה א הגן אל מ  שהו
ה  כאן שמדונר שמה א) (ח, נניאה״ל וניאר וכוי. התור

 נהמשכיז העושקיז כזו וזפילה על דייקא זה מהמורה, גנוהה היא שהמפילה

 הם והפפילה שהפורה הקדושים מדנריו נהמנואר וז״ל: המורה,
 וגן כעדן מדריגוח מיני שני

 כי לכאורה, להפפלא יש המונ״פ,
 ענודת הוא לנד המורה הלא

 שייך ואיך הישראלי, איש ומדריגמ
 לקודש קודש נין להנדיל זה נענין

 זה שאין המפילה, אודוח על
 ויתרון נכשרון ועוד התורה, מדריגת

 כנ״ל. הגן על העדן כמדריגת עליה
 כוונמו שעיקר מנואר, נראה ולזאת

 הוא התפילה, נענין הקדושה
 והמשכתה הפורה על שמסוננ
 הפורה, המשכת על תפילתו עיקר שיהיה מוכרח גשמי, דנר איזה על האדם ינקש כאשר גם כי המונ״פ. ננירורה ימנרך מאלקומו

׳וכו׳ ככלנא מהצווחין [ולא י ע  על מנואר וממילא כמונ״פ. המורה ע״י הוא הזה הדנר ופעולות המהוות שכל מאחר ה)], ר״מ ליקו״ה (
 ניאר והמורה, המפילה נעגין ועוד מאימה. שלמעלה נהמדריגה מעמוד נעצמה, ידה על הוא המורה המשכת שכל שמחמת המפילה, אודות

 מהעדן, נמשך הגן] מציאות עצם כל שזה מנין מאליך [וגם שנגן, הוי״ה אותיות ד׳ שכל הקדושים מדנריו הנ״ל נהעלאמו י): נניאה״ל(ח,
 [׳ויפעצנ יומר, לחסרון השפע נהפך זולתם אשר הכלים, כלליות כל לנד הוא אשר יען להגן מוכרח נהשפעופיו שהעדן הנ״ל ונניאורינו

 לקיומה, גם נזה [ולזכות הפורה הלכות נירור כל כי לזה, זה ומפילה המורה הכרח כל גם זה שכעין מנואר נראה כנודע], לינו׳, אל
 התורה נכלי רק התפילה, נעדן לעלות ניכולת אין נהיפך, וגם התפילה, נעדן רק לזכות, ניכולת אין אוון], כל יאונה שלא עד מרע ולסור
 נהכרח יומר ינואר זה נכל ועוד מורנ״ת]. נדנרי מזה כמנואר ההתחלה, מהיכן יודעים שאין לזה זה המקושרים מהדנרים [והם והגן,

 ונקיום. נלימוד ולמורה לתפילה נעצמו גם עי״ז שזוכים עד והתפילה, המורה של חיים הרוח כל נמצא לנד ושנו להרנ, ההמקרנות
שך וכאשר ה מעין נמ מ כ ח ה ה תפל ה ש וכזה וכוי הגן אל מ מ ונמג מהרע. הטוס מפרי ״ פו ה( קו״ ל  כן ועל פ): ג, לגנ״פ שליפ העושה נ

 שורש פעם נכל לעורר כדי מאוד מאוד ונפחנונים נמפילה להרנות תפילה, ידי על אם כי לעמוד אפשר אי עמלק כנגד
 מכל שכלול מחמת פעם נכל מפגנר הוא כי עמלק, את להכניע כדי משורשו, המורה של חיים הרוח להמשיך כדי הפורה, של המעיין

 שהוא המעיין שורש כנגדו לעורר פעם נכל צריכין כן על כנ״ל, אחת נפעם לגמרי לשנרו אפשר שאי כנ״ל, וכו׳ רעים הצינורות
פעם. נכל אופו ומשפילין מכניעין ועי״ז חיים, הרוח כל שמשם הגן, את המשקה מעיין יוצא שמשם התפילה,

ה ז ב ש ו ב מפרי אה״ל(פ, ומונא מהרע. הטו  המורה, הלכות וידיעת ללימוד הצדיק ותפילת מעדן החיים] [ורות הטונ נהמשכת עו): נני
תהנ״ל וכו״ עוון ׳נושא למידת נכפליים מנואר זה ושלפי המורה, וקיום למעשה גם האדם נלנ הטונ כל כן כמו נמשך או נ ) 

חפ י״ג את חרש רנינו שס נמאמר, ד׳  אליו שנמקרנ קודם נו שנכשל ועוון חטא כל אליו מהנלווה ומדמה שנושא מה מלנד כי הרפמיס), מי
 להנלווה זולת נאמר לא זה שכל מונן ממילא אנל והלאה, מאז עוד נו וייכשל ילכד לנל ועוון חטא כל מאיפו ומדחה נושא עוד כראוי,

ם נשלימות. אליו ונתקשר ש מ פרד עיייז כי יפרד ו ע נ אה״ל(פ): וניאר וכוי. יסודות מהדי הר  סוננ מהכמונ, הפשוט נפירוש נני
סוננ ז״ל, מרנינו הדרש ונפירוש מזה, זה העדן] שננהר [מאחדופם נהרות הארנע התחלקות על הפירוד  שנפרד לנד הרע על הפירוד י

 אותם נראה הדרש, נפירוש נהם מפרש ז״ל שרנינו המקראות שנרונ נהקדמה], הנ״ל הכללים [מפ״י עשר אחד ונכלל מאימס, ונופל
 כוונת הכמונ נזה שגס הסתום, אל מהמפורש ללמוד יש שנהם, הפשוט נפירוש אותם שמחנר שנלימודיו, המסילה הפלאת נעומק

 האותיות את ולחלק להפריד מוכרח אותיות, נהד׳ מאתיזמו הרע את ולחלק להפריד כדי כי הנ״ל. הפירושים לשני הפירוד נדנר רנינו
שמאימו. והנהר נהעדן כאחדומס לגמרי, ודניקות נאמדות יהיו שלא נעצמס,

ם ש מ ד עיייז כי יפרד ו ר פ שאר ולא יסודות מהדי הרע נ  להם אין יסודות הארנעה כל כי :0 ג, פשפ נליקו״ה(או״פ וכפג הטוב. רק נ
 יסוד צדיק נתינת שהיא הפשוט, החמישי יסוד נתינת החמישי, יסוד נתינת שהוא דקדושה, חיים הרוח ע״י אס כי חיות

 הארנעה לכל המקשר הוא יסודות שנארנעה הרוח יסוד כי וכו״, מעדן יוצא ׳ונהר נתינת שזהו יסודות, הארנעה כל מחיה שהוא עולס,
 שנמשך חיים הרוח מנתינת עולם, יסוד צדיק מנחינת שמקנל ע״י אס כי ולהחיומס, יסודות הארנעה כל לקשר כת לו ואין יסודות,
ד עיייז כי תמיד. נהמורה שדנוק הדור מהצדיק ר פ ע נ ר שאר ולא יסודות מהדי ה  לגנ״פ שליפ העושה נליקו״ה(פו״מ וכמנ הטוס. רק נ

 שהם יסודות, הארנעה כל של רעות המידות ומכל התאוות מכל לצאת דהיינו מהגלות, לצאת ולהשתדל לראות אדם כל צריך כפ): ג,
 רעות, המידות כל שהס יסודות, הארנעה של מהרע הוא דיליה, וכת עשיו נתינת שהס העכו״ס ויניקת כת עיקר ני הגלות. עיקר
 דקדושה, הרנ נתינת שהם אמיתיים לצדיקים להתקרנ שיזכה להשי״ת הרנה להתפלל אדם כל וצריך ננ״ל. שלהם הרעים הצינורות שהם

 ולשנרם שלהם הרעים הצינורות כל לפוך לירד דהיינו הסט״א, עם ללחום שיכולים עד יסודות, הארנעה כל נשלימות לנרר זכו שכנר
ועיקר רעות. המידות ומכל התאוות מכל לצאת יסודות, הארנעה לנרר אליהס המקורניס כל גס שיזנו עד מגלותם, ישראל את ולהוציא

הנחל ילקוט
ר ש א כ שך ו מ שמה מעין נ ה הה ל פ ת ה א הגן אל מ הו רה. ש תו  ומונא ה

זצ״ל): וועקסלער שלמה ר׳ הרה״ח בשם ח, (סימן יופי מכלל בספר
 מיס ׳וכמוצא גן, זה רוה/ כגן ״והיית בהר פרשת ד צ״ פרק רבה במדרש

 ומקור מוצא נמצא מעדן/ ׳יוצא וזהו [ע״כ]. עדן׳ זה מימיו/ יכזבו לא אשר
 הוא. ברוך עליון כתר בתינת מתפילה, הוא התכמה של והנהר המעיין

ד עי״ז ר פ ע נ ר הדי ה ת מ דו סו ר ולא י א ש ב. יל, נ  בליקו״ה ודרש הטו
וז״ל: זה, מאמר יסודות ע״פ למצה חמץ שבין ההבדל את ת־מ) ג, פסת (או״ת

 רז״ל שאמרו כמו האדם, תיות עיקר שהוא הלתס, הוא אדס אכילת עיקר
 הארבעה כל כלולין שס בלתם כי בתוש, וכנראה וכו׳ המזון ברכת לענין

 שהוא העפר ישוד בתינת זה בעצמו הקמת כי ממש. בפועל ישודות
 בתינת זהו במים, הקמת וגובלין העפר/ מן היה ׳הכל כי הקמת, גשמיות

 שתשלוט בנפיתה שתעלה היינו להתמיץ, אותו מניתין ואת״כ המיס, ישוד
ישוד וזהו באש, אותה אופין ואת״כ בנפיתה, עולה שעי״ז הרות ישוד בה

הלכה
 כמו הליכה, לשון הלכות
 תקרי ׳אל רז״ל שאמרו

 ׳הלכות״, אלא ׳הליכות׳
 יזכה ההלכות שע״י היינו
 ולשוב ה׳ בדרכי לילך
 עיקר שזהו ית׳, אליו

 התורה, עסק שלימות
 הלימוד ע״י שנזכה
 ולקיים, ולעשות לשמור

 מתפללים שאנו כמו
בליבנו ׳ותן יום בכל
הצלחת עיקר טהרות). סדר ד״ה הפליאה (ספר ׳הלכות״ אלא ׳הליכות׳ תקרי ׳אל וזהו משם, יורדים שהרחמים הצינורות הילוך הם הלכות לב). ה, סעודה (ליקו״ה ולקיים׳ ולעשות לשמור וללמד ללמוד וכו׳ בינה

 לימין לא נוטה שאינו הדרך יושר היא הליכה כלומר וכך׳, כך ׳הלכה לומר חכמים בו שימשו אשר הלכה לשון וזה לשמאל, ולא לימין לא נוטה שאינו עד התורה אמיתת הוא ההלכה כי בהלכה, לימודו כאשר האדם,
ל’ א). התורה נתיב עולם, (נתיבות עוה״ב חיי אל מביא זה דבר ולכך כך, הוא לשמאל ולא  דרך היא לעוה״ב, שמוליכו הוא זה דרך ולפיכך האמת, מנקודת נוטה שאינו על ייפול הלכה ישם כי ׳הלכות״, אלא ׳הליכות׳ תקרי א

 ע״כ. עולם״ ׳הלכות אלא ׳הליכות׳ תקרי אל לו׳. עולם ׳הליכות שנא׳ עוה״ב, בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו, דבי יתנא התורה). על דרוש המהר״ל (דרשות האמת מנקודת נוטה שאינו הישר
 איתכלילת כד כרבים׳, ׳הלכה למשה׳, ׳הלכה סוד וזה לתפארת, שהולכת מלכות הוא הלכה יג). ישראל (תפארת עוה״ב בן שהוא עד ג״כ, האדם צירוף היא שההלכה ראוי זה ומפני הדין, וצירוף בירור הוא ההלכה כי

וע״כ בחסד, רק בדין מתקיים העולם שאין החסד, מצד הוא הלכה הלכה). (קה״י, אדנ״י גי׳ והכולל אותיות ד׳ עם הלכה לבעלה. שהולכת הלכה, נקרא רגלין, דאינון הוד נצח בין היא וכד רבים, שנקרא באבהן

 כן ועל ממש. בפועל יסודות הארבעה כל כלוליס חמץ שבלחס נמצא, האש.
 חמץ שבין החילוק עיקר כי במשהו, אשור והוא חמץ לאכול אשור בפשח
 ממש בפועל הרוח ישוד שולט חמץ שבלחס הרוח, ישוד בבחינת הוא למצה

 הוא ומצה הרוח, ישוד בחינת שזהו בנפיחה, שתעלה אותה שמניחין
 שלא כדי בפועל, הרוח ישוד בה שישלוט קודס לאפותה שממהרין להיפך,
 זה בנפיחה, עולה שעי״ז חמץ בלחס ששולט הרוח ישוד כי בנפיחה, תעלה
 ישוד כי בהס׳. יפיח צורריו ׳כל בחינת בשעתו, שגדול שערה רוח בחינת
 הוא שס עלמא, דהאי אוירא בחינת שהוא הגשמי, העולס זה של הרוח

 בחינת ולברר להכניע אפשר ואי העולס, בזה שמתגבר שערה הרוח שליטת
 שנאחז שערה הרוח מאחיזת עלמא, דהאי אוירא בחינת שהוא הרוח ישוד

 ידה על אשר חייס, הרוח תוצאות משס אשר התורה ע״י אס כי בו,
 שמקשר הרוח ישוד בחינת לברר הוא ועיקר ישודות, הארבעה כל מבררין

חייס רוח בבחינת שיהיה שערה, רוח מבחינת לבררו ישודוח, הארבעה כל

המתרגם

 ׳ויקח בפסוק נאמר
 האדם את אלקיס ה'

 לעבדה עדן בגן ויניחהו
 שנאמר ומהו ולשמרה',

 ה׳ לקח שמהיכן ׳ויקח/
 אלא הראשון, אדס את
 מהארבעה אותו לקח ה׳

ת דו סו  בהס שנאמר י
ם ש רד 'ומ פ ה י הי  ו

 היינו ראשים/ לארבעה
 והפריד הבדיל שהקב״ה

 אותו ושם מהס אותו
 יעשה זה כעין עדן. בגן

ה  האדם לבני הקב״
ה שנבראו ע ב ר א ה  מ
 שהאדם שבזמן יסודות,

ק בתשובה שב ס עו  ו
ה אזי בתורה,  הקב״

 אותו ומפריש אותו לוקח
 גופו. יסודות מארבעת

 אלו יסודות ארבעה ועל
 ׳ומשם הפסוק נאמר
ה יפרד הי  לארבעה ו

 הבדיל והקב״ה ראשים',
 אדם של נפשו את

 של מהתאווה הראשון
ת ארבעת דו סו  של הי

 נפשו את שם והוא גופו,
 השכינה, שהיא שלו בגן

 עשה במצוות 'לעבדה'
 לא במצוות 'ולשמרה'

 האדם זכה שאס תעשה.
 בקיום הגן את לשמור
 הוא אזי אלו, מצוות

 על ראש להיות יזכה
 ואזי יסודות, הארבעה

 נהר, כעין נעשה הוא
 יהיו הגן אותו שבני

 על ולא ידו על נשקים
 בו יכירו והס אחר, ידי

 והשולט האדון שהוא
 עבר האדם ואס עליהם.

 בני אזי התורה, על ח״ו
 ממרירות יושקו הגן

לן  שהוא הרע האי
 כל ואזי הרע, היצר

 מורכבים שהס האיברים
 נאמר יסודות מהארבעה

 חייהם את 'וימררו בהס
 בחומר קשה בעבודה
 עבודה ובכל ובלבנים

 עבודתם כל את בשדה
 בפרך', בהס עבדו אשר
 'וימררו' שנאמר ומה

נו ת היי רו  של במרי
 על השולטת הקליפה

 האיברים ולגבי המרה.
ם שי דו ק ף ה ו בג  ש

 הטוב מצד שהס האדם
 נאמר עליהם שבאדם,

 יכלו ולא מרחה 'ויבואו
ס לשתות ה מי  ממר

 יכולים אינם (שהם וכו"

 אומה בגלל מיומם אמ לקבל

המרה). על השולטמ הקליפה

 בעלי אמרו זה כעין
 שנאמר שמה המשנה,
רו ר מ וי  חייהם את '
 היינו קשה' בעבודה
היינו ו׳בחומר' בקושיה,

תפלה ואני
 ברחמיך תעזרני ובכן

 לעסק שאזכה הרבים
ם בספרי קי ס  הפו

ה ך מ ת ה ה. ב ל דו  ג
 ללמד והושיעני והעזתי
 ויום יום בכל הךבה
 ותפתח הפוסקים. ספרי

 את ותכין דעתי, את
 ללמד שאזכה לבבי,

 ולהבין גדול, במהירות
 ולברר בךיו, על הדין

 הלכה הפסק וללבן
 באמת התורה דיני בכל

 לידע ואזכה לאמתו.
 כל בין באמת, ההכרעה

 דקדשה המחלקת בעלי
התוךה בדיני שמחלקים

סב). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

שך) (המ

 ׳ובלבנים׳ וחומר, בקל
 ההלכה, בליבון היינו
 בשדה׳ עבודה ׳ובכל

 הברייתות, בלימוד זה
 אשר עבודתם כל ׳את

 זה בפרך׳ בהם עבדו
 ואם המשניות. בלימוד

ם ישראל בני רי  חוז
 שעברו מה על בתשובה

 נאמר אזי התורה, על
 שזה עץ׳ ה' ׳ויורהו בהם
 ובו (המורה), החיים העץ
 שוד יתקיים ידו ועל

 המים׳ ׳וימתקו הפשוק
 מאחיזת האדם איברי (שימחקו
המרה). על השולמת הקליפה

 מתיקוני הוא זה וענין
 שנאמר משיח משה

ה בו מנו ם ׳ו  האלקי
די׳, מנוה׳ בי  זהו ש׳

 מטטרו״ן, המלאך מצד
 החיים ענין הוא שמצידו

 ענין גם הוא מצידו וכן
 אותו שכאשר המיתה,
 להיות מתהפך המלאך
 הוא אזי המטה בבחינת

 מצד שזהו ׳עזר׳, נקרא
 וכאשר שבבחינתו, הטוב
 מתהפך המלאך אותו
 אזי הנחש בבחינת להיות

 שאזי ׳כנגדו׳, נקרא הוא
 במלאך בו מתקיים מיד

 ׳וינש הפשוק שוד זה
 והקב״ה מפניו׳. משה
 אותו הנהגת את משר

 משה. ביד המלאך
 שוד הוא זה ומלאך
 שעל פה, שבעל התורה

 עניני את בה יש כן
וההיתר. האישור

ה ואני פל ת

 הרבים ברחמיף וזכני
 ציצית מצות לקים

 פרטיה בכל בשלמות
 וכונותיה ודקדוקיה

 התלוים מצוות ותרי״ג
 ובשמחה טוב ובלב בה,

 ךצון ויהי גדולה.
 חשובה שתהא לפניף
 שאנו ציצית מצות
 כאלו לבן מצמר עושין
 תכלת מצות גם ק.ימנו

 וודוע גלוי כי שבציצית,
 לעשות שרצוננו לפניף

 חפצים ואנו ךצונף,
 מצות לק.ים ומתגעגעים

 ואם שבציצית. תכלת
 תכלת למצא זוכים היינו

 מפזרים היינו לציצית
 לקום כדי רב הון

 אף בשלמות. המצוה
 חרב הרבים בעוונותינו

 ונתעלם מקךשנו, בית
 ומאז בעוונותינו. החלזון
 זוכים אנו אין והלאה

 בשלמות. מצותף לקום
 מלפניף רצון יהי כן על

 מצות חשובה שתהא
 כאלו לפניף לבן ציצית
 תכלת מצות קומנו

 עלינו ורחם שבציצית.
 במהרה עיךף ובנה

 לשלום והביאנו בימינו,
 וזכנו הקדושה, לארץ
 ההלזון. ויתגלה שוחזר
 מצות לקום ונזכה
 ועל שבציצית תכלת

 ותשבר תכלה זה ידי
 מלכות ותמגר ותעקר

העולם מן הרשעה
מט). (ליקו״ת

סטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
 נהר, ואפעגיד יסודין, ד' על רישא יהא איהו לה, לנמרא זכה

 דאיהו ביה ואשממודעין אחרא, ידא על ולא ידיה על דאמשקיין
 ממרירו אמתקיין אוריימא, על עבר ואי עלייהו. ושליט ריבון

 ישודין מד׳ דאינון איברי! וכל הרע, יצר דאיהו דרע דאילנא
 אח ׳וימררו א) (שמות בהון איממר
 דמרה. במרירו ׳וימררו׳ וגו״, חייהם
 דאינו! דגופא קדישי! איברי! ולגבי

 (שם איממר עלייהו דטוב, מסמרא

 לשמוח יכלו ולא מרמה 'ויבואו טס
 אמרו דא כגווגא וגו״. ממרה מיס

 חייהם את ׳וימררו מתגיתי!, מארי
 בקל ׳בחומר׳ בקושיא, קשה׳ בעבודה
 הלכמא, בליבון ׳ובלבנים' וחומר,

 ברייחא, דא בשדה׳ עבודה 'ובכל
 בהון איתמר גתיובחא, חייבי! אס משנה. דא וגו״ עבודחס כל ׳אח
 משה ודא המיס׳. ׳וימחקו וביה חיים, עץ ודא עץ׳ ה׳ ׳ויורהו (שס)

 דא ׳מעה׳ בידי׳, האלקיס ׳ומעה יס (שם ביה דאיממר משיח
 איהו למעה אמהפך כד מימה, ומסטריה חיים מסטריה מטטרו״ן,

 (שם מיד ׳כנגדו', איהו לחיוויא אתהפך כד דטוב, מסטרא ׳עזר',
דמשה. בידא ליה מסר הוא בריך וקודשא מפניו׳. משה 'וינס ד)

והימר. איסור דביה פה, דבעל אורייחא ואיהו
ע ב ר ם ציצית א ח בחיי ח אש כעש ומקשר מלכיש רנינו חיים. חרו

שלש) (פ׳ 3טו הדעש עץ נשפר ומצינו ציציש, כמצות כה עד השגשו

 הבריוח וכל וכו', מערב מזרח רוחות, ד׳ בו יש העולם הנה שכשנ:
 כנגד הוי״ה רוחוח ד׳ עליהם מושלי! רוחוח, וד׳ (...)במוכן, נכללי!

 אח בחוכו המקיים העולם כנגד והטליח (...) העיקריות, רוחות ד'
העולם. רוחוח כנגד ציציותיו וד' הנבראים,

ארגע חי אמר כה ת נז ח. באי רוחו ח  ששייש נשזון נאמר זה פשוק ח

 מכיוון נהרשנה, הוכאו והדנריה א-יד), (לז, כישזקאל העצמות

ה' T עלי הימה שה: וזלשה״כ שייש, החש המשכת ענין נהה שמנואר

 ארבע הם ראשים, לארבעה והיה ואזי,
 הד׳ של הטוב שורש שהם הוי״ה, אותיות

כנ״ל: יסודות

כי ציציוז. ארבע בחינות וזהו ה
 וכמ״ש חיים, הרוח בחינת הם ציצית ארבע
הרוח. באי רוחות מארבע ה׳ אמר כה 0ל (יחזקאל

 שם. שמבואר כמו פוסקים לימוד ע״י דהיינו מורה, ע״י הבירור
 מפילה ע״י אס כי בשלימוח ההלכה פסק לברר לזכוח אפשר ואי
 שהוא הגן אל ה׳ מביח המעיין נמשך תפילה ע״י כי כג״ל, וכו׳

 בחינת שהם שבגן, ודשאין עשבי! אמרביאו שעי״ז המורה,
 השדה כצמח ׳רבבה בחינח הנשמות,

 הטוב לברר זוכין ועי״ז וכו", נחחיך
 הארבעה כל לברר דהיינו מהרע,

 שבהם הרע ולבטל להכניע יסודות,
 שיהיו עד שבהם, הטוב כל ולהעלות

בשורשן, יסודוח הארבעה כל נכללין
ראשים׳, לארבעה ׳והיה בחינח שהוא
 ברוך הוי״ה אותיוח ארבע שהם
 וזה עי״ש. שם, שמבואר כמו הוא,

 כי העולם, בזה האדם עבודח כל
 כולם והחאווח המידות וכל יסודות, מארבעה נחהוה האדם
 וכמובא אחר במקום שמבואר כמו יסודוח, בארבעה כלולים

 עד כנ״ל, יסודוח הארבעה לברר האדם של עבודתו וכל בספרים,
ראשים. ארבעה בבחינת שיהיו

ו ה ז ת ו נו חי ע ג  מצות כי ר״ל הנשל(ש): כמי מונא ציצית. ארכ
 ציצית כי המורה, ככל שקולה שהיא מחמת ציצית,

 כל את ועשיתם וכו׳ אותו 'וראיתם וכמ״ש תרי״ג, בגימטריא
 ידם שעל דקדושה, חיים הרוח בבחינות הם כן על מצוותי',
 ומפרישין ומגרשי! דקליפה, הרוח ומכניעין החסרונות כל משלימין

 ומכניעין יסודות, הארבע מכל המידות מכל מהטוב הרע
 מאוד שטוב מזה, מובן וממילא ארץ. עדי הרשעים ומשפילין

 בהתורה, שהוא חיים הרוח שהם הקדושים, ציצית עטיפת בשעת
 לו שחסר החסרונות כל על אז להתאנח תרי״ג, בגימט' ציצית כי

 החסרונות. כל יושלמו ובטח ורוחניות, בגשמיות
ע ב ר א אי רוחות מ ח. ב ח  אשר ׳איש ד״ה ׳3 אות נש״נ לעיל וראה ח

עי״ש. הצדיק, של רוחו היא זו שרוח מוכא שם וכו", נו רוש
עצמות: מלאה והיא הבקעה במוך ויניחני ה׳ ברוח ויוצאגי

 ואמר האלה העצמות המחיינה אדם גן אלי ויאמר מאד: יבשות והנה הבקעה פני על מאד רבות והנה ^גיג ?יב5 עליהם והעבירני
 לעצמות אלקים ה׳ אמר פה ה׳: דגר שמעו היבשות העצמות אליהם ואמרת האלה העצמות על הנגא אלי ויאמר ידעת: אמה אלקיס ה׳

 וידעמס וסייתס רוס בכס ונתמי עור עליכם ורןררנמי פשר עליכם והעלתי גדים עליכם ונתמי וסייתס: רוס בכס מביא אני הנה האלה
 ויקרם עלה ובשר גדים עליהם והנה וראייתי עצמו: אל עצס עצמות ותקרבו רעש והנה כהנבאי קול וןהי צויתי כאקר ונפאתי ה׳: אני כי

 רותות מארבע אלקיס ה׳ אמר כה הרוח אל ואמרת אדס בן הנבא הרוח אל הנבא אלי ויאמר פהס: אין ורוח מלמעלה עור עליהם
̂ל רגליהם על ויעמדו ויחיו הרוח בהס וחטא צו<י כאקר והנפאתי רחיו: האלה בהרוגים ופחי הרוח פאי  ויאמר מאד: מאד גדול ח
כה אליהם ואמרת הנבא לכן לנו: נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו יבשו אמרים הנה המה זקראל פית כל האלה העצמות אדס פן אלי

חכמה מיליואי
 למען שהיא בכתוב נגלה המצוה. שורש (שפו): החינוך בספר כתב ציצית.

 לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד, השם מצוות כל נזכור
 וליבו ועיניו תמיד, בו יכשה אשר בכשותו קבוע אדוניו תותס נושא כמו
 ודע, (...) ה״. מצות כל את ׳וזכרתם בכתוב בו שנאמר וזהו היום, כל עליו

 ארבעה כשות לאדם לו כשיש אלא התורה מן זו מצוה תיוב שאין שאע״פ
 אעפ״כ גג, לו שיש במי אלא מעקה מצות תיוב שאין כמו כנפים,

 (שבת ואמרו עליה, להיזהר שראוי ואמרו הרבה זו במצוה תכמים הזהירונו
 שקלה הכתוב שהרי רבים, עבדים אותו ומשמשין זוכה בה שהזהיר ע״ב) לב

 ה״, מצוות כל את וזכרתם אותו ׳וראיתם שנאמר המצוות, כל בה ותלה
 הוא מובעת ובמזוזה ובתפילין בה שהזהיר מג:) (מנחות אליעזר רבי ואמר
 ינתק׳. במהרה לא המשולש ׳והתוע ד) (קהלת שנאמר לעולם, יתטא שלא
 ד׳ בגימעריא לציצי״ת׳ לכם ׳והיה שלח): (פ׳ עמוקות במגלה מצינו ועוד

הטומאה. רותות ד׳ שהם קליפות, ד׳ מפני מגינים ציצית ד׳ כי קליפו״ת,
 באות שהוא למצה תמץ שבין התילוק וזהו כנ״ל. מצרים יציאת עיקר שעי״ז

 הרות עכשיו שממשיכין תורה, תומשי תמישה בתינת שהוא תיים, הרות בתינת זהו מצה של ה״א כי כמובא. בה״א הוא ומצה בתי״ת הוא שתמץ ה׳,
 שהוא תיים הרות את ממשיכין אנו דייקא ומשם שערה, להרות שליטה אין ושם כנ״ל, ישודות מהארבעה למעלה הוא ששם מצה, בתינת ע״י תיים

 ׳בבלע בבתינת זו, פתיתה נשתם ובתי״ת ואמלאהו׳, פיך ׳הרתב בתינת הרות, תוצאות שמשם הה״א פתיתת שנשתם בתינת הוא תמץ אבל ה״א, בתינת
שזהו תשרונו, להשלים עצמו להתיות האדם גוף לתוך להמשיכו כת יהיה שלא הגרון, במיצר לשתמו תיים הרות את לבלוע שרצה ממנו׳, צדיק רשע

שני היינו דל״ת, פעמים שתי שהוא תי״ת בתינת וזהו ורע. מטוב שנתערבו ישודות הארבעה תערובת ע״י התגברותו ועיקר כנ״ל, מצרים גלות בתינת
ונשאר רעים, ישודות הארבעה ומכניעין ומשפילין תמץ של התי״ת ששוברין בתינת הוא מצה אבל ורע, מטוב מעורבים הם כי ישודות, הארבעה פעמים

נעשה ואז ישודות, הארבעה לתוך תיים הרות נמשך כי ה״א, ונעשה התי״ת נפתת ואז ראשים, ארבעה בתינת שהם דקדושה טובים ישודות הארבעה רק
כנ״ל. וכו׳ תורה תומשי בתמישה שדבוק עולם ישוד מצדיק שנמשך התמישי, ישוד שהוא דקדושה תיים הרות ע״י ה״א מדל״ת

ה י ה ה ו ע רב א ם. ל שי מן מכלל בספר ומובא רא סי פי(  תלקי בארבע נתתלקו התורה שהלכות מה אנ״ש ביארו זה וע״פ זצ״ל): בנדר יצחק לוי ר׳ הרה״ח בשס ח, יו
הוי״ה, אותיות ארבע בבתינת ונעשין ישודות, הארבע מבררין הלכה, של בעומקה שלן ע״י היינו עי״ז, כי והיינו בדווקא, מכוון שזה שפק שאין שו״ע,

בפנים. כמבואר ראשים׳ לארבעה והיה ייפרד ׳ומשם בבתינת

‘הנחל יליקוט
 אי כי מאוד, תמור ואישורו חמץ לאכול אשור בפשת כן ועל דקדושה.

 בו שנאתז בנפיתה שעולה תמץ, לתם שהוא כזה לתם כלל לאכול לנו אפשר
 בפשת כי בהם׳, יפית צורריו ׳כל בתינת בשעתו, שגדול שערה הרות בתינת

 הרות את ולהכניע לברר אפשר אי שאז התורה, קבלת קודם עדיין הוא
 שהוא תפילה, בתינת ע״י הוא הגאולה עיקר כי ממש, בפועל שערה
 מצה, בתינת וזהו בכת. ישודות הארבעה כל ששם בכת, בריאה בתינת

 מניתין אין כי בפועל, עלמא דהאי אוירא בתינת להתאתז מניתין אין ששם
 שערה הרות יתאתז שלא נזהרין אנו כי בנפיתה, שתעלה להחמיץ אותה

 קבלת קודם עדיין שהוא מתמת בפשת, עכשיו אוכלין שאנו בלתם כלל
 ׳עדן בתינת מאוד, גבוה מאכל שהוא מצה אוכלין רק כנ״ל, וכו׳ התורה

 תמוצו ׳למען בתינת שבת, עונג בתינת מצה, בתינת שזהו ראתה׳, לא עין
 בתינת וזהו ג׳ן, נ׳הר ע׳דן בתינת זה שבת ענג כבודה׳. מזיו והתענגתם

בכת, בריאה בתינת תפילה, בתינת עדן, בתינת מאוד, גבוה שהוא מצה

ערכים
וכינויים

שך) (המ

 כב״ש. ולא כב״ה הלכה
 ג״כ למזוג צריך אמנם
 יש לפעמים וע״כ דין, קצת

 שצריך לפי בהלכה, חומרות
הלכה). (קה״י,בדין ג״כ למוזגו

 הוא ההלכות שורש באמת
 הוא חםד ואיש מגבורה,
 וכוללם חםד כלפי מכריעם

 שהוא מי כן שאין מה בחםד,
 לא ב״ש, כמו גבורה שורש

 רק ונשאר בחםד כללוהו
 יכול העולם ואין דין, בחי׳

 ג״כ לפרש ואפשר לםובלם.
 הלכות׳, ׳השונה שאמר מה

 אותן שמשנה שינוי, לשון
 שניות לשון וגם לחםד, מדין

 שני בהלכה שעושה וכפל,
 שההלכה ודין, חםד בחינות

 בדין, שורשו עצמו מצד
 בחםד. וכוללו מעזנהו והוא

 וכפול שינוי, הלכה נמצא
הלכה). (קה״י,ודין מחםד

הויייה אותיות
 אותיות ד׳ כנגד ציציות די

 שיר בחי׳ שהוא הוי״ה,
 משולש, כפול, פשוט,
 שהוא ע״ב, שעולה מרובע,

 שהוא שלעתיד, השיר בחי׳
 שהוא חםד, של חוט בחי׳
 (ליקו״ה הציצית חוטי בחי׳

כא). ה, ציצית

 שאז התורה, קבלת עייי*
 שם שהוא ה׳ שם נתגלה
 שם עיקר והוא ב״ה, הוי״ה

יא). ד, שבת (ליקו״הה׳

 מקום בכל אדם בכל כי*
 בדיוטא אפילו שהוא,

 רשות בחי׳ התחתונה
 אחיזת שם שיש הרבים,

 בוודאי אעפ״כ החיצונים,
 איזה עדיין בו יש שם גם

 בו, המושרשת טובה נקודה
 שם בחי׳ היא הנקודה וזאת

 בכל המושרש ב״ה הוי״ה
קג). נפש (משיבתאדם

 פנימיות הוא הוי״ה שם
 המוחין וכן העולמות,

 הוי״ה של שמות הם דגדלות
 כוונות דרושי הכוונות (שער

ישראל). תיבת פירוש ו קרי״ש

 שהוא מורה הוי״ה שם
 ולא הנמצאות מכל נבדל
 אריה (גור נמצא בשום נתלה

יד). ג, שמות

 ית׳ שהוא לומר הוי״ה לשון
 הן בעבר הן בהוייתו, תמיד
 הזמנים בכל בעתיד, הן בהווה

 בהווייה ויהיה הווה היה הוא
ג). כ, שמות יקר (כליאחת

רוחות ארבע
 שהיא רוחות, ד׳ היא הנזיים

 דנשיב הצדיק רוח בחי׳
ט). י, (ליקו״מורגלין בידין

 שהם העולם, רוחות די
 העולם של המקום כלל

 מבחינת יוצאים כולם כולו,
 של מקומו בחי׳ שהם ציצית,

ז). ג, ציצית (ליקו״העולם

 הם העולם רוחות די
 ששורשם יםודות, ד׳ בחי׳

כידוע, השם אותיות ד׳
 ע״י יםודות הד׳ וכשמתקנין

בחי׳ שהוא האמת הצדיק
 לטהר שזוכין דהיינו שבת,

 בכל כראוי עצמו את ולקדש
 הנמשכין והתאוות המידות

 מושל הוא אז יםודות, מהד׳
בחי׳ שהם רוחות הד׳ בכל

 שום לו אין כי יםודות, ד׳
לשלום זכה כי ומונע, מיצר

 אברהם משם ׳ויםע בו וכתיב האבות תחילת אברהם שכן תחילה, דרום ודוד. עולם אבות הם העליונה במרכבה העולם רוחות ד׳ סדר ג). ד, מצרנות (ליקו״הומלואו העולם שכוללים יםודות הד׳ כל בין הכל, בין שלום שעושה בית הראש ע״י
 ד׳ נקראו אלה, ד׳ על לרמוז וכדי מערבא', ׳ימא שתרגומו האחרון׳ ׳הים וזהו ים, הנקרא והוא מאליו, המנגן דוד של כינור והוא הםוף הוא מערב השמש', לו ׳ויזרח ביעקב כתוב שכן מזרח בעקידה, התגבר שכן יצחק, צפון הנגב׳, ארצה
 היא האדם כן רוחות, ד׳ יש שבעולם כמו הנה א). ת״ת שובבי״ם שמות (של״ההעולם חומות ד׳ והם העולם, רוחות ד׳ הם הארבע ואלו כולם׳. כנגד תורה ׳ותלמוד וצדקה תפילה תשובה כה). כו, שמות בחיי (רבינואלו בשמות העולם רוחות
 פתוחה, רביעית ורוח מלמעלה, י״ה מלמטה א״ה ורוח, רוח בכל אהי״ה אהי״ה, פעמים דג׳ אותיות בי״ב נחתמו מהן שלושה העולם, רוחות די שה״ש). עיניים (מאורשכלו אור המכםים רוחות ד׳ שהם החומר, יםודות ד׳ בו ויש קטן עולם

צפון רוח הוא הפתוח רביעית שרוח ונודע העולם. לחדש לירושלים לירד עתיד ובה םיני, הר על ירד ובה הפלגה, בדור הלשון לבלבל הקב״ה ירד שבה מפני פתוחה, הוא ולמה מלמטה. ו״ה מלמעלה י״ה בהוי״ה, חתומה הוא ולפעמים
עולם). של רומו יעקב, (ישרשמלכות תפארת גבורה חםד העולם, רוחות די רוחות). (קה״י,



חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחל

ם י ד ג נ ת מ  גליקו״ה 3וכה אמיתיים. הצדיקים על החולקים ה
 מפגנר הימים נאחריס עכשיו טו); ה, יפ3רי (ירד

 רז״ל שאמרו וכמו ארצה; אמת ׳ותשלך שגאמר כמו כיותר, השקר
 אצל וכן אמת. של עדרים׳ עדרים שגעשו געדרת, תהיה ׳והאמת

 כשר איש שהוא יש אדם, כל
 הנע״ד ממעהו אח״כ אכל מתחילתו,

 ע״י והעיקר כשקריו, שמכשילו עד
 ומכנים והליצנים והשקרנים אדם כני

 נאמר שעליהם חסידים, כשם עצמן
 על הדוכרות שקר שפמי ׳מאלמנה

וכוז; כגאוה עמק צדיק
ע ידם על כי כנ שעיר. איש עשו נ

 הנ״ל לפי (ח); גניאה״ל וניאר
 כיכולח שאין שזה מרחוק, מכין

 הנ״ל התורה כלי כלל לו שאין מחמת הוא להתקיים, הרשע סערת
 המוכ לקכלת המוכרחים ז״), נאוי! לעיל מזכר המורה גן (הייגו

 שכה, מוכות המידות ומכל מהמורה רחוק הוא כי העדן, מסערת
 שיחות כספר [עיין העולם כזה שיהיה שמוכרח הניסיון מצד רק

 [רשע דרכיו את לשנות השי״ת ככיכול מוכרח כ׳], כאות וסיפורים
 רכינו משה [שגס הנ״ל, הגנוז ואור העדן כהשפעת לו], וטוכ
 כעשיו לרשע גס ולהשפיע להשיגו], לשס עלה לא עדיין ע״ה

נושלו הכליס והעדר כחסרון אכל ואנחתו, כככיימו י הי  הפורה כלי (

 גופיה ומסער ההיפך, כתכלית הסערה זאת לו נהפך הנ״ל),
 מחכיס שאגו כעצמו דוד [ככן העליון, הרכ כן ולא וגשממיה.

 כרוכ הנמהוויס הנפלאיס, הכליס ועוצם כרוכ לשם כעלייתו אליו],
 כאריכות כהם שיתגלגל גלגול ככל כהם שיעמוד הנסיונות ועוצם

 ממילא וגם האריז״ל], כשם מהרח״ו מדכרי כזה [כמוכן הגלות,
 וחזקה גדולה סערה משם לקכל כיכולתו יש הכליס, שכרוכ מוכן,

נחשכ יהיה לא ושאח״כ דקליפה, להרכ שנמצא כפי כפלייס, כפל
כנ״ל. הכלים מרוכ סתם, לרוח רק הסערה, זאת גס אצלו

 הרוח שהוא סערה, הרוח מכניעין שעי״ז
 הצריקים על החולקים המתנגרים של

 שלהם הרוח אריכת שממשיכין אמיתיים,
 איש עשו בחינת שהוא רקליפה מהרב
 שיער, לשון הוא ציצית וע״ב כנ״ל. שעיר

 כי ראשי. בציצית ויקחני מ) שכתוב(שס כמו
רוח בחינת שעיר, איש עשו נכנע ירם על

 אתכס והעליתי קכרומיכם את פתח אני הנה אלקיס ה׳ אמר
 אני כי וידעמס ןאראל: אדמת אל אמכס והכאתי עמי מקכרומיכס

 ונמתי עמי: מקכרומיכס אמכס וכהעלומי קכרומיכס את כפמחי ה׳
 ה׳ אני כי וידעמס אדמתכם על אמכם והנחתי וחייתם ככם רוחי

ופירש״י(שם) ה׳: נאם ועשיתי דכרתי
 ולא נפיופס ישראל אל גס מדגר זה שפזון

 נל האלה העצמום וז״ל: המפיס, אל רק

 לכל ודוגמא רמז המה. ישראל ניס
 הם שהרי המה, כצרותם ישראל כית

כצרות, עצמותינו׳ ׳יכשו אומרים
 לתשועה נוחיל ומה מקומנו׳, ׳אכדה

ה׳ אמי נה (שס): המלני״ס ופירש עוד.
ס מניא אני הנה נ  רוח הוא יוס. נ

 הקוסמא שהוא היסודי, החייס
 לתחייה מוכניס היו לא כאשר האלה, העצמות מן החסר דחיומא

 יצמיח לא אשר יכש כעך לגמרי ויכשו הרעים, מעשיהם ע״פ
ס, ואיפא החיות. אל כת מקכלו היינו וסייסה. עוד. הר(פנפ  רלד נז

 ארכע דאינון הרוח; כואי רוחות מארכע ה׳ אמר ^י׳כה ע״א):
 דאיממר דליכא, ערקין ככל דדפיק רוח איהו והאי הוי״ה, אמוון
 נ׳. אופ נסוף לעיל הנזכר ילכו׳, ללכת הרוח שמה יהיה אשר ׳אל כהון
 הרופופ, מארנעפ ננניפ הרופ כיצד המנאר ע"נ) יג (שמופ, נזהר איפא ועוד

 יסודי, דארכע מקמורא עלמא כהאי אתכני דגופא ^״כמה וז״ל:
 מקמורא כגיגמא אמצייר רומא הכי אוף עלמא, כהאי ואמצייר
 ומתציירא ממן, אמלכשת רוחא וההוא כגינתא, דקיימא רוחין דארכע
 אינון ואלמלא עלמא. כהאי דאתצייר דגופא דדיוקנא כציורא מינייהו

 כלל כציורא ממציירא לא רוחא דגינתא, אוירין דאינון רוחין ארכע
 כחדא, כאילין אילין קטירין רוחין ארכע אינון כהו. אתלכשא ולא

 כקטורי אמצייר דגופא כגוונא כהו, ואתלכש אמצייר רוח וההוא
 מאינון הרוח׳, כואי רוחות ׳מארכע כך וכגין עלמא. יסודי דארכע
אופ נמילוא״פ לעיל ועיין כהו. ואמצייר דאמלכש עדן דגן רוחין ארכע

 ערכים
וכינויים

ציצית
 ציצית מצות קדושת עייי*
 יסודות הד׳ לשורש זוכין

 אותיות ד׳ שהם שבקדושה,
 מהד׳ הרע ומפרידין הוי״ה,

 משפילי[ ועי״ז יסודות,
 (ליקו״ה ארץ עדי הרשעים

ד). ציצית

 זוכין ציצית מצות עייי*
 לשונות הע׳ מכל בו שיתאחזו
 ציצית כי להשי״ת, להתקרב

 נידחים, קיבוע בחי׳ הוא
 בעלי של הנפשות בחי׳ שהוא

 שמתגיירין והגרים, תשובה
 דין בבחינת התפילה ע״י

ג). ז, ציצית (ליקו״ה

 כל תלויה ציצית במצות
 כמ״ש והמצוות, התורה
 מצות וע״י תזכרו׳, ׳למען

 האמונה עלינו נמשך ציצית,
 ולבטל להכניע הקדושה,

 מחלל שנמשך האפיקורסות
 העכו״ם חוקות (ליקו״ה הפנוי

ג). ג,

 שמירה הם הציצית
 ׳בגדי בחי׳ המזיקין, מן

 הקלי׳ נכנעים ועי״ז ישע׳,
 מזיקי שהן והדמיונות

 לעלות זוכין ואזי עלמא,
 מאבד (ליקו״ה לדרגא מדרגא

ח). ב, ומסור חבירו ממון

 מתקנין ציצית מצות עייי
 הכלים בחי׳ שהם הלבושים,

 ישרות (עצות המוחין של

א). ציצית

 גדול ציצית מצות כח
 את להציל ויכולין מאוד,

 ותאוותיו מהיצה״ר אדם בן
נו). נפש (משיבת

 מה מפני ציצית פרשת
 בר יהודה רבי אמר קבעוה,
 חמישה בה שיש מפני חביבא
 יציאת ציצית, מצות דברים,
 ודעת מצות, עול מצרים,
 והרהור עבירה הרהור מינים,

יב:). (ברכותע״ז

 כנגד ציצית מצות שקולה
 (נדרים שבתורה מצוות כל

כה.).

 ציצית מצות המקיים כל
 ההם ׳בימים להיות יזכה
 וכל וגו״, יחזיקו אשר

 עליו ציצית, מצות המבטל
 בכנפות ׳לאחיז אומר מהו

 ממנה׳ רשעים וינערו הארע
תשנ). רמז במדבר (ילקו״ש

 כל אומר, יוחאי בן רייש
 זוכה ציצית במצות הזהיר

 (ילקו״ש שכינה פני להקביל

תשנ). רמז במדבר

 כי מורה ציצית מצות
 אותו ויהדר גופו ישלים

 מלבוש הטלית כי במצוות,
 יש כי לך ומורה הגוף,

 וזה במצוות, הגוף לקשט
 בגדיך יהיו עת ׳בכל שאמר

 שיהיה כלומר לבנים׳,
 שיהיה גופו ומזכה מטהר

 ׳בגדיך זה וקרא טהור, גופו
 כמו הוא הגוף כי לבנים׳,

 שיהיה ואמר לנשמה, בגד
 (דרשות ונקי זך דהיינו לבן

הגדול). לשבת דרוש המהר״ל

 מלשון שהוא ציצית נקראו
 יציאה שהוא השדה׳, ׳ציע

 את מכסה והבגד לפועל,
 אל האדם יציאת וזהו הגוף,

 הכתוב אמר ולפיכך הפועל.
 את וזכרתם איתו ׳וראיתם

יראו כאשר כי ה״, מצות כל
 הנק׳ דבינה מהיסוד יוצאים שהציציות משום ׳צדיק׳, בשם ונק׳ ת׳מיד. צ׳יציותיו י׳פריד צ׳דיק ר״ת ציציית מנחות). אגדות (חידושיבפועל מעשיו ולהוציא לקיים לאדם יש המצוות שכל ה״, מצות כל את ׳וזכרתם הבגד, מן יוצאים שהם הציצית

 כך ל״ב׳, חסר אעזה ׳נוא״ף כמ״ש זנות, בלשון נק׳ שזיווגם ונוקביה, דסמא״ל הזיווג מבטל שהוא כמו מהזנות, ניצול ולכן הקלי׳, של התיקון נתבטל ואז נופל׳, זה קם ׳כשזה והיה וסימן לצדיק׳, צבי שמענו זמרת הארע ׳מכנף עולמים׳, חי ׳צדיק
 כשהצדיק נח). פ׳ אלימלך (נועםמצוות משאר יותר ציצית מצות לתקן שורש יש הזה בדור למשל מצוות, משאר יותר מיוחדת מצוה לתקן שורש יש ודור דור בכל הציצית). שער שימורים (מצתשבעולם וזנות ניאוף מיני מכל ג״כ ניצול הוא

 לב ולישרי לצדיק זרוע ׳אור הכתוב שאמר זה ציצת׳, להם יועשו שלח). פ׳ ושמש (מאורעלייה שצריכים ישראל בני נשמות עימה לאחוז שיוכל ציצית, כעין מתפילתו ממשיך ויראה, באהבה שיהיה כך כל גדול בהשתוקקות תפילתו מתפלל הדור
יזכור אם ציצית). (קה״י,שמחה יש ואז לחוץ האורות מגלים חוטין, ל״ב שבהן ציצית מצות וע״י בו, וגנוז זרוע אור שמתחילה שבדור, צדיק על רומז ׳לצדיק׳ גם עולם. של צדיקו אנפין בזעיר בפנים שנזרעים המוחין, אור יסוד על רומז שמחה׳,

לט). טו, במדבר (מלבי״םכמעשה המחשבה על שכר ומקבל בפועל, עשאם כאילו הכתוב עליו מעלה ציצית, מצות ע״י המצוות כל

פנחס. מזהר הרע׳׳מ דברי וכו״ לגמרי הרע בימל כבר ׳כי ד״ה ה׳

 אתי ותבא השמ^ס ובין הארץ פין רוח אתי ותשא ראשי בציצת וירןחני יד תבנית וישלח ג): (ח, ביחזקאל כדכחיב ראשי. בציצית ויקחני
מה ס ופירש״י(שם): המרןנה: הקנאה שמל מושב שם אשר צפונה הפונה הפנימית שער פתח אל אלקיס במראות ןרוש̂ל ראשי. גצ̂י

ראשי/ בציצת ׳ויקחני שכתוב הוא הראש, שיער בדמיון תלויות פתילות הס הציצית ציציח): הקמח(ערך בכד וכחב ראשי. בשיער

הנחל• יליסוט
ם י ד נ נ ת מ ן ם ד קי ם על החול קי די צ ם. ה תיי מי  (יו״ד בליקו״ה וכתב א

 כל וז״ל: נח, של מדורו כבר התחיל זה שפגם מו) ג, הגז ראשית
 בדורות שהיו הצדיקים על שחלקו על בזה פגמו תורה מתן שקודם הדורות

 בעל רק הלימוד כל היה הדורות באותן אז כי ומתושלח. נח כמו האלו
 ה׳ יראת שנגע מי וכל ועבר, שם של מדרשו בבית עושקין שהיו פה,

 היו אבל יתברך. אליו להתקרב ישרים דרכים אז גם מהם מקבל היה בליבו
 חיים, אלקים דברי שהפכו מחמת עליהם חלקו העולם ורוב דמעט, מעט

 שבדורות שהרשעים ידוע זה כי הצדיקים. על לדבר פה להם שנעשה עד
 רק אז, להם שהיה וכו׳ השמות ובלימוד בחכמה גדולים היו הקודמים

 עד בם׳, יכשלו ׳ופושעים בבחינת בהם, נכשלו הרעות תאוותיהם שע״י
 למספר כ״ה רכא, (מכתב בעל״ת מוהרנ״ת כתב זה ובענין לדבר. פה להם שנעשה

 מורינו הנגיד המופלא הרבני כנפשי ידידי לכבוד שלום רב תקצ״ס: בנ״י
 והנה זאת, בשבוע ב׳ ביום קיבלתי מכתבו יאיר. נרו וויינבערג שמואל הרב
 שבספר חיים אלקים דברי שמהפכין מה מענין שקר עלילת על הרעש קול

 כבר כי חדש, דבר אצלי היה ולא פסח קודם זה שמעתי כבר הא״ב,
 להחזיק לטעות מקום כאן מצאו שהמתנגדים שנים כמה זה שמעתי

 שני בה יש והתורה אותו׳, מוליכין לילך רוצה שאדם ׳בדרך כי במחלוקתם.
 אחד וכל המוות׳, שם לו נעשה זכה לא חיים, שם לו נעשה ׳זכה כוחות,

 עיקר מפרשין שהאפיקורשים שראינו כמו כרצונו, בהתורה למצוא יכול
 שפרים שארי שכן מכל הרעה, לדעתם אמת משה תורת הקדושה תורתינו

 שם מהבעל שנתפשטו הספרים בענין שלפנינו בדורות ובפרט קדושים,
 שהיו אע״פ הלומדים, החולקים בהם שמצאו הקדושים, ותלמידיו טוב

 ח״ו כאילו כדעתם, ומצאו חתרו אעפ״כ בתורה, וגדולים צדיקים קצתם
 דברים כותבים הם חסידים בשם הנקראים ז״ל טוב שם הבעל תלמידי

 זה דבר על אס כי עלינו החולקים צעקת היתה לא ואס ח״ו. התורה כנגד
 שגס ומפורסם ידוע זה הלא אך להם, להשיב לי היה בוודאי בלבד,

בלי וליצנות וגידופים בחירופים מפיהם עתק ויצא הרבה חלקו מקודם

המתרגם

 ׳כה בפסוק נאמר
 רוחות מארבע ה׳ אמר
 שאותם הרוח׳, בואי

 הס רוחות הארבעה
 האותיות ארבעת בסוד

 והרוח הוי״ה, השס של
 שדופק הרוח זהו הזה
 שנאמר הלב, עורקי בכל

 רוחות הארבעה באותם
ה אשר ׳אל  שמה יהי

ילכו׳. ללכת הרוח

 נבנה שהגוף כמו
ם בזה ל  מקשר העו
ת, ארבעת של  היסודו

ף שאזי  מצטייר הגו
 כך אף העולם, בזה

ר הרוח  בגן מצטיי
 רוחות ארבע של מקשר

 הגן, באותו שישנם
 שס, מתלבש הרוח וזה

 על מצטייר הוא ואזי
די  הארבעה אותם י

 דיוקן של בציור רוחות
ף  בזה שנצטייר הגו

 אלו ואלמלא העולם.
 שהם רוחות הארבעה

 הרוח אזי הגן, אוירי
 בציור מצטייר היה לא

 מתלבש היה ולא כלל
 הארבעה ואלו בהם.
 אלו קשורים הס רוחות
 הרוח וזה ביחד, באלו

 בהם, ומתלבש מצטייר
ף כעין  שמצטייר הגו

 יסודות ארבעה בקשרי
 נאמר כך ומשוס העולם.

מארבע  בואי רוחות ׳
היינו הרוח׳,  שאותו ו

 ויתפשט יבוא הרוח
 הארבעה אלו מלבוש
 שהוא עדן הגן של רוחות

בהס. והצטייר התלבש

 הקדוש ולשמו ז״ל אליו הנלווים שכל מחמת רק ר,5ד לא על בחינם שיעור
 ותורתו להשי״ת יה שלהבת אש ברשפי ליבו בוער הסתלקותו, ולאחר בחייו

 בו אין הבלים הבל שהעולם היטב לב ומשים בכוונה, ולהתפלל הקדושה
 עטין מתרי״ג הכלולים הקדושים בעצותיו לילך עצמו ומרגיל וכו׳, ממש

 אבותינו בדרך האמת, בדרך לילך האדם את המיישרים דאורייתא,
 שאנחנו אשרינו נדבר, ומה נאמר מה וכו׳. וכו׳ מעולם אשר הקדושים

 כזה. ואמת הקדוש לאור להתקרב בחיים חלקנו ושם מטעותס להינצל זכינו
 הוא שינס חריקת וכל פיה, על הקערה להפוך רוצים החולקים כי (...)

 ויימלא הנש. בתוקף ושלום חש מכחישים כן שאס ולהכחיש, להעליל שרוצים
 אמיתי בצדיק שרוקי בוקי לתלות שרוצים כזה, הבל שטות על חצץ פיהם
 עצומות ביגיעות עשק ימיו שכל ומפורסם ידוע אשר כזה, ונורא קדוש

 הרבה וגילה חכמות, שוס בלי ובתמימות בפשיטות בישראל אמונה להכניס
 וכל ביה. ותחזה שפר ואייתי כמפורסם, זה על ונוראות נפלאות תורות

 ועל עליו העצום המחלוקת התנגדות וכל לו, שהיה ועצומים קשים ייסורים
 וכפירות זרות דעות כל להכניע שרוצה זה מחמת רק הוא אליו, הנלווים

 לפניו. לעמוד שזכה למי כידוע בעולם, שלימה אמונה ולהכניס מישראל,
ל ^ ת כץ ן צי א צי שון הו  כל מובא: ח) (שיעורים, נועם דרכי ובספר שיער. ל

 מזכך הציצית כי דקדושה, לבוש שהוא בציצית נכלל והזקן הפיאות ענין
 שערות, של עניינים בעוד מלובש והאדם כיהודי. שלבוש ע״י הלבושים את

 ואיך העליון. ציור לו ויש הרחמים, במידות מושרשים שגס וזקן פיאות
 ע״י הכל והפיאות, הזקן שיאירו מעוררים איך הזה, הלבוש כל את מעוררים

 מתעוררים, הלבושים שכל גורס ציצית כי וזכרתם׳, אותו ׳וראיתם כי ציצית,
 קדושת תעורר ציצית מצות מקיים כשאתה היום. כל הציצית עם הולכים ולכן

 של שיער מכניע שבזה דקדושה, שיער שערות, עם בגד שהוא ציצית, מצות
 וכל מבולבלות, מחשבות של לבושים הרעים מעשיו ע״י מלובש שהאדם עשיו,

 עולם של ריבונו כשמתאנח, אבל וחושך, והסתרה ועשיו לבן אצל מונח מהותו
ציצית. לך ונותן מיד עוזר ה׳ מכאן, אותי תוציא

ת ^ותושיה עצה צי  המידות, מכל הטוב מן הרע ומגרשים הטומאה, רוח סערה רוח דקליפה, חיים הרוח ומכניעין אנחה, ע״י החםרונות כל משלימים ידם ועל הנ״ל, דקדושה חיים דוח בחי׳ הם צי
ראדץ עדי אותם ומשפילים והדשעים החולקים מכניעים ועי״ז צו קי ח). ח, ליקו״ט (

תפלה ואני
ו נ ר ז ע ת  לקים ו

 בתקונה ציצית מצות
 פדטיך! בכל בשלמות,
 מצוות ותרי״ג ודקדוקיה
 ובכונה בה, התלויים

 ובלב כראוי, שלמה
 גדולה, ובשמחה טוב

 להמשיף שנזכה בא־פן
 דקדשה חיים הרוח

 ציצית. מצות ידי על
 החמרונות כל למלאת
 בגשמיות לנו שחמר

 ונפש. בגוף וברוחניות,
 הארץ בכנפות ותאחז
 ממנה, ךשעים ותנער

 ותכניע ותמגר ותשבר
 צר איש את ותשפיל

 איש עשו הוא ואויב
 בלעו ותוציא שעיר,

תמפיו ״ ו ק ל ח). (



המתרגם

 מצד הוא לבן שיער
מין  ושיער (חסל), הי
השמאל מצד הוא אדום

(גבורה).

עאנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
ו נ ו ב  עולם, של ר

 יךל1 את ידעת אתה
 קדשת רוממות עצם

 הצדיקים של מעלתם
 ואת עליה, בני אמתיים

 נדלתם תפארת יקר
 שןכו. למה זכו אשר

 בנפלאותיף אבל (...)
 לעמת זה את העצומים,

 בחכמתף עשית זה
 מקום ונתת הנדולה,
 נמצאים כי לטעות,

 וצבועים שקרנים כנגדם
 בפני כקוף המתרמים

 כן גם ומתפארים אךם,
 כאלו ונפלאות, בגדולות

 נמנע ךבר שום אין
 הגדולות וכל מהם,

 היוצאים והנוךאות
 באמת, הצדיקים מפי
 בלשונות מדברים הם

 וטעות. בשקר כאלה
 לפניף באתי כן על

 שתרהם רחמים, מלא
 עמף כל ועל עלינו

 ותשמרנו ישראל, בית
 השקרנים מן ותצילנו

 המתלבשים !הצבועים
 שלהם, שאינו בטלית

ן רי א פ ת מ  עצמן ו
לות דו ת בג או פל  ונ

 והצילנו שמרנו בשקר.
 שלא ישראל, שומר
 נאבה ולא בהם נטעה
 אליהם, נשמע ולא להם
 שום להם יהיה ולא
 לנו להזיק ושליטה כת

 ולא בגשמיות לא כלל,
ת.  ותשפיע ברוחניו

 שנזכה אמתי רעת עלינו
 בהאמת, ולבחר להבהין

 לצריקים להתקרב
הנלוים אמתיים  ול

 ותשים באמת, אליהם
 לעולם עמהם חלקנו

טז). ח״ב, (ליקו״ת

עטף לגן טלית ת ה(יז כדאיהא הקנייה. שנ ר״  ה׳ ׳ויעבר ע״ג): ג
 אי נמוב מקרא אלמלא יוחנן, רבי אמר ויקרא'. פניו על

 לו והראה ציבור כשליח הקב״ה שנחעמף מלמד לאומרו. אפשר
 לפני יעשו חוטאין, שישראל זמן כל לו, אמר מפילה. שדר למשה
 וניאר להם. מוחל ואני הזה כשדר

 אי נסוג מקניא אלמלא (שם): המהרש״א
 מקרא נאמר ולא נו׳. לאומרו אפשר
 היה שכן האוזן, אח לשבר כדי אלא

 הקב״ה כאילו בנבואה למשה נראה
 ׳ויעבר והיינו ציבור, כשליח ממעטף

 טלימו המעביר ציבור כשליח וגו״,
 עשה הזה כשדר וקורא פניו על

 זמן כל יעשו שכן להורוח הקב״ה,
 המקובליש מחכמח ישן ובשפר כו׳.

 באומו הקב״ה ׳נמעטף וז״ל מצאמי
 של בבריימו שנמעטף לבנה טליח

 ועד עולש משוף שמבהיק כשלמה׳, אור ׳עטה נאמר שעליו עולש,
 נזה ניאר ועוד הענין. בשוד והאריך קד), יזהליס (מדרש כו״ שופו

 שדרי ללמדנו שבא הזה, במאמר הכוונה ציצית): (ערך הקמת נכד
 לפניו ושנזכור בטליח, ושנחעטף לפניו, נחחנן איך ובקשה מפילה

 ׳נמעטף׳ ובאומרו בזה. לנו וימחול בכוונה, מידוח עשרה שלוש
 וגו", כשלמה אור ׳עטה הכחוב הזכיר שכן לבנה, בטליח ביאורו,

 (דנריס בפשוק נצטווינו ואנו חור; כמלג ׳לנושה ז) (דניאל וכמיב

 שהוא לבנה בטליח להמעטף נמחייבנו ולכך בדרכיו׳, ׳והלכח כת)
 החטא, שימן הוא האדוש שהדבר כשש כי וכפרה, שליחה שימן

 השלוה עליו הנביא ישעיה אמר וכן השליחה, שימן הלובן כן
 ילבינו'. כשלג כןניה חטאיכש יהיו ׳אה א) (ישעיה

ת וכוי דקליפה רוח בחיי היפך לגן טלית ם. טלי ח  מצינו א

 משטרא איהו חיוורא *שערא ע״א): קכד ע, (תיקון נתיקו״ז
 ד״ה ד׳ אות נמקו״ת לעיל ועיין דשמאלא. משטרא שומקא דימינא,

הדין'. תוקף אדמוני, שהוא וכו' 'עשו

 שנתעטף לבן טלית בחינת וזה כנ״ל. סערה
 כי יז:), ר״ה (כשארז״ל מחת י״ג וסייר הקב״ה

 דקדושה חיים הרוח בחינות הן מדות הי״ג
 כנפות, ארבע שהוא טלית בחינת תהו כנ״ל.

 טלית והיינו כנ״ל. רוחות מד׳ הרוח בחינות
 עשו, בחינת דקליפה, רוח בחינות היפך לבן,

 כה) (נראשית שער כאדרת כלו אדמוני שהוא

 בחינת דייקא, כטלית כטלית. רש״י ופירש
אדום, טלית בחינת שהוא דקליפה, טלית

ת. יייג וסידר ח  הי״ג של הענין כל והנה הנחל(ח): כמי ומוכא מ
 הלכוח בליקוטי ומובא העגל, מעשה אחר נאמר מידוח

אה״ג חוב לגבוח שליח העושה הל׳ חו״מ כ מו  ג', אות ננח״נ לעיל (

 הפגה עיקר היה שזה וכו") פיו חח כחי' ע״י עליהם ׳שמתנכר ד״ה
 שטן מעשה שהצליח העגל, של

שפירש״י, כמו חייה רוח בו והיה
 שמגודל הפגה, עיקר היה זה כי

 יכוליה היו רב הערב של הכשפיה
שירצו, מה לכל חייה הרוח להמשיך

 הרוח כי וצומחיש, לדוממיש אפילו
 בשעמו גדול השט״א של חייה

 רוח שערה רוח בבחינח מאוד,
 של העגל עשו כן ועל הטומאה.

 ורצו ןאמה', זהב 'מצפון ני זהב,
 שהוא צפוניח רוח בבחינח לפגוש
 כאן כמבואר חייה רוח בחינח

 משה שיבר כן ועל הנ״ל. הלכוח בליקוטי עי״ש הזאח, בהמורה
 כי להראות חייה, הרוח ששש המורה כל בחינה שהש הלוחות, אז

 ׳ויחל בבחינת המפילה, ידי ועל דקדושה, חייה בהרוח אז פגמו
 הלכה, של לעומקה ללון החכמה מעיין בחינת משה נמשך משה',

 מחדש, התורה קבלת להמשיך וחזר זיי״ן, וגאוח ו׳ גאוח כמבואר
 שפשל אחר ואז חייה, הרוח עיקר ששה שניוח הלוחוח דהיינו

 של מידות הי״ג השי״ח לו גילה אז כראשוניש אבניה לוחות שני
כנ״ל. הענין כל מרומז שבהה רחמיה,

ג ״ י ת ה דו חיי הן פ ח ג ה. חיים הרו ש ח ק  הנחל(ח): כמי וניאר ד
 הם מפילה, בחי׳ שהם רחמים של מידות הי״ג כי היינו

 עיקר בהחורה ששם בהן, נדרשח שהמורה מידות הי״ג כנגד
 כאן שמבאר כפי הזה, הענין כל בהם מרומז כן ועל חיים, הרוח
 מפרישין המורה וע״י החשרונוח, כל נשלמין ומפילה חורה שע״י
 בשורשה שלמעלה ישודוח, שבארבע הטוב רק ונשאר מהטוב, הרע

הוי״ה. אותיות ד׳ הש

 ערכים
וכינויים

אדרת/
שער אדרת

 הם שקר של המנהיגים
 בטלית מתלבשים בחי׳

 כמ״ש שלהם, שאינו
 ילבשו ׳ולא השקר בנביאי
כחש׳ למען שער אדרת
 ציצית וע״י יג), (זכריה
בחי׳ שהוא מצוה של טלית

בחי׳ השי״ת, של לבושו
 עי״ז לבש׳, גאות מלך ׳ה׳

 הפקר (ליקו״ה אותם מכניעין

ה). ד, הגר ונכסי

׳איצטלא׳ תרגומו אדרת
כא). ז, יהושע (רש״י

 לובשים היו שקר, נביאי
האמת, נביאי כמו בגדים

 כזביהם שיקבלו ע״מ
יג) (זכריה כמ״ש ושקריהם,

 שער אדרת ילבשו ׳ולא
 אותם לכך כחש׳. למען

 בענין בענוה ההולכים
 ומדברים המלבושים,

 עצמם ומנהיגים בנחת,
וצדיקים, חםידים בחזקת

 ויםמכו להם יאמינו למען
 דעת וגונבים דבריהם, על

 מחללים הם אלו הבריות,
האדם, מכל יותר ב״ה השם

 העולם שאין וגורמים
 והם לטובים, מאמינים
שיאמרו, מבנ״א נחשדים

כאלו. הם אלו שמא
 לפרםם חייב בהם והמכיר

 כאשר לכל, ולהודיע
פו:) (יומא רבותינו אמרו

החנפים׳ את ׳מפרםמים
ב). צדיקים (ארחות

 ׳אדרת הוא עליון המזל
 דכתיב רבה, בקדושה שיער׳

 אמנם ה״. במרום ׳אדיר בהו
 וכל תיקון, שם אין בקלי׳

 אליהן הראויות השערות
 שהוא הקלי׳ עד נמשכות

שיער׳ כאדרת ׳כלו עשו
צב). אלם (יונת

 אדמוני שהיה עשיו ענין
 כי ידוע כי שיער, אדרת
 ומותרות הליחות ריבוי

 גדילים ממנו הטבע, שדוחה
 לדחות ראוי ובראש השיער,

 מעבירה היא כי הליחות,
 החום כח ריבוי ויותר השכל,
השכל, ירבה כן בראש,

 למטה לירד הליחות וטבע
 לכן המים, כטבע באיבר,

הליחות, שהוא הראש בםוף
בראש. וזהו הזקן, יוצא שם

לליחות, צריך בגוף אבל
ודם, אש כח יגבר לבל
 בגוף להם שיש אנשים ולכך

 המים ליחות כן אם שיער,
 בקרבו ונשאר לחוץ, יוצאת

 איש והוא ואש, חום רק
 וזולל וכעם תימה מלא דם

בעשיו, היה וכן וםובא,
 בכל שערות לרוב שהיה
 והדם החום תגבורת גופו,
 אדמוני היה ולכך בו, גובר
 להשחית ואף תימה וכולו
י). ח״א, דבש (יערות

 חודש שמו נקרא למה
 םוף תמיד הוא כי אדר,

 עליות על המורה שובבי״ם
מסט״א, מקלי׳ ניצוצות

 ועשיו עשיו, הוא וםט״א
 ונקרא שער׳, ׳אדרת נקרא

 יריעות עשרה ׳עשתי
 מעברין שאנו זה כי עיזים׳,
 יום הי״א מחמת השנה,
 על יתירה החמה ששנת
 זה ובאמת הלבנה. ימות
 להבורא גדול תענוג הוא
 להם יש כשהניצוצות ב״ה

 כשהבן למשל עליות.
 אז אביו אל בא הרחוק

תענוג, יותר לאב יש
 (סנהדרין ברז״ל כמבואר

 תשובה שבעלי ׳במקום צט.)
 הרמז וזהו כו״. עומדין

 כשעולין אדר׳, ׳כשנכנם
ת צו צו מםט״א, הני

שתבשמחה׳ ׳מרבין בקדושה, להיכנם עליות להם יש כשהניצוצות שיער׳, ׳אדרת מלשון ׳אדר׳ במילת הרמז שער). אדרת (קה״י,שתחתיו וםופה םערה אל ומשפיע מהגבורות, שמקבלת מלכות בחי׳ שיער אדרת משפטים). פ׳ לוי (קדו

י נ ו מ ד ת כלו א דר א הפסוקים את גס להביא הרחבנו שער. כ
ס צו•5ויתר כב-כז): (כה, בבראשית וזלשה״כ ועשיו. יעקב והקליפה, הקדושה שבין המחלוקת ביסוד בכללם העוסקים זה, לפסוק הסובבים  המי

 יאמץ מלאם ולאס !פרדו ממעין^ לאמיס ני1וכ פבכונןז גו!ס :ןני‘ לה ה׳ ויאמר ה׳: את לדרש ומלןז אנכי ;זה למה כן אס ומאמר פקרפה
 ארזיו כן!צא ואחרי עשו: שמו ראו1ויר שער כאדרת כלו אדמוני הראשון רצא פבכונה: תומס והנה ללדת וירנלאו!מיה צעיר: ורב!עבד

עקב שדה איש _צ!ד ידע איש עשו ו!הי הנעריס ויגדלו אתס: בלדת שנה ששיס ?ן ו!צחק !עקב שמו ויקרא עשו בעקב אחזת ו!דו  י
 המליאה צמר של כטלית שיער, מלא שער. כאדרס לו5 סג). (ב״ר דמיס שופך שיהא הוא שימן אדמוני. ופירש״י(שם): אהליס: ישב תס איש

פירוש, שער. כאדרש לו5 בחיי(שם): רבינו וביאר הרבה. שניס כבן בשערו ונגמר נעשה שהיה לפי כן, לו קראו הכל עשו. שמו ויקראו שיער.

חכמה מיליואי
ת י ל ף לבן ט ט ע ת ת. יייג וסידר הקבייה שנ  חכמה(שער בראשית וכתב מדו

 אנו פעמים שכמה רואים אנו שהרי קשה, הדבר א): הענוה,
 ׳יעשו כוונת כי הגאונים, אומרים אלא נענים. ואינם מידות י״ג מזכירין

 סדר שיעשו אלא טלית, עטיפת על לבד הכוונה אין הזה׳, כסדר לפני
 הוא ׳מה דהיינו וחנון׳, רחום ׳אל שהוא למשה, הקב״ה שלימד המידות

 יעקב בעיון ביאר וכן מידות. י״ג לכל וכן וכו״, רחום תהיה אתה אף רחום
ה העין שעל עקב(ר״  א׳ עובדיה ריש המדרש כוונת דזה לי ונראה ע״ב): יז י

 לבוא ׳לעתיד א), (עובדיה כנשר׳ תגביה ׳אס תקמט) רמז עובדיה (ילקו״ש
 ויושב ובא בטליתו מתעטף עמלק, עושה מה עמלק, את דן כשהקב״ה

 תהא לא יעקב, אמר וגו״. כוכבים בין ׳ואס (שס) שנאמר יעקב, אצל
 דבריך ׳אהי יג) (הושע שנאמר מוות, גזירת עלי גוזר שאתה בי, כיוצא
 שע^ו זו, בדרך כן גס הוא המדרש של דהכוונה לי, נראה מות״.

 ולומר הטלית ידי על תקנה לו יש שחטא, אע״פ לומר, בטליתו מתעטף
 עליהם שגזר כיוון משיבו, ויעקב למשה. הקב״ה שהראה כמו מידות י״ג

 דווקא, בדרכיו לידבק צריך כי תפילתו, מקבל הקב״ה אין אכזריות, גזירות
וק״ל. וחנון׳, רחום הוא ׳מה

‘הנחל יליקוט
ך לבן טלית פ פה רוח בחיי הי קלי א וכוי ד הו ת בחיי ש ם. טלי אדו

 על מרמזין האדם של הבגדים א): העכו״ס חוקות (יו״ד בליקו״ה וכתב
 הס המלבושין כי בגדים, אות הא״ב בשפר כמובא האדם, של מידותיו

 עיין כידוע, המידות כל תלוי שבזה אחד, כל של הברית תיקון כפי
 בגדים בבחינת שיהיו הבגדים תיקון שעיקר הנ״ל, כט שימן במאמר
 שהוא הברית, בתיקון תלוי הוא לבנים׳, בגדיך יהיו עת ׳בכל כמ״ש לבנים,
 השבעים מכל במלבושיהם משונין ישראל כן ועל עי״ש. הגידין, כלליות

 הבגדים כי ושעטנז. ציצית כגון בהבגדיס, מצוות כמה להם ויש אומות,
 עיקר כי לבנון׳. כריח שלמותיך ׳וריח כמ״ש מאוד, יקרים ישראל של

 כי כנ״ל, בהבגדיס וניכרים תלויים הברית, שמירת שהוא ישראל קדושת
 לתיקון ישראל זכו כן ועל כנ״ל, לבנים בגדים בבחינת הס ישראל בגדי

 בגדים בבחינת שהוא הבגדים, תיקון שהוא ציצית מצות דהיינו הבגדים,
 דהיינו הבגדים, פגם שמשם הברית פגם היפך לבן, טלית בחינת לבנים,
 בגדים בחינת שהוא נידות, דם בחינת כתמים, ע״י מלוכלכים בגדים
 רק הוא ח״ו, צואיס בבגדים להתלבש שנענשין העונש עיקר כי צואיס.

על היה וזה צואיס׳, בגדים לבוש היה ׳ויהושע כמ״ש הברית, פגם ע״י
 ׳גס בבחינת בהבגדיס, ניכר הברית פגם כי נכריות, נשואי בניו שהיו

 שהם דייקא ׳בכנפיך׳ ׳בכנפיך׳, וזהו כמובא. ח״ו, נקי דם שופך כאילו שהוא הברית פגם בחינת שזה נקיים׳, אביונים נפשות דם נמצאו בכנפיך
 במקום כמובא הברית תיקון הוא ציצית כי הברית, תיקון ידם שעל לבנים בגדים בחינת הבגדים, תיקון שהם הציצית כנפי היפך כנ״ל, המלבושים

 כי כנ״ל. לבן טלית בחינת שהוא מציצית היפך שהוא אדום, טלית בחינת שזהו נידות, ודם מכתמים מלוכלכים בגדים שהם צואיס, בגדים כי אחר,
 בדברי עיין ׳כטלית׳, רש״י ופירש שיער׳, כאדרת כולו אדמוני הראשון ׳ויצא כמ״ש יאיר, נרו רבינו בדברי כמובא עשיו, בחינת הוא אדום טלית

הברית. פגם עיקר שהוא עמלק הוא ועשיו ח״א, ליקוטי ח׳ בשימן זהב׳ מנורת ׳ראיתי במאמר רבינו
ת י ל ך לבן ט פ ת וכוי הי ם. טלי  כמראה יהיו הציצית שחוטי חז״ל, מדברי ומבואר ישראל מנהג הקדושים מדבריו שמבואר עה): בביאה״ל(ח, ומובא אדו

 הדין בצינור לבוא מוכרח זאת שבכל הקדושים, מדבריו בהמבואר ואולם שבאדמוני. מהדין ההיפך שבתכלית החשד, אל רמז הוא כי לבן,
 עוד כתב אחרת ובלשון כנודע]. הוא׳ אדום ׳שחור, ושחור, הלבן חיבור הוא [כי זה, בענין הכתוב שהפליא התכלת במצות מרחוק תבין בעצמו, האדמוני

 בטלית האדמוני את להכניע הציצית, [שערת] שערת בכת כי להציצית], גס שכ״כ מבואר [וממילא להטלית, לבן מראה בהפלאת כה): (ח, בביאה״ל בזה
 בכלל ובהמבואר כנ״ל. כפליים בכפלי ורבים גמורים לרחמים להפכו העדן, שבסערת בשורשו ולהמתיקו כנ״ל, שבו הדין שבמידת שיער] [כאדרת האדום
 זאת בהפלאת מרחוק תבין להכניעו, כדי בעצמו הרשע ומידת לצינור הירידה ובהכרח דבריו, לפי מתבאר מאיתו שמזכיר מהכתוב הענין שכל הנ״ל,

הלבן. ובין [אדום] שחור האי שבין הגוון שהיא תכלת, מראה עם להתחבר המצוה



ערכים
וכינויים

לבן טלית / טלית
 דאורייתא חידושין עייי*
 המידות (ספרנאה לטלית זוכה

יב). דאורייתא חידושין ח״ב

 שתחת ז״ל, רבינו אמר
 מיוחד. חדר ג״כ הוא הטלית

 על הטלית כשמשלשלין כי
 לבין בינו לדבר יכולין עיניו,
ערה). (שיהר״ןשרוצין מה קונו

 פגם היפך לבן טלית
 הבגדים, פגם שמשם הברית
 מלוכלכים בגדים דהיינו

 חוקות (ליקו״ה כתמים ע״י

א). העכו״ם

 לבושין, בחי׳ זה טלית
 עימו שבא הנפש לבוש בחי׳

הבירורין כל ידו שעל לעולם,
ד). ונטען טוען (ליקו״ה

 עילוי מלשון והוא טלית,
 ׳ונטילת מלשון ורוממות

 וזה ז), (דניאל ארעא׳ מן
 מעולה שהוא להקב״ה רמז

 בחיי (רבינו הכל על ומרומם

לח). טו, במדבר

 הטלית לובש האדם
 להקב״ה רמז זה בו, ומתכםה

 בריותיו מכםה שהוא
 שכתוב כענין ומלבשם,

 לאדם אלקים ה׳ ׳ויעש
 רמז בזה וגם וגו״, ולאשתו
 להחיות הקב״ה שעתיד
 בלבושיהם. ולהקימם המתים

 לח) (איוב שכתוב הוא

 וגו״ חותם כחימר ׳תתהפך
ציצית). הקמח, (כד

 הלבנונית, בםוד שהחכמה
 וכן הפשוטים, רחמים בםוד

 (פרד״רלבנה׳ ׳טלית קראוה

ה). ח,

 הנק׳ העליון המקיף אור
 מאוד גדול אורו לבנה, טלית

 הארת מבטל והוא מאוד,
 ציציות, הנק׳ הפנימי המקיף
 השמש בפני הנר אור כדמיון

ב). ציצית דרושי הכוונות (שער

 למלכות רמז היא הטלית
א). טז, במדבר עה״ת (ש״ך

 לבנה בטלית העטיפה ענין
 החכמה, מידת אור אל רומז

 העליון אור הוצרך כי
 בבחינת ולהתלבש להתעטף
 להשיגו יוכלון למען החכמה,

ב). ב, ח״ב שבת של (סידורו

 בטליתו הקב״ה נתעטף
 הכל האורה, הבהיק וממנו

 על לרמז למעלה, כאמור
 לבן שהוא הטלית ציצית

 לאורות הרומז ותכלת,
 ומזה והגבורות, החםדים

 הרחמים אור האורה הבהיק
 כל וחיות להתנהגות

 חיים מים (באר העולמות

פתיחה).

 הם לבן בגדי ארבע
 פגם כי עריות, על מכפרים

 וע״י בבינה, הוא עריות
 ממשיך לבן בגדי ארבע
 םוד שהוא מאבא הארה
 מקיף, אור בםוד לבנה טלית
 (קה״י,העוון לו נמחל ובזה

לבן). בגדי

רעב קו ה מ מ כ חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטיח

 שהוא שעיר' 'איש נקרא כן ועל נולד, כן כי כאדרת, שיער כולו
 אמרו וכן שלו, הכת נחלק שהם השעירים נם השיער, כולל

 הגאולה וכזמן לינו, כנגד שיער לו שיש הוא שלו שהכת כמדרש
 אלקים 'וה' מ) (זכריה שנאמר שופר, כתקיעת שיער אותו יפול

 תימן', כשערות והלך יתקע כשופר
 הולדופ); (פ' טוג הדעפ עץ כספר 5וכפ

 כענין הוא עניינם וישראל אדום
 וכן מחילה, הנוצרת הפרי קליפת

 שהוא עשיו לידת היתה ממש
 הרע לנרר כדי כתחילה, הקליפה
 הראשון 'ויצא שכמוכ וזה הזוהמא.

 כנודע שער', כאדרת כלו אדמוני
 כל זוהמת מותר הוא השיער כי

 מכל נקי אחיו יצא ואח״כ הגוף,
 שאם שכתנמי, מה כנזכר הזוהמא,

 כל מושך שהיה ראשון, יעקנ נולד
ושלום. חש הזוהמא

שה טלית ת שהוא דקדו חינו כ  כ
 נשער וכדאיהא מקיף.

 זעיר כל אל המקיף אור שוד הוא הציצית נ): ציציפ (דרושי הכוונופ
 כטלית הקנ״ה שנתעטף רז״ל'מלמד אמרו עליו אשר כולו, אנפין
 כת כנו ואין מאוד גדול המקיף שאור ולפי זה. והנן לכנה',

 התפילין, כמו עצמו הטלית על חלה הקדושה אין ולכן להשיגו,
 יומר נהש לנו יש הזה, הטלית מן ויוצאיש הנמשכיש הציציות אכל

נראשיפ וכפנ חז״ל. שאמרו כמו מצוה תשמישי נקראיש ולכך השגה,

הנחל ילקוט

 כנ״ל. הרשעים של הרוח נמשך שמשם
 בחינת שהוא דקדושה טלית ידי ועל

 נמשך משם כי אותו. מכניעין לבן טלית
 שלש בחינת שהוא דקדושה חיים הרוח

 וע״ב כנ״ל. רחמים של מדות עשדה
 וםידד דייקא לבן בטלית הקב״ה נתעטף

 היינו דחמים. של מדות י״ג משה לפני
 שהוא דקדושה, טלית ידי על כי כנ״ל,

 חיים, הדוח בחינת שהוא מקיף, בבחינות
 הדוח, הולך סובב סובב א) (ק?לפ בחינות

דקליפה. הדוח בחינת דקליפה, טלית נכנע

 הטעם לומר ואפשר קדושה. מושיף הציצית :0 הקדושה, (שער פנמה
 היי (זהר השלום עליו הרשנ״י מדנרי ד' נפרק לעיל כדפירשתי

תק, היא קדושה שכל ע״נ), קנה שרה,  יי׳שיועא שאמר וכמו מנ
 מצות והנה שם. פירש והטעם קדוש'. ואקרי ליה, שחרא דמאריה

 מתעטף שנה מצוה היא ציצית
 מקיפתו נקדושתה והמצוה האדם,

קדושה. מושיף ולכך שכיניו, מכל
ב ב ו  כדנפיג הרוח. הולך סובב ס

 הלף דור ד-ו); (א, נקהלה
עמדת: לעולש והארן נא ודור
ש וזרח  ואל הכומש וכא הןמ

 הולף ■:!ש: הוא זורח שואף מקומו
שוננ דרום אל  שוננ צפון אל ו

 נ5 שנינמיו ועל הרוח הולף שננ
 קפב (חוקת, בזהר ואיתא הרוס:
הרוס/ הולך סובב ל^׳סובב ע״א):
 הולך סובב ׳סובב קשיא, קרא האי

 ׳הולך מאי ליה, מיבעי השמש׳
 הוא דא דא, רוסא מאן הרוס׳.

 וסובב הולך רוס הוא ודא הקודש. רוס דאקרי השמש׳, ׳ססס
 ׳הרוס׳, כסיב דא ועל בגופא. לאססברא סמרין, סרין לאילין
 המלכוס השמש. ססש (שם): מדבש המתוק ופירש דאשסמודע. ההוא

 דהיינו שמרין. מרין לאלין אנפין. דזעיר הספארס הסס שיוצאה
 לאססגרא וצפון. דרוס שהס לגבורה, וסובבה להסד הולכה ההילה

שבהפארה. אנפין זעיר בגוף בגופא.

ה מיליואי מ כ ח

ת י ל שה ט קדו א ד הו ת ש נו חי ב  יא): התפילין (שער בפע״ח ואיתא מקיף. ב
 בשוד פנימית התפילין כי לומר התפילין, על הטלית שיכשה צריך

 מלביש הטלית לכן החיצונים, עולמות אפילו מקיף הטלית אך הנשמות,
 הנשמות, שהם הפנימית את מכשיס העולמות כן כי התפילין, את ומכשה

 גס הטלית. ידי על מכושים ויהיו הציצית עס התפילין לכשות טוב ולכן
המקיף. בחינת הוא הטלית כי התפילין, קודם הטלית ללבוש הטעם זהו

המתרגם

 אותו, שובב קונו עזר
קדוש. נקרא והוא

 ׳שובב בפשוק נאמר
ת', הולך שובב  הרו

 הוא זה פשוק ולכאורה
 היה כי להבנה, קשה
 'שובב כתוב להיות צריך

השמש׳ הולך שובב
 השמש), על מדנר זה (שפסוק

 אלא הרות׳. ׳הולך ומהו
 זוהי הזה, הרות מיהי

 השמש', ׳תתת שהיא זאת
 רות נקראת שהיא

 הוא הזו והרות הקודש.
 שני לאלו ושובב הולך

 בגוף. להתתבר הצדדיש,
 (עם ׳הרות׳ כתוב כן ועל

 שזוהי היינו הידיעה), ה'
הידועה. הרות אותה

י ״ ע ת ו ה טלי ש דו ק א ד הו ת בחיי ש עין לבן טלי כני תו. מ  ומובא או
לבן, כי זצ״ל): וועקשלער שלמה ר׳ הרה״ת בשש ש, (שימן יופי מכלל בשפר

 ונעשה נעכר ׳דס בחינת כ״ט, בשימן לקמן הנזכר לבנים׳ ׳בגדים בחינת
 גידץ שש״ה של עוונותיהם מלבין שעי״ז דמוחא, ליבונא להמשיך חלב׳,

 של נדה מדס השכינה בחינת לטהר קודש, ברית תיקון ע״י ולאוין,
 אדמוני נכנע וממילא ללבושיך׳, ל׳אדוס יניקה אין ואז לאוין, השש״ה

רצון. יהי כן אמן כוחו, ונפשק אדום שיער כאדרת
י ״ ת ע שה. טלי תזו באות נתבונן כאשר מובא: תשל״ע) הנתל(אב-אלול מבועי ובקוצז דקדו או ציצית. הד׳ בחי׳ א׳, בחינות. מב׳ כאן רבינו מדבר במאמר) ת׳ (

 ע״פ וי״ל הנ״ל. הבחינות ב׳ הס מה בירור וצריך הוי״ה). אותיות מד׳ (היינו רוחות מד׳ הרוח ענין על רומזים ושניהם הטלית. כנפות ד׳ ב׳,
 עצמו וזהו מהני׳, מאי בטיהרא ׳שרגא בחי׳ הוא הטלית לגבי הציצית ואור הציצית, משוד הרבה הרבה גבוה הוא הטלית דשוד האריז״ל מכתבי הידוע
 ונראה עי״ש. העולם, בזה אחיזה לו להיות יכול אינו הטלית של שורש אור מגודל כי בציצית), (משא״ה בהטלית קדושה של ענץ שוס שאין מה הטעם

 הד׳ בחי׳ יש שם גס כי בביאה״ל ועי׳ תפישא, שוס שם לנו ואין ראתה׳ לא עין ׳עדן כי בפנים, המבואר והגן העדן של הבחינות ב׳ עצמן הן שהן
 עי״ש. המוב״פ רחמים של מידות הי״ג שבתחילת הוי״ה פעמים ב׳ בחי׳ שהס ועי״ש וכו׳, ייפרד שס בהגן אך גדול, באחדות הס אך הוי״ה אותיות

 אחודיס הס שבאמת הטלית, כנפות הד׳ בחי׳ שזה הוי״ה אותיות ד׳ בחי׳ יש שם וגס כנ״ל, ראתה׳ לא עין ה׳עדן בחי׳ על רומז הטלית כי י״ל זה ולפי
אפשר. בדרך דברי וכל והבן. וכו׳, ייפרד משס אשר הגן בחי׳ הס מזה זה ממש נפרדים שהס ציציות וד׳ ממש, אחד והס בהטלית יחד

י ״ ת ע שה טלי א דקדו הו ת ש נו חי ב ף ב ע וכוי מקי כנ ת נ פה, טלי ח בחיי דקלי פה. הרו  הוא שערה הרוח ענין ח): נחל(תורה ערבות בספר ומובא דקלי
אמלוך. אנא אומר ואחד אחד שכל הנבראים, של הגשמי כטבע מעמד, לו ושיהיה בעולם לשלוט וחפצו רצונו שכל כעש, מידתו אשר עשיו, מידת

 לשס עשייה ברגשותיו מעורב להיות יכול ותפילה בתורה עושק כשהאדם שגס ותפילה, בתורה גס להיות יכולה רצונו, שיעשה רוצה אחד שכל זו ומידה
 האדם לטעות יכול ותפילה, בתורה בהתלבשות בא שזה ומכיוון שערה, רוח בבתי׳ החשרון השלמת היא כזאת בבתי׳ ולימוד וכדו׳. ורבנות שליטה כבוד,

 ומדברים הצדיקים, על חולקים הלומדים רוב ׳ע״פ שאדרבה י״ב, בתורה רביז״ל שאמר וכמו שערה, רוח זה באמת אך דקדושה, חיים רוח שזו ולחשוב
שהלא בפנימיות, ציצית לבתי׳ שהכוונה ובוודאי ציצית, בבתי׳ הוא חיים הרוח שהמשכת רביז״ל אמר כן ועל עי״ש. וכו״, ובוז בגאוה עתק הצדיק על

חוזר שרק מי ובדורינו ציצית, עס לילך עס היה בדורו שהנישיון ויצא בפרשת שכותב אלימלך רבי של כבדורו ולא ציצית, עס הולכים כולם בדורינו
 (תורה ברביז״ל המובא ע״פ הוא הציצית שענין אלא חיים], רוח שיקבל האמת לצדיק אותו שמקשרים רמז שהוא [ואפשר ציצית, לו מלבישים ישר בתשובה

 פנימיים מוחין בחי׳ הוא שבו הציצית אך שבו, הבגד מבתי׳ מקיף בחי׳ הוא טלית אך מקיפים, בחי׳ וטלית פנימיים, מוחין בחי׳ זה שתפילין נד)
 כלליות וענין משניהם. שכלולה ציצית משא״ה מקיף, בבתי׳ או פנימי בבתי׳ או הס המצוות כל והנה הטלית. בגד בחי׳ שהס המקיפים מן שנמשכים

 רוחניים איברים תרי״ג שהס מצוות, תרי״ג ע״י האדם שהשיג החיות הוא הפנימי וענין במקיף, הפנימי בחי׳ לקשר צריך שתמיד לאדם מרמז הציצית
 רוחני שכל הוא המקיף ובחי׳ למהרח״ו, קדושה בשערי כמבואר איברים התרי״ג לחיות השפע ממשיכים המצוות שע״י גשמיים, איברים תרי״ג המחיים

 אינם שכלו שפלי ממנו׳ גבוה דבר שיש לאדם מרמז המקיף ושכל כב). בתורה (כמבואר לפנימיים המקיפים את להפוך האדם ועבודת להשגה, ניתן שאינו
 בתורה (וכמבואר המשיח בימות אף יהיה וכך חדש, מקיף לו מתחדש אזי אחד מקיף וכשמשיג לכלי, מקיף שהוא מקיף, קרוי כן ועל להשיגו, יכולים

 את מחיה ׳ואתה שזהו המקיף, מבתי׳ נמשכת החיות עיקר באמת אך האדם, לשכל מושג שזה הפנימי, מבתי׳ הוא החיות הרגשת והנה כא).
האדם, עבודת וזוהי רע״ח), בתורה וכמבואר הקב״ה, את אלא מקנאים שאינם קנאתי׳, את ׳בקנאו בבתי׳ שחיים הצדיקים דרגת (וזהו כולם׳,

במקיף, הפנימי לחבר צריך שתמיד לאדם המרמז הציצית, שוד וזהו מהקב״ה. המקיף מבתי׳ נמשך חיותו פנימי, בבתי׳ שמשיג מה שכל לידע
 מקשר האס לבדוק האדם שצריך מורה הקשרים שבדיקת הקשרים, ואת החוטים את לבדוק שצריך ת) סי׳ (או״ת להלכה שנפשק וזהו בטלית. הציצית

לשלו, פנימי כל ומחשיב לעצמו דבר כל לוקח שעשיו דקדושה, חיים לרוח שערה רוח בין החילוק וזהו המקיף, להשגת הפנימית השגתו בחי׳ את
מחשד הוא הכל בגשמי ובין ברוחני בין להס שיש מה שכל ויודעים שלימה, באמונה שחיים הצדיקים משא״ה מהקב״ה, במתנה לו שניתן ושוכח
 ח״ב בליקו״מ (כמבואר כבודו׳ הארץ כל ׳מלא ובבתי׳ כבודו׳ מקום ׳איה בבתי׳ ולמטה, למעלה שחי אמת הצדיק בחי׳ וזה במתנה, להס שיש הבורא

 וגס ולמטה, למעלה חי שתמיד ולמטה, למעלה נראה שהיה רבינו משה של בקברו יד) (סומה הנאמר וזהו ופנימי. מקיף בחי׳ שזה סח), ותורה ז תורה
אותנו, משלים שהקב״ה בהרגשה חייו את שחי להקב״ה, ומתבטל בשורשו, לו שיש השפע כל שמקשר כזה באופן חי משה, בחי׳ אמת, צדיק כל כיוס

גדול נראה שזה ותיקונים, ומצוות ותפילה תורה ע״י חסרונו שהשלים ובטוח לו, טוב שתמיד דקליפה רב משא״ה מקיף, עוד להשיג משתוקק ותמיד
להקב״ה. מהביטול שנמשך החיות עיקר את לזה שחסר ונאבד, נופל אזי להקב״ה, מתבטל שאינו להקב״ה, מקושר שאינו כיוון אך בשעתו,

החסרונות כל יושלמו ובטח ורוחניות, בגשמיות לו שחסר החסרונות כל על אז להתאנח (...)חייס, הרוח שחס הקרושיס ציצית עטיפת בשעת מאר טובותושיה עצה
חל (מי ח). הנ

תפליה ואני
 עולס של רבונו

 ובעל הרחמיס בעל
 יושב מלף אל הסליחות,

 מתנהג רחמיס כסא על
 עונות מוחל בחכירות,

 ראשון מעביר עמו,
 מחילה מךבה ךאשון,

ס אי ט ח ה ל ח סלי  ו
 חכר רב לפושעיס.

 אשר להטיב, ומךבה
 אינס ותסדיר רחמיר

 למדנו לעולס. בליס
 להמשיר איף והורנו
 בשלמות באמת עלינו
 מרותיף עשרה שלש

 בא־פן רחמיס. של
 ואחד אחד כל שנזכה

 שבגרועיס הגרוע אפילו
 שבפחותיס והפחות

 היוס, כמוני אפלו
 רחמיר עלינו להמשיר
 שאין הפשוטיס ותסדיר

 דין תערבת שוס בהס
 שתמחל בא־פן כלל,

 על לנו ותכפר ותסלח
 חט־אתינו!עוונותינו כל

שעינו  שחטאנו ופ
 לפניר ושפשענו ושעוינו
הזה היוס עד מעודינו

מח). ח״ב, (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 לי אמר רבב״ח, אמר
 הישמעאלי, השוחר אותו

 אלו את לך ואראה בא
 באותם במדבר שמתו

 שנתעכבו שנה הארבעים
 משה בימי ישראל שם

 וראיתי הלכתי רבינו.
 נראים היו והס אותם,
 שתויי היו הס כאילו

 שוכבים היו והס יין.
ס על ב ם ג ה י נ פ  ו

ה. כלפי  וברכו מעל
 היתה מהם אחד של

 הסוחר ונכנס זקופה,
 אותה תחת הישמעאלי

 המת של הזקופה הברך
 על רכוב היה כשהוא

 בידו, זקוף ורומחו גמלו
 נגע לא כן פי על ואף

 המת. של בברכו בו
 גזרתי רבב״ח, ואמר

 של הטלית כנף את
 הציצית עס מהס אחד

 בו, קשורה שהיתה
 להמשיך יכולנו לא אבל

 אמר ואזי בדרכינו.
 הישמעאלי, הסוחר לי

 איזה מהס נטלת שמא
 בידינו, שמסורת דבר,
 איזה מהס שלוקח שמי
 אינו הוא אזי דבר
 ללכת. להמשיך יכול

 את והחזרתי הלכתי
 מכן ולאחר הטלית, כנף

ללכת. להמשיך יכולנו

ר קו ה מ מ כ עגנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח
ת לאחוז פו כנ ח,3גאיו כחיג ממנה. רשעים וינערו הארץ ב ל ) 

 לחקור יוכל לא שלעולם והודיעו השי״ח, לו כשענה יכ-יג) א,
 ןערה5ה מן איוג את ה' רען וזלשה״כ: העולם, והנהגח השי״ח כםוד

כגפומ5 לאסז מקמו: האיור ידעת קר5 צו-ית המןמיף (...) ויאמר:

ת לאחוז פו כנ ץ ב שעים וינערו האר  כשיהר״ן ומוכא ממנה. ר

אמיפי, לצדיק מקורב להיות שזונה מי מאוד מוב ):3(כ
 ממנה; רשעים ויינערו הארץ בכנפות ׳לאחוז כתיב לבוא לעתיד כי

איז בכנפות שיאחז מקורב שהוא מי אבל הרשעים, את וינער ה
 ופירש״׳ ממנה: ראננים וינערו האיז
ס לא* (שם):  ועוד, האיז. גננסו

 הארץ, בכנפי לאחוז ציווית הננץמיף
 ומנערה, המלית בכנפי שאוחז כאדם

 ולנער בננפותיה לאחוז עתיד אני כן
 (לג): כפדר״א וכדאיפא הרשעים. את

 בכנפות אוחז הקב״ה לבוא לעתיד
 כאדם טומאה, מכל ומנער הארץ

 מה כל ומשליך הנגד את שמנער
 שנאמר לחוץ, אופה ומשליך שנתונה

ת 'לאחז  רשעים וינערו הארץ נננפו
 רמז (נמדכר נילקו״ש ואימא ממנה'.

 אומר, אנמיגנום בן חנינא רני משנ):
 להיות יזכה ציצית מצות המקיים כל

 וגו״ יחזיקו אשר ההם ׳נימים
 ציצית, מצות המבטל וכל ח), (זכריה
 בכנפות ׳לאחז אומר, מהו עליו

 ממנה'. רשעים וינערו הארץ
ת חד׳ פו  בחיי שהם וכוי כנ

ע רב א שים ה  היינו ל.”הנ רא

 כסוף לעיל כמכואר הוי״ה, אופיוח ארנע
 (דרושי הכוונוח כשער ועי״ע ז׳. אוח

 ציציח הארכע שכין הקשר גגי א) ציציח
הוי״ה. אוחיוח וד׳

ר ב ד ה לא מ ת ת רוח הי  צפוני
ת ב ש  כדאימא בו. מנ

 אומן כל תניא, ע״א): 3(ע נינמוח
 במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים

 מאי צפונית. רוח להם נשנה לא
 משום אימא אינעיח טעמא,
 דלא אימא נעיח ואי הוו, דנזופים

 כל רבנן, מנו (...) כבוד. ענני נבדור
 ישראל שהיו שנה ארבעים אומן

 בו נשבה שלא יום היה לא במדבר
 שנאמר הלילה, בחצי צפונית רוח

 ככור נל הכה וה' הלילה בחצי 'ויהי
 משמע קא הא תלמודא, מאי וגו".

 ופירש״י היא. מילמא רצון דעת לן,

ביום, צסוכיס. יוס להם נשנה לא (שם):

בוזהו ו אי  וינערו הארץ בכנפות לאחוז לח) (
 כנפות, הר׳ ירי על כי ממנה. רשעים

 שהם רקרושה, חיים הרוח בחינת שהם
 וינערו ירם על הנ״ל, ראשים הארבע בחינת

 ארץ, ערי רשעים משפיל בחינת רשעים.
כנ״ל: ארמ״ע, ר״ת

 פירוש, וזדז
 בר רבח אמר̂“

 אמר חנח, בר
 טייעא, חהוא לי

 לד ואחוי תא
 אזלי מדבר. מתי

 ודמו וחזיתינהו,
 דמבסמו. כמאן

 וחוח אפרקיד. וגנו
 דחד בירכיה זקיפא

 ועייל מינייהו,
 תותיה טייעא

רכיב כי בירכיה

 סוחר מייעא. רשפ״ם:
 וסזיפינהו אזלי ישמעאל.

 שהיו דמנסמי. כמאן ודמו
 כשתויי צהובות בפנים שוכבין

 למעלה. פניהם אפרקיד. יין.
 בירכיה. מומיה מייעא ועייל

 היה שטייעא ראיתי כלומר
 רכוב המת בירכי תחת הולך

 ולא בידו ורומחו הגמל על

 מלא שקלא בברכיה. ביה נגע
 להראותו הטלית כנף קרנא.

 ציצית דין ממנו ללמוד לחכמים
 כדלקמן. כב״ה אי כב״ש אי

 לן. מממגי bp הוי ולא

 היו לא רוכבין שהיינו בהמות
להלוך. יכולין

 וזקיפא גמלא
 קרנא חרא פסקי ביה. נגע ולא רומחיה,
 מיסתגי הוה ולא מינייהו, דחד דתכלתא

 מינייהו, מידי שקלת דילמא לי, אמר לן.
 מינייהו מידי דשקיל דמאן דגמירי,

 והדר אהדרתיה, אזלי ליה. מיפתגי לא
לן: מיפתגי

 עצמו ויאחז יחזיק אזי אמיתי לצדיק
 ולא קיים נשאר ויהיה בהצדיק,

 מאחר הרשעים, עם ננער יהיה
 בהצדיק. עצמו ויאחז שיחזיק

ת הדי ע״י פו שפיל ובו׳ כנ  מ
שעים  וכחג ארץ. עדי ר

 צריכין כן ועל ד): ציציח (או״ח נליקו״ה
 הם הציצית כי החוטין, לפרוד
 מארבע הנמשך חיים הרוח בחינת

 הד׳ השתלשלות שמשם רוחות,
 המידות, כל אחיזת שמהם יקודות

 של בהרע הרשעים כל נאחזין ששם
 מצות קדושת ידי ועל המידות,

 יסודות הד׳ לשורש זוכין ציצית
 הוי״ה, אותיות ד׳ שהם שבקדושה,
 ועי״ז יסודות, מהד' הרע ומפרידין
 כמבואר ארץ, עדי הרשעים משפילין

 מה בחינת וזה הנ״ל. במאמר שם
 כדי הציצית, של החוטין שמפרידין

 כל אוון׳, פועלי כל ׳יתפרדו שעי״ז
 הד׳ של בהרע הנאחזים הרשעים
 איש עשיו בחינת שהם יסודות,

 רז״ל שאמרו וזהו שס. כמ״ש שעיר,
 צוציתא ׳כי לפורדן שצריך מג) (מנחוח

 של ׳כשערות רש״י ופירש דארמאי׳,
 בחינת הס הציצית כי וכו״, נכריס

 שעיר איש עשיו ומכניעין שערות,
 ׳כטלית שיער׳, כאדרת ׳כולו שהוא
 ע״י כן ועל שס, כמ״ש וכו"

 צוציתא כי הציצית שמפרידין
 איש עשיו אחיזת מפרידין דארמאי,

 כנ׳׳ל, בשערות שאחיזתו שעיר,
 ע״י כי הרשעיס, כל אחיזת שמשם

 ונופליס, הרשעיס נפרדין הציצית
 אויביך הנה ׳כי צג) (פהליס בבחינת

 אוון', פועלי כל יתפרדו יאבדו
 ארץ', עדי רשעים ׳משפיל בבחינת

וכו'. ארמ׳׳ע תיבות ראשי

 שהראה היינו מדבר, מתי לד ואחוי תא
בצדיקים, דבקים שאינם הרשעים לו

 לא מדבר כי מדבר. מתי נקראין והם
), (יגמוח בו מנשבת צפונית רוח היתה עג.

 נשבה, לא הכי משום אימא. ואינעיס נוגה. לאור ראויין היו ולא העגל, ממעשה היו. מזופים משום אימא אינעיס עליהם. חמה זרחה ולא
 הואי רצון עת הלילה דחצות וכיוון היא. מילסא רצון עם ליכנס. יכולה חמה היתה ולא מקיפין, שהיו כבוד ענני ניבדרו דלא היכי כי

 תלוי כינור לדוד, סימן היה וזה הלילה. כחצי נו מנשנת אין צפונית שרוח יום לך ואין צפונית, לרוח רצון עת נמי הואי בכורות, למנת
 הנא דנקט והאי ניעור. והוא מאליו ומנגן נו מנשבת צפונית רוח לילה, חצות שהגיע כיוון צפון, כלפי ונקנע ממיטתו למעלה לו

הוא. רצון דעת משום לילה, נחצות להו נשנה נימים, להו נשנה ולא היו דנזופים שנה ארנעים אותן שאפילו לך, לומר שנה, ארנעים

אי לו ה מי מ כ ח

ת לאחוז פו כנ  ע״ב): (לב בשבת איתא ציצית מצות מעלת בענין עוד הארץ. ב
 שני לו ומשמשין זוכה בציצית הזהיר כל לקיש, ריש אמר

 ההמה בימים צבאות ה׳ אמר ׳כה שנאמר עבדים, מאות ושמונה אלפים
 יהודי איש בכנף והתזיקו הגוים לשנות מכל אנשים עשרה יתזיקו אשר

ממש דאי וגר. איש בכנף (שס): המהרש״א וביאר וגו״. עמכם נלכה מר לא

ערכים
וכינויים

מדבר מתי
 פגם בחי׳ זה מדבר מתי

 מדבר מתי עיקר כי הרצון,
 ערב (ליקו׳׳ההעגל מחטא היו

לט). ג,

 זה נמנה׳ פושעים יואת
 מדבר מתי עם שנמנה משה,
יד.). (סוטה

 חטא מתי מדבר(הם מתי
 כל דתניא, המרגלים),

 במדבר, שהיו שנה ארבעים
 היה באב תשעה ערב בכל

 צאו ואומר, יוצא הכרוז
 ואחד אחד כל והיה לחפור,

 בו, וישן קבר, לו וחופר יוצא
 שיחפור, קודם ימות שמא

 וקורא יוצא הכרוז ולמחר
 המתים, מן חיים ייבדלו

 היה חיים נפש בו שהיה וכל
 היו שנה וכל ויוצא, עומד
 ארבעים ובשנת כן, עושין

 עמדו ולמחר עשו, שנה
 כך שראו וכיון חיים, כולן

 טעינו שמא ואמרו, תמהו
 ושכבו חזרו החודש, בחשבון

 ליל עד בלילות בקבריהן
 וכיוון באב, עשר חמישה

 הלבנה שנתמלאה שראו
 אחד מת ולא עשר, בחמישה

 חודש שחשבון ידעו מהם
 שנה ארבעים וכבר מכוון,

 קבעו נשלמו, גזירה של
 יום היום לאותו הדור אותו
ל:). תענית (רש״יטוב

 לארז, בחוצה משה מת
 מדבר, מתי משום שהוא

 (אוה׳׳ח לעוה״ב להביאם

כה). ג, דברים

 שבע שיתזיקו אפשר שאי דבר הוא וגו׳, לאמר יהודי איש בכנף שיתזיקו
 אתד כנף בשביל כמו ׳בכנף׳ דרשו כן ועל אתד, איש בכנף אנשים מאות

 משמשין. כולם לו להיות יהודי באיש בו יתזיקו בו, שהיו ציצית של
 כההוא מעבירה, ולהגין המצוות לכל זכר שהוא לפי זו, מצוה ומעלת

מד). (מנחות התכלת דפרק עובדא



חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלעד

ם ה י י ח  ׳ומיהו שנאמר חיים, נקראו שנמיממן צדיקים, אלו ^יממו', יודעים החיים ׳ני ע״א): (יח נכרכות כדאיפא מתים. קרואים ב
 שנאמר מתים, קרויין שגחייהן רשעים, אלו מאומה', יודעים אינם ׳והמתים (...) מקנצאל׳. פעלים רג חי איש גן יהוידע גן

 ׳המת׳ אלא הוא, חי המת׳, יומת עדים שלושה פי על או עדים שניים פי ׳על מהנא אימא געית ואי ישראל׳. נשיא רשע חלל ׳ואתה
׳אינם ורשעים העגירה, מן ידיהם ומושכים המיתה יום ליגם אל נותנים שןמתו׳, ׳יודעים ומאי צדיקים. אלו (שם): ופירש״י מעיקרא.

עצמם שעושים מאומה׳, יודעים

 שהיא דקדושה, החיים רוח בחינת היינו
 בכנור מנשבת שהיתה צפונית, רוח בחינת

 דבקים שאינם הללו והרשעים כנ״ל. דוד של
 והם דקדושה, הרוח להם ואין בצדיקים,

 מהיכן לו והראה מתים, קרואים בחייהם
 שהראה וזהו החםרון. שלימות להם מגיע

 ר״ש פירש כמבפמי, דמו דהוו לו,
 הרב שהוא אדמוני, עשו בחינת יין. כשתויי

החםרון. להשלים שלהם, חיים הרוח הרשעים מקבלין משם אשר דקליפה,
שעה, חיי רק נצחיים, גחיים חפצים

 דמי. כמת למות העומד כל כי ממים, קרויים שחייהם מט), (מהליס ירצו׳ גפיהם ש׳אחרימם אף ליגם, על ^מים ואינם
ע כדמצינו אדום, הוא יין וסמס אדמוני. עשו כחיי יין כשתויי  יתאדם׳ כי יין חרא ׳אל דכמיג מאי יצחק, רני אמר ע״א): כסנהדרין(

יץ. סיא אל ופירש״י(שס): הנא. לעולם פניהם ומלנין הזה נעולם רשעים של פניהם שמאדים יין, חרא אל כג), (משלי
אחריו. לימשך עיניך מימן אל כלומר

וכפנ מתים. קרואים בחייהם
 הכשר (יו״ד נליקו״ה

 כל שורש עיקר ני יד); ד, כלים
 שהוא מח מומאח הוא המומאוח

 עיקר כי המומאה, אנוח אני
 הרוח השמלקוח ע״י הוא הטומאה

חי׳ הוא שאז דקדושה, חיים  ננ
 נחייהם 'רשעים נחינח כנ״ל, מימה

מחים'. קרויים

המתרגם

 יין והוסיפו הגבירו ״
 שיאמרו כדי לצעירים,

ה  (המשך דבר. איז

צילקוה״נ).

 רשע. סלל וחוטאים. יודעים, כאינם

 בימי ועדיין אומר, הוא צדקיהו על
 ׳חלל׳. וקורהו היה, חי יחזקאל

 יעקב העין שעל יעקב בעיון בזה וביאר

 קרויים שבמיססן צדיקים אלו (שם):
 חיים הוא החיים עיקר כי סיים.

 הזה, עולם של שעה חיי ולא נצחיים
 אל יחן ׳והחי שימוחו, שיודעים ולפי
 עובדים לכך מיחה, של דברים לבו׳
 חיים להם ויהי ליבם, בכל ה׳ אח

שאין הרשעים כן שאין מה נצחיים.

הנח?* ייליקוט
ד י י ח ם ם1ב אי ם. קרו  החיות עיקר כ): ה, תפילין (או״ח בליקו״ה וכתב מתי

 מושיף וכשאינו חייך׳. הוא ׳כי יתברך, הבורא עבודת הוא
 שבעים כל יעלו אס יודע ומי ימים, קצר הוא יוס בכל ודעת קדושה
 התורה את מקיימין שאינם גמורים הרשעים כן ועל אחד. ליום שנותיו
 שאינם מאחר ממש, מתים הס בוודאי כי מתים, בחייהם נקראים לגמרי,

 חייך׳. הוא ׳כי כמ״ש באמת, החיים עיקר שהיא התורה את מקיימין
 מעט כפי אס כי חייו בימי נמנה אינו קצת, ה׳ את שעובד מי ואפילו

 חיותו שכל להיות יכול כן ועל בחייו, לעשות שזכה טובים ומעשים העבודה
אחד. יוס אס כי יעלה לא

י י ו ת ש שו בחיי יין ל  בליקו״ה כדכתב בקדושה יין ישנו וזלע״ז אדמוני. ע
 רוח בבחינת הוא דקדושה היין כא): ג, לגב״ת שלית העושה (תו״מ

 בחינת שזהו מאליו, מנגן היה ידה שעל דוד של בכינור המנשבת צפונית
 רוח כי היין׳. על אלא שיר אומרים ׳אין כי והניגון, השיר כל שמשם יין,

 בני כל של חיות שהס הנפשות, שורש שהם קדושות מגבורות נמשך צפונית
 כשהוא היין כן ועל גבורות. בחינת ג״כ שהוא יין בחינת וזה אדס,

 ממתיקין דייקא ידו על בפורים, בפרט טוב, ויום בשבת כגון בקדושה,
 בחינת אדמוני, עשיו בחינת שהוא דקליפה הרב ומבטלין בשורשן הדינים

 ד׳ באות לעיל הנשל(ת): שעשועי צקוק בזה, עוד ומצינו דמבשמי׳. כמאן ׳ודמי
 ׳כשהמלך ופירש״י חיים׳, מלך פני באור יכפרנה חכס ׳ואיש הפש׳ הובא
 ואפש״ל לחיים׳, לו היא ושוחקות, צהובות פנים ומראה למי, פניו מאיר

 ׳שהיו הרשב״ס ופירש עליו, קאי יין׳ ש׳כשתויי עשיו גבי זה, לעומת שזה
יין׳. כשתויי צהובות בפנים שוכבין

י י ו ת ש שו בחיי יין ל  כל ד): ג, נסך יין (יו״ד בליקו״ה וכתב אדמוני. ע
 שמתגברין גידין שבשש״ה הדמים מחמימות באין העבירות

 כי העכו״ס, בו שנגע יין לשתות שאשור שכן ומכל המשכר, היין ע״י
 בחינת שהס עכו״ס השבעים אחיזת עליו נמשך ביין נוגע כשהעכו״ס תיכף
 ׳אל בחינת היין, פגס בחינת שהוא אדמוני עשיו בחינת שבדמיס, הרע
 העבירות כל ח״ו באין שמשם דם׳, ׳שאחריתו יתאדם׳, כי יין תרא

 שהוא היין, ע״י לדעת זוכה ובקדושה שבעים, בגימטריא יין כי שבתורה,
 היכי כי אדרדקא, חמרא ׳אגבריה“ בחינת לתורה, פנים שבעים בחינת

 בקדושה, שלא כששותה אבל שוד׳, יצא יין ׳נכנש כי לת). (סנהדרין דלימרו׳
 אומות, השבעים של הרע בו נאחז העכו״ס, בו שנגע יין שכן וכל שכן מכל

 שוכח שעי״ז הדמים, שמחמם יין בחינת שזהו הדמים, ברתיחת שאחיזתם
 ׳כי בחינת וזה ח״ו. העבירות כל לידי לבוא ויכול משה של האזהרות כל

 ארץ רשעי כל ישתו ימצו קמריה אך וכו׳, מבוך מלא חמר ויין ה׳ ביד כוש
 בחינת פגום, יין בחינת יין, שמרי בבחינת הוא הרשעים כל פגס כי וכו״.
 כל בפורענות הנאמר התרעלה כוש בחינת וזה כנ״ל. הדמים רתיחת פגס

 כל ומשם רשעותם כל משס פגום, יין מבחינת משס כי והרשעים, העכו״ס
 כמו יין, בשס נקרא השכר קיבול עיקר בקדושה ולהיפך כנ״ל, עונשם
 בראשית ימי מששת בענביו המשומר ליין יזכו שהצדיקים רז״ל שאמרו
 מנת ׳ה׳ בחינת רויה׳, ׳כושי בחינת וכו״, ישועות ׳כוש בחינת שזהו וכנ״ל,
 הניתן ברכה של כוש בבחינת שהוא דוד, בחינת שהוא וכו״, וכושי חלקי

והשמחה. והניגון השיר עיקר שמשם בימין, נכלל שמאל כי בימין,
קשה, קצת וכו׳. אבלים לנסם אלא הזה, בעולם פירוש, כעולם. יין נכרא

 לא ׳עין עומדין אין בפרק כדאמרינן ליין, נמשל הבא לעולם צדיקים של ששכרן לפי ונראה אבלים׳. לנחם אלא יין נברא ׳לא שתמא קאמר לא אמאי
 אלקיס׳ עשה זה לעמת זה את ׳גס רוחני, ליין נמשל מצוות של רוחני דשכר וכיוון בראשית׳, ימי מששת בענביו המשומר יין ׳זה זולתך׳, אלקיס ראתה
 של יין לאפוקי הזה׳, בעולם יין נברא ׳לא דנקט והיינו הבא, העולם מן להאבידן כדי גשמי, ביין שעושין, מצוות מעט שכר הזה בעולם לרשעים לשלם
 לאהביו, והחשד הברית שמר הנאמן האל אלקיך ה׳ כי ׳וידעת ז) (דברים ואתחנן פרשת בשוף דכתיב הוא דהדא ונראה לצדיקים. המשומר הבא עולם

 אבל לאהביו׳, והחשד הברית ׳שמר שאמר וזהו המשומר, ביין הבא לעולם שכרן את לצדיקים משלם יתברך שהוא רמז להאבידו׳, פניו אל לש^איו ומשלם
כדי פניהן שמאדים ליין רמז פניו׳, אל לשנאיו ׳ומשלם שאמר וזהו בשמוך, כדאמר פניהם בו שמאדים גשמי ביין הזה בעולם שכרן משלם לרשעים

חכמה מיליואי
ם ה י י ח ם מ אי ם. קרו הוא, הענין נח): (פ׳ רשב״י מאמרי בשער וביאר מתי

 בגהינוס נשמתו מוריד הוא חוטא הוא כאשר הרשע כי
 מוריד חוטא ובהיותו בקרבו, נשמתו נופחה יצירתו בעת כי בחיים, בהיותו
 יורדת עוונותיו בחינת וכפי בגהינוס, ונשקעת מרגלותיו דרך נשמתו
 גמר גמור, רשע היה וכאשר מת, קרוי בחייו ולכן מדרגות, כך נשמתו
 בחיים שהוא אותו רואים אנו והרי תאמר, ואס בגהינוס. נשמתו להפיל

 נכתב הרשע כי בגמרא שאמרו מה על שהקשו כמו מת, נקרא הוא ואיך
 התשובה אבל חי. שהוא אותו רואים אנו והרי השנה, בראש למיתה ונחתם

 נכנשת היא התחתונה באדם, יש נשמה בחינות שתי כי הנזכר, עס היא
 שאמר כמו ראשו, על מקיף צלס בבחינת נשארת והעליונה בפנימיותו,

 ויורדת חוטא שהוא ובעת כנודע. איש׳ יתהלך בצלם ׳אך למ) (תהליס הכתוב
 בפנימיותו נכנשת כך גהינוס, תוך אל ממנה התחתונה מדריגה נשמתו

 הבחינות וכפי ׳צלס׳, הנקראת העליונה נשמתו של התחתונה המדריגה
 מנשמתו יורדות מדריגות בחינות כך בגהינוס התחתונה נשמתו שיורדת

 מתוכו לצאת התחתונה גמרה וכאשר להחיותו, גופו תוך אל העליונה
 ונשאר ממש, בגופו ליכנש העליונה נשמתו גס נגמרה בגהינוס, ולרדת
 יירד ההוא הצלם גס עוד, לחטוא יושיף עוד ואס ראשו. על צלס בלתי
 גס ואז שחוטא, הגדר כפי מדריגה אחר מדריגה לגהינוס, מטה מטה
 אמר עליו אז גהינוס, אל מרגלותיו דרך ולצאת לרדת נגמר ההוא הצלם

 כן גס נאמר ועליו כו״, מבדלים היו עונתיכס אס ׳כי נע) (ישעיה הכתוב
 לגהינוס, ירדו נכרתו תמו נשמתו בחינות כל כי ההיא׳, הנפש ׳ונכרתה
 הצדיקים, ואמנם למעלה. שורש להם נשאר ולא מלמעלה אחיזתם ונפשקה
 ראשו על צל עומדת העליונה ונשמתם גופם, תוך שוכנת התחתונה נשמתם

 נשמתו אל ומריקה תמיד מלמעלה חיים לו שואבת ומשם מקיף, אור בשוד
 העליונה היא דאתי, בעלמא חד רוחין, תרין תמיד לו ויש בתוכו, אשר

 ולמטה, החזה מן דין, בעלמא לתתא וחד החזה, מן למעלה בשיתוס שהוא
 שוד וזהו הזה, עולם הנקרא מלכות, הנקבה, בנין שס אשר הנגלה במקום

 האותיות, (שער בשל״ה זה בענין מצינו ועוד שמואל׳. ׳שמואל משה׳, ׳משה
 מתים׳. קרויים בחייהן אפילו ורשעים חיים, נקראים ׳צדיקים תשוקה):
 לחיי ודביקות חיות היום זה קנה אז ביום, טובה פעולה נע^ה אס והענין,

 אזי רעה, פעולה וכשעשה החיים, את קנה ואז בטוב, בחר כי הנצחיות,
 קנה לא אזי רע, ולא טוב לא בטל, יושב ואפילו המעשה, בשורש נתדבק
 עושה אין שנים כמה ולפעמים הבל, חייהם ימי הרשעים והנה חיות.
 והצדיק הס. מתים וכולם הבלים הבל מושיפיס השנים אלו כל נמצא טוב,

 זמן כל הצדיק נמצא חיות, בו לקנות ויום יוס כל על מדקדק להיפך,
 ויום. יוס בכל חיות ומושיף פעלים׳ רב חי ׳איש הוא חי שהוא
שו בחיי יין כשתויי ני ע מו ד שר וכוי א שם א ם. מקבליץ מ שעי הר

ע״א), (ע בסנהדרין הגמ׳ דברי הובאו וכו״ יין ׳כשתויי ד״ה במקו״ת
 אבלים לנחם אלא בעולם יין נברא לא חנן, רב אמר בגמרא: שס איתא ועוד

 ופירש״י נפש׳. למרי ויין לאובד שכר ׳תנו שנאמר לרשעים, שכר ולשלם
 מצוה שכר בו ומקבלין הזה בעולם בו שמתעדנין לרשעים. שכר לשלם (שס):

 גסש. למרי לו. והולך שנטרד רשע היינו לאובד. הזה. בעולם שעושין
לא וז״ל: היין, סוד גבי זו גמ׳ ביאר (שס) פייס ובתורת צערייהו. לפכוחי לאבלים,



עהנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ל ם ב י  וגמול לעפ״ל ישראל גשקווח מדגר זה מקרא כושלות. כ

(לה, כישעיה כפיכ ג׳). אופ דיליה׳(לעיל ׳גני כנפי׳ הרשעים

 לג לנמהרי אמרו אמצו: כאלות וכרכים רפוס ידים מזקו ג-ד):
 ינוא הוא אלקיס ןמול ינוא נרןס אלאיכס ה3ה מיראו אל זקו1ר

 סזקו. (שס): המצו״ד ופירש ויאעכס:
 ׳חזקו הנכיאיס אל ה' מאמר הוא

ו5 ר״ל הרפוח', ידים ר  הגאולה |
 מן ומפייאש רפוח שידיו למי

ם. הגאולה.  שכרכיו מי אח וניני
 וסזקו אמצו. ליפול, ומטוח כורעות
 ממאווח שלינס לאלה .3ל לגמסיי

 על ומצטערים הגאולה מהירות
ם חזקו להם, אמרו איחורה,  לנננ

 עוד. פנוא לא פן לחשוב תיראו ואל
 לנקום ינוא אלקינם נאמח הנה.

 הראוי גמול ולשלם עמו נקמת
 ואז המשפט, מידת לפי לאלקים

 נויק״ר ואיפא ויושיעכם. הוא יבוא

 ידים ׳חזקו אמר, יודן ר׳ ה): (יט,
 כאילו נראין שהן ידיים רפות',
 שהן אמצו', כשלוח ׳ונרכןם רפות,

 כושלות. כאילו נראות
ר ח ו ס א ו  הרופ הן הרוח. כחיי הו

סוננ מקיף כנפי׳ היא  ו
 והן זו), נאופ לעיל כמאמר (כגזכר
 כדמצינו תוננ, הולך כנפי׳ השופר

 אפי גני לד) מנ, (נראשיפ דפירש״י

 וכל חשונכו, סהסרו. האיז ואה יושף:
שם על ו׳שחורה׳ ׳שוחרים׳ לשון

ם י כ ר  חוזק עיקר ינ): ה, גזילה (פו״מ נליקו״ה וניאר כושלות. כ
רגלי', סלע על ׳דקם כמ״ש רגליו, על הוא האדם

 הרגלין, נפגמו הראשון אדם חטא ידי ועל כאיילות', רגלי 'משוה
מוות', יורדוח 'רגליה נחינח דמומא, סטרא אחיזח עיקר ששם

 פניהם ר״ש פירש אפרקיד, וגנו וזהו
 כנ״ל, הרוח בחינת זה פניהם, למעלה,

 הרוח כי למעלה, והיינו וכר. פניהם הכרת
 עולה אשר ער שעה, לפי גרול שלהם

 צורריו כל בחינת כנ״ל, למעלה הצלחתם
 דחד כירכיה גכה והוה כנ״ל. בהם יפיח

 ההצלחה גורל על מורה זה מינייהו,
 נקרא ההצלחה, הערר כי הרשעים. של

 בירכיה, וגבה ל?), (ישעיה כושלות ברכים
 תותיה טייעא ועייל ההצלחה. רום היינו

 כמו טייעא, שנקרא הצריק היינו כירכיה,
 ישמעאל. סוחר מקום, בכל ר״ש שפירש
 א) (קהלפ כמ״ש הרוח, בחינת הוא וםוחר
 הצריק והיינו הרוח. הולך םובב סובב

 סוחר וזהו מהקרושה. הרוח שמקבל
 ה׳ שמע כי טס (ניאשיפ שם על ישמעאל,

 האנחות כל שומע הצריק כי עניך. אל
 חיים תוצאות ממנו כי בו, הרבקים של
בו רוח אשר איש הוא כי אחר, לכל

 כושלות'. 'כרכים נחיגח שהוא
ו ה ז חר ו שמעאל. סו  ואיפא י

זה, נענין ג״כ ד) (ט, נליקו״מ

 זה ישמעאל, סוחר טייעא, וז״ל:
 כל כלול שהוא הדור, צדיק כחינח

 כחינת זה ותפילות כמשיח. התפילות
 טז) (נראשיפ כמ״ש ישמעאל, סוחר

 ותרגומו ענייך', אל ה' שמע 'כי
צלותיך׳. ה׳ 'קכיל

ר ח ו  נליקו״ה וכפנ ישמעאל. ס
 הס ציצית ד): ציציפ (או״פ

 אנחה, ע״י הנמשך הרוח כחינת
 שהוא טייעא', 'ההוא נתינת שזהו
 ה' שמע 'כי נתינת ישמעאל, סוחר

 הרוח תוצאות שממנו ענייך', אל
 שזהו ציצית, ד' נחינת החיים,

בא) (קהלפ נחינת סוחר, נתינת נ סו ' 
נ נ  כן ועל ונו". הרוח הולך סו

 כעטיפת בציצית להתעטף צריכין
 הס ציצית כי דייקא, הישמעאלים

 נתינת שהוא חיים, הרוח כנתינת
כנ״ל. ישמעאל סוחר

גמלא, רכיכ כי כנ״ל.
כנ״ל. חםר רב בחינת זה חםר, איש נפשו גומל יא) (משלי בחינת

פרקממיא. אסר וסובבים שמסזריס
 כי ישמעאל קמו וקראת בן וילדס הרה הנןו ה׳ מלאןו לה ויאמר שרה: מפני הגר כשברחה יא) (מז, בבראשית כדכתיב עניך. אל הי שמע כי

 דוד, לבית נולד בן ׳הנה כדרך ישמעאל, שמו שיהיה להגר המלאך הודיע ישמעאל. שמו וקראם הרמב״ן(שם): ופירש עניך: אל ה׳ שמע
אשמו׳ יאשיהו ״ מ  ויעננו. אל שישמע כן, שמו קרא מעצמו ואברהם עוניה, אל אלקים שמע כי ותזכור כן תקראנו שהיא לה ואמר יג), (

ת ממנו כי או צ  יותר משמר. מכל המצו״ד(שם): ופירש חיים: תוצאות ממנו כי לבך נצר מקמר מכל כג): במשלי(ד, מלשה״כ והוא חיים. תו
 את המאבד בדבר בו תתשוב ואיך הלב, מן באה חיים תוצאות עיקר כי בעוון, מלתשוב ליבך שמור משמרם שאתה הדברים מכל

 על רז״ל שאמרו וזה כולם, תוצאות ממנו כי במשה, נכללין כולם ה״ל: בהצדיק, כלולות ישראל שנשמות א) לב, בע״ח(שער גס ומצינו החיים.
שלו. ניצוצין כולם כי ישראל, כל כנגד משה שקול עמו׳, ולישראל למשה אלקים עשה אשר ׳כל פסוק

ל מ ו  לקרוביו טובה גומל נפשו. גמל ופירש״י(שס): אכזרי: שארו ועכר חקד איש נפשו גמל יז): (יא, במשלי כדכתיב חסד. איש נפשו ג
 עשרה העבד ׳ויקח עהפ׳׳ש י) כד, (בראשית עה״ת בש״ך ומצינו קרוביו. את עוכר הוא והאכזרי אכזרי. שארו ועכר חסיד. שהוא איש

׳מגמלי אמר ולזה גמול, לתשלום מצפה שהוא לרמוז אחרת, בהמה ולא גמלים לקח ח״ל: חסד׳, ׳גומל לבתי׳ רומז ש׳גמל׳ גמלים׳,
אדוניו. של חסדים מגמילות אדניו׳,

חכמה מיליואי
 גשמי, או רוחני או הוא, יין מצוות דשכר וכיוון הבא. העולם מן להאבידן

 בסמוך, כדאמר יין גבי ו״וין עשרה שלוש משפר שנאמרו מה דהיינו נראה
 רבי גבי כדאשכחן עשר, שלושה במספר נכלל הבא עולם של ששכר לפי

 שמעון רבי וגבי דכיא׳, אפרשמונא דמשכי נהרי ׳תלישר פדת בן אליעזר
 ליה ד׳אחוו אבהו ורבי פיזא׳, תכתכא עשר אתלת יתיב ׳דהווי יוחאי בן

 שרה, חיי פרשת שוף רבה בבראשית כדאיתא אפרסמון׳ נהרי עשר תלת
 והרשעים רחמים, של מידות עשרה שלוש ומשפר אהב״ה כמנין והיינו

 שלוש ומהפכין גשמי יין בתענוג העובר בעולם העומד עולם שמחליפין
 הבא לעולם לרעה טובתן להן נהפך לכך לרוגז, רחמים של מידות עשרה

 שכר מקבלין שהצדיקים עשר, שלושה במספר עונש בו שמקבלין בגיהנוס,
 ׳תנו לדבר רמז ו״וי. פעמים עשרה שלוש טעם וזהו עשר, שלושה במספר

 עונש מקבל השכר ידי שעל עשר, שלושה בגימטריא ׳אובד׳ לאובד׳, שכר
 הן במאמר, בחינות למספר אף יפה מקושרים והדברים עשר. שלושה במספר ואבדן

 הנזכר פניו׳ אל לשונאיו ׳ומשלס לענין הן ז', באות לעיל הנזכר ראתה׳ לא ׳עין לענין
ח׳. ובאות ד׳ באות לעיל הנזכר מידות י״ג סוד לענין והן ג׳, באות לעיל

שו גומל בחיי גמלא רכיב כי פ ש נ  וישב): אלימלך(פ׳ בנועס ומובא חסד. אי
 וניצל עליו נגזר מיתה בחלוס, גמל ׳הרואה נו) (ברכות בגמרא איתא

 ירמז בחלום הגמל ראיית באמת למה לשבח טעם ליתן יש ולכאורה ממנה׳.
 לשון הוא וגמל גמל, הוא טמאה במרכבה דהנה ונראה, ממיתה. הצלה על

 הגמל כת משבר הוא חשד גמילת שע״י והיינו חשד, גמילת דהיינו ׳גומל׳,
 שע״י לו רמזו רמז גמל, בחלום לו שמראין וזה טמאה, המרכבה של

ממיתה. וניצל אחרא משטרא הגמל כת משבר הוא חשד גמילת

ערכים
וכינויים

ברכיים
 כושלות/ ׳ברכים בחיי
 ע״י כי רגלי/ ׳נטוי בחי׳
 חיזוק שהיא האמונה, פגם

 הרגלי[ נכשלין עי״ז הרגלין.
 רגליו על לקום יכול ואינו

ב). ב, ערב (ליקו״ה

 על הוא האדם חוזק עיקר
 םלע על ׳ויקם כמ״ש רגליו,
 כאילות׳, רגלי ׳משוה רגלי׳,
 הראשון אדם חטא וע״י

 עיקר ששם הרגלין, נפגמו
 בחי׳ דמותא, םטרא אחיזת
 שהוא מות׳, ירדות ׳רגליה

 כושלות׳ ׳ברכים בחי׳
יב). ה, גזילה (ליקו״ה

 ברכיים, לשון ברכות נקרא
 הם והברכות ברכיים ואלו

א). כה, (ע״חצדיק בראש

הכרעיים הם ברכיים
ד). מז, יחזקאל (מצו״צ

ישמעאל סוחר
 זה ישמעאל, םוחר טייעא,

 כלול שהוא הדור, צדיק בחי׳
 (ליקו״מ כמשיח התפילות כל

ד). ט,

 בעל םוחר הוא הטייעא
 העולם בעםקי ומתן משא

מא). השם (גבורות

 מםבב הוא ישמעאל סוחר
 ומתן למשא מקום בכל
 אליו, הדברים לקנות שלו
 המשיג, הכח נקרא וכן
 ומתן משא בעל שהוא לפי

 שיקנה עד חכמה, בדברי
 אליו בחוז שהם הדברים

ב״ב). אגדות (חידושי

 וזה ׳טעייא׳, השכל קרא
 על החוקר הוא השכל כי

 בעולם ומשוטט הדברים
 בדברים ואף ולרחבו, לארכו

 ועומד חוקר הוא הנבדלים
 הטעייא, ענין וזהו עליהם,

 םוחר הוא הטעייא כי
 סוחר שהוא ישמעאל,

 לארכה הארז כל ומסבב
 הסחורה, וקונה ולרחבה

 הסוחר שקונה מה ונקרא
 הוא השכלי כך ׳לקח׳,
 קניין והם המושכלות שקונה

 החכמה על נאמר ולכך שלו,
 נתתי טוב לקח ׳כי ד) (משלי
 תעזבו׳ אל תורתי לכם,

יח). ישראל (תפארת

הנחל• יליקוט
ע צדיק1ד מ ת כל שו חו אנ ם של ה קי  בשיהר״ן(קפח-קפמ): וכתב בו. הדב

צערו, לו ומשפרין לאחד פדיון מביאין אס בעיני שפליאה אמר,
 בעצמו החולה כמו והייסורין הצער מרגיש כשאינו וכיוצא, מחולה כגון
 לפניו כשבאין והייסורין הצער מרגיש שהוא הוא, מדבריו והיוצא וכו׳,

 כמה מפיו נשמע וכן ממש, בעצמו החולה כמו וכיוצא, החולה על שיתפלל
 צער מרגיש שאהיה יתברך מאיתו מבקש הייתי בתחילה ואמר, פעמים.
 הייתי ולא צערו לי ושיפר בא אחד היה לפעמים כי ישראל, של וייסורין

 כשאחד עכשיו ישראל, של צערו שארגיש מתפלל והייתי הצער, מרגיש
 ממני נוטפין וממש ממנו, יותר הצער בעצמי מרגיש אני צערו לי משפר

 מחשבות לחשוב יכול הוא כי ממנו, יותר מרגיש שאני הצער מגודל הדמים
 מאנשיו לאחד ואמר כנ״ל. מאוד מרגיש אני אבל הצער, ולשכוח אחרות
מכס, אחד לשכוח אפשר איך ואמר, ענה אותו, ישכח שלא אותו שביקש

מוטל ז״ל נכדו היה אחת פעם בליבי. מקום אצלי לו יש ואחד אחד כל הלא
 לפני קובל והיה ליצלן, רחמנא שחורות) (אבעבועות הפאקין מחולי ערש על

צערו לפני ומשפר הולך והיה (...) מאוד. מזה גדול צער לו שיש מאוד
יהיה בעצמו שהוא רוצה שהוא ואמר כנ״ל, חולה שנכדו מזה לו שיש הגדול
 (שקורין התינוק גניחות כל מרגיש שהוא ואמר הנ״ל, התינוק בעד חולה

 כשאדם שגס לטובה, לי ייחשב זאת אך אמר, אח״כ וכו׳. בליבו קרעכצין)
 לי יש עליו, להתפלל מבקש או פדיון לי ומביא ביתו בתוך חולה לו יש אחר

 מתרחק מקורב שהיה מאנשינו כשאחד גס הנ״ל. ככל ממש כזה צער כן גס
 מאחד אז ושיפר הנ״ל. ככל בליבי ממש כזה צער לי יש ושלום, חש עצמו

הנ״ל. צער כל ממנו לו שיש ואמר הימים, באותן שנתרחק

ותושיה עצה
ק די צ  כל שומע ה
 הדבוקים של האנחות

 תוצאות ממנו כי בו,
 הוא כי אחד, לכל חיים
 כמו בו׳, דוח אשד ׳איש

 ׳שיודע חז״ל שאמדו
 כל של דוחו ננד להלוך

 וממשיך ואחד׳, אחד
 של חיים הדוח ומשלים

 (קיצור ואחד אחד כל

ט). ח, ליקו״ט



ערכים
וכינויים

 / דתכלתא קרנא
תכלת

 בתורה האמורה תכלת
 הצבוע הצמר היא מקום בכל

 היא וזו שבכחול, כפתוך
 לעין הנראית הרקיע דמות

דרקיע של בטוהרו השמש  (י

א). ב, ציצית החזקה

 למידה רומז התכלת חוט
 בכל שהיא הכל, הכוללת

 גם הכל. תכלית והיא
 כי המראות, תכלית הגוון

 כגוון כולם ייראו בריחוקם
 תכלת נקרא ולפיכך ההוא,
לח). טו, במדבר (רמב״ן

 ירוק, צבע הוא תכלת
 (מרדכילכרישין קצת דומיא

יט). ברכות

 צמר של חוט הוא התכלת
 דג שהוא חילזון, בדם צבוע

 ודמו הים, לעין עינו שדומה
 המלח ובים כדיו, שחור

 במדבר בחיי (רבינו מצוי הוא

לח). טו,

 דין התכלת גוון כי דע,
 הרבתה והתורה הוא, קדוש

 מקום בכל בו להשתמש
 החיצונים להגביל שהוצרכנו

 הקודש אל ייכנםו שלא
 וכליו המשכן כגון פנימה,
 משא שכל המםעות, בשעת

 תכלת, מכוםה היה קהת בני
 גדול כהן של זהב בבגדי וכן

 תכלת׳, ׳כליל המעיל היה
 ישימו ולא בו שישמחו כדי
 במצות וכן רעה, עין בו

 ציצת על ׳ונתנו כתיב ציצית
 מפני תכלת׳, פתיל הכנף

 חיצוניות רוחות שהרבה
 צבאות (מאמר לפניו נכנעות

יז). ח״ב, ה׳

 לכםא דומה הוא תכלת
 מלך עליו יושב אשר הכבוד,

 לחוטאים, לשלם המשפט
 יש האדם כי הציצית ומורים

 שהם מצוות, לקבל הכנה בו
 כחוטים, הנמשכים דקות

 שגוזר המלך גזירת והם
 לכםא ומתדמים מצוות, עליו

 על מורה הכםא כי הכבוד,
 גוזר מלך שהוא ית׳, מלכותו
 והאדם האדם, על מצוות

 הכבוד כםא תחת הוא
סוטה). אגדות (חידושי

 וכמו יקר, הוא התכלת
 ומרגליות, טובות שהאבנים

 החשובים דברים שהם
 הים, תולדות הם ביותר,

 תולדות הוא התכלת וכן
 שהרי מזה, ויותר ג״כ, הים

 דומה והים לים, דומה ׳תכלת
 לכםא דומה והרקיע לרקיע,
 בתורה ציווה ולכך הכבוד׳,
 כי בבגד, תכלת לעשות

 ויקר כבוד הוא בעצמו הבגד
ב״ב). אגדות (חידושי האדם

 תכלת ובפרט הציצית
 האדם, כבוד הוא במלבוש,

 המצוה בעלי זוכין ולכך
 הכבוד אל לעוה״ב הזאת

ב״ב). אגדות (חידושיהעליון

 החיצונים, מרחיק זה גוון
 מבינה, מתנוצץ זו דבחינה

 מרחיק הבינה דאור כנודע
תכלת). (קה״י,החיצונים

 מידת על רומז תכלת
 ממוצע התכלת וכן מיצוע,

 םוד וזה והשחור, הלבן בין
שבציצית(שם). תכלת

 המלכות נקרא תכלת
 בםוד התחתון, במציאותה

 מצולות אל המתקרב ים
 ׳תכלת רז״ל אמרו ולכך ים,

 התכלת וגוון לים׳. דומה
 שבה, הדין תוקף בםוד

 וע״כ הקלי׳, אל מתקרבת
 לבד לחלום יפין גוונין ׳כל

תכלת׳(שם). מגוון

הוד(שם). נצח ולבן, תכלת

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלעו

^ ל ג מנו צדיק רשע כ  ז) ג, לגנ״ח שליח העושה (חו"מ ונליקו״ה מ
 שיפור גני זאת ודרש זו, נאוה המנואר הענין אח מוהרנ״ח ניאר

 על סשג עמלק מזרע המן כי פורים. נסינס וזה וז״ל: אשמר, מגילת
 שאז שנים, כמה זה נגלוס שישראל ראה כי לאנדס, היהודים

 העכו״ם של אסרא דשמרא הרוס
 נאמר זה שעל עליהם, מושל

 ממנו', צדיק רשע כנלע ׳מחריש
 כי ככל, נלוס על חנקוק אמר שזה
 מושלים העכו״ם שאז הגלוס כעס

 כאילו ישראל נחשנים ישראל, על
 ושלום חש העכו״ש אומם נלעו
 שלהם, אחרא דשטרא חיים כרוח
 המן ושנר נשעחם, אז גדול שהוא

 ישחמף שהוא ידי על שמו, ימח
 הרשעה, מלכוח שהוא אחשורוש עש

 מכל שכלול עמלק מזרע והוא
 העכו״ם, כל של הרעיש הצינורוח

 ישראל אח לנלוע יוכלו כן ועל
 אח קינץ כן ועל ושלום, חש לגמרי

 כל שהש אחרא, השמרא כוחוח כל
שהש דמשאנומא כמרין העשר

 רוח בחינת הוא רומח, רומחא, וזקין!
 פני על מרחפת אלקים ורוח בחינת מ״ם,

 יום, למ׳ שנתנה התורה ־> היינו המים,
 היה שהצדיק כלומר כנ״ל. חיים הרוח ששם

 ועם כנ״ל, מהתורה שמקבל הרוח בחינת לו
 הצלחת תחת בירכיה, תחות נחית זה כל

 וקא ממנו. צדיק רשע כבלע בחינת הרשע,
 היינו מידיחו, דחד דתכלתא קרנא פסקי

 מארבע מאחד רעה המרה ושבר שפםק
 עצמו, על הרשע והמשיך שהגביר יםודות
 קרנא פםקי וקא חה כנ״ל. שלו הצינור שהוא

הציצית מן אחת שפםק היינו וכו׳, דתכלתא

ה ר ו ת ה ה תנ  נעלמי ט-יא); (ט, נדנריס כדנפיג יום. למי שנ
ה' כרח אשר הנריח לוחח האננים לוחח לקחח ההרה

 אכלמי לא לחש ליילה וארנעים יוש ארנעיש נהר וא'שנ עמכש
 נמן לילה וארנעים יום ארנעים מקץ ויהי (...) שמימי: לי* ומיס

 לחוס האננים לחח שני אח אלי ה׳
ר' (פמ״ו): נפרד״א ואיפא הנריח:
 יום ארנעים אומר קרחה נן יהושע

ניום, נמקרא קורא נהר משה עשה
 ארנעים ולאחר נלילה, נמשנה ושונה

 אל וירד הלוחוח אח לקח יום
 ושנר נממוז עשר נשנעה המחנה

 חוטאי אח והרג הלוחוח, אח
 נמחנה יום ארנעים ועשה ישראל,

 כעפר וכחמו העגל, אח ששרף עד
 והמקין מישראל ע״ז והכריח הארץ,

 אלול ונר״ח נמקומו. ושנט שנט כל
ההרה', אלי ׳עלה הקנ״ה לו אמר
 ׳פשל למשה הקנ״ה וכשאמר (...)

 מחצנ אננים׳, לוחוח שגי לך
אהלו נמוך למשה לו ננרא שנפרינון

יאע״א דפוםמוהרנ״ת:

 לגזול רצה כי וכו', ולאנד להרוג להשמיד וגזר ושלוש, חש לגמרי להאנידש ישראל על להמגנר ורצה נמיקונים, וכמונא מיו עשרח
 חש לגמרי אומש ולנלוע אחרא, דשטרא רוח של הטומאה נרוח עליהש ולהמגנר דקדושה, מהרנ שמקנלים חייש הרוח כל מהם

 כן ועל כנ״ל, רעים הציגורוח מכל כלול שהוא מחמח שלו, הצינור לשנר שלו הרע למוך לירד שיוכל מי נמצא שאין שנר כי ושלום,
 נעוצם אשר ואשמר, מרדכי אח להם ושלח עמו על חמל השי״ח אנל נהיימה. לא כמוהו אשר צרה עח גדולה, שכנה אז הימה נאמח
 וכו". ישלטו אשר הוא 'ונהפוך מהש, ישראל אח והצילו והכניעוש ושינרוש ואחשורוש, המן של הרעים הצינורוח למוך גס ירדו כוחם

 של הרע הצינור למוך לירד הגדול הצדיק שצריך הנ״ל, שוד נחינח זה אחשורוש, המלך אל אשמר שנלקחה ידי על הנש היה כן ועל
 העולם, קיום עיקר שם ודרך המשגל, חאווח הוא הרעוח כל שכולל הרע הצינור ועיקר כנ״ל, שלו רעה המידה שהוא וכו', הרשע

 הוא כי וכו', לנן מאנ לדור מדור החיים רוח שנמשך ההולדה, עיקר ומשם נאיש', רוח עוד קמה ׳ולא כמ״ש רוח, נחינח הוא כי
 הגשמוח כל גמערנו הראשון אדס ומחטא אחרא, דשטרא הרוח אחיזח עיקר שס כי זה, לעומח זה אח אנל עלמין, ח״י צדיק נחיגח
 הצינור ומשנרין שלהם הרוח דרך ועונרין כשיורדין אס כי העולם, נזה גשמה שוס ולהוליד להמשיך אפשר אי כן ועל ורע, מטונ

 של הרעים הצינורוח נכל וענרו ירדו כי לגמרי, הזאח המאוה אח ששינרו אמס הצדיקי נכח והכל משם, הגשמה ומוציאין שלהם,
 ניאוף, מאוח נחינח הוא דקליפה, הרנ של הטומאה רוח שהוא ועמלק, משם. הנשמוח כל להוציא לגמרי אוחס ושינרו אחרא, הסטרא

 זה המלך, לניח אסמר שנלקחה ידי על הנס היה כן על זאח. נחאוה הוא החגנרוחו עיקר וכל כמונא, נדרך׳ קרך ׳אשר כמ״ש
פרעה, לניס שרה לקיחח נחינח וזהו נחיקוניס. שאימא כמו נה, נגע לא כי ולהכניעו, לשנרו שלהם הרע הצינור למוך שירדה נחינח

׳ונכל וכו', המלך נשער יושנ שהיה מרדכי של כוחו עוצם ידי על היה זה וכל לו׳. לרע נאדס האדם שלט אשר ׳עח נחינח שזהו
 שנלקחה ידי על שלהם הרע הצינור שינרו ואסמר, מרדכי של שניהם קדושח כח נעוצס כי אסמר׳, שלום אח לדעח וכו׳ ויום יוס

 וצח זך היה מרדכי כי ארץ, עדי ולהשפילו להכניעו אחרא הסטרא של הרע הצינור למוך הצדיק ירידח נחינח שהוא לנימס, אסמר
עצס שהיא אסמר אח לשמור יכול והיה לגמרי, וזך טהור שהיה דכיא', ׳מרי דרור׳, ׳מר ננחיגח כלל, הרע אחיזח שוס נו היה ולא

כנ״ל. ומשפילו מכניעו אצלו שנלקחה ידי על אדרנא רק זר, נה יגע שלא מעצמיו

הנחל ילקוט
שע כבלע ק ר  יחיד׳ ובן מרב ב׳מעשה בסיפו״מ המובאת הלשון בענין ממנו. צדי

 המעשיות ברמזי מובא עי״ש, אותך׳ בולע אהיה תרצה ׳אס לרב הסוחר שאמר
 מי כי תמוה, לשון הוא אעפ״ה אדם, ני55 רגיל זה לשון כי הגס (ח):
 אס גס אותו יבלע אותו, לבלוע יכול אס ועוד אותו, שיבלעו שירצה הוא
 ואמת, עמוק דבר בזה גס ז״ל רבינו לנו שרימז לומר יש אך ירצה. לא
 לא אס גס כרתו בעל האדס את לבלוע להבע״ד אפשר אי באמת כי

 עד ופיתוייו והשתותיו תתבולותיו ברוב משבב שהוא רק אליו, יתרצה
 ת״ו, ממש אותו לבלוע יכול ואז אתריו, לנטות האדס בלב רצון שמכניש

 שישע רצון לו יהיה שלא הרב בלב תתילה הכניש זה בשיפור שגס כמו
 גס וכמבואר לפניו, הכבוד פתיתות שהוא לו נדמה כי הצדיק, אל בנו

 וממילא צדיק, לאותו שנושע לומר מתבייש היה בהשותר, בפגעו את״כ
 להתגבר בכותו היה בוודאי רצונו, אתר לנטות בדעתו הבע״ד כשהכניש

 רצוני, אתר נמשך רצונך יהיה אס היינו תרצה׳, ׳אס לו רימז וזה עליו,
 ולא דייקא, ממנו׳ צדיק רשע ׳כבלע בבתי׳ אותך׳, בולע ׳אהיה בוודאי

האדס את לבלוע רוצה הוא בוודאי כי רז״ל, שדרשו כמו גמור, צדיק
עיקר כן ועל להמיתו׳. ומבקש לצדיק רשע ׳צופה בבתי׳ ת״ו, לגמרי

 להאדס שיהיה היתכן (כי אליו רצון שוס לו להיות לבלי להתגבר העיצה,
עוזרו הקב״ה כי עליו, יתגבר בוודאי ואז שונאו), אותו שיבלע רצון

פשוק על רז״ל שדרשו כמו בידו׳, יעזבנו לא ׳ה׳ בבתי׳ לו, ומשייע
 ואז דייקא, תבא׳ ׳אל תבא׳, אל חפןאיס יפתוך אס ׳בני הכתוב שאמר מה בתי׳ וזה דייקא. תרצה׳ ׳אס עליו׳, תתגבר תרצה ׳אס בו׳, תמשול ׳ואתה

דייקא. ׳וימאן׳ ׳וימאן׳, הצדיק יושף אצל שנאמר מה בתי׳ וזה עליהס. יתגבר בוודאי
א נ ל א. ק ת תכל  ׳מארבע בבתינת לתתא, מעילא תייס הרות המשכת בתינת הוא ציצית וז״ל: שבציצית, התכלת סוד בענין נא) ד, כליס הכשר (יו״ד בליקו״ה וכתב ד

 ז״ל אדמו״ר שאמר כמו תכלת, בתינת ע״י עיקרו פעס, בכל לתתא מעילא תייס הרות המשכת עיקר כי תכלת, בתינת וזהו הרות׳. בואי רותות
 וכו״, תייס אלקיכס בה׳ הדבקיס ׳ואתס כולא׳, ושצי כולא ׳דאכלי בתינת הוא שתכלת הזהר, בשס מט) סימן בהס׳, אוהל שס ׳לשמש (בהתורה אתר במקוס

 אש אלקיך ה׳ ׳כי בבתינת הכל, ומכלה שורף הוא כי מהשי״ת, מעלה של האור לקבל יכוליס אינס אמת, מצדיקי הרתוקיס וכל העולס שאומות היינו
 הס אדרבא, כי היוס׳, כולכס תייס אלקיכס בה׳ הדבקיס ׳ואתס עליהס נאמר אמת בצדיקי הדבקיס ישראל אבל כולא׳, ושצי כולא ׳דאכלי הוא׳, אוכלה

 אוכלת אוכלה אש שהוא העליון אור שאין עד דקדושה, ושעריס פתתיס דרך ובמידה בהדרגה עליהס התיות ממשיכיס הצדיקיס כי משס, תיות מקבליס
ציצית. בתינת תכלת, בתינת הוא זה וכל משס, פעס בכל תדש תיות מקבליס הס אדרבא, רק אותס,

חכמה מיליואי
ה ר ו ת ה ה תנ  שהיה יותנן ברבי מעשה ה): בשמו״ר(מז, ואיתא יום. למי שנ

 רבי והיה אצלו, תלמידו תייא רבי והיה לציפורי, מטבריא עולה
 שלי שהיה זה כרס רואה אתה אין תייא לרבי אמר כרס, רואה יותנן

 לא לו, ואמר אבא בר תייא רבי בכה שעה אותה וכך. בכך אותו ומכרתי
 דבר שמכרתי בעיניך היא קלה וכי לו, אמר כלוס. זקנותך לעת הנתת

 ומלואו כולו עולס יוס, לארבעיס שניתן דבר וקניתי ימיס בשישה שנברא
 עולס בנתיבות המהר״ל וכתב יוס. לארבעיס ניתנה התורה אבל ימיס בו׳ נברא
 שתי בפרק וז״ל: בהס, ניתנה שהתורה יוס ארבעיס ענין בסוד ה) התורה (נתיב

 ניתנה תורה תרווייהו, דאמרי יותנן ורבי אלעזר ׳רבי צט) (מנחות הלתס
 נשמתו התורה המשמר כל יוס, לארבעיס נוצרה ונשמה יוס בארבעיס
 דבי תני משתמרת. נשמתו אין התורה את משמר שאינו וכל משתמרת,

 מה ליה, אמר לשמרו. לתבירו דרור ציפור שמשר לאדס משל ישמעאל, רבי
 נשמתך בדמיה, ממך נוטל אני אישר אותו, מאבד אתה שאס שובר, אתה
 והמאבד המשכת עונש גדול כמה לבאר בא כאן. עד ממך׳, נוטל אני

 ניתנה התורה כי ואמר ומאבד. משכת אני דבריס כי יאמר ולא התורה,
 דבריס שני אלו כי מורה וזה יוס, לארבעיס נוצרה והנשמה יוס בארבעיס

 הנשמה וכן הגשמי, מן נבדל שכל התורה כי שלהס, ודמיון ביתד, דומיס
יוס. בארבעיס נבראיס הס שניהס ולפיכך הגשמי, מן לגמרי נבדלת היא



ר קו ה מ מ כ למוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיח ח ע נ כ ו עזנ

תפלה ואני
ו נ כ ז  להסתכל (...) ו

 בכל מעתה עצמנו על
 של והתאוות המרות

 יסודות האךבע כל
 אותס ולטהר לזכף
 ולשוב ךע, מכל

 באמת שלמה בתשובה
 ולהתחזק העבר, על

 עז בכל באמת מעתה
 ולבטל לשבר ותעצומות

 וכל רעות המרות כל
 כל של ךעות התאוות
 ולזכות יסודות, האךבע

 טובות, המרות לכל
 בעבוךתף תמיד ולעסק
 בכל בחנו בכל באמת
 נפשנו ובכל לבבנו

 שנזכה עד מאדנו. ובכל
 יסודות האךבעה שכל

 באמת, יזרככו שבנופנו
 בלי טוב כלס ויהיו
 כלל, הרע אחיזת שוס
 שיכללו נזכה אשר עד
 יסודות האךבע כל

 שהם העליון, בשךשם
 שמף של אותיות אךבע

 ונזכה יתברף. הקדוש
 עצמנו על להסתכל

 עת, בכל היטב היטב
 להאי אתינא מה על

 ולהסתכל שפלה, עלמא
 לזככס המרות בכל

 ולקרשס ולטהךס
השלימות בתכלית

לג). ח״ב, (ליקו״ת

 ועלה וגו׳/ כראשונים אבנים לוסות שני ׳ויפסול שנאמר וסצבן
 הקב״ה לפני יושב בהר יום ארבעים ועשה הלוסות עם משה

 בן (...) במשנה. ושונה במקרא קורא רבו, לפני שיושב כתלמיד
 וחוקר תורה בדברי דורש משה היה יום ארבעים אומר, בתירא

 לקח יום ארבעים ולאחר באותיותיה,
 לחדש בעשור וירד התורה את

 לבני והנחילה הכפורים ביום השביעי
 ׳והיתה שנאמר עולם, לחק ישראל

עולם׳. לחקת לכם זאת

 ושבר שפסק מה בחינת שזה שלהם,
שלהם. הצינור שהוא שלהם, רעה המרה

יםודות, מד׳ נמשכין רעות המרות כל כי
 מסתגי ולא כנ״ל. ציצית ארבע ששרשם

 מתחת ולצאת הרשע את להשפיל לו עלתה לא כן פי על שאף כלומר לן,
 יסודות, מד׳ שנמשכת הרשע, של רעה המרה ושבר שפסק אע״פ ברכיו,

 דחד דתכלתא קרנא פסקי וקא בחינת שזהו כנ״ל. ציצית ארבע ששרשם
 ברכיו, מתחת ולצאת להשפילו יכול היה לא כן פי על אף כנ״ל, מינייהו
 כנ״ל. היינו משם, לצאת יכולין היו שלא שפירושו לן, מיםתגי ולא בחינת
 מארבע אחד לך יש שמא היינו מינייזזו, מידי שקלית דילמא לי אמר

 מיםתגי לא וע״ב לגמרי, הרע ממנו להפריד כשלימות תקנת שלא יסודות
 איזה של מהרע בעלמא אחיזה איזה בו שנשאר זמן שכל לעיל כמבואר לן,

 מינייהו, מידי שקלית דילמא תהו, הרשע. את להכניע יכול אינו מרה,
 מרה מאיזה אחיזה איזה עדיין בך יש שמא היינו מהם. קצת לקחת שמא
 לא וע״כ שלהם, ותאוה מרה איזה לעצמך שלקחת הרשעים, של רעה

 דשקיל דמאן דגמירי כנ״ל. מהם לצאת יכולין אנו אין וע״כ לן, מיסתגי
 מי שכל קבלה, לנו שיש כנ״ל, היינו ליזז, מפתגי לא מינייזזו מידי

 בו שיש היינו הרשעים, של רעה ומרה תאוה דבר איזה לעצמו שלוקח
 ולהכניעם מהם לצאת יכול אינו שלהן, רעות מהמדות אחיזה איזה עדיין
 אחיזת מעט איזה אצלי שהיה מה שהחזרתי היינו אדדרתיד, אזלי כנ״ל.
 לן, מפתגי והדר ממני. והפרשתי החזרתי שלהם, רעות מהמדות הרע
 לעיל כמבואר ולהשפילו. להכניעו ברכיו מתחת לצאת בידינו, עלתה שאז

 יכול הוא לגמרי, שלהם הרע אחיזת כל מעצמו שמפריש גמור שצדיק
ס עדי רשעים משפיל בבחינת ולהשפילם, ולהכניעם מהם לצאת כנ״ל: א

של הגן נמדריגס דווקא ולצאת
 הס שגס אע״פ כי מ״ל], משניהס כלול אחד שכל [אע״פ ההתגלות, אל ומהעלס הפועל אל כוחו ייצא לנד ידס על כי אליו, הנלוויס
 מודע. האור התגלות כל תהיה לנד ידה על אשר נפלאה, לכלי והמכסה הלנוש נהפך כנגדו נניטולס אנל ומכסה, ללנוש כנגדו נחשניס
ה איזה עדיין כו שיש וכד מי שכל ת אהיז ת מהמהו עו ת יכול אינו שלהן, ר א צ ם ל ח, וניאר ולהכניעם. מה  אע״פ כי ג): נפל״ח(

 כן ועל ח״ו, פגס שוס שנתורה חייס נהרות פגס ולא רע, ולא מונ רק עשה כי כשלימות, שכתורה חייס נהרות דנוק שהוא
 הנלוויס של החסרון להשליס ג״כ ואולי חסרונו, ולהשליס הקדושה מהתורה הרוח אריכות להמשיך הנ״ל, הזאת מנתינה קצת ג״כ לו יש

 לו להזיק ויוכל נו, לאחוז להרע מקוס יש כי לו, אפשר אי נרשעיס להתגרות אעפ״כ אך הנ״ל), המאמר משמעות קצת (כפי אליו
 שעיקר שאע״פ לעיל נמנאר כנר כי נכח. נו אחיזה לו יש עדיין שהרע מאחר ממש, אותו ולנלוע וכו', הרשע של הרוח אריכת ח״ו

 שורש אעפ״כ ח״ו, ממש כפועל הקדושה שכתורה חייס נהרות ח״ו שפוגמין ממה רק הוא סערה, הרוח של היינו הרע, של התגנרות
 ולא לנד נכח רק הוא הזה הרע והנה ההלכה, שמנררין קודס כניכול, כעצמה הקדושה נהתורה להרע שיש מהאחיזה הוא יניקתו
 הלא כי ח״ו, כפועל אחיזה שוס להרע אין כוודאי כעצמה ונהתורה ממש, כפועל ח״ו הוראה מכשול לידי נא לא כי ח״ו, כפועל

 נכח, רק הוא הרע אחיזת עיקר אך לגמרי, המונ מן אותו ומנדלת ומממאתו ופוסלתו ואוסרתו הרע את משפלת המורה אדרנה,
 הקדושה נהמורה אחיזה להרע גס יש אז כשלימות, ההלכה לנרר הפועל אל הכת מן התורה לימוד חכמת את שמוציאין קודס היינו

 עיקר ומזה ח״ו, וכו׳ מונ הרע על ולומר למעות יכול ההלכה שמנרר קודס ואז נהמורה, מוזכר הרע גס שיהיה כהכרח ני נניכול,
 ועל ח״ו, ממש כפועל ולא נכח רק הקדושה, נהמורה אחיזה איזה לו שיש ממה הוא הרע יניקת ששורש נמצא, כנ״ל. הרע יניקת

 כי ח״ו, נרשעיס להתגרות לו אסור אז נכח, נו אחיזה איזה עדיין לו יש והרע כשלימות, מידותיו לנרר זכה שלא הצדיק זה גס כן
 הצדיק אכל כנ״ל, ח״ו ולנלעו עליו להמגנר נכח) נהמורה קצת אחיזה איזה להרע לו שיש ממה יניקתו (ששורש סערה להרות כת יש

 להתגרות להס מומר אליו הנלוויס וכל הוא אז נכח, אפילו נו אחיזה שוס להרע לו שאין עד גמור, כשלימות הרע לנמל שזכה גמור
ולנמלס. ולשנרס שלהס הצינורות כל למוך לירד יכול הצדיק זה כי נרשעיס,
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ה איזה עדיין בך יש שמא חיז ועל וכד רעה נודה מאיזה א
ת יכולין אנו אין כן א צ  מהמאמר הממנאר כפי מהם. ל

 הנלווים על שגס מכאן ומשמע אליו, להנלווה הצדיק אומרם אלו דנריס

 את להשפיל ואנשיו הצדיק שיוכלו נכדי רע, מכל מזוככים להיות לצדיק
 תמה זה ועל נרכיו, מתחת ולצאת הרשע

פייז  אודות על שג): (ח, נניאה״ל ו
 לכל שנידו מהענירות הנזדכך
 לכאורה להתפלא יש מהרשע, יתיירא

 העדר על להזכיר שמוסיף נמה
 ממה כי אליו. להנלוויס גס היראה
 אליו נהמקרנומס יזכו אס נפשך,

 כל להס יאונה שלא עד ג״כ להזדכך
 ולהודיע להוסיף הוכרח למה אוון,
הרשע, כנגד לעמוד ינוליס הס שגס
 למה מזוככיס, אינס עדיין ואס

 ניכולמס להיות להצדיק ישתוו נאמת
 אשר הרשע, סערת ולנמל להכניע

 גס ולהנליע לשכר ועצומה חזקה
כנ״ל]. אליו נלוויס [הנלמי להצדיקיס

 לנאר שיש מרחוק, מנין (...) ואולס
ננ שהוא הקדושה נכוונתו  על סו
 כי אליו, והנלוויס הצדיק של חינורס

 להילחס נכרחיס לנד יחדיו נחינורס
אומו. ונימולס נהכנעמס הרשע עס
 והנימול ההכנעה שכל אע״פ כי

 נכח הוא הרשע, לצינור והשכירה
 מחמת אכל לנד, הזה העליון הצדיק

 העדן כמדרגת רוממותו שנעוצס
 להיות נעצמו הוא גס מוכרח כנ״ל

 ידעתיו ׳אילו כי ונעלס, נסתר
 וההעלמה מההסמרה אשר היימיו',

 כל גס וממגנר יונק כעצמה הזאת
הנ״ל, דקליפה הרנ והתגנרות יניקת

להתלנש נמלחמתו הצדיק מוכרח

ת. ארבע צי  מצות בענין מובא ח) (שיעורים, נועם דרכי ובספר צי
 שוד שהוא האריז״ל פירש ציצית, מצות כלליות וז״ל: הציצית,

 מגלה ורבינו לשער. אין הענין זה ועומק העולמות. כל שמקפת דבינה מקיף
 י״ג כשאין כי תייס, רות להמשיך אפשר שמשם מקיף שיש בפשטות, הענין
 רת״ל. הדין מידות ושעיר, אדום רק ויש תייס, רות אין רתמים של מידות
 מצות ואפילו תיות, בלי והשתרות בטעויות האדם משובב שיים, רות כשאין
 שהציצית הכלל, תדשה. התתלה להתתיל צריך ולכן תיות, בלי הוא ציצית

 בלי לחיות יום אחרי יום נופל כשאדם השי״ת. של הרחמנות את ממשיכים
 שיש ולהיזכר הטלית, את לקחת צריך הוא הרחמים, ממידות שוכח חיות,
 שפע של תתאה דרגא הוא הציצית כי הרחמים, ממידות שנמשך מקיף

 אחיזת שם שיש למקום למטה, ויורדת שמקיפה אחרונה הדרגא הרחמים,
 יכול לא אתה ונוה. גנוחי של בלשון להתבודדות קורא רבינו לכן בחוץ. אדום,

 ציצית, לבישת בשוד והוא הקדושה, כת של קטן נר תדליק אבל בשלימות,
קטנות בחי׳ והוא היום, כל הציצית את שוכחים כי בקדושה. עצמך תחנך

 צריך ומצוה מצוה בכל באמת כי חיים. ברוח להחיותו ולחדש לעורר שמוכרח
 יודע היה אם כלום. שוה לא שזה לו שנדמה מה ושכחה, מכפירה לצאת

 מצות וכ״ש בחירה, שום לו היה לא שכרה, יודע היה או המצוה שודות
 משתגעים היינו ערכה יודעים היינו אם כולה, התורה ככל ששקולה ציצית

 עלינו לפחות אבל ערכה, מהו כלל יודעים שאיננו ה׳ עלינו ריחם לכן לגמרי,
 שכמה לו ואמר יודל, לר׳ טליתו את נתן רבינו בקדושתה. לזכור להתעורר

 הזה וענין הציצית. שוד לדעת ה׳ לפני שפך דמעות כן בטלית שיש שערות
 אבל ציצית, במצות עצמנו שנחיה מבקש תמיד שמוהרנ״ת מה כחוכא, נדמה

 קורת, בפרשת נמצאת ציצית שמצות הוא גדול ופלא בעולם. מזה טוב אין
 קורת בחי׳ הוא הציצית אור שהיפך אלא כלל. שייכות לזה אין שלכאורה

 אליו נלוה להיות שיכולים הצדיק אור ואין צדיקים, אמונת כשחשר ועדתו.
 הצדיק, את צריך שאין לו שנדמה קורת, זהו ה׳, בעבודת להיכנש נוכל שעי״ז

 עתיק מקיפי רק תכלת, שכולה טלית ברשעים, להתגרות רוצה אינו כי
קורת. טענת זהו מועיל, זה אין הרי תכלת, כולו ובלי יותר, ולא עליונים



ערכים
וכינויים

זהב מנורת
 עיקר הם ונרותיה המנורה
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 ובמקדש, במשכן המנורה

 מעלת בנפש לקבוע כדי
 בחיי (רבינו ויראתו הבית

לא). כה, שמות

 מנורה נקראת השכינה
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 רמז היא עצמה המנורה
 והנרות הגמור, האחדות אל
 המאורות שבעה נגד הם

 להביא יותר וטוב העליונים,
 כי גמור, האחדות אל הכל

 הכל והשורש העיקר זה
בהעלותך). פ׳ אלימלך (נועם

 הז׳ שכל מקום המנורה
 אש, משם מקבלים בחינות

 ששם חיים׳, מלך פני ׳באור
 הכל רק כלל, שינוי אין

 שום בלי פשוטים רחמים
 (מאור כלל דין תערובות

בהעלותך). פ׳ עיניים

 ז׳ עמוק, םוד הוא מנורה
 שבפם׳ תיבות ז׳ נגד קנים

 כפתורים י״א דבראשית, א׳
 א׳ שבפם׳ תיבות י״א נגד

 פרחים ט׳ שמות, דואלה
 א׳ שבפםוק תיבות ט׳ נגד

 מנורה של גובהו דויקרא,
 א׳ פם׳ נגד טפחים י״ח

 תיבות, ח״י בו שיש דבמדבר
 היה לא י״ח שטפח ולפי
 אחת, תיבה חםר לכך שלם
 א׳ פםוק נגד גביעים כ״ג

 תיבות כ״ב הדברים דאלה
מנורה) (קה״י,

 המלכות הוא המנורה סוד
 התפארת, אחורי שעומדת
 המנורה קני ושלשה

 תפארת גבורה חםד הוא
 וג׳ למעלה, לה המאירים

 הוד נצח הן אחרים קנים
 ולמטה לה המאירים יםוד
(שם).

 יד:) (הקדמה כתיקונים

 כלי הוא מט״ט כי פירש
 שבה והפתילות המנורה,

 הוא והשמן המלכות, היא
 הוא שבמנורה והאור יםוד,

תפארת(שם).

 ו׳ מ״ב, שם רמוז כמנורה
 המנורה, בגוף וו׳ הן, קנים
 וזה מ״ב, כמנין ווין, ז׳ הרי
 בהעלותך) פ׳ (אוה״ח םוד

 ולא הנרות את בהעלותך
 שעל רומז בהדלקתך, אמר
 מ״ב םוד שהם הנרות ידי
 כנודע העלייה, םוד הוא

 שכל הקדישים) שער (פע״ח
(שם).מ״ב שם ע״י עליה

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלעח

ת היוצא המעיין הוא א הי מבי  גליקו״ה(חו״מ וכפג התפלה. הו

 המורה אור מנחינמ נמשך המנורה נרות אור ס): ה, מפנה
 שהוא ודניקוס, רצון נחינת שהיא המפילה, ע״י ומאיר שדולק
 ׳יהי כמ״ש רצון, נחינמ שמן כי המנורה. של זך השמן נחינמ

 רגלו', כשמן ומונל אמיו רצוי
 זהב מנורמ ׳ראימי נהמורה וכמונן
 שם שמפורש ראשה', על וגולה
 נמינמ שהוא המפילה, שהוא

 הטוג. השמן של המעיין
ת. לזי הנחלקים תו וכפג כ

 נציעפ (או״ה נליקו״ה

 אמ ׳נהעלומך וזהו כה): ה, הפפ
 נמינמ שהם הנרומ שנעמ אמ ולהאיר להעלומ כשמרצה הנרומ',

 הצדיק נמינמ שהוא המנורה׳ פני מול ׳אל ישראל, נשמומ כלל
 כי המורה, פני המנורה פני נמינמ שהוא משה, נמינמ האממ,

 להאיר יכול הוא כן ועל למורה, הפנים השנעיס מכל כלול הוא
 המנורה פני מול ׳אל הזהירו כן ועל ישראל, נשמומ שורשי כל

 נשנע שכלולים שנישראל הכימומ שכל הנרומ׳, שנעמ יאירו
 אל דעמם יכוונו שכולם המנורה, פני מול אל יאירו כולם כימומ,

וכנ״ל. נשמומיהם מאיר שמשם האממ, הצדיק הארמ

 התורה היא זהכ, מנורת והנה ראיתי וזהו,
 פירש ראשה, על וגולה מזהב. הנחמדים

 ה׳, מבית היוצא המעיין הוא מעיין, רש״י
 הנשמות הם נרותיה, ושכעה התפלה. הוא

כתות. לז׳ הנחלקים בגן, דאיתרביאו

י ת י א  איפו נפפוק השגפו אפ כעפ מלכיש רכינו זהכ. מנורת והנה ר

 כ1ד'כ א-יד); (ד, כזכריה וזלשה״כ המאמר. אפ פפפ הוא
 רנה אלי ויאמר ינשנמו: יעור אקר כאיש ויננימי כי הדנר הרנלאך

 ראישה על וגלה כלה 3זה רננורמ והנה ראימי וארנר ראה אמה
 וישנעה שנעה עליה גרמיה וישכעה

ראישה: על אישר לנרומ מוצקומ
 נניננין אחד עליה זימים ושטם
 ואען שמאלה: על ואחד הגלה
 לאמר ני הדנר המלאך אל ואמר

 הדינר הרנלאך רען אדיני: אלה רנה
 רנה ןדעם הלוא אלי וייאמר ני

 רען אמי: לא ואיינר אלה הרנה
 נניח ולא נחןיל לא לאמיר זרננל אל ה׳ דנר זה לאמיר אלי וייאמר

 זרננל לפני הגדול הר אמה רני צנאוח: ה׳ ארנר נרוחי אם כי
 ואען (...) לה: חן חן מישאוח הריאישה האנן אח והוציא לרנישיויר

שמיאולה: ועל הרננורה ןרנין על האלה הזימים ישני ינה אליו ואירנר
 שני !ד3 אישר הזימים שנלי שמי ינה אליו ואיינר שריח ואען

 הלוא לאמיר אלי וייארנר הזהנ: מעליהם הרנריקיס הזהנ צגמרוח
 היצהר נגי שגי אלה וייאמר אדני: ליא ואיינר אלה רנה ןדעת

לה (שם); ופירש״י הארץ: כל אדון על העירנדים  כמו ראשה. על ̂ו
זה), רש״י המצמט רנינו דנרי נהמשן (וראה מעיין לשון ננליוח׳, ׳גלח

 צינורוח שנעה נאין ונר נר לכל מוצקוס. ושבעה שנעה למונה. והפחילה השמן שנומנין נזינין, כמין נרופיה. ושבעה עגול. גדול קפל כמין
 רש״י המצטט רנינו זכרי נהמשן (וראה אילגומ שגי אצלה עליה. זיפיה ושניה ונר. נר לכל מוצקומ אומן דרך הגולה מן זנ שהשמן קטנים,

 כמין והס נפרשה, למטה האמורומ זהנ צגמרומ שני על פירש לא וכאן וגו׳. משמאלה יאמד הןלה מימין אמד נהם. גדילים שהזימיס זה)
 ונעצרים כנרנעישן, שם וממחממומ הצגמרומ למוך מאיליהם נחנטיס והזימיס הזימים, אצל עומדים שהם הנד ניח של ועדשים ערינוח

 והנרוח והמוצקוח הנרוח. אל ומהמוצקוח המוצקוח, אל ומהגולה הגולה, למוך ומהצנחרוח הצנחרוח, למוך נופל והשמן הנד, נניח שם
 יום של אור על ומשע ארנעים ימים, שנעח של כאור שנעמיים יהיה החמה אור לנוא, שלעמיד לאור רמז היו, וחשע ארנעים
 דבר זה מאליו. הנרוח אל נא והשמן מאליהם נמשקים שהזימים זה מה אל{י. אלה מה זה). רש״י המצטט רנינו דנרי כהמשך (וראה נראשיח

 מעשו שנכס נכח ולא נחיל לא כך דנריו, לכל מאליו נגמר הזה והשמן שהזיחים כשם זרוננל, אח להנטיח לך שימן זה זךבבל. אל ה׳
 ויין נחיטין אמכם ולעזור משלו, הנגין יציאח צרכי כל ולעשוח לנגוח לכס ויניח דריווש, על רוחי אמן אני ברומי. אם ט נימי. ננין אח

 נוזגי וינומר נהרה ענר פחח ׳ממגי הנהר ענר ^רי הגדול. הי אמה מי אדם. לעזרח מצטרכו ולא נעזרא, שמפורש כמו ועצים, ושמן
 האק אם והוצ^ עליו. עוד וגדולה שררה לכס אין מישור, זרוננל לפגי מהיה מעמה כה, עד המלאכה שניטלמס ה) (עזרא וכממהון׳

 ומפואר. נאה נננין יצוה, אשר דנריו נפי הכל יננו והם הנונים, נראש אדריכל להיוח נידו הנדיל אנן אח יקח האדריכל שה.1̂
 ׳מקאוח כמו חן׳ ׳מקאוח הזאח. המשקולח אנן ידי על העשוי זה ננין נאה מה יאמרו, שהכל האנן, לאומה לה יהיה ק. מן פ^אום
ההומיה׳ עיר מלאה ׳חקאוח כמו נוגש׳, שעי  ומה הם רמז מה הזיפים. שר מה הם. קול השמעח לשון כולם שו), (שם שאון׳ ׳קול ככ), (י

 ׳ראו כמו הצנמרוח, שגי אצל כלומר צנפרום. שני ביד אשי שינולח. כעין נעגף, זימים קנוצוח נלע״ז, טרוק״א זימים, שינולי שגי רמז
 בני שני לז). (איוג ץאמה׳ זהנ ׳מצפון כמו כזהנ, להאיר וטונ הצלול הזה השמן אמ מעליהם. המייקיס יד). (שמו״ג ןדי׳ אל יואנ מלקח

 יצ״ט, היצהר. בני שר גדולמס. אמ להחזיר מלפניו לנקש האח. נל אדון על העומיים המשחה. נשמן הגמשחיס ומלכוח כהונה קרן היצהר.
מהטוכ׳). הרע שנפרד יפרד, ׳ומשס רכינו דכרי כהמשך (ועי' המורה נזכוח לטונ ממהפך ויצה״ר

ה היא תור ם ה  ה׳ פקודי פחי: מחכיממ נאמנה ה׳ עדוח נפש מישינמ ממימה ה׳ מורח פ-יא): (יט, כפהליס כדכפיכ מזהג. הנחנזדי
 ומפז מזהנ הנחמדים צדקו!חדו: אמח ה׳ ננינזפטי לעד עומדמ טהורה ה' !ראמ עירם: מאירח נרה ה׳ ננצוח לנ משמחי יישליס

 ומפז מזהנ ׳הנחמדים שנאמר חורה, דנרי אלו כ), (כראשית הזהנ׳ ישם ׳אשר ה): כויק״ר(יג, וכדאיפא צופים: וניפמ ננדניש וממוקים רנ
 ומצרפו מזקקו היה לא אס מקשה געתה היה לא ושמא מקדיש, כלי מכל טפי מקישה נעי כמנורה ע״א): כט כמהרש״א(מנפות ומציגו רנ׳.
 שהם המורה חכמח על מרמזים נרומיה שנעה עם שהמנורה פקע) רמז זכריה (ילקו״ש נמדרתוח תאמרו כמו הכוונה, וע״פ קודם כך כל

רשאמרו כמו שפרים, שנעה ק״ שלישנעה׳ עמודיה חצנה וגו׳ נשים ׳חכמוח נפשוק ג) יא, (וי  כלולים החכמוח שנעה שכל שם ועל ט), (מ
 המורה כך ע״כ), (מד כיומא כדאימא זהנ מיני שנעה זהג כמין שיש וכמו מזהנ׳, ׳הנחמדים כמ״ש לזהנ, המורה נמשלה ולכך נה,

כן כמנורה, הנא נדאמרינן שיג, שום נו שאין טוג זהג נעשה פעמים נמה צירוף ידי על זהנ שמיני וכמ״ש החנמומ, מכל כלולה
ומצורפוח. מזוקקומ החכמוח ז׳ כל ידה שעל שנעמיס׳, ׳מזוקקח נה ונאמר צרופה׳, אלוה ׳אמרח נה שנאמר המורה
ה י ת ו ר  (שם): יונה רכינו וכפג נטן: חדרי כל חיפש אדם נישמח ה׳ נר כז): כמשלי(כ, כדכפיכ נר, נקראת דהנשמה הוא ידוע הנשנזות. הם נ

 נהניח הנשמה כי ידוע לא): כה, כפיי(שמות כרכינו מוכא ועוד העליון. כמאור נמוכו והוא הגוף, נמוך ה׳ נר הוא אדם נשמח
 חצונה אור חמיכח שהיא מפני האורה, הנאמ ממוך וממרחנמ וממפתטמ והתמחה ההוד נעידוני ממהלכח והיא הגרוח, נהדלקח

המשילה כן ועל ופשוט, זך רוחני אור והנשמה גופני אור שהוא אע״פ מינה שהוא האור אחר נמשכח הזה הטעם ומן השכל, נאור
ת אדם'• נשמח ה׳ ׳נר שאמר הוא לנר, השלום עליו שלמה ו מ ש נ ם וכוי ת ת. לזי הנחלקי (יא): פהליס שופ״ט כמדרש כדאיפא כתו

ח וכל (...) הוא, כריך קודשא וקייס חי לפני לנוא לעמיד לעמוד עחידין שהן הן, כימוח שנע פנימו׳, יחזו ׳ישר מהו לו יש ונח נ

הנחל ילקוט
ה ע ב ש ה ו תי רו ם נ ת ה שגזו ם וכוי הנ קי חל ת. לזי הנ  בליעדה ו:מנ כתו

 הכלולים הנשמות כלל הס הנרות שכעת מד): ה, השמר (נרנס
 ויקשר וכשיעלה מידות, משנע כלולה ונשמה נשמה וכל כיפות, כשנעה

פי׳ הצדיק שהוא המנורה', פני מול ׳אל כולם  תוקף שמכניס משה, נ
 ועי״ז לעולם, הטונ הרצון את ינית לכל אפד כל נלכ דקדושה הרצון
 לא נרם ׳כי להם, להפשיך יוכל לא פושך ושום ויאירו, וידליקו יעלו

 עליו שנא׳ משית, כפי׳ שהוא משה, נפי׳ נהצדיק מקושרים כי תכנה׳,
ועד׳. לעולם נרו יכנה שלא לו נשכעת קדשך נשם ׳כי

ה ע ב ש ה ו תי רו ם נ ת ה מו ש או הנ רכי ת אי  הנמל(אג- מנועי ונקובז בגן. ד
ג׳ נגד הוא העדן דהנה נראה ונהשטות מינא: משל״נו) אליל

ה, פכמה, כפר, ראשונות  נאמר ועליהם כידוע, לאפד שנפשניס נינ
 הפורה נפי׳ שזהו מידות, הישנע נפי׳ הוא והגן אלקינו׳, לה׳ ׳הנספרות

ס נדכה״ק וכמנואר השי״ת של מידותיו שהיא מקו  הן והן אפר, נ
 המידות לשכעת היינו כיפות, לשנע שנפלקיס נגן דאפרניאו הנשמות

 יש כי הנ״ל, המידות שנעת לסי נפלקיס ישראל נשמות כלליות כי הנ״ל,
והנן. וכו׳, הפסד כמידת ששורשס

 המלכות, סוד הוא מנורת
 שהוא זהב׳ ׳מנורת וז״ש

מהגבורות שבניינה המלכות
ה (שם).קודש דאקרי החכמה מצד וקדישין הגבורה, מצד תקיפין מ׳ינה, נ׳פקין ו׳קדישין ת׳קיפין ר׳וחין ר״ת מנור״ת וע״ב נפקין. וקדישין תקיפין רוחין כל וממנה זהב, דאקרי ל ו  וחד גולה׳ אמר חד אמוראין תרין ראשה׳ על וגולה’ ג

 ׳וגולה ח). לב, (ויק״רבראשם׳ וה׳ לפניהם מלכם ׳ויעבור ב) (מיכהוכתיב שמו׳ צבאות ה׳ ׳גואלנו מז) (ישעיהשנאמר פרוקא גאולה, דאמר ומאן בבלה׳. שולחתי ׳למענכם כדאמר עמהן, שכינה וגלת לבבל שגולה גולה דאמר מאן ׳גיואלה׳ אמר
 יתרו (זוהראמר דא ועל ז), יב, (קה״רמזהב הנחמדים תורה דברי אלו הזהב גולת גולה). (קה״י, עולם יםוד צדיק בחי׳ פלגיו׳ נהר דאתעביד דצדיק מקורא דא ראשה על וגולה מלכות, זהב ׳מנורת צבאות) ה׳ מאמר (שה״ש בז״ח פירוש ראשה׳ על

 בראש הטוב השמן המחזיק שהוא הזהב׳ ׳גולת נקרא היסוד הזהב). גולת (קה״י,כנודע בינה בחינת הזהב מקור הוא והתורה כנודע, דין בחינת הוא ו׳זהב׳ עילית׳. ׳גולות ומקור מעיין הוא ו׳גולת׳ הגבורות, מקור ושם נפקא, מבינה אורייתא פה.)
ומנרתא הנרות, שבעת בחי׳ הם אודנין, ותרין עיינין ותרין חוטמא נוקבא ותרין פה הנרות שבעת (שם).הזהב׳ ׳גולת נקרא שלה והמעיין המקור שהוא והיסוד דוד, גימט׳ קלח:) תרומה (זוהרזהב נקרא המלכות כי לומר ויש המנורה,

ה ואני תפל

 להתיש תמיד ונזכה
 והמתיקות הנעימות

 תוךתף בךברי אשר
 ״הנחמדים הקדושה,

 ומתוקים ךב ומפז מזהב
 צופים׳/ ונפת מדבש
 אמרי דבש ״צוף ונאמר
 לנפש מתוק נעם,

 ונאמר לעצם״. ומךפא
 נעם, דךכי ״דךכיה

 שלום. נתיבותיה וכל
 חיים, ארח תודיעני

 פניף, את שמחות שבע
 נצח. בימעף נעימות

 אל׳הי אלהים יי ברוף
 נפלאות עושה ישראל
 כבודו שם וברוף לבדו,
 את כבודו וימלא לעולם

 ואמן״ אמן הארץ כל
לד). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

הודה רבי  פתח י
 ׳מה הפשוק את לפרש

 צפנת אשר טובך רב
 לחושים פעלת ליראיך

ד בך ג ם/ בני נ ד  א
 רב ׳מה הפשוק, שאומר
 נעלה כמה היינו טובך׳,

 האור אותו הוא ויקר
ב׳, הנקרא העליון טו  ׳
 האור באותו שכתוב

 האור את אלקים ׳וירא
ב׳. כי  האור וזהו טו

 הקב״ה עושה שבו הגנוז
ב ם, וחשד טו ל  בעו
 אותו מונע אינו והוא

 מפני יום, בכל מלהאיר
ם שבו  העולם מתקיי

ד מ עו ה עליו. ו מ  ו
 צפנת ׳אשר בו שנאמר

 על יתבאר זהו ליראיך׳,
 שאור שלמדנו, מה פי

ה עשה עליון קב״  ה
 את ברא הוא כאשר

 וצפן גנז והוא העולם,
 לעתיד לצדיקים אותו

הו לבוא,  שכתוב וז
 ליראיך׳. צפנת ׳אשר
 ׳פעלת עוד שכתוב ומה

 שנאמר מה בך׳, לחושיה
 שבזמן היינו ׳פעלת׳,

 היה אזי העולם שנברא
 ומאיר עומד האור אותו

 לסוף עד העולם מראש
 הסתכל וכאשר העולם,

ה וצפה ב״ ק  באלו ה
ם שעי ם הר די תי ע  ה

 הוא אזי בעולם, לעמוד
 האור, אותו את גנז

ע שכתוב כשם מנ וי  ׳
 ועתיד אורם׳. מרשעים

 אותו את להאיר הקב״ה
 לעולם לצדיקים האור
 שנאמר שזהו הבא,
 וכן ליראיך׳, ׳צפנת
 יראי לכס ׳וזרחה כתוב
 ומרפא צדקה שמש שמי

בכנפיה׳.

עטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 בתפלה לעם־ק ואזכה
 שאזכה עד תמיד,

 לבוא התפלה ידי על
 סודות ולהשיג ולהגיע

ם, התוךה אמתיי  ה
 טעם לטעם ואזכה

 אתה אשד הגנוז, אוד
 לצדיקיף לגלות עתיד

ם תיי מ א  שהוא ה
 תוךה. סתרי פנימיות

 בנעם ״לחזות ותזכני
 בהיכלו׳/ ולבקד יי

 רחמים, מלא כל אדון
 ברחמיף וזכני הנני

 ותפלה לתוךה הרבים
 נפש, במסירת באמת

 ברחמיף שאזכה עד
 הזה בעולם גם לטעם
 אשר הגנוז אור טעם
 כמו ליראיף, וצפון גנוז

 טובף רב ״מה שכתוב
 ליראיף, צפנת אשר

נגד כף לחוסים פעלת

 בגיהנס, דירות בתי שבע וכנגדם עדן, בגן עצמו בפני מדור
 וארץ תתתית, וארץ וצלמוות, דומה, גיא, ואבדון, שאול, הן, ואלו
 לפי ואתד אתד לכל ולצדיקים, לרשעים דירות בתי שבע הרי ציה,

דירתן. בתי מעשיהן
רות מ״ט  הגנוז אור שהוא או

ד תי ע  שפירשייי (כמו ל
 ׳ראיתי ד״ה במקו״ח לעיל ועי׳ שם).

 דברי כלל הובאו שם זהב׳ מנורת והנה

 והנרות והמוצקות שם: שכתב רש״י,
 לאור רמז היו, ותשע ארבעים
 ימים, שבעת של כאור שבעתיים יהיה התמה אור לבוא, שלעתיד
 פה הבאנו ביאור ולתוספת בראשית. יום של אור על ותשע ארבעים

 בישעיה וזלשה״כ לעת״ל, שיתגלה האור גבי רש״י ציין אותם הפסוקים את
 שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה כו): (ל,

 מכתו ומחץ עמו שבר את ה׳ חבש ביום הימים שבעת כאור
 שהם הידועים, הימים. שבעם כאור (שם): המלבי״ס ופירש ירפא:
 התחדש אשר המציאות על האור זרח שאז בראשית, ימי שבעת

 אור כן חדשים, ובמאים חדש תבל על ויופיע האלה, בימים כולו
 ביופיה להם תתחדש אשר חדש תבל על עתה יזרח ההצלחה

מוב. מרוב כולו המציאות להם נתחדש כאילו והדרה,
ל ו  ^רבי“ ע״א): פת (אמור, בזהר אימא הגנוז האור ובענין הגנוז. א

 (תהליס וגו״ ליראיך צפנת אשר מובך רב ׳מה פתח יהודה
 עילאה נהורא ההוא ויקירא עילאה כמה מובך', רב ׳מה לא),

 מוב׳. כי האור את אלקים ׳וירא א) (בראשיתדכתיב ׳מוב׳, דאקרי
 בעלמא, מב הוא בריך קודשא עביד דביה הגנוז אור הוא ודא
 עליה. וקאים עלמא מתקיים דביה בגין יומא, בכל ליה מנע ולא

 הוא בריך קודשא עבד עילאה נהורא דתנן, ליראיך׳, צפנת ׳אשר
 הוא הדא דאתי, לזמנא לצדיקיא ליה וגניז עלמא, ברא כד

 בזמנא ׳פעלת׳, בך׳, לחושים ׳פעלת ליראיך׳. צפנת ׳אשר דכתיב
 דעלמא מרישא ונהיר קאים הוה נהורא ההוא עלמא דאתברי
 חייבין לאינון הוא בריך קודשא אשתכל כד דעלמא, לשייפי
בדכתיב נהורא, לההוא ליה גניז בעלמא, לקיימא דזמינין איו  לת) (
 דאתי, לעלמא לצדיקיא לאנהרא וזמין אורם׳. מרשעים ׳וימנע

 שמי יראי לכם ׳וזרחה ג) (מלאכי וכתיב ליראיך׳, ׳צפנת הוא ודא
 במקו״ת (מובא ע״א יב בתגיגה ועי״ע בכנפיה׳. ומרפא צדקה שמש

וכו״). הגנוז ׳אור ד״ה מ״ו, תורה בריש

 מ״ט הם מוצקות, ושגעה שגעה
 (כמי לעתיד הגנוז אור שהוא אורות.

 לא עין עדן בחינת ן שס) רש״י שפירש
כנ״ל. התפלה בחינת שהוא ראתה,

א אורות מ״ט ד הגנוז אור שהו תי ע  ג, פסח (או״ח וגליקו״ה ל
 וזה ודל: העומר, ספירת ימי למ״ט כהקשר זה ענין כיאר טו-יז)

ם/ פמיתיס ׳ששפרו נפי׳  אך יום. מ״ט רק שופרי! אין ונאמש יו
 מניין נפי׳ שהש הפשרונופ, כל של והשלימוש הפיקו! עיקר נאמש

 יוש נפי׳ ע״י הוא ומשפר,
המורה קנלמ שהוא הפמישיה,

 שער שהוא הפמישיה יוה ני כנ״ל,
פי׳ הוא הפמישיס, למעלה ננ

 אי ני מהנריאה, למעלה מהמניין
 כן ועל העולם. נזה להשיגו אפשר

זכה שמשה איפא כי מאלקיס׳, מעט ׳ופפשרהו נמשה נאמר
לעפיד, עד השיג לא הפמישיס שער אנל נינה, שערי למ״ט

 ׳ומפשרהו עליו נאמר הפמישיה שער עדיין השיג שלא ומפממ
 הוא השלימומ עיקר ני מעט, לו נפשר עדיין ני מאלקיה׳, מעט

 נאמה אנל ננ״ל, ונו׳ מהנריאה למעלה שהוא הפמישיה, נשער
 ולהגניה להשליש זכה רנינו ומשה העולם. נזה להשיגו אפשר אי
 הפשרוגופ כל נמי׳ שהיה עד למעלה, למעלה הפשרונופ כל

 מ״ט נפי׳ שזהו הפשרונוש, לשלימופ ממש שמוכיש והיו נשלמיש,
 שמשש הפמישיש, לשער נפכליפ שמוכיש שהש ניגה, שערי

 שהם הפשרונומ שיהיו המכלימ, עיקר זה ני השלימומ. מכליה
 ני הפשרונומ. כל שלימומ לנפי׳ ממש שמונים העולם, כלל נפי'
 להמשיך אפשר אי הפמישים, שער שהוא נעצמו שלימומ נפי'
 יוש', פמישיש ׳פשפרו נפי׳ וזה העולש. יפנטל שלא העולם, נזה

 ואז הממישיס, יוש עד המשפרים כל ולהעלוה לקשר שצריכי!
 להשליש משם מייש הרוה וממשיכי! נהשלימוש, הפשרונוש נכללין

 יוצאין שעי״ז העולם, זה של נהמשפרים הכלולים הפשרונומ
 שערה רוה הטומאה רוש מן לצאמ שזונין לטהרה, מטומאה

 נפי׳ הלננה, מילוי נפי׳ וזה כנ״ל. וכו׳ דקדושה שיים לרוש וזוכין
 וכו״. שנעמיים יהיה השמה ואור השמה, נאור הלננה אור ׳והיה

 הפשרון כי הפשרון, שלימוש נפי׳ זה מפגימפה הלננה מילוי כי
 שנפמעטה מלכוש, נפי׳ שהוא הלנגה, ופגימה פשרו! נפי׳ הוא
 וע״י השפע, של הפשרוגוש כל נאים שמשה הקטרוג, ידי על

 ׳מזוקק נפי׳ ׳שנעפיים', נפי׳ שהוא העומר, שפירש של יום מ״ט
 מילוי נפי׳ שזהו ננ״ל, הפשרונומ כל נשלם עי״ז שנעמיים',

 לנרומ', מוצקומ ושנעה 'שנעה נפי׳ וזה הלננה. ופגימה פשרו!
מ״ט שהש הנ״ל, זהנ׳ מנורה והנה ׳ראיפי המאמר נשוף המונא
 זוכים ידש שעל העומר, ימי מ״ט נמי׳ וזה עי״ש. וכו', אורוש

עי״ש. וכו״, מעדן יצא ׳ונהר נפי׳ שהוא הפשרונוש, להשליש מהמורה מייש הרומ להמשיך
ד הגנוז אור תי ע רד וכחג ל ה(י קו״ לי האפרון, קצה עד הראשון מקצה ולהשיג להשפכל יכולין היו הגנוז נאור יד): ג, ומ״ח רנו כנוד נ

)לעמיד. של העולם פידוש עד דהיינו .. לנוא, לעמיד לצדיקים וגנזו עמד נו, להשממש כדאי העולם שאין ראה השי״מ אך (.
 לצדיקים, וגנזו עמד ע״כ פ״ו, להיפפקן אפשר היה לא ואז והדעה, האור זה גם פ״ו יקלקלו הרעים נמעשיהס שהרשעים ראה ני

ה(יו״ד מונא וכן העולם. נכל מאירי! והס משם, קדשם רוה שמקנלין הצדיקים אם ני הגנוז, האור מזה שישיג מי שאין קו״ לי  נ
 נראשיה, ימי שנעה של הגנוז האור ימגלה שאז דאהי, עלמא נהי׳ וז״ל: הגנוז, האור המגלות כעת לעת״ל העולם ייראה כיצד יא) כ, נדרים

 פעלפו אמה כי פעול כל ׳וידע שנעולה, הדנריס מכל יה׳ אלקופו ישיגו ואז שנעולה, דנר נכל נעלה שהיה אלקופו, ימגלה ואז
 ואז כולה, אה ממיה יפנרך הוא כי יפנרך, אלקומו שימגלה מאפר עי״ז, השט״א יפנטל ואז וכו״, יצרפו אפה כי יצור כל וינין

הכל. יממקן ואז הארץ', מן אעניר הטומאה רוש ׳ואש ימקיים

חכמה מילואי
ר ו  יוס כיקר ויהי ערכ ׳ויהי סוד וזהו אחד. יוס כראסית ימי כשכעת שימש כל ויסוד שורש הנה נהעלופן): טוג(פי הדעח p כתפי ומצינו הגנוז. א

 הכריאה הוא אשר העליון, האור ידי על הוא כולם הנכראיס
ד, ויהי אור יהי אלקיס ׳ויאמר והוא לכולן, שקדמה הראשונה  והיא או

 אלא המחיש תתיית אין אשר כראשית, ימי כשכעת ששימשה האורה ענין
 העליונה הכטתה היא וזו טלף', אורת טל ׳כי 0:(ישעיה כמ״ש ידה, על

לצדיקים הגנוז אור והוא הימים', שכעח כאור שכעחיס יהיה התמה ׳ואור
האמיתי השכר שוד והוא וכו״, שמי יראי לכס ׳וזרחה שוד והוא עדן, כגן

מהם אחד וכל חלקים, לשכעה נחלק זה ואור הצדיקים. מפעדנין שכו

ערכים
וכינויים

שך) (המ

 יג:), הקדמה (תיקו״ז, רישא דא

 המנורה ופני המוח, היינו
 (ליקו״מ אלקי שפע היינו

ב). כא,

 והאזנים הפה קדושת עייי*
 זוכה הנרות, שבעת בחי׳ וכו׳,

 בחי׳ נפלא שכל להמשיך
 הדעת, שלימות אלקי שפע
 רוח בחי׳ הקדמות שום בלי

ה). דעת (ליקו״עהקודש

 שהם הנרות שבעת
 דהיינו המוח, נקבי שבעה
 וחוטמו, ופיו ואזניו עיניו

 הדברים אלו כל קדושת
 כידוע הברית בקדושת תלוי

א). א, סוכה (ליקו״ה

 בחי׳ הם הנרות, שבעת
 שיש שבישראל, הכיתות כל

 שכולם שינויים, כמה בהם
 לפני דעתם לכוון צריכין

 בחי׳ שהוא וכו׳, המנורה
 (ליקו״הוכו׳ האמת עצם יעקב

ל). ה, גניבה

 שבעה כנגד הנרות, שבעת
 בכל שמשוטטים כוכבים
 (שבתאי, חנכ״ל שצ״ם הארץ,

 תנחומא, וכו׳)(עי׳ מאדים צדק,

 כי זה, וביאור ה). בהעלותך
 נרות הם לכת כוכבי שבעה

 בשפלים, ופועלים ברקיעים
 השפל העולם את ומנהיגים

 וכן ובלילה, ביום תמיד הזה
 דולקות היו הנרות שבעת

 תמיד, ה׳ לפני ובלילה ביום
 גלגל כנגד האמצעי והנר
 באורה, תדיר שהוא חמה
 כוכבי לשבעה אמצעי והוא
לא). כה, שמות בחיי (רבינולכת

 נרותיה בשבעה המנורה
 אור הנקראת לתורה תרמוז
 ותורה מצוה נר ׳כי שנא׳
 שבע כוללת והיא אור׳,

 נרותיה היו וע״כ חכמות
שבעה(שם).

 כולה הנרות שבעת כל
 אינו תכליתם כל כי להורות

 (עץ השביעי אלף על אלא

בהעלותך). פ׳ טוב הדעת

 המנורה קני בשבעה יש רמז
בישראל שיש םוגים לשבעה
בהעלותך). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 דהנה כו׳ הנרות שבעת
 החול ימי ששת כנגד הם ו״ק

 שבת כנגד השביעי והמידה
בהעלותך). פ׳ אלימלך (נועם

 בת בחי׳ היא הנרות שבעת
 כל של נשמות כוללת שבע

 פ׳ אפרים מחנה (דגל ישראל

בהעלותך).

 במנורה אשר הנרות שבעת
 העליונות המידות שבעת הם

 האלקות באצילות אשר
 ודרך העולם, את ינהיג שבם

 ויריק וישפיע ישגיח המידות
 המעיין דרך הטוב השמן

 ׳הנהר שהוא הידוע העליון
 את להשקות מעדן היוצא

 נר לכל יורד והשמן הגן׳,
 (מלבי״ם צינורות שבעה דרך

ב). ד, זכריה

הגנוז אור

 כיוס ׳ולילה קלט) (תהליס כמ״ש בלילה, גס שימש ההוא האור כי אחד/
 ׳ויקרא וכמ״ש אחד, יוס היו שניהס והבוקר הערב כך ידי ועל וכו״, יאיר

 נרוח שבעה נקראיס הס בראשיח ימי שבעח כי נמצא, יוס׳. לאור אלקיס
 כי לאהרן, השי״ח שהבטיח וזהו היצוריס. כל נבראו שבהס אורוח, ושבעה

 ימי אורוח שבעח הס הנרוח, שבעח יאירו הנרוח אח העלאחו ידי על
 ימי שבעח מעשה כל מקייס אהרן כי ונמצא כולס, הנבראיס בכל בראשיח

כולן. העולמוח כל שהס בראשיח,
הגנוזה התורה בחי׳ הוא

 אלקותו ממשיכים הם עי״ז בה, ועוםקים התורה את מקיימין שישראל וע״י הקדושה, התורה אותיות בתוך והגנוז הנעלם האור את השי״ת כביכול שהלביש התורה, ע״י הוא העולם קיום עיקר ח). ג, חנוכה (ליקו״ה הגנוזים והצדיקים
 של העולם חידוש עד דהיינו האחרון, קצה עד הראשון מקצה ולהשיג להםתכל יכולין היו הגנוז באור ב). ב, נדרים (ליקו״ההעלמו מגודל מםתלק הגנוז אור היה ח״ו התורה בלא כי התורה, אותיות של צמצומים ע״י העולם בתוך ית׳

 התורה וכשםיים התבודדות, שהוא משפט׳, בבחי׳ לעסוק צריך וכו׳ הגנוז אור טעם לטעום שרוצה ׳מי המתחלת הגנוז׳, ׳אור התורה את אנ״ש לפני ז״ל מוהרנ״ת אמר אחת פעם יד). ג, ות״ח רבו כבוד (ליקו״ה תליא בהא הא כי לעתיד,
לצדיק׳, זרוע ׳אור מתניתין, מארי דאוקמוהו כמה אור, כחושבן ר״ז דאיהו גנוז אור א). טו, (ביאה״לבהתבודדות ירבה הגנוז, אור שהוא הקדוש, רבינו אור לטעום שרוצה מי הוא, התורה של שהפירוש להם, ואמר ענה אנ״ש, ונשארו

רהעוה״ב לחיי ובבואם בצאתם הנשמות בםוד מהלכיו בכל ביםוד הגנוז אור ענין לט:). (תיקו״זלצדיקיא הגנוז אור הוא ודא פ ס  בחיי (רבינו לבוא לעתיד לצדיקים הגנוז האור מן נאצל הוא בעוה״ז, בו שמשתמשים האור ג). התמונה (

התורה, של םתרין םתרי םוד זהו לעתיד שיתגלה הגנוז אור ).1 האהבה שער חכמה (ראשיתבעוה״ז הגנוז אור בםוד לעמוד יכול אדם אין כך בתוקפו, כשהוא בו להביט יכול אדם שאין שכמו הגנוז, האור מעין הוא השמש ג). א, בראשית
 צריך והמופקד הגנוז שדבר לפי באמת, חתמו הגנוז האור ז). תו״א פסחים, (של״ההנצחיית הגאולה והיא חדש, ואור חדשה הבריאה ותתחדש הגנוז, אור הגדולה אורה יבוא הגדול הדין יום מתוך ג). ויצא (של״הדעה׳ הארץ מלאה ׳כי

 לישראל הש״י בין אות והוא זולתך׳, אלקים ראתה לא ו׳עין הגנוז, אור הוא שבת של אות נשא). פ׳ הארץ (פרי ומתמלא החםרון אל נשפע ולכן השלום, שהוא השפע שהוא הגנוז אור כז). א, בראשית עה״ת (ש״ך באמת חתום חותם
פניםלאות לאחרים ולא עצמם,  ראתה לא ׳עין ׳עוה״ב חז״ל וכמ״ש עוה״ב, מעין שהוא מפני העין, מן הםמוי דבר שהוא מבנ״א, וצפון נעלם והוא יתירה, נשמה ענין והוא הכנתו, ערך לפי אדם לכל מתגלה הגנוז אור יג). לא, שמות יפות (

פניםזולתך״ אלקים אז). (קה״י,עליו בקריאה נקרא הוי״ה שם כי הארץ עמי כל ורואין ונפלאות, ניםים פועל הוי״ה שם הגנוז, אור לבחינת שבא מי* יתד). (קה״י, יחידה חיה הוא הגנוז אור יג). לא, שמות יפות (
ב1ט אתה כי אךם׳/ בני

 היא ז־את אשר הזה בעולם נם הננוז אור טעם לפ£עם שנזכה עד תמיד, באמת העבוךה ואל התוךה אל ובטל משעבד להיות טובים, מעשים ולעשות באמת, מרע סור להיות אם כי בעולם אמתי טוב אין כי /דעת ואתה לבל ומיטיב
תסלה אמן עולם ועד מעתה תזכני נצחיים ולחיים תראני, כבוךף ומזיו תשביעני, ומטובף והקימני חנני אביון״, ןדים מאשפות ךל מעפר ״מקים תאמתי. מטובף לטעם וזכני כחסךף, עמי עשה והנצחיית. האמתיית הטובה ״ קו לי טו). (



ערכים
וכינויים

זיתים
 ׳זיתים/ נקראים האותיות

 (מנחות לחכמה כינוי ו׳שמן׳

תצוה). פ׳ המאיר פה:)(אור

 לחכמה, רומז זיתים
 המאיר זית שמן םוד שהוא

 (קה״י, מלכות יםוד לתפארת

זתים).

 הםפירות כל זיתים,
 הימין, מצד זיתים נקראות

 החכמה, מן השמן שמושכין
 ענבים, נקרא השמאל ומצד

 הבינה מן היין שמושכין
זתים). (קה״י,

 נצח על זיתים כינוי עיקר
 כנישו שבהן יםוד, הוד

 לארקא רבו ומשח דברכאן
 המנורה, ענין וזה לצדיק,
 על אשר ׳וגלה מלכות,
 ׳גלח שנקרא יםוד, ראשה׳,
 אשר זיתים ׳ושני עלית׳,
 שבהן הוד, נצח הן עליה׳

 בשמן כמו הזרע מתבשל
זתים). (קה״י,בזיתים

 כזה מלא הו״ד גימט׳ זתייים
 זתי״ם גם דל״ת, וא״ו ה״ה
 ענ״ף נצ״ח גימט׳ הכולל עם

 על רמוזים זיתים הרי ימי״ן,
זתים). (קה״י,הוד נצח

 תרין על רומזין זיתים
 דוד בן משיח משיחין,

 שני והן יוםף, בן ומשיח
 ועליהם שמן, משוחי זיתים
 במנורה זכריה בנבואת רומז

 ו׳שני עליה׳, אשר ׳וגלה
 וע״ש משיחין, ב׳ הן זיתים׳

 זה. כעין ש שפיר באלשיך
 ז׳הו נוטריקון זתי״ם וכן (...)

 מ׳לכינו, י׳שועת ת׳וחלת
 שאנו התוחלת שזהו

 מלכינו, ישועת מייחלים
 הזיתים אלו לנו שיביא
 משיחין. תרין שהן קדישין

 ׳ועמדו יד) (זכריה שאמר וזה
 הר על ההוא ביום רגליו

 הר, נקרא שמשיח הזתים׳,
 אתה ׳מי ד) (שם שאמר כמו
 הר ונקראים הגדול׳, הר

 שהן שביארנו כמו הזתים,
זתים). (קה״י,זתים בחי׳

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחל

א דחיי אילנא אילנ א ו ת מו  נליקו״ה ונהג ורע. טוב היינו ד
 נמשכין העוונות כל כי כו): ג, לגג״ח שליח העושה (חו״מ

 מימה נמשך ידו שעל הנחש זוהמת שהוא ורע, מוג הדעת מעץ
 ורע, מוג שיש מחמת הוא לאדם שיש הנחירה עיקר כי לעולם.

 נמשך, מהיכן והרע הטוג שורש אכל
 אנושי נשכל לדעת אפשר אי זה

 מאמינים אנו רק אופן, נשום
 עצמו צמצם טונ כולו שהוא שהשי״ת

 נצמצומים נפלאה נחכמה כניכול
 שורש שנמהוה עד ושונים, נפלאים

 שיהיה כדי הרע, שורש שהוא הדין
 להכיר אפשר אי כי לאדם, נחירה
 נשכל להנין אנל כידוע, דייקא עי״ז אם כי ימנרך ממנו ולידע

 שרצה הראשון ואדם אופן. נשום להנין אפשר אי זאת נמשך איך
מאוד פגם עי״ז ורע, טונ הדעת מעץ ואכל זאח לדעח לכנום

 שני רש״י פירש עליזז, זיתים ושנים
 דמותא, ואילנא דתיי אילנא היינו אילנות,

 מימין אחד וזהו, כנ״ל. ורע טוב היינו
 שנפרד יפדר, ומשם כנ״ל, משמאל ואחד
לשמאל. וזה לימין זה מהטוב, הרע

 גמור טוג שהוא דחיי׳ ׳אילנא יש דמותא. ואילנא דחיי אילנא
 לו ונדומה וכנגדו האצילות), כעולה (והוא החייט עץ ונקרא

 אוח לעיל (עי׳ הניחר נעשה ונו טו״ר' הדעח 'עץ עומד היצירה) (נעולה

 ׳אילנא נקרא שנו הטונ מצד אזי רע, וגס טונ גס נו שנאחז ומחמח ו'),
 וכן דמוחא׳. ׳אילנא שנו הרע ומצד דחיי',
ע״א): רכז (פנחס, רע״מ נזהר איתא

קליפין, ליח דחיי נאילנא לעילא“
 נלנוש המלך שער אל לנוא אין ׳כי

 קליפין אית לחמא ד). (אסתר שק'
 דעמודא נדיוקנא דאיהו נמטטרו״ן,

 נתיקו״ז גס אימא וכן דאמצעימא.

החיים׳ ׳ועץ“ ע"נ): פז נג, (תיקון
ה דאחמר דלעילא החיים עץ דאיהו דאמצעיחא, עמודא דא  נ

 לממא, איהו ורע׳ טונ הדעח ׳ועץ (...) נעליה'. חחיה ׳החכמה
שמא״ל. דא 'ורע׳ מטטרו״ן, דא טונ' הדעת 'עץ

 ע״י שנמשך חיים הרוח היפך היא ומיתה לדורות. מיתה וגרם
 שורש שהוא ראתה', לא עין ׳עדן נחינח שהוא מפילה, מנחינח משורשו, חיים הרוח ממשיך שהוא החיים, עץ נחינח שהוא האמת הצדיק

 אם כי משם לקנל אפשר ואי שכל, נשום להשיגו אפשר שאי עייט', ידעו לא ׳נמינ שהוא קדשים, קדשי מניח ה׳ מניח היוצא המעיין
 הדעת עץ מנררין דייקא שעי״ז ההלכה, פשק לנרר משם החכמה מעיין להמשיך זוכין ואז אמונה, נחינח שהוא ותחנונים מפילה ע״י

מפילה. שהוא דייקא, אמונה ע״י הוא הנירור עיקר כי וכו', מהאסור המומר מהרע, הטונ שמנררין דהיינו ורע, טונ
א דחיי אילנא ג היינו דמותא, ואילנ ח, וניאר וכוי. יפרד ומשם וכוי, ורע טו ועץ החיים העץ אודוח על שמנאר נראה כא): נניאה״ל(

מונ'[ונהר ענין שהוא] המורה, [שהוא הגן שנמוך ורע מטונ המווח] [וגזירח הדעח  לפי גם הנ״ל. ייפרד׳ ומשם וכו׳] הכ
ם, אחר נירורים זה נענין שנמצא מנואר, נראה זה חרי הנריאה נמחילח נמנרר נעצמו מהשי״ח דלעילא שנאמערומא אחר גם כי ני
ורע מטונ מעורנ הוא גם היה עדיין הנ״ל, דמומא אילנא לשמאל ונשאר ונחלק עצמו, נפני לאילן מימין, להיות והטונ החיים עץ

 שהוא לזה, שנמאוומו הרע אח מכניע היה ואם נעצמו, מהאדם דלממא נאמערומא ועומד מלוי היה שנו הרע והפלח והנירור יחדיו,
 נחכלית הרע מן הטונ מחנרר היה שם], דאחרניאו השדה וגידולי מעץ היא האדם נפש [כי הנ״ל, שנעץ הרע מעיין נעצמו

צדקינו. משיח ע״י לעמיד שיהיה ע״ד לגמרי, העולם חיקון אז והיה השלימומ,

הנחל ילקוט
ת שני לנו נו אי א היי לנ חיי אי א ד לנ אי א. ו ת מו  (חו״מ בליקו״ה וכתב ד

 לפרשת בהקשר זה, ענין להבנת יסודית הקדמה יא-יג) ג, לגב״ת שלית העושה
 מצרים, מומאת שערי ממ״מ בנ״י את בהוציאו משרע״ה של כותו וגבי והמן, מרדכי

 דקליפה, הרב עיקר שהוא עשיו, מזרע עמלק שהוא המן בחינת וזה וז״ל:
 גדולתו מעוצם בהמגילה כמבואר בשעתו, מאוד מאוד גדול היה שרוחו

 וכל וכו/ כשאו את וישם וינשאהו, המן את המלך ׳גידל כמ״ש בשעתו,
 להם נמשך שממנו מחמת וכו״, להמן ומשתחויס כורעים וכו׳ המלך עבדי

 ולא יכרע לא ׳ומרדכי אבל שלהם, החסרונות כל להשלים החיות כל
 חיות שבאמת דקליפה, הרב בחינת זרה, עבודה שהוא ידע כי ישתחוה׳,

 מרמה רק באמת, חשרון שוס להשלים יכול ואינו כלל, חיות אינו שלו
כי (...) הרבה. המן בו נתקנא כן ועל קלה, שעה לפי אדס בני ומטעה

רוצה ואינו לו, ומשתחוה כורע אינו שמרדכי שראה על מאוד נתקנא המן
 ואי ח״ו אצלו חיים הרוח כל שכבר שבר כי ממנו, חיים הרוח לקבל

 נתמלא כן ועל ממנו, אס כי חיות לקבל מרדכי בחינת צדיק לשוס אפשר
 הרוח ולגזול להמיתו בידו שיש שבר כי להרגו, ורצה מרדכי על תימה
 ושלום. חש דידיה שטרא אצל הוא חיים הרוח שכל שבר כי שלו, חיים
 הדעת עץ בחינת זה אמה, חמישים גבוה עץ לעשות אותו יעצו כן ועל
 מן ׳המן רז״ל שאמרו כמו שמו, ימת הרשע המן יניקת שמשם ורע, טוב

 דתיי אילנא אילנות, שני יש כי וכו״׳. העץ ׳המן שנאמר מניין, התורה
 עליה זיתים ׳ושנים פשוק על הנ״ל התורה בשוף כמבואר דמותא, ואילנא

 ואילנא קדושה, שערי חמישים בחינת הוא דתיי ואילנא עי״ש. וכו״,
החמישים ששער ידוע וזה טומאה. שערי חמישים בחינת להיפך, דמותא

לא השלום עליו רבינו משה ואפילו צדקינו, משיח אס כי שישיג מי אין
 שאמרו כמו מאלקיס׳, מעט ׳ותחסרהו כמ״ש פנים, מ״ט אס כי השיג
 המ״ט כל לתוך לירד יכול היה הגדול בכוחו משה כי כא). השנה (ראש רז״ל

 רעים הצינורות כל ושיבר ומצרים, פרעה ינקו שמשם טומאה, שערי
 הוציא כי וברוחניות, בגשמיות מגלותם ישראל את הוציא ועי״ז שלהם,
 כידוע. קדושה שערי במ״ט והכניסם טומאה שערי מ״ט מבחינת אותם
 מארץ ישראל בני עלו ׳וחמושים כמ״ש החמישים, השער בכת והכל

 דיובלא ׳משטרא כי בתורה, מצרים יציאת נזכר פעמים וחמישים מצרים׳,
 אע״פ כי החמישים׳. ׳שנת בחינת החמישים, שער בחינת שהוא נפקו׳,
 כוחו בעוצם אעפ״כ החמישים, שער השיג לא השלום עליו רבינו שמשה

 שכולם שערים, המ״ט לכל משס והקדושה החירות המשיך וקדושתו
 שערי מ״ט כנגד והתגברו גדול אור בהס נתושף ועי״ז משס, מקבלים
 וקיבלו משס, ישראל את הוציא ועי״ז והכניעוס, אותם ושיברו טומאה,

 הספירה ימי מ״ט ששפרו אחרי החמישים, ביום בשבועות התורה את
 טומאה, שערי ממ״ט היה ויניקתס כוחם עיקר ומצרים פרעה כי וכנ״ל.

 המ״ט התגברו החמישים, משער הארה משה כשהמשיך תיכף כן ועל
 שהוא שמו ימח המן אבל מהגלות. ישראל את והוציא קדושה שערי

 ׳ותרד נאמר ששס הטומאה, של החמישים שער בבחינת הוא עמלק,
מאוד, ונעלם שתום שהקץ הזה, האחרון הגלות בחינת שהוא פלאים׳,

 כן ועל טומאה, שערי החמישים בכל מרדכי כנגד שיתגבר המן ושבר
 שרצה עליו, מרדכי את ולתלות אמה חמישים גבוה עץ לעשות נתייעץ

 שער של אחרא השטרא התגברות ע״י ושלום חש ולהפילו להשליכו
ס המן. ינק שמשם החמישים,  הזה הרע הצינור לשבור שיירד מי אין של̂י

 וזה משס. יונקים שכולם אחרנין, השטרין כל של רעים הצינורות כל שכולל
 שכנגד טומאה השערי אלו כי לתלותו, דייקא שרצה דייקא, התלייה בחינת
 טוב הדעת עץ בחינת עיקר זהו כי הבחירה, עיקר שס הקדושה שערי
 יגע שלא מאוד מאוד עצמו את לשמור בחינתו לפי אדס כל שצריך ורע,

 שכבר משה, בחינת צדיקים יש אבל בטוב, לבחור רק והטומאה בהרע
 שוס להם שאין עד קודש, כולו והס הרע, אחיזת מכל לגמרי עצמן קידשו
 הוסיף ׳משה בבחינת רק הוא בחירתם כל אבל תאוה, דבר בשום בחירה

 איך בנפשם עצות לשית יכולין שאין מה דהיינו מדעתו׳, אחד יוס
 עיקר היה שזה באמת, רוצה יתברך הוא איך יודעים אינם כי להתנהג,

 העס׳ כל ׳ויענו בהתורה כמבואר בבחינתו, שהס והצדיקים משה בחירת
 משער נמשכת הבחירה וזאת אחר), במקום הנכתב לזה השייך ובהשיחה קצ (בסימן

 ההשגה שזאת ומחמת משה, השיגו שלא בינה שערי חמישים של החמישים
 ומשם לשס, כשמגיע בנפשו עצה לתת יכול אינו כן על עדיין, השיג לא
 הטומאה, של החמישים משער שינק שמו ימח המן כן ועל בחירתו. כל

 ולתלותו אמה חמישים שגבוה העץ על מרדכי את להעלות להתגבר רצה
 את להעלות רצה הקדושה שכנגד אחרא והשטרא שהקליפה היינו עליו,

 ונעלם דק בעיון שס ולהכניסו הבינה, של החמישים שער עד הצדיק
 בחינת וזהו להתנהג. איך בעצמו יידע ולא בספיקות שייפול עד מאוד,
 תלוי אשס כמו תלייה, נקרא הספק כי בספק, שתולה מי כמו תלייה,

 הצדיקים של הבחירה עיקר הס הספיקות אלו כי הספק, על שבא
 בקליפה התגברותו בעצם והמן מרדכי, בחינת שהוא משה בחינת הגדולים,

 עי״ז שייפול עד ולהטעותו ליבו את לעקם רצה כי משס, להשליכו רצה
 בחינת שהוא אחרא השטרא התגברות עיקר כי היינו ושלום, חש לגמרי
 על בישראל מחלוקת שמרבה מה הוא דור, שבכל עמלק המן קליפת

 בחינת דקליפה, מהרב שיניקתס חולקים כנגדם שעומדים אמת, הצדיקי
 כי קץ, לאין בחינות ורבבות אלפים הזה בענין ויש וכנ״ל. רב׳ לי ׳יש

 דקליפה להרב ומתקרבים נאחזים אינם ורובם הס, קדושים ישראל בוודאי
 של הזוהמא מאחיזת לגמרי וטהורים זכים שאינם מנהיגים שיש רק ממש,

 והס כ), (משלי מחטאתי׳ טהרתי ליבי זכיתי יאמר ׳מי כי דקליפה, הרב
 כולו הוא הצדיק שזה אליו, הנלווים כל ועל הצדיק על ומתנגדים חולקים
 שוס בלי לגמרי וטהור זך דכיא׳, ׳מרי דרור׳, ׳מר מרדכי בחינת קודש,
 ומעוצס כנ״ל, דייקא ידו על והקדושה החיות שעיקר כלל, הזוהמא אחיזת
 דקליפה הרב התגברות ע״י לגמרי נתערבב שהעולם עד המחלוקת בלבול

 בחינת אחרא השטרא כי זו אף זו לא בישראל, המחלוקת זה שהכניס
 בלב גס שפיקוח להכניס שרוצה עד כך, כל מתגבר עמלק המן זוהמת
 עוד כת לו יש אס מסופק נעשה בעצמו האמת שהצדיק בעצמו, הצדיק

התפשטות גודל שרואה מחמת למוטב, ולהחזירם ישראל את להנהיג

המתרגם

ה ל ע מ  בעץ ל
 אחיזה שס אין החיים

 שבחוב כמו להקליפוח,
 שער אל לבוא אין ׳כי

 שק׳. בלבוש המלך
 מו״ר) הדעת (בעץ ולמטה

ח אחיזח יש  הקליפו
, ן ״ רו ט ט מ א ב  שהו

קנו בצורחו דיו  של ו
האמצע. עמוד

ם׳ ׳ועץ  זהו החיי
ד ו מ ע י ה ע צ מ א  ה

 עץ שהוא (שבאצילות),
 שנאמר שלמעלה החיים

ה בו מ כ ח ה ה ׳ חי  ח
 הדעח ׳ועץ (...) בעליה׳.

 למטה הוא ורע׳ טוב
 הדעח ש׳עץ (ביצירה),

 המלאך מצד זהו טוב׳
״ן,  זהו ׳ורע׳ מטטרו

 סמא״ל קליפח מצד
שם. הנאחז

תפלה ואני

י’ בי תי י  איף חסי
 נווי לנפשי תאמרו

 שקךתי צפור, הךכם
 בורר כצפור ואהיה

 חךפוני היום כל גג, על
 בי מהוללי אויבי

 כלחם אפר כי נשבעו,
 בבכי ושקוי אכלתי

 זעמף מפני מסכתי.
 נשאתני כי וקצפף,

 הולף אני כי ותשליכני״.
 בארץ. ונר נע בעולם,

 מנוחה שום לי ואין
 סערה הרוה כי והשקט.

 ואני וסוער, הולף
 מא־ר ומטרף מבלבל

 התועה מפפינה יותר
 עץ מרירות את ןם. בלב

 טעמתי, וךע טוב הרעת
 הטוב מא־ד בי ונתערב

 לי ואי! .יהד. ור!ךע
 והשקט. מנוחה שום

 בי מתעורר לפעמים
 הךהור לי ומגיע הטוב,

 מתהיל ואני תשובה,
 בדרכי עצמי להתיל

ה בךךכי יי  התוך
ה, ש דו ק ף ה ם  ולכ

 באמת, שלמה לתשובה
 מאד, למצער הוא אף

 הם מתעורר כף ובתוף
 התאוות, אש ושלום

 עולה ותועה הולף ואני
 ועולה, יורד ויורד

 אוי אוכל. לא !השקט
 מיוצרי. לי אוי מיצרי לי

 בתוף הנתון כאבן
 נפשי כן הקלע, כף

 מצולות ביון מטרפת
 עולם תאות עבירת טיט
 אין ובאמת והבליו. הזה

 ורמיון משל שום לי
 עצם ולהדמות לכנות

 מיום שעלי. הרחמנות
 עד האךמה על היותי
 שלותי ״לא הזה, היום
 נחתי ולא שקטתי ולא

 כן על רגז״. ./יבא
 תהנתי להפיל באתי
 ואלהי אלהי יי לפניף

 רחמים, מלא אבותי
 ברחמיף לי שתמציא

 ותזכני !השקט, מנוחה
 לפניף שלמה בתשובה

 לי יתן שדי אל באמת.
 לעולמו האומר רחמים.

 די. לצרותי יאמר רי,
פה עד לים האומר

בהיצר יגעור הוא תבא,
 ולא ושלום. הם ובמקרה בקרי עמף עוד אלף ולא גבוףתי. תהיה ובבטחה בהשקט אושע, ונהת בשובה שלם, ובלב באמת בקביעות לעבדו ו.יניחוני ממני, ויתבטלו ממני שיסתלקו אותי הרוףפים ובכל שלי הרע

 ועד מעתה באמת קךשתף בתוף גמור בקביעות עצמי ולקבע קבע. ת/רתי לעשות בףחמיף אזכה רק ושלום. הם טמא ופעם טהור פעם פסול, ופעם כשר פעם המתהפף, כמטה ושלום, הם החוזר כגלגל אהיה
פא). (ליקו״תבאמת יצ.רי בשני ונפש לב בכל ולילה יומם תמיד אותף ולעבד באמת, שלמה תשובה ולעשות עולם,
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תפלה ואני

ו נ ו ב  עולם, של ר
 בנו אין כי ןדעת, אתה

 אחד נגד לעט־ד בח
 נגד כי אף משונאינו

 לפניף באנו רק (...)כלם,
 אמת צדיקי וכח בזכות

 בהם להכלל שתזכנו
 (...)לפנינו, ילחמו והם

 כל את לפנינו ו.יפילו
 וישברו ורוךפינו שונאינו
 כל את ויכלו ו.יעקרו
 לךעה, עלינו הקמים

ם כל את תעדי מ  ה
 וכל האמת, נקרת אל

 וכל אותנו המונעים
 מדרף ישראל בית עמף

 כךצונף והאמת הןשר
 ויפלו, יכךעו כלם הטוב,

 יתנו. יקר שמף ולכבוד
 שכתוב מקרא ויקים

 לצדיק ךשע ״צופה
 לא יי להמיתו, ומבקש
 ולא.יךשיענו בידו .יעזבנו

נה). (ליקו״תבהשפטו״

מה כנגדו ועמדו הדור הצדיק אז היה זרובבל שעים כ א, כדכהינ מעבודתו. לבטלו ר ) חגי  כחדש המ^ן! ^דריוש שמוס כשנת א־מ): ג
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לו לחיס ואין למיש לשכרה ואין ישמו
 וכר ויען אלזז מזז זזמלאו אל ואמר

 היינו ברוחי, אפ כי ככח ולא כחיל לא
ה׳ אמר כה בחינת הנ״ל, חיים הרוח בחינת

 על כי כנ״ל. ובו׳ הרוח באי רוחות מארבע
 מן הטוב מבררין שעי״ז ותפילה, תורה ידי

 המנורה מראה כל בחינת שזה כנ״ל, הרע
 כל ונשלם החיים לרוח זוכה עי״ז כנ״ל,

 בכה ולא בחיל לא (וזהו כנ״ל. החסרונות
 הר אתה מי צבאות ה׳ אמר ברוחי אם כי

 זרובבל כי וכר, למישור זרובבל לפני הגדול
 כמה כנגדו ועמדו הדור, הצדיק אז היה

 בפסוקים כמבואר מעבודתו, לבטלו רשעים
 בכה ולא בחיל לא שם, נאמר זה ועל רבים.

 המשכת בחינת ידי שעל וכר. ברוחי אם כי
 גמור הצדיק שממשיך הנ״ל, חיים הרוח

השונאים. כל ויפיל יכניע עי״ז כנ״ל, וכר
 זרובבל לפני הגדול הר אתה מי בחינת

 לפניו העומדים המונעים שכל למישור,
 הרוח בחינת ידי על יתבטלו כולם כהר,

כנ״ל): הנ״ל חיים

 נקוכ: צרור אל משמכר והמשמכר
 על לכככס שימו צכאוש ה' אמר כיה

 וכנו עץ והגאחס ההר עלו דרכיכס:
 ה׳: אמר ואכנדה ו3 וארצה ןח3ה

 אמס3וה למעט והגה ה3הר אל פניה
 ה׳ נאס מה !ען ו3 וגפחמי ימ5ה
 3חר הוא אישר ימי5 !ען אומ3צ

 ופירש לפיחו: אייש רציס ואמס

 הס ר״ל .615 עפ לא (שם): המצו״ד
 נוח3ל העמ א3 לא עדיין אומריס,

 עמה כי הוא, כן לא הגה ימ,3ה
 ככר כי נכנה, להיומ ה׳ ימ3 עח כא

 וכמ״ש ירמיה, שאמר שנה ע׳ נשלמו
 שנומ כמשכון כ׳ מלכיס כסוף

 לכס לכד רק וכי לפס. העפ הדורות.
 ככחיכס משכו שאמס העת כא

 והכיח כחקרוח ומכוסין הספוניס
 כממיה. כשהיה, חרכ ישאר הזה

 הקדים א) (א, חגי שפר נריש ונרש״י

 כורש כימי וז״ל: זה, עני! לנאר
 הכהן ויהושע זרוככל עלו הראשון

 כורש, כרשיון לירושליס מככל
 וגו", עמו ככל 'מי א) (עזרא שנאמר
ושלחו וכנימין יהודה צרי ועמדו

ברוחי. אם כי בכח ולא בחיל לא
 שמע קריאת (או״ח גליקו״ה 5וכפ

 זכריה שראה מה כחינח וזהו יט): ה,
 המנורה ידי על שלימה הגאולה סוד

 כהפטרת שס כמכואר שראה,
 (זכריה שהוא חנוכה, ושכת כהעלומך

 וגולה כולה זהכ מנורת ׳ראימי ד)
 שהשמן הענין, וכלל וכו". ראשה על

 ממעיין, כמו מאליו נמשך היה
 וכמו ראשה', על ׳וגולה כמ״ש

 ׳לא שס וסייס שס, רש״י שפירש
 וכו", כרומי אס כי ככמ ולא כחיל

 שעיקר הנ״ל, ענין כל היינו
 הוא הגאולה, עיקר שהיא המשוכה

 כרוחי אם כי ככח ולא כחיל ׳לא
יחכרך. מאימו הכל כי וכו",

ככיאה״ל ומוכא חגחל. חר אתח מי

 הכמוכ מזה הפירוש את (ח):
 חצאי שגי כין ז״ל מורג״ת הציג

 הלשון כזה יצא לא אשר יען עיגול,
 איתמר כפירוש ולאו ז״ל, רכינו מפי
 כלל שהוא איתמר, מכללא אלא

 כיאורי ספר שכהקדמח החמישי
חז״ל מאמר או מקרא שכל הקודם,
 מאימו קצת מזכיר ז״ל שרכיגו

הענין. כזה חז״ל והמאמר המקרא כל ונמכאר נכנס ענין, לאיזה
 לכטל לצווח לכורש איגרותיהם

 כטלו, ההוא ומיום וכטלוה), (וציוה שהתחילו כיהמ״ק מלאכת
וכטלה וגו״, אלקגא כית עכידת כטלת ׳כאדין ד) (נעזרא כמפורש

לזרזם לחגי זו נכואה נאמרה שמיס וכשנת כנו, דריווש של הראשונה ושנה אחשורוש של שנים עשרה וארכע כורש שמלך שנים שלוש
 אלקיהם ואת יראים היו ה׳ ׳את ):5 (וישג, כחנסומא וכדאיפא יצליחם. שהקכ׳׳ה העכו׳׳ם, יכטלוס לא כי ייראו, ולא כמלאכה, ולכנוח לחזור

אדןןה) (עזרא שנאמר כהיכל, כונין והתחילו יהוצדק כן ויהושע וזרוככל מככל עזרא שעלה עד עיכדיס', היו כ  שאלמיאל כר זרככל קמו '
 כומייס והלא היו שומרונים וכי אלף. ק׳׳פ למלחמה השומרונים עליהן כאו שעה כאומה וגו". אלקא כית למכנא ושריו יוצדק כר וישוע

ככפיריס יחדו ונועדה ׳לכה 0 (נחמיה שנאמר כמרמה, נחמיה את להרוג כיקשו ועוד שומרונים. נקראו שומרון העיר שם על אלא היו,
אשנאמר שנים, שני ה׳ כית מלאכת וכיטלו וגו״, אונו ככקעת ר עז שנת עד כטלא והות כירושלס די אלקא כית עכידת כטלת ׳כאדין ד) (
שמו. מכליה כן נחמיה שמו, ומה כככל, שנזרע ׳זרוככל', ע״א): נשנהדרין(לח כדאיתא זרוננל, הוא ונחמיה פרס׳. מלך דריוש למלכות מרמין

הנחל ילקוט
 חס הצדיק אח להפיל רוצה ועי״ז צד, מכל המחלוקת ורינוי אחרא הסטרא
 שאמרו כמו מגדולתו, יירד ושלום, חס ישראל אח ינהיג לא אס כי ושלוה,

 הפלייה נחינח וזהו ישראל׳. כשכיל אם כי גדולה לך נפחי ׳כלוה רז״ל
 זך שכולו דור שבכל האמת הצדיק שהוא מרדכי, אח לחלוח המן שרצה

 וכנ״ל. ושלום חס ישראל את ינהיג שלא בספיקוח להכניסו שרוצה וקדוש,
 היה העולה וכל נהייתה, לא כמוהו אשר גדולה צרה עח היחה ובאמת

 שטן מעשה מצליח היה ושלום חס אס שיכלה כמעט כמעט מחמוטט
 שהסטרא כמו ושלוה, חס מישראל עיניו ויעליס פניו יסתיר שהצדיק

 ושלוה, חס ממילא כליה ישראל היו שעי״ז רוצה, היה המן בחינח אחרא
 בגשמיוח וקיומה חיותה כל כי וכו", ולאבד להרוג ׳להשמיד בחינת

 לכולה חייה הרוח כל נמשך שממנו האמח, הצדיק ע״י רק הוא ורוחניות
 שה למחוח ה' דיבר אבותינו'ולא בזכות עמו על ממל השי״ת אבל כנ״ל.

 ׳מרדכי כי כנגדו, להחגבר האמת, הצדיק במינח מרדכי, בלב ונתן ישראל',
 וחחבולה עצה שאין וראה מגיע, הדבר היכן עד נעשה', אשר כל את ידע

 ריבוי ע״י אס כי הצדדים, מכל כזאת וחזקה קשה קליפה כנגד לעמוד
 ויזעק העיר בפוך ׳ויצא ומיד ושוועות, וזעקוח וצעקוח ותחנוניה תפילה
 חפס כן ועל (...) וכו". ועיר עיר ׳בכל וכן וכו", ומרה גדולה זעקה

 ה׳ אל לצעוק אבוחינו, אומנוח דור, שבכל האמח הצדיק בחינת מרדכי,
 גס התגבר ועי״ז ובחחנוניס, בחפילוח ולהרבות ומרה גדולה זעקה הלבה
 על בניו ואת אותו וחלה בראשו גמולו לו והשיב עמלק, המן קליפת כנגד
 אלופי וכל דקליפה הרג כל את ארץ עדי ולהשפיל להכניע שזכה העץ,
 בבחינת שהה ותחנוניה, תפילה ע״י כנגדה התגבר כי עשיו, רגרגי עשיו

וכנ״ל. הקדושה של הממישיס שער
ה זרובבל ק אז הי צדי שימן מכלל כשפי ומוכא הדור. ה  היה״ס בשם ס, יופי(

ש׳5 ז׳ כשנחלף 5רשל״5 אותיות ״ל55זר זצ״ל): וועקסלער שלמה ר׳
 ו׳יעלוץ ׳יעלוש׳ כמו ׳יעלוז׳ בפירש״י, 5איו5 [וכמובא אשד ממוצא [שהם]

פיג״א, ב״ן נשמ״ן מוהר״ר הנורא רבינו [שם] משפר והוא השדה׳],

ערכים
וכינויים

זרובבל
 משיח, בחי׳ הוא זרובבל

 שמאיר הרצון תוקף ע״י
 השחר ברכת (ליקו׳׳ה בישראל

מז). ה,

 ׳הר שמו נקרא ולמה
 מן גדול שהוא הגדול׳,
 ישכיל ׳הנה שנא׳ האבות,

 מאד׳, וגבה ונשא ירום עבדי
 ׳ונשא׳ מאברהם, ׳ירום׳

 מיעקב ׳וגבה׳ מיצחק׳,
יד). תולדות, (תנחומא

 מפני זרובבל שמו נקרא
 תולדות, (תנחומאבבבל שנולד

יד).

 בנים בלא שגלה יהויכין
זרובבל את בבבל הוליד
כד). יז, יחזקאל (רש׳׳י

 שהיה זרובבל בנה שני בית
 שנא׳ יהודה, מזרע ג״כ

 וגו״ יםדו ׳זרובבל ד) (זכריה
ד). יא, ויקרא בחיי (רבינו

 היםוד הניח עצמו זרובבל
 ישלימו ידיו כן הזה, מהבית

 ידי ר״ל הבית, בניין את
 ישלימו מזרעו, הבא המשיח
 מהבית היםוד אבן להניח
ט). ד, זכריה (מצו׳׳דהעתיד

 שאלתיאל בן זרובבל עתיד
 ב״ה מלכינו שידרוש אחרי
 שבג״ע הצדיקים כל באזני
 כ) (תנדא׳׳ז ולומר לקום

 רבא׳ שמיה ויתקדש ׳יתגדל
ליקוטים). ח״א, גנים (מעין

 אז והיה זוכים היו אם
 היה האמיתית, הגאולה
 דוד, לבית קרן מצמיח

 רק המשיח, היה וזרובבל
 זרובבל שב זכו, שלא אחר

 ועתיד שם, ומת לבבל
 באחרית מבניו צמח לצמוח
א). א, חגי (מלבי׳׳םהימים

 שימן ת״ב ליקוטי כמובא המרכבה מלאכי ר״ת שהוא ארגמ״ן גימטריא
 תיקון תיקן הוא כי רת״ל, הברית טומאת מפגם ניצולין ידו שעל ה/

 לבוא ולעמיד ה״ר, שימן לקמן כמובא תהליס, מזמורי עשרה לומר הכללי
 הצדיק יוש״ף גימטריא ציו״ן הר בתינת הוא כי עשיו, הר יכניע הזה הר

 המונעים כל ועי״ז התייס, ארצות נקרא שעי״ז מייס הרות ושם זיע״א,
 הוא זרובבל כי לח) (סנהדרין תז״ל אמרו כי ופלא בב״א. יתבטלו מהקדושה
 בב״א. הבית ייבנה שבזכותו הננמ״ת רבינו לשם ורומז התרכזתא, נתמיה
י ״ ן ; ת בחיי ש כ ש מ ח ה ם הרו ע וכוי חיי כני ם. כל ויפיל י אי שונ  וביאר ה

 הוא שבת וז״ל: בשבת, נעשים זו תורה תיקוני כיצד (ח) דשבתא ביקרא
 ׳ושלים ותרגומו וכו״, השביעי ביום אלקים ׳ויכל כמ״ש התשרונות, שלימות

 וכן וכו״, שבת בא מנושה, ששר, העולם היה ׳מה רז״ל ואמרו וכו״, ה׳
 בתינת הוא שבת כי שלימות. בשינת הוא ששבת הקדוש בזהר מבואר
 שנתושפה יתירה נשמה בתינת שזה תיים, הרות שהוא הנשימה אריכת
 מאבידת שזוכר היינו נפש׳, אבדה וי ששבת, ׳כיוון בשינת וזה בשבת. לאדם
 בעצמו ועי״ז ל״א, שימן בדברא׳ ׳בירא במאמר כמבואר בתול, הנפש

 בתינת ממשיך עי״ז בתול, הנפש אבידת על היינו תשרונו, על שמתאנת
 בתינת שזה שבת, של יתירה לנשמה וזוכה הנשימה, אריכת הרות אריכת

 הנשמות, עולם הוא ששבת הקדוש בזהר שמבואר וזה התשרונות. שלימות
 ׳טועמיה בשינת וזה תיים, רות הנשמת בשלימות לקבל האדם זוכה אז כי

 פניהם ׳הכרת בתינת אדם׳, של פניו באור ׳ברכו בתינת וזה זכו׳. תיים
 שבת כי בפנים. כמבואר שיים הרות בתינת שהוא התוטם׳, ׳זה בם׳, ענתה

 כי שיים, הרות עיקר ששם בהתורה, שדבוק הצדיק עם אתת בשינה הוא
 מודים ו׳הכל התורה׳, ככל שבת ו׳שקולה כנ״ל, צדיק בתינת ג״כ הוא שבת

 להשלים תיים הרות ממנו מקבלין כן ועל תורה׳, ניתנה בשבת כי
 כי עוונותיו׳, כל על לו מותלין כהלכתה, שבת ׳המשמר כן ועל התשרונות.

 עוונות, ע״י באין התשרונות כל כי יכפרנה׳, תכם ׳ואיש בתינת הוא
העוונות. כל ג״כ נמתלין התשרונות, כל ידו על שנשלמין ובשבת



ערכים
וכינויים

מצרים
 הארז, ערוות היא מצרים

 וזה מאוד, טמא מקום
 גורם מצרים של המקום
 ׳מצרים', נקרא וע״כ לחטוא,

 ודוחק, מיצר בחי׳ הוא כי
 רחוק שהוא מקום כל כי

 הוא הקדושה, מן ביותר
 בבחינת יותר צמצום בחי׳

 ביותר עשייה בבחינת מקום,
י). ג, ציצית (ליקו״ה

 הוא מצרים יציאת עיקר
 הגוף, על הנפש שתתגבר

 העם את ׳בהוציאך בחי׳
 האלקים את תעבדון ממצרים

 התורה קבלת דהיינו וכו״,
 הנפש התעלות בחי׳ שהיא

ד). ג, חדש (ליקו״ההגוף על

 ראשון גלות ישראל גלו
 שמצרים לפי למצרים,

 ישמעאל ע״י תחילה נאחזת
 ואברהם באברהם, הנאחז

 גלות ע״כ העולם, ראש הוא
רלמצרים היתה ראשונה פ ס ) 

 י׳ חלק והבן וראה ד״ה הפליאה

שמי). של

 למה מצרים גלות ענין
 שאר מכל יותר נזכר

 כי הוא והטעם הגליות,
 ניצוצות כל היו במצרים

 ישראל כל של הראש
 נגאלו ולא בהם, מעורבין

 ונתבררו שיצאו עד משם
 הנשמות, כל מתוכם

 מצרים, את ׳וינצלו וז״ם
 שאין כמצולה שעשאוה

 ישראל שהם דגים', בה
 ׳וידגו בדגים הנרמזים

ראה). פ׳ המצוות (שערלרוב׳

 לפי מצרים, נקרא הגוף
 היפך וגבול, מיצר לו שיש

 (מקור נצחי שהוא הרוחניי

נצבים). פ׳ חיים מים

 היה מצרים גלות עיקר
 אותם שטימאו בנשמתם,
 ומאת מצרים, בגילולי

 לעורר זאת היתה ה׳
 קושי ע״י לתשובה אותם

 ומתוך גופם, של השיעבוד
 גלות על התעוררו זה

 אלקים אל ויזעקו נשמתם,
 (פנים נשמתם את לגאול

כג). ב, שמות יפות

 שהוציאו הניצוצות עייי
 זכו מצרים, בגלות

 להם שניתנה לתושב״ב
שולחן). (קה״י,בםיני

 להעביר ההכרח מן היה
 הישראלית האומה כלל על

 כמה לםגולתו, בם בחר אשר
 הוצרפו בם וייםורין, חולאים

 מהם להםיר כור, בתוך ככםף
 החומר וםוגי התאוות חלאת

 כוחות ולהגביר ושמריו,
 היה שזה והנפש, השכל
 (מלבי״ם מצרים גלות תכלית

כד). כח, ישעיה

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלפב

ל ע ם כן ו ת קודם שהיה כמצרי ה קכל ר תו מר וכוי ה א ם נ ח  כ
 גלות עיקר א): ג, פסח (או״ח גליקו״ה וכחנ רוח. מקוצר

 הרוח להמשיך להתנכר יכולים היו שלא הנ״ל, ננחינח היה מצרים
 קנלח קודם היה עדיין כי חשרוגם, להשלים דקדושה חיים

 כג״ל, רוח׳ ׳מקוצר נחינח המורה,
 מצרים גלות עליהם נכר כן ועל

 כנלע ׳מחריש נחינח שזהו ופרעה,
 נמאמר לעיל הנזכר ממנו' צדיק רשע

 נחינח עליהם שהתנכר ה׳, אוח כסוף
 הטומאה, רוח שהוא דשט״א הרוח

 שערה, רוח שהוא מצריש, טומאח
 השר שהוא שעיר, איש עשיו כחינח

 ואז כספרים), (כמוכא מצרים של
 ישראל, אח ח״ו לכלוע ורצו החנכרו

 דקדושה, חיים הרוח כחינח שהם
 ממנו׳, צדיק רשע ׳ככלע כחינח
 כשעמו, שנדול שערה שהרוח היינו

 רצה כהש׳, יפיח צורריו ׳כל כחינח
 דקדושה, חיים הרוח אח ח״ו לכלוע

 שלא ע״י ישראל, יונקים שמשם
 אריכח להמשיך כח לישראל היה

 קיכלו שלא מחמח חיים, הרוח
 כליעה, כחינח הוא מצרים נלוח כי כנ״ל. וכו׳ עדיין המורה
 מצרים, כחינח הים, מצולח שהם מצולה׳, מכלעני ׳ואל ככחינח

 כחינח וזהו כנ״ל. וכו״ רשע ׳ככלע כחינח מצולה, נקראים שהם
 שיוצא חיים הרוח מוצא שמשם הנרון, מצר כחינח מצרים,
 כננד אוני חמש שהם הריאה, מכנפי היוצא הקנה שהוא מהנרון,
הנרון, למצר הרוח חוצאוח משם אשר חורה, חומשי חמישה

ה מ הנ  הוא חיים הרוח כי למעלה, מבואר ו
 על מרחפת אלקים ורוח בחינת בהתורה,

 קורם שהיה במצרים וע״ב כנ״ל. המים פני
 לקבל מהיכן להם היה ולא התורה, קבלת
 רוח. מקוצר 0 (שמות בהם נאמר חיים, הרוח

 חיים, הרוח לקבל מאין להם היה לא כי
 רוחיה מאריך אפים, ארך בחינת שהוא
 שהוא רוח, מקוצר בהם נאמר וע״ב כנ״ל.
 חיים, הרוח בחינת שהוא אפים, ארך היפך

 החסרון להשלים אנחה, ירי על שממשיכין
 כנ״ל, החסרון שלימות הוא הרוח כי כנ״ל.

 בחינת וזהו לבך. משאלות לך ויתן בחינת
החסרון: שנתמלא ואמלאהו, פיך הרחב

ר צ ו ק ח. מ  אני ואראל לנני אמר לכן ו-ט): (ו, גשמופ כדכפיג ח
 אמכם והצלחי מצרןם שכלח ממחח אחכם והוצאחי ה׳

 ולקרזמי נדלים: ו-כינופטים נטרה כזרוע אמכם ונאלמי מעכדמם
 אלקיכס ה׳ אני כי וידעמם לאלקים לכם והיימי לעם לי אמכם

מצרים: שכלות ממחת אמכש המוציא
 נ^אתי אישר הארץ אל אחכם והכאתי

 לוצחק לאכרהש אחה לחח ןדי אח
 אני מורישה לכם איחה ונחמי ול!עק'כ

 וקראל ני3 אל ן5 משה וידכר ה׳:
 רוח מקיצר משה אל ישמעו ללא

 ולא (שס): ופירש״' קשה: ומעכידה
מנחומין. קיכלו לא משה. אל שמעו
 רוחו מיצר שהוא מי כל דוס. מקצי

 להאריך יכול ואינו קצרה ונשיממו
 מקצר :5כפ (שס) והאוה״ח כנשימחו.

 תורה כני היו שלא לצד כי אולי רוס.
 כי רוח׳, ׳קוצר יקרא ולזה שמעו, לא

ננפי׳ אדם. של ליכו מרחכח המורה

תינו. כדניאר הפורה׳ קנלפ 'קודס

ב ח ר ך ה  כדכפיג ואמלאהו. פי

 ישמע ט-יא); (פא, גפהליס
 משמע אם ושראל כך ואעידה עמי

 אלקיף ה׳ אנכי נכר: לאל משמחוה ולא זר אל כך יהיה לא לי:
ס ופירש ואמלאהו: פיף הרחכ מצרים מארץ המננלף  יונפן(שם) הפתו

רי היינו פיך׳ ש׳הרפג מ נ  וז״ל: נ׳), אופ (לעיל פייס הרופ עיקר דשם פורה׳ ׳
 פומך אפחי דמצרים, מארעא יחכון דאשקיח אלקך ה' ®יאנא

פין. הרמג ופירש״י(שס): טכחא. מכל ימה ואמלי אורייתא כפמנמי
אמלא. משאל אשר ככל ואמלאהו. ליכך. מאות כל ממני לשאול

מקוצר כחם נאמר וכוי התורה קכלת קודם שהיה כמצרים כן ועל
 המצוה עם רבינו משה כשבא מובא: ח) (שיעורים, נועם דרכי ובספר רוח.

 ׳מקוצר אליו שמעו לא אמונה, של מצוה ה׳/ אני כי ׳וידעתם הראשונה
 מרוב משה את לשמוע זמן להם היה לא בפשטות, קשה׳. ועבודה רות

 מצרים, גלות שוד כל הוא רות שהקוצר מבואר הקדושים ובספרים עבודה,
 הענץ נכלל ובזה אורו, לקבל יוכלו שלא אלי׳, ישמעו ׳ולא אמר משה כי

 אלא האמת, את שאומרים הצדיקים קול הוא כזה, אמיתי יקר דבר שיש
 ללכת להמשיך אותנו כשמלמדים הן דבריהם. מבינים ולא שומעים שאין

 ללכת צריך אלא צלול, ומות מאיר שכל מספיק שלא ועוד, עוד ה׳ בעבודת
 איך אותו מלמדים והצדיקים לו, הולך ולא עייף כשהאדם והן דרגות, עוד

 במקום ה׳ שאין לו כשנדמה גם המצב, בזה גם איתו שה׳ מעמד, להתזיק
 והסיבה הזאת, האמיתית העיצה את לשמוע קשה ולאדם נמצא, הוא שבו
 אז היה לא עדיין כי תיים, רות להם היה שלא בנ״י כמו רות, מקוצר היא

 היה שאת״כ אלא תיים, הרות לקבל מאין להם היה ולא התורה, קבלת
תיים. רות קיבלו ומשם התורה קבלת

ח ו ל ! ם ! ה. עייי שממשיכיץ חיי ח  שופר שבתקיעת (ת) האיתנים בירת ומובא אנ
 תרועה ׳יום בתי׳ וזה ח״ל: התיסרון, להשלים תייס הרות את ממשיכים

 וכו׳ בארצכם למלתמה תבואו ׳וכי בתי׳ שזה בזוה״ק ומבואר לכם׳, יהיה
 הרות מבתי׳ הוא הכל הצורר, מהצר המלתמות בתי׳ כל כי וכו״. והרעותם

 אנתה בבתי׳ שהוא התרועה קול ע״י להכניעו וצריכין עשיו, של הסערה
רות על ולהתגבר התסרונות להשלים הרות אריכת בתי׳ שהוא דקדושה,

המתרגם

 אלקיך ה׳ אנוכי ®י
 מארץ אתכם שהעליתי
ם,  פיך הרתב מצרי

 אני ואזי תורה בדברי
טוב. מכל אותה אמלא

סייס הרוס להמשיך כס להס היה ולא גרוני/ ׳ניסר בבסינס
מצרים כי עי״ש). בתיקונים, (כמ״ש הדגה, במעי שנבלע יונה בסינס הוא מצרים גלוס כי כנ״ל. וכו׳ עליהם ולהסגבר ססרונס להשלים
בסינס היינו כנ״ל, לקדושה סייס רוס בסינס שהס כנש״י, בסינס שהס קדישא, יונה המה, יונה אה לבלוע רצו והס דגה, נקראים

כנ״ל. וכו׳ בשעהו שגדול שלהם רוה האריכוה ידי על לבלוע ושלום הס רוצים שהס ממנו׳, צדיק רשע ׳כבלע
^ל מר כן ון א ם נ ה יעשה רוה ׳קצר בבסינה רוס׳, ׳קוצר בבסינה היא דנוקבא שמרא כתב: ב) ג, פסח ובליקו״ה(או״ח רוח. מקוצר ב

מרסוק׳, בני ׳הביאו רז״ל שאמרו כמו כידוע, דדכורא סמרא הוא הדעה יישוב עיקר כי הדעה, בלבול בבסינס אולס׳, מריס
 מיושבס אינן שדעסן ארצוה שאר של דעהן ׳זה הארץ׳, מקצה ׳ובנוסי כבנים׳, עליהם מיושב שדעסן ישראל ארץ בני של דעהן ׳זה

׳קוצר בסינס הוא אזי בשלימוס הדעה וכשאין הדעה, שהוא מההורה היינו מהדעה, הוא סייס הרוה המשכה ועיקר כבנוה׳. עליהן
הדעה. שלימוה כפי הוא ההסד עיקר כי הסד, מרב שנמשך אפיס ארך היפך דינים, בהינה רוה׳,

חה. עייי שממשיכין חיים ד!רוח  האדם, חיוה כל שהאנחה הקדושים מדבריו בהמבואר להחפלא יש לכאורה סד): בביאה״ל(ח, וביאר אנ
 לעיל שביארנו במה אבל האדם. ורפואה חיוה כל לבד שהשמחה פה, ובעל בכחב הקדוש מרבינו פעמים כמה מבואר הלוא כי

מכוון כן שכמו מרחוק הבין ורחמים, להחמלאוח בעצמו בשורשו והדין החסרון והחפוכוח המחקה על סובב שבכולם הקדושים, מדבריו
להרבוח הנ״ל אפילחו באמצעוח ונחעורר ה׳, דבר אח הירא אבל הנ״ל, וחורבן חסר׳ ב׳צפון שהוא שאע״פ הנ״ל, האנחה לענין בדבריו

והבניין. ההיפוך לחכליח הצדיק בכח נהפך ופרמיוח, שבכלליוח והחסרון, החורבן על ובכייה באנחה

הנחל• יליקוט
 שברים היא אם התרועה על רז״ל שנסתפקו וזה ואלופיו. עשיו של סערה
 דקדושה, הרוח אריכת בחי׳ שהיא הנ״ל אנחה היינו גנח׳, ׳גנוחי שהוא

 יילילי׳, ׳יילולי שהיא תרועה היא אס או סערה, הרוח עי״ז נכנע וממילא
 על עי״ז להתגבר בכדי זה, לעומת זה כי ותכופות, קצרות קולות היינו
 והצרות גדול, ובמהירות גדולה בבהלה שמתגבר עשיו של סערה הרוח

 פקודה שהראשונה ׳עד שארז״ל כמו לזו, זו ותכופות קרובות ממנו הבאים
 כן ועל שניהן. לעשות הסכימו כן על לבוא׳, וממהרת אצה שנייה וכו׳,

 שגס אומרים ויש אחת, בנשימה התרועה וכן השברים לעשות צריכין
 אריכת בחי׳ זה שכל אחת, בנשימה לעשותן צריכין ביחד והתרועה השברים

 השברים בין בתשר״ת להפסיק אין ועכ״פ דקדושה, והנשימה הרוח
 צריכין כי להורות שניהם עושין זה שבסדר מאחר נשימה, כדי והתרועה

 ואריכת אנחה ע״י כי לתרועה, קודמין והשבריס בזה. תלוי וזה שניהם
 של סערה הרוח נגד מתגברין עי״ז שברים, בחי׳ שהיא דקדושה הרוח
 על מרמז שתרועה שארז״ל וזה כנ״ל. בתרועה מרומז שזה ואלופיו, עשיו

 מקבלין חיים הרוח אריכות עיקר כי וכו׳, עי״ן תור״ה בחי׳ התורה,
 הק׳, התורה ע״י הוא שעיר איש עשיו הכנעת עיקר וכן הק׳, מהתורה

 להס אפשר אי עס שהמון ומחמת וכו״, יעקב קול ׳הקול על שדרז״ל כמו
 אס כי הק׳ שבהתורה חיים מהרוח החסרונות ושלימות הרוח אריכת לקבל
 ופשוטה לפניה פשוטה תרועה, ׳כל כן על שבדור, והרב הצדיק ע״י

 להצדיק, וההתחברות ההתוועדות על מרמזת פשוטה תקיעה כי לאחריה׳,
וכו״. העדה כל אליך ונועדו בהן ׳ותקעו חצוצרות בפרשת כמבואר

תפליה ואני

 רוח מק־צר ותצילנו
שימה, ומהפסק  הנ
ו נ כ תז ת ו כ ךי א  ל

ה, מ שי  שנזכה הנ
 תמיד אלינו להמשיך

 בכל דקדשה חיים רוח
 ובכל שעה ובכל עת

ם). (לקו״תותע תע



המתרגם

 בניקוד הוי״ה שס
שורק׳ פן ' או  כזה ב

, ו ה - ו ו - ו ה - ו הו י  ז
 את קושר שהוא ב׳צדיק/

 השכינה שהיא המרכבה
ה, עם ב״ ק  שזהו ה

 בשמים כל ׳כי שכתוב
 שתרגם וזהו ובארץ/

תן זאת ונ תז י שאו ׳
ובארך. בשמים

 כעין הוא הדופק ®י
ת דו קו ם הנ קדי מנ  ש
קת פי ת, בד עו ב צ א  ה

ת, עשר שהם קו  דפי
 בדפיקת מנקדים שבהם
ם והם הרות. קדי  מנ

 דוד, של הכינור במיתרי
 כעין היא הדפיקה כי

 הכינור מן שעולה הקול
 העשרה לעומת בניגון.

 מתבונן שבהם דפיקות
 להבין (כדי בדופק הרופא

 החולי סוג אח ולהבחין בהם

 עשה כנגדם האדם), של
 מיני עשרה דוד ותיקן

ם  (...) בתהלים. ניגוני
קת  יוצאת הרות דפי
 של השמאלית מהאוזן

 צפוני הרות וזהו הלב,
 של בכינורו מנשב שהיה

 שאזי הלילה, בתצות דוד
 מאליו. מנגן היה הוא
 הגוף וורידי עורקי וכל

ם, שהם פקי  מכות דו
 הם שבלב הרות אותה

ם,  הדבר ושוד דופקי
 אשר ׳אל בפשוק נרמז
 ללכת הרות שמה יהיה

ילכו׳.

פגנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

כני  הרבים ברחמיף ז
 מעמק אמתית לאנחה

 בא־פן באמת, לבבי
 אנחתי ידי על שאזכה

 ולחברות להחיות לשוב
 חר־פק הרוח את

 ךישוב שבלבבי, רקדשה
 וינשב וילף חר־פק הרוח
 כסדר האברים בכל

נו). (ליקו״ת

ה כ . ם ו פ א ל  שהאשכנזים מה ינ); יד, (שמוה אריה כגור המהר״ל 3מ
 קורא הוי״ו, במוך נקודה שהוא ׳מלאפו״ס', קורין

 ע"נ): קכע ע, (היקון נהיקו״ז ואימא 'שור״ק', פירושו בכל רש״י

הו, ™שורק הו-וו-  דאיהי המרכבה קושר דאיהו ׳צדיק/ דא יו-
 הוא, בריו קודשא עם שכינמא

 בשמים כל ׳כי דכפיב הוא הדא
 'דאחיד דממרגמינן ודא ובארץ',
 מדגש המפוק ופירש ובארעא'. בשמיא

 צדיק. הנקרא בישוד צדיק. דא (שם):
ח. גשמים כל פי סה״ד א  הוא ׳כל׳ וג

 זעיר אח ומייחד שמחבר הישוד
 המלכוח עם ׳שמים׳ הנקרא אנפין

׳ארץ'. הנקראח
 והדפק וכוי דפיקין מיני יו״ד

 כדאימא הרוח. ידי על הוא

 יאיהו“ ע״א): קה שע, (תיקון נמיקו״ז
 בדפיקו דמנקדין דנקודי כגוונא

 דגהון עשר, דאינון דאצבעאן,
 ואינון דרוחא. בדפיקו מנקדין
 דסליק דקלא כגוונא איהו דפיקו דדוד, דכינור בנימין מנקדין

 דוד עבד בדפיקו, אםא דאסמכל דפיקין עשרה לקבל בניגונא.
 שמאלא מאודנא נפיק דפיקו (...) במלים. ניגונים מיני עשרה

 מנגן דהוה דדוד, בכינור מנשב דהוה צפוני רוח הוא ודא דליגא,
 דפקין, אינון מליגא דפקין, דאינון גופא וורידי ערקין וכל מאליו.

 המהוק ופירש ילכו׳. ללכח הרוח שמה יהיה אשר ׳אל דמילה ורזא
 אח להחינוקות המורים כעין גו׳. דמגקדין מקודי נגוונא מדנש(שם);

 על מורה אחת באצבע מכה אס כי האצבעוח, בהכאח הנקודוח
 דגהון וכדומה. ציר״י על מורה אצבעות בשמי וכשמכה חיר״ק,

דפיקוח אח האצבעוח בעשר שמרגישים ר״ל דרוסא. גדפיקו מגקדין

 והענין, פום. מלא מלאפופ, בחינת וזהו
 בחינת והוא וא״ו, יו״ד הוא מלאפו״ם כי

 הדברות. יו״ד כנגד דפיקין, מיני יו״ד
 הם כן ועל כידוע, הדוח ידי על הוא והדפק
 הדבדות, עשדת כנגד דפיקין, מיני עשדה

 כנ״ל. בהתודה הוא הדפק שהוא הדוח כי
 והיינו הדוח. המשכת בחינת הוא וזזוא״ו,

 המשכת ידי על כי פום. מלא מלאפום,
 הדחב בחינת שזהו החסדון. נשלם הדוח,

 כנ״ל החסדון שנתמלא ואמלאהו, פיך
כנ״ל. פום מלא מלאפום בחינת שזהו

ד ז  הוא מלאפום ד): (לד, ליקו״מ גקיצור ואיפא מלאפום. ’בחי ו1ו
 הנקודה כי ובינה. חכמה היינו וא״ו, עם נקודה בחינת

 הנמשך הנחל הוא וגינה ומעיין, יו״ד בחינת חכמה, בחינח היא
ובפרמיוח. בכלליות יש מלאפוס ובחינת וא״ו. כמו והוא מהמעיין

 הצדיקים כי יו״ד, הוא הצדיק כי
 הם וישראל העדה', ׳חכמי נקראים

אורייתא, חמכי שהם וא״ו, בחינת
 כל ואצל העמודים'. ׳ווי ונקראים

 ג״כ יש עצמו בפני מישראל אחד
וא״ו. יו״ד גחינח
וכתג ואייו. ׳יוייד חוא מלאפו״פ

ג, פסח (ארח בליקרה

 ההמשכה על גס שייך זה שענין יא)
 כי וז׳׳ל: המעשה, ימי לששח משבח
 בששת הוא האנחה אחיזת עיקר

 הרוח מן חסרים שהם החול ימי
 להמשיך להתאנח צריכין שאז חיים,
 של החסרון להשלים חיים הרוח
 ששם משבת המעשה ימי ששת

 בחינת הוא שבת כי זכו׳. חיים ׳מועמיה כמ״ש החיים, עיקר
 כי סמרוי', מכל שלים דאיהו ׳שמא הקדוש בזהר כמ״ש שלימות,

 עיקר השי״ת אצל ששם הוא׳, בריך דקודשא 'שמא הוא שבת
 שלימות להם ואין חסרים, כולם שבעולם הדברים כל כי השלימות,

 יתברך שהוא הוא, ברוך מהשי״ת שמקבלין חיים הרוח ע״י אם כי
 המעשה, ימי ששת בחינת וזה השלימות. מיני בכל שלם כביכול

 להמשיך צריכין אז כי הרוח, המשכת שהוא ו׳, בחינת שהם
 הרוח להמשיך כדי החסרון, על אנחה בחינת רוחיה, ולהאריך

 ונעשה כמובא, יו״ד בחינת עולם, ברית שהוא משבת, חיים
דקדושה. חיים הרוח בחינת שזהו ווא״ו, יו״ד שהוא מלאפום,

ר״ל לדוד. לכינור כגימין מנקלין שבהם. אופנים בעשרה הרוח
 כפול פשוט שיר (שהם ניגון מיני בעשרה נניגוגא. לסליק לקלא ׳כינור׳. הנקראת המלכות של ספירות עשר את ומעוררים שדופקים

 את תיקן ידם שעל כסלים. ניגונים מיני עשרה לוד עכל עיי״ש). יג תיקון בריש עניינם כנזכר הכינור, מנימי שיוצאים ומרובע ומשולש
 הסכמת (וכן דופקים. הם ובמהירות בחוזק בהם המנשב הלב רוח מכת לפקין. אינון מליכא הייחוד. אל לעוררה המלכות של ספירות עשר

הגוף). חולשת או ובריאות הלב חיות ניכרת דפיקתה וכפי מהלב, כולם הס הדופקים שהעורקיס הרופאים, כל

הנחל• יליקוט חכמה מיליואי
♦ ם ו פ א ל  השורש היא הקדושה התורה בראשית): (פ׳ ישראל באוהב ומובא מ

 כל מציאות נבראו התורה ידי דעל העולמות, לכל והתיות
 והמצוות, התורה מגדר תוץ הולכים אינם הצדיקים כן ואס העולמות,

 מיני כל והולך שובב זה על אשר אמצעי מרכז אצלם היא הקדושה והתורה
 דרכי ידי על הוא הכל וההליכה, והראייה והשמיעה הדיבור כמו עשייתם,
 שהנקודה ו, מלאפוס בתי׳ וזהו העולמים. בתי דבוקים הס ואז התורה,

 אשר התורה, שהיא האמצעי במרכז דבוקים שהם ר״ל האות, באמצע היא
העולמות. לכל ותיות פנימית נקודה היא

א והדפל, וכוי דפיקיץ מיני יו״ד די על הו  רוה״ק(עס בשער ואיתא הרוח. י
 תתלואיו וכל בדופק, תלוי האדם תיות כל ע״ב): ג יוס״ד, פירוש

 האור בתינת יתשר כך האדם, שעושה והתטא העבירה כפי כי בו. ניכרים
 עשרה שיש בתיקונין שאמר מה נודע והנה הדופק. שבתוך ההוא והתיות

 הנה כי הוא, הענין וביאור וכו׳. ציר״י פת״ת קמ״ץ והס דפקים, מיני
 בציור הס כולם שדופק, הדפיקות אותם וכל כנודע, בתכמה הס הנקודות
 דופק שהוא לפעמים תמצא הדופק, על בידך תמשש כאשר והנה נקודות,

 ציר״י, נקודת שוד וזה בצידה, שנייה נקודה דופק ואת״ה אתת נקודה
 נקודת והיא תתתיה שנייה ונקודה למעלה אתת נקודה דופק ולפעמים

 קטנה בלבד אתת נקודה והשנית ארוכה אתת נקודה דופק ולפעמים שב״א,
 בתינת כפי מורה וזה הנקודות, שאר כל זה דרך על וכן קמ״ץ, נקודת והיא

 אס בזה, והמשל שבתכמה. בתינה מאיזו ההיא בעת לה הנמשך התיות
 אשר שבתכמה, הכתר בתינת התגברות על מורה הוא אז קמ״ץ כעין דופק
 אבל בזה. וכיוצא (...)ההיא, בעת האיברים כל אל והארה תיות שולת משם
 זה קמ״ז, כעין דופק אס כי האדם, תטא בתינת ונדע נבין בזה כי דע,
 על ישתלק שלא כותו להראות עתה, המתגבר הוא ולכן בכתר, שתטא יורה
 תשרון על יורה גוברת, אתת שבתינה רואים אנו אס אדרבא כי התטא, ידי

 קד), (תהליס יגועון׳ רותם ׳ת׳שף הכתוב שאמר מה דרך על הבתינה, אותה
 מורה זה ולפעמים להתקיים, כדי בכותו מתגבר תלוש שהוא מה שכל

מה. עד יודע איתנו ואין ההיא, בבתינה מצוה שעשה על בהיפך,

הדפק וכוי דפיקיץ מיני יוייד בחיי והוא א ו ח עייי הו ע. הרו ענין כידו
עי״ש. השישי) ביום יג, (מעשה בסיפו״מ גס נזכר דפיקין מיני יו״ד של זה

 הקשר את להבין אפשר ומדבריו זה, מעשה בענין כתב ה) ד, תולעים (יו״ד ובליקו״ה
 בדברי כשתדקדק והנה וז״ל: השם, אותיות מד׳ הנמשכת הרות ובין הדופק שבין

 ואתד אתד וכל דברים, מארבעה ז״ל רבינו שדיבר תמצא הנ״ל המעשה
 מיני עשרה ב. תיציס. מיני עשרה א. והס, מעשרה, כלול מהארבעה

 שהם דפיקין, מיני עשרה ג. צדקה. מיני עשרה שהם מיס, של תומות
 תומות. מיני עשרה בתינת שהם נגינה, מיני עשרה ד. תכמה. קבין עשרה
 בתינת על מרמזים שהם נקל, לנבון ודעת הנ״ל). המעשה זה כל (עי״ש

 של הבתינות וכל עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, עולמות הארבעה
 נקודות, טעמים, שהם, ט׳נ׳ת׳א, במינות שהם לעיל, הבאתי הארבעה

 שורש שהם הנ״ל, וכו׳ ע״ב שמות ארבעה בתינת שהם אותיות, תגין,
 הארבעה בתינת שהם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, עולמות הארבעה
 (כמבואר מדבר תי, צומת, דומם, שהם עפר, מיס, רות, אש, יסודות,

 כל הנ״ל, דברים מהארבעה בפרטיות אמד שכל ידוע וזה וכנ״ל). בכתבים
 בתינת אותיות במינה עשייה כי כידוע, ספירות מעשר כלול ואתד אתד
 בתינת יצירה וכן מעשר, כלול דומם בבתינת העפר ישוד שמשם ב״ן שם

 עשר עשר של בתינות הארבעה בתינת וזה כולם. וכן וכו׳, תגין מ״ה
 שם כי בעשייה, הס תיציס מיני עשרה כי הנ״ל. במעשה המבוארים

 התיציס כל שמהם כידוע, אתרא והשטרא הקליפות אתיזת עיקר בעשייה
 הנ״ל. מלך בת בתינת דקדושה, מלכות בתינת וכנש״י, להשכינה המצרים

 שהוא מ״ה, בבתינת שהוא יצירה, בתינת זה מיס של תומות מיני עשרה
 בתינת זה דפיקין מיני עשרה לעיל). (וכמבואר וכו׳ המיס ישוד בתינת
 מיני העשרה כי כנ״ל, וכו׳ נקודות במינה ש״ג, בבתינת שהוא בריאה
 כמו וכו׳ דפיק ׳ולזמנין בתיקונים שאיתא כמו נקודות, בבתינת הס דפיקין

 זה נגינה מיני עשרה עי״ש. וכו״, קמץ או א,5כן כמו ולזמנין וכו׳, צירי
 בתינת הס טעמים כי כנ״ל, וכו׳ טעמים בבתינת שהוא אצילות בתינת
של בתינות שארבע נמצא, הטעמים. נגינת בתינת נגינה, מיני עשרה

וכו׳, הנ״ל שמות ארבעה בתינת טנת״א, בתינות הארבע הס הנ״ל המעשה
 הרשעה, ממלכות וכו׳, זקן ממלך להצילה מלכה הבת את לרפאות כדי הכל בהם, הכלולים התיקונים כל להמשיך צריכין ומכולס העולמות. כל הכוללים

 ושס זה, מעשה גבי עוד מובא (רעג) ובשיהר״ן כידוע. מלכותו לגלות בשביל המלכות, בשביל היה הכל שוף, ועד מראש העולמות ההשתלשלות כל עיקר כי
 ואתד, אתד כל אצל שמונתה במקום מונתת והיא כידוע, מלך׳ ׳בת נקראת היא מישראל אתד כל של הקדושה הנשמה וז״ל: דפיקין, מיני היו״ד ענין נזכר

 ליכנש שיוכל גדול כת בעל צדיק וצריכין שם. שמבואר כמו שתפשה המלך בה וירה שזרק תיציס, מיני העשרה שהם בעוונותיה, ותלושה ויגעה עייפה
 כל ולנגן לרפאותה, צריכין איך שידע כדי דפיקין, מיני העשרה כל ולידע תיציס, מיני העשרה כל ממנה ולהוציא לשם, שנפלה המקומות כל לתוך

דפיקין. מיני היו״ד בענין כד) (ח״ב בליקו״מ ועי״ע דבר, מתוך דברים עוד שם והבן ושמתה. ניגון ע״י רפואתה עיקר כי נגינה, מיני העשרה

ערכים
וכינויים

 מיני יוייד
דופק / דפיקין

 שהיא הדופק, רוח בלב יש
 והוא התולדה, מתחילת

 וכל הליחות כל עליו נושא
 חמיצות(שקורין וכל הדמים

 הזה הדופק והרוח זאפטין),
 האיברים. בכל ונוקש הולך
 בהם, ונישובו הליכתו וע״י
 ומנפז ומנשב מנענע הוא

 שלא העיפוש, מן אותם
 יתקלקלו ולא יתעפשו

ט). נו, (ליקו״ם

 הרוח אין רוח עצבות עייי
 נעשים ואזי כםידורו, דופק

 מחמת כבדים, האיברים
 מנשב הדופק רוח שאין
 הידיים ואזי כםדר, בהם

 כבדים׳. משה ׳וידי בבחינת
 בהידיים, הכבירות עיקר כי

 הדופק רוח עיקר ששם
 כבדים, וכשהאיברים וכר.
 הרוח על יותר מכבידין אזי

 יותר. עוד ונחלש הדופק,
 הרוח יותר שנחלש וע״י

 האיברים נעשים הדופק,
 וכן וכו׳, יותר עוד כבדים
 שיוצאת עד חלילה, חוזרת
 הוא האנחה, וע״י ח״ו. נפשו

 הרוח את ומבריא מחייה
 מהעצבות וניצול הדופק,

ט). נו, (ליקו״םרוח

 באדם. ונוקש דופק הדפק
 באדם נוקש הוא לפעמים
 לעבודת אותו ומזכיר
 דודי ׳קול בבחינת השי״ת,
 מזכיר הוא ולפעמים דופק׳,

 ח״ו. לעבירה האדם את
 הנשימה, מן בא הדפק כי

 ע״י האויר מן בא והנשימה
 כן הדיבור וכפי הדיבור,

 או לטוב אם הדפק, נעשה
קם). (ליקו״םלהיפך

 דפיקין מיני עשרה
 מיני עשרה מן חיות מקבלין
 השמחה בחי׳ שהם נגינה,

א). ב, פסח (ליקו״ה

 יודעים הדופק עייי*
 וחלישותה המלכות איך

ג). ט, פסח (ליקו״הובריאותה

 שהם דפיקין, מיני עשרה
 (ליקו״ה חכמה קבין עשרה

ה). ד, תולעים

 ואח״ב הנפש, הוא הדם
 שהם הלב ורידי מםתעפים
 כנודע, הדופקים העורקים

 חיות רק דם, בתוכם ואין
 הרוח מן הנמשך ורוחניות

 בכל ומםתעפים שבלב,
 שלהם, בתוכניות האיברים

 הגידים מםתעפים ואח״ב
 מתפשט ובתוכם מהמוח,
 של מאוד דק רוחניות

 כי כנודע. המוח של הנשמה
 דופק ממש רוח אין הגידין,
 בעורקי כמו נרגש בתוכם

 הוא אמנם הדופקים, הלב
 כלל, נרגש ואינו מאוד דק
 ולכן נשמה, מבחי׳ הוא יען
 שבאיברים, התנועות כל

 הגידין ע״י אלא אינם
 כנודע האיברים המנענעים

יב). מ, (ע״ח

 ונעלם גנוז הדופקים בתוך
 העליון החיות ומלובש

 האצי׳ את המחייה דא״ם,
 עצמו הדופק כי באופן כולו,

 אבא, הוא הווריד שהוא
 אור הוא שבתוכו והחיות

 המחייה הא״ם של וחיות
 פירוש עם רוה״ק (שער האדם

ג:). יוס״ד

 דופק׳, דודי ׳קול סוד
 ע״כ דיבור׳, בלא קול ד׳לית
 ׳דופק׳, בחי׳ יש דודי׳ ב׳קול
 פ׳נים ק׳ול למפרע ר״ת

דופק). (קה״י,ד׳יבור ו׳אחור

והדופקים, העורקים סוד
העליון, במקום שורשם

דופק׳. דודי ׳קול בםוד
שורשם הנבראים, כל כי

 םוד הוא אדם של החיות והנה ושלימותם. מליאותם על נתקנו ששם בבינה׳, ׳עשית, שאמר וזה בבינה. ונעשו נצטיירו ואח״ב גדול, בדקות הדברים מציאת היה ומשם השורש, הוא שהחכמה בבינה, עשית׳, בחכמה ׳כולם בםוד ובינה, מחכמה
דופקים). (קה״י,שבאדם הדופק םוד והוא דופק, נעשה ו׳, םוד שהוא הזעיר לתוך וכשבא קפ״ד, הוא שלו ואחוריים ע״ב, שהוא דחכמה אחוריים הוא הדופק וםוד הדופקים. בתוך הוא החיות והתפשטות בעליה׳, את תחיה ׳והחכמה בסוד החכמה,



ערכים
וכינויים

מלאפום
 האותיות הוא הנזלאפום

 שכלי להורות פום, מלא
 של הפה היינו השפע,
 מאלקות מלא הוא הצדיק,

ג). לד, (ליקו״מהשי״ת של

 הצדיק, של הדיבורים
 כשלימות הוא בוודאי

 להמשיך יכול לכן ובמלואה,
 ועי״ז לישראל, השפע
 פום, מלא בחינת נקרא

 במלואה שלו שהפה להורות
ג). לד, (ליקו״מובשלימות

 בכללות יש מלאפום בחיי
 עשרת כי ובפרטות,
 הלוחות עם הדיברות

 שהוא מלאפום, בחי׳ הוא
 וא״ו, הם והלוחות יו״ד,
 יד) (ב״ב חז״ל שאמרו כמו

 שישה אורכן ׳והלוחות
).1 לד, (ליקו״משישה׳ ורוחבן

 בבחינת היא הנקודה
 יםוד, בחי׳ שהוא מלאפום,

 ישראל וכלל הצדיק דהיינו
א). ב, תפילין (ליקו״ה

 מלאפום בחי׳ היא התורה
ב). ד, מלמדים (ליקו״ה

 שנקרא בוא״ו שורק
 באמצע, שהוא מלאפום

 היםוד מן היוצא ההבל הוא
 הנה כי לב׳, ונחלק לאו״א
 י׳ ו׳ הוא השורק נקודת

 של יו״ד והנה באמצע,
 הנקרא לאבא הוא שורק
 השם, של ראשונה יו״ד

 אל הוא שורק של והוא״ו
 הו״ק ולהוליד להוציא אמא,
 (ע״חהוא״ו בחי׳ וזהו דז״א,

ג). ח,

מלאפום נקרא בוא״ו שורק
שורק). (קה״י,

הויייה צירופי יייב
 שעות, כ״ד יש יום בכל
 וי״ב היום שעות י״ב

 והצדיקים הלילה. שעות
 י״ב מכוונים והיראים

 שעות בי״ב הוי״ה צירופי
 הלילה, שעות וי״ב היום,
 צירופי כ״ד ממתיקים ועי״ז

 בתי כ״ד בחי׳ שהם אדנ״י
 הדינים להמתיק הנ״ל, דינים

 ועיקר בהם. הנאחזים
 שאז משבת, נמשך ההמתקה

 (ליקו״הרצון עת הארת עיקר

סו). ה, השחר ברכת

 כנגד השנה חודשי י״ב יש
 י״ב כנגד והם מזלות, י״ב

 י״ב בחי׳ וזה יה, שבטי
 שעות וי״ב היום שעות

 ע״י הזמן, שכל הלילה.
 להיכלל צריכים וכולם אלו,

 בחי׳ שהוא בשורשם
 בחי׳ שהוא מהזמן, למעלה
הוי״ה צירופי הי״ב כלליות

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלפד

ה וקבלו תור שר ה ח. שם א ח יג); ג, פסח גליקו״ה(או״ח וכפג ה

 מה קנית דעת קנית, מה חהרס 'דעת נחינס וזה
 שהוא הדעת ע״י היא המשרוגוס כל שלימות עיקר כי חשרת/
 החשרונות כל שמשליש חייש הרוח מוצאות עיקר שמשה המורה,

 שרחוקיש כוכניש העונדי אכל כנ״ל,
 כן על הדעת, עיקר שהיא מהתורה

 שוס להם ואין תשריש הס כוודאי
 הגדולה כל כי כלל, שלימות

 חיים, מהרוח תשר שלהם והעשירות
 אינו שלהש העשירות נאמת כן ועל

 חשרת ׳דעת כנתינת לכלוש, נחשכ
 ממלאיש אינש כן ועל קנית', מה

 מי אכל לעולם. נעשירותס תאוותם
 הוא המורה, שהוא לדעת, שזוכה

 דקדושה, חיים הרוח משם ממשיך
 מאחר כלום, תשר אינו ואזי

 שמשם חיים להרות שמקושר
 החסרונות. כל שלימות

ף ל ע מ ץ ד  וכחג מצרים. מאר
 העושה (חו״מ נליקו״ה

 עיקר נפשת עתה לא); ג, לגנ״ח שליח
 הוא עדיין כי תפילה, ע״י התיקון

 יכולין ואין המורה, קנלת קודש
 ע״י יסודות הארכעה עדיין לנרר

 הלכה, הפסק כירור ע״י מעשינו,
חר וכל התורה, את קינלנו לא עדיין ני  מן רק הוא עמה הני

 רק כרחמיו עלינו שנמשך דלעילא, אתערותא נתינת ע״י השמים
 נליקו״ה זה ענין עוד וניאר אנות. זכות וע״י ותחנונים מפילה ע״י

 קנלת קודם היה שנמצריס מחמת ג): ג, לגנ״ח שליח העושה (חו״מ
 לצאת מאוד קשה היה כן על כנ״ל, חייה הרוח עיקר ששש המורה
 יצחק אנרהש אכומינו כזכות עמו על חמל השי״ת אכל מהש,

 דינר השי״ת כי נעולש, המורה הארת להמשיך שהתחילו ויעקכ,
 קדושתו כת נפלאות נעוצם משה וכן מצוות, כמה ונצמוו עמהס

 קנלת נתינת להמשיך והתחיל כמצרים, השי״ת אליו שנתגלה זנה
 חיים הרוח לקנל כמצרים גס משה זנה ועי״ז כמצרים, התורה

 מאן זה ונשכיל כניו. את לגאול השי״ת שלחו כן ועל מהמורה,
 וכי אלך כי אנכי ׳מי השי״ת עש הרנה ומען לילך, הרנה משה

 שעדיין מאחר שחשכ, היינו וכו״, זכות ׳מה רש״י ופירש אוציא;
 חיים הרוח עליהם להמשיך אפשר איך המורה, את קיכלו לא

 את ׳נהוציאך השי״ת והשינ עליהם. ששולטים ממצרים להוציאם
 זנות זכות, מה ששאלת ׳ומה רש״י ופירש תענדון; ממצרים העם
 התורה׳, את לקנל שעמידין ונו", ׳נהוציאך עליהם, לי יש גדול

 מהמורה חיים הרוח עליהם והמשיך עליהם חמל שהשי״ת היינו
קנלוה. לא שעדיין אע״פ לקנל, שעמידין

 אלקיך ה׳ אנכי פא) (חהליס שדקדק וזהו
ס המעלך א  אשד התודה וקבלו מצדים, מ

 ואמלאהו, פיך הדחב דייקא ואזי הדוח, שם
 שלימות בחינת כנ״ל, מלאפום בחינת

 מצדים, יציאת אחד דייקא כי החסדון.
ס המעלך בחינת א  נתבטל שאז מצדים, מ
 התודה קבלו כי הנ״ל, דוח מקוצד בחינת
 דייקא, אז ע״ב כנ״ל, חיים הדוח ששם
 שלימות בחינת ואמלאהו, פיך הדחב

 ימלא בחינת פום, מלא בחינת החסדון,
 יציאת נזכד וע״ב כנ״ל. משאלותיך כל ה׳

 בחינת ציצית כי ציצית, בפדשת מצדים
כנ״ל: וכו׳ דוחות מאדבע בחינת חיים, הדוח

 וי״ב היום שעות י״ב מענין אז דיבד גב
 צידופי י״ב בהם שיש הלילה שעות

אחד, צידוף יש שעה בכל הוי״ה,

 גד״ה נסמוך לעיל עיין מצרים. מארץ המעלך אלקיך הי אנכי

הפסוק. זה של הסיפא שהוא ואמלאהו' פיך 'הרחנ
ת נזכר כן ועל א ת מצרים שי ש ר פ מו, כדכחינ ציצית. ג ר( מדנ  ננ

 ציצת להם ועשו• אלהש ואמרת ךאל1י: כני אל דנר לח-מא):
 על ונמנו לדרמש נגדיהש כנפי על

 לכם והןה תכלת: פתיל הכנף ציצת
 כל את וזנרמם אמו וראיתס לציצת
 ממורו ולא אתם ועשימס ה׳ מצות
 אשר עיניכם ואחרי לנכנס אחרי
 תזכרו למען אתריהש: זנים אמש

 והייתם מצומי כל את ועשיתם
 אלקיכס ה׳ אני לאלקיכש: קדשים

 מצרןם מארץ אמכם הוצאתי אקר
אלקיכס: ה׳ אני לאלקיס לכס להיות

 לשלם נאמן ה׳. אני (שה); ופירש״י
 אשר להיפרע. נאמן אלקינס. שכר.

 פדימי כן מנת על אסכם. הוצאסי
גזירומי. עליכם שמקכלו אמכם,

 אלקיפס ה׳ אני נחיי(שס): נרנינו וכחנ
 להיום מצרים מארץ אפגם הוצאסי אשר

 ניאר אלקיכם. ה׳ אני לאלקים לכם
אן  שיהיה כדי הימה ההוצאה כי ננ

 הענין אין כן ואש לאלקיש, לנו
 צורך אש כי נלכד הדיוט צורך

 ׳והכריתו יהושע שאמר וזהו גנוה,
 אם ני ז), (יהושע הגדול׳ לשמך מעשה ומה הארץ מן שמנו אפ

מתפרשמת. מלך של מלכותו אין עם, אין
 נ): ו, החודש (קידוש החזקה ניד הרמנ״ם כחנ וכוי. היום שעות י״ב

 עשרה שתים זמן, ככל שעות ועשרים ארנע והלילה היום
 חלקים. ושמונים לאלף מחולקת והשעה כלילה. עשרה ושמים כיוס
 ורניע חצי כו יש זה שמנין לפי זה, למנין השעה חילקו ולמה

 לכל יש חלקים והרנה ועישור, וחומש ותשע ושמות ושליש ושמינית
 המפרשים, פירשו כחנ; י) היראה, (שער חכמה ונראשיח השמות. אלו

 שעה ככל הוי״ה, צירופי י׳'נ מתגלגלים והלילה היום שעות שני׳׳נ
 ההוי״ה נאותה פוגם הוא פוגם, ושלום חס ואם אחד, צירוף

 ׳אל החסיד שאמר למה דומה וזה שעה, כאומה המתגלגלת
 ממר״ף יש כי פירשו, ועוד כך׳. משגיח והוא נאדונך תמרוד
 נאלפא ניקודו כצירוף המתגלגל ד׳ כן שם וכנגדם נשעה, חלקים
 שממר״ף עי״ש) ע״א רכד ויחי, (נזהר ואמר צירופין, ממר׳׳ף נימא

 כל ועל מנשים, שאדם נשימות תתר״ף הם שכשעה אלו חלקים
 הנשימה חיות נו הנותן ד׳ כן משם אות יש ונשימה נשימה
 האדם׳. יחיה הוי״ה פי מוצא כל על ׳כי ח) (דנריס וזהו ההיא,

 כל שיהיו ראוי והחיים, הנשימה הנותן הוא שהשי״ת וכיון
נפסוק ט) (יד, ככ״ר רז״ל כיוונו ולזה הנורא, לענודת נשימותיו

 על אמר, חנינא ר׳ נשם לוי ׳ר׳ יה; מהלל הנשמה ׳כל קנ) (חהליס
 מלחטוא יירא הזה, נדנר האדם ונשיסתכל ענ״ל. יה", תהלל הנשמה ׳כל שנאמר להקנ׳׳ה, לקלס צריך נושם שהוא ונשימה נשימה כל

פ״נ. כא שער נפרד״ר ועי״ע נו. משפיע המלכים מלכי מלך שהשי׳׳ת כחיים ראשו ויקל יחטא איך ני ושפלות, ענוה נעצמו וינהג

 מזל בבחינת דיקנא, תיקוני תליסר בבחינת הזמן שהם החודשים נכללין שעי״ז חודש, עשר שלושה בת השנה ועושין השנה את שמעברין העיבור םוד ומשם כידוע, והלילה היום שעות וי״ב חודשים שבי״ב
כא). ד, מילה (ליקו׳׳ה הוי״ה צירופי הי״ב כלליות מזלות, הי״ב כלליות בחי׳ שהוא העליון,



פהנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ב כ ם אלקים ר תי  ע״פ זה, פסוק כעס דורש רנינו שנאן. אלפי רגו

 גס אן יח, פס' אפ רק דרש רנינו ואמנס לעיל. שנלמדו הקדמופ

 ומעלפ כפ3ו הכוכגיס עגודפ גגיסול עוסקיס הסוגגיס הפסוקיס שאר
 שיר: מזמור לדוד למגלח יפ-יס): א-ד, (ספ, גפהליס וזלשה״כ הפורה,

דנושו אויניו ןפוצו אלקיס 0ןקו
 מנדף עישן כהנדף מפניו: משנאיו

 רישנניס יאנדו אש מפני דונג המס5
 !שמחו!עלצו וצדיקים אלקיס: מפני
(...) נאמחה: (!שישו אלקיס לפני
 ה׳ שנאן אלפי רכמיס אלקיס רכג
 ש?ימ למרום עליח ?קדש: שיגי נם

ואף נאדה ממנוח לקחמ שני
 ופירש אלקיס: !ה לשנן סוררים
ג (שס): המצו״ד נ סנ אלקים. י  מו

ענור גס לומר, למעלה,  היו זה נ
 גאולה יהיה הדנר סוף כי נטוחיס
לפני חינחס ראה כי שלימה,
 המה ריכנו מלאכי הלא כי המקוס,

ס שוכן וה׳ שריס, רננוח הרנה  להר נקדושחו נואו נעח אף נ
 המה עח ונכל עימו, ירדו המלאכים גס ני החורה, לימן סיני

 עליח ישראל אחה זה כל ועס למרום. עליפ לשנינה. קרונים
 ושניח המורה, אח לקנל עליהם להחגנר ידך רמה ר״ל למרום,

 אדס ננני מצויה להיוח למחנה אומה ולקחח המלאכים מיד אומה
 ה', מאחרי לסור הרנו כי אף פיירים. ואן מעלה. מלאכי נין ולא
ס. לשכון המשכן על וציוס להס נחרצה זה כל עס  המצו״צ וניאר נ

עשו׳. ׳אלופי ד״ה נמילוא״פ ג׳ אופ לעיל ועי׳ וגדולים. שרים אלפי. (שס):

 וכל חלקים, לתתר״ף נחלקת שעה וכל
 גם בו יש חלקים מתתר״ף וחלק חלק

 רוח בחינת הוא זה וכל השם, צירוף כן
 לשמוע זכיתי ולא שבהדפק. החיים
 קצת שכחתי גם היטב,*> זה ענין ביאור

יבינו: והמשכילים מזה,

 שנאן, אלפי רבותים אלקים רבב סח) (פהליס
 רכב ידי ועל עשו. אלופי בחינת אלפי,

התורה, קבלת בחינת רבותים אלקים
יאע״ב מוהרנ״ת: דפום

ת שעח וכל חלק  זה וכל ד): בפל״ח(ח, ומובא חלקים. לתתרייף נ
 סכמה ראשית עיין וכו׳. שבהדופק הסייס רוס בסינת הוא

 היום׳). שעות ׳י״ב ד״ה לעיל במקו׳׳ח (מובא יו״ל פרק סוף היראה שער

 ועל מנשים, שאדם נשימות תתר״ף הס שבשעה אלו תלקיס ותתר״ף
 בן מ׳שס אות יש ונשימה נשימה כל
 ההיא הנשימה תיות בו הנותן ד׳

 הי״ב מענין גס מבואר ושס וכו',
 הענין וכל הוי״ה צירופי וי״ב שעות
 תבין ובזה בפניס, המבואר הנ״ל

לעיל, המבואר לפי בפרט קצת הענין
 הס הכל של סייס הרות עיקר כי

 עוד ומובא כנ״ל. הוי״ה אותיות ארבע

 ומורי מאבי שמעתי בביאה״ל(ח): בזה
 מדברי שנראה ממורנ״ת, ששמע

 ונוקש הדופק שהדופק ז״ל, רבינו
 ונמשך יוצא תלק, בכל בהאדס
אותיות] [ד׳ מצירוף אשר מהתלק

 מהא׳לף התלק, לזה שמכוון השם
 הארבע הן הן אותיות הד׳ [כי השעה, בזאת הנמצאיס תלקיס פ״א

 להאריך יש ׳ועוד ד״ה אלו, דבריו בהמשך בביאה״ל שם ועי׳ כנ״ל], רותות

א זח וכל וט״. זה בכל קצת ם רוח בחיי חו  וכתב שגחדפק. חחיי

 להלוך ׳שיודע בו׳, רות אשר ׳איש וזה ב): ד, תולעים בליקו״ה(יו״ד
 אתד, כל של הדופק הרות שיודע ואתד׳, אתד כל של רותו נגד

 והתולאת התשרונות כל את רות בתינת שהס בהדפיקין שיודע
 השמתה. תיקון להס להמשיך ברפואתם, לעשוק ואיך שלהס

א זח וכל ם רוח בחיי חו הנתל(ת): במי וביאר שגחדפק. חחיי

 ומפרישין כשמבררין הנ״ל, ע״פ זה שמובן לפענ״ד נראה
 שס דרך שמקבל הרשע של הרע הצינור לקלקל יכולים ואז הוי״ה, אותיות ארבע בשורשם למעלה הס ואז ישודות, מהד' מהטוב הרע
 הרשעים, של שערה הרות כשמשפיל ואז ארץ׳, עדי רשעים ׳משפיל בבתינת אותם, להשפיל ויוכל שערה, רות בתינת שהוא שלו הרות
 שבדופק, סייס רות בבתינת הס והלילה היום של הוי״ה צירופי הי״ב כן ועל התשרונות, כל להשלים שלו סייס הרות ידי על לפעול יכול

 אותם, להשפיל ברשעים להתגרות שצריכין ההתגרות שענין למעלה, ביארנו אשר הוא נכון כי מובן ומזה התשרונות. כל נשלמין שעי״ז
 צירופי עם אתת בתינה הוא שבדופק סייס הרות כי התשרונות, להשלים פעולתו לפעול הצדיק של דקדושה סייס הרות יוכל למען הוא

 דקדושה סייס הרות יכול ועי״ז ברשעים, להתגרות יכולין שעי״ז מהטוב, הרע כשמפרישין רק מאירין הס הוי״ה אותיות שהד׳ הוי״ה,
לטובה. יתמלא הכל בגשמיות, והן ברותניות הן התשרונות, כל להשלים פעולתו לפעול הצדיק של

חכמה מיליואי
ח וכל ע ת ש ק ל ח  ׳כל הלל): האותיות, בשל״ה(שער וכתב חלקים. לתתרייף נ

 זה על מ) (יד, רבה בבראשית אמרו קג), (תהליס יה׳ תהלל הנשמה
 ׳כל שנאמר לקלש, צריך נושם שהוא ונשימה נשימה כל ׳על הפשוק
 שאמר פשוק על קדושים פרשת בתיי רבינו לשון וזה יה״. תהלל הנשמה

 בו שדרשו הגדול שהשם לרמוז ׳בא עתתי׳, ׳בידך השלום עליו המלך דוד
 וי״ב ביום י״ב שהן השעות בצירופו כולל כתיב, ׳לעלם׳ לעלם׳, שמי ׳זה

 ופ׳ אלף [ר״ל בה׳ ׳אפשע״ה בהם שהשימן הרגעים, כן גם וכולל בלילה,
 ולכך הרגעים, כמנין כולל לארבעתן ראשון אות בגלגול שהרי שעה], היא

 בשם אם כי ורגעיו שעותיו בכל יפנה שלא יזהרנו ה״, ׳אני הכתוב משיים
 ואת בו, פירושים והרבה שתומים ודבריו עכ״ל. כולם, את הכולל הגדול
כך, שכוונתו זה על נאה פירוש בילדותי קיבלתי ואני רות. ישא כולם

הנחל• יליקומ
ח וכל ע ת ש ק ל ח תשל״ע) (אב-אלול הנתל מבועי וצקוק חלקים. לתתרייף נ

 אזי גופו, לתוך תיים רות וממשיך נושם ישראל כשאיש היינו מובא:
התורה, אותיות בהתלבשות ית׳ אלקותו תיות ונשימה נשימה בכל מתלבשת

והוא התורה. אותיות ריבוא שישים כנגד ישראל נשמות ריבוא שישים כי
המאמר) בסיום (המובא הזאת התורה אמירת בעת שדיבר בדבה״ק המבואר

(שהוא הוי״ה שם צירוף בו יש תלק שבכל שבשעה, תלקים תתר״ף מענין
ד׳ שהם ראשים׳, לד׳ והיה ייפרד ׳משם אשר הגן בתי׳ שהוא התורה אור

עיי״ש. שבהדופק, התיים רות בתי׳ ושזה כמוב״פ) הוי״ה אותיות
כ כ ם ל רח. קבלת בחיי רבותים אלקי ק ומובא חתו הנחל(ח): שעשועי צקו

 ר׳בותים א׳לקים ר׳כב ר״ת כמו בגימטריא המורה׳ קבלת׳ שו״ת
והכולל. התיבות עם

שעולה יו״ד דהיינו ה׳ של משם ראשון אות לומר רצה ראשון, אות בגלגול
 וי״ו פעמים ך׳ ק״ך, עולה ה״א פעמים ך׳ מאות, ארבע עולה יו״ד פעמים ך׳ דהיינו תתר״ף, ותמצא השם אותיות ארבע על ותגלגלה ך׳, במילואה

 ביתד, אלו המילואין יימוש אין כי ועוד הלשון, מצד תדא דתוק, כן גם הפירוש זה אבל תתר״ף. הכל שך ק״ך, עולה ה״א פעמים ך׳ ת״ם, עולה
 כנודע, ביו״ד כן גם ההי״ן כשממלאים כן אם אלא ביו״ד ו׳ ממלאין דאין מ״ה, שם והוא באל״ף, כן גם ו׳ למלאות צריך באלפי״ן ההי״ן שכשממלאין

 אות כל עם הוי״ה שם עם אל״ף אות כשתצרף שכתב, שני, פרק השמות פרטי שער הפרדש הרב שכתב במה עיני את ה׳ האיר והנה ע״ב. שם והוא
 נקודות, שישה הרי והשגו״ל, הפת״ת בין בינונית תנועה שהיא השב״א ועם נוטריקון ששימנם המבטא תנועות ממישה שהם נקודות, שישה עם מהשם
 וכן פעמים, ל״ו נקודות באותן הוא״ו עם וכן פעמים, ל״ו הנקודות באותן הה״א עם וכן פעמים, ל״ו שישה הנקודים ועם היו״ד עם האל״ף תצרף

ל״ו ה״א, עם אל״ף וגלגול שצ״ו, עולה א״י, פעמים ל״ו יו״ד, עם אל״ף בגלגול כי תתר״ף. ביתד הכל עולה פעמים, ל״ו נקודות באותן הה״א עם
רנ״ב רי״ו שצ״ו רי״ו, עולה א״ה, פעמים ל״ו ה״א, עם אלף וגלגול רנ״ב, עולה א״ו, פעמים ל״ו וא״ו, עם האל״ף וגלגול רי״ו, עולה א״ה, פעמים

 י״ב שוד זהו תתר״ף, הוא הנ״ל בגילגול צירוף וכל צירופים, י״ב הוי״ה לשם והנה נפלאות. ותמצא ביה קרי זיל שהאריך, עי״ש תתר״ף, הוא רי״ו
הבתיי. הרב דברי מבוארים זה דרך ועל בלילה, שעות וי״ב ביום שעות



ערכים
וכינויים

דקליפה רב
 למנהיג ח״ו כשנזתקרבין

 ח״ו באין עי״ז שקר, של
 מנהיג כי כוזביות. לאמונות

 נביא בחי׳ הוא שקר של
 ׳רוח כב) (מל״אבחי׳ השקר,

ח). ח, ח״ב (ליקו״משקר׳

 עבירות ח״ו כשעושין
 הרב חיות ח״ו יונק מזה אזי,

 שכל עשיו, שהוא דקליפה
 ח״ו ישראל מעוונות חיותו
 שליח העושה (ליקו״ה כידוע

ב). ג, חובו לגבות

 פי׳ נב:) (כא, בתיקונים
 ׳רב נקרא הזכר בקלי׳, כי

כ). כג, (פרד״רהחובל׳

 קדושה נשמה רדת בעת
 האדם, לגוף מלמעלה

 מלמעלה הקטרוג נתעורר
 לא מעתה לומר הס״מ, מן

 לפתות פעולתו לפעול יוכל
 יחזיר שזה מאחר ולהסטין,

 למה כן ואם למוטב, העולם
 לו שנותנים עד לריק, נברא

 תלמיד בליעל איש זה נגד
 שנברא יהודאין, שדין חכם
 האיש מזה שיתלוצז כדי

 ידבק שירצה ומי השלם,
 והבחירה בזה, או בזה

 פ׳ חיים מים (מקור חופשית

קרח).

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלפו

ם י נ ב ר  שכל שכמו מונן, ממילא נניאה״ל(ח); וניאר דקדושה. ה
 לקנל לקדושה להרנ להמקשר מוכרחים ישראל נפשוח

 לרנ להמקשר מוכרחים כעצמם הרמים כל כן כמו חיים, הרוח אח
 הרג נדנרי ושגם התיקון, כל גמשך לנד שמאימו הג״ל, העליון
 למעלה מדריגות גמצאים נעצמו

 כל שמאיתו אהרן, גם ני ממדריגות.
 שם [המונא זהנ, [חורת] מנורת

 לא ונו"], ׳ראיחי הכחונ כפירוש
 רנינו משה למדריגת נמדריגחו הגיע
 אליו אשר כמוהו], קם [שלא ע״ה,

 נמפילמו, מידוח הי״ג כל נתגלו לנד
 כעלייתו נתעלה לא עדיין הוא ושגם

 דוד כנן נהתלנשותו שלעתיד,
 עם להתגרות התפילה], [שנעצם

 עמלק. האלוף זכר ולמחות האדמוני
 המנואר ולעני! הנחל נמי וניאר עשו. רכרכי עשו אלופי

 הרנ הם עשיו רנרני עשיו שאלופי הזאת נהתורה
 ׳איש נתינת דקדושה, חיים הרוח אצל דקדושה והרנ דקליפה,

 וישנ פרשת נרש״י שמנואר מה שזהו לנאר יש נו', רוח אשר
 היינו האלופים', כל את ושורף שמכלה מיוסף יוצא אחד 'ניצוץ

הרוח ששם נהתורה דנוק אשר האמת הצדיק הוא יוסף ני

 הרבנים חיים הרוח מקבלין שמשם
 שדרשו כמו שנאן, אלפי עי״ז דקדושה,

 שאינן. אלא שנאן תקרי אל גס (ע״ז חז״ל
 הרוח ששם התורה קבלת ידי שעל היינו

 ונכנעין נתבטלין עי״ז דקדושה, דהדב
 הדב בחינת שהם עשו דבדבי עשו אלופי

 שאלופי שאינן, אלפי בבחינת דקליפה.
ואינן: נתבטלין עשו דבדבי עשו

ל א שנאן תקרי א  רנ אמר ע״ג): (ג גע״ז כדאיפא שאינן. אל
 שלוש היוס, הווי שעות עשרה שתיס רנ, אמר יהודה

 כל את ודן יושנ שניות כתורה, ועוסק יושנ הקנ״ה הראשונות
 יממא, מעין אימא אינעית עניד, מאי ונליליא (...) כולו. העולם

 קל כרונ על רוכנ אימא ואינעית
עולמות, אלף עשר כשמונה וינוס שלו

 אלפי רנתןם אלקים ׳רכנ שנאמר
'שאינן'. אלא ׳שנאן' תקרי אל שנאן',

 שירה ושומע יושנ אימא, ואינעית
ה׳ יצוה ׳יומם שנאמר חיות, מפי

 ופירש״י עמי׳. שירה וכלילה חסדו

 חסירין אלפים כ׳ שאינן. אלא (שס):
 ומלמד וזן דן יצום. יומם מרינותיים.

 נוהג וכלילה עמי. שיניה וכלילה תורה.
 שאף למטה, עימי (למעלה) שירו

 מתעסק הלילה וכל הסוס, כשינת אלא מנמנם היה לא דוד
 ע״נ). (ג כרכות מסכת כריש כדאמרינן וכתורה, ותושכחות כשירות

 אפשר פולמוס. אלף כי״ס (שם): יעקג העין שעל יעקג כעיון וכמנ
 ׳סכיכ מח) (יחזקאלכדכתיכ צדיקים, אלף י״ח נגד מכוון דהמספר

 עולם', יסוד ו׳צדיק מ״ה, דף כסוכה נדאיתא אלף׳ עשר שמנה
אחד. עולם ואחד אחד כל נגד לכך

 אלקים רוח אשר איש כזה 'הנמצא כו הנאמר ככחינת אלקים,
 מכל לגמרי נקי להיות וזכה פוטיפר, אשת כניסיון עמד הוא כי הטוכ, מן הרע והכדיל הפריש אשר הגמור הצדיק והוא כו',

 על מרמזין אדם ו׳כגדי ה״נ), הפח נציעח הלכה הלכוח נליקועי (עיין צואיס כגדיס כחינת היינו כידה', כגדו ׳ויעזוכ ככחינת התאוות,
 נקיות למידות נקיים כגדים היינו שש', כגדי אומו ׳וילכש זכה זה וכשכיל א', כגדים אות המידות כספר כמוכא אדם׳ של מידותיו

 כל את ושורף שמכלה מיוסף יוצא אחד 'ניצוץ ככחינת אותם, ולהשפיל כרשעים להתגרות יכול הוא כן על לגמרי, הרע מן וזכות
 כגשמיות החסרונות כל להשלים פעולתו ויפעיל יעשה הוא יוסף של דקדושה החייס הרוח רק דקליפה, הרכ שהם האלופים',
 חיים הרוח כחינת הוא ומלאפום ל״ד, כסימן לי' תהיו ׳ואתס כהמורה כמ״ש מלאפוס, כחינת הוא יוסף כי וגס ורוחניות.

 שנתמלא כחינת פוס, מלא מלאפום, כחינת וזה משאלותיך'. כל השס 'ימלא כחינת החסרון, להשליס אנחה ידי על שממשיכין
 ׳הרחכ כחינת הוא מלאפוס כי שם גס מכואר הנ״ל, ל״ד כסימן ועי״ש ט׳. כאות כאן כמ״ש ואמלאהו; פיך ׳הרחכ כחינת החסרון,

 שלו. חיים הרוח ידי על העולם כל של החסרוגות שממלא הארץ', עם לכל המשכיר הוא השליט הוא ׳ויוסף כחיגת וזה ואמלאהו׳. פיך
י ב ר ב ח, ומונא עשו. ר אה״ל(  כמורה אז שקוראים ההפטרה שהיא וכו", ׳ראיתי הכמוכ ועל חנוכה כשכת נאמר המאמר זה כא): נני

ח״יהנ״ל הוא״ו וככלל הנשיאים. כקרכנות המוכ״פ] ה' כית [שהיא המשכן, חנוכת פרשת ה מ גיאה״ל), גהקדמח המוגאיס כללים (

 הקדושה מצד גם זה, לעומת זה כן כי ׳רכרכי', כשם להאלופים קרא אשר אונקלוס, תרגום כהכאתו לנו יכואר וכו', עשה זה לעומת שזה
 שהוא עשרה, השלושה ממידת הנשפעים י״כ, למספר כאו הנ״ל המידות כדכר ואשר 'רכרכי'. כשם כהפטרה) (הנזכרים להנשיאים קרא
 אלופי נמצאו זה לעומת זה ואשר ראתה', לא ׳עין אשר הקדשים, קודש הוא והעיקר כמוכ״פ, העדן שהיא ה', כית העולה והכהן הרכ

 השלוש שהוא מכולם, יומר כטומאמו הגרוע עמלק, האלוף זולת י״כ, למספר ג״כ כאו ממש ומכוון למספרם, וכאמי נסימי עשיו, ורכרכי
 לעיל כיארמי כאשר כג״ל, עשרה השלוש כמידת העליון, הרכ ככת הוא מחטאים וההצלה הטוכ המשכת שכל כמו זה, לעומת וזה עשרה.

ולמחותו. אימו להתגרות מוכרח זה שעל מאימו, נמשכים ישראל, ועוונות החטאים כל כהיפך, גס שכן לנו יכואר הקדושים, מדכריו



ם תרג מ ה

ת א מ  על ישעיה מ
מכנף כתוב הגאולה  ׳

 שמענו, זמירות האיץ
 לי רזי ואומר לצדיק, צבי
 בוגדים לי אוי לי, רזי

דו, בגד בג ם ו  בוגדי
 פשוק ונדרש בגדו׳.

 מצות ענין על כולו זה
 שאמר שמה ציצית,
 ענין זהו הארץ׳ ׳מכנף

 נקרא שהוא הציצית כנף
 ׳זמירות הארץ׳. ׳כנף

 שאר הם אלו שמענו׳,
 היוצאים הציצית תוטי

 עליון, ממקום ותלויים
 השבילים אותם תוך

ם ני ו לי ע ם ה אי צ  היו
ה מ כ ת ה ה. מ נ ו לי ע  ה

 צדיק זהו לצדיק׳, ׳צבי
ם, ת״י  שאלו העולמי

ם טי תו פי הם ה  היו
 הם ממנו שהרי שלו,

 הוא תוט וכל יוצאים,
ם. בשני כלול  צדדי

ה, ואמר שעי  כאשר י
 זה ענין בכל הסתכלתי

 רזי לי ׳רזי אמרתי אזי
 עליון סוד מתוך כי לי׳,

 האמונה, כל שורש ששם
 אמר ועוד יוצאים. הם

 הסתכלתי כאשר ישעיה,
 ענין את וראיתי בתכלת

 כדי המוכנה הרצועה
 מקום שזהו להלקות,

 לירא כדי היראה מקום
 אמרתי אזי מהקב״ה,

 האדם שבני לי׳ ׳אוי
ם אינם  להשגית יודעי

 הם מה על ולהתבונן
ם, שי  עבור שזהו נענ

ם שהם מה  משקרי
 של זה בענין ובוגדים
 שאמר מה שזהו הציצית,
 ובגידתם בגדו׳, ׳בוגדים

 קוראים הם שהרי הוא,
 שהם בלא שמע קריאת

ם פי  ואזי בציצית, עטו
ם שהם יוצא די עי  מ

 ואלו שקר. עדות בעצמם
ם הם  שבגדו, הבוגדי

בעצמם. המשקרים

פזנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
ף נ כ ענו זמירות הארץ מ מ  השגה כלליוה אה נעה מלניש רגינו ש

 נישעיה וזלשה״כ שעליו. רש״י ונפירוש זה, גפשוק המאמר,
 אלקי ה׳ שם הים כאיי ה׳ ככזו• נאריס כן על טו-יח): (מ,

אי! מכנף יאיאל:  רזי לי רזי ואמר לצדיק צגי שמענו• !איח ה
ם לי אוי לי די דו נג ד נג ג  ונ

 ופח ופחת פחד נגדו: נוגדים
 מקול הנס והןה הארץ: יוקג עליף

 והעולה הפחח אל ןפ'ל הפחד
 ארנוח כי נפח ןלכד הפחח ממוןו

קדי וירעשו נפמחו ממרום  מו
 נאוייס. כן על (שם): ופירש״י ארץ:

חי יוגחן חרגם מי  גהורא ׳נ
 לצדיקים) האור גגוא (היינו, לצדיקיא׳

ל גאולח של אורוח) (ש״א נשורוח שחי על  מכנף אדום. ושל ננ
מניח יונחן חרגס האיץ. ישראל ארץ נשוף שהוא מקדשא', ׳

 לצדיק צבי שמענו זמירות הארץ מכנף
 בגדו בוגדים לי אוי לי רזי לי רזי ואומר
הבגדו בוגדים ובגד עי ש  הארץ, מכנף כל). (י

 הרוח ששם הציצית, כנפי בחינת זה
 שהיה דוד של כנור בחינת שהוא חיים,
כנ״ל. ובו׳ צפונית הרוח ידי על מנגן

 הציצית בחי׳ מקושר שבכאן מובא מט) (ח, ובביאה״ל הארץ. מכנף

 גאוה נמאמר ישראל(כנ״ל נפשוה גדליה גו הגן שהוא א״י לענין
 נדינת שפגמו מ') נאות כמאמר לעיל (הנזכריס מדנר מהי לעני! וכן ז׳),

 רש״י [וכפירוש וכו״ הארץ ׳מכנף הכחונ ענין נהנאחו וז״ל: הארץ,
 כנפי אודוח על א״י] שהוא מנואר
 הנפרדיס הראשיס וארנעה הציציח

 מנין זה נכל [אשר הנ״ל, מהגן
 אודוח על הקדושה נכוונמו מרחוק

ישראל, נפשוח לנמיעוח המשוגל הגן
כעצמה], הקדושה הארץ שהיא

 רנה למאמר נניאורו יומר מנואר
 ממי לך ואחווי ׳מא חגה נר נר

 הימה מיממס כל כי וכו", מדנר
 היו נזה, ונכשלו שחמאו מה ולולא מהגן, והריחוק הדינה נשינח

נעצמו. והאדמוני שעיר הר דרך מיד, לשש לנוא זוכיס
 הפרגוד מאחורי שמענו פשומו, לפי אומר ואני (...) נמזרחה.
 אוי וגו׳. לי רזי ולזמר לצדיקיס. ומקומה מצנ להיוח עמיד לצדיק׳, ׳צני הזמירוח, הן ומה הארץ, מכנף זמירוח להעלוח שעמידין

 הקודם) הד״ה אה וכן זה, רס״י המצטט רכינו דכרי כהמשך (וראה הישועה מרחק והרי ישועה, ורז פורעגוח רז רזיס, שני לי שנגלו לי

 וגו׳. הפסם אל זאל ספהל מפני הנש כאן. אמורוח נגידוח ה׳ שודדיס, אחרי ושודדיס אחריש, נוזזיס אחר נוזזיס אויניס שינואו עד
ף גוג• נמלחמח נפח יילכד משש והנמלמ דוד, נן משיח חרג אל ייפול יושף נן משיח מחרג הנמלמ נ כ ץ מ אר י זה ה ח ’ג

פי נ ת. כ צי צי ׳מכנף וגו". לי רזי ואומר לצדיק, צני שמענו, זמירוח הארץ ׳מכנף כחיג“ ע״א): קעה (שלח, רע״מ נזהר כדאיפא ה
שנילין אינון גו עילאה, מאמר ומליין דנפקין חוטין שאר אילין שמענו׳, 'זמירוח הארץ'. ׳כנף דאיהו דציציח כנף דא הארץ'
וכל נפקין, מיניה דהא דיליה, שפירו אינון חומין דאיגון העולמיס, ח׳׳י צדיק דא לצדיק׳, ׳צני עילאה. מחכמה דנפקין עילאין
 אשמכלנא וכד נפקין. מהימגומא, דכל עילאה רזא מגו דהא לי', רזי לי ׳רזי אמינא אשמכלנא וכד שמרין. נמרין כלילא חומא

 ממענשין, מה על ולאשמכלא לאשגחא ידעי לא נשא דנני לי׳ ׳אוי אמינא למדחל, דחילו אמר לאלקאה, רצועה וחמינא נמכלח
ס נהאי, לשקרא ס אינון ואילין דשקרא. שהדומא ושהדין ציציח, נלא שמע קריאח קורין דהא נגדו', 'נוגדי  משקרי דנגדו, נוגדי

שם): המפוק ופירש נגרמייהו.  וכל כזמורוח. שהס לנן, של חומיס שאר פישץ. שאי זמורוח. כמו ׳זמירוח' דרש שמענו. זמירוע מדנה(
 ציציח', להס ׳ועשו שמע נקריאח שאומריס דשקרא. שהדופא לשניס. וכפוליס שזוריס להיוח שצריכיס דהיינו ששרץ. נפרץ נלילא מושא

הזהר. דנרי המשך אה הנאנו שם וכו", נגדו ׳נוגדים נד״ה נשמוך לקמן ועי׳ עושיס. לא והס

הנחל ילקוטחכמה מילואי
! ף נ כ  זמרת הארץ ׳מכנף סת): תיים דרך (יומא, בשל״ה וכתב הארץ. מ

 הציצית כנף דעל ע״א) קעה שלת, (זהר במדרש דפירש שמענו/
 אמרו ועליהם כארץ, עצמם שמשפילים לישראל רמז ׳הארץ׳ זה ולפי קאמר,

 אומות אלו בא/ ודור הלך ׳דור א) (קהלת הכתוב שאמר א) (קה״ר רז״ל
 תהיו ׳כי ג) (מלאכי בהו דכתיב ישראל, אלו עמדת׳ לעולם ׳והארץ העולם,
עצמן. להשפיל ושימן לישראל להם רמז הציצית וכנף חפץ/ ארץ אתם

ץ מכנף! ר א ת ה רו מי  הם ציצית ב): ה, ציצית בליקו״ה(או״ת וכתב שמענו. ז
תיקון ובתיקונים הקדוש בזהר כמובא דוד, של כינור בבחינת

 ז״ל רבינו בדברי כמובא שמענו/ זמירות הארץ ׳מכנף בחינת וזהו יו״ד,
 משם הציצית, כנפי בחינת שהם דייקא, הארץ׳ ׳מכנף א), ליקוטי ת (סימן

חוטי כי שמענו/ ׳זמירות בחינת והשירות, הזמירות כל הם דייקא
הנ״ל, השיר יתנגן שעליהם הנ״ל, חשד של החוט בחינת הם הציצית
והשירות הזמירות כל גם כי והשירות. הזמירות כל נמשכין שמשם

 כנ״ל. ציצית של חוט בחינת שהוא הנ״ל, נימין ע״ב של החוט על שיתנגן שלעתיד שיר שהוא הנ״ל, מהשיר נמשכין כולם עכשיו, של והניגונים
ל ו נ מתחיל לילה חצות נקודת שמגיע בעת ולילה לילה בכל כיום שגם הוא, דוד של בכינורו שהמיוחד אנ״ש, אמרו מג): (ד, בשיש״ק מובא דוד. של כ

אף מאליו, מתעורר אלא שיקיצו, וגורם השתדלות לשום צריך ואינו שעון ללא מאליו מתעורר ולהרגישו לשומעו שזוכה ומי לנגן, דוד של כינורו
אהרן ור׳ כראבר״נ הגדולים, ומאנ״ש מהצדיקים רבים שראינו וכמו וההכנה. והטהרה הקדושה רוב ע״י לזה וזוכים שבחוץ, הנורא הקור לרוב

גשם עצרם ולא להם, היה לא מעורר שעון גם עניותם לרוב כי שעון, ללא ממש חצות בנקודת לילה מידי מתעוררים שהיו רבים, ועוד קיבליטשער
השי״ת. את אז לעבוד לילה בחצות הקימה במעלת והטהורה הקדושה הרגשתם לרוב מניעה, ושום ושלג

ערכים
וכינויים

הארץ כנף
 שמענו/ זמרית הארז ינזכנף

 וניגונים שזמירות היינו
 ע״י כי הארז, מכנף יוצאים

 בארז הגדילים העשבים
סג). ח׳׳ב (ליקו׳׳מניגון נעשה

 כםותא דא הארז׳, ינזכנף
רפד.). וילך (זהרקדישא עילאה

 אהי״ה הוא דאימא יסוד
 כנ״ף. בגימ׳ והוא דההי״ן

 כו״, הארז ׳מכנף םוד וזהו
 של האחרונה בחינה והיא

 תמיד (עולת כנף הנק׳ הנקבה

הציצית). שער

ש  כי הארז׳, ׳מכנף פירו
 כל מן התכלית היא הארז

 ואצל כנף, לשון וזהו היםודות,
 הדבר שיימצא ראוי הכנף

 הדבר כי'עזם בפועל, להיות
סנהדרין). אגדות (חידושינשלם

 מ״ה ם״ג ע״ב שמות די
 כנפות ד׳ ממש שםודם ב״ן,

 שהוא מזרח ע״ב הארז,
 ברתא, שהוא מערב ב״ן אבא,
 ארז׳, יםד בחכמה ׳ה׳ בםוד
 אימא, בינה שהוא צפון ם״ג
 תפארת, שהוא דרום מ״ה

 בתבונה׳ שמים ׳כונן בםוד
יתרו). פ׳ עה״ת (בעש׳׳ט

רו פז ת  הקדושה ניצוצות נ
 הארז, כנפות בארבע

 אלא אותם לעלות וא״א
 בארבע ישראל גלויות ע״י

 לקבז כדי הארז, כנפות
 יפות (פנים שם הנידחים

כה). ג, דברים

ע דו  שרים ששבעים י
 המרכבה, אחורי עומדים
 ציציות מד׳ השפע ויונקים

 הארז כנפות שבארבע
 המקיים כל וע״כ העליונה,

 בו יחזיקו ציצית מצות
 כי מהכנענים, אנשים עשרה

 עשרה בו יש רוחני כח כל
 בכל מאות שבע והם כוחות

 יניקתו מושך כ״א כי כנף,
 למטה וכנגדן כנפות, מארבע
 כנף, בכל לשון מכל עשרה
 שכל (לב) בשבת אמרו וע״כ
 לו ומשמשים זוכה אחד

 מאות ושמונה אלפים ב׳
לז). טו, במדבר (מלבי׳׳םעבדים



ערכים
וכינויים

פורעניות
 גדלות, איזה לך כשבא

 (ספר מפורענות תדאג

ל). גאוה המידות

 טובים ומעשים תשובה
 הפורענות בפני כתרים

יא). ד, (אבות

 לעולם באה פורענות אין
 שהרשעים בזמן אלא

 אלא מתחלת ואינה בעולם,
ס.). (ב״קתחילה הצדיקים מן

 על באה פורענות אין
 קצת בה שאין ישראל
 (רש״י העגל עוון מפרעון

לד). לב, שמות

 על באה פורענות אין
 (רש״י בעוונו אלא האדם

יא). קז, תהלים

 היא הפורענות, מידת
 (שערי הבריות על מקטרגת

ה). ו, אורה

 שיוצאה וגזירה גזירה כל
 כיוון האדם, על הקב״ה מפי

 משלחין אין תשובה שעשה
 אלא לפורענות אותה

 אחר לאדם אותה משלחין
א). כב, בראשית (רקאנאטי

 רחמים הרשעים פורענות
 שמות (רקאנאטי לצדיקים

ג). טו,

 ועושה רשע שיהיה אפשר
 בכללן ואין הרבה, עבירות

 ששורת עבירה אותה
 ממנו שייפרע נותנת הדין

 אחת מצוה ועשה בעוה״ז,
 שיינצל נותנת הדין ששורת

 הרי העוה״ז, פורענות מכל
 אע״פ זה בדין גמור צדיק זה

 (תורת רשע הוא שבעיקרו

עו). המנחה

ת תחל  הפורענות, ה
 הדור מן לוקח שהקב״ה

 זן שהיה הצדיק את החוטא
 בזכותו, הדור את ומפרנם

 בעבור בא הפורענות ועיקר
 יקר (כלי הרשעים מציאות

י). נ, בראשית

 חכמים תלמידי כאשר
 בא פורענות אין בעולם,
לה). ישראל (נצחלעולם

 מן יציאה הוא פורענות כל
שבת). אגדות (חידושיהיושר

 בפני התרים עיקר
 האהבה הוא הפורענות
 יש וכאשר והאחדות,

 ואחדות אהבה בישראל
 אין לזה, זה בין וריעות

 לחול פורענות לשום מקום
נצבים). פ׳ ושמש (מאורעליה

ישועה
 בחי׳ ע״י הישועה עיקר
 ע״י שזוכין המשפט, תיקון

 נזיקין (ליקו״ה דייקא תמימות

טו). ה,

 והישועה התקוה עיקר
 לצדיקים התקרבות ע״י הוא

ט). ד, מצרנות (ליקו״ה

 הם הישועות עיקר
 הוד נצח בחי׳ (שהם עצות

 כידוע) ישועות שנקראים
ז). ד, הגר ונכסי הפקר (ליקו״ה

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחלפח

 נחי׳ עיקר היא הריאה ני עי״ש).
 דדוד, דנינור נימין ה׳ נחי׳ הכלי,
 הניגונים, כל יוצאין משם אשר

 כינור נחי׳ הכלי שנחי׳ נשזוכין
 נשלימוח. היא הריאה נחי׳ דדוד

שעים הכוגדים יניקת א והר  הו
ם מכחיי ם פג די כג  ה

ם דהיינו  גליקו״ה ונפג הציצית. פג

 ני ציציח. נחינח וזה א): ציצית (או״ח
 אח מאוד לשמור שצריך הכלל

 החיצונים, נהם ימאחזו שלא הנגדים
ם, להיאחז דרכן כי הנגדי  כמו נ

 מאני ׳הני 0 (גרנות רז״ל שאמרו
 מדריגה הם כי מינייהו׳, דנלו, דרננן

 הקדושה של והחיצונה החחחונה
 ניכרים כן ועל להיאחז, דרכן ושם

הם ונרשמים ם נל נ  כל של הפגמי
 כל להיפך, וכן ח״ו. העוונוח
 ג״כ נרשמים הם המצוות

ם, די ג הנ  המצווח ידי על כי נ
 שהם דרננן, חלוקא מהם נעשה

ם לנושים סויי  שלא להנשמה וני
נקיים כשהלנושים ני נה. ימאחזו

כי

ח נמשכין והזמירות הנגינה כי  ננחי׳ הוא הנגינה נחי׳ עיקר ני נ); ג, מריפות גליקו״ה(יו״ד וכתג כידוע. ריאה שככנפי חיים מהרו
 אוני ׳חמישה נן ועל וכו", 'מגרונך ה", אח ׳כנד נשרז״ל הנגינה, קול מוציא הריאה קנה ני נגינה. הקול יוצא שמשם הריאה,

 מכל ניומר נדיקה הריאה צריכה כן ועל הנ״ל. נגינה נחי׳ שהם מורה, חומשי ה׳ כנגד דדוד, דכינור נימין ה׳ כנגד לריאה׳, איח
 כנ״ל וכו״ לאדממו ישונ רוחו ׳מצא ננחינח מהיה שלא כדי חסרון, שוס נלי שתהיה הריאה צריכה כי שמימה), הלכות (גני האינריס

טו״ר, המעורג הרות כל יוצא (שאז

 חיים מהרוח נמשכין והזמירות, הנגינה כי
שמענו, זמירות וזהו כירוע. ריאה שבכנפי
 בחינת שהוא רור, של כנור של הניגון בחינת
הציצית, כנפי בחינת שהוא חיים, הרוח

 מכניעין ועי״ז כנ״ל. הארץ מכנף בחינת
 הארץ בכנפות לאחוז בבחינת הרשעים,

לצריק, צבי וזהו ממנה. רשעים וינערו
 ותקומה מצב להיות עתיר רש״י פירש

 חיים הרוח ירי על כי כנ״ל, היינו לצריקים,
 הרשעים על הצריקים מתגברין הנ״ל,
 פירש לי, אוי וכו׳ לי רזי ואומר חהו כנ״ל.
 ורז פורעניות רז רזים שני לי שנגלו רש״י

 היינו וכו׳, ער הישועה תרחק והרי ישועה
בשעתו, גרול הרשע של הרוח כי כנ״ל,

 הצרות כל שמשם םערה, רוח בבחינת
 בוגרים חהו ישראל. של הגלות ואריכת

 הבוגרים יניקת כי בגרו, בוגרים ובגר בגרו
הבגרים, פגם מבחינת הוא והרשעים

הבגר. בכנפי שהם הציצית פגם רהיינו

ה ת הנגינ רו מי הז שכין ו  נמ
פי חיים מהרוח  ריאה שככנ

 ד״ה נמקו״ח נ׳ אות לעיל עיין כידוע.

 המיקו״ז דנרי וכו" נמיקו״ז ׳וכמ״ש

ע״א). כת יג, (תיקון

ם י ד ג ו ח ב ג ת כי וכוי כ ק  יני
ם די ג בו ם ה עי ש הר  ו

ם מבחיי הוא ם פג די היינו הבג  ד
ם ת. פג  כהמשן מונא זה ענין הציצי

 ע״א) קעה (שלת, רע״מ הזהר דנרי
 הארן ׳מכנף נד״ה נסמוך לעיל המונא

ס "׳ונגד“ וז״ל: וכו״,  נגדו׳, נוגדי
 אקרי ציציח נלא דילהון לנושא

ד ם׳, ׳נג די  דאיגון לנושא נוג
 וסהדין דמשקרי דנגדו, נוגדים

 ווי יומא. נכל דשקרא סהדומא
א דסלקי לנפשיהון, ווי לון  נההו

 ועלייהו למידן, דמכלא, כרסייא
סכמינ לי ה מ  לא שקרים ׳דונר קא) (
 דילהון נגד ההוא עיני׳. לנגד יכון

 מאריהון כל לגני אשממודע
 חולקא לון דליח לון ווי דדינין.
צדיקיא אינון זכאין דאחי. נעלמא

ר גדולה, שמירה הם א מנו  כ
 הנגדים אח מאוד לשמור צריך כן ועל קכז), (סימן אחר נמקום

ם, תלויים שהם ציצית על המורה ציוומה כן ועל כנ׳׳ל. הנגדי  נ
הם ימאחזו שלא להנגדים שמירה הם ציציח כי  החיצונים, נ

 לא מצווח הן עשה מצווח הן כולה, המורה כל נשמר ועי׳׳ז
ם ני מעשה, ה  טו) (נמדנר שכחונ וזה כנ׳׳ל. הכל נרשם נ

ידי על כי ננ׳׳ל, ה" מצווח נל אח וזנרחם אוחו 'וראיתם
ח גידין, השס׳׳ה לכל לננוניח מהם ונמשך המוחין מרים הציציח חינ  דייקא, ׳נגידיך׳ לננים׳, נגדיך יהיו עח ׳נכל ט) (קהלת ננ
 נחינח ציציח, נחינח זה רומא', דא ׳נשרא קינו׳, יעיר ׳כנשר לנ) (דנריס נחינח הכללי, מיקון נחינח הם ציציח כי שם, כמ״ש

ת). (נסימן רנינו שכמנ כמו ציציח, ד׳ נחינח שהם הרוח', נואי הרוחוח ׳מארנע

 אשממודען וחיקוניהון דמלנושיהון
 המתוק ופירש דאתי. ונעלמא עלמא נהאי לון לאומנא לעילא,

 דמלגישיהון המלכוח. סוד שהוא דספלא. פיפייא נההוא מדנש(שס):

 דהיינו ומיקוניהס שמלנושיהס לעילא. אשסמודפן ושיקוניהון
 הס לכן וכדומה, נשיעורס וכהלכה כראוי מתוקנות ציציותיהס,

למעלה. נודעים

הנחל ילקופז
ת לאחוז פו כנ ץ ב ר א ערו ה ם וינ שעי מי בספר ומובא גזגזנה. ר ע  מלו מ

 עשיו ׳עתיד תנתומא במדרש המונא אח לזה להסמיך יש יס: (יו,
 וכו', משס מושכו והקב״ה הצדיקיס, נין וישב ויבוא בציצית להתעטף

 פניס במבואר והיינו וכו", אורידך׳ משס וגו׳ כוכניס בין ׳ואס דכתיב
 ודו׳׳ק. ממש, ממנה׳ רשעיס ויינערו הארך בכנפות ׳לאחוז בבתי׳

ם ג ם פ די בג נו ה היי ם ד ת. פג צי צי קו״ה(או״״ וכ״ב ה  וזה :0 ג, ציצי״ בלי
זרה, ענודה היינו מינוח׳, ׳זו לבנכס׳, אחרי תתורו ׳ולא בחינת

 מעבודה מציל שציצית נמצא עריות, גילוי היינו זנות׳, ׳זה עיניכם; ׳ואחרי
 משפיכות הלבושין, תיקון שהס הציצית ג׳׳כ מצילין וכן עריות. וגילוי זרה

ם, נפגם התלויים דמים  בעשיו הנאמר אדוס טלית נתינת שהס הנגדי
 שיער׳, באדרת כולו אדמוני הראשון ׳ויצא בו שנאמר דמיס, שופך שהיה
מןז׳׳ל רנינו בדברי אחר לענין זה וכנזכר ׳כטלית׳, רש׳׳י ופירש סי ב  ועל ״}. (

 נפשות דס נמצאו בכנפיך ׳גס ב) (יימיה עליו נאמר בציצית הפוגס בן
ב״רז׳׳ל בדברי במובא נקיים׳, אביונים ש ס פגס הציצית פגס כי לב), (  הנגדי

 ללבושיך׳, אדום ׳מדוע סג) (ישעיה בבחינת דמים, שפיכות בבחינת הוא
 תיקון הוא ציצית אבל ״), (בסימן אתר במקום ז׳׳ל רנינו בדברי וכמובא

הנ׳׳ל. עשיו של אדום טלית היפך לבן, טלית נתינת הנגדים,
 רזא (שס): מדבש המתוק ופירש כורשייא. עד ומרקיעא רקיעא, עד עייל גוונוי

 נעל׳. שרוך ועד מחוט ׳אס שאמר אברהם בזכות ציצית במצות זכינו שאנו ר״ל וכו/ לאברהם סוטא המלך. דוד אחוז שבה המלכות שוד מלכא. לדוד
 ולזה השפירות, לכל כשא שהיא לפי הכבוד, כשא נקראת המלכות אקרי. הכבול כשא העולמות. כל תכלית היא שתיקונה המלכות היינו לכולא. מכלים

השפירות. לכל עולים שדרכה הפתח היא המלכות לכולהו. פימסא היא והאי הכבוד׳. לכשא דומה ׳תכלת מג) (מנחות חז״ל אמרו

חכמה מיליואי
ה כי נ גי ת הנ רו מי הז ח נמשכיץ ו ת ה  לעתיד (ערך בקה״י ומובא חיים. מ

 ל) (ישעיה שאמר וכמו בעולם, שירה יתעורר לבוא לעתיד לבוא):
 שמענו׳. זמרת הארץ ׳מכנף וכן (...) חג׳, התקדש כליל לכס יהיה ׳השיר

 השכר עיקר יהיה ולעתיד ממותקות, גבורות משוד בא השיר כי והענין,
 אות לעיל וקשר בעולם. שיר יהיה כן ועל ממותקות, מהגבורות והתענוג

 תוקף את ממתיק הוא חיים הרוח מקבלים שממנו חסד שהרב רבינו שביאר במה ד׳
עשיו. אלופי אדמימות של הדין

ן ו נ י נ ר של ה ד של כנו א וכוי דו הו פי בחיי ש ת. כנ צי צי  בזהר ואיתא ה
בזה״ל: שבציצית לתכלת דוד של כינורו שבין בהקשר ע״ב) קעה (שלח,

 ביה דזכה דאברהס חוכןא ודא מלכא, דדוד רזא הוא תכלת האי תאנא,““
 הכבוד כשא אמר, יהודה רבי דכולא. תכלית ׳תכלת׳, מאי בתריה. לבנוי
 ודאי, דכולא שביעתא שכינתא, דאיהי כריכן, שבעה אמר, יצחק רבי אקרי.
 אינון, עשר תלת ואי ד׳צדיק׳. ידא על אחרנין משיתא מתברכא היא דהא
 חוטא והיא דכולהו. פיתחא היא והאי מכילן. עשר בתלת דאוקמוה כמה
 כינרת, ביס דאזיל נונא מחד נפיק דילה וגוונא בגוונהא, ורשימא חד,

 דדוד, מערשא לעילא תלוי הוה כינור דא ועל אתקרי, שמה על וכינרת
כך ובגין עילאה. קדישא למלכא מאליו מנגן דדוד, כינור איהי ודאי דהא

ם תדג מ ה

 עוד שאמר מה
ד ישעיה בג  בוגדים 'ו
 הלבוש על היינו בגדו',
 בלא כשהוא שלהם
 ׳בגד נקרא שהוא ציצית

ס',  שהוא היינו בוגדי
ד בג ש ה הלבו  של ו

ס אלו  שבגדו, הבוגדי
 מה הוא שבגידתה

 ומעידים משקרים שהה
ת בעצמה  שקר עדו

ה. בכל  להם אוי יו
 הס שהרי לנפשה, ואוי

 הענין באותו עולים
 של הכסא שוד שהוא

ת כדי תכלת,  להיו
 נאמר ועליהם נידונים,

 יכון לא שקריה ׳דובר
 הבגד ואותו עיני׳. לנגד

 לכל ניכר הוא שלהם
 להם אוי הדינים. בעלי
 לעולה חלק להם שאין
 הצדיקים אשריהם הבא.

 ותיקוניהם שמלבושיהם
ם דעי  כדי למעלה, נו
 בעולה להם להיטיב
הבא. ובעולה הזה

 שהתכלת למדנו,
 של ענינו בשוד היא הזו
 החוט והיא המלך, דוד
 בו שזכה אברהם של

 שוד מהו אחריו. לבניו
 התכלית שהיא ה׳תכלת׳,

הודה רבי הכל. של  י
ד כשא אמר,  הכבו

 יצחק רבי נקראת. היא
 הכריכות שבע אמר,

 הציצית, של (החוליות)
 שהרי השכינה, שהיא

 הספירה בוודאי היא
 שאר לכל השביעית
(היינו שמעליה הספירות

אנפין), זעיר קצוות הששה

 מתברכת היא שהרי
שת ש ת מ ו ר י פ ס  ה
 ה׳צדיק' ידי על האחרים
ד). (ספירת סו אס הי  ו
 בציצית עושה האדם
 חוליות, עשר שלושה

 שביארוה כמו זה אזי
ם  בענין אחר במקו
 מידות עשרה השלוש

 הפתח והיא רחמיה. של
 אחד חוט והיא הכל. של

 והיא שבציצית), התכלת (היינו
 בגווניה, ורשומה ניכרת
 הוא שלה הגוון ואותו

 אחד מדג ונעשה יוצא
 ביס ונמצא ההולך
 עצמה והכינרת כינרת,

שמה על נקראת היא
 בסוד שהיא ציצית המצוות (של

 זה ועל דוד), של הכינור
 למעלה תלוי היה כינור

 שהרי דוד, של ממיטתו
 (המלכות) שהיא הוא ודאי

 שהוא דוד, של הכינור
גן אליו מנ  למלך מ

 ובעבור העליון. הקדוש
 עד גווניו עולים כך

עד ומהרקיע הרקיע,
א ס כ מג). במנחות (כמובא ה

ר ק י ה ע ע שו הי
 לשוב לזכות והרחמים,
שי״ת ל לה צ הינ ל ו

הנפש (השתפכות מעוונות

 הישועה אבל גלות, אחריה שיש לפי נקבה, בלשון ישועה נקראת יב). מות, אחרי (תנחומא הקב״ה של היא לישראל שבאה ישועה כל ח.). (תענית העולם על ישועה מביא עליו, הבאין בייםורין השמח כל קב).
 אם הישועה, נמשך הגבורות כשנמתק ואח״ב הגבורה מצד הוא הדין התחלת כי הגבורה, הםכמת מצד הוא הישועה ב). טו, שמות עה׳׳ת (ש׳׳ך גלות אחריה שאין עולמים, תשועת ישועות נקראת העתידה

 הן הצדיקים ישועה). (קה׳׳י, החםד מקור ששם ישועה׳, ׳כתרו הפייטן שיסד וכמו כתר, בחי׳ ישועה וישב). פ׳ עה׳׳ת (בעש׳׳ט ישועה צומח בעצמם הדינים נזן בראשית). פ׳ עה׳׳ת (בעש׳׳ט הגבורה מצד הישועה ממילא כן
ר הישועה). מעייני (קה׳׳י, הישועה נובע שמהן מעיינות ת ת1צ כ י ר א ת ו ו ל ג  היינו הצורה, מאירה וצרות, ייםורין לו שיש שעי״ז נמצא הצורה. ומאירה הגוף נכנע הצרה ע״י כי צורה, לשון צרה נקראת ה

 ונד, נע וטלטול בגלות כשהוא זה הגלות בחי׳ עיקר ה). ד, אפים נפילת (ליקו׳׳ה דייקא דשטותא מילי ע״י אם כי בשמחה, להיות אפשר אי וממון, ונפש בגוף הזה המר הגלות וצרות מרירת מגודל קע). (ליקו׳׳מ הנפש
מעבודת האדם את שמונעים המניעות הם הצרות כל עיקר מב). ד, הודאה וברכת הריח ברכת (ליקו׳׳ה ומחפש מבקש הוא מה בעצמו יודע ואינו מאוד, מאוד גדולה וטירחה ועמל ביגיעה ומחפש ומבקש ודורש ושואל



ם תרג מ ה

 מה׳ ישראל כשרחקו ^
 דיבר אזי אותו ועזבו

 והוכיח ירמיה בפי ה׳
 ופתח כך, על אותם

 את לפרש יצחק רבי
 בתוכחה המובא הפשוק

 אמרו לא ׳הכהניס זו,
 התורה ותופשי ה', איה
ני, לא עו ד ם י הרועי  ו

 זה ופשוק בי', פשעו
ם', כך, יתבאר  ׳הכהני

ם הם אלו י הנ כ  ה
ם שי מ ש מ ה ה הונ כ  ב

 דברים ומקרבים גדולה
ם שי ם, קדו מ קו מ  ל

 את מייחדים הס שאזי
 כל הנצרכים, הייחוד

 מהייחודיס ואחד אחד
 שנאמר ומה לו. כראוי

שי תופ רה 'ו  לא התו
 מי להבין ראוי ידעוני',

 התורה', ׳תופשי הס
 אינם הס הכהניס וכי

 התורה', 'תופשי נקראים
 הלויס הס אלו אלא

ם שי ת התופ רו  בכינו
 התורה, מצד הבאים

 (של שלהם מהצד וכן
 התורה, ניתנה הלוים)

 השיר על ממונים והס
 התשבחות של והשבח

 כדי הקדוש, המלך של
 שלם ביחוד אותו לייחד

להיות. כראוי

פטנוכע נחלמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליקוטיחכמה מקור
י ש פ ו ת ה ו ר תו שין אילץ ה א. דתפ ר כנו  3ל גזהר(צו, כדאיהא ג

ה', איה אמרו לא 'הנהנים פמח, יצחק ירכי ע״א);
 אילין ׳הכהניס; ני', פשעו והרועים ידעוני לא המורה, ותופשי
לאמרייהו, קדישין מילין ומקרנין גדולה נכהונה דמשמשין נהנים

 נדקא וחד חד נל ייחודא, ומייחדין
 אינון מאן המורה', ׳וחופשי חזי.

 לאו נהני וני המורה', 'חופשי
 אילין אלא נינהו, המורה' 'חופשי

 דאחיין ננינורוח דתפשי ליוואי אינון
 ואמיהינח דאורייתא, משטרא
 ואינון אוריימא, דילהון משמרא

 דמלנא דמושנחמא שנחא על ממנן
 שלים ייחודא ליה לייחדא קדישא,

 (שם); מדנש הממוק ופירש יאות. נדקא
י וני »  הלא נינהו. הפורה סופשי לאו נ

 דעח ישמרו נהן שפמי ׳ני נמוג
 מפערא מפיהו׳. ינקשו ומורה

 הגנורה. מצד נלומר דאויייפא.
 מצד אויייפא. דילהון מפטיא ואפיהינפ

הלוים. שורש שהוא הגנורה

 שאחיזתן יסודות, הד׳ מפגם דהיינו
 ציצית ד׳ בחינת הוא העליון ושרשם

 ופח ופחת פחד סוף כל סוף אבל כנ״ל.
 הרשעים כל כי ובו׳, הארץ יושב עליך
 ובו׳ ונאבד כלה לסוף כי ויפולו, יכרעו
 אותם, מכניעין גמורים הצדיקים כי כנ״ל.

 ידי על ארץ, עדי רשעים ומשפילים
 ציצית, בחינת שהוא שלהם, חיים הרוח

כנ״ל: שמענו זמירות הארץ מכנף בחינת

 וכן התורה, בחינת נימין, חמש של כינור
 אילין התורה ותופשי לנס דף בזוהר(צו כתוב

בכנורא: דתפשין

ר ו נ י ש של כ לעני! בהבאתו סח): בביאה״ל(ח, ביאר נימין. חמ
 כנגד נימין בחמישה להיות שנתכוון דוד, הכינור

 ושרים האלה, בהנימין הנתלבשיס הס כי תורה, חומשי חמישה
 כנ״ל צפונית רוח שהוא והעדן שבנסתר, התורה ברוח ומהללים

 מבואר ממילא וגס בהס, שמנשב
 תהילותיו ספרי גס נתכוונו שלזאת
 ועוד הנ״ל. החמישה במספר להיות

לשונו: וזה זה, בענין מז) (ח, שם מובא

 של שבכינור נימין החמש אודות על
 חומשי החמישה כנגד שהיא דוד

 יסובב בזה שגס לבאר יש תורה,
 והתפילה התורה בצירוף לדבריו
 בניגון דוד אותה שחיבר הנ״ל,

 וכפי נימין. שבחמש הכינור
 תערובת בענין מדבריו המבואר

 בשכל אשר שבתורה, ורע מוב
 לבירור לבוא אופן שוס אין האנושי

עוד, ספק שוס בלי הלכה בכל נכון
 החכמים שבין המחלוקת [בסיבת

הלכה פסקי והרבה והפוסקים],
הכללים, כפי רק נפסקים, אינם

ק פ ס מו'  וספק, תיקון בלי [וגס האמיתית, הלכה בירור יהיה שלא שזה דבר, מתוך דבר ולהשכיל להבין יש וכו', לחומרא׳ דאורייתא כ
 חמישה אצלו נתבררו זה, מעין זכה דוד גס אשר ויען בעצמו, דוד בן מדריגת השלמת עד חז״ל], שבדברי והספיקות בהאיבעיות אפילו

כנודע. הגן, באמצעות [מהעדן] אליו שהגיע צפונית ברוח מאליו מנגן שהיה תהילתו, בכינור התורה חומשי

הנח?* ייליקוט
ל ו נ י  תלוי היה ׳כינור זה: סוד בביאור כה) (ח״ד, הקודש בעבודת וכתב וכוי. כ

 צפונית רוח לילה חצות שהגיע וכיוון דוד, של ממיטתו למעלה
 והיא המשוררת, שהיא כנש״י על והשוד מאליו׳. מנגן והיה ו5 מנשבת
 להתייחד תמיד ומתנועעת הדולקת שוד היא נ״ר, כ״ו ׳כנור׳, דוד׳, ׳כינור

 האור עס למעלה להתחבר ומתנועע משתוקק שבנר התכלת אור למעלה,
 עס הכלה ייחוד ׳כנור׳, ונשלם נעשה הרי בזה זה ומתייחד וכשנכלל הלבן,
 לך דמי אל ׳אלקיס לה, דומי נותנת אינה ולזה שיריה, נועם מתוך דודה

 בחצות צפון מרוח אליו בא השמחה והתעוררות תשקט׳, ואל תחרש אל
 ההוא. בהתעוררות מאליו מנגן והוא לראשי׳, תחת ׳שמאלו בשוד לילה,
 כדי והכל לך׳, להודות אקום לילה ׳חצות אמר למטה דוגמתה שהוא ודוד

 כי הכרס, משביב וקוצים חוח מיני כל ולבער ממרום רוח עליה לעורר
 ולזה נעלם, שוד הראשון אדס לו שהניח מה זולת מעצמו חיים לו אין דוד

 החיים ממקור וחיים הקודש רוח להמשיך ניגון מיני בכל לעורר צריך
 ולהמשיך ודיבור ורוח קול לעורר נגן׳, ׳יודע מעלותיו ראש זה ועל למידתו,

 ושר שאול, לפני מנגן היה ולזה משס. רעה רוח כל ולבער לעולמו הרצון
המבעתתו. ההיא הרעה הרוח מעליו

י ש פ ו ת ה ו ר תו לין ה שין אי פ ת רא. ד  השכמת (או״ח בליקו״ה וכתב בכנו
 חצות היטב לכוון עדיין ידע לא משה כן על מו): א, הבוקר

 אתערותא עדיין היה ולא תורה, מתן קודם עדיין היה אז כי אימת,
 בתורה, ועשקו בחצות שעמדו צדיקים כך כל עדיין היה לא כי דלתתא,

 חצות. נקודת היטב לכוון קשה היה כן ועל תורה, מתן קודם שהיה מחמת
 כך, כל בזה לדבר יכול היה לא אבל ידע, משה שגס דאמר למאן ואפילו

 הארה להמשיך יכול היה לא עדיין כי וכו׳, יטעו שמא עדיין מתיירא והיה
כינור כי ידע, הוה דוד אבל תורה. מתן קודם שהיה מחמת באתגליא, זאת

 בדברי כמובא מהתורה, נמשך הכינור וכת ממיטתו, למעלה תלוי היה
 חומשי חמישה כנגד נימין חמש של היה דוד של הכינור כי ז״ל. אדמו״ר

 חצות. של והנקודה השעה לכוון שידע עד משינתו, מעוררו היה והוא תורה,
ה ותופשי ר תו לין ה רא. דתפשיץ אי  ו): ג, ר״ת (או״ת בליקו״ה וכתב בכנו

 שנתקבץ מה בחינת זה דוד של הכינור מן היוצאים הניגונים
 שעי״ז רעה, הרוח בתוך המלובשות והקדושות הטובות הנקודות ונתגלה
 בחינת וזהו ורפב). נד בסימן באריכות ז״ל רבינו בדברי (כמובא ניגונים נעשין

 עומק בתוך המלובש והקדושה הטוב שמגלין דהיינו ההסתרה, התגלות
 בחינת שהיא דוד, של מכינור יוצאין הס כן ועל כנ״ל. ח״ו הרע

 חומשי חמישה כנגד דא לכינור, ליה אית נימין ׳חמישה כי התורה,
 וכמו יאיר, נרו רבינו בדברי וכמובא הקדוש בזהר שאיתא כמו תורה׳,
 היינו בכינורא׳, דתפשין ׳אילין התורה׳, ׳ותופשי הקדוש בזהר שאיתא

 ההסתרה מגלין עי״ז כנ״ל, דוד של כינור בחינת שהוא התורה שע״י
 הרוח בחינת וזה כנ״ל. הכינור מן היוצאין הניגונים בחינת שזהו כנ״ל,

 הוא צפון כי כנ״ל, הניגונים נעשין ידה שעל בחצות המנשבת צפונית
 שס ועל וכו״, תיפתח ׳מצפון כמ״ש דדינא, שטרא ההסתרה, בחינת

 טוב מלובש דייקא שס ובאמת והסתרה, הצפנה לשון צפון, נקרא זה
 בחינת וזהו וכו״. ליראיך צפנת אשר טובך רב ׳מה בחינת כנ״ל, גדול
 ומנשבת כמובא, וחשד דעת בחינת מאוד, טובה רוח שהוא צפונית, רוח

 ההסתרה תכלית בתוך המלובש הגדול הטוב בחינת היינו דייקא, מצפון
 ההסתרה, נתגלה אזי כי דייקא, בחצות צפונית הרוח נתגלה כן ועל כנ״ל,
 כנ״ל. צפונית רוח בחינת שזהו ההסתרה, בתוך המלובש הטוב נתגלה ואזי
 שהס הניגונים, עי״ז ונתגלין דוד, של בכינור מנשבת צפונית הרוח וזה

ההסתרה. מתוך הטוב התגלות בחינת

ערכים
וכינויים

(המשך)
 הכשר (ליקו״ה באמת השי״ת

כ). ד, כלים

ת לו  עיקר הוא הנפש ג
 בחבירו חובל (ליקו״ה הגלות

יג). ג,

 הוא השלם האדם תכלית
 ה/ את הדעת שהוא הייחוד,
 החכמה העדר גרם והחטא

 נמצאת ולא הזאת, והידיעה
 והם עלייה בבני אם כי

 הזה בגלות ובפרט מועטים,
 יודע ואין הייחוד, שנעלם

 על שם איש ואין מבין ואין
 הגלות אריכות םיבת וזה לב,

 (עבודת םפק בלי והצרות

ע). ח״ג הקודש

 (של״ה הקליפה היא צרה

ג). ויצא

צרה עת נקראת לילייית
קפד). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלה

 בגלויות ישראל ירידת
 הניצוצות אותם לתקן היא

 בקדושה. ולהעלותם שירדו,
 גלו ׳לא רז״ל שאמרו וזה

 אלא האומות לבין ישראל
 גרים׳, להם שיתוםפו כדי

 קדושה של הניצוצות שהם
מיכה). על הרמח״ל (פי׳שנפלו

 החמישי, אלף הוא ההוד
 לפי הגלות צרות כל היו ובו

 על הרמח״ל (פי׳ דוה שהיה

תהלים).

ת מ א  היא הגלות בזמן ב
 הם שישראל גדולה טובה

 כעפר ובזויים נבזים שפלים
 ח״ו כן, לא ראם הנדרם,

שמחבגוים׳ ׳ויתערבו  משה (י

תולדות). פ׳

 בגלות הצרות יהיו לא
 שיוכלו בכדי לזו, זו תכופות
 להם מניחין ע״כ לםבול,

 (אגראלגזירה גזירה בין רווח

קמה.). דף דכלה

 אחוריים םוד הוא צרות
 גימט׳ היא פשוטה דהוי״ה

 ם״ג דע״ב ואחוריים ע״ב,
 ק״ל קם״ו קפ״ד הוא ב״ן מ״ה

 (קה״י, צרו״ת גימט׳ קד״ם

צדות).



ערכים
וכינויים

תורה חומשי הי
 רפואה הוא שבועות

 כנפי חמישה כי להריאה,
 חומשי חמישה כנגד ריאה
 ובשבועות כה), (תיקון תורה

 לקבל יכולין התורה מקבלין
רסז). (ליקו״מחדש חיות

 דוד של תפילותיו כל
 הכל תהלים, ספר שהוא

 לקיים שיזכה בשביל היה
 שהיא בשלימות, התורה את

 חומשי מחמישה כלולה
 כנגד חיבר וע״כ תורה,

 תהלים ספרים חמישה זה
ב). ג, אונאה (ליקו״ה

 מחו״ג, כלול חומש כל תורה
 תרי״ג כל כלולים ובהם

 עשה מצוות רמ״ח מצוות,
בגבורות ל״ת ושס״ה בחסדים,

תרומה). פ׳ המצוות (שער

 חומשי בחמישה העוסק כל
 (ש״ך מגיהנום ניצול תורה

כב). ה, שמות עה״ת

 חשוב מישראל אחד כל
 ואם תורה, חומשי כחמישה

 ספר נשרף כאילו הרי מת
יז). ח, במדבר אריה (גור תורה

 תורה חומשי ה׳ רוחניות
 (של״הישראל של נשמות הם

כה). עשירה מצה פסחים

 בל״ב ניתנה התורה
 וה׳ בינה, שערים ונ׳ נתיבות,
 פ׳ עמוקות (מגלהתורה חומשי

רג). ואתחנן,

 יש ששם השדה, כמו
 בחמישה כך והקמה, הגדיש
 כלול שם תורה חומשי

 התורה וכל והמשנה התלמוד
שמות). על הרמח״ל (פי׳

 ה׳ הם תורה חומשי חמישה
 כלול אחד וכל כוללים, שערים
 שערי נ׳ בסוד והם מעשר,

ויצא). פ׳ ישראל (אוהבבינה

 תורה חומשי חמישה
 שהם חסדים, חמישה הם

 שצריכים החסדים כוללות
 גנוז והכל בעולם, להתפשט

 חלקים בחמישה בתורה
ליקוטים). עיניים (מאור

חכמה מקורמוהר״ןח זהב מנורת ראיתיליהוטינוכע נחל

 החיים רוח כי ,tm (סולי! לריאה אית אוני ה׳
 של הרוח המשכת ומשם בהריאה הוא

 אוני ה׳ לה אית וע״כ בחוש. כידוע האנחה
 דכנור נימין ה׳ תורה, חומשי ה׳ כנגד לדיאה,

 בתיקונים (עיין כנ״ל. חיים הדוח ששם דדוד
 לקבל קשדין ה׳ אינון מצוה כנפי יו״ד תיקק
 דדוד דכנוד נימין ה׳ לקבל דאינון כו׳ שמע

הזוהד): בהשמטות עיין גם ע״ש. ובו׳

ם תרג מ ה

 הוא תורה שפר אס
ם חסר  שצריך במקו

 מלא או מלא להיות
 להיות שצריך במקום

 בו שחסירה או חסר,
יתירה, או אחת אות

 אות איזו בו שנחלפה או
 אותו אזי אחרת, באות

פסול, הוא תורה הספר
 כמו הוא שאין כיוון

שלמעלה. תורה הספר
 הס התורה ספר כעין

הריאה, אונות חמשת
שה כעין שהס  החמי

 שאס (...) תורה, חומשי
ה חסר א רי  אחת מה
יתירה, או האונות מאלו

 של מקומה שנתחלפה או
 אזי בחברתה, אחת אונה
פסול, הוא הכבש אותו
 כל על עובר שח״ו ומי
 אזי טריפות, ואוכל זה
הוא כאילו לו נחשב זה

וחמשת התורה על עובר
שלה. החומשים

 ישראל כאשר
שמע, קריאת אומרים

אי ד  הקודש חיות ו
 את ומורידות שומטות
 מקום באיזה כנפיהם.

 בכנפי זה, ענין מרומז
ת ה, של הטלי מצו
 ארבע ׳על בהס שנאמר
ת  אשר כסותך כנפו
 שהטלית בה', תכסה

 האפוד מעיל כעין הוא
 שהפעמוניס הכהן, של

ם מוני הרי  מעיל של ו
ד פו א ד הס ה ג  כנ

ת ליו חו ם ה רי ש ק ה  ו
 המעיל ושולי שבציצית,

 הטלית כנפי כנגד הס
 והקשרים מצוה. של

חמשה, שהס שבציצית
 התיבות חמש כנגד זהו

שמע שמע שבקריאת ' 
ה ישראל  אלקינו הוי״

, ה' ״ ד שהס הוי  כנג
ם חמשת תרי  של המי
 שהיה דוד של כינורו
גן  בחצות מאליו מנ

ה. ל לי ת ה ו לי חו ה  ו
 שלושה שהס שבציצית

 כחשבון עולים הס עשר,
 שבקריאת ׳אחד' תיבת

גון שקול שמע,  הני
ב׳אחד', עולה

 הקשרים חמשת
ד הס שבציצית ג  כנ

התורה, חומשי חמשת
 החוליות עשר ושלושה
 שלוש כנגד הס שבציצית

 הרחמים מידות עשרה
 שנאמר התורה, של

 הרחמים מידות באלו
 מידות עשרה 'בשלוש

נדרשת', התורה

 (שהיא הזו האבן
 מכל כלולה היא המלטת)
ם חמשת  ש^ס האבני

 להרוג (כשרצה בקלע דוד
 כל שאזי הפלשתי), גלןת את

אבן נעשו האבנים אותם
את דוד שיבח שבהם 'הוד', 'נצח' 'תפארת' ׳גבורה' (תסל) ׳גדולה' הספירות חמשת על מרמזים הס אבנים החמישה ואלו הנחל', מן אבנים חלוקי חמישה דוד 'ויקח שכתוב שזהו בקלע), יתד שהיו ידי (על אחת

המלכות שהיא בקלע דוד אותם קס וכאשר העולמים. ח״י הנקרא היסוד שהוא הנחל', 'מן דוד אותם לקח אבנים' חלוקי ה׳חמישה אלו ואת וההוד', והנצח והתפארת והגבורה הגדולה ה' לו'לך ואמר הקב״ה
 ישראל 'שמע שמע שבקריאת התיבות חמשת כנגד הס אבנים החמש ואלו אותו. והרגה הפלשתי של במצחו טבעה והיא בה, ויקלע האחת האבן אותה את דוד לקח ואזי אחת, בה נעשו הס אזי הקדושה,

 מלטת הקלע, ידי (על ידה על העולם אומות כל הקב״ה שינצח שבזמן אחד. ענין כולם אותם לעשות ידה על צריך הוא אזי הפה, של השפה ענין כנגד שזהו בקלע, אותם שס האדם וכאשר הוי״ה', אלקינו הוי״ה

שפה' אחד', שכס לעבדו ה' בשס כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז שכתוב'כי מה בהס יתקיים אזי פה),  העולם אומות כל כך מפני 'שפה', תיבת בחשבון עולה היא שכך ה׳שכינה', ודאי זוהי והרי'
 והיא ישראל, אמונת היא המלכות שוודאי ובפיו, בליבו הזו האמונה את ששומר מי אשרי משלה'. בכל 'ומלכותו בה שנאמר מה לקיים המשיח, מלך בימי עליהם אותה ולהמליך ידיה, תחת להשתעבד עתידים

 שבשבילה והתחתונים. מהעליונים מפחד אינו שהוא בגלות, איתו' 'באמנה היא שהשכינה זכה שהוא מי ואשרי ישראל. שמע כשאומרים יום בכל פעמים שתי להקב״ה ישראל מייחדים ואותה הקב״ה, של ייחודו
 מיהו התורה. של והעונג העידון והיא התורה, סדרי ושלושה) (חמישים ג״ן בסוד היא שהשכינה לפי תעשה, לא במצוות 'ולשמרה' עשה במצוות 'לעבדה' ולשמרה', לעבדה עדן בגן 'ויניחהו הראשון לאדם נאמר

 אותה ותסבב ותקיף הזו, הקלע את תסבב קום רבי, רבי הישיבה, חכמי לו אמרו אזי דרושו, את לומר שמעון רבי וכשסיים שלו. והעדן שלו הגן היא והשכינה שבכמב), מורה אנפין, סעיר האמצע עמוד הוא התורה,
יקרה. אבן היא והתפילה התורה, בניין אבני מכל כלולה שהיא האבן בזו שלך, בשפה אותו וסובב והקף הקלע, זה את הקף קום רבי, והתפלה.רבי התורה של הבניין אבני מכל כלולה שהיא האבן בזו שלך, בשפה

ד ג נ ח, וניאר תורה. חומשי הי כ אה״ל(  הנ״ל נהעלאמו לה); גני
 והצירופים המידות י״נ מספר השתוות הקדושים מדנריו

 למספר הוי״ה), צירופי י"נ נעגין מ' נאות נמאמר (מ״ל ה׳ שנאותיות
 כהתאמדות אשר כמונ״פ, נהרות הד׳ שהס כעצמם, אותיות הד׳
 להיות כעדן למעלה נהרות הד׳

 י״נ התאתדות גם כן אתד, כנהר
 כעדן למעלה והצירופים המידות

 כזאת לכוא יש אתת, כמידה להיות
 אשר ההוספה כדכר גס ההשתוות

 לי״כ התפילה עדן מידת יתוסף
 כזה ולהיות התורה, שכגן המידות

 כן כמו כי הי״ג, מספר וכזה
 להד׳ המפילה שכעדן הנהר יתוסף
 מפני ולהתמשכ המורה, שכגן נהרות

 זה ושככל תמישה, כהמספר גס זה
 יכואו אשר דכריס כמה המאמר כזה כמושכו מרמוק, מכין

 המורה, ׳ותופשי מורה, מומשי ממישה והס, ממישה, כמספר
 דכריו מצירופי כפנים [כמוכן נימין, ממש ככינור׳ דמפשין אילין

 המפילה] [מעדן היורד הצפון רות כהס ינשכ אשר הקדושים],
 [כמכואר הריאה אונות שכממישה הרות והוא כנ״ל, הגן כאמצעות

 כנ״ל, העדן ושערת שכציצימ קשרים ממישה כנגד והס כפנים],
 וכן כמוכ״פ, ה" אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע שככמוכ מיכות ותמישה
 הסכים ז״ל שרכינו נודע הלא והמוכ״פ, הנ״ל היסודות כמספר

 הממישי, יסוד והוא המלת, יסוד גס שנמצא האומרים לדעת
 מכולם, הכלול יסוד הוא] כי כיניהס נמשכ אינו לפעמים [אשר

 מהעדן היוצא התמישי הנהר כנגד המכוון שהוא מכואר ונראה
 מח״י ו׳ (כלל כהקדמה הנ״ל זה לעומס זה ככלל גם מכולם. הכלול

 כתמישה הכמוג פליאת דכריו כסוף כהכאתו מרסוק תכין הכללים),
כגדו׳. כוגדיס, וכגד, כגדו, ׳כוגדיס, לשונות

ם עיין קוני תי ה, לנאר והושיף יוייד. תיקון ג  ככומכו לו): נניאה״ל(
יו״ד, תיקון כמיקוניס לעיין המאמר שכסוף כהנסככ

 הכמוכ [שכסוף ׳אמד', מיכת גס שם שמכיא וראיתי שם עיינתי
 מכנפי אמד שככל מוליות י״ג כמספר שהוא הנ״ל], וכו" ׳שמע

 הנ״ל, שכעדן האתד אתדות שהוא זה לפי מכואר ונראה הציצית,
 אתת, למידה רק זה מפני נסשכיס שאינם עד המידות, לכל הכולל

 הארתו מאיר כן ושכמו הנ״ל, י״ג כמספר נשלמיס כזה גס אשר
וכו״. ׳שמע הקודמים מיכות כממישה

הנחל ילקוט

אה אוני ה׳ ד לרי  אונופ פמש כפ הריאה תורה. חונזשי הי כנג

לריאה, לה אית אוני תמש רכא, אמר ע״א); (מז כפולין כדאיפא
 ימיר או מסיר משמאלא, ותרתי מימינא מלמא גכרא, כלפי אפה

 לריאה, לה יש אונות ממש (שס): המאירי וניאר טריפה. מליף, או
 לימין והוא הנהמה, לימין שלוש

 ושתים נרגליה, תלויה כשהיא הנודק
 הנודק לשמאל והוא משמאלה,

 מנין תסר נרגליה, תלויה כשהיא
 אלו אונופ ופמש טריפה. אונות, הממש

 כדאיפא פורה, פומשי פמישה מכד הן

 ספר "אס ע״א): ע כה, (פיקון נפיקו״ז
 או דמלא נאמר מסר איהו מורה
 מסיר סד אות או דססר, נאמר מלא

פסול, תורה ספר מליף, או יתיר, או
 מורה דספר כדיוקנא איהי לאו

 חומשי דחמישה כגוונא ריאה, כנפי חמש אינון דא כגוונא דלעילא.
 פסול, אימרא איהו חליף, או ימיר, או תסיר אוני אי (...) מורה,
 דיליה. חומשי וחמישה אורייתא על עכר כאילו עלייהו, דענר ומאן
 כפולין מהגמ׳ לריאה׳ איפ אוכי ׳ה' הלשון אפ רכינו פפס מדוע וראה ודו״ק

 האדם. ריאפ על המדכרפ כלשון ולא הכהמה, ריאפ על המדכרפ

 כפיקו״ז כדאיפא וכוי. שנוע לקבל קשרין הי אינון נוצוה כנפי

 חיוון ודאי שמע, אמרין ישראל "כד ע״כ); כה י, (פיקון
 ככ) (דכריסכהון דאיממר מצוה, ככנפי אמר, כאן גדפייהו. שמטין

 דמעיל כגוונא דאיהו כה; מכסה אשר כסומך כנפות ארנע ׳על
 המעיל שולי וקשרין, חוליין לקנל אינון ורימונים דפעמוניס האפוד,

 הוי״ה ישראל ׳שמע לקנל קשרין, ה׳ ואינון מצוה. כנפי לקנל אינון
 מנגן דהוה דדוד דכינור נימין ה׳ לקנל דאינון הוי״ה׳, אלקינו
 נ׳אחד׳. סלקא דניגונא דקלא ׳אחד׳, כחושנן חוליין, י״ג מאליו.

 דקלא למטה. להאיר כדי גדפייהו. שמעין (שם): מדכש המפוק ופירש

 המלך דוד של הכינור של הניגון שקול כמו כאשד. סלקא מיגוגא
 דקריאת ׳אחד׳ נמלת קולו להגניה צריך כך לילה, נחצות עלה

 והפורה, הציציפ שכין כקשר ע״א) רכה (פנפס, רע"מ כזהר עוד ואיפא שמע.
 קשרין ״חמש וז״ל: שכציציפ, המוליופ כמנין והן שכציציפ, הקשרים כמנין הן

 מכילן תליסר לקנל חוליין ומליסר מורה, חומשי חמשה לקנל
 המורה מידוח עשרה ׳כשלוש כהון דאיממר דאורייתא, דרחמי

 כי ונו׳. עשרה נשלוש גהון דאיסמי (שם): מדרש המפוק ופירש נדרשת׳.
נהם. נדרשת שהמורה מידות הי״ג כנגד הס הרחמים מידות י״ג

חכמה מילואי
ני ח׳ אה. או  ה׳ כנגד הס ריאה כנפי פמישה האיץ(מה): כימי״ ומונא לרי

 הדינור, נפהוה ומשם צ"כ, ונסי׳ פ׳ נסי׳ כמכואר פורה פומשי
 כנד ע״ה רנינו משה היה שנפפילה הדנריס׳, ׳אלה פסוק על ז״ל כמאמרם

 פיפוך שעיקר רכ״ה נסי׳ גס וכמנואר שלו, הדינור נשלם הפורה וע״י פה,
הריאה. ע״י השכל קיום ועיקר השכל, ע״י הוא האדם, גדר שהוא הדינור

' שרין ח ע לקבל ק מ  המשה שגס ע״א) שג נא, (שיקון נשיקו״ז ואישא כוי. ש
אי וז״ל: ונו", 'שמע ננגד הס הפלששי אש נהס הרג שדוד הגשל שלוקי ה  אנן "

 הוא הדא פד, כולהו ואפענידו כקירנוא, דוד דשווי אננין פמישה איהי
׳גנורה׳ ׳גדולה׳ ואינון הנפל׳. מן אנניס פלוקי פמישה דוד ׳ויקפ דכפינ

ה׳ ׳לו ואמר הוא נריך לקודשא דוד שנפ דנהון ׳הוד׳, ׳נצפ׳ ׳פפארפ׳
הנפל׳, ׳מן לון נטיל אנניס׳ פלוקי ׳פמישה ואילץ וגו״. והגנורה הגדולה

ע פד, נה אפענידו קדישא, מלכופ דאיהי נקירטא לון שווי וכד עלמין. פ״י יסוד דאיהו מנ  דאינון אננין פמש ואינון ליה. וקטיל דפלישפאה נמצפא ו
 הוא נריך קודשא נה דינצפ דנזמנא אפד. כולהו כה לון למענד צריך דפומא, שפה דאיהי נקירטא, לון שווי וכד הוי״ה׳, אלקינו הוי״ה ישראל ׳שמע

 ׳שכינה׳, דא ודאי ׳שפה׳ והא ג), (צפניה אפד׳ שכס לענדו ה׳ נשס כולס לקרוא נרורה שפה עמים אל אהפוך אז ׳כי נהון יפקייס דעלמא, אומין כל
 דאיפמר מה לקייס משיפא, דמלכא ניומין עלייהו לה ולאמלכא ידהא, פפופ לאשפענדא עפידין דעלמא אומין כל הכי כגין ׳שפה׳. נפושנן סליקפ דהכי

 נריך דקודשא ייפודא ואיהי דישראל, אמונה איהי דוודאי וכפומיה, נליכיה אמונה האי דנטיר מאן איהו זכאה משלה׳. נכל ׳ומלכופו קג) (שהליס כה
רין לקודשא ישראל מייפדין ונה הוא,  דנגינה ופפאין. מעילאין דפיל דלא נגלופא, איפו׳ ׳נאמנה דאיהי מאן איהו וזכאה יומא. נכל זמנין פרין הוא נ

 ואיהי דאורייפא, סדרים ג״ן דאיהי נגין פעשה, דלא נפיקודין ׳ולשמרה׳ דעשה נפיקודין ׳לענדה׳ ולשמרה; לענדה עדן נגן ׳ויניפהו לאדם איפמר
 דילן, נשפה לה ואספר ואקף קירטא, להאי אספר קום רני, רני דיליה. ועדן דיליה גן איהי דאמצעיפא, עמודא אורייפא, מאי דאורייפא. עידונה

 יסודה ועטרפ המלכופ, היא פה כי דפומא. שפה דאיהי (שס): מדנש המסוק ופירש וצלופא. דאורייפא דנניינא אננין מכל כלילא דאיהי אננא נהאי
 היפוד אמונפ שהיא אמונה. האי דגעיי ישראל. שמע של ׳אפד׳ מלפ כנגד אסד. נולהו נה לון למענד ׳שפה׳. הנקראפ השכינה היא ליסוד המפוכרס

 ושמפה עונג מרגישיס ידה שעל דהיינו דאורייסא. עידונה ואיהי נגלופ. השכינה עס ננאמנופ שהוא נגלופא. איפו נאמנה פמיד. מלכופו עול וקנלפ
ישראל. נני של והפפלה הפורה לימוד של וכניניס האכניס מכל וצלופא. דאויייפא דנניינא אננין מכל הפורה. כלימוד



ם תרג מ ה

 ׳ועתה בפסוק נאמר ^
 אדנ״י', כח נא יגדל
 זה בפסוק שנאמר ומהו

/ ׳כח ״י דנ  הכח זהו א
 ראשיהם על השורה

 כל ועל הצדיקים של
 לעשות המשתדלים אלו
 זה ועל קונס. רצון את

 ׳אמן העונה ׳כל שנינו
 מברך׳ רבא שמיה יהא
 ׳כותו׳. זהו כותו/ בכל

אי ד ם שצריך ו  האד
 איבריו כל את לעורר

 ׳אמן (באמירת תזק בכת

 שעל לפי רנא׳), שמיה יהא
 התזקה ההתעוררות ידי

 אזי בה, מתתזק שהוא
רר  הכת אותו מתעו

 והיא העליון, הקדוש
 הקדושה, בתוך מתעלית

 ותוזק כת נשבר ואזי
 זה ועל אתרא. הסטרא

 תמצא אשר ׳כל נאמר
 בכותך׳, לעשות ידך

 כנ״ל) כוחך (בכל ש׳בלחך׳

 את לעשות צריך אתה
קונך. רצון

צאנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 הרבים ברחמיך וזכני

 שלמה בבונה שאתפלל
 עם באמת כראוי

 בי. שיש הכהות כל
 בחי בל להבנים ואזבה

 עד ההפלה באותיות
 בתוך כרי כל שיתחדש
 לעבל ואזכה התפלה.

 מן דקדשה חךש חיות
 אשר חלןדושה, חתפלה

 חחיות כל נמשך משם
 ״תפלה שנאמר כמו
 ברחמיך ן!בני חיי". לאל

 שלמה לאמונה הרבים
ט). (ליקוית באמת

ת ו מ ו ה ח יכסיומו ת ר ת י לו  נשנה נאמרה זו פורה וכר. במצו
 המאמר נשוף להלן ועי׳ הים. משירה פש׳ על ומיוהרה שירה,

 זה. פה׳ של המקוחה הונאו ושס דנריו, כלל את זה נפה׳ מלניש רנינו שם

ה ל פ  אפירןי ננל מערג כאןל נ-ט): <מנ, נמהלים כמינ חיי. לאל ת
 אליף מערג נפשי כן מיס

 חי לאל לאלרןיס נפשי צמאה אלרןיס:
 אלקים: פני ואראה אבוא ממי

 ולילה יומס לחה דמעמי לי הימה
 אל^יף: איה היוס כל אלי באמר

 לקול קורא מהוה אל מהוה (...)
 עברו: עלי וגליף משבריף כל צנוריף

 שירה וב.לילה מקלו ה׳ יצוה יומס
 המצו׳׳ד ופירש חןי: לאל מפלה ננמי

 הצועקח האיילה כמו כאיל. (שם):
 לרווח לה כשאין המיס חסרון על

 נפשי. צמאה וגו״. נפשי ׳כן הצמאון,

 כצמא אלקיס לבימ אני ממאוה
 לראומ אבוא׳ ׳ממי ואשאל למיס,

 וגו׳. לי היסה בגיהמ״ק. ה׳ פגי

 כאילו אומי ישביעו ר״ל הלחה, במקוס לי המה בכיומי דמעוח
 בחנה נאמר וכן האכילה, ימנעו הבכי דמעוח כי לחה, אכלחי
 הצרוח ועמה ר״ל, סהום. אל מהוה מאכל׳. ולא ׳ומבכה א) (שמו׳׳א

 שלא עד כי עלי, לבוא חבירו אל אחד כל קורא כמהוה המרובוח
 יצוה. יומם לבוא. לזה זה קוראים וכאילו השניח, מבוא האחח מלך

 ה׳ ציווה ביוה הנה ה׳, גיח אל הלכמי כאשר הראשוניס בימים
ומפילה שירה עימי היה במלון ובלילה בטח, והלכמי עלי חסדו

ט תורה
יכסיומו תדוומות

ז׳׳ל) רכינו (לשון

במצולות ירדו יבפיומו וזהומות
טסז (שמות וכר

 מהתפלה, מקבלין החיות עיקר כי א
 חיי. לאל תפלה מנ) (שהליס שכתוב כמו

כתו, בכל להתפלל צריך זה ובשביל

 נליקו׳׳מ להינה׳ העשה ׳צהר מאמר עם רנה שייכוה ישנה זה למאמר
 הנצרכים הדנריש אה והנאנו המאמר, ההגלוה נשיפור כמונא קי׳׳נ,

 ההלכומ אה מוהרנ׳׳ה יישד זה מאמר על כאן. השייכים נמקומוה משם,
הלוקת ה׳, שכנים נזקי ג׳, דיינים נ׳, דיינים ו׳, מנוכה א׳, ר׳׳ה הנאוה:

ה׳. כניכה ד׳, שותפים
ת עיקר חיו תפלח. מקגלין ח מח

טו): (הפילה נעצוה׳׳מ וניאר
 לחיגוח כראוי להקשיב כשזוכה היינו

 כשעוסק או מפיו, היוצאוח המפילה
 היינו אחרים, מפילה בענייני
גאלה, וכיוצא מחינוח מהליס,
 המפילוח למיבומ כראוי ומקשיב
 חיומ להרגיש זוכה בהן, שעוסק
 כזו חיומ מרגישים שאין נפלאה

אחר. טוב מעשה נשוה
תפלל צריף ח חו. ככל ל אימא נ

ענ): (מפילה המידות נשפר

 שומע הקב״ה בכוח, שממפלל מי
 הזהיר (שס: נשיהר״ן ומונא מפילמו.

 בדיבורי כוחו כל להכניס גדול, בכוח להמפלל פעמים כמה מאוד
 ואמר מקומומ. בכמה הקדושים בספריו מזה וכמבואר המפילה,

 כמו לא למפילה, מאוד עצמו להכריח צריך שהאדם פעמים כמה
 צריכין אדרבא רק למפילה, עצמו להכריח שאין קצח שאומרים

 אמר, שוב למפילה. הכוחוח בכל מאוד מאוד עצמו להכריח
 הדיבור אל המחשבה שמקשר דהיינו בכוונה, ממפלל כשאדם

ממילא נמשכין הכוחוח אזי מדבר, שהוא מה ושומע אוזנו ומטה
דרש ונו שונ זה מזמור מונא שש ה' אות להלן ועי׳ חיי. השומר לה׳

ף יכשיומו'. ׳תהומות ננתי׳ תהום׳ אל ׳תהום הפשוק את רנינו י ר תפלל צ  (קיט שנה נמש' איש״ר אמירה גני מצינו לכך וכדוגמא כחו. ככל לח
 נוסו. גנל (שש): התושפות וכהנו דינו. גזר לו קורעין כוחו, בכל מבורך׳ רבא שמיה יהא ׳אמן העונה כל לוי, בן יהושע רבי אמר ע׳׳נ):

 לבחי גכנסיס כשישראל המס, דקאמר אלישע, בן ישמעאל דרבי במעשה גפסיקמא דיש אומר, ור״י פירש״י. וכן כווגמו, בכל פירוש,
.נפל ניאר: והמהרש׳׳א(שם) קשוח. גזירוח מבטלים רס, בקול מגרך׳ רגא שמיה ׳יהא ואומרים כגסיוח »  ד׳כוחו׳ כינוי מפרש ראימי «
 עולם וננהינות מעלה. של בפמליא וגבורה כוח מטילין במפילמן שהצדיקים וגו״, ה׳ כח גא ׳יגדל משה שאמר וכמו הוא, ברוך אקדוש

לגמרי. שפמיים בחיחוך רק רפה בשפה ולא כוחו, בכל מונא: יא) הענודה (נתינ

חכמח מילואי
ך י ל תפלל צ  שביאר ע״א) רה (פינחס, בזהר מצינו זה ומעין כחו. בכל לה

 נשמתו כוח את בזה מעורר אזי איבריו, ובחיות בכוח איש״ר אומר שכשאדם
 אדנ״י/ ׳כח אדנ״י/ כח נא ׳יגדל יד) (במדבר 5^כתי וז״ל: עליו, השורה הנעלם

 ברעותא דמשתדלין אינון וכל דצדיקייא רישיהון על דשריא כח הוא דא
 בכל מברך׳ רבא שמיה יהא ׳אמן העונה ׳כל תנינן דא ועל דמאריהון.

 תקיף, בחילא שייפוי כל לאתערא אצטריך ודאי ׳כוחו׳. איהו דא כוחו׳,
 ואשתלק עילאה, קדישא כח ההוא אתער דאתקף, תקיף דבאתערותא בגין

 ט) (קהלת ׳בכוחך׳ דא ועל אחרא. דשטרא ותוקפא חילא ואתבר קודשא, גו
 כו/ דשריא כס (שס): מדבש המתוק ופירש דמארך. רעותא למעבד אצטריך
 הנשמה על נאמר זה כוסו. איהו דא השכינה. וניצוץ הכח שהיא הנשמה

 דהיינו סקיף. כסילא שייפוי כל לאסערא עליו. המאירה ׳כח׳ הנקראת
 דאסקף סקיף דבאסערוסא איבריו. כל וינענע האדם של גופו כל שיזדעזע

 הרוחני. כת מתעורר הגשמי שבהתעוררות שכנודע כי. ההוא אסער
תפלל צליך  ׳להט יש ישרות): (הנהגות הריב״ש בצוואת מובא כחו. בכל לה

 לדבק רוצה וכשאדם החיים׳, עץ דרך את לשמר המתהפכת החרב
 הקליפות, אותו מניחין אין יתברך בבורא העליונים בעולמות מחשבותיו

 אחת בתפילה הרבה פעמים כוחו בכל עצמו ידחוק יכול, שאינו ואע״פ
עצמו ויחזק העליונים, בעולמות וייכנש שמו, יתברך בהבורא עצמו וידבק

 את מכריחים שהיו הדחק בשעת אחד פעם היה השפינה, על בהיותו היינו
 הוכרחתי כי לפנים, היה רק כוח, שום הכנשתי לא באמת אבל החבל, כוחי בכל מושך והייתי הנ״ל, החבל את כוחם בכל שימשכו השפינה אנשי כל

 ומובא התפילה. לתוך באמת כוחינו כל מכנישין אנו אין שעדיין כלומר ובכוונה. בכוח שלכם התפילה הוא כך כוחי. בכל מושך אני כאילו לפניהם להראות
 מתפללים שאינם התפילה אודות על העולם את והוכיח שבביתו, המדרש בית פתח על אחת פעם עמד לפה כנישתו שבתחילת לי שיפר (עת): בחיי״מ עוד

 להתפלל להתעורר שיחזרו ליושנה, העטרה להחזיר רוצה שהוא מיד הבנו ומזה כף. המחאת שום מהמתפללין אחד משום שומעין שאין ואמר, וענה כראוי.
 כבר ז״ל רבינו ימי בתחילת כי שלפנינו. בדורות שהיו הקדושים ותלמידיו ז״ל הבעש״ט בימי שהיו הראשונים החשידים כמו גדול, ובכוח והתלהבות בכוונה
 אם רביה״ק, אמר אחד פעם איתא: קיא) (ח״ב ובליקרמ ליושנה. העטרה להחזיר זה, כל לתקן הרבה וטרח יגע ז״ל והוא וכו׳, להתקרר החשידים התחילו

 וכר. מפיך הדיבורים ׳שיצאו ד״ה בנח״נ ג׳ אות להלן המובא (עה) בשיהר״ן ועי״ע כוחו. בכל יפה יפה מתפלל היה בוודאי להתפלל, הזה לעולם מת מניחין היו
ל1לדןך ל  ויכולתו כותו בכל שיתפלל בזה עצתו כן ועל לזה, זוכה אדס וכל זמן בכל לאו אך להשי״ת, הדביקות ע״י היא התפילה עליית שעיקר (צט) בליקו״מ ואיתא כחו. בכל פ

 איני יאמר אל בדביקות, להתפלל יכול שאינו עת יש לפעמים אם אך להשי״ת, גדול בדביקות להתפלל צריך האדם דהנה וז״ל: השעה, באותה
 לא ואם תמיד. יתפלל אלא כן, האדם יאמר אל אעפ״כ (...) מקובלת, אינה והתפילה בדביקות, ולהתפלל כראוי לכוון יכול שאינו מאחר כלל, מתפלל

כראוי. שהתפלל ההיא התפילה עם התפילות כל יעלה אזי כראוי, בדביקות שיתפלל בעת כי כוחו. בכל יתפלל כראוי, בדביקות להתפלל יוכל

המאמר התגליות סיפור
 ובאותה פיסקא. פיסקא ואמרה הנ״ל, ׳משפטים׳ התורה לומר התחיל ואח״כ התורה ז״ל, ממנו שמעתי ז/ בסימן אמונה׳ ׳משפטים התורה שאמר קודם
 נופלין ישראל בארץ כשפוגמין לו ואמר ז״ל הבעש״ט אצלו שהיה סיפר העת בסימן שנדפס מה כפי ששמעתי מה וכתבתי קי״ב, בסימן לתיבה׳ תעשה ׳צוהר
 אותו על פירוש לו לומר אותנו ושאל ישראל׳. אבן רועה ׳משם וסימן, בגלות, התורה נכלל ושם ט׳, בסימן יכסיומו׳ ׳תהומות התורה אמר אח״ב אך הנ״ל.

לתיבה׳ תעשה ׳צוהר התורה לו הראיתי אח״ב דבר. להשיבו ידענו ולא המראה, בדרך, תקס״ג שירה בשבת נאמרה יכסיומו׳ ׳תהומות והתורה הנ״ל. ׳צוהר׳

הנחל ילקוט
קר כי ת עי היו ה. מקבליץ ה תפל ה  הרב שיפר פצה): בשיש״ק(א, ומסופר מ

 ראה זצ״ל לאדמו״ר התקרבותו בתחילת לברכה, צדיק זכר נפתלי רבי
 מקורב. הוא צדיק לאיזה אותו ושאל העליון מעולם אחד אליו שבא בחלום,
 דבר איזה לו שיאמר ויבקשהו לברכה. צדיק זכר מברשלב לאדמו״ר השיבו,

 את זצ״ל מאדמו״ר שמעו אחרי תיכף היה שזה ולפי מפיו. ששמע תורה
 ׳כי המתחלת ט), סימן (ח״א מוהר״ן שבליקוטי יכשימו׳ ׳תהמת התורה

 הרב לו אמר וכו״, חיי לאל ׳תפלה כמ״ש מהתפילה, מקבלין החיות עיקר
 מאוד נתלהב זאת ובשומעו הזאת. התורה מהתחלת הזה הדיבור נפתלי

 התלהבותו ומגודל ונשגבה, עצומה ובתשוקה ונשגב עצום בהתלהבות
 שנעלם עד למעלה, למעלה העליון מהעולם האיש עצמו הריס ותשוקתו

 מראה את לו וישפר זצוק״ל לאדמו״ר זצ״ל נפתלי הרב בא ואח״כ מאיתו.
 גס אשר שבורים אתם וכי זצוק״ל, אדמו״ר לו ואמר ענה הזה. החלום
 שס היא. כן לא כאן, כשומעכם תורתי דברי את שומעים העליון בעולם

 לגמרי. אחר עניין הוא משמי דיבור איזה כששומעין
ד ל1ר1ל ל  אותנו הוכיח אחד פעס (קכא): צשיהר״ן ומסופר כחו. בכל כ

 שצריכין הרבה בשפריו כמבואר ובכוחות, בכוונה להתפלל
 שלכם שתפילה ואמר כוחו. בכל ולהתפלל לתפילה מאוד עצמו להכריח

השפינה. על כשהייתי האנקיר עס החבל את אני שמשכתי כמו הוא בכוח,

ערכים
וכינויים

בכוח תפלה
 זוכה בכח, שמתפלל מי*

 המידות (ספר עניים על לרחם

ה). רחמנות

 הקב״ה בכח, שמתפלל מי*
 המידות (ספר תפילתו שומע

עב). תפילה

 מתגבר בכת, שמתפלל עייי*
 של ומחשבות הפניות על

 ועי״ז אותם, ומבטל גדלות
 מגלותה השכינה מוציא

 לעשות וגורם ונזתקנה,
 ושכינתיה קוב״ה ייחוד

פח). תפילה (ליקו״ע

 הכוונה, מעורר שהקול כמו
 מעורר הכוונה להיפך כן

 בכוונה שכשמתפלל הקול,
 ליבו כל להכנים ונזהר

 דיבורי בתוך ומחשבתו
 יתעורר ממילא אזי התפילה,

 כראוי בקול להתפלל קולו
רצג). (שיהר״ן

 פירושה, בכח תפילה
 כוחו כל להניח שצריכין
 דיבורי בתוך וחיותו

 מם״נ בחינת שזה התפילה,
ב). ה, תפילה (ליקו״ה

 המחשבה, קדושת עייי
 להוציא בכח, להתפלל יכולין
 (ליקו״ה גדול בכח הקול

ג). ג, סעודה

 רעמים, לבחי׳ לזכות א”א
 להפשיט בכח, תפילה שהוא
 כ״א שבלב, עקמימיות עי״ז
 מחשבתו את יחמיז שלא

 ובתאוות חיצוניות בחכמות
א). ג, חלה (ליקו״הובהרהורים

 בכח להתפלל המתייגעים
 בכ״פ מעלים עי״ז ובכוונה,

 להשי״ת נפלאים שעשועים
ה). ה, ואישות פו״ר (ליקו״ה

 הקול רוממות כוונת
 בתי וכוונת בתפילות,
 תפילת וזכות הכנםיות

 לבני שיהיה זהו הרבים,
 ויודו יתקבצו מקום אדם
 והמציאם, שבראם לאל

 לפניו ויאמרו זה, ויפרםמו
 כוונת וזו אנחנו. בריותיך

 ב.) תענית (ירושלמי רז״ל

 בחזקה׳ אלקים אל ׳ויקראו
 למד אתה מכאן ג), (יונה

 (רמב״ן קול צריכה שתפילה

טז). יג, שמות

 בכל כלומר כוחו, בכל
 בנ״א שיש ומפני כוונתו.

 שלהם הכוונה שאין
 הכח, ע״י אלא מתעוררת

 אבל כוחו׳, ׳בכל אמר
 גדולות קולות לתת א״צ

 (רבינו בנ״א ממנו שיתלוצצו

יג:). ברכות הרי״ף על יונה

 ׳עבודה׳ התפילה נקראת
 ׳עבדים׳, נקראו וישראל

 גדול בקול לטרוח וראוי
 האיברים כל ונענוע בתפילה,

 האוזן, ושמיעת הלב וכוונת
 מרוב ויגע עייף שיהיה עד

פס״ו). חרדים (ספרהעבודה

 התפילה מעשה לעשות יש
 גדול, בקול גדולה, בשמחה
 קול המשמיעים וידיים
 הידיים גם ניטל ובזה שמחה,
 וז״ש ליעקב, וניתן מעשו
 ר״ל והידים׳, יעקב קול ׳הקל

תוי״יוהבן וגו׳, הידיים גם ) 

ז). הקדמה,

 להרים יותר טוב ברבים
 שנקרא בתפילה בין קול,

 בתורה, בין כנודע, ׳צדק׳
 פ׳ (תוי״י בהכרזה ׳תדברון׳

קדושים).



ערכים
וכינויים

כוח
 חכמה ע״י הוא הכח עיקר

 אותיות חכמה כי שבמוח,
 אדם, בגימט׳ ומ״ה מ״ה, כ״ח

 החכמה הוא האדם ועיקר
א). ד, הריח ברכת (ליקו״ה

 שמירת ע״י הוא הכח עיקר
יד). ג, ערלה (ליקו״ההברית

ספרמלאך נקרא וכח כח כל ) 

גרם). מה והבן וראה ד״ה הפליאה

 האלקי השפע הוא הכח
 העילות מעילת שמקבלים

נו). המנחה (תורת

 בהצטרפות בבינה היא כח
יא). כג, (פרד״רמ״ה כ״ח חכמה

 ראוי הוא כח כל כי דע,
 אין וכאשר לפועל. שייצא

 הוא לפועל, יוצא הכח
 וכאשר הכח, בעל על תופפת

 לחפרון, לו הוא תופפת הוא
 הוא חפרון תופפת, כל כי

לה). כא, במדבר אריה (גור

 כח כוחם אין ישראל
 להם נתן לא שהרי גופני,

 כוחם רק זה, כח השי״ת
 הקול הוא גשמי, בלתי
 (גורגשמי בלתי שהוא והרוח

לה). כא, במדבר אריה

 התורה היא הכח עיקר
קרח). פ׳ (תו״א

 ישראל, של כוחם
 הפפירות בכל שנשרשים
 כח וממשיכים העליונות,

 הרמח״ל (פי׳המצוות ע״י מהם

ויקרא). על

 הייחוד פוד הוא כח
ת תכללו ה ת ו רו  הגבו

כח). (קה״י,בהחפדים

חו״ב(שם). פוד הוא כח

 תפארת בינה על רומז כח
 ה״א אותיות שהן מלכות,

 כוללים ג׳ ועם ה״א, וא״ו
 רוח נפש בחי׳ הוא כח, גימט׳

נשמה(שם).

 הפנימי הכח יציין כח
כו). מ, ישעיה (מלבי״םהשורשי

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלצב

 זה על פמיד ומקפכלין מצפין הכופופ כל כי הפפילה, דינורי לפוך
 נכוונה כשמפפלל כן על קדושים. דינוריס נפוך ויוכנסו שיומשכו
 וזוכה הפפילה, לפוך ממילא שלו הכופופ כל ונכנסין נמשכין

 הכופופ כי לזה, עצמו מכריפ שאינו אע״פ גדול נכופ להפפלל
 הפפילה דינורי לפוך ממילא נמשכין

 גיריז עוד ומגואל נכוונה. כשמפפלל

 כל עם להפפלל צריך (מ); האיפניס
 האינריס, כל ונפנועופ הגוף כופופ
 ׳עד וכו", פאמרנה עצמופי ׳כל ננפי׳

 כשהיה עקינא, ר׳ על שדרז״ל כמו שנשדדה; הפוליופ כל שיפפקקו
 וכו׳. הרנה הגוף נכריעפ מפפלל היה ניפיד מפפלל

ם י ש ד  שמפפללין ע״י היינו (ט): הנפל נמי וניאר לבקרים. ח
 ׳רנה נפי׳ שזה רנ, נכופ אמונה, נפינפ שהוא הפפילה

לנקריס׳. ׳פדשיס ננפי׳ הכופ, אז נפפדש נוקר נכל עי״ז אמונפך;

 באותיות כתו ומכנים כתו, בכל כשמתפלל כי
הבבתי׳ שם, כתו נתחדש אזי התפלה, כ אי  ג) (

וכו׳. אמונתך) (רבה לבקרים חדשים

תו). (רבה לבקרים חדשים מונ  כא-כג): (ג, באיכה כדכתיב א
תמנו• לא כי ה׳ חכןדי אוחיל: כן על לכי אל אקיב זאת

 זאת ופירש״י(שם): אמונתף: רפה לפקריס חדקיס רחמיו: כלו לא כי
ה/ תוחלתי אפדה ליפי לי שאמר אחר לבי. אל אשיג  זאת אשיפ מ

ממט. לא כי עוד. ואוחיל ליפי אל
 ולא תמנו, לא אשר הס ה׳ חשדי
לבקרים. סדשים פעוונינו. כלינו

יוס. אל מיום חשדיך הס מתחדשיס
הפמחתך, היא גדולה אמונסך. רבה

 לנו. שהפמחת מה ותשמור שתקייס פך להאמין הוא גדול ודפר
 ועי״ז בוקר, בכל העולם מחדש בחשדו שהקב״ה מבאר, זה פשוק הפשע ע״ד

 הושיף ג) הלילה (דרושי הכוונוח בשער והאריז׳׳ל האמונה. ורבה מחגדלח
 כי אמונתך, רפה לפקריס ׳חדשיס שוד בזה״ל: זו בחי׳ שוד וביאר

כל ע״י לילה, פכל ו׳רפה׳ גדולה נעשית ׳אמונה׳ הנקראת המלכות
 כדי פתוכה ולהתעפר להיכלל לילה פכל העוליס התחתוניס נשמות

לפקריס׳. ׳חדשיס שכתופ מה וזה מחודשות, משס יוצאות פפוקר ואח״כ פתוכה, פהיותס שס להתחדש

חכמה מיליואי
ב) (חבקוק דכתיב שלימה, באמונה כבודו׳ הארץ כל ש׳מלא שיאמין באמונה,

 יאמר התפילה, באותה ממדריגתו כשנפל וכן יחיה׳. באמונתו ׳וצדיק
 למדריגתו לחזור עצמו יחזק ואח״ה שיכול, כפי קטנה בכוונה התיבה
התיבה, של הגוף ידבק ומתחילה אחת. במדריגה פעמים כמה אפילו
 גדול כוח צריך שלח): (פ׳ אלימלך בנועם ומובא הנשמה. בתיבה ייתן ואח״ה
 שהמתפלל בשפרים דאיתא דרך על קדושות, הניצוצי להעלות הכלים לשבר
בהדר׳, ה׳ קול בכת ה׳ ׳קול וזהו המבדיל. המשך עי״ז משבר הוא בכוח

 ׳קול הוא ב׳ למדריגה שתזכו תפעלו בכת׳, ה׳ ׳קול שתעשו עי״ז פירוש,
כת׳. נא יגדל ׳ועתה משרע״ה שהתפלל וזהו אל. רוממות הוא בהדר׳, ה׳

ס י נ כ מ הו ו ת כ תיו או ה. ב תפל  בתפילה נח): (פ׳ עה״ח בבעש״מ ומובא ה
 עד לאות מאות כך וילך בהדיבורים, כוחו כל לשום צריך

 וזהו זה. עם זה ומתחברים מצטרפים שהאותיות ויחשוב מגופניות, שישכח
 עולם וזהו ברוחניות, שכן מכל תענוג הוא בגשמיות אם דמה גדול, תענוג

 וזהו מדבר, שהוא מה ישמע ולא המחשבה לאותיות יבוא ואח״כ היצירה.
 כוחותיו כל אצלו שנתבטל אין, למידת בא הוא ואח״כ הבריאה. לעולם בא

 בתפילתו המכוון שס: מובא ועוד חכמה. מידת האצילות עולם וזהו הגשמיים,
 כשאומר אבל לו, הידועות אותן רק מכוון אינו לו, הידועות הכוונות בכל

ומאליהן, מעצמן הכוונות כל התיבה בכל נכלל גדול, בהתקשרות התיבה
 בוודאי גדול, בהתקשרות התיבה וכשאמר שלם, עולם הוא ואות אות שכל

 יראה לכן בזה. גדולות פעולות ועושה בעליונים העולמות אותן מתעוררין
 פעולות בזה יעשה ובוודאי גדולה, ובהתלהבות בהתקשרות להתפלל אדם

למעלה. מעורר אות כל כי העליונים, בעולמות גדולות
ם י ש ד ם ח תך). (רבה לבקרי  לבקרים ׳חדשים א): בב״ר(עח, ומצינו אמונ

 מחדשנו שאתה על אבא, בר שמעון רבי אמר אמונתך׳, רבה
 אמר המתים. את לנו להחיות רבה שאמונתך יודעים אנו ובוקר בוקר בכל
 יודעים אנו מלכויות של בבוקרן מחדשנו שאתה ממה אלכשנדרי, רבי

אמר, שמעון ^רבי ע״ב): כג בז״ח(בראשית, איתא ועוד לגאלנו. רבה שאמונתך
 אמונתך׳. רבה לבקרים, ׳חדשים דכתיב הוא הדא נשמתייהו, לון מחדש צפרא אתי וכד הקב״ה, של בידו נשמותיהם הצדיקים מפקידים ולילה לילה בכל
 הוא, בריך קודשא קמי חיובין בכמה ואשתכחת לעילא, נשמתא ושלקא לילה, בכל בשינתיה נאים עלמא בהאי נמי, אדם לכל אפילו אמר, יצחק רבי

אמונתך׳. ש׳רבה מפני אמונתך׳, ׳רבה ולמה, ביה, הוא בריך קודשא לה ומחדש לגופא, לה אחזר הוא בריך דקודשא רבא ובמהימנותא

חמאמר חתגליות םיפור

חנחל* ייליקוס
ל ל פ ת מ ש  שבין האמת מידת לגודל רמז): צשיש״ק(ה, ומוצא בחו. בבל כ

 והיו הוא, בדרכו ה׳ את עובד אחד כל היה ה׳, העובדי
 מתפללים היו שאחרים בעוד והתלהבות בכוחות בתפילה ששאגו כאלה

 על שמשפרים וכמו הדבר. נראה היה לא חוץ שכלפי אף דליבא, מעומקא
 מתפלל שהיה הנחל׳, ׳באבי שפר המחבר בעל ז״ל אפרים ברוך רבי

 עד נפלאה, ובדביקות הלב מעומק במילה מילה התפילה מתחילת
 עד מחום שלוהט איך בו המתבונן ראה דוד׳ ל׳ויברך מגיע שכשהיה

העוטפו. מהטלית עולים היו שאדים
ס י כ כ מ ת בהו ו תיו או ה. ב תפל  תשל״מ) הנחל(אצ-אלול מצועי צקוצץ ומוצא ה

 בלי ותמימה תמה פשוטה באמונה שמתפלל היינו לזה: צציאור
 עומד ועתה כה, עד לו שעמדה חכמתו את מבטל אלא וחכמות, חקירות

 עיקר וזה בלבד, פשוטה ובאמונה בתמימות וכרש, כדל יתברך לפניו
 התפילה׳, באותיות כוחו כל ׳שמכניש נקרא וזהו בתפילה, העבודה
 ׳אותיות הוא הדיוק כן ועל גמור. בפשיטות האותיות את שמדבר

 יש התיבות שבתוך גדול, ביניהם והחילוק התפילה׳, ׳תיבות ולא התפילה׳
 וחכמה, מעיון פשוטות יותר האותיות כן שאין מה ועיון, חכמה יותר

 ודעתו, מוחו כוחו כל את יבטל כפשוטם שבהאותיות רבינו שמדייק וזה
פשוטה. באמונה לב בשפיכת ויתפלל

ם י ש ד ם ח תך). (רבה לבקרי  (אצ-אלול הנחל מצועי צקובץ ומוצא אמונ
 על שמרמז קודש בשפרי מובא זה פשוק לזה: צציאור חשל״מ)

 וזהו השינה, ע״י ישראל ובנשמות הקדושה בשכינה הנעשה התיקון
 בתוך נכללים שהם ע״י בוקר בכל מתחדשים שהנשמות לבקרים׳, ׳חדשים

 לחיזוק גם גורם זה דבר כי אמונתך׳, ׳רבה וזהו בלילה, אמונה, השכינה,
 לבקרים׳, ׳חדשים הוא הפירוש כאן וגם הקדושה. השכינה וחידוש

 ונתחזקה ׳רבה׳ התפילה וגם התפילה, בתוך נכלל הוא כי נתחדש שהחיות
והבן. חלילה, חוזר וכן כוח וביתר חיות ביתר להתפלל שיוכל עתה,

אותיות
 בה מלובש ואות אות כל

 האות שזאת השי״ת, רצון
 ואות כזו, תמונה לה יהיה

אחרת תמונה לה יהיה אחרת
ט). ד, (ליקו״ם

 התפילה, אותיות שמנגן נזי*
 בזכות הם הנגינה וקול

 מלביש אזי גדול, ובבהירות
 האותיות, היינו השכינה, את

מב). (ליקו״םדנהירין בלבושין

 בחי׳ הוא אות כל תמונת
 על לבוא מיוחד, צמצום

 (ליקו״ה אלקות להשגת ידו

).1 ד, גיטין

ספרשלום נקרא כאחד והכל החכמה, דרכי הם והנתיבות ממוצע, נתיב נקרא ואות אות כל י). ד, שכנים נזקי (ליקו״הממללא׳ ׳לרוח ותרגומו חיה׳, לנפש האדם ׳ויהי כמ״ש אותיות, מצירופי שמתהווה הדיבור בחי׳ היא הנשמה  הנתיב ד״ה הפליאה (

פי׳תכלית לאין כלליות מיני מכמה כלולים ואות אות כל יצירה). לספר נהור סגי ר״י (פי׳ בחזקתה להעמידה המכחידה המחשבה תכלית מפנימיות כח ומקבלת ונשמה, ורוח גוף לה יש אות כל הקבוע). שכל נקרא הא׳ הא׳  פ״ב). יצירה לספר הרמ״ק (

 אשר הן, גחלת כמו ואותיותיה מילותיה כל התורה, נח). פ׳ (תו״אהעולמות מכל למעלה הם האותיות לכך עולם, של ברומו ועומדות הכל, מן למעלה הוא שהתפילה תפילה, של אותיות הם רברבין אתוון ג). ה, (ע״חנפש נקרא האותיות
 רואים שאנו האותיות כל חיים). עץ (דרךההיא האות בתוך צפונות העומדות הידיעות הן גוונים, בכמה ממולאה גדולה, שלהבת אות מכל תתלהב אז בה, לעםוק שישתדל ומי עמומות. כמעט וגם גחלים כ״א ייראו לא הן, כאשר כן אותן בהצית
 ומחבר המייחד שהוא כלם׳, את מחיה ׳ואתה בםוד םוף, אין אור ובו הםפירות, רוחניות מתלבש ובו כלים, נקראו האותיות (שם).האותיות על מזהירים העליונים ההם והאורות למעלה, הנמצאים אורות ושניים עשרים על מורות כולן בתורה,

ויצא). פ׳ ושמש (מאורוהקדושה השפע אור למשוך ולהידבק להתעלה אות, כל תשוקת עקב). פ׳ המאיר (אורודביקות ויראה אהבה בחי׳ איזה בקרבו ליבו מעורר התפלה, אותיות באמצעות ואתחנן). פ׳ (תוי״יואותיות השמות

א). ט, ליקו״ט (קיצורלאמונה זוכים ועי״ז שם, כוחו נתחדש ואזי חתפילח, כאותיות כוחו לתכנים כדי כוחו ככל לחתפלל צריך כן ועל מחתפילח, מקכלין תחיות עיקר # שיה ותו עצה

 מכולם׳ יותר ׳ומתלמידי ואמר ענה אח״כ בה. והסתכל וראה כנ״ל, שכתבתי
 עכשיו כי ז״ל), הבעש״ט של הנ״ל המראה על פירוש ילי על הבין שעתה (כלומר

 וארץ מאמונה מדבר ושם ׳משפטים׳. התורה גמר ואח״ב הענין. היטב יודע אני
 אותו ושאלתי מצרים. לגלות יורדין באמונה, ישראל בארץ שכשפוגמין ישראל,

הענין להשיג מקודם גמר כבר המראה שענין השיב הנ״ל, למראה שייך זה אם

 התורה נכלל שם וגם יכסיומו׳, ׳תהומות התורה ממנו קיבלתי ואח״ב כשלימות.
 ושם לגלות, יורדין ישראל בארץ כשפוגמים ג״כ מבואר בסופו ושם הנ״ל, ׳צוהר׳
 במצולות ׳ירדו הפסוק ביאור על ישראל׳ אבן רועה ׳משם הפסוק בסופו מביא

 ג). לעיל(חיי״מ הנזכר המראה פירוש מעט להבין יכולים ועתה אבן׳. כמו
ת’ מאמר מו הו נט). תקס״ג(חיי״מ שירה בשבת נאמר ט׳, סימן יכסיומו׳, ת

המתרגם

 צכל אמר, שמעון רצי ^
ם ולילה לילה  מפקידי

 נשמותיהם את הצדיקים
דו ה, של צי צ״ ק  ה

 אזי הצוקר צא וכאשר
 את להם מתדש הוא

 שכתוצ שזהו נשמותיהם,
 רצה לצקרים, ׳תדשים

תך׳.  יצתק רצי אמונ
 אדם לכל אפילו אמר,

 הקצ״ה מתדש כן גם
 שכאשר נשמתו, את

 צכל שינתו ישן הוא
 אזי הזה, צעולם לילה

 למעלה נשמתו עולה
 והיא העליון, צעולם
 הקצ״ה לפני נמצאת
 ועוונות תטאים צכמה
 ציום, צהם תטא שהוא

 של הגדולה וצנאמנותו
 מתזיר הוא אזי הקצ״ה

ה את שמ ף, הנ  לגו
ה צ״ ק ה  את מתדש ו

מדוע צגופו, הנשמה  ו
ה צ״ ק  את מתדש ה

 אומר זה על הנשמות,
 אמונתך', ׳רצה הפשוק
נו היי  ש׳רצה מפני ו

 הקצ״ה לכן אמונתך׳
 לגוף הנשמה את מתזיר

תטאה. שהיא פי על אף

תפליה ואני

י” נ ד  תפתח שפתי א
תף״. .עיר ופי  תה|

 שומע עולם של לבונו
 בתפלת הבוחר תפלה,

 ברחמים, ישךאל עמו
 הרבים ברחמיך זכני

 תמיד, בתפלה להךבות
 בבונה להתפלל ואזכה
 נפש ובמסירת גדולה
 ותעזוני גדול, ובכת

עני שי תו  שאזכה ו
 הכתות כל לתכנים
 דבורי בתוך שבקךבי
 עלי רחם (...)התפלה.

 והושיעני שמך, למען
 ואמצני וחזקני ועזרני
 שאזכה הגדול בכחך

 הכהות כל להכנים
 התפלה. בתוך שבי

 תפלתי לפניך ואתפלל
 עד גדול, בכח תמיד

 לבטל זה ידי על שאזכה
 המחשבות כל לגמרי

 ופניות גךלות של
 זרות המחשבות וכל

 יהיה שלא שבעולם,
 לבלבל כח שום להם
 ושלום, חם תפלתי את
 לגךשם אזכה רק

 לגמרי ולבטלם ולסלקם
 שלא גבולי ומעל מעלי
 דעתי על לעלות יוכלו
 שתהיה בא־פן כלל,

 ונכונה זכה תפלתי
 לפניך ומקבלת וךצוןה

מג). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

היו ^  פרושות ידיו ו
השמש. ביאת עד בתפלה

 העליונים הווי״ן שתי י
שמספרם  עשר) שנים (

 עשר שנים בשוד הם
 נקרא מזל שכל המזלות,

 על ממונה והוא אות,
 עשר משנים שעה כל

 נביא ולכל היום. שעות
 ושעתו, מזלו את לו יש

 וכפי המזל אותו וכפי
 לו נגלה כך שלו הפעולה

 השנים מאלו אתת אות
 עשר ששנים אותות. עשר

ם הס המזלות  ממוני
 שעות עשר שנים על

 שנים ועל והלילה, היום
 ומאלו התודשיס. עשר

 שנים היו משם המזלות,
 יורשים השבטים עשר

 ויש שלהם. הנשמות את
 שהם אתרים עשר שנים
 אתרא, הסטרא מצד

ם בהם שנאמר שני ' 
 לאומותס', נשיאים עשר
טלה, נקראים שהם ' 
 סרטן, תאומים, שור,

 מאזניים, בתולה, אריה,
 דלי, גדי, קשת, עקרב,
 זה לעומת שזה דגים',

 שיש מה (שכל הקב״ה עשה
בקליפה). גם ישנו בקדושה

צגחכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

מזלותי״ר

ה(יז, כדכפיג אמונה. ידיו וידוי שמו  פאישר ע5יהו' רעש י-יג): נ
 ראש עלו וחור אהרן ומשה שעמלק להלחם מישה לו אמר

 ןניח וכאשר ישראל וגבר \v משה ןריס כאשר והןה הגבעה:
 מחחיו רשימו אגן רקחו כבדים משה וידי עמלק: וגבר ןדו

 ממכו וחור ואהרן עליה ו.ישג
 ויהי אחד ומזה אחד מזה בןדיו

 ואה הישמיש: בא עד אמונה ןדיו

ם הסיפא מ  יוהוה (שם): אונקלוש הי
 שמשא. דעל עד בצלו פריסן ידוהי

 ויהי אמונה. ידיו רהי (שס): ופירש״י
 השמים פרושוח באמונה ידיו משה

ש(ג, במשנה ואיפא ונכונה. נאמנה במפילה  כאשר ׳והיה פ): נרה״
 עושוח משה של ידיו וכי וגו", ישראל וגבר ידו משה ירים

 ישראל שהיו זמן כל לך, לומר אלא מלחמה, שוברוח או מלחמה
 היו שבשמים לאביהם ליבם אח ומשעגדין מעלה כלפי מסחכלים

נופלין. היו לאו ואם ממגברים,
ב ״ ד שכטים י קון כדאיפא מזלות. י״כ כנג פי ״ז( קו פ  ע״א): לו יה, נ

 ממנא ואיהו אוח, אמקרי מזל דכל מזלות, עשר מרין ו׳ יו׳
 מזליה ליה איח נביא כל שעמין. עשר דמרין שעמא כל על

 ליה אחגליא הכי דיליה פעולה וכפום מזל ההוא וכפום ושעחיה,
 מרין ועל שעמין, עשר מרין על ממנן מזלוח עשר דמרין אוח.
 שבמין עשר מרין ירמין הוו מממן מזלות, ואלין ירחין. עשר

 בהון דאיממר עשר, מרין אחרא משטרא ואיח דילהון. נשממין
 ׳טלה, אתקריאו דאינון לאומומם; נשיאים עשר ׳שנים כה) (נראשיפ

 גריך קודשא עבד דדא כגוונא דא וגו״, סרטן מאומים, שור,
 ו׳ שהוא מזלוס. עשי עיי( ו׳ ו׳ (שס): מדגש המפוק ופירש הוא.

 ישר אור בסוד מזלוח, ששה הם שמצידו החפארח של העליונה
מזלות, ששה הם היסוד של החחחונה ו׳ ומצד יסוד, עד מחסד

 ויהי יז) (שמופ כמ״ש תפלה, היא אמונה
בצלו: פרישן תתומו אמונה, ידיו

כנגד שבטים י״ב שיש ע1ו
א). וכתיקון(תיקון כ

חכמה מיליואי
ב ״ ם י ד שבטי ג ת. יייב כנ  דגלי גבי תית) רמז (שמות בילקו״ש ואיתא מזלו

 יהודה שכט וז״ל: ברקיע, המזלות סדרי כנגד מסודרים שהיו השבטים משנות
 הפמה עס פאומיס שור טלה במרום כנגדן עימו, וזבולון יששכר במזרפ,
 בדרוס ראובן דגל במזרפ. שמונה מפוך פלקיס פמש משמשים גמזרם,
 הפמה עס משמשין בפולה, אריה סרטן במרום כנגדן עימו, וגד וסמעון
 ושניים במזרם אפד פלק ומפניהם שמונה, מתוך פלקיס פמש בדרום

 ובנימין מנשה במערב, אפרים דגל בדרום. משמישן רוב נמצא במערב,
 אשר בצפון, דן דגל וקשח. עקרב מאזנים במערב החמה כנגדן עימו,

 העגלה מן דגים דלי גדי בצפון החמה עם משמשין כנגדן עימו, ונפחלי
שם. ונמהרש״א ע״א יד דף בסגיגה ועיין ולדרום.

 מה כל רגפי(ד): גפסיקפא ואיפא החסד. עד מיסוד חוזר אור כסוד
 חודש עשר שניס מוצא אחה ברא. השנטיס בזכות הקג״ה, שברא
 ושמים ליוס, שעות עשרה שמיס ברקיע, מזלות עשר שנים גשנה,
 לא והמחמוניס העליונים אפילו הקג״ה, אמר לילה. שעוח עשרה

 שכך השבטים, גזכוח אלא גראמי
עשתה׳ ידי אלה כל ׳אח כחוב

 שנטי אלה ׳כל בזכות סו), (ישעיה
מט). (גראשיש עשר׳ שנים ישראל

 דר״ע (אופיופ מדרשופ בגפי איפא ועוד

 שבהן אותיות ה-ו): אופ א', נושפ
 עשרה שמיס וארך שמייס נמחממו

 הלילה, שעוח עשרה ושמים היום, שעוח עשרה שמיס כנגד הן,
 שנטיס, עשר ושנים מזלוח, עשר ושנים שנה, חודשי עשר ושנים
 (דברים שנאמר שנטים, של שמוחם על וכולן ארצות. עשרה ושתים

 גפיי(גראשיש רגינו וכפג ישראל׳. בני למספר עמים גגלח ׳יצג לב)

 עשר, שנים ישראל שבטי על מיוסדים כולם הנמצאים כל כפ): מט,
רחז״ל שדרשו מה והוא ״ נ  לעולם; קדמה ישראל של ׳מחשבתן א) (
 המציאות, חלקי בשלושת רשום עשר שנים מספר ממצא כן ועל

 (...) הכבוד, כסא הסובביס מלאכים עשר שנים העליון בעולם
 שגטי עשר שנים השפל בעולם מזלות, עשר שנים האמצעי בעולם
 דברי ונו" נקרע שוף ׳היש ד״ה גמקו״פ, זו אופ בהמשך להלן ועי״ע ישראל.

 שנים וז״ל: המזלוש, גענין (ה) יצירה בשפר עוד ואיפא כא). הפיקו״ז(פיקון
 מזלוח, עשר שנים בהן וצר צירפן, חצגן חקקן פשוטות אומיוח עשר
 מאזניים, גמולה, אריה, סרטן, מאומיס, שור, טלה, הן, ואלו

 גשנה, חודשים עשר שנים הס ואלו דגים. דלי, גדי, קשח, עקרב,
 שגט, טבח, כסלו, חשוון, משרי, אלול, אב, חמוז, סיון, אייר, ניסן,
 רגליים, שחי ידיים, שחי בנפש, מנהיגים עשר שנים הן ואלו אדר.

וטחול. קורקנן, קיבה, המסס, מרה, כבד, כליוח, שמי

הנחל ילקוט

 ערכים
וכינויים

אמונה
מעשה, שינוי בראותך

 אלא הוא, מקרה תאמר אל
 השי״ת השגחת זה כי תאמין

ג). אמונה המידות (ספר

 (ספר נתברך אמונה עייי*

יב). אמונה המידות

 (ספר נתחכם אמונה עייי*

יט). אמונה המידות

 להאמין צריך מתחילה
 להבין יזכה ואח״ב בהשי״ת,

 המידות (ספר בשכל אותו

כ). אמונה

מאמונה, נופל כשאדם
 למעלה אותו שדנין יידע
כח). אמונה המידות (ספר

 את להבין יכול אמונה עייי
לא). אמונה המידות (ספרהשי״ת

 לך יסלח הקב״ה אמונה עייי
ספרעוונותיך כל על  המידות (

לג). אמונה

 העולם כל של החסרונות כל
הדעת, מחסרון נמשכין כולם

 אמונה חסרון שעיקרו
לד). ג, פו״ר (ליקו״ה

אמונה, נקראת השכינה
 עליה מקבלת שהיא מטעם

העליונים, הנחלים כל
 במספר אותם ומוציאה
 (פרד״ר באמונה שהכניסם

אמונה). כג,

 הוא אלוק, שיש להאמין
 האין מן הנמצאים כל המציא

ית׳ והוא המוחלט, האפס ומן
 בהם ומושל בכולם משגיח

ספרומנהיגם ט). חרדים (

 דתינו בעל כל צריך
שלימה, אמונה להאמין
 קבועה מוחלטת אמונה

 קדמון אלוק שיש בלב,
ויכול. ומשגיח יודע מחדש
 באמונת הוא זו אמונה וקיום

 התורה כי (...)כולה, התורה
 וסיפוריה ענייניה בכללה

 לא סופה, ועד מתחילתה
 ולא שכל לא עליהם יורה
 אלינו הגיע כן כי כלל, טבע

 עד איש מפי איש בקבלה
 הגהות (של״המסיני משרע״ה

וארא). שמות, לספר

 היא האמונה קביעות
 לניסים זכר בעשותינו
בתורה, הכתובים ולנפלאות

 ובפינו בבתינו בגופינו
 ובכל יום בכל ובכפינו,

 לנו יתאמת ובזה שעה,
 כי הכל. בעינינו ראינו כאילו

 יראום אשר האבות בהתמדת
 ויספרום למדום ואשר
 מזרעם יסוף לא זכרם לבנים,

 הגהות (של״ההעניין להתאמת

וארא). שמות, לספר

(קה״י, מלכות בחי׳ אמונה

אמונה).

 והטעם אמונה. איהו כנסייי
 בדכורא נכללת היא כי

גימ׳ ואדנ״י הוי״ה ונתחבר
שבשם, ו״ה בחי׳ והן אמ״ן,

אמונ״ה, הצירוף נעשה ואז
 על המשגיח הוא ית׳, וחפצו מכוחו העולמות וכל הנמצאים כל המציא ויתעלה ית׳ והוא וגו״, אלקיך ה׳ ׳אנכי שנאמר נמצא, אלוק שיש להאמין עשה מצות אמונה). (קה״י,נהירין׳ אנפין וכל באמת אתחברת ׳כד בזוה״ק שאמר מה מובן ובזה

 א). עשה מצוות הקצר, המצוות (ספר מזה בחילוף אפשר ואי הוא, כן שהאמת בנפשו שיקבע והעיקר זו. אמונה על ומאודינו נפשינו למסור אנו וחייבים בישראל. וזכות חלק לו ואין בעיקר כופר הוא זה, יאמין שלא ומי הדת, יסוד וזהו דבר. כל

ם ב”י טי ב  לבוא שזוכין תשובה, שערי מ״ט בחי׳ אותיות, מ״ט בהם שיש שבטים, י״ב כנגד חודשים ראשי יייב נה). ו, הודאה ברכת (ליקו״הית׳ בו השמחה כלל שהם ישראל, קדושת כלל הם אבינו יעקב שהוליד הקדושים שבטים יייב ש
 בחי׳ היינו שבחושן, אבנו גוון כפי מיוחד גוון היה מהשבטים אחד כל כי מיוחדת. דעה לו היה ואחד אחד שכל שבטים, י״ב להעמיד שזכה יעקב, ע״י היה משתנות פעולות מתוך הפשוט אחדות התגלות יג). ה, ר״ח (ליקו״התחלים ע״י אליהם
 רבתי (פסיקתאהשבטים בזכות אלא בראתי לא והתחתונים העליונים אפילו הקב״ה, אמר ג). ד, בהמה כלאי (ליקו״האחד׳ ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע יעקב הסתלקות בשעת אחד בפה ואמרו אחד, בדיעה נכללו כאחד וכולם מחבירו, משונה פעולה

 הם שבטים יייב יז). כח, בראשית (רמב״ןבארץ אחד גוי להיות עתידים שכולן להודיעו אחת, אבן כולן ונעשו שבטים, י״ב ממנו לעמוד שעתידין להודיעו מראשותיו, אותם ושם אביו יצחק עליו שנעקד המזבח מאבני אבנים י״ב יעקב לקח ד).
 קפד). המאור (מנורתכלל העליון האור מן נפרדת מחשבתו היתה שלא לפי העליון, המערכת ובדמות עולם סדרי בדמיון תמימים, גמורים צדיקים כולם שבטים, י״ב להוליד יעקב זכה כח). מט, בראשית בחיי (רבינו מעלה של צינורות י״ב דוגמת

 ׳גוון׳ נקרא ולמטה מיוחדת, בחינה לו יש מישראל שבט כל הנה משפטים). פ׳ לוי (קדושתהשנה חודשי י״ב נגד והם עוון, וסליחת חטא, מחילת ושלום, חיים, וכלכלה, פרנסה, ונחמה, ישועה, ושמחה, ששון, וברכה, טובה, טובות, י״ב נגד שבטים יייב
 לשבת דרוש לוי, (קדושתלנו אחד אב שיש הידיעה ע״י לישראל השגה כשיש וזה בזה, זה כלולים הגוונים כל אז באין הם השבטים כל כאשר והנה שבט. כל מדריגת אבן כל מגוון כידוע חושן, על באבנים שבט מכל הגוון נרשם כאשר ושבט, שבט לכל

 (מלבי״םהאומה לכלל גדול פגם הוא אחד שבט יחסר ואם שבטים, י״ב הם אם רק שכינה, שתשרה אפשר אי* שבטים). י״ב (קה״י,אחר בכוח אחד כל הנ״ל, הנפש כוחות ובי״ב הוי״ה צירופי בי״ב ואחיזתם הנשמות, כל שורש הן שבטים ב”י* נחמו).

ת ב”י ו). כא, שופטים ו ל ז  בכל בטובו ׳מחדש השייית יא). ד, פרטיות וברבות הראיה ברבות (ליקו״השבעולם השינויים כל ידם ועל עולמו, מנהיג השי״ת ידם שעל לכת, כוכבי ושבע מזלות י״ב שהם הרקיע, בגלגלי תלויים השינויים כל מ
 נושא אדם רבש״ע, הקב״ה, לפני כנס״י אמרה לקיש, ריש אכזר נה). ועבודה יראה (אוצ״המספר לאין המאורעות משתנין ועי״ז וכוכבים, המזלות ומהלך ומצב מעמד משתנה ורגע רגע בכל כי לחבירו, דומה רגע ואין בראשית׳, מעשה תמיד יום

 שלושים לו בראתי ולגיון לגיון כל ועל לגיון, שלושים לו בראתי וחיל חיל כל ועל חיל, שלושים לו בראתי ומזל מזל כל ועל ברקיע, בראתי מזלות י״ב בתי, הקב״ה, לה אמר ושכחתני. עזבתני אתה הראשונה, מעשה זוכר ראשונה, אשתו על אישה
 (ברבותבשבילך אלא בראתי לא וכולן החמה, ימות כנגד כוכבים ריבוא אלפי וחמישה ושישים מאות שלוש בו תליתי וגסטרא גסטרא כל ועל גסטרא, שלושים לו בראתי וקרטון קרטון כל ועל קרטון, שלושים לו בראתי ורהטון רהטון כל ועל רהטון,

תידגים דלי, גדי, קשת, עקרב, מאזניים, בתולה, אריה, סרטן, תאומים, שור, טלה, הן, ואלו וחילותיהן, וגדודיהן וצבאותיהן הן ברקיע הסדירן מזלות יייב לב:).  בי״ב ומשמשי[ ברקיע הסדורים מזלות י״ב אלו דמזלות). ברייתא ח״ב מדרשות (ב
 מזל מידת זריחתה בשעת החמה לפני עליו יושבת שהחמה מזל מאותו חוז בלילה, נראין וכולם חמה, גלגל של וגבורתה כוחה מפני ביום לעין נראין ואינן עומד, שהוא במקום ואחד אחד כל ובלילה ביום מבהיק אורן אלו מזלות י״ב השנה, חודשי

ספראחד יסוד כנגד הם מהם ג׳ כל יסודות, לד׳ מתחלקים מזלות הי״ב כי הוא ידוע (שם).אחד  י״ב הנקראים צורות לי״ב המתחלקים מאירין, ושאינן מאירין הקיימין, הכוכבים כל קבועים שבו בינה, בחי׳ הוא המזלות גלגל שמות). הליקוטים (
 תמוז תפארת, סיון גבורה, אייר חסד, ניסן יסוד, עד מחסד כסדרן ספירות שישה שהן דוכרין, הן דקיז חודשים שישה שבטים, וי״ב חודשים יייב א). השמיים חוג ב מאמר ח״א, הברית (ספרוכו׳ תאומים, שור, טלה, צורתן, ע״ש ששמן הידועים, מזלות

 הכאה מכוח וביסוד, יסוד, עד מחסד יורדין קצוות שישה כי העניין, וסוד חסד. אדר גבורה, שבט תפארת, טבת נצח, כסליו הוד, מרחשוון יסוד, תשרי לעילא, מתתא שהן נוקבין, קצוות שישה הן חורף חודשים ושישה יסוד, אלול הוד, אב נצח,
חורשים). י״ב (קה״י,דין בחי׳ דחורף חודשים שישה והן חוזר, אור בבחי׳ דאחוריים ספירות ז׳ ונעשו חוזר או מתנוצז אזי ישר, באור שם שמכה

! ד ^ ו מ א א באמונה, תלויה שהתפילה ג) ד, נתלות (תו״מ בליקו״ה וכתב תפלה. הי
 אך תמיד, וחשדו טובו להשפיע ורוצה להיטיב חפץ השי״ת ח״ל:

 ע״י דהיינו דייקא, התחתונים מעשה ע״י אס כי השפע להמשיך יכול אין
 ע״י בשלימות השפע כלי שיתקנו ע״י הממשלה להס שניתן ישראל בני

 אמונה כי האמונה, ע״י הוא התפילה שלימות ועיקר כתיקונו. תפילה
אמונה', ידיו ׳ויהי כמ״ש פעמים, כמה שמבואר כמו תפילה, בחינת

 ובלא הבחינות, בכל שלימה להיות צריכה והאמונה בצלו׳. ן1׳פריכ ותרגומו
 הכלי עיקר כי השפע. לקבל כלי נעשית ואינה שלימות להתפילה אין זה

 עיקר שהיא השלימה, האמונה ע״י הוא התפילה, דיבורי ע״י שנשלמת
בהשי״ת, שלימה אמונה לו שיהיה שצריך שכמו היינו טוב. כל לקבל הכלי

 כרצונו הטבע את לשנות ובידו ומשגיח מושל ומנהיג הכל בורא שהוא
 מישראל אחד כל של ודיבור דיבור כל ומקשיב ומאזין שומע שהשי״ת שלימה באמונה להאמין בעצמו, אמונה לו שיהיה צריך כן כמו טוב, כל ולהשפיע

 אליו באמת יתפלל אס יתברך אצלו ברחמים בקשתו לפעול מישראל אחד בכל כוח ויש פה, כל תפילת שומע יתברך הוא כי שבגרועים, מהגרוע אפילו
 כי השפע, לקבל כלי לו אין עדיין בתפילתו, השפע להמשיך כוח לו גס שיש בעצמו אמונה לו שאין זמן וכל וכו". קראיו לכל ה׳ ׳קרוב כמ״ש יתברך,

רושם. עושה שתפילתו בעצמו מאמין שאינו מאחר השפע, ולהמשיך השפע מלקבל רחוק הוא דעתו שלפי מאחר השפע, לקבל בליבו וכלי מקום לו אין
הבחינות. בכל האמונה שלימות ע״י הוא בקשתו, ולפעול השפע ולקבל להמשיך התפילה, ע״י הכלי התהוות עיקר כן על

ב ״ ם י ד שבטי  כפופים שאינם היינו בישראל׳, מזל ׳אין קנו) (שבת חז״ל דאמרו דהא דצ״ל נראה תשל״מ): הנחל(תמה מבועי בקוצץ ומובא מזלות. יייב כנג
מזלו׳, כוח בתפילתו מעורר שבט ש׳כל ז״ל רבינו בדברי כאן מובא גופא הא ואדרבא מזלם׳, נשתנה תפילה ׳שע״י שם רש״י וכדפירש למזל,

 העכו״ס גס הרי דהנה בזה, והנראה דייקא. המזלות דרך ההשפעה בקבלת יש צורך מה עיון צריך אבל השבטים. לתפילת כפופים שהמזלות כלומר
 שלהם די שלא כך כדי עד ישראל של תפילתן היא שלימה כלום ישראל, ע״י זה שכל נאמר אס אפילו כן ואס המזלות, דרך השפעותיהם מקבלים
 מדוייק, האמרי׳ מיד לקחתי ׳אשר הפשוק על ב׳ אות בסוף לקמן ז״ל רבינו שכתב מה לפי אולם כולו. לעולם גס אלא רב שפע יושפע בעצמם

 הס ושלום, חש למטה שכשאנו כך בידו, הללו ההשפעות נמשריס הצדיק תפילת ע״י ורק לעכו״ס, מ׳לאך) כ׳וכב (ש׳פל ׳שכס׳ עניין נמשר שלפעמים
 והרי בידם, משורה העולם הנהגת שכל מאחר המזלות, דרך יקבלו שישראל צורך יש כך שמשום יתכן לכך בידם, נתון המזלות התעוררות וכל למעלה,
 שיטעו כדי להס׳, חלק ׳אשר וכדכתיב והמזלות, הכוכבים שהס הטבע הנהגת תחת הס שנתונים היום, עד הוא כן ומזלות) כוכבים (עובדי כשמס העכו״ס

 כי לעכו״ס, יגיע לא וממילא עצמם, לטובת ההשפעה לשנות תפילותיהם ע״י ישראל יכולים להס, מהראוי יותר ייטלו לא למען אך באמת. יבחינו ולא
עבורם. ממילא השפע נשפע שבתפילותיהם ישראל ע״י וזאת להס, ירע לעכו״ס הטוב העדר ורק הרעות, תצא לא מאיתו



ערכים
וכינויים

מזל
 או עשירות מקבל אחד כל

 והמזל שלו, המזל לפי בנים
 כי מהצדיק, ההשפעה מקבל
 ההשפעות, כל באים משם
 רחוק כשהוא כן ועל

 צריך המזל אזי מהצדיק,
 כדי גדול, כח לו לעשות

 מהצדיק, ההשפעה לקבל
 ממנו רחוק שהוא מחמת
רם). (ליקו״מ

 הזרע בשעת המשמש מזל
 הקציר, בשעת משמש אינו

 הקציר בשעת והמשמש
 הזרע, בשעת משמש אינו

 החורף ימות בשעת והמשמש
 ימות בשעת משמש אינו

 הקיז בימות והמשמש הקיז,
 החורף, בימות משמש אינו

ת והמשמש  החום בימו
 הקור, בימות משמש אינו

 אינו הקור בימות [והמשמש
 (בתי החום] בימות משמש

דמזלות). ברייתא ח״ב מדרשות

 כי והטעם מזל. נקרא הכתר
 ומרביב ומזיל המשפיע הוא
 שהמזל וכמו הםפירות, לכל
 האצילות, לכל עליון הוא

 בחינתו מצד מזל נקרא אמנם
 לכולם ומשפיע המתגלה

יג). כג, (פרד״ר

 שגזירתו המזל, נזסגולת
 החלטי בלתי הם ומשטריו

 פעם ומתהפך קיימת, וגזרה
 דבש (יערות כה ופעם כה

יג). ח״ב,

 קנו), (שבתלישראל׳ מזל אין’

 חושב אינו כשהאדם פירוש
 אז כאין, אצלו והוא עצמו את

 השפעה, מלשון מזל, לישראל
תמדלןו׳ מים ׳יזל כמו ש  (קדו

שלח). פ׳ לוי

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלצד

ט וכל א לו יש ושבט שג ח חדת נוס תו שם דרך ליכנם מיוחד שער לו ויש מיו ל פי  ונוסח לשגח עלינו הכוונות(דרוש כשער וכדאיפא ת

 הפזמונים מעניין חוץ נעצמס, הפפילוח נוסח נעניין רכים ושינויים רניס הפרשים יש עצמם המנהגים כעיקרי א); התפילה
 מנהג ונין ספרד מנהג נין החפילוח סידורי נין רניס שינויים יש עצמם והחפילוח הנרמס ננוסח אלא הפפילוח, נפוך הנוספים והפיוטים
עולה ושנט שנט וכל שנטים, י״נ כנגד חלונוח י״נ נרקיע שיש ז״ל מורי לי אמר הזה נעניין הנה נזה. וכיוצא אשכנז מנהג ונין קאטלוניא

לו, מיוחד אחד שער דרך פפילחו
מיוחדת, נוסחא לו יש ושבט שבט וכל
 שם דרך ליכנם מיוחד, שער לו ויש

 מזלו כת בתפלתו מעורר שבט וכל תפילתו.
למטה, מאיר והמזל מזלות, עשר שבשנים

אליו. הצריכים דבריו ושאר הצמח ומגדל
 שבט וקם מיעקב כוכב דרך כל) וז״פ(נמדנל
 בחינת עמידה, בחינת זה וקם, מישראל,

להתפלל, עומד מישראל כששבט תפלה.
 הוא והכוכב כוכב, מעורר זה ידי על

שאמרו כמו שיגדלו. הדברים ומכה דורך

 דרך ליכנם מיוחד שער לו ויש
 גליקו״מ ואיתא תפילתו. שם

 לשער פפילחו להעלוח וצריך ):5(קי
 שנט לשער יגיע אם כי שלו, השנט

 ד' אות לקמן ועי׳ לעלוח. יוכל לא אחר

 לצדיק תפילתו לקשר אדס כל ׳וצריך ד״ה

השערים׳. לכוון יודע ׳והצדיק הדור׳,
ט וכל תו מעורר שג ל פ ת ח ב כ

(ט); הנחל כמי וכתג מזלו.

 היא שהפפילה מזה מוכח נמצא
 היא המזל שהארח מהמנע, למעלה

נסוף מנואר וע״כ המפילה, ע״י

 נסוף הנזכרים שערים י״נ סוד והוא
 אם כי ספק אין והנה יחזקאל.
 לא שווח, היו השנמיס כל מפילוח

 וכל ושערים חלונוח לי״נ צורך היו
 אלא עצמו, נפני דרך לו יש שער
 שמפילומיהס שכיוון הוא מוכרח ודאי

 מיוחדים שערים צריכים לכן משונוח
 ומקור שורש כפי כי ושנט, שנט לכל

 להיוח צריך כך ההוא השנט נשמוח
 אחד לכל ראוי ולכן חפילחו. סדר

 מפילמו סדר כמנהג להחזיק ואחד
יודע אימנו שאין לפי אנומיו, כמנהג

ניסיס, נחי׳ היא המפילה כי ה׳ אוח
כאן. שמנואר כמו מהמנע למעלה היא המפילה כי המנע, שינוי

 משנט הוא ומי זה משנט הוא מי
 השנט מן הוא אולי ההוא, נמנהג החזיקו שאנומיו וכיוון זה,

 עולה מפילחו ואין לנטלו נא ועמה המנהג, אומו לו הראוי ההוא
 ׳הודו' להקדים כגון נו, וכיוצא המפילה נאמצע משוטח מינוח נעניין אלא זה שאין שמדע צריך אנל ההוא. הסדר נדרך לא אס למעלה

 ניניהם חילוק ואין נפש, לכל השוה דנר הוא זה נמלמוד המפורש הדין ע״פ מיוסד שהוא מה אנל וכיוצא, אח״כ או שאמר׳ 'נרוך קודם
ך השנמיס. נכל כלל ד ג ד נ ו קג ג ע ט וקם פי  כדכתיג נע״כ, ישראל את נלעס שנירך מהנרכות נפסוק דנריו כעת מלכיש רכינו מישראל. שג

 הפשט וע״ד שח: נני כל וקרקר מואנ פאמי ומחץ מינזראל שנט וקס מ!עקנ כוכנ דרך קרונ ולא אשורנו עמה ולא אראנו יז): ככמדכר(כד,

 שהכוכנ קשמו', ׳דרך לשון כמרגומו, נונכ. דין זמן. לאחר אלא הוא עמה לא אך וגדולמו, יעקנ של שנחו אני רואה אראנו. פירש״י(שס):
״ננו שנאמר דוד זה מואג. סאסי ומ^ ומושל. רודה מלך שגט. וקם מזל. יקום כלומר דישטינ״ט, ונלע״ז כחץ. עונר מו ש שכנח) ( ה  אוחם '
 שס וכו" נתפילתס ישראל ׳ונני ד״ה ננח״נ להלן ועיין ורמיסה. דריכה מלשון חין. נ): סג, המצו״צ(ישעיה וכתר וגו״. להמיח חנלים שני וימדד ארצה

ם נוסף• כאופן זה פסוק קינ) רנינו(נליקו״מ דרש ק תפלה׳. אלא עמידה ׳ואין נד״ה זו, אות כהמשך להלן עי׳ תפלה. בחיי עמידה בחיי זה ו

חכמה מילואיהנחל ילקוט

 מזל החסדים, הן כוכבים
 ע״ז, גי׳ מזל הגבורות. הן

 כנודע ׳עז׳ נקרא הגבורות
מזל). (קה״י,

 דכולהו, מזלא הוא כתד
 חיי ׳בני איתמר ועלייהו

 תליא בזכותא לאו מזוני,
במזלא׳(שם). אלא מילתא

עמידה
 הניצוצות תיקון עיקד

 תורה כי רגלין, בבחי׳ הוא
 עמידה, בחי׳ הם ותפילה

 תורה, רגלין. בחי׳ שהוא
 עמדי׳, עמר פה ׳ואתה כמ״ש
ת ׳וית.יצבו וכתיב  בתחתי
 ׳ויעמד כמ״ש ותפילה, ההר׳,

עה). (ליקו״םויפלל׳ פינחס

 העוה״ז, על מרמז ישיכה
 עוה״ב על מרמז ועמידה

ו). ד, ר״ה (ליקו״ה

 המלכות שהיא התפילה
 כל כי באצילות, למעלה היא

 (שער באצילות היא עמידה

ח). קרי״ש כוונות דרושי הכוונות

הארת היא העמידה

שבט שבט וכל ש ו א לו י ח ס ת. נו חד  אמר רבינו צ): צשיש״ק(ב, ומוצא מיו
 נושה עם שייכות לה אין חשידות ושפרד, אשכנז נושח לעניין

 נישט האט (חשידות אשכנז בנושח ולהתפלל תשיד להיות אפשר התפילה,
אשכנז). נושת דאוונען און תשיד א זיין קען מען נושת, קיין מיט

חד שער לו ויש  רנא (פקודי, צזהר ומצינו תפילתו. שם דרך ליכנם מיו
 ^אלין וז״ל: חלונות, י״צ הכנסת צצית שיהיה צריך אלו שערים י״צ שכנגד ע״א)

לעילא, מתתא דשלקין צלותין כל לאתדא כולהו קיימי תרכיס, ואלין תלונות
 הכנשת בית כל דא ועל הוא. בריך קודשא קמי לון לאעלא בהו ולאשגתא

הכנשת בית דהא יאות, כדקא ביה לצלאה אתר לאו תלונות, ביה דלאו
תלונות תרישר ביה אית הגדולה כנשת לעילא לתתא. נמי הכי דאמרן, כמה תלונות ביה אית דלעילא הכנשת בית דלעילא, הכנשת בית לקבל לתתא
בכולא. יקריה שליק הוא בריך וקודשא דאלין, כגוונא אלין קיימין דעלמין בגין דא, לקבל דא קיימאן וכולא תתאה. הכנשת בית להאי נמי הכי עילאין,
לצלאה אסר לאו לעלות. ראויות הס אס בהס להשגית בהו. ולאשגסא האראלי״ס. שהס סרכיס. ואלין השרפיס. שהס סלוגוס. אלין מדצש(שס): המתוק ופירש
ביה איס התתתוניס. הנמצאיס כל את בתוכה המכנשת המלכות שוד שהיא הגדולה. כנסס התפלות. להשמעת העיקר הס התלונות כי יאוס. כדקא ביה

ציהכנ״ס חלונות עניין המקשר שס) הליקו״ה (צאמצע וכו״ חלון אומרים ׳יש ד״ה נח״נ ג', אות להלן ועיין מלא. אדנ״י שס של אותיות י״ב כנגד עילאין. סלונוס סריסי
ר חלון• צצחי׳ האמת דיצור וצחי׳ ר ו ע תו מ פל ת  להס ונתן הכוכביס מהלכות ברקיע הקב״ה שקבע הידוע לפי יד): לא, צחיי(דצריס רצינו וכתצ מזלו. כח ב
 פעולה ומכתישיס מבטליס היו לא ז״ל התלמוד תכמי שהרי במזל, תלוי והכל הזה, בעולס ומזיקיס מועיליס במהלכס והס בשפליס, פעולות לפעול כות
 אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני מיי ׳בני כת) (דף מגלמין אלו פרק שוף קטן במועד אמרו ובפירוש מפוארה, מכמה ביניהס הימה אבל זו,

 בבי שנין. שיתין תיה ומר שנין, ארבעין תיה מר הוו, צדיקי מרווייהו תשדא ורב רבה י׳דהא ׳מדע, ואמרו לזה ראיה והביאו מילמא׳. מליא במזלא
 לא לכלבא, דשמידא נהמא תשדא, רב בבי משמכת. לא בימיה, לאינשי דשערי נהמא רבה, בבי הילולי. שימין משדא רב ובבי היכלי, שימין רבה

עס יתברך, הוא אבל ולהזיק, להועיל יצירמס בעת הכות לכוכציס להס נתן השי״ת כי האמת, וכן הזאת. בתכמה מודיס שהס גמורה ראיה וזו ניבעי׳.
ולהושיף הנגזר לקייס השפל, ולהגביה הגבוה להשפיל ובידו ממנו, הושלל לא הכל, על עליון יתברך כותו הנה בשפליס, לפעול הכות להס שמשר היות

והעונש. השכר לפי והכל אומה, ומנצת המערכה שמשדד שס על ׳שדי׳ נקרא לכך כי כרצונו, הכל (...) ממנו, ולגרוע הנגזר על
ט ב ש ש שראל כ ד מי מ תפלל עו הקליפות, במוך אור של הניצוצות שנפלו כיוון א): (צראשית להאריז״ל הליקומיס צספר וכדאיתא כוכב. מעורר עיייז לח

 שמכה מלמעלה שר לו שאין מלמטה עשב לך ׳אין רז״ל אמרו ולפיכך במדבר. וקצמס תייס בבעלי וקצמס בצומת, וקצמס בדומס נפלו קצמס
התפילה, ע״י מהקליפה הטוב את שמברריס אדס בני ע״י אופס שמעליס עד הכל, את מגדליס והס שנפלו, אור של הניצוצין דהיינו גדל׳, ואומר בו

ח) (תהליס ע״ה המלך דוד וכמאמר וכו״, היס בדגת ׳ורדו א) (צראשית כמאמר האדס, ע״י ממנהג כולו העולס כל צהר): (פ׳ הארץ צפרי כתצ ועוד עי״ש.
 עשב לך ׳אין רז״ל אמרו שהרי כולס, על ואדס שנבראו, העליוניס בעולמות הוא כן המתמוניס וכעניין וכו״. רגליו מתת שמה כל ידיך במעשי ׳תמשילהו

 והעולמות עליהס והממוניס המלאכיס על מושל הוא כן מלמטה, בכל מושל האדס היות ואתרי גדל׳, לו ואומר וכו׳ מלמעלה מלאך לו שאין מלמטה
ע״צ. ע דף יתרו צזהר ועיין כולס. על מלך הוא שהרי בשבילו, שנבראו העליוניס

 מעזלמות הולך הוא כי ׳מהלך/ נקרא והאדם במקומם, שעומדים ׳עומדים׳, נקראים המלאכים עלמין). רבוא אלפי תריסר יתבין בגולגלתא ח״א במרום (אדירמקבלת שהיא בנוקבא היא וישיבה משפיע, שהוא בזכר היא העמידה וע״ב הפסק. בלי האורות
 שבעלי כמקום’ ג). אור תורה נח (של״ה׳מהלכים׳ בערכו ונקראים להגיע, יכולין שאר שאין למקום ומגיע הוא רז כי ׳רז׳, נקרא זהו ה׳, לשם וזוכה עלייה מבני והוא ביותר צדיק שהוא ומי האלה. הקדושות הכיתות בין לידבק שזוכה עד לשלימות,

 ),1 (ברכותעמידה לשון קאמר דאברהם שחרית בתפילת וע״ב בחסד, שורשה עמידה עזי). (קה״י,הוד נצח בחי׳ עמידה תבוא). כי פ׳ משה (ישמחעמידה בבחי׳ שהם מעמד׳, ׳אנשי תשובה הבעלי נקראו זה משום ולדעתי כו״, עומדין תשובה

 שצריך במקום היא וההצבה הישיבה, היפך היא שהעמידה ׳נצב׳, ובין ׳עומד׳ בין הבדל יש עמידה). (קה״י,עמידה בחי׳ החסד שר שהוא הגדול׳, שר מיכאל יעמד ההיא ׳ובעת יב) (דניאלשאמר וזה כנודע. בחסד השכינה לקשר חסד, בחי׳ שהוא
ך יד). יח, שמות (מלבי״םהתחזקות ר  פ׳ טוב הדעת (עץלכם נתתים ואח״ב בהם, והלכתי בתחילה קיימתים אני כי ׳תלכו׳, ודרכי בחקיתי׳ ו׳אם בדרכיו׳, ׳והלכת כמ״ש ההיא, הדרך מקום צורת ברגליו וחוקק דורך שהאדם ע״ש נקרא דרך דו

 יב). א, ישעיה (מלבי״םולקלקל להשחית הוא וה׳רומס׳, כדרכו, הוא ו׳פוסע׳, ׳דורך׳ ,’הולך’ דורך). (קה״י,הייחוד אל מ״ן להעלאת ראויים שיהיו בעוה״ז, ונכתתים נדרכים הם הצדיקים ח). נט, ישעיה (מצו״צוהילוך דריכה מלשון ,’דרך’ בחוקותי).

ח כ  דברים עה״ת (ש״ךהדין מידת שהיא ׳מכה׳ פירוש ג). נ, (שמו״רמרפא הוא מכה שהוא במה הקכ״ה כה. ה, נזיקין (ליקו״ההאיבר שבאותו נשמה נטילת בחי׳ המכה כי הצמצום, מתוך אלקות הרוחניות והסתלקות פירוד בחי׳ הם המכות כל מ

וארא). פ׳ חיים מים (בארבקונו מהדבק הוא שעי״ז לנפש, ךלה7ות הרפואה בעצמה היא גופא ההכאה א). הניסים כללות לוי, (קדושתמהמכות להם שמגיע הטובות מבינים אין האומות יא). ב, שמות חכמים (שפתיורודה לוקה פירושו ’מכה’ ב). כה,

ם תרג מ ה

ת ^ נו לו ח  הללו ה
 כולם הללו, והחרכים
 כל את לאחוז עומדים
 מלמטה שעולות התפלות
 צהס ולהשגיח למעלה,

ם כדי ס  לפני להכני
 צית כל כן ועל הקצ״ה.
 חלונות, צו שאין הכנסת

 מקום אינו הוא אזי
 שהרי כראוי, צו להתפלל

 מטה של הכנסת הצית
 הצית כנגד מכוון הוא

 וצצית מעלה, של הכנסת
 צו יש מעלה של הכנסת

 שאמרנו, כמו חלונות הרי
 להיות צריך כן ועל
 הכנסת צצית גס כך

 צצית למעלה התחתון.
 צה יש הגדולה הכנסת

 כך חלונות, עשר שנים
 התחתון. הכנסת לצית גס

 כנגד זה עומדים והכל
 העולמות שכל משוס זה,
 צדוגמת אלו עומדים הס

 עולה הקצ״ה וכצוד אלו,
העולמות. צכל

 חסדא ורצ רצה שהרי י
 ואף צדיקים, שניהם היו
 שינוי היה כן פי על

 שרצה צמזלס, ציניהס
 שנים, ארצעיס רק חי

 חסדא רצ זאת ולעומת
 שנים. שישים חי היה

 רצה של שצציתו ועוד,
 של מקרים שישים היה

 (שממו ואצילות שכול

 מצאצאיו), שישים בבימו לו
 של צציתו זאת ולעומת

 שישים היה חסדא רצ
 (שהשיא וחופות חתונות

מצאצאיו). שישים בבימו

 רצה, של שצציתו ועוד,
 צמועט שהסתפקו אפילו

 לאכול לאנשים לתת ורצו
 גס שעורים, של לחס

 להס נמצא היה לא זה
ק  להצטרכותס. מספי
 של צציתו זאת ולעומת

 כך כל היו חסדא רצ
 עד צשפע, משופעים

 מציאיס היו אס שאפילו
 של לחס לאכול לכלציס

 פי על אף חיטים, סולת
אוכלים היו לא הס כן

במילוא״ח). (המשך זאת

תפליה ואני

א ל  גואל רחמים מ
 על רחם ישךאל,

 אשר ישךאל כנסת
 אשר עזף, שכינת היא
 אלהותף התגלות כל

ך ויךיעת ת מו מ  רו
 הכל אמונתך, ותשוקת

 עמך ישראל ידי על
 וגלית בחךת. בהם אשר

 ההתחברות שעקר לנו
 הוא אליך והרבקות

 כי התפלה, ידי על
 שער היא התפלה

 נכנסין שם שדךך
 ומשם יתברך, להשם

רחם אותו. מכירין
 תמיד, והושיענו בעזרתנו קומה כלו. היום כל אךם שיתפלל הלואי שאמרו, הקדושים חכמיך ידי על לנו שגלית כמו תמיד, בתפלה להךבות ונזכה באמת, הכתות בכל בשלמות לתפלה וזכנו שמך, למען עלינו
 ולבטל לשבר שנזכה עד גדול בכח להתפלל שנזכה ברחמים, משאלותנו ומלא והושיענו, עלינו רחם לשער. אין אשר מאת, הךבה והמגיעות והבלבולים זרות המחשבות עלינו מתגברים שאז התפלה, בעת בפרט

 בעלמא הטוב. כרצונך באמת, בשלמות הדבקות בתכלית בך ולהתדבק ולהתחבר באמת, אותך ולהכיר אליך ולהתקרב לכנם התפלה ידי על שנזכה עד תמיד, בשלמות לתפלה ונזכה לגמרי. זרות המחשבות כל
מג). ח״ב, (ליקו״ת ועד סלה נצח אמן וגואלי״, צורי יי לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו היום, כלכם חיים אלהיכם ביי הדבקים ״ואתם שכתוב מקרא מהרה בנו ויק.ים נצחים. ולנצח עד לעולמי ךאתי, ובעלמא דין



נוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
 ערכים

ה וכינויים צ

תפלה ואני

בכן  ברחמיף תחננו ו
ם, בי ר רנו ה עז ת  ו
 לפניף תפלתנו להעלות

 והשבט השער ררף
 נשמתנו, לשרש השיף
 כדי נחצבנו, משם אשר

 ררף תפלתנו שתעלה
 השיף ההוא השער

 ררף השמימה, לתפלתנו
 וירושלים ישראל ארץ
 וקךשי המקךש ובית

 שתעלה עד קדשים,
 שבתף. למכון תפלתנו

 לתפלתנו בח ויהיה
 העליון המזל את לעורר
 ושבט לשער השןף

 ואחד אחד כל של
 עלינו ו.ישפיע מאתנו,

 לברף וברכה, טובה
 האךמה פרי כל את

ןדנו מעשי את ולהצליח
ט). (ליקו״ת

פ׳ נראשיפ רנה (מדרש חז״ל

 לו שאין מלמטה,
אותו שמכה מלמעלה,

c עשב לך אין 
 ומלאך כוכב
גדל. לו ואומר

שג לך אין  שמכה מלמעלה ומלאך כוכב לו שאין מלמטה ע
תו  ׳והמזל לעיל רנינו שכפג מה וכן זה עניין גדל. לו ואומר או

 נדנרי היטנ מנואריס אליו', הצריכיס דנריו ושאר הצמה ומגדל למטה מאיר

 עשג כל לך אין שימון, רני אמר וז״ל: ומפרשיו, ו) (י, ננ״ר המדרש
 שמכה נרקיע מזל לו שאין ועשג
 הוא הדא גדל, לו ואומר אומו

 חקוח ׳הידעת לה) (איונ דכמינ
 וגו", נארץ משטרו תשים אס שמיס

 כימה מעדנות 'התקשר שומר. לשון
 סימון ורני פפא נר חנינא רני (שס). מפתח׳ כסיל מושכות או

 קשר נין מושך וכסיל הפירות, את מעדנת כימה כוכנ כגון אמר,
ם)דכמינ הוא הדא לקשר, ש  נניה על ועיש נעמו מזרות ׳המליא (

 שהוא הוא מזל אמרו, סימון ורני תייא נר מנתום רני תנחם׳.
 גדל. לו ואומי אומו שמנה הואר(שה): היפה ופירש הפירות. את ממזר

 לחות אם חום או קור יניא אס הארץ, על מזל כל השפעת ני
 לכל הנדרשת האיכות לפי לצמוח הצמחים על מפעל זו יונש, או

 קור, מניאה כימה גו׳. נימה מעדגוס הסקשד מהצמחים. ומין מין
 הפירות, את ומנשל מגדיל נמידה כשהוא והחום חוס. וכסיל
ס יוסיף כי הפירות, את מעדנות והלחות והקור ה  רטינות נ

 את יעדן נאשר ני זורה, מלשון הסירוס. אס ומתיקוח־
 אותם המרקיניס הרעים החלקים את ויזרה רוח !שנ הפירות,
 פעולת שעושה שומר. לשון המהרז׳׳ו(שה): פירש ועוד הלאה. וירחקס

 שמיים חוקות וכן השופט, של הדין לקיים שמכריח שוטר
לי נראה הסירוס. אס מעדנס שיגדלו. העשנים את מכריחים
ת ׳המקשר וכאן קשורות, ידיו שהיו קשר, מלשון שפירושו טס, (שמו׳׳א מעדנת׳ אגג אליו ׳וירד מלשון שפירושו דנו  פירושו כימה', ^

 מלשון כן גס נזה ונכלל לקשר'. קשר נין מושך ׳וכסיל שאמר וזהו ופיחת, העשנים כל של היניקה ותהלוכות הגידים קושרת שנימה
 עניין גני י) כד, נפרד׳׳ר(שער ומצינו מתחלפין. והלמ״ד שהרי״ש (...) מזלות פירושו מזרוס. הסוציא נפירות. טעם שנותן והמחקה, עידון

 יצירת נסוד הנעלם, האור הצינור והוא המלאך, ע״י ההוא נעשנ והארתו האור הכאת על עניינו ההנאה עניין נזה׳׳ל: פה המנואר ההכאה
 לפעמים נזהר נמצא ולזה ליצירה, וענדיס שמשים הס שנעשייה הכוננים כי כנודע הכוכנ, ע׳׳י נעשנ מאיר המלאך ולזה המלאכים. עולם

ספק. נהם ואין אחד עניין והכל הכוכניס, אל ופעמים המלאכים אל זה עניין מייחס

שג לך אין וכוי. נולנועלה ונולאך כוכב לו שאין מלמטה ע
 ודיבור דיבור כי'כל דע, ח״ל: זה, עניין ביאר א) (נז, ובליקרמ

המלאך׳ ממנו נברא הקב״ה, מפי שיצא חגיג  ודיבור דיבור וכל יד), (
 פח), שבח (עיין סלע׳ יפוצץ ׳כפטיש בבסינת ניצוצות, לכמה נחלק

 מלאכים וכמה כמה נבראו כן כמו
 את הכולל ודיבור הניצוצות, רוב לפי

 שר שהוא מלאך, נברא הניצוצות
 מן שנבראו המלאכים על וראש

 מלאך וכל מחנהו, והם הניצוצות,
 יש ועשבים אילנות כל ואפילו דבר, איזהו על ממונה הוא ומלאך
 מלמטה עשב לך ׳אין י) (ב״ר חז״ל שאמרו כמה ממונים, עליהם

 מהדיבור, חיותו מקבל מלאך וכל וכו״, מלמעלה מלאך לו שאין
 אחר דבר או עשב לאיזה היינו עליו, שנמנה הדבר לתוך ומשפיע

 (ב״ר רז״ל אמרו מ): א, (ח״ב בליקו״מ איחא ועוד עליו. ממונה שהוא

 ואומר אותו שמכה ומזל כוכב לו שאין ועשב, עשב כל לך ׳אין י)
 ממנו, שלמעלה מכוכבים כוח מקבל ומזל כוכב וכל גדל׳. לו

 כמו העליונים, מהשרים כוח שמקבלים עד ממנו, מהעליון והעליון
״זשאמרו קו ח ב  סיהרא דא, מן דא לווין כוכביא ׳כל עע) דף מד, חי׳ (

 כולם והם ה), (קהלח וכו״ גבה מעל גבה ׳כי וכו״, שמשא מן לווי
 מהשרים ולווין שמקבלים עד מזה, וזה מזה זה לווים בחינת

 עד גבוה, מעל גבוה מהם, מהעליונים מקבלים והשרים העליונים,
 לג) (חהליס כמ״ש ה׳, דבר שהוא הכל משורש מקבלים שכולם

צבאם׳. כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ ׳בדבר

חכמה מיליואי
ב לך אין ש טה ע אין מלמ מלאך כוכב לו ש ה ו מר וכוי מלמעל או  לו ו

 הזה בעולם הדברים כל לזה: בביאור י) כד, (שער בפרד״ר ואיתא גדל.
 ההוא הזרע ויונק הארץ, על יורדים המים למדריגה. ממדריגה עולים

 הזרע איבר חלק אל אלו, העבים מן שישודם וגידוליהם, הארץ ושומן עובי
 היסודות, מאור משובח יותר אור בו מאיר עשב, ונעשה גדל והזרע ההוא.
 על הממונה מלאך תחת שהיה מה ואז המקור, אל וקירבתם קיבוצם מפני
 מן הנשפע אור אלא אינו בו השופע אורו כי מרשותו, יצא הארץ ישוד

 מה וזהו ההוא, העשב על הממונה ובפרט העשבים, על הממונה המלאך
 אותו ומכה מלמעלה מלאך לו שאין מלמטה עשב לך ׳אין חז״ל שאמרו
 חלק ונעשים במדריגה, עולים הפשוטים היסודות כי (...) גדל׳. לו ואומר
 העשב אוכלת הבהמה ואח״כ המקור. אל יותר ומתקרבים לעשב איבר

 מקורו, אל יותר ומתקרב כצורתה ונעשה ממנה איבר חלק ונעשה ההוא,
 כנודע, ההארה בה ויגדל האור אליה יתקרב כן מקורו אל קירבתו וכפי
 ונכנס מרשותו יוצא העשבים, על הממונה ההוא המלאך תחת שהיה ומה

 המלאך אין כי המין, אותו ובפרט הבהמות, על הממונה המלאך מתחת
 אותם על הממונה מלאך אור אלא בו, שופע העשבים על הממונה

 מדריגה אל הבשר יעלה ההוא, הבשר יאכל האדם וכאשר הבהמות.
 מלכי מלך אור עליו השופע האדם מציאות אל בקורבתה, ומעולה משובחת
 חז״ל אמרו ישראל(פסח): באוהב בזה מובא ועוד העליונה. הנשמה הוא המלכים,

 גדל׳, לו ואומר אותו המכה מלמעלה שר לו שאין מלמטה עשב כל לך ׳אין
דלכל ביותר, העניין מתבאר ע״א) פו קדושים ע״ב, קעא (תרומה הקדוש ובזהר

ואורו בהירתו מגלה כוכב כשאותו ואז אחד, עשב על ממונה כוכב כל בלילה שהכוכבים עי״ז להם בא הצומח וכוח מלמעלה, ושורש כוח יש ירק ומין עשב
ונתגדל. הארץ מן אותו המושך כוח וזהו למעלה, ועולה בשורשו לידבק ומתאווה וחושק הלז העשב מתלהב ומיד תיכף בארץ, המונח שלו העשב לנגד

ה כ מ תו ש מר או או  כל ברא הקב״ה כי נראה זאת, ולהבין מובן. אינו זו הכאה עניין לכאורה לזה: בביאור בראשית) (פ׳ ושמש במאור ומובא גדל. לו ו
 ואחור בפנים ואות אות כל עם מצטרף הוא ברוך הוי״ה ששם שמות, צירופי ע״י התורה וטעמי ונקודות התורה אותיות כ״ב ע״י העולמות

 חלק לו יש ההיא הנקודה או ההיא ואות נקודה, באיזה או התורה מאותיות אות באיזה חלק לו יהיה שלא בעולם דבר שום אין כן ואם הנקודות, ועם
 אות שמכה שע״י הכאה, נקראת האותיות שצירופי ז״ל האר״י בכתבי ואיתא לשורשן. לעלות והאילנות הצמחין כל משתוקקין לכן הוא, ברוך הוי״ה בשם

המלאך לומר, רצה גדל׳, לו ואומר אותו המכה מלמעלה מלאך לו שאין מלמטה עשב לך ׳אין פירוש וזהו הכאה. בחינת הוא לאות אות ומצטרף באות
הוא ההוא הצירוף וע״י הוא, ברוך הוי״ה בשם חלק לו יש ועי״ז צירוף, לו שאין עשב שום לך שאין הכאה, דרך לו השייך הצירוף אותו עליו מאיר

 באותיות עצמו ומדבק ושכינתיה, קוב״ה לייחד לשמה תורה שלומד הצדיק ע״י הוא לשורשן, לעלות מתעוררין הן מה וע״י לשורשו. לעלות משתוקק
 ולצומחים לדוממים כולם, הנבראים לכל והתעוררות חיות נותן הוא עי״ז הוא, ברוך סוף באין עצמו ומקשר ומדבק ומייחד שמות, ובצירופי התורה
 לעילא, מתתא נוקבין המיין מעורר שהצדיק וע״י שמות. ובצירופי התורה באותיות חלק יש לכולם כי לשורשן, לעלות כולם שישתוקקו ולמדברים, ולחיים

וגו״, אין ואדם וגו׳ יצמח טרם וגו׳ השדה שיח ׳וכל פסוק על מפורש וכן ישראל. כנסת על הגדול החסד וממשיך הקדושים באבות עצמו מדבק הוא
הייחודים. ע״י שכן וכל הצדיק, בתפילת תלוי שהכל למידין נמצא וצמחו׳, עליהם והתפלל כו׳ אדם ׳וכשבא ופירש״י

ם, לפי רצונו שינויי ה
ספראחר רצון רוצה ולפעמים כך רוצה לפעמים  שלום שיש משום לחבירו, משלו נותן אחד וכל מאש, שהם מלאכים ויש מרוח, שהם מלאכים יש טז). כ, במדבר (רש״ימלאכים קרואים שהנביאים מכאן משה, זה מלאך יב). ח״ב ממון המידות (
 המלאך, בתוך המתפשט האור עיקר היא הצדיק נשמת והנה העיקר. הוא עליהם השופע והאור המקור, אל מתקרבים פשוטים יםודות מארבעה גוף הוא המלאך ב). ו, בראשית (רקנאטיאלו יםודות מב׳ יורדים המלאכים אלו וע״כ ביניהם,
 המלאכים ושמות שליחות, לשון ׳מלאך׳ נקרא ולכך השליחות, הוא המלאך עניין יא). כד, (פרד׳׳רהמלאכים בעניין גדול ומפתח גדול עניין זה ובוודאי ׳יצירה׳. וזה ׳עשייה׳ שזה אלא הנשמה, אל הגוף כערך הנשמה אל המלאך ערך ונמצא

 מעולם גוף לו יש מלאך מלאך). (קה״י,במשלחותיה שליח ה׳ מלאך שהוא השכינה, נקרא מלאך שמות). פ׳ חיים מים (בארודין חםד בחי׳ שהם ואדנ״י, הוי״ה מםפר הוא מלאייך ב). יח, בראשית אריה (גורשנשתלחו השליחות לפי הוא
לעלות יכול אינו שוב בעוה״ז, ימים ז׳ שוהה וכשהמלאך לבקרים׳, ׳חדשים בםוד אחר, גוף לו נתחדש ואח״ב קיימת, ונשמתו נשרף גופו אזי דינור, בנהר טובל למעלה אח״כ כשעולה לעוה״ז, וכשיורד הבריאה, מעולם ונשמתו היצירה

שכל). (קה״י,קצוות בו׳ השכלות שש והן ל׳אחד׳, כ׳נפים ׳ש׳ש ר״ת שכל הנבדלים. שכלים קראום וע״כ ׳שכל׳, נקרא מלאך בחי׳ כל (שם).

הנחל ילקוט
ב לך אין ש ה ע ט אין מלמ מלאך כוכב לו ש  בליקו״ה וכתב מלמעלה. ו

להמשיך יכול והוא המבע, שלימת תחת נתון אינו שהאדם כד) ה, מילה (יו״ד
לו יש דבר כל וז״ל: ידס, על המתנהגים הדברים ולכל המלאכים לכל כרצונו חיות

 עשב כל לך ׳אין רז״ל אמרו ועשב, עשב כל אפילו כי עליו, הממונה מלאך
 בעלי מיני כל שכן מכל גדל׳, לו ואומר אותו המכה מלאך לו שאין ועשב
 כל שכן מכל ובריה, בריה כל בוודאי מצמחים, יותר גבוהים שהם חיים
 שמשם עליו ממונה ושר מלאך לו יש ועוף, חיה בהמה של ומין מין

 המלאך ע״י מתנהג דבר כל של שטבע נמצא, טבעו. כפי חיותו מקבל
 כי ׳הטבע׳, בגימטריא ש׳אלקים׳ בספרים שאיתא וזה עליו. הממונה

 ע״י מתנהגת שהטבע במקרא, ׳אלקים׳ שנקרא מלאך, בחינת אלקים
 (...) הדבר. לאותו שיש זאת בטבע להנהיגו דבר כל על הממונה המלאך

 בכל החיות ולשאוב לקבל מוכרחים והם בחירה, בעלי אינם המלאכים אבל
 שנתמנה הדבר לאותו חיות להמשיך שצריך מה כפי התמנות כפי פעם

בחירה בעל שהוא הצדיק האדם אבל כלל, בעצמו לשנות יכול ואינו עליו,
שעולה למקום עולה ואזי בבחירתו, עלמא דהאי מחיזו עצמו לבטל יכול

 והדעת החכמה שהוא פעם, בכל תורה משם לשאוב ויכול יתברך, בו ונכלל
 בריך קודשא ברא ׳באורייתא כי העולם, כל את ומנהיג ומקיים שמחיה

 הדברים ולכל המלאכים לכל החיות להמשיך יכול ואזי עלמא׳, הוא
 כן ועל מהביטול. ששואב והדעת התורה כפי כרצונו, ידם על המתנהגים
כרצונו. העולם לנהוג ויכול עליהם ומושל מהמלאכים גבוה האדם

עשב
שייב  ש׳לום ׳ע׳ושה ר״ת ע

לט). (ליקו״םב׳מרומיו׳

 ע״י הם הרפואות כל
 ע״י רק גדילים והם עשבים,

א). ה, ח״ב (ליקו״םאמונה

 בשדה, מתפלל כשאדם
 באין כולם העשבים כל אזי

 לו, ומםייעין התפילה בתוך
 בתפילתו. כח לו ונותנין

 התפילה שנקראת בחי׳ וזה
 השדה׳, ׳שיח בחי׳ ׳שיחה׳,

 נותנין השדה שיח שכל
 (ליקו׳׳םבתפילתו וםיוע כח

יא). ח״ב

 שיתעורר גורמים עשבים,
כח). הנפש (השתפכותהלב

 נקרא לעצמו שורש כל
יא). א, בראשית (רש״יעשב

 העולם, תיקון הוא עשב
 (רקאנאטי זרע מזריע הוא כי

יא). א, בראשית

 כשהתבואה הוא ידשאי
 ו׳עשב׳ לצמוח, מתחלת

 ולעשות להתעבות כשהתחיל
ב). לב, דברים עה״ת (ש״ךקנה

 וגבור״ה חם״ד גימט׳ עשב
עשב). (קה״י, עה״כ דחכמ״ה

כוכב
 זה גודל בערך הוא כוכב כל

 שאחר (שיחות ויותר העולם

המעשיות). סיפורי

 ׳כוכב׳, המשיח מלך קרא
 מן נבדל שהכוכב כמו כי

 ברקיע שהכוכב האדם,
 הזמן כך הארז, על והאדם

 עוה״ז מן נבדל משיח של
 מעלתו על כי ועוד, לגמרי.

 נאמר משיח של ומדריגתו
 קראו לכך ונשא׳, וגבה ׳וירום
 מתנשא שהוא ׳כוכב׳, אותו

ס). ישראל (נצחכל על

 בינה חכמה בחי׳ הוא כוכב
 במילוי כוכ״ב וע״כ דעת,

 בי״ת כ״ף וא״ו כ״ף כזה
 ובינה חכמה גימט׳ עה״כ

 והרי המוחין, שהם ודעת,
כוכב). (קה״י,כוכב גימט׳ ׳מח׳

 כמ״ש משיח, זה כוכב
 דכוכב מיעקב׳, כוכב ׳דרך
 דעת׳, בינה ׳חכמה על רומז

 המוחין, באלו יתעטר ומשיח
 ה׳ רוח עליו ׳ונחה כמ״ש

 רוח וגו׳ ובינה חכמה רוח
וגו״(שם). דעת

 בפני עולם הוא כוכב כל
 כוכב יחםר ואם עצמו,

 זה יהיה המציאות מן אחד
 כן הבריאה. לכלל חםרון

 עולם הוא מישראל אחד כל
 יחםר ואם עצמו, בפני מלא
 נוגע חםרון הוא מהם איש

 הכללי, העולם לשלימות
 כולו העם לאושר וכ״ש

ד). טו, בראשית (מלבי״ם

טלאך
 שנעשו השינויים לפי*

 לפעמים היינו במלאכים,
 עומדים, לפעמים יושבים,
 לפעמים נשים, לפעמים
 השינויים, שאר וכן אנשים,

 השמיים מן הבא השפע כן
ם נשתנה, מי  אש, לפע
 לפעמים מים, לפעמים

 השפעות, שאר וכן אבנים,
 נעשים השינויים אלו וכל

נשתנה גם ובאדם. בעולם



ערכים
וכינויים

מזונות
 הניגון ע״י נמשך המזון
סג). ח״ב (ליקו״מ

 ממקום באים המזונות
 (ליקו״ה מאוד ורחוק גבוה

טו). ה, הקן שילוח

 לאו ומזוני חיי בני*
 אלא מילתא, תליא בזכותא
 דהא מילתא, תליא במזלא

 עד אלא איהו, לאו בזכותא
 מזלא מן ואתנהיר דאתמליא

קפא.). וישב (זהר

 ההזמנה, ע״ש ׳מזון׳ נקרא
 (רבינו יום בכל מזומן שבא

כז). ג, דברים בחיי

 עליון יותר הוא המזונות
 הוא זה ודבר הניםים, מכל

סה). השם (גבורותמאוד עמוק

 בדרך לדין חוץ הוא מזונות
א). ח״א דבש (יערותרחמים

 בכלל הוא המזונות
 תלויים שאינם הדברים

 אעפ״ב כח), (מו״ק בזכות
 אין כמצטרך ה׳ כשיעבדו

 ויאכלו בהם, שולט המזל
 הגשמי מטוב גם וישבעו

יג). יא, דברים (אוה״ח

 החםד, במידת הוא מזונות
 וכו׳ העולם את ׳הזן כמאמר

 החםד נמצא, ובחםד׳. בחן
צו). פ׳ עיניים (מאורבתוכו גנוז

 מן אלקים ה׳ יויצמה
 למראה נחמד עז כל האדמה

 ׳מזון׳ בחי׳ למאכל׳, וטוב
 ׳וטוב שאמר וזה מגבורה,
 נכללת כשהגבורה למאכל׳,

 טוב הוא אז ונמתקת, בחםד
אמא). (קה״י,למאכל

 לחיותו צריך האדם הנה
 מזון, דברים, ג׳ ופרנםתו

 בזול, והמזון דירה. לבוש,
ש קר והלבו  ממזון, ביו

 משניהם. יותר ביוקר ובית
 שיהיה ראוי המזון ולכאורה

 חיות שהוא יותר, ביוקר
 בלעדו. אפשר שאי האדם
 מוהרש״ז הגה״ח בזה וכתב

 מבחי׳ הוא המזון כי מלאדי,
 שמתלבשים פנימי אור

 אריך מבחי׳ והלבוש בכלים,
 שאינו עליון, כתר אנפץ

 רוב מחמת בכלי מתלבש
 בבחי׳ והוא התעלמותו,

 דבוק הלבוש לכך לבד, מקיף
 בבחי׳ שהוא רק האדם, בגוף

 ובית דביקותו, לרוב מקיף
 למקיף מקיף מבחי׳ הוא

 שאין יומין, עתיק בחי׳ והוא
 הנאצלים, עם כלל ייחום לו

 בבחי׳ אף לצמצם יכול ואינו
 מקיף בחי׳ הוא רק מקיף,
בית). (קה״י,למקיף

סוף ים
 שעל ׳ים׳ הנקראת מידה יש
 הים, את ישראל עברו ידה
 םוף׳, בים ים על ׳ו.ימרו וזהו

 הוא כי םוף׳, ׳ים ג״כ נקראת
 בחיי (רבינו המעלות םוף

כא). יד, שמות

 לפי כן, נקרא םוף ים
תםביביו וםוף עזקנה תולדו ) 

ד). טו, שמות יצחק

 םוף ים קריעת מעשה
 יצדיקו ובו מבהיל, דבר הוא

 (אוה״ח האמונה ויכריחו

ט). יט, שמות

 בחינת כן גם הוא םוף ים
 םופא דהוא עבור מלכות,
ים). (קה״י,דדרגין

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלצו

ת וקשה וכר מזונותיו קשין ע רי כק גו(  נמי וניאר סוף). ים זיוו

 ע״י קרעים לי״נ נקרע סוף היס ני ר״ל (מ): הנחל
 כמ״ש השם, אל לינס ככל והמפללו שצעקו שנטיס י״נ מפילס

 הגדול מהנס הטנע שינוי היה ועי״ז ה׳/ אל ישראל כני ׳ויצעקו
 מפילה כי סוף, יס קריעס של

ע. משנה  יס שקריעת נמצא הטנ
 'קשין וכן מפילה, ע״י היה סוף

 לפי כי זיווגו', ו׳קשין מזונותיו׳
 וכן לזיווגו זונה נן המפילה מעלת
ע דרך שע״פ ואף פרנסתו, לו נומנין  להרווית יכול אינו הטנ

 לשנות יכול מפילה ע״י אכל זיווגו, למצוא יכול ואינו פרנסתו
טנע  אז שהיה סוף יס קריעת כמו ופרנסתו, זיווגו וימצא ה
 המפילה ע״י כי כיותר, זאת ומנואר מפילה. ע״י הטנע שינוי
 שנשמייס, אניו את ולפרנס ושכינמיה קונ״ה זיווג לעשות גורס

ולזיווג. לפרנסה המפילה ע״י זונה נן על

 ע״א) קיס (פתחים חז״ל שאמח וזדו

 וקשה סוף, ים כקריעת מזונותיו
נ (תועה וכו׳ סוף) ים (כקריעת

קשין
זיווגו

.ע׳׳א)

ת מזונותיו ן קשי ע רי ע״א): (קיח בפסחים כדאיתא סוף. ים כק

 קשין עזריה, בן אלעזר דרבי משמיה שיזבי רב אמר
בשד, לכל לסם ׳נתן לכתיב סוף, ים כקריעת אדם של מזונותיו

 ים כקריעמ (שם): רשב״ס ופירש לגזרים/ סוף ים ׳לגזר ליה וסמיך

 לו עושה גדול נס כלומר, סוף.
 כאשר מזונות, לו שנותן למי הקב״ה

סוף, ים להם שקרע לישראל עשה
 ועוד רתמי. למיבעי מיניה ונפקא

 לגזר (קלו): תהליס שוח׳׳ע במדרש איתא
 עומד ודם בשר מלך בשר/ לכל לתם ׳נתן וכתיב לגזרים. סוף ים

אפסניות, להם לספק ולא תיילותיו לזון לא יכול אינו במלתמה,
חמלתמה׳ איש ׳ה׳ אלא כן, אינו העולם והיה שאמר מי אבל שמו ) 

 שנאמר בריותיו, לכל ומפרנס שזן שמו׳, ׳ה׳ במצרים, שנלתם מס,
 רבי אמר בשר/ לכל לתם ׳נתן וכתיב לגזרים׳, סוף ים ׳לגזר

 ע״י שהגאולה הגאולה, מן הפרנסה קשה נתמני, בר שמואל
 ע״י והפרנסה אתי׳, הגאל ׳המלאך מח) (בראשית שנאמר שלית,

 וסמיך לגזרים', סוף ים ׳לגזר דכתיב סוף, ים מקריעת יותר אומר, דסיכנין יהושע ר׳ אותי/ הרעה ׳האלקים מס (שם שנאמר הקב״ה,
ת וקשד! בשר׳• לכל לתם ׳נתן ליה ע  ריש פתת הוה כי יצתק, רב בר שמואל רבי אמר ע״א): בסומה(ב כדאיתא סוף). ים זיווגו(כקרי

 רבה אמר הצדיקים/ גורל על הרשע שבט ינות לא ׳כי שנאמר מעשיו, לפי אלא אישה לאדם לו מזווגין אין הכי, אמר בסוטה לקיש
 והא איני, בכושרות/ אסירים מוציא ביתה יתידים מושיב ׳אלקים שנאמר סוף, ים כקריעת לזווגן וקשין יותנן, רבי אמר תנה בר בר

 לפלוני. פלוני שדה לפלוני, פלוני בית לפלוני, פלוני בת ואומרת, יוצאת קול בת הולד יצירת קודם יום ארבעים רב, אמר יהודה רב אמר
 לצדיק צנועה מעשיו. לסי אשה מזווגין סוטה. בפרשת לדרוש בא כשהיה סמס. כי ופירש״י(שם): שני. בזיווג הא ראשון בזיווג הא קשיא, לא

 מעשיו. דלפי הנך לזווגם. המקום. לפני וקשין. צדיק. בגורל רשע ממשלת יזדווג לא הצדיקים. גורל על הרשע שבט ימס לא כי לרשע. ופרוצה
 אסירים מוציא בית. מהם ומיישב יתד מזווגם והוא יתידה, ואישה יתיד אדם גיסה. יסידים מושיג בראשית. סדרי שנשתנו סוף. ים כקריעס

 רשע לפי זיווג הווי מי איני. מצרים. ליציאת יתידים זיווג מקיש צינה, ולא תמה לא כשר, בתודש ממצרים ישראל את הוציא גכושרוס.
 תוץ שמיים בידי ׳הכל ומתיז, לפניו, גלוי הכל תאמר ואם זיווגו. את מכריזין וזכותו, רשעו נודע שאין יצירתם, מקודם והא וזכות,

 מה זו טיפה לפניו, ואומר המקום, לפני ומביאה טיפה נוטל ההריון על הממונה ׳מלאך (מז) נדה במסכת כדאמר שמיים׳, מיראת
 לפי ראשון. זיווג שמיים. בידי זה דאין ליה׳, קאמר לא ורשע צדיק אבל עני, או עשיר טיפש, או תכם תלש, או גיבור עליה, תהא

 כקריעס לזווגם וקשה וז״ל: אחר, באופן ביאר (שם) יעקב העין שעל יעקב ובעיון זוגו. בת שאינה לפי לזווגן וקשה מעשיו, לפי שני. זיווג המזל.
 לאיש׳, אישה ׳מה׳ כי ובעצמו, בכבודו הקב״ה אלא להושיבם יתד לזווגם יכול בריה שום שאין לומר אלא ת״ו, לפניו קישוי שיש לא י״ס.

 משה ׳ויט רלד) רמז בשלח בילקו״ש (מובא במכילתא, מצינו סוף ים בקריעת גס כי סוף׳, ים ׳כקריעת שאמר וזה ויצא). וב״ר יח, (מו״ק
וכו״. נקרע סוף ׳הים הבא בד״ה ועיין וינס׳ ראה ׳הים שנאמר ובעצמו, בכבודו נגלה שהקב״ה עד לקרוע הים רצה ולא ידו׳, את

חכמה מיליואי
תיו קשין ת מזונו ע רי ק  שעשה כשם רבתי(לג): בפסיקתא איתא סוף. ים כ

 עושה הוא כן ממצרים, ישראל את לגאול נישיס כמה הקב״ה
 רצונך נחמן, בר שמואל רבי אמר (...) פיו. לתוך נותן שאדם הזו בפרושה

מן יותר קשה שהיא פיו, לתוך נותן שאדם זו פרושה של כוחה מה לידע
אביו לפני בניו את מקרב שיוסף בשעה מוצא, אתה מניין הגאולה.
 (בראשית רע׳ מכל אתי הגאל ׳המלאך במלאך, הגאולה את תלה שיברכם,

אתי׳. הרעה ׳האלקים אומר, הוא מה לפרושה כשבא אבל מת),
תיו קשין ת מזונו ע רי ק שה סוף ים כ ת זיווגו וק ע רי ק כ סוף). ים (

 הן עוסק השי״ת העולס בריאת שמיוס תז״ל שדרשו ו) (ג, בבמדב״ר ומצינו
 לרבי אחת מטרונה שאלה וגו". מושיב ׳אלקים ודל: לזיווגו, והן האדס, לפרנסת

 את אלקים ברא ימים שבששת מודים הכל לו, אמרה חלפתא, בן יוסי
ומוריד סולמות מעלה לה, אמר עושה. מהו ולכאן משישה העולם,

 (שמו״א שנאמר יעשיר, עני שהיה ופלוני יעני עשיר שהיה פלוני סולמות,
 כך אלא כן השיבה לא אומר, ברכיה רבי וגו". ומעשיר מוריש ׳ה׳ ב)

 ופלונית פלונית, ישא פלוני ואומר, זיווגיס בעולמו מזווג לה, אמר
 ביום אלף לזווג אני יכולה לו, אמרה בבתיהן. ומושיבן לפלוני, תינשא

ואלף עבדים אלף הביאה עשתה, מה לו. והלך יוסי רבי שתק אחד.
תינשא ופלונית פלונית, ישא פלוני להם, אמרה לזה. זה וזיווגן שפחות
והיכו ועמדו ביניהן, קטטה נפלה בלילה עימהן שנכנסו כיוון לפלוני.

פצוע. ידיה ודין פצוע, רישיה דין אצלה, הלכו לבוקר אלו. את אלו
 קל הזה הדבר אס לה, אמר המעשה. לו ושיפרה יוסי רבי בשביל שלחה

סת) (תהליס הה׳׳ד שוף, ים כקריעת המקום לפני קשה בעיניך, הוא
 הקב׳׳ה יחידים׳, מושיב ׳אלקיס מהו וגו". ביתה יחידים מושיב ׳אלקיס

 בבית ומושיבן אחר ממקום וזה אחד ממקום זה ומביא אותם, ודן יושב
 בעל אשוריס מבתיהם מוציאן שהוא בכושרות׳, אשיריס ׳מוציא אחד.

משוררין. זכו ואס בוכים, זוכין אינן אס בכושרות, ומזווגן כרתן
ה ש ק זי׳׳ע, הבעש׳׳ט בשס תצא): (פ׳ עה״ת בצעש״מ ומוצא זיווגו. ו

 זיווגיס כמה נאשפיס צ) (סומה לפלוני פלוני בת דכשמכריזין
יש רק בנקל, כך כל לפטרם אפשר אי צאתד) אתד (וכשנסצכיס סביך כי בחד וחד עליהם. יצא שהכרוז זיווגא האי בהדי ונשבכיס ונאחזים שקרים,

ראשי או כף בתקיעת התקשרות ע׳׳י שנפטרים יש ומהם להתחתן, שמתוועדיס ע׳׳י שנפטרים יש ומהם להתחתן, בזה זה שנדבריס ע׳׳י מהם שנפטרים
(תקצה). צתיי״מ ועי״ע וישראל, משה כדת לזה זה וישאו האמיתי זיווגו מינו את מין ימצא ואז מכולם, שנפטרים עד תנאים, או פרקים

‘הנחל ייליקוט
ן י ש תיו ק ת מזונו ע רי ק  נוסף קשר יז) ו, ר״ת צליקו״ה(או״ת ומוצא .f]1D ים כ

 אדס של מזונותיו ׳קשין וזהו ודל: סוף, יס וקריעת אדס של מזונותיו צין
 בעניין הוא אדס בני שבלב העקמימיות רוב עיקר כי שוף׳, ים כקריעת
 ואומריס פרנסתו, חסרון על בעיניו קשה אחד שכל והמזונות, הפרנסה
 זה אין באמת אבל כנ׳׳ל. ועבודה בתורה לעשוק יכולים אינם זה שמחמת

 מנהיג שהשי׳׳ת דייקא זה בדרך הולכת אחד כל של בחירתו כי כלל, תירוץ
 מליבו, העקמימיות שיסור ע׳׳י דייקא הוא התיקון ועיקר כנ׳׳ל. עימו

 ענייניו ובכל בפרנסתו לו שייטיב לו ויתחנן אליו וישוב ה׳, ישר כי ויאמין
 צד, מכל גדולה בצרה אז שהיו שוף ים קריעת בשעת שהיה כמו וכנ׳׳ל,

 שכתוב מה כי היס. לתוך וקפצו ה׳ אל וצעקו אבותס אומנות תפשו והס
 קצתם רק היה זה וכו", במצרים קברים אין ׳המבלי שאמרו תלונתם,

 ברחמים יתברך אליו וצעקו בה׳ האמינו הרבה אבל הרבה, באמת שפגמו
 היה בוודאי הנש ועיקר כיתות. כמה בהס שהיה רז׳׳ל שאמרו כמו ותחנוניס,

 רק אחריהם, הרהרו ולא ובמשה יתברך בו שהאמינו הכשירה הכת ע׳׳י
 ממש, שוף׳ ים כקריעת אדס של מזונותיו ׳קשין כן ועל ה׳. אל התחננו
 זוכין הנש שעיקר שוף, ים קריעת של הנש כמו נמשך פרנסתו שעיקר
 שערת בתוך יתברך אליו להתקרב וקופן באהבה, הכל שמקבל ע׳׳י דייקא

 בקריעת כמו להשי׳׳ת ומתחנן וצועק והבליו, הזה העולם טרדת של זועף הים
 הנצחי. לתכלית ידה על שיזכה טובה לפרנסה יזכה דייקא עי׳׳ז שוף, ים

תיו קשין  אנשי דייקו תמז): (ה, צשיש״ק ומוצא זיווגו. וקשה וכוי מזונו
 יס כקריעת אדס של מזונותיו ׳קשים רז׳׳ל שאמרו במה שלומינו

 שנקטו ו׳זיווגו׳ ׳מזונותיו׳ שבתיבת שוף׳, ים כקריעת זיווגו ו׳קשה שוף׳
 להמציא, הקשה הוא שלו וזיווגו שלו מזונותיו שדייקא להדגיש רצו רז׳׳ל,
 נחת למצוא לאדם לו קשה זה שמחמת וחשרונותיו, פגמיו רוב לשיבת וזאת

 לפי אחד כל דייקא, שלו ו׳זיווגו׳ ׳מזונותיו׳ וזהו וזיווגו. בפרנסתו והרחבה
 ונקטו ׳זיווגיס׳, וקשים ׳מזונות׳ קשים בסתם, אמרו לא כן ועל קדושתו.

וכמבואר. ו׳זיווגו׳ ׳מזונותיו׳ בדווקא

תפליה ואני

ן מי תז  ברחמיף לנו ו
 הגדולים וחסךיף הרבים

 ק;ךם פרנםותינו את
 ברוח להם, שנצטרף

 בהתר בצמצום, ולא
 בנהת באסור, ולא
 בכבוד בצער, ולא
 ןךף מתהת בבזוי, ולא

 ואל והמלאה. הךחבה
 מתנת לידי לא תצןיכנו

 לידי ולא וךם בשר
 שנזכה באפן הלואתם,

 ולעסק ךצונף לעשות
 יומם תמיד בתורתף

 ברחמיף ונזכה ולילה.
 וגדלה לתוךה הרבים

 אחד. במקום
 ועזרנו עלינו נא וחמל
 בקרשה זווגנו שיהיה
 הטוב. כךצונף גדולה
 בית עמף לכל ותעז־ר

 יוצאי ולכל ישראל
 שצריף מי לכל חלצינו
 שתזמין זווגו, למצוא

 מן לו ההגון זווגו לו
 יתהלפו ולא השמים.
 ושלום, הם הזווגים,

 העזר רק בעוונותינו.
 ישראל עמף בני לכל

 ימצא אחד שכל
 הךאוי זווגו מהרה

 באמת השמים מן לו
הנשמות שךשי כפי

ט). (ליקו״ת

(שם).ימא׳ קרע ׳ביה דגבורה, גבורה דהוא שט״ן קר״ע שם ידי על סוף). ים קריעת (קה״י,תפארת גבורה חסד הן ׳ויט׳ ׳ויביא׳ ׳ויסע׳ פסוקים דהג׳ ע״ב, שם ידי על היה סוף ים קריעת



המתרגם

 ענין הוא בשכינה ^
 והמזלות התקופות תשבונות

ם, והמולדות רי בו העי  ו
 גבורות ד׳ בשכינה שיש

 ד׳ הנקראות תקיפות,
 אתת שכל השנה, תקופות

 תודשיס. מג׳ עשויה מהם
 שולטים התודשים ובי״ב

 כנגד והם המזלות, י״ב
 וכל ישראל. שבטי י״ב

 מתקשרים התקופות ד'
 אדנ״י, השם אותיות בד׳

 התתתונה השכינה שזהו
נו התקיפה, היי  בד׳ ו
 מצד שהם שבה, התקופות
 והתקיף. התזק השמאל

 הם תקופות הד׳ ואלו
 השם אותיות י״ב בשוד

 אל״ף במילואו אדנ״י
 הי״ב וכל יו״ד. נו״ן דל״ת

 מצד קשים הם מזלות
 בא שהמזון ולפי הדין,
 לכן המזלות, י״ב מאלו
 ׳קשים המשנה תכמי אמרו

 ש׳, כקרי״ אדם של מזונותיו
 נקרע המזלות י״ב שבכת

קרעים. לי״ב הים

 לרוכב ׳שולו כתוב ״
 ה׳רוכב מיהו בערבות׳.

ת׳ בו ר ע מי ב  הם ו
 ׳ערבות׳ אלא ה׳ערבות׳.

ע זהו עי, הרקי שבי  ה
ע ו ד מ א ו א הו קר  נ

 כלול שהוא על ׳ערבות׳,
 דהיינו כאתד, ומים מאש
 ומצד (חסד) הדרום מצד

 מעורב והוא (גבורה),הצפון
 (...) אלו, צדדים משני
 הוא הזה השביעי והוא

 יתד הכלולים ומים אש
 שרקיע ומפני אתד. בשוד

 כל של הכלל הוא ׳ערבות׳
 האתרים, קצוות השישה

 המרכבה שוד הוא לכן
 תפץ והקב״ה העליונה.

 מכל יותר הרקיע בזה
 ותשוקתו הרקיעים, שאר

 אותו את לתקן תמיד
 ועל העליון. ביופי הרקיע

 לרוכב ׳שולו נאמר זה
 שתישבתו היינו בערבות׳,

 בערבות׳, ה׳רוכב לזה
 הרקיע אותו זהו זה, ומיהו

 על העומד והגנוז הטמון
 ׳רוכב שהוא התיות, גבי

ד ונאמר בערבות׳.  עו
 כתוב ולא לפניו׳, ׳ועילזו

 ׳לפניו׳, אלא ׳מלפניו׳,
 בו שיודע מי אין שהרי
 מי ׳לפניו׳, אבל כלום,
 אזי הרקיע זה לפני שנכנש

 בשמתה להיכנש צריך הוא
 מפני כלל, בעצבות ולא
 גורם הוא הרקיע שזה
 שום שם שורה שאין לכך,

 שהרי כלל, ורוגז עצבות
בשמתה. הוא הכל שם

 ידעתי נא ׳הנה כתוב ^
 קדוש אלקים איש כי

 תמיד׳, עלינו עובר הוא
 על.ית נא ׳נעשה וכתוב

ה קיר  לו ונשים קטנ
:oj טה  וכשא ושלתן מי

 שאין ואמר, (...) ומנורה׳.
 אם אלא למעלה קדושה

 כמו למטה, קדושה יש
 בתוך ׳ונקדשתי שנאמר

 וענין (...) ישראל׳. בני
 זה שבתיקון כך, הוא זה

ם שאנו  ובשדר מתקני
שדרים שאנו  לפניו מ

ותשבתות בשירות יתברך

צזנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
ע סוף הים ם ליייג נקר  ומנאר הולך עפה שבטים. ג”י כנגד קרעי

 זוכה כן כפפילפו שגורס הזיווג ע״י וכיצד כקי״ס/ זיווגו ׳קשה מדוע
 מזלו׳. כפ נפפלפו מעורר שנט ׳וכל ככפי׳ וכו׳ למטה מאיר והמזל לזיווגו,

 על ידך ׳נטה משה, למשה, הקנ״ה לו אמר כפדר״א(מא): איפא
 ידו את משה ונטה ונקעהו', הים

 של פניו המיס וראו הים, על
 לתהומות, וירדו ותלו ורגזו הקנ״ה
 מיס ׳ראוך עז) (פהליס שנאמר
 כיוס אומר, אליעזר רני יתילו'.
 נו המיס׳, ׳יקוו הקנ״ה שאמר

 שניס ונעשו המיס נקפאו ניוס
 עשר שניס כנגד תלקיס עשר

 שניל נין מים תומות ועשו שנטים,
 איפא ע״א) נט כא, (פיקון וכפיקו״ז אלו. את אלו רואי[ והיו לשניל

 ארנע ועינורין, ומולדין ומזלין תקופין תשנון איהי ׳שנינתא עוד:
 ונהון ירתין. תלת מקופה ולכל מקופות, ארנע דאמקריאו מקופן,

 וכולא דישראל. שנטין עשר מרין לקנל ואינון מזלות, עשר מרי
 נארנע מקיפא, ממאה שכינמא איהי אדנ״י, שמא נהאי אמקשר
 דל״מ אל״ף ואינון מקיף. מזק דשמאלא מסטרא דאינון מקופין,

 ונגין דדין, מסטרא קשין מזלות עשר מרין וכולהו יו״ד. נו״ן
 מזונותיו ׳קשין ממנימין מארי אמרו מינייהו, אמיא קא דמזונא

 קרעין. עשר למרין נהון דאמקרע סוף׳, ים כקריעת אדם של
 יש שנט שכל דישיאל. שנטין עשי שרץ לקנל מדנש(שס): המפוק ופירש

 ארנעה כנגד הס מקופות והארנע מזלות, מהי״נ אמד מזל לו
 ׳דינא כי הדין, מצד מקיפה סקיסא. שסאה שפינשא השנטיס. דגלי

 הגנורה מצד שקין. שזק דשמאלא משטרא דאיגון דינ״א׳. דמלכומא
 מצד הם התקופות כי ומקיפה, מזקה שהיא המלכות של שנשמאל

 שהוא אדנ״י נשם מושרשים שהם לפי לזין. מששרא קשין הדין.
היה סוף יס קריעת כי נקי״ש. אדם של מזונושיו קשין דין. נתינת

כנגד קרעים, לי״ב נקרע סוף הים כי
ב ״ ם י י ט ב נט דף כא תיקון עי׳ מכ, פ׳ ר״א (פרקי ש

 זיווגא גורמים כתפילתם ישראל וכני ע״א).
 שש) (פהליס שכתוב כמו ושכינתיה, דקב״ה

 ערבות קב״ה, דא רוכב ערבות, לרוכב סלו
הגוונין. כל בה שנתערב שכינתיה, דא

ם ישראל ובני ת ל פי ת ושכינתיה. דקכייה זיווגא גורמים כ
נסמוך, לעיל הנזכר כוכב׳ ׳דרך עס זה עניין קישר (קינ) ונליקו״מ

 ׳אין ׳וקס׳, מישראל׳. שנט וקס מיעקנ כוכנ ׳דרך וזהו וז״ל:
 להעלות שצריך מישראל׳, ׳שנט והיינו מפילה׳, אלא עמידה

 ׳דרך והיינו שנטו, לשער תפילתו
 נעשה ונזה כנ״ל, מיעקנ׳ כוכנ
 נתינות הוא ו׳דרך׳ למעלה, זיווג

 נשר כל השתית ׳כי מלשון זיווג,
ו). (נראשיפ דרכו׳ את

 וקישר ושכינתיה. דקכ״ה זיווגא

 זה עניין (ט) האיפניס נירפ
 הארפ גני ג׳ נאופ לקמן המונא עס

 אור כשמאיר וז״ל: נפפילה, האמפ
 המפילה אל האמת, עצם שהוא השי״ת אור נתי׳ שהוא האמת
 ושכינתיה. קונ״ה ייתוד ג״כ נעצמו זה מלכות, אמונה נתי׳ שהיא

ה י ת נ י כ ערב ש ת ה שנ  גני <מנ) נליקו״מ ואיפא הגוונץ. כל כ

 (פינפס הקדוש נזהר כמונ וז״ל: שנשכינה, הגוונין

 והס האנות הס דקשת גוונין ומלת השכינה, היא הקשת רטס,
 ׳וראיתיה אזי דנהירין, נלנושין ממלנשת וכשהיא דשכינמא, לנושין

 על שכעס למלך משל ■:וככה׳. המלך ׳ותמת אזי עולס׳, נרית לזכר
 ננו. על מרתס אזי דנהירין נלנושין המלכה רואה וכשהמלך ננו,

 מפתת׳, שפמי ׳אדנ״י כמ״ש השכינה, היא המפילה ואותיות
 ׳נמרני שפירש״י כמו קשת, ונקרא אדנ״י שס הוא שהדינור
 שיש דקשת, גוונין מלת הס הנגינה וקול מפילה, לשון ונקשתי׳

 שלושה הס שהאנות אנות, שלושה שהס רות, מיס, אש, נקול
 שמנגן מי נמצא, וכו״. לזכר ׳וראיתיה שנהם דנהירין, גוונין

 אזי גדול, וננהירות נזכות הס הנגינה וקול המפילה, אותיות
 וקודשא דנהירין, נלנושין האותיות, היינו השכינה את מלניש

שככה׳. המלך ׳ותמת אזי אומה, רואה הוא נריך
הי"נ נמוכס שיענרו קיעין. עשי לפרץ נהו! דאפקרע הדין. מצד

זרה; ענודה עונדי והללו זרה ענודה עונדי ׳הללו שאמרו גדול, היה שהקטרוג מממת הגה לעצמו. נשניל הלך שנט כל כי שנטיס,
לשון נקט לכן מלמא׳, מליא ׳נעמיקא ע״א) מס נשלפ, (זהר נאמר זה שעל המקטרגים, את עליון נכת לקרוע הקנ״ה צריך היה לכן

ותימוך. כריתה לשון שהוא לגזרים; סוף יס ׳לגוזר הכמונ נקט נמהליס וכן ׳קריעה;
ו ל  שירו ה): (סח׳ נפהליס וזלשה״כ ו׳ערנופ׳, ׳רוכנ׳ ננפי׳ ושכינפיה קונ״ה ייהוד נעשה ידה שעל ושנח, פפילה לשון ׳סילו׳ המלה ערבות. לרוכב ס

הנקראיס השמיים על הרוכנ לה׳ רוממו קלו. המצו״ד(שס): ופירש לפניו: ועלזו שמו |,יה נעךטח לרכנ סלו 'שמו
דע״י נהמשך שס ומנואר כלל, נודע דלא עפיקין כל על עפיקא על ומרמז מאוד, נעלה נערנוה׳ ׳רוכנ דענין ע״א) קסה (פרומה, נזהר ואיפא ׳ערנות׳.

 רקיעא דא ׳ערנות׳ אלא ׳ערנות׳. אינון ומאן נערנות׳ ׳רוכנ מאן נערנות׳. לרוכנ ׳סולו "כמינ וז״ל: הגדול, שמו משפלס ישראל ופפלה ענודה
)סטרין, ממרין מעורנ ואיהו דצפון, ומסטרא דדרוס מסטרא כמדא, ומיא מאשא כליל דאיהו על ׳ערנות; אמקרי אמאי שניעאה, .. .) 

 עילאה. דרמיכא רזא איהו אמרנין, שית דכולהו כללא רזא איהו ד׳ערנות׳ ונגין מדא. נרזא כמדא כליל ומיס אש איהו שניעאה ואיהו
 'סולו דא ועל עילאה. נשפירו רקיעא לההוא לאמקנא מדיר ומיאונמיה רקיעין, מכולהו ימיר רקיע נהאי אמרעי הוא נריך וקודשא

 ׳ועילזו נערנות׳. ׳רוכנ דאיהו תיוומא, גני על דקיימא וגניז טמיר רקיע ההוא איהו, ומאן נערנות׳, ד׳רוכנ לההוא נערנות׳, לרוכנ
 למיעל אצטריך רקיע דהאי לקמיה דעייל מאן ׳לפניו׳, אנל כלוס, ניה דינדע מאן לית דהא ׳לפניו׳, אלא כמינ, לא ׳מלפניו׳ לפניו׳,
 מדנש המפוק ופירש נמדוה. איהו כולא ממן דהא כלל, ורוגזא עצינו שריא לא דממן גרים, רקיעא דהאי נגין כלל, נעצינו ולא נמדוה

 דיפיכא יזא המסד. שהוא שניעאה רקיעא אומו מכניס לכן המסד, ידי על הוא פרצופו תיקון שעיקר ז״א, דהיינו שניעאה. יקיעא (שס):
 פיוופא. גני פל לו. שנותן המומין ידי על עילאס. נשפייו יקיעא לסהוא לאפקנא עליו. רוכנת היא כי לנינה, העליונה המרכנה סוד פילאס.

התכמה. שהיא מהנינה, ולמעלה מלפני משמע היה שאז נפיג. לא מלפניו דז״א. תגמ״ס שהם

חכמה מילואי
שראל ובני ם י ת ל פי ת א גורנזים כ ה זיווג קכ״ ה. ד תי שכינ  כדמציגו ו

 איש כי ידעפי נא ׳הנה ל) (מל"נ ®כפינ ע״א): קלג (יויומה, נזהר
 ליה (...) וגו". קטנה קיר עלוה נא ׳נעשה וכפינ וגו", עוכר הוא קדוש אלקיס
 נני נפוך ׳ונקדשפי אמר דאה כמה לפפא, קדושא איה אי אלא לעילא קדושה
ונצלופא, ופושנפן נשירין דילן ונסידורא מפקנין דאנן דא נפיקונא (...)ישראל׳.

 אלין ארנע ומנורה; וכסא ושלפן ׳מיטה דיליה. לנייפא לגניה מפקנין אנן
 עילאה עלמא לגני מפפקנן אלין פיקונין נכל ואיהי אינון, נשכינפא כולהו

׳מיטה׳. הא דיליה, ונפיקונא דערניפ דצלופא נסידורא מסדרין. דאנן נסידורא
 הא ופושנפן, שירין ואינון כצפרא, מסדרין דאנן ועלוון קורננין דאינון כסימרא
 כההוא שמע, דקריאפ וכפיקונא דמיושכ דצלופא סידורא וכההוא ׳שולפן׳.
 ונאינון דמעומד דצלופא סידורא כההוא ׳כסא׳. הא מפקנין, דאנן ייפודא

 נר איהו זכאה ׳מנורה׳. הא מסדלין, דאנן וכרכאן קדושה, ופוספפ קדושאן
׳עליפ האי ולאפקנא יומא נכל מאריה לגני לאשלמא נרעופיה, שווי דדא נש

דאלין נגין דאפי. נעלמא איהו וזכאה עלמא נהאי איהו זכאה יומא, נכל אושפיזיה יהא הוא נריך קודשא ודאי כדין פיקונין, נהני מאריה לגני קטנה׳ קיר
יומא. נכל קדישא דעמא ידא על נפזווהא, נפדווהא, נשפירהא, אפפקנפ אלין פיקונין נארנע נעלה, לגני לאפפקנא דשכינפא פיקוני אינון ארנע

ה, ל פי ס נ אנו אזי ו
 היינו מסדרים. שאנו ההפלה סדר ידי על העליון העולם לגני נהקנס היא הללו סיקונים ונכל השכינה, היקוני נסוד הם הארנעה אלו שכל ומנורה', וכסא ושלפן ׳מימה ענין הוא זה וסיקון למנוההו. לו מסקניס
 של הסידור ונאוסו ה׳שולסן׳. היקון נסוד שזהו שננוקר, והסשנסוס השירוה ונאלו ננוקר, מסדרים שאנו והעולוס קרננוס אוסס של ונסידור ה׳מיטה׳. סיקון נסוד שזהו שלו, ונהיקון ערניה הפילה של נסידור
 היקון נסוד שזהו נה, מסדרים שאנו וננרכוה הקדושה, והוספה הקדושוס ונאלו העמידה הפילה של הסידור ונאוסו ה׳כסא'. סיקון נסוד שזהו מסקנים, שאנו הזה נייהוד שמע, הקריאה ונסיקון מיושנ הפילה

ואשריו הזה נעולה אשריו יום, נכל אורהו יהיה שהקנ״ה הוא ודאי שאזי ההיקוניס, נאלו קמנה' קיר ׳עליה אוהה אה לקונו ולהקן יום ננל קונו היקוני אס להשלים לנו, רצון על זאס שקם האדם אשרי ה׳מנורה'.
יום. נכל אוסה המסקנים הקדוש העם ידי על ונמראיסה, ונשמססה, ניופיה, מססקנס היא אלו סיקונים שנארנעס לנעלה, להססקן השכינה סיקוני עניני הם הארנעה שאלו משום הנא. נעולם

‘הנחל יליקוט
א נ ו ו י ה. דקבייה ז תי שכינ  כלליות כינו רז״ל (הקדמה): בסיפו״מ ואיתא ו

 ׳כי וכלה, חתן של חימר שס5 בשורשן העולמות והתחברות
 האדם את אלקיס ׳ויברא א) (בראשית כמ״ש האדם/ את עשה אלקיס בצלם

 שאומרים וכמו אותם/ ברא ונקבה זכר אותו ברא אלקיס בצלם בצלמו
 לו והתקין תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את ברא ׳אשר נישואין בברכת
 ממעל אלקיס חלק הס והאשה האיש האדם כי וכו׳/ עד עדי בניין ממנו
 ביניהם, שרויה שכינה זוכין ואס הוא, ברוך הוי״ה השס כלול ובהם ממש,

 וכבר כל. לעין ומבוארים פשוטים דברים הוא זה וכל ה׳, ובה י׳ בו יש כי
 לאביהם ישראל התקרבות לכנות כאלה בלשונות הקדמונים כל השתמשו
 מרמז העליון בשורשה עבודתינו כל כי וכלה, חתן חיבור בשס שבשמיים

 הוא בריך קודשא ייחוד בחינת שהיא העליונים, וכלה חתן לחיבור
מזה. מלאים האריז״ל וכתבי הקדוש הזהר שפרי כל כאשר ושכינתיה,

ערכים
וכינויים

 דקובייה זיווגא
ושכינתיה

שה, זיווג  הוא דקדו
 ואל לצדיקים התקשרות

מג). (ליקו׳׳מהשי״ת ואל התורה

 בהתחברות הם כשהיראים
 גורמים עי״ז הצדיק, עם

 הוא בריך קודשא בין זיווג
 ואין בפנים, פנים ושכינתיה

 המידות (ספר אחריו ירידה

קס). צדיק

 כמעט זיווג שנאמר מה כל
 זה הוא זיווג המקומות, בכל

 עם חםדים הה׳ שיתחברו
 כל ואז למחקם, הגבורות

 הליקוטים (ספר בשלום העולם

לו). תהלים

 תפארת של הייחוד מעצם
 םוד קוראים שאנו ומלכות,

 (של׳׳ההנשמות נתהוו הזיווג,

ד). ישראל בית אדם, תולדות

 דבר הוא הזיווג עניין
 ועיקר כלל נמצא שלא פלא,
 ע״י לא אם העליון זיווג

חתונים מעשה  מיום הת
 העת ועד העולם שנברא
 לא אם יימצא ולא הזאת,

 מעשיהם את ישראל בהטיבם
 הגאולה בםוד ודרכיהם,

 ויתוםף ויתחדש תחזור שאז
 וגם ונפלא, גדול שיעור

 עושין כשאנו הזה גלות בעת
 םעד נעשה הראויה, עבודה

 וזהו מזעיר, מעט בזה וםמך
 במצוותינו כוונתינו טעם

 שם יתייחדו ואז כנודע,
 (חסד קצת ייחוד הםפירות

).1 נהר א, מעין לאברהם

 ושכינתיה, דקוב״ה זיווגא
 אלקות נקרא ׳קוב״ה׳ ר״ל

ם ל ע ם, הנ י א ו ר ב ה  מ
ת הוא ו׳שכינתיה׳  אלקו

 (בעש׳׳ט בתחתונים השוכן

בראשית). פ׳ עה״ת

 לצורך א׳ זיווגים, מיני ג׳ יש
 והב׳ ההכרחי, העולם קיום

 מזון, וריבוי שפע לתוםפות
 ׳כמער ממש וייחוד זיווג והג׳
 נשמות להוליד וליות׳, איש

 עטרות. ולהנחיל חדשים
 זיווגים שלושה שעל ואחשוב

 שלושה ׳על רז״ל אמרו אלו
 על עומד, העולם דברים

 ועל העבודה, ועל התורה,
 ׳עבודה׳ חםדים׳. גמילות

 העולם, קיום צורך הוא
 הקרבנות שעל רז״ל כמ״ש

 ו׳אלמלא העולם, נתקיים
 שמיים נתקיימו לא מעמדות

ארז׳, ם׳ ׳גמילות ו  חםדי
 שפע לצורך הב׳ הזיווג היא

 באתערותא כי המזון, וריבוי
 גומל לדל שמשפיע דלתתא

 שישפיע למעלה גורם חםד
 חםדו, במידת ית״ש הוא

 יבירך הוא עין ׳טוב כמ״ש
 שע״י לדל׳, מלחמו נתן כי

 שפע עליו גורם לדל נתינתו
 ׳יש וכעניין מלמעלה, וברכה
 ׳תורה׳ עוד׳, ונוםף מפזר
 ייחוד השלישי, הזיווג גורם
 והריעים, הדודים לייחד ממש

 (ויקרא הזוה״ק מדברי כנודע

 קמי כנם״י קיימי ׳לא כב.)
 ועוד באורייתא׳, אלא מלכא

 המורים כאלה, רבים מאמרים
 העליון הייחוד שעיקר זה על
 התורה לימוד ע״י גורמים אנו

זיווג). (קה׳׳י,

 / ערבות
ערבות רוכב

 חיות כי לדעת אתה צריך
 השביעי ברקיע הם הקודש

 הזכירו וכן ערבות, שהוא
השביעי. הוא ערבות כי חז״ל

 אמרו הקבלה מחכמי וקצת
 רקיע מערבות למעלה יש כי

 ושם ׳מעון׳, ששמו שמיני
 אומרים אנו ולכך שמחה, נהרי

ולמעלה במעונו׳, ׳שהשמחה
 ׳ם'לו ע״ה דוד שאמר והוא ג״כ. ערבות הנקרא מכון, ששמו התשיעי הוא השכינה שעליו הכבוד וכםא ראשיהם, על נטוי מעון ששמו והרקיע ערבות, ששמו שביעי רקיע באותו הם הקודש חיות והנה ערבות. נקראים והתשיעי והשמיני השביעי יחדיו ושלושתם ׳מכון׳, ששמו תשיעי רקיע ממנו
 הנה א). א, קהלת (אלשיךלרקיע מרקיע משתלשל ערבות שמקבל וממה בעצם, לה הםמוכה הקדירה המחממת הכירה כמשל ית׳, מאיתו ושפע הבל ומקבל העליון, רקיע הוא בערבות, רוכב ית׳ הוא יח). כה, שמות בחיי (רבינועולמים׳ לשבתך ׳מכון ח) (מל׳׳אוכתיב שמו׳, בןה בערבות לרכב

כו). לג, דברים (אלשיךהםום מםוג הרוכב אין וגם התלבשות, יהיה שלא םום, על כרוכב כ״א בעולם כמתלבש אינו ועדיין המלאכים. עולם הוא בשחקים, רוכב הוא לגאוותו המתייחםת יתירה בהדרגה אך םום, על כרוכב שכינה מציאות שם שמשרה ית׳, הוא רוכב הגלגלים, עולם הוא בשמיים



ערכים
וכינויים

התפלה נוסהאות
 בימי ישראל שגלו כיוון

 נתערבו הרשע, נבוכדנצר
 האומות, ושאר ויוון בפרס
 בארצות בנים להם ונולדו

ם, אותן הגויי ם ו  הבני
 והיתה שפתם, נתבלבלו

 מעורבת ואחד אחד כל שפת
 שהיה וכיוון הרבה, מלשונות

 כל לדבר יכול אינו נזדבר,
 אלא אחת בלשון צורכו

 ׳ובניהם שנאמר בשיבוש,
 וגו׳ אשדודית נזרבר חצי

 יהודית לדבר מכירים ואינם
 זה ומפני ועם׳, עם וכלשון
 מתפלל, מהן אחד כשהיה
 חפציו לשאול לשונו תקצר

 הקב״ה שבח להגיד או
 שיערבו עד הקודש, בלשון
 וכיוון אחרות. לשונות עימה

 כך, דינו ובית עזרא שראה
 שמונה להם ותיקנו עמדו

 הסדר, על ברכות עשרה
 לה׳, שבח ראשונות שלוש

ת ושלוש  הודיה, אחרונו
 שאלת בהן יש ואמצעיות

 אבות כמו שהן הדברים כל
 ולצרכי ואיש איש חפצי לכל

 שיהיו כדי כולן, הציבור
 וילמדו הכל בפי ערוכות

 אלו תפילת ותהיה אותן,
 שלימה תפילה העילגים
 הצחה הלשון בעלי כתפילת

ד). א, ונש״כ תפילה החזקה (יד

 בשורשי שנהגו המנהגים
 ממנהג לשנות אין התפילה
 שערים י״ב כי מקומו,

 שבטים, י״ב נגד בשמיים
 ומנהג שער לו יש שבט וכל
סח). או״ח אברהם (מגן

 במקדש, היה שערים יייב
 מיוחד, שער לו היה שבט כל

 שאינו מי שכל י״ג שער ויש
 לשם, נכנס היה שבטו מכיר

 כל כולל הי״ג ששער לפי
 י״ג שער וסוד שערים, הי״ב

 כל שכולל לוי לשבט נמסר
 שינוי יש וע״כ שבטים, י״ב

 שכל בתפילות, נוסחאות
 כפי אחר נוסח לו יש שבט

 האריז״ל והרב שלו, השער
 שער נגד התפילה נוסח סידר

 השערים, כל שכולל י״ג
 מכיר שאינו מי כל וע״כ

 הלז, בנוסח יתפלל שבטו
 גבורות, הן שערים בחי׳ וכל

 כל שכולל הי״ג שער וע״כ
 לוי, לשבט מסור הגבורות

 הגבורות כל כולל ג״כ שהוא
שערים). י״ב (קה״י,

חלו

קי’  ו׳חוקה׳ יסוד, הוא הו
ב). צדק (שערימלכות סוד

ק  וגדר גבול לשון הו
א). יז, בראשית (רקאנאטי

א  טעמו שאין הסגולה הו
כה). טו, שמות בחיי (רבינונודע

 גדול עניין הוא חוק דבר כל
 לה׳, הנסתרות הוא כי למאוד,

 עם ה׳ ברית נכרת ממש וע״ז
ה). ח״א דבש (יערותישראל

ק  שנחקק חקיקה, ל׳ הו
לב). מכתב הארץ (פריבפנימיות

ק ל נקרא בתורה הנסתר ה
משפטים). פ׳ (תוי״יחוק

ק  ולשון צמצום לשון הו
חוק). (קה״י,מזוני

 ק׳טרין, ח׳מש ר״ת היק
 חיה נשמה רוח נפש היינו

יחידה(שם).

ק  לו שאין הדבר הוא הו
 לבדו המחוקק ורק טעם,
 (מלבי״ם דבר של טעמו יודע

יא). כז, במדבר

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלצח

ן  עוזר כך היינו מז): (הפילה המנוארוה געצוה וניאר לזווגו. זוכה כ
כנגדו. יהיה לא שזיווגו יפנרך ה׳ לו

ן י א  'אין י): ד, שלוהין (חו"מ נליקו״ה ונהג תפלה. אלא עמידה ו
המקום, עיקר העמידה, עיקר כי'^ס מפילה', אלא עמידה

 ממממ למפילמו', מקום 'הקונע נחי'
 של למקומו מפקשרין המפילה שע״י

 העמידה עיקר ששם עולם,
 נליקו״ה מונא וכן מקום. והקניעוח

 העמידה עיקר ד): ג, אונאה (חו״מ
 מפילה, נחינמ היא כעולם והשמיכה

 'אין ננחינמ הכל, עומד שעליה
מ מפילה', אלא עמידה  וננחינ

ע'מדמ'. לעולם 'והארץ

 זוכה כן כתפלתו, שגורם הזווג ולפי
 לפיכך נוסחאות, י״ב הם והתפלה לזווגו.
 וגם י״כ. שהם סוף ים כקריעת הזווג

 שבשמים לאביהם מפרנסים ישראל
 ליעקב ויעמידה קה) (שס כמ״ש בתפלתם,

 עז (ניצה הוא ימזונא לישנא וחק להק,
ע׳׳כ). ו (כרכות תפלה אלא עמידה ואין ע״א).

סים ישראל ם מפרנ ה אבי ם ל שמי ם. שג ת פל ת  הולו עפה ב

 שמפרנס ע׳׳י וכיצד כקי״ס/ מזונותיו ׳קשין מדוע ומכאר
 (א, זומא כשה״ש איתא פרנסתו. לו נותנין כן כתפילתו, שכשמייס לאכיו

 אמם לישראל, אומר הקנ״ה רעימי'. יפה 'הנך הקרננוה: גני טו)
 קרנני 'אח שנאמר אומי, מפרנסים

 לפניו יש יכול כח). (נמדנר לחמי'
'לאשי', לומר מלמוד ושמיים, אכילה

 למה כן אס נומנים. אמם לאישים
 שאמם אע״פ אלא 'לחמי', נאמר

 עליכם אני מעלה לאישים, נומנים
 ואימא לאניהם. המפרנסים ככנים

 גס הוא שכן ע״א) רכו (פינפס, נזהר
למשאל חזי לא יפרנסה וז״ל; נמשלה,

המתרגם

 על לבקש ראוי אין '
סה  לאחר אלא הפרנ
 פרנסת שהיא התפילה

 ראוי כך שהרי קונו,
 בתחילה יאכל שהמלך
 עבדיו, יאכלו ואח״כ

 לגני ׳באתי שכתוב שזהו
 יערי אכלתי כלה, אחותי

 ייני שתיתי דבשי עס
 כך ואחר חלבי', עס

רעים׳. ׳איכלו נאמר

 ענין נלמד מהיכן
 של לשון הוא ש׳חוק׳ זה

נמקו״ח). (המשך מזונות

דמאריה, ופרנסה צלומא כמר אלא
 עם ייני שמימי דכשי עם יערי אכלמי כלה, אחומי לגני 'כאחי ה) (שה״ש דכמיכ הוא הדא עכדוי, ייכלון ולכפר כקדמימא ייכול מלכא
ה רעים'• 'איכלו לכמר מלכי', ד י מ ע י עקב ו נמפילמס', שנשמייס לאניהס מפרנסים 'ישראל עניין את זה פס׳ נהןך מנאר רנינו להק. לי

 מ-יא): (קה, נמהלים וזלשה״כ פרנסמס. נשפעמ כן להתפלל, עומדיס שישראל כפי הרי ופרנסה. מזון לשון ׳לפק' ננ״י, הס ׳ליעקנ' הפילה, לשון 'ויעמידה'

 אמן לף לאמר עולש: כריס לישראל למק ל!עקכ ויעמידה לינזחק: וישכועמו אכרהש אש כרש אשר דור: לאלף צוה דכר כריסו לעולה זכר
קכוע. לחוק ליעקכ העמידה ההיא הכריח ויעמידה. הפשט: ע״ד המצו״ד(שס) ופירש נחלמכש: מכל כנען ארץ אמ

ק ח שנא ו טז כדאימא הוא. דמזונא לי צה( מראש לו קצוכים אדם של מזונותיו כל חוזאה, דרכנאי אחוש מחליפא רכ מני ע״א): כני
 ואם לו פוחמין פיחת שאס מורה, למלמוד כניו והוצאת טוכ יום והוצאת שכמות מהוצאת חוץ הכיפורים, יום ועד השנה

אומר הווי כו, ממכסה שהחודש חג איזהו חגנו', ליום ככשה שופר כחדש ׳פקעו קראה, מאי אכהו, רכי אמר לו. מושיפין הוסיף
את ׳ואכלו דכמיכ הוא, דמזוני לישנא ׳חוק׳ דהאי משמע ייימאי יעקכ׳. לאלקי משפט הוא לישראל חוק ׳כי וכמיכ השנה, ראש זה

 השנה. כראש מזונות שקוצכין קראה. מאי ופירש״י(שס): חוקי׳. לחם ׳הטריפני מהכא אמר, זוטרא מר פרעה׳. להם נמן אשר מוקש
סופר(שס): הממס וניאר מערכ. ליושכי וערכית מזרח ליושכי שמרית אלא אדש, לכל נראית שאינה כו, ממכסה שהלכנה מ. ממנשה שהסויש

מילמא, מליא כזכומא דלא טעם, כלי כחוק הס שהמזונות משוס דמזוני, לישני מק', 'כי פירוש יעקנ. לאלשי משפנו הוא לישראל שק ני
דכר. של טעמו על לעמוד יכול אדם ואין כחוק, הוה כן על לו, וטוכ רשע ויש

מידה ואין  כעזרו, אכרהם אלקי לתפילתו מקום הקוכע כל שונא, רכ אמר מלכו רכי אמר ע״נ): (ו ננרכומ כדאימא תפלה. אלא ע
 אכרהם ׳וישכם דכמיכ מקום, דקכע לן מנא אכינו ואכרהם אכינו. אכרהס של מתלמידיו משיד אי עניו אי לו, אומרים וכשמת

 נו׳. מקוש סקונע נל (שס): המהרש״א 3וכמ ויפלל׳. פינחס ׳ויעמד שנאמר מפילה, אלא ׳עמידה׳ ואין שש', עמד אשר המקוש אל ככקר
להחכיש הרוצה ׳כל כה) (נ״נ שאמרו כמו והרוח, המקוש אומו כפי אלקי וכוח שפע מקכל הוא מפילמו מקוש המשגה דכל מכואר

האמיתי. האחד לשם אלקיש כוחוח מייחד הוא תינוי, כלי למפילמו אחד מקוש לו הקוכע אכל יצפין; להעשיר ידריש,

הנהל ילקופז
ן י א ה ו ד מי א ע  כשזוכין ד): ג, אונאה (חו״מ בליקו״ה וכתב תפלה. אל

 שתמיד בדעתו ואמיץ תזק שהאדם היינו לעיל, כמבואר לתפילה
 ׳ואני בבתי׳ שיהיה, איך יהיה באמת לעבודתו שיקרבהו להשי״ת יתפלל
 עוד ולהטעותו להונות היצה״ר יוכל לא בוודאי אזי וכנ״ל, א!חל׳ תמיד
 ליבו את ומאמץ שמתזק זמן כל שיהיה, איך יהיה כי (...) אופן, בשום

 שהוא, ממקום להשי״ת כפיו ופורש אליו, שישיבהו להשי״ת עדיין להתפלל
 עניינו לפי אתד כל בקלקולו, הרבה ושנים ימים עליו שעוברים אע״פ

 ותקוה סמיכה לו יש עדיין שנתפס, במה נתפס אס אפילו בו, שנתפס
 מעמד׳, ואין מצולה בה׳יון אפילו ובקשות ותתנוניס תפילה ע״י ומעמד

 מטיט ^און’ מבור ויעלני שועתי, וישמע אלי ויט ה׳ אל קויתי ׳קוה כמ״ש
 תמיד להשי״ת ששיוועתי שע״י וכו״, אנןרי כונן רגלי סלע על ויקס היון

 שעליתי היון׳, מטיט שאון מבור ׳ויעלני זכיתי עי״ז קיווי, אתר בקיווי
 שם אשר היון׳, ו׳טיט שאון׳ ׳בור שנקראים מאוד ומטונפים רעים ממקומות

 ביון ׳טבעתי כמ״ש שס, לטבוע יכולים ות״ו לשס כשנופליס מעמד שוס אין
 העולם. מן ונטרדו שם נטבעו אדם בני כמה ובאמת מעמד׳, ואין מצולה

 עי״ז תמיד, להשי״ת ושיוועתי קיווי, אתר בקיווי להשי״ת שקיוויתי אנכי אבל
 כי אנןרי׳. כונן רגלי סלע על ׳ויקס כנ״ל, היוון מטיט שאון מבור העלני
 תפילה ע״י כי להשי״ת, תפילה על הוא והסמיכה והעמידה התקומה עיקר

מעמד. שוס שם שאין במקום אפילו לעמוד יכולין להשי״ת וזעקה ושוועה
 לעלות ראוי ואינו ונפסק, הגוף מעלת כות תש ולמעלה וממנו הגוף מעלת

 נשמה׳. בלא כגוף כוונה בלא ׳תפילה כאמרס נשמתם, היא והמצוה התפילה כוונת כי המצוות, אל הדין וכן והרותניות, הכוונה שהוא התפילה נשמת אלא
ד ן1ו ד ל פ ם ת ת. יייב ה או ח ס  והשיב שבתפילה, הנוסתאות משנים מה מפני לי שיאמר נ״י, ורבי מורי אבי את שאלתי הקודש): אלימלך(אגרת בנועם ומובא נו

 לכל ראש ג״כ שהוא ז״ל, הרמ״א בא ואת״כ הנוסתאות, אלו מביא ז״ל הוא הפוסקים, לכל ראש שהוא ז״ל יוסף הבית הלא כך, לי
 נוסתא לנו והעמיד בו, להשתמש כדאי העולם ואין גדול אור שהוא זו בנוסתא וראה ישראל, כללות בפני מכונס על התיקונים כל ותיקר איזן הפוסקים,
 ז״ל כוונתו היתה לא וודאי השערה כתוט עצמם על ומדקדקים מצואתס רתצו אשר הצדיקים לפני אבל כערכנו, נפש לכל השוה דבר שהוא אשכנזית,

 ולא נ״י, אאמ״ו מפי פסוק על פירוש אשד פעס ושמעתי (...) תייס. אלקיס דברי ואלו ואלו יוסף, הבית שכתב זו נוסתא מלהתפלל אותם לבטל עליהם
 עמך כשתשכת כך, הוא והפירוש אביך׳. ובית עמך ׳ושכתי כתיב ומקודם יפייך׳, המלך ׳ויתאו דכתיב ספר, איזה בשס או זאת אמר מדיליה אס ידעתי

ובפרט בפוסקים כמבואר הכל לקיים השערה כתוט עצמו על וידקדק יופייך. את עולם, של מלכו המלך׳, ׳ויתאו אז את, מי וגאוותך ויתוסך אביך ובית
להתאפק יכול יהיה ולא טעס בה יטעום ובוודאי ז״ל, הב״י של זו נוסתא יתפלל את״כ עדן, בגן תייס עודנה אשר מוסר ובספרי או״ת, ערוך בשולתן

ם ישלאל הכל• ויסבול יתוש, לא עמו, מתקוטטים שיהיו אף זו נוסתא מלהתפלל סי ם מפרנ ה בי א ם. ל שמי  אחרי): (פ׳ אפרים מחנה בדגל ומובא שב
 לאביהם מפרנסין ׳ישראל דאיתא דרך על רמז, בדרך בזה לפרש יש ה״. אני בהס ותי האדם אתס יעשה אשר משפטי ואת חקתי את ׳ושמרתם

הוא ברוך להשס ותיות ועוז כות נותנין בזה יתברך מצוותיו בעשיית לומר רצה תיות, היינו ופרנסה לאלקיס׳, עז ׳תנו ם) (תהליס דרך על שבשמיים׳,
צריך יוס שבכל ידוע ויחי): (פ׳ שס מובא ועוד והבן. לה׳, ותיות ועוז כות שיתנו היינו ה״, אני בהס ותי וגו׳ חקתי את ׳ושמרתם שמרמז וזהו כביכול,
 עמך על הישועה ׳לה׳ ג) (תהליס כן גס וזהו שבשמיים׳, לאביהם מפרנסין ׳ישראל וזהו כביכול. להשכינה פרנסה ממשיך ועי״ז פרנסה, על להתפלל
 ישראל. של לנשמתן בא ומשם בקוב״ה, לעילא נתמלא בתתילה בוודאי כי הישועה׳, ׳לה׳ נמשך מזה ׳ברכתך׳, שפע עמך׳ כש׳על היינו סלה׳, ברכתך
ה ואין ד מי א ע  כי יותר, לילך אין ומשם דאצילות, באצילות דבוק הוא שס י״ת, לתפילת האדם מגיע כאשר נצבים): (פ׳ ישראל באוהב ומובא תפלה. אל

 כבן אליו מתתנן והוא אותו, ומקיף לבדו יתברך לפניו עומד הוא איך אמיתית דביקות במתשבתו דבוק ולהיות בשכלו לצייר האדם שצריך כיוון
רבו. לפני עומד האדם שס כי העמידה׳, ׳תפילת י״ת תפילת נקראת ולכך הליכה, יצוייר לא ושס דליבא, מעומקא בקשתו ומסדר אביו לפני המתגעגע

חכמה מיליואי
ג ולפי תו שגורם הזוו ל פ ת  בהיות ה): לא, (שער בפרד״ר וכתב וכוי. ב

בלא כמעשה התפילה נמצאת הלב, כוונת בלא מתפלל האדם
התתתון מג״ע לעלות יכולת לה אין לעלות תרצה כאשר ולכן מתשבה,
 לפשוט צריך ולמעלה ומשם שס, הוא המעשה שאפיסת מפני ולמעלה,

 שהיא רותניות בהוויה ולעלות המעשה, שהוא והגשמות מהגוף א״ע
 עדן מגן נדתית ההיא התפילה ולכן המעשה, נשמת הוא והכוונה המתשבה.

 לג״ע, ג״כ קצת שתעלה תפילה ויש לשם. לעלות מקום לה ואין מעלה של
 הרשב״י שפי׳ מה יובן ובזה (...) הפנימיות. במדריגות ליכנס תזכה לא אבל
 הראשון, בהיכל אותה שקיבלו היות עס כי התפילה, בעניין בהיכלות ע״ה

 וזיכוה א׳ בהיכל אותה שדנו אתר וקשה, שני. בהיכל בה מדקדקים עדיין
 ולא ההיכלות בשאר וכן שני בהיכל יקבלוה לא למה לעלות, וזכתה בדינה

 שקיבלוה אתר זה בהיכל אותה שדותיס שפעמים ועוד אלו, לדינים מצטרך
 הדין העוו ת״ו כי לומר נוכל וכי הדין, מצד שתייבוה מפני בהקודס

 שתכשר אע״פ כי כדקאמרינן, ודאי אלא לא. ודאי זה הקודם, בהיכל
שני, בהיכל לדונה צריכים עדיין הזה, ההיכל דקות שיעור לפי בעניינים

לכל זה וע״ד שני, היכל רותניות אל פעולותיה בענייני זכתה לא שמא
 מדריגת שיעור לפי המדריגות, דרך התפילה בעלות כי (...) המדריגות.

 תעלה כן ההיא, במצוה לעוסק או למתפלל אשר והכוונה הדביקות
מעמד שס כי ולמעלה, התתתון עדן מגן תעלה לא המעשה כי במעלותיה.

תפלה ואני

 ישראל כל על ורחם
 למצוא להם קשה אשר
 פלוני על (ובפרט זווגם

 להם ועזור פלוני), בן
 מהרה להם והושיעה

 ואחד אחד כל שיזכו
 האמתי זווגו למצוא
 השמים מן לו ההגון

 בלי מהדה, קל חיש
 שום ובלי עכוב שום
 כי כלל. ויסורים צעד
 מה, עד יודע אתנו אין

 איף ותחבולה עצה שום
 אחד. לכל הזווג לבקש

 כמה יודע אתה כי
 זווגו למצוא לאדם קשה

 הזווגים כל כי תאמתי,
 ובפדט הפכים, שני הם
 בהפף הם לפעמים כי

 קשה אשד מא־ד, גדול
 םוף. .ים כקריעת לזוגן
 ןב־א מאין ועתה (...)

 עינינו כן על עזרנו,
 מלא לבד אליף תלויות
 ומזוג יושב רחמים
 כל על שתחמל זווגים,

 הצריכים ישראל עמף
 (ובפרט זווגם למצוא
 לכל ותשלח וכו׳),

 ההגון זווגו מהרה אחד
 באמת, השמים מן לו

 לו ותהיה כךצונו ותהיה
 בו ויק.ים ולהועיל, לעזר
 למצוא הצריכים ובכל
 מצא אשה ״מצא זווגם
מיי״ רצון ויפק טוב

מה). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

ר מ א שס נ ש ' 
ם/ עלו טי ב  היינו ש

 קיום הס שהשבטים
 העולם ותיקון העולם

 תאמר ואל התתתון,
קון שהס ם תי ל  העו

 אלא בלבדו, התתתון
לו פי ם של א ל עו  ה

 'שבטי שכתוב העליון,
ת יה  לישראל', עדו

 לפי דייקא, 'לישראל'
 שלמטה, הקיום שהס
ס ה ת ו דו ה ע מ  ל

 לממה דבר (שכל שלמעלה

 וכל למעלה). שורש לו יש
 'להודות כדי הוא זה

 להודות היינו ה״, לשס
 מכל הקב״ה של לשמו

שכתוב'להודות הצדדים,
ה״. לשס

צטנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 ותזמין עלי ותרחם
תי לי ס ת  ברוח, פ

 וכל צרכי כל לי ותתן
 קרם ביתי אנשי צרכי

 בלי להם, שאצטרף
 כלל. ועמל וטרח יגיעה
 אתה עולם של ןבונו
 מזונותינו קשין כי ידעת

 אבל םוף, .ים כקריעת
 כח, ורב אתה גרול

 ובחסךיף הגרול ובכתף
 .ים קריעת גם הרבים,

 מי כי לפניף, קל םוף
 תעשה מה לף י־אמר

 ממף, נמנע רבר ואין
 בזכות עלינו כן.רחם על

 אברהם הראשון אבינו
 ועשה החסר, איש
 לנו ותן אהבתו, למען

 בהרחבה פרנםותינו
 וטרח יגיעה בלי גרולה

 כלל, טרךא שום ובלי
 לידי לא תצריכני ואל

 ולא וךם בשר מתנת
 בא־פן הלואתם, לידי

 מצותיף לשמר שאזכה
 ולעטק רצונף ולעשות
 ימי כל תמיד בתורתף

 וזרע וזףעי אני ה.יי,
 בית עמף זרע וכל זרעי

 ועד מעתה ישראל
 מקרא בי ויקום עולם.

 יי על ״השלף שכתוב
 לא יכלכלף, והוא יהבף

 לצדיק. מוט לעולם יתן
 ישברו, אליף כל עיני

 את להם נותן ואתה
 את פותה בעתו. אכלם
 הי לכל ומשביע ידף,

 הרחמן אב אבי ךצוך.
 ברחמיף וכלכלני פרנסני
 כמעשי לא לבד, הרבים
ל/ וכרע ל ע  רק מ

 כמו עמי, עשה כהסרף
 לכל לחם ״נותן שכתוב

 הפרו״. לעולם כי בשר
 תטשני, ואל תעזבני ואל

 נשענתי, עליף כי עזתי
 אלהי יי, תעזבני ״אל
 חושה ממני, תרחק אל

תשועתי״ ארני לעזרתי
עה). (ליקו״ת

ו ל מ תיו ש  ׳וחק׳ ידה שעל התפילה, בחי׳ זה עדתיו׳ ׳שמרו הפרנסה, נשפעת התפילה ע״י כיצד נוסף, מפס׳ רבינו מבאר עתה למו. נתן pm עדו

!ענם; והוא ה׳ אל קראים קמו בקראי וקמואל בנהניו ואהרן מיקה ו-ז); (צמ, נההליס וזלשה״כ למו׳. ׳נפן דמזונא, לישנא גחי׳
 שמרו אתר על עליהם ודיבר בא העלן עמוד עם ענן. נעמוד המצו״ד(שם): ופירש למו: נמן ואק עדמיו קמרו אליהם ידבר עגן בעמוד
י להם. נמן אשר והחוק עדומיו ט כ ת יה ש ח ת ע דו  נניאה״ל טז כלל (וע״פ מפילה, נפי׳ ש׳עדפיו׳ ראיופ נ׳ כעפ מניא רנינו הי. לשם להו

נכל ללמד רנינו נא מה הלומד יראה

למו, נתן וחק עדותיו שמרו צט) (תהליס ת"פ
 יה שבטי קכנ) (שס כמ״ש תפלה, זה עדות,
 חז״ל(שנועופ אמח גם ה׳. לשם להודות עדות

 זה ועמידה בעמידה, אלא עדות אין ע״א) ל
 וכפי אחדותו. על מעידין שאנו תפלה,

 נותנין כן בתפלתו, שבשמים לאביו שמפרנם
 ים כקריעת מזונותיו קשין חה פרנםתו. לו

 לפי שבילים, לי״ב נתחלק מזונות היינו םוף,
יה: שבטי תפלות י״ב

 מלשה״כ א׳ ראיה הראיופ), מן אמפ

 עלייה מצווה גני א-ד), (קכנ, נפהליס

 קמחמי לדוד המעלוח שיר לרגל;
 עמדוח ?לן; ה' ביח לי באמרים

 ירוקלם: בקערין רגליגו• היו•
 לה שחברה פעיל הבגוןה ירוקלס

 יה קכנןי שגשיס עלו שןם ?חדו:
 וע״ד ה'; לשם להדוח לושראל עדות

 אשר ששם. (שה): המצו״ד פירש הפשט
ה/ ׳שבטי שהם השבטים עלו שם  י
ע ה׳. עם ר״ל ח  העלייה לישראל. ע

 שהשכינה לישראל עדות היתה הזאת
 כי אז, הנעשה הנש לגודל בה, שוכן

הזה ההמון כל אח מכילה הימה

 אדם שיזכה גדול, זכות לזה וצריך
לשבטו. השייך שער דרך תפלתו להעלות

ת לזה וצריך  שיזכה גדול זכו
ם ת אד עלו ה תו ל ל פ  ת

שייך שער דרך כתב לשבטו. ה

 של ש׳השעריס (מ) בביאה״ל ראבר״נ
 י״ב כנגד י״ב, במספר יבואו הס הקדושה

 כפי נחלקים עוד גס אבל יה, שבטי

 להיות יה, השבטי של אותיותיהס פרטיות
 להלן (כמובא עכ״ד כידוע׳ מ״ט במספר

 הרבה ׳פתחיס ד״ה בנח״נ ג׳ אות

 עס לקשר מצינו הנ״ל וע״פ בחשך׳).
 בעניין שגס עג) (ח״ב בליקו״מ המובא

 בשער להיכנס לזכות האדס צריך התשובה

 נו״ן יש כי וז״ל: לו, השייך התשובה
כל יכול שערים ומ״ט משובה. שערי
 שער אך ולהשיגם, בהם לכנוס אדם

 גם כי כביכול, בעצמו השי״ח של החשובה בחינת הוא החמישים
ואשובה אלי ׳שובו כמ״ש חשובה, בחינת מצינו יתברך אצלו

 ערכים
וכינויים

עדות
השי״ת, על מעידה התורה

 (ליקו״ה׳עדות׳ נקראת ע״כ

לו). ו, דסידרא קדושה עניין

׳עדות׳ נקראת התורה
 תכשיט שהיא עדי, לשון

 תפארתם והיא לישראל,
 (תורת ועדןם ראשם ועטרת

נא). המנחה

 מה על ייאמר לא העדות
 שמה לחייבו, המופת שבא
 יצטרך לא מופת עליו שבא

 מעשי השם, (מעשי לעדות

יב). אבות

עד׳, ׳עדי מלשון עדות
 ועומדת קיימת היא כי לומר
 ולא משתנית ואינה לעד,

ועד(שם). לעולם מתבטלת

 כי ׳עד׳, נקרא היסוד
 ובין ישראל בין הוא אות

 והמלכות שבשמיים. אבינו
 מהטעם ׳עדות׳, נקראת

 על שורה שכשהמלכות
 נראה אז לבד ישראל
אלקיכם׳, לה׳ אתם ש׳בנים

 הקליפות בתוך כשהיא אבל
העניין, זה נראה אינו ח״ו

 נראה ח״ו אדרבא אלא
 ולעתיד שלה. הבנים שהם
 התיקון זה כשנעשה לבוא

בעולם. העדות זה יתגלה אז
 ישראל את קורא ולכך
פי׳׳עדות׳ בשם  על הרמח״ל (

תהלים).

 שעושה ונפלאות ניסים
 נקרא עימנו ית״ש הבורא
עדות). (קה״י,עדות

 לשון הוא עדות מילת
וזיווג(שם). ייחוד

י’ ת ו ד ׳תלמוד׳, גימט׳ ע
מבתי׳ תושבע״ם סוד

אחוריים(שם).

 המצוות הם יעדותיוי
ה׳ מעשה על להעיד שבאו

 תהלים (מלבי״ם והשגחתו

ז). צט,

 הנקרא בתורה החלק
ם הם ׳עדות׳ רי פו םי  ה

 העולם ברא שה׳ המעידים
 משכיר ושהוא וחידשו,
 כמו הטבע, ומשדד ומעניש
 בראשית מעשה סיפורי

 עד והדורות אדם ועניין
 אלה כל על שמעידים יצ״מ,

 הפילוםופים והנה הדברים.
 בענייני וחוקרים הדורשים
 בכל דורשים אין האלקות,

ומםופק, חלוק ליבם כי לב
תיו, הנוצרים אבל עדו
 אלה יםודות קיבלו כבר

 והאמונה הקבלה מדרך
וא״כ עוד, מםתפקים ואין

ה נשא). פ׳ ישראל (ישמחהשכל מצד שמבינים מה נקרא עדות ב). קיט, תהלים (מלבי״םםפק שום ובלי לב בכל הם האלקיים בעניינים ועיונם דרישתם ס רנ  ׳שיתופא דהיינו הגוף, עם הנשמה כשנתחבר רק הוא הפרנםה צורך עיקר פ
 הוא והפרנםה הממון עיקר אבל בעלמא, קלה םיבה איזה האדם שיעשה ית׳ שרצונו רק לבד, מהשי״ת רק הוא והעשירות הפרנסה ד). ופרנסה ממון (ליקו״עהברית פגם כפי הוא הפרנםה ויגיעת מרירות ג). ה, ח״ב (ליקו״מובשרא׳ דנפשא

 שתלויה העצה התיקון ע״י רק הוא פרנםה, להמשיך התיקון עיקר ).1 ז, סוכה (ליקו״הלהתנהג איך ומתן במשא בנפשו עצות לתת יכול האדם שאין העצה, חםרון מחמת הוא הפרנםה כבידות עיקר ז). ופרנסה ממון (ליקו״עלבד מהשי״ת רק
 צינור לעשות כדי הוא פרנםה, בשביל פנים כל על קלה םיבה איזה לעשות שצריכין מה עיקר ).1 ז, סוכה (ליקו״הארז׳ דרך עם תורה ׳טוב רז״ל כמ״ש התורה, בשביל הוא והפרנסה ומתן המשא תסלית ).1 ז, סוכה (ליקו״החכמים באמונת

 ׳הטריפני בבתי׳ חוק, בדרך הפרנסה לקבל צריסין כו). ד, טהורה בהמה בכור (ליקו״הח״ו הנחש זוהמת אחיזת אחר ביותר נמשך הוא הפרנסה, עול ביותר עליו שמקבל מה כל אדם, סל א). ג, ריבית (ליקו״ה מלמעלה היורד השפע לקבל וכלי
 תמיד בחלקו שמח להיות הפרנסה, לקבל צריכין כך כי אחריו׳, להרהר רשות לך אין גזרתי, גזירה חקקתי, ׳חוקה רז״ל כמ״ש עליו, להקשות ואסור אותו מבינים שאין דבר הוא חוק כי ׳חוק׳, בלשון הפרנסה נקראת מקומות בכמה וכן חקי׳, לחם

 חסרון יג). ישראל (נצחהחיים ממקור באה והפרנסה ך׳,1עפ אחיך ׳וחי כדכתיב ׳חיים׳, מקום בכל הפרנסה נקרא שהרי כלל, הפרנסה ובין החיים בין חילוק אין יר). ג, מטלטלין חזקת (ליקו״ה ומים. בלחם אם אותו חונן שה׳ במה ולהסתפק
 עם חיים ׳ראה כתיב ולכך בוודאי, מהזכר פרנסה תקבל שהאישה מצד זכר, לשון נקרא פרנסה סל ג). הייסורין נתיב ב, עולם (נתיבותהחיים חסרון שהיא כמיתה נחשב העוני אבל וחסרון, העדר רק אינו המכה כי הכל, כנגד הוא ופרנסה לחם

 מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני בני ׳חיי ז״ל אמרם סוטה). אגרות (חירושיהיושר ע״י השי״ת מן מסודר האדם פרנסת כי ופרנסה, מזון יחסר לבסוף ולפיכך הראוי, היושר מן שסר הוא ׳זנות׳ לשון התורה). על ררוש המהר״ל (ררשותאשה׳
שפעהאוצר את לפתוח המפתח שבידו הכתר, שהוא האוצר לבעל להתפלל שצריך מילתא׳, ׳תליא כתר שהוא ׳במזלא׳ מקום מכל ׳זכות׳, הנקרא בחסד הוא המזון שאוצר הגם פירוש במזלא׳, אלא  לאביהן מפרנסין ישראל’ ).1 שפע חלק טל (

 רעות ע״י רק הוא פרנסה חסרון כי טובה, פרנסה לו יש בוודאי וישר, טוב בדרך הולך שאדם י”ע תולרות). פ׳ לוי (קרושתישראל בעבודת רוצה שהשי״ת וזה ישראל, מעבודת תענוג לו יש שהשי״ת דהיינו תענוג, הוא פרנסה והנה שבשמיים׳.
רגלמעשיו  ולפי מזלו, ולפי אדם, של מעשיו לפי הפרנסה בעניין יש חילוק אמנם חסדו׳, לעולם כי בשר לכל לחם ו׳נתן כינים ביצי ועד ראמים מקרני לכל ומפרנס הזן הוא הקב״ה, ביד הוא הפרנסה שמפתח ידוע ויחי). פ׳ אפרים מחנה (
אדעים׳ תמים ו׳מפלאות דעות, אל ידיעת פל  נו״ן רי״ש פ״א במילוי פרנסה פרנסה). (קה״י,הוי״ות ג׳ שהם דגדלות מוחין ג׳ סוד הוי״ות, ג׳ מזל״א תליא, במזלא דמזוני רז״ל אמרו וע״כ דגדלות, מהמוחין בא פרנסה שורש פרנסה). יועץ, (
ר (שם).במילוי פרנסה לנו יהיה דדיקנא, עליון מזל אור כשיאיר ורומז קדיש״א, דדיקנ״א עליו״ן מז״ל גימט׳ ה״ה סמ״ך ע  שער עזם ישראל, ארץ מג). ח״ב (ליקו״תאותו מכירין ומשם להשי״ת, נכנסין שם שדרך שער היא התפילה סי ש

א בס). יח, ויקרא בחיי (רבינושם למות החסידים יתאוו וע״כ הנשמות, עולות ומשם השמיים  יודע מי כי תפילתו, כמנהג להחזיק ראוי ואחד אחד כל לכן משונות. התפילות גם לכן מחבירו, משונה אחד וכל שווין, השערים ודרכי השערים היו ל
 נכנס, שאינו ומי למעלה, רושם עושות פעולותיו שיהיו האדם, שמכניס מה נקרא שער הקרמה). התפילה, שער (פע״חהשבטים לכל שווה זה בתלמוד, מפורשין דינין שהוא מה אך ההוא. שער ע״י אלא עולה תפילתו ואין ההוא, משבט הוא אם

רגללמלך נכנסין השכל שע״י השער, הוא אחד כל של השסל שמות). פ׳ עמוקות (מגלה עליונים שערים י״ב כל כלל היה משה תולרות). פ׳ רבלה (אגראשער נקרא ספירה סל היראה). ייחור מאמר ח״ב במרום (אריר ממש כאין אובדות פעולותיו ) 

 שהיא כן, נקרא המלסות שער). (קה״י,השמים׳ שער ׳וזה בסוד שער, נקרא היסוד קנט.). שלח הזהר על רצון (שעתלהשיג הצדיק ייכנס ידה ועל שער, נקרא שהמלכות לה״, השער זה וגו׳ צדק שערי לי ׳פתחו סתיב מטות). פ׳ אפרים מחנה
רעש). (קה״י,ישע רעש בשמאל וב׳ וישער, שרע באמצע ב׳ עשיר, ערש' מימין ב׳ בחינות. ג׳ לה ויש ספירות, עשר כוללת המלסות (שם).העשר מכל כלולה שהמלכות עשיר, אותיות שער (שם).(״א7תך גימט׳ במילוי אדנ״י וכן להוי״ה׳, ׳שער

ב). ט, ליקו״ט (קיצורולפרנסה לזיווגו זוכה בכח תפילה ע״י כן על פרנסת/ לו נותניס וכן לזיווגו זוכה כן תפילתו מעלת לפי # שיה ותו עצה

 ללדות המקום. להם צר היה ולא

 בזהר ומצינו ההוא. הדבר על לה׳ להודות היה ומהראוי ה/ לשם

 מתעורר לתתא, יה שבטי י״ב של ועדותם תפילתם דע״י ע״ב) קפג (וישב,
׳ששם ה״ל: לעילא, ה׳ שם ומתגדל  קיומא אינו! אלין שבמים/ עלו ̂י

 לישראל/ עדות יה ׳שבטי דכתיב עילאה, דעלמא אפילו אלא בלתודוי, תתאה דעלמא תימא ולא תתאה, דעלמא ותיקונא דעלמא
 לכל הוא בריך דקודשא שמיה לאודאה ה׳/ לשם ׳להודות וכולא לעילא. אינון שהדותא לתתא, קיומא דאינון בגין דייקא, ׳לישראל׳

 שמבואר וראה דו״ק אך ה״, לשם ׳להדות בבתי׳ תפילה׳ זה ש׳עדות לבאר מנת על רק הובא זה פס׳ לכאורה ואמנם ה״. לשם ׳להודות דכתיב שמרין,
ת אין וכו׳. יה שבטי י״ב ענין אף בו דה. אלא עדו מי ע  מצוה האנשים שני ׳ועמדו רבנן תנו ע״א): בשבועות(ל תז״ל ממאמר ב׳ ראיה ג

 וכתב האנשים׳. שני ׳ועמדו דכתיב בעמידה הכל דברי בעדים אבל דינין, בבעלי מתלוקת עולא אמר (...) שיעמדו׳. דינין לבעלי

לפניהם, לעמוד הם צריכים בדבר, ונותנין נושאין והב״ד שהעידו אתר ואפילו מעומד, אלא מעידים אין העדים המאירי(שם):
לפניהם. עדותם להשיב יצטרכו שמא

חכמה מילואי
אליהו, דבי תנא (קלס: תהליס שוח״מ במדרש ואיתא פרנסתו. לו

 שהיה אתד אדם מצאני למקום, ממקום עובר הייתי אתת פעם
 ומתיירא אמד דבר לפניך אומר רבי, לי, אמר משנה. בידו ואין מקרא בו

 אמר מורה. בדבר שואלני אמה אם מ״ו, לו, אמרתי עלי. מקפיד שמא אני
 ׳נותן קמז) (תהליס וכתיב בשר', לכל לשם ׳נתן כתיב מה מפני רבי, לי,

 עושה ארץ, דרך זהו לו, אמרתי לשמו. מכין אדם אין וכי לשמה', לבהמה
 אלקיך ה׳ יברכך ׳למען יד) (דברים שנאמר ידיו, מעשה מברך והקב״ה בידיו

 תעשה׳. ׳אשר (שס) לומר מלמוד ובטל, יושב יהא יכול ידיך׳. מעשה בכל
 והיא לך שאמרתי ראשונה שיטה היא זו תשובה לאליהו, אדם אותו ליה אמר

 כשניטלה השוטה, מן ולמד צא אשיבך, בני אליהו, לו אמר בעיני. מקובלת
כשניטלה אדם, בני כך אשת, שעה עצמו לפרנס יכול אינו תכמה ממנו

‘הנחל יליקוט
ת לו ע ה  הנחל(אב-אלול מבועי ובקוק לשבטו. השייך שער ררך תפלתו ל

 ולכוון להתפלל שצריך עניין גס זהו לזה: בביאור מובא תשל״מ)
 המבואר ולפי כידוע, הדעת בתינת הוא ביהמ״ק כי ביהמ״ק, כנגד ליבו

 י״ב בתינת שהס שבטים הי״ב כל כלול שהיה אבינו, יעקב בעניין לקמן
 לומר יש לשורשם, התפילות כל להעלות יודע והיה התפילה, נושתאות

 וזהו תז״ל. כמאמר תפילה לשון שהוא במקום/ ׳ויפגע בו שנאמר שזהו
 מאבני ׳ויקת ואז דעת, הביהמ״ק, מקום שהוא דייקא, במקום׳ ׳ויפגע

 י״ב כנגד אבנים, י״ב שהיו ואימא מראשמיו׳, ׳וישם דייקא, המקום׳
 יעקב בתינת שזהו אתד, אבן ונעשו ונכללו התפילה, נושתאות י״ב שבטים
 עיקר כי מראשתיו׳, ׳וישם וזהו התפילה, נושתאות י״ב כל שכלול בעצמו

ומותין. ראש לשון ׳מראשתיו׳, וזהו הדעת, ע״י הוא שלימותס
 באי לכל מזונות ממלק והקב״ה ועוף, וכמיה כבהמה תשוביס דעה מהס

 הכתוב ייתש ולמה לבהמה, נותן האדם וכן לממו, מכין בעצמו האדם כי שבר ששאל האיש כי פירוש, לסמו. מכין אדם אין וכי (שס): הרא״מ ופירש עולם.
 זו ליה אמר להקב״ה. זה ייתש כן על ידיו, מעשה יברך והקב״ה ומתן במשא לעשוק נצרך האדם כי פירוש, ארץ. דרך הוא זה ליה אמר להקב״ה. זה

 זה ועל הזה, העולם בעסקי והשתדלותו תריצותו ע״י באה שפרנסתו שובר האיש כי ופירוש, בעיני. מקובלה והיא לן שאמרתי הראשונה משובה היא
הבל. הכל הבורא עזרת בלמי והשתדלותו תיל, לעשות כות לו הנותן הוא כי ה/ מן בא הכל כי ותראה וכו׳ השוטה מן ולמד צא ז״ל, אליהו לו השיב



ערכים
וכינויים

מטה
 השינה קודם מבקשים אנו

 וכו׳/ שלימה מיטתי ׳שתהא
 מהרהורים ניצול שיהיה

כו/ רעים  נכלל שתהיה ו
 שבטי י״ב בנשמת נשמתינו

 מיטה בחי׳ שהם וכו/ יה
 שתהיה שזוכה ומי שלימה.
ת נשמתו  עמהם, נכלל
 קרי״ש (ליקו״ה שלימה מיטתו

א). המטה שעל

 תיקון בחי׳ זה שלימה מיטה
ז). ה, פסח (ליקו״ההברית

 והדעת המקיפים להכניס
 בחי׳ זהו הקדושים בבניו
 עיקר שזהו שלימה, מיטה

 כשזוכה הנפש, שלימות
 ע״י אחריו דעתו להשאיר

 צדיקים ותלמידים בנים
 הגז ראשית (ליקו״ה וכשרים

יא). ג,

 מיטה, קרוי המשכן
מר חו ׳הנה שנא ט  מ

 קרוי המקדש וכן שלשלמה׳,
 (דהי״בביואש שנאמר מיטה,

 אשר הפזטות׳ ׳בחדר כב)
 פריין שהם על ה׳, בבית

 (רש״י ישראל של ורביין

טז). א, שה״ש

 שלימה, מיטה םוד יעקב,
 ה׳ היכל בםוד ומשרע״ה

 םוד גבוה, על גבוה שהוא
 ׳מטה הבינה, שהוא היובל

 ד) (שמות בידו׳ האלקים

ויחי). (של״ה

 יורדת בהיותה כנסייי
 מיטה נקרא לבריאה, למטה
מיטה). (קה״י,

 צדיק, בחי׳ המטה׳ יראש
 שנקרא כנם״י ראש שהוא
המיטה). ראש (קה״י,מיטה

מטה
 ממשלת בחי׳ זה ימטהי

 ע״י שנעשה הצדיק וכח
 נכנעים ידו שעל עבודתו,

 הן למטה הן האויבים, כל
ד). כ, (ליקו״מלמעלה

 הקדושים השבטים נקראו
 בני כלל הם כי ׳מטות׳, בשם

 האמונה שממשיכין ישראל
 בחי׳ שהוא בעולם, הקדושה

כו). ה, ערב (ליקו״המשה מטה

 הבחירה, בחי׳ הוא מטה
 שמטה מטה, בחי׳ שהוא

 (ליקו״ה זה לצד או זה לצד

טו). ד, הקן שילוח

אחד דבר הכל ושבט מטה
ג). ו, שמות (רא״ש

 המעזנה היא אלקים׳ מטה’
שבע״פ,  המטה כי תו

 וא״ו וא״ו, צורת היא
 כל הכוללת משנה םדרי

 איםור בה ויש התושבע״פ,
 טמא וזכאי חיוב והיתר
 לזה וגם ופםול, כשר וטהור
 הטיות בו שיש מטה, נקרא
 וטהור טמא ולכאן, לכאן

חוקת). פ׳ טוב הדעת (עץוכו׳

 הכנעה, פירוש ימטהי
 ושפלים מוכנעים שיהיו

 אב׳, לבית ׳מטה בעיניהם.
 ייתגאו ולא עצמם שיכניעו
 (נועם אבותיהם בייחום

קרח). פ׳ אלימלך

 שימשיכו הקב״ה ציווה
 הרחמים מידות הי״ב ישראל

קרח). פ׳ עין (בתמטות י״ב ע״י

המשיח מלך זה מטה
מטה). (קה״י,

חכמה מקורמוהר״ןט יככיומו תהומותליהוטינוכע נחל

 שיש אופיומ מ״ט נחינס הס משונה שערי המ"מ ואלו אליכם׳.
 אופ לו יש ושער שער כל כי יה, שכמי עשר שנים נשמות
 שמך, אפ ליראה פפציס הכל והנה השנטיס. אופיופ ממ״ט

 לו שאין אפל יש כי פשונה. לעשופ זוכה אדם כל לאו ואעפ״כ
 מי ואפילו לפשונה, כלל הפעוררופ

 אינו למשונה, הפעוררופ לו שיש
 של והשער האופ אל להניע זוכה

 מניע אס ואפילו לו, השייך פשונה
 של שהשער להיום יכול לשם,

 אין זה כל ומפמם שנור, פשונה
לפשונה. זוכה האדם

ה ז א שאמר ו  מלניש רנינו וכר. מצטער הייתי ימי כל בנימין אב
 (ה בברכות איתא בנימין. אבא במאמר כה עד השגתו את ומקשר

 כל מצטער הייפי דנריס שני על אומר, ננימין אנא פניא, ע״נ):
נין נפונה שפהא מיטפי ועל מיטפי, לפני שפהא פפילפי על ימי,

 לפני שפהא פפילפי על לדרוס. צפון
 אילימא מיטפי, לפני מאי מיטפי,

 יהודה רנ והאמר ממש, מיטפי לפני
 נן יהושע רני ואיפימא רנ אמר
 דנר יהא שלא למפפלל מניין לוי,

 ׳וישנ שנאמר הקיר, לנין נינו פוצץ
 לא ויפפלל׳. הקיר אל פניו פזקיהו

 אימא אלא מיטפי', ׳לפני פימא
 שפהא מיטמי ועל למיטפי'. 'שמוך
 רני דאמר לדרוס, צפון נין נפונה
 יצפק, רני אמר פנינא נרני פמא

 לדרוס צפון נין מיטפו הנופן כל
ס ליה הוויין שנאמר זכרים, נני

חבנימין אבא שאמר וזה רכו ), ה (נ  ימי כל ע״נ
 תפילתי על דברים, שני על מצטער הייתי

 שיתפלל כנ״ל, היינו למטתי, סמוך שתהא
 עשר שנים יש כי שלו. המטה שער דרך

 והתפלל מיוחד, שער לו יש אחד וכל מטות,
 חת שלו. ממטה תפילתו תתרחק שלא על

 נתונה שתהא מטתי על הםמוך כמאמר זווג, לשון מטה כי מטה, לשון
אכמ״ש פרנםה, בחינת היא מטה גם זווג. בחינת הוא ומטה וכו׳, קר  כו) (וי

 קשה כנ״ל. ומפרנםין זיווג גורמין מטות, י״ב כי לחם. מטה לכם בשברי
שולחנות. לשתי שיזכו שבטו, על התפלל גם וכו׳. מזונותיו וקשין זיווגן,
 התם וכתיב במנס/ תמלא ׳וצפונך הכא כתיב נפלים, מפלת אשתו אין אף אמר, יצתק בר נתמן רב בניס׳. ישבעו במנס תמלא ׳וצפונך
 כשעמדתי בתורה לעשוק ושלא מלאכה לעשות שלא נזהרתי ימי כל למימפי. סמוך ופירש״י(שם): בבטנה׳. תומיס והנה ללדת ימיה ׳וימלאו

 או במזרת שהשכינה בעיני, ונראה לדרוס. וזה לצפון זה ומרגלותיה, ראשה לדרום. צפון ואתפלל. שמע קריאת שאקרא עד ממיטתי,
הריונס. ימי תמלא במנם. פמלא בניס׳. ׳ישבעו דקרא ושיפיה צפון, לשון וצפונך. אתרות. לרותות תשמיש דרך להשב נכון לפיכך במערב,

 תעשו ולא לי תשמעו לא ואס יד-כו): (כו, בויקרא וזלשה׳׳כ בחקותי, שבפרשת והקללות האזהרות גבי מובא זה פס׳ לחם. מטה לכם
 ב!ד ונתתם בתוככם דבר וש_לרזתי עריכם אל ונאשפתס ברית נקם נקמת חרב עליכם והבאתי (...) האלה: המצות כל את

 ממה ופירש״י(שם): תשבעו: ולא ואכלתם במשקל לרזרנכס והשיבו אחד בתנור לרזרנכס נשים עשר ואפו לחס מטה לכס בשברי אויב:

 מפני המזרחי(שם): וביאר רעב. חיצי והס אוכל, משעד כל לכס אשבור לסם. ממה לכם בשברי עז׳. ׳מטה ח) (ירמיה כמו משען, לשון לסם.
 והזיווג שהפרנסה לכך מרמזים אלו שפסוקים לומר ייתכן הנ״ל, וע״פ ׳מטה׳. הלחם משען נקרא המטה, כמו לבעליו ועוז משען נותן שהלחם

הפרנסה. מטה ונשבר ברית׳ נקם נקמת ׳חרב בחי׳ מתעוררת הזיווג בחי׳ נפגמת וכשח״ו זב״ז, קשורים

ו כ ז י שתי ש  לדברי הסמוכה בגמרא וכמובא אחד׳, במקום וגדולה ׳תורה בבתי׳ העושר, ושולחן החכמה שולחן הם אלו שולחנות ב׳ שולחנות. ל

 לגרוש אין שלסמס. לשסי זוכה אדם כל לא (שם): התוספות וכתבו שולחנות. לשתי זוכה אדם כל לא ע״ב): (ה בברכות בנימין אבא
 מטה ועי׳ (י). דהוריות בחרא בפרק וכדאמרינן רבי, כגון שלחנות, לשתי זוכין צדיקים כמה דהא זוכה׳ אדם כל ׳אין אלא זוכה׳, אדס ׳אין

 איש תאמר, אל (ד): זוטא איז דרך במסכת מצינו עוד המאמר. לכלל ושייכותה בשלימותה, זו גמ׳ הובאה שם שולחנות׳ לשתי ׳שיזכו ד״ה במילוא״ח
 לשתי זוכה אדס כל שאין מפני עשיר, איני ואני עשיר פלוני איש תאמר, ואל בו. כיוצא שימשת שלא מפני חכס, איני ואני פלוני חכס

 זה בשביל ניתן לא החכמה לך שניתן מצד לכן יחד, והעושר החכמה היינו שולסנומ. צשגי זוכה אדם שאין חיים(שם): בדרך וביאר שולחנות.
 העולם אומות באין כיצד, בריה. כל שכר מקפח אינו הקב״ה ד): אות א, נוסח דר״ע אותיות מדרשות(מדרש בבתי מצינו ועוד לחלקך. העושר

 לכבודם, אלא עושין אין רשעים שעושין מה וכל אותם, ויכבדו אדס בני וישמעו אותם שישבתו כדי לפניו, אחת מצוה ועושין ורשעים
הבא. לעולם או הזה בעולם או שולחנות, שתי על אוכל אדס שאין לפי הבא, לעולם ועניים הזה בעולם עשירים הס כן על

הנח?* ייליקוט
ח ז  זה כל שנרמז מה בזה: כתב תש״מ) הנתל(תשרי מבועי ובקוצז מטה. לשון ו

 דבריו מכלל המבואר ע״פ לבאר אפשר דייקא, ׳מפןה׳ בתיבת
 שערים י״ב וכנגדם התפילה, נוסחאות י״ב הס שהשבטים הקדושים

 כן שכמו וכו״ לזה ׳וצריך ד״ה בנת״ג לעיל הובא הליקוטים בביאור ועיין למעלה,
 וזהו קה, שבטי שמות שבי״ב אותיות מ״ט כנגד שערים למ״ט נפרטים

 התפילה, דיבורי כלליות הפה, מוצאות ה׳ שהיא ׳מטה׳ בתיבת הנרמז
 במ״ט הכלולים ׳אמה׳), תיבת בעניין ג׳ באות הקדושים בדבריו (כדלקמן

 ה׳, אות תמונת בעניין הליקוטים בביאור ועיין שערים. מ״ט אותיות
 שמבאר הפה, מוצאות בה׳ שהיא התפילה על שרומז בפנים שמבואר
 מוהרנ״ת ובדברי היטב עי״ש הנ״ל, השערים עניין רמוז הה׳ שבפתחי
 למ״ט, נפרטים והשערים שהפתחיס שנתבאר וכפי עי״ש, קי״ב שבסימן

והבן. ׳מטה׳, בתיבת הרמז ביותר מתבאר
! ר ט מ א ו ת הו נ חי ה גם זווג ב ט א מ ת הי נ חי ה. ב ס ת ק פ  מבועי וצקו

 בחינת שהיא ׳מפןה׳ בחינת כי מבואר, כתב: תש״מ) (תשרי הנתל
 וזהו תפילה, ע״י להאיר שנתעורר המזל הארת ע״י מקבל וזיווג, פרנסה

 המובא המדרש לשון וכן למפןה׳, מאיר ׳והמזל לעיל במאמר לשונו רמז
 בדבריו המבואר ע״פ (ואפשר וכו״, למטה עשב כל לך ׳אין לעיל

 לפרנסה, רומז ולפשוטו עי״ש, לזיווג רומז דעשב ל״ט בשימן הקדושים
 לך ׳אין וזה לפרנסה, שרומז ׳עשב׳ בשוד כן גס מבואר מ״ז בשימן ועיין

מטה׳ בבחינת הנרמזים ופרנסה זיווג היינו למ^ה׳, עשב כל  כנ״ל, ׳
תפילה). ע״י בהם מאיר שהמזל

ו כ ז י תי ש ש ת. ל המובאת בברכות הגמ׳ גבי כתב (מ) הנתל יד ובקוצץ שולחנו

המתרגם

 נתלה, אלעזר רבי
 יותנן רבי אצלו נכנש

 שהיה וראה לבקרו,
 בבית שוכב אלעזר רבי

 רבי גילה אזי תשוך,
 והאיר זרועו את יותנן

 רבי שהיה וראה הבית.
 לו אמר בוכה, אלעזר

 מה מפני יותנן, רבי
 משוס אס בוכה, אתה
 בתורה הרבית שלא

 למדנו הרי כרצונך,
 ואתד המרבה ש׳אתד

ט  שיכוון ובלבד הממעי
ם', ליבו שמיי  ואס ל

 מספיק לך שאין משוס
 ממון), בעל (שאינך מזון
 זוכה אתד כל לא הרי

 ואס שולתנות, לשני
 הרי מתו, שבניך משוס

 בתיי קברתי אני גס
 וזו בניס, עשרה כבר

 העשירי. בני של העצם
 אלעזר, רבי לו אמר

פי על  רבי (של זה יו

 להתבלות שיצטרך יוחנן)
 בוכה. הנני באדמה

 על יותנן, רבי לו אמר
 לבכות, ראוי ודאי זה

 כך בין שניהם. ובכו
 רבי לו אמר כך ובין

תנן,  עליך תביבין יו
 רבי לו ענה הייסורים.

 ולא הס לא אלעזר,
 רבי לו אמר אזי שכרם.
 ידך. את לי תן יותנן,

 את אלעזר רבי לו ונתן
דו ידו, מי הע  (ריפאו) ו

יותנן. רבי

חכמה מיליואי
ה לכם כשכדי ט  לכס ׳בשברי בתקותי): (פ׳ ושמש במאור ומובא לחם. מ

 אז ונדכה, נשבר לב לפני לכס כשיהיה פירוש, לחם׳. מטה
 רומז הטייה, לשון הוא ו׳מטה׳ ׳מזלא׳, כמניין הוא ׳לחם׳ לחם׳. ׳מטה
 המזלא השפעות עליכם תטו שלימה, בתשובה לבבכם שתקרעו שע״י

 י״ב בסוד הרמוז העליון הייפוד סוד שזהו שמבאר ועיי״ש ׳לחם׳. שעולה עילאה
הי״ג. ההוי״ה שהוא עילאה המזלא בצירוף הויו״ת

ו כ ז י תי ש ש ת. ל לחנו  אבא לדברי הסמוכה ע״ב) (ה בברכות בגמרא איתא שו
רבי וז״ל: בנימין  קא דהוה חזא יוחנן, רבי לגביה על חלש, אלעזר ̂י

אלעזר, רבי בכי קא דהוה חזייה נהורא. ונפל לדרעיה גלייה אפל, בבית גני
 המרבה ׳אחד כןנינו‘ אפשת, דלא תורה משוס אי בכית, קא אמאי ליה, אמר
 אדם כל לא מזוני, משוס ואי לשמיים׳, ליבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד
ליה, אמר ביר. דעשיראה גרמא דין מי, משוס ואי שולחנות, לשתי זוכה
ובכו בכית, קא ודאי דא על ליה, אמר בכינא. קא בעפרא דבלי שופרא להאי

 ולא הן לא ליה, אמר ייסורין. עליך חביבין ליה, אמר והכי אדהכי תרווייהו.
גלייה. ופירש״י(שס): ואוקמיה. ידיה, ליה יהב ידך. לי הב ליה, אמר שכרן.

 אי מאוד. היה שיפה מבהיק, בשרו שהיה גהורא. ונפל לדרעיה. יוחנן רבי
 לעניין הממעיט. ואסד המרבה אסד כרצונך. הרבה למדת שלא מורה. משום

ניחוח׳, ׳ריח בהמה בעולת ׳נאמר ע״א) (קי מנחות בשלהי שנויה קרבנות
 שאינך מזוני. משוס אי וכו״. המרבה שאחד ללמדך ניתח׳, ׳ריח ובמנחה

דא על לו. שמת עשירי בן של עצם זה ביר. דעשיראה גרמא דין עשיר.
לשתי ׳שיזכו ד״ה בילקוה״נ וראה לבכות. לך יש ודאי זה על בכיס. קא ודאי

זו. גמרא גבי שכתב הנתל יד בדברי שולתנות׳,
קשרי שע״פ וראה דו״ק וז״ל: שולתנות׳, לשתי ׳שיזכו ד״ה במילוא״ת

 ורבי הפתח, למצוא יודע ואין בחושך היושב בבתי׳ הוא אפל, בבית שהיה אלעזר שרבי זו בגמ׳ לפרש אפשר ג׳, באות לקמן במאמר המובא עם הדברים
 ענה בכייתו, שיבת מה ר״י וכששאלו לבכות, ר״א והתחיל בבית, אור נפל זרועו כשחשף שתיכף כמסופר ממש, מעצמו׳ שמאיר טוב ׳אבן בבתי׳ הוה יוחנן

 יכול ׳שאין בבתי׳ היה ר״א שהרי היטב יובן המאמר קשרי ע״פ אך זל״ז. שייכות מה תמוה ולכאורה העולם. מן להסתלק ר״י שעתיד כך על שבוכה
היושבים את להוציא שיכול הצדיק הוא שר״י לדעת ר״א נוכח אזי זרועו ר״י וכשגילה בו, שיושב החושך לתוך בו שיאירו הוא ומוכרח לעצמו׳, להאיר

חן רעוונותיו מכל לו מטהר אדם של שולחנו שול פ ס  ליה שאצטריך בשעה וגבורה כח ליה לאתוספא לה ומזכה ולעילא, לעילא לטוב רשום והוא לפרנסה, ומזכה דאתי, לעלמא לו מזכה אדם של שולחנו ב). אכילה המידות (
 העולם לזה הבאים והרחמים והחםדים ההשפעות כל כג). כה, שמות הארוך (הטורוגדולה וכבוד לעושר םימן הוא חשולחן נה.). (ברכותעליו מכפר אדם של שולחנו ועכשיו ישראל, על מכפר מזבח קיים שביהמ״ק זמן כל ג). (שם

שתשולחן נקראים שלחן). (קה״י, למטה בינה שערי נ׳ השפעות ולהמשיך לשלוח נ', שלח אותיות שלח״ן למטה. והמשכתו השפע התפשטות הוא שולחן שולחן). (קה״י, מהגבורה קבלתה בסוד המלכות נקרא שולחן ליקוטים). לוי, (קדו



ם תרג מ ה

י  הוא האמצעי והעמוד '
 ומפני שניהם, את כולל

 שמיים, נקרא הוא זה
 ומים, מאש כלול שהוא
 הגבורה של מה׳אש׳ היינו

החשד. של וה׳מים'

 עצמו את שמטה
 רבי לו אמר לצד. מעט

 כגון אשי, לרב חנינא
 היושבים (במל) אתם

 ישראל, איז של בצפונה
 פניכם להחזיר לכם יש

 ומניין דרום. לצד בתפלה
 לצפונה קיימת שבבל לנו
 שכתוב ישראל, איץ של

 חורבן על ירמיה בנבואת
 לבוא העתידה האיץ

 ׳מצפון הבבלים ידי על
 כל על הרעה תפתח

הארץ׳. יושבי

קאנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
א ממתי ועל ה ת ה ש תונ א מטתי ועל גיאר לא לכאורה הנה לדרום. צפון גץ נ ה ת ה ש תונ ח בין נ  מונא )3(קי וגליקו״מ לדרום. צפ

נו על ימיו כל ננימין אנא שנצמער והיינו ודל; זה, עניין גס ונו" מטפי ׳ועל ד״ה נפ"נ5 עיין אך גשלימוה, זה עניין פה תי
משלחו', אנמיו למנןה 'איש כי למיממו, שמוכה שמהא מפילמו שיזכו כנימין אנא שההפלל נזה לנאר קינ) (נליקו״מ רנינו שהוסיף נמה
כג״ל. שלו לשנמ היינו אנומיו, למטה המפילה לשלוח שצריך הרוצה ע״א): רנז (פינמס, רע"מ נזהר ומצינו הממוצע, לעניין נניו

 יצפין. להעשיר ידריס, להחכים
 תרווייהו, כליל דאמצעיתא ייועמודא

 אש כליל שמיים, אחקרי דא ונגין
 דחשד. ו׳מים׳ דגנורה 'אש' ומיס,

ה צ ו ר ם ה חכי ה צה וכוי ל  הרו
שיר  כדאימא וכר. להע

נ ״ נ  יצחק, רני אמר ע״נ): (כה נ
 ושיעשיר ידריס, שיחכים הרוצה
נצפון שולחן וסימניך, יצפין,

 צפון בין נתונה שתהא מטתי ועל וזהו
״נ חז״ל ואמרו לררום,  הרוצה ע״נ) כה (נ

וכו׳: להעשיר הרוצה וכו׳ להחכים

 והיה שבטים, הי״ב כל כלול שהוא ויעקב
 כתיב זה בשביל בשרשו, ומטה מטה כל יורע
המטה. אל תליו יעקב ויאסף מט) (נראשית ,*>ביה
יכע״א פוהת״ת: דפום

למיטמי', סמוכה 'שחהא והיינו
 שמהא מיטמי 'ועל שלו. למטה
 אמרו כי לדרוס', צפון נין נחונה
״נ חז״ל  להחכים 'הרוצה כה) (נ

דנר, ונכל יצפין', להעשיר ידריס,
טונ כי כידוע, הממוצע טונ ' 

פ״נ), (אנות ארך' דרך עס מורה

 והיינו ועשירוח), חכמה (היינו
 ממוצע שחהא לדרוס', צפון ׳נין
 נחינח שהוא המפילה שניהם, נין

 ודרום צפון נחינח שהן ועושר, חכמה נין (היינו כנ״ל. מיטחו
יצפין׳). ולהעשיר ידריס להחכים ׳הרוצה כנ״ל,

 לוי נן יהושע ורני נדרום. ומנורה
 ׳ארך שנאמר ממעשר, שממחכם שמחוך ידרים, לעולם אמר,
 לוי נן יהושע רני והא וכנוד׳. עושר נשמאלה נימינה, ימים
 לרנ חנינא רני ליה אמר אצדודי. ™דמצדד נמערנ. שכינה אמר,
 הרעה מפמח ׳מצפון דכחינ קיימא, ישראל דארך לצפונה דננל לן ומנא אדרומי. אדרימו ישראל, דארך נצפונה דימניחו אחון כמן אשי,

 אדיימו. דרוס. לצד מעט אצדויי. דמציד מחליף. שלא ושימניך. לדרוס. פניו יחזיר נמפילמו ידיים. ופירש״י(שס): הארך׳. יושני כל על
אדכחינ משום ירושלים, לצד פונים שמהיו מל״  נו׳. והרוצה ידיים להספיה הרוצה המהרש״א(שס); וניאר וגו". ארצם דרך אליך ׳והחפללו פ) (

 אשר צד לאומו פניו ייחן נחורה, שיחכים חייו, כדי רק הון להרנוח שלא והרוצה דרום, מרוח הוא האדם יחיה נו אשר הלחם ני
 שהוא ממנו, נא הזהנ אשר צד לאוחו פניו ייחן יצפין, להעשיר הרוצה נהיפך, אנל דרום. שהוא הזהנ, ולא ממנו נא הלחם
 לא כי הונס רינוי על יסמכו שלא רמז הפנים, לחם רק עליו היה ולא ועשירים, מלכים שולחן שהוא נו׳. נצפו! שולסן ושימנן צפון.

ה מסמפקין שהיו נדרוס, הימה ומנורה דרוס. שהוא השני מצד הנא הלחם מן רק ממנו, ישנעו  לא להחכים הרוצה כן לנר, נשמן נ
אדם׳. נשמח אלקיס ׳נר הקרויה ונשממו נפשו לקיים כדי נמעט שיסחפק רק רנ, ממון ינקש

שיפ(מט, כפינ המטה. אל רגליו יעקב סף! א וי  אומם וינרך אניהם להם דנר אקר וזאח עטר שנים ושלאל שכ?(י אלה כל כפ-לג): ננרא
ופירש״י(שס): עמיו: אל גיאסף וימע הנלטה אל רגליו דאסף נניו אח לצוח !ננק'נ ויכל (...) אמס: נרך כנרנמו אקר איש

 ויאשף (שס); עה״פ הש״ך וכפנ מח'. לא אנינו 'יעקנ ה) (פעניפ רז״ל ואמרו נו, נאמרה לא ומימה ויאשף. וימע רגליו. הכניס רגליו. ויאשף
ה כל ידע שיעקג נפיי(שס) נרנינו וכפג השנינה. שהיא המשה. אל הגוף. שהוא רגליו.  ננרנשו אשי איש וז״ל; למטה, נרכו וכך למעלה, נשורשו מן

ן י סכשאמר דוד רמז ועליהם מעלה, של צינורוח עשר שנים דוגמח הס שנטיס עשר שנים אופה. נ לי ה פ  שנטי שנטיס עלו 'ששםקכנ) (
 ׳הראונני ונסוף, נראש ה״א יו״ד החחומיס מטה, של עשר שנים על יה' ו׳שנטי מעלה, של עשר שנים על ל׳שנטיס׳ הזכיר יה׳.

למטה. אומס נרך מעלה של כנרכחס אחס', נרך כנרכחו אשר ׳איש שאמר וזהו ו׳השמעוני׳.

הנחל ילקוט
העולם לכל והעשנים הסירופ גידולי של הגידי! פהלוכופ נמשכין משם לו ואמר נו. להאיר יכול מי לו נפגלה כי ככה זה ועל ממצוקופיהס, כפושך

 (עי׳ אמפ׳ של ׳דינור ננפי׳ היא נכיה כי לנכופ, לך יש ודאי זה שעל ר׳׳י
 לפני נאמפ הדינור לדנר העיקר ׳כי נזה׳׳ל שכפנ צה, סי׳ פ׳׳נ ליקו׳׳מ
 נו להאיר הצדיק יוכל ועי׳׳ז טונ׳), מה נאמפ לנכיה יזכה ואס וכו׳ השי׳׳פ

 דקוס לראופ שנדקו אפש״ל ונזה ייסוריו. גני ושאלו ר״י והמשיך ולהוציאו.
 שניו (עי׳ נייסורין׳ השמפיס ה׳צדיקיס ננפי׳ עצמו אופז והאס שנו, האמס

 כאמס הדינור ׳שאומר הכי! שכרן׳, ולא הן ׳לא שפל כה נאופן וכשענה עש),
 ולהוציאו ידו לו ליפן יכל דייקא ועי׳׳ז קינ), ליקו״מ (עי' שהוא׳ מה כפי

 כעצמו מאיר אינו כי ד׳אף כנ׳׳ל, טונ האכן כנפי׳ דייקא ׳ידו׳ ולהעמידו.
 כיב). ליקו״מ (עי׳ נו׳ להאיר אפר שיוכל מועיל האמפ זה כל על וכו׳
ל ע טתי ו א נז ה ת ה ש נ תו ץ נ ם. צפון כ ח ד  נילקוה״נ ג׳ אוס לקמן וראה ל

זה. עניין המבאר וכו" מוצאות ׳ה׳ ד״ה
ל ע תי ו מ א מ ה ת ה ש נ תו פון בין נ ק ומובא לדרום. צ  (מ): הנתל יד צקו

 למזבח מצפון היה שהשולחן שם מבואר ע״ב), (לג יומא במשכח עיין
 במזרחי ועיין באמצעם. היה והוא לו, דרומית היחה והמנורה הקטורח,

 היה הקטורח שמזבח שם, רש״י בדברי שמבואר 0 ל, (שמות חצוה פרשח
 במהרש״א נא ביומא (וע״ע הקדשים קודש ביח של הפרוכח כנגד מכוון

 מל״ב (עיין המטוח׳ ׳חדר מכונה היה הקדשים קודש ביח והנה ובצל״ת).
 בריך דקודשא זיווגא עניין מחגלה היה ששם היינו שס), וברש״י ב יא,

 שזה לשורשה, אחח כל החפילוח כל עלייח הוא שם וגם ושכינחיה, הוא
 במקום ׳ויפגע הקדשים קודש במקום כשפגע ביעקב שכחוב מה גופא

 במקום וישכב מראשחיו וישם המקום מאבני ויקח השמש בא כי שם וילן
 ביח אם כי זה אין הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא וכו׳, ההוא

וגם והבן, רש״י בפירוש ועי״ש כת), (בראשית השמים׳ שער וזה אלקים

 אח ומגדלים למטה המאירים המזלוח עניין גופא שזה ב), בקה״ר (עיין
 היה משם וגם וכו״), מלממה עשב לך ׳אין ד״ה במקו״ת לעיל (עיין העשבים

 לבאר ניחן הנ״ל כל וע״פ יע). בתענית (עיין לעמ״י הפרנשה שפע נשפע
 לדרום, צפון בין נחונה שחהא מיטחו על בנימין אבא שהחפלל מה שזהו

 ׳מיטחו׳ בחינח שהוא החפילה שחהא שבטו על שהחפלל רבינו ומבאר
 בצפון ׳שולחן לזה ששימן איחא שם ובגמרא והעושר, החכמה בין ממוצע
 דאמצעיחא לעמודא בחפילחם לכוון שיזכו שהחפלל היינו בדרום׳, ומנורה

 שם וכמבואר הקדשים, קודש לבחינח היינו כידוע), יעקב בחינח (שזה
 הקדשים קודש לביח לירושלים חפילחו לכוון שצריך זה עניין בגמרא
 ויזכו מטוחם, לשורש חפילחם להעלוח יזכו גופא עי״ז ואזי עיי״ש,

ולפרנשה. לזיווג ויזכו מזלם, כוח לעורר
ם רוצדן1ד הכי ה צה וכוי ל ר הרו שי הע  בימי (קסב): בליקו״מ ואיתא וכוי. ל

המגיד. לאנשי מחנגד והיה ומיוחש, עשיר איש היה ז״ל המגיד
 ולהשחדל אליו, אוחו לקרב שיראו להם ואמר האיש, מזה אנשיו לו ושיפרו

 שהביאו ה׳, שעזרם עד עשו וכן להם. שיעזור להשי״ח ולהחפלל מאוד בזה
 מנכשיו. לירד השחיל אך שמיים, ירא כשר איש ונעשה ז״ל, להמגיד אוחו
 שורה היינו אחד, במקום שיהיו אפשר אי שניהם שאלו ז״ל המגיד ואמר

 להחכים כשרוצה נמצא יצפין׳. להעשיר ידרים, להחכים ׳הרוצה כי וגדולה,
 איננו אזי בדרום כשהוא כי להעשיר, לו אפשר אי כן על לדרום, עומד

 שהוא העניווש בשכליש הוא אם אם כי להיפך. וכן בצפון, ועשירוש בצפון,
 בצפון שהוא עליו לומר אפשר אי כי צד, בשום עומד אינו אזי ממש, אין
 שורה שיהיה אפשר כן על ממש, ואפש אין שהוא מאחר בדרום, או

הקדוש. ורבינו השלום עליו רבינו משה כגון אחד, במקום וגדולה

ערכים
וכינויים

פון צ
 הצפון הרוח בחי׳ הוא צפון
ב). ח, (ליקו״םאדם של בליבו

 סטרא ההסתרה, בחי׳ צפון
 תפתח ׳מצפון כמ״ש דדינא,

והסתרה הצפנה לשון וכו״,
).1 ג, ר״ח (ליקו״ה

 כי צמצום, בחי׳ הוא צפון
 בחי׳ שהוא שמאל הוא צפון

 (ליקו״ה צמצום בחי׳ גבורות,

ד). ד, הגר ונכסי הפקר

 ששם לפי צפון, נקרא
 וכל עושר מיני כל צפונים
 וכל המצפונים וכל הגנזים

ה). ו, אורה (שעריהזהב

 בחצות מתעורר צפון רוח
 דוד, בכינור ומנשבת הלילה

 וכמה ה׳, לפני מזמר ואז
 השרת מלאכי של רבבות

 הקב״ה. לפני משבחים
 שעה באותה לקום והזוכה

 הקב״ה בתורה, ולעםוק
 ומקשיב מעלה צבא מחריש
 האותיות, שער (של״ה לקולו

פט). ברכה עמק

 הגבורה םוד בצפון
 משם אשר הדין, וכוחות

 הקליפות יניקת השתלשלות
 תולדות (של״ה הדין שלוחי

 לחתימת אותיות רמזי אדם

כא). ההקדמה

 (קה״י, בחירה גימט׳ צפון

צפון).

 עבור ׳צפון׳, נקראת בינה
 ודינין וטמונה, צפונה שהוא

גבורות(שם). ה׳ מינה, מתערין

 גשם׳, תחולל צפון ירוה
 ומוליד שמחולל לומר רצה
 שהגבורות גשמיות, בחי׳

 ומעבים האור מגשימים
אופן אותם,  שתוכל ב
 אף ממנה ליהנות הנשמה
נהנין). (קה״י,בעוה״ז

דרום
ם׳ ינזנרה רו  עם בד
 בן ׳נחמן כמםפר האותיות

 (כוכ״א תיבות ג׳ עם שמחה׳

ג). ובינה חכמה

 שלעולם מקום הוא דרום
 החמה בימות בין שם, החמה

 (דעת הגשמים בימות בין

כג). לג, דברים זקנים

 שאמרו, התכונה מחכמי יש
 והתחלה ראש הוא הדרום כי

 הוא והצפון הרוחות, לשאר
 בחיי (רבינווזנבן הרוחות םוף

ט). לח, שמות

 והוא הימין, הוא דרום לצד
 הוא הזה השר מיכאל. נקרא

 ישראל, של אפוטרופום
 םניגורא עליהם המלמד
 מקטרוג ניצולים להיותם

ת.  חרב וכאשר הקליפו
 רשעה, עושי יד וגבר ביהמ״ק

 ׳השיב הזה המאור על נאמר
 והוא ב), (איכה ימינו׳ אחור

ו). כד, (פרד״רהחםד מצד יונק

ירדים׳, להחכים הרוצה’
ת לקבל םפו  בהירות תו

 ומשם בהאין יםתכל ירדים,
כי ובהירות, תוםפות יקבל

 שמו לאהוב אהבה, מידת בתיקון היה ה׳ בעבודת והילוכו נםיעתו שכל הנגבה׳, ונםוע ׳הלוך באאע״ה נאמר וע״כ הנפולה, האהבה צמצום ביותר היה ששם אהבה, מידת הוא שדרום נודע תצוה). פ׳ לוי (קדושתהאין על הרומז רו״ם, ד״ר הוא דרום
 (שם).רוח׳ ׳נאמן נקרא והתפארת ד׳בר׳, מ׳כםה ר׳וח ׳ו׳נאמן ר״ת דרום (שם).בדרום אלא ניתנה לא ולוייה, כהונה והמצוה, התורה דרום). (קה״י,ימין נקרא דרום תשובה. הוא דרום לך). לך פ׳ עיניים (מאורהבריות בפי אותו ולאהב הגדול

ם  את נשמע, הכל דבר ׳םוף כמ״ש םוף, בחי׳ שהיא יראה בחי׳ הוא ירגלי פו). (ליקו״מהשי״ת בדרכי לילך לאדם מניחין שאין רגלין, בבחינות הוא החול בימי שלהן שליטה ועיקר (...)החיצונים, שליטת הוא החול בימי (רגלי!) רגליי
רקונה הוא רגליו כף ידרוך אשר מקום כל הצדיק, ד). ד, ח״ב (ליקו״מהחםד את בתוכו לקבל וצינור חקיקה נעשה רגל, בחי׳ שהיא יראה שע״י היינו ירא׳, האלקים פ ס  הקדושה, של האחרונה מדריגה בחי׳ הם הרגלין קפח). צדיק המידות (

 משיח זה רגליו׳ מבין יומהיקק א). לט, (ע״ח הקדושה םיום הוא ושם רגליים, בחי׳ שהוא בעשיה הוא ׳רגליו׳ עניין י). ד, גיטץ (ליקו״הביותר שם כרוכים הם ע״כ הםט״א, אל םמוכים שהם ומחמת הםט״א, אחיזת הוא ולמטה ומשם
 אחיד כולו שיהיה כדי למיטה, למעלה אותם אםך לזה מות׳, יירדות ׳רגליה שנאמר בהרגליים, הוא במות חלק ליעקב שיש שמה ר״ל רגליו׳, יויאסף ויקרא). פ׳ עמוקות (מגלהיוםך בגי׳ שהוא קנ״ו ם״ת רגליו׳ מבין׳ מחיקק׳ שכן יוםך, בן

 שהם רגלין, נקרא האמונה לג). מט, בראשית עה״ת (ש״ךלנפש ומשקה מהנשמה מלמעלה דולה שהיא בנשמה, רוח חיבור הוא עמיו׳ אל ך5׳ו.יא בנפש, רוח קישור םוד הוא הפזטה׳ אל רגליו’ לג). מט, בראשית עה״ת (ש״ךדחיי באילנא
(שם).במלכות הכל רגלים בחי׳ וכל רגל, נקרא המלכות (שם).דקוב״ה רגלין נקרא המלאכין רגל). (קה״י,רגל גימ׳ קם״א ע״ב ובינה, חכמה בחי׳ הוא רגל בחוקתי). עיניים, (מאורהתורה את המעמידים הרגלין



ערכים
וכינויים

צדק
 ׳צדק/ נקרא העונש יראת
 נקרא הרוממות ויראת

 לילך כשרוצה (...)׳אמונה׳.
 לו להיות צריך הישר, בדרך
 ובצדק צדק, הנקרא יראה
 תבל ישפיט ׳והוא כתיב

 מתעוררין לפיכך בצדק׳,
 אל כשבא אך הדינים, עליו

 היראה אל היינו האמת,
 הדינין כל אז אמונה, הנקרא
פז). (ליקו״מבשורשן נמתקין

לבושי[ בחי׳ הוא צדק
).1 ס, (ליקו״מ

 של הדיבור בחי׳ הוא צדק
 (תהליםכמ״ש ותפילה, תורה

עה). (ליקו״מתדברון ׳צדק נח)

 צדק, נקרא הקבייה
 צדק׳ דיבר ה׳ ׳אני שנאמר

 ברייתא ח״א, מדרשות (בתי

א). מרכבה דמעשה

מלכותא צדק
יז:). יז, (תיקו״ז

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלהב

ק ד  אידי רג אמר ע״א): (יד גנרכוה זה פס׳ על חז״ל ודרשו פעמיו: ^דרך ןם5ון יהלך לפניו צדק יד): (פה, נפהליס כדכפיג יהלך. לפניו צ
פעמיו׳. לדרך וישם יהלך לפניו ׳צדק שנאמר שימפלל, קודם חפציו לעשוח לאדם לו אשור אשיאן, נר יצחק רנ אמר אנין נר

 יהלך לפניו ׳צדק שנאמר חפציו, לו עושה הקנ״ה לדרך, יוצא ואח״כ הממפלל כל אשיאן, נר יצחק רנ אמר אנין נר אידי רנ ואמר
׳צדק׳ דרשו (שס): המהרש״א ניאר ועוד חפציו. לדרכי פעמיו וישם והדר, לנוראו, שמצדיקו מפילה, צמן. ופירש״י(שס): פעמיו׳. לדרך וישם

יז) (מהליס כמו מפילה, מלשון

סכמ״ש תפלה, בחינת זה רגליו  צדק פה) (פהלי
 התפלות כל מאסף שהיה היינו יהלך, לפניו

 ליתן בידו כח היה גם לשרשה. אחת כל
מס) (נראשיס כמ״ש ליוסף, עולם מחלקי חלק
ובו׳. אחיך על אחד שכ״ם לך נתתי ואני

קדישא

ש  המשפט ע״פ הנהגה י
ע, ם שע״ז הקבו  ממוני

 והוא והשרים, השופטים
 שנקרא התורה דין כפי

 יחליקו שהשופטים ׳משפט׳,
 בתוקפם והשרים המשפט,

 לקיים העם את יכריחו
 שלא הנהגה ויש הפם״ד.

 ניתן וזה הקבוע, הדין ע״פ
 ממשפטי לדונו המלך ביד

 מדין משונה שהוא המלוכה,
 הזמן לפי דן והוא התורה,
 נקרא וזה והנידונים, והעניין

טו). ח, משלי (מלבי״ם׳צדק׳

ה בחיי זה רגליו פל  כמייש ת
 ואיתא יהלך. לפניו צדק

 הס ותפילה תורה (עה): בליקו״מ
 רגלין. בתינת שהוא עמידה, בתינת
 פה ׳ואתה ה) (דברים כמ״ש תורה,
 יט) (שמות וכתיב עמדי', עמד

 ותפילה, ההר׳. בתתתית ׳ויתיצבו
 ׳צדק פה) (שם בתינת וזה ויפלל׳. פינתש ׳ויעמד קו) (תהליס כמ״ש
 (שם כמ״ש ותפילה, תורה של הדיבור בתינת הוא ׳צדק׳ יהלך׳, לפניו

 יהלך׳. לפניו ׳צדק בבתינת הרגלין, נתתקנין עי״ז תדברו!׳, ׳צדק נח)
ם  באות לקמן עי׳ ליוסף. עולם מהלקי הלק ליתן בידו כה היה ג

 לצדיק תפילתו את לקשר אדם כל ׳וצריך ד״ה ובילקוה״נ בנח״נ ד׳

זה. ענין בדבריו המבאר ג/ דיינים מהלכות מוהרנ״ת בדברי הדור/

הנחל ילקוט
ף שהיה ס א ת. כל מ לו פ ת  עיקר ב): ה, תפילה (או״ח בליקו״ה ואיתא ה

התפילה, תיקון שלימות בחינת הוא יעקב כי יעקב, ע״י התיקון
 למיטה זכה כי בשלימות, יעקב זכה וזה דודה. עם השכינה לייחד שהוא

 ׳וישתחו בחינת עליון, וזיווג ייחוד גרם שעי״ז פשול, שום בלי שלימה
 על שורה השכינה והיתה שלימה מיטה שהיתה המטה׳, ראש על ישראל
 ועל שלימה. מיטה בחינת שהוא עליון וזיווג ייחוד גרם כי תמיד, מיטתו

 אמצעיות ברכות עשר שנים כנגד שהם שבטים עשר שנים ממנו יצא כן
 כי התפילה. עיקר שהם ובקשות, התחינות כל כלולים שבהם שבתפילה,

 כמו ולאחריה, התפילה לפני שבחים הם אחרונות ושלוש ראשונות שלוש
 כנגד אמצעיות עשר שנים הם התפילה עיקר אבל לד), (ברכות רז״ל שאמרו

ע״י הנעשה הזיווג בחינת שלימה, המיטה בחינת שהם שבטים, עשר שנים

ם תרג מ ה

אני  לך נתתי ו
 מעל יותר אתד תלק

 זאת לקתתי אשר אתיך,
 בתפלתי האמורי מידי

ובבקשתי.

וכתב

׳צ׳דק
׳צלי/

וגו". הקשינה צדק ה׳ ׳שמעה
סז): מצווה נר (רזולין, השל״ה

שינוח ראשי י׳הלך׳ ל׳פניו
גארמית. תפלה היינו

על אחד שכ״ם לך נתתי ואני
(מפ, ננראשית וזלשה״כ אחיך.

א-ננ):  ה?ה יושף אל ישראל ויאמר נ
 ואני אנחיכס: ארץ אל אחכם והישינ עמכם אלקיס והןה מח אנכי
 י3חך3 האמרי מ!ד לקחמי אישר אחיך על אחד שנס לך נחאי

 על יחיר חד חולק לך יח3יה 'ואנא“ (שה): אונקלוס והרגה קשמי:3ו
 ופירש״י(שה): עומי.33ו צלומי3 דאמוראה מידא ימ3נשי די אחיך,

 נחמי אני וגס ורמי,3ק3 להתעסק טורח שאמה לפי לך. נססי ואני
׳ואח כד) (יהושע שגאמר שכס, זו ואיזו, כה. שמיקנר גחלה לך

שפס כשכם׳. רו3ק ממצרים ישראל גי3 העלו אשר יוסף עצמות
כל נחכנסו שנם אנשי אח ולוי שמעון כשהרגו ופקשפי. פסיפי אחיך. על יחירה אחד חלק לך תהיה היא ממש שנס אפין. על אמד

לשון ו׳שנס׳ חלקיס, שני כניו שימלו הנכורה, הוא אחד׳ ׳שנס אחר, דנר כנגדן. מלחמה כלי 3יעק וחגר להס, להזדווג סנינומיהס
היא ונקשפי. פשיפי פיו. אמרי3 יו3א צד שהיה אחר, דנר אמורי. מעשה שעשה עשיו מיד האמיי. מיד לקסשי אשי כתרגומו. הוא חלק

נו ניאר וכן ומפילמו. חכמתו אשר האחד החלק ההיא ארץ3 לך נחמי כנר יאמר, הפשט דרך על אסין. על אפד שפס וז״ל: כפיי(שש), תי
מה הוא הזה הנכורה וחלק ונקשמי, י3חר3 האמורי מיד אומו שלקחתי לפי אחיך, על ימר נו שתהיה הנכורה חלק הוא לחמו, נידי

ת, לו יש אשר החלק והוא אחר, חלק יכלול ועוד הנשיאים. ונחנוכח נדגליס שנטיס שני נעשים נניו שיהיו שנרכו א  שימן נידו אין כי נ
דרך ועל (...) מנניו. שירצה למי לימנו נידו שהיה לו נחן הננורה חלק אנל מנניו, מאחד שיגזול לו אפשר אי כי נלנד, אחד חלק רק

לך נתחי ואני המכפלה, נמערת שחקנרנו נקנורה אותך מטריח אני לו, אמר ממש. שכם אחד׳, שנם לך נחמי ׳ואני ו), צז, (כ״ר המדרש
שעשכמונ הוא שם, שחיקנר מקוס הו  פפיפי סאמיי מיד לקספי אשר נשנה׳. קנרו ממצרים ישראל נני העלו אשר יוסף עצמות ׳ואח כד) (י

׳נחרני׳, שחירגס ומה ׳נעומי׳. חירגס כן על נקשה, מלשון עשה ׳נקשחי' מילח ני כיוון, לזה וננעוחי׳ ׳נצלוחי שחירגם אונקלוס ופקשפי.
מיד לקחתי אשר אחיך על אחד שכס לך נחמי ׳ואני ע״א): כנ״נ(קכג מציע וכן גינור. ניד 3כחר האדם על מגינה שהתפילה מפני ׳נצלומי;
 ׳קשמי׳ מפילה, זו ׳חרני׳ אלא תושיעני׳, לא וחרני אנטח נקשמי לא ׳כי נאמר כנר והלא לקח, ונקשמו נחרנו וכי ונקשתי׳, נחרני האמרי

 הכמונ כינה (שש): המהרש״א ניאר ועוד נמפילמו. מעשיו הנכורה לקנוח ושזכה נניו, על יעקנ שהתפלל פסילס. זו רשכ״ש(שש): ופירש נקשה. זו
 וגו", 3יעק קול ׳הקל ונמ׳׳ש לעשיו, שניחן מחיה׳ חרנך ׳על 3החר נרנח נמקום ליעקנ מועיל המפילה ני וקשח, נחרנ והנקשה המפילה
 ונ׳ נקשה, מלשון ממש הדרש לפי ׳נקשתי׳ מילת שיהיה או ק^ח׳. רנה ׳ויהי לישמעאל שניחן הקשח נרנח נמקום לו מועיל והנקשה
פירש נחומש רש״י אנל טוניס׳. ומעשיס ׳נמצווח ונקשתי׳, ׳נחרני אחר נלשון אמרו 0 (צז, וננ׳׳ר ׳ננקשמי׳. כמו שנים, נמקוס ׳נקשתי׳

ודו״ק. הנ״ר, גס התלמוד דנרי והניח אמרח דרך לו לקח למה ידענו ולא עכ״ל, כו", ותפילתו חכמתו ׳היא ונקשתי׳, ׳נחרני

יוסף
 את אלקים ׳אסף בחי׳ יוסף,

 כל ומבטל שמאסף חרפתי/
 מישראל, וברשות החרפות

רם כי חזי שובה מ  בת
 (ליקו׳׳ה להשי״ת ומקרבם

יז). ד, הבוקר השכמת

 שממנו ציסו״ע, בחי׳ יוסף
שפעות כל  והברכות הה

 הוא ׳ויוסף בחי׳ כידוע,
 לכל המשכיר הוא השליט

 הארז עם שכל הארז׳, עם
 שבעולם, בנ״א כל שהם
ם כולם קי ם יונ ת  חיו

 ממנו רק השפעתם ומקבלים
ד). ה, ערלה (ליקו׳׳ה

 מהיםוד, היתה יוםף נשמת
 נשמתו והשלים זכה וכאשר

 קודש ברית אות טימא שלא
 נעשה יצרו, על ונתגבר
 היה ומשם לצדיק, מרכבה

 הרעב, בימי העולם את זן
 בית כל כלכל משם וכן

 היא כי היותו, ימי כל אביו
 לפרנםת מזון הנותנת המידה

ג). כב, (פרד׳׳ר ישראל

 שהוא ועיקרו, הדבר שורש שהוא דבר כל כמו יחידי, נולד ולפיכך יעקב. תולדות של העיקר שהוא יוםף׳, יעקב תלדות ׳ואלה עליו שאמר והוא יעקב, של ממיטתו הראש הוא יוסף כי מפני הוא כלל, תאומה היתה לא אחיו) (לעומתליוסף
 שהוא יוסף, בחי׳ הוא צדיק כל ).1 מח, בראשית (אוה׳׳חיעקב נפש בחי׳ הוא יוסף פסחים). (לו:)(של׳׳הבסוטה כדאיתא הלשון, ברית המעור, ברית עין, ברית אלה, בריתות בשלוש שלם שהיה ביוםף מצינו יז). לה, בראשית אריה (גוראחד
 יוםף ולכן מהםפירות, שקיבל מה המלכות מידת על המשפיע בחי׳ שהוא יוםף בחי׳ ע״י רק לעולם, מעולם לירד השפע אפשר אי העליון, המקור עד ועולם עולם שבכל ידוע וזה כנם״י. אל והמשפיע הקב״ה, אל כנם״י המקשר עולם יםוד

 דדיורא אתר כנישתא, בי דא שכם שכם משפט). (קה׳׳י,כנודע יוםף בחי׳ ׳ציםו״ע׳, גימט׳ עה״ב ׳משפט׳ וי״ל משפט. נקרא יוסף רות). ושמש, (מאורהמלכות מידת על ומשפיע כולל שהוא קצוות, השישה שהם הוי״ות ו׳ בגימט׳
 התנהגות כח בידו יש שהצדיק דהיינו (...)מ׳נורה, כ׳סא ש׳ולחן תיבות ראשי הוא ישיכים יד). המנחה (תורת המשיח לימות הוא זה שכם, עיר שלם יעקב שיבוא כב). מח, בראשית (רש׳׳יחלק לשון שכם פ.). לך לך (זהרתמן דשכינתא

 בחי׳ שהוא יעקב (שם).כולם כולל שהיםוד כנודע מ׳ידות, ש׳בע כ׳לול ר״ת גם מ׳כולן, כ׳לול ש׳הוא ר״ת שכם שכם). (קה׳׳י, הקדושה השכינה והיא מ׳לכותו, כ׳בוד ש׳ם ר״ת שכם ויחי). פ׳ ושמש (מאור ומנורה כםא בשולחן עוה״ז
 החלק אותו נתן וע״ב להכניעם. יכול היה לא וזולתו להכניעם, ויכול קודש בברית ומשתלשל תפארת שהוא לפי האמורי, מלכי שני ועוד םיחון הכניע יעקב בחי׳ שהוא משה וכן האמורי, שהוא דקליפה היםוד להכניע יכול היה תפארת

 הוא ושכם ברית, על דחפיא הערלה הקליפה הוא חמור בנו. ושכם חמור קליפות, שני בשכם היה והנה האמורי. מלכי שני כבישת כעניין הוא שכם כבישת שעניין תבין ומזה דקליפה. יםוד בחי׳ לירש לו וראוי דקדושה יםוד םוד שהוא ליוםף
אמורי). (קה׳׳י,קודש מברית יניקה להם היה לא ושוב הלזו הערלה מהם שםרו המילה, ע״י רק יעקב בני אותו הכניעו לא וע״ב עוג, בחי׳ והוא הערלה עור

 השנים כל כי המינים, ברכת חוץ הם אמצעיות עשר השנים ואלו התפילה.
 הרשעה והמלכות המינים להכניע היא התפילה כלל שהם אמצעיות עשר
 שלימות עיקר נמצא ומינות. זרה עבודה בתינת שהיא גדלות, בתינת שהם

 אבות ׳תפילות כן ועל יעקב. בתינת ע״י הוא עליון, הייתוד שהוא התפילה
 להתתבר דהיינו אבות, משלושה כלול להיות צריכה התפילה כל כי תיקנום/
 שזהו וגבורה בכות ולהתפלל אברהם, בתינת שזהו וכו/ להשי״ת ולהתדבק

 שזה בשלימות, ושכינתיה הוא בריך קודשא לייתד והעיקר יצתק, בתינת
 כל בפרמיות שמבאר ג׳) (אות ועי״ש כנ״ל. שלימה למיטה שזכה יעקב בתינת

 גבי לעיל וקשר לה, השייך השבע אותו כנגד מכוונת שהיא איך האמצעיות מהי״ב ברכה
ד שכ״ם מיותדת׳. נוסתא לו יש ושבע שבע ׳כל ח ך על א חי  ראה וכוי. א

בפיו׳. ציד ׳כי ד״ה ג׳ אות בילקוה״נ לקמן לזה ביאור
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תפלה ואני

ר ר עו ת כןם את ו
 עד וליךאתף. לעבוךתף
 העולמות כל שיתעוךרו

 בהם אשר וכל כלם
 דומם באמת, לעבוךתף

 אש מדבר, חי צומח
 האח מן עפר, מים רוח

 האזוב עד בלבנון אשר
 משלשול בקיר, אשר
 קתי עד שבים קטן

 ארץ ״מלכי ךאמים,
 וכל שרים לאמים וכל

 נדולים ארץ״, שופטי
 ובנות, בנים וקטנים,

 ״הארץ ונערים, זקנים
 הימים עליה אשר וכל
 השמים בהם״ אשר וכל

 וכל השמים ושמי
 העשןה עולם צבאם,

 והבריאה והיצירה
 אשר וכל והאצילות

 נלנלים שפלים בהם,
 השמלים זיקים מלאכים
 והיות ואופנים שרפים

 תכלית מן הקדש,
 עולם של המרכז נקרת

 ראשית עד העשןה,
 שהוא הבריאה נקרת

 (...) האצילות. תהלת
 כלם ותקיץ ותעורר

ת, לעבוךתף מ א  ב
 וכל העולמות כל וןשובו
 באמת. אליף בהם אשר
 יתעגרד זה ידי ועל

 העולמות בכל ברכה
 מקרא ותקים כלם.

 את ״פותה שכתוב
 הי לכל ומשביע ןדיף

 ברחמיף ותשפיע רצון״.
ם. ף הרבי שי מ ת  ו

 וברכה טובה שפע
כלם העולמות בכל

כד). (ליקו״ת

 לכל חיות משפיע היה תפלתו ידי על כי
 השפל עולם שהם עולם, חלקי שלשה
 וזה המלאכים. ועולם הכוכבים ועולם

 זה כל כי מלאך. כוכב שפל שכ״ם,
 לקחתי אשר כמ״ש(שה תפלתו, ידי על זכה

ובקשתי: בתפלתי וכו׳ מיד

 ערכים
וכינויים

עולם חלקי שלשה
 הוא בתכונתו העולם צלם
 ועולם המלאכים עולם

וג׳ השפל, והעולם הגלגלים
 המציאות כלל אלה חלקים

כז). א, בראשית בחיי (רבינו

 אחד כל עולמות ג׳ אלו
 העולם אחד, בדבר מיוחד
 העולם באמת, מיוחד העליון

 בשלימות מיוחד האמצעי
 התחתון העולם ובשלום,

 הויה ואין ההויה, עולם הוא
 הויה שמקבל רק מעצמו,

 יש כי וידוע הפועלים. מן
התחתון, בעולם פועלים

 הגדיל המאור ׳את כמ״ש וזהו
 המאור ואת היום לממשלת

וגו״, הלילה לממשלת הקטין
 גוזרים האלו והפועלים
התחתונים, על משפטים

 המזלות משפטי אותם וקראו
יח). א, חיים (דרך

 קטן עולם נקרא האדם
 נגד הראש חלקים. לג׳ ונחלק
 השכל ששם המלאכים, עולם
 וראייה ושמיעה המוח, שהוא

 נגד רוחניים, הם ודיבור
 נתונה והנשמה המלאכים,

 שהיו הלוחות נגד בראש
 רי״ש אל״ף ׳ארון׳, בארון,

הנשמה׳. ׳עזם גימט׳ נו״ן וא״ו
 יש הגלגלים עולם וכנגד
 כל מקיים שהוא הלב, באדם
 עולם וכנגד בתנועתו. הגוף

הטרפשא, באדם יש השפל
 משם הפרוכת. דמיון שהוא

 ושם הטבע עולם ולמטה
 שמות עה״ת (ש״ך ההפםד הוא

יא). כה,

 בתוכינו נתן השייית
ונשמה, רוח נפש בגופינו

 דהיינו עולמות, ג׳ כנגד שהם
 ועולם המלאכים עולם

השפל. ועולם הגלגלים
 כנגד היא הנשמה דהיינו

 כולם שהם המלאכים, עולם
 ואין גדול בדביקות דבקים

 אחרת מחשבה שום להם
 תמיד ותשקם רצונם רק

 כך ית׳, הבורא אל לידבק
 םיבת שום לה אין הנשמה
 רצונה רק אחרת, עשייה
 ברוך בהבורא לידבק וחשקה

 שומרת ותמיד יתעלה, הוא
 כנגד והרוח זאת. על ומצפה

 ידיהם שעל הגלגלים עולם
כן לדצח״מ והשפעה כח ניתן

 האדם שצריך העולמות שלוש בכל עצמך שתתקן עד יותר, פעם בכל עצמך והתחזק עקב). פ׳ אלימלך (נועםגשמיים לדברים המתאווה הבהמית נפש כן גם יש שבנפש השפלי עולם כנגד הוא והנפש למטה. השפעה שואב הוא שבאדם הרוח ע״י
 שכל הם כי למלאכים, נדמה בזה כי וידוע כבהמה, נחשב הוא הרי לאו ואם צבאות׳, ה׳ כמלאך הוא ׳הרי קרח) (ספריחז״ל וכמ״ש התורה, עםק כנגד המלאכים עולם נח). פ׳ אלימלך (נועםהמלאכים ועולם הגלגלים ועולם השפל עולם דהיינו לתקן,
 נגד נביאים השכל, עולם ונגד קדשים קדשי כנגד תורה ב). א, אבות (יעב״ץחםדים גמילות השפל, עולם וכנגד רצונו׳. עיעזי משרתיו צבאיו ׳כל וכתיב לעביד׳, צבא לצבא הבא ׳כל אומר הוא וכן ב״ה, ה׳ עבודת הוא גלגלים עולם וכנגד נבדל.

ם מקדש). (קה״י,השפל עולם ונגד העזרות נגד כתובים הגלגלים, עולם ונגד ההיכל ל ו ל ע פ ש  הוא ובאמת התכלית. להשיג מוכרחין ידו על דייקא השפל, עוה״ז שע״י הזו, השפלה בארז ונאחז מלובש הוא התכלית שהוא הנשמות עולם ה
 מ). (שיהר״ןגמור חומר שהוא השפל העולם לט). ח״ב (ליקו״מהתכלית להשיג כדי העולם בזה לעבור מוכרחין הנשמות וכל השפל, עולם בבריות דייקא תלוי הוא ית׳, אותו להשיג כזה גבוה דבר שהוא התכלית שהשגת מאוד, ונורא נפלא חידוש

 תענוגיו עיקר ואעפ״ב קונם, רצון וביראה באימה ועושים תמיד, אותו שעובדים הרבה ועולמות הקודש וחיות ואופנים ושרפים מלאכים להשי״ת יש כי הזה, השפל עולם של העבודה למעלה כשעולה רק הוא השי״ת, של ושעשועיו תענוגיו עיקר
 עולם רצג). (על״תדוקא והנםיון המעשה העולם בזה ולהצטרף ולהתנםות שיםבול, מה ולםבול בו לעבור צריכין קדם יצורי שכל עולם העשייה, עולם השפל עולם ז). ח״ב (ליקו״תהזה השפל עולם של העבודה למעלה כשעולה ית׳, ושעשועיו

 עשייה, הנקרא הוא הגשמי השפל עולם כל לה). י, במדבר בחיי (רבינווישוב מדבר ים הן, ואלו חלקים ג׳ הם השפל עולם חלקי מיעוט). אחר מיעוט ד״ה הפליאה (ספרבתחילתו םופו נעוץ כי אחר, לדבר ולא ולשכר לעונש פרצופים בדו ניתן השפל
 עתידין עכו״ם שאין וכמו ישראל, וג״ע לאומות, נברא השפל עולם ה). ו, נערב (אורהחיצונים שליטת שבה הגשמי החומר בתוך הקדושה התפשטות דהיינו דעשייה, םפירות עשר נקראים והם בהם, מתפשט הםפירות ואור רקיעים עשר והם

חסדהאומות לפני ונבזים ומאוםים ועניים משועבדים שיהיו רק השפל, העולם מזה ליהנות לישראל ראוי היה לא כן מג״ע, ליהנות  שינוי בעלי שהם בנ״א שהם השפל, עולם שהוא ופירוד, שינוי במקום אלא ייחוד אין סג). נהר ב, מעיין לאברהם (
 בנ״א שעושים החםד בשביל רק הוא השפל העולם קיום כל ברכות). עיניים, (מאורצמצומים ע״י הוא הכל אך כזה, ומצוחצח צח שפע אור לקבל יכולים שפילות ובריות כזה שפל עולם איך גדול חידוש זהו כי* טז). א, בראשית עה״ת (ש״ךובחירה

 בחי׳ יש עולם בכל הגלגלים / הכוכבים עולם המשכן). רמזי סדר (מלבי״םבקרבה אין חיים רוח וכל תצמיח זרועיה הארץ וכן האדם, גוף להצמיח עניינה שכל הטבעיית, הנפש נגד נערך השפל עולם יב). כד, דברים (מלבי״םזע״ז
 כוכבי שבעה אשר התנועה, גלגלי שבעה בכללם אשר הגלגלים, עולם הוא האמצעי העולם י). כב, (ליקו״מלעולם מעולם וכן ממנו, גבוה ׳נשמע׳ בחי׳ להם ויש ׳נעשה׳, בחי׳ הגלגלים לעולם הוא ׳נשמע׳ בחי׳ להעוה״ז שהוא מה כי ונשמע, נעשה
 גשמי דבר שהוא התחתון עולם בין ערך אין ומבלעדו העולמות, וקושר העליון עולם ובין התחתון עולם בין אמצעי הוא הגלגלים שעולם ידוע א). א, בראשית יצחק (תולדותהגלגלים עולם הוא השמיים כז). א, בראשית בחיי (רבינובהם קבועים לכת

 ואינו לבדו פשוט הוא שניהן של וחומר ונפש, גוף ר״ל וצורה חומר לשניהן ויש ארז, הנקרא יםודות וד׳ שמיים, הנקרא גלגלים י׳ הוא הגלגלים עולם י). ח״א, העולה (תורתכלל השינוי מקבל ואין נפרד שהוא העליון עולם ובין השינויים, מקבל
 המלאכים עולם סוד השכל עולם / המלאכים עולם כג). ד, במדבר יהונתן (תפארתהפועל השכל שהוא כמ״ש גבריאל, מלאך הוא הגלגלים עולם מנהיג י). נ, (ע״חפשוט הוא גלגל או יםוד כל חומר אלא יחד, מכולם מורכב

 מעלתו ולגודל והארז, השמיים והם ממנו, למטה אשר המעלות שאר כל נתהוו וממנו המלאכים, עולם נקרא והוא החידוש ראשית הוא הזה האור אור׳. ויהי אור יהי’ ב). צדק (שעריהשי״ת פני את ולראות לעלות ונכםפים ומשתוקקים למטה, שהם
 ומזה המלאכים, עולם הוא אלקים׳ מלאכי’ ג). א, בראשית בחיי (רבינוזולתו ובין הלובשו בין מפםיק הזה כלבוש בריותיו, שאר ובין בינו מפםיק הזה שהאור לפי לבושו, ׳אור ואמר לבושו. מאור נבראו, מהיכן ׳שמיים (ג)בפרד״א המאמר בא

 העלמו רוב על להורות גם ׳אין׳, נקרא השכל עולם יב). כח, בראשית בחיי (רבינושלישי חלק כולו העולם מן השלישי שהוא אלא וברוחב, באורך עולם של שלישו להבין ראוי שאין עולם׳. של שלישו ׳המלאך יב) סח, (ב״ררבותינו דרשו
מגןבלבד לכתר זה שם הקבלה בעלי כל מכנין לכך אין, הוא וכאילו השגה נעדר דבר והוא והםתרו,  לאין וחייליהון כיתות י׳ שהם המלאכים, עולם הוא מט״ט עולם יח). ב, איכה (אלשיך המלאכים עולם לכל ראש הוא מט״ט נ). דוד (
 מטטרו״ן שהם תחתיה, אשר המלאכים אל ומשפיע מהאצילות, השפע ראשונה השואבת והיא כולם, למלאכים המשפעת שהיא נושאיו, את נושא הוא והכםא הכםא, נושאי הם המלאכים ולכן מהכםא. ומתגלים עבים יותר והם תכלית,

 הצינור והוא המלאך, ע״י ההוא בעשב והארתו האור הכאת על עניינו ההכאה ועניין גדל׳. לו ואומר אותו ומכה מלמעלה מלאך לו שאין מלמטה עשב לך אין’ ט). טז, (פרד״ר ויצירה חציבה נקראים והם וחייליהם, המלאכים כיתות וי׳
 ואין א׳ עניין והכל הכוכבים, אל ופעמים המלאכים אל זה עניין מייחם לפעמים בזהר נמצא ולזה ליצירה. ועבדים שמשים הם שבעשייה הכוכבים כי כנודע, הכוכב ע״י בעשב מאיר המלאך ולזה המלאכים, עולם יצירת בםוד הנעלם האור
ספרהאלה׳ העימדים בין מהלכים לך ׳ונתתי כמ״ש והמלאכים, עומדים השרפים מקום הם ושם הכםא, הנושאים החיות ראש שעל הרקיע הוא ושם לנשמה, מלבוש הרוח הוא המלאכים, עולם הוא היצירה עולם י). כד, (פרד״רםפק בהם ) 

 המלאכים עולם גם דהיינו האדם, בשביל אלא נברא לא כולו העולם כל מפאנו). לרמ״ע הרקיעיס (מאמרהשמיים׳ י1׳'עזכ בשם נקרא המםורת, ע״פ אלא אלינו מושג ובלתי נבדל רוחני שהוא חלקיו, בכל המלאכים עולם האזינו). פ׳ הליקוטים
 כלל ועונש שכר בהם אין המלאכים עולם פט.). חולין (מהרש״אכבודו בכםא ומתקשר מתדמה הוא המלאכים עולם שהוא הםפיר ואבן ובצורתם, בזכותם םפיריים המה כי הםפיר, לאבן דומים הם המלאכים עולם ו:). ברכות (מהרש״א

 הקודש, ואופני וחיות השרפים ועולם המלאכים עולם שהוא שלמעלה, העולמות שכל ידוע ה). אבות ישראל (עבודת בזה המה מחוייבים כי מעבודתו ימיהם כל יחשו ולא ורוממותו, באחדותו תמיד ומםתכלים יצה״ר, להם שאין מחמת
 נקרא השכל עולם תור). (קה״י,היצירה בעולם זמירות בםוד כנודע, ומזמרים משוררים הן המלאכים בעולם פורים). ראשונה, קדושה לוי (קדושתומצוות מתורה הוא חיותן ועיקר הרוחניות, מצוות וכדמות הרוחניות התורה כדמות הרוחניות צורתן

ד). א, יחזקאל (מלבי״םהמלאכים עולם שהוא היצירה, בעולם היה יחזקאל שראה המרכבה עולם). (קה״י,השכל עולם שהם דעת, בינה חכמה ראשונים ג׳ בםוד בינה, ג״כ

שיה עצה רהמלאכים ועולם המכבים ועולם השפל עולם שהם עולם, חלקי שלושה לכל חיות משפיע כשלימות תפלה י”ע ^ ותו צו קי נ). ט, ליקרים (

ה ש ל  ,5 ההורה (יהודי החזקה גיד הרמג״ס וכדכפג עולם. חלקי ש

חלקים, לשלושה נחלק נעולמו הקנ״ה שנרא מה כל ג):
 ונפשדיס הווים והם וצורה מגולם מחונרים שהן כרואים מהן

 כרואים ומהן והמחכוח, והצמחים והכהמה האדם גופוח כמו חמיד,
 אכל וצורה, מגולם מחוכרים שהן
 ומצורה לגוף מגוף משחנין אינן

 צורחן אלא הראשונים, כמו לצורה
 משחנין ואינן כגולמם לעולם קכועה

 והכוככים הגלגלים והם אלו, כמו
 ולא גולמים כשאר גולמם ואין שכהן,
 כרואים ומהן צורוח, כשאר צורחם

 המלאכים, והם כלל, גולם כלא צורה
אלא וגווייה גוף אינם שהמלאכים

 השמיים א): נ, נחיי(נראשיח נרנינו איחא ועוד מזו. זו נפרדוח צורוח
 המציאוח כל שהרי זה, עם זה ונקשרים מיוחדים כוחוח כולן והארץ
 עולם השפל. ועולם הגלגלים, ועולם המלאכים, עולם חלקים, שלושה

 הכל כן ואם כשפלים, פועלים והגלגלים לגלגלים, נפש הם המלאכים
שעשכחוכ הוא זה, על מעיד מלא ופשוק כזה. זה ומיוחד נקשר  (הו

הארך. אח יענו והם השמים אח אענה ה׳ נאם ׳אענה נ)

חכמה מילואי
 וז״ל: השפל, הזה העולם מעלת גבי ד) א, (בראשית בתיי רבינו וכתב השפל. עולם

 מלאכת שנגמרה השלישי וביוס שני, ביום טוב׳ ׳כי הזכיר לא
 ליום ואחד המיס מלאכת לגמר אחד ׳טוב׳, פעמים שתי בו הזכיר המיס
כיוון המיס, מלאכת נגמרה לא אס בכך ומה בזה, שואל ואני עצמו.

ראוי היה שני, ביוס שנבראו המלאכיס ובריאת הרקיע מלאכת שנגמרה
 לו והיה ובמלאכים, ברקיע והבריאה המלאכה גמר על טוב׳ ׳כי שיאמר

 שאר מכל הס נופלים לא כי טוב׳, ׳כי בהם ולומר הקיום בהם לגזור
ראיה מכאן כי לומר, לי ויש טוב׳. ׳כי בהם שנאמר בראשית מעשה
עיקר הוא מקום של רצונו עושין שישראל בזמן השפל העולם כי עצומה

 שהם והמלאכים הרקיע בריאת שני ביום שנגמרה שאע״פ המציאות,
 בשלישי המיס מלאכת שנגמרה עד שלימות בזה היה לא העליון, העולם

 והוצרכו מיס, היה העולם כל כי השפל, העולם ונעשה ׳יקוו׳ במאמר
 ׳יקוו׳, מאמר בא וכאשר היבשה, שתיראה כדי אחד במקום להיקוות
 המציאות היה זה ועס הזה, השפל העולם בבריאת העליון העולם נתבשש

 מארת׳, ׳יהי במאמר רביעי ביום גס (...) טוב׳. ׳כי בו להזכיר וראוי שלס
 הוא הזה, עולם של לתשמישו רק המאורות נבראו שלא הכתוב ביאר

 גדולים היותם עס העליונים כי יורה, זה והנה הארץ׳, על ׳להאיר שאמר
 משרע״ה מדברי ראיה עוד לי ויש התחתונים. בעבור נבראו ועצומים,

 הזה שהעולם השמים׳, ושמי השמים אלקיך לה׳ ׳הן י) (דברים בפשוק
 דרך על זה וכל ה׳, בעזר שס אכתוב וכאשר המציאות, עיקר הוא השפל

השרת׳. ממלאכי יותר צדיקים ׳גדולים צג) (סנהדרין חז״ל מדרש

שפיע ד!יד! ת מ  בביאה״ל(ט): וכתב עולם. חלקי שלשה לכל חיו
א/ באות לעיל שכתב מה יותר מבואר הזה העניין בכל

ם מהתפילה. מקבלין התיות שכל ל ו שפל ע ם ועולם ה  הכוכבי
 באות לעיל המובא עם זה עניין קישר (ט) ובביאה״ל המלאכים. ועולם

 ובמאמר הזה שלעניין מה וז״ל: ב׳,
 לשלושה העולם את מתלק הזה

 הנ״ל בהכתוב מבואר האלה, תלקיס
 וע״פ וגו״, כוכב ׳דרך בפנים

 ש׳אין זה, על שהביא תז״ל המאמר
׳כוכב׳ לו שאין מלמטה, ׳עשב׳ לך

 במי מובא וכן וכו״. מלמעלה ו׳מלאך׳

 כי מזה מובן נמצא (ט): הנחל
 ע״י כי מהטבע, למעלה התפילה

 שמהם המלאכים, ועולם הכוכבים לעולם תיות משפיעין התפילה
 לך ׳אין למעלה שמביא וזה הטבע. דרך פי על ההנהגה נמשך
 ואומר אותו שמכה מלמעלה ומלאך כוכב לו שאין מלמטה, עשב

 השפל, עולם הוא מלמטה העשב היינו ב), אות (לעיל גדל׳ לו
 ועולם הכוכבים מעולם הוא מלמעלה ומזל ומלאך וכוכב

התפילה. ידי על הוא וכותם תיותם שכל המלאכים,

‘הנחל יליקום
ה כל כי וכוי שכיים ה1ך כה ז  הנחל מבועי צקוצז בזה ומובא תפלתו. עייי ז

 ׳ויקרא פשוק על (נו) בפשחיס דאיתא לומר, יש תשל״ע): (אב-אלול
 וכו׳, ונסתלקה הימין, קץ לבניו לגלות יעקב ׳ביקש וכו״, בניו אל יעקב
 ישראל ׳שמע בניו לו אמרו וכו׳, במיטתי פסול יש ושלום חש שמא אמר

 אבינו יעקב פתח וכו׳, אחד אלא בליבך שאין כשם אחד׳, ה׳ אלקינו ה׳
 הס ובניו דיעקב היינו ועד״, לעולם מלכותו כבוד שס ׳ברוך ואמר

 עשר שנים בעניין בפנים לעיל ועיין בפנים. כמבואר התפילה שלימות
 חש יש ׳שמא יעקב שאמר וזה וזיווג, מיטה מלשון גס שהוא מטות
 ואמרו התפילה, בעניין פגס ושלום חש שיש היינו במיטתי׳, פשול ושלום
 פנים וכמבואר וכו״, אחד אלא בליבך שאין ׳כשם וכו״, ישראל ׳שמע
 כבוד שס ׳ברוך יעקב וענה אחדותו, על מעידין אנו תפילה דע״י לעיל

 י״ב כנגד תיבות, י״ב בהס יש אלו פשוקים (דב׳ ועד׳ לעולם מלכותו
 מלכותו כבוד שס ׳ברוך וזהו כידוע). התפילה נוסחאות י״ב שבטים,

 מקומות בכמה וכידוע א׳, באות כנ״ל המלכות תיקון דהוא ועד׳, לעולם
 נתתי ׳ואני בפסוק גס לרמז יש זה כל ולפי מלכות. בחינת היא דתפילה

 ׳שכס׳, דזהו התפילה, שלימות על רומז הקדושים שלדבריו וכו״, שכס לך
 עצמו וזהו כנ״ל, התפילה דהוא כידוע, מ׳לכותו כ׳בוד ש׳ס תיבות ראשי
 התגלות בחינת עיקר ^ס’ התחתונים בעולמות כי מ׳לאך, כ׳וכב ש׳פל בחי׳
op מ״ס, כ״ף שי״ן כזה במילואו ׳שכס׳ כי לרמז ויש כידוע. מלכותו כבוד 
 עצס עס מ׳, פ׳ י״ן לבד, המילוי ואותיות ׳ישראל׳, בגימטריא הכולל, עס
זכה תפילתו ע״י הוא כי הכולל, עס ׳יעקב׳ בגימטריא מילויין, הג׳

מ׳לאך. כ׳וכב ש׳פל עולמות הג׳ בכל מ׳לכותו כ׳בוד ש׳ס ולגלות להחיות
הכולל. עס מלאך׳ כוכב׳ שפל׳ סו״ת כמו נ״ג בגימטריא הר״ת ו׳בקשתי ב׳חרבי ה׳אמורי מ׳יד הנחל(מ): שעשועי צקוק ומוצא



ערכים
וכינויים

זרות מחשבות
 המחשבות לשבר צריך

 קדושות מחשבות ע״י זרות
 הזדונות, ועי״ז התפילה, של

 זרות, המחשבות דהיינו
צז). (ליקו״מכזכויות לו נעשין

 אלא אינה שתפילתו נזי
 לו יבוא לא השכינה, בשביל

 המידות (ספר זרות מחשבות

לז). הרהורים

 זרות מחשבות בלבולי
 מפגם נמשך הכל ורעות,
כג). ה, ביהכנ״ס (ליקו״ההברית

 עליו כשבא הצדיק
 יודע הוא זרות, מחשבות

 ויודע נמשכין, הם מהיכן
 מחשבה כל להעלות
 כראוי ולבררה לשורשה

ב). ד, הקן שילוח (ליקו״ה

 הוא זרות מחשבות כל
 ובבוא שבמלכות, מלכות

 ליפחד צריך זרה המחשבה
 היראה וע״י ממנה, ולירא

 נורא, עם יראה מתחבר
 מתוך הקדושה ניצוץ ומברר
 זרה המחשבה שהוא הקלי׳

נח). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 נפםל זרות, מחשבות עייי
 למקום ומשליכין התפילה

 ואם המוקדשין, פםולי
 בכוונה, השנה בראש מתפלל

 כל של התפילות כל מעלה
 לשחרית שחרית השנה,
 (בעש״ט וכו׳ למנחה ומנחה

ויו״כ). לר״ה עה״ת

 בלא יתפלל אדם אם
 השי״ת אזי צלולה, מחשבה

 זרות, מחשבות לו שולח
 בתשובה יהרהר שעי״ז כדי

 להתפלל עצמו ויתחזק
 מים (מקור טהורה במחשבה

נח). פ׳ חיים

 כמה לפניו כשיעלו
 וחומות זרות מחשבות
 לבושין שהם יידע נשגבות,
 מםתתר שהקב״ה וכיםויין

 לבבך יפנה למי לראות שם,
שמות). פ׳ חיים מים (מקור

 מחשבות נמשכים מאין
 ידע שלא על הכל זרות,

 ולשונו פיו ולשמור להיזהר
 המאיר, (אורבחיצונים בעםקו

לשיה״ש). ביאור

ענן
 ענן בחי׳ הוא מניעה
 היינו וערפל ענן כי וערפל,
 לשון הוא חושך חושך,
קטו). (ליקו״ממניעה

 ענן, בחי׳ הוא העוון
 (ליקו״מהשמש אור שמחשיך

ו). ח, ח״ב

 ישראל על המקטרגים כל
 כולם האומות, בארץ

 ובין הארץ בין עומדים
 כותל כדמיון השמיים
 בין להפםיק ומחיצה,

 שבשמיים, לאביהם ישראל
 המפםיק ענן הנקראים והם

תמיד). (של״ה,

 קטן עולם הוא האדם
 ובלבול באדם, נרמז והכל

 נקרא המחשבה וםתימות
 וענן עב כמו עננים,

 הארץ, פני על שמחשיך
 מבולבלת כשהמחשבה כן

 האדם, של השכל נחשך
 וענן עב כמו לאדם ונעשה
נח). פ׳ חיים מים (מקורבשכלו

 אומות של הסבלות עיקר
 דמכסיין עננין הוא העולם

 עיני ומחשיכין עיינין על
 ׳סכותה נאמר זה ועל השכל,

 תפלה׳, מעבור לך בענן
 ׳ס׳כותה ר״ת ׳סבלתם׳ וע״כ
 ת׳פלה׳ מ׳עבור ל׳ך ב׳ענן
סבלתם). (קה״י,

ע׳ סוד הוא הענן עכ

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלהד

מד כשאדם תפלל עו ה ם אזי ל אי ת ג שבו  וקליפות זרות מח
תו ומסגבין  אדס נאשר יח); (הפילה געצוה״מ מונא או

 שאילן מחשנות היינו זרוס, מסשנוס למוחו נאוח להמפלל עומד
 ואפילו וכיוצא, ומתן ממשא מחשנוח כגון למפילה, שייכות

 מהרהרים אס מורה, נדכרי מחשכוח
 הן גם הרי התפילה נעת אומן
 מגלגלות הן כי זרות, מחשגות נגדר

 יכול אינו זאת ומחמת הדעת את
 ונפרש המפילה. למינות להקשינ

 והרהורים רעות מחשנות כאשר
 זה המפילה, נעת למוח נאים רעים

 הנ״ל הזרות המחשנות ומחמת לתפילה. ונלנול גדול קלקול נוודאי
 נמפילתו. להמשיך יכול ואינו שממנלנל היינו נחושך, נשאר

ם אזי אי שבות ג ט, וניאר זרות. מח  העשה ׳צהר עניין גני ג) נפל״ה(

 זה עניין והנה ודל; זו, נאוה נמאמר לקמן הנזנר וגו״ להינה
 מפני שם לכנוס מינה לעשות עליו שציווה נעת לנח נאמר

 את לנלנל הנאין זרות המחשנות היינו המנול ומי המנול,
 רז״ל שאמרו כמו והנה מ״ד. נסימן לקמן שמנואר כמו תפילתו,

 לגשמי יורדין המיס היו נמשונה חוזרין היו שאס ינ) לא, (נ״ר
ה, מו הארץ, על המנול מי היו נתשונה חזרו וכשלא נרנ  כן נ

הם יש ני נתינות, נשתי נאים זרות המחשנות  קדושים ניצוצות נ
 מתקן אזי כראוי להתפלל האדם ונשזוכה תיקון, שצרינין

ת הוא המפילה ותיקון וכו׳, הניצוצות חינ  ומטר גשמים ננ
 הס אזי זוכה וכשאינו ה), נאוה (לקמן הנ״ל נמאמר כמנואר
 ממש, המנול מי כמו ודעתו מוחו על ושוטפין אומו מנלנלין

הם שנאמר ונו". הגנהים ההרים כל ׳וינסו נ

ל ג ג  באים אזי להתפלל, עומד כשאדם א
 אותו, ומםבבין וקליפות, זדות מחשבות

 כמ״ש להתפלל, יכול ואין בחשך, ונשאד
תפלה, מעבוד לך בענן םכות ג) (איכה

ת ו כ ר לך בענן ס עגו  שע״י לכך ראיוה נ׳ נעה מניא רנינו תפלה. מ

 (וע"פ להתפלל, יכול אינו נהפילהו האדם את משננין שהקליפות
 ללמדינו רנינו נא מה לדייק הלומד יראה ניאה״ל של העיון כללי מה״י טז כלל

 דרכינו נחפ^ה מ-מד): (ג, נאיכה מלשה״כ א׳ ראיה הראיות). מן אהה נכל
א ה׳: עד ונשונה ונרזקרה  לנננו נן

 נחנו ומןם:5נ אל אל כפןם אל
לחמ:1כ לא אמה ומרינו פשענו
 לא הרגס ומרדפנו נאף סכומה
 מענור לך נענן סכומה חמלס:
 'יטללמא מד): (שס יונתן ותרגם מפלה:
 נגלל מן דילך, יקרא נענני שמיא

 כשאנו כפיס. אל לגננו נשא ופירש״י(שם): צלומנא. לוומך מענר דלא
 לשוג עמהס לננינו אף נישא השמיים, אל כפינו אמ נושאים
 (...)העננים. אל כפים', 'אל ד״א נ״ה. המקום לפני לננינו להשיג
 ננקיון הרוחץ כאדם להקנ״ה נאמת לננינו נישא רנומינו, ומדרש

 ואינו והמודה ירחס', ועזג ׳מודה כי טינוף כל מידיו שמשליך כפיו,
 מחיצה להיות האף את חצצת נאף. פססה נידו. ושרץ כטונל עוזנ
 כדלזיתא ניהמ״ק, תורנן מיום נעשה זה ועניין נו. ותרדפנו ונינינו, נינך

ת(לנ  שערי ננעלו ניהמ״ק שחרג מיום אלעזר, רני אמר ע״נ): ננרנו
 ששערי ואע׳׳פ תפלתי', שמס אזעק כי ׳גם שנאמר מפילה,
 ה' מפלמי 'שמעה שנאמר ננעלו, לא דמעה שערי ננעלו, מפילה
 ניומא מענימא גזר לא רנא מחרש'. אל דמעתי אל האזינה ושועמי
 ניאר ועוד מפלה'. מענור לך נענן ׳סכומה שנאמר משוס דעינא,

 דומה תפילתו, שנמקנלה מי כל וז״ל: נ), ל, יקר(נראשית נכלי זה עניין
 לנין נינו חוצץ דנר שוס ואין ממש אלקיס מחת עומד כאילו

מסך יש כאילו דומה נשמעת תפילתו שאין נזמן אנל אלקים,

חנחל ילקופז
ם אזי אי ת ב בו ש ח  ויש תשל״מ): (אב-אלול הנחל מבועי צקוצז ומובא זרות. מ

 לעשוק והתחיל תפילה, השערי מעניין רבינו שהפשיק זה מה לשאול,
 השערים מעניין שמדבר באמצע וכו׳ והחושך הקליפות שבירת של בנושא

 שמובא שמה לומר, וצריך וכי). השערים מעניין לדבר חוזר ד׳ באוח (שהרי והשבטים
 כי והוא הקודם, לעניין שייך הוא התפילה בשעת החושך מעניין ג׳ בשעיף
 מחמת הוא התפילה, בשעת האדם על הקליפות של התגברותם עיקר

 לקליפות אחיזה שום אין ׳אחד׳ בבחינת כי והשבטים, השערים השתלשלות
 וכל בעצמו, השי״ת הוא אחד כי טוב, רק הוא ׳אחד׳ כי כלל, רע שום ואין

 הרע וכל ח״א), נא בחורה (ועיין מאחד הריחוק מחמת הוא הרע תוצאות
 י״ב מזלות י״ב השתלשלות שוגי כמה אחד מבחינת שנשתלשל אחר נתאחז

 רבינו שאמר וזה הרע. ונתאחז הקליפות יונקים זו מהשתלשלות וכו׳, שבטים
 זרות מחשבות באים אזי להתפלל עומד כשאדם ׳אבל בזה״ל ג׳ בשעיף

 משביר בזה כי קודם, למובא וקשר המשך הוא וכו״, אותו ומשבבין וקליפות
 לא אם כי לשבטו, השייך הנכון השער מציאת של החיוב את רבינו לנו

 וכו׳. המשבב בחושך ליפול לו גורם הנכון למקום תפילתו את האדם מכוון
 בכיתי השבת בזה ואמר, ענה (י): בחיי״מ ואיחא להתפלל. יכול ואין

 מוכרח אני לעשות רוצה שאני דבר כל מדוע השי״ת, לפני מאוד
 קשה השם בעבודת לעשות שצריך דבר שכל (היינו נפש במשירת לעשותו

 ושיפר ממש). נפש במשירת אם כי לעשות יכול ואינו מאוד, עליו וכבד
 ואין כלל, פיו לפתוח יכול אינו להתפלל, ורוצה בבוקר כשעומד יום שבכל

 איזו פנים כל על לעצמו לזכור רוצה הוא ואזי עצמו, את להחיות במה לו
 יכול אינו כי ממנו נמנע זה וגם ניגון, באיזו עצמו את להחיות כדי ניגון

 ולהתפלל, לעמוד איך כלל יודע שאינו עד ניגון, שום עצמו את להזכיר
 את מזכיר אז התפילה, בתוך כשבא אח״כ להתפלל. עומד הוא ואעפ״כ

 לעשות שרוצה דבר שכל הכלל, ממילא. דעתו על שבא ניגון איזו עצמו
 והבנתי ליבי נתעורר ומזה נפש. במשירת לעשות ומוכרח מאוד עליו קשה

 להתחזק צריכין אנחנו כמה ממנו וחומר קל ללמוד לעצמינו, גדול מושר
 על בפרט לה׳, הנוגעים הדברים בכל הכוחות בכל עצמינו ולהכריח
כל נפשו למשור צריך היה כמותו ונורא קדוש צדיק אם הלוא התפילה.

 וכל הקליפות כל ובטל נשרף שיהא הדבר מחויב כי מעבודתו, לבטלו
 ׳וירא מיד ב״ה השי״ת של וטובו חשדו לגודל היינו לראות׳, שר כי ה׳ ׳וירא בהשי״ת. דביקותו וגודל ובהתלהבותו הקדוש פיו בהבל זרות המחשבות

 רז לו וגילה השנה׳, מתוך אליו ׳ויקרא וזהו זרות, המחשבות אותן מתוך אליו ונתגלה נתראה מיד הדברים, אמיתת לידע והשתוקק לראות׳ שר כי ה׳
 עליו עומד אתה אשר המקום ׳כי לשורשם, ולדבקם הטוב לבחינת אותם ולהביא המחשבות, מאותן הרע להשיר שיראה היינו רגליך׳, מעל נעליך ׳של זה

 הוא התפילה באמצע זרות מחשבות לך שבאים ומה קדושה, ותפילתך קדושה ומדריגה קודש מקום על עומד הוא אתה שבאמת היינו הוא׳, קדש אדמת
 קדישין ניצוצין והיינו לך, הבאים ומחשבות התאוות אותן בתוך שיש אלקות בחינת מחמת היינו תהילה׳, ׳ואבית כמו תאוה, לשון אביך׳, אלקי ׳אנכי

והעבודה. התפילה בתוך אצלך נדחקים ולכך לשורשם, ולהעלותם אותם לתקן ומתאווים ומשתוקקים משורשם שנפלו
ת ו כ ענן ס ר לך ב  מלא הכל אלא פנוי מקום שם אין הרקיע ועד הארץ מן כי ולדעת, להבין לאדם לו יש א): אורה(שער בשערי ומצינו תפלה. מעבו

באויר, ופורחים עומדים וכולם ומקטרגות, מזיקות טמאות בריות כמה מהם למטה ויש ורחמים, חשד בעלי טהורים מהם והמונים, גדודים
 אם לרקיע, עד ועולה הכיתות אלו בין עוברת אדם של תפילתו כך שכנה, במקום בדרך ההולך דוגמת השמיים, ובין הארץ בין המחנות אלו וכל (...)
 כדי הזמירות, ע״ה המלך דוד תיקן הדרך זה ולפי בדרך. פוגעים ומשחיתים פגעים כמה זכות, בו אין ואם בתפילתו, לשטים יפגעו לא זכות בו יש

 ז״ח(קל בתיקוני ועיין תפלה׳. מעבור לך בענן ׳שכותה נאמר זה ועל התפילה, לעלות מעכבין ענן כמו הן הכיתות אותן כל כי לעבור, לתפילות דרך לפנות
 שיש ובזמן ה״. אל ׳ויצעק ה״, אל ׳ויתפלל שנאמר המלך, לאוזני תפילותיהם מעלים הצדיקים וראה, בוא הקיווי): בעניין הרמח״ל(דרוש באוצרות ומצינו ע״ב).

ובקיעה נתיב ועושים המקווים בצדיקים אבל תפלה׳. מעבור לך בענן ׳שכותה בו שנאמר מלעלות, התפילה ומעכבים מפשיקים הם מקטרגים הרבה
המקווה. של מפיו תפילתו לשמוע יורד כביכול הקב״ה העננים, בתוך

חכמה מיליואי
ת כאים בו ש ח ת מ רו ת ז פו קלי  תכמה(שער בראשית כתב אותו. ומסבבין ו

 הנקראת השכינה שתהיה היינו טהורה׳, ה׳ ׳יראת נאמר יד): היראה,
 בעת הזרות המחשבות מכל הקליפות, מכל השיגים, מכל טהורה ׳יראה׳,
 הוא מייחדים שאנו הייחוד מציאות שכל והטעם, והעבודה. הייחוד
 שהיא והשכינה אחד, אחדות כולם שיהיו והנאצלים המאציל לייחד

 תפילתנו ע״י למעלה מיוחדת שתהיה אותה להעלות עימנו השוכנת
 ליצר, חלק ובעבודה במצוה או ההיא בתפילה תהיה ואם ועבודתנו,

 פירשו ולכך טהורה. ואינה לעלות יכולה ואינה בה תופש החיצוני נמצא
 לקודשא לייחדא נש בר דצריך זמנא י״׳ובההוא ע״א) צת סו, (תיקון בתיקונים

 קליפין, דאינון מחשבין כל מיניה להפשיט צריך בשכינתיה, הוא בריך
 במחשבתא לגביה שכינתיה ולשלקא איש/ בלב מחשבות ׳רבות בהון דאיתמר

תקום״. היא ה׳, ׳ועצת דכתיב הוא הדא חדא,
ת כאים בו ש ח ת זרות מ פו קלי פ׳ בבעש״ע מובא אותו. ומסבבי! ו ת( ה״  ע

 שמתגברין לכוון, יכול ואינו הקטנות בשוד שהוא רואה אם נת):
 העיד כאשר הכתב, מתוך יומו בן כתינוק יתפלל אזי זרות, מחשבות עליו
 לאיש ציווה וכך (...) זו, בבחינה מה זמן אחרת בארץ שהיה עצמו על מורי
 יעקב בתולדות עוד ומובא העליונה. למדריגתו שחזר עד כך, שיעשה פרטי

רעה מחשבה ותפילה תורה בשעת במחשבתו כשעלה בראשית): (פ׳ יוסף
הקליפה בתוך וגנוז משתתר טוב כי אור שהוא שהקב״ה והבין ידע וזרה,

 ובין האור בין אלקים ׳ויבדל לכך חושך, הנקרא וזרה רעה ומחשבה
 מחשבה שהיא והחושך הקליפה חיצונית ולהשיר להבדיל שצריך החשך׳,

 הבדלה, שעשה ואחר בה, גנוז שהיה הקדושה אור מתוכה ולהוציא זרה,
 ועוד לזה. כשא זה נעשה החושך, מן לאור הנמשך והיתרון התענוג אז

 הנאמר ע״פ דבתפילה, זרות המתשבות בעניין שמות) (פ׳ אפרים ממנה דגל בספר דרש
ה׳ מלאך אליו ׳וירא הכתוב אמר ודל: בסנה, משרע״ה עס השי״ת כשדיבר
ובדביקות אש בהתלהבות עבודתו בתוך היינו השנה׳, מתוך אש בלבת
 היינו נא׳, אקרה משה ׳ויאמר זרות. מחשבות שהוא השנה לו בא גדול,
 לא מדוע ׳ואראה מחשבתי, הטורדים דבר כל ואשיר מחשבותי אפנה
זרה מחשבה שום כלל אליו יקרב איך מאוד שתמה היינו השנה׳, יבער

ם תרג מ ה

 השמיים את סככת
 שלא כדי כבודך, בענני

תפלתנו. לפניך תעבור

״  שצריך זמן ובאותו י
 הקב״ה את ליימד האדם

 הוא אזי שכינתו, עס
 ממנו להפשיט צריך

 הזרות המתשבות כל את
 שנאמר קליפות, שהס
 בלב ממשבות ׳רבות בהן

 להעלות צריך והוא איש',
 במתשבה השכינה את

 ׳ועצת שכתוב שזהו אתת,
תקום׳. היא ה׳,

 מענור לך כענן 'סכופה כמ״ש אלקיס, לנין נינו וחוצץ מנדיל
אלקינם'. לנין נינכם מנדיליס היו 'עונמינם נמ) (ישעיה נמ״ש נגע, ונל רינ כל יהיה פיו על אשר האפל החומר הוא זה וענן חפלה',

תפלה ואני

הי פניף ן1ךצ י  י' מ|
 אבותינו, ואלהי אלהינו
 אלהי אברהם אלהי
 ועקב, ואלהי יצחק

 עבדיו, בתפלת הבוחר
 כל ועל עלי שתרחם

 ישךאל, בית עטף
ו נ כ תז ף ו די ס ח  ב

 להתפלל העצומים
תינו ולהתחנן  תפלו
 באמת לפניף ותחנותינו

 מה הורנו שלם. ובלב
 מה הביננו שנךבר,
 שאוציא וזכני שנשאל,

 לפניף התפלה דבורי
 באפן לאמתו. באמת
 האמת אוד לי שיאיד
 עמק מתוף ליצא
 זדות והמחשבות החשף

 עלי העומדים והקלפות
 בכל אותי ומסבבים

 בשעת ובפךט עת,
 באים שכלם התפלה

 מכל אותי ומסבבים עלי
 בכמה פנה, ומכל צד

 ובלבולים סבובים מיני
 שעוד בלי מא־ד הדבה
 שאיני עד ומספד, וערף
 בתפלה, פי לפתח ןכול
 אפלו להוציא ןכול ואיני

 בתפלתי אחד דבור
 החשף מגדל כראוי,

ת בו ש ח מ ה ת ו  זרו
 והמגיעות והבלבולים
 המסבבים והמםכים

 בשעת צד מכל אותי
 שום לי ואין התפלה.

 והצלה תקוה פתח
 אם כי מהם להנצל

 האמת, דבור ידי על
 ידי על לנו גלית כאשר
 אשר הקדושים, חכמיף

 האמת דבור ידי על
 עמק בתוף לנו תאיר

 לצאת והאפלה הח־שף
 כי גדול, לאור מחשף

 וקרוב באמת חפץ אתה
 יקראוף אשר לכל אתה

ט). (ליקו״ת באמת



המתרגם

 הרשעים שביב שביב
 העלוקה כמו מהלכים,
 של דמם את המוצצת

האדם. מי

ביי, אמר ^  לא א
 אם אלא זאת אמרנו

 פניו מתזיר אינו הוא
 אבל ביהכנ״ש, כלפי

 פניו מתזיר הוא אם
 לא אזי ביהכנ״ש, כלפי

תו לנו אכפת ד  בעמי
 משפרת ביהכנ״ש. אמורי

 אמד אדם היה הגמרא,
 אתורי מתפלל שהיה

 התזיר ולא ביהכנ״ש
 ביהכנ״ש, כלפי פניו
 וראהו, אליהו שם עבר
 כשותר נדמה היה והוא

 אליהו, לו אמר ערבי.
 עומד אתה רשויות כשתי
 ממפלל (שהציבור קונך לפני

לצד ממפלל ואמה אחד, לצד

 אליהו שלף ואזי אחר),
 איזשהו אמר והרגו. תרב
 אביי, בר ביבי לרב ת״ת
 ביבי רב זאת שאמר וי״א
 מהו יצתק, בר נתמן לרב

 לבני זולות ׳כרום שנאמר
 אלו לו, אמר אדם׳.
 ברומו העומדים דברים

 אדם ובני עולם של
בהם. מזלזלים

קהנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
ה וכוי יתהלכון רשעים סביב תפל ת שהיא ה מד של ברומו עו

ה׳ על לשוה׳׳ר בעלי כנגד המדבר ממזמור ב׳ ראיה עולם.
 מקרנדס ה' אמה ח־מ): (יב, בתהליס הלשה׳׳כ לרעהו, איש ובין ותורתו,
 למי זלות כרס יתהלכו! רשעים קביב לעולם: זו הדור מן מ|רנו
 מזור י^סזור יונתן(שם): ותרגם אדס:

 דמצצא כעלוקא מהלכין, רשיעיא
 ע״ד ופירש״י(שם) נשא. לבני דמיהון

 לממון ימהצכון. רשעים שניב הפשע:
 לפגי )לום ס3כ להכשילני. מוקשים

 רעה שעינם מקנאתם, אדם.
 הצאן מאחרי שנלקחתי בגדולתי

 הזולל איש כשמתרומס אדם', לבני זלות ׳כרס פתרונו, וזהו למלך.
 לשוה׳׳ר שבעל שכשם המאמר, בקשרי לרמז וייתכן אדס. בני בעיני
 התפץ הקדמת (כלשון אורן וממעט ומתשיך העולמות בכל הקלקול ׳מגדיל

 לו המאיר אמת של לדיבור יומר זוכה ולשונו, פיו השומר זלע״ז כן תייס),
 אמר ע״ב): (ו בברכות ואיתא זו). אות בהמשך (כמבואר מהתושך לצאת

שנאמר רשע, נקרא הכנסת בית אחורי המתפלל כל הונא, רב

 יתהלכון, רשעים סביב )3י (פהליס וכתיב
 אותו, מסבבין הקליפות, היינו שהרשעים

 שהיא התפלה בשעת היינו זולות, כרום
!ב) ע" ו (ברכות עולם של ברומו עומדת

שעים סביב  כי ידוע הנה (קיב): בליקו״מ ואיתא יתהלכון. ר
סיתהלכון רשעים ׳סביב תהלי  מסבבת הסמ״א כי יב), (

 נמשך שכבר מי ובפרט עשה׳, זה לעמת זה ׳את כי הקדושה,
 והס ח״ו, מקומו ושס הסמ״א אחר ונמשך ח״ו, עבירות אחר

 יעורר וכאשר צד. מכל אותו מסבבין
 מאוד לו קשה ה׳, אל לשוב רוחו

 כי ה׳, לפני דיבורים ולדבר להתפלל
 אחד לכל צד, מכל אותו מסבבין הן

 אפשר שאי ומחמת כנ״ל. עניינו לפי
 אלקיס לפני דיבור להוציא לו

 כל לכן כראוי, וחיות ורחימו בדחילו
 המחיצות לבקוע יוכלו לא מדבר שהוא והתפילות הדיבורים
 תחת למטה ונשארים למעלה, לעלות המבדילים והמסכים
 הראויין דיבורים וידבר באמת, וישוב יזכה אשר עד המסכים,

 אזי גדול, בהתעוררות דליבא מעומקא ורחימו בדחילו להתקבל
 המבדילים, והמסכים המחיצות כל את המאיר, הדיבור מבקע

הנה. עד למטה מונחים שהיו הדיבורים כל עימו ויעלו
מהדר דלא אלא אמרן לא אביי, ^אמר יתהלכון׳. רשעים ׳סביב
 לבי אפיה מהדר ולא כנישתא בי אחורי מצלי דקא גברא ההוא בה. לן לית כנישתא, לבי אפיה מהדר אבל כנישתא, לבי אפיה

 ההוא ליה אמר וקטליה. ספסרא שלף מרך, קמי קיימת בר כדו ליה, אמר כטייעא. ליה אידמי חזייה, אליהו חלף כנישתא,
 שעומדים דברים אלו ליה, אמר אדס׳. לבני זולות ׳כרום מאי יצחק, בר נחמן לרב ביבי רב לה ואמרי אביי, בר ביבי לרב מרבנן
 בתוספתא תניא והכי במזרח, היו הכנסת בית פתחי כל הכנסת. בים אסורי ופירש״י(שם): בהן. מזלזלין אדס ובני עולם של ברומו

 לבית פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח. ואחוריהם למערב פניהם ומשכן, מקדש מעין (פ״ג), דמגילה
 ההוא סלף כנישתא. לבי אפיה מהדר בדלא אביי לה מוקי הונא, דרב והא לפניו. מתפללין שהציבור במי ככופר נראה הכנסת,

 שעולה תפילה כגון עולם. של ברומו שעומדים דברים דלעיל. דקרא סיפיה זלות. ם5כ רשות. ׳בר׳ שתי, ׳כדו׳ בר. כדו ערבי. סוחר שייעא.
 שס על רשע, נקרא הכנסת, לבית מחוץ דהיינו הכנסת, לבית סביב המתפלל כר. דברים כר ם3כ מאי המהרש״א(שם): וביאר למעלה.

 שאינו בהדיא נראה ואזי (כדפירש״י), כלל פתחים אין ושם ביהכנ״ס, מאחורי דהמתפלל לבאר וייתכן כו׳. דברים דהוא בתפילה מזלזל שהוא

לו. השייך שבטו שער דרך לעלות יכולה תפילתו ואין בו, שנמצא מהחושך לצאת הפתח כלל מחפש
תפלה ואני

הי  יי מלפניף ךצון י
 אבותינו ואלהי אלהינו

רני תעז כני ש תז  ו
 תפלתי^פניף להתפלל

 ואזכה גדולה. בכונה
 דבור שום .יצא שלא

 בלא מפי התפלה של
 באזני ואשמע כונה.
 שאני מה היטב ובלבי
 שאשמע מפי, מוציא

 מדבר, שאני מה
 דבור בכל היטב ואבק

 התפלה. של וךבור
רני עז ת ה ו כ אז  ש
 ולהתהנן להתפלל

 נפש. במסירת תמיד
שמרני תצילני וה  ו

ת בו ש ח מ ת מ רו  ז
 כת לי ותתן שבתפלה.

 על להתגבר וגבוךה
 זרות המחשבות כל

 להכניעם שבתפלה,
 ולגךשם ולשבךם

 יתקךבו שלא ולבטלם
 וקומה כלל. לתפלתי
 בינה בלבי ותן בעזרתי

 וגבורה ועצה ודעת
ה. ש קד ה ר כ אז  ש

 בכל ביותר להתגבר
 שבאים בתפלה מקום

 מחשבות עלי שם
 הם לבלבל^ ̂ זרות

ם, שלו  שאתגבר ו
 ריקא המקומות באלו

 ועצום גדול בהתגברות
 נפש ובמסירת מא־ד

 להתגבר ואזכה ביותר.
 ותעצומות, עז בכל אז

 יותר אז נפשי ואמסר
 שאזכה עד ויותר

ם, לשברם ח צ לנ  ו
 התפלה את ולטהר

 מחשבות מיני מכל
 ואזכה ובלבולים. זרות

 ניצוצי ולהעלות לברר
שה שין הקד  המלב

ת שבו  זרות, בהמח
 לבררם כה בי וחתן

 ולהעלותם ולתקנם
 להשיבם חצבם למקור

ותוהם הקדשה. אל
 ותתפאר לראשף. כתר להיות ותנשא ותעלה כבודף, כסא לפני ולרצון לנהת לעלות תפלתי שתוכל בא־פן זרות. מחשבות שום ובלי פסלת שום בלי ונקיה זכה תפלתי שתהיה תמיד ותושיעני עלי

תאמן בימינו במהרה צךקנו משיה את לנו ותביא אלינו, פניף ותשיב עלינו, רחמים ותמלא תמיד. ותהנותנו מתפלתינו גדולים שעשועים לף ויהיו בתפלתנו, ותתענג ״ קו לי כו). (

חכמה מילואי
ס ^ ל ת כ  זה, עניין ע״צ) ו (צרכות יעקב העין שעל יוסף צענף וציאר וכוי זולו

 דע העניין, לך להסביר עולם. של ברומו שעומדים דברים וז״ל:
 ברכות, ח״י כזו, קצרה ותפילה קטנה תחינה לתיקון הוצרכו לחינם שלא

 קודשם ברוח השיגו שהמה אלא נביאים, כמה ומהם זקנים ועשרים מאה
 ופרקי בראשית שדרי בכל שבילין להו ונהירא העליונה, נבואתם והשגת

 דווקא, התיבות באלו והתפילות ברכות מטבע ותיקנו יישדו לזאת מרכבה,
 אשר מהם פרטית, תיבה כל של אורה ישכון דרך איזה והשיגו ראו מאשר

 המרכבה, ושידור עליונים וכוחות עולמות ריבוי לתיקון מאוד נצרכת היא
 ולכך גבוה׳. צורך ׳העבודה הגדול) שער אדס, תולדות של״ה (עיין ז״ל וכמאמרם

 היינו עולם׳, של ברומו העומדים ׳דברים התפילה עניין את חז״ל קראו
 תיבה כל כי העולמות, ברום עומדים התפילה, תיבות הם עצמם, הדברים

 פעולתה לפעול למעלה העולה היא ברכה, איזה של או מהתפילה ותיבה
לה. המיוחד העליון בשורשה

ם ו ר ת כ ה וכוי זולו ל פ ת א ה הי ת ש ד מ מו עו ת  צאור ומוצא עולם. של ב
 ומתפאר הכנשת מבית הולך ואחד אחד כל מצורע): (פ׳ המאיר

 אלף באמת כי מזה, גדול זלזול לך ואין ונכון, כראוי שהתפלל לומר בעצמו
 פעם שנותיו בכל פנים כל על שיתפלל והלואי האדם, יחיה אולי שנים
 שבלב העבודה מן מאומה וטעם אלקים שחננו מי כי וכנכון, כראוי אחד
 שהוא איך מאוד יודעת נפשו זללה״ה, האר״י בכוונות בבינה לו וחלק
 אות האותיות פרטי ואפילו מתפילה תיבה פרטי כל אשר מהתפילה, רחוק
 מידות ותיקוני ונוראים נפלאים ושמות ייחודים על מורה הכל אחד,

 בעבור ואולם המושג, מעומק להשיג יכול אנושי שכל אין אשר עליונים,
 שפל אני מה לומר, ועבודה, התורה מן עצמו את האדם ירפה לא זאת

 ויאמר עולם, של ברומו העומדים בדברים ולעסוק ולדבר לומר יכול בריה
 ומה נכזבה, תוחלתי המשיג, וקוצר המושג שעומק כיוון כן, אס בליבו,
 מן הטענה מקצת אפילו זה אין באמת כי הפחותים, בדיבורי לפעול אוכל

 עד אחד כל אלקיס לפני דיבור ולהוציא להודות חייב אדם שכל ההודאה,
 נשמתו ואחיזת בחינתו לערך מישראל ואחד אחד וכל מגעת, שכלו שיד

 באמצעות עליונים בעולמות ייחודים לגרוס יכול כן כמו עליונים, בעולמות
 זקיני אבי אדוני אמר תצא): (פ׳ אפרים מחנה צדגל מוצא וכן ותפילתו. תורתו

 ולפעמים העליונים, בעולמות פעולה עושים התפילות כל כי זללה״ה,
איז, בקצה  דברים ׳אלו אדם׳, לבני זולות ׳כרום פשוק על ושמך ה

 עולמות, של ברומו נוראים דברים מזה שנעשה עולם׳, של ברומו שעומדים
 עקרה ׳רני וזה בהם. מזלזלין לכן תפילתן נתקבלו שלא שוברים אדם ובני
 שובר אתה אשר התפילות פירוש, שוממה׳, בני רבים ׳כי כנ״ל, ילדה׳, לא

הגשמית. מראייתך יותר גדולות פעולות עושים שוממים, שהם
 ללמוד לזכות גס אבל להתפלל, מה על לידע כדי תורה ללמוד צריכין כי

 מהיכן יודעים אין זה ומחמת וכו״, וללמד ללמוד וכו׳ בינה בליבנו ותן בתורתך עינינו ׳והאר יום בכל מתפללין שאנו וכמו תפילה, צריכין תורה
 כי תושבע״פ, בחינת שהיא ברחל תחילה להידבק שהכרח ושבר הדבר, על לעמוד יכול היה לא השלום עליו אבינו יעקב אפילו כן ועל ההתחלה.

 חידושין מעלת רואין הכל כי היינו כמובא, דאתגליא עלמא בחינת היא רחל כי וגס וכנ״ל, התורה מעסק להתחיל שצריכין כך נראה לכאורה
 היא לאה אבל הכל, בעיני חשובה והחכמה כל, לעין הנגלה גדול ושכל חכמה בהם שיש מחמת כל בעיני וחביבין מתושבע״פ, הנמשכין דאורייתא

 התפילה עניין להבין אפשר ואי אמונה, בחינת רק הוא תפילה כי הכל, מעיני ונעלם שתום התפילה ומעלת חשיבות כי כמובא, דאתכשיא עלמא בחינת
בהם׳. מזלזלין אדם ובני וכו׳ דברים ׳אלו רז״ל ודרשו ז.לות׳, ׳כרס התפילה על נאמר כן ועל כלל, שכל בשום

הנחל• יליקוט
 כ״כ וכבידות מניעות לו והיה שבקדושה, דבר כל ועל התפילה על כך

 וכמה כמה וחומר קל של ובנו וחומר קל כנ״ל, דבר איזה שעשה קודם
 בשעת בפרט יום, בכל נפשינו ולמסור ולהתייגע לטרוח צריכים אנו

 הרבה יגיעות וצריכים האדם, על מאוד כבידה בתחילה שהיא התפילה
 דיבור איזה לדבר יזכה אולי ועצות אופנים בכמה עצמו ולהכריח
 כי נפשו, למסור כדאי התפילה של אחד דיבור בשביל כי בתפילה.

עולם. של ברומו העומדים דברים היא תפילה
ם שעי צליקו״מ כדאיתא ה׳, עצודת ענייני צכל שייך זה עניין יתהלכוץ. ר

 שם יש ומדריגה מדריגה ובכל ועולם עולם שבכל ודע, צ): (כה,
 הקדושה, את ושובבים לפרי הקודמין הקליפות הס והס אלו, דמיונות
 ממדריגה נעתק וכשאדם יתהלכון׳. רשעים ׳שביב יב) (תהליס בבחינת

 הקדושה, אל להגיע כדי הדמיונות אלו דרך לילך לו צריך אז למדריגה,
 ומשבבין שבמדריגה הקליפות נתעוררין אזי להמדריגה כשעולה ותיכף
 מקליפות. המקום אותו ולטהר אותם, ולשבר אותם להכניע וצריך אותו.

ד ם1ש י ע ש נו ר ת היי פו קלי  פעם (תקצ): צחיי״מ ומסופר אותו. מסבביץ ה
 מאוד לו שקשה איך ז״ל לפניו אחד איש קובל היה אחת

 ז״ל, רבינו לו השיב מאוד. אותו מבלבלין זרות המחשבות כי להתפלל,
 וחייך עוון), אכפרת פאר אהן דאש מען (נעמט עוון, לכפרת זאת מקבלין

הס המחשבות אלו באמת הלוא כי בזה, כוונתו נראה היה וקצת קצת.
אמת דבריו כל בוודאי אעפ״כ אך קצת. חייך כן ועל עוונות, בעצמם

 ויודע ושלום, חש יתברך אחריו מהרהר שאין בזה פנים כל על כי וצדק,
 אלו כל לו גרמו שעוונותיו רק תפילתו, ולקבל לקרבו רוצה השי״ת שבוודאי

 יכול כוחו, בכל מהם ובורח מזה צער לו ויש לבלבלו, הבאין המחשבות
 זוכה היה שאס עד עוון, לכפרת לו נחשב בעצמו שזה בוודאי להיות

 כבר בכתב), זאת לבאר אפשר אי (כי כראוי ובאמת בתמימות בזה להתנהג
כל ממנו משתלקין היו ממילא ואז בעצמו, עי״ז נמחלין עוונותיו היו

 לו מוחלין בה ומתבייש עבירה ׳העובר רז״ל שאמרו וכעין זרות, המחשבות
עם שנלחמין שמה ובהשיחות, מ״ו שימן תנינא בליקוטי ועיין וכו״.

 מהם, לברוח פנים כל על או אותם להכניע התפילה בשעת זרות המחשבות
 קרבנות ובחינת נפש משירת בחינת היום׳, כל הרגנו עליך ׳כי בחינת הוא
ם וכו׳. ו ר ת כ ה וכוי זולו ל פ ת א ה הי ת ש ד מ מו עו  עולם. של ברו

 שהיא אע״פ צתפילה מזלזליס מדוע יצ) הספר צסוף (מאמריס הנפש צהשתפכות ומוצא
 בשלימות והמצוות התורה לקיים לזכות אפשר אי וז״ל: עולס, של צרומו עומדת
 בחינת שהם וכנ״ל ותחנונים תפילה ע״י אס כי ורחל׳, ׳יעקב בחינת שהם
 לזכות אפשר שאי בזה, זה תלויים הס ותפילה שתורה ומחמת כנ״ל. ׳לאה׳

תורה, ע״י אס כי לתפילה לזכות אפשר ואי תפילה ע״י אס כי לתורה

ערכים
וכינויים

שך) (המ

 הן ורהב סמא״ל ועם שרים,
 מבדיל ומםך ענן והן ע״ב,

 שבשמיים אבינו לבין בינינו
עב). (קה״י,

 חשך, הווי, חשוכי תלת
 במקדש ופירש וערפל. ענן,
 הוד, גבורה, שהם מלך

 שבגבורה ומובן מלכות,
 הוד, הוא וענן חושך, הוא

ענן). (קה״י,ערפל ומלכות

קליפות
 הקליפות של חיות עיקר

 מניצוצי אלא אינם והשדין
 אינה שהיא זמן כל השכינה,

 איזה לה ויש בשלימות
 חיות להם יש אזי חםרון,
ד). יב, (ליקו״מ

 מותרות בחי׳ הם הקליפות
 בבחי׳ עצבות, בחי׳ והם

 והם מותר׳, יהיה עצב ׳בכל
ב). כד, (ליקו״מדדינא תוקפא

 הדמיונות היינו הקליפות,
ת והמחשבות  והתאוו
 והמניעות והבלבולים

ד). כה, (ליקו״מ

 והקליפות שהיצה״ר ידוע
כלים שבירת מן נתהווים

ז). לד, (ליקו״מ

 חכמות הם קליפות
א). לה, (ליקו״מחיצוניות

 בחי׳ הם התאוות כל
 הם התאוות כי קליפות,
 התאוות בלא כי מותרות,

 נמצא להתקיים, הגוף יכול
 הגוף, לקיום מותרות שהם
 מותרות, הם הקליפות כמו

 הפרי, אלא אינו עיקר כי
 מותרות. הם והקליפות

 התאוות וכשמתגברים
 התגברות הוא האדם, על

 הקדושה על הקליפות
ה). סב, (ליקו״ם

 הבל נקראים הקליפות
 אלא רודפים ואינם וריק,
 ריק שהוא דבר אחר

 כלי שמוצאים וכיון כמותם,
 הם מהקדושה שנתרוקן

 שער חכמה (ראשיתבו דבוקים

יז). הקדושה

 הקליפות, שם הוא עכרים
 המיתה בחינות הם שכולן
יד). כה, במדבר (אוה״ח

 נקרא הקדושה כי נודע
 ה״, ברכו אשר ׳שדה

מדבר נקראים והקליפות
משפטים). פ׳ (תוי״י

 אחיזה להם אין קליפות
 מגבורות רק ויניקה,

 אבל דנוקבא, החלשות
 הן הקשות מהגבורות

 לפניהם ונופלים נשברים
קליפה). (קה״י,

 הטומאה עולמות ג׳ קליפות
 וקליפות תמורות א׳ הן,

 ב׳ ׳קיא׳, נקרא התמורות
 םמא״ל וקליפות םמא״ל

 וקליפות רהב ג׳ ׳צואה׳, נקרא
׳דוה׳(שם). נקרא רהב

 אלא להם אין הקליפות
 ׳גם םוד וזה רוח, ולא נפש
 רצה טוב׳, לא נפש דעת בלא

 שהן הקליפות שבחי׳ לומר
 נפש, אלא להם אין טוב, לא

 בלא גם שהם לפי והטעם
דעת(שם).



ערכים
וכינויים

פתחים
 האמונה היא הקדושה פתח

פו). (ליקו״תהקדושה

 כל תורה, דבר רבה, אמר
 להכניס עשוי שאינו פתח

 (שבת פתח אינו ולהוציא

קמו.).

 לו', פותחין ליטמא יהבא
 לר, ׳פתחים גורסין ויש
 היצה״ר אל פתח פותח ר״ל

 דרך ליכנס מקום שימצא
 עד ולהרחיבה פירצה, אותה
 (כלי מרפא לאין מכתו עלות

ז). ד, בראשית יקר

 דהוא יסוד, בחי׳ הוא פתח
 ומשיכא פתחא ׳דאיהו פתח,

פתח). (קה״י,וגופא׳ דרוחא

 האמצעי קו הוא חימוד
 ׳ימין הקווין, בב׳ האוחז

 גימטריא עה״כ ושמאל׳
פת״ח(שם).

 פתח, נקרא מלכות בחיי
 שערי לי ׳פתחו שאמר כמו

 והשער הפתח דהוא צדק׳,
להוי״ה(שם).

חשך
 העצה העדר בחי׳ זה חושך
ב). ה, ח״ב (ליקו״מ

 בחי׳ הם העוונות טבע
ו). ח, ח״ב (ליקו״מחושך

 חושך, בחי׳ הם חקושיות
 אלקותו התגלות המסתירין

 אפשר אי החושך וזה ית׳.
 כ״א דעת, שום ע״י לסלק

 (ליקו״ה לבד אמונה ע״י

ב). ג, הבוקר השכמת

 ולילה חושך בחי׳ הוא טבע
טז). ב, שחרית נט״י (ליקו״ה

 זה לילה׳, ויהי חשך יתשת
ללילה שדומה הזה עולם

פז:). (ב״מ

 האור בין אלקים יויבדל
 מעשיהן בין החשך׳, ובין
 של למעשיהן צדיקים של

ח). ג, (ב״ררשעים

ת ל  שאין מצד העילות, עי
 מטעם חושך, נקרא השגה לו

 (ספר להשיג. יוכלו שלא

אחר). לפן נפנה ד״ה הפליאה

 אחד מקומות. בג׳ חושך
 /יעזת שאמר כמו בכתר,

 שאין לפי סתרו׳, חעזך
 בגבורה, ואחד שם. השגה
 על וטעם בקליפות. ואחד

 כי חושך, נקרא שהכתר
 בסוד שערים, נ׳ יש בכתר
 שהוא דבינה הנ׳ שער

 הנ׳ כולל והוא בכתר,
 ח׳מישים ר״ת חשך שערים.

חושך). (קה״י,כ׳תר ש׳ערי

 הקליפה הוא חושך
 כמו קווין מג׳ שכלולה

 זה לעומת זה הקדושה,
חושך). (קה״י,

 לחושך, משולה תושבעייפ
 ההלכים ׳העם נאמר ועליה
 (תנחומאגדול׳ אור ראו בחעזך

 הוא כי הטעם, וי״ל נח).
 לילה מידת דנוקבא מסטרא

חושך). (קה״י,

 מניעת רק הוא חושך
 גמור אופל ולא האור,

י). נ, ישעיה (מלבי״ם

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליסוטינוכע נחלסו

א ב תחין לטמא ח ם לו יש לו פו חי ת  נליקו״ה וגיאר הרכה. פ
 הסט״א כי לו, פומחין לממא הנא לד): ה, מיכה (חו״מ

 מחילה, שמרים שהיו פחחים לו ומגלין פומחיס והקליפוח
 כי זאח. להכין יכול אדם וכל שכאדם, נמחשכה הוא והעיקר

 נישיון כשניל רק גנרא האדם
 והניקיון הנחירה ועיקר ונחירה,

שנה, הוא  צריך שהאדם נמח
 ויראח וענודה כמורה רק לחשונ

 לחשונ כשרוצין חיכף אך שמיים.
 לשם למושכו שרוצים הקמ״א של מחשנוח כנגדו עומדים נזה

 כמ״ש שנלנ, המחשנוח הם והיצ״ט היצה״ר עיקר כי ח״ו,
 כשר איש שהוא ומי מט). (שימן נהם׳ אהל שם ׳לשמש נהמורה

 כלל. הקט״א של רעוח המחשנוח על מקחכל ואינו עורף פונה
 רוצה שאינו מאחר שגורים הם שם שיש הפחחים כל ואזי

הם ליכנום  להימשך כשממחיל מיכף אכל ח״ו. עצמו לממא נ
 שיש הפחחים לו פומחין מיכף אזי ח״ו, ליטמא ונא אחריהם

 נופל אז משם להימלט למהר עצמו על חם שאינו ומי שם,
 מהדרך ונמרחק שנמעה עד לפמח, ומפמח לפמח מפמח ונכנם
 אחריהם שנמשך מה כפי ריחוקו כפי אחד כל מאוד, הטונ
 יש עדיין ח״ו, אחריהם להימשך כשמחחיל כך אחר גם כי ח״ו,

 הוא הכל זה עניין וכל נפשו. על להימלט למהר נחירה לו
שנוח מו שכאדם, נהמח  כנפשו, להכין יכול אחד שכל נ
 למחשנה ממחשנה הולך הוא ח״ו נמחשנמו למעוח שכשממחיל

 שמונח כמקום מונח הוא קלה שכשעה עד לרעיון ומרעיון
 הפחחים נחינח הוא זה וכל ר״ל. מהקדושה מאד הרחק

ועיקר אחריהם שנמשך ע״י לו ונפמחו שנחגלו שכשט״א

 לצאת הזה בחשך הרבה פתחים שיש ודע
 הבא ע״נ) לס (יומא חז״ל שאמת כמו משם,
הרבה. פתחים לו יש לו, פותחין לטמא

א ב  לקיש, ריש אמר );3ע״ ניומא(לס כדאיסא לו. פותחין לטמא ה
 בא סן/ יתן ולענויס ילין הוא ללצים ׳אס לכתיב מאי

 רבי דבי תנא אותו. מסייעין לימהר בא לו, פותחין ליממא
 למדוד בא ואפרסמון, נפט מוכר שהיה לאדם משל ישמעאל,

לעצמך, אתה מדוד לו, אומר נפט,
לו, אומר אפרסמון, למדוד בא

 כדי עימך, שאמדוד עד לי המתן
 רבי דבי תנא ואתה. אני שנתבסס
 של ליבו מטמטמת עבירה ישמעאל,

ס/ ונכומתס בהס תטמאו ׳ולא שנאמר אדס,  תקרי אל ב
 ונכומתס בהס תטמאו ׳ולא רבנן, תנו ׳ונטרנכןס׳. אלא ׳ונכומאתס׳

 מלמטה הרבה, אותו מטמאין מעט עצמו מטמא אדס בס/
 הבא. לעולס אותו מטמאין הזה בעולס מלמעלה, אותו מטמאין

 מעט עצמו מקדש אדס קדושיס/ והייתס ׳והתקדשתם רבנן, תנו
 הזה בעולס מלמעלה, אותו מקדשין מלמטה הרבה, אותו מקדשין
 ליטמא. אדם שגא כיוון (שם): ופירש״י הבא. לעולס אותו מקדשין

 מספיקין כלומר בה, ליכנס הטומאה פתח לו. פומסין רשע. להיות
 ללציס׳ ׳אס ילץ. הוא ללצים אם השמיים. מן אותו מונעין ואין בידו
 אם יעזרוהו. ולא ימנעוהו לא ילין/ ׳הוא להתחבר, בא הוא

 הלוקח גא. ליתן. שבידו מי חן, לו יתן להתחבר, בא הוא לעטים.
 לעצמך. מדוד המוכר, לו אומר רע שריחו מפני נפט, למדוד

 מטמאין א׳. חסר וגטממם. חכמה. מכל וסותמת אוטמת מטמטמפ.
 אל קרא, קאמר והכי הרבה, ליטמא אותו מניחין הרגה. אומו

 מעט, והסקדשמם. ׳ונטמתס׳. סוף תיטמאו, ואס בהן, תיטמאו
 ממה ועי״ע אותו. מסייעין ליטהר הבא הרבה, קדושים׳ ׳והייתם

לו׳. פותחין לממא ׳הבא ד״ה במילוא״ח

כל שרואה וכמו כנ״ל. התפילה בשעת הוא ביותר התגברותם
התפילה. בשעת ביותר באין רעות והמחשבות הבלבולים שכל בעצמו אחד

חכמה מיליואי
ע ד ש ו ם שי הי ת שך הרבה פ ה ה ב ת הז א צ  עה״ת בצעש״מ ומוצא משם. ל

 זרות מחשבות לאדם שבא מה אמר, ז״ל הקדוש הבעש״ט נח): (פ׳
 דלפני משל, ע״פ טוב, שימן אדרבה הוא התפילה בשעת אותו ומבלבלים

 ופעמים אליו, לגשת שלא לפתחים ושומרים מחיצות כמה יש ודם בשר מלך
 שזה יודעים והשומרים המלך, אל המבוקש עם לילך רוצה שאחד מזדמן

 שלא להם ודאי והרי והגון, חשוב אינו ההולך זה אם ואז להם, רע יהיה
 אומר האיש כשזה תיכף אז כלל, עליו ישגיח לא המלך כי כרצונו יפעול

 מה כי לו, פותחים תיכף והמחיצות, הפתחים לעבור שיניחוהו להשומרים
 אז המלך, לפני וחשוב שר הוא האיש זה אם כן שאין מה להו, איכפת

 שלא שרצונם ושוב, בלך לדחותו היכולת בכל ליה משתמטי קא אשתמוטי
 המלך. לפני יתקבלו דבריו כי להם, יהיה רע כי ביודעם המלך, לפני יבוא
 ניצוצות להעלות התקשרות הוא כי ידוע התפילה, עניין נמי כן כמו

 אם לכן להם, רע וזה השפלים, דברים ומכל ר״ל אחרא מהשטרא הקדושות
 כל איננה תפילתו הכי בלאו גם אשר הקב״ה, לפני להתפלל בא פשוט איש
 כל אותו מבלבלין ואין אותו מניחין אז רושם, בהם תעשה ולא כהוגן כך
 ושורש למטה פרי תעשה תפילתו אשר הירא, באיש כן שאין מה כך,

 במחשבות אותו ומבלבלין היכולת בכל אחרא השטרא מתגברין אז למעלה,
 אבי מר, בקול וצועק עליהם כוחו בכל מתגבר זאת היודע והמשכיל זרות.

 המחיצות כל נפתחין אז ישראל׳, של לתפילתן מתאוה ו׳הקב״ה הושיעני,
 ישועות. ופועל הקדושים, הניצוצות להעלות הראוי תיקון וגורם והפתחים,

ע ד ש ו ם שי הי ת שך הרבה פ ה בה ת הז א צ  הישר(פ״ח): צקצ מוצא משם. ל
 הממונה אזי זרה, מחשבה ערבוב בה ויש כוונה בלא היא התפילה אם

 בעולם ומשוטטת הולכת התפילה ואז פתחא, מההוא התפילה את דוחה הוא
 משער שנדחו התפילות כל ובידו שמיה, שהדיא״ל ממונה חד לידי שבאת עד
 תפילות נקראין והן זרות, במחשבות מעורבבים שהן ע״י התפילה בית

 על ליבו על משים עצמו שהאדם עד התפילות ממונה ההוא וגונז פשולות,
 תפילות, באותן נענה לא ועדיין כוונה בלא הרבה תפילות שהתפלל מה

 בלא ׳התפילה כי כוונה, בלא שהתפלל זה וחטא עוון על ומתחרט ותוהה
 פוגם והייתי שעשיתי מה לי ווי לי אוי ואומר נשמה׳, בלא כגוף כוונה
 הלב, כוונת בלתי לפניו לדבר והנורא הגיבור הגדול האל אדונינו בכבוד
 מתפלל הוא ולהבא ומכאן המכשול, לזה עוד לעשות לבלתי עצמו וגודר

 עם עולה שהדיא״ל הממונה ביד שהן ראשונות תפילות אזי היטב, בכוונה
 נוטל בעצמו ממונה וההוא בכוונה, להתפלל שהתחיל ראשונה תפילה

 לפני התפילה שבאה עד מעלה, מעלה אותם ומעלה הנ״ל הפסולות התפילות
 הכשירות. ישראל תפילות שאר עם עטרה ונעשה בעצמו הקב״ה

א ^ א ח מ ט  לצרי לו׳ פותחין לממא ׳הצא ד״ה צמקו״ח מעלה עיין לו. פותחיץ ל
מלמעלה/ אותו מממאין מלממה עצמו מממא ש׳אדס ע״צ) (לח ציומא הגמרא

 הרבה שיש כלומר מלמעלה. אותו מטמאין צזה״ל: (שס) הרימצ״א זאת וציאר
 ואם לשטנו׳. ימינו על עמד ׳והשטן ג) (זכריה כדכתיב להטעותו, משטינים

 וכדמצינו מלמעלה. הקדושים המלאכים אותו מקדשין מלמטה, עצמו מקדש
 ליטמא בא אותו, משייעין ליטהר ^^׳הבא ע״א): ס מות, (אחרי חלש צזהר

 בכל נש בר עם אזלין משאבין ומלאכין קדישין מלאכין חזי, ותא לו׳. פתחין
 ליה וינטרון קדישין מלאכין ליה אזדווגו הוא, זכאה נש בר אס דאזיל. אתר
 לשמרך לך יצוה מלאכיו ׳כי צא) (תהליס דכתיב הוא הדא דאזיל, אתרא בכל
 מלאכין עליה וישלטון קדישין, מלאכין מיניה ישתלקון לאו, ואס דרכיך׳, בכל

 נ), (ישעיה עונה׳ ואין ׳קראתי שעתא ובהאי לגיהנס. ליה ואנהיגו משאבין
 שלטין או מרעין, או משאבא, רוח עליה דשליט ובשעתא דחקו. בשעת
 תועבה׳. תפלתו ׳גס תפלה׳, מעבור לך בענן ׳שכוחה העולם, אומות עליה

א ^ א ד מ ט  רמזי גצי ע״צ) (כע צמנחות צמס׳ גס זה עניין ומצינו לו. פותחיץ ל
בה״י. הזה העולם נברא מה ^^מפני הגמרא: וז״ל הקולש, לשון אותיות

 כרעיה. תליא טעמא ומאי יצא. לצאת, הרוצה שכל לאכסדרה, שדומה מפני
 כדריש מילתא, משתייעא לא בהך. וליעייל ליה. מעיילי בתשובה, הדר דאי

 יתן ולענויס יליץ, הוא ללצים ׳אס דכתיב מאי לקיש, ריש דאמר לקיש,
 אית טעמא ומאי לו. פותחין לטמא, בא אותו, משייעין לטהר, בא חן/
 (שס): ופירש״י קשר. לו קושר אני בו, חוזר אס הקב״ה, אמר תאגא. ליה

 רעה, לתרבות ממנו לצאת. הרוצה שכל מתחתיו. שפתוח לאכשדרה. שדומה
 פתח גהך. ולעיילו לגגו. שבתוכו רגל בין העליון בפתח ליה. מעלין יוצא.

 מפני סיוע בעי ליטהר דהבא מילתא. מתתייעא לא ביה. דנפיק התחתון
 פותח כלומר (אותו) יליץ. הוא יתירה. פתח סיוע ליה עבדי הלכך יצה״ר,

 כתר לה״י תגא. ליה אית סיוע. בעי אלמא אופו. מתייעין לץ. להיות לו
 ׳פותחין גרסאות צ׳ שישנן ע״א) קד (שצת צתוספות ומוצא דה״י. גגו בסוף קטן

 גא דגרתי אית וז״ל: פתחיס/ לו ש׳יש היינו לו׳ ש׳פתחין וכתצ לו׳, ו׳פתחין לו׳
 אותו׳, משייעין ליטהר ׳בא ליכנש, פתחים לו יש כלומר לו. פתתין ליטמא

 ליכנש. פתח ליה דשביק דלעיל דומיא והיינו ליכנש, פתח לו שפותחין
 הווי אותו׳ ד׳משייעין לומר צריך לו׳, פותחין ליטמא ׳בא דגרשי ולהנהו

 ׳מסייעין לצין לו׳ ׳פתחיס שצין ההצדל ד) כצ, (שער צפרד״ר וציאר מ׳פותחין׳. טפי
 פירוש, ׳פתחים׳, מאי לו. פתתין ליטמא גא וכו׳ ליטהר הגא וז״ל: לו,

 הטעם, אלא משייעין׳. ליטהר ׳הבא כדאמר ׳משייעין׳ אמר לא למה
 כעניין הראוי, מן יותר פתחים לו פותחין אז ליטהר אדם כשבא כי

 תולדות, זהר (עיין פתח לו שפתח לו/ ׳ויחתור כה), (צראשית ה״ לו ׳ויעתר
 (עיין הכבוד כשא מתחת פתח הקב״ה לו שחתר במנשה וכן ע״א), קלז

עין/ וזהו קג), סנהדרין שיי מ  אלא לו פותחים אין ליטמא כשבא אבל ׳
 לו׳, ׳פתחים וזהו ירצה, אס ייצא שבהם מעצמם, נפתחים הפתחים

ייצא. שבהם פתוחות פתחים לו יש ר״ל,

 ה׳ האות צראש שיש צכך רמוז ומה הגמרא, ושואלת יליך). הוא ללצים ׳אם (חהו לכך צעדו מסייעיס לא אצל הבחירה), (בסוד לצאת שיוכל פתת לו פותתיס אזי רעה), לחרבות (לצאח להיטמא
איתי. מיותד קשר לו יקשור שאני יזכה הוא אזי מכך, צו תוזר הוא רעה) לתרבות (שיצא האדס אותו אס הקצ״ה, שאמר צכך, שרמוז

המתרגם

א צ ה ר ׳ ה ט  לי
ס עי סיי תו, מ  צא או

 וצא לו׳. פותתיס ליטמא
 קדושיס מלאכיס וראה,

ס כי א ל מ ס ו י א מ  ט
 צכל האדס עס הולכיס

 אס הולך. שהוא מקוס
 אזי צדיק, הוא האדס

ס  מלאכיס לו מזדווגי
 עליו וישמרו קדושיס

 הולך, שהוא מקוס צכל
 מלאכיו ׳כי שכתוצ שזהו
 צכל לשמרך לך יצוה

 אינו הוא ואס דרכיך׳,
 מסתלקיס אזי צדיק,

ו נ מ ס מ י כ א ל מ  ה
ס, שי דו ק טו ה של  וי

ס מלאכיס עליו  טמאי
 לגיהנס. אותו ומנהיגיס

שעה וצזו אמר ה  נ
, ואין ׳קראתי ה׳  עונ

נו  קורא כשהוא היי
 דתקו. צשעת להקצ״ה

 רות עליו ששולט וצשעה
 או תולאיס, או טומאה,

 אומות עליו ששולטיס
 עליו נאמר אזי העולס,
 מעצור לך צענן ׳סכותה
 עליו נאמר ועוד תפלה׳,
תועצה׳. תפלתו ׳גס

הודה רצי דרש  י
 תולדות ׳אלה מהפסוק

ס י מ ש ץ ה ר א ה  ו
 תקרי אל צהצראס׳,
 צה״י אלא ׳צהצראס׳

 הזה שהעולס צראס׳,
ד נצרא סו ת צ  האו

 כך על ושואלת ה׳.
א, מר פני הג מ  מה ו

 הזה העולס נצרא אכן
 ומה ה״י, האות צסוד

 לנו. לרמז זה דצר צא
 שזהו הגמרא, ומשיצה

 היא ה׳ שהאות מפני
 (מבנה לאכסדרה דומה

 והפתח כתלים שלושה רק הבנוי

 זאת וצא פרוץ), הרביעי
 הזה שהעולס לנו, לרמז
 הצתירה, צסוד נצרא

 ממנו לצאת הרוצה שכל
 יכול הוא רעה, לתרצות

 הגמרא, ושואלת לצאת.
מהו ס ו ע ט  שרגלה ה

 האות של השמאלית
 (שישנו תלויה היא ה׳

האות), לגג הרגל בין רווח

מה  לרמז זאת צא ו
 הגמרא, ומשיצה לנו.

נו זאת שצא מדי  לל
 ירצה האדס אתו שאס

 לו יש צתשוצה, לתזור
 וצו לכך מוכן פתת

 צתזרה אותו מכניסיס
 ושואלת הקדושה. אל

א, מר  צאותו הרי הג
 ממנו יצא שהוא הפתת

לתזור יכול גס הוא
 זאת ללמדינו צורך (ואין

 ומשיצה הנוסף). בפתח
 הפתת שדרך הגמרא,
 לא יצא הוא שממנו
ע תיי ס  לתזור צעדו י

 זאת ולומדיס צתשוצה,
 לקיש, ריש מדרשת

 מהו לקיש, ריש שאמר
 הוא ללציס ׳אס שכתוצ

 תן׳, יתן ולענויס יליץ,
 שאס ללמדינו, שצא

ס צא אד טהר ה להי
 הקדושה), לשערי (להיכנס

 לכך אותו מסייעיס אזי
 ׳ולענויס (שזהו מלמעלה

 מלמעלה לו שנותניס חן/ יתן
 האדס צא אס אצל חן),

הגמרא, ומשיצה קטן. תג



הזנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ם א  עויתי חטאתי ו
 ^עורי לפניף, ופשעתי

 ופגמתי הזה, היום עד
 הךבה פגמים לפניף
 ושלשתי ושניתי מא־ד,

 אין פעמים עליהם
 על פעם ובכל מספר,

 ופגם, הטא כל ידי
 ושלום, הם עלי הוספתי

 ומסגר חשף על חשף
 ומסכים מסגר, על

 מסכים על ומחצות
 על ומניעות ומחצות,
 על ובלבולים מניעות,

 אשר עד בלבולים,
 עמק בתוף באתי
 גדולה ואפלה החשף
 ונסתרו ונחשבו מאד,
 פתחים מיני כל מעיני
 על לצאת שם, שיש
nr לאורה, מאפלה 

 מצולה ביון ״טבעתי
 באתי מעמד ואין

 ושבלת מים במעמקי
 זה על הן שטפתני״♦

 אלהי יי לפניף באתי
 חמל, אבותי, ואלחי
 והם, חום, חום, חמל,
 וכשם הצל. הצל, והם,

 וחמיף עלינו שגברו
מים, וחםדיף  העצו

 הקדושה עצה לנו תלית
 נא יהמו כן הזאת,
 עלינו ווחמיף מעיף

 ותעזונו אלהינו, יי
שיענו  בחםדיף ותו

 והנפלאים הנוךאים
ה לקים שנזכה ^ 

 שנזכה הזאת, הקדושה
 דבווי מפינו להוציא

 בתפלותינו לפניף אמת
 ובקשתנו, ותחנותינו

 שום יהיה לא אשר עד
 ואפלה חשף לשום כח

 ושלום, הם אותנו למנע
 ועבוךתנו. מתפלתנו

 ואפלה חשף מיני ובכל
 עלינו להתגבר הרוצים

 בשעת ובפרט עת בכל
 נוכל בכלם התפלה,

 ידי על הפתחים למצ׳א
 שנוציא האמת ףבור
 ןדו על לצאת מפינו

 מחשף לאוךה, מאפלה
 אתה ״כי גדול. לאור
 עיה אלהי יי נרי, תאיר

 מקרא ויקים חשבי״.
 וישעי אורי ״יי שכתוב

 חיי מעוז יי א;רא, ממי
 אתח כי אפחד״. ממי

 אשר אלהי, יי ףדעת
 הצלח פתח שום לי אין

 ידי על אם כי אחרת
 אותי שתזכח ידי על זח,

 לפניף אמת דבורי לדבר
ט). (ליקו״תכראוי

ם שיש נמצא חי ת ה פ רג שד ה ת גם בח א צ  ידס), על שנפל הפמחיס (היינו פמחים שם שנמצא וניוון ):3(קי נליקו״מ ואיפא משם. ל
 שלכאורה ז״ל עימו דינרמי הנ״ל, העניין כל הקדוש מפיו נששמעמי ואז עי״ש. ונו' הולך׳ נחשך ׳הכסיל רק לצאת, יכולת היה

 מתחתיו׳), ׳שפתוח (פירש״י לאכסדרה שדומה מפני נה״א, העוה״ז ננרא מה ׳מפני נע) (נמנפוה שס אמרו רז״ל הלא כי זה, על קשה
ליה מעיילי נתשונה הדר דאי כרעיה, תליא מעמא ומאי יוצא׳). רעה לתרנות ממנו לצאת הרוצה ׳שכל (פירש״י יצא לצאת הרוצה שכל

העליון נפתח ליה, ׳מעלין (ופירש״י

 לצאת גם בחשך, הרבה פתחים שיש נמצא
 למצוא יודע ואין עיוור, הוא האדם אבל משם.

 למצוא זוכה אמת, ידי שעל ודע הפתח.

הקב״ה, הוא המאיר אור עיקר כי הפתח.

ם אבל אד א ה  יודע ואין עיוור הו
ח. למצוא ת  הוא זה עניין הפ

 נעניין י-יא) (יט, גנראשיפ הכפוג כעין

 המלאכיה אפ כשהכניס שדוה ואנשי לוט

 את האגשיס ויינולחו וזלשה״כ: לכיפו,
 הכימה אליהם לוט את הניאו ןדס
 מקטן נסנוריס הכו הנית פתח אקר האנקיס ואת כןגרו: הדלת ואת
 שנו החלל הוא ססס. ופירש״י(שם); הפתח: למצא וילאו גדול ועד

 האדה ׳אכל ד״ה כנפ״נ ועי״ע עיוורון. מכת נסמרים. ויוצאין. נכנסין

למאמר. והקשרה אלו פסוקיה גכי מוהרנ״פ, דכרי כסוף וכו" עיוור הוא

 וליעיילי לגגו׳). שנתונו רגל נין
וכו׳ מילתא מסתייעי לא נהך,

 פתח נהך, ׳וליעיילו (ופירש״י
 מסתייעא לא ניה. דנפק התחמון
 סיועא נעי ליטהר דהנא מילמא,

 סיועא ליה ענדי הלכך יצה״ר, מפני
 מהטומאה לצאת אפשר שאי כאן, מנואר נמצא ימירה׳)׳. פתח

נגמרא היטנ כמנואר שם, דרך שנפל הפתח ע״י נתשונה ולשונ
שיכולין למעלה, שכתונ למה סותר זה ולכאורה הנ״ל. רש״י ופירוש

ואמר, ננ״ל. נעצמה נהטומאה שיש הפתחים ע״י מהטומאה לצאת
 יזכה אס כי נגו, דנריס נזה שיש יד כלאחר והשינ הקשית. יפה

 והנן. זה, של עלייה נתינת הוא זה של והנפילה הירידה כי חנירו, נפילת של הפתחים דרך לצאת יכול הוא שס, שיש הפתחים לראות
 על השפלה. מדרגתו לגני עלייה נתינת אצלו נחשנ יומר, גנוהה נמדריגה שהוא חנירו אצל וירידה נפילה שנחשנ מה לפעמים היינו,

 היה אס אעפ״כ הנ״ל, נגמרא כמנואר יותר הגנוה פתח דרך רק שם, דרך נעצמו הוא שנפל הפמחיס דרך לעלות שא״א אע״פ כן,
הירידה כי ידם, על שנפל ממנו הגנוה חנירו של הפפחיס דרך משם, לעלות יכול היה נעצמה, נהטומאה שיש הפפחיס לראות זוכה

א). (רה״ש מליקו״ה שה מהמוכא וכו" הפיכה ׳ופפה ד״ה זו, אופ שעל כנפ״נ לקמן וראה כנ״ל. עלייה אצלו נחשנ חנירו של והנפילה

ם י ח ת ה פ רג  זה לעומת זה הן ליטמא, להנא שנפתחים והטומאה החושך של שהפתחיס מנואר, נראה ככיאה״ל(ט): ומוכא גחשך. ה
 שנטי י״נ כנגד י״נ נמספר ינואו והס כ׳), כאות כמאמר (לעיל שם המונא הקדושה של והשערים הפמחיס כנגד נהסט״א

זה לעומת זה שגס מנואר וממילא כידוע, מ״ט נמספר להיות יה, השנטי של אומיומיהס פרטיות כפי נחלקים עוד גס אנל יה.
מספר כן גס הנ״ל הטומאה פתחי גס וינואו יתחלקו אחרא, נהסטרא מטה׳. לשון ׳וזה ד״ה כילקוה״נ כ׳, כאופ לעיל ועי״ע מ״ט. נ

ם אבל אד תח. לנוצוא יודע ואין עיוור הוא ה  אצל הוא והקליפות הסט״א של מארנ עיקר ד): ד, שופפיס פלוקפ כליקו״ה(פו״מ וכפכ הפ
תרעא׳, ׳נטורי נקראים הקליפות כי הקדושה. פתחי לתוך לכנוס להניח לנלי ושומרים ואורנים רונציס הם ששם דקדושה, הפתח

הסטרא שהוא שהחטאת רנן', חטאת ׳לפתח נתינת וזה לשונרס. יזכה אשר עד לפנים מחוץ לכנוס להניח שלא הפתח, אצל שעומדים
 שערי שהם צדיק, שערי על עומדים הקליפות שהם שהרשעים צדיק', שערי על ׳ורשעים יד) (משלי וכמ״ש הפתח, אצל רונן אחרא

 כנ״ל, לפנים מחוץ ליכנס הפתח את רואין האמת אור ע״י כי כנ״ל, האמת ע״י הוא הכנעתם ועיקר ליכנס. מניחים ואינם הקדושה,
 ומחשיכין הפתח לפני שמתפשטין מה הוא למנוע כוחם ועיקר ליכנס, מרעא הנטורי אותו מונעין לפנים לכנוס ראוי שאינו מי כי

 חשכת ׳ולא כמ״ש מניעה, שנקרא החושך הוא המניעה העיקר רק כלל, מניעה שוס אין נאמת כי הפתח. רואה שאין עד האדם לפני
 לפניו פתח שום שאין להאדם שנדמה עד עיניים, נאחיזת עיניו לפני ומחשיכין ושטותיס ננלנוליס האדם את שמרמין מה היינו וכו",

 שכתנ כמו להשי׳׳ת, להתקרנ יכולין תחתיות נשאול ואפילו שנעולם. אדם כל לפני נתון החיים דרך נאמת אנל להשי׳׳ח, להפקרנ
 שהם המניעות, עיקר שהם חושך, שנקראים הקליפות ע׳׳י הפתח אח רואה ואין עיוור הוא שהאדם רק פעמים, נמה ז׳׳ל רנינו

 שמי הפתח׳, למצא וילאו וכו׳ נסנוריס הכו הנית פתח אשר האנשים ׳ואת ננחינת הפתח, רואה שאין עד אדם של עיניו אור מחשיכין
הפתח. למצוא לואה שהוא עד סנוורים, נתינת שזהו עיניו, את מחשיכין לכנוס כדאי שאינו

ע ד ת שעייי ו מ ה א ח למצוא זונ ת פ י ה ר אור עיקר נ אי מ א ה  משוקע הוא שכאשר הכוונה, ועיקר (קיג): כליקו׳׳מ ואימא הקגייה. הו
ת אפילה, החושך נמוך ומסוגר כלוא והוא והקליפה, החושך המגנרות נמכלית מסננ  נכמה צדדים צידי מכל אומו ומקפת ה

 האמת על ויניט להאמת עצמו שימשיך עצתו עיקר אזי החושך, מתוך לצאת ומחנולה ומקנה פתח שום לו ואין ליצלן, רחמנא סינונים
 אורי', ׳ה׳ נתינת והוא נעצמו, השי׳׳ת הוא האמת ני לו, שיחשיך וסינונ חושך שום אין זה וכנגד האמיתי. האמת רק וינקש לאמיתו,

 פמןיס׳ מנין יאיר דנריך ׳פתח ננחינות מהחושך, לצאת הפתחים לראות יזנה ונוודאי אומו, שיחשיך חושך שום אין לו, אור שה׳ וניוון
 והנלנול החושך מגודל ותחנונים, נמפילה דינור שוס לדנר לו אפשר שאי אע׳׳פ ונקשתו, ומחינמו שנמפילמו והעיקר, היטנ. והנן כנ׳׳ל,

סננ מ  שיאמר למשל כגון שהוא, נמוכה מדריגה נאיזה נאמת, הדינור לדנר יראה פנים כל על אעפ׳׳כ צד, מכל מאוד מאוד אותו ה
 הדינור וע׳׳י שהוא. מה כפי נאמת, הדינור יאמר אעפ׳׳כ כראוי, והמעוררות נהמלהנות לדנר יכול שאינו אע׳׳פ נאמת. הושיעה׳ ׳ה׳

 שעניין כה) ה, גניכה כליקו״ה(חו׳׳ט עוד ומוכא כראוי. ולהתפלל לאור מחושך לצאת יזכה ועי׳׳ז החושך, שנתוך הפתחים לראות יזנה האמת,

 נאמת הדינור לדנר האמת, אל כך כל עצמו את לדנק צריכין ני וז״ל: כוחו׳, ככל להתפלל ש׳צריך המאמר כריש לעיל הנזכרת העצה קיוס הוא זה
מו שם, וחיותו כוחו ויחדש המפילה נדינורי נוחו כל שיכניס עד כראוי, נשלימות ויתפלל הפתחים שיראה עד גדול  נתחילת שמנואר נ

 למוך הנוחות כל ממילא וכרונין נמשכין נאמת נכוונה שכשמתפללין סו, סימן הר״ן נשיחות אחר נמקוס שמנואר הנ״ל(וכמו התורה
שם. שמנואר כמו המפילה ע׳׳י רק נמשך הכל, חיות שהוא נראשית מעשה כוח כל כי וכו׳), המפילה

הנחל ילקוטחכמה מילואי

ערכים
וכינויים

אור
 מידה כל שמבטלין מה כפי*

 לו ומתגלה מאיר כן ומידה,
 הוא האור עיקר כי ה׳. כבוד

 ׳והארז כמ״ש ית׳, כבודו
קלו). (שיהר׳׳ןמכבדי האירה

ר או  עצות כולו הוא ה
 להשי״ת להתקרב עמוקות

לט). ה, תחומין עירובי (ליקו׳׳ה

 מהתורה, הוא האור עיקר
 הנבואה, כלליות שהוא
הדעת בחי׳ עיקר שהיא

ט). ד, חוה׳׳ם (ליקו׳׳ה

 והחושך תפארת, הוא האור
ג). יב, (פרד׳׳רמלכות היא

ר או  החושך סילוק הוא ה
לב). יא, בראשית אריה (גור

אור  למעשה השלמה הוא ה
 מוציא הוא האור כי בראשית,

 הפועל, אל האדם ראות
 בלילה בחושך יושב כאשר
 אל האדם ראות האור מוציא
ב). הגולה (בארהפועל

 מורה השחור מקום בכל
 האור, היפך ההעדר, על
 המציאות, הוא האור כי

 הוא השחור שהוא והחושך
 נמצא הכל כי לגמרי, העדר
 בחושך נמצא ובלתי באור

ג). התורה נתיב א, עולם (נתיבות

תו הג  פשוט אור הוא ית׳ הנ
 מתוק אור הוא ישתנה, לא

 האור וזה הטוב, בתכלית
 התורה רוחניות שורש הוא

 הנשמות ושורש והמעשים
 אדם, לתולדות הגהות (של׳׳ה

א). חומה עיר בית

ר או  הייחוד בסוד הוא ה
 (קל׳׳חלטוב הרע כל המחזיר

מו). חכמה פתחי

 מצוות עושה כשאדם
 גדולים בכוחות ומתפלל

 ומעט מאוד, עייף שהוא עד
 שיוסר להיות יכול מעט

 שורה ואז חומריותו, מעליו
 ית׳, מאיתו הנאצל רוח עליו
 ראיית כמו הוא האור וזהו
 כביכול בעצמו הקב״ה אביו

ויגש). פ׳ לוי (קדושת

 עליו, השכל אור כשאדם
 המצוות, בטעמי וישכיל יבין

 שיחיה המשפטים הם כי
 אור בהחשך אבל בהם,

 טעם בלי כחוקים הם השכל
י). טז, דברים יפות (פניםבהם

 ידיע דלא הנעלם האור נזן
 אחר אור הוציא אתידע, ולא

 השכל אור ההשתלשלות
 שנתגשם עד והשכליים,

 שיסתתר וכמו המוחש. באור
 כן לבושו, תחת הלובש
 העליון המאציל יסתתר

 (מלבי׳׳ם האורה לבוש תחת

ב). קד, תחלים

אור  הכלל, לתועלת הוא ה
 הרשע גם בו ישמש ובכ״ז
 חפצו מקום אל באורו ללכת

 איוב (מלבי׳׳ם ולעשוק לרצוח

כה). כד,

א אדם1ד ר הו קר וכוי עיוו ר עי ר או אי מ א ה  בב״ר וכדמצינו הקבייה. הו
 מאיר שהקב״ה עד שומין בחזקת הכל בנימין, רבי אמר יד): (נג,

החמת׳. את ותמלא ותלך עיניה את אלקיס ׳ויפקח הכא מן עיניהם, את

ת ישע״ מ א זוכה א צו מ ה. ל ת פ  דוגמא מובאת כ) ג, דיינים (חו״מ ובליקו״ה ה
 איש על החושך גודל כשמתגבר ח״ל: המלכה, מאסתר אמת לדיבור

 משבב והחושך התפילה, בשעת ובפרט להשי״ת, להתקרב הרוצה הכשר
בחינת שהיא אשחר כנישת בחינת שזהו צדדים, ומצידי צד מכל אותו

וטינופים, גילולים מלא בית לתוך הרשע, אחשורוש בית לתוך ושלום חש שנכנשת מישראל, ואחד אחד בכל המושתרת הקדושה נקודה בחינת מלכות,
 ויצעק באמת הדיבור שידבר אמת, רק היא העצה עיקר ואז מהם, להינצל ותחבולה ועצה דרך שום יודע שאינו החושך, התגברות עצם בחינת שהוא

שנמשך האמת אור לה האיר ועי״ז עזבתני׳, למה אלי ׳אלי צועקת שהיתה גילולים, מלא לבית כשנכנשה אשחר שצעקה מה בחינת שזהו באמת, להשי״ת
באמת, להשי״ת כשצועק מישראל ואחד אחד כל את שומר וזה אשחר. את שמר שזה (...) האמת, עצם בחינת הדור, הצדיק שהוא מרדכי מבחינת עליה

אחד בה׳ שמאמין בפשיטות, באמת בהשי״ת כשמאמין אעפ״כ הצדדים, מכל אותו משבב החושך אם אפילו ושלום, חש שנפל למקום נפל אם אפילו
כנ״ל. לאורה מאפילה ויוצא הפתחים ורואה לו, מאיר האמת אזי באמת, אליו ומתחנן עזבתני׳ למה אלי ׳אלי באמת אליו וצועק

ת ש;}״י מ כה א א זו צו מ ח. ל ת תיקון בחינת שהוא אמת׳, זרע ׳כלה בחינת אמת, בחינת הוא הברית שמירת כ): ג, דיינים (חו״מ בליקו״ה וכתב הפ
ב׳. באות במאמר לעיל הנזכר וכו״, שוף ים כקריעת זיווגן ׳קשה בחינת שזהו (...) דקדושה, זיווג בחינת שהוא התפילה,

ויבקש לאמיתו האמת
 אע״פ באמת, הושיעה ה׳ שיאמר למשל, בגון שהוא, תחתונה מדריגה באיזה באמת הדיבור לדבר רק יראה זה בל עם בנ״ל, הרב החושף מחמת בלל להתפלל יבול שאינו אף בתפילתו יראה ובן האמת. רק

 הקב״ה בן האמת גודל ולפי (...)החושף. שבתוף הפתחים לראות יזבה ועי״ז שהוא, מה בפי בפשיטות באמת הדיבור פנים בל על לדבר עצמו יבריח אעפ״ב בראוי, והתעוררות בהתלהבות לדבר יבול שאינו
ד). ט, ליקו׳׳ט (קיצורהעולמות בל ומקיים מתקן הוא ועי״ז יתברף, הגדול בחםדו להתפלל שיובל האמת לו יאיר ועי״ז ועבודתו, מתפילתו אותו המונעת והקליפה מהחושף ליצא איף לו מאיר ואז עמו, שובן

ותושיה עצה

ו ל י פ  הוא אם א
 בתבלית ח״ו משוקע

ת ברו תג שף ה  החו
 עיקר (...) והקליפה,

 עצמו שימשיף תקנתו
על ויביט להאמת



ערכים
וכינויים

שקר
 מעליו מסיר הוא שקר עייי*

 רחוק והוא השי״ת השגחת
 השגחת אמת, ע״י אך מאחד,
נא). (ליקו״מעליו השי״ת

 עד שקר, לדבר אפשר אי*
נא). (ליקו״מדמיו את שיעבר

 בחי׳ זה הדעת בלבול
 שלם הדעת כשאין כי שקר,
 יכול אזי מבולבל, והוא

 על ולומר עצמו לטעות
 (ליקו״ה האמת מן היפך דבר

ג). ב, אפטרופוס

 בעולמו הקב״ה ברא הכל
ג). (תנדא״זהשקר מן חוץ

 אמת, הוא פנימי דבר כל
ספרחיצוני הוא ושקר  הקנה (

המקום). יראת ענין ד״ה

 סמא״ל, הוא שקר לשון
 מן הנאחז עשו של שרו

 ׳שארית ולפיכך הפחד,
 ולא עולה יעשו לא ישראל
 בפיהם ימצא ולא כזב ידברו
 הפליאה (ספר תרמית׳ לשון

רקוד). עת ממשלה ד״ה

 אומרים שאין שקר דבר כל
 אין בתחילתו, אמת קצת בו

 במדבר (רש״יבסופו מתקיים

כז). יג,

 החיצונים בחי׳ כל
 בבחי׳ נאחזין והקליפות

 הוא, שקר מקורם כי שקר,
 (בארהקדושה נגד שעומדים

עקב). פ׳ חיים מים

 התוהו מעולם הוא שקר
יא.). מכות ים (אפיקי

 כי מכזב, גדול הוא שקר
 רק בשעתו אמת הוא כזב

 לו אין ושקר מתקיים, שאינו
 (מלבי״םבשעתו גם מציאות

טו). כח, ישעיה

א שו
 בא לשוא, שמקושר נזי*

לד). אמת המידות (ספרלשכחה

 וההיפך ואמונה, אמת יש
 כנגד ׳שוא׳ ושקר. שוא מהם

 אמונה. כנגד ׳שקר׳ אמת,
 לכל הידוע אמת דבר ואפילו
 להזכיר ואסור שוא, בכלל

 (ליקו״ה זה על שמיים שם

ט). ב, שבועות

 כלום ולא לשון ׳שוא׳, לשון
כ:). שבועות (רש״י

 לשוא שקר בין הפרש יש
 ש׳שקר׳ שפירש״י, כמו

 להאמין קצת באפשרי שהוא
 שהוא אח״כ שנודע אלא

 על כאומר ׳שוא׳ אבל שקר,
 שאינו ונודע זהב שהוא העז

 העוה״ז וכן בשעתו. גם כן,
 מאמינים ישראל, כל בעיני

 לעולם שבבואו אחד כל
 לנצח, וקיים האמיתי העליון

 הדמיונות שכל לו יתוודע אז
 הוא השפל בעולם שהיה
 לעיניים שזכה מי אבל שקר,

 ירמהו בעוה״ז, הטהורים
 בו יתכן ולא לשוא בשעתו
 שוא שהוא כיוון הראיה,
ב.). כתובות (הפלאת

 מועיל שאינו דבר הוא שוא
 הושע (מלבי״םמתקיים ובלתי

יב). יב,

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלהח

 הוא האמפ שאור ג) ד, שושפיס חלוקה (חו"מ נליקו״ה וכפג אורי. ד|׳

 שם נו יש אדם ננל ודל; אדם, גכל המושרש הוי״ה שם גפי'
 דלא איכר ד׳ליס הקדוש נזהר שאימא כמו הוא, נרוך הוי״ה
 ׳ה׳ נחינת האמס, אור נחיגס זה ה׳ ושם הוי״ה', שם נה שריא
 נכל כי לעולם׳. ה׳ ׳אמת כי אורי׳,
 אפילו שהוא מקום נכל אדם

 נרשוח אפילו המחפונה, נדיוטא
 מקומות נחינמ שהוא הרנים

 יש עדיין נוודאי שם גם החיצונים,
 נו, המושרשת טונה נקודה איזה נו

הוי״ה שם נתינת היא הנקודה וזאת
האמס. אור נתינת שהוא אדם, נכל המושרש הוא נרוך

 ה׳ ׳נר נחי' וזה יד); ה, גנינה (חו״מ גליקו״ה וכפג וישעי. אורי ד|׳
 לחפש יכולין ה', נר שהוא האמת שע״י נטן', חדרי כל חפש

 שהם נטן, חדרי נכל הנא החשכות מאפילת לצאת נטן חדרי נכל
 נטן, חדרי נכל מאיר האמת כי וכו׳. רעות והמידות התאוות כלל

 כי להשי״ת. מכולם לשונ והתחזקות עצה למצוא נכולם להאיר
 ממגנרים שהמאוות רק האמת שיודע להאדם כשנדמה אפילו
 אנל כנגדם, לעמוד נכותו שאין לו נדמה כי שקר, זה גם עליו,

 להימלט ועצה כוח לו יהיה נוודאי להאמת עצמו ימשוך אם
 השיר נדנרי מוהר״ן ליקוטי שפר של נההקדמה וכמ״ש מהם,

 נאמת אנל וכו". מכוחו יודע שאין שטות מחמת זה 'וכל
 האדם על שולח הקנ״ה אין כי וכו', כוח לו יש נוודאי לאמימו

 נא הקנ״ה ׳אין כי נו, לעמוד כוח לו יהיה שלא וכו׳ ניסיון
 אי כי לדנר, הרנה נזה יש ועוד וכו". נריומיו עם נטרוניא

 לפי שעה ונכל יום נכל האדם שצריך האמת אמיתת לנאר אפשר
וכו׳. ההתחזקות נעניין ונפרט נתינתו,

סכמ״ש  שקר ידי ועל וישעי. אורי ה׳ כז) (פהלי
 לא כ) (שמוה כמ״ש הקב״ה, את מסלק הוא

 את מסלק שוא ע״י כי לשוא. ה׳ שם את תשא
עיניו. לנגד יכון לא שקרים דובר כי הקב״ה,

׳  עי1ון': אורי ה׳ לדוד א-ו); (כז, נפהליס כדכפיג וישעי. אורי ה
 עלי מחנה אם (...) אפחד: ממי חיי נועוז ה׳ אירא ממי

 (...) נוטש: אני נזאת מלחרוה עלי מקום אם לני יירא לא מחנה
 ירוממני: נצור אהלו נסחר נקמרני רעה ניום ננ!כה יצפנני כי

 סנינומי איני על ראשי ןרום ועמה
 אשירה מרועה זנחי נאהלו ואזנחה
ה׳ (שם); המצו״ד ופירש לה׳: ואזמרה

צרה, נעת לי מאור ה׳ הלא אורי.
 נזהר ומצינו אירא. ממי כן אם

 וישעי אורי ׳ה'“ ע״א); קיע (נמדנר,
וישעי', אורי ׳ה׳ וגו". אירא ממי

 אנהיר הוא נריך וקודשא דלעילא, ננהורא אסתכל נש דנר כיוון
 )P (ישעיה אמר דאת כמה ותמאין, מעילאין דחיל לא עליה,
 ניאר (פי״ז) ה׳ גנורוה ונקפר .יראה׳. עלןך וכנודו ה' יזרח ׳ועלןך

 מן ננדל דנר על מורה האור וז״ל; ׳אור׳, נקרא שהשי״ת זה עניין
 נקרא לפיכך מורגש, גשמי דנר נאור אין כי ידוע וזה הגשם,
 א, נחיי(נראשיה ורנינו וישעי׳. אורי ׳ה׳ כדכמינ אור, נשם השי׳׳ח

 וכנר לייחוד, רמז הוא האור וז״ל; הייחוד, אל רומז זה שעניין כפנ לא)
וישעי׳. אורי ׳ה׳ שכמונ וזהו הכנוד, מלך הוא כי ידעח

א שא ל ת ת  הדינרוח, מעשרח זה פשוק הפשע ע״ד לשוא. הי שם א

 שע״י דורשו ורנינו לנטלה, ה׳ שם והזכרח שוא שנועח נאישור עושק

 ה' שס את תשא לא ז); (כ, נשמוח וזלשה״כ ה', אח משלק הוא שקר
א אשר את ה׳ ינקה לא כי לןוא אלקיף  לןוא: שמו אח ין
 ארי למגנא, אלקך דה׳ שמא ית מימי לא יי (שש); אונקלוש וחמש

 (השני לשוא. ופירש״י(שש); לשקרא. נשמיה דיימי ית ה׳ יזכי לא
איכט) (שנועוח דמימר כמא כתרגומו), שקר לשון ו  שנועת זהו '
זהנ׳. של שהוא אנן של עמוד על הידוע, את לשנות נשנע שוא,

 עץ של על ולהנל, לחינס הנשנע זה כתרגומו, מגן לשון (הראשון
 השס שפתיו על ישא שלא עוד יאסור הפשט, דרך על לשוא. אלקיך ה׳ שם אס סשא לא הרמנ״ן(שש); נזה פירש ועוד אנן). אנן ועל עץ

חשוא׳ שמע משא ׳לא כלשון חינם, על הנכנד מו ש ר כן ייקרא הדינור כי טז), (פהליש על:זפתי׳ שמוחם את אשא ׳ונל מ), ( ענו נ
ונאמת כן. לאמר קולו שישא ג), (ישעיה חנש׳ אהיה לא לאמר ההוא ניום ׳ישא וכן ט), (זכריה ה" דנר ׳משא וכן קול, נו שישא

ג). חמורה (עיין לנטלה׳ שמיים שם ׳מוציא חכמים נלשון ונקרא אסור, זה שגס
ר ב ו  נקרנ .ישנ לא י'שךתני: הוא ממים נדרך הלך עמדי לשנת איץ ננאמני עיני ו-ז); נפהליש(קא, כפינ עיניו. לנגד יכון לא שקרים ד

מעשה עושה איש נניתי לשנת מניח אני אין ישנ. 6ל המצו״ד(שש); ופירש עיני: לנגד ןכון לא שקרים לגי רמןה עשה נימי
מנ ואיפא עיני. נגד לשנת נכון יהיה לא ינון. לא רמייה. ה( ט שו כת שנינה, פני מקנלות אין נימות ארנע אנא, נר ירמיה א״ר ע״א); נ

עיני׳. לנגד יכון לא שקרים ׳לנר דכמינ שקרים, כת (...)הרע. לשון מספרי וכת שקרים וכת חניפיס וכת ליציס

חכנוה נוילואי
 של המאיר האור עניין בביאור (כז) תהליס שוח״מ במדרש ואיתא וישעי. אורי '11

 (ישעיה הכתוב שאמר זה אירא. ממי וישעי אורי ה׳ לדוד בזה״ל: הקב״ה
 את מדליק אדם שבעולם, בנוהג ללהבה׳. וקדושו לאש ישראל אור ׳והיה י)

 ופלוני לאורו ישתמש אוהבי שהוא פלוני לומר, יכול שמא שלו, בפלטין הנר
 הקב״ה אבל לאורו. משתמשין הכל אלא לאורו, ישתמש אל שונאי שהוא
 וכבר יראו. אל ושונאיי יראו בניי וגו״, ישראל אור ׳והיה אלא כן, אינו
 ישראל בני ולכל וגו׳ אתיו את איש ראו ׳ולא במצרים, זו דוגמא עשה
 את ׳ויאר ואומר יג), (שס יומם׳ לפניהם הלך ׳וה׳ י), (שמות אור׳ היה

 לי׳ אור ה׳ בתשך אשב ׳כי ואומר יד), (שס והתשך׳ הענן ויהי הלילה
 ואמתך׳ אורך ׳שלת ואומר אירא׳, ממי וישעי ׳אורי נאמר לכך ז), (מיכה

 גנזו בו, ראויין שאין האור ברא לעתיד) דוגמא נאמר (לכך מג). (תהליס
 ונר ישמת צדיקים ׳אור יג) (משלי שנאמר הצדיקים, אל לבוא לעתיד
 (...) טוב׳. כי האור את אלקים ׳וירא א) (בראשית ואומר ידעך׳, רשעים

 שאמר זה וישעי׳. אורי ׳ה׳ שנאמר האור, אותו על מזמר אני דוד, אמר
 שהיה למי דומים, הרשעים למה דברך׳. לרגלי ׳נר קיט) (תהליס הכתוב
 ונפל לגו-מץ הגיע בה, ונכשל לאבן הגיע ואפילה, לילה באישון מהלך

 במה ידעו לא כאפלה רשעים ׳דרך ד) (משלי אומר הוא וכן לתוכו,
ע בידו, ואבוקה שמהלך למי דומין, הצדיקים ולמה יכשלו׳.  לאבן, הגי
 ייפול שלא עצמו את משמר לגומץ, הגיע ייכשל, שלא נפשו את משמר
 שנאמר התורה, לי האירה השבת, את לתלל באתי דוד, אמר כך בתוכו.
 שנאמר התורה, לי האירה לנאוף, באתי השבת׳, יום את ׳שמור ה) (דברים

והנאפת׳. הנאף יומת ׳מות כ) (ויקרא
א א ל ש ת ת שוא. הי שם א  הדברות, מעשרת השלישית הדברה הינו זה פסוק ל

 פסל לך תעשה (׳לא שני לדיבור שמך כד): (דרשה המנתה בתורת בזה ומצינו
 גלגל כנגד הוא לשוא׳, אלקיך ה׳ שם את תשא ׳לא שלישי דיבור וט״)

 וכל אפודתו תשב על הכוכבים כל נושא שהוא המזלות, גלגל שהוא שלישי
 וכוכב כוכב לכל ויש בו, ומורדות מעלות להם ויש ביציקתו, יצוקים הכוכבים
 העולם הנהגת וכל בנתיבותיו, ודרך ומשלול בו אוהל לכת כוכבי משבעה

 וקורותיו העולם תידושי וכל והכוכבים, המזלות ביד ה׳ ע״פ מתנהג השפל
 שגלגל נמצא והיקשם, והגבהתם נטייתם ע״י הכוכבים בכות מתתדשים

לשון כל מתרגמינן כן ועל אותו. הבורא ברצון העולם קיום הוא הוא המזלות

ם תרג מ ה

 המלך דוד אמר
 ממי וישעי אורי ׳ה׳

 ממי תיי מעוז ה׳ אירא
 פשוק ופירוש אפתד״.

 אורי ׳ה׳ כך, הוא זה
שעי',  כיוון היינו וי
 ומסתכל מתבונן שהאדם

 והקב״ה שלמעלה, באור
 אין אזי עליו, מאיר

 מהעליונים מתיירא הוא
 זה ואור והתתתוניס,

 הוא עליו מאיר שהקב״ה
 יזרת ׳ועליך שנאמר כמו
יראה׳• עליך וכבודו ה׳

 ה׳ בשה תשבע לא
 לא כי לתינס, אלקיך
שישבע את ה׳ יצדיק

לשקר. בשמו

 היו אס שאפילו
 יקר דבר כל לו נותנים
 העולה בתלל הנמצא
 משנה היה לא אעפ״כ

ה בדיבורו.  אתת פע
מן הוא ד תו הז  לאו

ם קו ה מ  שמו שהי
 היו לא שהה אמת,

 ולכן בדיבורה, משניה
 אדה שה מת היה לא

 ומתו וכו׳, זמנו קודם
 אמרו בניו, שני שה לו
 בבקשה המקום, בני לו

 ולא מכאן צא ממך
המוות את בנו תגרה

במילוא״ח). (המשך

 שהוא שהשקר בזמן
 שולט, שמא״ל המלאך

 אמת ׳ותשלך כתוב אזי
 את גרס וזה ארצה׳,

ושני ראשון בית תורבן
במילוא״ח). (המשך

 כאילו שבועתו ומקיים והנשבע העולם, קיום תלוי בשבועה כי ׳קים׳, שבועה
 התמיר כן ועל המציאות, כל ביטל כאילו דבריו והמתלל העולם, כל קיים

 וגו״. ישא אשר את ה׳ ינקה לא ׳כי ואמר השבועה בעונש הכתוב
ל ב ו  שער (ת״ב, קדושה בשערי מהרת״ו כתב עיניו. לנגד ינון לא שקרים ד

 ישראל באלקי כופר שקרים המדבר וז״ל: שקר, איסור בתומר ה)
 כמ״ש שכינה, פני רואה שאינו מכת והוא שקר, שהוא אתר באל ומודה
 בכלל ואינו מב), הוטה (עיין עיני׳ לנגד יכון לא שקרים ׳דבר קא) (תהליס
 ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל ׳שארית ג) (צפניה בהם שכתוב ישראל

 במשכת שאמרו כמו ימים, מאריך אמת הדובר אך מתקצרים. וימיו כזב׳,
 לא דעלמא תללי כל ליה יהבי הוו =״׳דאילו טביומי, רב על (צז) סנהדרין

 דלא שמיה, דקושטא אתר לההוא איקלע תדא זימנא בדיבוריה. משני הוה
 ליה שכיבו וכו׳. זמניה בלא איניש מיית הוה ולא בדיבורם, משנו הוו

 מותנא׳. בנא תגרי ולא מהכא פוק מינך במטותא ליה, אמרו בנין, תרתץ
 נאם בם אפקד לא אלה העל וגו׳, שקר דבר לשונם ׳למדו ט) (ירמיה וכתיב

 המדבר ודור המרגלים נענשו ולא נפשי׳. תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה׳
 כאילו בדיבורו המתליף ׳כל צב) (סנהדרין רז״ל ואמרו שקר. עדות מפני אלא

 רמות, עיניים וגו׳ ה׳ ^נא הנה ׳שש ו) (משלי וכתיב זרה׳, עבודה עובד
 וגו׳ תיים התפץ האיש ׳מי לד) (תהליס וכתיב וגו״, כזבים ;יפית שקר, לשון
 אמנון אלישע, בשם ששיקר מפני אלא נטרד לא גיפזי מרע׳. לשונך נצר

 שנאמר כזב, שדיבר על ממפיצתו נטרד נבות של רומו ונהרג, לתמר כיזב
 הונא, רב ואמר מממיצתך. צא צא׳, וגו׳ אמאב את יפתה ׳מי כב) (מלכיס-א

 שקר ׳מדבר כג) (שמות פשוק על שעברו על אלא מארצם ישראל גלו לא
 ממנה שפשקו על אלא ירושלים תרבה ׳לא קיט) (שבת רז״ל ואמרו תרתק׳.

 הזהר ובשפר ירושלם״. בתוצות ׳שוטטו ה) (ירמיה שנאמר אמנה, בעלי
 (דניאל כתיב שלטא, שמא״ל דאיהו דשקר ^י׳בזמנא ע״א) צה הג, תיקון (תיקו״ז

 רז״ל ואמרו ושני׳ ראשון בית מורבן גרים ודא ארצה׳, אמת ׳ותשלך ת)
 ועל האמת ועל הדין על עומד, העולם דברים שלושה ׳על ית) א, (אבות

 אף בלבבו׳, אמת ודבר וגו׳ באהלך יגור מי ׳ה׳ טו) (תהליס וכתיב השלום׳,
 בעובדא רז״ל שאמרו כמו במעשה, אותו לאמת צריך בלבבו שמשב מה

 הימה אמת ׳מורת א) (מלאכי וכתיב כד), ובמכות פת ב״ב (עיין שפרא דרב
הוא׳. צבאות ה׳ מלאך כי בשפתיו נמצא לא ועולה בפיהו

תפליה ואני

תעזרני  ברחמיף ו
 אמת בדרף לילך הרבים
 יצא שלא ואזכה תמיד,

 לעולם, מפי שקר דבר
שמרני  ברחמיף ות

 שום יצא שלא הרבים
 בטעות אפלו מפי שקר
 כל רק בבונה, שלא

 אמת דבורי יהיו דבורי
 את ות.יחד תמיד.

 שאזכה אליף, לבבי
 רעתי להטות תמיד

 האמת אל ומחשבתי
 תסיעני ואתה לאמתו,

 ולילד לדיד השמים מן
 תמיד, האמת בנתיב

 האמת מדךף אטה ולא
 ״הךריכני ושמאל. ןמין

 אתה כי ולמדני באמתף
 קויתי אותף ישעי אלתי

 אוךד שלח היום. כל
 .עחוני, המה ואמתף
 קךשף הר אל יביאוני

 ואל משכנותיף. ואל
 אמת דבר מפי תצל

 למשפטיף כי מאד, עד
ט). (ליקו״ת יחלתי"



המתרגם

 מי של חלקו אשרי
 (לקב״ה) למלך שקורא

הוא ע ו ד  לקוראו יו
אוי, ר ס כ א א ו  הו

 יודע אינו והוא קורא
 אזי קורא, הוא למי

 הקב״ה, ממנו מתרחק
 ה׳ ׳קרוב שכתוב שזהו
 אשר לכל קוראיו לכל

 היינו באמת׳. יקראוהו
 קוראיו׳, לכל ה׳ ׳קרוב
למי א ו , הו ב׳ רו ק  ׳

 אשר ׳לכל ואמר חזר
 וכי באמת׳. יקראוהו

 בשקר. לו שיקרא מי יש
 כן, אבא, רבי אמר
 ולא שקורא מי אותו
 מניין שקורא. למי יודע

 ׳לכל שכתוב זאת, לנו
 באמת׳. יקראוהו אשר
 בחותם ׳באמת׳, מהו

 שהוא המלך טבעת
 שזהו הכל, שלימות

 ליעקב אמת ׳תתן שכתוב
מפני לאברהם׳, חשד  ו

אשר ׳לכל כתוב כך
באמת׳. יקראוהו

 קונה אתה אין וכי
 אמר דבר. איזה לעצמך

 וכי התינוק, אותו להס
 מאורח מצפים אתס מה

ה עלוב בז ני ונ מו  כ
 לקנות מה לי שיהיה
 אמרו דבר. איזה לעצמי

 אורח אתה וכי לו,
 אלו הלא ונבזה, עלוב

 הס באלילים המאמינים
 ונבזים, עלובים אורחים

 הנמצאים כאלו ישנס כי
 בבבל, שאליליהס כאן

 הנמצאים כאלו וישנס
 ברומי, שאליליהס כאן

 הנמצאים כאלו וישנס
 כן גס שאליליהס כאן

 אין זאת ובכל עמס,
 להס מועילים אליליהם

 בכל אתה, אבל מאוס.
ם  הולך שאתה מקו
 שזהו עמך, נמצא אלקיך

כה׳ שכתוב  אלקינו ׳
נו בכל אי ר אליו׳ ק

במילוא״ח). (המשך

קטנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

רנו תעז  ברחמיף ו
 להתפלל שנזכה הרבים
 ונפש, לב בכל לפניף
 בתכלית תפלתנו ותהיה

מות של ף ה צונ  כר
 ותהיה באמת. הטוב
 ותושיענו תמיד עמנו

 כל להוציא שנזכה
 ותהנות התפלות ךב.רי

 באמת מפינו ובקשות
 פניות שום בלי לאמתו,

 שום ובלי ובלבולים
 רק כלל, זרות מחשבות

 יהיו תפלתנו דברי כל
 באמת לאמתו, באמת

 שאתה באמת וצח, זף
 אשר עד בו, חפץ

 תמיד. תפלתנו תשמע
 באמת חפץ אתה כי

 ״קרוב שכתוב כמו לבד
 לבל ^ךאיו לכל יי

 באמת״ יקראהו אשר
ב). ח״ב, (ליקו״ת

ב ו ר  קרוב יח-יט): בתהליס(קמה, כתיב וכוי. לכל קוראיו לכל הי ק
 רצון!ראיו!עקה באמת: אקר!קראהו לכל קראיו לכל ה׳

 לומר רוצה באמם. המצו״ד(שם): ופירש ויוקיעס: יקמע שועתס ואת
 ומצינו פיו. מאמר הלב יכתיש ולא שווים וליבו פיו שיהיה בלב,
ג^זכאה ע״א): רצז (האזינו, בזהר

״י ת ןן מ  לקיים כיצד יח) בעצוה״מ(תפילה וביאר עמו. שוכן הקגייה א

 זרות המתשבות את לגרש והתיקון העצה וז״ל: למעשה, זו עצה
 היינו כראוי. באמת התפילה דיבורי את להוציא שיתתזק הוא,

 בהתעוררות התפילה תיבות את לומר יכול אינו כאשר אפילו
לומר יתתזק אעפ״כ כראוי, ובתיות

ונממימומ נפשיטוס הדינוריס אס כמ״ש עמו, שוכן הקב״ה אמת, ידי על אבל וינדע למלכא דקרי מאן תולקיה

את לשמוע ויתתזק שיכול, כפי וכו/ לכל קוראיו לכל ה' קחב קמה) (תהליס קרי איהו ואי יאות, כדקא למקרי
 קודשא אתרתיק קרי, למאן ידע ולא

 לכל ה׳ ׳קרוב וגו". קוראיו לכל ה׳ ׳קרוב דכתיב מיניה, הוא בריך
 וכי באמת׳. יקראוהו אשר ׳לכל ואמר תזר ׳קרוב׳, למאן קוראיו׳,

 מאן ההוא אין, אבא, רבי אמר בשקרא. ליה דיקרי מאן אית
 יקראהו אשר ׳לכל דכתיב מנלן, דקרי. למאן ידע ולא דקרי

 שלימו דהוא דמלכא דגושפנקא בתותמא ׳באמת׳, מאי באמת׳.
 תשד ליעקב אמת ׳תתן ז) (מיכה דכתיב הוא הדא דכולא,

 ב׳ כלל וע״פ כתיב. באמת׳ יקראוהו אשר ׳לכל כך ובגין לאברהם׳,
 יראה וכו׳, להאריך ומה לקצר מה רבינו בתר תכמתו שבמשקל בביאה״ל

 יקראהו ׳אשר הפסוק המשך את גס רבינו הביא לא מדוע לדייק הלומד

ודו״ק. עימו, ה׳ אמת שע״י ההוכתה עיקר הוא דלכאורה באמת׳,

חכמה מיליואי
י ״ ת ע מ פ׳ צצעש״ט ומוצא עמו. שוכן הקבייה א ת( ה״  כל צריך בראשית): ע

 שאמר כמו באמת, לעבדו הוא השי״ת עבדות עיקר כי לדעת אדם
 ואית אהבה אית יראה, ואית יראה ׳אית ע״צ) עג ל, תיקון (תיקו״ז בזוה״ק
 ורגע עת בכל האדם שצריך הוא, משם העולה והכלל יעוי״ש, אהבה׳
 שעושה, ובהמצוות הטובים במעשיו אפילו מעשיו, בכל ולמשמש לפשפש

 או ת״ו אתרת פנייה לאיזה כוונה תערובות שוס ת״ו בהם נמצא לא אס
 הקדוש לשמו רק עבודתו כוונת יהיה שלא ויראה עצמו, הנאת לכבוד
 (...) שלס. ובלבב באמת לבדו לה׳ בלתי יהיו עשיותיו וכל והנורא, הנכבד
 אס כי האמת לנקודת לבוא זוכה אדס שאין לידע, אתד כל צריך אמנס

 קצה עד תכליתו עד והשפלות הענוה מידת בתתילה בנפשו כשיקנה
 משרע״ה שאמר וכמו לכלוס, עצמו בעיני נתשב יהיה שלא עד האתרון,

 שכלו כעין לראות בדעת יעשה ערוס כל כן על טז). (שמות מה׳ ׳ונתנו
 היפך הוא והגאוה ת״ו, ולהתגאות להשתבת במה צד שוס בו אין שבאמת
 וזה (...) השקר, הוא והגיאות והשפלות, הענוה הוא האמת אבל האמת,
 מי ׳אין׳, היינו, כו״, לדור יכולים והוא אני ׳אין באמרס כן גס מרומז
 לנקודת לבוא זוכה ואז אתת׳, בדירה לדור יכולין והוא ׳אני אזי אין, שהוא

 שיוס ביאור וזהו לגבוה. ושלקא אמת ופעולתו אמת עבודתו וכל האמת,
 (ס״ת האמת לנקודת אלקי׳ס׳ בר׳א ׳בראשי׳ת בתיבת שרמז שמכיוון הפשוק,

 האמת בנקודת שהוא שעבודה היינו השמיס׳, ׳את זה על אמר אמת),
 ׳ואת זהו האמת, אל לבוא זוכה אדס מהיכן אך השמיים, אל לגבוה שלקא

 נמצא כארץ. שפל ויהיה תהיה׳ לכל כעפר ׳נפשו כאשר היינו הארץ׳,
 המורה. בפתיתת הקדושה עבודתו ושורש ישוד עיקר השי״ת רמז ששפיר
ב ו ל  מציט לישראל, השי״ת שצין הקירצה עניין וצציאור קוראיו. לכל הי ק

 אתת בספינה מעשה מנתומא, רבי אמר ע״צ): (סג צרכות צירושלמי
 עמד יהודי, אתד תינוק בה והיה הגדול, מיס פורשת שהימה עכו״ס של

 יראתו נוטל והממיל מהס ואמד אמד כל ועמד ביס, גדול שער עליהם
 לאותו אמרו כלום, הועילו שלא שראו כיון כלום. הועיל ולא וקורא בידו

 כשאתם אמכם עונה שהוא ששמענו אלקיך׳, אל קרא ׳קוס בני, יהודי,
 ממנו וקיבל וצעק, ליבו בכל התינוק עמד מיד גיבור. והוא אליו, צועקים
 לקנות ואמד אמד כל ירדו ליבשה, שירדו כיוון היס. ושתק מפלתו, הקב״ה
 להון, אמר כלום. לך מזבין בעי את =״לימ התינוק, לאותו לו אמרו צרכיו.

 עלובה, אכשניא את לו, אמרו עלובה. אכשניא ההן מן בעי אתון מה
 וטעוותהון הכא ואינון בבבל, וטעוותהון הכא אינון עלובה, אכשניא אינון

 כל את, אבל כלום. להן מהנון ולא עמהון, וטעוותהון הכא ואינון ברומי,
 קראינו בכל אלקינו ׳כה׳ דכתיב הוא הדא עמך, אלקך אזיל דאת אהן

 עשיר היה אס קרוב, לו יש ודס בשר אמר, לקיש בן שמעון רבי אליו׳.
 אפילו אלא כן, אינו הקב״ה אבל בו. כופר עני היה ואס בו, מודה הוא

 טעס ומה ורעי, אתי אומס קורא הוא התתתונה, בירידה נתונין ישראל
 יש ודס בשר לקיש, בן שמעון ורבי אתא ורבי אבון רבי ורעי׳. אתי ׳למען

 אבל לן, מתקרב פלן ההן אומר הוא פילושופוש היה אס קרוב, לו
 וכן לעמו׳. קרן ׳וירס דכמיב הוא הדא קרובים, ישראל לכל קורא הקב״ה

 אס ודס בשר אתא, רב בשס אבין רבי אמר (ד): תהליס שוח״ט צמדרש איתא
 את הוציא והקב״ה קרובו, שהוא לומר מתבייש הוא שבוי קרוב לו יש

 ׳לבני קמח) (תהליס שנאמר קרובים, אותם וקורא ומטורפין שבויין ישראל
 בא שבישראל רשע אפילו עולם, של ריבונו דוד, אמר קרבו׳. עס ישראל
 הפנים כל העכו״ס אומות יאמרו שלא מיד, אומו עונה אתה לפניך וקורא
 עונה אני תקראני שלא עד שייך, הקב״ה, לו אמר ענני. אמה אף שוות,
 צא) (שם ואומר ותכבדני׳, אשלצך צרה ביום ׳ו-קראני נ) (שם שנאמר אותך,

 אענה׳. ואני יקראו טרס ׳והיה סה) (ישעיה ואומר וגו״, ואענהו ׳יקראני
 לכל ה׳ ׳קרוב קמה) (תהליס שנאמר באמת, קריאתו שתהא צריך אעפ״כ
 הרא״מ ופירש באמת׳. יקראוהו אשר ׳לכל לומר תלמוד לכל, יכול קראיו׳,

 דוד, ׳אמר ופ״ג) (פ״צ דב״ר ועיין וכו׳. רשע אפילו רכש״ע דוד אמר (שם):
 אומס, מענה אל לפניך להתפלל באים עכו״ס כשיהיו עולם, של ריבונו
 עונה ואין שלהם עכו״ס אצל הולכים אלא לפניך, שלס בלב באין שאין
 אומן, מענה אל אמה אף אצלך, ובאים צרה שצרתס רואים והס אותן,

 לעכו״ס ׳ישועו׳ ענס׳, ולא ה׳ על מושיע ואין ׳ישועו יח) (תהליס שנאמר
ענס״. ולא ה׳ ׳על לפניך ולכשיבואו שלהם,

 להקשיב היינו המילות, פירוש
 זאת וכל בהן, שעוסק תפילות שאר או התפילה תיבות לפשט
 אור להרגיש השי׳׳ת יעזרהו ועי׳׳ז שקר. שום בלי גמורה באמת

 להתפלל ויוכל ממותו יסורו הזרות והמתשבות התפילה, בדיבורי
 עצה הוא כי א): ה, שכנים נזקי (תו״מ בליקו״ה עוד וכתב כראוי.
 להתפלל זאת עצה ע׳׳י רבים זכו וכבר ומנוסה, בדוק נפלאה

 שאי להם ונדמה מאד גדול בתושך שהיו אע׳׳פ הלב, בכוונות
 עצה שקיימו וע׳׳י בכוונה, להתפלל עצמם להרים להם אפשר

 באמת פנים כל על הדיבור לדבר והתייגעו שתתרו בפשיטות זאת
 פתאום והתתילו יתברך אורו להם נפתת עי׳׳ז שהוא, כמו

גדול. ותיות בהתלהבות להתפלל

חנחל• יליקוט
ת מ  עיקר י): ג, דיינים (חו״מ צליקו״ה ומוצא עמו. שוכן הקבייה א

 בימינו במהרה שיבוא צדקינו משית שהוא אמת, ע״י הוא הגאולה
 שפירש״י וכו״, יביאוני ינתוני המה ואמתך אורך ׳שלת כמ״ש אמת, שנקרא

 אז כי בעולם, האמת לגלות הוא משית ביאת עיקר כי כמובא. משיש על
 לעד׳, תכון אמת ׳שפת יצ) (משלי וכמ״ש וכו״, מצמש מארץ ׳אמת יתקיים
 עדרים נעשה והאמת גדול, בגלות האמת עכשיו כי כתיב׳. לא ׳כוננת
 כי האמת לברר אפשר ואי האמת, שאצלו אומר ואשד אשד וכל עדרים

 ועיקר האמת, קצת להבין יכול בליביה דמשער מה לפוס תד לכל אס
 הגאולה, עיקר וזה וכו״, מכון אמת ׳שפת בשינת משיש, ע״י יתגלה האמת
 כי באמת, תלויה ואמונה אמנה׳, מראש תשורי ׳מבואי ד) (שה״ש כמ״ש
 שעיקר נמצא קב), צלק (זהר אמונה׳ אתעבידת באמת, אמשברת כד ׳צדק

 ׳גאל ברכת דהיינו הגאולה ברכת עיקר כן ועל אמת. ע״י היא הגאולה
 שם נזכר כי מאמת, רק ומדברת וכו״ ונכון ויציב ׳אמת ממשלת ישראל׳,
 את גואלין שעי״ז כנ״ל, אמת הוא הגאולה עיקר כי אמת, פעמים שמונה

 התושך מגלות לצאת אפשר אי כי להתפלל, וזוכין הגלות מן התפילה
כנ״ל. אמת ע״י אס כי המפילה בשעת המתגבר

ת מ  שהאדם ה-ו) ה, גניצה (חו״מ צליקו״ה ומוצא עמו. שוכן הקבייה א
 צכמה האדם את מסוצצ השקר כי האמת, לדרך רק תמיד עצמו את למשוך צריך

 שהוא הנגבה׳, ונשוע הלוך אברס ׳וישע בתינת וזהו וז״ל: סיצוציס, מיני
 ימינא׳, כולא ׳דאיהו בעתיקא׳, דתליא ׳אמת בשינת ימין, שהוא דרוס
 עצמו והמשיך ונסע הלך ורותניות, בגשמיות ונסע שהלך מקום שבכל
 בפרטי האמת דרך לאדם להודיע אפשר אי כי האמת. שהוא לימין תמיד

 מסתכל הוא באמת החפץ המשכיל רק וזמן, עת ובכל דבר בכל פרטיות
 תמיד עצמו ומושך ונושע והולך האמת, נקודת על דבר בכל פעם בכל

 היינו (...) וכו״. הנגבה ונשוע ׳הלוך בבתינת אמת, בתינת שהוא לימין
 הרוצה ותושך שקר בתינת שהוא לוט עם טען אמת, בתינת שהוא שאברהם

 אברהם עימו וטען שיעור, בלי סיבובים מיני בכמה האמת את לשבב
 שמפנה מקום בכל אך בדרכיך, לילך רוצה איני אני כי מעלי׳, נא ׳הפרד

 ולבלבל לשבב מרצה אס היינו ואימנה׳, השמאל ׳אס אתר, לצד אפנה אני
 משטרא שהם וכו׳ ובהרהורים בתאוות דהיינו שמאל, בבתינת אותי

 דרך המורה דרך שהוא ימין לצד עצמי אמשיך אני ׳ואימנה׳, דשמאלא,
 ימין, בתינת שהוא באמת המורה לדרך רק עצמי מושך אני כי האמת,

 רוב ע״פ כי ימין, בדרך הולך שאתה מאמר אמה אס היינו הימין׳, ׳ואס
 בדרך רק תפץ שהוא ואומר באמת עצמו את מלביש והמושך השקר

 שהיצה״ר השפר בשתילת ז״ל ורבינו מורינו אדונינו שכתב וכמו המורה,
 המתשבות בענייני הרבה מצוי כן וכמו וכו׳, במצוות עצמו את מלביש

 בני בעניין וכן האמת, להפך שרוצה ע״י אומו מבלבל רוב שע״פ שבאדם,
 רע, ולטוב טוב לרע אומרים שהם האמת, מדרך למנוע הרוצים אדם

 שהוא האמת כאילו האמת, בדרך אותו להדריך רוצים שהם ואומרים
 היינו ואשמאילה׳, הימין ׳ואס אברהם טען זה ועל אצלם, ימין בתינת

 ׳ואשמאילה׳, אזי ימין, אצלך שנקרא מה דהיינו להימין, תרצה אמה שאס
 כי שלך, ימין שפץ איני כי לשמאל, אשר לצד ואפנה מעליך אטה אני

 תפץ אמה שבאמת מאשר גמור, ושקר שמאל הוא שלך ימין לאמיתו באמת
 ימין שפץ איני כן על האמת, מנקודת ושלום שש אומי להדיש בהשמומיך

שמאל. הוא שלדבריך מה דהיינו לשמאל ואפנה שלך,
ת מ  זו שעצה צ) ה, גניצה (חו״מ צליקו״ה ומוצא עמו. שוכן הקבייה א
 כי בשבת, מאיר האמת אור עיקר ודל: ושצת, שצת צכל ממילא נעשית

 לשקר ירא הארץ עם ׳אפילו רז״ל שאמרו כמו אמת, בתינת שבת
 הקליפות ביטול עיקר בשבת אז כן ועל ז״ל, בדבריו וכמובא בשבת׳,

 שבתא בעיולי אז כן ועל כידוע. און׳ פעלי כל ׳יתפרדו בבשינת והמושך,
 התול ימי בכל כי התול, ימי כל שביררו והניצוצות הקדושות כל עולין
 התול, לימי שבת מקדושת שממשיכין האמת אור ע״י הבירור עיקר

 בכניסת הוא התול ימי כל של והקדושות הניצוצות כל עליית ועיקר
בשבת. מאיר האמת אור שעיקר משמת שבת,

ב ו ל  מעלת צעניין ז) ד, תפילה (או״ח צליקו״ה וכתצ וכוי. לכל קוראיו לכל הי ק
 המליצה מעלת עיקר ודל: הלצ, כוונת דייקא הוא האמת שעיקר המליצה,

שזוכה ומי להשי״ת. ידה על להתקרב לזכות האמיתי התכלית בשביל הוא

ערכים
וכינויים

אמת
 על למשל אחה הוא אנזת

 עליו כשאומרים כסף כלי
 האמת, הוא כסף כלי שהוא
 שהוא עליו כשאומרין אבל
 נמצא שקר. הוא זהב כלי

 א״א כי אחד, הוא שהאמת
 כלי שהוא רק אמת לומר
 השקר אבל יותר, לא כסף
 לומר אפשר כי הרבה, הוא

 נחושת וכלי זהב כלי שהוא
נא). (ליקו״משמות ושאר

 הוא הנשמה אור עיקר
 אור עיקר שהוא אמת,

 לה שיש נשמה וכל המאיר,
 גדולה היא ביותר, אמת

 (ליקו״הביותר ומאירה ביותר

יג). ג, דיינים

 לידע הוא האמת עיקר
 האמת, עצם להשיג שא״א

 השי״ת הוא האמת עצם כי
 ה׳ ׳ואמת שנאמר כמו לבד,

 שלימות עיקר וע״כ לעולם׳.
 (ליקו״ה האמונה הוא האמת

כא). ה, ריבית

 אמת, נקרא בעצמו הקבייה
 וגו״ אמת אלקים ׳וה׳ שנא׳

ז). (תנדא״ר

 פלסטרין בתורה דבר אין
 כל אלא שקר, של דבר ולא

 (ילקו״ש אמת היא התורה

שכא). רמז ירמיהו

 מוצא שאתה מקום בכל
 למידה הכוונה ׳אמת׳,

 מכל הכלולה הממוצעת
עריהצדדין ומכל הפנים ש ) 

).1 ה, אורה

 כי נצחיית, פירושו אנזת
 אמיתי, דבר הוא הנצחיות

 שער (של״ה אמיתי קיום

טו). יצ״ט, האותיות

 עיקרית היא האמת נזידת
 כל חותם וזהו תשובה, לבעל
טו). ח״א דבש (יערותדבריו

 סוף׳ תוך ׳ראש הוא אנזת
 האל״ף, נקרא ׳ראש׳ כאמור.

 עצמו את שמקשר מה
 ומכניסו עולם של באלופו
 ׳תוך׳, הוא מ״ם בקרבו.
 סתום ׳מאמר חז״ל כמאמר
 התגלות כי פתוח׳, מאמר
 פתוח׳, ׳מאמר נקרא התורה

 דאורייתא נשמה ג״כ ויש
 והנגלה הפנימיות, הוא

 התורה לבושי נקראים
 האדם וצריך תורה, וגופי
 פנימיות אל עצמו את לדבק

 וזהו עסקו, בעת התורה
 הוא ו׳סוף׳ ׳תוך׳. נקרא
 מלימודו שיקום אחר שאף
 המדריגות, לסוף וילך

 שני שיש במקום דהיינו
 הבחירה, הוא ושם דרכים,

 המדריגות סוף נקרא שזה
 ג״כ מקושר יהיה והאותיות,

 (מאור ובתורתו ב״ה בבורא

נצבים). פ׳ עיניים



ערכים
וכינויים

צהר
 (רש״יצוהר הוא זך לשון כל

טו). טו, איוב

 אחה עניינם וחלון צוהר
 ׳צהרים׳ מלשון ׳צוהר׳ כי

 וה׳חלון׳ האור, על המורה
 (מזרחי לאורה אלא אינו

טז). ו, בראשית

 זריחת לשון שהוא צוהרי,’
יג). כו, במדבר אריה (גוראור

ם ש  שפירש הבעש״ט ב
 לעשות לתבה׳, תעשה ׳צהר
 תורה של התיבה מן צוהר

 ולהםתכל לראות ותפילה,
 ועד העולם מראש עימה
נח). פ׳ עה״ת (בעש״טםופו

 ג׳ בו לרמוז יש צהר
 עילאה, אלקים אלקים,
 אלקים יצחק, דפחד אלקים
צהר). (קה״י, תתאה

תיבה
 התורה של ותיבה תיבה כל
 אלו כמו רבות, פודות יש

 בפפר הכלולים הפורות
 תיבת על שהוא התיקונים

 ועתה, לבד. ׳בראשית׳
 הקדושה התורה כלליות

 כאלו, תיבות הרבה בה שיש
 אי אשר פודותיה גדלו מה

 כלל מזה ולדבר לבאר אפשר
רפה). (שיהר״ן

 עשויה היא התיבה עיקר
 מה בשוליה להחזיק

 ידם ועל בתוכה, שמשימים
 כלים (רע״בכלי נקראת היא

ט). יט,

 (אלשיךהעוה״ז היא יתבהי

ט). ח, בראשית

ה ב תי  המלכות היא ה
ג). ז, (פרד״ר

 עוז מגדול נקראת יתיבהי
נח). פ׳ עמוקות (מגלה

הי תב  מילה, פירושו י
 בעת האדם כי וירמוז

 רוצים תורתו, או תפילתו
 לגבור הזידונים המים
 זרות מחשבות דהיינו עליו,

 ותיקונו וכדומה, ופניות
 תוך מחשבתו כל לשום

 התורה של והמילות התיבות
 תוך נפתתר ובזה והתפילה,

 מפני והדיבורים התיבות
 מים (מקור הזידונים המים

נח). פ׳ חיים

 פירוש לתבה׳, תעשה יצהר
 התורה תיבת ע״י שהצדיק

 הצרה מהפך הוא בה, שלומד
נח). פ׳ אלימלך (נועםלצהר

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל

ת ״ ב ק ה ש כ א עמו ו ך לו מאיר הו שף ליצא אי  3וכה מהח
עק זה עניין ששורש י) ה, גניגה (חו״מ נליקו״ה  נ

 והש״א הנע״ד ושורש וז״ל: הפנוי, ההלל ע״י הנריאה השמלשלוה גאופן
 העלים כניכול שהשי״ס הפנוי, שלל של הצמצום ממחילת הוא

 הנחירה. נשניל חכמתו אור והשחיר
 נחי׳ הוא וההשחרה וההעלמה

 שש יש לאמימו נאמח כי גנינה,
 ומשחיר מעלים שהוא רק השי״ח

 הנשיון נשניל כניכול עצמו
 אשמיר׳. השחר ׳ואנכי נחי׳ משממר׳, אל ׳אמה ננחי׳ והנחירה,

 נשמר מקוש שנכל שיודעים ע״י האמח, ע״י המיקון וע״כ (...)
 צלמווח ואין חושך אין ואז נעצמו, הפנוי נהחלל אפי׳ השי״ח

 נחשך אשנ ׳כי וכחינ ממך׳, יחשיך לא חשך ׳גש כי שש, להישמר
ל לי׳• אור ה׳ ה שה צ  ו, חנוכה (או״ח גליקו״ה ונהג לתיבה. תע
 להחפלל עומד כשאדם כי וז״ל; לעניינינו, שיינה המגול פרשה שכל א)

 נחי׳ הם זרוח והמחשנוח מאוד, מאוד אומו מנלנלין והמחשנוח
 של הפגמים ע״י ולפעמים מד), (נשימן נמקו״א כמ״ש המנול מי

 נחינח וזה מאוד, מאוד הנלנולים עליו ממגרין ניומר שפוגם אדם
 חמש וכו; הגנוהים ההרים כל ויכשו האין על מאד גנרו ׳והמים
 הנלנוליש שמתגנרים היינו וכו", המים גנרו מלמעלה אמה עשרה
 דהיינו הגנוהים, ההרים מכל ואפילו היישונ, מכל למעלה ניומר

 שוש רואה שאין עד והנלנוליש זרוח המחשנוח כ׳׳כ שמחפשטיש
 גנרו המים כי שש, ולעמוד עצמו לאחוז מקוש לו ואין הצלה, צד

 אזי ממש, המהום למוך נפל וכאילו ההרים, מכל למעלה מאוד
 ממוך נענודמו לעשוק או להמפלל לו אפשר ואיך עזרו ינוא מאין

 נחי׳ ע״י רק הוא והצלה החיקון עיקר ואזי נזה, חהוש חשכח
 נאמח הדינור שידנר דהיינו לחנה׳, מעשה 'צהר נחי' נח, חינח

 נחי׳ אמת של הדינור ע״י עי״ז, ואזי שהוא, ממקום מדריגחו לפי
 לצאח איך הפחח רואה עי״ז וכן המנול, מי נכנעין נח, חינח

 ממגנרין המנול כשמימי ג): הפל״ח(ע, שניאר מצינו וכן מהחושך.
 אל שיכנום ע׳׳י מהם שיינצל העצה עיקר אז מאוד, ושוטפין
 מינח אל וכוחותיו ענייניו וכל מחשנומיו כל שימשיך היינו החינה,

 ׳נא ז) (כראשיח פשוק על ז״ל הקדמונים נשם נמנואר המפילה,
לחיכה׳. העשה ׳צהר ד״ה נמילוא״ח וראה החנה', אל נימך וכל אחה

 ליצא איך לו מאיר הוא עמו, וכשהקב״ה
 ה׳ כמ״ש בתפילתו, אותו המונע מהחשך

לתיבה, תעשה צהר 0 (כראשיתפירוש וזה אורי.

ה ר צד! ש  רבינו טוג. אגן ויייא חלון א”י פירשייי לתיבה תע
תיבה, לעשות לנת השי׳׳ת מציווי בפסוקים השגתו כעת מלביש

 לפני פא פשר כל ?!ץ לנח אלקיס ויאמר יג-מז): בבראשית(ו, כדכתיב
 לף עשה הארץ: את משחיתם והנני מפניהם חמש הארץ מלאה כי

 את תעשה קנים גפר עצי תכת
 ומחוץ מפןת אתה וכפרת התכה
 שלש אתה תעשה אשר וזה פכפר:
 חמשים התכה ארןו אמה מאות
קומתה: אימה וישלשים רתכה אמה

 כצדה התכה ופתח מלמעלה תכלנה אמה ואל לתכה תעשה צהר
 מכס. לך עשה (שם): ופירש״י תעשה: וישלשים שנים תחתים תשים
 שיראוהו כדי זה, ככניין הטריחו ולמה לפניו, והצלה רווח הרכה
 מה אותו, ושואלין שנה, ועשרים מאה כה עושק המכול דור אנשי
 אולי לעולם, מכול להכיא הקכ״ה עתיד להם, אומר והוא לך, זאת

 המאירה מוכה אכן אומרים ויש חלון, אומרים יש צהל. ישוכו.
 שהוא עד ועולה משופע כישויה מלמעלה. סכלגה אמה ואל להם.
 מכאן למטה המים שיזוכו כדי אמה, על ועומד מלמעלה קצר

 ושלשים. שניים סססיים כה. הגשמים ייפלו שלא משים. כצדה ומכאן.
 למדור, אמצעים לאדם, עליונים זו, גכ על זו עליות שלושה

 לשון צהל. רש״י: בדברי (שם) תכמיס השפתי וביאר לזכל. תחתיים
 נח ׳ויפתח מדכתיכ סלון. אומלים ויש המאיר. דכר דהיינו צהריים,

 ׳לאור גימטריא צה״ר עה״ת(שם): הרא״ש כתב וכן התכה׳. חלון את
 גימטריא מלא, צוה״ר תאמר ואם היתה. מרגלית כלומר האכן׳,

 בב״ר גס הובא ו׳תלון׳ מוב׳ ד׳אבן זה ובירור פירש״י. כפי חלון׳, ׳אור

 לוי רכי חלון, אמר כהנא כר אכא רכי לסנה. סעשה צהל יא): (לא,
 חודש י״כ כל אמר, לוי רכי משום פנחש רכי מרגליות. אמר

 הלכנה לאור ולא כיום החמה לאור לא צריך לא כתיכה נח שהיה
 שהיא וכשעה אותה, תולה והיה לו היתה מרגלית אלא כלילה,

 יודע היה מכהקת שהיתה וכשעה יום, שהוא יודע היה כהה
 אומר, מאיר רכי מול: ׳אבן כמ״ד מצינו (פכ״ג) ובפדר״א לילה. שהוא

 לכל מאירה והיתה כתיכה תלוי היתה מרגלית של אחת אכן
 הזה וכשמש הכית כתוך מאיר שהוא כנר כתיכה, שהיו הכריות

 וביאר לתכה׳. תעשה ׳צהר שנאמר כצהריים, כגכורתו מאיר שהוא
׳צהר׳, רז״ל כדכרי דאמר כמאן וכר. אסס מלגליס (שם): הרד״ל

 טוכות אכנים כה ׳קכע אמרו (קת) כסנהדרין וכן מרגלית,
זסשר״ץ. כחילוף ׳זהר׳ מעניין ושניהם צהריים, מלשון הוא ש׳צהר׳ כצהריים׳, לכם מאירין שיהיו ומרגליות,

חכמה מיליואי‘הנחל יליקוט
 ותתנוניס בתפילה השי״ת לפני דבריו להמליץ ימיו ומבלה כזאת למליצה

 בוודאי באמת, יתברך לעבודתו לעוררם לישראל דבריו להמליץ או וכו׳,
 לעבודתו, מעכב אינו בשלימות לזה זוכה שאינו ומי תלקו. אשרי לו אשרי

 מה שיעשה מהאדם תפץ ואינו בריותיו׳, עם בטרוניא בא הקב״ה ׳אין כי
 שדיבר ואיך שהוא, איך שיתתו ע״י להשי״ת להתקרב ויכול ביכולתו, שאין
 הוא העיקר השי״ת אצל כי ונאה. יפה למליצה השי״ת בעיני נתשב יהיה

 הדברים׳, הן הן הלב כוונת ׳אתר כי באמת, ליבו כוונת שיהא האמת,
 ליבו שמכוון ומי באמת׳, יקראוהו אשר לכל קראיו לכל ה׳ ׳קרוב כמ״ש

 אעפ״ה מעולם, המליצה דרכי למד ולא מליץ שאינו אע״פ אזי באמת,
 להשי״ת נכונות ומענות נאים דיבורים לדבר ויוכל וליבו, פיו נפתת ממילא

דקדושה. מליצה מבתינת נמשכין שהם וכו׳,

ד ה ר1צ ש ע בה. ת פ׳ בבעש״ע ומובא לתי ת( ה״ לתבה׳, תעשה ׳צהר נח): ע
 בכל יש כי מצהיר. ובתפילה בתורה מדבר שאדם התיבה שתהיה

 עם זה ומתייתדיס ומתקשרים ועוליס ואלקות, ונשמות עולמות אות,
ס ואת״ה אלקות, עם זה  ונעשה האותיות יתד ומתקשרים מתייתדי

 לכלול האדם וצריך באלקות. אמיתיים ייתודיס מתייתדיס ואת״ה תיבה,
 כאתד העולמות כל מתייתדיס ואז מהנזכר, ובתינה בתינה בכל נשמתו
 שדם ׳תתתיס וזהו שיעור. אין עד גדול ותענוג שמתה ונעשה ועוליס

ליה אית עלמין ׳תלת ואלקות, ונשמות עולמות דהיינו וכו״, ו־שלשיס
שהשכינה שאומר, מה תיבה בכל לשמוע וצריך ע״א). קנט שלח, (זהר וכו״

לה. שושבינא והוא מדברת, ע״א) רל פינחס, רע״מ (זהר הדיבור עולם
 גדולה אמונה וצריך ליוצרו. רות נתת ולעשות בבהירות, שתצא ׳צהר׳,

 ׳נרגן ת״ו נקרא אמונה ובלא אמן׳, ׳אמונת נקראת דהשכינה לזה,
 לזכור צריך אין מפיו התיבה שיצא אתר לומר, יש או אמא. היינו מלמעלה׳, תכלנה אמה ׳ואל ע״ב). מז דף ויקרא זהר עיין מז, (משלי אלוף׳ מפריד

׳בא כן, לעשות יכול אתה ובמה מלמעלה׳. ׳תכלנה וזהו בשמש, לראות יכול שאין דוגמא גבוה, למקום שהולכת יראה שלא והעניין להלן, אותה
הבעש״ט שס: מוצא ועוד כוחו. צכל להחפלל שצריך בעניין א׳ אוח לעיל וקשר התיבה, אל תבוא וכותותיך גופך בכל היינו התבה׳, אל ביתך וכל אתה
 תאיר שהמתשבה לראות צריך דיבור, לדבר רוצה ישראל כשאיש פירוש, דיבור. לשון ו׳תבה׳ אורה לשון ׳צהר׳ לתבה׳, תעשה ׳צהר פירש זי״ע

 ׳תבה׳, הרמז, לומר יש מוב׳. ׳אבן פירש״י לתבה׳, תעשה ׳צהר נח): (פ׳ אלימלך צנועס ומוצא מ״ה. תש״ב אותיות מתשבה כי בתתילה, בהדיבור
מוב. כאבן גדול אור תאיר הזאת שהתיבה לראות צריך מפיו, מוציא שאדם ותיבה המילה היינו

ה צד!ר ש ע  אתרים לצירופים התיבות שמהפכיס ע״י הרתמים, למידת הדין מידת להפך להם יש צדיקים הנה נח): (פ׳ ושמש במאור ומובא לתיבה. ת
 הגבורות ממתיקים ובזה ל׳רצה׳, ׳צרה׳ שתהפוך ׳רצה׳ בתיבת לכוון המצרים בין בכוונת כמבואר ׳רצה׳, לתיבת ומהפכים ׳צרה׳ מתיבת ועושים

 תעשה ׳צהר הוא וזה תייס׳, מלך פני ו׳באור לישראל פניו ה׳ שיאיר מגולים, תשדיס שיעשה דהיינו ׳צהר׳, לתיבת ׳צרה׳ בתיבת צירוף עוד יש לתשדיס.
 הכתוב ומפרש ׳צהר׳. מ׳צרה׳ לעשות לרתמיס, הדין מידת להפוך הצדיקים ביד כות יש כי מה, ע״י הכתוב ומפרש ל׳צהר׳, ׳צרה׳ תיבת שיתהפכו לתבה׳,

 יבין ׳ולבבו 0 (ישעיה שנאמר התשובה, עולם היא הבינה שעולם ידוע וזה לרתמיס, הדין מידת נהפך תשובה ע״י דהיינו מלמעלה׳, תכלנה אמה ׳ואל
 ממ^צא ואל״ף ה״א כי עילאה, לתשובה שתנשוף תכלנה׳, אמה ׳אל וגו״, תכלנה אמה ׳ואל הוא וזה תי׳, כל ׳אס שהיא עילאה, אימא נקראת והיא ושב׳,
 שבת בגמרא ואימא הוי״ה, שם של ראשונה ה״א כן גס נקראת היא לתשובה, המרומזת הבינה עולם דהנה תשים׳, בצדה התבה ׳ופתת באתה״ע. אתת

 וזה עי״ש. שלמעלה, הצר בפמת דהיינו בהאי׳, לעייל למהדר בא ואי לו, פומתין ליממא הבא כי צר, פשתה ולמעלה מלוי דה״א כרעא ׳למה קד) (דף
׳צהר׳. מ׳צרה׳ לעשות תוכל ועי״ז למעלה, הצר בפתת שיילך תשים׳, ׳בצדה ה׳, בתיבת דהיינו התבה׳, ׳פתת

תפליה ואני

 לשפיף תמיד ואזכה
 ותחנתי ותפלתי שיחי

 לאמתו. באמת לפניך
 לפרש שאוכל ותעזרני

 באמת. לפניך שיחתי כל
 לבבי עם אשר כל ואת

 אלהי יי לפניך אשיחה
 אתה כי אבותי, ואלהי
 כי לבבנו, את ידעת
 מרבים המה צרכי
 קצךה ודעתי מאד,
 כל אל̂ו ולפרש. לבאר
 אגמים וכל דיו הימים

 אפשר אי קולמוסין,
 קצה אפם ולפרש לבאר

 מא־ד, המרבים מצרכינו
 התחלנו לא עדין כי

 שום ולבטל להכניע
 תאוה ושום ךעה מךה
 ואנחנו מאתנו, ךעה

 בתכלית ממך ךחוקים
 כן פי על ואף הרחוק.

 באים שאנחנו עת בכל
 לפניך שיחתנו לפרש
 ולשוננו, פינו נסתם

 לדבר יכולים אנו ואין
לפניך כראוי דבור שום

ט). (ליקו״ת



היאנוגע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטינוגע נחל
(קיג); נליקו״מ ואיהא טוג. אק אומרים ויש חלון אומרים יש

 דופי. שום כלי וצלול נרור גמור אמס האמת שיהיה צריך
 ימי כל אחד פעם שיזכה ימיו כל להתפלל לו יש המכין והמשכיל

 כמה נזה ויש כראוי. ה׳ לפני אמח של אחד דינור לדנר חייו,
אמת לנחיגוח שזוכה ומי מדריגות,

 מן "משגיח נחינח המפילה, עולה שם שדרך שנרקיע, חלונוח
 שאיחא כמו אל", פני נא 'חלו נהון דאיחמר וכו", החלנוח

 כידוע, לננה נחינח מלכוח, נחינח הוא מפילה כי נמיקוניס.
 כלום׳ מגרמיה ליה ליח ׳עני, כי לעני', ׳מפלה נחינח חלון, נחינח

שזהו מאחר, שמקנל מה אס כי
דנריו א ואזי לו, אור ה' אזי האמימי וגהמשו כנ׳׳ל. לננה נחינח אומרים ויש חלון, אומרים יש רש״י פירש הו

וז״ל: זה, כעניין עוד מוגא י) (שם, טוב, לאב| חלו| שבי| והחילוק טוב. אבן ה׳. אור נו נמלנש כי נעצמו מאיר
 למדריגה הגיע לא שעדיין מי אך

 אינו כי אף אמת, של נמדריגה הוא זה כל ועל אמח, של עליונה
 האמח זה כל על הנכון, לאמת הגיע שלא מאחר נעצמו מאיר
 ינינס ועניינים, מדריגות נזה וגס נו. להאיר אחר שיוכל הועיל

 עוג האנן כעניין ש) כ, דיינים (חו"מ כליקו״ה וכיזכ נעצמו. המשכיל
 כמאמר לעיל הנזכר וכניו יעקכ עניין עם גס מקושרים והדכריס וחלון,

 וז״ל; ד', כאות לקמן הנזכרח לצדיק ההחקשרות עצח עם וגס כ', כאות

 העולם, נזה צריכין שאנו הענודה נכלליוח והמקנה העצה עיקר
 חלילה, עצמנו להטעות לנלי צריכין שאנו אמת, רק הוא העיקר

 אפילו נמפילה. ולהשתדל לאמימו האמח על דנר נכל להסמכל רק
 הדינור שיוציא יראה פנים כל על כלל, להמפלל יכול אינו אס

 וזך, נרור האמת אין שעדיין ואע׳׳פ מדריגמו. לפי נאמח מפיו
 האמח אל רק עצמו ומושך נאמח חפץ שהוא מאחר זה כל עם

 אע׳׳פ האמח, הדינור זה כן על אמח, דינור לדנר עצמו ומכריח
 נחינח הוא האמח אעפ״כ מונ, אנן נחינח האמח עצם שאינו
 מכל שכלולים האמת הצדיקי דהיינו נו, להאיר אחר ויוכל חלון,

 לקמן (כנזכרתפילותינו כל מקשרים אנו ואליהם ישראל, המפילוח

 עצם ננחינח נגדינו הס אמימייס הצדיקים כי יי). כאות כמאמר
 כפי אוחם ומעלים ישראל, חפילוח נכל מאיריס והם האמח,
 חלון נחינח שהוא ואחד, אחד כל של ומפילה מפילה שנכל האמח

 הדינור דהיינו החלון וצחוח נהירח ונפי מהצדיק, האור שמקנל
 שם שמנואר וזה נו. מאיר האמח עצם שהוא הצדיק כן האמח,
 עי״ש וכו', הדור לצדיק התפילות כל לקשר שצריכין הנ״ל נמאמר

 חמה ננחינח הס ישראל כלל עם הדור צדיק כי היטנ. והנן
 שהם כ'), כאוח כמאמר לעיל (הנזכריםונניו יעקנ נחינח שזהו ולננה,
מו המפילה, חיקון נלליוח  מכל כלול יעקנ ני שם. שמנואר נ
 עשר השנים כלליוח ישראל, כלליוח שהם שנטיס עשר השנים

 כל ומעלה מנרר והוא שנמפילה, נוסחאוח עשר השנים שערים,
 האמח, עצם נחינח הוא יעקנ כי לו. השייך לשער לשורשה מפילה
 כמו שמש, נחינח והוא ז), (מיכה וכו" ליעקנ אמת ׳ממן נחינח
 וכלליות השמש׳, לו ׳ויזרח כמ״ש אחר, נמקוס ז״ל רנינו שכמנ
 שנים שערים, עשר שנים שנטיס, עשר שנים נחינת שהם ישראל

 כי הנ׳׳ל. חלון נחינח לננה, נחינח זה המפילה, נוסחאוח עשר
 חודשים עשר השנים כל ני חודשים, עשר משנים כלולה הלננה
 עשר שנים שנטיס, עשר שנים כנגד שהם כמונא, ללננה נמנין

 ושלמעלה שלמטה שנירושליס שערים עשר שנים התפילה, נושחאוח
 של האמח אור היינו חלון, נחינח וזה המפילה. עולה שם שדרך

 נחינח שזהו נעצמו, מאיר שאינו חלון נחינח שהוא ישראל כלל
 חלונוח עשר שנים נחינח וזה ננ׳׳ל. מהשמש האור שמקנלח לננה

אלנעליחה׳ לה פמיחן ׳ונוין נחינח שהוא הכנסח, ניח של  ו), (דני

עשר שנים שהם שערים, עשר שנים דרך שעולה מפילה נחינח

 נחינוח שני לחנר הוא העיקר
 העולם, נזה המלונש האמח ולנרר להעלוח דהיינו יחד, האמח

 מישראל ואחד אחד כל אצל שיש האמת נקודת אור נחינח שזהו
 ולקשרו לחנרו מלכות, נחינח לננה, נחינח חלון, נחינח שהוא

 וזהו אחד. הכל לאמיתו נאמת כי האמת, אור נעצם ולייחדו
 כשמחנרין האמח עיקר זהו כי אמח', אלקים 'וה׳ נחינח

 נחינוח שחי דהיינו יחד, אלקים ה' שמוח השני אלו ומחייחדין
 הנריאה. נוונח ונשלם האמח שלימוח עיקר שאז הנ׳׳ל, האמח

 האמת עצם השי״ח כי זה, נשניל רק הימה הנריאה עיקר כי
 הנריאה ועיקר ושלום, חש לננראיס צורך לו ואין כניכול,

 כדי העולם, נזה גס האמת שימגלה כדי טונמינו נשניל הימה
 עיקר וזה העולם. נזה גס ימנרך מציאותו אמיתת שנדע

 ממנרר העולם נזה המלונש כשהאמח והמנליח, השלימוח
 חד, כולו נאמח כי אחד, הכל ונעשה האמת נעצם ונכלל ועולה

אר אחד הוא אמח כי מנו ם נ  נא), כסימן רכינו (כדכרי אחר נמקו

 לנושין, נכמה האמת ונמצמצס ונמחפה נמלנש העולם שנזה רק
 שנשניל השפל, העולם נזה גס האמח כשמכירין שעשועיו ועיקר

 עד ממנרר העולם שנזה כשהאמת היינו הנריאה, כל נרא זה
 אור שלימוח עיקר שזה לאמימו, האמח העולם נזה גם שיודעין
 נמקום ני כ). (קהלפ החשך' מן האור 'כימרון ננחינח האמח,

 הוא האמח עיקר כי ׳אמת', חינת לומר שייך אין שקר שום שאין
 ולא האמח הוא שכך לומר שייך שאז ושקר, אמח שיש נמקוס

 עיקר כן ועל אומר, שזה כמו הוא האמת רק שקר, הטוען כמו
 זה שנשניל העולם, מזה האמת כשמנררין הוא האמת שלימות

 ענודמינו ע״י העולם מזה האמת כשנמנרר ואז כידוע. הכל ננרא
 נחינח שהם הנ׳׳ל אמח הנחינוח שחי ממחנריס אזי וחפילומינו,

האמח. שלימוח עיקר שזהו אלקיס, ה'
אגן חלון שגין ותחילוק  יא) ג, דיינים (פו״מ וכליקו״ה טוג. ל

 המחנרות נחינח וזהו וז״ל: זה, עניין של כסי' עוד מוכאת
 לננה נחינח הנ״ל, חלון נחינח הוא אמונה כי ואמונה, אמח

 שאין נמה רק הוא אמונה כי מגרמא׳. נהרא דלא ׳אספקלריא
 שייך אין האמת כשיודעין כי לאמימו, האמח ויודעים מנינים
ח רק הוא האמונה ועיקר אמונה, ח חלון, ננחינ  האמח ננחינ
 נעצם, האמח לדעח זונה שאינו שאע׳׳פ היינו הנ׳׳ל. השנייה

 ומחמח לאמימו, האמח נאמח חפץ שהוא מחמח זה כל עם
 האמת לראוח זוכה עי״ז להאמח, רק עצמו ומושך שמשתוקק

ר להאמין שראוי מרחוק דנ  נו, שיש האמח ע׳׳י כי האמח, נ
 על מסתכל כי אמונה, לו ונמשך האמת מעצס אור מקנל עי״ז

 שאינו אע״פ נהאמח להאמין דהיינו לאמונה, זונה ועי״ז האמח
 ד״ה ר; אופ כנפ״נ לקמן ועי׳ והנן. האמח, עצם ולראוח להשיג זוכה

זה. עניין גס שם המכאר ונו", כפינופ ׳פמניא

הנחל ילקוט
 ז) ג, דיינים (סו״מ ונליקו״ה פזוג. אכן אומרים ויש חלון אומרים יש

 עניין ע״פ בשורשו וחלון מוב האבן עניין את המבארת יסודית הקדמה מובאת
 על להאיר ניתנו שהם ולבנה החמה של המאיר אור עיקר ח״ל: הלבנה, מיעוט
 האור עיקר וכו׳/ ולמועדים ולאחת למאורת ׳והיו א) (בראשית כמ״ש הארץ,
 מאורות, שני הס וע״כ כנ״ל. המאיר אור עיקר שהוא אמת, הוא שלהם
 אבן כי ו׳חלון׳. טוב׳ ׳אבן בחי׳ שהס הנ״ל בחינות שני בחי׳ זה ולבנה, חמה
 בחי׳ שזהו מאחר, האור מקבל רק בעצמו מאיר אין וחלון בעצמו מאיר טוב

 שהיא החמה, שהיא מגרמא׳ דנהרא ׳אספקלריא בחי׳ שהס ולבנה, חמה
 נהרא דלא ׳אספקלריא בחי׳ היא ולבנה הנ״ל, טוב אבן בחי׳ בעצמה מאירה
 מאיר שאינו חלון בחי׳ שזהו מהשמש, שמקבלת מה אס כי כלום׳ מגרמא
 שמשם הירח, מיעוט סוד בחי׳ וזה כנ״ל. מאחר שמקבל מה אס כי בעצמו
 החטאים כל ובאין משתלשלין ומשם והיצה״ר, והקליפות הסט״א אחיזת עיקר

 עולם ימי כל עבודתינו ועיקר משם. שנאחז היצה״ר ע״י שבאין הפגמים וכל
 אור ויהיה מיעוט, שוס בה יהיה שלא הלבנה ׳פגימת לתקן זאת, לתקן

 א), (בראשית כמ״ש נבראו, שווים ולבנה חמה כי כידוע. החמה׳ כאור הלבנה
 לשני אפשר ׳אי שאמרה הלבנה קטרוג מחמת אך הגדלים׳, המארת שני ׳את

 הוא התכלית עיקר והנה (...) נתמעטה. כן על אחד׳, בכתר להשתמש מלכים
 שהוא כמו אמיתתו ונדע שנכיר דהיינו לאמיתו, האמת לתכלית שיגיעו
 כן אמת׳, אלקיס ׳וה׳ י) (ירמיה כמ״ש כביכול, האמת עצס השי״ח כי באמת,

 באמת. שהוא כמו אלקותו אמיתת לידע השפל העולם בזה גס אנחנו נזכה
דהיינו גדולים, שניהם שיהיו רצה שבתחילה הגדלים׳, המארת ׳שני בחי׳ וזה

 יהיה לבנה, בחי׳ מלכות, בחי׳ שהוא העולם בזה המלובש האמת שהאור
 בעולמות גס שנזכה כביכול, בעצמו השי״ת שהוא האמת אור לעצם שווה

 אפשר ׳אי הירח קטרוג מחמת אבל כנ״ל, באמת שהוא כמו אמיתתו לדעת
 אור עצס ולקבל לסבול א״א בעולמות כי אחד׳, בכתר להשתמש מלכים לשני

 עצמך׳. את ומעטי ׳לכי השי״ת לה אמר ע״כ במציאות, יתבטלו כי האמת
 השי״ת שכביכול דהיינו ונתמעט, אורה שנחשך חושך, בחי׳ זה הירח ומיעוט

 שנוכל באופן ומיעטו, האמת אור והלביש והצפין והסתיר האמת אור צמצם
 הירח, אור מיעוט בחי׳ שזהו האמת, אור וצמצם שמיעט ומחמת לקבלו.
 שאחיזתה שקר, בחי׳ חושך, בחי׳ שהיא אחרא הסטרא כל אחיזת משס

 אחיזת עיקר שמשם האמת, וצמצום ממיעוט היינו הירח, האור ממיעוט
 בעצמו, האמת אור עצס רק היה לא אס בוודאי כי הסט״א. שהיא השקר
 הכל שהיו מאחר כי אחיזה, שוס השקר שהוא להסט״א היה לא בוודאי
 לשקר, האמת ולהפוך האמת לחפות אפשר היה איך האמת, עצס יודעין

 שבעולם, שקר בשום להטעותו א״א לאמיתו האמת שיודע מי בוודאי כי
 עס גמור, אמת הוא שעדיין אע״פ האמת, ונתצמצס שנתמעט מאחר אך
 ולבושים, צמצומים בכמה האמת ונתכסה ונתחפה שנתמעט מאחר זה כל

 שרואין רק האמת, עצס יודעין שאין מאחר כי אחיזתם, משתלשל עי״ז
 לאמיתו, האמת שיודעין אע״פ ולבושין, חלונות כמה דרך מרחוק האמת

 בשקר האמת ולחפות להטעות ויכולין אחיזה להס יש כבר זה כל עס
 עבודתינו עיקר וע״כ ח״ו. לאמת השקר להפוך חיים, אלקיס דברי ולהפוך

השקר. מן האמת לברר היינו הלבנה, פגימת למלאות הוא ויגיעתינו

ערכים
וכינויים

חלון
 והפתחים החלונות כל

 נכנס שם שדרך שבבית,
 בשורשן נמשכין האור,
 בחי׳ שהוא האמת מבחי׳
 התפילה, תיקון שהוא חלון,

 של והאור החיות כל שמשם
 (ליקו׳׳ה שבעולם הדברים כל

ב). ה, שכנים נזקי

 עלאה אימא היא נח תיבת
 עמודא הוא דילה חלון

 אור, דביה דאמצעיתא,
הגנוז אור ואיהו אור, ותורה
כב.). ו, (תיקו׳׳ז

 ע״ה הרשב״י פי׳ חלון,
 התפארת, שהוא בתיקונים

 לבינה, חלון שהוא ואמר
 את נח ׳ויפתח נאמר ועליו
 התיבה כי ופי׳ התבה׳, חלון
 בה אשר וחלונה בבינה, היא

 בסוד הת״ת, הוא מקבלת
 בבינה המאיר שהוא הדעת
 בחכמה, ע״י התייחדה בסוד
 נכנס ידו שעל החלון והיינו
ח). כג, (פרד׳׳רהאור אליה

 חלון). (קה׳׳י,חסד בחי׳ חלון

(שם).חלון נק׳ יסוד בחי׳ כל

 חלון, נקרא תפארת בחיי
הנעלם(שם). מציאותו עבור

 דאבא ׳יחוד גימ׳ חלון
 התפארת סוד שהם ואימא׳,

(שם).המייחדם הדעת בסוד

טוב אבן
 בחי׳ הרצון, בחי׳ טוב אבן
 (ליקו׳׳ם רצונו׳ ה1■עזלכ ׳אבן

יא). ד, ח״ב

 והיא אבן, נקראת חאנזונח
 אבנא בחי׳ טוב, אבן בבחי׳
 גוונין, מכל דכלילא טבא
 וברכות השפעות מיני וכל

 הזה טוב מאבן נמשכין
יא). ו, שבת (ליקו׳׳ה

 נקודת בחי׳ שהוא צדיק יש
 הצדיקים, שבין האמת
 האמת, עצם עיקר שהוא
 עיקר שהוא טוב, אבן בחי׳

 בכל האמת המאיר האור
 שצריך מי וכל העולמות,

 לקבל צריך אמת לקבל
 הצדיקים, כל שאר כי ממנו,
 הכשרים שאר שכן מכל

 בחי׳ הם כולם והעולם,
 סימני (ליקו׳׳ה אצלו חלונות

ל). ד, טהורה וחיה בהמה

 ומרגליות הטובות חאבנים
 והם אלקי, עניין בהם יש

 (חידושיוטהור זך חומר בעלי

ב״ב). אגדות

 אל דומה מזהיר טוב אבן
 שהוא הירח, ואל השמש

 אגדות (חידושי מזהיר עצם

סנהדרין).

 רק טוב, אבן לו שיש נזי*
 ובכל גדולתו, מבין שאינו

 הוא היטב בו שמסתכל פעם
 מעלתו גודל ומבין רואה
 אין הזה והאבן ויותר, יותר

 כן בעצמותו, השתנות בו
 יתעלה ב״ה הבורא הנמשל

 חלילה, השתנות שום בו אין
 האמיתי, פשוט אחד והוא
 מסתכל שאדם זמן וכל

 ורוממותיו, בגדולותיו ורואה
 יותר פעם בכל משיג הוא

 ואין רוממותו, גודל ויותר
 להשיגו לרוממותו וסוף קז

פנחס). פ׳ אלימלך (נועם

 מלכות בחי׳ טובה אבן
אבן). (קה׳׳י,

 מעפר מורכב לא טוב אבן
 (מלבי׳׳ם זרים וחלקים וחול

טז). כח, ישעיה



ערכים
וכינויים

השתוקקות
 לאדם די שלא דע

 בלבה בלב בהשתוקקות
 להוציא האדם צריך כי

 זה ועל כיםופיו, בשפתיו
 ע״י כי התפילות. םדר נםדר

 נפש נעשה בלה השתוקקות
 את וכשמוציא בכה ונקודות
 נעשה אזי בפיו, תשוקתו

ז). לא, (ליקו״מבפועל הנפש

 הנפש השתוקקות עיקר
 בשם להיכלל הוא דקדושה

טז). ד, שבת (ליקו״הה׳

 עצמו שמתעורר זה
 להכין ומתחיל להשי״ת,

 ולטהר לקדש עצמו את
 לעבוד ומשתוקק עצמו את
 שאינו אע״פ השי״ת, את

 איך עצה שום עדיין יודע
 ע״י אעפ״ב ית׳, אותו לעבוד

 וההשתוקקות ההתעוררות
 עושה הוא לבד, וההכנה

 וממשיך וצמצומים כלים
 לתוך אלקות רוחניות

 עירובי (ליקו״ה צמצומים

ז). ה, תחומין

 השתוקקות היא השירה
מז). השם (גבורות

 הוא ההשתוקקות כי א”י
 שתראה כמו הפכו, אל
 הוא בטבע חם שהוא מי

 כי וי״א הקר, אל משתוקק
 הדומה שיאהב הוא הדומה
 (נתיבות תמיד אליו ונמשך

ב). היצר כח ב, עולם

 יש לא חיבה בו שיש דבר
 פירוש ויהיה הרע, עין בו

 וגם ׳נכםפה כמו ׳כסף׳
 לשון שהוא נפשי׳, כלתה

 עה״ת (ש״ךוחיבה השתוקקות

כה). לח, שמות

 להתעלות תשוקה, לשון
תהלים). עיניים, (מאורלמעלה

 בכל תשוקה נקרא היסוד
 להוריד חושק שהוא מקום,
תשוקה). (קה״י,למלכות שפע

ב נובע נחלימוהד׳ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל קי

ותושיה עצה
 נתעורר שאדם עייי

 עי״ז להשי״ת, באמת
 רשעים נם לעורר זוכה

 המשוקעים אחרים
שך חו ם ב ר חזי ה  ל
 ליקו״ט (קיצור בתשובה

ה). ט, מוהרנ״ת

ן ן ד מת. גודל לפי שהכל ו א  (חו"מ גליקו״ה 5כה ולמעשה לעוגדא ה
או/ ידע "שמש נחינח וזהו כג): ג, דיינים  לא ירח אכל מנו

 שמש כי נקצרה׳. נא פעמים נארוכה נא פעמים כי מנואו, ידע
 אינו האמח זה וקיימא/ דקניעא ׳שנת נחינח האמת, עצם שהיא

 שוס להשקר ואין לעולם משמנה
 של האמח נחינח שזהו נו, אחיזה
 הקייס אמח שהוא האמח, הצדיק

 והוא שינוי, שוס נו ואין לעד
 ׳ירח אנל מנואו', ידע ׳שמש נחינח

 האמח זה היינו מנואו׳, ידע לא
 וזה ירח, נחינח חלון, נחינח שהוא

 שמסתתר אשמר, נחינח הוא האמח
 לפי ואחד אחד כל אצל ונעלם

 לדעח אפשר ואי ומדריגחו, נחינחו
 ני האמח, זה של ודרכו מנואו

 נא פעמים נארוכה נא ׳פעמים
 המרנה ׳אחד נחינח זה נקצרה׳,

 לינו שיכוון ונלנד הממעיט ואחד
 לידע אפשר אי אמח, נדרך והולך נאמח שרוצה מי כי לשמיים׳.

 מאריך פעמים נקצרה׳, פעמים נארוכה נא ׳פעמים ני דרנו,
 הממעיט ואחד המרנה 'אחד נחינח מקצר, פעמים נחפילחו

 שיכוון שהעיקר אמת, נחינח שזהו לשמיים׳, לינו שיכוון ונלנד
 פעם נכל האמת אור לקנל רק צריך והוא נאמת, לשמיים לינו

כפי מהם שמקנל האמח וכפי האמח, עצם שהם אמת מצדיקי

 דרך אלא בעצמו, אור לו אין החלון כי
 מאיר. אין אור כשאין אכל האור, נכנם שם

 מבחוץ, אור כשאין אפילו טוב, אבן אבל
 שדיבורם אדם בני יש כן בעצמו. מאיר הוא
 בעצמם. להם להאיר כה ואין חלון, הוא
 ויש, חלון. נעשה ואמירתם אומרים, יש הה

ומאיר: טוב אבן נעשה שאמירתם

 האור עיקר כי האמת, גודל לפי שהכל ודע
 ועיקר האמת, עצם הוא והקב״ה הקב״ה, הוא

האמת. אל אלא אינו השי״ת של השתוקקות

 צריך כן נתינתו, לפי נו להאיר שצרינין מה כפי והזמן, העת
שתוקקות ועיקר ולהחנהג. לילך  אל אלא אינו השייית של ה

ת. מ א  עצמך והרגל יזקפ״ו): ג׳ אפרי נ׳ יוס יז, (מכתג נעל״יז ומונא ה
 ומניט האמת אל רק עצמך שממשיך הזאח, המורה עם לילך

 ומראה לאמימו, האמח על תמיד
תמיד, נאמת מפיך הדינור להוציא

 מקום ננל השי׳׳ח אור לך יאיר ואז
 ומראה עח, נכל שם אחה אשר

 גדול לאור מחושך לצאח הפחחים
 הוא כי תמיד, נהשי׳׳ח לזכור ומוכל

 מקום ונכל עת נכל גמצא ימנרך
שהוא. מדרגא נאיזה אדם ונכל

 האלו דנרים יהיה שלא השם ולמען
 לך שנדמה מחמח ח״ו אצלך ישנים
 נאמת כי מכנר, אותם יודע שאמה
 עד היכן עד לידע התחלת לא עדיין
 והעיקר אלה. דנריס מגיעים היכן

 ושיהיה נאמח, נפשיטוח לקיימם
 ממחדשיס הס אלו שדנריס ונפרט כחדשים, יום נכל נעיניך

 רנה לנקרים ׳חדשים ג) (איכה ננחינח מחדש, יוס ננל לנקרים
מנ אפשר אי זה עניין לך ולנאר אמונחך׳.  וגם השדה, פני על ננ

 גם והנה הגדול. היס מן כטיפה אם ני הנמנע מן לאוזן מפה
 לכמונ הכריחגי והאמימיח הגדולה משוקמך אך טרוד, אגי עמה

כעח. נזה ודי הרנה, המחזיקים המועטים אלה דנרי לך

הנחל ילקוט
ן ג ב א א וכוי טו ר הו אי  וחיה בהמה סימני (יו״ד בליקו״ה מובא בעצמו. מ

 מול ׳אל כתיב וז״ל: שבדור, האמת הצדיק מעלת גודל בעניין ל) ד, מהורה
 האמת הצדיק בחינת זה המנורה׳ ׳פני הנרות׳. שבעת יאירו המנורה פני

 הנמשכים אמיתיים הצדיקים שאר הם הנרות׳ ׳שבעת שבדור, האמת הרב
לעניין הקדוש בזהר (כמובא תלמידיו, בחינת שהם מאילן כענפים ממנו

שבעת שבכל הכתוב, והזהיר עי״ש). וכו׳, והחבריא יוחאי בר שמעון רבי
 השתדלותם יהיה כולם שבדור, הצדיקים כל כלליות בחינת שהם הנרות
 שהוא בעולם האמת הצדיק אור להמשיך המנורה׳, פני מול ׳אל להאיר
 להמשיך שהעיקר הצדיקים, שבין האמת נקודת בחינת שהוא בדורו, היחיד

וכולם אמיתיים, צדיקים כמה יש כי הכל. יתתקן שעי״ז בעולם, אורו
שהוא הצדיקים, שבין האמת נקודת בחינת שהוא צדיק יש אבל אמת,

 בכל האמת המאיר האור עיקר שהוא טוב, אבן בחינת האמת, עצם עיקר
 כל שאר כי ממנו, לקבל צריך אמת לקבל שצריך מי וכל העולמות,
 אצלו חלונות בחינת הם כולם והעולם, הכשרים שאר שכן מכל הצדיקים,

 עיין ו׳חלון׳, טוב׳ ׳אבן בחינת באמת שיש אחר במקום שמבואר (כמו
 לגמרי להכניע יכול אינו הצדיקים שאר של האמת כן ועל קי״ב). בשימן

 הוא אבל שקר איזה לפעמים ומבטלים מכניעים שהם אע״פ כי השקר, את
 זה ומקלקל יותר, ורמאות בשקרים השקר מתגבר אח״כ אבל שעה, לפי רק

 השט״א אח״כ מתגבר ולפעמים בעולם, הצדיק זה שהמשיך והאמת התיקון
 ומהפכו האמת מזה יונק כי ויותר, יותר הצדיק זה של האמת ע״י והשקר
 שראינו וכמו יותר, מתגבר הוא האמת עי״ז שדייקא עד ורמאותיו, לשקריו

 ׳חכמים, במשנה זה על רז״ל שהזהירו וכמו זה, עניין פעמים כמה בחוש
 וכן הרע״ב), שס שפירש (וכמו וכו״ גלות חובת תחובו שמא בדבריכם היזהרו
 האמת נקודת בחינת שהוא הנ״ל האמת הצדיק אבל פעמים, כמה רואים

 השוף, עד לאמיתו האמת יודע והוא זה מכל יודע הוא הצדיקים, שבין
 משה לעניין רז״ל שדרשו כמו הדורות, כל שוף עד ומביט צופה והוא
 להמשיך יודע והוא לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה כל יודע שהיה רבינו
 מתגברת שעליו ואע״פ אופן. בשום לקלקלו אפשר שאי בעולם כזה אמת

 שקרים עליו ובודה ומחפה הצדיקים, כל מעל ויותר ביותר והשקר השט״א
 החד הצדיק על שדייקא דורות בכמה שמצינו וכמו ליבו, על עלו שלא

 עלו שלא ועלילות וכזבים שקרים עליו אמרו ביותר, במעלה הגדול בדרא
 שמובא כמו מין שהוא עליו שאמרו אבינו אברהם היה והראשון דעתו, על

 ׳שחשדוהו רבינו משה וכן הרעב׳, בא הזה המין ׳בשביל שאמרו במדרש,
 ירמיהו וכן רז״ל, שפירשו כמו ממשה׳, לאשתו קינא אחד וכל איש, באשת

 יחידי דווקא הצדיקים גדולי על בזה כיוצא וכן איש, באשת חשדוהו
לעד וקיימים חיים דבריהם שוף כל שוף אבל כאלה, דברים אמרו הדורות

 כי לעד׳, תכון אמת ׳שפת כי ומבוטלים, בטלים החולקים ודברי ולנצח,
 שהוא בעולם, כזה אמת ממשיך הוא הנ״ל האמת נקודת בחינת הצדיק

כנ״ל. בשורשו השקר ביטול עיקר שעי״ז האמת, תכלית שורש בחינת
בעניין ז־מ) ה, גניבה (חו״מ בליקו״ה וכתב האמת. גודל לפי שהכל
לך/ ילך וזהו ח״ל: שלו, האמת נקודת אתר לעשות אתד כל שצריך התיפוש

 נקודת לעצם היינו לבד, ואליך לך יהיה ונשיעתך הילוכך שכל דייקא, ׳לך׳
 שבו, הקדושה הנשמה הוא האדם עיקר כי וחיותך, עיקרך שזה האמת

 שנקרא ש׳מה כב, בשי׳ ז״ל בדבריו ומובא בשפרים כמ״ש האדם, כל שזה
 אדם׳, ׳בשר נקרא האדם בשר כי הנשמה׳, עצם רק הוא ׳אני׳ האדם אצל

 עצם שהוא ממעל׳ אלוקי ׳חלק הוא והנשמה הנשמה, הוא האדם ועיקר
 ׳כלה עליהם שנאמר מאברהם, שהתחילו ישראל נשמות בחי׳ וזה האמת.

 שלך האמת לעצם דהיינו לעצמך, לך שתלך היינו לך׳, ׳לך וזהו אמת׳. זרע
 זה רק וכן עצמו, על מדבר כשהאדם ׳אני׳ נקרא זה שרק בך, המושרש

 בגשמיות הילוכך שבכל היינו לנוכח, עימו כשמדברים ׳לך׳ או ׳אתה׳ נקרא
 ולא בך, המושרש האמת נקודת לעצם לעצמך, לך, רק תלך ורוחניות

 עד ברייתא׳, אנפי ה׳מחשיך השקר של ופיתויים השתות שום על תשתכל
 תמיד לחפש עצמו על לחוש משתדל שאינו מי עליהם לעמוד מאוד שקשה
 ומבית וממולדתך מארצך לך ׳לך וזהו עצמו. את יטעה לבל לאמיתו האמת
 מהעיר דהיינו ׳מארצך׳, הנמשכים ושקרים חושך מיני כמה כי אביך׳,

 ובכל ארץ ובכל לפרי, קדמה שהקליפה ידוע זה כי בה, שנתגדל והמדינה
 חשכות מיני כמה מקום בכל יש אבל טוב הרבה שם שיש אע״פ מקום

 תאוות אחר רודפים רובם ארץ שבכל מה דהיינו האמת, את המחשיכים
 וצריך ח״ו, משיני ניתן הדרך זה כאילו וכו׳, והכבוד הממון אחר ובפרט

 שזה האמת לנקודת לעצמך לך ותלך הנ״ל, מארצך ולצאת מזה להתרחק
 לבוא הדרך זה לא כי היטב תבין האמת על תשתכל אם כי עצמך, עיקר

 שיש והחושך מהרע שייצא דהיינו ׳וממולדתך׳, וכן לעוה״ב. הנצחי לתכלית
 ׳המה פשוק על וכמ״ש וכו״, חוללתי בעוון ׳הן בחי׳ ההולדה, מצד בו

 כמה יש כי משפחתו, שהוא אביך׳ ׳ומבית וכן י). (בסימן וכו״ ואביהם
 למיוחשים עצמן שמחזיקים משפחתו מצד בו שנדבק ושקרים שטוחים
 ובלבולים. שטוחים שאר בזה וכיוצא להם, שייך הכבוד כל וכאילו גדולים
 לעצמך דהיינו דייקא, ׳לך׳ מהם, וילך שייצא השי״ת לו ציווה ומכולם

 אשר הארץ ׳אל תבוא ואז כנ״ל, האדם כל שהוא האמת נקודת עצם שהוא
 שהוא אברהם׳, אלקי שאומרים ׳זה גדול׳, לגוי ׳ואעשך א״י, שהוא אראך׳

 לכל כי וכו׳, נישים בחי׳ שהוא וכו״, ׳ונברכו וכו׳, ואמונה התפילה שלימות
 החפץ אם כי רק בכתב לברר אפשר אי זה וכל וכנ״ל, האמת ע״י תזכה זה

גדולים מונעים הם אדם שבני ז״ל בדבריו מבואר כבר כי יבין. באמת

תפליה ואני
 פניף לחלות באתי

 ולהשתטח אלהי, יי
 כפי ולפרש לפניף
 רחמיף שתעורר אליף,

 עני על עלי, האמתיים
 ותשפיע כמוני. ואביון

 אור הרבים ברחמיף עלי
 לדבר שאזכה האמת
 התפלה דבורי לפניף
 ואזכה לאמתו, באמת

 דבורי כל להוציא
 באמת מפי התפלה

 למען וצלול, זף ברור
 אור לי שןאיר אזכה

 הפתחים למצא האמת
 הגדול הח־שף בתוף

 בכל עלינו המתגבר
 להחשיף הרוצה עת,

 חם ממנו ולהסתיר
הגדול אוךף ושלום,

ט). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 חמש שאותן וכמו
 כולם הס הריאה כנפי

 כדי שירכה בלא פתוחות
 כן כמו הקול, את לקבל

 חמישה להיות צריכים
ני קו ה תי  כולם הפ
 שירכה, בלי פתוחים

 תיקוני בחמישת וזהו
 האותיות שהס הפה,

 על היוצאים אחה״ע
 והאותיות הגרון, ידי

 ידי על היוצאים בומ״ף
ם, שפתיי ת ה תיו האו  ו

ק כ״ ס גי אי ת  על היו
 והאותיות החיך, ידי

 על היוצאים דטלנ״ת
 והאותיות הלשון, ידי

 על היוצאים זששי״ץ
ם, ידי  שצריך השיניי

ה שהדיבור הי  בהס י
 כלל, ועיכוב שירכה בלא

 הוא ׳ויהי שכתוב שזהו
 והנה לדבר כלה טרס

 שזהו יוצאת', רבקה
הדיבור. שהוא התפלה

היגנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
ש ותכל שמרב(יג, כדכתיב הנפש וכלות השתוקקות לשון ׳ותכל׳ דוד נפ  מת: כי אמנון על נחס כי אכשלוס אל לצאת המלןו דוד ותכל לט): ב

 'נכספה פד) (פהליס כמו דדוד/ נפשא ׳וחמידמ יונפן מרגס וכן דוד', נפש 'ומכל קצר, מקרא זה הרי דוד. וסכל ופירש״י(שם):
 נקנה, כלשון אמר ולזה 'נפש', מילס מחסר דוד. ופנל נמצו״צ(שם): ניאר ועוד מנחומין. קינל אמנון. על נסם ני מאוה. לשון כלמה', וגס

ת ה׳ דוד'. נפש 'ומכל אמר כאילו ידנר, הנפש שעל צאו ש הכלולים מו  וז״ל: הפה, מוצאוה ה׳ נעניין יצירה(פ״נ) נשפר כדאיפא ומים. מא

יסוד, אומיומ ושמיס עשרים

 לשון מלמעלה, תכלנה אמה ואל וזה
 היא אמ״דו, דוה נפש והכל יג) נ (שמואל

היינו ומים מאש הכלולים מוצאות, ד!׳

 ברוח, חצובות בקול, חקוקות
 מקומות, בחמישה בפה קבועות
 דמלנ״ת, גיכ״ק, בומ״ף, אחה״ע,
(שם): בומריל הר״מ ופירש זששר״ץ.

! ד נ ל כ  ותכל לשון מלמעלה ת
ש ד נפ  דומה ובאופן דו

 דיבורים שתדבר (קיב): בליקו״מ איתא
 מלשון מלמעלה', ׳תכלנה אשר

 שיהיה נפשי', ׳כלתה פד) (תהליס
המאירים. אמת דיבורי שיהיו למעלה להם נכשפין

 הגרון, מוצא נקרא אחה״ע מוצא
 דמלנ״ת החיך, מוצא נקרא גיכ״ק השפתיים, מוצא נקרא בומ״ף
 השל״ה וכתב השיניים. מוצא נקרא זששר״ץ הלשון, מוצא נקרא

 היוצא ומאויר מהלב, היוצא ומאש ממוח, היוצאים ממיס דברים, משלושה כלול מהפה העולה ההבל לת): הגדול שער אדס, (תולדות
 נקראו השלושה אלו כי אמ״ש, בראשם ברא ולזה הפה, מוצאות חמשת דרך דברים השלושה מאלו כלולות היוצאות והאותיות מהריאה.

באש׳. דלקן במים, משכן ברוח, בערן אותיות, ׳כ״ב יצירה שפר בעל אמר ולזה א׳ש. מ׳יס א׳ויר שהם אמ״ש,

חכמה מיליואי
ה ואל מ ה א ש ותכל לשון מלמעלה תכלנ פ ד נ  ישראל(פ׳ באוהב ומובא דו

 ומצותצת זך בהירות שתעשה היינו לתבה׳, תעשה ׳צהר שלח):
 ׳כלתה מלשון ׳תכלנה׳ מלמעלה׳, תכלנה אמה ׳ואל ע״י והיינו להתיבה,

 נכשפיס שהאותיות ע״י והיינו ותשוקה. תמדה לשון פד), (תהליס נפשי׳
 נשפע אז שלהם, אס בשוד שהוא מקורס ולמתצב לשורשס ומשתוקקיס

 נעשה זה וכל ביניהס. ואתדות שלוס ונעשה דאי״ן, שפע מלמעלה עליהס
לאלקיס׳. עז ׳תנו סח) (שם דרך על דלתתא, אתערותא ע״י

ת. ח' או צ  אמר יצירה בשפר י): הקדושה, (שער חכמה בראשית וכתב מו
 ישוד אותיות ׳כ״ב מוצאות, בה׳ אותיות כ״ב בפינו קבע שהקב״ה

 בומ״ף אהת״ע מקומות, בתמש בפה קבועות ברות, תצובות בקול, תקוקות
 בפה׳ ׳קבועות שמילת השלוס, עליו מורי ופירש גיכ״ק׳. זששר״ץ דטלנ״ת
 למעלה שורשס מוצאות ה׳ מציאות והוא גדול, עניין לנו מורה שס הנאמר
 קכג דמשכנא, (אדרא באדרא כמבואר הנמצאות לכל שורש והס לראש, מעלה
 והקב״ה אבי״ע, בבתינות לעולס מעולס ומתגליס יורדיס הס אמנס ע״א),

 בבוראו, להידבק שיוכל כדי האלו האותיות בפיו קבע האדס את לאהבתו
 ומעורר מנענע בתפילתו, או בתורתו אלו אותיות למטה בהזכירו כי

 השלוס עליהס הראשוניס מעלת נבין ובזה (...) העליוניס. השורשיס למעלה
 אותיות כ״ב לפגוס שלא נזהריס שהיו מפני מיד, נשמעת תפילתס שהיתה

 הפוגמיס הדבריס ושאר בטילה בשיתה בפיהס, הקבועות מוצאות ה׳ שהס
 מעלה למעלה עד ועולה הרקיעיס בוקעת תפילתס היתה לכך הלשון,
 בן שמעון רבי שהיה בשעה כי שמות, בזהר אמר וכן הרתמיס. לעורר
 שומעיס השרת מלאכי ורבבות אלף כמה היו בתורה, עושק ע״ה יותאי
 היו טהוריס, מפיהס היוצאיס המוצאות שהיו מפני כי והטעס קולו,

 נעשה היה מפיהס היוצא ודיבור קול כי העולמות, כל ומייתדיס קושריס
 והתורה התפילה הבל מוצאות, בה׳ פגס בהיות אמנס למעלה. רות נתת

 ׳כל כי למעלה, שיתייתד אפשר ואי ושירכא, פגס ע״י יוצא מפיו היוצא
 זה ע״א) רכח (פינחס, מהימנא ברעיא אמר וכן יקרב׳, לא מוס בו אשר

 שירכא בלא פתיתן כולהו ריאה כנפי תמישה דאינון ^ט׳וכגוונא לשונו
 פתיתן כולהו דפומא תיקוני ה׳ למהווה צריכין נמי הכי קולא, האי לקבלא

 גיכ״ק בשפוון, בומ״ף בגרון, אהת״ע דאינון תיקונין, בתמש שירכא, בלא
 שירכא בלא בהון דיהא ודיבור בשינייס, זששר״ץ בלישנא, דטלנ״ת בחך,

 לדבר כלה טרס הוא ׳ויהי כד) (בראשית דכתיב הוא הדא כלל, ועיכובא
דיבור׳. דאיהו צלותא דא יוצאת׳, רבקה והנה

חנחל• יליקוט
 שיש מיבעיא ולא עי״ש, בזה הקדושות שיחותיו כמבואר מהיצה״ר, יותר

 האמת, מן בדבריהס המונעיס וכו׳ וליצניס עולס קלי או רשעיס מונעיס
 טובה שאינה בעצתס האדס את לבלבל לפעמיס יכוליס ה׳ יראי גס אף

 באמת החפץ כן על שיעור. בלי בחינות כמה בזה ויש דרכו, לפי לפניו
 שהוא מה כפי שלו האמת נקודת לעצס תמיד עצמו למשוך ליזהר צריך
 נקודת לעצס לעצמך דהיינו דייקא, ׳לך׳ לך׳, ׳לך שזהו באמת, צריך

 ׳זה התס שאמר והתס, החכס של בהמעשה וכמובא לך. השייך האמת
 לכס׳, ׳ושפרתס פשוק על מזה וכמובא שלי׳, מעשה וזה שלו מעשה
 ט). הלכה פסח בהלכות הנכללת ספירה (בהלכות בדברינו עי״ש לעצמכס׳, ׳לכס,

 כנ״ל, באמת הדיבור ולדבר הרבה ושיחה תפילה צריכין באמת כן על
 (...) הנ״ל. לכל ויזכה לאמיתו האמת אל עצמו למשוך תמיד שיזכה עד
 רביס שינוייס יש המקבליס שינוי מצד אבל אחד, הוא שהאמת אע״פ כי

 שעה אין וכן לחבירו, דומה זה האדס של האמת ואין האמת, בעניין
 ועבודה, בתורה האמת ע״י להתגבר צריך האדס זה כי לחברתה. דומה

 בגמילות אחרת במצוה עושק וזה וכו׳, להחזיקו בצדקה להרבות צריך וזה
 ובין לחבירו יוס בין רביס חילוקיס יש אחד באדס וכן וכיוצא, חשד
 עושה זאת ובשעה לומד זאת ובשעה מתפלל זאת שבשעה לחברתה, שעה
 שארי בזה וכיוצא אדס, בני עס מדבר או אוכל זאת ובשעה ומתן משא

 שעובר מה בכל ושעה שעה שכל והעיקר משפר. לאין רביס שינוייס
 העת אותה כפי לאמיתו באמת הכל יהיה שעושק, מה ובכל עליו

 יבין באמת החפץ אך לבאר, אפשר אי זה וכל האדס. וכפי והשעה
 אף האמת, ע״י לעצמו להאיר יוכל שלא בעולס שעה שאין והכלל, בעצמו.

לעולס׳. ה׳ ׳אמת כי שמשבב, כמו אותו משבב החושך אס
ת ח' או צ ם מו ש הכלולי א  תש״מ), (תשרי הנחל מבועי צקוצץ ומוצא ומים. מ

 לפי נראה וז״ל: ומיס׳, מאש הכלוליס הפה מוצאות ׳ה׳ בעניין גס כתב ובסופו
 התפילה שלימות דעיקר הזה, המאמר מכלל המבואר ע״פ דעתי עניות

 ׳אתקריאת פניס, כמבואר תפילה בחינת שהיא ׳אמונה׳, כי אמת, ע״י הוא
 כמבואר זה לשימן (המחוברת ז׳ בשימן כמובא אמת׳ בה אתחבר כד

 שעיקר ג׳, באות לעיל הקדושיס בדבריו וכמבואר הליקוטיס), בביאור
 לעיל כן גס ונרמז אמת, ע״י רק הוא המשכיס בקיעת ע״י התפילה עליית
 ע״י שזהו לשבטו, השייך השער דרך התפילה העלאת לעניין ב׳ באות
 כידוע. אמת מידת הוא יעקב כי שבטיס, הי״ב כל כלול שהוא יעקב
אס כי צד לשוס נוטה שאינו כידוע, דאמצעיתא עמודא הוא אמת ועניין

 שהוא יעקב עניין בעצמו שזהו ואפשר הצדדיס. כל שכולל האמצע לנקודת
 את להעלות יכול דייקא עי״ז כן ועל והצדדיס, השעריס כל כולל הוא אמת כי לה, השייך לשער תפילה כל להעלות יכול כן ועל שבטיס, הי״ב כל כלול

 כידוע ושמאל ימין כללות היא ואמת כידוע, השינוייס כל מתפצליס שמהס ושמאל ימין בחי׳ הס והשעריס הצדדיס שינויי ועיקר הנכון. וצד לשער התפילה
נתונה שתהא מיטתי ׳ועל וזהו שולחנות, לשתי שיזכו שבטו על התפלל ׳גס וכו״, בנימין ׳אבא בעניין ב׳ באות לעיל המבואר העניין שזהו ואפשר וכנ״ל,

ושמאל, ימין בחי׳ הס ודרוס צפון כי מבואר), להנ״ל אבל המאמר, קשרי לשאר זה עניין שייכות בירור צריך (שלכאורה כאן עד וכו״, לדרוס׳ צפון בין
 יבואר ובזה יחד. השפעות מיני לכל זוכין ודרוס, צפון ושמאל, ימין כללות שהוא אמת ע״י אבל וחכמה, עשירות שהס ההשפעות שינויי שורש בחי׳ שהס

 תיבות (ראשי ומ׳יס מא׳ש הכלוליס הפה מוצאות ה׳ היא ׳אמה וכו״, מלמעלה תכלנה אמה ואל וכו׳ ׳צהר הכתוב ביאור בעניין הקדושיס בדבריו כן גס
קשרי לכלל שייכותו מבואר לא ומיס מאש שכלול הדיבור עניין פירוט שלכאורה כאן, עד וכו״, באמת מפיך הדיבוריס שיצאו שתראה היינו ׳אמה׳),

ומיס אש כי מאוד, ומבואר נכון הנ״ל ע״פ אבל המאמר), קשרי לכלל שייכות לו שאין ועניין דבר שוס באמצע לצרף לבלי הקדוש דרכו (שכידוע המאמר
כנ״ל. ושמאל ימין ומאחד הכולל הוא הוא כי אמת, ע״י רק הוא ומיס אש כלליות שהוא הדיבור שלימות כן ועל כידוע, ושמאל ימין בחינת הס

ערכים
וכינויים

מוצאות הי
 של אותיות הוא הייא

 חמישה שהוא התורה,
 חמשת בחי׳ תורה, חומשי

קא). (ליקו״םהפה מוצאות

 נתיבות, בו יראו לא הלשון
 מוצאות ה׳ מהרכבת אלא
'הדיבור הוא אשר פי  אוצר (

א). יצירה לספר השם

 ה׳ הם הפה, מוצאות הי
 אותיות מנצפ״ך, גבורות

 כדמיון ועגולות סתומות
 נקראים והם כנודע, הפה

 חותם. פיתוחי בתיקונים
 הנפתח מקום כי פירוש,
 מן נמשך הוא עתה, ונתגלה

 חותם הנקראת עילאה אמא
ג). ספיה״ע (פע״ח

 ה׳ אל נחלקות האותיות
 גיכ״ק אחה״ע שהם מוצאות,
 זסשר״ז, בומ״ף דטלנ״ת

 ספירות, בה׳ נרמזים והם
 תפארת גבורה גדולה שהם
 נכלל יסוד כי הוד, נצח

כז). כז, (פרד״רבתפארת

 נתגלה הפה מוצאות ה׳ עייי
 המחשבות כל ונתוודע הכל

 (אוהב סתומות והחכמות

תצוה). פ' ישראל

 אור בא לפעמים
 לאדם גדול והתלהבות

 לה׳ כח שאין תפילתו, בתוך
 את המחתכים הפה מוצאות

 פ' המאיר (אור להוציא הקול

ויגש).

 להוציא אפשרי בלתי
 המקושר הקול זולת דיבור,

 המחשבה, קדימת אל
 הלשון באמצעות משפיע

 הדיבור אל יסוד בחי׳
 המאיר (אור מוצאות חמישה

ויגש). פ'

שבה  מתלבשת המח
 המה הן בכלים, ומתעטפת

 נשמע ולא הפה, מוצאות ה׳
 באמצעות כ״א הדיבור
 את המלבשים הכלים

 המאיר (אור והקול המחשבה

קרח). פ'

 פה׳, ׳תל אותיות תפלה
 הפה מוצאות ה׳ לומר רצה

 ת״ל, גימט׳ גבורות, ה׳ הן
 וזהו אלקים, פעמים ה׳

 הוא ׳תל׳ בחי׳ פה׳, ׳תל
 בפיו כשמדבר והנה ב׳פה׳.

 בחי׳ שהן הדיבורים אלו
 באלו ומבקש גבורות, ה׳

 ית״ש, לא״ס הדיבורים
 העליון רצון ממשיך הנה

 הה׳ ונמחק הדיבורים, באלו
 ה׳ שהן חסדים בה׳ גבורות
 מלבישים ובהוי״ות הוי״ות,

תפילה). (קה״י,גבורות לה׳



ד נוגע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל קי

ו א צ י  שצריך כא) ה, גנינה (חו״מ גליקו״ה 3וכפ מפיך. הדיבורים ש

 שיפנה הוא הכלל וז״ל: שגלמו, שאמש אש נשיו להוציא דייקא
 לכל רק לנאר אפשר אי וזה שהוא, איך לאמימו האמס אל ממיד

 המקום וכפי השעה וכפי האדם כפי כליכיה, דמשער מה כפום פד
 כלכנו', אמת ׳ודכר כחינמ וזה וכנ״ל.
 שהאמת שם רש״י פירוש וכפי

 היינו כפיו, מדנר הוא שנלננו
 נליניה דמשער מה כפום שהעיקר

 כי כפיו, ידנר השעה נאומה האמת
 תמיד ומושק נוער ישראלי לנ

 ממיד, האמת מנין ונלננו להשי״ת,
 שנלינו, האמת כפי נפיו לדנר וצריך

 למצוא השי״מ לו יאיר נוודאי ואז
 וכו'. משם לצאת הפממים

ת. מפיך הדיבורים שיצאו אנו  ד״ה נמ״נ זו, גאוש לעיל ועי׳ ג
 אמש 'ע״י נד״ה וכן וכו" הפשש למצוא זוכה אמש שע״י ׳ודע

 המפילה נעניין זה: כענין עוד מוכא ונשיהר״ן(עה) עמו׳. שוכן הקנ״ה
 עצמו את להכרית מאוד והזהיר הרנה, עימנו ז״ל רנינו שיפר

 נקשר הדינור אל הממשנה לקשר דהיינו גדולה, נכוונה להתפלל
 מדנר שהוא מה וישמע היטנ הימנ אוזנו ש!טה ומזק, אמיץ

 עם להתפלל מצוה היה ולא נכוונה. מפילה עיקר וזה נמפילה,
 שהיו האנשים לאומן אפילו ז״ל, האר״י כתני ע״פ ממש כוונות

 שלימות שעיקר ואמר פקודתו. ע״פ האר״י כתני לומדים
 כוונת עיקר וזה כפשוטו, וכו" וכו׳ ה׳ אמה ׳נרוך הוא המפילה

טנ וישמע המילות פירוש שיכוון המפילה,  אומר. שהוא מה הי
 להכרית צריכין שאין האומרים מאומן מאוד מאוד מתלוצץ והיה
 כל להכניש נכותות, להתפלל מאוד מזהיר והיה לתפילה, עצמו
 מייגע הוא לפעמים אם ואפילו (...) המפילה. כאותיות כומו

 כלל, מזה נדעמו ייפול אל אעפ״כ כלל, להתפלל יכול ואינו עצמו
 אם אפילו אופן נשום נדעמו ליפול שאשור גדול כלל זה כי

 יכרית רק כלל, להתפלל יכול אינו אם ואפילו מה, עליו יענור
 כמו גמור נפשיטות המפילה דינורי לדנר פנים כל על עצמו את

ת פינוק  דינורים וכמה כמה כך ויאמר ממש, השפר נני
 מזה, להתעורר ימנרך נרתמיו יזכה הרונ וע״פ גמור, נפשיטות

 להתפלל פמאוש וימתיל מאוד לינו וימלהנ שיתזור עד
 אחד כל נוודאי כי לנישיון. זאת יעמיד שלא רק נהמעוררות,

 רחוק שהוא לדעת לו ראוי פחיתותו, ננפשו שיודע מה כפי ואחד
 יומר וגנוה מאוד מאוד גנוה מפילה כי מתפילה, מאוד מאוד

 עליו כן על כזו. גנוה לענודה יזכה ומהיכן המורה, מלימוד
 ׳אדון גמור נפשיטות המפילה דינורי להתחיל שלו, את לעשות

 את ויצמצם אומר, שהוא מה אוזנו ויטה וכו", מלך אשר עולם
 מחשנמו כל שתהיה רק לחוץ, ממשנתו תתפזר שלא מאוד ממשנתו

 אפילו גמור נפשיטות כשדר כך ויתפלל המפילה, דינורי נמוך
 וכמה כמה נמפילמו כך וילך והמלהנות, וחיות המעוררות נלי

 להתעוררות נרחמיו ה׳ יעזרו כך שנמוך עד דפין, כמה או מילות
מה להתעוררות, המפילה נכל זוכה אינו לפעמיש ואש כנ״ל. וכו׳

 באמת, מפיך הדיבורים שיצאו שתראה,
 אצלך. לשכון מלמעלה הקב״ה ישתוקק ואז

 אמ״ה וזה לך. יאיר הוא אצלך, וכשישכון
ת. ר״ת מלמעלה, תכלנה ״ מ  על כי א

 לשכון מלמעלה חומד הקב״ה אמת, ידי
 קוראיו לכל ה׳ קרוב כמ״ש האדם, עם

תשים, בצידה התיבה ופתח ואז וכר.

 נקשה או תהליש קפיטל איזה אח״נ לדנר יוכל יזנה אש לעשות,
 ינשימו׳ ׳תהמת נמאמר היטנ יעיין גם (...)נכוונה. אחרת ותחינה

ט׳ נשימן וכו׳׳ למנה מעשה ׳צהר פשוק על שש שכמנ מה
היטנ שש וראה עיניך ופקח ושמע אוזנך והטה קי׳׳נ, ונשימן

 מעניין שם דאימא מה נאמת
האמת. הוא שעיקר האמת,
מת. נופיך הדיבורים שיצאו א ב

 שעצה (פקח) בחיי׳׳מ איתא
יוצאים הדיבורים אם אף נעשית זו

 אנשים וז״ל: כלל, התלהבות ובלי בקרירות
בכוונת להתפלל כשרוצים פשוטים

 כי בתפילתם, להתמהמה צריכין הלב
בתפילה, עניינים כמה אצלם נעשה
אתת. בתפילה וירידות עליות כמה

 רוב ע״פ או ולפעמים בכוונה, להתפלל עצמו מתייגע בתתילה כי
 לגמרי בפשיטות לומר מוכרת ואז בכוונה, להתפלל יכול אינו
 ומתלהב תוזר ואת״כ בזה, וכיוצא והנורא׳ הגיבור הגדול ׳האל

 אתת, בתפילה פעמים כמה כך נעשה להיות ויכול לפעמים,
 כמו והנורא׳ הגיבור הגדול ׳האל הדיבורים אלו לפנינו אז ואמר

 ואעפ״כ כלל, התלהבות בלי בקרירות כות בתלישות שמדבר מי
 בכתב, זאת לצייר אפשר ואי בהדיבורים. קשורה כוונתו פנימיות

 יכולים כשאין בתפילתו מזה עצות להבין יכול המשכיל אך
 תזכה אם כלל, להתפלל יכול אתה אין ואם ואמר, ענה להתפלל.

 גם ואם אתרות, ובקשות בתתינות באמת הגון דיבור איזה תאמר
ה״. אל ׳קוה אעפ״כ לעשות, מה תזכה, לא זה

ח ת פ ה ו ב תי  ׳ופתת ואזי (קיב): בליקו״מ ואיתא תשים. בצידה ה
 ׳ציד כה) (בראשיתמלשון היא ו׳צדה׳, תשים׳, בצדה התבה

 פתת לעשות שתזכה וזה, אתרא. והסטרא היצה״ר והיינו בפיו׳,
 צריך שאתה כלומר צד, מכל המסבבין והתושך אתרא בהסטרא

 הסט״א כנגד כלומר בצידה, ממש מכוון פתת לעשות ליזהר
 זה לפי כן והסט״א, הצידה התגברות כמו כי ׳צידה׳. שנקראת

 אמת דיבורי היינו התיבה, פתת לעשות צריך אתה ממש מכוון
 תשים׳, בצדה התבה ׳ופתת וזהו עוד: שם ואיתא היטב. והבן כנ״ל,

 והיינו שלו. שבט לשער למקומם שיעלו אמת, דיבורי שתתפלל
 של אמת דיבורי היינו התיבה, הפתת שתשים תשים׳, ׳בצדה

 והעניין לו, המגיע שבטו בשער שלה, בצד ׳בצדה׳, התפילה,
ל). אות במאמר לעיל (מקושר עמוק

ה ופתח תיב  א-ב): א, רה״ש (או״ת בליקו״ה וכתב תשים. בצידה ה

 פתת לעשות שצריך בביאור פה בעל ז״ל מרבינו שמעתי
 וכל וכו׳, הזה לעולם דומה שהה׳ רז״ל שאמרו וכמו דייקא, תדש

 יכנוס. לכנוס הרוצה שכל פתותה, הצד ומן וכו׳, לצאת הרוצה
 עי״ש. וכו״, סגי 'לא שם ומתרץ דנפיק׳, בהאי ׳וליכנס שם ומקשי

 צריך כי דייקא, ׳בצדה׳ תשים׳, בצדה התבה ׳ופתת בתינת וזה
 הה׳ מצד דהיינו הצד, מן שהוא הצר הפתת דרך דייקא לכנוס
 על בנת״נ לעיל ועי״ע ומוציאו. הפתת לו מרתיב השי״ת ואז כנ״ל,

וכו״. בתשך הרבה פתתים שיש ׳נמצא ד״ה זו, אות

חכמה מיליואי
ח ת פ  ופמס מז): ו, (בראשית יהונתן בתפארת ומצינו תשים. בצידה התיבה ו

 אבל לתשובה. פתת פותת הקב״ה כי להורות סשיס. בצדה המבה
 לקבל קטן פתת הצד מן גם פתות ה׳ האות כי כמ) (מנתות רבה בהקומץ אמרו
 מילתא, משתייעא ׳לא ומשני בהך׳, ׳ולעייל בגמרא ומקשה תשובה, בעלי

 הצד, מן עצמו בפני קטן פתת לו פותת והקב״ה לו׳, משייעין ליטהר דהבא
 יכולים אינן גמורים צדיקים אפילו עומדין תשובה שבעלי ׳במקום וכאמרו
 תשובה. לבעלי להורות וזה בה׳, כמו תשים׳ בצדה התבה ׳פתת ולכן לעמוד׳,

ח ת פ  המבה ופסס נת): (פ׳ אלימלך בנועם מובא תשים. בצידה התיבה ו
 התתלת העיקר אותנו מלמדת שהתורה לומר, רוצה משים. בצדה

 ידתוק אעפ״כ מאוד, קשה לאדם שנראה וגם בקדושה, לבוא והתיזוק
׳כל כבר, שאמרתי דרך על ירשמוהו, השמיים שמן עד כרתו בעל עצמו

 שיוותר הרוצה כך, ופירשתי נ), (ב״ק מעוהי׳ יוותר וותרן הקב״ה האומר
 את לוותר צריך לומר, רוצה מעוהי׳, ׳יוותר ותטאיו, עוונותיו השי״ת לו

 רק הזה עולם ותענוגי ושתייה באכילה כרישו למלאות שלא דהיינו מעיו,
 ומשגף עליהם משגית שאינו המעיים, מוותר כאילו והיינו תיותו, כדי

 דבעי מאן תלוי, דה״א כרעא ׳למה בגמרא ואיתא דאפשר. מה בכל אותם
 עצמו, לדשוק תשובה הבעל צריך קטן בפתת דהיינו ליעול׳, בהאי ליעול,

 התבודדות, של הפתת היינו התבה׳, ׳ופתת וזהו לו. ירתיב השמיים שמן עד
 פעם בכל עצמך והתתזק ודתוק, קטן בפתת שתיכנש דהיינו תשים׳, ׳בצדה
 עולם דהיינו לתקן, האדם שצריך העולמות שלוש בכל עצמך שתתקן עד יותר

 תעשה׳, ו־שלשים שרס ׳תתתים וזהו המלאכים, ועולם הגלגלים, ועולם השפל,
וכו״. הרבה פתחים שיש ׳נמצא ד״ה זו אות על בנח״נ לעיל להמובא ויןשר להבין. וקל

תפליה ואני
 ותפתח עלי ותרחם

 ותשלח עת, בכל פי את
 אמתיים דבורים לי

 קךשף ממעון וקדושים
 להעתיר השמים, מן

ל ל פ ת ה ל ש ו  ולבק
 נפשי על מלפניף

 בךבוךים עת בכל
 תמיד ותעזרני חךשים.
 בךברי בעתר, להרבות

 וטענות ופיום ךצוי
ת ואמתלאות כונו  נ

 ותחנונים, חן בךברי
 תמיד שאזכה בא־פן

 הרבים רחמיך לעורר
 בכל שתושיעני עלי
 אליך. להתקרב עת

 פעם בכל ואזכה
 לךתא, מרתא לעלות

 עת בכל אליך להתקרב
 יותר. נדול בהתקךבות

 מלא והושיעני עזרני
 מעיך יהמו רחמים,
 כי ןרעת כי עלי. ורחמיך

 נכספתי נכםוף כמה זה
 ולשוב אליך, להתקרב
 שנלכךתי ןם ממצולות

 הרבים. בעוונותי בהם
 לפניך באתי כן על (...)

 שתשפיע רחמים, מלא
 חךשים ךבוךים עלי

 הדבור ממקור אמתיים
 שאזכה באפן הקדוש,

 שיחי כל לשפך מעתה
 בךברי עת בכל לפניך

 אמתיים, ותחנונים חן
 לרצות שאזכה באפן
 שתעשה אותך, ולפים
 הרבים, ברחמיך מעתה

 אלך בחקיך אשר את
 אשמר. מצותיך ואת

 לחרש מעתה שאזכה
 בחשך שעברו ןמי

 ולא מנךח, ואפלה
 לכפלה. עוד אשוב
 רחמים, מלא עזרני

ישועות מלא הושיעני
כב). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

 ׳הצד שהוא עשיו ^
 ליצחק אמר והוא ציד/
 מציד ויאכל אבי ׳יקום
ו/  אלו בנו׳ ׳ציד בנ

ת הס  שהם התפלו
ה בלא  ההולכות כוונ

 מלהתקבל ומתגרשות
 ענייותס מחמת למעלה

 הוא ויצחק ודלותם,
 שאין על וביגון בצער

 לכוין יכולים ישראל
ס בתפלה. שו מ  זה ו

 ׳ויאכל עשיו אמר לא
 ׳ויאכל אלא מצידי׳,

 עס והיינו בנו׳, מציד
 עליהם שנאמר ישראל
ישראל׳. בכורי ׳בני

 תפלה של דמעות
 אלו ושל תשובה ושל

 בקשתם את שמבקשים
 כולם צרתם, מתוך

ם עי ק ו ם ב י ע י ק  ר
ם י ח ת ו פ ם ו רי ע  ש

 המלך, לפני ונכנשיס
 שנחרב שביום ששנינו,
 השערים כל אזי ביהמ״ק
לו, ע  שערי אבל ננ
 (...) ננעלו. לא דמעות

ת אותם על עו מ ד  ה
ת צרה של  של והדמעו

 יבואו ׳בבכי כתוב תפילה
אובילס׳. ובתחנונים

הטונוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 ידעת אתה אלהים, יי

 ולפניף לבבינו, את
 חננו תעלומות. כל נגלו

 לבבינו, והכן ועננו,
 הרבים ברחמיף וזכנו

 לפניף, אמת לךבורי
 אולף לנו שיפתח בא־פן

 שהוא זה, ידי על הגדול
 על ונזכה האמת. עצם

 שיחתנו לפרש זה ידי
ו נ תי חנו ת ף ו  לפני

 כראוי, באמת תמיד
 מפינו להוציא ונזכה
 וכל צרכינו, כל באמת

 בנוף לנו שחמר מה
 לפרש נוכל הכל ונפש

 באמרי לפניף ולבאר
 לשפף שנזכה עד פינו,
 יי פניף נכח כמים לבנו

 ותחנותינו. בתפלותינו
 עלינו, רחמיף ויתעולרו

 ותקשיב שועתינו ותאזין
 כל ותמלא תחנותינו,
 לטובה לבנו משאלות
 שנזכה בא־פן ברחמים,
 באמת אליל להתקלב

 עולם, ועד מעתה
 ימי כל לצונף ולעשות

 וצאצאינו אנחנו חיינו,
 בית עמף וצאצאי

ט). (ליקו״ת ישלאל

י ד כ ם ויגדלו כז-כח): (כה, ככראשיה כדכהיג בפיו. צי ערי  ויהי מ
עקג ^דה איש צ?ד ידע איש עאו  אהלים: ישב הם איש ד

 !עקג: אס אהנת ורנרןה כפיו ציד כי עאו אס יצסק חאהג
 כפיו, אניו אמ ולרמומ לצוד ציד. יודע הפשע: ע״ד (שס) ופירש״י
 אס מעשרין היאך אנא ושואלו,

ר הפכן, ואת המלח סנו  אניו נ
 שדה. איש נמצווח. מדקדק שהוא

 נקשמו וצודה נטל אדם כמשמעו,
 נכל נקי אינו שם. ועופות. חיות
 שאינו מי פיו. כן כלינו אלא אלה,
 גפיו. מם. קרוי לרמות חריף

 ומדרשו, יצחק. של נפיו כתרגומו,
 אוחו צד שהיה עשיו של נפיו

׳הצד שהפיכומ ומצינו נדנריו. ומרמהו
 מעשיו, כמרמה הנרכופ אמ יעקג כשלקח זו, פרשה כהמשן מוכאות ציד'

 !עקג אח לנרן יצחק כלה כאאר ויהי ל-לג): (כז, ננראשית וזלשה״כ
 נא אחיו ועאו אניו יצחק פני מאח !עק'נ (צא ןצ'א אך ויהי

 אני לאניו(קם ויאמר לאניו וןנא מנועמים הוא גם חעש מצידו:
ר ננו מציד ויאכל ענ  מי אניו יצחק לו ויאמר נפשך: מנרכני נ
 עד גדלה חרדה ןצחק חחרד עאו: נכרך ננף אני ויאמר אמה
א צןד הצד הוא אפוא מי ויאמר מאד  ןטךם מכל ואכל 'לי דנ
 כיאר ע״א) רלה (פינחש, רע״מ ונזהר ןמה: נרוך גם ואנרכהו מנוא

 א׳), אוח לעיל כחו', ׳ככל (היפך כוח וכלא כוונה כלא הפגומוח דהחפילוח

 וז״ל: עשיו, של חלקו ומחזקוח נצודוח אלא פעולופן, עושוח שאי! רק לא
 ננו', מציד ויאכל אני ׳יקום ליה ויימא ציד', ׳הצד דאיהו ^עשיו
 נצערא ויצחק מעוניים, וממחרכין דאזלין צלוחין אינון אילין

 ׳ויאכל אמר לא דא ונגין נצלוחא. לכוונא יכלין דלא וניגונא
חישראל׳ נכורי ׳נני ננו׳, מציד ׳ויאכל אלא מצידי׳, שמו  ופירש ד). (

 הוא עשיו של שרו הס״מ ציד. הצד דאיהו עשיו (שה): מדנש המחוק
 משינח מעונייה. הפשולוח. המפלות אח שצד דהיינו ציד׳, ׳הצד
 שהיו ומשינה ישראל, של הטוניש מעשיהש ועוני כוונמש עוני

 מצידי. ויאכל אמי לא המלכוח. שוד שהוא ויצמק. פשולוח. נמחשנוח
 ידי על עולוח חפלחש שאז כו׳. גט מציד ויאכל יעקנ. שאמר נמו

נגלוח. שכינה שוד והוא הש״מ,

חכמה מילואי
ח1ח ג י ת ה א צ ת. היו מ א  יוצאות (שמסתמא ותשובה תפילה של שדמעות ומצינו ב

 מדש בזהר כדאיתא והפתתיס, השערים כל את פותתות האדם) מלב באמת
 עקתא, מגו בעותא ודבעיין ולתשובה דצלותא למעין ע״א): צת רות, (מדרש
 ביומא לתנינן, למלכא, קמיה ועאלין תרעין ופתחי רקיעין בקעין כולהו

 הני על (...) ננעלו. לא ללמעין ותרעין ננעלו, תרעין כל מקלשא בי לאתחרב
הכתיב לצלותא ולמעין לעקו למעין מי ר  אובילס׳. ובתחנונים יבואו ׳בבכי לא) (י

י ד כ  ציד כי עשו אה יצסק ויאהב ה): (שער אורה בשערי ואיתא בפיו. צי
 נפרלת השכינה שאין השלום עליו אבינו כיצחק גלול צליק וכי בפיו.

 אפשר. והיאך עשיו, כמו גמור רשע אוהב יהיה אחת, שעה אפילו ממנו
 היה השלום עליו אבינו יצחק כי לע, הוא. התורה משולות גלול שול אלא

 ומכעישין חוטאין יעקב בני כי וראה וצפה ולהיות, לבוא העתיל כל צופה
 שמח עשיו, בגלות ישראל יצחק ומשראה גיהנום, ליני ויירשו השי״ת לפני

 עשיו, של הצרות כל מאול אוהב אני כי ואמר עוון/ מכפרת ׳גלות ואמר
 וזהו הזה. בעולם בגלות הלין עליהם לגמור כלי חובה, ישראל על ללמל

 ראה אלא בפיו׳, ציל ׳כי הוא ומה בפיו׳, ציל כי עשו את יצחק ׳ויאהב
 נתון גיהנום של הציל וראה אלום גלות וכשראה ונצטער, ולאג יעקב בני

עוון׳. מכפרת ׳גלות ואמר שמח עשיו, של בפיו
י ד כ  בשול ז״ל האר״י מרן כתב וירא): (פ׳ תייס מיס בבאר מובא בפיו. צי

 הנה כי הלברים, ותוכן בפיו׳, ציל כי עשו את יצחק ׳ויאהב הפשוק
 שבאו ואבטליון שמעיה נשמת הקלושה, שורש כוח נבלע היה בעשיו

 אלו בכוח איתו וליבר אצלו מתנכר היה אביו לפני עשיו ובבוא מאיתו,
 היה ובם לבל, הטוב כוח אז והגביר איתו, ניצולין היו אשר הנשמות

 בטוב, הולך ותמיל כברו תוכו אשר שבר כי אביו, אהבו ולכן מלבר,
שבו. הטוב בכוח ליבר לפעמים רק רע, כולו היה כי היה כן לא ובאמת

 תשים היא באמת, היוצאת התיבה היינו
 וזה בו. ניצוד שאתה בחשך פתח, לך

 במו צייד. הצד הקליפה היינו בצדה,
חשכתוב שי  מתחילה כי בפיו. ציד כי כה) (נלא

 הסובב החשך מחמת לדבד, יכול היה לא
 החשך, מתוך שיוצא ידי ועל אותו.

מתקן הוא זה ידי על היטב, ומתפלל

ה ב י ת ת ה א ת חיוצ מ א א ב שים חי ח לך ת ת שך פ ח בח ת א  ש
 עצה שע״י אז, לי ואמר (קיג): גליקו״ח ואיחא בו. ניצוד

 איך חמיד כי חייו, ימי כל נאמח כשר איש להיוח יכולין זאח
 ע״י עי״ז, עצמו אח ולהחזיק עצמו אח להחיוח יכולין שהוא

נעצמו, השי״ח אור שהוא האמה
 יחשיך לא חשך כל ׳גס אשר

 וסט״א טומאה שום אין כי ממנו׳.
 פחחים שם יהיה שלא נעולס

 אוחן רואין שאין רק משם, לצאח
שם, שיש החשכוח גודל מחמח

 השי״ח לו מאיר האמה ע״י אנל
 פחח ולמצוא לראוח ויזכה נעצמו,

 לצאח נפילחו, נעומק גס חקוה
 אליו ולהחקרנ לאורה, מאפילה

צד הקליפה ואמן. אמן חמיד, נאמח יחנרך  ונהג צייד ח
 נחינח הנחש, זוהמח הוא עמלק יע): ג, דיינים (הו״מ נליקו״ה

 עיקר והוא המפילה, פגם והיא נעיקר, כפר עמלק כי שקר,
 המגנרומו ועיקר המפילה. נשעח הממגנריס והנלנוליס החושך

ח שנישראל, כוח החלושי על חינ ך ׳ויזננ ננ  הנחשלים כל נ
 אומן על היינו כה), (דכריס וכו״ ויגע עיף ואחה אחריך

ח הוא שלהם שהאמח חלושה, שמפילמן חינ  רוצה ששם חלון, ננ
סננ לשקר, האמח להפוך ושלום חם להחגנר מ  שהם נשקרים ו

להמפלל. מגיח ואינו והנלנוליס, זרוח המחשנוח
י ״ ע ר שיוצא ו שך מתו טב ומתפלל חח א עיייז חי  מתקן חו

ם תי ח  מזה והנה הנחל(ט): כמי ומוכא ושלישים. שנים ת
 אחד אדם אצל חילוק להיוח יכול איך האדם להחעורר יכול

 הרגע ונאומה וכו׳, החושך אומו סיננ מקודם כי אחח, נחפילה
 החושך מחוך ויוצא לו אור נעשה אז האמח אל עצמו שממשיך
 כי עולם, חלקי שלושח לכל חיוח משפיע הוא ואז היטנ, וממפלל

 הנעל אמנם ואס רגע, נכל העולמוח כל נו שמלוייס אדם כל זה
 לזכור צריכין עצום, נחושך מפילה נכל מאוד מאוד ממגנר דנר
 עי״ז שיזכה ומה האמח, אל עצמו שימשוך זאח עצה פעם נכל

 כל על להמגנר יזכה נוודאי ואז נחפילמו, העולמוח כל לקיים
כראוי. וימפלל זרוח המחשנוח

חנחל ילקוט
י ד כ ו צי פי  כי נזה, שרמז נראה יזש״מ): (יזשיי הנשל מנועי נקונז ומונא כ

 ציד ׳כי וזהו ושלום, חס שקר אמרי ע״י הוא ושלום חם הצידה עיקר
 להינצל חזכה אמח אמרי וע״י שקר, נדכרי אכיו אח מרמה שהיה כפיו',
 ב), (באוש הקדושים נדנריו לעיל המונא הכתוב עניין נעצמו וזהו ממנו.
 הוא הכתוב שהמשך שכס', לך נחחי ׳ואני האמת) (מידח יעקב שאמר
 אניו צד שהיה עשיו, ׳מיד רש״י פירש וגו״, האמרי מיד לקחחי 'אשר

 השייך עולה חלקי ג׳ שהוא עצמו ה׳שכס׳ כי זה מכל ומתבאר פיו', באמרי
 שקר באמרי ציד הצד לקליפה ושלום חס נופלים נשמתו, שורש כפי להאדס
 אח להוציא הפחח ורואים מאיר יעקב, בחינת אמת אמרי ע״י אבל שבפיו,

והבן. פניה, במבואר האמורי מיד ה׳שבס׳
״י צא וןן ך שיו תו ך מ ש ח תפלל ה מ ב ו ט ״ז הי א עי קן הו ת ם מ תי ח  ת

ם שים. שני  העצה שר״א): וירא א' יום שנה, (מנשב בעל״ש ונשב ושלי
 מתגבר דגר הגעל אעפ״ב אך פעמיה, אלפיה אלפיה ומנסה בדוק הנ״ל
 כמחשבות מחשגחו ומסבב חפילה, ככל עצום בחושן פעה ככל מאוד מאוד

 עצה פעמים כמה תפילה ככל לזכור וצריכין שיעור, גלי הרבה מגולגלות
 כפי באמת הדיבור לדבר ולהשתדל והנלנוליס, מחושך עורף לפנוח הנ״ל

 העולמות בל שיקיים עד ובו', הפפחיס השי״ת לו יאיר ואז שהוא, מה
 סיבב קודס כי האדם, אצל אחת ברגע החילוק וחבס, בני ראה בפפילפו.

 זכה אמת דינור לדנר עצמו שהמשיך קלה וברגע בך, כל החושך אופו
 רגע, בכל העולמוח כל בו שפלוייס האדם' כל זה ׳כי העולמות. כל לקיים

 לנו הקדים כבר אך שיעור. גלי הוא בו שמחגרין ההחגרוח גודל אן
 שהיה מה היה כגר וכו', כוחה לולא כי אמת, צדיקי ע״י רפואה השי״ח

 גדגריהס לעיין לנו ראוי זאת, כל אח לנו אלקיס הודיע אתרי אן ח״ו.
באמת. דנריהס לקיים עת בבל ולחפור

ערכים
וכינויים

ציד
 על גם לחוס צריכין

 בחי׳ הנעלמים, הניצוצות
 בחי׳ שזה וכו״, בפיו ציד ׳כי

 למדו המן של בניו ׳מבני
 שמשם ברק׳, בבני תורה

 מקום בכל כי כוחו. כל היה
 מתגבר הרבה, טוב שנעלם

 תפילת (ליקו״ההרבה הקליפה

יט). ז, המנחה

 ביד נתונה שהציפור כשם
 ממיתה מבקש אם הצייד,

 כך אותה, מחיה מבקש אם
 ביד משוקעים ישראל היו

קז). תחלים (שוח״טהמצרים

 שר סמא״ל הוא ציד הצד
 בראשית המור (צרורעשיו של

א). לה,

 בעל הוא ציד הגיבור
 ואינו ועורמה, תחבולה

 וזה וישר, תם דרך הולך
 אריה (גוראומנותו כן גם היה

ח). י, בראשית

 ומזון צידה מלשון צידי’
טו). יג, נחמיה (מצו״צ

 להפנות הרמאי צייד דרך
 תברח לבל אחר לצד קשתו
 מול מהפכה ופתאום החיה,
 הושע (מצו״צ בה ויורה החיה

טו). ז,

 ?;עליות שלו התענוג צדיק
 הניצוצות שמעלה ניצוצות,

 ובמה בקליפות. ניצודו אשר
 בתורה אותם, מעלה הוא

 בפה. שהיא שלו ובתפילה
 בפיו בפיו׳, ציד ׳כי וזהו
 וזהו הניצוצות. מוציא שלו

 כי עשו׳, את יצחק ׳ויאהב
 ניצוצות היה עשיו בשורש

 דהיינו שם, ניצודו אשר
 ואבטליון שמעיה נשמת
 כמה וכן מאיר, רבי ונשמת

 המשיח ימות עד ניצוצות
תולרות). פ׳ לוי (קרושת

 שצד פירוש ציד׳, יהצד
 אשר זה כלומר הניצוד, דבר
 לא והזדמן, במקרה אליו בא

 (באר הצידה אחרי ברדיפה

תולרות). פ׳ חיים מים

שר  ׳ציד׳ מספר עם יע
 נוקבי׳ שם כמניין ת״פ, הוא

 בראשית יפות (פנים דקליפה

כז). כה,

 בחי׳ הוא כי לי נראה ציד,
ציר). (קה״י,גבורה

 דל״ת יו״ד צד״י במילוי ציד
 ועם ק״ל, קס״ו קפ״ד גימ׳
 שהוא המילוי, אותיות ע״ח
 מ״ה ס״ג דע״ב אחוריים סוד

 ועשיו יצחק, ינק שמשם
 שמות מאחורי יונק היה

 אחוריים שמבחי׳ כנודע,
הסט״א(שם). יונק



ערכים
וכינויים

הארץ עם
 להחכם מקורב כשאינו

 עם בכלל הוא האמת והצדיק
 לקבל כח לו אין כי הארז,
 אלקות, השגת שהוא חכמה
 וחכם, למדן הוא אם אפילו

 מעשים לו יש אם ואפילו
 התכלית אל כי טובים.
 אלקות השגת שהוא הנצחי

 ע״י אם כי לבוא, אפשר אי
 ותלמידיהם אמת צדיקי

 (ליקו״ה תלמידיהם ותלמידי

ז). ה, בחלב בשר

 שאינו כל ע״ה, איזהו תניא,
 רבי דברי בטהרה, חוליו אוכל

 כל אומרים, וחכמים מאיר.
 כראוי. פירותיו מעשר שאינו

 כל ע״ה, איזהו רבנן, תנו (...)
 שמע קריאת קורא שאינו
 ר״א. דברי ושחרית, ערבית

 מניח שאינו כל אומר, ר״י
 כל אומר, עזאי בן תפילין.

 רבי בבגדו. ציצית לו שאין
 על מזוזה שאין כל אומר, נתן

 אומר, יוםף בר נתן רבי פתחו.
 מגדלם ואינו בנים לו שיש כל

 אחרים תורה. לתלמוד
 ושנה קרא אפילו אומרים,

 ע״ה זה הרי ת״ח שימש ולא
מז:). (ברכות

 נאמרו דברים שישה תייר,
 להן מוםרין אין הארז, בעמי

 ממנו מקבלין ואין עדות,
 םוד, להן מגלין ואין עדות,

 אפוטרופום אותן ממנין ואין
 אותן ממנין ואין היתומים, על

 של קופה על אפוטרופום
 עימהן מתלווין ואין צדקה,
 מכריזין אין אף וי״א, בדרך.

מט:). (פסחיםאבידתו על

 ע״ה, נקראים הרשעים
 החומר אחר רודפים להיותם

וישב). פ׳ טוב הדעת (עץ

 ליישב כ״א נמצאו לא עייה,
 שמם מייחםים לפיכך הארז,
 עשרה לבעל הגהות (של״ה לארז

יא) הקדמה מאמרות

 ומשנה מקרא בידו שיש נזי
 [מדרש] בידו ואין ותלמוד

 הכת וזאת תורה, וםתרי אגדה
 (חסד מדאורייתא ע״ה נקרא

יב). נהר ד, מעיין לאברהם

 במלכות הוא הארז עם
הרמח״ל). מכתבי (ליקוטים

חסיד
 הדין מבטל כי חםיד, נקרא

 חםדים וממשיך והחושך
ד). לז, (ליקו״מבעולם

 המתחםד חםיד, איזהו’
 חםד שעושים קונו׳. עם
 עצמן ומקדשין קוניהם עם

 על ומקבלין יתירה, בקדושה
 והעינויים הייםורים כל עצמן
 השי״ת, בשביל ומרים קשים

 כלל זה על נצטוו שלא מה
ז). ד, ערבית תפילת (ליקו״ה

 מחכמתו מרובין מעשיו
 ההפלגה כי חםיד, נקרא
 (פיהמ״ש חםיד ייקרא בדבר

ז). ה, אבות להרמב״ם

 ׳והתפירה׳ ע״ש נקרא הסיד
 אונקלום שתרגום יד), (דברים

 עתה ׳לא וכתיב ׳וחוריתא׳,
 בושת לשון יתורו׳, פניו

 שמביישין מה פנים. והלבנת
 והוא פניו, ומלבינין אותו

 וכאלם ישמע לא ׳כחלש
 בייש ולא פיו׳, יפתח לא
 (ספר חפיר נקרא אדם, פני

י). חסידים

 באהבת נהנה הוא ההסיד
 שנהנה ממה יותר ית׳, אלקיו

 עשרה (של״העולם תענוגי בכל

לד). ג־ד, מאמרות

טז חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל ק

שפל עולם היינו ושלישים שנים תחתים שיזכה נזה גס (קיג): גליקו״מ ואיהא ושלישים. שנים תחתים הגלגלים ועולם ה
ע״פ דנריו ומנאר רנינו, ממשיך עפה השכל. ועולם לעורר עימו, אחרים גס יזנה לצאח, פחח לנקוע

פ גני הנאמר אשוריס שהס והגלות מהחושך להוציאם אחרים, רשעים לתשונה לי יראה טז): ו, (נראשיה אריה הגור ופירש נפ. פינ
לגמרי דומה שהימה החכמה דרך על החינה מיין עשתה שהמורה פחח שמעשה משים׳, נצדה המנה ׳ופמח נחינח כן גס וזהו שם.

לה היה ולפיכך העולם, לכלל שהם כלומר הצד, מן שהם נאומם

 א״א (אך השכל. ועולם הגלגלים, ועולם
ח עם לא כי תורה. כשלומד רק להתפלל, א  ה

), (אטפ חםיד שלי:פ) וכתיב פ״נ  אזנו ממיר (מ
החכריס)! כת׳׳י . תועבה תפלתו גם תורה משמוע

 רק הקדושה מצד ולא אסר מצד
 לעורר פתס יעשה והוא מש״א,

 ואזי מהחושך, לצאת להשיבם ליבם
 היינו ושלשים', שנים ׳תחחים
 כי ׳חעשה/ כנ״ל, עולמות השלושה

 עוד וכתב באמת. תקיימם אתה

 שמתעורר ביחיד תלוי העיקר כי ג): א, רה״ש (ארח בליקרה
 אחרים בו שייצאו פתח עושה שעי״ז להשי״ת, באמת וצועק

 התבה ׳ופתח על ז״ל מרבינו ששמעתי כמו שלהם, החושך מן
 שהיחיד ומאחר זה, פס׳ על אחר במקום עי״ש תשים', בצדה
 לצאת שרוצה מי כל אזי שלהם, מהחושך אחרים להוציא מכוון

 היחיד שעשה הפתח דרך לצאת יכול אזי לזה, ליבו ומכוון
 או עצמו בעיני מאוד חייב שהוא מי דייקא כי (...) כנ״ל.
 המשבב והדחק והלחץ החושך מגודל ואזי באמת, חייב שהוא
 לעשות יכול זה להשי״ת, באמת צועק הוא הצדדים מכל אותו
 פרנס ממנין ׳אין רז״ל אמרו וכן אחרים, גם בו שייצאו פתח

 ועל וכו״. מאחוריו תלוי שרצים של שקופה מי אלא הציבור על
 של עול עליו ומוטל התשובה בדבר מחוייב שהוא מי דייקא כן

 כן גס להס לעשות חובה, ידי אחרים להוציא יכול זה תשובה,
להשי״ת. באמת קריאתו ע״י לצאת פתח

שר אי אף ח וכתב תורה. כשלומד רק להתפלל אפ אר קרה(  בלי

 שהוא התורה, ע״י זוכין האמת אור עיקר כי ה): ו, חנוכה
איכ״ררז״ל אמרו כן ועל אמת. תורת  עזבו אותי ׳הלוואי בפתיחתא) (

 מחזירן היה שבה המאור בה, מתעשקין שהיו מתוך שמרו, ותורתי
 הפתחים רואין שעי״ז האמת, לאור זוכין התורה ע״י כי למוטב׳.

 התפילה שלימות כן ועל למוטב. חוזרין ועי״ז מהחושך, לצאת איך
 וכו״. תורה משמע אזנו ׳משיר רז״ל שאמרו כמו התורה, ע״י הוא

 במאמר אח״כ שכתוב מה מבואר ובזה עוד: כתב א) (מ, ובפל״ח
 תנינן וכו׳, התורה לימוד היינו בחינות, תמניא לן ׳אמר רבב״ח

 לימוד גס כי כנ״ל, היינו וכו״, לימוד לשון תנינן ליה, ויהבינן
 ׳תמניא ד״ה נח׳׳נ ד/ באות לקמן ועי׳ התפילה. לתיקוני צריכין התורה

האמת. עצם היא הקדושה שהתורה מוהרנ״ת שמבאר וכו׳/ בחינות

 שיש כמו ושלשים׳, שנים ׳תחתים
 וכדי עולמות. שלושה העולם לכלל
 אבן בה קבע מאור, תשר יהיה שלא

 דומה שיהיה כדי להס, המאירה
 קבוע והיה (...) העולם. לכלל לגמרי

 ולירח לשמש דומים אבנים בה
 ושלשים שנים משסים כתב: (שם) יהונתן ובתפארת השמיים. וכוכבי
 אצילות עולמות, ארבעה נגד בנוי היה התיבה היות מעשיה.
 הגלגלים ועולם החומרי עולם מהס שלושה עשייה, יצירה בריאה
 בו ואין ראתה׳, לא ׳עין הרביעי ועולם הנבדלים, השכלים ועולם
 תכלנה אמה ואל לתבה תעשה ׳צהר וזהו השתכלות, רק מבוא

 רק בו ואין הבניין, אמת רק צר הדרך למעלה כי מלמעלה׳,
 לעיל במקו״ח עי׳ הנ״ל, עולמות ג׳ עניין ביאור וגבי בצהר. השתכלות

עולם׳. חלקי ׳שלשה ד״ה ב׳ אות שוף
א ם ל ץ ע ד האר  אין אומר, היה הוא ה): באבות(ב, כדאיתא חסי

 ולא למד הביישן ולא חשיד, הארץ עס ולא חטא ירא בור
 שאין ובמקום מחכים, בשחורה המרבה כל ולא מלמד, הקפדן
 דבר, מכל ריק בור. הרע״ב(שם): וביאר איש. להיות השתדל אנשים
 ולא הארץ. מעס גרוע והוא יודע, אינו ומתן משא בטיב ואפילו

 בטיב בקי הוא שהרי שיהיה, אפשר חטא ירא אבל סמיד. הארץ עם
 עליו, ילעיגו שמא לשאול שהמתבייש למד. הביישן ולא ומתן. משא
 על שמקפיד הרב הקפדן. ולא בשפקותיו. תמיד יישאר ואזי

 שישביר צריך אלא כראוי, ןלמד לא אותו כששואלים התלמידים
 דכתיב מסכים. במסורה המרבה כל ולא לתלמידיו. בהלכה פנים

 באותם מצויה התורה אין היא׳, ליס מעבר ׳ולא ל) (דברים
 ולהורות בראש לישב אנשים. שאין ובמקום ליס. מעבר שהולכים

 דכיוון חטא׳, ירא בור ל^׳אין רבתי(פ״ה): כלה במסכת ואיתא הוראה.
 הארץ עם ׳ולא מחטאיה. למפרש ידע לא מידי, באורייתא ידע דלא

 ביה קרי דאורייתא, במילי שמע דלא כיוון טעמא, מאי חשיד׳,
 לא זה: בעניין ח) כע, האלשיך(דברים וביאר תורה׳. משמוע אזנו ׳משיר

 הארץ עס ׳לא כי ידו, שעל המעשה אלא העיקר הוא המדרש
ועיקר פנימיות ישכיל ולא ה׳, את יעבוד איכה יידע לא כי חשיד׳,

א ״ תפלל א מד רק לה שלו רה. כ  תזריע): (פ׳ יוסף יעקב בתולדות כתב תו
 התפילה קודם תחילה להתחזק שצריך יש כי ז״ל, ממורי שמעתי

 בדביקות, או פנים כל על זרה מחשבה בלי להתפלל מוחין לו שיהיה כדי
 עומד הוא כך ומתוך תחילה, שיתעסק תורה או מזמורים ע״י והוא

מוחין. לו שיש תורה, דברי מתוך להתפלל
נו מסיר ע אז מו ש רה מ תו גם תו פל ה. ת ב ע  (פ׳ המאיר באור ומובא תו

סועבה. ספלסו גס סורה ננו־ןמ? אזנו מסיר לזה: בביאור בשלת)
 יתפרש אמנם לחוד׳. ותפילה לחוד ׳תורה מצינו הלא הבנה, צריך לכאורה

ם, כמה לנו שקדם מה דרך על  לדיבורים זוכה אדם כל שלא פעמי
 הארה במילוי בשלימות בתפילה אלקים לפני דיבור להוציא מקושרים,

 מחשבות בלתי ובינה למחשבה מקושרים ודיבור הקול להיות עליונה,
 פיו ושומר לפיו, מחסום לו בהקדם אם כי עולם, מהבלי מעורבות

 הכל לעשות התחתונים, מדריגות הזה עולם בענייני בעוסקו ולשונו
 המוכרח עובדותיו פרטי כל אל והמדע החכמה להכניס בהתקשרות,

 להעלות דחכמתא, רמיזא בהם גס להבין זולתם, אפשרי שבלתי בהם
 לרעהו איש דיבור אפילו דיבור, איזה בשומעו וגס התורה, אותיות משם

 תורה דברי בהם לשמוע יכול המשכיל זה כל עם פרנסתם, מצורכי
לשמוע כזאת לו אירע לחינם לא בוודאי בקרבו, ליבו לעורר וחכמה,

ם תרג מ ה

 חטא/ ירא בור ׳אין
 יודע לא שהוא שכיוון
 הוא אזי דבר, בתורה

ע לא ד  את לפרש יו
 הארץ עם ׳ולא חטאיו.
ד׳, סי ם, מה ח ע ט  ה
 שמע לא שהוא שכיוון
 תורה, בדברי ולמד

 עליו קוראים אנו אזי
 אזנו ׳משיר הפשוק את

תורה׳. משמוע

 רב את ראה רבא
 בתפלתו. מאריך המנונא

 הס מניחים רבא, אמר
 (מורה) העולם חיי את

שקים  שעה בחיי ועו
א ורב (מפלה). מנונ  ה

 זהו בתפלתו שהאריך
 שזמן ששבר משום
 תורה וזמן לחוד תפלה
 היה ירמיה רבי לחוד.
 והיו זירא רבי לפני יושב

 הגיע בתלמוד, עושקים
 רבי והיה התפלה זמן

 להתפלל, ממהר ירמיה
 רבי עליו קרא אזי

 ׳משיר הפשוק את זירא
 גם תורה משמוע אזנו

תועבה׳. תפלתו

 כדכתיב תועבה. תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסיר כוונתו•
̂רבא ע״א): בשבת(י וכדמצינו תועבה: תפלתו גס תורה מכזמע אזנו מקיר מ): במשלי(כת,  אמר, בצלותיה. מאריך דקא המנונא לרב חזייה ל

 עסקי והוו זירא דרבי קמיה יתיב הוה ירמיה רבי לחוד. תורה וזמן לחוד תפילה זמן סבר והוא שעה. בחיי ועוסקים עולם חיי מניחין
 ופירש״י(שם): תועבה׳. תפלתו גס תורה משמוע אזנו ׳מסיר זירא רבי עליה קרי ירמיה, רבי מסרהב קא והוה לצלויי נגה בשמעתא,

 מניסין המהרש״א(שם): וביאר לעמוד. ממהר מסרהב. איחר. נגה. ולמזונות. לשלום לרפואה היא, שעה חיי צורך תפילה תורה. עולם. סיי
 ימיך׳ ׳וארך הזה, בעולם ׳חייך׳ ימיך׳, וארך חייך הוא ׳כי ל) (דברים בה כמ״ש לעולם, דהיינו עולם', ׳חיי היא שהתורה כי. עולם סיי

 עליה קרי ושעה. זמן לו דנותן הזה, עולם לחיי דהיינו רש״י, פירוש כפי שעה חיי רק אינו התפילה אבל ארוך, שכולו הבא בעולם
גי. ספלסו גם סורה משמע אזנו מסיר  אעפ״כ שעשית, כמו להתפלל, שרוצה משוס תורה משמוע אוזנו מסיר אס גס לו, משמע והכי ו

 וגס להפסיקה, שבא האדם זה בעיני נתעבה התורה כבר כלומר, מסלפו. גם יעקב(שם): העין שעל הרי״ף ביאר ועוד תפילתך. היא תועבה
יתברך. לפניו נתעבת היא גס התפילה, שהיא האדם זה שבחר מה

חכמה מיליואי
 ו׳אל מ), (ישעיה לה״ דרך פנו הקורא ׳קול שם יש מסתמא אלו, דברים

 לו טוב ואז הבורא, מדביקות ח״ו עצמו את להפריד מדעתו׳ אל יפנה
 תיבות וצירופי אותיות מוציא בתפילה, ה׳ האדון לפני לעמוד בבואו

 ששמר בעבור והכל ויגיעה, טירחא שוס בלי ונקייה, טהורה במחשבה
 באמצע זרות מחשבות לו מאין ונמצא להתפלל, עומדו טרם ולשונו פיו

 ידעו לא אשר ליבם, מלוח אלקיס שכחי אנשים אותן ולהיפך, תפילה.
 לבחינתם וליקח תורה דברי דבר מכל לשמוע ה׳ פועל אל יבינו ולא

 בעוסקיהס שמירתם לכפול להיזהר ידעו לא וגס אל, לעבודת התעוררות
 הבורא ודביקות התקשרות בלי זר מעשיהם וארציות, הגשמיות בענייני

 מתאות זרו לא אשר הבהמיות, מחשבותיו אחרי נגרר ממילא הוא, ברוך
 ממחשבות מלא להם זה לבבם ערב, עדי ולעבודתם לפעלם כשיצאו ליבם

 זרו ׳לא עוד בתפילה, דיבורים כשמוציאים גס לכן חוץ, תערובות
 בנועם וכמובא ומבחוץ. מבית ולטורדס לבלבלס סליקו ורעיונס מתאותס׳,
 זכה מחשבתו שאין דהיינו תורה׳, משמע אזנו ׳מסיר זהו תצא): אלימלך(פ׳

 תפלתו ׳גס מסיני, התורה שומע כאילו יום בכל זאת לחשוב וטהורה
 צריך רק זרות, במחשבות ומעורבת מטורפת שתפילתו מחמת תועבה׳,

 לקבל יכול ועי״ז התורה, ומקבל שומע היום כאילו תמיד מחשבתו שיהא
יום. בכל מחדש שהקב״ה הטוב השפעת  החסדים, בעל הוא חסידי,’

להמשיכם בידו הם שהחסדים
 סודותיה ולהשיג בו להעמיק התורה בעיון בין המצוות בקיום בין החיוב, על יותר המפליג הוא החסיד חסיד). (קה״י,חסיד איקרי יסוד בחיי שרה). חיי פ׳ אלימלך (נועםלהשפיע הוא יכול לשמה בה העוסק התורה, ע״י הוא והעיקר ישראל, לכל

ה ג). ג, משלי (מלבי״םואמת חסד נמצא ה׳ בארחות וכן לשונה׳, על חסד ׳ותורת כמ״ש וצפונותיה, ב ע  זה כל רח״ל, הרעה ליצנותם ע״י מעבודתם אותם שמפילים כשרים, כמה של דעת שמחלישים עד בליצנותם המתגברים הליצים אלו תו
 עב:). (יומאנתעב נקרא [אמר], עולא בר רבה ואיתימא אביי (אמר) חכם. תלמיד אינו כברו תוכו שאין חכם תלמיד כל רבא, אמר נא.). (נדריםבה אתה תועה ,’תועבה’ ג). ג, ס״ת (ליקו״ה׳תועבה׳ הליצנות נקראת וע״כ הרעה. גסותם מחמת בא

ב). העבודה נתיב א, עולם (נתיבותהשי״ת אל תועבה הוא זה דבר וכל, מכל השכל והוסר גוף בעל שנעשה עד מדאי יותר הגופני אחר מושך שהוא מי א). יא, (במדב״רתועבה נקרא הנואף
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תפלה ואני

כנו  הרבים ברחמיף וז
 תפלתנו כל לקשר

 שברור, אמת לצריקי
 כח להם .יש אשר

 לפניף תפלתנו להעלות
ד ו  והשבט השער י

ה’ לכל השוף ל פ  ת
 עיניף יי, אנא ותפלה.

 חננו לאמונה, הלא
 ברחמיף ועזרנו וזכנו

 עלינו ותשפיע הרבים,
 תמיר הקרושה אמונתף

 ותזכה תע. הפסק בלי
 בית עמף כל ואת אותי

 שלמה לאמונה ישראל
 להאמין ונזכה באמת.

 האמתיים ובצריקיף בף
 בלי תמיר, באמת

 חם חוץ מחשבת שום
 בלבול שום ובלי ושלום,
ושלום חם כלל ונטיה

ט). (ליקו״ת

ת לקשר אדם כל וצריך תו א ל  נשיהר״ן 3וכה הדור. לצדיק תפי
 להצדיקיס עצמו לקשר צריכין הפפילה כשעת (רצו);

 ונשאר ס״א נליקו״מ מ׳ ונשימן נ׳ נשימן כמונא שנדור,
 ׳הריני המפילה קודש שיאמרו לאנשיו הזהיר כן על מקומות.

. הצדיקים לכל עצמי מקשר
I 1-b I ר בליקו״ס במובא ועי״ע שבלורינו'.

תפילתו את שוד נחינמ וזה טז): ג, דיינים (רזו״מ
שוד נחינת הוא יושף כי העינור,
 לשם להדומ לישראל עדות יה ׳שנמי עשר שנים יש כי העינור,

 נפינס שזהו וכו', המפילה גושמאות עשר שנים נמינמ שהש ה״,
 שערים עשר שנים דרך המפילה עולה שנהם מלונות עשר שנים

 נתינת שהיא הלננה מודשי עשר שנים הש זה וכנגד וכנ״ל, וכו׳
 האמת צמצום נתינת הקמן', 'המאור נתינת מלון, נתינת תפילה,

 עשרה שלוש נת השנה ואז שמושיפין העינור ותודש כנ״ל, ונו׳
 על אתד שנמ ונמושף שנמים לשני שנתלק יושף נתינת זה תודש,

 שנת להשוות כדי הוא העינור עיקר כי העינור. מודש כנגד ידו,
 שיהיה ולננה, ממה מינור נתינת שזהו ממה, שנת עש הלננה

 ע״י נעשה וזה וכנ״ל. אמד שניהם ויהיו הממה, כאור הלננה אור
 שני שהש ולננה, ממה שניהם שממנר העינור, שוד שהוא יושף

 שהם יה, שנמי עשר שנים שמתנר דהיינו הנ״ל, אמת נתינות
 הוא תודשים, עשר שנים ונו', המפילה נושתאומ עשר שנים

 נתן כן ועל ננ״ל. תמה נתינת האמת, עצם שהוא ליעקנ מתנרם
 שימלק הנכורה שהוא אתיו, על אמד שכם דייקא ליושף יעקנ
 נמאמר הפשוק זה וכמונא כנ״ל, העינור שוד שזהו לשנים, שנטו
 המפילה עיקר כי נ׳). אות נסוף (לעיל עי״ש מפילה, לעניין הנ״ל

 אפשר ואי יעקנ, נתינת הוא והאמת אמת, ע״י הוא מיקונה וכל
 יושף, ע״י אם ני האמת עצם נתינת שהוא יעקנ של האמת לקנל

מיעקנ האמת מקנל שהוא עולם', ישוד ׳צדיק נתינת שהוא

חכמח מילואי
ר ש ק ת ל תו א ל ק תפי קה״י(ערך מונא הדור. לצדי  משה ׳ויאמר ויקרא): נ

 נא דנר להם יהיה כי אלקיס, לדרש העם אלי יניא כי לחתנו
 משיסא עקבות בעת ושחל נטע וחשדיו רחמיו ברוב השי״ת כי אלי׳.

 וכל הצרכים כל להם לפעול דורם, לטובת הקדושים הצדיקים נשמות
 ע״י וצרכו ערכו לפי אחד לכל ודגופא דנשמתא הטובות ההשפעות

 בפיהם ממש להם ומוריד משפיע שמו יחברן הוא כי ותורחם, תפילתם
 הצדיקים והנה כערכו. ואחד אחד לכל השומעים צורך לפי אלו הדיבורים
 וזהו קאמרת׳. שפיר ׳משה נשמתו, וניצק משה בחינת הם דורם המנהיגים

 איזה להם בשיש לשמוע הבאים הקדוש להעם היינו דבר׳, להם יהיה ׳כי
 והשי״ת ממילא, אלי׳ ׳בא הדינור אזי גשמי, או רוחני הן וצורך דבר

פי מזמין  אלו נקראו ולכן צורכם. כל להם שאפעול הדיבורים אלו נ
 שכפי השופר כמו קולן׳, הרם ׳כשופר (ישעי?;ס) שופר נתינת הדיבורים

 האדם וזולת ממנו, היוצא הקול נשמע כן בתוכו ותוקעין שמנפתין מה
 ומנהיגי וצדיקי הנביאים הם כן ממנו, קול שום נשמע לא בתוכו התוקע

 סוף האין שהאדם מה אם כי שלהם דיבור שום מדברים שאינם הדור,
 וטובתם ולתקנתם ממנו, והשומעים המקבלים צורך לפי להם משפיע העליון

 עצמנו לחזק אנו צריכין אלו בדורות כן ועל (...) נשמתו. ולפי כערכו אחד לכל
 כל לנו ישפיעו והם תמיד, אליהם ולהאסף והצדיקים חכמים באמונת למאוד

בו. שאנו והזמן העת כפי שמו יתברך בוראינו לעבודת ומושכלוח ההתנהגות

 גאולה כי למפילה, גאולה סמיכת כסוד ישראל, נכלל ומאירו
 נתינת שהוא עולם', יסוד ׳צדיק שהוא יוסף, שהוא כמונא ניסוד
 ומנרר מעלה והוא התפילות, כל אליו לקשר שצריכין הדור צדיק

הס, שמאיר האמת אור ע״י ישראל תפילות כל  שנים ומתנר נ
קנ, שנטיס עשר , ע כולם כי ני

׳והנה ננתינת כן, גס ניוסף כלוליס לקשר אדם,
כוכניס עשר ואתד והירת השמש הדור. לצדיק

 נו כי לז), (נראשית לי' משתתויס
 מתנרן כן ועל שנמיס. עשר ושניס וירת שמש הכל, כלול ניוסף

 ממה ונכללין נממנרין שעי״ז העינור, סוד שזהו יתד, וכוללס יתד
 אומרים ויש חלון אומרים 'יש ד׳׳ה ג׳, אות ננח׳׳נ לעיל ועי' כנ״ל. יתד ולננה

 לקמן עוד וראה לכאן. גם השייכים ג׳ דיינים מהל׳ מוהרנ״ת בדברי טוב' אבן
 זה. נעניין הניאה״ל דנרי כמים׳, לבן שפכי ׳מנחי׳ ד״ה נח״נ3 זו, אות על

ת לקשר לתו א  גניבה (חו״מ נליקו״ה ומונא וכר. הדור לצדיק תפי
 'ויגש וזה וז״ל: הדור, לצדיק נתפילתו עצמו לקשר כיצד לד) ה,

 הצדיק, יוסף אל יהודה והסקרנות נגישת וכו״. ויאמר יהודה אליו
 עס ואמד אמד כל עצמן את ישראל ומקרנין שמגישין מה נתינת זה

 כלל נתינת הוא יהודה כי יוסף. נתינת שהוא הדור לצדיק תפילתו,
 המפילה הוא מיומם וכל יהודה, שס על יהודים שנקראו ישראל
 להצדיק. תיותו שהיא תפילתו עס עצמו להגיש צריך אמד וכל כנ״ל,

 התפילה והתקשרות המקרנות נתינת יהודה', אליו 'ויגש וזה (...)
 דנר ענדך נא ידנר אדני, ני אליו 'ויאמר הנ״ל, האמת להצדיק

 דנרי שמקנל היינו נאזניך; דנריי ׳ייכנסו ופירש״י אדני; נאזני
 אס נענדך; אפך יתר ׳ואל כראוי, אומה ומעלה ומתקן תפילתי
 נכות ני מאיר רק זה, על אפך יתר אל אעפ״כ כראוי אינה תפילתי
 כות כי כראוי. ולהתפלל תפילתי לתקן איך ללמדני שלך האמת
 המושך רינוי עוצס נמוקף להאיר כות לו יש שלך, האמיתי האמת

משם. ולצאת אמרא שנהסטרא הפממים כל לי להראות שלי,

חנחל ילקוט
ם כל וצריך ת לקשר אד תו א ל ק תפי  צליקו״ה(חו״מ ומוצא הדור. לצדי

 אל ישראל כלל צהתקרצות תלויה צשלימות האמת שהתגלות לא) ה, גניצה
 מבורר אין יחד השבטים י״ב מתקבצים שאין זמן כל ח״ל: האמת, הצדיק

 ע״י הוא הרבים בעוונותינו הגלות אריכת כל עתה כן ועל וכו׳, האמת
 עדרים נעשה והאמת ארצה׳, אמת ׳ותשלך כמ״ש האמת, עצם הסתרת
 מישראל אחד כל אצל יש ובאמת האמת. שאצלו אומר אחד וכל עדרים

 וכל האמת, עצם שהוא יעקב מזרע כולם כי אמת, של נקודה איזה
 עוה״ז תאוות מחמת אעפ״כ אבל אמת׳, זרע ׳כלה נקראים ישראל

 שהוא ממון ותאות הזיווגין פגם שהוא המשגל תאות בפרט וטרדותיו,
 החושך שהוא השקר עי״ז צ), צאות צמאמר לעיל (הנזכרים הפרנסה פגם

 אפשר אי כי בעו״ה. הגלות אריכת ועי״ז האמת, את מאוד מאוד מסבב
 יוסף לבתי׳ יחד ישראל כל כשיתקבצו אס כי בשלימות, האמת שיהיה
 הוא והתקווה התיקון עיקר עתה כן ועל וכנ״ל, האמת הצדיק בחי׳ שהוא

וכו׳. האמת לנקודת המתקרבים ע״י
ם כל וצריך ת לקשר אד תו א ל פי ק ת ר לצדי  צליקו״ה(חו״מ וכתצ הדו

 אס כי שלו האמת מעט לו שיאיר לזכות אפשר אי יע): ג, דיינים
 בכל המאיר האמת עצס בחינת שהס אמת, לצדיקי להתקרב שזוכה ע״י

 בהפחות אפילו מישראל, ואחד אחד בכל שיש אמת של ונקודה נקודה
׳ויאמר יז) (שמות עמלק במלחמת שכתוב וזה שבגרועים. והגרוע שבפחותים

ערכים
וכינויים

הדור צדיק
 אין שבאתגליא אחד יש
 ואעפ״ב ממשלה, שום לו

 גדול ובהעלם באתכםיא
 הדור, כל על מושל הוא

 הדור צדיקי כל על ואפילו
א). נו, (ליקו״ם

 בהשגות להתגאות אין
 טובים, במעשים או גדולות

 שבדור, הצדיק ע״י הכל כי
 אצל כעט הצדיק אצל והוא
טו). גאוה המידות (ספרםופר

 על עילאה הוא צדיק
 תחותוי, יתבי וכולא כולא,

 על אלא קיימא לא ועלמא
 ׳וציםו״ע', דכתיב חד, צדיק

 ובגיניה עלמא, קאים ועליה
הראשתיל ועליה אםתמיך  (ז

פב.). לך לך

 צדיק פירוש הדור, צדיק
 מן העולמות כל המקשר
 השפלים עד העליון השורש

 ידו ועל התחתונים,
 (פרי העולמות כל מתנהגים

עקב). פ׳ הארץ

 םביב הוא שדיבוקו נזי
 בכל נתעלה אזי הצדיק,

 תורתו הן כנ״ל, המדריגות
 הן שלו, טובים ומעשים
 יש לכולם שלו, הפרנםה

 אינו ובאם עלייה, להם
 אזי צדיק, לשום ח״ו דבוק

 מאות ארבע זלע״ז כנגדו יש
 מחנה (דגל קליפות מיני

מצורע). פ׳ אפרים

 שלא צריך הדור הצדיק
 דבר איזה ח״ו לחשוב

 איזה בהתפללו גשמי
 רק לבנ״א, הצריכים דברים
 על שיתגלה יהיה כוונתו

 ויתחזק ית״ש אלקותו ידו
 אינו זה זולת כי האמונה,

 (מאור כלל לצדיק נחשב

מקץ). פ׳ ושמש

 להםתופף הנםיעה עיקר
 כדי הדור, צדיקי בצל

 דאיהו לידע לזה, שיבוא
 עלמין רכל ושורשא עיקרא

שמות). פ׳ ושמש (מאור

 כלי נקראים הדור צדיקי
 ידם שעל כלים שהם ה׳,

 על טובות השפעות יורד
 המלכות מעלין שהן כנם״י,

 מקבלת והיא המוחין, עד
 על ומשפיעין מהמוחין, שפע

וילך). פ׳ ושמש (מאורכנם״י

 הם אשר הדור צדיקי בלא
 באפשרי אין ודור, דור בכל

 על המצוות להשיג לאדם
אופניהם על ולהבינם בוריים

האזינו). פ׳ ושמש (מאור

 יהושע ע״י הוא עמלק מפלת עיקר כי בעמלק׳. הלחם צא יהושע אל משה
 כי עה). (ב״ב לבנה׳ כפני יהושע פני חמה, כפני משה ׳פני בחינת לבנה, בחינת הוא יהושע כי הקדוש. בזהר שאיתא כמו לכך, מסוגל שהוא דייקא
 היינו לבנה, בחינת שהוא יהושע ע״י מפלתו כן ועל כנ״ל, לבנה בחינת חלון, בחינת שהוא האמת, פגס שהוא הירח ממיעוט הוא עמלק אחיזת עיקר

 אבל כנ״ל, הלבנה פגימת מילוי בחינת שזהו מישראל, ואחד אחד כל אצל שיש האמת אמיתת כשנתברר עמלק נופל שעי״ז הלבנה, פגימת תיקון בחינת
האמת. עצס בחינת כנ״ל, חמה בחינת שהוא רבו משה ע״י אס כי האמת, הארת להאיר עמלק מלחמת ללחום ליהושע אפשר אי



ערכים
וכינויים

התפילות העלאת
 ע״י התפילה עליית עיקר
ג). ו, חנוכה (ליקו״ההאמת

 הוא התפילה עליות עיקר
 תפילה מתורה כשעושין רק

יג). הנפש (השתפכות

 אפילו התפילות עליית כל
 רק עלייה אין בשבתות,
 ולא העולמות בפנימיות

 ימות עד בחיצוניותם,
 ישר, (אדם דווקא המשיח

וחיצוניות). פנימיות דרוש

 עליית הוא התפילה
ת והתכללות  העולמו
ם התחתונים  בעליוני

 (הוראת למדריגה ממדריגה

דקטנות). המוחין דחיית שעה,

 המדריגה עולה תפילה בכל
 שהוא שבהם, העליונה

 נדבק היום, באותו העליון
 מיום וכן המלאכים, במחצב

צב:). חכם (תורתליום

 והדיבורים התפילות
 למעלה שעולים הקדושים
 הם העליונים, לעולמות
 (נועם מלאכים נקראים

ויצא). פ׳ אלימלך

 מתפילתנו תפילה כל
 אלקי בראש ויושב עולה

 על ועטרה בכתר צבאות
 מתעטר כביכול והוא ראשו,

 אותם ועושה בהם ומתפאר
ארלראשו עטרה  חיים מים (ב

תשא). כי פ׳

משיח משה
 בחי׳ הוא שבדור צדיק כל

ו). ב, (ליקו״ממשיח משה

 ע״י התורה קבלת עיקר
 משיח משה שהוא השכל,
ב). יג, (ליקו״מ

 שלימה, תשובה כשעושה
 ונעשה לגמרי הרע שידחה

 משה בחינות זהו טוב, כולו
 ׳ומטה בה דאיתמר משיח,

 שהיה היינו בידי׳, האלקים
 לטוב] [מרע להפוך בידו

עט). (ליקו״מ

 בתורה, דבר וכשנזהדש
 החידוש של הדברים אלו
 משיח משה בבתי׳ הם

קיח). (ליקו״מ

 רועה הוא משיח משה
 שכלול האמיתי, ישראל

 (ליקו״ת רועים השבעה מכל

ה). ח״ב

 שיחזור משיח, הוא משה
 בתחילה שטעה מה ויתקן

 לא שעי״ז הצור, בהכאת
 ישראל לארז לבוא יכול היה

ז). ד, סעודה (ליקו״ה

ח חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל קי

 האדם כ): (הפילה געצוה״מ וגיאר השערים. לכוין יודע והצדיק
 מפילמו אס להעלומ שיזכה נדי גדולה לזכות זקוק

 לקשר אדם כל צריך כן על לשכמו. ששייך השער דרך להשי״ת
 איך כשלימות יודע הדור צדיק כי האמיתי, הדור לצדיק תפילתו
כל של התפילה את להשי״ת להעלות

ה ש א כדאיהא קאמרת. שפיר מ ק ה( שנ  רש ליה ליאמר ע״נ): נ
 כלומר משה. ופירש״י(שם): קאמרת. שפיר משה, שפרא,

 וז״ל: זה, עניין ה) דנש(ה״א, ניערוה וניאר נדורו. כמשה שדורו רכילו

 תכמיס תלמידי כי קאמרת׳, שפיר ׳משה שאמרו נמה פירשו כנר
כנר כי והוא משה, נקראים נכלל

׳יעקש ה) שאמרו(העניה נמה פירשו ולתעל״ השערים, לכוי] יודע והצדיק לו, השייך השער דרך יהודי

רמת׳ לא ׳משה מת׳, לא כל כי השייך. לשער ותפלה תפלה כל שייך. הוא אליו השנט ה ניאשיה, (ז

ה כל ולהעלות פל ונפשם נשמתם ני והיינו ע״א), לה משיח. משה כחינת הוא וצדיק, צדיק ותפלה• ת

הם רק למעלה, נםתלקו לא האמדת שפיד משה שאמדו כמו "״’יי* ’”י
להגן התייס נשמות עם מתקשרים י כל עליית שעיקר ידוע כי ט): ו, שנה

 האמת, צדיק ע״י רק נעשה הכל והמצוות והתורות התפילות
 ותקוותינו שמיכתינו כל כן ועל פעמים, כמה ז״ל נדנריו כמנואר

 להעלות יכול אינו ומצוות, כתורה שעושק מי אפילו ני עליו. היא
 שהמורה נמ״ש האמת, הצדיק ע״י אם כי הצריך למקום ענודתו

מןשמעון׳ רני 'פמת שי  ואעפ״כ וענודה, כמורה שעושק שיש ש), (
 וכן וכו׳. משנתו לעוררו הצדיק וצריך וכו׳, שינה נתינת הוא

 לו שקשה שרואה אע״פ המממונה, נמדריגה שהוא מי אפילו
 ע״פ דינור, איזה להתפלל כשמממיל ואפילו להתפלל מאוד מאוד

 להתפלל להממזק צריך אעפ״כ מאוד, תפילתו נמנלנל מיכף רוש
ומנולנלמ. המטורפת מפילמו גם מעלה האמת הצדיק ני יומר,

לשער ותפלה תפלה כל ולהעלות השערים לכוין יודע והצדיק
 הצדיק שרק צ) ה, שכנים נזקי (חו״מ צליקו״ה מוהרנ״ת וכתצ השייך.

 לאיזה יודע אינו כי לרעה, חצירו את לשפוט לאדם אסור כן ועל השערים, לכוון יודע
 מישראל, אחד כל של האמת בחינת שהוא החלון, כי וז״ל: שייך, הוא שער
 כפי מישראל אחד כל כי חבירו, של והאמת מהחלון הרבה משונה הוא

 שלו. האמת כן מעשיו, וכפי תפילתו, ושדר נושח שמשם משבטו שורשו
 והישרים, הכשרים אפילו לחבירו, אחד שבין השינויים ריבויי נמשכים ומזה

 וכיוצא נמוך, בקול וזה רם בקול זה במהירות, וזה בארוכה מתפלל זה כי
 כוונתם ששניהם אע״פ משפר, לאין ועבודתם תפילתם בעניין שינויים בזה

 שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה ׳אחד רז״ל שאמרו וכמו באמת, רצויה
 אחד כל של האמת אעפ״כ באמת, כוונתם ששניהם אע״פ כי לשמיים׳, ליבו

 שנדמה אע״פ לרעה, בחבירו להשתכל לאדם אשור כן ועל מחבירו. משונה
 מי כי באמת, מתפלל ואינו באמת מתנהג אינו שחבירו שלו האמת לפי לו

 להשתכל יכול טוב, אבן בחינת האמת, הצדיק רק כי חבירו, של האמת יודע
 שאר אבל מישראל, ואחד אחד כל של חלון בחינת שהוא בהאמת ולהאיר

 להשתכל יכול אינו חלון, בבחינת שלהם שהאמת הכשרים, אפילו ישראל, בני
 מחמת אמת, בחבירו שאין לטעות יכול דעתו לפי כי חבירו, של בהאמת

 לפי האמת אל כוונתו חבירו גם באמת אבל דעתו, כפי מתנהג שאינו
ק כל ושורשו. מדריגתו א וצדיק צדי שה בחיי הו ח. מ צליקו״ה וכתצ משי  משה הוא האמת הצדיק

הראשון, הגואל הוא משיח
עג). ז, המנחה תפילת (ליקו״העולם באי לכל כשלימות מלכותו לגלות שנזכה עד להתגבר, יכולין אנו בכוחו ורק האחרון, הגואל יהיה והוא

המתרגם

 ספרא, רצ לו אמר
ה משה, פ אמרת. י

 סכמי עם גקשרת תמיד ונפשו גשממו משה ונייסוד הדור, על
ם, ואדוקה הדור ה  מקור הוא כי נגפשס, קשורה נפשו נ

 ה' אשר קדשו, ממרום שהיא כמורה, והמכונה והמדע הסכמה
 הוא כי לכד, למשה הוא מורה, לומדי על ממרום רוס יערה
 לישראל יושפעו ידו ועל אלקיס, מכמוס המקכל הצינור עיקר
 אור מורה (שגועוה, השל״ה נזה כמג ועוד כהס. כלולה נשממו להיוס

 כמו דור ככל רכוא כשישים ממפשטס משרע״ה נשמס לנ):
 פעמים שמצינו וזהו ע״א), קיג מט, מיקון (מיקו״ז כזהר שאמרו

 מכס קאמרס שפיר אמה כלומר קאמרס׳, שפיר ׳משה כמלמוד
כך. שנמפשט משרע״ה של הניצוץ

 שכהס טוכ המעט מכרר כי (...) המפילוס, כל מעלה הצדיק כי
 נחלופ ונליקו״ה(מו״מ נפלאים. כנייניס מהם וכונה ודיכור דיכור כל מעלה הוא פנים, כל על מעט להמפלל עצמו ממייגע שהוא מה

 ומפילוס כהמכודדוס הרכה או מעט עשק וככר קצס, ה׳ כעכודס שנכנם מי כל וז״ל: הצדיק, ע״י המסילות העלאת נעניין עוד מונא י) ד,
 נענה לא שעדיין רואה והוא הרעים, ומידומיו ממאוומיו ויגאלהו לעכודמו ויקרכהו אליו פניו ישים שהשי״ס שיזכה וכקשוס, וממינוס

 שוס אין כי כן, אינו כאמס אכל מ״ו, לריק היו ושימומיו מפילומיו שכל מ״ו לטעום יכול ועי״ז מאוד, יס׳ ממנו רמוק עדיין הוא כי
 כניינים מהם וכוניס והשימומ המפילומ אלו כל מלקטים אמימייס והצדיקים גדול, רושם עושה ושימה מפילה כל רק כלל, נאכד דיכור

 נשלם יהיה המפילומ ריכוי ע״י אשר עד שיהיה, איך יהיה ממיד ושימה כמפילה הרכה להממזק אהד כל וצריך משכן. כהי׳ נפלאים,
וירהמהו. אליו וישוכ יה' רהמיו יכמרו ואז המפילוה, אלו ולהעלוס ולהכר ללקט כזה העושקים הצדיקים של הכניין

ל  ואע״פ משיה, המגלוה כו יש כאמה, צדיק שהוא מי וצדיק, צדיק וככל (עט): נליקו״מ ואימא משיח. משה בחיי הוא וצדיק צדיק כ
משה׳. דא ׳משיח ע״נ) כה (כראשית, הקדוש כזהר כמ״ש משה, כמינה שהוא משיה, של מידה כו יש משיה המגלוה כו שאין

הנחל ילקוט
 שזוכה מי הרבותא עיקר אז משיח, ביאת קודם יצ): ג, השחר צרכת (או״ח

 שהם האמיתיים הצדיקים בין דהיינו לילה, ובין יום בין עתה להבחין
 יום אור בחינת משיח משה בחינת הוא אמת צדיק כל כי יום, אור בחינת
 מוצא ועוד לילה. חשכת בחינת שהוא השקר ובין האמת, אור בחינת שהוא

 טובה נקודה יש מישראל אחד בכל א): צ״פ ושאר הראייה צרכות (או״ח צליקו״ה
לד), (צהימן אחר במקום ז״ל רבינו בדברי כמבואר צדיק, בחינת שהיא

 רבינו משה כי משה, בחינת הוא צדיק, בחינת שהיא הזאת טובה והנקודה
 יש מישראל אחד וכל ישראל, בני בכל מתפשט והוא ישראל, כל כלליות הוא

מןהנ״ל במאמר כן גם וכמובן משה, בחינת צדיק בחינת בו הי  ובמקום כד) (
מישראל. אחד בכל מתלבש רבינו שמשה תנינא), צליקוטי כו (צהימן אחר

 המעיין וז״ל: זה, עניין צהוד ה) (כא, ותצונה חכמה צהפר מוצא משיח. משל!
 מקומות בשאר (וכן נחמן בשמו ^ם’ יזכירנו שלא שמה מאליו, יבין

 שלום דרכי מפני הוא ׳הצדיק׳, בשם כלל בדרך אם כי הקדושים), בדבריו
 צדיק דרך כל כי אמת, זה שגם אמנם כי וגם דבר׳, השתר אלקים ו׳כבוד
 העיקר בוודאי אבל ז״ל, בדבריו כמובא משיח משה בחי׳ לו יש הדור
 פעמים כמה כנשמע בעצמו, משיח משה שהוא כלנה׳ על ה׳עלית הוא

 האלה תיבות הג׳ בחשבון תבוא אם כן ועל (...) בפירוש. הקדוש מפיו
 חי״ת נו״ן במילואו שמו במשפר הם שגם ונראה נביט כלנה׳, על ׳עלית

והכולל. אותיות הד׳ עם נו״ן, מ״ם

 עיקר טו). ד, ותעניות באב ט׳ (ליקו״ההאמיתיות העצות כל נמשכין שממנו יועז/ ׳פלא הוא משיח משה
יז). ד, הקן שילוח (ליקו״ההגאולה ותבוא להשי״ת ישראל ישובו ועי״ז מהם, שיונקים רעים היצרין וכל שלמטה הדינין כל ממילא שיתבטלו עד למעלה, למעלה העליון הדין שורש להמתיק משיח, משה עבודת

ולהעלות השערים לכוון יודע הצדיק כי הדור, לצדק תפילתו את לקשר אחד כל צריך כן על לזה. שיזכה גדול זכות וצריך לשכטו, השיך שער דרך תפילתו להעלות אדם כל צריך # שיה ותו עצה
ז). ט, ליקו״ט (קיצורלה השייך לשער ותפילה תפילה כל

תפליה ואני

ו נ נ ה ם ו י נ כו  מ
 ומקשרים בתפלתנו

 לכל תפלותינו' כל את
 שבדורנו. הצךיקים

 הרבים ברחמיף ואתה
 צדיקי לב את תעורר

 ותתן שבדורנו, אמת
 את שיקבלו כ־ח להם

קלו תפלתנו  אותם ו
 תפלתנו אם ואף לפניך.
 והיא כךאוי אינה

 ך!ךבה, בפם^ת מערבת
 אפלו בתפלתנו ואין
 אחת אות או אחד דבור

 ונקיה, זכה שתהיה
 מאד מגמגם וךברי
 לא כי פגם, מלא ולשוני
 והדבור אךבר בךעת
 המחשבה, מן ךחוק

 גברו אלה כל על הן
 ותתן וחסךיך. רחמיך

 האמתיים בצךיקיך כח
 ולהרים להעלות שיוכלו

 תפלותינו, כל ולהגביה
 מכל ולנקותם לזכותם

 שיוכלו באפן ופגם, סיג
 לךצון, לפניך לעלות

 קומת את מהם ויבנו
ה, שכינ ה ה  להכינ
 ולהקימה ולסעךה
 את ותקים מגלותה.

 על הנפלת, תד סכת
 ותשיב תפלותינו, ידי

 ותאיר לציון, שכינתך
 אלי ׳קנה אלינו; פניך

 בקשתי לא כי וחנני,
 לא וחךבי אבטח

 בשמך רק תושיעני״,
 ״באלהים בטחנו, לבד

 ושמך היום, כל הללנו
פלה״ נודה לעולם

ב). (ליקו״ת



המתרגם

 בר רבה אמר
ם חנה, בר  אחת פע

 במדבר, מהלכים היינו
 שוחר אלינו ונתלווה

 שהיה אחד, ישמעאלי
 אותו, ומריח עפר לוקח
 היה הוא זה ידי ועל

 זו דרך ואומר, מבחין
 ודרך פלוני למקום היא

 פלוני. למקום היא זו
 רחוקים כמה לו, אמרנו

 לנו, ואמר ממים. אנו
 לו ונתנו עפר. לי תנו

 לנו, אמר הוא אזי עפר,
ם רחוקים שאנו  ממי

 לאחר פרסאות. שמונה
 לו והבאנו חזרנו זמן
 לנו, ואמר עפר, שוב

ם שכעת קי  אנו רחו
 פרסאות. שלושה ממיס

 העפר את לו הפכתי
 ולא הזה, בעפר הזה

 הבחין (שהוא לבלבלו יכלתי

העפר). סוגי שני שבין בהבדל

 יסור 'לא שנאמר מה
 כנגד זהו מיהודה׳ שבט

 ׳ומחוקק דוד, בן משיח
 כנגד זה רגליו׳ מבין
 כי ׳עד יוסף, בן משיח
 כנגד זה שיל״ה׳ יבוא

 עולה זה שחשבון ׳משה׳,
זה. כחשבון

 שהוא אמר, רבא
 הוא זה ידי ועל מריח

 ׳ולא בו שכתוב דן,
 ישפוט, עיניו למראה
שפט  דלים בצדק ו

 לענוי במישור והוכיח
 הגמרא, מספרת ארץ׳.

 עס על מלך כוזיבא בר
 ומחצה. שנים שתי ישראל

 אני לחכמים, להס אמר
 לו, אמרו המשיח. הוא
 כתוב המשיח על הרי

 כן אס ודן, מריח שהוא
 אתה אכן אס אנו נראה
 שראוהו וכיוון ודן. מריח
 ודן, מריח אינו שהוא

הרגוהו. אזי

 שנקרא המשיח מלך
 ׳והריחו בו שכתוב ריח,

 ומאיר (...) ה״, ביראת
 קודש, הברית בסוד

 המשיח, מלך נקרא וזה
ח שהוא לו רי א  מ

 שכתוב עליונים, הבשמים
מיס׳.1כ5 ׳כריח בהס

 רב כשהיה שנינו,
א מנונ  רוצה סבא ה
 הוא אזי תפלתו, להתפלל

 החוטם לבעל אומר, היה
 לבעל מתפלל, אני

 מתחנן, אני החוטם
 ׳ותהלתי שכתוב והיינו
 הפסוק שזה לך׳, אחטס

יומין. עתיק אמרו

היטנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
ד שיה(מט, ליהודה יעקג גגרכש נשיג משה. דא שילה יבוא כי ע  סילה ןב'א פי עד רגליו מבין ומחקק מיהודה שבע ,יסור לא י); גנרא

 בן משיח דא מיהודה׳ שבט יסור *'לא ע״נ); כה (גראשיש, הזהר כדרשש רגינו דורשו וכאן הפשט, ע״ד כמפרשיס עי״ש עמיס; ןרןהמ ולו
ם(פ׳ נשער האריז״ל וכדכשנ כדא. דא חושבן ׳משה', דא שיל״ה׳ יבא כי ׳עד יוסף, בן משיח דא רגליו׳ מבין ׳ומחוקק דוד, קי  וישי), הפסו

איז צאמך ׳כימי סוד וזה א), (קה״ר במדרש רז״ל שרמזו כמו האחרון הרועה עצמו הוא משה שהוא הראשון הרועה וז״ל:  אראנו מצריס «
שהוא ׳שילה׳ ולכן ז), (מיכה נפלאוח׳

 דא שילה יבוא כי עד מט) (נראשיש וכתיב
). כה נראשיש (זהר משה  כלול הוא ומשיח ע״נ

משיח יהיה זה ובשביל התפילות, כל
ח ר ו ן מ י א ד י ע״כ)^ צג סנהדרין רז׳׳ל שאמרו (כמו ו כ

הכמ״ש חוטם, בחינת הם התפלות שעי מש) (י

לך: אחטם ותהלתי

 אחד, בחשבון עוליס ו׳משה׳ המשיח
 שהמשיח אלא עצמו, הוא הוא כי

 משה. של לנשמה הנשמה הוא
ח ל ו  נשנהדרין(צג כדאישא ודאין. מ

המשיש: מלך נעניין ע"נ)

 חכמה רוח ה׳ רוח עליו ׳ונחה כחיב
 דעח רוח וגבורה עצה רוח וגינה

 'והריחו וכחיג וגו״, ה׳ ויראח
 דמורח אמר, *רגא (...) ה". ביראה
 עיניו למראה 'ולא דכחיג ודאין,
 והוכיח דליס בצדק ושפט ישפוט

 מלו כוזיגא בר ארז׳. לענוי במישור
 לרבנן, להו אמר ופלגא. שנין חרחין

 במשיח ליה, אמרו משיח. אנא
 אי אנן נחזי ודאין, דמורח כחיג
 דלא דחזיוהו כיוון ודאין. מורח
 ופירש״י(שם); קטלוהו. ודאין, מורח

 דמורח ׳והריחו', מאי אמי. רגא
 ויודע ושופט באדם שמריח ודאין,

 למראה ׳לא שנאמר החייב, מי
 אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו

 בצדק 'ושפט הכי ואפילו יוכיח',
 נוויגא. גר הרחה. ע״י כגון דליס',

 המהרש״א וניאר היה. הורדוס ממלכי

 הריח נחוש וז״ל: הדיש, ענין (שס)
 טעוח בו דאין האמח, מי עס ידין
שזכר, והשמיעה הראייה בחוש כמו

:רבה '״אמר וז״פ ם ״ כ ש א. ר פ  סוחר טיי
 עפרא האי והפכינן. ישמעאל.

 יהיה אס לנסותו עפרא, בהאי
כך. כל בקי

 זימנא חנה, כר כר
 קאזלינן הוי חדא

 ואתלויז במדברא,
 עפרא שקיל דהוי טייעא, ההוא בהדן

 לדוכתא אורהא הא ואמר, ליה, ומורח
 אמרינן פלן. לדובהא אורחא והא פלן,
 לן, ואמר ממיא. מרחקינן כמה ליה,
 לן, אמר ליה, יהבינן עפרא. לי הבו

 אמר ליה, ויהבינן תנינין פרפי. המניא
 ליה, אפבית פרפי, תלתא דמרחקינן לן,

ליה: יבלת ולא

 ההוא בהדן אתלווין חדא זימנא
 צדיק בחינת זה ישמעאל, םוחר טייעא,

כמשיח. התפילות כל כלול שהוא הדור,

ת. כל כלול הוא ומשיח התפילו
 שנוכה (או״ש כליקו״ה וכשב

 מכל שכלול משיח, בחינח וזה ו): ו,
 חפילוח כל מעלה והוא החפילוח

 ע״י זה וכל לו, השייך לשער ישראל
משיח על כי אמח, בבחינח שהוא

וכו״, ואמחך אורך ׳שלח נאמר
שהוא שס על משיח, שס ועיקר
שהוא קודש, משחה בשמן משוח

 האמח. אור בחינח
מורח משיח יהיה זה ובשביל

 כליקו״מ ואישא והאין.

 בחינח הס הצדיקים כי ז): ל, (ליקו״מ
 החפילוח כל באין שאליו משיח,

 מש) (ישעיה בבחינח להעלוחן,

 החהילוח שכל לך', אחטס ׳וחהלחי
 בחינח שהוא משיח לבחינח באין

 אפינו ׳רוח ד) (איכה בחינח חוטם,
 ׳מורח הוא משיח כי ה״. משיח

 ׳והריחו יא) (ישעיה בבחינח ודאין׳,
 שהן בחפילוח, היינו ה״, ביראח
 היא ה' ׳יראח לא) (משלי בחינח

 ומרגיש מורח הוא כי חחהלל׳.
 כל אח מהם, שמקבל בהחפילוח

שהוא. מה כפי ואחד אחד
ת כי תפלו  ואישא חוטם. בחיי הם ה

זינו כלי עיקר א): (כ, נליקו״מ
 שהוא החפילה, הוא משיח של

 וכל חיוחו. עיקר ומשם לך', אחטס 'וחהלחי כמ״ש חוטם, בחינח
 ׳והריחו כמ״ש משם, הכל שיכבוש הכנישוח וכל שיעשה מלחמחו

 כמ״ש זינו, כלי עיקר וזה חוטם. בחינם זה וכו״, ה׳ ביראח
 בקשחי לא ׳כי וכמ״ש ובקשה, חפילה ופירש״י ובקשחי׳, ׳בחרבי

לך׳. אחטס ׳חהלחי בחינח הללנו׳ באלקיס וכו׳ אבטח

 רוחני הוא הריח חוש ני והוא
מו הנשמה, מחלק  יה חהלל הנשמה ׳כל מג) (כרכוש שאמרו נ

 שאר אבל הריח׳, זה ממנו, נהניח שהנשמה דבר 'איזהו הללויה',
 כשורש כזה כיאר ועוד וק״ל. בהס, מצוי והטעוח גופניים יומר חושים

 שמקום לפי ודאין, מורח דוד דבן רבא דקאמר היינו שיים(שס):
 ימיב, ׳היכא צש) (סנהדרין בפירקין כדאמר הוא, עדן בגן מנוחמו

ישראל של זכויומיהן ריח מן נהנה הוא ושמה דרומי', אפימחא
שעיהמדנחיב לקמן נדיליף פשעיהן, על ייסורין וסובל אנג) (י הו שס)וכחיב מפ^ענו', מחלל 'ו  זנה שנשמחו וניוון נושא', הוא חלןנו ׳אכן (

 לרעהו, איש נין וישפוט עלמא בהאי שיבוא אחר גס לכך המצווח, מן הבא רוחני ועונש שנר עלמא בההוא שמקבל עד כך כל וטהורה
 דנחיב ריח, דאיקרי משיחא ל״מלכא ע״א); עט כז״ש(שה״ש, ומצינו יסריח. והחייב יריח שהזכאי בהן, שיריח הריח ע״י לרשע צדיק בין יבחין

 ב^מיס׳. ׳כריח דכחיב עילאין, בוסמין מאינון ריח דאיהו משיחא, מלכא אמקרי ודא קדישא, דברים ברזא ונהיר (...)ה״, ביראח ׳והריחו
ם ותהלתי ט ח  מדבר זה מקרא הפשט וע״ד שוטס. כשי' היא השפילה, שהיא שהשהילה לאלשר, המוכאיס הזהר כדכרי זה פס' דורש רכינו לך. א

הכרימף: לבלחי לך אחנוס ותהלמי אפי אאריך :ומי’ למען ט): כישעיה(מש, כדכשיכ לישראל, אפו המאריך השי״ש של וכשכשו כשהילשו
 ואישא עליך. ומקצוף נחירי עשן מצאם חוטמי אסמוס חוטם, לשון לך', 'אחטס אשר ׳חהלחי', היא וזאח לך. אסטם וסהלסי ופירש״י(שס):

 אני החוטם לבעל ממפלל, אני החוטם לבעל אמר, צלוחיה, לצלאה בעי סבא המנונא רב הוה נד חאנא,“ל ע״כ): קל אד״ר(נשא, כזהר
 השוטס כעלי נקראיס הקדושים הצדיקים שגס ז) (שער אורה כשערי ומצינו אמרו. יומין עחיק קרא האי לך', אחטס ׳וחהלחי דכחיב והיינו מחחנן,

 קדושמם בנוח האף להאריך נוח בהם שהיה אנשים מהם היו והמלמוד, המשנה חכמי הקדושים החכמים ני דע, וז״ל: שפילשס, כש ע״ש
 מאריך היה ומפילמו קדושמו ובכוח ליבנה, שגלה גמליאל רבן כמו צרוח, כמה מהם ומונעים בדורם ישראל על מגינים והיו וחפילחס,

 ׳בעל נקרא גמליאל רבן היה ולפיכך הגזור, הדין כפי ישראל אח ולהזיק שליחוחן לגמור יכולין המשחים מחנוח היו ולא למעלה, האף
ןהחוטם׳ י י ע הכריחך׳. לבלחי לך אחטס וחהלחי אפי אאריך שמי ׳למען שנאמר בסוד כט), שעניש (

ערכים
וכינויים

שילה
 שווין ו׳משה׳ ישילהי

 דוד בן משיח כי בגימ/
 מצינו וגם ׳שילה/ נקרא

 משה, סוד הוא שמשיח
 עצמו, משה הוא ומב״ד

 ממצרים', צאתך ׳כימי בסוד
 לנשמה נשמה שהיא רק

 ׳ישכיל אז נאמר לכן שלו,
 מאד, וגבה ונשא ירום עבדי
 ויעקב ויצחק מאברהם יותר

 שלא מה יתקן ואז ומשה,
 (ליקוטי משה בגלגול נשלם

ויחי). פ׳ תורה

 כי לו. שי ׳שילה׳ פירוש
 מושלים היו המלכים שאר

 חזקה, וביד בכח בנ״א על
 כך, אינו המשיח מלך אבל
 ביד מלכותו יהיה שלא
 שי הכל רק ובכח, חזקה
 נמשכים יהיו והכל אליו,

 תחת עצמם אליו,ויכניעו
 נקרא ולפיכך המשיח, מלך

 כך ומפני לו, שי ׳שילה׳,
 הכל כי בעולם, השלום יהיה
שותרשותו תחת  המהר״ל (דר

הגדול). לשבת דרוש

 שילא רבי דבי אמרי’
 זה ■עזם כי שמו', שילה כי

 הוא שהכל מפני למשיח
 שלו, יהיו האומות וכל שלו

 שילה, בשם נקרא ולפיכך
 הכל כי יעקב, מידת וזהו

 שלו, והכל יעקב אל מצטרף
 (חידושימאוד עמוק זה ודבר

סנהדרין). אגדות

 משה׳, זה ׳שילה אמרו
 ׳מ׳קום זה בכתוב רמוז וזה

 ר״ת ה׳ולכים׳ ש׳הנחלים
 ללכת׳ שבים הם ׳שם משה,
 ש׳ם ר״ת שילה, על רומז

 ה׳נחלים ל׳לכת י׳שיבו
אלקים). (קה״י,

ריח(מורח)
בטהרה תלוי הריח עיקר
ו). ב, (ליקו״ם

 בהמוח, חושים חמישה יש
 ריח, שמיעה, ראייה, עזהם,
 נמשכין וכולם מישוש, טעם,

 נמשכין מהמוח כי מהמוח,
 החושים אלו לכל גידין

יד). ה, ח״ב (ליקו״ם

 היא הנשמה יניקת עיקר
א). ח, ח״ב (ליקו״םמהריח

 עיקר הוא הברית פגם
 שמירת היפך הסירחון,

 ריח בחי׳ שהוא הברית
ג). א, סוכה (ליקו״ה

 המוריה, הר נקרא ביהמייק
 (ליקו״ה הטוב הריח ע״ש

יב). ד, חוה״ם

 טוביה בר זוטרא רב אמר
 על שמברכין מניין רב, אמר

 הנשמה ׳כל שנאמר הריח,
 דבר איזהו יה׳, תהלל

 ואין ממנו נהנית שהנשמה
 אומר הווי ממנו, נהנה הגוף

מג:). (ברכותהריח זה

הנחל• יליחוט
ר0 ח ל ו א ע מ ש ח י ק. בחיי ז  מובא: מ) (שיעורים, נועם דרכי ובספר צדי

מה בתוך להיכנס עצמו את מלביש הצדיק כי דייקא, ישמעאל
 ומדבר ומסתדר, ומבלבל שמסבב נוגה כקליפת ממש האדם על שעובר

המכוון. אל יבוא דייקא שמזה כדי כאלו, בלבושים איתו

 ריקנין של טוב מעשה
 הוא הריח כי ריח, נקרא

הדין, למידת מיוחס
 יצרם כופים שהם והריקנין

 זה מתייחס גדול בכח
 עושים שהרי הדין, למידת

(חידושי יצרם עם מלחמה

 המעיין. מן נמשכות והברכות אחד אל אחד קרבין המאורות היו הקרבן בריח כי זה, וסוד הריח׳, על אלא מתקיים העולם אץ’ ט). הקדושה שער חכמה (ראשיתורחימו דחילו ע״י הוא לחוטמא, שיעלה דבר וכל התפילה ריח תיקץ סנהדרין). אגדות
 הוא המריח החוטם שדווקא הנשמה׳, ׳כל וז״ש הריח׳. זה בו, נהנית שהנשמה דבר ׳איזהו תהלל', הנשמה ׳כל בפסוק רז״ל אמרו לכן הנשמה, נכנסה האף שדרך להיות המילה). סוד יעקב, (תולעתרוח נחת מלשון ניחוח, ואח״כ ריח סוד וזה

 על (רמ״זבחוטם שלם מתגלה ששורשו ס״ג, שם מאיר ששם רי״ח, העולה ׳בריאה׳ עד בעלותן ניחוח ריח שמעלות הנשמות, פעולת היא וזו בכוונתו, כנזכר הגבורות ביסוס הוא הריח שסוד ידוע וגם כולה. הנשמה כל נמצאה שבו האיבר

 פשוטות, י״ב ששורשן הנפש כוחות מי״ב הוא ריח אבר). (קה״י, בינה בחי׳ הוא ריח סוד שרה). חיי פ׳ ושמש (מאורק״ש קראו שלא בתנאים הריח בחוש שהכיר סבא, המנונא רב של בנו ינוקא האי גבי בזוה״ק נזצינו בראשית). הזהר
 ונפשיי רוח כולו יהיה רק כלל, החומריים וכוחות החושים עם ישמש ולא הגשמיים, כוחותיו מעליו שיתפשטו רוחני, להיות ישוב ה׳ יראת י”ע ריח). (קה״י,סופו ועד העולם מסוף ריחו יצא פוטיפר מאשת כשנמלט ליוסף, ניתן והריח

ם ג). יא, ישעיה (מלבי״םומלאכיות רוחניות מעניין רוח, משורש ’ריח’ה ג). יא, ישעיה (מלבי״ם ט  תרין לחוטמא אית’ י). כ, (ליקו״מה״ ביראת ׳והריחו בחי׳ חוטם, בחי׳ תתהלל', היא ה׳ ׳יראת בחי׳ תפילה, בחי׳ היא יראה חו
 ווא״ו, יודי״ן שתי בדמות הוא חוטם חוטם). כג, (פרד״ררחמים ג״כ יש ובשמאלי דין ג״כ יש ובימיני ורחמים, מדין א׳ כל כלולים שהם ורחמי, דינא כלילן כנודע, הריח נשאב בהם אשר החוטם נקבי שני פי׳ ורחמי׳. מדינא כלילן נוקבין,

 בעל קכב:). משפטים הזהר על רצון כד(שעת סעיף יז סי׳ אה״ע בשו״ע כמובא החוטם׳ עם פרצוף על אלא מעידין ו׳אין מתבקש׳, החוטם ׳בעל כמ״ש החוטם, הוא הפנים הידור עיקר יח). ישראל בית אדם, תולדות (של״הכ״ו העולה הוי״ה שם נגד
בינה. בחי׳ הוא החוטם ע״כ בינה, בחי׳ שהוא ס״ג גימט׳ ש׳חוטם׳ ל”י חוטם). (קה״י,תפארת בחי׳ הוא החוטם של האמצעי וקו וגבורה, גדולה בחי׳ גם ומלכות, בינה בחי׳ הן נוקבין תרין רבות, ספירות בה יש וחוטם חכמה, הוא החוטם

אור). (קה״י,בבריאה מקננא ובינה בריאה, בגימט׳ ריח בינה. בחי׳ הוא ריח וכן בינה בחי׳ הן בשמים כי בחוטם, הריח וע״כ



ערכים
וכינויים

 ישמעאל סוחר
טייעא /

 וזה ׳טעייא/ השכל קרא
 על החוקר הוא השכל כי

 בעולם ומשוטט הדברים
 בדברים ואף ולרחבו, לארכו

 ועומד חוקר הוא הנבדלים
 הטעייא, עניין וזהו עליהם,

 םוחר הוא הטעייא כי
 םוחר שהוא ישמעאל,

 לארכה הארז כל ומםבב
 הםחורה, וקונה ולרחבה

 הםוחר שקונה מה ונקרא
 הוא השכלי כך ׳לקח׳,
 קניין והם המושכלות שקונה

 החכמה על נאמר ולכך שלו,
 נתתי טוב לקח ׳כי ח (משלי
 תעזבו׳ אל תורתי לכם,

יח). ישראל (תפארת

 בעל םוחר הוא הטייעא
 העולם בעםקי ומתן משא

מא). השם (גבורות

 מםבב הוא ישמעאל סוחר
 ומתן למשא מקום בכל
 אליו, הדברים לקנות שלו
 המשיג, הכח נקרא וכן
 ומתן משא בעל שהוא לפי

 שיקנה עד חכמה, בדברי
 אליו בחוז שהם הדברים

ב״ב). אגדות (חידושי

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלהב

ך ת נ ו מ א  לומר דרוצה לפרש, יש );0 נפל״ח וגיאר סכיכותיד ו
ר ני משיג, השכל שאין נמה הוא אמונה כי דנ  נ

 ולנר כשכלו, גס שמנין מאסר אמונה, צריך אין משיג השכל שגס
 כך קצוות, לו שאין עגול לנר נסינס כמו הוא משיג השכל שאין
 נסינה מאיזה קצווס לו אין זה עניין

ר כמו זה כעניין לכנוס להמחיל  נלנ
 נו לכנוס מתחיל שהשכל שכלי

 על לעיון מעיון ונכנס עיון, מאיזה
 נמה אנל שכלי, הלנר השגת שגומר

 ע״י רק אינו משיג השכל שאין
 גס כנ״ל, עיגול ננחינת הוא אמונה

 נתינת היא זאת השגה נתינת כי
 ומקיפין אחר, נמקוס כמוכן מקיפין

 נמוצן עיגוליס, נתינת נן גס הס
 כחנוכה שמשתקין 'מה כמאמר

 מ). (שיהר״ן נלרייליל׳

ב ר ח ת זה ו נ חי  וכתג תפלה. כ
 הראייה כרכות (או״ת נליקו״ה

 לו יש הלינור כי יד): ה, נ״פ ושאר
 את להפוך מאול מאול גלול נוח

 נצחון עיקר ני לטונ. מרע האלס
 שהוא הלינור, ע״י הוא המלחמה

 שאמרו כמו נפה׳ אלא כוחינו ׳אין כי ישראל, של זיין הכלי עיקר
 הצליקי כל נתינת שהוא משיח, של זיין הכלי עיקר וזה רז״ל,

ישראל. כל וכלוליס תלוייס שנהס אמת
ת. כל כלול שהוא י”ע להריה הזה כה לו יש כי  ואימא התפילו

 נל ני משיח. התנוצצות נתינת וזה יג): א, (פ״נ נליקו״ת
 הלנר זה נשכיל וריח, טעס כמראה מזה זה נחלקיס הלנריס
 מ׳עס מ׳ראה תינות ראשי ממר, נשס נקרא הצמחיס נל המגלל

 מהריח, אלא נהנית הנשמה אין כי הריח, הוא ועיקר ר׳יח.
 הגוף, ולא ממנו נהנית שהנשמה לנר ׳איזהו רז״ל שאמרו כמו
 כנתינת מהנשמה, היא המפילה ועיקר הריח׳. זה אומר הווי
 משיח כי התפילות, נל מקנל ומשיח יה'. מהלל הנשמה 'נל

 נל שמקנל ה״, משיח אפינו 'רוח כנתינת חומס, נתינת הוא
 שהיא התפילה יניקת ני התפילות, נתינת שהס הריחות

 לו', אחטס ׳ומהלמי נתינת וזה כנ״ל. מהריח היא מהנשמה,
 יונק הוא כי משיח, נקרא זה ונשכיל כנ״ל. מוטס נתינת
 המפילה נמוך שנאיס הריחות כל להיינו השלה, משיח ומקנל
 מקנל ומשיח וכו״, אחטס ׳ומהלמי נתינת מוטס, נתינת שהיא

כנ״ל. ה" משיח אפינו 'רוח כנתינת אומס,

 כמו ישמעאל, סוחר בחינת זה ותפילות
 עניך, אל ה׳ שמע כי טס (כראשית שכתוב

 סביב כי סוחר, הה צלותיך. ה׳ קבל ותתומו,
 כמ״ש אמונה, בחינת וזה סחור. תרגומו

 ואתלוון סביבותיך. ואמונתך פט) (פהליס
 עצמנו את שקשרנו טייעא, ההוא בהדן

 משיח, בחינת שהוא הדור, צדיק עם
 ומורח, עפרא ושקיל התפלה. כלליות
 לדוכתא הא פלן, לדוכתא הא ואמר
 כמ״ש תפלה, בחינת זה עפרא, פלן.
 בחינת זה וחרב חרבו. כעפר יתן מא) (ישעיה

 כי ומורח, ובקשתי. בחרבי כמ״ש תפלה,
 כלול שהוא ידי על להריח, הזה כת לו יש
לך. אחטם ותהלתי וכתיב התפילות, כל

י ך אל הי שמע כ כאחת. הכלולות בחינות ב׳ זה ישמעאל׳ ׳סוחר עני

 הדור צדיק היינו תפילה, בחי׳ זה ו׳ישמעאל׳ אמונה, בחי׳ זה ׳סוחר׳
 יא) (מז, בבראשית כתיב ישמעאל, עניין מבאר ועתה התפילות. מכל שכלול
 ה' מלאןז לה ויאמר אמנו: שרה מפני ישמעאל עם הגר בריחת לאחר

 ■:!מו ורןראת פן וילדמ הרה הנןו
עניןו: אל ה׳ שמע כי ישמעאל

 לה ואמר“ (שם): אונקלוס ותרגם
 ותלדין מעדיא את הא דה/ מלאכא

 ארי ישמעאל, שמיה ותקרין כר,
(שם): הרמב״ן וכתב צלותיך. ה' קכיל

 ותזכור כן, תקראנו שהיא לה אמר
 ואכרהס עונייה. אל אלקיס שמע כי

 אל שישמע כן, שמו קרא מעצמו
נאה, רמז מצינו הדברים ובקשרי ויעננו.

 הרואה ע״ב): (נו בברכות דאיתא
נשמעת. תפילתו כתלוס, ישמעאל
ג י ג מו ס  כדתרגם סחור. תרגו

 רבים במקומות אונקלוס
 והגפלת יב): (יע, בשמות כגון במקרא,

 אונקלוס ותרגם וגו׳. ^כיפ העם את

שתור. שתור עמא ית ותתחס (שם):
 זר עליו ועשית יא): (כה, בשמות וכן

 שתור. שתור דדהב זיר עלוהי ותעפד (שם): ותרגומו כיפ.5 זהב
 שם על ושתורה, שותריס לשון כל לד): מב, רש״י(בראשית ביאר וכן

פרקממיא. אתר ושופפיס שמתזריס
ך ת נ ו מ א  בשחק מי כי ז־מ): (פט, בתהלים כדכתיב סביבותיו. ו

 בשוד נערץ אל אלים: בבני לה׳ ידמה לה׳ !ערןו
 חשין כמוף מי צבאות אלקי ה׳ כןביביו: כל על ונורא רבה קדשים

 אל הוא כי נעיז. אל (שם): המצו״ד ופירש כןביבותיף: ואמונתף יה
 על מעלה. מלאכי הס וגדולה, רבה קדושים עדת בחבורת אמיץ

 ה׳ אתה יה. ססין כבודו. כשא המשבביס המלאכים הס שפיניו. כל
 תתפרד ולא שביבותיך מעולם היא האמונה ואמונסך. מאוד. החזק
 הנהגת שגס סכעומיו. ואמונשו (שם): המלבי״ם ביאר ועוד ממך.

 אתה כי שביבותיך, כן גס היא האמונה על המיושדת המבע
 היא שאמונה רבינו שביאר א׳ אות לעיל ועי׳ בס. ופועל בקרבם שוכן

 כללי (מח״י ו׳ כלל ע״פ לומר ייתכן המאמר ובקשרי תפילה. בחינת

 (עיל יתהלכון׳ רשעים ד׳סביב זלע״ז הוא סביבותיך׳ ׳אמונתך שעניין העיון)
תן בתפילתו. האדם את המונע ג׳), אות ר י עפ  כדכתיב חרבו. כ

 לפניו יתן לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר מי ב): (מא, בישעיה
המצו״ד ופי׳ קשתו: נלף כקש חרבו כעפר יתן !רד ומלכים גו!ס

ל א ע מ ש ע כי כמייש י מ ק ומובא עניך. אל הי ש  (תמוז הנחל מבועי צקו
 המאמר בסוף לקמן המבואר על לכאורה להתפלא יש תשל״מ):

 ותרגומו עניך׳ אל ה׳ שמע ׳כי כמ״ש התפילה, בחי׳ הוא ישמעאל ׳כי
 שהאדם התפילה שעצם לומר רבינו כוונת דהרי צלותיך״, ית ה׳ קביל ׳ארי

 שהוא כביכול השי״ת על הוא הרמז והרי ישמעאל, בשם נקראת מתפלל
 מוהרנ״ת דברי ע״פ מתבאר כ״ז אך התפילה. עצם על ולא התפילה, שומע

 ׳עיקר וז״ל הכהנים׳, אל ׳אמר ב׳ תורה על המיוסד ג) ד, נחלות (חו״מ ז״ל
 כ״פ כמ״ש תפילה, בחי׳ אמונה כי האמונה, ע״י הוא התפילה שלימות

 שאנו זה במאמר המבואר (הוא בצלו׳ ׳פרי^ן ותרגומו אמונה׳, ידיו ׳ויהי
 אין זה ובלא הבחינות, בכל שלימה להיות צריך והאמונה בו), עושקים

שלימה אמונה לו שיהיה שצריך שכמו היינו וכו׳. שלימות להתפילה

המתרגם

 ה', מלאך לה ואמר “
 ותלדי הרה את הרי
 שמו את ותקראי בן,

 שקיבל מפני ישמעאל,
תפלתך. את ה'

עפר
 אש, יםודות, הארבעה

 כנגד הם עפר, מים, רוח,
 אצילות, עולמות, ארבעה
 שהם עשייה, יצירה, בריאה,

 השם, אותיות ארבע בחי׳
 מוחין השלושה בחי׳ שהם

 מלכות בחי׳ שהיא ואמונה
יב). ה, שחיטה (ליקו״ה

 הראשית הוא העפר
 כי הדברים, כל של והתכלית

 שב והכל העפר מן היה ׳הכל
 כל בהעפר ושם העפר׳, אל

 הבדל, בלי באחדות הדברים
 שום אין בעצמו בהעפר כי

 דמות לו יש העפר כי שינוי,
 זה במקום אחד וטעם אחת

 צומחים ואעפ״ב זה, ובמקום
 בלי משונים דברים ממנו

 בהמה סימני (ליקו״ה שיעור

כג). ד, טהורה וחיה

 בחי׳ הוא שהעפר מהמת
 שם ע״כ ושיפלות, ענוה
 יותר, ית׳ חיותו נעלם
 של המושך הכח שם וע״ב

 חזקת (ליקו״ה הדברים כל

ז). ד, מטלטלין

 (תיקו״זדכולהו מאנא עפר

קלב.). ע,

 עפרורית מלשון עפר
 ונפלו שנתגשמו וגשמיות,

 פ׳ ושמש (מאור האמונה מכל

תולדות).

 ועפר, אפר שבין ההבדל
 הדינים היות בזמן כי

 נקרא בבינה או במלכות
 והבינה המלכות שכן ׳עפר׳,
 נקרא ואז ע׳ םוד הן שניהם

 אל באין כשהן אבל עפר,
 נקרא א׳ םוד שהוא החכמה

אפר). (קה״י,׳אפר׳

עפר נקרא נוגה קליפות
עפר). (קה״י,

(שם). עפר נקרא מלכות

 ׳עפר׳, נקראים הצדיקים
כעפר(שם). בעיניהם שהם

ת יז). ה, במדבר (מלבי״םוהדק הנשחק הוא עפר יג). יז, ויקרא (מלבי״םהגרגרים למנות ואפשר הנפרד דבר כ״א עפר, נקרא לא ש  כמו קשת, ונקרא אדנ״י, שם הוא שהדיבור תפתח׳, שפתי ׳אדני כמ״ש השכינה, היא התפילה אותיות ק
 ׳חגור כמ״ש וכו׳, חרב בלשון נקרא וכן הברית, קשת בחי׳ קשת, נקרא הברית שמירת מב). עז:)(ליקו״מ (כתובותוכו״ בימיך קשת ׳הנראה לריב״ל רשב״י שאמר כמו קשת, בחי׳ הוא הצדיק מב). (ליקו״מתפילה לשון ובקשתי׳ ׳בחרבי שפירש״י

 שאמרו מה בבחי׳ כידוע, וחיצים קשת נקרא ברית כי לנפשו, ממש חץ זורק הוא הברית, פגם ובפרט עושה שהוא ופגם עוון כל על ואדם, אדם כל לד). ד, אומנין (ליקו״ה יצרו. את הכובש גיבור להיות המלחמה עיקר שם כי גבור׳, ירך על חרבך
 ממידת שהוא בעבור קושי, לשון קשת, נקרא הוא הזה הקשת יג). ט, בראשית בחיי (רבינושבו היתר מקשה כשאדם אלא חיצים מורה שאינו לפי קשת ונקרא מלחמה, כלי הוא הקשת י). ג, ואישות פו״ר (ליקו״הוכו״ כחז יורה שאינו זרע ׳כל רז״ל
 אותו שמושך מה כל הקשת, ע״ז). אגדות (חידושיזה תחת הם זיין כלי שאר וכל בחזקה, ומורה יותר במהירות הולך שהחז קשת, שנקרא כשמו מהכל, וקשה הכל על גדולה היותר המלחמה היא קשת ע״י המלהמה ר״ה). אגדות (חידושיהדין

בהר). פ׳ ישראל (ישמח׳קשת׳ הייחודים נקרא ולכן מעלה, למעלה עולה ותפילתם ויותר יותר ורמים גבוהים ייחודים מייחדים יותר, בשיפלות שהם מה כל הצדיקים וכמו״ב יותר, ברום למעלה החץ כן אחרי ירוץ אזי לארז, למטה

בה׳ להאמין קורא היה מקום שבכל אע״ה, באברהם מדבר זה שפסוק (שם)
 לרגלו. יקראהו צדק מולדתו. ארץ באלילי ולמאוס משס ללכת העירו מי במזרת, שהיה אברהם ממזרס. העיר מי וז״ל: ותפלה), אמונה (בחי׳
 ממזרה. העיר מי המשיח: מלך מעלת גבי ביארו והמלבי״ס(שם) בה׳. ולהאמין האלילים לעזוב הצדק את קורא היה רגלו כף מדרך מקום בכל

 ברגל, הנידש כעפר תרבו לפני דומים יהיו תרבו, לפני כעפר גויים לפניו ייתן הצדק כי הנובע, בדרך שלא כן גס יהיה הניצות איכות
י מאול• בקל ינצתס כי נידף, כקש קשתו לפני דומים יהיו המלכים קשתו, לפני נידף כקש מלכים ייתן ב ל ח עיין ובקשתי. ג

אחיך׳. על אחד שכ״ס לך נחתי ׳ואני ד״ה ב׳ אות סוף במקו״ח לעיל

‘הנחל יליקוט
 הטבע לשנות ובידו ומשגיח, מושל ומנהיג הכל בורא שהוא בהשי״ת

 שלימה באמונה להאמין בעצמו, אמונה לו שיהיה צריך כמ״כ וכו׳, כרצונו
 מישראל אחד כל של ודיבור דיבור כל ומקשיב ומאזין שומע שהשי״ח

 ועי״ש וכו״. פה כל חפילח שומע יח׳ הוא כי שבגרועים, מהגרוע אפילו
 ומקבל שומע שהשי״ח בחפילחו באמח פועל כן בזה, שמאמין מה שכפי

 אין הזאח, האמונה בהעדר ח״ו ולהיפך שצריך, מה לו ומשפיע חפילחו
 החפילה שנקראח מה שפיר ומבואר ח״ו. ולהחקבל לעלוח בחפילחו כוח

 שלימות עיקר כי החפילה, ושומע מאזין שהשי״ח שם על ׳ישמעאל׳ בשם
 עולה שהיא בחפילחו מאמין שהמחפלל מה כפי בזה, חלוי החפילה

 עלייחה ע״ש מכונה החפילה עניין כל ולכן יח׳, אצלו ומחקבלח
ומחקבלח. עולה באמח היא בעצמו ועי״ז והחקבלוחה,

תפליה ואני

”, י  הלא עיניך י
 ברחמיך זכני לאמונה״.
ה מונ א שה ל  הקדו

ת מו ל ש ת ב מ א  ב
 ״כל הטוב. כךצונך
 שקר אמונה, מצותיך
 שמע יי עזרני. ךךפוני

 אל האזינה תפלתי,
 ענני באמונתך תחנוני,

 מקרא ויקים בצךקתך״.
 שמים ״ויודו שכתוב

 אמונתך אף יי, פלאך
 ונאמר קדושים״. בקהל

 עמו וחסהי ״ואמונתי
 קךנו״. תרום ובשמי
 אשמר ״לעולם ונאמר

 נאמנת ובןיתי חסהי לו
 אפיר לא וחסהי לו,

 אשקר ולא מעמו
 יי חםדי באמונתי.

 לדור אשיךה עולם
 אמונתך אוךיע ודור
 עולם אמךתי כי בפי.
 תכין שמים יבנה חסד

 אלתי יי בהם. אמונתך
 חסין כמוך מי צבאות

 סביבותיך״. ןה.ואמונתך
 מקרא לנו וקים

 לי ״וארשתיך שכתוב
 לי ואךשתיך לעולם,

 בחסד ובמשפט בצדק
 וארשתיך וברחמים,

 את ךידעת באמונה, לי
 אלתי יי, תעזבני אל יי.

 חושה ממני, תךחק אל
 תשועתי. אדני לעזךתי

 אמן לעולם יי ברוך
תואמן״ קו״ לי עג). (



המתרגם

 ישראל כנשת קומי
ת כנ שו ה, ה ת לו ג  ב

 בלילה, במשנה ועשקי
 שוכנת ה' שכינת שהיי

 התורה. ובדיבורי כנגדןו,
 תשפכי הצינור כשפיכת

 כמיש ליבך עקמומית את
 ותתפללי בתשובה, ותתזרי
 פני כנגד הכנשת בבית

 לפניו ידייך את שאי ה',
 נערייך נפש על בתפלה,

 בראש ברעב המתייבשיש
ומדינה. פלך כל

הכא נוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
ת נ י ח ב  קשה הפשומ פירוש וע״פ וכו". ממיא מרחקינן ׳נמה חנה נר נר רנה מאמר ע״פ נניאה״ל(ט): וגיאר כמים. לכך שפכי מ

שפני ומה פפילוח הג' עניין מה להנין,  עניין שהוא חצוח, מפילח הוא לנך׳ נמים ׳שפני עניין אך ונו". נמים עניין'
נ שיש הרל, הגמרא ז״ל רנינו שפירש מה מחורץ זה ולפי שערים. הפסק ונלי מחיצוח נלי ממש ה׳׳ פני ׳ננח שהוא לגמרי, אחר ״  י

ני הימנ, מיושנ הנ׳׳ל וע׳׳פ המפילה. נושחאוח י״ג ננגד שערים י׳׳ג להיוח וצריך שנטים, י״ג יש הלא יה, שנמי י׳׳נ נגד שערים
אלא שער נלא הוא אחת מפילה

 יודע שהיה פלן, לדוכתא הא ואמר
 השייך תפלה כל יודע והיה תפלות, שערי

 מרחקינן במה ליה ואמרינן לשבטו.
ליה, ויהבינן עפרא לי הבו ואמר ממיא,

 ויהבינן תנינין פרמי. המניא לן אמר
 ולא אפכית פרפי. תלתא לן אמר ליה,

 אנן במה ליה אמרינן היינו, ליה. יבלית
 שפכי ש (איכה מבחינת ממיא, ־> מרהקינן

 תמניא לן אמר ה׳. פני נוכח כמים לבך
 שהוא התורה, לימוד היינו בחינות,
תפלות. ושלשה תורה, חומשי חמשה

ם לכך שפבי ח כמי הי. פני נוכ
יח-יט); (ג, כאיכה כפיג

ח חומח ה' אל לנם צעק  ציון נ
 אל ולילה יומם דמעה ננחל הורידי

 עינך: נח מדם אל לך פוגת מחני
 אשמרוח לראש נ.לילה רני קומי
 שאי ה׳ פני ננח לנך נמים שפני
 העמופים עולאך נפש על נפןך אליו

 יונהן ופרגה חוצוח: נל נראש ןךענ

 דישראל ננישחא ®ייקומי (שה):
 נמשנה עשוקי נגלומא, דשריא
 שריא דה׳ שנינמא ארום נליליא,
 נשירו אורייתא. ונפמגמי לקנליך,

עקמומיח מיא היך שריא שפרפרא
״ב מוהרנ״ת: דפום ^ ע ב י

ח וצלאי נמיונמא, והדרי ליניך  נני
 נפשח על ידיך, נצלו לווחיה מולי ה', אפי קניל נל ננישמא
א דצחין עולמיך פנ  (גראשיפ הטורים הנעל וכפנ מחוזין. נל נריש ננ

לנך׳. נמים ׳שפני דנמינ למים, נמשלה המפילה ז): טז,

 זאת שמפילה ממש, ה׳ פני נונח
 לקום שצרינים חצוח, חפילח היא

 שחמקנל רצון עח שאז חצוח,
 ממש לה׳ עולה חפילמו ני מפילמו,

 נמ״ש המנדיל, משך שער נלי
 ממש. ה״ פני ננח לנך נמים ׳שפני

 כעניין (ט) נניאה״ל ופירץ הקשה ועוד
 העיון), כללי מפ״י הי״ז הכלל (ע״פ זה

 ננל הקדושה דרכו שנראה מה וז״ל:
 ונו', ומישמעי הרננ״ח מאמרי
 כל אח המעיין לפני מחילה להציע

 המאמר ונזה נה, הנרמזת ההשגה
 מדרכו לכאורה יצא מ׳ שנשימן

שהציע ההשגה נגוף כי הזאח,

תפלה ואני

א  ברחמיך עזרני יי, אנ
 להתפלל ת1לזכ הרבים
 באמת לב בכל לפניך

 שתהא שלמה, ובאמונה
 ונכונה זכה תפלתנו
 ובכונה כראוי ומסדרת

 שתהיה באמת. שלמה
תי שב ח ה מ שוך  ק

 שאזכה התפלה, בךבורי
 ברבורי היטב לבון

 לשפך ואזכה התפלה.
 יי פניך נוכח לבי כמים

תבתפלתי קו״ לי ח). (

ה כ ז נ  מקרא לק.ים ו
 עמכם ״קחו שכתוב
 יי״. אל ושובו רבךים

 רבורים לנו ותשלח
 לתוך וךצויים הגונים

 לעורר שנזכה עד פינו,
 באמת, לפניך לבבנו
 נוכח כמים לבנו ולשפך

 שכתוב כמו יי, פניך
 נוכח לבך, כמים ״שפכי

תיי״ פני קו״ לי ב). ח״ב, (

 כלל הזכיר לא המעיין לפני מחילה
נזה״ל: פירץ (שם) דגריו ונהמשך ונו". לנך כמים 'שפני מנחינח

ונו", ׳שפני מהנחינה מדנר הרננ׳׳ח מאמר ניאור קודם שגם
ליושף, שהורישה האמח, עצם יעקנ תפילת עיקר הוא זה לאשר

המונ, [חלקי נפיו׳ ציד ׳כי עשיו], [זה האמורי מיד והוציאה
 זה. ענין מתורץ גס שס ונו" נתינות 'תמניא ד״ה נגח״ג עוד ועי' נ׳-ג'). אות נמאמר (לעיל נפנים מהמונא כנ״ל הנ׳׳ל], שנהמפילה והנפשוח

א י נ מ ת ה חינו שח וכוי ב  חלון ונחי׳ טונ אנן נחי׳ הס ותפילה שתורה ט) ג, דייניס (חו״ת נליקו״ה וכתנ תפלות. ושלשח תורח חומשי חמ
 קריאח נחינח זה ני תכירו. כלא אחד ואין לזה זה צרינין ששניהן ומפילה, חורה נתינת וזה וז״ל: ג׳, נאות נמאמר לעיל הנזכרים

 האמת, עצם היא הקדושה המורה ני אמת', ׳מורח נתינת אמח, נחינח זה המורה ני מורה, נחינח הוא שמע קריאת ני ומפילה, שמע
 מפילה אנל לאמיתו. האמת עצם זהו כטלית, ציצית להטיל השי״ת שציוונו ציצית מצות למשל האמת. עצם הם התורה מצוות נל ני

 ממפללין שאנו מה דהיינו כתפילה, כלול שהכל ומקיימין עושין שאנו הענודה כלליות נתינת שזהו דלממא, אמערומא נתינת שהיא
 נכללת המפילה שתהיה דהיינו כשלימות, המפילה לתכלית זוכה אחד כל לאו כוודאי כי וגוונין, שינויים כמה יש נזה מהשי״ת, ומנקשין
סאלקיך׳ והוא מהלמך ׳היא ננחינת ימנרך, נאחדומו רי דנ  אחד וכל לזה, זוכין אין כוודאי עם ההמון אכל האמת, עצם נתינת שזהו י), (

 כנ׳׳ל, האור שמקנל חלון נתינת הוא האמת וזה האמת. אל עצמו להמשיך ומתחזק שממגנר האמת נקודת נחינת נפי לתפילה זונה
 נתינת שזהו הנ״ל, וחלון טונ אכן נתינת הם ומפילה שתורה נמצא, ננ׳׳ל. נו שיש האמת גודל כפי שיעור כלי גוונין כמה נזה שיש

 נר רנה מאמר על ז״ל רנינו שם שנמנ וזהו כמונא. ותושנע׳׳פ מושנ׳׳נ נתינת שהם כידוע, ותפילה תורה נתינת שהם ולננה, חמה
 שהם ומפילה, מורה נתינת שזהו שם וכמנ פרשי; ׳ממני לו השינ כשלימות, מתפילה היינו ממיא; מרחקינא ׳כמה ששאלו חנה נר

 (ראה לתפילה ששייך מורה מעניין כלל רנינו שם הזכיר לא מקודם כי תמוה, ולכאורה וכו׳. כיום מפילות ושלוש מורה חומשי חמישה
 נתינת מורה, נתינת הוא ואמת אמת, ע״י הוא המפילה תיקון כי היטנ, מנואר הנ״ל ע״פ אך ניאה״ל). שנהקדמת הכללים מח״י הי״ז נכלל

 עצם נתינת מורה, נתינת הוא שמע קריאת כי לתפילה. גאולה שמיכות נתינת ומפילה, שמע קריאת נתינת וזה כנ׳׳ל. אמת מורת
 מעוררין שאנו דהיינו דלממא, אמערומא שהוא מתפללין אנו ואח״כ האמת, עצם שהוא ו) (דנריס אחד' ה׳ אלקינו 'ה׳ נתינת האמת,
חלון נחינת הוא האמת וזה ואחד. אחד כל אצל שיש האמת כפי וזהו צרכינו, על ולנקש ימנרך לפניו להתפלל עצמינו ומכינים עצמינו

מכל כלולה נתינה שכל גדול, כלל הוא זה כי כנ״ל. שמע קריאת נחינת מורה, נתינת שהוא האמת מעצם האור לקנל שצריך כנ״ל,
 שנהמפילה מנואר הנ״ל שנמאמר אע״פ כן ועל ונתינה. נתינה נכל נתינות כמה ויש הנ׳׳ל), הכללים מח״י השמיני נכלל (ראה הנתינות

טונ אנן נתינת שהוא הדור צדיק כנגד חלון נתינת הוא עם ההמון של המפילה כלליות זה כל עם וחלון, טונ אנן נתינת יש כעצמה
וכנ״ל. טונ אנן נתינת חמה, נתינת שהיא המורה כנגד לכנה נתינת חלון, נתינת הוא המפילה כלליות וכן כנ״ל,

חנחל ילקוטחכמח מילואי
י כ פ  חייא, רני תנא ע״נ): פמיד(לנ נמס׳ ומציגו הי. פני נוכח כנזים לכך ש

 כלילה רני ׳קומי שנאמר כננדו, שכינה כלילה כתורה העוסק כל
 כלילה. ניני קומי ופייש״י(שם): ה״. פני נכח לכך כמיס שפכי אשמרוח לראש

אצלך. שרויה שכינה כלומר ה׳. פני נכס לכן נמים שפני כתורה. לעסוק

ערכים
וכינויים

מים
 ע״ה הרשב״י דעת לפי*

 הם אמנם בחסה הם המים
 הגבורה אל המתקרב בצד
יג). כג, (פרד׳׳רמים הוא

 שהוא החיה נגד הם המים
א). נ, (ע׳׳חלנשמה נשמה

 הולכים הם המים
 גבול מבלי תמיד ומתפשטים

 המים מניחין ולפיכך כלל,
 למקום והולכים גבוה מקום
 לו יש הגבוה שמקום נמוך,
 בשטח מוגבל שהוא גבול
 מקום מניחין והמים שלו,

 והולכים גבול לו שיש הגבוה
 יוגבל, שלא נמוך למקום

 שכלית שהיא התורה וכך
 מנחת לכך לה, גבול ואין

 רוח גם היינו הגבוה מקום
 הוא כך שכל עצמו שמגביל

 נמוך למקום והולכת גדול,
 ענוה, בעלי רוח שפלי הם

 ואין עצמם מגבילים שאין
 לכלום, עצמם מחשיבים

 מוגבל, דבר אינם הם כאילו
 התורה נמצאת כך ומפני
 נתיב א, עולם (נתיבות אצלם

ב). התורה

 ומפני פשוטים, הם המים
 המתראה הצורה פשיטותם

 אם להם חוצה עוברת בהם
 הצורה שיעכב דבר אין

א). האהבה, שער חכמה (ראשית

 כל שורש הם המים
 (מאור שבעולם האהבות

ויגש). פ׳ עיניים

 (קה׳׳י, המלאכים נקרא מים

מים).

מים(שם). נקרא משה

 גם מים. נקרא המלכות
 כולו שהוא מים, נקרא הכתר
(שם).חםד

ת תמניא נו הי נו ב ד היי מו ה לי ר תו ת. ושלשה וכוי ה  בספר ומובא תפלו
 אפשר זצ״ל): זילברמן אייזיק יצחק ר׳ הרה״ח בשס מ, (סימן יופי מכלל

חכמה/ בחינח הוא דהחיוח הידוע ע״פ לומר ה/ ׳החכמה כמ״ש ׳ מחי
 השפעח לקבל כלי היא והחפילה מקומוח, בכמה ז״ל רבינו בדברי כמובא

 אי מאוד, גדול השכל שאור ׳מחמח וז״ל א׳ בשימן וכמבואר החכמה,
 החכמה אח לקבל אפשר ידו שעל וצמצוס כלי בחינח והיא חפילה, בחינח היא שמלכוח וידוע וכו״, מלכוח בחינח וכו׳ ע״י אס כי אליו לזכוח אפשר
 להחפלל צריך זה ׳ובשביל המאמר בריש ז״ל רבינו שכחב וזה מקומוח). ובכמה שס כמבואר דבר, כל של החיוח היא הזאח (והחכמה ובמידה, בגבול

 והדעח החכמה שפע משס לקבל זוכה כן כמו המפילה, באוחיוח ודעחו מוחו שמכניש מה שכפי היינו כידוע, ׳כוונחו׳ פירושו ׳כוחו׳ כי כוחו/ בכל
 כשלומד רק להחפלל, אפשר אי ׳אך החבריס) (מכת״י ג׳ באוח לעיל בדבה״ק המבואר עניין כן גס שזהו ואפשר וכנ״ל. האוחיוח בפנימיוח שנשפע
 ולקבל המפילה באוחיוח וכוונחו ודעחו מוחו להכניש זוכה כן כמו החורה, ע״י ומוחו דעחו הכנח וכפי המורה, חכמח היא החכמה עיקר כי חורה/

 דחיבח עי״ש, מיעקב׳ כוכב ׳דרך מפילה לעניין ב׳ באוח לעיל ז״ל רבינו שהביא בהכחוב רמז דרך על לומר ואפשר מלמעלה. המוחין שפע עי״ז
ח/ בגימטריא עולה כוכ״ב מ  המובא לבך׳ כמיס ׳שפכי בפשוק נרמז וכן כנ״ל. החיוח שהוא והדעח המוח בעניין הוא החפילה חיקוני שעיקר ׳

 כפי היא המפילה שלימוח עיקר כי היינו ולעניינינו ל׳בך. כ׳מיס ש׳פכי ר״ח היא שכ״ל דחיבח אנ״ש אצל דידוע החפילה, שלימוח לעניין בדבה״ק
 ׳כמה ששאלו רבב״ח במאמר לקמן שמבואר וזה כנ״ל. והדעח המוח עיקר שהוא החורה לימוד להקדיס שזוכה מה כפי מלוי שזה כנ״ל, והשכל המוח

א/ מרחקינן מי  המוח בחינח כפי שהיא המפילה לשלימוח זוכין דאיך השאלה עיקר היחה הנ״ל דברינו וכפי לבך/ כמיס ׳שפכי מבחינח היינו מ
 המורה לימוד ע״י בא והשכל המוח עיקר כי היינו עי״ש, וכו״ החורה לימוד היינו במינוח, ׳ממניא והשיב לבך׳. כמיס ׳שפכי ר״ח שהיא והשכל
 כל של החיוח הוא השכל כי חיוח, מלשון ח׳ אוח על מרמז שהשכל א׳ בחורה כמבואר השכל, לעניין ג״כ לרמז אפשר במינוח׳ ׳ממניא ועניין כנ״ל.
 במינוח ממניא (שהס ומפילה חורה ע״י וחכמחו ושכלו מוחו בחינח שמכין מה כפי כי לחכימין/ חכמחא יהב ׳קוב״ה עניין והוא וכנ״ל, דבר

לבך׳. כמיס ׳שפכי בחינח ומוחין, חכמה שפע לקבל זוכה כן כמו כנ״ל), השכל הוא ח׳ שבחינח כמבואר



ערכים
וכינויים

חרב
 ׳חרב נקראת השכינה

 שהוא דיבור, בחי׳ והיא לה״,
פה לשון פיפיות׳, ׳חרב בחי׳

).1 לז, (ליקו״מ

 לגבורה ענף הוא הרב
כ). כח, דברים (רקאנאטי

 ר׳אשית ח׳כמה ר״ת הרבי’
 בינה מכאן, חכמה ב׳ינה,
 באמצע דעת ראשית מכאן,
חרב). כג, (פרד״ר

 ׳חרב׳, נקרא ההכנזה
 חרב כמו וחד חריף שהוא

כב). מח, בראשית אריה (גור

 ׳בצלותי תרגם אונקלום
 ה׳חרב׳ הוא פירש ובבעותי׳,
 הוא וה׳קשת׳ תפילה,

תחנונים(שם).

 של התפילה אונקלום קרא
 קורעת דהיא ׳חרב׳, הצדיק

 והתחינה ותחתונים, עליונים
 מתקשה שהוא מפני ׳קשת׳,
 ולפיכך בתפילתו, מאוד

 והולכת יותר היא התחינה
חז(שם). כמו

 מקומות, בג׳ רומזת הרב
 וא׳ במלכות, וא׳ בגבורה, א׳

בקליפות(שם).

 נקרא מילה של האיזנזל
 לך ׳עשה שנאמר חרב,

 את מל ושוב צרים חרבות
ז). ח, במדבר (ש״ךישראל׳ בני

 על (רמ״זחרב נקרא הלשון

ויקרא). הזהר

 באלב״ם, הוד גימ׳ הרב
 ועוד תפילה, הודיה לשון
 התפילה שורש כי י״ל

 עילאה מעומקא להמשיך
חרב). (קה״י,בינה

מלכות(שם). בחי׳ הוא הרב

 מוחין על רומז הרב
 דעת. בינה חכמה דגדלות

 אותיותיהן ול׳ מ״ה ם״ג ע״ב
׳חרב׳(שם). גימ׳

רמוהד׳ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל הכב קו ה מ מ כ ח

ותושיה עצה

ך  להגיע לראות צרי
תפלל למדריגה ה  ל

 עד בכוונה כך כל
 לפני כמים לבו שישפך

 משיח יבוא ועי״ז ה/
 אמן בימינו במהרה
ח). ט, ליקו״ט (קיצור

ה כייב שנתפלל ד בכוונ שפך ע  ודייק כמים. לפניו לבינו שנ

 הההנודדוה עניין על רנינו שרימז נראה שכאן ככיאה״ל(מ)
 הנחילה אודות על זצ״ל אדמו״ר דנרי שנודע מה הוא וז״ל: דייקא,
 שישפוך אחד, לכל זה על להזהיר רגיל שהיה המונ״ס, וכו״ ׳שפכי

 גס יחנרן פניו נוכח כמיס לכנו את
״נ המסודרות התפילות זולת  ני

 מכוון נוסח שכל אע״פ כי נוסחאות.
 כפי והספירות המידות ככוונת
 אכל כידוע, לו המיוחד השער
 כדרכי ישונכו אשר הקליפות כשיכת

 זה על נתרומס האלה, השעריס
 האדם שמנקש הנ״ל, הנתינה מעלת
 אז כי חדשה, נקשה עת ככל מלינו

 אשר השעריס כדרכי כלל תעלה לא
סוננו  והמסכיס המעכניס נהה י
 להדרכיס כלל וגנול הוף ואין הנ״ל,

 התחדשות כפי יתחדש אשר החדשיס
 השער לזה פעה, שככל הנקשות

 (ט, שם עוד ומונא לנד. אורי לה'
 להתנטל הוא התיקון עיקר ח); שער
 עד כמיס, הלנ כשפיכת יתנרך אליו

 שזה ז״ל, אדמו״ר נזה ניאר [כאשר נדנרו נפשו תצא שכמעט
 מהמשכיס תפילתו ותתעלה שתצא כאופן ההתנודדות], עיקר לנד

 נפשו משיה כן אס אלא נשמעת, אדה של תפילתו ׳אין כי הנ״ל,
 התנועות ככל העצה אמיתת אליו יוודע הפק כלי ואז נכפו׳,

 ההשגה את שגילה אחר ז״ל אדמו״ר החליט נאשר והדינוריס,
 חייו. ימי כל נשר איש להיות ינולין זאת עצה שע״י ואמר, הנ״ל

ך פ ש נ  צרכי ני ר״ל הנחל(ט): כמי וניאר כמים. לפניו לבינו ש
כרוחניות, והן נגשמיות הן מאוד, מרונין האדס

 גשמה שיחתו לפרש שנאיס עת וככל ולפרש, לנאר קצרה ודעתה
 כל נפה להוציא לינו את כמיס לשפוך יכוליס שאינה עד הפה,

נפתח אז אמת, לדינורי כשזוכין אכל ונפש. כגוף לו שחסר מה

 לימוד. לשון תנינין, ליה, ויהבינן תנינין
 כמה להריח, ליה יהבינן הלימוד, ואחר

 לן ואמר מים. של הבחינה מזאת מרחקינן
 תפלות. בחינות שלשה היינו פרסי, תלתא
 הגענו לא שעדיין זה, על סימן לנו והראה

 בכוונה כך כל שנתפלל זאת, למדריגה
 ראיה, והא כמים. לפניו לבינו שנשפך עד

 חרבו צור תשיב אף פט) כמ״ש(מהליס אפכית,
 הם התפלות כל כי במלחמה. הקמותו ולא

 התפלות היו ואם משיח, אצל חרב בחינת
 צור משיב היה לא בוודאי הנ״ל, בבחינה

 למדרגת הגענו לא שעדיין סימן, חה חרבו.
ה׳: פני נוכח כמים לבך שפכי

שיב אן? תו ולא חרגו צור ת מו  היו שאס רבינו ביאר במלחמה. הק

 את השי׳׳ת משיב היה לא בוודאי לבן כמיס ׳שפכי בבתי׳ התפילות
 משית מלכות גבי לו-מד) (פט, בתהליס וזלשה״כ תרבו׳. ׳צור בתי׳ שהס התפילות

 זהיה לעולם זרעו אכזב: לדוד אס ברןד׳כןי נ׳כןפעמי אסת דוד: בן
מש וככןאו  עולם זכון כירס נגדי: כ̂׳

 זנרזם ואמה כןלה: נאמן בשסק ועד
 נארמה מכןיסף: עם המעפרמ ומרנאס

 פרצמ נזרו: לארץ סללמ עפדף פרית
(...) רנסמה: מבצריו שרנת גדרתיו כל
 הקימתו ולא חרפו צור משיב אף

 אספ (שס): המצו״ד ופירש במלחמה:

. י ג  נשבעתי מיוחדת שפועה ו
תשתנה. ולא תקום והיא פקדושתי

המלוכה, בממשלת יהיה. לעולם זרעו
 עוד תשוב מה, זמן יופסק אס כי

 עד כשמש. וכשאו המשיח. בימי
 נגדי כסאו יהיה השמש כימי עולם,

 זרעו כן הירח כמו טדס. פו. להשגיח
 ועד המלוכה. כסא על עולם עד יכון

 לעד בשחק לו קבוע והוא בשסק.
 פו שתתמיד עולס, עד נאמן

 זנסם. ואמה לחוזק. הדבר וכפל הירח, כימי עולם עד המלוכה
 ׳ופקדתי אמרת כאשר פו, ומאסת אותו עזבת העוון בעבור והנה

 צדקיה זה משיחך, עם עפרה נתמלאת הפעפרמ. פשעם׳. פשפט
 פה׳. שנשבע בשבועה ה׳ בדבר שמרה על נפוכנצר ביד שנמסר
 לארץ. להשליכו נזרו וחיללת דוד, שעם הפריות הרחקת נארמה.

 להיות מפסה. להפקר. אותו נתת ר״ל פו, פא הרוצה וכל וגי. פרצפ
גי. פשע אף והרוס. מושפר  וחדודה לטושה היתה חרפו כי עם ו
 להכות יוכל לבל לאחוריו החידוד השבת הנה האויב, את פו להכות

 מיד הוא להינצל במלחמה אותו הקמת לא וגס האויב, את פו
 האויב, על הוא להתגבר מקוס הטבע לפי היה אס אף ר״ל האויב,

עוד. נפל וגס נתגבר, ולא ממרום עמו נלחמו
ששופך לפך׳, כמיס ׳שפכי לקייס שיכול עד סוף אין האור לו

 ׳תמניא בחינת שזה התורה, לימוד גס צריכין ולזה התפילה. שלימות עיקר שזה ונפש, בגוף לו שחסר מה כל בפיו ומפרש ליפו את כמיס
 שלא אפילו היום, כל עצמו להמשיך האדם צריך וכן בפיהו׳. היתה אמת ׳תורת בבחינת באמת, להיות צריך התורה לימוד וגס פרסי׳.
 לו, ויאיר עמו ישכון השי״ת ואז בכוונה, שלא בטעות אפילו לעולם מפיו שקר שוס ייצא שלא האמת, אל רק והתפילה, התורה פשעת
 ואז ונפש, בגוף לו שחסר מה כל פיו באמרי ולבאר לפרש השי״ת, לפני ליבו את כמיס ולשפוך שיחתו כל לפרש תפילתו בעת ויוכל

ת ראיח ודזא לטובה. ליפו משאלות כל וימלא שוועתו ויאזין עליו, השי״ת רחמי יתעוררו פכי  שהפכת היינו הנחל(מ): במי וביאר וכוי. א
 חרבו צור תשיב ׳אף נאמר שעליו למשיח וקשת, חרב שהוא התפילה, שהוא חרפו׳ כעפר ׳יתן בחינת התפילה, בחינת שהיא העפר לן

 הכהניס׳, אל ׳אמר פהתורה פ׳ בסימן כמ״ש התפילה, ע״י רק הוא הכל ויכבוש שיעשה משיח של מלחמתו כל כי במלחמה׳, הקמתו ולא
 אפרהס אצל נאמר הנ״ל, חרפו׳ כעפר ׳יתן הפסוק וגס הגאולה. בא כפר והיה חרבו צור משיב היה לא בוודאי כראוי התפילה היה ואס

 ׳יתן בו נאמר כן על מהופכים, ולא כראוי התפילות היה אברהם ואצל משיח, ייצא שממנו לוט את להציל מלכים הארבעה אחר שרדף
 זה ובשביל מהופך, התפילה שהיא העפר כן ועל בגלות, התפילות גס בגלות עכשיו אבל משיח. ייצא שממנו לוט את והציל חרב׳, כעפר

 שהעפר היטב יודע הוא כי משיח, בחינת הדור צדיק בחינת שהוא להטייעא יכולתי שלא היינו ליה׳, יכלת ׳ולא וזהו כך. כל הגלות נתארך
 ע״י הוא הגלות שאריכות ה׳, באות להלן שמבואר וזה מאוד. מתארך והגלות כך כל רב זמן בא אינו כן ועל מהופך, התפילה שהיא

 חרבו, צור משיב היה לא כראוי התפילות היו אס כי התפילה, פגם האמונה פגם שהוא הטבע, דרך שהוא ואומרים הניסיס שמכחישים
 משיח אצל חרב שיהיו התפילה שלשלימות כאן שמבואר מה ולעניין הגאולה. בא כבר והיה התפילה ע״י מלחמתו ללחום משיח יכול והיה

 של האותיות כל כי ביותר, הנ״ל הכהניס׳ אל ׳אמר בהתורה כן גס זאת מבואר ליה׳, ויהבינן ׳תנינן בחינת שזה התורה, לימוד גס צריכין
 הכל. ידה על שיכבוש משיח אצל חרב היא התפילה ואז להתפילה, ומאירין התפילה בתוך נתלפשין והס נשמות, ניצוצי הס שלומד התורה

ת כל כי לו פ ת ם ח רג בחיי ח  אס כי בחרב מלחמה בשום יעסוק לא משיח כן ועל יא): ה, הגז ראשית בליקו״ה(יו״ד וכתב משיח. אצל ח
 ולא חרב גוי אל גוי ישאו ׳לא וכמ״ש לבד, בתפילה הכל שיכבוש המלחמות וכל משיח של זיינא כלי שכל ב׳ בסי׳ וכמ״ש לבד, בפה

האומות. מבין אפילו והחרב המלחמות שיבטל מלחמה׳, עוד ילמדו

הנחל ילקוט
ד שפך ע קו״ה(יו״ד וכתב כמים. לפניו לבינו שנ  שזהו י): א, דס בלי

 בבתינת מיס, בתינת זהו והשתוקקות, אהבה בתינת תשד, בתינת
 לקדושה, וכישופין השתוקקות בתינת שזהו ה״, פני נכת לבך כמיס ׳שפכי
 נתהפך ואז ה׳, פני נוכת כמיס ליבו את ששופך עד להשי״ת כושף שהלב

 היינו מיס׳, אגס הצור ׳ההפכי בתינת כמיס, רך שהוא בשר ללב האבן לב
 ׳לב בבתינת הלב שנתרכך למיס, האבן לב שנתהפך לבבי׳, ׳צור בתינת
 מנחה (או״ח בליקו״ה עוד וכתב ה׳. לפני כמיס ליבס את ששופכין על בשר׳,

 שכל בלי שהוא לו נדמה אס אפילו מיס, השופך כמו שיתו ישפוך מד): ז,
 יתברך, לפניו ישפוך לבבו עס אשר כל את אעפ״ה הראוי, כוונה ובלי

 השי״ת, בעיני מאוד יקר וזה וכו״, ה׳ פני נכת לבך כמיס ׳שפכי בבתינת
 לשלות׳. ירבה כי אלקינו ׳ואל בתינת יתברך, אליו ולהתקרב לשוב יזכה ועי״ז

 ׳וישאבו שנאמר וזה ח״ל: זה, בעניין עוד מובא ה) א, ומציאה אבידה (חו״מ ובליקו״ה
 כמיס, ליבס ששפכו דהיינו שס והתרגוס ופירש״י ה״, לפני וישפכו מיס

 ה״, פני נכת לבך כמיס ׳שפכי הכתוב בתי׳ וזה בכוונה. תפילה היינו
 להתיות כדי בכוונה תהי׳ שהתפילה היינו בכוונה, תפילה על שקאי

עיפה׳. נפש על קריס ׳מיס בפי׳ ׳כמיס׳, וזהו עי״ז, הנפש ולהברות

ת כל כי לו פ ת ם ה רג כחיי ה ח. אצל ח  ג, אונאה בליקו״ה(חו״מ מובא משי
 את לקבל ישראל זכו אז כי תורה, בתי׳ היא הראשונה גאולה א):
 משית של זיינו כלי ׳עיקר כי מפילה, במי׳ היא אתרונה וגאולה המורה,

 הביהמ״ק את לנו יבנה משית כי ב׳. שי׳ ז״ל רבינו כמ״ש מפילה׳ היא
 בן משית במי׳ שזהו מפלה׳, בית בימי ׳כי כמ״ש המפילה, מקוס שהוא
 ממפלליס הכשריס ישראל שבני המפילה כלליות במי׳ הוא דוד כי דוד,

 וכל ישראל׳, זמירות ׳נעיס הוא כי באמת, אליו לשוב שיזכו להשי״ת
 נמיישד המע״ה דוד שתיבר מהליס שפר כל כי שמו, על נקראין התפילות

 תכמה אין כי שבעולס. הנפילות מכל ית׳ אליו לשוב שנזכה זה, עניין על
 זוכין שעי״ז מפילה, ע״י אס כי הבע״ד, נגד לעמוד עצה ואין מבונה ואין
 אליו ולהתקרב נפשו מגלות לצאת לזכות הישועות, אופני ולכל העצות לכל
 שאני מה שכל מפלה׳, ואני ישטנוני אהבתי ׳מתת דהמע״ה שאמר וזה ית׳.

 ביותר, עלי משטיניס הס ית׳, אליו להתקרב ורוצה השי״ת את ביותר אוהב
 ית׳ אליו להתקרב אזכה איך וא״כ ממנו׳, גדול יצרו מתבירו הגדול ׳כל כי

 אתפלל אני מפלה׳, ׳ואני אך יומר, בי וממגריס ממגבריס פעס שבכל מאמר
אתפלל אני שיהיה איך יהיה מתמיות, השאול מן שיוציאני להשי״ת תמיד

תפלח ואני

י נ ר ז שיעני, ע  והו
 מכל ומלטני וחלצני

 ךעות מחשבות מיני
 ומכל ךעים, והךהוןים

 ועךבוב בלבולים מיני
 ועד מעתה הדעת,
 שתהיה וזכני עולם.

 ונקיה זכה מחשבתי
 תמיד. וטהוךה קדושה
 התפלה, בשעת ובפדט
 ולקדש לטהד אזכה

 ביותד, מחשבתי את
 ולא .יעלה שלא עד

 ללבי ובוא וליא
 ולא הדעת בלבול שום
 ולא ןךה, מחשבה שום
 שאינה מחשבה שום

 אפלו התפלה, מענ.ין
 קדושה, מחשבה היא
 תעלה ולא תבוא לא
 התפלה. בשעת לבי על
 בכל לעמד אזכה דק

 וביךאה באימה התפלה
 אז אשמע ולא גדולה.

 דבד ושום אךם שום
 אותך אם כי שבעולם,

 להתפלל ואזכה לבד.
 בתכלית גדולה בכונה

תהשלמות קו״ לי ל). (



הכגנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ה כ אז  בנפיף להאמין ו
 עשית אשר הקדושים

 נסים מעולם, עמנו
 ואשר נדולות, ונפלאות

 בכל עמנו עושה אתה
 עתה, עד ודור דור

 ונסים עלאין נסים
 עלים נסים תתאין,

 נסים נסתרים, ונסים
 ונסים הטבע ררף פי על

 הטבע, ךרף פי על שלא
 ונסים בכלל נסים

 ואחד אחד לכל בפרט,
 ובכל יום בכל מישראל

 בכלם שעח, ובכל עת
 בית עמף וכל אני אזבח

 בהם להאמין ישראל
 בלי שלמה באמונה

 כלל, ובלבול רפי שום
 ותסתם ושלום. הם

 רובדי כל פי ותסבר
 להכניס הרוצים שקר

 ולכפות בלב כפירות
 הטבע, ררף בתוף נסים
 ״מלא ושלום, הם

 ויבקשו קלון פניהם
 אותנו ועזר יי״. שמף

 להנצל הרבים ברחמיף
 ולא נאבה שלא מהם

 רק כלל. להם נשמע
 להכניעם כ־ח לנו תתן

 ולבטל ולעקר ולשברם,
 מן ר!ךעה מחשבתם

 אל ולמלשינים העולם.
 המינים וכל תקוה, תהי

 והאפיקוךסים והזדים
 בלבם ותן יאבדו, כתע

שובו טו שי ך ח ת  וי
 הרעה מרעתם כלם

 כלם ףישובו והנבוכה,
 כת ו.יכירו באמת, אליף

תמלכותף קו״ לי ט). (

ת ל פ ת  ע״י ואנחנו חי׳. כל ׳אס להטנע קורים הפילוסופים ני דע, (רמז): גליקו״מ ואיהא הטבע. דרך אין שהוא ניסים בחיי הוא ו
 נרנח חוץ החפילה נרנוח ח״י נחינח וזה המנע. נשחנה החפילה וע״י כך, מחייג המגע כי המנע, מנמלים אנו חפילוחינו

 קדש׳, ׳מקרא נחינח היא המפילה א): ד, המורה קריאת נליקו״ה(או״ח כמג וכן חי׳. כל ׳אס המנע מנטלי! נרכאן ח״י שע״י המינים,
ע חיוג שוס ואין ימנרך, נרצונו רק ממנהג שהכל הרצון, אח ומגלה שקורא כגון דנר, כל על להשי״ח ממפללין שאנו נזה כי כלל. המנ

חיי נני ורפואה ופרנסה מטר על
 דרך אין שהוא ניסים, בחינת הוא ותפלה ת

דבר, איזו מחייב הטבע לפעמים כי הטבע,
הניסים, ועיקר הטבע. את מהפכת והתפלה

ח אלא אינו התפלה, עיקר היינו א ישראל. ב
אמונה, ורעה ארץ שכן לס (פהליס כמ״ש

ץ שכן ה. ורעה אר ע״ד אמונ
 עומקים אלו פסוקיס הפשע,

מינו והאמונה, הכימחון כמידת  דורש ו

 היא והתפילה האמונה שייכות שעיקר נהם

ת דייקא א  (לז, נתהלים וזלשה״כ ישראל. נ
 אל ??(רעים ממחר אל לדוד א-ד):
 מהרה כחציר כי ננולה: נעשי מקנא
 ורעה ארץ שכן מוג ועשה נה׳ נמס ןנולון: דישא וטרק ןמלו

 ננוס ופירש״י(שם): לנף: מישאלת לף וןמן ה׳ על והמענג אמונה:
 נמה צדקה, לעני אמן או ואגנוג, אגזול לא אס מאמר, ואל נה׳.

 אמונה. ורעה ימים. לאורך ארץ משכון ואז מוב. ועשה אמפרנס.

 עליו לסמוך נהקנ״ה שהאמנמ האמונה משכר ומתפרנס מאכל
 מנאר שס תחילה', שותה 'א״י ד״ה נמקו״ח לקמן ועיין מוג. ולעשות

לא״י. תמיד הכוונה ורעה׳) ארץ 'שכן כפשוק (כגון סתם ש׳ארץ' המהרש״א

 מראין אנו נזה נזה, וכיוצא ומזוני
 לנד יתנרך נרצונו רק מתנהג שהכל

ע חיוג שוס ואין טנ  כי כלל, ה
המנע. משנה המפילה

ה ל פ ת א ו  שהוא ניסים כחיי הו
ע. דרך אין טג  וכתנ ה

 ננ״י למספר כ״ה רכא, (מכתג נעל״ת
 ידו על ממנהג שהטנע להאמין האמונה, שלימות עיקר תקצ״ו):
 זאת אמונה לו שיש ומי השגחה, הוא כעצמה והמנע ימנרך

כלל, מנע שאין האמת יודע כי המנע. לשנות יכול הוא כשלימות
 !נישה הינשה שמהיה הזה, נסדר כך עולמו מנהיג השי״ת רק

ע, העולם אצל נקרא שזה ים, והים  הסדר משנה כרצונו אך מנ
 לשמן שאמר ׳מי רז״ל שאמרו וכמו לינשה, היס ומהפך הזה

 רק הס הניסיס שכל הכלל, וידלק׳. לחומץ יאמר הוא וידלק,
ימנרך, ידו על מתנהגת המנע סדר שכל שמאמינים ע״י עי״ז,

 שהכל יודע כי הטנע, ולשנות נפלאים ניסים לעשות יכול זאת, כל שיודע ומי וצירופיהם. המורה אותיות ע״י עולמו ומקיים שמנהיג
 צריכין כתג: כ) הודאה וכליקו״ה(או״ח מפילה. ע״י אם כי פעס נכל להשיג אפשר אי זאת ידיעה כי תפילה, ע״י הכל אנל יתנרך. כרצונו

 ועשה המנע שינה ונרחמיו העולם, מנהיג שהשי״ת ולהיוודע ולהודיע לידע כעולם, האמונה לגלות כדי הגיסים על לה׳ ולנרך להודות
ר האמונה. נחי׳ עיקר שזה נס, עימו ק י ע ם ו ה עיקר היינו הניסי פל ת א אלא אינו ה  א״י כ): ואמונה (אמת כעצוה״מ וכיאר י.”ג

לשלימות גס מסוגלת א״י ונפרטיות. נכלליות לאמונה לזכות נאמת נכספים כאשר השי״ת, נהשגחת האמונה את לחזק מסוגלת
ישראל ארץ מסוגלת ועוד לנד. השי״ת אל רק שנעולם, ננרא לשוס להתפלל שאסור ננירור ולדעת ולהאמין לחוש היינו המפילה,
ע דרך שע״פ מצרה, לישועה או לטונה זקוק אדם כאשר היינו טנעית, על כהנהגה נניסיס, אמונה האדם ללג להחדיר  אי הטנ

מאמין היינו טנעית, על כהנהגה נניסיס, הוא מאמין אם ליצלן, רחמנא שקורה נפי מצרתו, להיוושע או זו טונה לקנל לו אפשר
מנואר ממנו, הדנר ננצר המנע שנדרך אע״פ זקוק הוא להן והישועה הטונה לו ולהשפיע נס, נדרך לעוזרו יכול השי״ת כי הוא

 כשלימות, ולתפילה כשלימות לאמונה זוכים כאשר ונוודאי המנע. את משגים ומפילה אמונה כי ז׳ סימן א׳ חלק מוהר״ן נליקוטי
ישראל. ארץ קדושת זוהי נניסיס, להאמין זוכים וכאשר תמיד, ואמונה כתפילה להתחזק רק להתרפות שלא היינו

ה עיקר פל ת א אלא אינו ה  כמאמר שס שמנואר כמו ישראל, כארץ הוא המפילה תיקון עיקר ד): ג, דייניה נליקו״ה(חו״מ וכתג י.”ג
 מימי מן ומציל שמאיר הנ״ל, למנה' מעשה 'צהר נתינת המפילה, תיקון שהוא האמת עיקר ישראל כארץ שם ני הנ״ל.

ג החושך שהם המנול סנ מ  כמו המנול היה לא ישראל כארץ כי ),5כ (יחזקאל זעם׳ כיום גשמה לא 'ארץ היא ישראל ארץ ני ח״ו. ה
מו יעקג, נתינת שהוא האמת עיקר שס ני רז״ל, שאמרו מןושנוע׳ אכול ׳ואכלתם כמאמר ז״ל רנינו שנתג נ הי  ונזמרת עי״ש. מז), (

 עיקר כי החיים׳, ׳ארצות נקראת כן ועל כנ״ל, נא״י הוא המפילה מקום עיקר וז״ל: נא״י, נעשים המאמר תיקוני שכל מונא הארץ(ט)
 להינצל כיותר זוכין ושם השמים׳. שער ׳וזה נחי׳ שערים, הי״נ דרך התפילות כל עולי! שם ודרך מהתפילה. מקנלין החיות

 המאיר האמת אור ע״י התיקון ועיקר אחר. כמקום כמנואר המנול היה לא שם כי המנול, מי נחי׳ שהס שנמפילה, זרות ממחשנות
ה אלקיך ה׳ ׳עיני כן ועל כיותר, שם  עיקר כי אמה׳, דרש אלקיך ה׳ אשר ׳ארץ וזה דייקא. ארץ׳ כנאמני ׳עיני ננחי׳ תמיד׳, נ

המפילה. תיקון שלימות מלוי נן גם שכזה ננ״ל, התורה מקום גם ושם האמת. אל אלא אינו השי״ת של השתוקקות
יתנרך. אותו ולדעת להכיר שהוא אמיתית, כחכמה מחכים׳ דא״י ׳אוירא יד): ד, תורה שפר (יו״ד כליקו״ה 5וכת אמונה. ורעה ארץ שכן

מי דומה נא״י 'הדר נן ועל מי דומה לארץ נחוץ הדר אכל אלוק, לו שיש נ  לארץ נחוץ היושנ כן ועל אלוק'. לו שאין נ
ס יושנ אס אפילו מי  הוא א״י קדושת עיקר כי (...) וכנ״ל. ממש חוץ לארץ', ׳חוץ נקרא כי ממש, נחוץ יושנ כאילו ספוגים, ננ
 שהשי״ת שיודעי! ע״י מעשיו', ׳כת ע״י הוא א״י שקדושת הנ״ל נהמורה וכמנואר אמונה׳, ורעה ארץ ׳שכן כמ״ש אמונה, נתינת

וכו׳. דנר כל על נפרטיות נהשגחמו הכל ומנהיג המוחלט, מאין יש כרצונו הכל נרא

חכמה מילואי
ה עיקר ל פ ת נו ה א אי ל ץ א אר  תנו ע״נ): בכסונומ(קי נדאימא ישראל. ב

 ואל כוככיס, עוכרי שרוכה כעיר אפילו כא״י אדם ידור לעולם תנן,
 דומה ישראל כארץ הדר שכל ישראל, שרוכה כעיר ואפילו לארץ נחוץ ידור
 שנאמר אלוק, לו שאי! כמי דומה לארץ נחוצה הדר וכל אלוק, לו שיש כמי
ת דר שאינו וכל לאלקיס׳. לכס להיות כנען ארץ את לכס ׳לפת א  לו אין כ

 וכן כוכניס. ענודח עובד כאילו לארץ נחוץ הדר כל לן, לומר אלא אלוק,
 אלהיס ענד לן לאמר ה׳ בנחלש מהסמפח היום גרשוני ׳כי אומר הוא בדוד

 כל לך, לומר אלא אחריה', אלהיס ענד ׳לן לדוד לו אמר מי וכי אתריס',
 לפיבך ד): הי״ן(דיוש בירשומ ונסג כוכניס. עבודת עובד כאילו לארץ נסיז הדר

 כך, בל נשמעת תפילתו אין מזל או כוכב פחת היותו מצד כחו״ל, הדר בל
לבדו. לשי״ת נלפי ומושל שומר קצין ממשלת פחת שאינה נא״י היה כאילו

 מכל הפבלית שזהו יש', אופו להכיר כדי לאמונה, לזכות כדי לעוה״ז, האדם
 נכל הזה היום עד מצריה יציאת מיום ועימנו, אנופינו עם השי״ת עשה אשר הנוראים והמופפיס האותות וכל פורה, ומתן מצרים יציאת עיקר וכל הפבליפין.

נאמח. שלימה לאמונה שנזכה כדי לנצח, שמו ויתעלה ית׳ הבורא הוא היוצר, הוא השליט, שהוא ולהיוודע ולהודיע לידע אלקותו, לפרסה בשביל הכל ודור, דור

ה צ ה ע שי תו א). א- (ל-קרעבעולה אמיתיים ומופתיה ניהיה ולעשות ,7שצר מה בתפילתו לפעול ויכול התפילות. עליות עיקר ושם ישראל, בארץ אלא אינו ניהיה, בחי׳ תפילה, בתי׳ אמונה, עיקר # ו

הנחל ילקוט
 כל על והוספתי א!חל תמיד ׳ואני וכמ״ש תפלה', ׳ואני בחי׳ להשי״ת, שמיד

 וכן ירחם. אולי ובקשות, ופחינות פהליס לומר סעס בכל שאוסיף פהלפך',
 נפץ בדור יריית ללא העולם כל את יכבוש משיח אמר, שס: בשיש״ק(א, מובא

 שלוער). אש1כ קיץ אן וועלט די נעמען אש וועט (משיח אחד,
ל ק י ע ם ו סי נו וכלי הני א אי ל א א  בשם ,1 (שימן יופי מכלל בשפר ומובא י.”כ

ההשגחה, רואיה ישראל כארץ זצ״ל): שפשטור אלסנן אברשש ד שרה״ס
 כה ה׳ עיני ׳שמיד ממש, עוזר ה׳ ואעפ״ב קנצניס עניים הס כולה כי

 אחד. הס ואמונה ותפילה ונישיס ישראל ארן כי התפילה, נכות והכל וכו״,
ן כ ץ ש ר רעה א ה. ו מונ  מצריה יציאת עיקר א): ז, פשש בלישו״ה(או״פ ונסב א

 לאמונה לזכות בדי הקדושה האמונה נשניל והכל לא״י, לנוא היה
נא זה ונשניל חייו, ימי כל האדם עבודת עיקר וזה הבל, עיקר שזהו שלימה,

ערכים
וכינויים

ניסים
 שיש למי אלא נס עושין אין

 (ספר השם קידוש על מס״נ לו

א). ישועה המידות

 נסיון, לאיזה בא כשאדם
 הנסיון, בזה כשיעמוד יידע

 (ספר נס לו יעשה שהקב״ה

טז). ישועה המידות

 (ספר אמת ע״י בא הנם

כג). ישועה המידות

רבהצנע לבוא הנס כבוד פ ס ) 

כב). כבוד המידות

 כמו ונשיאות הרמה לשון נם
 הנס ידי על כי נסי/ ׳ארים

 למדריגה ממדריגה נתרומם
ג). ה, הפירות ברכת (ליקו״הכנ״ל

 מלכות ע״י הנעשה החלק
 הנעשה והחלק ׳ניסים/ נקרא

 וזהו ׳נפלאות/ נקרא הכתר ע״י
 והשתנותו, הטבע היפוך סוד

 על מאציל העליון שהכתר
 ׳הים אזי התפארת, ע״י המלכות

 המקום מן שהרי וינס/ ראה
 יבוא הכל ונתאצל הכל שנעשה
 בכח הניטים נעשים ואז החפז,

י). צדק (שעריהנפלאות

 נחלקים כולם הניסים
 מפורסמים חלקים, לב׳

 הם המפורסמים ונסתרים.
 הגדולים והמופתים אותות

 העמים, לעיני נעשו אשר
 בעשר מצרים של כאותות

 המן וירידת ובקי״ס מכות
 מן המים והוצאת והשליו

 ומנהגו טבעו המשנים הצור,
 הם והנסתרים עולם. של

 שאירעו והמקרים המעשים
 ויעקב, יצחק אברהם לאבות

 המלכים עם אברהם כמלחמת
 והתגברותו וניצוחו ההם

 כדרך שנראה אע״פ כי עליהם,
 נס היה הכל עולם, של מנהגו
יב). ל, שמות בחיי (רבינונסתר

 להעלות וזכות כוח כשאין
 כי בהעלם, נעשה אז הנס
 לעין מתגלה אז הזכות בזמן
 שהנס פי׳ נסי׳, ׳ה׳ כמ״ש כל,

 על (רמ״ז הוי״ה משם נעשה

שמות). הזהר

 מהמזל למעלה שהוא מה
ח). ח״א, דבש (יערותנס נקרא

 בפעם הדבר כשנתחדש
 נס, נקרא הטבע על הראשון
 ג״כ טבע זה נעשה ואח״כ

שה״ש). חיים מים (מקור

 פעמים ב׳ בגימט׳ ניסייים
 המ״ם בתיקון והכל ׳פה׳,
 קודש (זרע גוא״ל גימט׳ סתום

וארא). פ׳

 לי נראה וטבע, נס עניין
 דגדלות מוחין סוד שהוא

 בחי׳ הן דקטנות ודקטנות.
 והוא ׳הטבע׳, גימט׳ אלקי״ם

 דישראל החיצוני זיווג סוד
 לקיום רק שהוא ותבונה, סבא

 כן שאין מה ההכרחי, העולם
 שהוא הוי״ות הן דגדלות מוחין

 זיווג והוא הטבע, מן למעלה
 שפע להמשיך דאו״א, פנימי

 ההכרח מן יותר ותענוגים
נס). (קה״י,

 המתקות עניין הוא נם
 ׳נס׳ וע״כ בחסדים, הגבורות

 דין, אדנ״י אדנ״י. מ״ה גימ׳
 דין ונכלל כנודע, חסד מ״ה

(שם).בחסד

 ר״ת נס וע״כ בינה, הוא נם
(שם).ס׳תימאה נ׳הורא



ערכים
וכינויים

כנען ארץ
ה כ  הארז שנקראה כנען ז

 כנען, עשה מה וכי שמו, על
 שישראל ששמע כיון אלא

ארז נכנסין  ופינה עמד ל
 המקום, ליה אמר מפניהם,

 אף עמי, מפני פנית אתה
 על הארז את אקרא אני

רכב). רמז שמות (ילקו״ששמך

 כנען שם שנשאר עניין
ארז ה שה, ל  אחר הקדו
 מצינו ישראל של שהיתה

 ׳ארז שנקראת פעמים כמה
 כנען כי הכוונה אלא כנען׳.

 לשון כנען גם עבד, הוא
 הארז קיום וזהו הכנעה,
 וכשפרקנו ה׳, עבדי שנהיה

 אזי לו, עבדים היינו ולא עול
 ועיקר בנו׳, משלו ׳עבדים
ארז וקיום מעלת  היא ה

 לו ועבדים נכנעים בהיותינו
ב). לך לך (של״ה

 כשהיא ׳כנען׳ ארז נקראת
 יש שאז באחור, בהיותה

 לאפוקי לחיצונים, אחיזה
ת בהיותה קנ  שאז מתו
 אבל ישראל, ארז נקראת
 כניעה מלשון כנען עכשיו

בראשית). הזהר על (רמ״ז

סוחר לשון כנען
 הארז אל באים אתם יכי*

רז כנען, מהו כנען׳.  א
 שבה ארז פרקמטיא, של

 אמר דאת כמה סחורה,
 ןניה7כנ שרים סיחריה ׳אשר
ט). מסעי (תנחומאארז׳ נכבדי

 וסחורה, סוחרים לשון כל
 וסובבים שמחזרים ע״ש
א אחר טי מ רק  (רש״י פ

לד). מב, בראשית

 מלאך הוא היצהייר
 הארור נחש הוא המוות,
 ארור הוא אדם, של בחטאו

 שיצתה הקלי׳ שהוא כנען,
 ח״ם הנקראת הדין ממידת

 הכנעני שזה באופן נח, בן
 לסיבה אם היצה״ר. הוא

 האדם את מכניע שהוא
או, רשותו תחת  להחטי
 הוא או הכנעה, מלשון והוא

 ׳כנעני כמו סוחר, מלשון
 בידו ׳כנען וכמו ארז׳ נכבדי
 יען כן ונקרא מרמה׳. מאזני

 קונה סוחר נעשה היצה״ר
 יד לתחת ומוכרו האדם, את
 טוב הדעת (עץ גיהנם של שר

חוקת). פ׳

 אז ׳והכנעני סוד הוא כנען
 סמא״ל סוד שהוא בארז׳,

תיו לו חיי  שער (של״ה ו

טו). ברכה עמק האותיות,

 אשר רמאי סוחר יכנעך,
 ואוהב מרמה׳, מאזני ׳בידו

 ואינו הבריות, את לעשוק
 (מצו״ד ובמשפט בחסד תפז

ח). יב, הושע

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל הכד

ת נ ו מ א  העיקר ט): ג, פקדו! (חו"מ נליקו״ה וכפנ תפלה. זה ו
 עיקר זהו ונאמס מפילה. נחי׳ שהיא אמונה הוא

 על ולסמוך לגמרי שכלו לנטל נחירמו שכופה מה דהיינו הנחירה,
לנ מעקם דנר הנעל כי ומחנוניס, נמפילה ולהרנוח לנד אמונה

 ידיו ויהי י!) (שמות כמ״ש תפלה, זה ואמונה
 מכל גבוה היא זה ובשביל כתרגומו. אמונה

סהארצות חי ), נד (זנ  הנימים שעיקר שם על ע״נ
הוכתיב הם, שם שעי  ובשביל נם. הרימי )3p (י
 מוהר, לשון כנען כנען, ארץ נקראת זה

םביבותיך: ואמונתך כמ״ש אמונה, בחינת

 על קשה זה שגס עד כך כל האדם
 קל דנר הוא שנאמח אע״פ האדם.
 ומעקס מנלנל הוא אעפ״כ מאוד,
 עניין רונ שע״פ עד כך, כל דעמו

 על קשה והחנודדומ מפילה של זה
 קשוח, הענודוח מכל יומר האדס

 שאין אמונה, חסרון מחמח זה וכל
 העיקר שזהו נשלימוח, אמונה לו

 ר״ה (או״ח גליקו״ה כפג ועוד והיסוד.

 מפילה כי כל. מעין ונעלם סחוס המפילה ומעלח חשינוח כט): ה,
 שכל נשום המפילה עניין להנין אפשר ואי אמונה, נחי׳ רק היא
 אין כן ועל מאוד. ונעלם וסמוס גנוה המפילה סוד כי (...) כלל,
 אדס נגי ואדרנא כך, כל זה אחר רצין הכשרים אפילו אדס נגי

ה, מזלזלים  של נרומו העומדים ׳דנריס נחי׳ הוא מפילה כי נ
נה׳. מזלזלי! אדם ׳נגי אנל מאוד, וגשגנ שגנוה עולם׳,

יג) (גמדנר שנאמר מכל, משונחח מכל שגנוהה לפי ישראל ארץ

 שכל גזה דורש רגינו נם. הרימי ממצרים׳. 'ויעלו מה) (גראשיפ ננגנ', 'ויעלו הארץ', אח וימרו 'ויעלו וגו", אמה וירשנו נעלה 'עלה

 כישעיה כדכפיג לארצו, עמ״י שיגפ על לרמזס לעמים ודגל נם ירימו שלעפיד זה גפהוק ישעיה מפנגא הפשט וע״ד ומורם, גגוה הוא הטגע והיפך נם דגר

ס ענרו ענרו י): (שג, ערי  הוא עניו. ענדו המצו״ד(שס): ופירש הננמיס: על נס הרימו מאנן סקלו ה«םלה סלו סלו העם דרן פנו נן
 המסילה. סלו סלו לארצם. לשונ ישראל נו ילכו אשר הדרך אח ממכשול ופנו השדה, ללכח העיר נשערי ענרו האומוח, אל הנניא מאמר
הרימו מכשול. אנן שם נשאר מהיום האנניס משם השליכו מאנן. סקלו ללכח. נוח להיום הגומוח להשווח המסילה אח והגניהו הרימו

וילון. ונראשו ארוך כלונס המצו״צ(שם): וכיאר לארצם. ישראל אח להניא האומות אח לרמז נס למעלה הגניהו נס.
ן ע נ  אילימא מאי'כנעני', כנעני'. איש נח יהודה שם דכחינ'וירא מגר, דאיקרי מנלן 'כנעני'“ ע״א); (נ גפספיס כדאיפא סוחר. לשון כ

לקיש, נן שמעון רני אמר אלא ונסינ, אזיל ויהודה יעקנ, אח והזהיר יצחק נא יצחק, את והזהיר אנרהס נא אפשר ממש, כנעני
ארץ'. נכנדי כנעניה שרים סוחריה ׳אשר מהכא, אימא ואינעיח מרמה'. מאזני נידו דכחינ'כנען חגרא, גנרא נח

קונז ל ל י ח נ ה

י ה י  ידיו ׳ויהי ד״ה גמקו״פ א׳ אופ סוף לעיל עיין אמונה. ידיו ו

ת. מכל גבוה היא אמונה׳.  (נד כזגמיס כדאיפא הארצו
 מכל גנוה שניהמ״ק מלמד המקום', אל ועלים ׳וקמח כמינ ע״כ):
ועליס. ופירש״י(שם): ארצות. מכל גנוהה ישראל וארץ ישראל, ארץ

 ומשם עלייה, קרי שעריך׳ ׳נכל
 היה שניהמ״ק מלמד לניהמ״ק,

 גמהה וא״י ישראל. ארץ מכל גנוה
הנא, לן מינעיא לא הארצוס. מכל

 מקרא אלא לן נפקא מהנא ולאו
 ׳לא טז) (ירמיה דכמינ אחריגא,

ה׳ חי אס כי וגו׳ חי עוד יאמר
 נני אח הניא ואשר העלה אשר

 המקומות ומכל צפון מארץ ישראל
 פשמג): רמז (גמדכר כילקו״ש איפא ועוד וגו". שם הדחחים אשר

 נן נקרן לידידי היה כרס לכרמו דודי שירח לידידי נא ׳אשירה
השמן׳ שעי  ישראל ארץ כך מקרניו, גנוה נו אין זה שור מה ה). (י

 מקרניו, אלא פסול נו אין זה שור מה אי הארצות. מכל גנוהה
 שמן', נן ׳נקרן לומר מלמוד הארצות, מכל פסולה ישראל ארץ כך

מחנירו. משונח מחנירו שגנוה וללמדך ישראל, ארץ היא שמנה

ד י דיו י1ו ה. י מונ  בחי׳ הוא שאמונה לכך ראיה ישנה זה לפס׳ שמהתרגוס ומלבד א
(צא): בליקו״מ כדאיתא האמונה, שלימות של למדריגה מרמז גס זה פס׳ תפילה,

 להיות שצריך והעיקר ,5ל5 רק שהוא אמונה יש אמונה. מיני כמה יש כי
 האר״י י5כת5 שמובא כמו האיברים, בכל שיתפשט עד כ״כ אמונה לאדם
 נמצא הקדושה. לקבל כדי הראש, נגד נטילה בשעת ידיו להגביה שצריך
 הראש, כנגד ידיו שמגביה שמתמת להאמץ בהידייס, אמונה לזה שצריך
 אמונה׳. מצותיך ׳כל כמ״ש כלום, אינו אמונה בלא כי הקדושה. מקבל
 עצמו את שמתזיק מה וכל השכל, אל האמונה מן בא כזו אמונה לו וכשיש

 עכשיו להאמין, מתתילה צריך שהיה הדבר כי יותר, שכל אל בא באמונה,
 שכתוב וזה בשכל. הראשון הדבר מבין גדולה, יותר אמונה אל כשבא
 בכל שנתפשט עד גדולה, כ״כ אמונה לו שהיה אמונה׳, ידיו ׳ויהי במשה

 היינו השמש׳, בא ׳עד גדולה כ״כ האמונה היה בידיו שאפילו האיברים,
 א). בסימן (לעיל אצלינו כמובא תכמה בתי׳ הוא ושמש הדבר, של להשכל

ד י דיו י1ו ה. י  ובמבע, בידיו רק הכל שתולה בעמלק נלחס שס כי דייקא, ׳ידיו׳ אמונ
 (או״ח בליקו״ה כדכתב תפילה, היינו דקדושה, ידייס ע״י היא איתו והמלחמה

 שמאל, ויד ימין יד ומים, אש שמיים, בתינת הם הידיים א): ב, שחרית נמ״י
 (בסימן אתר במקום רבינו בדברי כמובא ידי׳, שמים אל אשא ׳כי בתינת

 ידיים, בתינת הטבע, תכמת בתינת אתרא, השטרא אתיזת עיקר ושם נו),
 הם הידיים כי (...) ידיים, בתינת שהוא השמיים במערכת תולין הם כי

 וארץ, שמיים נבראו שבהם בראשית שבמעשה אתוון כ״ת כנגד פרקין, כ״ת
 עיקר כן ועל שמים׳, טפתה וימיני ארץ ישדה ידי ׳אף מח) (ישעיה בתינת

 הטבע תכמת בתינת דעלמא, כוכבים העובדי שהם אתרא השטרא הכנעת
 דקדושה, הידיים ע״י רק הוא הכנעתם עיקר כנ״ל, התגברותם שמשם

ירים כאשר ׳והיה יז) (שמות בתינת וזה הדעת. אל אותם להרים כשזוכין

המתרגם

 בנבואת הנאמר על
ה כרי ד על ז תי ע  ל

 כנעני יהיה ׳ולא לבוא
 צבאות׳ ה׳ בבית עוד

 ש׳כנעני׳ הגמרא הניחה
סוחר היינו זה שבפסוק

כנען), ממושבי אחד (ולא

 מניין הגמרא ומבררת
 אכן זהו ש׳כנעני׳ לנו

 ומשיבה סוחר, הנקרא
 לומדים שאנו הגמרא

 ׳וירא שכתוב ממה זאת
ה שם ד הו  איש בת י

עני׳  לאישה), (ולקחה כנ
 לברר, אנו צריכים והנה
כנעני׳ מהו  שנאמר ה׳

 נאמר אם כי זה, בפסוק
עני׳ שהיינו כנ  ממש ׳
 יתכן איך כנען), (ממושבי

 שאע״פ אפשר וכי זאת,
 והזהיר אברהם שבא

 ובא יצחק, את כך על
 כך על והזהיר יצחק

 הלך אעפ״כ יעקב, את
 כנענית, ונשא ויהודה

 בן שמעון רבי אמר אלא
 שבפסוק ׳כנעני׳ לקיש,

 סוחר, איש בת היינו זה
 שכתוב מצינו שהרי
 מאזני בידו (סוחר) ׳כנען

ה׳. מ אס מר  תרצה ו
 זאת ללמוד שניתן אמור

 ׳אשר שנאמר מכאן,
ה שרים סוחריה עני  מ

ארץ׳. נכבדי (סוחריה)

 כי עמלק. במלתמת הנאמר וכו״ ידו ינית וכאשר ישראל, וגבר ידו משה
 גוים ׳ראשית בתי׳ אתרא, והשטרא כוכבים העובדי כל כלליות הוא עמלק

 מתשבין והיו ת״ו, בטבע הכל ותלה בעיקר כופר היה ועמלק עמלק׳,
 רבינו בדברי וכמובא בפירש״י שמובא כמו שלהם, באיצטרוליגאה השעות

 כ״ת הידיים שמרימין הידיים, הרמת ע״י הכנעתו עיקר כן ועל ז״ל,
 שמגביהין היינו קדש׳, ידיכם ׳שאו בבתי׳ הראש, אל שבידיים פרקין

 השי״ת כי יתברך, בהשגתתו שהכל לידע הדעת, אל פרקין כ״ת הידיים
 כנ״ל, פרקין כ״ת בתי׳ שהם בראשית שבמעשה אתוון כ״ת ע״י הכל ברא
 שבדעת לשורשם כנ״ל, ידיים בתי׳ כן גם שהם השמיים בתי׳ מגביהין ואזי

 מתיה והוא אתוון, בכ״ת השי״ת ברא הכל כי הנ״ל, אתוון כ״ת לבתי׳
 טבע שום ואין לבד, בהשגתתו וכו׳ והארץ צבאם וכל השמיים ומקיים

 בתי׳ וזה כנ״ל. אתרא והשטרא עמלק נכנע ואזי כלל, השמיים ומערכת
 אמונה ע״י עמלק הכנעת עיקר כי השמש׳, בא עד אמונה ידיו ׳ויהי (שס)

כנ״ל. הידיים הרמת ע״י שנמשך השי״ת, בהשגתת
ת. מכל רצו א  לומר אפשר תש״מ): (תשרי הנחל מבועי בקובץ ומובא ה

 המקום מן למעלה הטבע, מדרך למעלה בתינת הוא כי הרמז,
 בהשממות (כמובן המזלות מערכת ע״י הבא הזמן מן למעלה הגשמי, והארץ
 הביהמ״ק ושם הארצות׳, מכל גבוה ישראל ׳ארץ בתינת וזהו ז׳), סימן שבסוף
 שערי י״ב היינו י״ב, גימטריא ׳זה׳ השמים׳, שער ׳וזה נאמר שעליו

 שבקודש שתייה האבן עניין שזהו ואפשר ההשגתה. והתגלות התפילה
 היינו דהאבן ישראל, ארץ של קדושות העשר כל נקודת מרכז ששם קדשים,

 ׳אבן׳, המאמר), בסוף לקמן (כמובא ובנן׳ ׳אב ובניו, יעקב התפילה, בתינת
 שעי״ז בעצמו, השי״ת אור האמת, עצם שהוא טוב׳, ׳אבן בתינת הוא

בפנים. כמבואר השמיים שערי בי״ב התפילות כל עולין
 הז׳ הן עממין ז׳ הנה

ת  ז׳ נגד שהן תועבו
ז׳ והן הקדושים, מידות
כנען). (קה״י,עממין שבעה ארץ שהוא אף הכנעני', ׳ארז נקרא כן על בקלי׳. כן מידות, הז׳ כל כולל אהבה מידת שבקדושה וכמו החומריית, התאוה והוא וחסד, אהבה מידת נגד הוא וכנעני טוב, שם הבעל שאמר וכמו הקליפות, מידות

תפליה ואני
ל  עזרנו אמונה, א

 העצומים בךחמיף
 שלמה לאמונה שנזכה
 וזכנו כראוי. באמת
 ישךאל לא.רץ לבוא
 מקור קךשתנו, מקום

ה מונ א ה ה פל ת ה  ו
 החיים, מקור והנסים,

 ישראל התקךבות מקור
 שבשמים, לאביהם

 ותפאךתנו, קךשנו מקום
 ימינו. ואךף חיינו מקום

שמים, אבינו  שב
 במתנת עלינו חמל
 וזכנו הסד, ונךבת הנם

ף חסךי  העצומים ב
 לארץ מהךה לעלות

 לעברף ונזכה ישראל,
 ביךאה באמת שם

ה. ב ה א ב ר ו ה מ  ו
 עמק מתוף להוציאנו
 גלינו אשר גלותינו

 כמה זה מאךצנו
 והביאנו שנים, וכמה

 כנפות מארבע לשלום
 מהרה ותוליכנו הארץ,

ת מיו מ אךצנו קו ל
ט). (ליקו׳׳ת



המתרגם

ם כשם  שהתהו
 לתהום קורא העליון
ץ תי לקול האי  קילו

 כל כן (הגשם), צינוריך
עברו. עלי וגליך משבריך

הכה נוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור
מ כדאיפא תחילה. שותה ישראל ארץ ה( העני  רננן, מנו ע״ג); נ

לכסוף, ננרא כולו העולם וכל מחילה ננראח ישראל ארץ
 אומה משקה ישראל ארץ וחוצוח׳. ארץ עשה לא ׳עד שנאמר
 ממר ׳הלמן שנאמר שליח, ע״י כולו העולם וכל נעצמו הקנ״ה

 פני על מיס ושלח ארץ פני על
 מי שוחה ישראל ארץ חוצוח׳.
 ננממציח, כולו העולם וכל גשמים
 ארץ פני על ממר ׳הלמן שנאמר

 וכל מחילה שוחה ישראל ארץ וגו״.
 ׳הלמן שנאמר לכסוף, כולו העולם

 לאדם משל וגו״, ארץ פני על ממר
 האוכל אמ נומל הגנינה, אמ שמגנל
 פסילה נניאס ישראל ארץ (שם); המהרש״א וגיאר הפסולח. אח ומניח

 מנשאר ישראל כארץ יומר דנר ככל הוא נ״ה יחנרך השגחחו כו׳.
 חפצו כי ׳ארץ׳, סחס נקראח כן ועל הארץ, אלקי הוא כי ארצוח,
 ושאר העיקר שהיא מחילה׳, ׳ננראח אמר כן ועל כה. ורצונו
 ישראל ארץ נהשגחח והשיג ׳חוצוח׳. נקראו ולכך מפלים, ארצוח
 וחנלו, נחלמו היא כי נעצמו, ישראל ארץ שמשקה ממר, כעניין
 שלמעלה אומוח שרי דהיינו שליח, ע״י משקה ארצוח ושאר

העמיס. לכל ה׳ חלק אוחס שלהם, ומזלוח
ם ו ה ם אל ת חו  עלי אלקי ז-ח): ,3(מ נמהלים כדכמיג קורא. ת

וחרמוניס !רדן מארץ אזכרף כן על חשמוחח נפשי

 ישראל ארץ ע״א) י (מעניש חז״ל שאמרו וזה
 מתהומות, באים והגשמים תחילה, שותה
 ותהום קורא, תהום אל תהום )3מ (שהליסכמ״ש
 העיר, כל ותהום א) (לוש כמ״ש נם, לשון

מתמיהין. חידוש דבר על היינו נם, על כי

י ״ ח שותח א חיל שמים ת ם וחג אי ת. ג מו תחו  נליקו״ה וכמנ מ

 הס הגשמים נמשכים שמשם המהומות שמימי סז-יז) ד, גילוח (יו״ד
 המקוה מימי וז״ל: המקוה, של הדעת מימי נחי׳ והס האמונה, גידול שורש
 דאמי, עלמא נינה, נחינח הוא מקוה כי האמונה. גידול שורש הס

לעמיד, שימגלו הדעח מימי נחינח
ה׳ אח דעה הארץ ׳ומלאה ננחינח

 מקדושת שמשם מכסים׳, ליס כמיס
 משם לעמיד, שיחגלה הדעח זה

 שממשיכין האמונה גידול עיקר
 שורש כי עמה. עלינו הצדיקים
 ושכל גנוה ממקום נמשכח האמונה

 והדעת מהשכל היינו מאוד, עליון
 נחי׳ שזהו ונו״, כמים דעה הארץ ׳ומלאה ננחי׳ לעמיד, שיתגלה

 הם שהגשמים הנ״ל נהחורה שמנואר מה נחי׳ וזה המקוה. מימי
 שורשם וכו׳ מהמהומות שנמשנין הגשמים מימי כי אמונה, נחי׳

 משם כי אמונה, ננחי׳ הס כן ועל לעמיד, שיתגלו הדעת ממימי
 הגשמים יום ׳גדול רז״ל שאמרו וזה (...) האמונה. גידול עיקר
 כתחיית גשמים הזכרח קנעו כן ועל הממיס׳, מחייח כיוס

 ממימי שנמשכת האמונה, המשכת נחי׳ הס גשמים כי המתים,
 אחר אז ני המחים, מחיית נחי׳ שזהו לעמיד, שיחגלו הדעח

 ׳ומלאה נחי׳ הנ״ל, הקדוש הדעת המגלוח עיקר יהיה המחייה
האמיחייס. החיים עיקר יהיה ואז ונו״, דעה הארץ

 ערכים
וכעויים

ישראל ארץ
 מובדלת היא באמת י”א

שת  משאר לגמרי ומופר
ה בכל ארצות  ענייני

 אעפ״ב אך (...) ובחינותיה,
 עיני מראה לפי בגשמיות

 שינוי שום רואים אין האדם,
 כ״א ארצות, לשאר א״י בין
 בקדושתה להאמין שזוכה מי

 ההפרש קצת להבחין יכול
קטז). ח״ב (ליקו״ם

 משיגין א״י ישיבת עייי*
 העולם על השי״ת השגחת

א). ח״ב א״י המידות (ספר

 לידע זוכין א״י קדושת עייי*
 ונתגלה שבדור, האמת רבי1כ

 חוזרין והכל בעולם, האמת
ת אפילו להשי״ת  אומו

 אחד שכם לעובדו העולם,
ח). א״י (ליקו״ע

 הקדושה כלליות היא י”א
 זוכין ושם הקדושות, שבכל
ת לצאת  ולידע מטבעיו

בהשגחה שהכל ולהאמין
יז). א״י (ליקו״עלבד

בחי׳ היא א״י קדושת
 היפך שהוא המדמה, בירור

 (ליקו״ה וכנען חם זוהמת

טז). ה, ציצית

 שהיא א״י, היא גדולה
 ועל החיים על מכפרת
תהמתים א). זוטא (רו

 היא ישראל ארז מעלת
 ואינה ה׳, נחלת מכלל

 (רמב״ןתועבות אנשי םובלת

ה). יט, בראשית

 מפני המלכות, היא י”א
 לשכינה משכן שאווירה

ו). נהר ג, מעיין לאברהם (חסד

 כי העולם לב הוא אייי*
 וכמו השמיים, שער היא

 החיים מקור הוא שהלב
 לכל החיות ויתפשט יתחלק
 א״י בהיות כן הגוף, איברי
 היושבים בצדיקים בריאה

 לכל הבריאות יתפשט בה,
 כי בכללות, העולם יושבי

 בצדיקים היא א״י בריאות
 השפע לה ממשיכים שהם

 והנה מלמעלה. והחיות
 השפע להתפשט דרך אין

 לא מא״י כ״א העולם, לכל
 הרופאים וכמ״ש זולתה,

 ניזון שבדם והזך הצלול כי
 מהיותר המוח ואח״כ הלב,

הכבד, ואח״כ שנשאר, זך
 כפי איברים שאר ואח״ב

 העולם ג״כ כן מדריגותם,
 שבשפע והטהור הזך בכללו
 שאר ואח״ב א״י, נזונית

 מדריגותם כפי הארצות
 (חסד נפשם מזון יתעבה כך

כה). נהר ג, מעיין לאברהם

רט), (ויקהל בזהר איתא

 כנגד גדול פתח שיש
 שער הנקרא למעלה א״י

 תוכיותו ואמצעיות השמיים,
 וםביבות ביהמ״ק, אל מכוון
חלונות, שבעים יש זה פתח

 (רמ״זשלהם השערים אותם דרך שמתמצה מה הוא אומות לשבעים והניתן בשופע, הוא הגדול השער דרך לא״י הבא השפע ולכן צרים, הם שערים שהשבעים םפק שאין א״י, מתמצית דהיינו העשייה, שבעולם שרים לשבעים השפע יורד שמשם

 ועפרה היא טמאה העמים ארז כי טהורה, י”א לט). כז, בראשית עה״ת (ט״זישראל בשביל מבורכת היתה בה, יושבים ישראל שהיו זמן וכל בה. היושבים במעשי תלויה והשגחתו תמיד׳, איחה דרש אלקיך ה׳ אשר ׳ארז היא בראשית). הזהר על
 ׳ויתן דהע״ה כמ״ש תורתו, את שנשמור א״י האל ונתן תנאי, על מתנה היא י”א ה). כו, דברים (אוה״חטובים ומעשים ומצוות התורה קיום ישיגו באמצעותה י,”א ב). ו, ויקרא (אוה״חהקדושה ארז זולת טהור שייקרא מקום לך ואין אווירה, ואפילו

 מחכים, אווירה זה ומפני םיגים, מכל מזוכך הוא שבה הארציות שגם מפני ׳א״י׳, נקראת אתוני). דבי מסבי הגדה לוי, (קדושתהמתנה בטלה התנאי, אבותינו קיימו שלא וכיוון ניתנה, זה תנאי על ביהמ״ק וכן תורתו׳, ישמרו בעבור גוים ארצות להם
 (מאורהניצוז המלביש החיצוניות לו יזיק לבל מותניו לשנם צריך הניצוצים, וללקט העולמות להעלות ה׳ עבודת לעבוד והבא אותם, המלביש בחיצוניות הרבה ומעוטפים מלובשים הם הניצוצים לארז בחוז כי העולמות, להעלות להם יםייע וזה

א״י). (קה״י,מקומו אנשי על רק להגין, יכול אינו בחו״ל צדיק כן שאין מה האיברים, לכל וחיות כח הנותן הלב כמו א״י כי העולם, כל על להגין יכול בא״י הצדיק בהיות עקב). פ׳ ושמש

מינזכריף כל צנוריף לקול קורא מהוס אל מהוס מצער: מהר
 עלי וגלליך מחנריך כולהון היכגא מרזניך, זלחי לקל קרי ארעאה לחהומא ע^אה חהומא“ (שם): יוניזן ותרגם עכרו•: עלי וגליף

 זה. עגיין המנארת נתענית הגת׳ מונאת שם וכו", נארצט נשמע המור קול חז״ל שאמרו ׳וזה ד״ה נמקו״ח להלן עוד ועיין עכרו.
ם ו ה ת  ומהם לחס כיח כטאנה ויהי לחם יח3 ואנה3 עד סמיהס ומלכנה לא״י: וחת נעמי של נשונן יס) (א, רות נמגילת כדכפינ העיר. כל ו

 שרגילה נעמי הזאח חמיה,3 נעמי. הזאס הומייה. נעשיח הפיר. נל וסהם ופירש״י(שם): נעמי: הזאת ומאממה עליהן העיר כל
נ, המלני״ס זה נעניין וניאר לארץ. לחוצה יצאחה אשר על לה עלחה מה חזיהם ונפרדים, נצנים לצאח ה(: שעי  נא זה שורש מהומה, ה): ני

 מורה ׳הוס׳ (...) המיימס. וניטול העם ניטול מורה ׳המם׳ המורגל. העם המייח על מורה ׳הרוה׳ המה. המם, הוס, חמונוה, שלוש על
מהומה. שם נגזר ומזה העיר׳. כל ׳וחהס נפלאה, ומחזה זר דנר על העם כל הרעשה על

חכמה מילואי
ם1ד1ר ם אל ו הו  שמעון י5ר תני, ע״ב): ברכות(סה בירושלמי ומציגו קורא. ת

 מעלה הארץ שאין מלמעלה יורד טפח לך אין אומר, אלעזר ן5
 ואמר צנוריך׳. לקול קורא תהום אל ׳תהום טעמא, מאי טפחים. שני כנגדו

 בשמו״ר בזה איתא ועוד נקבות. והתחתונים זכרים העליונים המים לוי, רבי
 ששורשיו אילן יש כיצד, צנוריך. לקול קורא תהום אל ׳תהום מ): (ה,

 אלא יורדין שאינן ויש חמישים, ויש שלושים, ויש אמה, עשרים יורדים
 טפחים שלושה אלא אותן משקין אין אם למעלה, והגשמים טפחים, שלושה

 טורף אמה, חמישים של שותין אם מתים, הן אמה חמישים של אותן אזי
לו, אומר לתחתון, קורא העליון תהום זה אלא טפחים, שלושה של אותן
יורד שהעליון עד אעלה, ואני רד לו, אומר ותחתון יורד, ואני עלה

 אמה. חמישים של אותן ומשקה עולה והתחתון טפחים שלושה של ומשקה
ה): (ד, בב״ר כדאיתא נס, בדרך הווי הגשמים עניין עצס וגס נם. לשון

ומחמת כיפה, הבריכה מן ולמעלה לבריכה, דומה הרקיע
ם מזעת שהכיפה ואינן המלוחים מים לתוך יורדין הן עבות טיפי

דטבריא בימא עבר ירדנא הדין תתמה, אל יונה, רבי אמר מתערבין.
 מהלך מהלכין ואלו מתערבין, הן אצבעות ושלוש שתים ירדו שלא עד בכברה, תבן או חיטים כובר אדם בדבר, יש נישים מעשה ביה, מתערב ולא

 הוא התחתונים שהמים כיפה, עם לבריכה דומה התחתונים המים עם הרקיע פירוש, דומה. הרקיע המהרז״ו(שס): ופירש מתערבין. ואין שנים כמה
 ויורדים וחוזרים מזעת כיפה הבריכה מן העולים והאדים ומהלחלוחית הבריכה, על כיפה כמו כדורית והרקיע בריכה, כמו הוא אוקיאנוס ים

 ים לתוך וחזרו וכשירדו ברקיע, שהיו על הוא והמתיקות מתוקים, המטר ומי מלוחים, שהם אוקיאנוס מים שואבים והעננים הבריכה, לתוך למטה
 ניסיס דמעשה זה עניין המדרש(שס) על בפירש״י וביאר המתוקים. מן שואבים והעננים הים, בתוך עצמם בפני עומדים אלא בו, מתערבים אינם אוקיאנוס

 אחד כל מתערבים הם באויר בעודם אצבעות, ושלוש כשתים הכברה תחת ירדו שלא עד בכברה. סיטיס כובר אדם בדבר, יש ניסיס מעשה ודל: דגשמיס,
מתערבין. ולא מילין כמה מהלכין ואלו הכברה, שתחת בכלי ינוחו שלא עד בחבירו ואחד

הנחל• יליקוט
נו נם על כי ש דבר על היי דו הין. חי תמי  הנחל(תמוז מבועי בקוק ומובא מ

 להוציא הוא הניסים, עניין מטרת שעיקר מזה להבין נלע״ד תשל״ע):
 ׳אשר עמלק, מקליפת הנמשך ואדישות, קרירות של ממצב האדם את

 נאמר כן שעל האמונה, את ולקרר להחליש הוא עניינו שכל קרף׳,
 היא הטבע עניין כי לעיל. המוב״פ אמונה׳ ידיו ׳ויהי עמלק במלחמת

 כאילו והקרירות השכחה סיבת עצמו וזהו שינויים, בלתי תמידית הנהגה
 הבריאה שכל להאמין היא האמונה עניין אבל נוהג, כמנהגו עולם ח״ו

 ההתחדשות עניין וכל לחבירתה. דומה רגע ואין רגע, בכל מתחדשת
 פעם בכל עולם באי לכל ית׳ אלקותו לגלות כדי הוא עת, בכל הבריאה
 לביש לא בצפרא דלביש ׳לבושין הזוה״ק וכדברי אחרים, וציורים באופנים
 ית׳ אלקותו מתלבש עת שבכל וכו״, דא ביומא דלביש ולבושין ברמשא,

 בכלליות בעולם הנעשים המאורעות כל הן שהן אחרים, בלבושים כביכול
 מכל ויתפעל יתמה שהאדם הכל, תכלית וזהו פרטיות, ובפרטי ובפרטיות
בהתחדשות. פעם בכל ית׳ הבורא את ויכיר ומאורע, ועניין דבר



ערכים
וכינויים

תור
 בארצנו/ נשמע התור יוקול

 שהם הגדול, ה׳תייר׳ קול
 אמיתיים הצדיקים דברי

 לנו לתור לפנינו שהולכים
 להשי״ת לשוב כבושה דרך

 וחיה בהמה סימני (ליקו״ה

ט). ד, טהורה

 תושבע״ם דא התור, יקול
ד:). ויקרא (זהר

 בארצנו', נשמע התור יקול
 התור קול הוא עגלא קול פי׳

 הוא העגל כי בפםוק, הכתוב
כה:). תענית חננאל (רבינוהשוד

 שור, מזל הוא התור׳ יקול
 פ״ק כמ״ש בארצנו׳ ׳נשמע
 מםוף הולך שקולו דיומא
 תהומא בין םופו, ועד עולם

 עילאה לתהומא תתאה
כה:). תענית (מהרש״א

 הדעת מםוד שהוא לפי*
 על (רמ״ז התור׳ ׳קול נקרא

בראשית). הזהר

ל קו  אור הוא התור׳ י
 (רמ״ז יצירה בריאה אצילות

ויקרא). הזהר על

ה ב ק  ה׳תור ׳ק׳ול ר״ת נ
 ׳קול גם ב׳ארצנו׳. נ׳שמע
 ייחוד, לשון נשמע׳ התור

 והייחוד מלכות, ׳בארצנו׳
נקבה). (קה״י,ברית היםוד ע״י

תהומות
 נקרא הזה האחרון הגלות

יב). ה, ונטען טוען (ליקו״התהום

 (רש״י הים הוא תהום

ו). קד, תהלים

וםוף קז לו אין תהום
צז:). סנהדרין (רש״י

 העפר בהם שנגבל המים
 ייקראו ולכן ׳תהום', נקרא

 (הטור ׳תהומות׳ הים מי

א). א, בראשית הארוך

 והעפר המים היו מתהילה
 מעורבין שהיו תהום, נקראים

עכורים כמים והיו זה עם זה
י). א, בראשית יצחק (תולדות

 גדול הוא תחתון תהום כל
 שהם מפני העליון, מן

 נגד תהום כל מתרחבין
 יהיו ולזה העליון, רקיע
 עם נוגעים העליונים המים
 בתחתית התחתונים המים
 פירש״י וכן הרקיעים, כיפת

חסדבגמרא ג). ב, לאברהם (

 הומים, אותיות ’והמים’
 וכתיב במהומה, הומים שהיו

 נקרא ולכך ימים׳, ׳כהמות
 (ש״ך הומים שמימיו ׳תהום',

כ). ט, בראשית עה״ת

 לשימוש עליון תהום באה
 שהם עליונים, יםודות שני

 ובאה הרוח, ויםוד האש יםוד
 שני לשימוש התחתון תהום

 שהם התחתונים, יםודות
 (ש״ךהעפר ויםוד המים יםוד

ה). טו, שמות עה״ת

 השפע, מקור נקרא תהום
 המים, מקור הוא תהום כי

 (קדושתשפע על מרומז ומים

בראשית). פ׳ לוי

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל קכו

ם י ר צ מ א ו מ, וניאר י.”א היפך הו  דנר פנין ונזה ג): נפל״ח(
 שס יורדים שאין מצרים ארץ שנטנע מה נפלא,

 וזה מקץ, נפרשס שפירש״י כמו ארצות, נשאר כמו מדיר גשמים
 מזרע אשר הוא מצרים כארץ לא וכו׳ הארץ ׳כי עקנ נפ׳ שכמונ

 וכו', נרגלך והשקית זרעך את
 שמה ענרים אמם אשר והארץ
 משמה השמים לממר וכו׳ לרשמה

 מה נתינת כן גם וזה ונו", מים
 שירה אומרים ׳אין רז״ל שאמרו

עיקר כי היינו שנא׳׳י׳, נש על אלא

הוא ומצרים אלקים, עשה זה לעומת וזזז ייי®”
 נסים ומצרים יל) (שמות שכתוב כמו זה. לעומת זה ישראל, ארץ היפך

 מקום אין זה ובשביל הנימים. לעומת א״י, לעומת שמצרים לקראתו,
כפי. אפרש העיר את בצאתי והיה ע) (שס שכתוב כמו במצרים, תפלה

 נשמע התור קול )3ע״ מ חז״ל(פע<יפ שאמרו חת
 הגשמים עיקר כי גשמים. לענין בארצנו,

 התהומות, שם כי ישראל, בארץ נשמע
תפלה: אמונה, היינו הנימים, היינו

ר קול חזייל שאמרו וזד! תו שמע ה גשמים. לענין בארצנו, נ
אליעזר, רני אמר );3יעק העין גירשפ 3ע״ (כה גפעניפ כדאיפא

 קול מימיך, אנע למנירו, אומר תהום נמג המים את כשמנשכין
 צנוריך לקול קורא תהום אל ׳תהום שנאמר שומע, אני ריעים שני

 לי מזי לדידי רנה, יאמר“ וגו".
מילמא, לעיגלא דמיא רידיא, האי

 נין וקיימא אפוומיה, ופריטא
עילאה. למהומה ממאה מהומא

משור ליה אמר עילאה למהומא
ליה אמר ממאה למהומא מימיך,

 נראו ׳הנצנים שנאמר מימיך, אנע
 המור וקול הגיע הזמיר עת נארץ
אנע. (שם): ופירש״י נארצנו׳. נשמע

ייעים. שני קול ננע'. ׳נמל לשון
 אל סהום היין. ונישוך המים ניסוך
ומים עליונים מים קורא. סהוס

 עילאה סהומא נין מילמא. גרשינן ולא לעיגלא. דמי שמו. כך הגשמים על הממונה מלאך יידיא. האי ספלים. שני אומן צנורין. מממוניס.
 נקרקע. למטה מימין. אנע נרקיע. מימין. משור העליוניס. מיס מילאה. מהומא ורקיע. ארעא דנשקי היכא לאוקיינוס, הרקיע נין לטמאה.
ת. ניאו הנצניה א מג, מיס כשמנסכין כלומר, נ ה אלא נאין שאין נארץ, נראו שהניסוכין נ  אלא יוצא שאינו זה כנץ למנירמה, מןנ
ל המג, זמירות הגיע', הזמיר ו׳עת לשנה, מי^נה קו מג מים שמנסכין שנשעה 'מור', שור תרגום לשור, דומה מלאך המור', אז'  נ

הפש׳ אש גש שנאנו ניאור ולפושפש נשמע'. המור ש׳קול נשעה הגיע', ו׳הזמיר נראו׳ 'הנצנים כמשמעו, אמר, לשון כן. אומר הוא

ש(נ, וזלשה״כ פז״ל, דנרי מושניש עליו עצמו שה״ הגשם ענר הקמו הנה כי לך: ץ?י ןפי!י רעןמי לך קומי לי ואמר דודי ענה י-ינ): נ
את. ניאו הנצניה ופירש״י(שש): נארצנו: נישמע המור וקול הגיע הזמיר עת נארץ נראו הנצנים לו: הלך חלף הממה, ימי קרנו נ

המור. וקול דרכים. להולכי ערנ וקול זמר נומנין שהעופות הגיע. הזמיר עס לראותם. מתענגים דרכים והולכי פרחים מוציאין שהאילנות
ניסן. נימי ומצפצפיס משורריס להיות העופות דרך יונה. ונני מוריס כמשמעו,

ם י ר צ מ א ו ת זה ישראל ארץ היפך הו מ עו  כל כי ע״א) רפג פצא, כי רע״מ זהר (עיין רז״ל הודיעונו ה); יא, (שמוש האוה״ש וכפנ זה. ל
 כנגדה יש נקדושה שיש ונחינה נחינה וכל הרע, ננחינח האלקים׳ עשה זה לעמת זה ׳גם הטונ נמידח ה׳ שנרא מה

 כי י-ינ): (יא, נדנריש כדכפיג שגשמיה, נענין כדמצינו א״י, כנגד שעומדש שקליפש היא ומצריש נה. לאחוז וממחזקח ממאמצח והקליפה נקליפה,
ך והישקימ זרעך אח מזרע אישר מישם ץאמם אישר הוא מצדם נאלץ לא לרשמה וה5'ש נא אמה אשר הארץ תל  אישי והארץ הןרק: כגן נ
 ה5 אלקיף ה׳ עיני ממיד אימה דיריש אלקיך ה׳ אשר ארץ ?וים: מישמה הישמים למטר ונקעית הרים ארץ ליישמה 'ש?(ה עינרים אמם

ס רנינו וכשנ ישנה: אמרית ועד הישנה מיישית שיי(דנרי  משמה השמים ׳למטר למעלה שהזכיר זהו מנור. יסיט ולא סשמיס אס ועצר יז): יא, נ
 גשמים למפמח אליו נשואות עיניך תמיד ויהיו נידך, ההשקאה מהיה שלא כדי מצרים, כארץ משקה ארץ לך נתן לא לכך כי מים;

 ישראל ארץ גשמים. מי שומה ישראל ארץ מימיה, שומה מצרים ארץ הוא', מצרים כארץ ׳לא ששנז): רמז כילקו״ש(דכריס ואישא שנידו.
 שומה ישראל ארץ שומה, אינו גלוי שאינו שומה, גלוי מצרים ארץ שומה. אינו גנוה שומה, נמוך מצרים ארץ וגנוה, נמוך שומה

נכל ונזרעת יום נכל שומה ישראל ארץ ושומה. נזרעת ונזרעת, שומה ישראל ארץ נזרעח, ואח׳׳כ שומה מצרים ארץ גלוי. ושאינו גלוי
ה לו אין לאו ואם עליה, עיניו שנת ונודד וקרדום נפסל נה עמל אינו אם נזרעת אינה מצרים ארץ יום, אינה ישראל וארץ כלום, נ

 לו ומשר אחריו מהלך טוניס נן ראה נדרך, מהלך שהיה למלך משל גשמיס. להם מוריד והקנ״ה מיטותיהן על ישיניס הן אלא כן,
 נידך עושה אמה שאין גזירה אמר, ולאנומיו, לו ומכירו נפעולה ועסוק ומפונק מעודן אחד טוניס נן ראה שונ לשמשו, אחד ענד
 כן, אינה ישראל ארץ אנל יונל, נהר מן שומה ננל הנילוס, מן שומה מצריס לשמשן, שמשיס להן ניתנו הארצות כל כך מאכילך. ואני
 שיהא ענד לו קונה ודם נשר הקנ״ה, מידת ודם נשר כמידת שלא ללמדך גשמים. להן מוריד והקנ״ה מיטותיהם על ישינים הן אלא

אומו. ומפרנס זן הוא שיהא ענד לו קונה העולם והיה שאמר מי אנל אומו, ומפרנס זן
ם י ר צ מ את מישה גיט כז): (יד, כשמוש וזלשה״כ א״י. נשי׳ שהם ה׳נשיס׳ ולעומש, כנגד היינו ׳לקראשו', הס ש׳מצריס׳ דורש רנינו לקראתו. נסים ו

ס על ץדו ס די^נ ד ס: נמוך מצרים את ה׳ וינער לקראתו נקיס ומצרים לאימנו נקר לפנות ד ד
ה י ה אתי ו צ ת כ ר א ש העי  חנואמי אלהס ויארור ולאהרן למיקה ויקרא פרעה ויקלח נרד: נמכש כז-לג) (ט, נשמוש כדכשינ כפי. אפר

 ויארור לעמיד: מיספון ולא אמכם ואשלחה ונרד אלקיס ק'למ מהיית ורנ ה׳ אל העמירו הריקעיס: ועמי ואני הצדיק ה׳ הפעס
 ץדעסי וענדיך ואמה הארץ: לה׳ כי מדע למען עוד ןה;ה לא והנרד ;חדלון הקלות ה' אל כפי אח אפריש העיר את פצאמי מיקה אליו

 ארצה: נמך לא ונוקר והנרד הקלוח דחדלו ה׳ אל כפיו ויפריש העיר את פרעה מעם מיקה ויצא (...) אלקים: ה׳ מפני מיראון קרס כי
 ה' 'וידנר ה): נשנשומא(נא, אמרו וכן גילוליס. מלאה שהימה לפי התפלל, לא העיר נמוך אנל העיר, מן העיר. אס נצאמי ופירש״י(שם):

 ׳ויאמר שנאמר נמצרים, שנינה נמצאת שלא מוצא אמה וכן לכרך, חוץ מצרים', ׳נארץ (...) לאמר'. מצרים נארץ אהרן ואל משה אל
נמוך ולא מצרים׳ ׳נארץ כמינ לכך גילוליש, מלאה מצרים ארץ שהימה למה, ט). (שמוש כפי׳ את אפריש העיר את כצאמי משה אליו

נפסלו ישראל ארץ משננחרה לדינור, כישרות הארצות כל היו ישראל ארץ ננחרה שלא עד ללמדך, נמצריש, שכינה נמצאת ולמה מצרים.
אלנדניאל מוצא את שכן טהור, נמקוש אלא הנניאיס עם נידנר לא לארץ נחוצה ואף (...) הארצות. כל דני  אונל על היימי ׳ואני מ) (

םחדקל׳ הוא הגדול הנהר יד על היימי וכן'ואני אולי', ש  משנידנר חידקל, זה כנר', נהר על הגולה נמוך 'ואני אומר יחזקאל וכן י), (
אותך׳. אדנר ושם הנקעה אל צא ׳קום ג) (ישזקאל שנאמר נארץ, עימו מדנר היה לארץ נחוצה עימו

המתרגם

ה, אמר י“  אני רנ
תי  המלאך את ראי

ה ה הז נ ו מ מ  על ה
 רידיא, ששמו הגשמים

מה והוא  בן לעגל דו
 ושפתותיו שנים, שלוש

ת דו ר פ ת מו ע ב ה  ב
מד והוא שתוק,  בין עו

 לתהום התתתון התהום
 העליון לתהום העליון.

 שפוך לו אומר הוא
 הארץ, אל מימיך את

 הוא התתתון ולתהום
 נציעה) (לשון הבע אומר

ך, את מי  שנאמר מי
 עת בארץ, נראו ׳הנצנים

 התור וקול הגיע, הזמיר
בארצנו׳. נשמע

 קליפות, מארבע ד׳ קליפה הוא תהום כי חקר, לו שאין אדום זה תהום (שם).מ׳כלה׳ ה׳וא ורשע ׳ת׳ם ר״ת תהום תהום). (קה׳׳י,תהומות שנקרא ואמא) (דאבאהיםודות ב׳ מתגלים בלב ר״ל ים׳ בלב תהימית ׳קפאו שאמר וזה יםוד, בחי׳ תהום
).1 קד, תחלים (מלבי׳׳םהמים שתחת והמצולה העומק נקרא כן תהום, (שם).תתאה תהומא שנקראת העשייה, עולם הוא תחתון תהום (שם).עילאה תהומא שנקרא הבריאה, עולם הוא עליון תהום (שם).ד׳ גלות אדום וכן

תפליה ואני
ה” ת  ת1ך!חל א

 עבדף את ת1לך!ךא
 יךף ואת גךלף את

 מי אשר החזקה
 ובארץ בשמים אל

 כמעשיף .יעשה אשר
 וגלית וכגבורותיף״.

מלבותף אלהותף  ו
 הוצאתנו כי עלינו,

ם, תנו ממצרי פדי  ו
 כור מתוף גלותם מתקף

 הקלפות. מעמקי הבחל,
 מנו״ן אותנו והוצאת

 והכנסת טומאה, שערי
 שערי בנו״ן אותנו

 נסים ועשית קדשה.
 ועל במצרים ונפלאות

 והכנעת ושכרת סוף, .ים
 ^מצרים, אלילי כל

שרךת ת ו עךכו מ  ה
 ועקךת הטבע, ושנית
 כפירות מיני כל ובטלת

 כזכיות אמונות מיני וכל
 ומצרים, פךעה של

 בני שישתקעו שרצו
 חם ביניהם, ישךאל
 על שיתגברו ושלום,
 ושלום, חם ישךאל,

 .ואמונות כפירות במיני
 אשר שלהם, כזכיות

 גלותם. תקף ר!וה ז.ה
 הרביס בךחמיף ואתה

 ביניהם, אותנו עזבת לא
 אותנו להוציא ומהךת

ם, כ תו ת מ ע כנ ה  ו
 מיני כל ועקךת ושבךת

 על שלהם, כפירות
 והמופתים הנסים ידי

 והנוראים הגדולים
 וגלית בהם. שעשית
 לכל ואךנותף אלהותף

 נךבקו ומאז עולם, באי
 לעולם, כף ישךאל

 ובמשה ביי והאמינו
 ברחמיף כן עברו.
 להאמין תזכנו הרביס

 האמתיים ובצריקיף כף
ד, מי ה ת נ מו א  ב

ונכונה וחזקה שלמה
ז). (לקו׳׳ת



קכזנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

 אתה עולם, של רבונו
 אריכות כל אשר ידעת

 רק הוא זה גלותינו
 חלישות פגם מחמת

 בשביל אשר האמונה,
 ועדין מארצנו, גלינו זה
 פגם לתקן זכינו לא

 זה ומחמת האמונה,
 המר הגלות עלינו ארף

הנה♦ ער הזה
 עמף על חמל כן על

 מי אין כי ישךאל,
 אם כי בעדינו, .יעמד
 לנו, הגדול.יעמד שמף

 אמונתף ותקבע שתטע
 באמת בלבנו הקדושה

 עולם. ועד מעתה
ר תסי ת ו מיו מי  עק

 .יעלה שלא שבלבנו,
 עקמימיות שום בלבנו
 חם קושןא, ושום

 הנהגותיף, על ושלום,
 כי תמיד להאמין ונזכה
 ״כי אתה. וישר צדיק
 מעשהו וכל יי רבד ישר

 מצוותיף כל באמונה.
 דךפוני שקר אמונה,
 וזכנו ועננו חננו עזרני״.

 באמת שלמה לאמונה
 נזכה זה ידי ועל תמיד,
 בקרוב. לארצנו לשוב

 ״תבואי, שנאמר כמו
 אמנה״ מראש תשורי

 אמן בימינו במהךה
ט). (ליקו״ת

! ד מ  אישי ה' אני אליו ויאמר ז-יח): (מו, בבראשית כדכתיב אדע. ג
^רשמה: הארץ אס לף למת כשדיס מאור הוצאמיף

 עגלה לי יןסה 'אליו ויאמר איישגה: כי אדע כמה ה׳ אדני ויאמר
 לנא הןמש ויהי (...) וגוזל: ומר מישלש ואיל מישלשמ ועז מישלשמ

 והנה אכרם על נפלה ומרדמה
 עליו: נפלת גדלה חשכה אימה

 גר כי מדע ץדע לאנרס ויאמר
 וענדוס להם לא כארץ זרעף זה;ה

י  וגס שנה: ??אי״ ^ל?ננ ונ̂נ
 אנכי דן !ענדו אשר הגוי את

 ואמה גדול: נרכש !צאו כן ואחרי
 מרןנר נישלוס אנמיף אל מנוא

 ןישונו רנינני ודור מונה: נשינה
 עד האמרי עון שלם לא כי הנה

 הןה ועלשה נאה השמיש ויהי הנה:
 אשר אש ולפיד עישן מנור והנה
 ההוא ניוס האלה: הגזרים נין ענר
 לאמיר נרימ אנרס אמ ה׳ כרמ

 נהר הגדיל הנהר עד מצרים מנהר הזיאמ הארץ אמ נממי לזרעך
 ההוא ׳ניום פמח זכאי נן יוחנן רנן (פמ״ז): נפדר״א ואמרו פרח:
 הקנ״ה, לפני אנרהם אמר לאמר'. נריח אנרס אח ה' כרח

 אלי אומר ואמה זרע/ נחמה לא לי ׳הן העולמים, כל רינון
 לו אמר אירשנה׳. כי אדע ׳נמה הזאח׳, הארץ אח נחמי ׳לזרעך

 אמה ואין עומד, הוא נדנרי כולו העולם כל אנרהס, הקנ״ה,
 שני חייך, אירשנה; כי אדע ׳נמה אומר אמה אלא נדנרי מאמין

 וגיאר מדע׳. ןד'ע לאנרס 'ויאמר שנאמר מדע, ידוע פעמים

 'וסניניו קנא), (ינמופ אמרו וז״ל: זה, עניין (פ״ד) ישרים גמשילפ
 השערה. כחוש חסידיו עם מדקדק שהקנ״ה מלמד מאד', ?שערה

העליו אמר שהכמונ עד לקונו האהונ אנרהס הוא אנרהם, שעי  (י
 שלא קלים דנריס מפני הדין מן פלט לא איהני', ׳אנרהס מא)

 ;ידע חייך הקנ״ה, לו אמר אדע', ׳נמה שאמר על נהם. דקדק
זרעך׳. יהיה גר כי מדע

 ישראל, בארץ אברהם כשפגם זה בשביל
ס ירושת על הקב״ה לו שהבטיח בשעה  א

ס, (נראשיפ אדע במה אמר  יררו זה ידי על ט
 היינו באמונה, פגם בי למצרים, אבותינו

 למצרים, ובניו יעקב וירד נימים. בחינת א״י,
 וירדו זה. לעומת שזה הניסים, היפך ששם
 בחינת בא״י, פגם הוא כי ובניו, יעקב דווקא

 בחינת שהם ובניו, יעקב וירדו תפלה.
 ועל תפלה. שערי י״ב בחינת שהם תפלה,

כנ״ל, ובניו יעקב הם התפלה, שעיקר ידי

ם ג פ ש ם כ ה כר מר וכוי כאייי א ה א ע גנו ד  ירדו עיייז א
תינו ,3 שפריפ נט״י (או״פ נליקו״ה יאר3ו למצרים. אכו

 נזה כשפוגמיס וזלע״ז יפ', נהשגפפו אמונה ע״י רק היא א״י שירושפ נ-ה)

 המנע חכמח של שליטמה עיקר וז״ל: הטנע, פנמי נפי־ לגלופ יורדים
השמיים, מערכח על רק שמסמכלין

 חוזים נקראים כי נלילה, הוא
נחי׳ הוא הטנע חכמח כי נכוכנים,

 הוא האור עיקר כי וחושך, לילה
)לנד. השי״ח השגחח ..  ישראל כי (.

 הס כי כנ״ל, מהטנע למעלה הס
טו) (נראשימ ננחי׳ משם, נמשכין

הכוכניס, וספיר השמימה נא ׳הנט
וכו״, זרעך יהיה כה לו ויאמר
 שהגניהו שם) רנה (מדרשרז״ל ודרשו

 נמצא וכו׳. השמייס מן למעלה
 למעלה נמשכין ישראל שזרע

ע, הטנ ע ע״פ כי מ טנ  כפי ה
 אנרהס היה לא השמייס, מערכח

 ׳צא השי״ח לו שאמר ע״י רק להוליד, ראוי השלוס עליו אנינו
 למעלה היינו השמייס, מן למעלה והגניהו שלך', מאיצטגנינוח

 שזרע נמצא זרעך'. יהיה 'כה נחי' להוליד, זכה עי״ז מהטנע,
 ע״י כן ועל (...) מהטנע. למעלה מנחי׳ נשורשס נמשכיס ישראל
 עי״ז נגזר אירשנה', כי אדע ׳נמה טס (נראשיפ שאמר נמה שפגם

 הוא הדעח עיקר כי השגחה. נחי׳ שהוא נהדעח פגס כי הגלוח,
 יא) (דנרים ננחי׳ ישראל, ארץ נחי׳ זה והשגחה השגחה, נחי׳

מו נה', אלקיך ה' עיני ׳עמיד  רלד), םימן3( נמ״א רנינו שכחנ נ

 השגחה, נחי' שהוא ישראל נארץ ופגם נהדעח שפגם ע״י כן ועל
 חשכה אימה והנה אנרס, על נפלה 'וחרדמה טס ראשיפ3( עי״ז
 נחי' חרדמה נחי׳ שהס הגלויוח חוקף שהראהו עליו', ניפלח גדילה

 השגחה. פגם ע״י הטנע חכמח ע״י החגנרוחס שעיקר חושך,
א פגם הוא כי  כאשר נ): (א״י נעצוה״מ וכפנ תפלה. כחיי י”כ

ופפילה, אמונה ונחינח עניין שהיא ישראל, נארץ פוגמים
 נעיניו ואין נעיניו, חשונה אינה ישראל ארץ כאשר היינו

 המפילה נופלח ונעיקר אמונה. חסרון מחמח הוא ונפרטיוח נכלליוח הגלוח שעיקר לגלוח, נופליס עי״ז ולחפילה, לאמונה חשינוח
 אמונה חסרון מחמח היינו נעולס. ניסיס לפעול אפשר ואי להחפלל, ורצון חשק שאין מחמח להחפלל, אפשר שאי היינו לגלוח,

אחריס. נשניל הן עצמו נשניל הן ניסיס, על לנקש אפשר אי

הנחל ילהוט
שם למצרים ך ש פ ם. הי סי  שעל ח) ד, הריח ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב הני

 חידוש אמונת את לגלות כדי ומופתים בניסיס השי״ת הרבה ביציא״מ כן
 אמונת לגלות היתה מצרים יציאת עיקר ח״ל: המבע, הנהגת היפך העולם,
 אז עימנו השי״ת שעשה מצרים, גאולת עיקר היה וזה העולם. תידוש
 נראו ולא נשמעו לא אשר מאוד, מאוד ונוראים גדולים ומופתים נישים

 שליט אלקים שיש נתגלה זה כל ע״י אשר הגויים, ובכל הארץ בכל
 מאין יש העולם את ברא יתברך הוא כי כרצונו, בו לעשות בעולמו
 לשנות כרצונו בעולם לעשות ובידו העולם, את מנהיג והוא ברצונו
 אור, ומתושך תושך ומאור מים, ומדם דם ממים לעשות עת, בכל הטבע
 אמיתת אמונת נתגלה כולם ע״י אשר המופתים, בשאר בזה וכיוצא

 בכל לעשות בידו כן ועל ברצונו הכל תידש יתברך שהוא יתברך, אלקותו
 הארך, בקרב ה׳ אני כי תדע ׳למען המופתים בכל כמ״ש כרצונו, העולם
 הכתובים כאלה לשונות שאר בזה וכיוצא אלקינו׳, כה׳ אין כי תדע ׳למען

 אמונת שהוא יתברך אלקותו לגלות היו המופתים כל כי המופתים. בכל
 בתידוש כשמאמינים אם כי בהשי״ת להאמין אפשר אי כי העולם, תידוש

באמת. משכיל לכל כמובן העולם,
ל ק י ^ ה ש ל פ ת ם ה ב ה ק ע  שכל ג) ו, חנוכה (או״ח בליקו״ה ומובא ובניו. י

 אבינו יעקב כן ועל ח״ל: יעקב, חלום בפרשת כלולים המאמר ענייני
 שם נאמר שתייה, האבן במקום שהוא ההוא למקום כשבא השלום, עליו

 מקום הוא ששם יעקב ראה כי הגלות, על שמרמז ההוא׳, במקום ׳וישכב
 נפלה הזה שבגלות הזה, הגלות תוקף ראה אבינו כשיעקב אך תפילה,

 מתמת זה וכל כראוי, להתפלל להתגבר לב על מים̂‘ ואין מאוד התפילה
 וכמה בכמה אותו ומשבבת האדם, על ומתפשטת מאוד מתגברת שהשט״א

 וכמה כמה זה שמתמת עד כלל, להתפלל לו אפשר שאי עד בלבולים מיני
 רק ומתפללים בכוונה, תפילה מן עצמן נתייאשו הרוב כמעט אדם בני

 על להתגבר אפשר שאי להם שנדמה מתמת כלל, הלב כוונת בלי לבד בפה
שכב כן על זה כל שראה אבינו ויעקב מאוד, המבלבלין המתשבות ריבוי

המרמז ההוא, במקום שינה בתינת לתוך עצמו את שהנית ההוא, במקום
וראה כעת, כוונה בלי שינה בבתינת הוא שהתפילה הזה, הגלות תוקף על

 על מאוד השט״א שמתגברת הגלות שבתוקף היינו שינה, שבבתינת אז
 דהיינו כנ״ל, האמת ע״י אם כי להינצל עצה שום אין אז התפילה, עבודת
 התושך מן לצאת יכולין ועי״ז שהוא, במקום באמת הדיבור לדבר לראות
 מגיע וראשו ארצה מצב קלם והנה ׳ויתלס וזהו העלייה. בתכלית ולעלות

קול שהוא יעקב׳, קול ׳הקל בתינת ׳קול׳, בגימטריא ׳שולם׳ וכו״. השמימה
רות, מים, מאש, כלול קול כי ליעקב׳, אמת ׳תתן בתינת באמת, היוצא
 באמת, היוצא הקול ע״י היינו כידוע, קצוות משלושה שכלול אמת בתינת
 עומד באמת היוצא שהקול אע״פ היינו ארצה׳, מצב ׳קלם בתינת שזהו

 תצמת׳, מארץ ׳אמת בתינת ארצה׳, מצב ׳קלם בתינת מאוד, נמוך במקום
 של והקול הדיבור שמדבר תיכף כי השמימה׳, מגיע ׳וראשו כן ע״פ אף

 ׳והנה וזהו לשמיים. עד העלייה בתכלית ועולה האמת לו מאיר אמת,
 העליון שהוא המלאכים עולם בתינת היינו בו׳, וירדים עלים אלקים מלאכי

 ועולם השפל עולם שהם הנ״ל, במאמר המבוארים העולמות משלושה
 הדיבור ע״י בתפילתו אותם מקיים שהאדם המלאכים, ועולם הכוכבים

 מבתינת היינו וכו״, אלקים מלאכי ׳והנה וזהו עי״ש, באמת, מפיו שיוצא
 בו׳, וירדים ׳עלים בעליון, כלול והתפתון העליון, שהוא המלאכים, עולם
 היינו הנ״ל, השולם ע״י קיומם עיקר היינו וירידתם, עלייתם שעיקר היינו
 ׳ויירא ואזי כנ״ל. העולמות כל מקיים שהוא באמת, היוצא הקול ע״י

 כי יעקב שהכיר השמים׳, שער וזה אלקים בית אם כי זה אין וכו׳ ויאמר
 יעקב כן ועל (...) כנ״ל. האמת ע״י רק הוא ותיקונה התפילה עליית עיקר

 יותר התפילה מקום שהוא הביהמ״ק מקום גילה והוא זה, כל ראה דייקא
 כי פח). פסחים רז״ל שאמרו (כמו וכו״, הר קראו ׳אברהם כי האבות, מכל

 ידו על כן ועל ליעקב׳, אמת ׳תתן בתינת כנ״ל, אמת בתינת הוא יעקב
 תפלה׳, בית ביתי ׳כי בתינת הביהמ״ק, שהוא התפילה מקום נתגלה דייקא
כנ״ל. יעקב בתינת שהוא כנ״ל, האמת ע״י הוא התפילה עיקר כי

ערכים
וכינויים

אברהם
 קניינים ׳חמישה בחי׳ וזה

 אברהם (...) בעולמו/ שקנה
תפילה בחינת זה אחד קנין

ו). טו, (ליקו״ם

 ראש היה אברהם
לנימולים וראש למאמינים

ו). לא, (ליקו״ם

 שבא מי נקרא אברהם
 להשי״ת, עצמו את לדבק

פז). (ליקו״םרם אבוא מלשון

א  אבינו אברהם ירש ל
 אלא והעוה״ב, העוה״ז
 שהאמין, אמנה בזכות
 (ילקו״שבה״ ׳והאמין שנאמר

רם). רמז שמות

 המון ׳אב נקרא אברהם
 מעלתו שהיתה עד גוים׳,

תו ריג מד ת ו מו מ רו ת ה  ב
 כדכתיב השמיים, מן למעלה
 ודרשו החוצה׳, אותו ׳ויוצא
 מן למעלה ׳שהגביהו חז״ל

 שמות אריה (גור הכוכבים׳

כ). ד,

 אברהם, נקרא אהדי’
 אברהם׳. היה ׳אחד שנאמר

 שאמרו מה ע״פ הטעם י״ל
 זקנה׳, היה לא אברהם ׳עד

שיך  י״ג אברהם שהמ
 ע״י לעולם דיקנא תיקוני

 במידות עצמו את שהתנהג
אחד). (קה״י,אלו

 / ירושה
ארץ ירושת

 רשעים של מפלתן עיקר
ישראל ארז ירושת ע״י הוא

ט). נה, (ליקו״מ

 בבחי׳ תלוי הארז ירושת
 (באר הברית שומר הצדיק

לך). לך פ׳ חיים מים

 קצוות ו׳ םוד הוא ירושהי’
 אורות בחי׳ שהוא דזעיר

 לה אין וע״כ ראשונים,
 בעל תמיד שנשאר הפםק,

 ראשונים ג׳ אבל קצוות, ו׳
 להם ויש ׳מתנה׳, נקרא

 חוזרים פגם כשיש הפםק,
ירושה). (קה״י,ומםתלקים

 הרשות הורקת היא ירושה
 (מלבי״ם להיורש מהמוריש

לו). סט, תהלים

ובניו יעקב
 נתגלה קרי״ש עיקר

 שכלול ובניו יעקב ע״י
י״ה, שבטי י״ב שהם מהם,
 תיבות י״ב כי כנ״ל, היינו

 שבטי י״ב כנגד הם שבקרי״ש
טז). ד, קרי״ש (ליקו״הי״ה

בחי׳ שהם ובניו יעקב
צדיקים׳, כלם ישראל ׳ועמך

 להם אפשר אי אעפ״ב
 לבטל והברכה השפע לקבל
 כ״א בתיהם׳, רעבון ׳עזבר

השליט׳, הוא ׳יוםף בחי׳ ע״י
הכלליות, נקודה בחי׳ שהוא

שמות שורש ישראל, נ
 הכל צריכין שבתחילה

 ברה״מ (ליקו״ה ממנו לקבל

ב). ג, אחרונים ומים

 והתקוה בגלות הקיום כל
 ע״י הוא משם, לצאת

 שירדו ובניו יעקב הצדיקים
 בני שמות שהם מצרימה,
 הגדול שבכוחם ישראל,
 אלקותו להמשיך יכולים

 נפשות ולשמח ולהחיות ית׳
 ועצותם בכוחם ישראל כל

 מעלין שעי״ז העמוקות,
שזהו פעם, בכל המלכות

 עיקר כי בעולם, האמת ולגלות המניעות כל לשבר עלינו תרחם ע״כ אמת׳, זרע ׳כלה שהוא מזרעו, שאנו אמת בחי׳ שהוא יעקב בני הם כולנו שאנו מאחר נז). ו, הודאה ברכת (ליקו״התצאו׳ בשמחה ׳כי בחי׳ הגאולה, בחי׳ עיקר
 הוי״ה שם הנקרא הוא האמצעי, קו הנקרא הוא הפנימי ההיכל וזה פנימי, והיכל פנימי נקודה הנקרא האמצעי בקו נאחזים ובניו יעקב כח). ד, כלים הכשר (ליקו״האמת ע״י הוא המניעות כל משברים שעי״ז דקדושה, הרצון התחזקות

ארז םוד וזהו באמצע׳, מכוון הקודש ׳היכל יצירה בםפר שאמר זהו אותו. מקיפים כתרים ושבעים באמצע, והוא ית׳,  לו נכנםים שער ובאיזה מקום באיזה לידע אנו וצריכין האמצעי, קו הנקרא מקום וזהו לעיל, שאמרנו וחוצות׳ ׳
 ובניו יעקב ויצא). פ׳ טוב הדעת (עץ הקדושה האומה התחילה שמשם ויםודו, הבניין כל התחלת גדול, גוי הנק׳ הם ובניו יעקב כז). כה, בראשית בחיי (רבינוובניו יעקב לכת מזומן וג״ע עשיו, של לכת מזומן גיהנום א). צדק (שערי

עד לארז בחוצה השכינה ומאירה הקליפות, כח מכניעים ובניו יעקב צדקת ו). ח״ב, חי כל אם מאמר מאמרות (עשרהכזכויות זדונות והיינו כהונה, בבגדי וכן בציצית כלאיים כטעם ללבישה, ראוי שיהא בוגדים בגד לטהר בכוחם יש
יא). נהר א, מעין לאברהם (חסד בהם לשלוט בחיצונים כח היה שלא



ערכים
וכינויים

גשמים
 נפסקים גשמים, כשיש

 (ליקו״מ והמלחמות הגייסות

ס). ח״ב

 ע״י הוא הגידול כח עיקר
 בחי׳ הם והגשמים הגשמים,
 גשמי בחי׳ הצדיק, השפעת

 מימי בחי׳ ונדבה, ברכה
 השמיים מן שיורד הדעת
ג). ב, תולעים (ליקו״ה

 מימי בחי׳ הם הגשמים
 בהניצוצות המאירים הדעת

רז, המונחים א  ומכה ב
 ומקיצם ומעוררם עליהם
ד). ב, תולעים (ליקו״ה

 המשכת בחי׳ הם גשמים
 ממימי שנמשכת האמונה,

 לעתיד שיתגלו הדעת
טז). ד, גילוח (ליקו״ה

 חסד, בחי׳ הם הגשמים מי
 חסד, בחי׳ הם מים כי

 גשמים׳, ׳גבורות ונקראים
 מבחי׳ בגבורה יורדין כי

 המתקת בחי׳ וזה גבורות.
 והריני[ שהגבורות הדינים,
 דייקא שמהם עד נמתקין

 מימי שהם ההשפעה, יורדת
 הגבורה, דרך שיורדין החסד

 (ליקו״ה גשמים גבורות בחי׳

י). ג, חדש

 יום ׳גדול רז״ל אמרו
 בו שניתנה כיום הגשמים

 התגברות בחי׳ כי תורה׳.
 שהגוף הגוף, על הנפש
 תחיית בחי׳ זהו בנפש, נכלל

טו). ג, חדש (ליקו״ההמתים

 הגשמים דברים ג׳ בזכות
 בזכות הארז, בזכות יורדין,
 הייסורין, בזכות החסד,

 ׳אם אחד בפסוק ושלושתן
 לחסד אם לארצו אם לשבט

יד:). תענית (ירושלמי!מצאהו׳

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחל קכח

שכיל אלא יורדין הגשמים אין ה נ מנ  3וכה י.”א ’בחי היינו א

 אמונה, כזכות יורדין הגשמים טז): ז, פסח (או״ח נליקו״ה
 המטר נעצר אזי זרה, ענודה נתינת שזהו ת״ו נפגמה וכשהאמונה

 מונא וכן וכו". השמים את ועצר וכו׳ וענדתם ׳ושרתם כמ״ש ת״ו,

ט,  שכתונ מה מונן ונזה ג): נפל״ח(
 'השמרו שמע', אם 'והיה נפרשת

 היינו וכו", לננכם יפתה פן לכם
 נתינת שזה כאמונה ת״ו כשפוגמין

 פי׳ לקמן (כמגואר זרה, ענודה פגם

 עי״ז אל״ף) סימן מנינא ונליקוטי ק"פ
 מטר יהיה ולא השמים את ׳ועצר

 כי יכולה', את ממן לא והאדמה
 הארץ ויכול העשנים גידול עיקר

 נתינת שהוא המפילה, ע״י הוא
 אות הנ״ל כמאמר כמנואר אמונה

 הארץ מעל מהרה ׳ואנדמם נ',
 רז״ל מאמר מנין ונזה וכו״. הטנה
 אני אלה ׳על פשוק על רנמי כאיכה

 מ) (עזרא כדכמינ כאמד, דנריש שני על ממענין ׳אין כוכיה',
 אנא, נר תייא ר׳ אמר ונו". זאת על מאלקינו וננקשה 'ונצומה

ס עליהם ממענין וגלות גשמים עצירת על  והיינו ונו", אתמ ננ
 שם כהונה ממנות ועיין כנ״ל. אמס מנתינה שניהם הם ני ננ״ל,

 ׳גדול ע״נ מ׳ מענית ועיין אמרת, גירשא הירושלמי נשש שהניא
הנ״ל. ע״פ כן גש מנואר וכו", גלויות קינוץ כיוש הגשמיש יוש

 אלא תפלה, לבחינת לא״י, זכה לא עי״ז
תכמ״ש ובניו, יעקב שי א  יקרא ביצחק כי כא) (ני

סיצחק כל ולא זיע, לך דרי ע״א): לא (נ

 הגשמים אין ע״א) ס (תענית חז״ל שאמרו וזזז
 בחינת היינו אמנה, בשביל אלא יורדין

 אמונה. בחינת תפלה, בחינת שהוא א״י,
 התהומות, ששם תחילה, שותה והיא

 וזה העיר. כל ותהם כמ״ש ניםים, בחינת
), (שס חז״ל שאמרו  שהגשמים בשעה ע״נ

מתברכת. שבכים פרוטה אפילו יוררין

 )5י ככראשית(כא, 5כתי יצחק. כל ולא זרע לד יקרא כיצחק כי

 .?רע אל אנרהם אל אלקים ויאמר וישמעאל: הגר גירוש גגי
 שמע ארה אליף מאמר אאר כל ארנמף ועל הנער על נעיניף

 המדנרת נסוגיא ע״א) (לא ננדריס ואיתא זרע: לף יקרא כיצחק כי נקלה

 לזרע נהנה שאיני וז״ל: הנדר, נלשונות
 ומומר כישראל אשור אנרהם,
ישמעאל, והאיכא כוננים. נעונדי

פינ. זרע' לך ?קרא כיצחק ׳ני נ
יצחק. כל ולא ׳כיצחק' עשיו, והאינא
 כשכיל אלא יורדים הגשמים אין

ה. מנ  (ח כתענית כדאיתא א

 גשמים אין אמי, רני אמר ע״א):
אמנה, נעלי נשכיל אלא יורדין

 וצדק מצמח מארץ ׳אמת שנאמר
 כזמן (שס); ופירש״י נשקף׳. משמים
 אמונה שיש מצמח', מארץ ש׳אמת
 משמים ׳צדק אז ומתן, כמשא

צדקה. שהן גשמים דהיינו נשקף',
ה ע ש שמים ב ת. שככים פרוטה אפילו יורדין שהג רכ תכ מ

 יום גדול יצחק, רני אמר ע״ג): (ת כתענית איתא
 מטר ׳למת שנאמר נו, מתנרנת שנכיש פרוטה שאפילו הגשמים,

 פרוטה (שה); ופירש״י ידך׳. מעשה כל אח ולנרך נעמו ארצך

 וכיאר ממנרכין. לגשמים צריכים שאינן ידיים מעשה אפילו שנכיס.

ימירא דמילמא נראה נו׳. מסנרנס שנניס פרושה (שם): המהרש״א
 התלוי עישקא כגון ממש, ידייש מעשה נו שאין דאפילו נקט,

 שהמנואה הגשמים, ע״י ממנרנים שנניש דפרוטה לומר, יש ועוד מעשה'. ד׳נל מרינויא ליה ומרנה ממנרך, הוא שנניש כפרוטה
הזול. כזמן עמה לו ממרנת שנניש הפרוטה ונמצא היוקר, כזמן כמו שנניש מפרוטה לתשר צריך ואין נזול, ופירות

הנחל ילקוט

 גשמים התשובה בזכות
 הגשמים אין (...) יורדים.
 התורה, על אלא תלויים
 תלכו בחקתי ׳אם שנאמר

 בעתם׳ גשמיכם ונתתי וגו׳
יב). ג, (במדב׳׳ר

א ל מ ל שמים אין א  ג
 בריה כל אין לעולם יורדים
 מדרשות (בתילהתקיים יכולה

 השלם ר״ע אותיות מדרש ח״ב

ג). א, נוסח

חכמה מיליואי
ל י ב ש ה. ב מנ /5 ׳ויאמינו י): בתנחומא(בשלח, ואיתא א  לירש זכו לפיכך ה׳

ה׳5 אבינו אברהם שהאמין אמנה בשכר מוצא, אתה הארץ. את
 לו ויתשבה בה׳ ׳והאמין מו) (בראשית שנאמר הבא, והעולם הזה העולם ירש

ה׳ נצר ׳אמונים לא) (תהליס וכתיב העם׳, ׳ויאמן ד) (שמות וכן צדקה׳,
 עד אמונה ידיו ׳ויהי יז), (שמות במשה וכן גאוה׳, עושה יתר על ומשלם

 בעלי אלו בו׳, יבאו צדיקים לה׳ השער ׳זה קיח) (תהליס ואומר השמש׳, בא
אמנים׳, שמר צדיק גוי ויבא שערים ׳פתתו כו) (ישעיה שנאמר אמנה,
לה׳ להדות ׳טוב צב) (תהליס שנאמר בו, נכנשין אמנה בעלי הזה השער
 ׳כי בתריה, כתיב מה וגו״, תשדך בבקר להגיד עליון לשמך ולזמר

 הזה בעולם אבותינו שהאמינו אמנה זו, לשמתה לנו גרם מי שמתתני׳,
 ׳וצדיק ב) (חבקוק וכתיב בלילות׳, ׳ואמונתך (שס) כדכתיב לילות, שכולו

ואין אמונתך׳. רבה לבקרים ׳תדשים ג) (איכה וכתיב יתיה׳, באמונתו
מלבנון ׳אתי ד) (שה״ש שנאמר אמנה, בשכר אלא להיגאל עתידות הגלויות

ב) (הושע ואומר וגו״, אמנה מראש תשורי תבואי מלבנון אתי כלה
 (תהליס ואומר משה׳, ישיר אז בה׳, ׳ויאמינו שנאמר שירה, ואמרו שכינה עליהם שרתה אמנה שבשכר אמנה, שגדולה למדת הא באמונה׳. לי ׳וארשתיך

ח תהלתי. ישירו בדבריו ׳ויאמינו קה) ט ו ל ם פ ת. שבכי תברכ  שובב הכל הקדושה בתורתינו הייעודים עיקרי בחוקותי): (פ׳ חיים מיס בבאר ומובא מ
 את ׳מרוה שהוא מה בו אשר הברכה עיקר הנה הגשם, עניין למשל כמו בהן. ונכללים נטפלים ממילא הגשמיים וייעודים הרותניים, ייעודים על הולך

 הארץ את המברך הוא והוא שמו, יתברך אלקינו מברכת משורשו בו אשר הרומניות מתיות הוא הכל וגו״, לזרע זרע ונותן ומצמימה ומולידה הארץ
הגשמים יום ׳גדול תז״ל אמרו כן ועל עי״ש). הגשם׳ ׳מוריד (בכוונת ז״ל האר״י הרב מרן מכוונות ממעל בשמיים שורשו שוד כנודע בריה, לכל משיה ונותן

הגשם עיקר כי הוא האמת ואולם תז״ל. שם שמנו הברכות לשאר או שבכיש לפרוטה הגשם עניין מה ולכאורה וכו״. בו מתברכת שבכיש פרוטה שאפילו
 מאור העולמות כל מתברכים הזו ברכה השפעת ובעת ברכה, מלא נפלא רותניות אור הוא למעלה ושם ב״ה, המברך מאת הנשפע הברכה אור הוא

 כן ועל העולם, אל יורדין הברכות כל ואז בברכתו, לברכה הארץ אל ויורד המטר גשמיות בלבוש מתלבש העשייה לעולם הגיעו ובעת הזה, הנפלא
 הנזכרים האר״י בכוונות שודו מבואר וכאשר ׳גשם׳, למעלה שמו הזה והאור תז״ל, שאמרו הברכות שארי וכל בו׳ מתברכת שבכיש פרוטה ׳אפילו

עלינו, הברכה אור תרד כאשר כי (...), ^מה’ שמו כן כי מלמעלה, בו אשר הברכה מקור שם על ׳גשם׳ לעין הנראה המטר לטיפת קוראין ואנו למעלה,
רבה וברכה שפע ומתרבה כן, גם הגשמיות בתינת כל ומתברך אליה, השייך הגשמיות בלבוש וברכה הברכה אור כל מתלבש הזה בעולם בהגיעו ממילא

הוא. ונאמנה אמיתית כי זאת והבן ושלמטה, שלמעלה העולמות בכל העולם עד ותיים
מעיינות כל נבקעו ששם
 כנודע, אהי״ה ע״י שהמתקתם דינים הש״ך המתקת סוד הוא כי י״ל גשם גשם). (קה׳׳י,בגבורות שיורדין רק החסדים, מימי הוא שהגשם מ׳מותקות, ג׳בורות ש׳לושה ר״ת גשם יז). יא, דברים בחיי (רבינותחתון ותהום עליון תהום רבה, תהום
 סוד שהוא התשובה וע״י גשמים׳, יורדים התשובה ׳בזכות רז״ל אמרו וע״ב שבבינה, אהי״ה ע״י שנמחקו אך גבורות, ששורשן גשמים׳, ׳גבורות נקרא וע״ב ג׳בורות, ש״ך מ׳מתיק למפרע ר״ת ׳גשם׳ וע״ב גשם, גימט׳ כוללים וב׳ ש״ך אהי״ה והנה

שם).אהי״ה ע״י דינים ש״ך שממתיק ההמתקה, הוא ומשה ׳גשם׳, אותיות ׳שגם׳ משה, זה ׳כשגם׳ בשר׳, הוא ׳כשגם רז״ל אמרו וע״ב דינים, ש״ך ממתיקים אהי״ה הבינה  נקרא וזה הארז, מן העולים האדים בסיבת הבא טבעי מטר יש (
ה ה)• ב, בראשית (מלבי׳׳םתפילתו וע״י האדם זכות ע״י רק יירד, לא זה ומטר ברכה. בו יש וזה ׳מטר׳, בשם נקרא שזה העליונים, ממים מלמעלה הבא השגחיי מטר ויש ברכה. בו ואין ׳גשם׳, בשם ט רו  אמונה על מרמז פרוטה פ
 עבירה וכשעושים בתורה, ונעוצים אותיות שהם בתורה, הם העבירות וכל המצוות כל ח). ב, דיינים (ליקו׳׳הממון זה ׳מאד׳ מאד׳, ׳ואמונה כמ״ש בממון, תלויה האמונה עיקר כי מקום, בכל ממון שיעור הוא פרוטה וע״ב תפילה, בחי׳

שתכלה עד היינו הוא, נפילה לשון שפרט ו״ה, פר״ט שהוא פרוטה׳, שתכלה ׳עד וזהו ה״א, וא״ו הם תורות והשני ושבע״פ. תושב״ב תורות, משני שנפלו חכמה, נובלות הם ולכך אותיות, אותן היינו עבירות, אותן הקליפה בכיס נופלים
צריך ופרט לפרט צריך וכלל ופרט, כלל בהתורה שיש נודע כי וכו״. פרוטה שיכלה עד בא דוד בן אין’ ליקוטים). אהרן, (תולדותאמן במהרה צדקינו משיח יבוא אז זה כל וכשיתברר הקליפה, בכיס שהם ה״א מוא״ו שנפלו הדברים אותן

 שתכלה ׳עד ולהגביה לברר לפרט׳ שצריך ו׳כלל כרמך׳, ׳פרט לשון העמים, לבין שנפל מה נקרא ו׳פרט׳ בזה, וכיוצא תוספתא וספרי ספרא ברייתות וגמרא משניות פה ושבעל שבכתב והמצוות הדינין הכוללת התורה נקרא ׳כלל׳ לכלל.
 ל׳כס רומז ׳מהכיס׳ הנחש, פרוטה׳ שתכלה ׳עד שאמר וזה פרטיות, מיוחדת פעולה לו ויש התאוה, מתגלה ממנו פרטי הוא אשר הנחש, נקרא יפרוטהי נח). פ׳ עיניים (מאורלשון בשבעים שנתכסה התנסות, לשון הכיס׳, ׳מן פרט, לשון פרוטה׳,

נח). פ׳ עיניים (מאורהתנסות לשון יכיסי יד). א, משלי (מצו׳׳צושק אמתחת כים, יד). א, משלי יונה (רבינוומניין מספר מלשון כים כים פרוטה). (קה׳׳י,הנחש זוהמת עבור שלם הכסא ואין שלם השם שאין ׳הכיס׳, אותיות י״ה׳

ם ש ת ש מו הו ת  שמברכין מה ב): הודאה בליקו״ה(או״ח וכתב ניסים. בחיי ה
 כי הזה/ במקום נש לי שעשה ׳ברוך נש לו שנעשה למקום כשבאין

ז נחי׳ הוא מקום שם עיקר כי מקום, בחי׳ להזכיר צריכין ישראל אי
 לו אמר אשר המקום ׳אל בחי׳ במקום/ ׳ויפגע כמ״ש ׳מקום/ שנקראח

מקום/ נקרא השי״ח כי האלקים׳.  של מקומו ׳הוא כי רז״ל שאמרו כמו ׳
 ישראל נארץ ׳הדר כי ישראל, נארץ הוא אלקוחו החגלוח ועיקר עולם/
 ושם מקום, בחי׳ ישראל ארץ נקראה כן ועל אלוק/ לו שיש כמי דומה
׳ברוך לברך צריכין כן ועל כנ״ל. הנישים החגלוח עיקר ישראל נאלץ

 ארץ בחי׳ ע״י הנש עיקר כי דייקא, ׳במקום׳ הזה/ במקום נש לי שעשה
הנישים כל כי לכאן. ישראל אלץ קדושח שנמשך ע״י מקום, שנקרא ישראל

נישים בחי׳ הוא ישראל אלץ כי הנישים, עיקר ששם ישראל מאלץ נמשכין
לי׳ שעשה׳ שו״ח (מ): הנחל שעשועי צקוק ומוצא אמונה. בחי׳ חפילה בחי׳

ישראל׳. ארץ׳ שו״ח כמו בגימט׳, הזה׳ במקום׳ נש׳
ם המים לי  ממי העו

 מטר נקרא אינו אוקיאנוס
 גשמות מלשון גשם, אלא
 שהוא ואותו גופני, ודבר
 בשם נקרא העליונים ממים

 ובלשון מטר בלשון שניהם,
 גשם, בלשון נקרא גשם.
 הגשם ירד ׳כאשר כמ״ש

 (ישעיה השמים׳ מן והשלג

 כמ״ש מטר, ונקרא נה),
 מים׳, תשתה השמים ׳למטר
 בעתו׳. ארצך מטר ׳לתת

שת ומצינו  המבול בפר
 ׳אנכי שנאמר לשונות, שתי

 וכתיב הארז׳, על ממטיר
לפי הארז׳, על הגשם ׳ויהי

תפלה ואני
הי  יי מלפניף ךצון י

 אבותינו, ואלהי אלהינו
 ועל עלינו שתרחם

 ישראל, בית עטף כל
 בלבנו, אמונתף ותטע
 בף להאמין ונזכה

 האמתיים ובצריקיף
 ותהיה שלמה, באמונה

 ונכונה זכה האמונה
 שום בלי ונקיה, צחה
 בלבול שום ובלי פגם

 כלל. ושלום חם בעולם
 הרבים, ברחמיף ונזכה

ו שתה.יה תנ נ מו  א
 אנו כאלו כף כל חזקה
 אלהותף בעינינו רואין

 אשר וכבוךף והשגחתף
 ונהיה העולם. כל מלא

 באמת תמיר בף רבקים
מות מי בת  ובדעה ו

 שום בלי ומישבת נכונה
כלל פם^ת הערבה"

ז). (לקו׳׳ת



הכט נובע נחלימוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 לארץ לביא ותזכנו
 אשר הארץ ישראל,
ת ך ח ל בה ב  מכ

 אותה ונתת האךצות,
 ומיום לעולם. לישראל

 מאחריף סךנו אשר
ו מנ פנ ף ו ת מונ א  ב

 מארצנו, נלינו הקרושה,
 אךמתנו, מעל ונתרחקנו

 עלינו ארף אשר ער
 חום כן על הנלות.

 וזכנו עלינו, נא וחמל
 להכניע הרבים ברחמיף
 מיני כל ולבטל ולשבר
 שלא ובלבולים, כפירות

 ובלב'כל בלבנו .יעלו
 לעולם. ישראל עמף

 בנפיף להאמין ונזכה
 אתה אשר הקרושים

 דור בכל עמנו עושה
 ואשר מעולם, ורור
 עמנו עושה אתה
 ובכל יום בכל עדין

 שום נכפה ולא שעה.
 חם הטבע, בךרף נם

 ונאמין נךע רק ושלום,
 על לבר, מאתף שהבל

 אתה אשר השנחתף ידי
 בהשנחה תמיר משניה

 רבר כל על פרטיות
 להאמין ונזכה שבעולם.

 האמת ובצריקי בף
נזכה זה ידי ועל תמיד,
 ישךאל לאךץ לבוא
 ותמהר מהרה, קל חיש

 נאלח לנאלנו ותחיש
 את לנו ותביא שלמה,
תצךקנו משיח קו״ לי ז). (

י א  קול חז״ל שאמרו ׳וזה ד״ה במקו״ח לעיל עיין לתור. דמיא רודיא ה
ופירש״י, ע״ב) (כה בתענית הגמרא דברי וכו״ בארצנו נשמע התור

 על הממונה מלאך רידייא. ע״א): (כא ביומא בפירש״י מצינו ועוד
איז השקות וקורא ממסס, המהום ומן ממעל השמיים מממר ה

, תהום אל ׳מהום שנאמר להן,
ואמרו התור, קול בחינת זה פרוטה, ״ע,,״. ״p,״ ״א״,,,, ק״א׳

 לתור, דמיא רודיא האי ע"נ) כה (שס חז״ל נקרא ולכך לעגלא. דדמי הפס ואמיינן
 תהומא בין עומד והוא שיפוותיה, ופריטא מפרגמינו החורש. שור לשון רידייא,

התהומות, משני בלול שהוא לתהומא, ייי'•’״ )׳” °’י”י
 הניסים. כה נתבסה שפעמים שבכים, פרוטה וזה הנימים. כלליות שהוא

 שיפוותיה. דפריטא הנימים, היינו הפרוטה, נתברך הגשמים, ידי ועל
הטבע, דרך שהכל ואומרים הנימים, כל המכחישים אדם בני ואלו

 זה שפוותיה ׳פרימא בביאה״ל(מ): ומובא שיפוותיה. ופליטא
 לכאורה וכו״. תפתס׳ שפתי ׳ה׳ כמ״ש התפילה, בתי׳

 תפתת׳ שפתי ׳ה׳ הזה הכתוב שבשביל מה קצת, להתפלא יש
 הזה שם על התפילה לכל ונקרא נכנה התפילה, לפני שמקדימים

 תבין מרתוק אבל שפוותיה׳. ׳פריטא
 הקדושים דבריו כפי זה, בכל

 שכל הנ״ל, קי״ב ובסימן ט׳ שבסימן
שבתפילה, תיבה וכל הדיבור שפת
 במתיצות שנפתת הפתת כפי הוא

יתהלכון׳ ׳סביב אשר המסכים
 וממילא כמוב״פ, וכו״] זלות [׳כרם

 של והכלליות העיקר שזה מבואר
מקדימים בעצמו זה ושעל התפילה,
 לפני הזאת הפתיתה על ומבקשים

 תהום בתינת שהוא עילאין ניסים יש כי א): (ז, בליקו״מ ואיתא הניסים. כלליות שד!וא הנ״ל• תפתת׳ שפתי ׳ה׳ בהכתוב התפילה
 עיגולים, בתינת שהוא לעגלא', ׳דמיא התהומות, משני הניסים, מכל שכלול ומלאך תתאה. תהומא בתינת שהם תתאין ניסים ויש עילאה,
 הניסים. כללות והוא תפתת', שפתי ׳ה׳ כמ״ש תפילה, בתינת שהוא שפוותיה', ׳ופריטא סביבותיך׳, ׳ואמונתך כמ״ש אמונה, בתינת
תברך הגשטים וןן״י מתכות, מיני וכל ועשבים האילנות וכל דגן מיני כל דהיינו עשירות, מיני כל כי ג): (ש, בליקו״מ ואיתא הפרוטה. נ

גשמים. ע״י הם האוצרות כל וכן גשמים, ע״י רק הם

חכמה מילואי
ה שפעמים ס כ ת ם. כח נ סי  על וארא): (פ׳ חיים מיס בבאר ומובא הני

 ע״י והכל בעולם, ה׳ פעולת וניכר נתגלה בתינות שלושה
 שפתת במה ונרמזיס להיטיב, או להרע מעשיהם כפי אדם בני מעשה
 עילת הוא אנת עלמין ׳ריבון יז) (תיקו״ז ואמר עלמא למארי ושבת אליהו

 נקצר. וכאן אתר במקום מהם כתבנו וכבר וכו״, השיבות ושיבת העילות
 נישים בבתינת ישראל לעמו ומושיע ומופיע מאיר שהקב״ה מה האתד,
 מזלות מערכת בשידוד הנעשים העולם, מטבע למעלה שהם הנגלים

 להיות הטבע להיפך שהוא שוף ים בקריעת הנש כמו וכוכביהם, השמיים
 בדברים ובאלהיהם במצרים שפטים עשות או נזלים׳, נד ׳כמו קמו

 לישראל הנש עושה שהקב״ה מה הוא והשנית, (...) בטבע. שלא המבהילים
הוא, ופלא נש כי לכל שניכר הגם העולם, טבע דרך בתוך בהשתר
 הגם ואשתר, מרדכי נש כעין הטבע, בתוך הוא ונשתר נגלל אעפ״כ

 על היהודים, על תשב אשר הרשע המן מתשבת ׳להשיב פלא נש שהיה
נראה העולם לעין מקום מכל העץ׳, על בניו ואת אותו ויתלו ראשו,
 שהקב״ה פירוש, השיבות׳, ׳שיבת נקרא זו ובתינה (...), הטבע כדרך

 לומר בהשיבה הנש לתלות אדם בני שיוכלו העולם בשיבות הנש משתיר
 במרידת להנש, שיבות הקב״ה שיבב כמה באשתר כמו אירע, שכך מפני
 אך בנש, הוא מה׳ ודאי זה וכל אשתר, ובלקיתת ובהריגתה במלך ושתי

 נגלה לנש ראויין ישראל היו שלא מפני בטבע להשתירו הקב״ה ששיבב
 רתמיו ברוב שהקב״ה מה הוא השלישית, ובתינה להלן. נבאר כאשר

לעין, כלל נראים שלא ונישים נפלאות ישראל עמו עם עושה ותשדיו
 עליהם, ולעיין להבין ליבו נותן שאין למי לגמרי הטבע בתוך ונכנשים
 אנו אין לנו שנעשו נישים לכתוב באנו ש׳אם יג) (שבת תז״ל וכמאמר

 למי רק נראין, שאינם ואולם וכו״, תדירות שהם ׳לפי ופירש״י משפיקין׳,
צרכיו וכל למזונותיו והכנשתו בהנהגתו לעיין שכלו ועין דעתו שנותן

בתוש בעיניו יראה ומזוני, תיי מבני איתו אשר דברים ושאר והוצאותיו
 זה וגם כך, או כך שקרה הוא מקרה לומר כמקרה, שנראה עד העולם וטבע בשיבות ועטופים ושקועים מכושים שהם רק ונפלאות, נישים מלא שהכל
 או העולם, בטבע או העולם, מטבע בפתות אם בעבודתו, הקב״ה עם ישראל עם התנהגות לפי הכל ההנהגות, אלה וכל השיבות. שיבת בבתינת נקרא

דגדלות. ומותין דיניקה ומותין דעיבור מותין האמת תכמי בפי נקראים אלו ובתינות עימו. הקב״ה יתנהג כן הטבע, מן למעלה
י נ ם פ ם אד שי חי מכ ם. כל ה סי א, פרצוף (נתיב שערים בפתתי ומובא הני  בתכלית שהקדושה בעת רק ביותר, אתרא לשטרא מציאות שאין נודע הנה כז): ד

 שההשתר מה וכל בעולם, גובר והמינות הזה התתתון בעולם יותר מתגבר אתרא השטרא ועי״ז מאוד, נתעלמת הנישיית והשגתה והצמצום ההשתר
 ונתרבה ישגא׳, תוצפא משיתא ׳בעקבות שלכן האדם, ולפתות לקטרג ביותר מקום דיליה כת וכל להיצה״ר נמצא שפלים, וישראל ויותר יותר גובר

 בעקביים אתרא השטרא אתיזת שוד והוא והמקרה, הטבע תתת דבר כל ומביאים הנישים המכתישים בישראל הרבים בעוונותינו והמינות האפיקורשות
 בעולם יתברך שמו ונתקדש וניכר נמצאים, והנישים הקדושה כותות שמתגלים בעת אבל (...) עקב׳. תשופנו ׳ואתה ג) (בראשית נאמר זה ועל בקדושה,

 כך כל אתרא לשטרא כות אין ואז וגו״, גדול גוי מי כי וגו׳ ונבון תכם עם רק ׳ואמרו ד) (דברים כמ״ש בארצם, שהיו בעת שהיה כמו ישראל, ע״י
קדושו. עם וישראל תורתו ומעלת השגתתו וגודל ה׳ שם לכל נודע כי משתלק, והאפיקורשות להתגבר,

 הבדל ואין זה, אופן על ויעמידה בה הניצב ה׳ דבר רק מעצמה, אינה הטבע שכח קבוע, נס הוא טבע ).1 הקדמה (תוי״יטבע נקרא נוקבא מדריגת במדבר). הזהר על (רמ״זהפנימיות לבחי׳ היא במעשינו העיקרית
נס). (קה״י,הטבע גימ׳ אלקים בחי׳ דקטנות, מוחין סוד שהוא לי נראה טבע א). צג, תהלים (מלבי״םשעה לפי רק העמידו ובהנס לעולם, זה כח העמיד

‘הנחל יליקוט
שני כלול שהוא ת מ מו הו ת א ה הו ם. כלליות ש  בשיש״ק(ו, וביאר הנימי

 ונישים עילאין נישים מעניין ט׳ בתורה המבואר לעניין רנז):
 הנעשים הנישים אלו הם תתאין׳ ׳נישים ז״ל, רל״י פירש וכו׳, תתאין
 שמנעו האלו הנישים הם עילאין׳ ׳נישים וכדומה, ממתלתו שנתרפא לתולה

 ידיעתו. מבלי שהיא צרה לאיזה או למשכב וליפול מלתלות האדם את
 שמאמין באמונה לא אם בו, ומבין מכיר ואינו רואה אדם אין אלו ונישים

 לידי יבוא שלא ית׳ ה׳ עימו עושה נישים וכמה כמה הוא, דעת בר אם
 ויותר. יותר ועליונים גבוהים נישים והם תלילה, צרה
ע דרך שהכל ואומרים ב ט  ג): ד, קריה״ת (או״ת בליקו״ה מובא וכוי. ה

 זרה עבודה של היצה״ר שנתבטל מעת אלו, בדורות עכשיו
 שמכנישין הטבע תכמי של כפירות שהם פילושופיא, של היצה״ר התגבר
 תכמי של תכמתם שורש כי אתד, הכל ובאמת הרעה. תכמתם ע״פ כפירות
 שמות ובעלי גדולים מכשפים שהיו מצרים מתרטומי נמשך הטבע

 ישוד כן ועל הטבע. בתכמת גדולות תכמות גם ידעו ועי״ז הטומאה,
 בשפרי כמובא מהם, נמשך שבעולם התכמות כל של ועיקר ושורש

 מצרים, תרטומי ואצל קדם בני אצל היה זו תכמה שתתילת המתקרים,
 עד לאומה, מאומה וכן ליוונים, שבאה עד לאומה מאומה הלכה ואת״כ

 תכמתם ברשת נלכדים להיות ישראל בני גם התתילו הרבים שבעוונותינו
 תוכמת נשכת הימים וברוב עולמות, משני האדם את העוקרת הרעה

 בדברי וכופרים ושדים, כישוף מענייני מתלוצצים שהם עד לגמרי, הכישוף
 מענייני משפר לאין מעשיות הרבה ומדרשים בגמרא מפורש שאמרו רז״ל

 מהם נמשך בעצמה הרעה תכמתם כל גם באמת אשר ושדים, כישוף
 העגל, ותטא הקודמים הדורות של זרה עבודה ענייני שכל הכלל, כנ״ל.
 ואומרים ברצון שכופרים הטבע, תכמי של הרצון פגם בתינת הוא הכל

ת״ו. הטבע תיוב שהוא המזלות מערכת ע״פ הכל שת״ו

ערכים
וכינויים

רודיא
 יסוד הוא רידיא׳ יהאי

 החורש שור שהוא דדכורא,
ריתפוחין הקל בשדה או  (בי

מט.). סוכה ים אפיקי אגדות

טבע
 בידיעת מתנהגת הטבע
 יד תחת והיא התורה,
 דעת המידות (ספר הידיעה

ב). ח״ב

 הכל רק טבע, שום אין
 ומסר ית׳, ברצונו מתנהג

 ולצדיקיו לישראל הכל
 ע״י כרצונם העולם שינהיגו
 השחר ברכת (ליקו״ה תפילתם

סט). ה,

 כשיודעין הקדושה, עיקר
 בעולם טבע שום שאין
 הוא בעצמה הטבע כי כלל,

 מנהיג הוא אשר מהשי״ת,
 טבע באיזה העולם לפעמים
 האדם, בני לנסות בשביל

 בעולם בחירה שיהיה כדי
 בידו, שהטבע להראות וכדי
 כמה הטבע משנה הוא ע״כ

 גם באמת אבל פעמים,
 השגחתו הוא בעצמה הטבע

 לבד, ית׳ ממנו הכל כי ית׳,
 כי אלקי״ם, בגימ׳ הטב״ע כי

 האלקים מאת בעצמו הטבע
 כלי (ליקו״ה עולם ומלך חיים

ה). א, היין

 בראשית מעשה חתימת
 בחיי (רבינו הטבע מעשה הוא

לא). א, בראשית

 חכמת למד לא אם
 ראה ולא תחילה, התורה
אור בתורה ת בי תו  האו

 הגדולים והניסים והמופתים
 הוא קרוב והמפורסמים,

שך  הטבע אחר להימ
 כי העולם, קדמות ולהאמין

 הזה, בשם הטבע נקרא לכך
 מצולתו ביוון האדם יטבע כי

 לא אם שחת לבאר ויירד
 במצולות שבא כמי בו, ייזהר

 וטובע לשוט ידע ולא ים
א). לג, במדבר בחיי (רבינו

 אינם הצדיקים רפואות
 אפילו נס, ע״ד כ״א טבע ע״ד

יתרפא בו הנגדיים בדברים
לח). ישעיה הליקוטים (ספר

 הטבע, הוא אלקי״ם שם
 ׳הטבע׳. במספר עולה כן כי
 הוא אלקים שם פירוש כי

 לכל ודין, דת ע״פ הקו
 ומהותו טבעו ונברא נברא

 ׳גדול אבל לו. הקצוב ועניינו
 בשם כי אלקים׳, מכל הוי״ה
 ומשדד הטבע משנה הוי״ה

וארא). (של״ההמערכת

 (ש״ך טבע הוא ההרגל

).1 ג, ויקרא עה״ת

 הוא בעוה״ז שמתגלה מה
 (דחיצוניות) חיצוניות בחי׳

 הנהגת הנקראת העולמות,
טבע שהוא הטבע,  מו

 ימי כל אחד בסדר להתנהג
 כוונתנו אנו אבל עולם,

שבהטבע רק הנס, ובין בינה



נוגע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליסוטינוכע נחלסל

ת מכסים ר עם הנם א ג); ז, פסס (או״ח נליקו״ה 3וכפ הטבע. די

 המחקרים של ונפקדוח זרוח דעוח כמה יש
 עד נהם, נתפשו ישראל גגי מגדולים שכמה עד והאפיקורשיס

 הגדולוח המקראוח אצל שנדפשיס המפרשים כשפרי שנמצא
 כמראה, היה האמון פי שפמיחח

 מהאי לשיזכן רחמנא ליצלן רחמנא
 גמורה כפירה שהיא שכשחא, דעתא

 רחמנא מזה גדול אפיקורשוח ואין
 זרוח דעות אומרים וקצחם ליצלן,

 שאר על והכל שמוח של כפירות של
ס מי פ מו ם, ה  כמוכא הנוראי
 לכלי שזוכה מי אשרי כשפריהם,

 מי אעפ״כ אכל כלל, כהם להשמכל
 לאמיתו האמח על להשחכל שרוצה

 לדור, מדור כידינו המקוכל כפי
 הנישיש שכל כאמח וידע יכין

 כמכואר כגשמיוח, היו והמופמיש
 וירושלמי ככלי וכתלמוד וככמוכים וכנכיאיש הקדושה כהמורה

 כגשמיוח, נפלאים כגישים ממצרים הוציאם השי״ח כי ומדרשים.
 כזה וכיוצא מים, היה ולישראל למצרים, דם מהמים שנעשה

 כחרכה, כחוכו והעכירנו הים אח לנו וקרע המכות, כשאר
 יתכרך, וכגזירמו כפקודתו כו ונשקעו אחריהם רדפו והמצרים

 וכן ונגמרא, כמדרשים כמכואר הים על נוראים נישים עשר והיה
 אשר הגדול והמורא והמופתים האמת ׳לכל הנוראים הנישים שאר
 שנה ארכעים המן את שהוריד ישראל', כל לעיני משה עשה

 נא שאל ׳כי כמ״ש כמוהו, הנראה או כזאת הנשמע רצופים,
 כמהו, הנשמע הזה כדכר הנהיה לפניך, היו אשר ראשנים לימים
 ככל כן אחרי היה אשר הנוראים המופתים וכן וכו", עם הי^מע

 שנתפרשם עד כעולם החמה שהעמיד יהושע כימי ודור, דור
כשפרי המכואריש והנפלאות הנישים ושאר העולם, ככל שמעו

 את מכסים הם נם, איזהו רואים ואם
 דרך שזה שאומרים הטבע, דרך עם הנם

 כי בתפלה, שפוגמים נמצא הטבעים.
 הטבע. את שמשנה נימים, היא התפלה
 בהשגחת מאמינים שאין באמונה, ופוגמים
 מקום שהוא בא״י, ופוגמים יתברך. הבורא

 בארצנו, נשמע התור וקול כמ״ש הנימים,
 שם כי תחילה, שותה א״י שאמרו וכמו

כל ותהם כמ״ש הניםים, מקום התהומות

 האש, מככשן ועזריה מישאל חנניה והצלת רז״ל, וכדכרי המקרא
 היפך, אל מהיפך שנתהפך המן ומפלת אריות, מגוכ ודניאל

 אל מהיפך נתהפך ואח״כ המן אוהכו מפני אשמו הרג שכמחילה
 כמקומו וגמגדל נתעלה ומרדכי אשמר, מפגי המן שהרג היפך

וכו״, הוא ׳ונהפך כמ״ש וכו',
 הנוראים הנישים שאר כזה וכיוצא
 כנגלה ולנו לאכותינו השי״ת שעשה

 אפיקורשים שיש אע״פ וכנשמר,
והכל, שטות כדרכי כהם המכחישים

 האמת על להשמכל שרוצה מי אכל
 יפצה הכל כי כעיניו יראה לאמיתו

 כי לדחומש, צריכים ואין פיהם
 והאמת ממילא נופל והשטות השקר

 מאוד להודות לנו וראוי לעצמו. עד
 הכדילנו אשר חיינו, ימי כל להשי״ת

 מורת לגו ונתן האלה התועים מן
 על להשמכל עינינו והאיר אמת

 הזה. היוש עד עכדו וכמשה כה׳ להאמין שזכינו עד האמת,
ם י ס כ ת מ ם הנם א ע. דרך ע  ג): ואמונה (אממ נעצוה׳־מ וכמג הטג

הטכע, כדרך הנישים כל את המשחירים אנשים ישנם
 האמין לא איש אשר משוכנת ממחלה מציל השי״ת כאשר היינו

 אחרת, משכנה או מרוצח מגזלן, או ממנה, להחליש אפשר כי
 כך על אומריש מהם, להינצל עצה אין הטכע כדרך אשר

 נש, כדרך השי״ת ע״י שנעשו והצלות ישועות אותן כי האפיקורשיש
 פרטית. כהשגחה שלא טכעיות כשיכות וגעשו הגה הטכע מדרך

 ענין עם המפילה אמ המהנגיס הקליפות ענין אפ קישר (מ) וננגיאה״ל
 לעיל רמזתי ככר וז״ל: המנע, נדרן הנש את ומשוננים המכשיש הרשעיש

 לעניין זה על שהכיא וכו" רשעיש הכתוכ'שכיכ את מכאר שכזה
 גי), אות נממילת נמאמר לעיל (כמונא התפילה את המשככים הקליפות

כעצמם. הרשעים לעניין גם ומליצה משל להכין

 ערכים
וכינויים

תפלה
 התחברות שעיקר דע,

 ע״י הוא להשי״ת ודביקות
 הוא התפילה כי התפילה.

 נכנסין שם שדרך שער
 אשתמודעין ומשם להשי״ת,

פד). ח״ב (ליקו׳׳ם ליה

 גאולה בחי׳ היא תפילה
 אחריה שאין אחרונה

 גאולה סמיכת בבתי׳ הפסק,
 תקוותינו עיקר כי לתפילה,

 שלימה לגאולה וסמיכתנו
 בכלליות בימינו במהרה

 תפילה ע״י הוא ובפרטיות,
ד). ג, הונאה (ליקו׳׳ה

 בכל להתפלל עשה מצות
 את ׳ועבדתם שנאמר יום,

 השמועה מפי אלקיכם׳. ה׳
 היא זו שעבודה למדו

 ׳ולעבדו שנאמר תפילה,
 חכמים אמרו לבבכם׳. בכל
 זו שבלב, עבודה היא זו ׳אי

 התפילות מנין ואין תפילה׳.
 מעזנה ואין התורה, מן

 התורה, מן הזאת התפילה
 מן קבוע זמן לתפילה ואין

 תפילה החזקה (יד התורה

א). א, כפים ונשיאת

 תפז עליון אל אין
 שיידע מלבד בתחתונים,

 לאלקיו ויודה האדם
 רוממות וכוונת שבראו.

 בתי וכוונת בתפילות הקול
 תפילת וזכות הכנסיות

 לבנ׳׳א שיהיה זהו הרבים,
 לאל ויודו שיתקבצו מקום

 ויפרסמו והמציאם, שבראם
 בריותיך לפניו ויאמרו זה

טז). יג, שמות (רמב׳׳ןאנחנו

 הוי׳׳ה שהן הספירות שתי
 זו, כנגד זו מכוונות אדנ׳׳י

 ׳תהילה׳ נקראת והעליונה
 ׳תפילה׳. נקראת והתחתונה

 שהעליונה לפי והטעם,
 המעלות, בראש דביקה
 אצילות מיני כל יבואו וממנה
 נקראת ולפיכך וברכה, ושפע

 שעלינו כלומר תהילה,
 שעשה למי ולהלל לשבח
 כל את אבותינו ועם עימנו

 והתחתונה האלה. הניסים
 לפי תפילה, נקראת

 בסוד דביקה שהתחתונה
 לפי והתחנונים התפילות

 והלכלוכין החטאים רוב
 הבנים ומלכלכים שחוטאים
 ספירת ולפיכך בה. הדביקים
 התפילה סוד היא המלכות

ח). אורה (שערי

 הצדיקים כל תפילות סוד
 כל והפיקו שהתפללו

 ניסים בדרך צרכיהם
 שנכנסו הוא ונפלאות,

 עולם עד בתפילתם
 אשר המקום שהוא הרחמים,

 וכמו העולם. נתחדש משם
 ברואיו וכל העולם שנתחדש

 הצדיקים כך המקום, מאותו
 לאותו בתפילתם המתכוונים

 לחדש יכולים המקום,
 ומופתים אותות בעולם

 עולם של מנהגו ולשנות
ט). אורה (שערי

תו, הצדיק ל פי ת  ב
 ועולה משוטטת מחשבתו

 ואח׳׳ב למעלה, ממטה
 השפע ומוריד ממשיך
 בחיי (רבינו למטה ממעלה

כא). כה, בראשית

 ערך כפי והנה, זמן. בשום עלו לא שעדיין ניצוצות מתבררין ותפילה תפילה ובכל ההיא, העת עד מעולם נתבררו שלא חדשות ניצוצות בירורי מתבררים ותפילה, תפילה ובכל ויום יום ובכל שמתו, אדום מלכי ז׳ של הבירורים לברר היא התפילה
 מחודשת, בחינה נעשית ותפילה תפילה שבכל לפי יום, בכל להתפלל עלינו המוטל הגדול החיוב טעם סוד וזהו והמשכתם. המוחין ולקיחתם העליון הזיווג ערך ההוא הערך כפי כן ותפילה, תפילה בכל למעלה ממטה ועולות המתבררות הניצוצות

שערזולתה אחרת תפילה בשום נעשית שלא מה קו והוא התחברות, היא תפילה ).1 תצא כי (של׳׳ההעולם אויר בכל מלאים הם אשר והשטנים הקליפות דהיינו רבות, מלחמות כובשת היא התפילה שבת). סדר דרושי הקדמת הכוונות, (
את ונכונה, טהורה ובמחשבה ויראה באהבה כשהוא כוחו, לפי האדם שמקרב מה ודביקות, חיבור עניין שהוא פתיל׳, ׳צמיד מלשון שהוא התפילה עניין בראשית). פ׳ עה׳׳ת (בעש׳׳טהרחמים קו והוא לאחד, הקצוות שני המחבר האמצעי

עילאה מעומקא להמשיך התפילה, עיקר בראשית). פ׳ חיים מים (בארלהם המצטרך וחיותם עזפעם בחי׳ עי׳׳ז להם ולהמשיך הוא, ברוך ישראל לצור ונשמתו, גופו בשורש הכלולים מדבר, חי צומח מדומם התחתונים דברים בחי׳ וכל עצמו
ב). קב, תהלים (מלבי׳׳םמעוזה באלוקי והידבקה הנפש שפיכת וגדרו לאלקים, רק היא התפילה פלול). (קה׳׳י,המלכות אל בינה

 התפילה כי בתפילה, פוגמים המבעים, דרך שזה שאומרים הטבע, דרך עם הנם מכםים הם נם איזה רואים ואם הטבע, דרך שהכל ואומרים הנימים כל המכחישים אדם בני אלו # ותושיה עצה
את מאריכים והם גליות, ושארי מצרים בגלות ליפול צריכין ועי״ז הניםים. מקום שהיא ישראל בארץ ופוגמים ית׳. הבורא בהשגחת מאמינים שאין מאד, באמונה ופוגמים הטבע. את שמשנה נימים, בחי׳ היא

ט). ט, ליקו׳׳מ (קיצורלצלן רחמנא הגלות

ם שאין ני מי א ת מ ח שג ה א ב ר  ג): (אמונה המידות בספר איתא יתי. הבו
 זה כי תאמין אלא הוא, מקרה תאמר אל מעשה, שינוי בראותך

 ניסיס של זה שעניין עת) ה, השחר ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב השי״ת. השגתת
 זה אעפ״כ אך במבע, המלובש באופן אחד לכל נעשה המבע כדרך שלא נפלאה והשגחה

 לצדיק או ישראל לארץ כגון שבקדושה, לדבר לישע רוצה כשאתד וז״ל: נס,
 לו יש אזי יתברך, לעבודתו ויקרבו ותורתו ה׳ דרך שילמדהו כדי אמיתי,
 יותר שמתגבר מה וכל עניינו, כפי אתד כל מאוד ועצומות רבות מניעות
 ושלום. תש ולמונעו לעכבו כנגדו ומשתטתיס מתגברים כן כמו לשברם,

 ואמיץ מזק ברצון ומתתזק תכליתו, על היטב ליבו שמשים מי אבל (...)
 לשם, לבוא תזקים ברצונות פעם בכל ומתגעגע הרצון, את מנית ואינו

 עימו נפלאות עושה השי״ת עי״ז וכו׳, בפיו והכישופים הרצונות ומוציא
 נפלאה השגתה בדרך לשם לבוא שזוכה עד נפלאים, בדרכים עימו ומשבב

 כמו באיתגליא גמור נש לו נעשה שלא אע״פ כי כלל. הטבע כדרך שלא
 אעפ״כ בבגדיהם, המים את שבקעו יאיר בן פינתש ולרבי ולאליהו לאלישע

 הנפלאה בהשגתתו עימו שיבב שהשי״ת השיבות לנפלאות ליבו שמשים מי
 מבקיעת גדולים שהם כמעט ונפלאות נישים רואה הוא לשם, שבא עד

 הנפלאות השיבות ההשגתות ואלו שעה, לפי רק היה לא זה כי בנש, הים
 שהמאמין האדם, פרנשת בעניין וכן וכו׳. שבוע ובכל יום בכל כמעט היו

 אע״פ כי לבד. נפלאה בהשגתה פרנשתו איך עת, בכל ה׳ נפלאות רואה
 כלל מצלית אינו פעמים שכמה רואה אעפ״כ ומלאכה, עשק איזה שעושה
 ומזמין נפלא בדרך פרנשתו בהשגתתו משבב רוצה, וכשהשי״ת זה, בעשק

 עלה שלא רוות לו בא פתאום כי הטבע, בתוך המלובש נש בדרך רוות לו
 אבל יריעות, המון יכלו כי זה כל לבאר להאריך אפשר ואי כלל. דעתו על

 מלך מעדני בספר מובא זה ובעניין היטב. זה כל יבין בהאמת ותפץ המאמין
 שמתמת הן אופנים. בשני הוא אמונה׳ ׳נישים שבתי׳ לבאר יש ו): (ז,

 שהנש להאמין שוב צריך לנישים, שיזכה שאתר והן לנישים, יזכה אמונתו
 הטבע. בדרך לבוא הנש דרך כידוע כי הטבע, מדרך שהוא ולא נש היה

 היה לא האמונה שלולא תכם׳, ולא נבל ׳עם הכתוב על קכ״ג בשימן וראה
האמונה נקרא כן משום גם ואולי לישראל. משה שעשה הנישים כל מועיל

הנח?* ייליהוט
 מנת על אמונה צריך כי ד׳, באות במאמר לעיל כמובא שתור׳ ׳שתור בשם

 שאכן להאמין להפשיק לבלי בא, שהוא לאתר וגם והנש, הישועה שתבוא
 ת״ו. הטבע דרך בשום תלילה להלבישו ולבלי ית׳, מאיתו נש היה

ם י מ ג ו פ א ו  לעניין ז״ל רל״י אומר היה רנח): (ו, בשיש״ק וביאר י.”ב
בתי׳ נישים בתי׳ שהוא א״י מעניין ט׳ בתורה המבואר

 פוגמים שאנו הפגם עיקר בא״י, כבר שאנו בזמנינו שכיום עי״ש, תפילה
 על אנו, בתפילתינו ואף בתפילה, כות שיש מאמינים שאין בזה הוא בה
 ויהיו תפילתינו, תתקבל שאכן התתתונה, בדיוטא אנו שנמצאים אף

 אנו פוגמים ובזה וכו׳, וכו׳ ותתאין עילאין נישים תפילתינו ע״י נעשים
הארץ. בירושת מדריגתינו לפי

י ״ ה א ת ה שו ל חי ת שם כי ת מו הו ת ם ה סים. מקו  נועס דרכי ובספר הגי
 קדושת בבתי׳ הוא הקדושה אל העולמות תיבור מובא: ז) (שיעוריס,

 השי״ת, מן הקדושה מן שפע לקבל צריכים העולמות כל כי ישראל, ארץ
 בארץ ושורה יורדת הקדושה שהשכינה הוא השפע, שיירד איך והדרך

 הארצות כל מקבלים ומשם לה׳, הגשמי העולם תיבור יש ועי״ז ישראל,
 האדם שאין האמונה, כשמכוסה הוא הגלות ועיקר המקומות. וכל

 הנישים כל ואז בליבו, תזק האמונה מתשבת ולהכניס להאמין משתנה
 ניסים (ונקראים הטבע היפך בהם שהתגלה הגדולים הן מוסתרים,

 של נס שזה רואה, שהעין העובדא כגון התמידיים, הניסים והן עילאין),
 וכן ממש, ניסים שכולם האדם גוף פעולות וכל כך, כל ומורכב ממש

 ניסים זה ואתדותם ותהלוכתם כך, כל גדולים שהם הכוכבים תהלוכות
 המציאות מאוד נסתר גלות, וכשיש תתאין). ניסים (ונקראים ממש

 כראוי ה׳ מקירבת מרותק האדם ואז הכל, ומנהיג בורא שהשי״ת
 ומתפעל רואה אזי האמונה, להעלות וכשעוסק תמידית, באמונה

 באמונה תלויה והתפילה הדבר. בזה מנהיג שהקב״ה דבר שבכל מהניסים
 וכל מילה, כל ושומע מאזין שהשי״ת בליבו עת בכל שמכניס שלימה,
 לי, ויעזור לי ישמע והוא ית׳, הבורא כרצון רגע בכל מתודש העולם

 הוא שמתפלל, ע״י וכן לתפילה, בא האמונה את בליבו שמכניס וע״י
טבע. אין כי מה׳, ומבקש דבר, כל עושה שהקב״ה מודה בעצם

תפליה ואני

 בזכות בה לנו ותתץ
 שנזכה אמת, צדיקי
 את בתפלתנו לבטל
 המזלות מערכת חיוב

שרד ת ל כו ך ע מ  ה
ת ו נ ש ל ע ו ב ט  ה

 ותחנותינו, בתפלותינו
 ו.יאמינו הבל שיךאו עד

 דרך שום אין כי באמת
 הבל רק כלל, הטבע
 לבד בהשגחתף מתנהג
 מקרא בנו ויקים תמיד.

 א־מר ״והגזר שכתוב
 נגה ךךכיף ועל לך, וןקם

 ותסלח ותמחל אור״.
 ישראל’ עמך ולכל לנו
 שפגמנו הפגמים כל על
תך הנה עד  באמונ

 שהיינו במה הקדושה,
 בסבות הךבךים תולים

 ומעתה הטבע, דרך של
 ולבב לבבנו את תחזק

 וכל ישראל, עמך כל
 כלם שיזכו עולם, באי

 אתה כי ולהאמין לידע
 בשמים האלהים יי הוא

 מתנהג והבל ובארץ,
 וכל לבד, בהשגחתך

לבד מאתך הבל הסבות
סב). (ליקו׳׳ת



ר קו ה מ מ כ הלאנוכע נחלמוהר״ןט יכסיומו תהומותליקוטיח
ם מכונים הגליות וכל ש לישראל. מצירים שהם עייש מצרים ג

 כל חלפפא, רני נר יופי רני אמר ד): (מז, גנ״ר כדאיפא
 לישראל. מצירוס שהם שם על מצרים, שם על נקראו המלכיוס

ת היין. ממקום נומריקון ׳מעדן׳ ו מ ו ה  ירדו וגר יכסיומו ת
ת לו צו מ מו כ  מלביש רנינו אכן. כ

 ׳שהמה נפסוק השגפו כלל אפ כעפ ושוזר
 כפיב המאמר. מיוסד עליו ונו" יכסימו

אז א-ה): (סו, נשמוס היס, נשירס
 הישץה אס ןאראל ו^ני משה ן'שיר

 אשירה לאמי ויארנלו• לה׳ הזאת
 רמה ורננו םו-ש גאה גאה כי לה׳

 לישועה לי ויהי ןה וזמרת עזי נןם:
 אגי י1אל? ואנוהו• אלי זה

 ה׳ מלחמה איש ה' וארממנהו:
ת שמו: ם שןען. שלשיו ומכחי נןם ןרה וחילו פרעה מרננ  גי
 נפנפומא(נשלפ, ודרשו אנן: כמו ?מצולת יכקימו,ירדו תהמת סוף:

 אלא היא, עשונית והלא שם יש תהומות וכי יכסימו׳, ׳פהמת יד):
 נלחמים המים והיו התחתון ותהום העליון תהום שעלו מלמד

 אחר, דנר יכסימו׳. ׳תהמת נאמר לכך פורעניות, מיני נכל נהם
 הרקיע את עליהם וחפה העליון, תהום על התחתון תהום שעלה

 מה, מפני נשמיים. אור מאורי וכל הנוכנים את עליהם והקדיר
 אחד, לתהום ירד יונה (...) ה". נאם ארצך על חשך 'ונתחי

 ׳תהמת שנאמר תהומות, לשני ירדו והם יסננני׳, ׳תהום שנאמר
 והן מצולה׳, ׳ותשליכני שנאמר אחת, למצולה ירד יונה יכסימו׳.

 מים אלא מצולה ואין נמצולת׳. ׳ירדו שנאמר מצולות, לשני ירדו
פינ מצולה', ׳ותשליכני שנאמר עזים,  השלכת רדפיהם ׳ואח ונ

 יש סהומוס וני יוסף(שס): p" ופירש עזים׳. נמים אנן כמו נמצולת
 הוא הוא. עשוניוס והלא התהום. אותם שכיסה דאמר ר״ל, שה.

 וזה נו, מכונסים שהמיס היסוד והוא ותחתיתו, המים קרקעית
ועוז. חוזק לשון שהוא ׳עשוניות׳ נקרא

 זה כי מצרים, בגלות ליפול צריך ועי״ז העיר,
 מכונים הגלויות וכל כנ״ל. עשה זה לעומת

לישראל מצירים שהם שם על מצרים בשם
טז)! פ' נראשיס במדרש רז״ל שאמרו (כמו

 את שמכםה מי יכפיומו, תהומות פי׳, וזה
הטבע. ררך שהוא רבר, לכל ומראה הניםים,

ל ״ י ע  בניסיס באמונה פלויה הגאולה ולהיפך, כגלות. ליפול צריך ו
 ייתמו כאשר ג): ואמונה (אמס בעצוה״מ כדכפב וכו',
 האמיתית האמונה ותתרנה נניסיס, מאמינים שאינם האפיקורסים

 נרורה שפה עמיס אל אהפך אז ׳כי נפסוק כמנואר כולו, נעולס
הה״ נשס כלס לקרא צפני  היינו ג), (
 האמת את ינינו העמים כשכל

 נהשגחה מושגת הכל כי ויאמינו
 השי״ת אל יקראו והכל פרטית,
 וייתמו צרכיהם, כל מאיתו וינקשו

 אזי נניסיס, הכופרים אפיקורסים
 הגאולה כי השלימה, הגאולה תנוא

 ע״י אלא לקוס יכולה אינה השלימה
 כי אנו שנוכחים ואע״ת אמונה.

 נגרעת ונפרטיות נכלליות האמונה
 היינו חדא', נ׳כנישתא כי הקדוש הזהר דנרי נאמנים ופוחתת,

 אמיתית נאמונה ויתנהג יתחזק אנשים של אחד קיניז רק אפילו
 סלה. אמן נימינו נמהרה הגאולה תנוא כראוי,

 (קנה, בביאה״ל וכפב לישראל. מצירים שהם שם על מצרים

ה׳ נשנע ח״ו ולריק להנל לא א״י'): ופיבפ ׳קדושפ מאמר
 להתפאר והרנה הזאת, הנחמדה הארץ את לנו לתת לאנותינו
סוננו לנד הזה שלזכר עד ממצרים, אותנו נהוציאו  המצוות, כל י

 ואמר המפאר הקדושה, חורפו נממן לאנומינו נגלה כאשר וגם
 מקומות וכל מצרים', מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה׳ ׳אנכי

 נקראים נגלומינו הארץ כנפות נארנע נתפזרנו אשר מושנומינו
 המיצריס הן הן כי הקדושים, מדנריו כמנואר מצרים, גלות נשם

 אותנו והשיגו הכתירו רודפינו כל אשר הטנע, שנכוח והגנולים
 לנד זה ענור [ורק שונות, מפלאות נפלאות לדור מדור נהם

 את לנו למת משם], אומנו הוציא אשר על השי״ת עצמו המפאר
ע, נהגשמח כלל גושמה לא אשר הטונה הארץ  'תמיד כי הטנ

טונה חמדה הארץ אל כשנאנו גס אנל נה׳. אלקיך ה׳ עיני
 של נכייה לנכות דינמה מוציאי נקול שמענו מאשר הזאת, ורחנה

ע חינם, קנ  מארץ ונתרחקנו הארץ, כנפות נארנע ונתפזרנו והפשעים, החטאים כל כלליות זה שזה הנית, נחורנן לדורות נכייה לנו נ
 יעקנ' 'נחלת כפב: דשבפא(ז) וביקרא לנו׳... נרפא ׳ונחנרמו ננו שיקיים משיח משה על הוא תקוותינו, כל ועפה הזאת. הקדושה הטונה

 ניסים אנל וגנול, מיצר ננחי' הוא הטנע כי מצרים, מנחי' ההיפוך הוא כי יד), נשא (במדב״ררז״ל שאמרו כמו מיצרים נלי נחלה הוא
 הפסוק כי הנפל(ט): במי וכפב יכסיומו. תהונזות פירוש וזד! דני׳• מה' ׳היפלא נחי׳ מיצרים', נלי ׳נחלה נחי׳ הס ותפילה ואמונה

הזה. העניין כל נו מרומז כן ועל ב׳, באופ במאמר כנ״ל המפילה ע״י שהיה סוף, יס קריעת של נס על נאמר הזה

ערכים
וכינויים

ת לו ג
 ללילה הנמשל הגלות תוקף

 (ליקו״ה הטבע חכמת הוא

ג). ב, שחרית נט״י

 זה הגלות בחי׳ עיקר
 נע וטלטול בגלות כשהוא

 ומבקש ודורש ושואל ונד,
 ועמל ביגיעה ומחפש
 מאוד, מאוד גדולה וטירחה

 הוא מה בעצמו יודע ואינו
 ברכת (ליקו״ה ומחפש מבקש

מב). ד, הודאה וברכת הריח

 עיקר הוא הנפש גלות
 בחבירו חובל (ליקו״ה הגלות

יג). ג,

 ונשרפה הבית שנחרב מיום
 סודותיה ונמסרה התורה

 נקרא זה לחיצונים, ורזיה
 תיקון (פע״ח התורה גלות

ג). חצות,

 לצורך היא הגלות סיבת
 הם הגלויות כי חזקה, גאולה

ח). עקב (של״המזככים

 היא הגלות עיקר באמת
 ה׳, וחכמת תורתנו אובדן
 השאיר ה׳ כי נחמתנו ועיקר

 שכחנו לא אשר שריד, לנו
 מצוותיו רב זמן משך זה

ד). ח״א, דבש (יערותותורתו

 בגלויות ישראל ירידת
 הניצוצות אותם לתקן היא

 בקדושה. ולהעלותם שירדו,
 גלו ׳לא רז״ל שאמרו וזה

 אלא האומות לבין ישראל
 גרים׳, להם שיתוספו כדי

 קדושה של הניצוצות שהם
מיכה). על הרמח״ל (פי׳שנפלו

 היא הגלות בזמן באמת
 הם שישראל גדולה טובה

 כעפר ובזויים נבזים שפלים
 ח״ו כן, לא דאם הנדרס,

שמחבגוים׳ ׳ויתערבו  משה (י

תולדות). פ׳

 את מגלה אם רק נקרא גלות
ד). כ, ישעיה (מלבי״םהאומה כל

ת ליפול צריף ם בגלו ת וכל וכוי מצרי ליו ם הג שם מכוני ם. ב מצרי
 הביא אדם בחטא יא): אור תורה ויגש, מקץ (וישב צשל״ה וכתב

 ׳וחס ואז הגלויות ע״י וזיכוך לצירוף צריך כן על נגנז, והאור הקליפה
ר/ ויהי אור ׳יהי ויקוייס משיח, ויבוא עונך׳  הגנוז אור שוד או

ר/ ו׳כתנות  ואח״כ הנחש, מזוהמת ישראל שם נזדככו מצרים גלות כן או
 העולם חידוש על המורים והמופתים האותות לכל רמה ביד יצאו

בארוכה שמבואר כמו המערכת, שידד וברצונו הכל ברא יתברך ושהוא

ה מיליואי מ כ ח

 (שמות שנאמר כמו גלויות, לשאר הקב״ה שם ורמז במקומו, העניין זה
ה/ אשר ׳אהיה ג) הי  בגלויות עמהם ואהיה זה בגלות עמהם אהיה א

 לאברהם הקב״ה כשהודיע הבתרים בין בברית וכן מ), (צרכות אחרות
עליו׳ נפלת גדלה חשכה ב׳אימה גלויות ארבע לו רמז מצרים, גלות

 תורה במתן ממצרים צאתם אחר והנה יז). (מד, רבה בבראשית כדאיתא
 בעגל אח״כ שקלקלו רק כתיקונו, עולם להיות ראוי והיה לגמרי נזדככו

גלויות. ארבעה לצירוף והוצרכו

ת לו ם ג רי  מצ
ם / רי צ מ
 הארז ערוות היא מצרים

 וזה מאוד, טמא מקום
 גורם מצרים של המקום
׳מצרים׳, נקרא וע״כ לחטוא,

ודוחק, מיצר בחי׳ הוא כי
 רחוק שהוא מקום כל כי

 הוא הקדושה, מן ביותר
בבתי׳ יותר, צמצום בחי׳

ביותר, עשייה בבתי׳ ׳מקום׳,
 קדושה בו שיש המקום כי

מן ׳למעלה לבתי׳ סמוך הוא
 כוכבים העובדי של רעות העצות שהם הנחש, זוהמת נמשך שעי״ז הראשון, אדם חטא על היה מצרים גלות י). ג, ציצית (ליקו״הביותר ודוחק מיצר בחי׳ שם ביותר מגושם שהוא מקום וכל השי״ת, שהוא עולם של מקומו לבתי׳ המקום׳,

 עיקר ה). ז, פסח (ליקו״המצרים גלות בחי׳ עיקר שזהו הנחש, זוהמת בחי׳ שהוא הקדמוני, הנחש עצת מבתי׳ משם ונשתלשלין נמשכין כולם האמת, נקודת על החולקים כל של טובות שאינן עצות מיני כל וכן והרשעים, והאפיקורסים
 נמשכין הגלויות כל כי מלכויות, בארבע כלולים הגלויות כל וע״כ הגוף. על הנפש התעלות בחי׳ שהיא התורה קבלת דהיינו וכו״, האלקים את תעבדון ממצרים העם את ׳בהוציאך בחי׳ הגוף, על הנפש שתתגבר הוא מצרים יציאת

 גלות ע״כ העולם, ראש הוא ואברהם באברהם, הנאחז ישמעאל ע״י תחילה נאחזת שמצרים לפי למצרים, ראשון גלות ישראל גלו ד). ג, חדש (ליקו״ה הגלויות עיקר שזה ח״ו, הנפש על הגוף התגברות היינו הגוף, יסודות מארבעה
רלמצרים היתה ראשונה ספ  ונתבררו שיצאו עד משם נגאלו ולא בהם, מעורבין ישראל כל של הראש ניצוצות כל היו במצרים כי הוא והטעם הגלויות, שאר מכל יותר נזכר למה מצרים גלות עניין שמי). של י׳ חלק והבן וראה ד״ה הפליאה (
שערלרב׳ ׳וידגו בדגים הנרמזים ישראל שהם דגים׳, בה שאין כמצולה ׳שעשאוה מצרים׳, את ׳וינצלו וז״ס הנשמות, כל מתוכם  הגוף בכל אין כי ׳מצרים׳, נקרא גם הנזכר. גרון אחורי שהוא ׳הערף׳ אותיות יפרעהי ראה). פ׳ המצוות (

 ח״ם׳, בני ׳אדמת הטמאה בנקבה נתקבצו בקליפה שהיו הבירורין כל כך העדרים׳, כל יאספו ׳שמה כי כנס״י, היא הברוכה הנקבה בקדושה כמו יציא״מ). שער הקודש (מחברתהחיצונים בו ונאחזים דינין כולו לכן מהגרון, יותר צר מקום
רנצחי שהוא הרוחניי היפך וגבול, מיצר לו שיש לפי מצרים, נקרא הגוף שמות). הזהר על (רמ״ז מצרים היינו קו מ  וארז מזוהם, היותר שהיא הארז׳, ׳ערות שנקרא עד הארצות שבכל הגרוע היא מצרים ארץ נצבים). פ׳ חיים מים (

 ומאת מצרים, בגילולי אותם שטימאו בנשמתם, היה מצרים גלות עיקר מקץ). פ׳ חיים מים (באר שבכולם והחשוב הזך שהוא שבאדם, הלב איבר כמו שבה, ונקי זך יותר שהוא הארז׳, ׳לב שנקרא עד הארז שבכל המובחר הוא ישראל
פניםנשמתם את לגאול אלקים אל ויזעקו נשמתם, גלות על התעוררו זה ומתוך גופם, של השיעבוד קושי ע״י לתשובה אותם לעורר זאת היתה ה׳  וכן הארז׳. ׳ערות נקרא ע״כ דקליפה, נוקבא יסוד בחי׳ הוא מצרים כג). ב, שמות יפות (

 ישראל׳ בני עלו ׳וחמשים בסוד דקדושה, בינה בסוד הגאולה להיות הוצרך ע״כ דקליפה, בינה היא מצרים בחיי מצרים). (קה״י,הגבורות וגבול החסדים גבול מצרים, שבו הדעת, סוד מצרים מצרים). (קה״י,דקליפה כתר הוא מצרים
 אלא ר״ך, הרי כ״ב פעמים י׳ גלות, שנה כ״ב שבט לכל וגרמו שנה, כ״ב אביו פני ראה שלא יוסף, מכירת בעוון היה מצרים גלות שולחן). (קה״י,בסיני להם שניתנה לתושב״ב זכו מצרים, בגלות שהוציאו הניצוצות עייי צמר). (קה״י,

מהם להסיר כור, בתוך ככסף הוצרפו בם וייסורין, חולאים כמה לסגולתו, בם בחר אשר הישראלית האומה כלל על להעביר ההכרח מן היה שולחן). (קה״י,מגלות שנים עשרה נגרע צער, להם והיה במצרים שבטים נקברו שלא לפי
כד). כח, ישעיה (מלבי״ם מצרים גלות תכלית היה שזה והנפש, השכל כוחות ולהגביר ושמריו, החומר וסוגי התאוות חלאת



ערכים
וכינויים

ישראל אבן
 אבן ןה7ר ׳משם מאי*

 אבן ניזון שמשם ישראל/
 הווי ׳משם/ ומאי ישראל.

 הוא, ומה עליון, צדיק אומר
 הצפון הגדול האור היינו
הבהיר). (ספר

 אבן היא ישראל׳ אבן’
 עולם ממנה אשר השתייה,

 הפליאה (ספר הושתת השפל

 החכמים רמזי שמע ועתה ד״ה

רמזו). אשר

 פי על גדולה והאבן’
 שבטים י״ב אלו הבאר׳,

 מדרשות (בתי אבן שנקראו

סז). ויצא פ׳ ילמדנו מדרש ח״א

 של עיקרן ישראל׳, אבן’
 הראעזה׳, ׳אבן לשון ישראל,

 בראשית (רש״י מלכות לשון

כד). מט,

 כנם״י היא ישראל׳ אבן’
טו). מח, בראשית בחיי (רבינו

 הוא ישראל׳ אבן רעה’
 רועה שהוא יוםף, בן משיח

 שנקרא ישראל שארית את
 (אלשיך בידין׳ לא די ׳אבן

כד). מט, בראשית

 ישראל׳, אבן יעה משם’
 מושפעים זכאין וכשישראל

 חוטאים וכשהם ממנה,
 ההשפעה מהם ניטלה

המפואר). (ספרהאלקיית

 יעה ׳משם ביוםף אמר
 שבזכות ר״ל ישראל׳, אבן

 נשפע היה הצדיק יוםף
 םפירות השבעה שפע
 על עיניים, השבעה שהם

 וכשם האבן. שהיא כנם״י
 יכולת להם יש שהצדיקים

 כנם״י, על השפע זה להמשיך
 שיהיה עושים הרשעים כך

 משם. השפע אותו נעדר
 זה לקבל חוזר אינו והקב״ה
 להשפיע מידתו כי השפע,
 עושה, מה אבל תמיד.

 השבעה על אותו משפיע
 אותו לשישפיעו כוכבים,

 עובדים שהם האומות על
 (ספר ולמזלות לכוכבים

בהעלותך). פ׳ על דרוש המפואר

 הכםא הוא ישראל׳ אבן’
 באומרו הנביא שרמז

 אבן ׳כמראה א) (יחזקאל
 והנה כםא׳. דמות םפיר

 מצטיירים הזה בכםא
 ולפיכך הפנימים, המאורות

 םפיר׳, ׳אבן במשל נקראת
 (תולעת הגוונים כל שכוללת

הלבנה). ברכת סוד יעקב,

 משה נשמת ישראל׳ אבן’
ויצא). פ׳ עמוקות (מגלהרבינו

חכמה מקורמוהר״ןט יכסיומו תהומותליהוטינוכע נחלהלב

ו ד ר ת י  כעניין שנמב מה גגיאה״ל(ט); ומונא אגן. כמו במצולו
 ויעקב ישראל א׳נ׳ן' כסוד שהוא להמצולות, היורד האבן

 גס האבן, בשוד שנכללו שאע״ש מובן, שממילא וכפי המוב״פ.
הכלול שהוא בעצמו, ישראל האב הוא העיקר, אבל בניו.

 בהפמפ מפילה כל ומעלה מכולם,
 וכפי כמונ״פ. לו השייך והשער

 שכל הקדושים, מדבריו המנואר
 שלו, האמת ועצם מעוצם זה

״פ השמש כגון להאיר, מונ  ה
 האמס בחלוני קי״ב, בשימן

 להש דלית זרעו, נפשות שבמפילת
 מרחוק לנו יבואר כלוש. מגרמש

 והמשל הדוגמא בנפלאות גם
 לא׳נ׳ן׳ הזה, האמח אור שהמשיל

 ג׳), גאוה כמאמר לעיל (הנזכר טוב
 ד״ה ה׳ אויז נילקוה״נ לעיל עוד וראה

הארצוי!׳. מכל 'גנוה

 רועה משם אבן, כמו במצולות ירדו
 ובנן, אב תרגומו מט), (נראשימ ישראל אבן

 יב) שנאמר(שמות מצרים, בחינת זה מצולות,
 יעקב היינו ובנן, אב במו מצרים. את וינצלו
 נימים, בחינת תפלה, בחינת שהם ובניו,

 שפגם הפגם ולפי ירידתם, לפי א״י. בחינת
 לירד צריך בן ובא״י, ובאמונה, בתפלה,

 יעקב שירדו במו מצרים, של הגלות לעומק
 אדע במה אברהם בשאמר למצרים, ובניו

ח: ירושת על ז״ל) לשונו (ע״כ א

ם ש  ננרכפ כנ-כד) (מט, ננראשיש כדכשינ ישראל. אכן רועה מ
 צעדה בנוח עןן עלי פרח בן יוקף פרת בן ליושף: יעקנ

 קשתו כאיתן ומשב חצים: כעלי נישנומהו• ורט• וימררהו• שור: עלי
ס !עק'כ אכיר מידי ןדיו זרעי דפזו  והרגס יאראל: אכן רעה מן

 וכנין אכהן השיפא(שם): אה אונקלוס
 אגן (שה): פירש״י וכן דישראל. זרעא

 'אכהן ובן, אב נוטריקון לשון ישראל.
ונניו. יעקב וננין',

ו ל צ נ י ת ו  כדכהינ מצרים. א
 ובני לה-לו): (ינ, נשמות

 וישאלו משה כדבר עשו ישראל
ושמלת: זהב וכלי כשף כלי ממצרים

 מצדם בעיני העם חן את נתן וה'
 ואיהא מצרןם: את וינצלו דשאלוס

מצרים׳, את ׳וינצלו ע״נ): (ט ננרכוה
 שעשאוה מלמד אמי, רבי אמר

לקיש וריש דגן, כה שאין כמצודה
בה שאין כמצולה עשאוה אמר,

 עוף אין דגן כה וכשאין ונלכדין, עופות שיבואו כדי מצודות מחת דגן לזרוק עופות ציידי דרך דגן. גה שאין כמצויה ופירש״י(שם): דגים.
 אין התהום כתוך כלומר ים, מצולות כמו דגים. גה שאין כמצולה ׳ורוקינו׳. כתרגומו ׳וינצלו׳, ממונם. מכל המצרים ריקנו כך אליה, פונה

 רשת זהו דגן. כה שאץ זו כמצודה עשאוה ע״א): (קיט נפשחיס שופר הההס נזה ניאר ועוד מזון. דאיכא היכא הים שפת על אלא דגים, מצויין
 שהיו קדושות ניצוצות שפע ע״י לישראל רשת היה מצרים נמי והכי בה. נלכד עוף אין דגן כה וכשאין עי״ז, עופות לצוד דגן לתוכה שנותנים
 במושנתס; אור ישראל כני ׳ולכל חושך למצרים והיה מכל, ריק עשאוהו ואח״כ הכשף; כל יושף ׳וילקט בפשוק ז״ל האר״י כמ״ש במוכה,

 היא, ולא העוף, ללכוד טרנן פח כמו ישראל לרעת רשת היה דמצריס משמע זה לפי אך ברשת. דגן אין כי למצרים, לשוב מכלי נצטוו ומאז
ודו״ק. למצרים, ישראל היו כן דגים, מבלי שוממה מצולה ונשארה הדגים והוציא חכה כיס כמשליך למצרים, רשת היה ישראל אלא

חנחל ילקונז
מ ונגרשמ מצרים. את וינצלו שנאמר מצרים בחיי זה מצולות ר ק ל  ה

מצרים, בחי׳ זה מצולות כתוב: זצ״ל קעניג מ״צ הרה״ח שהוציא
כמצולה׳. ׳שעשאוה

חכמה מיליואי
דע, זה: עניין בביאור ג) שמע קריאת (שער בפע״ת וכתב מצרים. את וינצלו

 והשכינה הארצות, מכל הוא טמאה אלץ מצרים ארץ הלא כי
 חכמה ע״י היה הגלות אותו איך ידעת וכבר ישראל, בגלות שם גולה היה

 כנזכר משם לעלות ישראל יכלו שלא המצרים שעשו כשפים של נפלאה
 לתוך הקדושות נשמות של הניצוצין כל נפלו הראשון אדם חטא ע״י הלא כי עניינו, מה באמיתיות השכינה גלות עניין הודעתיך כבר ואמנם בזהר,

הקדושות, הנשמות אותן מלקטת היא הקליפות תוך הכנשתה ע״י ואז עימנו, שכינה שגלתה השי״ת רחמי לולי משם לצאת כוח בהם ואין הקליפות,
פקודי פרשת בזהר כנזכר לנצח׳ המות ׳בלע הכתוב יתקיים ואז ברגלין׳, רגלץ מטא ׳דהווי עידנא הווי אז הקליפות מבלוע זה גלות קיבוץ ישתיים וכאשר

 נשארו כי שלימה, גאולה היה לא יוון מדי בבל כמו שלימה, גאולה אינה אך העיקר, שם על נקראו ישראל שנגאלו הגאולות בכל אמנם, ע״ב). רמ (דף
 שאין כמצולה ׳שעשאוהו מצרים׳, את ׳וינצלו אז כי שלימה, גאולה היתה מצרים גאולת אך גאולה. נקרא אך להתברר, יכלו שלא הקדושה ניצוצות קצת
 מצרים יציאת לזכור הטעם וזהו אחרת. גאולה בשום כן שאין מה לגמרי, השכינה גאולת והיתה קדושה, ניצוץ שום בהם נשאר ולא מ), (ברכות דגים׳ בה

 כי מצרים, מגאולת יותר שלימה גאולה תהיה לבוא לעתיד אמנם תשלום. עדיין צריכין האחרות אך שלימה, גאולה היא כי הגאולות, שאר מכל יותר
 שמה, הדיחנו אשר הגויים בכל קדושה ניצוץ שום יישאר לא אז כי העולם, בכל וכלליות שלימה גאולה תהיה לעתיד אבל פרטיות, היתה מצרים גאולת

 אחריה היתה מצרים גאולת לכן מז), (פרק בירמיהו כנזכר הארצות׳ מכל ישראל העלה אשר ה׳ חי אם ׳כי ממצרים׳, העלנו אשר ה׳ ׳חי נאמר לא לכן
עולם. בכל כללות היא כי הפשק, אחריה שאין גאולה תהיה לעתיד אך ניצוצין, שם היו הארצות שאר בכל עדיין כי הפשק,

 ניצוצות להוציא הזה, בעולם האדם בבריאת היה השי״ת כוונת כי הוא, העניין כל כי לי ונראה חוקת): ושמש(פ׳ במאור ומובא מצרים. את וינצלו
 ולכל לשורשו, השייכים הקדושים הנשמות הם והניצוצים קדושים, משפרים כידוע הרמתה מקום אל למעלה ולהחזירם דבר שבכל הקדושים

 וע״י נשמתו, משורש ענפים והם עימו עצמם להתדבק אליו הנושעים אנשים צדיק לכל יש לכן דוקא, נשמתו לשורש השייכים ניצוצים יש אדם
 אליו באים ממילא אז עצמו, את מתקן וכשהאדם להעלותן. שצריך שלו ניצוצים והם למעלה, בשורשן נשמתן את ומקשר מעלה הוא אליו התקרבותם

 קדושים ניצוצים בהם יש שבעולם הדברים מכל ובגדים, וחפצים ומשקים ממאכלים הן דהיינו לתקנם, כדי נשמתו לשורש השייכים שלו הניצוצים כל
 המקור אל נמשכים הדברים כל כי ידו, על הניצוצות אותם שיתוקנו כדי טורח שום בלי הצדיק לאדם הם באים וממילא קדושים, נשמות שהמה

 להם, השייכים קדושים הניצוצים דהיינו גרים׳, עליהם שיתושפו כדי אלא העכו״ם בין ישראל את הקב״ה גלה ׳לא בגמרא וכדאיתא והשורש,
שהרויחו הנשמות הן והן הקדושים, הניצוצים דהיינו גדול׳, ברכוש יצאו כן ׳ואחרי אע״ה לאברהם הקב״ה שהבטיח פשוק על המפרשים וכדפירשו

מכל, ריקם ונשאר הניצוצים כל אז הוציאו כי שם, ישראל שהיו מצרים באותו עוד לדור אשור ע״כ הקדושים. הניצוצים כל והוציאו בהגלות
וכו״. דגים בה שאין כמצודה ׳עשאוה מצרים׳, את ׳וינצלו על ז״ל כמאמרם

 יצירה בספר נקרא אות כל
 ןה7י ׳משם סוד והוא ׳אבן/

 אחד כל ר״ל ישראל/ אבן
אחת אות לו יש מישראל

ת ויחי). פ׳ המאיר (אורישראל אבן הנקרא המל׳, בחי׳ לדיבור להשפיע תוכל אתה משם ישראל׳, אבן יעה משם’ קפו). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלהאבן םוד שהוא בתורה, ו ל ו צ  אחד הרהור עליו כשבא בשורשו, הישראלי איש קדושת לפי* מ
 כי ים, מצולות נקראים זוגו ובת ל”םמא י). טו, שמות (רש״ימצולה לשון עמקו, שקעו, ,’צללו’ א). ח, פסח (ליקו״ההברית תיקון ע״י הוא ים, מצולות לגרש והחכמה המוח תיקון כז). (ליקו״תים במצולות מצולה׳, ביון ׳מוטבע נקרא רחוק, בזמן

 רשב״י מאמרי (שערהטומאה היכלות הם ים מצולות הקדמה). ר״ה, דרושי הכוונות (שערונוק׳ דכורא מו״ת צ״ל אותיות הם מצולות יג). כג, (פרד״רים מצולות נקראים תחתיה, הם כאשר כולם הקליפות וכללות המלכות. תחת העליון, הים תחת הם

׳מצלות׳ אותיות ׳צלמות׳ נקרא וכשנתגלים בהעלמה, כשהן קסג:), שלח (זהרדקלי׳ ונוקבא זעיר נקרא מצולות ג). סט, תהלים (מצו״צהמים עומק מצולה, התשובה). סוד יעקב, (תולעתהזידונים המים מקום ים, מצולות א). דצניעותא, ספרא פי׳
ב). א, בראשית (מלבי״םהים שבקרקע להעפר הםמוכה המצולה הוא תהום מצולה). (קה״י,

תפליה ואני

ו נ ר ז ע ה ו הי  שת
 וסתרה נכונה תפלתנו
 ובלבבנו. בפינו ושגוךה
 ומופתים נסים ותגלה

 דעת ׳^מען בעולם,
 יי כי הארץ עמי כל

 עוד״. אין האלהים הוא
 ישראל עמף את ותזכר

 גלותם, מתקף להוציאם
 זה אותנו גלית אשר
 ותמהר שנים, כמה

 ונזכה לגאלנו ותחיש
 ותביא לאךצנו, לשוב

 צךקנו משיח את לנו
 מקרא ויקים במהרה,
 צדק ״והןה שכתוב

 והאמונה מתניו אזור
 מארץ אמת חלציו. אזור

 משמים וצדק תצמח
 מקרא לנו וקים נשקף״.
 תשורי ״תבואי, שכתוב
 במהרה אמנה״ מראש

תאמן בימינו קו״ לי ז). (



המתרגם

 'וישמע בפשוק נאמר ^
 חותן מדין כהן יתרו
 עשה אשר כל את משה

 ולישראל למשה אלקיס
מו  ה׳ הוציא כי ע

ם', ישראל את  ממצרי
ה מ ד ק ה כ ש ו רו  לפי

 רבי פתח זה פשוק
 הפשוק את ואמר אבא
 ה' בגויים אודך כן 'על

 ואמר אזמרה', ולשמך
 את אמר המלך שדוד
 הקודש, ברוח זה פשוק

 שהכבוד שראה בשעה
 מתעלה אינו הקב״ה של

 מתכבד ואינו בהתעלות
ם ל עו  מצד אלא ב

ידם ועל העמים שאר
 את ומכבדים (כשממגיירים

 הרי תאמר, ואס הקב״ה).
 מתכבד אינו הקב״ה
 עם בשביל אלא בעולם
 הוא כך אמנם ישראל.

 ישראל עם שהרי ודאי,
 להנר יסוד מהויס הס

 שיוכל כדי (השכינה)
ר,  כאשר אבל להאי

ס שאר מי ע  באים ה
ם די מו  להקב״ה לו ו

ם שתעבדי  לכבודו, ומ
סף אזי ד נו סו  הנר י

 מעשיו כל על ומתחזק
 שולט ואזי אחד, בחיבור
 למעלה בלבדו הקב״ה
 היה זה כעין ולמטה.

תרו, אצל  שבאותו י
 העולם כל על נפל הזמן
ה פחד מ אי  מלפני ו

ה, ב״ ק כיון ה  שבא ו
 הכומר היה שהוא יתרו

 האלהיס כל של העליון
ר, אחרים התגיי  אזי ו
 כבוד ונתפרסם נתחזק

 מפני הכל. על הקב״ה
 כששמעו העולם שכל
תו שמע את ר בו  ג
 הס אזי הקב״ה, של

עו, עז ד  היו וכולם נז
 שהוא ביתרו מסתכלים

ה החכם היה מונ מ ה  ו
 אלילי כל של הגדול

 שראו וכיון העולם,
 את ועבד בא שהוא

ה ואמר הקב״ה ת ע ' 
 מכל ה' גדול כי ידעתי

ס',  כולם אזי האלהי
קו רח ת ם ה ת ד בו ע  מ

עו ד י  בהם שאין ו
 נתכבד ואזי ממשות,

 של הקדוש שמו כבוד
 הצדדים. בכל הקב״ה
 נרשמה זה כל ובסיבת

 ותחילת בתורה, זו פרשה
ביתרו. בו היתה הפרשה

קלג נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

נו בי  זכור שבשמים, א
 התפלות כל את נא

ת חנו ת ת ו שו  ובק
 והתחננו שהתפללו
 האמתיים הצדיקים

 הגזרות אלו לבטל
לו הי ת ה  לצמ׳ה ש

 את נא זכר בימיהם.
 ההמתקות מיני כל

 בהם הצריקים שעסקו
 ולבטל הדינים להמתיק

 והבט זכר המרות. כל
 ששפכו הדמעות כל על

 זה, על כמים לפניף
נפלאות תורות וכמה

וא|ה א): (כא, גשמוה 3כפי וכר. המשפטים ואלה
 כל המשפעים. ואלה (שם); ופירש״י לפניהם; פאיס אאר

 על מוסיף ׳ואלה/ הראשונים, אס פסל ׳אלה', שנאמר מקום
 לפניהם. משיה אשי מסיני. אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים,

 מעלה לא למשה, הקג״ה לו אמר
 הפרק להס אשנה לומר, דעפך על

 שתהא עד פעמים ג' או ׳5 וההלכה
 ואיני כמשנפה, בפיהם סדורה
 הדבר מעמי להבינם עצמי מטרית

 תשים ׳אשר נאמר לכך ופירושו,
 לאכול ומוכן הערוך כשולמן לפניהם;

 עובדי לפני ולא לפניהם. האדם. לפני
 גדין ידעת ואפילו פס). (גיטין אלילים

 ישראל, כדיני אופו דנין שהם אפד
 שלהם, בערכאות תביאהו אל

 ארמיים לפני ישראל דיני שהמביא
 שם את ומ!קר השם, אס ממלל

 אוה לקמן גס ועי' להמשינס. האלילים

 מלניש ונו שוג, זה פס׳ מונא שם י'
נמאמר. השגפו כלל אפ רנינו

ד נזהר(יפרו, כדאיפא יתרו. אתא כ

 כן ׳על יפ) (פהליס ואמר פמת וגו״, ימרו **׳וישמע ע״א); שט
קודשא, ברוח דא אמר מלכא דוד אזמרה׳, ולשמן ה׳ בגויים אודך

י תורה
דומשפטים ואלד!

לפניהם תשיפ אשר המשפטיפ ואלה
כא)ז (שמות וכר

 על ישראל, על דינים ושלום חם כשיש א
 נעשה כף, אל כף והמחאת ריקודים ידי

הדינין: המתקת

 שגם הוא, הקכ״ה של גדולתו עיקר כי פ
 ומושל. שליט אלקים שיש ידעו העכו״ם
רובזוהר כמובא פ יתרו אתא כד ע״א) שט דף (י

 מלוה גביית א', ביהכנ״ס הבאות: ההלכות את מוהרנ״ת ייסד זה מאמר על

ל ל• ערב ד', א כ ת  לסעודה נמ״י (או״ח בליקו״ה וכתב וכוי. יתרו א
 וכו׳ ושרפים מלאכים העליונים כל מניח שהשי״ת כמו מ): ו, ובה״פ
 מה כל כן כנ״ל, וכו׳ הגשמיים אדם בני בעבודת דייקא ורוצה

ביותר, ופחותה נמוכה שהמדריכה
 התעוררות באיזה משם כשמתעוררים

 שעשועים מזה נעשה שהוא, כל
 אתי ׳כד בבחינת למעלה, נפלאים

 שמא ואתעלה אתייקר כדין יתרו,
 במי כתב וכן הוא׳. בריך דקודשא

 לשוס אין כי מזה, מובן :0 הנחל
 להשי״ת מלהתקרב עצמו לייאש אדם

 ע״י מהשי״ת מאד שנתרחק מחמת
 אדרבא כי לפניו, לחטוא שהרבה

 שמו וישתבח יתעלה דייקא ידו על
 ע״י כ״א לזה לזכות א״א אך ית׳,

 שהס אמיתיים, לצדיקים התקרבות
 יאוש שוס אין כי היטב מודיעים

 ה באות שכתב וזה כלל. בעולם
ע״ז, שהיא הגאוה לבטל ׳והעצה

 וכן לצדיקים׳, התקרבות ע״י היא
 ואמר הע״ז מאיתו לבטל שזכה להשי״ת, יתרו התקרבות עיקר כל

למרע״ה. להתקרב שזכה ע״י הוא הכל וכו״, ידעתי ׳עתה
בסליקו אסתליק לא הוא בריך דקודשא יקרא דהא דחמא בשעתא

 הוא הכי דישראל. בגיניהון אלא בעלמא אתייקר לא הוא בריך קודשא הא תימא, ואי עמין. דשאר מסטרא אלא בעלמא אתייקר ולא
 כדין הוא, בריך דקודשא דיקרא בשעבודא ליה ואודן אתאן עמין שאר כד אבל לאנהרא, דשרגא יסודא הוו אינון ישראל דהא ודאי,

 דחילו עלמא כל דא, כגוונא ותתא. עילא בלחודוי הוא בריך קודשא ושליט חדא, בחיבורא עובדוי כל על ואתתקף דשרגא יסודא אתוסף
 דקודשא יקרא ושליט אתתקף כדין אחרנין, טעוון דכל עלאה כומרא דאיהו יתרו דאתא וכיון הוא, בריך קודשא מקמי עלייהו נפל ואימתא

ממנא ורב חכים דאיהו ביתרו מסתכלן הוו וכולהו זעו, הוא, בריך דקודשא גבורתיה שמע שמעו כד עלמא דכל בגין כולא. על הוא בריך
אתרחקו כולהו כדין האלהיס׳, מכל ה׳ גדול כי ידעתי ׳עתה ואמר הוא בריך לקודשא ליה ופלח אתא דאיהו דחמו כיון דעלמא, טעוון דכל

דא פרשתא אתרשיס דא ועל סטרין. בכל הוא בריך דקודשא קדישא דשמא יקרא אתייקר כדין ממשו, בהון דלית וידעו מפולחניהון
שם. המובאים המדרש ובדברי יתרו גיור אודות בפס׳ ידעתי׳ ׳עתה ד״ה במילוא״ח עי׳ ביאור ולתוספת ביתרו. ביה הוה דפרשתא ושירותא באורייתא,

חכמה מיליואי
י ״ ם ע ת ריקודי א ה מ ה ה כף אל כף ו ש ע ת נ ק ת מ  בספר ומוצא הדינין. ה

 היה זי״ע הבעש״ט אצל וז״ל: נפלא, מעשה תצוא) כי (פ׳ חיים מיס מקור
 והבעש״ט לקדשה, הלבנה נראתה שלא הכיפורים יום במוצאי אחת פעם
 יום אחר תיכף ח״ו הזו המצוה יחסר שבאם קדשו, ברוח אז ראה

 לעבוד ורצה מזה. מאוד ונתעגס ישראל, על יהיה טוב לא ח״ו הכיפורים,
 אך הלבנה, נראתה אם פעמים כמה ושאל לבנה, שיהיה דגדלות במוחין
 עוד לבנה שיהיה שברא שום שאין עד בעבים שמים התקדרו זה למרות
 מגיעים, הדברים היכן עד מאומה ידעו לא הבעש״ט וחסידי ההוא. בלילה
 לעשות תמיד נהגו ולאשר הכיפורים, יום במוצאי דייקא אז הלבנה מצורך

 בעבודתם הקודש מן בשלום בצאתם הכיפורים, יום במוצאי טוב יום
 עבודת דוגמת היה ממש אשר הכיפורים, ביום הבעש״ט רבם ועבודת

 ובהתלהבות בריקודין מאוד שמחין היו הפעם גס ולכן הגדול, הכהן
 מגודל ואח״כ זי״ע, הבעש״ט של החיצון בבית רקדו ומתחילה קודש,

זי״ע, הבעש״ט של לחדרו ונכנסו עצמם דחקו בשמחה קדושתם התלהבות
עוצם עליהם גבר כאשר ויהי זי״ע. הבעש״ט לפני שמחו גס ורקדו

 עוז הרהיבו זי״ע, הבעש״ט בחדר שמחה של בריקודין נפשם התלהבות
רבס את גס ויקחו עמהס, ירקד זי״ע בעצמו הבעש״ט שגס לבקש בנפשם

קראו הזה, הקדוש הריקוד בתוד ויהי עמהס. וירקד בתווך, זי״ע הבעש״ט
 הלבנה את לקדש לחוץ כולם ורצו בטוהרה, שהלבנה בקול פתאום אנשים
 בעבודה לפעול רצה שהוא שמה זי״ע, הבעש״ט אז ואמר הזה. בלילה
 ומכאן לבד. שמחתם ע״י רק החשידיס פעלו לפעול, יכול היה ולא ומוחין
 מצוה, של בשמחה תמיד ולשמוח בהשי״ת, לבטוח אדם שצריך איך נראה

בשמחה. כשהוא ישועתו לפעול יוכל האדם, על הבאה ח״ו צרה בעת אף

חנחל• יליקוט
י ״ ם ע קודי ת רי א ה מ ה ה כף אל כף ו ש ע ת נ ק ת מ ץ. ה  מוצא וכן הדינ

 עיר את כבשנו אנחנו ז״ל, רבינו שאמר שמעתי (קטו): צחיי״מ
 המעשה הציא לג) מוהר״ן (אנשי כוכ״א וצספר וריקודין. כף בהמחאת ברשלב
 ז״ל רבינו לה ואמר שיניים, כאב לה שהיה רציה״ק: צת שרה מרפואת
 עצמה את שתעשה לה אמר לי. כואב הלא ואמרה, שמחה. לה שיהיה
 עד כך כל לשמחה מזה שתבוא זמן יהיה עוד, ואמר קמחה. כאילו

 עד גדולה, שמחה לה שהגיע הוה, וכך רפואתך. לך יהיה ואז שתרקוד,
ונתרפאה. ורקדה [התריסים] הלאדין שגרה היום שבאמצע

ד א כ ת ר כדין וכוי יתרו א ק תיי א א ל ע ת א א ו מ ה. ש א  צחיי״מ וכתצ על
 האמת, להצדיק כשנכנסים הגדולים הרשעים אלו אמר, (קצג):

 מזה ולכבדו, אליו לילך לפניו קצת עצמן מכניעין שהם בעלמא ההכנעה
 רשעתם גודל לפי כי שנעשה. במקום מאד גדול תיקון נעשה בעצמו

 האמת, הצדיק לפני בעלמא הכנעה עצמם מכניעין כשהם מאד, הגדולה
 ׳כי פעמים כמה יום בכל אומרים ישראל כי מאד. גדול תיקון נעשה מזה
 ואמר יתרו וכשבא כ״כ, גדול רעש מזה נעשה ולא אלקיס׳ מכל ה׳ גדול

 בריך דקודשא שמא ואסתלק אתייקר ׳כדין ה״, גדול כי ידעתי עתה ׳כי
 ומכניע הקליפות מעמקי כזה מרוחק כשבא דייקא כי ותתא׳. עילא הוא

 שמעתי גס והבן. יתברך, שמו ונתגדל נתעלה מזה הקדושה, תחת עצמו
 (היינו עצמו מטה מהם שכשאחד יודע, אתה אין זה לאחד, שאמר בשמו

 (אז הרקיעין כל עצמן מטין אזי הקדושה), אל עצמו ומטה אליו שנכנס
עט״ס׳ הלשון וצענין הימלין). די זיך בייגין אבייג זיך טיט זייא פון איינר  ׳
 את בדבריו שמזכיר מקום בכל צזה״ל: ראצר״נ צשס תמח) (ג, צשיש״ק מוצא

העכו״ס. ממידות להם שיש ישראל מבני הרחוקים על גס הכוונה העכו״ס,

ערכים
וכינויים

רינים
 דקטנות מוחין הם דינים
כא). (ליקו״ם

 יש כי דינים, מיני שני יש
 ׳נחש בחי׳ דמםאבא, דינא
 דינא ויש בחוה׳, זוהמא הטיל

 יאהב אשר ׳את בחי׳ קדישא,
עד). (ליקו״מיוכיח׳ ה׳

הבלבולים הם הדינים
ב). ד, שחרית נט״י (ליקו״ה

 ׳אין כי דינים, הם העוונות
 (ליקו״ה חטא׳ בלא ייסורים

א). ז, סוכה

 וחרון כעס בחי׳ הם הדינים
 שהם ה׳, פני הםתרת בחי׳ אף,

 התגלות פני להםתיר רוצים
 שכירות (ליקו״היתברך אלקותו

ב). ד, פועלים

 כולו הם הדינים שורש
 גדול, צורך הם כי קודש,

 נברא היה לא זה בלא כי
כלל(שם). העולם ומתקיים

 יש דין, מיני שני יש כי דע
 גמור, הדין מידת שהוא דין
 משותפים שהם דינים ויש

 (של״ה הרחמים במידת

משפטים).

 הם והייםורים הרעות כל
 נמתקין אינם ודינים דינים,

 עה״ת (בעש״ט בשורשן אלא

וירא). פ׳

 בינה, שערי חמישים יש
 נקראים הם שערים והמ״ט
 מוצא מקום הוא ושם םטרהא
 בשער אבל וכו׳, הדינים

 ׳אין׳, נקרא שהוא החמישים
 ואין גמורים, רחמים הוא שם
 כשמעלים ולכן כלל, דין שם

 האי״ן, שער אל הדינים
 ׳כי הבעש״ט כמאמר נתקנים,

 שייך אין שטח, לו שאין בדבר
וירא). פ׳ עה״ת (בעש״טשבירה׳

כף המחאת / ריקודים
ו׳. אות להלן ראה

יתרו
 כתובים תורה מתן פרשיות

 היה ידו על כי יתרו, בםדר
הנ״ל, התורה קבלת עיקר

 היה התורה קבלת ועיקר
 העולם חידוש אמונת לגלות
יב). ו, ביהכנ״ס (ליקו״ה

 נקראו שמות שבע יתרו,
רעואל, חובב, יתרו, יתר, לו,

יתר, קיני. פוטיאל, חבר,
בתורה. אחת פרשה שהותיר

טובים. במעשים שייתר יתרו,
למקום. חביב שהיה חובב,

למקום. כרע שהיה רעואל,
למקום. כחבר שנעשה חבר,

קיני, מע״ז. שנפטר פוטיאל,
 תורה לו וקנה לשמים שקינא

א). יתרו, פ׳ (מכילתא

 נפרד הקיני ׳וחבר הפם׳ סוד
 הוא יתרו הנה כי הוא, נזקין׳

 הקיני וחבר קין, משורש
 וגם יתרו, של בניו מבני הוא
 חבר נקרא ולכן קין, מן הוא

 כי ולהיות קין. לשון הקיני,
ורע, מטוב מעורב היה קין

 אוכל ונברר נתקן וביתרו
 מן הטוב ונפרד פסולת מתוך
 בקליפות נשאר הרע כי הרע,

 נאמר לכן יתרו, לקחו והטוב
שערמקין׳ ׳נפרד בו  הגלגולים (

לו). הקדמה

 הוא יתרו כי הודעתיך
 הבל הוא ומשה קין, (גלגול)

 הוא כי לו רמז ולכן אחיו,
 ח׳ותנך ׳א׳ני כמ״ש אחיו,

 אל ולכן ׳אחי׳, ר״ת י׳תרו׳,
שהוא אע״פ בכבודו, יזלזל

שעריתרו לקראת ויצא יקבלהו וע״ב מחדש, גר וזה מלך  וזה זה לכח עובד שזה לגמרי, בה ודבק פרטית ע״ז שעובד ע״ז, עובדי שאר כמו יתרו היה לא כי תדע, מזה עבדה׳. שלא ע״ז הניח ׳שלא חכמים אמרו יתרו). פ׳ הפסוקים (
יט). השם (גבורותאלקים׳ מכל ה׳ גדול ׳כי שאמר כמו הכוחות, כל כולל שהוא הקב״ה לעבוד ובא שנתגייר עד לו, ראוי זה כי חושב והיה כולם, את עובד והיה פרטי, אחד בכח דעתו נחה לא ויתרו אחר, לכח עובד

ת’ מאמר מו הו  ׳משפטים/ מאמר תקס״ג. שירה בשבת נאמר ט, סימן יכסיומו/ ת
נט). (חיי״מ פורים קודם בטיראויצע זה בחורף ג״כ נאמר י, סימן

ת שנ  מעדוועדווקע קדש בקהילת שרה מרת הצדקת לבתו נישואין עשה תקסייג ב
 (...)דאבראווניר. לייב רבי מורינו הגביר בן אייזיק יצחק מורינו הרבני חתנו עם

 ׳לשמש המתחלת מאד גבוהה תורה השלישית סעודה על אמר קודש בשבת אח״ב
 וחתונה וכלה ויצחק ושרה ניסן מרמז ושם מ״ט, בסי׳ א׳ בליקוטי בהם׳ אהל שם

 פונקטין שקורין הגזרה בשביל רק בשבילנו, אמר לא התורה שזאת ואמר וכו׳.
 (...)בימינו. יצאו הרבים בעוונותינו אשר ח״ו ישראל על לגזור שרוצין אז, הנשמע

שלא ומי וכו׳. הכלה בתו עם מאד הרבה מרקד היה התורה אמירת שגמר ואחר

המאמר התגלות סיפור
 צדיקים כמה לראות זכינו שב״ה אע״פ כי מימיו. טוב ראה לא שלו ריקודין ראה
 שם שעמד מי וכל כזאת. נראה לא שלו ריקודין אבל הכלה, לפני מרקדים שהיו

 וההתלהבות ההתעוררות וגודל פשעיו. כל על אמיתי תשובה הרהור לו היה בודאי
 בכתב זאת ולצייר לבאר אפשר אי ריקודין בשעת שם שעמדו האנשים כל של

 וגם כף. והמחאת ריקודין ענין על מאד גבוהות תורות כמה גילה וכבר אופן. בשום
 ריקודין שיעשה שכיח היה לא אבל ריקודין, מענין מבואר הנ״ל ׳לשמש׳ בהתורה

(...)פעמים. כמה מרקד היה הנ״ל השנה באותה אך מאד, רחוקות בעיתים אם כי
 נשמעו השנה שבאותו מחמת היה וזה הרבה׳, רקדתי השנה ׳בזאת בעצמו ואמר

ומחמת ושלום, חס ישראל על לגזור אז רוצים שהיו פונקטין, שקורץ הגזירות

בשביל אמרו ונוראות
 שמף, למען עשה הנה. ער נתעכבו הגרול בכתם הרבים וברחמיף ח״ו. לגזר שחפצים הגזרות כל לבטל זה על נפשם ומסרו ועשו פעלו אשר וכ׳ל מצוה, של בשמחה ורקוךין כף והמחאה השמחות ידי על המתיקו המתקות וכמה וכמה זה,

תהוראות ונפלאותיף העצומים וחסךיף הרבים ברחמיף תעשה אשר את ועשה ישראל, עמף על עדין שמתפללים תפלתם ולמען הקדושים, בחייהם שעסקו עפר שוכני הצריקים כל של המתקתם ולמען תפלתם ולמען ״ קו ל צז). (



ערכים
וכינויים

אברהם
 לדבק שבא מי נקרא אברהם

 מלשון להשי״ת, עצמו את
פז). (ליקו״מרם אבוא

 לעסוק שהתחיל הראשון הוא
 ולהמשיך בשלימות בתפלה

 ולהמשיך בעולם, התפלה דרך
 בחי׳ שהיא בעולם, האמונה

ב). ה, תפילה (ליקו״התפלה

 היה ולא תוהו, אלפים שני היו
 אברהם, שבא עד להם מציאות

 שנטע הראשונה הנטיעה שהיה
 אריה (גור בעולמו השי״ת

לג). כא, בראשית

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קלד

3(ישעיה3 3כדכפי ונלכה. לכו יעקב בית  מגגעות ונ^א ההרים ראש3 ה' יפ3 הר ןהןה נכון הןמיס אחרית3 והןה דלעה״ל; נננואה -ה)3,
 כי אךחמיו3 ונלכה ננדרכיו וירנו 3ןננק אלקי ימ3 אל ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו יס3ר עננים והלכו וןם;3ה כל אליו ונהרו

פמ ננירו^לם: ה׳ ר3וד תורה תצא ננציון  גוי יןא לא למזמרות וחנימומיהם לאתים חרכומם וכתתו ים3ר לעננים והוכיח הגוים ין3 ו̂י
לפיכך אל/ ית3׳ קראו שהוא לפי .3יעק אלקי ניס אל ופירש״י(שם): ה׳: אור3 ונלכה לכו 3!עק ית3 ננלחננה: עוד ילננדו ולא 3חך גוי אל

קראו אכרהם אכל שמו. על יקרא
או ויעקב ת קר א כי כדין וכו/ ה׳ גדול כי ידעתי עתה כי ואמר, מקום שהו

עלאה: שמא ואתעלא אתייקר  (חו"מ ליקו"ה3 3וכה ישוב.

 מקום הוא ית3ה ה); א, שכנים נזקי
 הקדושה, השראת הוא ושם משומר

 החיצונים, שליטת מקום הוא חוץ3 כי
 כמוכא, הקדושה שורה ימ33 ל3א

יוד)

קראו'שדה', יצחק .יראה', ה' 'כהר
יאר:3 (שם) והמצו״ד כשדה׳. 'לשוח

 ניס הר המשיח. ימי3 הימים. נאסייס

יהמ״ק.3 עליו שיעמוד ההר ה׳.
 והראש 3החשו נהר ההרים. ניאש

 נמעלה ינשא ינשא. ההרים. כל3ש
 אלו ואמרו לעם, עם והלט. וחשינוח.

 ע״י אוחנו ילמד המקום ויורנו. לאלו.
 ט מדרכיו. מה מדדטו. הפורה. יודעי

 היא האמיתית התורה כי מציון.
כעולם. זולתה ואין מציון, היוצאת

יהיה, כן ינקשו וכאשר ר״ל, ושפט.
 הוא המשיח, מלך והוא השופט, כי

ם רכים. לעמים המשפט רר3י והוא רינותם, נדנרי האומות נין ישפוט ה ר ב  קראו ויעקב וכוי שדה קראו חקrו הר קראו א
ס(פח3 כדאיחא בית. הודכתינ מאי אלעזר, רני אמר ע״א): פםחי שעי  אלקי נית אל ה', הר אל ונעלה לכו ואמרו, רכים עמים ׳והלכו )3 (י
 ה' נהר היום ואמר 'אשי )33 (כראשית שנאמר ׳הר', נו שכתונ כאנרהם לא אלא ויצחק. אנרהם אלקי ולא יעקנ', 'אלקי וגו", יעקנ

 ׳ויקרא לה) ראשיח3( שנאמר שקראו'נית', כיעקנ אלא נשדה', לשוח יצחק 'ויצאכד) ראשיח3( שנאמר ׳שדה', נו שכתונ כיצחק ולא וראה',
 מקום ניס. שקראו התפללו. הנית נהר כולם דיעקנ, אל ונית דיצחק ושדה המוריה הר ופירש״י(שס): אל׳. נית ההוא המקום שם את

 הניא לאוהניו, קרא אחד. פלטין לעשות וניקש אוהנין שלושה לו שהיה למלך משל נזה: שדרשו מהליס(פא) שוח״ט כמדרש מצינו וכך מיושנ.
 אצל ונא אומו הניח מחילה. הר פה שהיה אני זכור אוהנו, לו אמר פלטין. לננוח רוצה שאני הזה המקום ראה לו, אמר הראשון,

 השלישי אצל ונא הוא, גם הניחו שדה. ממחילה פה שהיה זכורני לו, אמר הזה. נמקום אחד פלטין לי לננוח אני מנקש לו, ואמר השני
 כך אוחו. קורא אני שמך על חייך, לו, אמר ממחילה. פלטין שהיה אני זכור לו, אמר הזה. נמקום פלטין לננוח רוצה אני לו, ואמר

 כריח נני ריח 'ראה שנאמר ׳שדה', קראו יצחק ה׳.יראה', 'נהר שנאמר קראו'הר', אנרהם הקנ״ה, של אוהניו היו ויעקנ יצחק אנרהם
 על נננה, שלא עד ןמ3 אוחו קראת אחה חייך, הקנ״ה, לו אמר אלקים׳. ניח אם ני זה 'אין שנאמר ׳פלטין', אומו קרא יעקנ שדה',
נזה. הזוה״ק נדנרי וכו״ הר קראו 'אנרהס ד״ה נמילוא״ח ועי״ע יעקנ׳. אלקי ניח ואל ה׳ הר אל ונעלה ׳לכו שנאמר אומו, קורא אני שמך

 גדולתו לידע להם אפשר אי ולעכו״ם ג
יעקב, בחינת ידי על אם כי הקב״ה, של

 באור ונלכה לכו יעקב בית )3 (ישעיה כמ״ש
הקב״ה, של אלקותו גילה הוא כי ה׳.

 קראו אברהם כי האבות. משאר יותר
 ושדה פס.), (פסחים שדה קראו ויצחק הר,
מהר. להעולם ונצרך מושג יותר הוא

היינו משדה. יותר אדם לבני ישוב מקום שהוא בית, קראו ויעקב

ם ה ר ב (סי ז״ל רבינו בדברי וכדאיתא ׳אב נקיא א
מעלתו שהיתה עד גויים/

ועיקר וניח, שדה הר נחינח שיש ופוויגתיבהתוומפיתל^ל״
עי״ש, ניח ננחינח היא הקדושה ׳ייוצא כיכתיב השפיים, פ!

, חז״ל ודרשו החוצה/ אותו
בא עמי נך כו) (ישעיה שכתוב וכמו הכוכב,□׳ מן למעלה ש׳הגביהו

בעדך. דלתיך וסגור בחדריך כ). ד, שמות אייה (גוי
 אחר אלקים׳ ׳ירא נקרא

 הניסיון שהיה העקידה
 מוכתר שהיה לפי העשירי,

 היא אשר פנימית, ביראה
 ומצד מהאהבה, למעלה
 אוהבי׳ ׳אברהם נקרא האהבה
כו). ח״א, הקודש (עבודת

 י״ל אברהם׳. היה אחד’
 שאמרו מה ע״פ הטעם,

 זקנה׳, היה לא אברהם ׳עד
 תיקוני י״ג אברהם שהמשיך

 את שהתנהג ע״י לעולם, דיקנא
אחד). (קה״י,אלו במידות עצמו

הר
 (ליקו״מ ביהמ״ק אלא הר אין

פא).

 בית הר יהיה ׳נכון בפס׳ בזהר
 דא ה׳, בית ׳הר חייא ר׳ פי׳ ה״,
 ודאי ה׳, בית הר רע. בלא טב

 לסטרא חולקא תמן דלית
ה). כג, (פרד״ראחרא׳

 וכן במלכות, הוא הר סתם
 אברהם, דא ה/ הר ׳אל בזהר

 בהר היום ר1׳אשר.יאכ דכתיב
 קרא אברהם דהא .יראה׳, ה׳

 לכל הפקירא הר מה הר. ליה
 אתר אוף בעלמא, דבעי מאן
 לקבלה הפקירא קדישא דא

 ופי׳ בעלמא׳. דבעי מאן לכל
 נקרא החסד מצד המלכות כי

 שבו מצד הפקר, שהוא הר,
 נכנסים בהיותם הגרים תפיסת

 בימי ולכן השכינה, כנפי תחת
 הנפש, רוב מקבל היה אברהם
 עשו אשר הנפש ׳ואת כדכתיב

 ׳הר שם עוד ביאר וכן בחרן׳,
 לעאלא אחיין כד עמים, לשאר
ה). כג, (פרד״רגדפוי׳ תחוח

 בהר ותטעמו יתביאנזו
 ׳מכון הוא הר ואותו נחלתך׳,
 כל ולא מעלה, של לשבתך׳

 הוא המקדש אלא מכון ההר
 (שפתי מכון ופירושו, מכון,

יז). טו, שמות חכמים

 הכולל עם ׳צדיק׳ גימ׳ הר
הר). (קה״י,

 בסוד ר׳גלי, ה׳דום ר״ת הר
הר). (קה״י,רגלי׳ הדום ׳והארץ

הנח?* ייליקוט
ד א כ ת תרו א ר כדין וכוי י ק תיי א א ל ע ת א א ו מ ה. ש א  דרכי ובספר על

חי׳55 הסתרה למקום האדם נפל אס גס מובא: י) (שיעורים, נועם
 וזה הזה. ממקום לה׳ והקירבה הידיעה להמשיך העיקר עכו״ס, מקום
 המצבים שהס עמלק, מלחמת שמע וגס פרעה את שהכיר יתרו, שמע

 מראים הצדיקים ואעפ״ה ולהתקדם, ללכת שא״א מראים שהקליפות
 שיפסיק בזה היא המלחמה ונקודת לה׳. ולהתקרב להתחזק אפשר שתמיד
 למעלה, ממנו שיש רוח מהנחת אלא ומהתקדמותו, מעצמו לחשוב האדם
 הדעת את האדם מכניס שכאשר ובכפירות, בעמלק המלחמה עיקר והוא

 שעושה, עבודה וכל התקרבות מכל ושמח לעצמו, הצדיק דעת הזו
 אצל שנעשה כמו יותר, רוח הנחת אזי יותר מרוחק שהוא ככל ושאדרבא

 חיים והרוח לשמחה, ובא הדינים ונמחקים הכפירות נכנעים בזה יתרו,
 צריכים ה׳, בעבודת ועושים מתקדמים שב״ה אלו וכן מתפשטת. והאמונה

הצדיק. אור והוא לגמרי, ה׳ מול עצמו ביטול של זו אמת נקודת לתפוס

יצחק
 שנולד הראשון הוא יצחק

 התחיל וממנו ישראל, בקדושת
 דקדושה. וההתפארות השמחה

 והשמחה, הצחוק ע״ש ונקרא
 אלקים לי עשה ׳צחוק כמ״ש
כד). ד, ברהמ״ז (ליקו״ה וכו״

חכמה מילואי
תי 1111^ ע ד  ולהרחבת הנ״ל, יתרו׳ עתה ׳כד בזהר הובא זה פס׳ הי. גדול כי י

א-יא): (יח, בשמות כדכתיב זה, לענין השייכים הפס׳ את הבאנו הלימוד
 ולישראל למשה אלקיס ע^ה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע

 חתנו לקראת מקה ויצא (...) ממצרים: ישראל את ה׳ הוציא כי עמו
 משה ויספר האהלה: ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו ויי^ק וישתחו
 כל את ישראל אודת על ולמצרים לפרעה ה׳ עשה אשר כל את לחתנו

 עשה אשר הטובה כל על יתרו ויחד ה׳: ויצלס בדרך מצאתם אשר התלאה
 אתכם הציל אשר ה׳ ברוך יתרו ויאמר מצרים: מיד הצילו אשר לישראל ה׳

 עתה מצרים: t מתחת העס את הציל אשר פרעה ומיד מצרים מיד
בקה״ר(ג, ודרשו עליהם: זדו אשר בדבר כי האלקיס מכל ה׳ גדול כי ידעתי

ה׳ גדול כי ידעתי ׳עתה האומות חכמי מן הפסוק זה אמר אחר אילו יד):
 אומר כוכבים עבודת של ודאי יודע שאינו זה אומר הייתי האלהיס׳, מכל

 ידעתי ׳עתה שאמר יתרו זה אלא האלהיס׳, מכל ה׳ גדול כי ידעתי ׳עתה
 הניח לא ישמעאל ר׳ דתני הרבה, כוכבים עבודת שעבד וגו״, גדול כי

 האלקיס הס אלה האלה האדירים האלקיס מיד יצילנו מי לנו ׳אוי ד) (שמו״א דכתיב ועבדה, עליה יחזיר שלא בעולם כוכבים עבודת יתרו זה רעואל
 הקב״ה לפני בתשובה שב וגו״. האלהיס מכל ה׳ גדול כי ידעתי ׳עתה לומר נאה לזה להקב״ה. והודה נתגייר ולבסוף האלהיס׳, ׳מכל ואמר וחזר וגו״,

ובמילוא״ח. במקו״ח שס ובמובא ב), (אות שלוס׳ ׳להמשיך י״ד, מאמר לקמן עי״ע יתרו גיור ובענין לדורות. לישראל וקבעו וקיבלו
ד ר ב ה קראו ויצחק הר קראו ם1א  (ישעיה וגו״ ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים ׳והלכו ואמר, ^פתח ע״ב): סט בזהר(יתרו, מצינו וכן וכוי. שד

 טעוון כל ונעלה׳, ׳לכו דשכינתא. גדפי תחוח למיעל רגלייהו ולכתתא למהך עמין שאר זמינין אבל, אתר, בכמה אוקמוה קרא האי ב),
 דהא יראה׳, ה׳ בהר היום יאמר ׳אשר דכתיב אברהם, דא ה״, הר ׳אל עלייה. ביה אית ביה דאתדבק מאן הוא בריך וקודשא ירידה, לון אית דעלמא
 דקרא יעקב דא בית׳, ׳אל בעלמא. דבעי מאן לכל לקבלא הפקירא קדישא דא אתר אוף בעלמא, דבעי מאן לכל הפקירא הר מה ׳הר׳, ליה קרי אברהם

 כד עמין לשאר ׳הר׳ דא, מן לדא סליקו דרגא, חד דכולא גב על אף ו׳בית׳, ׳הר׳ אחר, דבר אלקיס׳. בית אס כי זה ׳אין דכתיב ׳בית׳, אתר להאי
 הכא כתיב מה חזי, תא בנין. על כאימא עלייהו ורביעא בחדוה, חד בדיורא בבעלה כאיתתא עמהון למיהווי לישראל, ׳בית׳ גדפוי, תחוח לאעלא אתאן

 ׳אל אתי, דהוה למה דכולא עיקרא אלא המדבר׳, ׳אל כתיב אמאי משה׳ ׳אל דכתיב כיוון וגו״, משה אל ואשתו ובניו משה חותן יתרו ׳ויבוא ביתרו,
 גדפי תחוח לון ולאעלא לון לגיירא למשה, המדבר׳, אל משה ׳אל כתיב דא ועל לאתגיירא. לגיורי, אתר איהו דדא האלקיס׳, ׳הר איהו, ומאן המדבר׳,
 בילקוה״נ ועיין ביה. זכי דאתי מאן דכל ד׳הר׳, ברזא אתר ההוא קיימא כך ובגין נפשייהו. למיעבד האלקיס׳, ׳הר דאיהו אחיין הוו המדבר׳ ׳אל שכינתא,

זה. בזהר העוסק בזה, הפל״ח דברי בית׳ לבתי׳ ושדה מהר התפילה את העלה ׳כי ד״ה להלן

הנזאנזר התגלות סיפור
 כמבואר הגזירות, ומבטלין הדינים ממתיקין ריקודין ע״י כי פעמים, כמה רקד זה

 כף והמחאת ריקודין ׳ע״י המתחלת א׳ בליקוטי י׳ סימן המשפטים׳ ׳ואלה בהתורה
 קטז). בטיראויצע(חיי״מ החורף באותו נאמרה התורה זאת וגם הדינים׳. ממתיקין

 ׳כשיש המתחלת מליקו״מ) ח״א י המשפטים׳(סימן ׳ואלה התורה לפניו כשכתבתי
 אמר וכו״, הדינים המתקת נעשה כף והמחאת ריקודין ע״י ישראל, על ושלום חס דינים

 וממשמשים הולכים והנה ישראל על ושלום חס גזירות נשמע שעכשיו אמרתי, ׳כך לי
מרקדים ישראל ויהיו לפורים) סמוך נאמרה הזאת התורה האלה(כי הפורים ימי לבוא

 אמרתי׳. ׳כך מלא בפה ואמר דבריו וכפל וחזר הדינים׳. ימתיקו ועי״ז כף וימחאו
 בה שיש אע״פ הקדושה תורתו דברי שכל ונבין שנדע לבבינו להעיר היתה וכוונתו
 בכל ים מני ורחבים עמוקים סודות וסודי עילאין ורזין מאד מאד ונורא גדול עמקות
 לשמור בפשיטות הקדושים דבריו ונקבל שנשמע כוונתו עיקר אעפי״כ ודיבור, דיבור

 הקדושה התורה למשל כמו ובתמימות. בפשיטות תורתו דברי כל את ולקיים ולעשות
 כפשוטו, כוונתו היתה הדינים, נמתקין וריקודין כף המחאת שע״י שם שנאמר הזאת

תלעד וישתבח וכיוצא חתונה או טובים, וימים וחנוכה פורים כגון שמחה, בימי לשמוח עצמן שיחזקו קו״ לי י). (

חמתרגם

 הפסוק את לפרש כשבא ^
 משה חותן יתרו ׳ויבוא

 אל משה אל ואשתו ובניו
 חונה הוא אשר המדבר

 הוא אזי האלקיס׳ הר שס
 את לפרש ואמר פתח

 בנבואת המובא הפסוק
 ׳והלכו הגאולה על ישעיה
ם  לכו ואמרו רבים עמי
 אל ה׳, הר אל ונעלה

 ואמר יעקב׳, אלקי בית
 פירשוהו כבר זה שפסוק
 כעת אבל מקומות, בכמה
 נוסף, באופן זאת נפרש

ס שאר שעתידים עמי  ה
ם ולכתת ללכת ה לי  רג

 כנפי תחת להיכנס כדי
 בהס שנאמר ומה השכינה.

 עלייה, בלשון ונעלה׳ ׳לכו
 יש העולם אלילי כל כי

 שנדבק ומי ירידה, להס
 עלייה. לו יש בהקב״ה

 ׳אל עוד שס שכתוב ומה
 כמו אברהם, זה ה״, הר

 על אמר שהוא בו שכתוב
 יאמר ׳אשר המוריה הר

 הרי יראה׳, ה׳ בהר היום
 ׳הר׳, לו קרא שאברהם

 מקום זהו ש׳הר׳ כמו כי
 שרוצה מי לכל הפקר
 כרצונו, בו לעשות בעולם

 זה קודש מקום גס כך
 כל את לקפל הפקר הוא
 ומה בעולם. שרוצה מי

 פית׳, ׳אל עוד שס שכתוב
 שהוא שמצינו יעקב זה

 ׳פית׳, זה למקום קרא
 שהוא פו שכתוב כמו
 ׳אין המוריה הר על אמר

 אלקיס׳. בית אס כי זה
 הכינוי מהו אחר, דבר
 ׳פית׳, הכינוי ומהו ׳הר׳
 הוא זה שכל פי על שאף

 וענין אחת דרגה באמת
 יש כן פי על אף אחד,

 זה, מן יותר לזה מעלה
 העמיס לשאר זהו ש׳הר׳
 תחת להיכנס באו כאשר
 זהו ו׳בית׳ השכינה, כנפי

שתשכון כדי היינו לישראל,

תפליה ואני

 ן1אד העולמים, כל רבוץ
 אלהותף גלית אשר כל,

 ידי על בעולם ואךנותף
 יצחק אברהם אבותינו

 נתגרלת יךם ועל ו.יעקב,
 עד לדור, מרור ונתקרשת

 תורתך לקבל זכינו אשר
 משה ידי על הקדושה

 ואז ביתך. נאמן נביאך
 הגויים וכל העמים כל ראו
 וגבורותיך, גדלתך את

 עמנו לעשות הרבית אשר
 ונוראים נפלאים נסים

 וקריעת מצרים ביציאת
 עמלק ומלחמת סוף .ים
 אלהותך נתגלה אשר עד

 וךאו עולם, באי לכל
 עד גבוךתך. את ךחוקים

 ואמר ונתגיר, יתרו שבא
 גדול כי ןדעתי עתה ״כי

 האלהים״, מכל ואדוננו יי
 ונתגרל נתעלה ואז

 למעלה שמך ונתקדש
 גדלתך עקר זה כי ולמטה,

 כשהךחוקים ורוממותך
 את מכירים מא־ד ממך

 אז כי ואדנותך, אלהותך
 ונתעלה ונתקדש נתגרל
יתברך הגדול שמך

 י׳ על י׳ יצח״ק, נקרא
 בת היתה שרה צ׳ נסיונות,

 שנימול ח׳ כשהולידה, צ׳
אברהם היה שנים ק׳ ק׳ לח/

 יצחק ומידת די, בלא עד מקום בכל לתתא מעילא התפשטות מידת הוא אברהם נזידת הגבורה). ד״ה הפליאה, (ספר הקב״ה את הכיר המידה אותה ומצד ימיו, כל מתנהג היה שבה הפחד, שהוא יצחק מידת והיא החמישית, מידה הגבורה מה). רמז בראשית (ילקו״שכשהוליד
דגלהקצוות שני בין המכריע הוא יעקב ומידת מקום, בכל צמצום הוא  שלאחר נשמה בחי׳ הוא יצהק תולדות). פ' עיניים (מאורמתקיימת׳ חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת ׳כל שאמרו וכמו לתורה, קיום נעשה ידו שעל והצמצום היראה הוא יצהק לך). לך פ' אפרים מחנה (

ה יצחק). (קה״י,ישראל איש כל של רוח בחי׳ לכל שורש והוא העבודה, עמוד הוא יצחק יצחק). (קה״י, עליונה בינה בחי׳ לבוא לעתיד הנקרא התחייה,  ערב (ליקו״ההנחש זוהמת אחיזת עיקר ושם גשמיית, עשייה בחי׳ עיקר היא השדה כי בשדה, הם המלאכות רוב של

 בעבורך האדמה ׳ארורה מבחינת הראשון, אדם מחטא נמשך ח״ו השדה וקלקול (...)ופרדם, וגן וכרם שדה נקראת הקדושה התורה כי השדה. עבודת תיקון נמשך ומהם באמת, בתורה העוםקים אמיתיים מהחכמים נמשך בעבודתו, שיצליח השדה עבודת תיקון עיקר כא). ג,
 שאין שדה, נקרא והוא פנוי, המקום אותו נשאר למעלה, נה״י כשעולין כי נה״י, בםוד הוא שדה לעולם מה). ה, שומרים וד' פיקדון (ליקו״הוהכרם השדה תיקון כל ידם ועל דאורייתא, לחמא לחם׳, ישבע אדמתו ׳עובד בבחינת בתורה, חכמים'עזיגעים אמונת ע״י התיקון וכל וכו״,

 השדה כי ׳שדה׳, ביהמ״ק את יצחק קרא יג). שבת (פע״ח בזה ודי עליונה, הקדושה לקבל ראוי הוא כי זריעה, בר היא השדה אך הקליפות, דוגמת והוא זריעה, בר ואינו מדבר הוא םט״א כי מדבר, ונקרא הקליפות, מקום הוא ולמטה נה״י ומבתי׳ פנוי. מקום רק בית, בנין בו
 בשדה׳, באר והנה ׳וירא וזהו שדה. נקרא והפנימיות באר, נקראת דהתורה התוה״ק. פנימיות על תמיד רואה הצדיק וישב). פ' עמוקות (מגלה היצירה בעולם בתוך שהוא מטטרו״ן, בגימ׳ השדייה נב). ישראל (נצחישר שהוא הדין, מידת אל מתייחם זה ודבר וישר, שווה הוא

שדה). (קה״י,תחרש׳ שדה ׳ציון שנאמר ציון, זה שדה (...)בית׳. קראו יעקב שדה, קראו ׳יצחק שאמרו וזה ׳בית׳, איקרי ובבניינו ׳שדה׳, איקרי חורבנו בזמן המקדש ויצא). פ' אלימלך (נועםתפוחים חקל שדה הנקרא הפנימיות, שהוא השדה, בשביל היא התורה שעיקר לומר רוצה



ם תרג מ ה

(המשך)
 כאשה השכינה עמהס

 אחד בדיור בעלה עם
 רובצת והיא בשמחה,

 הבנים. על כאס עליהם
 כתוב מה וראה, בא
 יתרו ׳ויבוא ביתרו, כאן

 ואשתו ובניו משה חותן
״, משה אל  כיוון וגו

 מדוע משה׳ ׳אל שכתוב
 ומה המדבר׳, ׳אל כתוב

 אלא בזה, להוסיף בא
 ביאת ענין כל עיקר
 המדבר׳, ׳אל היה יתרו,
 שהוא הזה המקום ומהו

 ׳מדבר׳ (הנקרא אליו בא

 זהו כנ״ל), הפקר עדן שהוא
ס׳, ׳הר  שזהו האלקי

 לקבל המיוחד המקום
ם את רי  שבאים הג

ר, תגיי ה די שעל ל  י
 יוכלו הס המקום אותו

 נפש את (לקבל להתגייר

 כתוב כן ועל הגר).
 אל משה ׳אל יתרו שבא

 שהוצרך שמה המדבר׳,
 משה, אל לבוא יתרו

 שמשה כדי היה זהו
ם אותם יגייר ס כני  וי
פי תחת ה, כנ  השכינ
 היו שהס שכתוב ומה

 שהוא המדבר׳ ׳אל באים
 כדי זהו האלקיס׳, ׳הר

נפשם בעבור לעשות
 הגר נפש את לקבל (שיוכלו

הגרים). של הזה המקום בזכות
מד כך ומשוס  אותו עו

ם כן המקו  עבור המו
 ׳הר׳ בסוד הגרים ענין

כנ״ל), הפקר מקום (שהוא

 שרוצה מי שכל להורות
 הוא אזי להתגייר לבוא

בו. לזכות יוכל

קלה נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

 למענך עלינו רחם ובכן
 ושלח כבודך, ולמען
 וסעתי מקדש. עזךך

עני שי חו  שאזכח ו
 באמת מעתח להתעורר

 לעבוךתך שלם ובלב
 מעתה ואזכה וליךאתך,

 שלמה בתשובה לשוב
 לקשט ואזכה לפניך.

 אחךים לקשט וגם עצמי
 ולגלות לבם על לךבר
 ולהשיבם האמת להם

 לפניך, שלמה בתשובה
 ויתעלה שישתבח כדי

 והקדוש הגדול כבוךך
 עקר זה כי ןךי, על

 כשהמרחקים כבודך
 אליך מתקךבים ביותר

 אסתלק אז כי באמת,
 דקךשא שמא ואת.יקר

 ותתא. עלא הוא בךיך
 וקרב עלי רחם כן על

 כמוני, מרחק אליך
 ידי על זכות וגלגל

 שאר עוד שתקרב
 ןךי. על ממך מרחקים

 כבוךך ותקדש ותגדל
 דיקא. ןדי על הגהל

 כמוני מרחק ידי על
יד). (ליקו״ת

ם ו ק ה מקום שהוא הגיהמייק מ פל ת  כמו שנסרבו ושני ראשון בית כנגד הס ושדה הר כי ד): מלוה גביית בליקרה(חו״מ וכתב בית. ה
 ולא יחרב שלא בימינו, במהרה צדקינו משיח ע״י שייבנה עתיד של ביהמ״ק בחינת שהוא בית, בבחינת אבל (...) חז״ל, שאמרו

ת העלה כי הבירור. שלימות בחינת הוא שס (...) לעולם, יתמשכן ה א פל ת  ענין דזהו א) הפל״ת(י, וביאר בית. לגהיי ושדה מהר ה
ונענין, כשמתפללין כי התפלה. ע״י הוא ומלכותו יתברך גדולתו התגלות עיקר כי הענין, וכלל בזה״ל: כתב ב) דבריו(י, ובהמשך המלכות, עליית

ע״י המבע משנה כשהשי״ת בפרט
 שהוא הביהמ״ק, מקום את קרא שיעקב

 לבני ישוב מקום שהוא בית, התפלה, מקום
ושדה, מהר התפלה, את העלה בי אדם.

אדם, לבני תפיסה בו שיש בית, לבהינת
 גם יש בית בבהינת בי ושדה. מהר יותר

שעיהבמ״ש השגה, לעבו״ם  בית ביתי בי נס (י
 בבהינת ובשהוא העמים, לבל יקרא ׳> תפלה
בנ״ל. עילאה שמא אתייקר בדין בית,

 לכל יקרא תפלה כית כיתי כי
(נו, נישעיה כדכפינ העמים.

 ה׳ על הנלוים הנכר ו^ני ו-ס:
 לו להיות ה׳ קם את ולאהבה לימרתו

 מחללו שבת שמר כל לעבדים
 אל והגיאותיס בבריתי: ומחזיקים

 תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר
 מזבחי על לרצון וזבחיהם עולתיהם

 לכל וקרא תפלה בית ביתי כי
 (שם): המצו״ד ופירש העמים:

 אלה כל העושים את והגיאוסים.
 האזרח עם בשום שוה ביהמ״ק, הוא קדשי/ ׳הר אל אביא

 לרצון. לפני. שם להתפלל המוכן בבית אשמתם ושמססיס. בישראל.
 מוכן יהיה ר״ל, העמיס. לכל יקיא מזבחי. על ברצון מקובלים יהיו

ונו". פסלה ימ3 נימי ׳כי ד״ה נמילוא״ח ועיין לכולם. תפילה לבית

א מוהרנ״ת: דפום ^ ״ ע יג

 כי נתגלה בזה ישראל, של התפלה
 מנהיג ומושל ושליט בארץ אלקיס יש

 כל בעליה עולה וכשהתפלה ומשגיח,
 בבחינת בית, בבחינת שהיא עד כך
 נתגלה אז תפלה', בית ביתי ׳כי

 בחינת להעכו״ס, גס יתברך מלכותו
 אתייקר ו׳כדין העמיס׳, לכל ׳ירןרא

עילאה׳. שמא ואתעלא
תי כי ת בי ה בי פל  לכל יקרא ת

ם.  (ארח בליקרה וכתב העמי
 בפסוקי מבואר פח): ז, המנחה תפילת

 וכו׳, ה׳ על הנלויס הנכר ׳ובני שמסייס ציבור תענית הפטרת
 ביתי כי וכו׳, תפלתי בבית ושמחתיס קדשי הר אל והביאותיס

 יכוליס ועמיס נכר בני שאפילו העמיס׳, לכל זקרא תפלה בית
שמסייס וזה תפלה. בית שהוא הביהמ״ק קדושת ע״י להתקרב

לנקבציו׳, עליו אקבץ עוד ישראל, נדתי מקבץ אלקיס ה׳ ׳נאוס שס
 זה ע״י לשס, נידחיס שמקבץ מה וכל ישראל, נדתי מקבץ השי״ת שס אמת, צדיקי של מדרש הבית בחינת שהוא שבביהמ״ק היינו

 לנקבציו׳. עליו אקבץ ׳עוד בבחינת אליהס, הנלויס וכהנה כהנה נידחיס עוד פעס בכל שנתוספין עד תפלה, הבית מכונו על נתייסד
ויותר. יותר עוד עליו שנקבצין עד תפלה, הבית כת ונתחזק נתגדל כן כמו יותר, נפשות לשס שנקבציס מה וכל (...)

הכמה מיליואי
ם ו ק  המקום הוא ביהמ״ק כי דע, ישראל(פנ״ב): בנצח ביאר הביהמייק. מ

 עניין שזהו התחתונים, עם ודביקות חיבור לו יש שהשי״ת
 כהר, מתדמה והחשד החשד, מידת הוא אברהם שמידת ומפני ביהמ״ק.

 המידה משוה אחר, עם מדקדק שהוא מי כי גדול, הוא חשד שכל לפי
 מדקדק, אינו החשד בעל אבל הדין, משורת לפנים נכנש ואינו ביושר
 הצדקה כי אל׳. כהררי ׳צדקתך לו) (תהליס וכדכתיב גדול, חשד ועושה
 עושה שהוא כמו ביושר המידה משוה ואינו גדול, הוא השי״ת של והחשד

 לתחתונים, חיבור השי״ת אל יש זאת מידה ע״י כי ומפני הדין. מידת בעל
 מידת שע״י לפי ׳הר׳, לתחתונים השי״ת חיבור שבו ביהמ״ק אברהם קרא

 מידת מידתו שהיה יצחק וכן הזה. החיבור החשד, מידת שהיא אברהם
 וע״י אלקית, מידה זאת מידה וגם ובדין, ביושר מעשיו שעושה הדין,
 להיות התחתונים אל ודביקות חיבור השי״ת אל יש כן גם זאת מידה

 וישר, שוה הוא השדה כי ׳שדה׳, ביהמ״ק את יצחק קרא ולכך ביניהם,
 ׳בית׳, קראו יעקב אמנם ישר. שהוא הדין מידת אל מתייחש זה ודבר

 החיבור. עצם וזהו רחמים, מדת יעקב שמידת למידתו, מיוחד זה שדבר
 האלקי, הדיבוק לכלל יבוא ידו שעל גב על אף אברהם, מידת דומה שאינו

 שמידת גב על אף וכן החיבור, עצם אברהם מידת שהוא זאת מידה אין
 זה אין לגמרי, האלקי הדיבוק ידו שעל שיבה הדין, מידת שהוא יצחק,

 בעצם הדיבוק הוא רחמים, מידת שהוא יעקב מידת אבל הדיבוק, עצם
והחיבור. האהבה הרחמים, ענין זה כי לגמרי,

תי כי ת בי ה בי פל ם. לכל יקרא ת מי ע  א׳ במלכים גס מצינו זו דרך ועל ה
 השי״ת כבוד שיתגלה ביהמ״ק, חנוכת ביום שלמה שהתפלל מא-מג) כו-ל, (ח,

 את וידעו יכירו ועי״ז העולם, לאומות ואף לעמ״י תפלה מקום ושיהיה זה, ב׳בית׳
 לעבדך דברת אישר דברך נא יאמן ישראל אלקי ועתה שם: וזלשה״כ השי״ת,

ס1הב ושמי הברנים הנה הארץ על אלקים ישב האמנם כי אבי: דוד  לא מי
תי: אישר הזה הבית כי אף יכלכלוך  ואל עבדך תפלת אל ופנית מי

 לפניך מתפלל עבדך אישר התפלה ואל הרנה אלי לשמע אלקי ה׳ תחנתו
 אישר המקום אל ויום לילה הזה הבית אל פתוחות עינך להיות היום:
 המקום אל עבדך יתפלל אשר התפלה אל לשמע שם שמי יהיה אמרת
 הזה המקום אל יתפללו אישר ישראל ועמך עבדך תחנת אל וישמננת הזה:

 אל וגם (...) וקלחת: וישמעת הישמים אל שבתך מקום אל תשמע ואתה
 כי שמך: למען רחוקה מארץ ובא הוא ישראל מעמך לא אקר הנכרי

 והתפלל ובא הנטויה וזרעך החזקה ידך ואת הגדול שמך את ישמעון
טן הישמים תשמע אתה הזה: הבית אל  יקרא אישר ככל ועשית שבתך מ

 ישראל כעמך אתך ליראה שמך את הארץ עמי כל ידעון למען הנכרי אליך
 אשר ככל (שם): ופירש״י מיתי: אקר הזה הבית על נקרא שמך כי ולדעת
 ככל לאיש ׳ונתת לע) פס׳ (לעיל אומר הוא ובישראל הנכרי. אלין יקרא

 תפילתו אין ואם בידו, שהיכולת ויודע בהקב״ה מכיר שישראל לפי דרכיו׳,
תגר קורא גילולים עובד אבל ובחטאו, בעצמו הדבר את תולה נשמעת

הנחל• יליקום
ם ק ע י ת קרא ש ק מקום א המיי א הבי הו ה מקום ש ל פ ת ת. ה  וכתב בי

 ולא בציבור התפלה עיקר כן ועל א): ביהכנ״ס (או״ח בליקו״ה
 רק הקדושה, היפך שזה עצמו, בפני חלוק אחד כל יהיה שלא ביחיד,
 תפלה בחינת וזה אחד. בחינת ונעשין הקדושה העדה יחד לחבר צריכין
 הוא וזה הנפשות, ונתאחדין נתכנשין ששם דוקא, הכנשת ובבית בציבור

 כמ״ש יעקב, שם על כנשיות הבתי נקראין כן ועל כנ״ל. התפלה שלימות
 של הנפשות כל כלליות הוא יעקב כי יעקב׳, אהליך טובו ׳מה כד) (במדבר
 נ״י, רבינו שכתב כמו יעקב׳, לבית הבאה הנפש ׳כל בבחינת ישראל,

 נפש שבעים על הנ״ל כפירש״י באחדות הם הנפשות כל יעקב ובבחינת
 שהם ועשיו, ישמעאל מהם שיצאו ויצחק אברהם בבחינת אבל הנ״ל,

 כן ועל שם. שפירש״י כמו רבים, בלשון ׳נפשות׳ נקראים פירוד, בבחינת
 מחיצות, שמוקף מקום שאינו ׳שדה׳, קראו ויצחק ׳הר׳ קראו אברהם

 בחינת שקם יעקב אבל יחד, והתחברות והתוועדות כנישה שם ואין
 הנפשות שכל והתחברות, התוועדות בחינת ׳בית׳, קראו כן על האחדות,
 בחינת שהוא הכנשת, בית בחינת וזה אחד. למקום ומתחברין מתכנשין

 כי כנ״ל, יעקב בחינת ע״י רק שהוא תפלה׳, ׳בית בחינת יעקב׳, ׳בית
 למקדש להם ׳ואהי יא) (יחזקאל כמ״ש ביהמ״ק, בחינת הם כנשיות הבתי

 המשפטים׳ ׳ואלה המתחיל המאמר בתחילת זה ענין היטב ועיין מעט׳,
 להתפלל דוקא צריך כן ועל ובית, ושדה הר מענין המדבר יו״ד בשימן

בית. בבחינת כשהוא התפלה, שלימות עיקר כי הכנשת, בבית
ה כי על ת ה ה א ל פ ת שדה מהר ה ת. לבחיי ו  ב): בפל״ח(י, ופירז והקשה בי

 רבים עמים ׳והלכו ב) (ישעיה פשוק על ז״ל שדרשו פ״ח פשתים עיין
 הר שקראו כאברהם ׳לא יעקב׳, אלוקי בית ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו
 הלא כי לדקדק, יש ולכאורה בית׳. שקראו כיעקב אלא שדה, שקראו ויצחק

 לפרש יש צחות ובדרך ה״. הר אל ונעלה ׳לכו תחילה אמרו הם גם
 אל ה״ ׳הר בחינת את שנעלה היינו וכו״, ונעלה ׳לכו לומר דרוצה
 על סע) דף (יתרו בזהר שכתוב מה ע״פ הוא האמת אך ׳בית׳. בחינת
 וכו׳, יעקב דא בית, אל וכו׳, אברהם זה ה׳, הר ׳אל עצמו זה פשוק

 לשאר ׳הר׳ דא, מן לדא שליקו דרגא, חד דכולא גב על אף ובית הר
 כאתתא עמהון למהווי לישראל ׳בית׳ גדפוי, תחות לאעלא אתו כד עמין

 וכו׳ יתרו ׳ויבוא יתרו אצל שכתוב וזה וכו׳, בחידו חד בדיורא בבעלה
 התקרבותם שעיקר שאע״פ מבואר, נמצא וכו״. האלקים׳ הר המדבר אל

 זהר (ועיין ישראל לגבי היינו בית, בבחינת עולה כשהמלכות הוא
 הר בבחינת הוא עצמם הגרים לגבי אבל ביותר), ותבין הנ״ל הרקיע

 והביאותים וכו׳, ה׳ אל הנלווים הנכר ׳ובני נו) (ישעיה ג״כ שכתוב וזה כנ״ל.
 וזה בבית, ושיים בהר ג״כ מתחיל תפלתי׳, בבית ושמחתים קדשי הר אל

 שהיא המלכות באמת כי העמים׳, לכל יקרא תפלה בית ביתי ׳כי שכתוב
 בגדולות השגה לעכו״ם גם יש שעי״ז בית, בבחינת אז היא התפלה

להתקרב. ובאים להם גם יתברך מלכותו ונתגלה השי״ת,

המאמר התגליות סיפור
 להתעורר שיזכו עד גדולה בשמחה עצמן שיחזקו מצוות, של שמחה מיני כל בזה

 הוא בשמים לא התורה דברי כל כי הדינים. ימתיקו ועי״ז כף, והמחאת לריקודין
 אם כי וריקודין כף המחאת ע״י הדינים להמתיק לזה לזכות שיכול מי שאין לאמור,
 באמת כפשוטן הדברים כשיקיים הזה כח לו יש מישראל אחד כל רק עליה. בני גדולים

 שנאמר מה כל וכן הנ״ל, הקדושה בהתורה שם הנאמרים הדברים בכל וכן ובתמימות.
 היטב היטב עינך ושים המעשה. אלא העיקר הוא המדרש לא כי ותורה, תורה בכל

 והמוסר והעצות העובדות מקום בכל להבין לבך ותשים ותורה, תורה בכל יפה ותסתכל
 עיניך שיאיר מהשי״ת ותבקש דברים. של פשוטן ע״פ משם היוצאים וההתעוררות

ומוכרחים נצרכים כולם ז״ל דבריו כל כי למעשה, היטב הדברים להבין לזה, לזכות

 בהשקפה ריהטא לפום אשר מקומות בקצת ואפילו ית׳. לעובדו טובות ועצות לעובדות
 באמת אעפי״ב מדריגתו, לפי לעובדה הזה הענין נוגע איך היטב מבינים אין ראשונה

 תשים ואם שם, שהוא ממקום ית׳ אליו לשוב נורא והתעוררות נפלאות עצות שם יש
 כל כי מדריגתך. לפי טובים ודרכים עצות שם גם תמצא בודאי היטב שם ולבך עינך

 אדם בני ומכל כולה, התורה מכל כלול ותורה תורה וכל גדול, כלליות הם ז״ל דבריו
 שעם היינו התחתון. קצה תכלית עד העליון קצה תכלית מן ודרגה, דרגה בכל שבעולם

 המעלה, בתכלית במעלה הגדול השי״ת, את לעבוד יכול שלו ושיחה ותורה תורה כל
 ולמצוא להשי״ת לשוב ג״כ יכול התחתונה דיוטא בתכלית והפחות הקטן אפילו וכן

קלא). (שיהר״ן מאד נפלא כלליות הם כי בעצמה, התורה אותה ע״י לנפשו עצות

ערכים
וכינויים

יעקב
 ע״ש לבסוף, ששכרו עייש

 עקב לשון יעקב, נקרא זה
א). יב, (ליקו״מוסוף

ב ק ע  פנים בבחי׳ הוא י
 כלליות בחי׳ שהוא דקדושה,
 תורה של פנים השבעים

).1 ג, גניבה (ליקו״ה

 ליה קרא דיצחק נזסטרא
 דאברהם ומסטרא ׳יעקב׳,

 (תיקו״ז ׳ישראל׳ ליה קרא

קב.). סט,

 מעלה לו שיש צדיק יש
 שתראה כמו מיוחדת, אחת

 מיוחדת מידה ירש שאברהם
 ויצחק ובמעלה, בהתרוממות

 הוא אלקית מידה ירש
 ירש ויעקב ית׳, בו הדביקות

 האלקית, הקדושה מידת
 שייגלה המשיח והמלך
 הכל לו יהיה בימינו במהרה

מא). ישראל (נצח

קב  התורה, עמוד הוא יע
 נשמות בחי׳ לכל שורש והוא
 נפש, אברהם ישראל, של

 נשמה יעקב רוח, יצחק
יעקב). (קה״י,

קב  שבאבות, בחיר הוא יע
 ולא שלימה, מטחו עזהיתה

 בחי׳ שהן ויצחק כאברהם
 לגוף, מחוברים ואינן ידיים,

 משיפולי החיצונים ויונקים
 הציפורניים, בסוד הידיים

 הוא יעקב, כן שאין מה
 שמחובר הקדוש הגוף בחי׳

 היסוד ובין בינו ואין ליסוד,
 משם שיינקו ופירוד סיום

החיצונים(שם).

ביהמייק
 יותר עוסק שהוא מה כל

 כן ודעתו, מוחו להגדיל
 ביהמ״ק, בבניין עוסק הוא

 ביהמ״ק בניין בחי׳ עיקר כי
עב). ח״ב (ליקו״םהדעת הוא

 בחי׳ היה בביהנזייק
 ותחתונים למטה עליונים
 השרה השי״ת כי למעלה,
 ובביהמ״ק, במשכן שכינתו

 למטה, עליונים בחי׳ שזה
 ציורא כל להיפך, וכן

 רשום היה הכל דמשכנא
 תחתונים בחי׳ וזה למעלה,
 באמת כי (...) למעלה.
 שכינתו השרה השי״ת
 ובביהמ״ק, במשכן למטה

 ניחוח לריח עלתה והבהמה
 למטה עליונים בחי׳ וזה וכר,

מ). (שיהר״ןלמעלה ותחתונים

 הפאר הוא האמת הצדיק
 העולם כל של והחן והיופי
 של הבית בעל והוא כולו,

 בחי׳ והוא כולו, העולם כל
 כי ביהמ״ק, של הבית הבעל

 ולכל לביהמ״ק מאיר הוא
קו). צדיק (ליקו״עכולו העולם

 ׳זאת נחלה, נקרא ביהנזייק
 באתם לא ׳כי עד׳, עד מנוחתי

 ואל המנוחה אל עתה עד
 אוהליך טובו ׳מה הנחלה׳,

 הנחל מה נטיר, כנחלים יעקב,
 טמא לתוכו יורד אדם הזה

 ביהמ״ק אף טהור, ועולה
 עוונות בלא ממנו יוצא

תשסד). רמז במדבר (ילקו״ש

 משום ׳לבנון׳, ביהמ״ק נקרא
 העבירות מן האדם דמלבין
תתטז). רמז דברים (ילקו״ש

 ׳בית נקרא ביהנזייק
 להגביל הכוונה ואין תפלתי׳,

 שמתפלל מיוחד מקום בו
 שהקב״ה הכוונה אבל שם,

 שאנו התפילות עזאלו אומר,
 שישרה הזה בבית מתפללים

 בתוכינו, שם שכינתו קוב״ה
 הם בעצמם בקשות אלו

 וזה כביכול, ובקשתו תפילתו
ז.). ברכות (צל״חלפניו הרצון

 ומנושא מוגבה כשהאדם
 בהשי״ת, ודבוק במדריגתו

מקדש, בחי׳ נקרא הוא



ערכים
וכינויים

(המשך)
 באדם/ עזכן ׳אוהל כאמור

שנופל תו וכ מדריג  מ
 ביהמ״ק, חורבן נקרא
 בנופלו גם האדם וצריך

 להתחזק ממדריגתו,
 באותו השי״ת אל ולילך

 כמו עכשיו, שהוא מדריגה
 העליונה, במדריגה בהיותו

 למקדש', ׳זכר נקרא וזהו
 שהוא שבמדריגה בהאמינו

 כי השי״ת, כן גם יש עכשיו
 (מאורמיניה׳ פנוי אתר ׳לית

האזינו). פ׳ עיניים

 ■עזכן אצילות, בחי׳ ביהנזייק
 לארז חוז מדריגות, ארבע
 יצירה, ישראל ארז עשיה,

 ביהמ״ק בריאה, ירושלים
ביהמ״ק). (קה״י,אצילות

בית
 משומר מקום הוא הבית

 הקדושה, השראת הוא ושם
 שליטת מקום הוא בחוז כי

 שורה בבית אבל החיצונים,
 שכנים נזקי (ליקו״ה הקדושה

ה). א,

 מחיצות מוקף הבית
 ועי״ז הראות, שמצמצם
 וזה התכלית, על מםתכלין

 משם כי הקדושה, עיקר
 כל ונמשכות נשפעות

 בבית כן ועל הקדושות,
 מקום והוא הקדושה שורה

 ע״י כי החיצונים, מן משומר
 ומםתכלין הראות שמצמצמין

 קדושה נמשך התכלית, על
 (ליקו״ה החיצונים ונתגרשין

ה). א, שכנים נזקי

 החכמה שהיא התורה,
 (ליקו״הבית נקרא האמיתית,

ב). ד, הנפש ושמירת מעקה

 והאםיפות הקיבוצים כל
 בשם נקראים העולם בני של

 ׳בית יעקב׳, ׳בית כמ״ש בית,
 כי וכו', אהרן׳ ׳בית ישראל׳,

 ואםיפה, קיבוז בחי׳ בית
 להפוך ושלום, אחדות בחי׳

 לשלום המחלוקות כל
ח). ד, מזוזה (ליקו״ה

 מפני ׳בית׳, נקרא המלכות
 הוא אשר עמו כולל שהוא
 נכללים וכולם עליהם, מולך

כא). א, שמות אריה (גורבו

 חזק מציאות שהוא הדבר
 (נצח ׳בית׳ נקרא בעולם,

לה). ישראל

 בו יש שבעולם דבר בכל
 הוי״ה אדנ״י שמות שלשה

 נקרא בית כמו אהי״ה,
 ממנו, שמהווה ומה אדנ״י,

 מבית הנאה לו שיש כגון
 הוי״ה, נקרא וכיוצא, מקושט

 להציל הבית המקיף ואור
 אהי״ה נקרא הקליפה, מכל

בשלח). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 נקרא אדם של הפנימיות
תצא). כי פ׳ אלימלך (נועם בית

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קלו

ל ו ד ד ומהולל הי ג א  למינס כביאורו כ); (י, נניאה״ל וגיאר מ
 הקטרא אודות על ונו״] ׳גדול הכתוב [שנדבר ׳מאד'

 תבין גדולמו, עיקר מזה כי וכו׳ חז״ל שאמרו ממה דמותא,
אד/ שבתינת הפשוט לפירוש מכוון שזה מרתוק מ  זה על כי ׳

ה לנד א  בלשה״כ, וניתושפה נ
 ורוב עוצם על ולהורות להודיע
 דייקא [כי נתהלתו, שנמצא העומק

 דתיים מסטרא ישראל, מנפשות
 תהלתו כך נל תתגלה לא לנד,

 מהמוב״פ], כג״ל וגדולתו,
שבחי׳ ה הר כ ש ע ר נ  עי

ר אלקינו. א  וני
 לפי נתפרש הכתוב אס נניאה״ל(י);

 להתפלא יש אבל וכנכון, כראוי זה
ת קצת ארינו  מהכתוב הלשון נ

 צריך היה לא לכאורה כי בעצמו,
 וכו׳ ׳גדול רק זה לפי להזכיר

 העיקר שזה כמונ״פ, הג״ל הבית עגין שזה אלקינו׳, נעיר
 נימי ׳כי מהכתוב בפנים כנ״ל ימנרך, גדולתו נזה שנתגלה

 העיקר, הוא שהכית שאע״פ דעתי, כעניות לנאר ויש ונו".
 נממילה נמצא הזאת, הבית מדריגת מרוממות דייקא אבל

 ושדה, שנהר ויצתק אברהם מדריגת גס להקדים ונתיצות הכרת
שאז יעקב, בנית ונאים שעולים עד נזה, לעמוד שאין רק

 כלומר מאד, ומהולל ה׳ גדול מיז) (יזהליסוז״פ
 מסטרא מאד, מהולל כשהוא ה׳, גדול אימתי

 שאמרו (כמו עכו״ם, כהינת שהוא דמותא,
 א) (בראשית פסוק על ט) פ׳ (נ״ר ז״ל רכותינו

 המות). מלאך זה מאד מאד, טוכ והנה
 הוא כי גדול. הוא אזי מהם, מהולל כשהוא

 מהם, מהולל הוא ואימתי גדולתו. עיקר
 כשבהינת דהיינו קדשו. הר אלקינו, כעיר

 אדם, בני ישוב שהוא אלקינו, עיר נעשה הר,
ושדה, מהר יותר מושג שהוא בית, בהינת

 ירושלים במעלת עוסק זה מזמור הפשט ד ע" מאד. ומהולל הי גדול
 בתהליס וזלשה״כ כה, עד המאמר דברי ע"פ דורשו ורנינו וניהמ״ק,

 אלקינו נעיר מאד ומהלל ה׳ גדול קרת: לבני מזמור שיר א-ב): (מת,
 מלך קך!מ צפון ציון!רכתי הר הארץ כל משוש נוף יפה קדשו: הר

אלקיט. בעיי (שם): ופירש״י רב:
 יהיה עירו, את נשיננה לבא לעתיד

 ביאר ועוד ומהולל. גדול כשכילה

מאוד. ומהולל ה׳ גדול (שה): המלני״ס
 שלפעמים מהולל, הוא גדול כל לא

 השפלים על לב ישים לא גדולתו ע״י
מעשיו, בשערים יהללו ולא ממנו
 אתה שם גדולתו במקום ה׳ אבל

 גדול שהוא עד ענוותנותו, מוצא
 ענותו מצד מהולל וגם עצמו, מצד

 לרוב תהיה וההילול כל. על להשגית
 יראו מקרוב כי מרתוק, רק

 יהללוהו ולא גבול לה יש שמעלתו
 על ההילול הוא ונייתוד אלקיט. בעיי מהולל הוא ה׳ אבל כך, כל

קדשו. הר על ובייתוד אלקיגו, נעיר השגתתו
ב ו אד מאד, ט ט, כדאיפא המות. מלאך זה מ ר( ״ נ  רני אמר י): נ

 'והנה תיים, מלאך זה מאד' טוב 'הנה יצתק נר שמואל
 ר״מ של בתורתו ה): שם(ט, מצינו וכן המוות. מלאך זה מאד׳ טוב

מוות׳. טוב ׳והנה מאד', טוב ׳והנה כתוב מצאו
הנ״ל, הכתוב לשון גס זה כי העמיס. לכל מגדולתו נתגלה
והעיקר. התפלה בנית לשמוח שנאים עד האמצעית, המדריגה דרך ולבוא לעלות ומשם קדשי', הר אל ׳והביאותיס תחילה שנזכר

הנחל ילקופז
 אליקוס ר׳ הרה״ח צשס י, (סימן יופי מכלל צספר ומוצא מאד. ומהולל הי גדול

 כלומר מאוד/ ומהולל ה׳ ׳גדול פירוש וזה זצ״ל): ליווצאונא געציל
 הוא ׳רם׳ כי לכס, ידוע מסתמא ל׳גדול׳ ׳רם׳ בין והסילוק ה׳ גדול אימתי

 באלקותו מודים כן גס הס כי ה׳/ גויים כל על רס ׳כי כמ״ש למעלה, רק
 רק דאלהייא׳, אלהא ליה ׳דקרו ע״א) קי (מנחות תז״ל שאמרו כמו יתברך,

 יכולים אינם והשפלים ת״ו, בשפלים משגית שאינו כלומר ׳רם׳, שאומרים
וא נשוא למזימה יומרוך ׳אשר פירוש וזה ת״ו. יתברך עדיו לבוא עריך׳ ל̂י
 למטה עד בהתפשטות היינו ׳גדול׳, אומרים אנו אבל שם. במצו״ד עיין

 שהוא דמותא מסטרא מאוד, מהולל כשהוא זה. כל כידוע פרטיות השגתה
 זה ׳מאוד, מאוד׳, טוב ׳והנה פסוק על רז״ל שאמרו כמו עכו״ס, בתינת
גדולתו. עיקר הוא כי גדול, הוא אזי מהם גס מהולל כשהוא המוות׳, מלאך

ת י ד) מלוה גציית (חו״מ צליקו״ה וכתצ ושדה. מהר יותר מושג שהוא ב
 שצחפציו הניצוצות צהעלאת גס שייך לצית, ושדה מהר התפלה העלאת שענין

 בהם יש אדם של וממון התפציס שבכל ידוע, זה ח״ל: האדס, של וממונו
 רוב עיקר כי הקליפות, מעמקי לבררם שצריכין הרבה, קדושים ניצוצות

 עיקר כן על (...) ז״ל. אדמו״ר בדברי כמבואר לממון, נפלו הניצוצות
 ולהעלותן לבררן כשזוכה הוא האדם, של והתפציס הממון כל של הבירור

 בית כי כנ״ל, התפלה שלימות עיקר ששם בית, לבסינת אומן שמכניס עד
 וכמו במוש. וכנראה האדם של וממונו התפציס לכל משומר מקום הוא

התפציס, כל של הבירור שלימות שעיקר ברוסניות, הוא כן בגשמיות שהוא
 התפלה שלימות עיקר ששם בית, לבסינת אותם ומכניס אותם כשמעלה הוא

התפציס, שבכל הניצוצות כל כי כנ״ל. הניצוצות בירור שלימות בסינת שהיא
הוא הבירור עיקר כן ועל אבודים, דברים בבתינת הס לבררם שמתתיל קודם

מאתר בשלימות, הבירור אין עדיין ושדה, הר בבתינת רק אותם ומעלה מברר כשאין כי עלמא, ממזיקי משומר מקום שהוא בית, לבמינת אומן כשמעלה
ועדיין ובשדה בהר בחוץ מונתיס הס עדיין שמצאם אתר אבל שמוצאם, עד אבידות אמר ומבקש שממפש מי כמו הוא והרי עדיין, משומר המקום שאין

 כשזוכה אבל משומר, במקום האבידות אין שעדיין מאתר מהיזק, בטות אינו עדיין אעפ״כ האבידות, למצוא שזכה אע״פ שאז הביתה, אותם אסף לא
משומר. מקום הוא שם בבית כי היזק, מכל בטות הוא אז הבית, לתוך האבידות ומכניס שמאסף עד להתייגע

 שפירא משפחת ראפופורט, משפחת היום עד שתמצא כמו ייקראו, כינויו ועל הזה, המסויים אביהם ע״ש לדורותם עולם עד יתייחםו וכולם גדולה, משפחה ממנו תצא מםויים פרטי איש כאשר נקרא, בית
בנילעולם ייכון שמו והנה ה״, לך יעשה ׳ובית לדוד הנאמר כעניין בית, נקרא וזה לעולם, נזכר הראשון שם נמצא וכיוצא. ולפי אצילות, בריאה יצירה עשייה הן נשמה גוף לבוש ודירה דירה, בחי׳ הוא בית ).1 תשרי חודש מאמרי יששכר, (

(קה״י,י׳מינך׳ ת׳מכה ׳ב׳י ר״ת ׳בית׳ כן ועל החםדים, ע״י ומתכוננת מתתקנת ואח״כ גבורות, מה׳ בניינה עיקר מלכות בחי׳ כי וי״ל איקרי׳. נוקבא בית, ׳כל בית, שנקרא מלכות םוד הוא בית בית). (קה״י,בית וכן עשייה בחי׳ דירה זה

 הוא המזון כי בלעדו, אפשר שאי האדם חיות שהוא יותר, ביוקר שיהיה ראוי המזון ולכאורה משניהם. יותר ביוקר ובית ממזון, ביוקר והלבוש בזול, והמזון דירה. לבוש, מזון, דברים, ג׳ ופרנםתו לחיותו צריך האדם הנה בית, בית).
 שלו העליון וראש ונאצל, מאציל בין ממוצע הוא אך לבד, מקיף בבחי׳ והוא התעלמותו, רוב מחמת בכלי מתלבש שאינו עליון כתר אנפין אריך מבחי׳ והלבוש בכלים, מתלבשים שהם ונוקבא וזעיר ובינה מחכמה שהן פנימי, אור מבחי׳
 ואינו הנאצלים, עם כלל ייחום לו שאין יומין, עתיק בחי׳ והוא למקיף, מקיף מבחי׳ הוא ובית דבקותו, לרוב מקיף בבחי׳ שהוא רק האדם, בגוף דבוק הלבוש לכך נאצל, של עליונה לבחי׳ התחתון וראש מאציל, של אחרונה לבחי׳ שווה
 יכול שאינו מה כי המקיף, אור שיורי מבחי׳ הוא שהיכלות חיים, בעז שאמר כמו דמקיף אור שיורי בחי׳ והוא למקיף, מקיף בחי׳ מאיתו, רחוק והוא באדם דבוק הבית אין לכך למקיף, מקיף בחי׳ הוא רק מקיף, בבחי׳ אף לצמצם יכול

בית). (קה״י,ישראל׳ בתי ׳לשני נאמר ועליהן לזעיר, בית ומלכות בינה, אותיות יבנה בית׳, יבנה ׳בחכמה בםוד לחכמה, בית נקרא בינה בחיי בית). (קה״י,והיכל בית כמו מרחוק, ומקיף היכל נעשה דקותו, מרוב מקיף לבחי׳ אפילו לצמצם

שיה עצה  יתברך שמו כבוד ונתגדל ותתא, עילא הוא בריך דקודשא שמא ואתיקר אתעלה אז כי השי״ת, לעבודת עצמן את מקרבין ביותר כשהרחוקים הוא השי״ת כבוד עיקר # ותו
 אף המרובים, חטאיו ע״י מהשי״ת מאד שנתרחק מחמת השי״ת לעבודת מלהתקרב עצמו את לייאש אדם לשום אין וגם להשי״ת, הרחוקים לקרב מאד להשתדל אדם כל צריך כן על ונתעלה.

ב). י, ליקו״ט (קיצוריתברך כבודו עיקר זה כי יתברך, אליו ולהתקרב לשוב כשישתדל ביותר השי״ת כבוד יתגדל ידו על ביותר, רחוק שהוא מה כל אדרבא, כי ושלום. חם הרע לעשות שהרבה

חכמה מיליואי
 ובאתי דרכים לכמה נמייגעמי העולם, לסוף הולך ששמו בית ואומר,

 גילוליס, בעבודת ממש שאין כשם ממש בו מצאתי ולא בו, והתפללתי
 בחי׳ מתבארות זה שבמקרא וראה ודו״ק הנכרי׳. אליך יקרא אשר ׳ככל לפיכך

 ענין ובפרמ דרכו, התפלה העלאת בחי׳ הן ה׳בית׳, בחי׳ הן במאמר, המובאות רבות
 ית׳. ממנו ויודעיס מתפלליס העולס אומות שגס עד ית׳ גדולתו

ם מהולל כשהוא ה א אזי מ  שם שמות): (פ׳ לוי בקדושת ומובא גדול. הו
 ואעפ״כ התנגדות, דבר כשיש אלא שייך לא מלוכה תואר

 מואר שם שפיר שייך אז ולרוממו, לפארו לעבדו אמד שכס מטין אמ״כ
 בסירה ואין התנגדות כשאין כן שאין מה בתירה, כשיש דהיינו מלוכה,

 השי״ת ולכך המלוכה. תואר שם שייך לא אז מתנגדים, להיות בידם
 מהבורא תיותס מקבלים שהם וישכתו עצמם שיגביהו אומות את מניס
 כי כל, מאדון עצמם להבדיל ויכולין תשוביס שהם בדעתם שיסברו הכל,
 כאין כולם והס הוא ברוך הבורא הוא היוצר שהוא בדעתם עולה אינו

 הוא, ברוך הבורא לעבוד והוצרכו הבתירה בידם היה לא שאס נתשבו,
 ומנשאים עצמם שמרוממיס עתה כן שאין מה המלך, לכבוד היה לא אז

 ברוממותס בהיותם שאת״כ כדי לנו, אדון מי ואומרים גדול בגיאות
 עלינו, מלכינו אדונינו כל אדון כבוד להתגלות יתתיל וגאוותם וגדולתם

 ה״ באור ונלכה לכו יעקב ׳בית ואמרו כולם ונלוו כולם כשיראו ואז
 ומבלעדו הסייס, כל תיות והוא כל אדון הוא כי ויבינו אורתותיו, ונלכה

 שמו ויתגדל יתרבה אזי ותוהו, וריק אפס וכולנו מיות שוס בנו אין
 ואמ״כ התנגדות שיש הבתירה מתמת כי כנ״ל, והנורא הגיבור הגדול

גדול. כבוד יש אזי ולרומם, לפאר כולם ממתילין

ה ואני תפל

 להחזיר שאזכה ועזרני
ה, אהךים ב שו ת  ב

 ןךעת לבד אתה בי
 שיש הרחמנות גדל
 משמך, הךחוקים על

ם אי סר הכלו א מ  ב
ת, אוו  הלכוךים הת

 זכני ההבלים. ברשתי
 לבם על לךבר שאוכל
 על המת.ישבין רבךים

 אמתיים ךבוךים הלב,
 ויכנסו קדושים. ךבוךים

 ויתעורר באזניהם, דברי
 בא־פן באמת, לבבם

 באמת. אליך שישובו
 שכתוב מקרא ויקים
 הארץ מן הטאים ״יתמו

 בךכי אינם, עוד וךשעים
ןה״ הללו יי, את נפשי

י). (ליקו״ת



קלז נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

 לפניף באתי כן על
 אבותי ואלהי אלהי יי

 לפניף. תחנתי להפיל
 אליף האךץ מקצה
 עלי שתרהם אקרא,

 על הרבים, ברחמיף
 כמוני, ומנךש מרחק

 ברחמיף אותי ותקרב
מים, וחסךיף  העצו
 די, לצרותי ותאמר
 לקךבני מעתה ותתהיל

ף מי ח ר ם, ב בי ר  ה
 נדלתף עקר זה כי

 ביותר כשהמרחקים
 לעבוךתף מתקךבים

 נלית כאשר באמת,
 חכמיף ידי על לנו

 אמנם ואם הקדושים.
 ממף מאד ךחוק אני

 אל הרחוק, בתכלית
 בחטאי עמי תעשה

 כי כמפעלי תךינני ואל
 לרחוקים. אתה קרוב

 ריקא ממני הלא כי
 ויתנרל וישתבח יתעלה

 ולנצח לעד יתברף שמף
 שתקרב ידי על נצהים,
 לשמף כמוני מרחק

 עקר זה כי הנדול,
 כשהמרחקים נדלתף
 אליף מתקךבים ביותר

תבאמת קו״ י). (לי

כני  הרבים ברחמיף וז
 אמת בצריקי להאמין

 אליהם להתקרב ואזבח
 בעזרי ותהיה באמת.
 רחמים לעורר שאוכל
 הצריקי אצל תמיד
 עלי שיתפללו אמת,

 ויעוךרו בעדי ו.יעתירו
 לקךבני אצלף רחמים

 וומשיכו באמת, אליף
 כל ועל זךעי ועל עלי

 כל ישראל בית עמף
 שחמר מה וכל טוב.

 והן בגשמיות הן לנו
 יתמלא הבל ברוחניות

 תפלות ידי על לטובה
 האמתיים הצריקים
י שיתפללו ל ל ע ע  ו

ישראל בית עמף כל
י). (ליקו״ת

ך חולה לו שיש מי תו תו כ ם אצל ילך בי כ  עליו ויבקש ח
א כדאיהא רחמים.  נר פנחס ר' דרש ע״א); (קטז נפרא גגנ

 עליו וינקת חכס אצל ילך נימו נמוך חולה לו תיש כל חמא,
 חכס ואיש מוות מלאכי מלך ׳חמת טז) (משלי שנאמר רחמים,

 עין על יעקב בעיון ופירש יכפרנה׳.
 דקדק סכם. אצל ילך (שם): יעקב
 להראות, חכם, אצל שילך לומר

 ישראל, קציני ראש הוא אפילו
 צריך שהוא כיוון הכי אפילו
 שעשה כמו ודלא אצלו, ילך לחכם,
חס, אצל לילך רצה שלא יפתח  פנ

 רסמיס. עליו דניןס ט). י, קה״ר (עי׳
 ו׳לשון ישמע', צדיקים ׳חפילח כי

 נמשה מצינו וכן מרפא׳. חכמים
 ורני מריס, צרעח על שהחפלל

 על שהחפלל דוסא נן חנינא
 (שם): יופף נע! פירש ועוד החולים.

 מלך הוא נרוך כשהקדוש מלך. עמס
ס המלכים מלכי ע כ  האדם על נ

 שולח מוס. מלאני עוונותיו. מחמת
פנס ואיש האדם. את להמית שלוחים

ם כשגם יתי גדולתו עיקר קי  וכפג יתי. ממנו יודעים הרחו
 שגם הוא השי״ת של גדולתו עיקר ג); (הפחזקופ געצוה״מ

 חמאיס מחמת הן המורה, ומקיום ממנו מאד שהמרחקו האנשים
נגשמיות נסיונוח מחמח הן היצה״ר, המגנרוח נשל ועוונות

התפלה, בחינת את כשמעלין דהיינו
 יש שאז ובית, עיר לבחינת הר, מבחינת

ה', גרול רייקא אז בנ״ל, השגה לעבו״ם גם
 הרחוקים בשגם יתברך, גרולתו עיקר זה בי

בנ״ל: יתברך ממנו יורעים

 מבחינת התפלה להעלות זה, וענין ד
 עיר בחינת בית, לבחינת ושרה, הר

לעבו״ם, גם מלבותו שיתגלה ברי אלקינו,
ית״ש, באלקותו השגה ג״ב להם שיהיה

התר. צריקי ירי על אם בי להעשות, א״א
 לו שיש מי קט!.) (נ״ב חז״ל שאמרו במו

התפלה, עיקר בי רחמים. עליו ויבקש חבם אצל ילך ביתו, בתוך חולה
שילבו רוצים שאינם גאוה, בעלי יש בי הרוה צריקי אם בי יורעים אינם

וצדיק סכם איש וע״י יכפרנה.
שכתוב כמו חמתו, כל יעיר לא להחכס, הוא ברוך הקדוש אהבת שמחמת כפרה, לשון ׳יכפרנה', הוא, ברוך להקדוש שמתפלל

העם׳. על ויכפר אהרון ׳ויבוא יז), (במדבר בנגף

 ומכשולים, לקלקולים נפלו שבעטיים
 אל ופונים מתגברים הם כאשר אזי

 ומתפאר מתגדל כראוי, היהדות
 ולמעלה. למטה ידם על שמים כבוד

 להתייאש אדם לשום אשור כן על
 שהוא מחמת היהדות אל מלשוב

 חטאיו בשל מהשי״ת מאד רחוק
 ח״ו הרבה אם וגם ועוונותיו,

 כבר לו אין כי יחשוב אל לפשוע,
 אדרבא, השי״ת, אצל חשיבות שום
 באמת, ושב שהתרחק זה אדם

 השי״ת, אצל ביותר חשובה שיבתו
 מרוחק, אדם של ההתקרבות ע״י כי

ית׳. כבודו יותר מתגדל

ש מי ך חולח לו שי תו תו ב ם אצל ילך בי ם. עליו ויבקש חכ רחמי
 לתקן הצדיק, ביד תולה העיקר כי חוקת): (פ׳ ושמש המאור בעל בזה וביאר

 והוא תלילה, הרע התגבר ואז הישר מדרך בהעוותו שקלקל הדברים כל
 לדרך ישיבנו התכס אז הצטרכות, שאר או לרפואה וצריך הטבע תתת

 (ב״ב תז״ל אמרו גס רתמים. עליו יבקש התכס גס לו, ורפא ושב הטובה
 תולה שכל ע״ה, אבינו אברהם של בצווארו תלויה היתה טובה מרגלית מז)

 שכוונתם שס), יעקב (בעין ז״ל הכותב ופירש מתרפא, מיד אומה הרואה
 על אומר שגזר ובגרונו, בדיבורו דהיינו אבינו׳, אברהם של ׳בצווארו באמרס

 אומר ׳ותגזור כב) (איוב הכתוב כמאמר ודיבורו, תפלתו והועילה שיתרפא זה
 הדבר, ביאור מתרפא, מיד אומו רואה שהיה התולה שכל וזהו לך׳. ויקס
 מתפלל והוא הקדושה, בצורתו ומשמכל האמיתי הצדיק את רואה אדם שאס
 תלוין כולם ומזוני, תיי בני אדם, בני צרכי שאר כל וכן מתרפא. מיד עליו,

מבטל. והצדיק גוזר הקב״ה תז״ל כמאמר הצדיק, בתפילת

הנח?* ייליקוט חכמה מיליואי
] י ל א מ ש ת ל ת א נ חי ח. ב פל ת  בשם י, (סימן יופי מכלל בספר ומובא ח

משמעו ׳העלאה׳ ענין זצ״ל): לובלינג אלימלך ד הרה״ח
 משלקו שאינו לשפתו, מבאר מיס שממשיכין כמו לבית, גס שהמשיך
 לירד עם ההמון כובד מתמת לשפתו, גס מביאו אס כי ממקורו
 ושדה הר מבתינת התפילה העלה יעקב כן כמו ולשתות, לעומקו
 והרגילס לתפילה עכו״ס כמו פשוטים אנשים שקירב היינו בית, לבתינת

ויכולים יתברך, לו קרובים הס שגס והראם שהרגילה ומאתר בזה,
 היינו בית, מבתינת אצלם המתתלת התפילה בבתינת במדרגות לעלות

 כמו דבר כל על להתפלל שצריכים הבית, בצרכי השכיתיס מדברים
 רוצה הטבע כי תפילה צריכין אין שלזה שנראה אע״פ ושולתן, מיטה

 על להתפלל היינו והר, לשדה לילך יכולים זה ובהרגל ת״ו, לכשות
ולידע גדולתו ולהשיג באמת לעבדו לזכות היינו רותנייס, דברים

עצמינו שהרגלנו היינו לעיל הנזכר יעקב׳ ׳בית פירוש וזה הבל. שהשאר
מדרגות בתינת השם׳ באור ונלכה ׳לכו עכשיו גשמיים, בדברים בתפילה

 בעת לכו להתקרב, הרוצים לאנשים לומר יכולים אין כי הבית, בהתבודדות הרגילנו זצ״ל אדמו״ר כי זה, נאמר לנו כן וכמו וכו׳. עליונות
 וכו׳. לעבודתו לזכות רק להתפלל היינו לשדה, לילך הזהירנו בבית בתפילה כשהרגילנו אבל בכלל, מתפילה רתקותס מתמת ויער, לשדה התבודדות

ן י ל ע מ ש ת כ ח בחיי א ל פ ת ת ח נ חי ב ת חר מ נ חי ב ר ל התפילה את שהשיג יעקב מבתינת רבינו דיבר כה עד הנה, הנחל(י): יד צקוצז ומובא ובית. עי
היינו התפילה, שבבתינת פרטית בתינה הוי ש׳בית׳ הוא, בזה לבאר והנראה ׳עיר׳. בתינת גס שזה רבינו מבאר וכעת ׳בית׳, שבבתינת

 ריבוי מזה נעשה אזי ׳בית׳, שבבתינת בשלימות ה׳ את משיגים אדם בני כשעוד אבל אשד, ׳בית׳ בבתינת הוי אזי תפילתו, לשלימות זוכה אתד כשאדם
ה י). חורה (ריש בביאה״ל ועי׳ ׳עיר׳. בתינת היינו הבתים, ל ו ך ח תו  אינו הבית שבתי׳ דייקא, ביתו׳ ׳בתוך מובא: י) (שיעוריס, נועס דרכי ובספר ביתו. ב

ם אצל ילך פנייה. מכל המזוככיס הצדיקים לאור מקושר ואינו אצלו כראוי ם. עליו ויבקש חכ  לשבוח החחזקוח לענין זה ענין דרש דשבחא(י) וביקרא רחמי
 ג״כ שבת קדושת על שנאמר מה בתינת שזה רתמים׳, עליו ויבקש תכס אצל ׳ילך בבתינת הדור, צדיקי ע״י דייקא נעשה זה ענין וז״ל: הצדיק, אצל

 תכס התלמיד אצל ששובתים ׳השבתיס כי קסז) (ליקו״מ בפנים לקמן ומבואר דייקא. שבת על לצדיקים לנסוע נוהגין כן על שתרשם׳, היא ׳יכולה
 זצ״ל רבינו שאמר שמענו וכן מתענית, יומר גדול שבת עונג כי מבואר קשמא׳ בן יושי ר׳ את ׳שאלו במאמר נ״ז ובסימן מענית׳, כמו הס האמת

 אסתר, תענית לענין בראשית פרשה מנתומא ועיין לשבת. משבת מענית פעמים מכמה יומר גדולים הס האמת, הצדיק אצל ששובתים השבתיס כי
 על אמיתיים, שכמיס המלמידי ואצל אמת הצדיקי אצל הוא שבת קדושת שלימות שעיקר ומשמת מעניות. מאלף עדיף שבת שכבוד להדיא מבואר

מן מכלל בספר ומובא דייקא. אצלם ששובתים השבמיס מעלת מאוד גדולה כן סי פי(  לצדיקים עצמינו מקשרין שאנו מה זצ״ל): בנדר יצחק לוי ר׳ הרה״ח בשס י, יו
בעצמו. להתפלל שבקטנים קטן אפילו אתד כל יכול הזה ובכת עלינו, שיתפללו לצדיקים הולכים שאנו בתינת זה ז״ל, לאדמו״ר ובפרט האמיתיים

קר כי ח עי ל פ ת ם ח ם אינ עי ד ם כי יו קי א הדור צדיקי אס כי להתפלל איך יודע אדם אין באמת ד): ה, מילה (יו״ד בליקו״ה וכחב חדור. צדי
לאיש ׳ונמת בפירוש אמר ס,1כ’ל דעתם המכוונים ישראל מפלת השי״ת שישמע הביהמ״ק, כשנגמר שהתפלל בעת שלמה כן ועל (...) האמיתיים,

 בזה יש באמת כן ועל עי״ש. לו׳, מתן אל שבירו, את בממונו משמית שהוא יודע אתה ׳אס שם שפירש״י וכמו וכו״, לבבו את מדע אשר דרכיו ככל
יעלו והס הנ״ל, להצדיקיס תפלתם לקשר צריכין עולם בני ושאר כנ״ל, האמיתיים צדיקים אס כי כראוי להתפלל שיודע מי ואין דעיס, תמים נפלאות
אל וישובו יממקנו דייקא השפע ע״י אדרבא רק ת״ו, לנצת להם יזיק שלא באופן וכו׳, ומזוני תיי בני שצריכין מה שפע להם שימשיכו כראוי, מפלמס

ישראל מפלת השי״ת שימלא שביקש היינו וכו״, הימים כל ייראוך למען האדם בני כל לבב את לבדך ידעת אמה ׳כי במפלתו שלמה שם שדקדק וזה ה׳.
ופירש״י וכו״, הנכרי אליך יקרא אשר ככל ׳ועשית התפלל הנכרי על רק וכנ״ל. עי״ז יתברך מלפניו ליראה שיזכו לטובה רק יהיה אבל שמבקשים, מה
 קדושת בשביל והכל עשירות, להם שיהיה אליהם הבאים והרתוקיס הרשעים על הצדיקים לפעמים ממפללין זה ובשביל וכו״. מגר יקרא שלא ׳כדי שם

הרבה. ונסתרות נפלאות המפלה של זה בענין יש באמת כן ועל יותר, להם ויקלקל מגר יקראו שלא כדי השם,

ערכים
וכינויים

יתברך גדולתו
 הוא השי״ת גדולת עיקר
 יתברך, ורחמיו חסדו גדולת

 ומשיגין שיודעין מה וכל
 משיגין יתברך, גדולתו יותר
 (ליקו״ה ורחמיו חסדו יותר

יא). ה, הפירות ברכת

 ונפלאות גדולות עייי
 [של מפיהם הנשמע

 והנורא הקדוש הצדיקים]
 ולהבחין לידע יכולים מאד,

 שמו, יתברך הבורא גדולת
 ליראיו, מחכמתו חלק אשר
 האמיתיים לצדיקיו כח ונתן

 ולדבר כאלה, השגות להשיג
 ונוראות גדולות באמת
טז). ח״ב (ליקו״ת כאלה

 מקום כל יוחנן, רבי אמר
 גבורתו מוצא שאתה

 מוצא אתה הקב״ה, של
לא.). (מגילהענוותנותו

 להקב״ה ישראל גדולת בין
 למעלה ואנחנו הפסק, אין
 המלאכים, על אף כל, על
 למעלה היא גדולתו רק

 מאמרות (עשרה מגדולתנו

וד׳). ג׳ מאמר

 בבחינות ה׳ גדולת מצינו
 בבתי׳ הא׳ שונות,
 והמעלה הגדולה ההארה

 בבתי׳ גדול הב׳ והרוחניות.
 להשגתנו שאין ההשגה,

 בבתי׳ הג׳ ותכלית. סוף בו
 ואורו כוחו התפשטות

 גדולת נגזר ומזה בנמצאים,
 גדולת הד׳ והיכולת. הכח

 גדולת הה׳ והרחמים. החסד
 שער חכמה (ראשית העצה

א). היראה,

 באצילות המאציל כוונת
 לגלות כדי היא הוא, ברוך

 לזולתו אלקותו גדולת
 זה ועניין לזולתו. ולהיטיב

 גדולתו כי נשלם, לא עדיין
 שיוסיף מה כל כי הוא ית׳

 יתווסף מדריגות, לברוא
 חלק טל (שפע יותר גדולתו

).1 ג, טל

 וכאפס נגדו כאין הכל
 למעלתו נחשב ותוהו

 נפקא מה וא״כ ויקרתו,
 על שכינתו משרה אם מינה
 שפל או שבגבוהים גבוה

 כלא הכל הלא שבשפלים,
 ׳במקום אומרם וזהו נחשב,
 לפי כי וכו״, מוצא שאתה

 הענוה ראוי כן הגדולה גודל
טז). ח״א, דבש (יערות

 הנכונה, העבודה דרך
 גדלות על תמיד להסתכל

 ברא אשר ב״ה, הבורא
 השמיים ושמי השמיים

 עיקר ומכולם צבאם, וכל
 השפל האדם בעבודת רצונו

שופטים). פ׳ ישראל (עבודת

חדור צדיקי
 אין שבאתגליא אחד יש
 ואעפ״ב ממשלה, שום לו

 גדול, ובהעלם באתכסיא
 הדור, כל על מושל הוא

 הדור צדיקי כל על ואפילו
נו). (ליקו״מ

 שהוא מי וצדיק, צדיק בכל
 התגלות בו יש באמת, צדיק
עט). (ליקו״ממשיח

 שבדור הצדיקים שכל דע,
 בחי׳ הוא ואחד אחד כל

צריך שבדור והרב הצדיק רסופר אצל כעט הצדיק אצל והוא שבדור, הצדיק ע״י הכל כי טובים, במעשים או גדולות בהשגות להתגאות אין רפב). (ליקו״ממשכן בחי׳ עושה הוא בחינתו לפי וא׳ א׳ וכל משה, בחי׳ בו יש ואחד אחד בכל כי רועה, ספ  טו). גאוה המידות (

יש וטינא בעקמומיות בא והוא לאו, ואם להשי״ת, לשוב טובות ועצות ישרה דרך מהרב לקבל יזכה באמת, תפז הוא אם יכשלו׳, ופושעים בם ילכו ׳צדיקים כרצונו, לקבל אליו להמתקרב אפשר שיהיה באופן מוות, וסם חיים סם להתורה, שיש הכוחות שני לו שיהיה
 עילאה הוא צדיק א). ג, חנוכה (ליקו״ההאמת והרב הצדיק ע״י הוא רע, הימי והכנעת התורה התגלות העיקר מ). צדיק (ליקו״ערח״ל בם׳ יכשלו ׳ופושעים בחי׳ וזה לגמרי, ויתרחק בכל שיכפור דבר בו שימצא דהיינו רוצה, שהוא מה בהרב למצוא כן גם יוכל בליבו,

הראשתיל ועליה אסתמיך ובגיניה עלמא, קאים ועליה עולם׳, יסוד ׳וצדיק דכתיב חד, צדיק על אלא קיימא לא ועלמא תחותוי, יתבי וכולא כולא, על  תיקוני עיקר יז). ה״ב, דבש (יערות בנפש ישראל ושארי משה, בנשמת אחוזים הם הדור צדיקי פב.). לך לך (ז
 לה׳. ישראל נשמות ומקרב קונו׳ עם המתחסד חסיד, ׳איזהו דרך על חסד, אנשי נקראים הדור צדיקי יד). נשא, פ׳ (תוי״יעוה״ז פרצוף כללות של והגוף החומר עם, והמוני העולם, של הנשמה הם הדור צדיקי נשא). פ׳ עה״ת (בעש״טהדור צדיקי ע״י הוא התשובה

דגלקליפות מיני מאות ארבע זה לעומת זה כנגדו יש אזי צדיק, לשום ח״ו דבוק אינו ובאם עלייה, להם יש לכולם שלו, הפרנסה הן שלו, טובים ומעשים תורתו הן כנ״ל, המדריגות בכל נתעלה אזי הצדיק, סביב הוא שדיבוקו ומי  הדור הצדיק מצורע). פ׳ אפרים מחנה (
 לזה, שיבוא כדי הדור, צדיקי בצל להסתופף הנסיעה עיקר מקץ). פ׳ ושמש (מאורכלל לצדיק נחשב אינו זה זולת כי האמונה, ויתחזק שמו ית׳ אלקותו ידו על שיתגלה יהיה כוונתו רק אדם, לבני הצריכים דברים איזה בהתפללו גשמי דבר איזה ח״ו לחשוב שלא צריך
 הם אנשיהם, חבורות בין כשהן שגם לכל נראה ושיהיה בהתגלות, עבודתם הדור צדיקי שיהיו הוא הצורך נזן בא). פ׳ ושמש (מאורהרחמים למידת הדין מידת ומהפכין בפרץ, העומדים הם הדור צדיקי* שמות). פ׳ ושמש (מאורעלמין רכל ושורשא עיקרא דאיהו לידע

מקבלת והיא המוחין, עד המלכות מעלין שהן ישראל, הכנסת על טובות השפעות יורד ידם שעל כלים שהם ה׳, כלי נקראים הדור צדיקי פנחס). פ׳ ושמש (מאורמאיתם ללמוד כן גם מימיהם השותים יוכלו ועי״ז ב״ה, בא״ס עצמם ומדבקין מגשמיות עצמם מפשיטין
האזינו). פ׳ ושמש (מאוראופניהם על ולהבינם בוריים על המצוות להשיג לאדם באפשרי אין ודור, דור בכל הם אשר הדור צדיקי בלא וילך). פ׳ ושמש (מאורישראל כנסת על ומשפיעין מהמוחין, שפע

שיה עצה צורהדור צדקי ע״י אם כי כראוי להשי״ת הרחוק שיתקרכ אפשר אי ־■ ותו קי ב). י, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

אבימלך
 מלכות בחי׳ הוא אבינזלך
 כרוך רק שהוא הרשעה,

 (ליקו״ההגשמיות תאוה אחר

כג). ו, שבת

 הקדושה, אל המתנגדים
 אנשי הפלישתים הם

א). ב, הו״ר (ליקו״האבימלך

 בעיניו צדיק היה אבימלך
 אמת איש הוא כאילו לגמרי,

 בשקרו הטעהו ואברהם
לד). ה, ריבית (ליקו״ה

 ׳כי השדה׳. עז האדם יכי
 גבוה׳, עז השפלתי ה׳ אני
 עז ׳הגבהתי אבימלך, זה

א). נג, (ב״ראברהם זה שפל׳,

 פלישתים׳ מלך יאבימלך
 אם נודע לא יצחק בימי
 היה אשר אבימלך הוא
 מלך שכל או אברהם, בימי

 ייקרא ההיא בעת פלישתים
 ייקרא דוד בימי גם כי כן,

א). כו, בראשית (רמב״ןאבימלך

 העולם אומות פושעי*’
 השר הוא ׳גופן׳ פי׳ בגופן׳,
 היודעים לאותם שלהם,
 מה וכל הנםתרים, םודות

 פושעים, העולם שאומות
 השרים פשעם על לוקין
 של שר שאמר וזהו שלהן.

 פלשתים מלך אבימלך
 אותך אנוכי גם ׳ואחשוך

 חםר לי׳ ׳מחטו לי׳. מחטו
 השר, לו שאמר כלומר א׳,
 שחטאת, משעה כי דע

 אברהם, אשת שרה שלקחת
 של דין בבית אותי דנו

 מחטים בי ומכניםים מעלה,
 גדול. בצער ואני וקוצים

 עם שדיבר זה אלקים כי
 אבימלך של שרו אבימלך,

 ראוי היה לא כי היה,
 שאר לדיבור או לנבואה
 שלו. לשר אלא מלאכים

).1 אורה (שערימאוד זה והבן

 נתקן גרר מלך אבימלך
 והוא ירובעל, בן באבימלך

 גדעון, של פילגש בן היה
 אשר ׳ופילגשו כמ״ש
 בן, היא גם לו ילדה בשכם
 אבימלך׳, שמו את וישם
 כי תיקונו, נשלם לא ועכ״ז

 לקיחת על הריגה נתחייב
 ׳הנך המלאך כמ״ש שרה,

 לקחת׳, אשר האשה על מת
 לבבי ׳בתום שאמר ואע״פ

 זאת׳, עשיתי כפי ובנקיון
 ע״י ומת מיתה, נתחייב עכ״ז

 פלח עליו שהשליכה האשה
 לו שרמז הרמז וזהו רכב,

 האשה׳, על מת ׳הנך הקב״ה
 (גלגולי זאת אשה ע״י ר״ל

אבימלך). נשמות,

 בלקיחת אבימלך עניין
 שכינה, לגלות רומז שרה
 ישובו ואח״ב ישראל, גלות

 פרשת אח״כ גדול. בכבוד
 ולידת שרה׳ את פקד ׳וה׳

 העתיד, על המורה יצחק
 לעתיד ישראל יאמרו אשר
 כו״ אבינו אתה ׳כי עליו

ח). וירא (של״ה

חכמה מקורן מוהר י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קלח

ב ש ת ה ש  נהקדמה המונאיס העיון כללי מה״י י״א כלל ע״פ האיש. א
 הנגלה פירוש נאחדומ כד): (י, ככיאה״ל גיאר גיאה״ל

 נהפלאמ מרפוק מנין הקדושה, מורמו שנמשילס הג״ל והנשמר
 למי [שמוכרח המפלה אודות על וכו" ׳השנ להכמוג דרישתו
 שהחכש כימו, נמוך חולה שנמצא
 יגיע זה שככל עליו], וינקש יתפלל
 שנענין הפשומ לפירוש גש וינוין

 אנימלך, אודות על הזה הכתוב
 אשר וכו', כצער נימו כל שהיתה

 אשת ׳השנ השי״ת לו אמר זה על
 [והקשר וחיה׳, נעדך ויתפלל וכו׳
 נכמינת אח״כ מהנמצא מנואר הזה

המאמר]. כסוף שש עיין ידו,

ת כי מ א בתפילתו. מושל צדיק ב
ג, השמר כרכה (או״ה כליקו״ה וכהנ

 מלכות נתינת שהיא מפלה ע״י זוכין מלכות נתינת עיקר כי כע):
 העולמות כל ומנהיגי! העולמות נכל מושלין מפלה ע״י כי כידוע,
קרז״ל שאמרו כמו אלקיש׳, יראת מושל ׳צדיק ננחינת כרצונו, ״ מו ) 

 שעי״ז מפלה, ע״י והכל מנמל׳. והצדיק גזירה גוזר ׳הקנ״ה עז)
 כי ד): נפל״ח(י, וניאר האמת. הצדיק של והממשלה המלוכה עיקר

 המפלה את לתקן שזכה והצדיק כנ״ל, מלכות נתינת הוא התפלה
הממשלה. לו יש כן על מלכות, נתינת שהוא

 יכולים בעצמם שהן ואומרים לצדיקים,
 להם כשיש אחרים גם ומונעים להתפלל,

 עליהם לצדיקים. לילך חולה, או צעד
 וכו׳. האיש אשת השב כ), (כראשית נאמד

 אבימלך. בלשון מכונה גאוה, הבעל זה כי
 למלוך. דוצה הוא כי דצון. לשון אבי,

 מושל צדיק באמת כי אבימלך, והיינו
וכו׳. מושל צדיק כג) כ (שמואלכמ״ש בתפילתו,

ר עליהם מ א שג נ ת ה ש ש א  כעת נאמר זה פשוק וכר. האי

כחי׳ גאוה, כעל כמאמר המכונה אכימלן, לכית שרה שנלקחה
 רק מלוי המפילה עליית שענין כו ומכאר ה׳), אות (לקמן וע״ז עכו״ס

 ארצה אנרהש מןש וישע יז-יח): א-ח, (כ, ככראשית וזלשה״ה כצדיקים.
 וןגר שור ונין קדש נין וישנ הנגנ

 קרה אל אנרהה ויאמר נגרר:
 אנימלו וישלח היא אתתי אשמו

א קרה: את ויקח גרר מלןו  דנ
 הלילה נחלוה אנימלך אל אלקיה
 אקר האקה על מת הנף לו ויאמר
 לא ואנימלו נעל: נעלת והיא לקחמ

 צדיק גש הגוי ה׳ ויאמר אליה קרנ
 הוא אתתי לי אמר הוא הלא מהרג:

 נמה הוא אחי אמרה הוא גש והיא
 ויאמר זאת: עשיתי כפי וננקין לנני

 זאת עשית לננף נמש כי ןדעמי אנכי גש נחלה האלקיש אליו
 אליה: לנגע נממיף לא כן על לי משמו אומף אנכי גש ואחשף
 אינף ואש וחיה נעןף ויתפלל הוא נניא כי האיש אקת ה'שנ ועמה
 ננקר אנימלף צשכש לן: אקר וכל אמה ממות מות כי דע מ'שינ
 וייראו נאזניהה האלה הדנריה כל את וידנר ענדיו לכל ויקרא

 את אלקיה וירפא האלקיה אל אנרהה ויתפלל (...) מאד: האנקיה
רחש כל נעד ה׳ עצר עצר כי וי.לדו: ואמהמיו אשמו ואח אנימלן

 אשם השג ופירש״י(שס): אנרהש: אקמ קרה דנר על אנירנלן לנית

 שפתיה׳, ׳נינ לשון הוא. נניא פי פירש: (שם) והרשכ״ס עליך. יתפלל ולא ישנאך או יקנלנה, ולא נעיניו ממגנה שמא שנור תהא ואל האיש.
עלו. ויפפלל תפילתו. ושומע דנריו את אוהנ ואני דנרי, את ומדנר אצלי רגיל  עצר עצור ׳כי לפנינו ככמונ רחמיה, צריך היה שהרי נ
שרה' הרי'אשת' המאמר קשרי וע"פ וגו".  יג) (נכ, וככ״ר נו. תלויה התפילה דעיקר להצדיק היינו ל׳איש', להשינה הקנ״ה וגזר ותפילה, מלכות נחי' זו'
 נהנטחה, לאר״י מחרן יצא אנרהה העולמיה, רנון ואומרת, פניה על שמוחה שרה הימה הלילה אותה כל נזה״ל: שרה תפלת כוח גני מצינו
 אומרין והכל עושה, אני נשנילך עושה, שאני מה כל הקנ׳׳ה, לה אמר נשירה?! נתונה ואני לשירה חון אנרהש נאמונה. יצאתי ואני
 ׳ואנרכך ינ) (כראשית שנאמר ינזק, שלא הנמחתו שאמה נהנטפה. יצא אנרהס נ): מא, (שם כהונה המתנות ופירש אנרש׳. אשת שרי דנר ׳על

 נפון ואני כרתה. נעל שנלקחה השוהר, נית פירה. הנטחמני. שלא גנ על אף נך נטחוני ושממי שהאמנתי דנרו, ע׳׳פ יצאתי. ואני וגו׳׳.

 לאומתה שרי נעשית נמחילה שרה, היא 'שרי וז״ל: ושררה, מלכות לשון ששרה חז״ל דרשו ע״א) (יג וננרכות מלפניו. יצא זאת וכי נממיה, הפירה.
 נזה. הזהר דנרי האיש', אשת 'השנ ד״ה נמילוא״ח ועי״ע העמיס'. לכל יקרא תפילה נית 'כיפי ככחי' כולו', העולש לכל שרה נעשית ולנשוף

ך ל מ י ג  דהפך נלעש אל לקמיע אלקיף ה׳ אנה ולא ו): (כג, נדנריס מלשה״כ שזה שכתנ י') אות (סוף כמאמר לקמן עי׳ רצון. לשון אבי א
 לשמוע אלקיך ה׳ אנה ׳ולא רצון, לשון ׳אנה׳ ט): יג, הרמנ״ן(שם ופירש אלקיף: ה׳ אהנך כי לנרכה הקללה את לך אלקיך ה׳

ק כה)• (נמדנר !נמי׳ אנה ׳לא וכן רצה, לא נלעש', אל י ד  מושל צדיק כנתינת עצמם מחשיניס ׳אנימלן׳ המכונים הגאוה נעלי וכוי. מושל צ

 זמרות וגעיש אלקי!עק'נ מיקיח על הקש הגנר ונאש ישי נן דוד נאש האחרניש דוד דנרי ואלה א-ג): נשמו״כ(כג, כדכתיכ תפילתו, ע״י
 דינר ופירש״י(שם): אלקיש: יראת מוישל צדיק נאדש מישל יקראל צור דנר לי יקראל אלקי אמר לשוני: על ומלתו ני דנר ה׳ רוח יקראל:

רדינר׳ ננו גש הלא דינר נמשה אך ׳הרק כמו ׳דנר; לשון נו נופל ננואה לשון וכל ני. ונדנר קדשו רוח ני השרה ני. מדנ כ  ׳אדנר יכ), (
 מושל שאהיה ישראל צור וצווה דינר אלי ישראל. צור דינר לי נו. ומדנר הנניא, נקרנ נו נכנש שהרוח לפי דנר, של וטעמו (שס). נו׳

 נלשון פירשוהו טז) (מו״ק ורנומינו אלקיה. וירא מושל צדיק ואהיה אמה', ׳אדה לד) (יחזקאל שנאמר אדה, שנקראו נישראל היינו נאדה,
מנטלה. והוא גזירה גוזר שאני ׳צדיק', ני, מושל ומי אני, נאדה׳ ׳מושל ישראל', ׳צור דינר אלי דינר', לי ישראל ׳אלקי דוד, ׳אמר׳ אחר,

חנחל ילקוט
ם י ע נ ו מ ם גם ו רי ח ש א שי ם כ ר לה ם. לילך חולה או צע קי  ועי' לצדי

להצדיק. לילך במניעות כולו העוסק יחיד, ובן מרב במעשה (ח), בסיפו״מ
ק י ד של צ  וז״ל: לכך, התנאים הס מה (צז) ליקו״מ בקיצור ומובא בתפילתו. מו

 עיקר אך שרוצה, מה לפעול בתפלתו למשול יכול מישראל אשד כל
 גדלות לו שיש יש כי זרות, ומתשבות ופניות גדלות מתמת היא המניעה

 יתברך, הבורא בעבודת ועמל שיגע משמת או גדול מיותש שהוא מתמת
 כשעומד להתגבר צריכין כן על בתפלתו. ממשלה לו שיהיה א״א בוודאי ואז

 ויהיה ה׳, בעבודת שעמל עמלו וגס יישושו ולשכות זה כל לשבר להתפלל,
 כאילו וגס השס, בעבודת כלל עדיין עמל ולא נברא היוס כאילו לו נדמה

 המתשבות שארי ולבטל לשבר צריך וכן ייתוש, שוס לו ואין בעולס יתיד הוא
 שהרהר או במזיד הראשוניס עוונותיו משמת הבאיס התפלה שבתוך זרות

 לו ויש יתברך, הבורא רצון נתמלא ואז בתפלתו, למשול יוכל ואז במזיד,
בעולס. ההשפעות כל ממשיך ועי״ז מתפלתו, גדול תענוג יתברך

 הוא בעצמו ה׳ שרצון בזה ביאר וישלח) (פ׳ לוי ובקדושח העליוניס. ממקורות
 לבטל הקב״ה, של גזירותיו על מושל הצדיק כביכול נמצא צדיק׳, בי מושל מי אלקיס, ביראת מושל ׳צדיק ידוע והנה וז״ל: גזרוחיו, יבמלו שהצדיקים

לטובה. רעה הגזירה יבטל שהצדיק ישראל, לאהבת העליון הרצון הוא זה ובאמת לטובה, ולהפוך מישראל רעה הגזירה

חכמה מיליואי
של צדיק  אלקיס׳, יראת מושל ׳צדיק מהו ג): (י, בדב״ר איחא וכוי. מו

 שהקב״ה מה כל כיצד, מושל. שהקב״ה כביכול מושליס, הצדיקיס
 את פקד ואלישע עקרות פוקד הקב״ה כיצד, עושין. הצדיקיס עושה

 הקב״ה שונמית. של בנה את השיה ואלישע מתיס מתיה הקב״ה השונמית.
 הגשמיס את מוריד הקב״ה (...) ימיס. קרעו ואלישע ואליהו ימיס קורע

 האש. את הוריד ואליהו האש מוריד הקב״ה הגשמיס. את הוריד ושמואל
של צדיק  הצדיק, באמירת תלוי הכל חוקח): ושמש(פ׳ המאור וביאר וכוי. מו

 הצדיק ביד כת יש העליוניס, בעולמות הגזירה שנגזרה הגס
 מה לעשות רשות להס אין והממוניס המלאכיס וכל הגזירה, לבטל

 וכל מכל הגזירה ביטל שהצדיק אתרי מהגזירה, לעשות עליהס שנצטוו
 שהיא התורה בעשק בקודש והילוכו שדרכו לפי הקדוש, דיבורו ע״י

 את מדבק וכשהצדיק גזירה, שוס אין ששס העולמות, מכל למעלה
ישראל כנשת על גדוליס רתמיס ממשיך אזי הוא, ברוך שוף באין עצמו

 וחכם אצטגנין אבינזלך,
 ופחד ונרתע היה, גדול

 העתיד וזרעו מאברהם
 ברית עמו וכרת ממנו, לצאת

 לו ונשבע דורות, שבע עד
 באר הבאר ועימו אברהם

הפלישתים עמדו לכן שבע.
 השחר ברכת (ליקו׳׳ההרצון הוא היהדות עיקר רצוץ ושבועה). באר ראובני, (ילקוטאברהם של שבועתו שקיים מפני דוד וניצח שניהם, ונלחמו אבימלך, של מזרעו הפלישתי וגולןת אברהם, של מזרעו השביעי דור וזה דוד, שבא עד בשלום

 ד׳׳ה הפליאה, (ספרהפז ונקראים כולם, הדברים בכל ר״ל בכל, המתפשט הרצון הוא ההרגשה כח ג). ג, וב׳׳פ לסעודה נט׳׳י (ליקו׳׳הכלל אחרא הסטרא אחיזת שום אין רצון בבחי׳ ושם דקדושה, הדעת מן אפילו הכל, מן למעלה הוא הרצון ל). ה,

פי׳אליו רוחו את כמושך להווייתן הדברים כל להשיב הרצון בהתהפך בל, ויהיה בו, הרצון בעוד הוא דבר כל קיום כי לבבך׳, עם לבבי כאשר לבבי, עם ישר לבבך ׳היש שנאמר כעניין רצון, הוא לב התפארת).  הוא הרצון יצירה). לספר הרמב׳׳ן (
 רצון). (קה׳׳י,רצון נקרא יסוד שקלים). פ׳ לוי (קדושתראשית נקרא הרצון כן ואם והתפארות, והיראה אהבה ניתוסף אח״ב הדבר, בונה אז בדבר כשרוצה ואח״ב הרצון, הוא הראשית השכליות, דמכל דידוע ח). טז, שמות (רקנאטידבר כל סיבת

לח). השחר אילת ויקרא, (מלבי׳׳םנפשית נטייה מכל ונקי השכל, מבחירת הוא הרצון ג). א, ויקרא (מלבי׳׳םבו ובוחר הדבר אל מסכים שמחשבתו הוא, הרצון גדר (שם).הכתר סוד הוא רצון

הקב״ה כי להשי״ת גדול רוח נחת עושח ובזח חדור. צדיקי אם כי יודעים אינם חתפלח עיקר כי רחמים, עליו ויכקש חכם אצל ילך כיתו, כתוך צער איזח או חולת לו שיש מי■ ותושיה עצה
רמחם ונחנח צדיקים של לתפילתן מתאוות צו קי ג). י, ליקו׳׳ט (

תפליה ואני
 קצרת דעתי אלהים יי

 שיחתי ולפרש לבאר
 עלי וחמל חום לפניך,

 וגבחות. מגאות ותצילני
 ונמת שפל באמת כי

 צריך הןח לא כמוני,
 להנצל כלל להתפלל
 .יעלה איך כי מגאות.

 ונמאם נבזה רעת על
 רגל מכף פגמים ומלא

 בלבו שיכנם ראש, ועד
 הזה, ושגעון שטות
 שום רעתו על שיעלה
 ואלמלא גאות. נךנוד

 כל נגדך פוגם הייתי לא
 לבד אחד פגם אלא ןמי
 לא כן גם שבקלים, קל

 להרים עוד יכרת לי היה
 שום על להתגאות ראש
 שבעולם, קלה כריה
תך עצם לפי  גדל

 עצם ולפי ורוממותך,
 הגדולות הטובות ךבוי

 אתה אשר והנוראות,
 עת בכל עמנו עושה
 לפי אשר שעה, ובכל

 רוממותך התנוצצות
 בךבר אפלו וגדלתך

 אנו כשאין בעלמא. קל
 איזה לעשות ח״ו, זוכים
 בתכלית כראוי דבר

 שוב באמת, השלמות
 להרים יכולים אנו אין

 ובודאי לפניך. כלל פנינו
 לבקש צריך הייתי לא

 הגאות בטול כלל^על
 יי ןדעת אתה הלא אך

 וךם בשר כי אלהינו,
 מעךבב ודעתנו אנחנו

 בכמה מאד ומבלבל
 ושגעון, שטותים מיני
 גם עלינו שאוךבים עד

 של שטות במחשבות
 כאשר וגבהות. פניות
 רבים כי ןדעת אתה
 צד ומכל עלינו קמים

 עת בכל עלינו אוךבים
 שאיני עד צדדים, ומצרי
 לדבר פי לפתח ןכול
 לפניך הגון דבור איזה

 ואיני כראוי. באמת
 להיכן לעשות, מה יודע
 מאין אפנה, להיכן אנום

 מאד, לי צר עזרי, א1ןב
 ואשוע אזעק כי ״גם

 מחמת תפלתי", שתם
 זרות המחשבות רבוי

 המתגברים והפניות
 ח״ו. תפלתי את לבלבל

 אדבר מה אמר מה
 האלהים אצטדק, מה

 עשה עווני. את מצא
 הנני שתךצה, מה עמי

 היוצר. ביד כתמר ביךך
 הצל, הצל רחם, רחם

 הצל הושיעה, הושיעה
 ומטים למות, לקוחים

 ותציל תחשך, להרג
 הרבים ברחמיך ותמלט

 לחיים, ממות והגדולים
 מאפלה לשמחה, מיגון

תגדול לאור קו׳׳ י). (לי



ם תרג מ ה

 ׳ועתה בפסוק נאמר ^
 כי האיש אשת השב
 לפרש וכדי הוא׳. נביא

 ואמר הקדים זה פסוק
הודה רבי  את לפרש י

דיו ׳רגלי הפסוק  תסי
 בתושך ורשעים ישמור

 יגבר בכת לא כי ידמו
ש/  כתוב שהנה אי

ק דו׳ זה בפסו סי ת  ׳
/ תסר  תסיד והיינו י

הו אתד,  אברהם, וז
 אותו שמר שהקב״ה

 ממנו סרה ולא תדיר
ה ר שמי ם. ה מי ל עו  ל

ה מ  הכתוב שאמר ו
 אשתו שרה זה ׳רגלי׳,

 שהקב״ה אברהם, של
 עימה שכינתו את שלת

 ועוד תדיר. אותה ושמר
 דבר דבריו: בהמשך שם אימא
 זה, פסוק בפירוש אתר

 ישמור׳, תסידיו ׳רגלי
 אוהב שהאדם שבשעה

ה, את ״ ב ק  אזי ה
ה קב״ תו אוהב ה  או

 עושה, שהוא מה בכל
 דרכיו, את שומר והוא
 ישמור ׳ה׳ שנאמר כמו

 ועד מעתה ובואך צאתך
 כמה וראה בא עולם׳.

 אברהם של תביבותו
ה, אצל ב״ ק  שבכל ה

 הולך היה שאברס מקום
 תושש היה לא הוא אזי
 כל אלא כלום, שלו על

 תמיד ותפצו תשוקתו
 להידבק כדי רק היה

 ומשוס בהקב״ה, בו
רגלי בו נאמר כך  ׳

 וזוהי ישמור׳, תסידיו
 בה שכתוב כמו אשתו,

 אליה׳, קרב לא ׳ואבימלך
 שאמר בה כתוב ועוד

 ׳כי לאבימלך הקב״ה
 לנגוע נתתיך לא כן על

 שלקת בפרעה וכן אליה׳.
 כתוב, מה שרה את אליו

ע וינג  פרעה את ה׳ ׳
ם עי ג ם נ לי  ואת גדו

 אשת שרי דבר על ביתו
 ׳על שכתוב ומה אברס׳,

 שהיא היינו שרי׳ דבר
 הכה, להקב״ה אמרה

 מכה. הקב״ה היה ואזי
 ׳רגלי נאמר כך ומשוס
 ורשעים ישמור תסידיו
, בתושך מו׳ ד  אלו י

 שהקב״ה ואבימלך פרעה
 בלילה דינים בהם עשה

 בכת לא ׳כי ותושך.
 הנקרא מיהו איש׳, יגבר

 זהו ׳איש׳, זה בפסוק
 שכתוב כמו אברהם,

 אשת השב ׳ועתה בו
וגו״. האיש

ה ואני פל ת

כן ב  עלינו תרחם ו
 גבור הרחמן אב אבינו

 עזרנו מגן להושיע, ורב
 גאותנו. חרב ואשר

 מחרב ותצילנו ותשמרנו
 הדור מנהיגי של הגאוה

 גדלה שנוטלין שקר, של
 כי מאליהם. לעצמן

 הגדלה להם נתן לא
 דק כלל, השמים מן

 הדור על מתגאים
 עם על ומושלים בחנם,

 ברבנות ומתנהגים רל,
 ומתגברין והתנשאות

 מאד, ישראל עמף על
 עלמא, מזיקי והן

 יודע לפניף נגלה כאשר
של רבונו תעלומות.

קלט נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
 אנא נחינס גדלות, נתינת ע״י היה תמאס עיקר וז״ל: הקדמון החמא עני! היה שזה ה) ג, שחריח נמ״י (או״ח גליקו״ה וכפג אמלוך. אנא

יג) (נראשיח כמ״ש הקדמוני, הנתש השתת עיקר היה שזהו אמלוך, כ  והייתם עיניכם ונפקתו ממנו אכלכם כיום כי אלקים יודע '
ררז״ל שאמרו וכמו וכו", כאלקים ״ נ  העולם את ונרא אכל העץ מן כי אומנותו, כני שונא אומן ׳כל להם שאמר שם) נפירש״י ומונא יט (

נכנעים להיות לכם למה כאומר, עולמות', יוצרי כאלקים, ׳והייתם שם כמ״ש ולהתגאות, למלוך ותאוה קנאה נהם שהכניס היינו וכו",
מאכלו אם הלא ממתיו, ונמלים

להתפלל, שיכול בעצמו מתגאה והוא
 בשם מכונה כן ועל הממשלה, לו ויש

 אנא ואומר למלוך, רוצה הוא כי אבימלך,
האיש, אשת השב פירוש וזה אמלוך.
תפתח, שפתי אתי תיבות ראשי אשת,

ת ש תפתח. שפתי אדני ריית א
יז): (נא, בתהליס וזלשה׳׳כ

 מהלתף: עיד ופי מפמס קפתי אדני
 רבי אמר ע״ב): (ד בברכות ואיתא
 שפתי ׳ה׳ אומר בתחילה יוחנן,

 ׳יהיו אומר הוא ולבסוף תפתח׳,
 המהרש׳׳א ופירש פי׳. אמרי לרצון

 תחילת הס השפתיס פתיחת וגו/ ססמס שפסי ה׳ אומר במסילה (שם):
 שהוא הדיבור, בתחילת אלוק עזר דוד שביקש ואומר הדיבור,
 ׳יגיד הדיבור, כלי כולל שהוא ׳פי׳, ואח״כ שפתים, פתיחת

וק״ל. וגו״, פי אמרי לרצון ׳יהיו לבסוף שמסיים וזה תהילתך׳.

 אלקיס בעצמכם תהיו הדעת מעץ
 בחינת הוא זה שכל כמותו, ומלך
 להמשיך שרוצה הנ״ל, אמלוך אנא

ח״ו. לעצמו מלכות בחינת
ת ש תפתח. שפתי אדני ריית א

 יש (י): בביאה״ל וביאר
 הפסוק זה כי קצת, בזה להתפלא

 כל על שנוהגים המנהג ע״פ רק התפלה, בעצם כלל נמצא לא
 מפירוש הוא שראייתו מבואר נראה באמת אבל להקדימו. פנים

 והתהלה, התפלה כלליות על בקשתו שסובב הכתוב, של הפשוט
ועוד יתברך. כרצונו ושפתיו פיו לפתיחת האדם בה שיזכה

 ענין שהוא נביא, לתיבת הראיה לזה הסמיך דרכו מהפלאת
 מקושר התפלה קבלת כל שגס מבואר נראה שמזה בפיו׳], תפלתו שגורה ׳אס חז״ל להמאמר ומצרפו שפתים׳, ׳ניב [מהכתוב התפלה

התפלה. עיקר הוא תפתח׳ שפתי ׳אדני הבקשה שזאת להנ״ל ג״כ מבואר וממילא המתפלל, ופי שפתי ושגירת לפתיחת ומיוחד

חכמה מיליואי
א כי ת דברי ביושר ומובא למלוך. רוצה הו או  מאד גבר זה בדור כמ): אמת(

 המתהפכת התרב להט בלהטות המתהפכת ההפוכה, הקליפה זה
 אנשי תיל וגברו גדלו וגס עתקו זלה״ה, בשל״ה כמ״ש לתרב, מתבר
ס ותשידיס תכמיס ותלמידי לצדיקים דומים ומקצתם רשע, טפי  מעו

 מוס מטילים ומקנאתם וקנאה, מכבוד ליבם נטהרו לא רק לבנים,
 והכל באמת, ה׳ עובדי על שרה ומדברים וכזבים, בשקרים בקדשים

 (סוכה הימנו גדול יצרו מתבירו הגדול שכל הנתש, בפיתוי שנתפתו הוא
נ״י, מזלאטשוב] מיכל יתיאל [רבי המגיד הרב אמר אשר ע״א), נב

 גדול יצרו לזה בלב, גבהות לו יש נמצא בליבו, מתבירו הגדול כל שר״ל
והקנאה. הגבהות בעוון מעצמו מתגדל יצרו ר״ל הימנו,

א כי מר למלוך רוצה הו או א ו שלת) (פ׳ ישראל בעבודת ומובא אמלוך. אנ
 בעולמות ז״ל האר״י שכתב מה ע״פ וז״ל: אמלוך׳, ה׳אנא ענין בביאור
 בעולם שניתקן עד השבירה היה ושס בתבירו, נוגע עיגול שאין העיגולים

 כמי פירוש, העיגולים, של שהשכל והמשל, הענין ופירוש עי״ש. היושר
 את ינהיג עצמו שברצון לו ונדמה מקונו, ונפרד ומתעגל עצמו את ששובב
 וכן ליצלן. רתמנא השבירה היה וזה אמלוך, אני לומר שמתנשא וזה עצמו,

 דפירודא בעלמא הס ולכן אמלוך, אני בליבו מתנשא אתד כל הרשעים,
 יכלו לא כי בתוש, שנראה כמו העיגולים כמו להתתבר, יכולים ואינם
 אתד שכל הגס הצדיקים, כן שאין מה הפיזור. נאה ולהם יתדיו, לשבת
 לאביהם אתד לדבר מכוונים כולם מקום מכל אתר, בשגנון בוראו עובד

 שכל אתד, בלב אתד כאיש לאתד אתד ומתאשפיס מתקבצים והס שבשמים,
לעובדו, ושכל כת בו שנותן להשי״ת העבודה ומהדר עצמו את מקטין אתד
 ועוד זה. עס זה ומתייתדיס היושר בעולם והס תבירו, על יתגאה לא ולכן
 ממדריגות מקבלת מלכות מידת הנה בראשית): (פ׳ תייס מיס במקור מובא

 רצון רק אדס, בני שאר כמו הוא למלך אותו שממנים דהאדס תתתוניס,
 שצריכה כזו מאוד תתתונה מדריגה ולהיותה למלך, אותו למנות היה העבדים

 שמתנשא למי מגולה תוכתת ומזה מות׳. יורדות ׳רגליה כן על מעבדים, לקבל
 שזהו יראה אז מהס, תכס יותר שהוא לאמר אנשים שאר על מידה באיזה
 ממדריגות תענוג מקבל שהוא אמלוך׳, ׳אנא המתשבה עצמות באמת

 עצמו שממשיך שובר שהוא ליצלן, רתמנא מהשבירה והוא ממנו, תתתוניס
תתתונה. למדריגה בזה עצמו ממשיך ובאמת גדולה, למדריגה בזה
כ ש ת ה ש ש. א  האיש אשת השב ^׳ועתה ע״ב): קיב (וירא, בזהר ואיתא האי

וגו״, ישמור תשידיו ׳רגלי ואמר פתת יהודה רבי הוא׳. נביא כי
 הוא בריך דקודשא איתתיה, דא ׳רגלי׳, דאמר ומה לעלמין. מיניה נטירו אעדי ולא תדיר ליה נטיר הוא בריך דקודשא אברהם, ודא תד, כתיב, ׳תשידו׳

 קודשא הוא, בריך לקודשא ליה רתיס נש דבר בשעתא ישמור׳, תשידיו ׳רגלי אתר, דבר דבריו: בהמשך שם איתא ועוד תדיר. לה ונטר עימה שכינתיה ^דר’
 דאברהס תביבותיה כמה תזי תא עולם׳. ועד מעתה ובואך צאתך ישמור ׳ה׳ אמר דאת כמה ארתוי, ונטיר עביד, דאיהו מה בכל ליה רתיס הוא בריך
ישמור׳, תשידיו ׳רגלי כך ובגין הוא, בריך בקודשא ביה לאתדבקא בגין אלא כלום, דיליה על תייש הוה לא אזיל דהוה אתר דבכל הוא, בריך קודשא לגבי
שרי׳ דבר על וגו׳ פרעה את ה׳ ׳וינגע כתיב, מה בפרעה אליה׳. לנגוע נתתיך לא כן על ׳כי וכתיב אליה׳, קרב לא ׳ואבימלך דכתיב איתתיה, היא ודא

 עבד הוא בריך דקודשא ואבימלך פרעה אילין ידמו׳, בתושך ורשעים ישמור תשידיו ׳רגלי כך ובגין מתי. הוה הוא בריך וקודשא אמרה, איהי יב), (בראשית
חסידיו׳. ׳רגלי ד״ה ו׳ אות להלן הדברים וקשר וגו״. האיש אשת השב ׳ועתה דכתיב אברהם, דא ׳איש׳, מאן איש׳, יגבר בכת לא ׳כי בליליא. דינין בהו
^ ש ת ה ש ש א אי ת ה ש דני ריית א תי א פ ח. ש ת פ  ׳ותישא וז״ל: בשורשו, הדין מיתוק סוד מרומז ׳אשת׳ שבתיבת וישב) (פ׳ אפרים מחנה דגל בספר בזה כתב ת

 עדיין אך זללה״ה, זקני ממורי שקיבלתי הקדמות וע״פ עמוקים, דברים דעתי עניות לפי בכאן יש וגו״. יושף אל עיניה את אדוניו אשת
 מעט ואכתוב הכתב, על להעלותו אזכה אולי השי״ת בעזרת דיעה אותי ה׳ כשיתונן ואי״ה ולכותבס, לדבר שאוכל איך הדברים להלביש זכיתי לא
 כמו בוקע, לשון מצלית, היה רואה שהיה דבר בכל כי הפירוש, לומר ויש מצלית׳, איש ׳ויהי כתיב לזה קודם (...) נמרץ. בקיצור ה׳ שתנני מה

 את וזרק ומבין, משתכל והיה הפרי, את ומלביש המשבב הוא והקליפה לפרי, קודם קליפה יש דבר בכל כי פירוש, הירדן׳. ׳וצלתו יע) (שמו״ב
 מכיליון הפרי את ששומר ע״י עלייה, לה יש הקליפה וגס שבתוכו. הפרי את ואכל הקליפה, בוקע היינו מצלית׳, ׳איש וזהו תוכו, ולקת הקליפה

 וכשדרן דין, בתי׳ הוא למפרע מהופכים שהס אותיות וידוע אש״ת, אותיות ממש הוא ׳ותשא׳ אשת׳, ׳ותשא זאת, במדריגה וכשהיה וליכלוך. וטינוף
 אותיות נעשה דין, על שמורה למפרע שהס ׳ותשא׳ אותיות מן ׳ותשא׳, וזהו עי״ש. בתשר״י׳ ׳בראשי״ת, לע) תיקון (תיקו״ז בתיקונים כנזכר תשד הוא

 ראשי אש״ת כי אתר, במקום כדאיתא הוא ו׳אשת׳ הרתמים׳. למידת הדין מידת מהפכים ׳צדיקים בשוד ורתמיס, תשד שהס כשדרן, שהם ׳אשת׳
 בשוד כנ״ל, ׳אשת׳ בזה ונעשה אדוניו׳, ׳אשת בשם הנקראת ממש השכינה התגלות דהיינו העולמות, שבכל הדיבור וזהו ת׳פתת׳, ש׳פתי ׳א׳דני תיבות

זה. כל יבין והמשכיל המלך׳, אל באה הנערה ׳ובזה ב) (אסתר כמו בשורשם, הדינים המתקת
את י.^ת אתה עולם,

האמתיים הצדקים ובה בזבות בעדנו הנן מהם, שמרנו מהם הצילנו מנוזלו״, ואביון ועני ממנו מחזק עני ״מציל יודע, אתה והננלות הנסתרות כל הלא לפניך נספר ומה נאמר מה האדם, בני כל לבב
מרת ותבטל לו״, ןפיח בישע אשית יי, יאמר אקום עתה אביונים, מאנקת עניים ״משד שכתוב מקרא ויק.ים בעולם. האמת ותנלה העולם, מן השקר ותבטל (...)בהם, חוסים אנו אשר אמת מנתיני

ה). ח״ב, (ליקו״ת עולם ועד מעתה ישראל בית עמך כל ומעל מעלינו אחרא רפטרא הנאות

הנחל• יליקוט
ה והוא א תג מו מ צ ע תפלל שיכול ב ה. לו ויש לה של  בחיי״מ ומובא הממ

 שלפעמים עכשיו, שנמצאים שקר של המפורשמיס בענין (תנה):
 בניס בשביל אצלם כשבאים כגון דבר, איזה פועלים שהס להם נדמה

 תולים הס אזי משאלתו, ונתמלא בבנים האדם אותו נפקד ואת״ה וכיוצא,
 ופגע בדרך הולך אתד שאדם כמו משל, אמר זאת, פעלו שהס בעצמם

 עס שעושין כדרך מקלו עס ועשה מקלו והושיט ממנו, מתיירא והיה בזאב
 מקלו, עס הזאב את לירות רוצה הוא כאילו ביקש, שקורין שריפה קנה
 באמת, שריפה קני עם אתד מורה היה כך בתוך ממנו. הזאב שיתיירא כדי

 יודע אינו והוא הרגו, שהוא מקלו שהושיט לזה ונדמה הזאב, את והרג
 יכולים אינם בוודאי כי באמת, שריפה קנה שהושיט עי״ז הזאב שנהרג
 אמיתיים צדיקים יש כי הנ״ל. ענין ממש הוא כך במקל. הזאב את להרוג
 וכל לטוב הפקידות וכל בתפלתם, הכל פועלים שהס ודור דור בכל בעולם

 שהס להם נדמה שקר של המפורשמיס ואלו ידס. על הכל שבעולם הדברים
 כי כנ״ל, מקלו עס הזאב את שהרג שאומר זה כמו ממש והוא זאת, פעלו

 וכו׳. הכל פועלים הס כי אמיתיים, צדיקים ע״י רק הכל באמת
^ ש ת ה ש ש. א  שרה לקיחת פרשת את ביאר לד) ה, ריבית (יו״ד ובליקו״ה האי

 אנכי ׳גס לאבימלך השי״ת שאמר מה בתינת וזה ח״ל: אבימלך, ע״י
 דמית שלא אמת ופירש״י וכו״. ואתשוך זאת עשית לבבך בתום כי ידעתי

 אי לאמיתו האמת עיקר כי כאן, אין כפיים נקיון אבל לתטוא, מתתילה
 מתאווה והעיקר התאוות. מכל לגמרי וזך נקי כשהוא אס כי לזכות אפשר

 אמת זרע כולו בתינת אמת, בתינת הוא הברית שמירת כי הכלליות,
 כמבואר הדמים עכירת ע״י הוא השקר עיקר כי אתר, במקום וכמבואר
 דמיו את שמעכר אס כי לומר אפשר אי ששקר הנ״ל, המורה בפתילת

 עכירת ע״י הוא הכלליות תאווה בפרט התאוות, וכל שס. עיין וכו׳,
 לא דרך לאיזה להטעותו האדם את משית דבר כשהבעל כן על הדמים,

 האמת מתמת במתלוקת להתזיק כשמשיתו בפרט שלו, האמת ע״י טוב
 מתאווה בפרט מהתאוות, ונקי זך הוא אס עצמו על להשתכל צריך שלו,

 האמת על להעמיד לו אפשר איך נקי, שאינו בעצמו שיודע ומאתר הנ״ל.
 האמת כי רבים. אתרי שכן מכל ישראל, איש אמר לרדוף בפרט שלו,

 במינת שהוא האמת הצדיק אס כי זוכה אין לאמיתו, אמת במינת הברור,
 לגמרי הכלליות מתאווה בפרט התאוות, מכל נקי שהוא באמת, כפיים נקי

העולם ושאר לאמיתו. לאמת זוכה הוא ורק הדמים, עכירת שוס לו שאין

ערכים
וכינויים

מלכות(למלוך)
 מה והמלכות, ההנהגה בחיי

 כדי עצמו מצמצם שהשי״ת
 העולם, ולהנהיג להשגיח

 מלכות, נקראת הבחינה זאת
 משא (ליקו״ה שכינה בחי׳

ח). ד, ומתן

 דקדושה, מלכות כח עיקר
 משיח, מלכות בחי׳ שהוא

 בבחינת הדיבור, ע״י הוא
 (השתפכות פה׳ ׳מלכות,

צה). הנפש

 על מושלת היא זאת מידה
 והוא בעולם, הנבראים כל

 היצורים שכל הגדול הפרנם
 בתורה ונקראת לו. צריכים
 שכל לפי ׳מלכות׳, בלשון
 מעשיו, וכל ה׳ המלך ענייני
 זו מידה ע״י נעשין כולן

א). אורה (שערי

 הנקראת שהםפירה לפי
 החיים שפע מקבלת מלכות,
 החיים עז ע״י החיים ממקור

 נקראת ח״י, אל באמצעות
שעריהחיים׳ ׳איז היא גם ) 

ח). אורה

 תאווה, נקראת המלכות
 התפילות קבלת בבתי׳ והיא

 ונותנת למעלה, והכנםתם
 (פרד״ר תאוותו אחד לכל

כב). כג,

 םפירה בכל נמצאת מלכות
 נתגלה שלא רק וםפירה,
 לא ולכך שם, הנהגתה
 המיוחד בעזם עזם נקראת

 מלכות עזם שהוא להנהגה,
 רק ואדנות, מלוכה לשון

 שמתגלה בשם נקראת
 לומר רוצה םפירה, באותה

 כך מלכות של גילויה כפי
 וכל (...) הםפירה, נקראת

 יותר היא למטה שתרד מה
 הכלל, היא כן מפני מתגלית.

 כולו האצילות כל שהרי
 מלכות, אצילות רק אינו

 עד בחי׳ בכמה שנשתלשלה
 המיוחד בשמה שנתגלתה

 בםוד הפרט, ג״כ והיא לה,
 וגילויה למטה מציאותה
 נק׳ שהיא עשירית, במדריגה

 מציאותה בערך פרטית שם
ו). שפע, חלק טל (שפע

 התחתונים הנהגת כל
 ולכן במלכות, נשרשים

 מלאכה, נקראת מלכות
 מלכות מצד כי והיינו

 הוא מבוררת, בלתי בהיותה
 הטורח, של הזה העניין

 היא בבירורה המלכות אבל
 למאמר הרמח״ל (פי' מנוחה

משפטים). בריש הזהר

 היא ספירה שכל ידוע
 בה וכלולים שלימה קומה

 ולכן םפירות, העשר כל
 ירדה לא מלכות מידת

 בכל התחתונים לעולמות
 העשר כל עם קומתה שיעור

 מפני בה, הכלולים קדושות
 מתגלה ית׳ מלכותו שהיתה
 הבחירה והיתה בעולם

 הברואים כל כי מתבטלת,
 להשתוקק מכירים היו

 ולהתקשר ה׳ את לדעת
 ירד לא לכן ב״ה, םוף באין

 רק התחתונים, לעולמות
 ממלכותו קטנה נקודה בחי׳
 ירדה הזאת ונקודה שמו, ית׳

 הברואים, לכל חיות להיות
 חי צומח הדומם ובכל
 הארז, תהומות עד מדבר

 לו יהיה שלא דבר לך אין
 ונקודה ית׳, ממלכותו חיות
 התפשטות בלי היא הזאת

 מגמת וכל האיברים.
 ובתפלה, בתורה עבודתינו
 הנקודות הט׳ אליה להמשיך

 איברים בחי׳ שהם העליונות,
 קומה ממנה ולבנות וראש,

 ובמידות במוחין שלימה
תבוא). פ' ושמש (מאור



ערכים
וכינויים

הצדיק תפילת
 מקבל אין הקב״ה לפעמים

 על כשמתפלל הצדיק תפלת
 יודע, הקב״ה כי אדם, איזה

 זמן לאחר האדם זה שימשיך
 מחטאיו בחטאים הצדיק את

פג). תפלה המידות (ספר

 מתפללים שישראל מה כל
 יותר, ובכת בכוונה

 וכוחותם תפלתם ומקשרים
 ונתעלה נשלם להצדיק,

 ויותר יותר הצדיק תפלת
 מהלקוחות חוב גביית (ליקו״ה

א). ה, ואפותיקי

 ויותר הצדיק, תפילת טובה
 של מקורבנו היא מקובלת

לח). ז, ויקרא בחיי (רבינורשע

 הצדיקים תפילת קול
 מלאכים, של םולמם הוא

 הםולם בתפלתו, והמכוון
 ויכולים בשליבותיו שלם

 בגימ׳ םול״ם וכן בו. לעלות
תולדות). פ׳ (הציוניקו״ל

 עולה הצדיק תפילת
 עליונים קורעת למעלה,

 הקשת מן חץ כמו ותחתונים,
כב). מח, בראשית אריה (גור

 דבק הצדיקים תפילת
 ולפיכך הגמורים, ברחמים

 צדיקים של התפילה מהפך
 לרחמים מדין השי״ת מידת

 אדם, שאר כן ולא לגמרי,
 עושה שהשי״ת אע״ג

 מהפך אין ותפילתו, בקשתו
 הרגזנות ממידת ההיפך, אל

 (חידושי רחמנות למידת

יבמות). אגדות

 צדיקים תפילת נמשלה
 גדול, בכת שקורעת לחרב
 הגזירה כי מחרב, ויותר
 לחרב, נמשלה הקב״ה שגוזר

 מבטלת הצדיקים ותפילת
 (חידושי הגזירה וקורעת

ב״ב). אגדות

 רק עדיף, מלאך מעלת
 שהיא הצדיקים תפילת מכח

 של לראשו עטרה נעשית
עדיף זו בבחינה הקב״ה,

ל). שבועות (של״ה

 שהקב״ה הצדיקים תפילת
 חשים אינם כי לה, מתאווה

 כל רק כלום, עצמם לצורך
 בקרבם, ליבם דאג ימיהם

 השכינה איברי להוציא
 ניצוצין להעלות מהגלות,
 למקום המפוזרים קדישין

לך). לך פ׳ המאיר גובהם(אור

 אזי בעיר, הצדיק בהיות
 נשפעים ההשפעות כל

 תפלתו ע״י העיר לבני
 שיצליחו בעדם שמתפלל

 אעפ״ב ענייניהם. בכל
 שבני בנםתר, הוא הדבר
 המעלה תולים אינם העיר

 אשר קצתם כי בהצדיק,
 עצמם על מתפללים הם גם

 בנפשם מדמים הם להשי״ת,
 הגורמת היא בלבד שתפלתם
 כי יודעים ואינם שתתקבל,

 העיקר, היא הצדיק תפלת
 שתעלה הגורמת והיא

 אדון לפני ותתקבל תפלתם
ויצא). פ׳ ושמש (מאורכל

שפתיים ניב
 בורא שפתיים׳, ניב יבורא
 הבאים הדיבורים כי ממש,
 בריאה בחי׳ הם לאדם
 שילוח (ליקו״ה ממש חדשה

כ). ה, הקן

 אמר שפתיים׳, ניב יבורא
 הזה הניב נברא לא לוי, ר׳

 לשפתותיו עד להיות אלא
 אם כיצד, הא אדם. של

 בפיו, טובה אדם אומר
 לזו, זו נושקות שפתיו

 מזה זה ברחו רעה, אומר
 מדרשות (בתי הניב ונתגלה

ויתרות). חסרות מדרש ח״ב,

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קט

ה הקכייה כי או  השי״ת ני ):5כ נעצוה״מ(הפלה ונהג לתפילתן. מת
 הצדיק פפלת אס יקנל כוודאי והוא הצדיקים, לתפלת מתאוה

עליו. מנקת שהצדיק האדם את ויושיע האמיתי
 ע״י הוא התיקון עיקר :0 דשנהא גיקרא ונהג הוא. נכיא כי

האמת. חכם והתלמיד הצדיק
 כסוף עיין הוא', נכיא ׳כי וזה

 כסוד האריז״ל כפירוש התיקוניס
 ששכיס עדותיך', אל רגלי 'ואשיכה

 שכו, והוד נצת מקוס אל רגליה
ונו', הנכואה שורש שמשם

 זה מיאה״ל(י): וניאר הוא. נכיא כי
אע״פ כי אכרהס, לענין נאמר

 הנתינות מכל כלול נתינה כל אכל הר, כנתינת עומד עדיין שהוא
 וניאר שפתיים. ניג לשון הוא נביא הכללים). מה״י ה׳ כלל (ע״פ

 נתינת שפתיס׳ נינ 'נורא נתינת היא התפלה יא): א, כפל״ח(ח״ג
 כוונת שלימות כי לומר, דרוצה דעתי לעניות נראה וכו׳. ננואה

השי״ת לפני נפשו את ולשפוך לשמים לנו לכוון היינו המפלה,

 בחינת אשת, השב דהיינו תפלה. בחינת זה
 הקב״ה כי הוא, נביא כי להצדיק. התפלה,
 ומשגד ס:), (פולי!צדיקים של לתפילתן מתאוה
 מתפילתו. שיתנה כדי בפיו, םדודה תפלה

שפתיים, ניב לשון הוא, נביא כי וזה

ה הקגייה כי או ת תן מ תפיל  (ס בחולין כדאיתא צדיקים. של ל

 דשא׳ הארץ ׳ותוצא א) (בראשית כתיב רמי, אשי רב ע״ב):
 יהיה מרס השדה שית ׳וכל ב) (בראשית וכתיב בשבתא, בתלת
 קרקע, פתת על ועמדו דשאים שיצאו מלמד שבתא, במעלי בארץ׳

 עליהם וביקש הראשון אדם שבא עד
 ללמדך וצמתו, גשמים וירדו רתמים,

 של לתפילתן מתאוה שהקב״ה
 יהיה מרם (שם): ופירש״י צדיקים.

 ועמדו בארץ. היה לא עדיין בארץ.
גשמים, למי מתאויס קרקע. פמס על

הממיר׳, לא ׳כי ב) (בראשית כדכתיב
 איתא ועוד בשישי. אדס שנברא עד

 עקורים, אבותינו היו מה מפני יצתק, א״ר ע״א): (סד ביבמות
 למה יצתק, א״ר צדיקים. של לתפילתן מתאוה שהקב״ה מפני

 התבואה מהפך זה עתר מה כעתר, צדיקים של תפילתן נמשלה
 של מידותיו מהפכת צדיקים של תפילתן כך למקום, ממקום

רתמנות. למידת רגזנות ממידת הקב״ה
אלוקות והתנוצצות ההארה וזאת פנים, אל פנים עמו כמדבר
 בן תנינא ר׳ שאמר וזה כמובן, ממש נבואה רות בתינת זה לבבו, עס אשר כל את לפניו ומשית יתברך אותו רואה כאילו שבלבו
 השפעת כשיש כי וכו״, שפתים ניב ׳בורא מפסוק זה דבר רז״ל ולמדו וכו״, בפי תפלתי שגורה אס אלא וכו׳, אנוכי נביא ׳לא דוסא

 בבתינת היא התפלה ואז כנ״ל, נבואה בבתינת שהיא עד התפלה נגאלת עי״ז אעפ״כ ממש, שיתנבא מי שאין אע״פ בעולם, הנבואה
 הוא התפלה שלימות כי גס דשבתא(י): ביקרא כתב וכן וכו״. בפיך דברי ׳ואשים נא) (ישעיה בתינת נבואה, בתינת עיקר שזה ה׳, דבר

 הוא כזו ותפלה וכו׳, בפיו סדורה תפלה ומשגר לתפלתו מתאוה הקב״ה כי בפנים, המבואר הוא׳ נביא ׳כי בתינת נבואה, בבתינת
וכו״. בפיך דברי ׳ואשים בבתינת כביכול, בעצמו השי״ת דברי הוא כי דיבר׳, ה׳ פי ׳כי בתינת

הנחל• יליקוט
 רק האמיתי, הדעת מהשגת רחוקיס שהם לידע הוא שלהם האמת עיקר

 אנכי ׳גס לאבימלך השי״ת שאמר וזה וכנ״ל. באמונה להתחזק צריכין
 אמת, איש הוא כאילו לגמרי בעיניו צדיק היה אבימלך כי וכו״, ידעתי

 טענה לו שיש לו נדמה כן ועל היא, אחותי שאמר בשקרו הטעהו ואברהם
 צדיק גס ׳הגוי ואמר טען כן על בחינם, אותו שהיכה השי״ת נגד גדולה

 עשיתי כפי ובנקיון לבבי בתום וכו׳ היא אחותי לי אמר הוא הלא תהרוג,
 חש שקרן הוא ואברהם אמת איש הוא אבימלך דברי שלפי נמצא, זאת׳.

 כי זאת׳, עשית לבבך בתס כי ידעתי אנכי ׳גס השי״ת לו השיב ושלום.
 אין כפיים נקיון אבל לבבך, ובתום באמת זאת שעשית איתך האמת בוודאי

 בעל היית שלא דהיינו כפיים, נקי היית אס כי כנ״ל. שפירש״י כמו כאן,
 מה פירכא דדינא מעיקרא כי כזה, למכשול בא היית לא בוודאי כזה, תאווה

 באמת אברהם שהשיב וכמו אחותו. או אשתו היא אס אברהם את לשאול לך
 יראת אין רק אמרתי ׳כי לו השיב וכו״. עשית כי ראית ׳מה לו כששאל
 אשתו עסקי על לעיר שבא ׳אכשנאי שפירש״י וכמו הזה׳. במקום אלקיס
 הכשילך כפיים, נקי ואינך כזה תאווה בעל שאתה ומאחר וכו״. אותו שואלין
 שאתה צועק אתה המכות עליך וכשבא לך, אותה שלקחת עד שלך האמת

 הכשילך דמיך שעכירת לב משים אתה ואין בשקרו, הכשילך ואברהם צדיק
 לא כוונתך שאעפ״כ מאחר אך לאמיתו, האמת להשיג ולבלי הדרך מן לטעות

 השי״ת כי וכו״. לי מחטוא אותך אנכי גס ׳ואחשוך כן על גדול, לאישור היה
 מרחם הוא עצמו, את שטועה רק באמת, שחפץ כשרואה האדם על מרחם

 אתה פנים כל על אבל מטעותו, שישוב הנפלאים בדרכיו לו ומרמז עליו
 ע״י כזה לטעות באת זה ובשביל כפיים נקי שאינך ליבך על לשוס צריך

 נקי קדשו במקום יקום ומי ה׳ בהר יעלה ׳מי שנאמר וזה שלך. האמת
 דייקא, לבב׳ ובר כפיים ׳נקי וכו״. נפשי לשווא נשא לא אשר לבב ובר כפיים

 נשא לא אשר לבב בר לבחינת זוכה דייקא הוא כפיים, נקי כשהוא דייקא כי
 זוכה הוא ורק לאמיתו, לאמת וזוכה ושקר משווא ניצל שהוא וכו׳, לשווא
 האמת להעלים אברהם הוכרח כן ועל קדשו. במקום ולקום ה׳ בהר לעלות
 כי רמאי. עס ברמאותא לשגויי לצדיקיא להו שרי כי אחותו, שהיא ולומר
 דרכים בכמה האמת להעלים מוכרח הוא בעולם אמת שאין כשרואה הצדיק

 בעולם. האמת מכניס הוא עי״ז ודייקא נפשו, את להציל כדי
תי אדני פ ה ש ת פ ה ת ה. בחיי ז  ׳לאדם הנפש(עט): בהשתפכות ומובא תפל

 היינו ליבו, להעריך צריך שהאדם לשון׳, מענה ומה׳ לב מערכי
 ׳ומה׳ בבחינת פיו, לתוך דיבורים לו שולח השי״ת ואז הנ״ל, ההכנה בחינת
 כביכול בעצמו שהשי״ת וכו״, תפתח שפתי ׳אדנ״י וכמ״ש לשון׳, מענה
 יתברך, מאיתו הכל כי בלבבו, אשר את ולשיח לדבר שפתיו את לו פותח

 יעזרו וה׳ קדושים, וכיסופים ברצונות עצמו את להכין צריך האדם רק
בשלימות. כראוי שיחתו ולפרש לדבר

ת ״ דני ר תי א פ ה ש ת פ ה ת ה בהיי ז פל שגר וכוי ת ה ומ פל  סדורה ת
ענין שנרמז זהו תש״מ): (תשרי הנתל מבועי צקוצז ומובא וכוי. בפיו

חכמה מיליואי
תי אדני פ ה ש ת פ ה ת הי ז ה. ’ב  כל א): (שער אורה בשערי כתב תפל

 לשון מורה הוא ולפיכך אדנ״י, שס ביד הוא והשלטנות הממשלה
 שאין ולפי בו. השוכן הוי״ה בכת הארץ כל אדון הוא השס שזה אדנות,

 שאלה וכל ידו, על אלא יתברך לשס להיכנס דרך בעולם נברא לכל
כל בראש לקבוע הוצרכו אדנ״י, ע״י אלא נכנסים אינם ובקשה ותחנונים
יו״ד, נו״ן דל״ת אל״ף כתוב זה פסוק כי תפתח׳, שפתי ׳אדנ״י התפילות

 בנת״נ עיין יתברך. הוי״ה לפני התפילות נכנסות זה שס וע״י העיקר. וזהו
בזה. הביאה״ל דברי ת׳פתת׳ ש׳פתי א׳דני ר״ת ׳אשת ד״ה לעיל

ה ו א ת תן מ ל תפי ם. של ל קי  נאמר ג): יב, (בראשית יקר הכלי וכתב צדי
 בזה לתקן רצה לשון׳. מענה ומה׳ לב מערכי ׳לאדם מז) (משלי

 בליבו הדבר שנערך אחר שאלתו ימלא הקב״ה באמת אס והוא זו, קושיא
 ׳ומה׳ אומר זה על בפה, התפלה על ה׳ ציווה זה למה א״כ אדס, של

 (יבמות כמרז״ל לאדם, לשון מענה שנתן הוא ה׳ מתת זה כי לשון׳, מענה
 השי״ת אצל שנמשליס לפי צדיקים׳, של לתפלתן מתאוה ׳שהקב״ה ע״א) סד

 יודע שאביו אע״פ מאביו, דבר מבקש הוא אס אביו, אצל שעשועים כילד
 שהאב לפי מבוקשו, מפיו הבן שיוציא האב רוצה מ״מ צריך, שהבן מה

 את ׳השמיעני לישראל הקב״ה אומר כך הבן. של שפתיו בדיבור משתעשע
 כדרך עימנו להתנהג רוצה השי״ת ואין לי. לגשת ערב׳ קולך כי קולך

 כוונת יבינו כאשר ומיד הרבה, בפניהם לדבר מניחין שאין השרים
 הקב״ה אבל וצא, מדברותיך כלה או דבריך קצר לו, אומרים השואל
׳וארשת ואעפ״כ לו׳, נתת ליבו ׳תאות כא) (תהליס כמ״ש כן, אינו בחסדו
ז״ש יקיר. ובן ילד כשעשוע ית׳ בעיניו שאנו לפי סלה׳. מנעת בל שפתיו
 ואני מדברים שהס ׳עוד כל מ״מ אענה׳, ואני יקראו ש׳טרס אע״פ

שפתותיהם. ארשת מהס מנעתי לא כי אשמע׳,
ה ״ ב ק ה ה או ת תן מ ל תפי ם. של ל קי  מקז): (פ׳ עה״ת בצעש״ט ומוצא צדי

 האמת מצד כי ויושיעם׳, ישמע שוועתם ואת יעשה יראיו ׳רצון
 החזקה והאמונה הביטחון מחמת רצון, שוס האמיתיים להיראיס אין

 מבקש והקב״ה ס), (צרטת עביד׳ לטב רחמנא דעביד מה ׳כל שאומרים
 של לתפילתן מתאוה ד׳הקב״ה רק מבקשים, שהס ממה יותר בתקנתם
 בקשתם, ויעשה לפניו שיתפללו כדי רצון, להס עושה סד) (יצמות צדיקים׳

 למען רצון, להס עושה יתברך שהוא יעשה׳, יראיו ׳רצון הכתוב שאמר וזהו
 זה צענין עוד ומוצא חן. חכס פי ודברי ויושיעם׳. ישמע שוועתם ׳ואת

 שמגלין צדיקים, של לתפילתן מתאוה הקב״ה עקצ): (פ׳ עה״ת צצעש״ט
 כפר בן וכמשל האמיתי. לשלימות יבוא ובזה בעולם, שמו יתברך אלקותו
 אי אבל ענייניו. ועל אודותיו על מלפניו ולבקש המלך אל לבוא שרוצה
 המלך עס לדבר הוא לשון כבד כי המלך, אל לדבר בעצמו לו אפשר
 רוב סובל אינו והמלך גדול, וענין הרבה פירוש הסובלים מועטים דברים

 המבין המלך משרי אחד שר אל לבוא בזה העצה לכן כפר. בן של דיבוריו
וכו׳. כראוי המלך עס לדבר יכול כן וגס כפר, בן בלשון

 שלימות עיקר דייקא זהו כי ת׳פתח, ש׳פתי א׳דני אש״ת בר״ת התפלה
 המכונה גאווה מהבעל ממש ההיפך וזהו להתפלל. ושיוכל שפתיו שיפתח מהשי״ת שמבקש עד כזה ושפלות לביטול כשזוכה האמת, הצדיק של התפלה

 בביטול תלויה היא כי מתפלה, מאד רחוק הוא בעצמו עי״ז שאדרבה, נמצא בתפילתו. מושל ושהוא להתפלל שיכול בעצמו שמתגאה אבימלך, בשס
 בורא והוא רצונו עושה השי״ת אז שפתיו, את לו שיפתח מהשי״ת ומבקש ששואל עד כך, כל עצמיותו לביטול שזוכה הצדיק זה ובאמת דייקא. ושפלות

 כזאת ותפלה התפלה, שלימות עיקר שהיא ממש, השי״ת תפילת היא הצדיק תפילת שבאמת ונמצא כמוב״פ, בפיו סדורה תפלה לו ומשגר שפתים ניב לו
 הכל כי השי״ת, של וממשלתו מלכותו עצמה היא בתפילתו, ומושל שמולך מה הצדיק, של והממשלה המלוכה שבאמת ונמצא ריקם. חוזרת אינה בוודאי

והבן. ומושל, שליט אלקיס יש כי ית׳, וממשלתו מלכותו ביותר נתגלה בתפילתו, יותר מושל שהצדיק מה וכל אחד,

 לדבר עצמו מרגיל הוא כך כל הצדיק כי לומר ובא השפתיים, פרי הדיבור כי שפתיים׳, ניב יבורא א). ז, שמות (רש״ישפתיים׳ ׳ניב מגזרת והוא תוכחות, דברי לעם ומשמיע המכריז אדם נבואה, לשון כל
יט). נז, ישעיה (מלבי״םפיו ברוח שהוא שפתיים, ניב ע״י המציאות כל ברא הי א). לב, דברים בחיי (רבינוהאילן עיקר שהוא הזה כפרי טבעית החכמה בו שתחזור עד חכמה,

תפליה ואני

א  לסדר למדני יי, אנ
 כראוי לפניף תפלתי
 בלשון ונקי, צח בלשון

ם, רחמים חנוני ת  ו
 לי ותזמין ותשלח
 וןפים. כשרים ךבוןים
 שגורה תפלתי ותהיה

 שאוכל בא־פן בפי,
 אותף, ולפים לרצות

 הגנוזים רחמיף שתעורר
 אליף לקךבני עלי

 שנתרחקתי ממקום
 מיני וכמה בכמה

 שעור בלי הךחקות
 ההרחקות ומכל וערף.

 ברחמיף אליף תקךבני
 בךחמיף העצומים,

ם בי ך ף ה מי ח ר  ב
ם,  בךחמים הגדולי

 גנוזים לף שיש נוראים,
 בהם שאין באוצרותיף

 וקטרוג רין אהיזת שום
 שיש ברחמים כלל,
 אפלו לקרב כה להם

 בתכלית המרחקים
 יותר רחוק שאין הרחוק

תמהם ״ קו לי י). (

ה ת  אין כי ןדעת, א
 תפלותינו לסרר כת לנו

 וךברנו כראוי, לפניף
 ולשוננו מא־ד, מגמגם

 אין כן על פגם. מלא
 ותקוה, סמיכה שום לנו
 תפלת על אם כי

 האמתיים, הצריקים
 האמתיים הצריקים הן

 היותם בהיים הם אשר
 ושנים, ןמים לארף

 אמתיים הצריקים הן
 לבד עליהם עפר, שוכני

 עליהם יהדותי, תמכתי
 תקותי, אשים לבד

 ובזכותם אשען. עליהם
 באתי הגדול וכחם
 ואלהי אלהי יי לפניף

 וחמל חום אבותי,
 תפלתם שענו עלינו,

 ידי על שנזכה בעדינו,
 אליף להתקרב תפלתם
 מרע לסור ונזכה באמת,
 הטוב ולעשות באמת

 מעתה תמיד בעיניף
סלה אמן עולם ועד

י). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 ׳אס חז״ל שאמרו מה י
 בפיו', תפלתו שגורה

 ׳ויהי הכתוב שוד זהו
 לדבר כילה טרס הוא

ה הנ  יוצאת', רבקה ו
שוד ה הדבר, ו הי ו  ׳
 אענה, ואני יקראו טרס
 ואני מדברים הס עוד

 למי לו אשרי אשמע׳.
 המלכה את מעכב שלא

 מי שכל למלך, לעלות
 שגורה תפלתו שהוא
 אזי עיכוב, בלי בפיו
 את להביא ממהר הוא

 להם אוי למלך. המלכה
 אטומי שהס האדס לבני

ם, לב ניי עי  שאינם ו
 איך לדעת משתדלים

 לרצות קונס, את לכבד
תו  שכינתו לגבי או
 ופיושיס, תתנוניס בכמה

ד רי הו תו ל  אצל או
 לעורר שכן כל השכינה,

אליה. אהבה בו

קמא נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

כן ב  עלינו תרחם ו
 ותחום רחמים, מלא

תחמל  ימינו על ו
 לנו ותטיב ושנותינו,

 ותזכנו האמתי, מטובף
 ונזכח בשלמות. לתפלת

 תפלותינו כל להתפלל
 ונפש, לב בכל לפניף

 ושלום חם נזלזל ולא
ם בןי ך ם ב מדי  העו

 שהיא עולם של ברומו
 נעשה ולא התפלה,
 אלא קבע תפלתנו

 ולא ותחנונים, רחמים
 תפלתנו עלינו תךמה

 רק ושלום, חם כמשאוי
 הרבים ברחמיף נזכה

 ולהתחזק להתאמץ
 ועז בה בכל ולהתגבר

 מיני בכל ותעצומות
 תפלה להתפלל כתות

 בכונות לפניף שלמה
 כראוי. באמת הלב

 אבינו יודע אתה כי
 וכמה כמה שבשמים,

 לפתח עלינו וכבד קשה
 ותפלתנו בתפלתנו, פינו

 חוסה מא־ד. פגומה
 (...)רחמיף, כרב עלינו
 כמוני, לאלם פיף פתח

 תפתח שפתי ״אדני
 תכין תהלתף״, תיד ופי
 עזרנו אזנף. תקשיב לבי

 יושב רחמים מלא
 שתהיה ישראל, תהלות

 בפינו שגורה תפלתנו
 מקרא ויקים תמיד,

 ניב ״בורא שכתוב
 שלום שלום שפתים,

 יי אמר ולקרוב, לרחוק
א׳). ח״ב (ליקו״תוךפאתיו״

מו ם ניב בורא חז״ל שאמרו כ ם שפתיי תו שגורה א ל  תפי
ר בפיו כ  ומעה המתפלל ע״ג): (לד דנרכופ כמשנה כדאיפא ו

 מפני לשולחיו, רע שימן הוא צינור שליח ואס לו, רע שימן
 דושא, נן חגינא רני על עליו אמרו כמותו. אדש של ששלוחו

 זה ואומר החוליה על מתפלל שהיה
 אחה מנין לו, אמרו מת. וזה חי

 שגורה אס להש, אמר יודע.
 מקונל, שהוא אני יודע נפי חפילתי

 ממורף. שהוא אני יודע לאו ואס
 מילי, הני מנא (שם): הגמרא ואומרפ

 דאמר לוי, נן יהושע רני אמר
 שפחייש נינ ׳נורא נז) (ישעיה קרא

 רננן, פנו (...) ורפאחיו׳. ה' אמר ולקרונ לרחוק שלוש שלום
אצל חנמיס תלמידי שני שיגר גמליאל, רנן של ננו שחלה מעשה

 ניב בורא לדס (נלכופ חז״ל שאמרו במו
 ובר. בפיו תפילתו שגורה אם שפתיים,

שב, וזה ת. שדה תר ר״ת ת  רמז זה גי
 שמעלה בשלימות, היא הצדיק שתפילת

בנ״ל: בית לבחינת ושדה הר מבחינת אותה

כ ש  יש לכאורה מו): (י, נניאה״ל וכפג בית. שדה הר ריית ה
אחו להתפלא הצדיק של התפלה להשלמת ראיה נהנ

 כל הלא כי נ׳ית, ש׳דה ה׳ר תינות שנראשי ׳השנ׳ מאותיות
ת הוא ההשלמה יחדיו והנסתר הנגלה נהכרח ואולש לנד. נני

 שני הן שהן לנאר, יש הנ״ל
 כי ונית, הר של הנ״ל המדריגות

 [ונתינת ננשתר, וזה ננגלה זה
ה היא השדה תינ  האמצעי הנ

ס כמונן לחינורס שמוכרח מקו  נ
 גס יומר, מנואר זה ושלפי אחר],
וכו״ ׳והניאומיס הכמונ נענין
 ששוננ וכו״, ׳גדול הכמונ ונענין

 נתינת [כי ונית, הר זולת נהש נזכר לא אשר זה, ענין על נהם
כנ״ל]. ניניהם שמוכרח והחינור לאמצעי רק תהיה לא השדה,

עלה אותם, שראה כיון רחמים. עליו לנקש דושא נן חנינא רני
 נניא נן ולא אנוכי נניא לא להן, אמר אמה. נניא וכי לו, אמרו חמה. שחלצתו לכו, להם, אמר נירידמו רחמים. עליו וניקש לעלייה
 אומה וכיוונו וכמנו ישנו ממורף. שהוא אני יודע לאו ואס מקונל, שהוא אני יודע נפי תפילתי שגורה אש מקונלני, כך אלא אנוכי,
 ושאל חמה חלצתו שעה נאומה מעשה, היה כך אלא הומרמס, ולא חישרמס לא הענודה, להן, אמר גמליאל רנן אצל וכשנאו שעה,

 חנינא לו, אמר רינ״ז. של ננו וחלה זכאי, נן יוחנן רני אצל מורה ללמוד שהלך דושא נן חנינא נרני מעשה ושונ לשמות. מיס לנו
 נרכיו נין ראשו את זכאי נן הטיח אלמלי רינ״ז, אמר וחןה. רחמים, עליו וניקש נרכיו נין ראשו הניח ויחיה. רחמים עליו כקש נני,
 ואני המלך לפני כענד דומה הוא אלא לאו, לה, אמר ממך. גדול חנינא וני אשתו, לו אמרה עליו. משגיחים היו לא כולו, היום כל

 מה כל פי אל מליני נונעת ומחינתי נכשל, ואיני נמחצה נפי תפילתי שדורה אם שגורה. אס ופירש״י(שם); המלך. לפני כשר דומה
 מטורפת עליו שהתפללו המפילה כלומר, נפניו׳, תפילתו לו ׳טורפין לשון אחר, לשון החולה. ממויף. שהוא נמחנוניש. להאריך חפך שאני

 נרשות. שלא ויוצא נכנם נית, נן פענד. השלוש. על מונטח אז נאדש, נריא כשהנינ שפסייס. ניג נורא מקונלת. ואינה ממנו וטרודה
ע נורא המהרש״א(שם): וכפנ לפניו. לנוא רגיל שאינו המלך. לפגי פשר  שלום כשיש שלוש׳, שפתיים נינ ׳נורא לומר יש וגו׳. שלוה שפסייס ג
 יש זה ע״ד פו׳. אפה נגיא ופי ורפאמיו. והקרונ, הרחוק לחולי שלוש אז וטעות, קלקול נאין נפיו וסדורה שגורה שהיא שפתיים, לנינ

 נניא וני הכא, לו וז״ש מחיה, תפילתו שע״י ויודע נניא שהוא ר״ל, וחיה', נעדך ויתפלל הוא נניא ׳כי שנאמר נאנרהש לפרש
נזה. והזוה״ק הירושלמי דנרי כפיו׳ פפילפו שגורה ׳אס ד״ה נמילוא״ה ועי״ע וק׳׳ל. נו׳, כאנרהש אמה

הנחני ילקוט
ם רה א תו שגו ל פי  זצ״ל וקסלר שלמה ר׳ הרה״ח בכת״י ומובא בפיו. ת

 ב׳פיו אש״ת. ר״ת ת׳פלתו ש׳גורה א׳ס י): (תורה ליקו״מ על בהערותיו
ית׳. להבורא לרצות שיודע רבי, ר״ת מקובל) מרוצה, שהוא (יודע ר׳צון י׳ודע

 ר״ת כמו הוא האיש׳ אשת׳ השב׳ שו״ת (י): הנשל שעשועי צקוק מוצא ועוד
ב׳פיו. ת׳פילתו ש׳גורה

ת ל י פ ת ק ש צדי א ה ת הי מו שלי ה ב על מ ה ש ת ת או נ הי ב שדה הר מ  ו
ת נ הי ב ת. ל ר׳ הרה״ש בשם י, (סימן יופי מכלל בספר ומובא בי

 התורה על ה״ה הגז ראשית הל׳ בליקו״ה בלמדנו זצ״ל): ליוובאונא געציל אליקוס
 ביצתק האמין עשיו אס לנו נשאל כי והוא, נפלא. תידוש אצלנו נתתדש י״ב
 עיני למורת הוא הלוא הרעה, בדרכו הלך למה כן אס הברכות, בידו כי

אביו׳, מגורי בארץ יעקב ׳וישב פשוק על ושמש׳ ב׳מאור איתא כי אך, יצתק.
 שאברהס ופירש אביו, כמו גריס שגייר אביו׳, ׳מגיורי פד) (ב״ר תז״ל ודרשו
 כשבא ואת״כ התשד, מידת כמידתו ונהגן גריס גייר מתתילה ע״ה אבינו
 כשבא וכן היראה, מידת כמידתו ונהגן הגריס אותן גייר ע״ה אבינו יצתק
 מאמר ידוע וזה עי״ש. כמידתו ונהגן הגריס אותן גייר ע״ה אבינו יעקב
 יעקב ובתינת ׳שדה׳, יצתק ובתינת ׳הר׳, מידתו הוא אברהס שבתינת רז״ל

ה׳. משס לידע עשיו בתינת העמיס כל גס יכלו אז בית בתינת וע״י ׳בית׳,
 להתזיק וצריך הברכות משורין ואליו צדיק הוא כי ביצתק האמין הוא ועשיו
וכו׳. גשמיות בשביל רק אך פדיון, על לו לימן וצריכין בפיו, ציד כי אותו,

 צריך היה זה על ברותניות, שישתנה צדיק של הנקודה אצלו שיפעול אך
 לבוא יכול היה דייקא ידו על שרק ע״ה, אבינו ליעקב עצמו את להכניע
 להיות צריך כן כי שבר כן ועל בתינתו. לפי הוא גס אלוקות להשגות

שדה׳, איש עשיו ׳ויהי פירוש וזה גשמיות. על רק הצדיקיס, אל ההתקרבות
 לצדיק לבוא צריך היה והוא יצתק, מבתינת שדה מבתינת רק שינק היינו

בכל ולמעשה לעובדא ונצרך בע״ה, הוא נכון כי והבן יעקב. בתינת שבדורו
באמת לדרוש ולמעשה לעובדא בתורתו עינינו יאיר ה׳ הוא. ופלאי ודור דור

 לאמיתו. האמת יבקש רק צדיק, שהוא העולס שאומרין במה ישתפק ולא עכשיו, גס נפשנו רפואת היכן למצוא נזכה אז נשמתו, ורפואת ה׳ דבר את
ת ל י פ ת ק ש צדי א ה ת הי מו שלי ה ב על מ ה ש ת ת או נ חי ב שדה הר מ ת ו נ חי ב ת. ל  מידת בבתי׳ ה׳ עבודת מובא: י) (שיעוריס, נועס דרכי ובספר בי

 לתיבה מתיבה בתפילה ה׳ באהבת לדרגא מדרגא ללכת ה׳, בעבודת שיש והכישופין הטעס עיקר היא אאע״ה, מידת שהיא אהבה,
 גבהותו, ע״ש הר נקרא זה וכל האהבה, אור מלא כשהלב תקר אין עד ה׳ מגדולת לדעת המות, את להריס דבר, ובכל ומצוות בתורה וכן בדביקות,

 מעשה או תנועה איזה ע״י ממנו נופל וכאשר וכו׳, ממנו ליפול אפשר ולכן גבוה הוא הזה ההר כן, כמו אדס. בני לרוב כ״כ מושג הוא אין זה ודבר
 יצתק אע״ה, אברהס של עבודתו לעומת כדלקמן). בית בבתי׳ עבודה המלמדיס הצדיקיס דרך (בלא עצמו את להתיות קשה מאד אזי כהוגן, שאינו
 ה׳ עבודת למציאות פעס כל למזור וטרמות יגיעות והרוממות, העונש יראת דבר, כל על גדול ופמד ה׳ ממציאות לדעת בבתי׳ שדה, קראו אע״ה

 את מלמדיס והצדיקיס תנועה. כל על ומשגית הזה העולס את ברא שה׳ ומשתכליס כשרואיס כגון ומושג, נתפש יותר זה ודרך תדשיס, בכותות
 קראו ויעקב שלימה. עבודתו אין ואהבה, יראה לו שאין זמן כל כי יתגאה, שלא לו ומראיס מתדש, פעס בכל זו ה׳ בעבודת ולהתמיל לילך האדס

 וענייני לבן, עס ואמ״כ וכו׳ עשיו עס והיגיעות העוה״ז טרדות במציאות מונת היה כי ה׳, בעבודת נפלאה בדרך הלך אע״ה, שיעקב היינו בית,
רצון יש בוודאי לכאן אותי שלת השי״ת אס כי ה׳, את לעבוד איך ומצא מיפש ושס ממש, הגשמי העולס הנהגת שדר שהס ובניס, פרנשה שידוכיס

והדרך האדס. וצרכי הבית ענייני בכל בבית, ה׳ עבודת היא זו ודרך וכו׳, דבק הוא זו ובדעת כאן, דווקא שאעשה תנועה בכל ושעשועיס עליון
 ואיתו. כאן נמצא שהשי״ת בידיעה עצמו ומתיה ומצוה, מצוה בכל ושמת במצוות בתמימות שעושק ה׳, עבודת בענייני האמת דרך גס היא הזו

 אע״פ וכן הבית. וצרכי ה׳ ועבודת ענייניו בכל מה׳ לדעת מקושר תמיד כי כשנופל, וגס ושדה, הר בבתי׳ כשעושק גס ובלבול מגאווה ניצול ובזה
 ולהיות שהוא מצב בכל ה׳ לפני תמיד לדבר וההרגל הדעת את צריכיס מ״מ וכו׳, ויראה אהבה למדרגת להעלותה וצריכיס הכנה, צריכה שהתפילה

 שכל קדשו׳, הר אלקינו ו׳בעיר ואמונה, ותיות שמתה אור שזה תמיד, מהצדיקיס שמקבליס תייס הרות עיקר הס אלו ׳בית׳ ודרכי תמיד, קרוב
בית. בתי׳ ומאיר שמלמד הצדיק ע״י כראוי לזה יזכה שהאדס ומתגליס מאיריס ושדה, הר בבתי׳ ה׳ עבודת דרכי

חכמה מיליואי
א ל ו ב פ ם. ני תיי  ׳בורא׳, זה: פס׳ על ויגש) (פ׳ אפריס מחנה בדגל ודרש שפ

 הדיבור היינו שפתיס׳, ׳ניב זהו עלמין, כל שברא הקב״ה היינו
 שלוס ׳שלוס גרונו. מתוך שמדבר כביכול הוא ברוך הבורא זהו הצדיק, של

 לצדיק והן דמעיקרא לצדיק הן לד) (ברכות הגמרא כדרש ולקרוב׳, לרתוק
 כנ״ל. ה׳ אמר הדיבור זהו היינו ה״, ׳אמר נתקרב, עתה רק רתוק שהיה

 כמו היינו ד), (שה״ש שפתותייך׳ השני ׳כתוט שפירשתי דרך על ׳ורפאתיו׳,
 לאו אס הלבין אס ישראל של עוונותיהס כפרת על שימן שנותן השני׳ ׳תוט
 תפילתי שגורה ׳אס לד) (ברטת דרך על שימן, הוא ׳שפתותייך׳ כך לא), (ר״ה
 ונקי. וצלול זך כשהדיבור ׳ורפאתיו׳ ובוודאי מקובל׳, שהוא אני יודע בפי
תו שגורה אם ל פי  רבי אמר ע״א): (מא ברכות בירושלמי ואיתא בפיו. ת

 מבושר תהא בתפילה ליבך את כיוונת אס נתמני, בר שמואל
 אס ריב״ל, אמר אזניך׳. תקשיב לבס ׳תכין טעס, ומה תפילתך, שנשמעה

 טעס, מה תפילתו, שנשמע מבושר יהא תנובה, אדס של שפתותיו עשו
 ואיתא ורפאתיו׳. ה׳ אמר ולקרוב לרפוק שלוס שלוס שפתיס ניב ׳בורא

אס ע״א): מה כא, בתיקו״ז(תיקון  הוא ׳ויהי רזא איהו בפיו׳, תפלתו שגורה י׳
 טרס ׳והיה דמילה, ורזא כד), (בראשית יוצאת׳ רבקה והנה לדבר כילה טרס

 איהו זכאה סה). (ישעיה אשמע׳ ואני מדבריס הס עוד אענה, ואני יקראו
 שגורה צלותיה דאיהו מאן דכל למלכא, לשלקא מטרוניתא מעכב דלא מאן

 נשא לבני לון ווי למלכא. מטרוניתא ממהר ההוא עיכובא, בלא בפימוי
 דמאריהון, ביקרא למנדע משתדלין דלא ועיינין, ליבא אטימין דאינון
 שכינתא, לגבי ליה לנתתא ופיושיס, תתנוניס בכמה בשכינתיה ליה לרצויי

 אס דרש: תזריע) (פ׳ אפריס מחנה ובדגל לגבה. רתימו ביה לאתערא שכן כל
 והיינו נא), (ברכות וכו״ ברכה של כוש ׳משגרין מלשון שגורה היינו שגורה.

 שידבר, דיבוריס ואיזה להתפלל איך ה׳, מאת בפיו המפילה לו נשלת אס
וכו״. מקובל שהוא אני ׳יודע בוודאי אז

ערכים
וכינויים

בית שדה הר
 שליטת מקום הוא ושדה הר

 חיות בחי׳ שהם החובלים,
 שמקומם עלמא, ומזיקי רעות
 שני כן ועל ושדה, בהר

 נחרבו כנגדם, שהיו הבניינים
 יעקב אבל רז״ל, שאמרו כמו

 שום אין ששם בית, קראו
 (ליקו״ה להחובלים אחיזה

ה). ו, המנחה תפילת

 מוקף מקום אינם ושדה הר
 כניםה שם ואין מחיצות,

 יחד, והתחברות והתוועדות
 האחדות בחי׳ יעקב אבל

 התוועדות בחי׳ בית, קראו
 הנפשות שכל והתחברות,

 למקום ומתחברין מתכנםין
 בחי׳ ביהכנ״ם, בחי׳ אחד,
 תפלה׳ ו׳בית יעקב׳, ׳בית

א). ביהכנ״ס (ליקו״ה

 הוא כי לאברהם, ההר ייהם
 המים עזמעזם מים, מקום

 נזלו ׳הרים שנאמר העליונים,
 יעלה ׳מי ובב״ר ה״, מפני
 השדה אברהם׳. זה ה׳, בהר
 של שדה הוא כי מיצחק, היה

 שלא השקאה, הצריך תפוחים
 זהו קשה, הדין מידת תהיה

 ׳זממה חיל אשת על שנאמר
 הוא הבית ותיקחהו׳. שדה

 לקצוות, נוטה אינו ליעקב,
 (רקנאטי משניהם מקבל רק

יד). כב, בראשית

 חזר אברהם בזכות הנבנה
 והנבנה הר(בחורבנו), ונעשה
 נחרש, לשדה יצחק בזכות

 נאמן בית הוא יעקב ושבזכות
 הוא שתמיד כלומר וקיים,

מ). כג, ויקרא (אלשיךבית

 אמר השלישי הבית על
 ההוא׳, במקום ׳וישכב
 (משלישנתיר׳ וערבה ׳ושכבת

 שיחי׳ הקב״ה לו הראה וזה ג).
 נגד ראשון בית לדורות.
 שני בית הר, שקראו אברהם

 אנוכי ׳והנה יצחק, נגד שדה
 שיחי׳ השלישי בית על עימך׳

 ׳אכן אמר זה ועל לדורות.
 ואנוכי׳, הזה במקום ה׳ יש

 מקדשות בג׳ עיקר שאהיה
 עמוקות (מגלהידעתי׳ ׳לא אלו,

ויצא). פ׳

 הזה׳, המקום נורא ימה
 ועל (בחורבנו), הר שנעשה

 זה׳, ׳אין ג״כ אמר שני בית
 כלום, אינו הבית זה גם ר״ל

 ׳בית יהי׳ ביהמ״ק עיקר אם כי
 השלישי, בית ר״ל אלקים׳,
 בית אל ונלכה ׳לכו שאמרו

 קראו יעקב כי יעקב׳, אלקי
ויצא). פ׳ עמוקות (מגלהבית

 חשבו, המה כי העניין,
 לרוב לה׳ מקדש מקום כי

 אלקים, נגלו שם כי קדושתו,
 רק אדם, לישב ראוי אינו

 קורא, ה׳ אשר לשרידים
 כאשר מץמנים, בזמן זה וגם
 וכן ק״ק, קדושת באמת הוא

 קראו ולכך הבית, בכל חשבו
 מישוב מובדל ו׳שדה׳ ׳הר׳
 אדם בו יעבור ואיך אדם, בני

 יעקב אמנם כזה, נורא במקום
 ברוה״ק השיג שם, עזןשן

 שם, באי לכל בית יהיה שזה
 כי תפלתו ה׳ יקבל ושם

 דבש (יערות שמיים שער זה

ד). ח״ב,

 ׳בית׳ נקראת המלכות
 מצד ׳בית׳ ׳שדה׳. ונקראת

 כל נתקנים ושם הפנימיות,
 ׳כי בםוד העבודה, ענייני
 ובעבודה תפילה׳, בית ביתי

 בבתי׳ המלכות נתקן
 מצד ׳שדה׳ ונקראת ׳בית׳,

 נמשכים ומשם החיצוניות,
 העוה״ז לצורך ההשפעות כל

בהר). פ׳ עה״ת (רמח״ל

 קבע, דירת בו אין שדה
 בבית אכן בהר. ופשיטא

 (קדושת הוא קבע דירת ודאי

ויצא). פ׳ לוי



ערכים
וכינויים

נאוה בעלי
 שיכלה עד בא, משיח אין
 (ספר העולם מן גאוה [כל]

א). גאוה המידות

 מאמונתו נופל גאוה עייי
יג). גאוה המידות (ספר

 ישות, בחי׳ הוא גאוה
 שזה אש, בעצמו שנחשב

 ענוה אבל הגאוה, עיקר
 והשי״ת ממש. אין בחי׳ הוא

 נתלבש הבריאה בשעת
 בחי׳ שזה כביכול, בגיאות
 כלאי (ליקו״ה העולם בריאת

ג). ב, בגדים

 מהצדיק ההתרחקות עיקר
 רק הוא הקדושה, ומהתורה

 (עצות הרוח וגםות גאוה ע״י

ח). וענוה גאות ישרות

 אשירה, גאוה בעל נקרא
 גבהות גידול הוא שהאשירה

 שהוא מי הוא וכן ע״ז, של
 הוא שלו וגבהות גאוה בעל

 שהוא מי כי ע״ז, של גבהות
 עע״ז כמו הוא גאוה בעל

ג). הענוה נתיב עולם, (נתיבות

 הנחש, שהוא היצהייר
 אלא אינו בקבע מעזכנו
ספרגאוה בבעלי ע). חרדים (

 בעלי הם העולם אומות
ו). עקב (של״הגאוה

 אותיות מדבר כשאדם
 בדחילו התפלה או התורה

 בעצמו ורואה ורחימו,
 זאת ועושה גדול, שפלות

 רוח, נחת להבורא שיהיה רק
 למעלה עולים הדיבורים אלו

 אבל להבורא, לבוש ונעשים
 בלא האותיות כשמדבר

 נשארים אזי ורחימו, דחילו
 פורחים שאין בתוכו האותיות
 בעל אותו ועושים למעלה,

 שהאותיות לפי גדול, גאוה
 עושים ולכך ׳גיאות׳ נקראים

 אהרן, (תולדות גאוה בעל אותו

ליקוטים).

 מתגאים האדם, גיאות ועייי*
 ויונקים ח״ו, הקליפות כן גם
 י״ה ראשונות אותיות ב׳ מן

מד). ד, לאברהם (חסד

 גאוה, בעל הוא האדם אם
 עימו מתנהג ג״כ הקב״ה אז

 יהונתן (תפארת גאוה במידת

א). טו, שמות

 את תמיד עובד כשאדם
 פנאי לו אין רגע, בכל השי״ת

 הגאוה את ולאהוב להתגאות
 (בעש״ט רעות מידות ושאר

מצורע). פ׳ עה״ת

 על מדקדק גאוה הבעל
 וגם השערה, כחוט כבודו

 כבוד בנגיעת אפשר, אי זה
 מזעיר ובמעט המתגאה של

 של כאש בוער וליבו מתרגז,
 ומלבין ומבזה ומחרף גיהנם,

סו). הישר (קבהבריות פני את

 בתורה, עוםקים הם אם אף
 מידת בהם יש אם מ״מ

 לם״א מרכבה הם אזי הגאוה,
פח). הישר (קב

 גאוה, בעלי מלאכים כמה
 הם לפתחיו, שומרים שמת

 ודוחים הגאים, על מתגאים
 שלא שלך השערים מן אותם

רא). תפילות, (תקט״ושם ייכנםו

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קמב

פל״ס(י, וניאר הרכה. הורים כו שיש שק כמו  לומר רוצה ד): נ
 חורים, נעצמו נו יש וגם נמאסים מדנרים מלא שהשק

ס אומו וכשמריקין ם, מהדנרי מאסי  של החורים אעפ״כ הנ
שארו עדיין נו. נשארו עצמו ם כל אצלם נ ת אוו  קשורים ת

שקם  נניאה״ל וניאר כגופם. היינו כ

 שהרצונוח מזה, המנואר כפי (י);
פרס רעוח והחאווח  חאווח ונ
 ההיפך חכליח הוא המשגל,

 ני ולקלקלה, להפסידה מהמפלה
 מאוומו זה לעומת זה נקדושה היא
 שראנר״נ (היינו כניכול. השי״ח של

 ׳כי ד׳ נאויז לעיל הנזכר נין כאן מקשר
 לנין צדיקים' של לשפילהן מפאווה הקנ״ה

 זלע״ז שהם כאן, הנרמזפ הידועה הפאווה

 השניה). אפ אפפ ומפשידופ

ת מ ח ש שלא מ ד ק ת  אכיו נ
ת ע ש  וכמנ זיווג. כ

 כי א): ג, ואס אנ כינוד (יו״ד נליקו״ה
 שנקדושה מהדנריס המניעות כל

 רק הוא מישראל, אחד לכל שיש
 ע״י שהלניש הצואיס הנגדיס ע״י

 מן אוחו מונעין שהס עוונותיו,
 הנגדים ואלו מאד. מאד הקדושה
 עוונותיו, ע״י שנעשו אע״פ הצואים
 ההולדה, מצד ג״כ נמשכין אעפ״כ
 ואמו אניו נתקדשו שלא מחמת
 עליו נמשך שעי״ז תשמיש, נשעת
 אימא ני הצואים. הנגדים אחיזת
 לנוש להנן נותנין ואמו שאניו

נתקדשו וכשלא העולם, נזה ענודמו כל עושה שעי״ז לנשמתו,

 מעכבים הם נאוה, הבעלי אלו אבל
 מצדיקים מבקשים ואינם הש״י. של תאוותו

 שהתענו חושבים כי עליהם, שיתפללו
 צדיקים. הם ובזה עצמם, את וםיגפו

 התעניתים כל כי כן, אינו האמת אבל
 בו שיש שק כמו אלא זה אין שהתענו,

 השק, את וכשמריקים הרבה, חורים
 שק, נקרא והגוף החורים. בו נשארו אעפ״ב

 קננ.). (שנפ שקך שרי שיננא התנא כמאמר
 אחר רואים, היו בעצמן, התבוננו ואם
 כל אצלם נשארו עריין התעניתים, כל

 בגופם. היינו בשקם, קשורים תאוותם
 בגופם, קשור נשאר בלבד תאוותם ולא
 אצלם שיש אביהם תאוות גם אם כי

 אביו נתקדש שלא מחמת ההולדה, משעת
 עדיין. בגופם קשור זה גם זיווג, בשעת
 חרדה זה, כל את רואים היו אילו ובודאי
 איך רואים היו כי עליהם, נופל היה גדולה

ושפילה. פחותה במדרגה עומדים הם

ף ו ג ה  נשנפ שם הסוגיא כלל שקך. שרי שיננא וכוי שק נקרא ו

׳שק׳ כעין והיותו הגוף של באפסיותו עוסקת ע״א) (קנב
 הגמרא: וז״ל עי״ש, והמיתה הזקנה בימי בעיקר הניכר דבר לנשמה,

 האי רנ ניאר שקיך. שרי שיננא, יהודה, לרנ שמואל ליה ייאמר
 שהיה מפמת ״שיננא׳ לר״י דקראו גאון
שקין. שיי (שם); ופירש״י שינים. גדול

 נויק״ר מצינו דומה ונאופן פיך. פתח

וז״ל: ושק, נוד הגוף שנקרא ג) (ו,
ת האדס משניעין  ומניאין נס״

 אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו
ד היה  גידים מלא הזה הנו

 מכולן ריק הוא ועכשיו ועצמות,
 שיש שק ׳כמו ד״ה ננפ״נ ועיין עי״ש.

נזה. הפל״פ דנרי הרנה׳, פורים נו

ת ו ו א  אצלם שיש אכיהם ת
ההולדה. פשעת

(פ׳ המצוות נשער האריז״ל וכדכמנ

 והייתם ׳והתקדשתם טעם זה ימרו):
 רז״ל והחמירו יא), (ויקרא קדושים׳

 כשעת עצמו האדם שיקדש מאוד
 שאם לפי ע״א), עא (נדה תשמיש

 עליון לגוש לגנו ימשיך עצמו יקדש
 להרגות יזכה ידו על אשר וקדוש,

 של שהנשמה ואע״פ ומצוות. מורה
 הנה האג, מנשמת מעולה הכן
כנזכר. אכיו לכוש אל צריכה היא
 האג יקדש לא שאס אלא עוד ולא

 לכנו ימשיך משמיש, כשעת עצמו
 כדמיון אליו ויהיה רע, אחר לכוש

ע״א). עו (נראשית, פדש נזהר ועיין להחטיאו. ממש הרע צר

ם תרג מ ה

מי יי  לרנ שמואל לו א
 השנון, תלמידי יהודה,

את התר

שהם צואיס בגדים בסינת בהלבוש נאסז אזי כראוי, ואמו אביו
תהליסאימי׳ יסמתני ובסנוא סוללתי בעוון ׳הן בבסינת מהקדושה, אותו מונעין רהנ״ל במאמר מרומז וזהו נא). ( מ א מ  התלמידי שבני י״ד) (
 ואימס אביהם נתקדשו שלא ע״י פגומה נשמתם הארץ עמי בני אבל וזכה, בהירה נשמה שהמשיכו מתמת וזכות בהירות נשמתם תכמים

נקיים. בבגדים עצמו את ולהלביש הצואים, הבגדים מעצמו שיפשיט עד גדולות יגיעות לסבול אתד כל וצריך כראוי.

חכמה מיליואי
ו ל לי א בע ה ה או ם וכוי ג שבי ענו הו ת ה ת וסיגפו ש ם א מ צ ם ובזה ע  ה

ם. קי  לנו האירו אשר זה משפמיס): (פ׳ תייס מיס מקור בספר ומובא צדי
 ותלמידיו נ״ע בעש״ט ישראל רבינו רשכב״ה הקדשים קודש אפינו רוח

 ובשבירת ותעניתיס בשיגופיס העבדות עיקר היה ימיו עד כי הקדושים,
 מאוד החולשה נתגברה ובעוה״ר מאוד, קשה דרך הוא אבל והרע, החומר
 כעת ובפרט גיהנם, תרתי לירש ויכול מאוד משוכן דרך הוא גס בעולם.

 שוה אינו אבל שגולה ליחידי דרך הוא גס והבן. הקליפות, בהתגברות
 קושי עליהם לקבל רצו שלא מחמת ח״ו בהרע נשתקעו והרבה נפש, לכל

 נחית משמיא וקדיש ועיר ישראל, כלל על השי״ת ריחם כן על העבודה.
 שבשמים, לאביהם ישראל ליבות להלהיב יצא, וללהב וקדושו, ישראל אור

 לכמה מתחלק ניצוץ וכל מפומיה, נפקו דאשא ובעורין דנורא וזיקוקין
 חיברו ולאלפים, למאות יצאו תלמידיו ותלמידי שתלמידיו עד טעמים,
 בעבודת מתוקים ודרכים שונים אופנים בכמה שיעור אין עד חיבוריס

 אשר ישראל, ממקור יהלכון קדוש ממקום וכולס ויראה, ובאהבה השי״ת
 האל, בעבודת להתגבר העבודה אל לגשת הרוצה הישראלי לאיש בקל

 יושף יעקב בתולדות ושס דבריו: בהמשך כתב ועוד נופל. הרע וממילא
 בשמחה. ולאחוז העצבות להשיר ׳העיקר וז״ל הברכה) האת (פ׳ בשופו
 והיה ישראל, בארץ כשהיה לו שחלם מה מהארידענקי] [מוהר״ן ושיפר

 עד וכו׳, לו הכמושים טעמים מחמת לארץ לחון לצאת יחזור אס נבוך
 ע״י רפואות הנותנים רופאים כמה שיש לו שיפר שאחד בחלוס שראה
משקה ע״י רפואה שנותן טוב, יותר (הבעש״מ) הרופא זה אך מר, משקה

 העצבות, גובר ושיגופיס תענית ע״י כי הנ״ל, ענין והוא מדבש. מתוק
 וכו׳, עולם חיי ומניחין כמעשיו, עושים שאינם עולם בני על חוב ומלמד

 עד ע״ב) (לג שבת בש״ש שנזכר מהמערה, שיצא ובנו דרשב״י וכמעשה
 מה מריס. מיס ע״י רפואה והוא וכו׳, למערתכם חזרו קול בת שיצא
 שרואה מגונה דבר בכל אף לב שייתן זה, בדרך זו רפואה כן שאין

 לעורר מדבש, מתוקה משקה ע״י והוא עצמו, לתועלת שהוא בחבירו,
 פרטיי, דבר בכל הוא שהשי״ת שיידע אדם, כל על בעולם רחמים
 ויבושם לו ויערב שיגוף שוס בלי מתוקה רפואה הוא אז כנ״ל, ויתנהג

 מגן מש׳ הביא ב׳ מאמר נפש בענין טוב דרש ובש׳ עכ״ל. ודפח״ח׳, לו,
 לארץ, לחוז גרשון ר׳ הקדוש לגישו הבעש״ט שכתב ׳ע״פ וז״ל אברהם

 שנמשל ושיגופיס תענית ע״י הנפש רפואות שמרפאיס צדיקים שיש
 גבוה׳. יותר זה ודרך ושתייה, אכילה ע״י שעבודתם צדיקים ויש למרור,

ו נ ע ת ח סיגפו ש ת ו ם א מ צ ם ובזה ע ם. ה קי  חרדיס בספר ומובא צדי
 קדישא חשידא האלקי המקובל שפרי בתוך מצאתי (פה״ה):

 הראשונים בדברי שתמצא מה כל (...) ז״ל, אשכנזי לוריא יצחק רבי הרב
 והפסקות, וחרוליס, שלג קשין, וייסורין שיגופיס עוון, על תוכחות

 אומנתו, שתורתו מי אבל בתורה, עמלו שאין למי אלא נזכרו לא עינויים,
 אך מלימודו, יתבטל ולא יחלש לא תקנתו, היא זאת ה׳, ויראת דעת ויודע

 ותתקשר קונו, לבין בינו ויתבודד אדס, מבני יתרחק השבוע מן אחד יוס
 רכות יתברך לאל וידבר הדין, ביום לפניו עומד כבר כאילו בו מחשבתו

אביו. אל והבן רבו אל העבד ידבר כאשר

ה ואני תפל

ה ש  ולא למענך ע
 למענך עשה למעננו,

 אליך, קךבנו והושיענו,
 חזקנו בעבוךתך, אמצנו

 בידינו אחז ביךאתך.
 מכל אותנו והוצא

 ומכל רעות התאוות
 הקשורים ךעות חמדות

פנו,  המךחיקים בגו
 עת. בכל ממך אותנו

 ידעת, לבד אתה כי
 הרחמנות גדל את

 נפשנו ועל עלינו שיש
חנו רו תנו, ו מו ש  ונ

 יךךה נשמתינו אשר
 מרומים, גבהי מרום
 שבשמים אביה מחיק

 העולם בזה ובאתה
 בגוף כזה, עכור בגוף

 לבן אוי כזה. מגשם
 אביו. שלחן מעל שגלה

 היתה הקדושה וכונתך
 שיהיה כדי לטובתנו,

 בעולם ובחיךה נסיון לנו
 נכוף למען הזה, השפל
 גשמיות ונכניע ונשבר
 לבנו, ותאוות גופנו
 אותך להכיר נזכה למען

 הזה השפל בעולם
 מקדשתך הרחוק ריקא,

ת לי כ ת ק. ב חו ר  ה
 אבינו נעשה מה אבל

 ןכלנו לא כי שבשמים
 הגדולה, טובתך לקבל

 נפשנו, על חסנו ולא
 להכניע נתגבךנו ולא

 בל צרפתנו תאוותינו.
 כלינו וכבר תמצא,

 ולריק, להבל שנינו
 גופנו תאוות ידי על

 בנו וצרורים הקשורים
 הזה, היום עד לעורנו

 מצפים אנו יום ובכל
 הנפש לגאלת ומחכים
 תוחלתנו ותהי באמת,
 ויום יום ובכל נכזבה.
 עלינו מתגבר יצרנו

 מי על לנו ואין ביותר,
 עליך אם כי להשען

 חמל שבשמים. אבינו
 רחם בחמלתך, עלינו
 חסד ברחמיך, עלינו

 כרחם עמנו, עשה חנם
 רחם בנים על אב

 עננו, אבינו עננו עלינו.
 עננו עננו, בוךאנו עננו

 את ועשה עננו, גואלנו
 נלך בחקותיך אשר
נשמר משפטיך ואת

י). (ליקו״ת

 מים (בארחבירו בקלון ולהתכבד ברבים חבירו פני ולהלבין מהם גדול שהוא להראות בכדי וליצנות, הרע בלשון פיו ולמלאות אדם בבני דופי ליתן תמיד מזה יבוא ממילא הכבוד, ורדיפת ההתנשאות שהם ותולדותיה, הגאוה מידת בליבו שגידל נזי

 יתברך להבורא אפשר ואי בגבול, הוא ישות בבתי׳ שישנו ההווה דבר כל כי גבול, לו יש אזי למאומה, עצמו בעיני עדיין נחשב שהאדם זמן כל שופטים). פ׳ חיים מים (באררעות מידות שאר אש נהרי נמשכין וממנה מהכל. למעלה תמיד לעלות רוצה גאוה הבעל מצורע). פ׳ חיים
 לירד, יכולה השפעה ואין וברכות, השפעות להשפיע תמיד ורוצה הוא חםד חפץ הקב״ה כי ולמה, צדיקים׳, של לתפלתן מתאווה יהקבייה השייי של תאוות! בראשית). פ׳ עיניים (מאורגבול בבתי׳ הוא וזה גבול, באין א״ם ב״ה שהוא מאחר בתוכו, קדושתו להשרות

 ומכניםם התפלות, קבלת בבתי׳ והיא תאווה, נקרא המלכות עג). (ליקו״מצדיקים׳ כולם ׳ועמך שנאמר צדיק, נקרא מישראל אחד כל כי להדיבור. המחשבה שמקשר באופן כשמתפלל מישראל, אחד כל ע״י נעשה הנ״ל והכלי אברכם׳. ׳ואני שנאמר ׳אני׳, הנקרא כלי ע״י רק
 (נתיבותהטוב שישפיע עד תפלתן מתאווה הוא ולכך להם, השי״ת ישפיע למה חפץ, אינו עצמו הוא כאשר תפלה, בלא כי להשפיע. שיכול עד צדיקים של לתפלתן מתאווה הוא ולכך עצמו, מצד הטוב להשפיע חפץ הוא השייית כב). כג, (פרד״רתאוותו אחד לכל ונותנת למעלה

ת יח)• העבודה נתיב עולם, י נ ע  מועיל והתענית מחלוקות, בכלל כן גם שזה השם, בעבודת שצריך מה לעשות או להתפלל יכול שאינו דהיינו ברוחניות, והן בגשמיות מחלוקות הן המחלוקות, מבטל תענית סד). תשובה המידות (ספרתענית אינו דעת בלא שהוא התענית ת
 הקדושים ניצוצות לברר בשביל בקדושה, לאכול אפשר אי ואז ולהעלותו, לבררו אפשר שאי עד החטאים, ע״י מאוד מאוד כבוש הטוב לפעמים כי חטאיו, על תשובה בשביל לתענית צריך האדם לפעמים ז). תענית (ליקו״עשלום ולעשות בהקב״ה הרצון לדבק הלב, להכניע לזה,
 כאילו בתורה העוםק כי הטוב, על המכסה החלב את ולשרוף להכניע יכול הוא התורה, של אש וע״י כאש׳, דברי ׳כה כמ״ש ׳אש׳, נקראת התורה כי להתענות, צריך אינו בתורה שעוסק שמי בספרים, ואיתא הטוב. על המכסה החלב שמכניע קרבן, במקום והתענית (...)בדבר, שיש

 בתענית, היושב טז.). (תעניתהרעה׳ מדרכם שבו כי מעשיהם את האלקים ׳וירא אלא תעניתם׳, ואת שקם את האלקים ׳וירא בהם נאמר שלא נינוה, באנשי מצינו שכן גורמים, טובים ומעשים תשובה אלא גורמים ותענית שק לא ה). ג, ודם חלב (ליקו״הכולם הקרבנות כל הקריב
 בו מתענה וכשאדם רוחני, יותר הוא יום שמידת לפי הוא ביום התענית סוד ב). תקעא, או״ח (שו״עשמיים במלאכת שממעט מפני בתענית, לישב רשאי אינו חכם תלמיד א). תקעא, או״ח (שו״עחוטא נקרא וחזק, בריא שאינו כגון לאו, ואם קדוש, נקרא התענית לםבול יכול אם

 חלבו ומקריב בתעניתו שיושב מי וסייגים). אזהרות הקדמה מישרים, (מגידרוחני מהגופני שעושה לפי גדול, עילוי הוא בלילה גם שמתענה ומי בדישו׳, שור תחםום ׳לא בםוד חלקה, לה לתת וראוי ושתייה, אכילה על ממונה והיא למלכות, רומז הלילה אבל לגמרי, רוחני אותו עושה
 מאכילה ניזון שאינו פי׳ בפנימיות, הוא התענית ד). התשובה, שער חכמה (ראשיתכפרה מזבח הנקרא והוא האש, באותו ודמו חלבו להקריב צריך שעה ובאותה האש, עליו וגובר איבריו מחלישין אדם של תעניתו מתוך יהודה, רבי דאמר באש, אלא לבן כולו להיות נצמק אינו ודמו,

 השי״ת לפני רצוי שיהיה התענית לעשות איך שכל להם אין הם כי הנכון, באופן יהיה שלא אע״פ בתמימות, תענית שעושים אנשים מקצת מקבל הקב״ה אפשר כוחו, לפי אלא האדם אל בא ואינו גדול, רחמן שהקב״ה לפי באמת ויקרא). זהר על (רמ״זהפנימית מן רק החיצונית,
מ). אמת דברי (יושרבחינם עצמו את ומתגאה פשע, על חטא הוסיף ובאמת חובו, פרע שכבר לו שידומה הנפש, מן ההכנעה נאבד שעי״ז הנפש, והפסד הוא, גדול כח התשת הזה בדור אשר הגוף, הפסד אופנים, בכמה הפםד בזה יש להתענות, ראוי שלא למי* מ). אמת דברי (יושר

שיה עצה ד). י, לקו״ט (קיצורהשי״ת של תאוותו מעכבים והם עליהם, להתפלל לצדיקים מלילך ואחרים עצמם שמונעים גאווה בעלי ישותו



תפליה ואני

א” נ  נפשי״ מלטה יי א
 ומכל התאוות מכל

 הלןשודים ךעות המרות
 התאוות הן עדין, בנופי

 שיש ךעות והמרות
 ״כי ההולךה, מצר בי

 ובחפ£א חוללתי בעון
 והן אמי׳/ .יחמתני
 רעות והמרות התאוות

 בעצמ/ עלי שמשכתי
 הייתי שלא מחמת
 להכניע ומתחזק מתנכר

 כל ולבטל ולשבר
 ומרות ךעות התאוות

 אותי תציל מכלם ךעות,
 מעתה הרבים ברחמיף

 ותזכני עולם. וער
 חכמה לי ותתן מעתה
 רקדשה ועצות ושכל

 מאתף, ונבוךה וכה
 למלט שאזכה באפן
 למשף שחת, מני נפשי

 את ולהרחיק עצמי את
 התאוות מכל עצמי
 ער ךעות המרות ומכל

 ולבטל לנרש שאזכה
 תאוות מיני כל ממני

 שיהיה ער ךעות, ומרות
 מכל ונקי וצח זף נופי
 מיני ומכל תאוות מיני

 ואזכה ךעות, מרות
 וטהור קרוש להיות
 לאיש כראוי באמת

י). (לקרתישךאלי

ר קו ה מ מ כ ל מוהר^^ן י המשפטים ואלה ליקוטי ח ח ע נ כ ו ^נ נ לנקיםוכ ק

/ (מב, בראשית מתוך בפסוקים כה עד דבריו את כעת מלביש רבינו שקיהם. מריקים הם ויהי פירוש וזד| - שלו !עקב ו!רא לה-לו): כד-כה, א
 ומטעם הקליפה. הוא שק משס לנו ושביו שמה רדו במצרים שבר יש פי שמעשי הנה ויאמר שתראו: למה לבניו יעקב ויאמר במצרים שבר יש כי

«י איייי א״ לא ף5יי ’ארי [אמ ממצייס: כר לאנר ע^רה ף5יו אסי וירדו• גמות: ולא ונחיה ?!יא^י’ 1? א
ז5 הרעכ היה כי הכאיס כמוף לשכר ישראל כני ויכאו אסון: איז על השליט הוא ויוסף כנען: אי בעוה״ז השק ועינוי צער הארץ עם לכל המשכיר הוא ה

קדושים דעת שנאו ני ת״ת '

תרר רוצים היו לא ואלי שקיהם, מליקימ ויהי )3מ (בראשית וז״פ ויכרם אחיו אח יוסף וירא ארצה: ש ה שיונא ל שקד-ת לופדעליוני

מלוי כל אהר כשקי, כפפו צרור איש והנה קשי״ אחס וילכר אליהם ויתנכר ם ̂יי’!” אי’ל ול ל ם ^ ג ^ / נ ״ ש ק ־ ם ו
ה): התעניתים, יארנרי כאחם מאץ אלהס ויאמר מ(י, ״ קו נ־ידים,־דד-דנד,״.0קשי שהם מועיס היו ולא לי

•שק׳, הם ב־ש בא־ת ׳נד■ ולעשות להתפלל שיכולים צדיקים )•ייליי*
ם ה י ל ע , ויאן ויכף מ ף ט , ה ן י י ד ן ןמ_5ין75 צרור ש א ^נה ע ן , , ^ ״ ,3 p j  J j  q ,(: , Jj במין דוה״ק נשעד כפנואד

ס ויקח אלהס א ם' מ א  צדיק. שהוא יטעה ולא וגופג בשקו ותאוותו, כספו וצרור שקשור ש«עון מ
תו א שר' א א יעקב ואציהב, המה כספיהם צרורות את ויראו ייאף ויצו לעיניהם: ד ו י ה ח כ ’כ ש ן 5ה ר־ציית השק(שעו אל לנוון ״

ו ״” תארת שהוא כספיהם, צרורות די לא היינו יללשיש ?י ?!!ילס ̂״ ני??לאי אנ ש מאוינין ״וםאים נ

̂יvיז ^ל״1 שיזי אל איש כספיהם n די ^ v ח ח ד־ילן־ ו ^ריי- אתהגלותופםליניואתהשק שהוא לככורה זכה יעקכ כי יעקכ. ו מהראוי, יותר העבד שהוא (תיקן׳ץ חכמה כחינת שהוא ראשית, ני ה הם, ואב המה גם אם כ עצמן,

ס' הס קי ה מיי הנ הסיו ץי כמ״ש ע״ב), קנא משפמיס זהי יד, נפלי לא המה גם אביהם, של התאוות איש ש
IH צררוש אש ויראו• בשקו כקפו צרור tl , ו א ל י י T^ ^ ו T T i ה ל פ ] ^ ם ה י ל ולתיקון השכינה לתיקון חה שכמה/ ׳לאשיש קיא) (תהליס ע

או: ;אכיהס המה כשפיהס ™ זה ׳ויעקכני כז) (בראשית כחינת ולמלוך: להשתרר רוצים היו לא ואזי ייר "/,י; 7,״
שאין הרי שק. ללבוש ראוי 'ושכמני/ אונקלוס ושרמם פעמים' אשי אביהם יעקב אלהם ויאמר

4%^“™ אביהם׳ יעקב להם ויאמר וז״פ, אענו אימוןש^ן יוקף שכלתם
י־ל־יייי״יי™״■״״■ השכל כי השכל. תוכחת על רמז זה וכר, איננו יוסף שכלתס, אותי כל?ה: היו עלי ןחו5מ כנ:מן ואת

™ השכל׳ בחינת הוא יעקס כי להתגדל. הרוצים נאוה הבעלי את מוכיח כספי. צרוי ופירש״י(שם): / ™ י צ ^ י ד פ י ל ל - ^ I ניצוד נשפוציאין הקליפה ׳

ט׳/ שקיהם מריקים הם ׳ויהי מ): (צא, בב״ר וכדאיתא שכול. קרוי אבודים שבניו מי כל שיכלמם. כיוסף. לשמעון מכרוהו או הרגוהו אחד, ה׳ כשיהיה ר״ל מוחין, ו

בד קליפין, שק מן נעשה אז מ^ןן שמא יהס.5א |7PDP ואביהם׳: ׳המה מהו וייראו׳, צרורותס ׳ויראו לומר לו דהיה (שם) כהונה המתנות ופירש אביהם. שששדן מלמד מגלהומוחין י אחרי פ׳ עמוקות (
מות). הכסף להם בא ומשם שמעון את שמכרו בהם תשד הכסף, את יעקב שכשראה היינמ ואביהם'. 'המה מדכשיב ודייק

שק.יריעהעבה(מצו״צירמית הנחלי יליקוט

ן עצומה והשגה גדול דבר בוודאי הוא הענין זה עצמו, בפני מיותדיס צקובץ ומוצא בשקו. כספו צרור איש והנה שקיהם מריקים הם ויחי קו רי ט הןא תשובה נו
ב׳כי ראפר ש׳ק ת׳ענית ואתד אתד לכל לגלות אדם שזכה קדמונים, מימים נשמע שלא מאד רבינו של שפירושו מהכללים, ידוע הנה תש״מ): (תשרי הנחל מבועי

 תשובה). יועץ, (פלאה׳ספד ועצוס גדול זה שדבר ואע״פ תייו, ימי לכל תעניתים הנהגת בפרוטרוט דהלא ויקשה, הכללים). מח״י י״א (כלל הפשוט פירוש עם מתאתד בפסוק

ה שבטי מי״ב מדבר הנ״ל פשוק ועליו הקליפה, הוא ישקי מעלתו קדושת עוצם שלפי עד יתרה, והשגה למעלה את״כ זכה מאד, קדושת בתי׳ הן שהן יעקב, בני י-

לבוא אין ׳כי ד) (אסתרנאמר התעניתיס אפילו להתענות, צריכים אנו אין שוב את״כ, שזכה ומדרגתו יתאתד ואיך אמר, במקום כמבואר נושמאות י״ב שהיא התפלה שלימות

שק׳ בלבוש המלך שער אל להב^ן יכול בקדקדו, מש לו שיש ומי קדושתו. במוקף לנו שגילה הנותנת, היא דאדרבה ונראה הפשוט. פירושו עם רבינו של פירושו כאן

שק). הצעטליך כשנתן והבן. עי״ז, גדולתו מעוצם נושף וטהרמם, קדושתם ועוצם גודל ע״י המפלה לשלימות הם זכו דוודאי (קהי,

לא דעתנו על העולה ז״ל, לרבינו הצעטל שקיבל זה לו ואמר הצעטל, י״ב כנגד י״ב הס כן שעל אביהם, יעקב מצד וטהרתס קדושתם על
תאוה ועכשיו בשנה, ימים הרבה להתענות לנו שתצוו שבורים היינו כי כך, היה לתיקוני הרומזים שהם ובנימין, שמעון יוסף בהם ונכללים התפלה, נושתאות

מי אלישע הלא השיב, בשנה. מאד מעטים ימים רק שאינם רואים אנו י״ב של עבודתם כל היה דייקא זה מתמת כן ועל בפנים. כאמור המפלה ת א מ א  שום נמצא אין ב

ושתיה אכילה כי כלל, תארה רפואה, לו יהיה הזה הקל שבדבר להאמין רצה ולא ו־טהר׳, ׳רחץ לנעמן ע״י בעולם, המפלה דרכי ולגלות להאיר אביהם, יעקב עם י-ה שבטי

הגוף, לקיום הכרח הוא וטהרתי/ בהם רתצתי הלוא דמשק, ונהרות ופרפר אמנה טוב ׳הלוא ואמר הסיפורי כל בענין ידוע והנה והשפלות. הקדושה ענין בעולם שיכניסו

וב° כפשוטם, היו שבוודאי י-ה, שבטי די״ב האבות מענין שבתורה מעשיות

ב1כ’׳ו! פעמים, שבע בירדן ורחץ לעבדיו שמע ואז וטהר׳. רחץ אליך אמר עליונות, השפעות ולהמשיך העולם את להאיר עשקו אלו שבמעשיהס אלא
בהם להתנהג שצריכים דברים לרפואמכס לומר דוקא שצריכין לכס נדמה אמס כן ויטהר׳. בשרו של זו שבמעשה רביז״ל לנו שמגלה וזה וכדו׳. הבארות תפירת מענין כידוע

והשכל ובטהרה. בקדושה יהיה לעשות, לכס מצום שאני קל שבדבר מאמינים אמס ואין כבדים, בעולם ולהמשיך להאיר ובניו יעקב ופעלו עשקו וכו״, שקיהם מריקים ׳ויהי

כנגד לעמוד יכול האדם של בהשתפכות מובא ועוד באמת. הנפש רפואת שלימה רפואה לכס ידיעות להמשיך עשקו כי היינו אלו, במעשים הרמוזים התפלה תיקוני

ת“אחר°תאן (הקדמה): הרקת במי׳ שהוא התעניתיס שע״י בעצמם יטעו לבל בעולם, אלו ותוכתות

 שעבר, מה ועבר הזה עולם מא^ל הייתי לא התבודדות, ע״י לזכות שיכולין מה עתה יודע שאני כמו והבן. בפנים כמבואר הכל וכו׳, איננו שיוסף אתרי למפלה זכו כבר השק

ל ח ונתבלבל שכלו ונפגם וסיגופים. במענימיס כך כל היקר גופי את ומפסיד בזה״ל: (תצא-תצב) בחיי״מ מובא התעניות הנהגת בענין התעניתים. כל א
מעט במעט אעפ״כ ונתמעט, (ב): הנחל בשעשועי ומובא השל!. הרקת שהוא התעניתים כל אחל ואמר מהמקוה, ז״ל רבינו יצא לעשור כשה בין מקש״ו בשנת

לעמוד ג״כ יכול הנשאר שכל שקיהס/ מריקים הס ׳ויהי כמו בגימטריא הכולל עם ׳מענית׳ בענייני שלומינו אנשי יתנהגו איך השמים מן הזאת בעת לו שנתגלה

(שיהר״ןנא). ותאוות! כספו וצרור שקשול מאנשי ואשד אשד כל צריך מענימיס כמה תייהס, ימי כל תעניתיס

לקיום מוכרח שהוא נזה ותאוותו. כשו-פו וצרור שקשור כתוב: זצ״ל קעניג רנ״צ טובים הימים ואתר יתענו. וממי ואיך ושנה, שנה בכל להתענות שלומינו

׳ לי” י’״” אביהם יעקב להם ויאמל (פתק) צעטל ואתד אתד לכל ומשר בייתוד, ואתד אתד כל אליו נכנסנו ^ רק י ש ^ מותרות מ
) יתענה. ממי . . (ליקו״התחםר׳ רשעים ׳בטן פנים. להמבואר יוסף עם השבטים ענין כל לקשר יש כג): בעת מורה, אומר שהוא קודם שבר״ה עלינו וציוה (.

ר״חא,ב). להתבטל צריכים שהיו בו׳ רות אשר ׳איש הצדיק בתי׳ הוא שיוסף והיינו שלנו התעניתיס עצמנו על נקבל אזי תורה, לומר עצמו מכין שהוא

התאווה התגברות עיקר ׳יוהף 5יעק צעק שע״ז תלומו), בפירוש להם שגילה אתר (בפרט אליו המענימיס קבלת יהיה מורה לומר הכנתו בשעת בר״ה ואז עלינו, שציוה

וכפי האור, ריבוי מחמת היא וזהו וכו״. כולנה היו ׳עלי לצדיק, הביטול בתי׳ לכס שאין היינו איננו׳, (...) כלל. יתענה לא ר״ה על יהיה שלא ומי כולה, השנה כל על הנ״ל

כלים צריך כן האור ריבוי ׳ותחי מצרים/ ארץ בכל מושל הוא ׳וכי יוסף על כשנתבשר את״כ הנאמר והנהגות יקרים דברים הס התעניתיס שאלו מדבריו מבינים והיינו

 וגדרים מצוות דהיינו יותר, כשהכירו עתה כי הצדיק, של הרות בתי׳ נממקן עמה כי יעקב׳, רות שנים. שמי בערך הדבר ונמשך לקבלם. שזכינו אשרי מאד, מאד עליונות
תר( טלן5ונמ הצדיק יוסף במלכות מי הלוא ואמר, כלל, להתענות שלא עלינו ציוה מלמברג כשבא את״כ ).1 נדריםג, ה יקו יו

ה חי׳5 אצלם אף ונעשה מתדש, ורגלין דידין פירקין בשית דנשיב הצדיק ומי כנ״ל, כלל להתענות לו אין הוא ר״ה, על אצלי להיות זוכה שאינו מ א ת השכל אוייבת ה

יתרו). פ (הציוני המאמל בסוף המבואר ענין וזהו ח׳). באות (לקמן המוב״פ וקבלו׳ שזוכה מאתר כלל, להתענות צריך אין בוודאי הוא ר״ה, על להיות שזוכה

ה ב,ןל׳ הוא פרעה כי רגלו׳, ואת ידו את איש ירים לא ׳ובלעדיך עה״כ מה כלל מרגישין אמס אין אמר, אמ״כ והבן. ר״ה, על אצלי להיות ו או ת הםיבה היא ה

ה^זל״ית^ מידיעת^ עשי^י^י'׳ יאל יאויי ׳לי ואמי כאלוה עצמו עשה כי הע״ז, בתי׳ אבימלך, שלא צוויתי ואמ״כ להתענות, אתכם צוויתי בממילה כי עמכם, שעושין
בבר׳ אותו 'עזמיעזגה ביטיל בתי׳ והיינו בקרבו׳, אלקיס רות אשר ׳איש הצדיק ליוסף אמר ועתה זה כי מגדולתו, מעט להבין לנו ראוי היה בזה כי כלומר, וכו׳. להתענות

המנח/סב). ביותר. הדברים מתקשרים ובזה בשורשו, והגאווה הע״ז ימים ואתד אתד לכל בשנה, ידועים ימים להתענות עלינו שציוה הענין

כח יחליש המצוות עייי*
 ובזיונה הנפש פחיחת היא תאווה ב). ד, ויקרא עה״ת (ש״ךהחטא בא ידה על הבהמית, נפש שהיא המתאוה הנפש (שם).קדוש נקרא העולם, מתאוות והנבדל הפרוש מד). יא, ויקרא בחיי (רבינוהאדם נברא שבשבילו השכל, כח ויתגבר התאוות
 מחלקי חלק כל כי להשי״ת, העולם להמשיך העולם, מחלקי חלק כנגד שמיוחד גופו מבשר חלק ובכל ואיבר איבר בכל בכח לו ויש העולמות, מכל שכלול האדם דמות צלם לקלקל שלא הגוף, בשר לשמור צריך גוף לה). ג, משלי (מלבי״ם

 נפשות וכמה כמה בו תלויין שאין ועורו, בשרו מחלקי חתיכה ושום וגיד איבר שום בו אין וכן באדם, שערה שום אין כי רגליו, ועד מראשו הגוף חלקי בשאר בזה וכיוצא וכו׳, בשערין ומינהון באודנין, תליין מינהון כי נפשות, כמה וכנגד גופו,
 התורה וביאורי דרושי ע״י רק הוא האדם גוף הארת עיקר כי בגופו. התורה ביאורי אמת להאיר שזוכה מה כפי להשי״ת, העולם כל להחזיר יכולין ועי״ז פנים, הדרת בחי׳ שהוא גופו, תבנית לקלקל אמור ב). ג, קעקע וכתובת קרחה (ליקו״הועולמות
 אל לקרבו ישרה, בדרך ולהדריכו אותו ולשפוט בו למשול והמדע, השכל בעלת האדמה, מן נוצר גוף שהוא באדם, נתונה הנשנזה ב). ג, קעקע וכתובת קרחה (ליקו״הואיבריו גופו בתוך התורה אותיות רבוא שישים כל מאירין ועי״ז בגופו, שמאיר

פי׳תאוותיו אחר ללכת הנבראים ושאר ועוף חיה בהמה כבשר בשר הוא והנה מדע, בעל שיצרהו בשר׳, הוא ׳בשגם ז״ל, הרמב״ן וכתב תאוותו. אחר אותו המושכת מטבע ולהרחיקו העליונים  מארבע כלולה עצמה האדנזה ג). ו, בראשית הרא״ש (
 של שהחומר לפי ממנו, חיות ומקבלין הצומח מן ניזונים ושניהם הבהמה, מן אדם ומזונות חיות זה ומטעם הצומח, מגוף גרוע הבהמה גוף וכן הבהמה, מגוף גרוע הוא האדם גוף בחינת וכל שבכולם. האחרון הוא ועפר עפר, מים, רוח, אש, יםודות,

היא שבאדם שהחיות מפני חיים׳, רוח נשמת באפיו ׳ויפת הצומח, מן ובהמה הבהמה, מן יותר מטמא האדם מת טומאת ולכך כולם, את מעלה האדם, נשמת בבחינת אבל ממנו. חיות מקבלים הם ע״כ שבצומת, מחומר יותר ושפל גרוע והבהמה האדם



ערכים
וכינויים

(המשך)
 רוח נפש מן ג״כ כלולה
 מכולם, נברא והאדם ונשמה,

 ארצה מוצב םולם והוא
 השמיימה, מגיע וראשו
 ועליון הברואים מכל תחתון

 הוא זוכה וכשהוא מכולם,
 ממלאכים למעלה מתעלה

ז). ב, בראשית יפות (פנים

 אפילו נברא, שכל ידוע
 גוף בחינת בו יש מלאך,

 פנימיות דהיינו ונשמה,
 הנשמה, הוא וחיותו שבו

 מתלבש שהחיות והלבוש
 גם שהוא אף גוף, נקרא בו
 מקום מכל וחיות, רוחני כן

 גוף נקרא שבו הפנימיות נגד
ב.). כתובות (הפלאת

 שאדם רואות עינינו
 עדן, לגן לעלות יכול אינו
 הגוף, מן יתפשט אשר עד

 נתהווה החטא שאחר להיות
 ועולם לעולמות, ירידה

 בלבושים נתגשם העשייה
 קודם כן שאין מה גשמיים,

 עשייה עולם היה החטא
 דיצירה, ראשונות ו׳ במקום

 היה האדם גוף גם כן אם
 המלאכים כדמיון םפיריי

 כן על היצירה, שבעולם
 בגוף להיות באפשרי היה

 (אגראהרוחניי עדן בגן ונפש

בראשית). דכלה,

 נתגשם אדם חטא עייי
 קודם שהיה מה האדם, גוף

 גם םפיריי רוחניי החטא
 הנה או״ד, ׳כתנות הגוף,
 בטור נתגשם החטא אחר

 אין ממילא עו״ר׳, ׳כתנות
 לחיצוניות כעת עלייה

 לפנימיות, רק העולמות
 קאי. כדקאי חיצוניות אבל

 יגיע כאשר בימינו ובמהרה
 הגופים גם ישובו הזמן,

 כזהר מזהירים להיות
 ה״, כבוד ׳ונגלה וזהו הרקיע,

 יששכר (בני הלבושים היינו

ד). ניסן חדש מאמרי

 בחינת כל דבר, של כללו
 נגד גוף נקרא שלמטה

 והכל ממנו, שלמעלה בחינת
שמו יתברך םוף האין אל גוף

גוף). (קה״י,

יוסף
 הצדיק, יוםף כשנולד וזהו

 את אלקים ׳אםף רחל אמרה
 הנקודה כשנתגלה כי חרפתי׳,

 אזי הקדושה, אהבה ששם
 ערלת היינו החרפות, נתבטל

 רעות אהבות היינו לב,
ח). לד, (ליקו״מ

 מהיםוד, היתה יוםף נשמת
 נשמתו והשלים זכה וכאשר

 שלא ההוא, הרב במעשה
 קודש, ברית אות טימא

 נעשה יצרו, על ונתגבר
ג). כב, (פרד״רלצדיק מרכבה

 שלם שהיה ביוםף מצינו
 ברית אלה, בריתות בשלוש

 ברית המעור, ברית עין,
 (לו:) בםוטה כדאיתא הלשון,

פסחים). (של״ה

 יוםף, בחי׳ הוא צדיק כל
 המקשר עולם יםוד שהוא

 והוא הקב״ה, אל הכנם״י
 (...) הכנם״י. אל המשפיע

 ועולם עולם שבכל ידוע וזה
 אי העליון, המקור עד

 מעולם לירד השפע אפשר
 יוםף, בחי׳ ע״י רק לעולם,
 על המשפיע בחי׳ שהוא
 שקיבל מה המלכות מידת

 בגימ׳ יוםף ולכן מהםפירות.
 השישה שהם הויו״ת, ו׳

 ומשפיע כולל שהוא קצוות,
 (מאור המלכות מידת על

רות). ושמש,

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קמד

ה כל א תג מ תו ה מ כ ת ח ק תל ס  מ
 (מניעוה נאוצ״ה ומונא ממנו.

 מסמלקס חנממו הממגאה ׳כל כא):
 ממנו שנסמלק היינו הימנו',
 ונומה האמיתית המורה מכמות
 אין כי האמת, מן הפוכות לשכרות

 על אס כי אמת למורת זוכה אדם
אמיתי. שפלות ידי

לכם ויש ולקלון, לחרפה

 קטן שכרכתי ני יש עוון שמא אמר,
 הימס. סדר ושיניתי גדול לפני

 זה 'ויעקנני מצעק, עשיו המתיל
 עשה מה אניו, לו אמר פעמים׳.

 לקת׳. נכורמי ׳את לו, אמר לך.
 שמא ומרד, מצר הייתי נכך אמר,

 לנכור עכשיו הדין, שורת על עכרתי
יהיה׳. כרוך ׳גס כרכתי,

מה. אב  החכמה דספירח דידוע כחכ
 כזהר וכדאיחא 'אג', כשה מכונה

איהו אכא, ע״ג): פא (קדושים,

ו מ  ןעקכ שמו קיא ה?י ויאמר כרכמף: ויקת כננרמה אחיך כא ויאמר לה-לס: (כז, ככראשיח כחיג וחכמני. ויעקכני אונקלום שתרגם כ
 קרא יאות ואמר, (שם): אונקלות ותרגם כרכה: לי אצלת הלא ויאמר כרכתי לקת עמה והנה לקת ככרתי את פעמןם זה דעקכני

 כמרמה. (שם): ופירש״י כרכא. לי שכקת הלא ואמר, כרכתי. קכיל כען והא נסיכ, ככירומי ית זמנין, מרמין דנן ומכמני יעקכ שמיה

עמיד שהוא סופו שס על יעקכ, שמו נקרא לכך שמא אמה; אמי ׳הכי כע) (כראשית כמו הוא, מימה לשון שמו. קיא הגי כמכמה.
יצמק. מרד למה מנמומא, לעקכני.

ויעקבני, כז) (כראשית אונקלום שתרגם כמו
בחכמה. אב כי אכיהב, וזה וחכמני.

להם, ואומר מוכיחם שהשכל והיינו
 המתגאה כל כי שכלתם, אותי

סו:). (פסחים ממנו מסתלקת חכמתו
המעוות. תיקון בחינת זה איננו, יוסף
 שהוא המעוות, תקנתם לא עדיין היינו

 המעוות תיקון כי מחמתו. להתבייש
ת שם על יוסף, בחינת הוא י ש א ר כ חרפתי. את אלקים אסף ל) (

 המהרש׳׳א כדכיאר התפילה, להעלות שיודע על כחכמה׳ ׳אכ מכונה שמשרע״ה ע״א), (יג כמגילה מצינו נוסף וכאופן לכולנו'. אסל אב 'הלא סכמה,

יח) (קהלת כמ״ש הצרות, מן עליהם להגין ישראל על להתפלל יודע בסכמה. אב (שם): מ ל וגו״. פשר יודע כהסכם ' ה כ א תג מ תו ה מ  חכ
 אס המתייהר, כל רב, אמר יהודה רב אמר ע״כ): (סו כפסחיס כדאיתא גאוה, ע״י הנגרס שכלתם׳ ׳אותי כחי׳ ׳שכול׳ מכונה הסתלקות מסתלקת.

 מר, דאמר מהלל, ממנו, מסתלקת תכמתו הוא תכס אס ממנו. מסתלקת נבואתו הוא נביא אס ממנו, מסתלקת תכמתו הוא תכס
 פחון לכתיב'חדלו מדבורה, ממנו, מסתלקת נבואתו הוא נביא אס ושכחתי. שמעתי זו הלכה להם, וקאמר בדברים, מקנטרן התחיל

 כמילוא״ח ממה ועי׳ וגו". שיר לברי עורי עורי דבורה עורי 'עורי וכתיב וגו", בישראל אס שקרנתי דבורה שקרנתי עד חדלו בישראל
לעצמה. ומתפארת שלפניה המנהיגים משפלת שהןתה יוהרא, דבורה. שקמתי עד ופירש״י(שם): קינמרן. הלל ואיך מה עלי וכו״ המתגאה ׳כל ד״ה

 כפיו. תפלתו ששגורה ׳נכיא׳, לשון שפתיים׳ ׳ניכ גכי זו כאות לעיל המוכא עם וקשר נבואתה. סילוק מחמת שנשתתקה דבורה. עורי עורי

ת. תיקון  הכתוכ כעין היא זו שלשון ומצינו יוסף. כחי׳ הצדיק ע״י נעשה ותיקונו האדם, של כגופו הקשורים לתאוות כינוי היינו ׳המעוות׳ המעוו
 מי משמת, לתקון יוכל לא נחייו, מעוום. (שם); ופירש״י להפונות: יוכל לא וחכןרון לתקן יוכל לא מעות טו); (א, נקהלת

ערג שמרת ט חז״ל ודרשו נשכת. יאכל שנת נ ה( ג חגי  מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין אין אומר, יותאי כן שמעון רני ע״א): נ
ם תלמיד זה ואיזה, ונתעוות, נתתילה מקולקל. מעוופ. ופירש״י(שם): התורה. מן הפורש תנ

ת אלקים אסף שם על ירסן!  ותשר רחמה: את ויפתח אלקיס אליה וישמע רחל אח אלקיס ויזנר -כד);3כ גנראשית(ל, 3כתי חרפתי. א
 נמקוש הכנינוה אפף. ופירש״י(שם): אחר: ן5 לי ה׳ ישף לאמר יושף שמו את ותקרא חרפתי: את אלקיס אשף ותארנר נן ותלד

 היתה יודעת אפי. נן לי ס׳ יוסף הרשע. עשיו של לחלקו שאעלה עלי אומרים והיו עקרה, שאני לחרפה, שהייתי פרפפי. תראה. שלא
 גתפללה לא לכך ממגי, יהא להעמיד עמיד שהוא שאותו רצון יהי אמרה, שנטיס, עשר שנים אלא להעמיד עמיד יעקנ שאין נגנואה

ן אלא נ ל'  יו״ד ׳אשף', תקראהו כן ואס חרפתי׳. אח אלקיס 'אשף שאמרה על יוסף. סמי אפ ופקרא הרשנ״ס(שם): נזה פירש ועוד אחר׳. ע
ו׳יושף׳. ׳אשף' אמירות, שני משמש זה שם הרי אחר', נן לי ה׳ 'יוסף שהתפללה שם על למה, יוסף של

חכמה מילואיהנחל ילקוט
ן ו ק תי ת ו עוו מ א ה  יז): ד, הבוקר השכמת (או״ח בליקו״ה וכתב יוסף. בחיי הו

 שמאסף חרפתי׳, את אלקים ׳אסף כחינת יוסף, נקרא כן ועל
 להשי״ת. ומקרכם כתשוכה מחזירם כי מישראל, וכוסות החרפות כל ומכטל

 עוסק שהצדיק היינו יוסף, נקרא זה שם שעל כן׳, לי ה׳ ׳יוסף כחינת וזה
 על מהשי״ת תמיד ומכקש פעם, ככל חדשות נפשות ולקרכ להוסיף תמיד

 שנקרא חדש תלמיד פעם ככל לו ה׳ שיוסף אחר׳, כן לי ה׳ ׳יוסף כחינת זה,
 מחפש והוא צמ), (סנהדרין ילדו׳ כאילו תורה תכירו כן המלמד ׳כל כי כן,

 כן ועל אחר׳. כן לי ה׳ ׳יוסף ככחינת חדשים ולקרכ להוסיף תמיד ומכקש
 כשכיל אותו שאהכ לו׳, הוא זקונים כן כי כניו מכל יוסף את אהכ ׳וישראל

הכל. לקרכ תחכולות ולעשות הכל על לרחם כזה חפץ הוא כי מאד, זה

 יו״ד צירוף יעקכ כי (השממות): עיניים במאור בזה ומובא וחכמני. ויעקבני
המדריגות. סוף כ׳עקכ׳, נחית יו״ד הוא שהשכל עקכ,

י ב כ ה. א מ חכ  אמר וז״ל: לזה, ביאור א) ב, (דרוש שבת של בסידורו ומובא ב
 אכנס כלומר חכמה׳, ואאלפך ׳החרש לג) (איוב לאיוכ כרכאל כן אליהוא

 והיינו ׳אלף׳ כשם המכונה העיוני משכל הכא החכמה פלאות ללמדך אתך
 השכל אל ה׳כית׳, כשם המכונה החכמה אקשר כי חכמה׳, ׳ואאלפך
 ׳חללה כי ותראה הדכרים, אמיתיות אלמדך ומשם ה׳אלף׳, כשם המכונה

 פעולת אשר חיים, העץ שפר כשס למעלה האמור כדכר וגו״. מרשע לאל
 השקר מן האמת הפרש ולדעת אמיתתן, כפי הדכרים לדעת הוא העיוני

המעשה. להשכל ומשכלת מלמדת היא כי ׳משכיל׳, כחי׳ נקראת והיא
 כיון זה ועל שלמעלה. ממה מושכל הוא כי ׳מושכל׳, נקרא המעשה והשכל

 שעושה משכיל איש לפעמים ימצא ולזה כנאמר. ׳משכיל׳ הנקרא העיוני השכל זה עם השתמש כי לדוד׳, משכיל ׳למנצח ואמר פעמים כמה המלך דוד
 נעלמים המושכלים דכרים עושה שניהם וע״י העיוני, השכל זה עם חכמתו ומקשר הדכר, על היטכ העיון אחר נכון וכיישוכ כהשכלה מעשיו כל

 עיוני השכל אחר לחפש השכל, כעיני היטכ עיון כלי לכד, חכמתם ככת ה׳ מעשה כל ועושין ונמהרים הנכהלים אדם כני כשאר כן לא אשר ונפלאים,
 אישים כן ועל יכואו. משמה הדכרים, כל ואמיתיות החכמה פלאי כל כי חיים, ארחות ישיגו לא והמה ומכוסה, נפלא שכל ממנו להשיג הלז,

 לקרותם נאה ולהם ומדע, חכמה כיותר לעשותם נפלאים דכריהם מאוד מה השכליים, שני כהתחכרות כהשכלה מעשיהם כל שעושים המשכילים,
המעשה. ושכל העיוני שכל הכ׳, וככחי׳ הא׳ ככחי׳ החכמה, כחי׳ ככ׳ מעשיהם עושים הם כי כלומר כחכמה׳, ׳אכ כשם ולכנותם

ה כל א תג מ תו ה מ כ ת ח ק תל סו הגמ׳ כאן מובאת ביאור ולתוספת ממנו. מס ס( תי  אם ידעו ולא ושכחו כשכת, להיות עשר ארכעה חל אחת פעם ע״א): מפס
 הככלי והלל מככל, שעלה יש אחד אדם להם, אמרו לאו. אס השכת את דוחה פשח אס שיודע אדם יש כלום אמרו, לאו. אס השכת את דוחה פשח

 דוחה אס פשח יודע, אתה כלום לו, ואמרו לו, וקראו שלחו לאו. אס השכת את דוחה פשח אס ויודע ואכטליון, שמעיה הדור גדולי שני ששימש שמו,
 כדכריס, מקנטרן התחיל כולו. היום כל פשח כהלכות ודורש יושכ והיה עליהם, נשיא ומינוהו כראש, הושיכוהו מיד (...) להם אמר לאו. ואס השכת את

 שכח רכי, לו, אמרו ואכטליון. שמעיה הדור גדולי שני שימשתס שלא ככס, שהיתה עצלות עליכם, נשיא ואהיה מככל שאעלה לכס גרס מי להם, אמר
 מי למחר, הס. נכיאיס כני הס, נכיאיס אין אס לישראל, להם הניחו אלא ושכחתי, שמעתי זו הלכה להם, אמר מהו. שכת, מערכ שכין הכיא ולא

 יעקב בעיון ופירש ואכטליון. שמעיה מפי מקוכלני כך ואמר, הלכה, ונזכר מעשה ראה קרניו. כין לו תחכ גדי, שפסחו מי כצמרו, לו תחכ טלה, שפסחו
ס העין שעל עקב(פסתי  הלל וכמו לעיל, שאמרו כמו שמיים לשם כוונתו וגס להתייהר, דרכו ואין חכם תלמיד הוא אפילו לומר, כא המתייהר. כל שס): י

ה כל ממנו. מסתלקת חכמתו הכי אפילו מאוד, עניו שהיה א תג מ תו ה מ כ ת ח ק תל  שכינה לזה: בביאור ע״א) לא המקנה(קידושין בספר ומובא ממנו. מס
 ׳אין חז״ל שאמרו כמו החכמה, מידת על ושורה קודש, עם ראשי על שכינתו שהשכין הקכ״ה, של ענוותנותו היא אדם של מראשו למעלה השורה

 אכל השכינה. מאימת ראש כפופי שראשיהם כמלאכים שמצינו כמו השכינה, מאימת ראשו לכפוף לאדם ראוי ולכך חכם׳. על אלא שורה השכינה
 כעולם לדור יכולין והוא אני אין אדם, של גאותו כמקום אחד כעולם לדור הקכ״ה של ענוותנותו למידת אפשר אי זקופה, כקומה הולך היה אס

 החכמה מידת שגס אלא עוד, ולא גוותניא׳. על ׳דמתגאה גאה׳, גאה ׳כי התרגום שפירוש וזהו ממנו, ענוה מידת שהוא שכינתו ומסתלק אחד׳,
ממנו׳. מסתלקת חכמתו הוא חכם אס המתגאה, ׳כל חז״ל שאמרו כמו ממנו, מסתלק כה שורה שהענוה

ה צ ה ע שי תו  היו בעצמם התבוננו אם בי כן, אינו האמת אבל צדיקים. הם ובזה עצמם וסגפו שהתענו על להתפלל, יבולים הם שגם חושבים הם גאווה הבעלי אלו # ו
 קשור הזיווג בשעת אביו נתקדש שלא מחמת ההולדה משעת אביהם תאוות זוהמת וגם בגופם, קשודים תאוותם בל אצלם נשאדו עדיין בהן וביוצא התעניתים בל שאחד דואים
 שהוא יטעה ולא זה בל אדם בל יחשוב ובן פדיונות. ולעשות להתפלל שיבולים צדיקים שהם טועים היו ולא גדולה חדדה עליהם ייפול בוודאי זה על ובשמסתבלים עדיין. בגופם

צורבדאוי התפלה ולהעלות להתפלל יודעים הם דק בי האמת, לצדיקי התפילות בל ולהשיב להביא וישתדל צדיק, קי ה). י, ליקו״ט (

ה ואני תפל

י בנ ז  לתקן שאוכל ו
 מיני כל את בח.יי

ם לי קו ם קל מי פג  ו
 הנה, עד שפגמתי

 הזה. היום עד מנעורי
 להעביר ברחמיף ואזכה
 כל את מנפשי ולבטל

 ובזיונות חרפות מיני
 על בנפשי שהטלתי

 ועוונותי חטאי ידי
 אתה המרבים. ופשעי
 ובשתי חךפתי ךדעת

 צררי. כל נגדך ובלמתי
 לבי שבךה ״חרפה

 לנוד ואקוה ואנושה,
 ולא ולמנחמים ואין,

 חךפתי העבר מצאתי,
 משפטיך כי ןגךתי אשר

 נפשי נא תיקר טובים״.
 רחמיך יגוללו בעיניך,

 ״הוציאה מדותיך. על
 להודות נפשי ממסגר

 ״מה כי שמך״. את
 אל ברךתי בדמי בצע

 עפר, היוךך שחת,
 קומה אמתך. העיד

 מכל נפשי״, חלצה יי
 ובזיונות, חרפות מיני
ת מיני מכל אוו  ת

 מיני מכל ךעות, ומדות
 וסלח וקלקולים, פגמים
 מה כל על לי ומחל

 ואשף הנה, עד שפגמתי
 ותשליך חךפתי את

 חטאתי, כל ןם במצולות
 יזכרו לא אשר במקום

 .יעלו ולא יפקדו ולא
 לי ועזר לעולם. לב על

 ולטהר לנקות מעתה
 מיני מכל וגופי נפשי

 ךעות, ומדות תאוות
 מעתה שאזכה בא־פן

 וטהור קדוש להיות
הטוב כךצ(נך באמת

י). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 תלמיד אביי, אמר י
 אותו שאוהבים תכס

 משוס לא זה עירו, בני
ה שהוא  יותר, מעול

 אינו שהוא משוס אלא
 שמיס. בענייני מוכיתס

 מתתילה רבא, אמר
 בני שאותם תושב הייתי

ם כולם מתוזא  אוהבי
 שנתמניתי ולאתר אותי,
 אזי עליהם, דיין להיות

 תלקס בלבי, אמרתי
ם אי תי שונ  (אלו או

 ותלקס בדי!) חייבים שיצאו
 שיצאו (אלו אותי אוהבים

אתר בדין). זכאים מ  ו
 שמתוייב שמי שראיתי

 למתרת אזי בדין כעת
 זכאי לצאת יכול הוא

 בלבי, אמרתי אזי בדין,
 אזי אותי, אוהבים אס

 ואס אוהביי, נעשו כולם
 כולם אזי אותי, שונאים

שונאיי. נעשו

 אילן לו היה ינאי רבי ^
 הרבים. לרשות הנוטה

 שהיה אתד אדס היה
 הנוטה אילן כן גס לו

ם. לרשות  באו הרבי
 והיו הרבים רשות בני

 מלקיים בעדו מעכבים
 זה. באופן אילנו את

 האיש אותו בא ואזי
 שידון ינאי רבי לפני

 רבי לו ואמר בדינו,
אי,  ובא כעת לך ינ

 רבי שלת בלילה למתר.
 את לקצוץ שליח ינאי
 למתרת שלו. האילן אותו

 האיש, אותו לפניו בא
 לך ינאי, רבי לו אמר
 שלך. האילן את קצוץ
 האיש, אותו לו אמר
 יש גס לכבודו הרי
 רבי לו אמר כזה. אילן
 שלי אס וראה, לך ינאי,

 שלך, את קצוץ קצוץ,
 קצוץ, אינו שלי ואס
 את גס תקצוץ אל אזי

 הגמרא, ושואלת שלך.
 ינאי כשרבי מתתילה

 אילנו את קצצץ לא
 ולבסוף תשב הוא מה

 אילנו את קצץ כשהוא
 ומשיבה, תשב. הוא מה

 סבור היה שמתתילה
 להס שנות ינאי רבי
 שהס הרבים רשות לבני

 אך אילנו, בצל יושבים
 שהס ראה שהוא מאתר

 אילנו על מותיס היו
 שהיה האיש אותו של

 הוא אזי אילנו, כעין
 אילנו. את לקצץ שלת

 כן אס הגמרא, ושואלת
 לאותו ינאי רבי שיאמר
 שלך את קצוץ לך האיש,
 את גס אקצוץ כך ואחר
 הגמרא, ומשיבה שלי.

 משוס כן עשה שהוא
 שאמר, לקיש ריש דברי
 ׳התקוששו בפסוק נאמר

 שקודם היינו וקושו',
 עצמך את ותתקן תוכיח
 להוכיח תוכל כך ואחר

האחרים. את גס ולתקן

ר קו ה מ מ כ קמה נוכע נחל מוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטיח
ן ו ע מ ש א ו כי שנואה כי הי שמע כי כחיי הו  נוספה דרגה אנ

 דורש רנינו אופה שמעון, גחי׳ היא אמיפי לצדיק הנדרשה
שיה(כס, מלשה״כ  אח ויפחח לאה אנואה כי ה׳ חרא לא-לג): מרא
 כי ראונן שמו וחיןרא כן וחלד לאה ומהר ערןרה: ורחל רחמה
 עמה כי כעגיי ה׳ ראה כי אמרה

 כן ופלד עוד ומהר אישי: .יאהנני
 אנכי שנואה ?י ה' שמע כי ומאמר

ם לי וימן  שמו ואשיא זה אח נ
 רגינו הפשט ע״ד גזה וניאר שמעון:

 שישנא ח״ו לאה• שנואה גי גפיי(שם):
 עליה יאמר אכל לאה, אמ יעקכ

 אהוכה שהימה רחל כערך ׳שנואה׳
 ה׳ שמע ׳כי ד״ה נמילוא״ה ועי׳ כיומר.

נזה. הפנפומא דנרי וגו"

 ליה דמרחמי מרבנן צורכא ד|אי
א. כני  נכפונוה כדאיפא מת

 צורכא האי אכיי, יאמר ע״ג): (קה
 לאו ממא, כני ליה דמרחמין מרכנן
 דלא משוס אלא טפי, דמעלי משוס
 רכא, אמר דשמיא. כמילי להו מוכח
 מחוזא כני הני אמינא, סוס מריש
 לי סנו מינייהו אמינא, דיינא, דהואי כיוון לי, רחמו כולהו

 זכי קא האידנא ליה דמיחייכ דמאן דחזאי כיוון לי. רחמו ומינייהו
 שנו כולהו מסנו, אי לי, רחמו כולהו מרחס, אס אמינא, למחר,

 אוהכיס מקצחס מינייהו. רכא. של עירו משתא. גני ופירש״י(שם): לי.
 אוהכיי. כולס נעשו אוהכיס, אס מרסס. אם שזיכימי. אוחס אומי,

ק״ר(י, מצינו וכך שנוא. הוא שהמוכיח נמצא  עזריה ר׳ נ): נוי
 אמר כישעיה, קריא פחר סימון כר יהודה רכי כשס

הקכ״ה של קולו ושמעמי חלמודי, ככיח היימי מטייל ישעיה,

 לך שאין ידי על היינו, איננו, ושמעון
 ושמעון, שמעון. בחינות לך אין יוסף, בחינת

 שנואה כי ה׳ שמע כי כס) (שס בחינת הוא
 שלא מחמת כי שנוא. אינך אתה כי אנכי.
 להוכיח יכול אינך בוודאי עצמך, את תקנת

 תחלה עצמך קשוט לך יאמדו כי אחדים,
 שנוא, הוא המוכיח כי שנוא. אינך וע״כ כו׳,
 צודבא האי קה:) (כפונופ חז״ל שאמדו כמו

 משום לאו מתא, בני ליה דמדחמי מדבנן,
 לתו מוכח דלא משום אלא טפי, דמעלי
 שנוא. הוא שהמוכיח נמצא דשמיא. במילי
 גדלות. על מודה זה תקחו, בנימין ואת

ימין, בן א״י שם על בנימין דש״י פידש כי

ת מ ח ת שלא מ קנ ת ת  לומר רוצה ו): בפל״ח(י, וביאר עצמו. א
 אל מהיפך הדבר מהפכי! שהם להם מודיע שהשכל

 אדם שבני שרואים מסמת גאוותם עיקר רוב ע״פ כי ממש, היפך
 שלא מחמת הוא זה ובאמת אותם, ואוהבים אחריהם כרוכים

 אינם כן ועל המעוות עדיין תקנו
 הם זה ומחמת להוכיח, יכולים

 הם כי נמצא אדם. לבני אהובים
 כי וקלונם, בחרפתם מתגאים
 אותו תקנו שלא זמן כל המעוות

ולקלון. לחרפה הוא
ן מי הו בני ק  על מורה זה ת

 בנח׳׳נ לקמן עי׳ גדלות.
 העבודת בחינת המן ׳כי ד״ה ח׳), (אות

 יש שייכות מה הפל״ח מבאר שם אלילים׳
והגדלות. הגאווה עם וא״י לבנימין

ן י מ י נ  הארץ ובזמרת י.”א שם על ב
בחי׳ (א״י) היא כתב: 0

 הבעלי היפוך דקדושה, הגאוה
 כי אבימלך, בחי׳ דשמ״א גאוה

בחי׳ הארצות, מכל גבוה א״י
 התפלה כי וכו״, מושל ׳צדיק

 הגאוה חרב בחי׳ גאוותן׳, חרב ׳ואשר בחי׳ כידוע, חרב נקראת
 בחי׳ שהיא דשמ״א הגאוה היפוך ימין, בחי׳ שהוא דקדושה

 מסתלקת חכמתו המתגאה ׳כל כי לשמאלו׳, כסיל ׳לב בחי׳ שמאל
 ׳במקום בחי׳ ענוה, עם כלולה דקדושה הגאוה אבל ממנו׳,
 בחי׳ חכמה מוסיף ועי״ז ענותנותו׳, מוצא אתה שם גדולתו

 כן ועל מ). ד, (ליקו״מ במ״א כמבואר תמצא׳ מאין ׳והחכמה
 שפירש״י כמו ימין, בחי׳ שהיא א״י בחי׳ היא דקדושה הגאוה

לימינו׳. חכם ׳לב בחי׳ ימין׳, בן א״י, שם על ׳בנימין,
 מיכה, את שלחתי .0 (ישעיה לנו׳ ילך ומי אשלח מי ׳את אומרת

 או לשון כבד (פירושו פסילוס אותו קורי! והיו עמוס, את שלחתי הלחי׳. על יכו ׳בשבט ד) (מיכה דכתיב הוא הדא בלחי, אותו מכין והיו

 (ישעיה שלחני׳ הנני ואמר, לנו, ילך ומי אשלח מי ׳את מעתה, בלשונו. עמוס שהיה עמוס, שמו נקרא למה פנחס, רבי דאמר מגמגם),
 לאו, ואס בשליחותי, הולך את מבני, וללקות להתבזות עליך מקבל אתה אס הס, סרבנים טרחני! בני ישעיה, הקב״ה, ליה אמר שם).
ש בשליחותי. הולך אתה אין ר י  כברת עוד וןהי אל מבית ויקעו מז-יח): בבראשית(לה, כתיב ימין. גן י”א שם על גגימין רשייי פ

לדת לה ותאמר בלדתה בהקשתה וןהי בלדתה: ותקש רחל ותלד אפרתה לבוא הארץ  נפשה בצאת וןהי בן: לך זה גס כי תיראי אל הר̂נ
 בארץ נולד לבדו שהוא לפי בעיני, נראה מימין. צערי. בן אוני. ק ופירש״י(שם): ברמין: לו קרא ואביו אוני בן קמו ותקרא מתה כי

 ורצתה אוני׳ ׳בן קראתו אמו כי בעיני והנכון הרמב״ן(שם): בזה פירש ועוד בראתם׳. אתה וימין ׳צפון פט) (תהליםלשון ימין, בן מימין. כנען.
 אונים׳ ׳ולאין מט), (להלןאוני׳ ׳ראשית מלשון כוחי, אוני מן עשה ואביו כו), (דבריםבאוני׳ אכלתי ׳לא ט), (הושעאונים׳ מ׳לחס אבלי, בן לומר

לימינו׳. חכם ׳לב י) (קהלתשכתוב כעני! וההצלחה, הגבורה בו הימין כי החוזק, בן או הכת בן בנימין, אותו קרא ולכן מ), (ישעיה

ה מיליואי מ כ ח

 היתה לא לאה ד): (ויצא, בתנחומא ואיתא אנכי. שנואה כי הי שמע כי
 בפרשת יושבת לאה והיתה ליעקב. ורתל לעשיו, אלא להינשא ראויה

 שופך רע איש לה, אומרים והיו מעשיו, מה עשיו על ושואלת דרכים
 כל רשע, שער׳, כאדרת כולו ׳אדמוני ושבים, עוברים מקפת דמים,

 ורשל אני ואומרת, בוכה היתה כך, שומעת שהיתה כיוון עשה. ה׳ תועבות
 הרשע. לעשיו ואני הצדיק ליעקב תינשא רתל יצאנו, אתד מבטן אשותי
 כט) (בראשית כתיב לפיכך רכות, עיניה שנעשו עד ומתענה בוכה והיתה
 בפניה. עשיו מעקה שנואין לאה׳, שנואה כי ה׳ ׳וירא רכות׳. לאה ׳ועיני

 ומתגאה. שמש ליבה היה ליעקב, תינשא שהיא שומעת שהיתה רשל אבל
 ומתענה בוכה שהיתה אותה הקב״ה, אמר ליעקב, שתיהן ש?שאו• כיוון

 צדיק, אותו מן תתרשק שלא בדין לפני, ומתפללת עשיו מעשי ו^נאה
 לאה׳. שנואה כי ה׳ ׳וירא (שם) נאמר לכך תתילה, בנים לה נותן הריני

 כי ה׳ וירא וישב): (פ׳ אלימלך בנועם ומובא אנכי. שנואה כי הי שמע כי
 י״ב מהן שיצא ידעו האימהות דהנה הוא, הענין כו׳. לאה שמאה

 צדיקים אנשים יהיו מהם כולו, העולם כל ויתיישד ישתכלל שמהם שבטים
 בנים ארבעה שם בקוראה לאה רמזה ועליהם מדריגות, בארבעה עליונים

 המה, הלא ישראל. עם בין יהיו אשר צדיקים מדרגות לד׳ רמז שלה,
 הוא, ברוך למקום בן שהוא רמז בן׳, ׳ראו לשון ׳ראובן׳ שמו קראה האתד
 בתדוה הוא ברוך המקום את ומשמת מאהבה ה׳ את העובד הצדיק והיינו

 של רצונו שעושים בזמן ׳כאן תז״ל שאמרו וזה ׳בן׳. בשם נקרא ושמתה
 המקום את שמשמתים רצונו׳, ׳עושים כוונתם למקום׳, בנים נקראים מקום

 אזי ׳בן׳, שנקרא כזה צדיק שהוא ואחר בנים׳. ׳נקראים הטובים, במעשיהם
 אותו, ושונאים בו שמתקנאים עליו אדם קנאת שעולה יתירה, למדריגה בא

 לאו מתא, בני ליה דרחמי מרבנן צורבא ׳האי חז״ל בדברי שמצינו כמו
 המשמעות, ונמצא דשמיא׳, במילי להו מוכח דלא משום אלא דמעלי משום
 שומע השי״ת הזה והצדיק אותו. שונאים דשמיא במילי להן דמוכח בשביל

 וזה הנרדף׳. את יבקש ׳ואלקים ג) (קהלת הכתוב שאמר כמו תפילותיו, כל
פירוש, אנוכי׳, שנואה כי ה׳ שמע ׳כי ׳שמעון׳, שמו בקוראה לאה רמזה

 והשם כנ״ל. גמור צדיק והוא שנוא שהוא מחמת תפילותיו, כל ה׳ שמע
 שיבוא גדולה, למדריגה יבוא זה שאחר רמז ׳לוי׳, שמו קראה השלישי

 לשון שהיא פעמים כמה מזה כתבנו כאשר ׳לוי׳, רמז וזה גדול, לדביקות
 שהוא רמז הודאה, לשון ׳יהודה׳, שמו קראה הרביעי והבן ודביקות. לויה

ומתוקן נשלם ובזה ותשבחות. בשירות הוא ברוך להשי״ת ומשבח מודה
יהודה, דבשם דלי״ת אות יהודה. שבשם אותיות ד׳ הוא, ברוך הוי״ה השם
 מעלה הוא הקדוש השם שע״י כידוע, דלי״ת נקראה הקדושה לשכינה רמז

והבן. כידוע, לדוד רמז וגם השכינה, את
ט ו ש  ליה הוה ינאי ^רבי ע״א): (ס בפרא בבבא כדאיתא תחלה. עצמך ק

אילן נמי ליה דהוה גברא ההוא הוה הרבים. לרשות הנוטה אילן
אתא עילוויה. מעכבי קא הוו הרבים רשות בני אתו הרבים. לרשות הנוטה
 קצייה שדר בליליא למחר. ותא האידנא זיל ליה, אמר ינאי, דרבי לקמיה

מר הא ליה, אמר קוץ. זיל ליה, אמר לקמיה, אתא למחר דידיה. לההוא
קוץ לא אי דידך, קוץ דידי, קוץ אי חזי, זיל ליה, אמר ליה. אית נמי

שבר מעיקרא שבר. מאי ולבסוף שבר מאי מעיקרא את. תקוץ לא דידי,
שדר מעכבי, דקא דחזא כיון בטו-ליה, דיתבי הרבים רשות לבני להו ניחא

 לקיש דריש משום דידי. אקוץ והדר דידך קוץ זיל ליה, ולימא קצייה.
 ופירש אחרים. קשוט כך ואחר עצמך קשוט וקושו•׳, ׳התקוששו דאמר,
 זיל ורוכבו. לגמל מזיקין קנופיו רה״ר. בגי עילויה מעכבי הוו (שם): הרשב״ס

שלי אם דידי. pp אי כדלקמן. תחילה עצמו לקשוט רוצה שהיה האידנא.
ולימא שלו. על שותקין כבודו שבשביל הבין דמעכבי. דסזא כיון כבר. קצוץ
 קש השר הסקוששו. כו׳. האידנא זיל ליה אמר ואמאי כי. pp זיל ליה

עצמך. קשוט כלומר קש׳, ׳לקושש כמו תחילה, עיניך מבין
פ׳ באור ומובא מתא. בני ליה דמרחמי מרבנן צורבא האי ר( קרח): המאי

רוח הימנו נוחה הבריות שרוח ׳כל יג) ג, (אבות במשנה איתא
 בכל השוה כלל היא זה וכי לתמוה, יש ולכאורה הימנו׳. נוחה המקום

 אפילו לו אין זה כל ועם הימנו, נוחה הבריות שרוח אדם לך יש אדם.
מצינו מזה, וגדולה הוא. ברוך למקום רוח נחת שיגרום טובה אחת מידה

ערכים
וכינויים

שמעון
 והמתקתו תיקונו עיקר

 ע״י הוא שמעון, בחי׳ של
 כח, הבעל של התפלה
 של לתוכחה זוכין שעי״ז
 טוב ריח ונתן שהוסיף משה,

 (ליקו״התוכחתו ע״י בישראל

טו). ג, ערלה

 כי שמיעה, מלשון שמעון
 שבשם, הוי״ו מכוח השמיעה

 (רבינו קצוות שישה שהיא

לב). כט, בראשית בחיי

 הדין מידת כנגד ושמעון
 הכלולין קצוותיה ושישה

בה(שם).

 בגבורה תלויה שמיעה
 הוא שמעון וכן הבינה, מצד

 שמיעה, לשון והוא בגבורה
 ׳הלב כד״א בבינה, וכן

כא). כג, (פרד״רשומע׳

 מתפלל שהוא צדיק יש
 והשי״ת צורכו כל תמיד
 וזה תפילותיו, כל שומע
 ע״ד שמעון, בשם נקרא

 ה״ שמע ׳כי לאה שאמרה
ויחי). פ׳ אלימלך (נועם

 ןו״ן,7 עז״ם צירוף שמעון
 שעשה זרה מחשבה היינו

 טוב, לא צירוף תחילה
 לכונן אלוה עזר לזה צריך

 איך לדעת מחשבותיו,
 הגשמיות צורה להפשיט
 רוחניות צורה ולהלביש
 המאיר (אורקדושים צירופים

מקץ). פ׳

בנימין
 בחי׳ ימין, בן בנימין נקרא
 בחי׳ שהם אמיתיות, עצות

 עצות היפך לימינו, חכם ׳לב
 כםיל ׳לב בחי׳ שהם נבערות,

 באב ט׳ (ליקו״ה לשמאלו׳

).1 ד, ותעניות

 ונעשה הצדיק בנימין זכה
 שנאמר להקב״ה, אושפיזכן

נד.). (זבחיםשכן׳ כתפיו ׳ובין

 (רבינוהרחמים הוא בנימין

כג). ל, בראשית בחיי

 שהוא בנימין, נקרא הצדיק
 חםדים שמביא ימין, בן

 אהרן (תולדות לעולם ורחמים

ויחי). פ׳

 בנימין של שם שעיקר
 בא״י, שנולד מפני רק הוא
 ומה ׳ימין׳, יעקב קראו לכך

 לרמז היינו ׳בן׳, לו שקרא
 בגבולו, שרתה ששכינה

 הוי״ה הוא שהשכינה כידוע
 דברים יפות (פניםב״ן במםפר

יב). לג,

 הוי״ה םוד הוא בנימין
 רוחא ׳ההוא םוד דב״ן,

 (קה״י, בעלה׳ בה דשביק

בנימין).

 נצח מבחי׳ הוא בנימין
אליהו). (קה״י,



ערכים
וכינויים

ישראל ארץ
 היא באמת ישראל ארץ

 לגמרי ומופרשת מובדלת
 ענייניה בכל ארצות משאר

 אעפ״ב אך (...) ובחינותיה,
 עיני מראה לפי בגשמיות

 שום רואים אין האדם,
 לשאר ישראל ארז בין שינוי

 שזוכה מי אם כי ארצות,
 יכול בקדושתה, להאמין
 (ליקו״מההפרש קצת להבחין

קטז). ח״ב

 ישראל ארז קדושת עייי*
 האמת מרבי לידע זוכין

 האמת ונתגלה שבדור,
 להשי״ת, חוזרין והכל בעולם,
 לעבדו העולם, אומות אפילו
ח). א״י (ליקו״עאחד שכם

 ישראל, ארז היא גדולה
 ועל החיים על מכפרת שהיא

א). זוטא (רותהמתים

 היא ישראל, ארז מעלת
 םובלת ואינה ה׳ נחלת מכלל
 בראשית (רמב״ן תועבות אנשי

ה). יט,

 המלכות, היא ישראל ארץ
 משכן שאווירה מפני

ו). ג, לאברהם (חסדלשכינה

 אלקיך ה׳ אשר ארז היא
 והשגחתו תמיד, אותה דורש

 היושבים במעשי תלויה
 ישראל שהיו זמן וכל בה.

 מבורכת היתה בה, יושבים
 עה״ת (ט״ז ישראל בשביל

לט). כז, בראשית

 כי טהורה, ישראל ארץ
 היא טמאה, העמים ארז

 ואין אוירה, ואפילו ועפרה
 טהור שייקרא מקום לך

 (אוה״ח הקדושה ארז זולת

ב). ו, ויקרא

 באמצעותה ישראל, ארץ
 ומצוות התורה קיום ישיגו

 דברים (אוה״ח טובים ומעשים

ה). כו,

 מפני ישראל, ארז נקראת
 הוא שבה הארציות שגם

 ומפני םיגים, מכל מזוכך
 יםייע וזה מחכים, אוירה זה

ת להם ת להעלו  העולמו
עקב). פ׳ ושמש (מאור

 יכול בא״י הצדיק בהיות
 ארז כי העולם, כל על להגן

 כח הנותן הלב כמו ישראל
 מה האיברים, לכל וחיות
 אינו בחו״ל צדיק כן שאין
 אנשי על רק להגן, יכול

א״י). מקומו(קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע קמו

היינו ח(י, וניאר כולנה. היו עלי וכוי השכל דסיים ו פל״ ז); נ

 וכן ותיקונו, השכל טוגת גוודאי הוא המעוות תיקון ני
 שמיס ניראת עמהס לדנר ועושקין אדס לגני שמוכיתין מה

רי כמוכן ושלימותו, השכל תיקון ג״כ הוא דנ  ככמה רז״ל נ
מות,  זכו שלא די לא והס מקו

א רק לזה, אח גס מוסיפין אדרנ  (זנסיס הארצות מכל גבוה הוא ישראל ו

הבהינות כל לכם שאין די לא והיינו נל:). נהשרל פוגמי! ועי״ז להתגאות,
 שאתם תקחו, בנימין ואת זה כל עם הללו, י־’י

 היו עלי אותם, המוכיה השכל דסיים והיינו גדלות. לעצמיכם לוקחים
ממנו: מסתלקת חכמתו המתגאה כל כי עלי, נופל הכל כי פולנה,

כמו זרה, העבודה שהיא הגאוה, לבעל היעוצה וד!עצד! ה
ד:)^ סוטה ז׳׳ל רכותינו שדרשו (כמו לב גבה כל ה׳ תועבת עז) (משלי שכתוב

ת. מכל גבוה הוא וא״י ד כדאיהא הארצו ס(נ חי  דרש ע״נ): גזנ
נרמה', נניות וישנו ושמואל דוד ׳וילך דכתינ מאי רנא,

ופוסקי! נרמה יושנין שהיו אלא ׳רמה', אצל ׳גיות׳ עגין מה וכי
 מלמד המקוס', אל ועלית ׳וקמת כתינ אמרי, עולס. של נגויו

ז מרל גנוה שניהמ״ק י ישראל, א
ארצות. מכל גנוהה ישראל וארץ
 אייתו הינא, דוכתיה ידעי הוו "לא

 'וןרד כתינ נכולהו יהושע, ספר
 נשנט הגנול', 'ותאר הגנול', ועלה

 לא ׳וןרד׳ כתינ, ׳ועלה׳ ננימין
 הוא הכא מינה שמע אמרי, כתינ,

 נתקנא זה דנר ועל (...) מקומו.
 'כי כדכתינ נדוד, האדומי דואג
ה׳ ׳זכור וכתינ אכלתני', ניתן קנאת
לה' נשנע אשר ענותו כל את לדוד

 של נעירו נרמס. יושנים שהן ופירש״י(שס): וגו". לה׳ מקוס אמצא עד תנומה, לעפעפי לעיני, שנת אמן אס ניתי, נאהל אנוא אס וגו',
 היה שניהמ״ק מלמד לניהמ״ק, ומשס עלייה, קרי שעריך׳ ׳נכל ועליס. המורה. מן הנמירה לנית מקוס למצוא עולה. של נויו שמואל.

 ולא השנטיס, נגנולי לנדוק יסושפ. ספר איימו הוא. מי נגנול ישראל, נארץ הגנוה מקוס היכן מקומו, דופמיס. ישראל. ארץ מכל גנוה
 מסוננין הגנוליס כל שס שנתפרשו וננימין יהודה משנט מוץ רומומיהס, לארנע גנוליהס פיאות השנטיס מכל נאמד שס פירשו

 מקום גמציאפ עושקפ הנ״ל השוגיא שכל וראה, דו״ק אולש גדלופ, נפי' היא שא״י לנאר נכדי רק הונאה זו גמרא לכאורה ומקצועותיה. נחמותיה

 עלייפ מקוש והוא מאפר ׳ועלה', רק נאמר ונננימין ועלה', ׳ררד כפינ השנמיש נפלוש שנכל נזה לרמז יפכן המאמר קשרי וע"פ ה). כלל (ע״פ ניהמ״ק

 שמצא על נדוד שהפקנא האדומי דואג נפי' הש וכו', להפפלל יכוליש הש שאף ואומריש דהמפגאיש אפש״ל, ועוד וגו". יקרא פפלה ניש 'ניפי ננפי' הפפלה
 היה כרס לכרמו דודי שירת לידידי נא ׳אשירה פשמג): רמז (נמדנר נילקו״ש עוד מצינו הארצופ מכל א״י שגנוהה ונזה הפפלה. עלייפ מקוש אפ

אלא פסול נו אין זה שור מה אי הארצות. מכל גנוהה א״י כך מקרניו, גנוה נו אין זה שור מה ה), (ישעיהו שמן׳ נן נקרן לידידי
«ן/ נן ׳נקר! מ׳׳ל הארצות, מכל פסולה א׳׳י כך מקרניו שגנוהה לפי א׳׳י ממנירו, משונת ממנירו שגנוה וללמדך א׳׳י. היא שמנה ת

פממצריס׳ ׳ויעלו ננגנ', ׳ויעלו הארץ', את ויתורו ׳ויעלו וגו", אומה וירשנו נעלה ׳עלה יג) (נמדנר שנאמר מכל, משונתת מכל שי א  (נר

 נ). (ישעיהו ה" הר אל ונעלה לכו ואמרו רניס עמיס ׳והלכו ועלית', ׳וקמת יז) (דנריש שנאמר מכל, משונת מכל שגנוה ניהמ״ק מה).
ת ב ע ו ה כל הי ת ע וגס למענהו ה׳ פעל כל מחשנמיף: דכנו מעשיך ה׳ אל גל ג-ה): נמשלי(טז, כדכפינ לב. גג  מוענת רעה: ליוס ר̂י

 משוס יותנן רני אמר ע"נ): (ד נשוטה כדאיפא זרה, ענודה היינו שגאווה זה מפשוק הז״ל ודרשו (נקה: לא לןד V לנ גנה כל ה׳
 ׳ולא המס וכמינ לנ׳, גנה כל ה׳ ׳מוענת הכא כמינ כוכניס, ענודת עונד כאילו הרות גסות נו שיש אדס כל יומי, נן שמעון רני

 מנינא נר ממא רני וגו״. אלקיך ה׳ את ושכמת לננך ׳ורס שנאמר נעיקר, כפר כאילו אמר, דידיה יומנן ורני ניתך׳. אל מוענה תניא
 כאילו אמר, עולא וגו". האל המוענות כל את ׳כי המס וכמינ לנ', גנה כל ה׳ ׳מוענת הכא כמינ העריות, כל על נא כאילו אמר,
מה, ננה מה' אל הוא', נמשנ נמה כי נאפו נשמה אשר האדס מן לנס ׳חדלו שנאמר נ  צננן. וים ופירש״י(שש): 'נננה'. אלא מיקרי'נ

 נפש, כנעל עצמו שמחזיק נאפו. נשמה אשר כוכניס. ענודת פמה. כמינ. עריות גני הפועפוס. כל אם פי שכתתו. גאילי עליך אני מעלה
. זרה עמדה עופד כאילו היום גשום פו שיש אדם נל (שש): המהרש״א וניאר נעיניו. נפשו שחשונה גאוה, דהיינו  לאדס שיש מנואר הוא «׳

 רוח ונהיפך, נז), (ישעיהו גו" רוח ושפל דכא את ה׳ אני ׳כי טהרה נרות ונאמר לעיל. כדאמר טומאה, ורוח טהרה רוח רוחות, נ׳
פי נאילו אמי יוסנן ויפי הרוח. הגס והוא גו", שקר רוח ׳והייתי כפ) א (מלכיש כמ״ש זרה, ענודה של כת שהוא הטומאה גס נו׳. נו

עריות, על נא כאילו כן גס אמר זה דרך ועל הטהרה, מקור שהוא ה׳ שכחת לידי מניאו טמא שהוא הגסה רוח כי זה, דרך על הוא
הגאוה. לענין זו, גמ' דנרי כהמשך ע״א) כשוטה(ה עוד ועי' עריות. של טומאה רוח לידי מניאו הטומאה רוח שהוא הגסה רוחו כי

הנחל ילקוט
ה. לבעל או  ׳והעצה היא כאן בליקו״מ המובאת הגירסא דהיוס הדפוסים ברוב הג

(י): בביאה״ל כמובא ראבר״ג של בדרכו הלכנו ואנו הגאוה', לבמל היעוצה
ס ושגה טרת ובתינס  ׳לבעל/ תיבת במקום ׳לבטל׳ תיבת לכתוב המדפי

 בבית שנדפה הלשון את לשנות לנו למה אבל אתת, שהכוונה אע״פ כי
 ׳בעלי׳ יש בפנים, הנ״ל מלשונו נראה שכן ובפרט ובהגהתו, ז״ל מורנ״ת

גאוה. ׳בעלי׳ אלו גאוה, ׳הבעל׳ זה גאוה,
ן1ד ד ו א א ג הי ה ש ד בו ע  ד׳כל יח) ג, נדרים (יו״ד בליקו״ה דרש זרה. ה

 ועבודה כפירות בתינת הוא שגאות נמצא, ע״ז, עובד כאילו המתגאה
 נוסף באופן להבין אפשר הנ״ל וע״פ עכ״ד, אמונה׳ בפינת היא ענוה ולהיפך זרה,
 יש זרה, עבודה עובדין כשאין אפילו כי הב): (פ״ב בליקו״מ הנאמר את

 זרה, עבודה בתינת ג״כ היא האמונה קילקול כי זרה, עבודה פגם
 ועבדתם ׳וסרתם, יא) (דברים פסוק על הבעש״ט) (בשם שמובא וכמו

 היינו זרה. עבודה בתינת הוא מהשי״ת, כשסרים שתיכף אתרים׳, אלקים
כנ״ל. ע״ז עובד בפי׳ באמונה פגס זהו שמתגאים שתיכף

ד1ד ו א א 1^ הי ה ש ד בו ע  גאוה ע״י כי א): וענוה באוצ״ה(גאוה ומובא זרה. ה
 עבודה עובד כאילו המתגאה ׳כל כי ת״ו, התטאים כל באים

 גדלות שע״י נמצא, התורה׳. בכל ככופר זרה בעבודה המודה ו׳כל זרה׳,
 שפלות, הוא התטאים כל על התשובה עיקר כן ועל ת״ו. התטאים לכל באים

 עצמו וישפיל מהשי״ת, וריתוקו שפלותו וירגיש לדוש כעפר עצמו שישים
הדינים. כל ממנו ויתבטלו השי״ת לו מותל שעי״ז השי״ת, לפני ליבו וישבר

ם תרג מ ה

 דוד יודעים היו לא ^
 היכן, מקומו ושמואל

 ועיינו יהושע שפר הביאו
 המקומות שבכל וראו בו,
 כתוב השבטים שאר של

̂ירד הלשון בהם  ועלה ׳
 הגבול׳, ׳ותאר הגבול׳,

 ׳ועלה׳ בנימין בשבט אבל
̂ירד׳ כתוב,  כתוב, לא ׳
 ושמואל, דוד אמרו
 הוא שכאן מזה משמע
המקדש. בית של מקומו

חכמה מיליואי
 לאו מתא, בני ליה דמרתמין מדרבנן צורבא ׳האי קה) (כתובות שאמרו לרז״ל
 הכוונה אמנם דשמיא׳. במילי להו מוכית דלא אם כי טפי, דמעלי משום
 ועופות וצומתים מדוממים הבריות, פרטי כל על מוסב הבריות׳ ׳רות בזה,

 שאין הארה, בהם להכניס יפה כותו בכולם בריאה, לכלל הבא וכל ותיות,
 פעולתם כשרון באמצעות שהצדיקים מה אם כי כלום, מגרמם להם

 הפסוק פירוש לנו כמבואר והתפילה, התורה מאותיות תיות להם ממשיכין
 עם יפה ומתנו ׳משאו נקרא וזה (...) כולם׳. את מתיה ׳ואתה ט) (נתמיה

 מהם נושא בהם, ונותן נושא הברואים כל עם כלומר פו), (יומא הבריות׳
 ע״י והארה, תיות בהם נותן ואת״כ בוראו, לעבודת דתכמתא רמיזא בתינת

 הנבראים בפרטי יעשה שלום כזה ואיש מתמתם. בקרבו ליבו שמעורר מה
 (תיקו״ז מלכא׳ קדם למיהווי בעינן ׳אנן לומר מעלה כלפי מריבה העושים

 איש לאפוקי הקב״ה, את עמהם גם לעבוד יפה כותו כי ע״ב), יט ה, תיקון
 מתאוות זר יהיה שלא רק כבהמה, מעשהו אם כי זאת, כל ידע ולא בער
 עמהם, יפה ומתנו משאו אין כי אותו, שונאים הברואים כל אזי ליבו,

והארה. תיות להם וליתן בתינה מהם לישא
ח צ ^ ח ה ^ צ עו ה. לבעל הי או  צשס מצורע) (פ׳ תייס מיס במקור ומובא הג

 ואין ע״ז, ממש הוא גאוה עניין וז״ל: ד), ד, תהד׳(אבות ׳נוצר הפר
 עבודה דמסכת פרקי מאות וארבע עוזר. השי״ת אלא ממנו, להימלט עצה
 עובד ממש גאוה, כי גאוה, מענין היו יד) ע״ז (עי׳ אבינו אברהם של זרה
הקדשים קודש אלוקי ומרן רותתת. צואה זרה עבודה עצמו והוא נכר, אל

ה ואני תפל

ם ח  ברחמיף עלי ר
 זכות עלי שיגן הרבים

 ואזכה אמת, צדיקי וכח
 ולבטל לשבר יךם על

 מדת לגמרי מעלי
 שאזכה עד הגאות
 בכל שפלותי להתיש

 באמת ואבר אבר
 יכנס ולא לאמתו.

 צד שום ו.^תי בלבי
 גאות של מחשבה
 כלל. בעולם וגבהות

 אמתיות לענות ואזכה
 באמת. שלמה ולאמונה

 כל ו^שבר לבטל וזכני
 וקשיות כפירות מיני

 ועקמימיות ובלבולים
 בלבי ועלה שלא שבלב,

 ישראל עמף כל ובלב
תלעולם ״ קו לי י). (



ם תרג מ ה

 והנפש והרוח הנשמה ^
 בשוד הס האדם של

 שברים. תרועה תקיעה
 בלב מקומה הנפש
 'שברים/ כנגד והוא
 ׳לב שנאמר כמו

 הנשמה ונדכה/ נשבר
 והיא במוח מקומה

 ובכנפי ׳תקיעה/ כנגד
 מקום הוא שם הריאה
 על נושב שהוא הרוח,

 שורפת, כאש החס הלב
 לא הרוח שאס כיוון
 היה אזי עליו נושב היה
 הגוף, כל נשרף ח״ו

 בפסוק נרמז הדבר וסוד
 בכסף נחפה יונה ׳כנפי
 כלול הוא והרוח וגו״.
 זה ומפני ומיס, מאש
 ה׳תרועה׳, בסוד הוא

 'אשרי נאמר ועליו
 תרועה׳. יודעי העס
 וטחול׳ וה׳כבד (...)
 קליפות על רומזים הס

 ה׳כבד׳ והנחש, הסמא״ל
 קליפת על רומז הוא

 אל גס הנקרא סמא״ל
 התלויה וה׳מרה׳ אחר,

 המוות הסס היא בו
 רומז הוא וה׳טחול׳ שלו,

 הנקבה שהיא הנחש
 ה׳חלב סוד וזה שלו,

 הוא וה׳מרה׳ הטמא׳.
 המוות, מלאך של החרב

 ׳ואחריתה שנאמר כמו
 כחרב חדה כלענה מרה

 התורה ידי ועל פיות׳.
 על חיים, סס שהיא

 עובר הטמא אותו ידה
 העולם. מן ומתבטל
 על רומז שהוא וה׳כבד׳
 הנקרא סמא״ל קליפת

 עובר הוא אחר, אל גס
 על העולם מן ומתבטל

 שהיא ה׳תרועה׳ ידי
 וה׳טחול׳ ה׳רוח׳. בסוד
 קליפת על רומז שהוא

 עובר הוא הנחש,
 העולם מן ומתבטל

 שהס ה׳שבריס׳ ידי על
 וה׳מרה׳ ה׳נפש׳. כנגד

 המוות הסס שהוא
 עובר הוא הס״מ, של

 על העולם מן ומתבטל
 לו אשרי ה׳תקיעה׳. ידי
 הנשמה את שכולל לזה

 ידי על הנפש עס והרוח
 ידי על כי התורה, קול

 מתחזקים, הס התורה
 עוסק שאינו מי שכל

 נחלשים אזי בתורה
 ונפשו רוחו נשמתו

ולמטה. למעלה

קמז נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ה ע ו ר ת הו ב ר רוחא דאי עגי ת ה אל אי  גפיקו״ז כדאיפא אח

 נש דנר ונפשא ורוחא נשמפא“ ע״א); ממ כא, (פיקון
 כמה ׳שנריס/ ודא נלינא נפשא שנריס. מרועה תקיעה איגון
 רומא ׳מקיעה/ ודא נמוחא גשממא ונדכה', נשכר ׳לג אמר דאת

 דאיהו לינא על דנשיג ריאה, ככנפי
 כל דליק הוה לאו ואם דליק, נור

 נחפה יונה ׳כנפי דמילה ורזא גופא,
 כליל ורומא פפ). (פהליס וגו" נכשף

 איהו דא ונגין ומיא, מאשא
 ׳כנד (...) מרועה׳. יודעי העם ׳אשרי איתמר ועליה ׳מרועה׳,

 דיליה, מוות שם ׳מרה׳ אחר, אל ׳כנד׳ ונחש, שמא׳׳ל וטחול׳
 דמלאן חרנא איהו ו׳מרה׳ טמא׳. ׳חלנ דיליה, נוקנא נחש ׳טחול׳

 חדה כלענה מרה 'ואחריתה ה) (משלי אמר דאת כמה המוות,
 אחענרא טמא איהו חיים, סם דאיהי ונאוריימא פיות׳. כחרנ

 'רוחא׳ דאיהו נ׳מרועה׳ אחר, אל דהוא ו׳כנד׳ עלמא. מן
 ׳נפש׳ דאיהו נ׳שנרים׳ נחש, דהוא ׳טחול׳ עלמא. מן ממענרא
 ממענרא נ׳מקיעה׳ המוות, סם דהוא ׳מרה׳ עלמא. מן ממענרא

 נקלא נפשא עס ורוחא נשממא דכליל איהו זכאה עלמא. מן
 נאוריימא אתעסק דלא מאן דכל אמתקפון, דנאוריימא דאוריימא,

ומחא. עילא ונפשיה רוחיה נשממיה חליש

 לצדיקים. התקרבות ידי על הוא העיקר
א), מפ דף כא (פיקון בתיקונים במובא  ע״

אחה אל איתעביר רוחא, דאיהו בתרועה

ר ק י ע ת עייי הוא ה תקרבו  בביאה״ל(י): וביאר והקשה לצדיקים. ה
 להתקרב כלל יכול איך כי בבירא, פיתא נפל לכאורה

 ההיפך שבתכלית הגאוה מידת מאיתו ביטל קודם להצדיק ולנסוע
בעני! התיקונים מאמר לזה שמצרף הנ״ל בצירופו ואולם הנ״ל.

כא), תיקון (היינו וכו" רותא 'האי

 אורתא שאגב לבאר יש זה ושלפי
 להתוכתה יותר בזה לבאר סובב
 לעיל הנזכרת השכל תוכתת (היינו הנ״ל

 מבני נפש בכל שנמצא ד׳), באות
 הלב לרות ומקושר [שמיותד והדעת, השכל מצד וישראל יעקב

 נמשך הוא כי אביהם, יעקב בשם נקרא זה מתמת ושגם כנודע],
 להוסיף יש עוד כנודע. אתריו בזרעו שנתלבש בעצמו מיעקב
 אלוק התלק מצד יעקב, בית כל כי הנ״ל, הפליאה את בזה וליישב

 הגאוה ממידת הס רתוקים בהס, שנמצא הנ״ל הצדיק נשמת של
 לותמת שהיא הבתירה, כת מעוצם רק הזאת, המידה בו תבוא ולא

 עבור ולנסוע להתגבר ביכולתו יש ולזאת ת״ו, למהותו להפכו עליו
 ועד מאיתו, לגמרי ויעבירה שירתיקה עד להצדיק, בעצמו זה

 אות בתתילת [כמבואר לעכו״ס גס בעצמו ידו על מלכותו שנתגלה
 הכתוב לשון גס יותר מבואר ובזה ג׳]. אות ובתתילת בפנים ד׳

׳ונלכה׳ ואת״כ לכו׳, יעקב ׳בית לישראל יאמרו שהעכו״ס הנ״ל,
ת עייי הוא ד!עיקר אנתנו• גס בו ר ק ת  וביאר לצדיקים. ה

 הס והצדיק הגאוה שמידת מבואר נראה הגאוה. ושבירת לביטול בעצמו אליו וההתקרבות בהצדיק שמייעץ עצתו בדבר :0 בביאה״ל(י,
 מקלקול כפלים כפל מאיתו, ההתרפקות של הקלקול עיקר ושזה הכללים), מח״י ו׳ כלל (ע״פ ממש מכוון זה לעומת זה כי הפכים, שני

ן רעות־ מידות שאר ע״י מאיתו המתרתק ו ר ת א. דאיהו ה5ג ה  ה׳תרועה׳ שגס ה) (כב, בליקו״מ ומצינו רוחא/ בחי׳ הוא ש׳צדיק רבינו וכתב ת
דקדושה. הרועים שהס הנ״ל, עמי׳ את תרעה ׳ואתה ה) (שמו״ב בתינת תרועה וז״ל: הצדיק, על מרמזת עצמה

חכמה מילואי
 מן אותנו וגאל נפשינו את החיה אשר הקדוש רבינו הימים שבעת אור

 ודיבק וריק, הבל נוגה קליפות ו-מפןעו-ת אחרא השטרא ומרשת היצר
 אס רגליו כפות תחת אני ואפר עפר אליעזר, בן ישראל הרב נפשינו,
 נשמתו יצאה רגליו, כפות תחת עפר להיות שאזכה והלוואי אזכה,

 (תהליס גאוה׳ רגל תבואני ׳אל העולמים, כל ריבון אלקי, ואמר, בטהרה
 ואמר לוריא, יצחק רבינו אלוקי הקדוש מרן של נשמתו יצאה ובכך לו).

 אפשר אי כי גאוה. מידי ^מרני לאדינו), או ספרדית (פי׳, קפניא בלשון
 ולא לב, וזדון בגאוה נפשו ששקע בעוד אמיתית עבודה בשום להתחיל

 וקודם וכעש. גאוה ידי על אלא הדת מן הארורה והכת הטמא יצא
 להאיר רבי לעצמם שיכינו• לתלמידיו אמר זצ״ל, הריב״ש מרן השתלקות

 אחר רבה בהושענא היה וזה זאת, בשנה עולמו לבית ילך הוא כי להם,
 היו והס אצלו, נפשם ידבקו אס צדיק איזה על ושאלוהו החתימה.
 להם ואמר צרכם. כל שימשו לא ועדיין צדיקים בחורים תלמידים

 אס הגאוה, להשיר עצה להם שיתן לו וישאלו אותו וינשו אצלו, שיישעו
 אצלו, נפשם יקרבו• אזי יעזור, ה׳ יאמר ואס ממש, בו אין עצה להם יתן
ד/ ׳ולא ד״ה ו׳ בפרק ושם עכ״ל. וכו/ הוא גמור צדיק כי  וז״ל, כתב עו

 שוס שאין הריב״ש אלקי מרן לנו משר טיפשות, בדרך נלך שלא וכדי
 בגדלות מתנהג יש כי ממש. זרה עבודה שהוא הגאוה להשיר עצה

 ויש ואין, אפש ממש, רוח ושפל דכא ונדכה, נשבר ובקרבו ובנפלאות,
 זה כל ויש זרה, עבודה ממש והוא הכנעה, בדרך ומדבר ראשו קמרכין
 עצה שוס אין ולכן ממש. זרה ועבודה גאוה והוא בגדולה שמדבר בהיפוך,

 עולם. טפשי המדע לתשרי זה יושג ולא יעזור, השי״ת אלא זה, על
ל  זה, לעומת זה את ה׳ עשה הכל את ויצא): נחל(פ׳ בערבי ומובא אחר. א

והתנגדותה, הפכה והוא בקליפה, דוגמתה יש בקדושה שיש מה וכל
 בקליפה יש ׳אלקיס׳ שם נגד ולכן בחירה. שיהיה כדי זאת הש״י ועשה

 מה לקיים המורה ׳אלקיס׳ שם קדושת היפך מורה והוא אחרים/ ׳אלהיס
 התאוה ממנו נמשך אחרים׳ ו׳אלהיס שהזהיר, ממה ולברוח עליו שציווה
 וביטול תעקרנה לא אשר ה׳ מצוות מכל לעשות המפתהו באדם, ויצה״ר

נגדיית אחר/ ׳אל בקליפה יש ׳אל׳ שם קדושת ונגד וכדומה. מצוותיו

‘הנחל יליקוט
ה ע ו ר ת הו ב אי  לו שחלם אלול, בימי שיפר (צו): בחיי״מ ומסופר רוחא. ד

 בית לפני ועבר שופר, קול לשמוע בבית לכנוש רוצה שהיה
 בקפיצות ושמחין מאד, ומרקדין כף אל כף ומכין מזמרין ששם ושמע אחד

 הלוא ואמרתי, עניתי מאד. והשוחקיס השמחים כדרך גדולים וריקודין
 אחד, וענה זוכר). איני (והשאר שופר קול לשמוע לכנוש טוב בוודאי לכאן
 כמובא וריקודין, כף המחאת בחינת היא שופר שמצוות בשפרו מרומז שגס

 כף מהמחאת המדבר י׳ שימן א׳ בליקוטי המשפטים׳ ׳ואלה בהתורה
 אתעבר רוחא דאיהו ׳בתרועה הקדוש הזהר מאמר שם שמבואר וריקודין,

 בחינת שהיא וריקודין, כף להמחאת זוכין שעי״ז וכו״, כפירות אחר אל
 כל שם עיין דרגלין׳, פרקין ובשית דדרועין פרקין בשית נשיב רוחא ׳וההיא
 המחאת בחינת היא שופר קול שהוא שתרועה שם, מבואר נמצא התורה.

 שמרומז בלבי, ה׳ שלח אח״כ ראשו. ז״ל רבינו לו ונענע וריקודין. כף
 ש׳חוק ימלא ׳אז קט) (תהליס כי ושמחה, רינה בחינת היא ששופר בפשוק

 ׳אשרי פט) (שס פשוק אחר כן ועל שופ״ר, תיבות ראשי ר׳ינה׳ ו׳לשוננו פ׳ינו
 אחר במקום ועיין היום/ כל יגילון ׳בשמך כתיב וכו״, תרועה יודעי העם

 ראשי היא בכיה כי שמחה, מתוך להיות צריכה הבכיה שעיקר קעה) (ליקו״מ
 (גיליון הנחל במאור מובא זה ובענין שם. עיין ה׳יוס׳, כ׳ל י׳גילון ׳ב׳שמך תיבות

 ז״ל רבינו של השופר בענין וז״ל: זצ״ל, הורוויץ שמואל ר׳ הרה״ח של מכת״י ל״ז)
 בזה השופר קול כששמע מאד ונורא גדול פחד עליו שנפל ז״ל רבינו ששיפר

 נכנשה אדל שבתו ושיפר אלול, חודש בראש דהיינו לתקוע, שהתחילו היום
 עתה/ ששמעתי השופר מקול ליבי ופחד שמר בשרי ׳אבי, לו: ואמרה אליו

 המתחלת התורה אז אמר ז״ל ורבינו ל״ט. שי׳ מוהר״ן בחיי המעשה כמובא
 התורה (וזאת קמ״א שי׳ מוהר״ן בליקוטי חטאיו׳ כאב שירגיש יזכה ׳אס

 ששיפר ואחר לאלול). שייכים פ״ה שי׳ תפילות בלקוטי שעליה והתפילה
 לו וחלם נתנמנם כך ובתוך מזה, מאד מוהרנ״ת נתעורר זה כל ז״ל רבינו

 גדול התעוררות לו והיה המשפטים׳, ׳ואלה י׳ במורה ז״ל רבינו עם שעושק
 וכו״. אחר אל אתעביר רוחא דאיהו ׳בתרועה שם המובא בהדיבור ובפרט
 לכנוש רוצה שהיה לו שחלם החלום ז״ל רבינו אז שיפר ז״ל לרבינו וכשבא

לעיל). הנזכר החלוס (היינו שופר קול לשמוע בבית

ערכים
וכינויים

ת התקרבו
לצדיקים

 הוא אם זה על הסינזן
 יש אם הוא להצדיק, מקושר

 הקטנות טבע כי שפלות, לו
 כנ״ל. גדלות לפני שיתבטל

שרות ועיקר  הוא ההתק
 הצדיק את שיאהב אהבה,
קלה). (ליקו׳׳םשלימה אהבה

 הצדיק, שלימות עיקר
ת שיוכל היו מעלה ל  ל

ה, ט מ ל ל שיהיה ו כו  י
 למעלה שהוא למי להראות
מה תו ונד ע ד  שהוא ב

ה, במדרגה  יהיה עליונ
 וכן ההיפך. שהוא לו מראה

 למטה שהוא למי להיפך,
 התחתונה, במדריגה מאוד
ארז בתוך  יהיה ממש, ה

א, לו מראה ב ר ד א  ש
 וזה להשי״ת, םמוך הוא

 שיהיה מוכרח השלימות
 אינו זה ובלא להצדיק,

סח). ח״ב (ליקו׳׳םכלל צדיק

שיח ביאת  תלוי המ
 המידות (ספר הצדיק בקרבת

קנא). צדיק

 לחיים לזכות שרוצה נזי
 לאמונה דהיינו אמיתיים,

 החיים, עיקר שזה שלימה
 אם כי לזכות, אפשר אי

שתדל ע״י מז שי א ת  וי
ש שי״ת הרבה ויבק  מה
 לצדיקים להתקרב שיזכה

 הריח ברכת (ליקו׳׳ה אמיתיים

יד). ד, הודאה וברכת

ש צריכין  הרבה לחפ
 האמת הצדיק את הרבה
 נבואה, רוח בחי׳ לו שיש

 האמונה המשכת שעיקר
 הכל, כלל שהיא הקדושה

 שבת (ליקו׳׳ה ידו על הוא

יג). ד,

 ע״י הוא האמונה עיקר
 שזוכין המדמה, בירור

ת ע״י  לצדיקים התקרבו
 רוח להם שיש אמיתיים,

יא). ו, סוכה (ליקו׳׳ה נבואה

 רק היתה הבריאה עיקר
שביל היינו האדם, ב  ד
שביל  שנקרא הצדיק ב

 האדם מעלת ועיקר אדם.
 לקשר כח לו שיש הוא

 יחד, העולמות כל ולחבר
 תתאה עלמא לחבר דהיינו

 שבהם עילאה, ועלמא
 העולמות כל תיקון כלולים
יב). ג, נדרים (ליקו׳׳ה

תרועה
ת הוא יתרועהי חינ  ב

 צדיק ׳שפתי בחינת הדיבור,
ס). (ליקו׳׳מרבים׳ ירעו

 ע׳, תורה אותיות תרועה
לתורה פנים שבעים בחינת
יט). ה, ביהכנ׳׳ס (ליקו׳׳ה

 שהיא תרועה נקראת
 ׳תרועם כמ״ש שבירה, לשון

 לשון הוא וגם ברזל׳, בשבט
 כמ״ש והתחברות, רעות

 (ליקו׳׳ה בו׳ מלך ׳ותרועת

יח). ד, ערלה

עליו הש״י ציווה שלא מה אף האדם שיקיים המורה ׳אל׳ שם לקדושת
 שציווה מה בשלמא לומר, ומפתהו בתאוותיו, לאדם מקיל אחר׳ ו׳אל וחומר, הקל מידת דהיינו הש״י, רצון בזה שיהיה בשכלנו להבין שנוכל רק בפירוש,
בקליפה. והתנגדותו הפכו יש קדושה דבר בכל זה דרך על וכן לקיים. לך למה עליו, ציווה שלא מה משא״כ מיראתו, לקיים מוכרח בפירוש עליו

לשון תרועה נפרש אם
 בירושלים, והתרועה רחמים, למידת הרומז בציון, התקיעה מזכיר שהכתוב תמצא כן ועל הדין, למידת והרמז התרועעה׳, ׳רוע ברזל׳, בשבט ׳תרועם מלשון תרועה לשון מפרשים יש אמנם העליונים. הכוחות לייחד הכוונה יהיה וריעות, חיבור

 לי ׳פתחו דופק בפתח כעני נו:) חוקת (ז׳׳חןא׳7אתר ׳מנקש מלשון תרועה יום כב). כג, (פרד׳׳רעילאה מגבורה הגבורה יניקת תוקף הדין, מצד תרועה נקרא המלכות כד). כג, ויקרא ב)(רקנאטי (יואלקדשי׳ בהר והריעו בציון שופר ׳תקעו שנאמר
 לאין ושנהיה אין, לבחינת אותנו להשוות צריכין אנו השנה ובראש מתפרשין, דלא ריעין תרין ובינה, חכמה התרועה, סוד תרועה). (קה׳׳י,בו׳ מלך ׳ותרועת ביה דאתמר ישראל, תפארת יעקב בחינת תרועה ויו׳׳כ). ר׳׳ה עה׳׳ת, (בעש׳׳טצדק׳ שערי
תרועה). (קה׳׳י,במכוון דאצילות׳ בינה ׳חכמה בגימ׳ תרוע״ה שכן לכך, םעד ומצאתי האין. והוא תרועה לבחינת המאיר לומר רצה יום, אור תרועה׳, ׳יום וזהו ובינה, לחכמה המאיר, כתר שהוא אין, מבחינת ממשיכין אנו ואז ורוממותו, גדולתו נגד דומה

שיה עצה הותו עצ צורלצדיקים התקרבות ע״י היא העיקר לב׳, גבה בל ה׳ ׳תועבת בבתוב ע״ז, שהיא הגאווה לבטל היעוצה ה קי ט ( ו). י, לקו׳׳



ערכים
וכינויים

רוח
 וע״י הוא, נפש בעל האדם,

 מעלה יקנה המעשה, כשרון
 שלמעלה מעולם וקדושה
 רוח הנקראת והיא מהנפש,

ב). יט, ויקרא (אלשיך

 בין המכריע הוא הרוח
 בצד המים ובין האש

ז). כה, (פרד״רהקדושה

 הוא הרוח הארת מקום
צב.). ההקדמות (שערבלב

 לבוש הוא הרוח בחינות
 יפות (פנים הנשמה לבחינות

י). יט, שמות

ה שפע ת ה י י חנ  רו
 החיה ׳רוח היא השגחיית
 הטבע חיות והיא באופנים׳,
 את המחיה כנפש והמערכה

 ונעלמת נפתרת והיא הגוןה,
ת כנפש דה המפתתר  בג

ב). ו, שמות (מלבי״ם

 הלב, מן יותר פנימי הרוח
 החיצוני, הכלי הוא שהלב
 (מלבי״םהפנימי הוא והרוח

יא). לה, שמות

 ציורים מעלה הוא הרוח
מק ש, מעו מגלה הנפ  ו

 והלב הלב, פני על אותם
והבחירה המושל הכח הוא

(שם).

 היא רוח׳, בכם יונתתי
 שבאה העליונה הנשמה

 והוא הנבנה, הגוף על אח״כ
 וצרור מקודם בו שהיה הרוח

 ׳וחייתם׳, החיים, בצרור
 הגמורה התחייה שהיא

ו). לז, יחזקאל (מלבי״ם

 ונצחי קיים הוא הרוח חיי
 הזמן, עם חולף ובלתי

 לבית ישוב הזה והמשכון
ת אחר בעליו  הגוף מו

ב). יז, איוב (מלבי״ם

חכמה מקורן מוהר י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קמח

 חיות עיקר א-ג): (ח, נליקו״מ מצינו וכן רוחא. בחיי הוא וצדיק
דנר, כאיזה חסרון ונשיש רוח, ננחינח הוא הדנריס כל

 נחיגח שהוא הדנר, אומו של החיות ננחינח הוא החסרון עיקר
 (...) הדנר. המקיים הוא הרוח לאשר הדנר, אומו של חיים הרוח

 דע, חיים. הרוח מקנלין מאין אך
 מהצדיק מקנלין חיים הרוח שעיקר

 החיים רוח עיקר כי שנדור, והרב
 אלקיס 'ורוח כמ״ש נהמורה, הוא

 הוא המים', פני על מרחפח
 כתורה, דנקיס והצדיקים התורה,

 הוא חיים הרוח עיקר כן ועל
 הצדיק שנקרא וזהו (...) אצלם.

 נו', רוח אשר ׳איש כז) (כמדכר
 שם), שפירש״י (כמו ואחד׳ אחד כל של רוחו ננד להלך ׳שיודע

 כנ״ל. ואחד אחד כל של חיים הרוח ומשלים ממשיך הצדיק כי
שר איש  רוח כחינח יש כי עג): 3״r( נליקו״מ אייזא כו. רוח א

 דהיינו ישראל, כל של האמיתי והמנהיג ואחד, אחד ככל
 אשר ׳איש )0 (נמדנר כחינח הכולל, רוח כחינח הוא משה, כחינח

 כי ואחד׳. אחד כל של רוחו נגד להלך ׳שיודע ופירש״י נו׳, רוח
 רוח כל נגד להלך שיודע הכולל, רוח נחינח הוא האמיתי המנהיג

 נחינח הכולל, רוח נחינח הוא ני ממנו מקנלים כולם כי ורוח,
הרוח'. נואי רוחוח מארנע ה׳ אמר ׳כה לז) (יחזקאל

ת קוצא הוא כי או  לאחד, אמר ):3(רפ נשיהר״ן וכמנ די. ד
 אימא כי זרה. ענודה עונדין כאילו מהצדיקים ח״ו כשנפרדין

 וכשנפרדין ד׳, דאוח קוצא הוא שהצדיק כא) (מיקו״ז הקדוש נזהר
 ונעשה ו) (מריס ד׳אחד׳ ד׳ דאות קוצא מפרידין אזי ח״ו, ממנו

 אמונח עיקר כי כפירות. אחר, אל שהוא לד) (שמוח ׳אחר׳ ח״ו
 דאחד ד׳ דאות קוצא שהם האמיתיים הצדיקים ע״י הוא הייחוד
 ז״ל, רנינו נדנרי מקומות ככמה זה ענין מנואר וכן וכנ״ל.

האמימייס. לצדיקים נהמקרנוח תולה האמונה שעיקר

 שכתוב כמו רוחא, בחינת הוא וצדיק
 נכנע ידו ועל בו. דוח אשד איש כז) (נמדנר
אחד. מאחד, ונעשה אחד. אל גבוה, דוח
), נה דף כא (חיקו! ל׳ דאות קוצא הוא כי ע״נ

 לז) (יחזקאל שכתוב כמו דוחות. ד׳ שממנו

הדוח. באי דוחות מאדבע ה׳ אמד כה

 ה׳רוח נעל של זלע״ז והוא רוח, נחי׳ הוא הצדיק בו. רוח אשר איש
ר(כז, וזלשה״כ גנוה', מדנ לאמר: ה׳ אל מקה וידנר סו־כ): ננ

 לפניהם יצא אקר העדה: על איש נ^ר לכל הרוחת אלקי ה׳ יפקד
 ה׳ עדח תהיה ולא יניאס ואשר יוציאם ואשר לפניהם ןנ'א ואשר

ה׳ ויאמר רעה: להם אין אשר כצאן
 נון נן ןהו'שע אח לך קח משה אל

 ןןף אח וכומנמ נו רוח אשר איש
 אלעזר לפני אמו והעמדת עליו:
 אחו וצויחה העדה כל ולפני הכהן

 למען עליו מהודף ונחמה לעיניהם:
 ופירש״י ךאל:1י: נני עדח כל ישמעו

שאלת, כאשר מ. רוס אשי (שס):
 איחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל

 ננואה, אלא רוח אין גו. יום אשר (שה): עה״ח הש״ך וכחנ ואחד.
ם ונינאו וגו׳ רוחי אח ׳אשפוך ג) (יואל שנאמר וגו". ננינ

י א כ ת קוצא הו או  והשינוי כזהוח נראוח ר׳ והאוח ד' האוח די. ד

היסוד, ספירת על המרמזת הד', של האחורית ננקודה רק הוא ניניהס

 יאמקריאת ע"נ): נה כא, (תיקון נחיקו״ז וכדאיתא כידוע, הצדיק נחי'
 ה׳, כ׳׳ל ׳כלה׳, איהו ודא ׳כל׳, דאיהו דצדיק מסטרא דיליה כלה
 ייחוד איהו דצדיק ומסמרא נמרוייהו. דאחיד נריח דאיהו נגין

 ד׳. ונין א׳׳ח נין דקשיר מן'אחד', ד' דאת קוצא דאיהו דילה,
 זעיר של הכלה נקראת המלכות דיליה. כלה מדנש(שס): המתוק ופירש

 אות איהי נקודה יייוהאי ע"נ): (נז שס כחנ דנריו ונהמשך אנפין.
 דמשקר ומאן עשר. אמעניד ונה לעשר, א׳׳ח אשתליס דנה נריח,
 יחודא דאיהי שכינמא מיניה לאסתלקא גרים מילה, ננרית

 י' ודאי ׳אחר'. דאיהו ש׳׳ד עליה ושליט הוא, נריך דקודשא
 ד' מן קוצא אענר משקר, ואם ד׳אחד', ד׳ מן קוצא איהי דשד׳׳י

 'לא לד) (שמוח קרא אמר דא ונגין 'אחר׳. ואשחאר 'אחד', מן
 ש׳׳ד נש נר על דשלטא זמנא ונההוא וגו". אחר לאל משמחוה

דא וחונא עינויין. מיני נכל ניה משמענד איהו אחר, אל דאיהו
 אות דנטיר ומאן דעלמא. אומין נהון לאשמענדא לישראל גרים

 מןנאוי. עלוי ומכסי אמר, נכל נגינה ליה נטיר הוא נריך קודשא טנין, ויומין נשנת נין מילה ננרית נין דאיהי, אמר נכל נרית
ד| חות מארבע הי אמר כ  השורש שהוא הצדיק של מרוחו כוחן שמקנלות רוחות, ד' על מרמזת ד׳ שהאוח מחנאר המאמר, ונקשרי הרוח. באי רו

 מלאה והיא הנקעה נמוך ויניחני ה' נרוח ויוצאני ה׳ !ד עלי הימה א-ט): (לז, כיחזקאל וזלשה״כ ד׳. דאות קוצא נחי' שלהן, והעיקר
 האלה העצמות המחיינה אדם נן אלי ויאמר מאד: ינישוח והנה הנקעה פני על מאד רנות והנה כןנינ כ!נינ עליהם והענירני עצמות:

 אלקיס ה׳ אמר כה ה׳: דנר שמעו הינשוח העצמוח אליהם ואמרת האלה העצמות על הננא אלי ויארור ןדעת: אמה אלקיס ה׳ ואמר
 וחייתם רוח נכס ונתתי עור עליכם וקרממי נ^ר עליכם והעלתי גדים עליכם ונמתי וחייתם: ריח נכס מניא אני הנה האלה לעצמות
 ונשר גדים עליהם והנה וראימי עצמו: אל עצם עצמות ומקרנו רעש והנה כהננאי קול ויהי צו.ימי כאשר וננאמי ה׳: אני כי וידעתם

 מארנע אלקיס ה׳ אמר כה הרוס אל ואמרת אדם נן הננא הרוח אל הננא אלי ויאמר נהם: אין וריח מלמעלה עור עליהם ויקרם עלה
ם מגיא אני הנה ה׳ אמר נה (שס): המלני״ס ופירש דחיו: האלה נהרוגיס ופחי הרוח נאי רוחות שהוא היסודי החיים רוח הוא יום. גנ

ושבת, שבת בכל נעשה זה שענין (י) דשבתא ביקרא ומובא אחד. מאחר
 איש ו5׳ש כמ״ש הגאוה, ביטול בחינת הוא שבת גס ודל:

 כל ונתבטלין נכנעין ואז אחר, במקום כמבואר ושפלות ענוה בחינת תחתיו/
 נמשך בשבת כי הקדוש. בזהר כמבואר אחרים, אלקיס זרה עבודה בחינות

 ממש, הקודש רוח בחינת שהוא קדושה, רוח בחינת מישראל אחד לכל
 כמבואר מאד, ונפלאה גבוהה במעלה הקודש לרוח אז זוכה האמת והצדיק

 ונעשה אחר, אל גבוה הרוח בחינת ונתבטל נכנע ועי״ז הקדוש, בזהר זה כל
 וכנ״ל אחד שנקרא שבת קדושת שוד שזה בפנים, כמבואר וכו׳ ׳אחד׳ מ׳אחר׳

 וכו״. דאחד ברזא דאתאחדת שבת הוא דא דשבתא ׳רזא בחינת פעמים, כמה
 את והמשמר זרה, עבודה עובד כאילו השבת את ׳המחלל רז״ל אמרו כן ועל

לו׳. מוחלין אנוש, כדור זרה עבודה עובד אפילו כהלכתה, השבת

הנח?* ייליחוט

רוחות ד
 העולם רוחות ארבע

 יסודות, ארבעה בחי׳ הם
 אותיות ארבע ששורשם

 וכשמתקנין כידוע. השם
 הצדיק ע״י יסודות הארבעה

 שבת, בחי׳ שהוא האמת
 ולקדש לטהר שזוכין דהיינו

 בכל כראוי, עצמו את
 הנמשכין והתאוות המידות

 הוא אז יסודות, מהארבעה
 רוחות הארבע בכל מושל
 יסודות, ארבעה בחי׳ שהם

 ומונע מיצר שום לו אין כי
ג). ד, מצרנות (ליקו׳׳ה

 העולם רוחות ארבע וסדר
ה במרכבה עליונ  הם ה

 דרום ודוד. עולם אבות
ה, ל חי  אברהם 'עזכן ת
 בו וכתיב האבות, תחילת

 ארצה אברהם משם ׳ויסע
 יצחק שכן צפון הנגב׳,

דה, התגבר  מזרח בעקי
 לו ׳ויזרח ביעקב כתוב שכן

 הסוף הוא מערב השמש׳,
המנגן דוד של כינור והוא

 דרום לעולם, יוצא האור עזמעזם מזרח בעולם, נבראו רוחות ארבע כה). כו, שמות בחיי (רבינואלו בשמות העולם רוחות ארבע נקראו אלה, ארבע על לרמוז וכדי מערבאה׳. ׳ימה שתרגומו האחרון הים וזהו ים, הנקרא והוא מאליו,
 יבוא אלוה, אני שיאמר מי כל הקב״ה, אמר גמרו, ולא בראו צפון ורוח לעולם. יוצא החושך שמשם צפון לעולם, יוצאין וגשמים וחום וקור ברד ואוצרות שלג אוצרות שמשם מערב לעולם, יוצאין ברכה וגשמי ברכה טללי שמשם
 האדם כן רוחות, ד׳ יש שבעולם כמו א). ת׳׳ת, שובבי׳׳ם (של׳׳ה העולם חומות ד׳ והם העולם, רוחות ארבע הם הארבע ואלו כולם. כנגד תורה ותלמוד וצדקה, תפילה תשובה יא). א, ויקרא בחיי (רבינושהנחתי הזאת הפינה ויגמור

 ורוח מלמעלה, י״ה מלמטה א״ה ורוח, רוח בכל אהי״ה אהי״ה, פעמים דג׳ אותיות בי״ב נחתמו מהן שלושה העולם, רוחות ארבע שה׳׳ש). עיניים, (מאורשכלו אור המכסים רוחות ארבע שהם החומר, יסודות ד׳ בו ויש קטן עולם היא
 ונודע עקיבא), דרבי (אותיות העולם לחדש לירושלים לירד עתיד ובה סיני, הר על ir ובה הפלגה, בדור הלשון לבלבל הקב״ה ir שבה מפני פתוחה, הוא ולמה מלמטה, ו״ה מלמעלה י״ה בהוי״ה, חתומה הוא ולפעמים פתוחה, רביעית

עולם). של רומו יעקב, (ישרשמלכות תפארת, גבורה, חסד, העולם, רוחות ארבע העולם). רוחות (קה׳׳י,צפון רוח הוא הפתוח רביעית שרוח

ר ח א  מתתיהו ר׳ הרה״ת צשס י, (סימן יופי מכלל צספר ומוצא אחד. מ
 שמחליף היינו ר״ד, בגימטריא לצדיק לרמז, יש זצ״ל): צרזעסקי הכהן

א כי ׳אחד׳. מ׳אחר׳ ועושה לד׳ מר׳ צא חו ת קו או  צשיש״ק(ו, מוצא די. ד
 ההבדל בענין י׳ בחורה המובא על בדיבורו ז״ל רל״י מרבה היה רסא):
 הקוצא מחמח הוא החילוק שכל אחר/ ׳אל לבחי׳ אחד׳ ׳ה׳ בחי׳ שבין

 מן דק כקוץ הוא להש״א הקדושה בין החילוק שכל שנמצא ד/ שבאוח
 המאמין בין לאיש, איש בין הדבר ניכר שלא ממש הדבר כן כי הדק,

 רבינו וכמאמר האמונה, ענין שהוא מאד קטן בהבדל אלא מאמין, לשאינו
 לשאינו ובין להמאמין בין שלשניהם, (יד) ובשיהר״ן קמז) (ת״צ בליקו״מ

 אף באמח והמאמין, שמיס הירא זה אולם וכרכשוח, דקין אוחן יש מאמין,
לגמרי. לגמרי אחר ענין הוא נפשו שכן וכל גופו

ם תרג מ ה

 שלו הכלה נקראת היא י
 הנקרא ה׳צדיק׳ מצד
 ׳כלה', שס הוא וזה ׳כל',

 ה', כ״ל אותיות שהיא
 שאותז צרית שהוא מפני

 ומצד שניהם. את ומתצר
 הייתוד הוא ה׳צדיק׳

 הקוץ הוא כי שלה,
 מתיצת ד׳ אות שמאתורי

 א״ת צין המקשר ׳אתד׳,
ד׳. וצין את״ד של

 היא הזו והנקודה
 שצה צרית, האות

 לעשר, א״ת נשתלם
א׳ (כי עשר נעשה וצה
 מן הספירות הן וח׳ כמר, הוא

 כאן והרי היסוד, עד החכמה

 והמלכות א״ח, כמספר תשע

 העשירית והיא אחד, של ד׳ היא

 אוח של והקוץ ספירות. לתשע

 היא היסוד, ספירת שהוא ד׳,

 ספירות התשע אח המתברח
 ועל העשירית, הספירה עס

 ומי לעשר). נשמלס ידה
 ת״ו ופוגם שמשקר

 הוא אזי מילה, צצרית
 ממנו שתסתלק גורס

 היתוד שהיא השכינה
 ושולט הקצ״ה, של

 'אחד. שהוא ש״ד עליו
 שס של י׳ שהאות שודאי
 הקוץ צסוד היא שד״י

 ואס ׳אחד', של הד׳ של
 ח״ו ופוגם משקר האדם
 אזי קודש, צרית צאות
 את להעציר גורס הוא

 ׳אחד', של הד׳ מן הקוץ
 ומפני ׳אחר׳. נשאר ואזי
 ׳לא הפסוק אמר זה

 וגו״. אחר לאל תשתחוה
 על ששולט הזמן וצאותו
 אל שהוא הש״ד האדם
 משתעצד הוא אזי אחר,

 עינויים. מיני צכל צו
 להס גרס זה וחנוא

 שישתעצדו לישראל
 העולם. אומות צהס
 האות את ששומר ומי

 ענין צאיזה קודש צרית
 מילה צצרית צין שהוא,

 טוציס, וימים צשצת צין
 אותו שומר הקצ״ה אזי

 מקום, צכל זה צגלל
משונאיו. עליו ומכסה

ה ואני תפל

 הרוח לקבל ואזכה
 המחין שהם אלהים

 מהצדיק הקדושים,
 הכולל מנהיג האמתי

 באמת, הכולל חכם
 רוח אשר איש שהוא

 נגד להלף שיודע בו,
 ואחד, אחד כל של רוחו

 המחין, מכל כלול שהוא
 אלהים, הרוח ומכל

 רוחות מאךבע הכלול
 אחד בכל המלבשין

 (ליקו״ת מישראל ואחד

לה). ח״ב,



קמט נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
 היו לא נאשר האלה, העצמות מן החסר דחיומא, הקוסמא

 ינש נעץ לגמרי, רכשו הרעים, מעשיהם ע״פ לתחייה מוכנים
 מארנע החיוח. אל כח חקנלו היינו וסייסס. עוד. יצמיח לא אשר

 רוח אשר המוות, אחר הנשאר הרוח על כוונתו הרוס. נואי ריסוס
 ורוח החיים, ?צרור צרור הצדיקים

ף מפוזר הרי^ע נ ע הקלע נ ארנ  נ
 שינוא ואמר מנוח, לו ואין רוחוח
 היו הם ני רוחוח, מארנע הרוח

 מנוחה. להם היה לא ורוחם רשעים
 'כה כתיג חזי, י^תא נזה״ל: זה נענין ע״ג) קל אד״ר(נשא, נזהר ומצינו
 רוחי ארנע וכי וגו". הרוח נואי רוחות מארנע אלקיס ה׳ אמר

 אינון, חלת יתערון, רוחי ארנע אלא הכא. ענדי מאי עלמא
 נפקין דא, יפוק דכד הוו, והכי ארנע. סמימא דעחיקא ורוחא
הוא נריך קודשא וזמין אחרנין. חלמא נגו דנלילן מלחא עמיה

 תרועם נ) (סהליס לשון תרועה, לשון וזה
!ברזל בשבט קי ס  משבר הוא כי כא). יפיקו! יס (

כפירות: אחר אל גבוה, רוח

ה ז  חקיעת מצות נחי' וזה ;0 האיתנים נירס ומונא תרועה. לשון ו
 גאונו ולהשפיל ולהכניע האדם לנ להחריד שנמנעו שופר,

 השופר כן ועל הרנה. נפשוקיס כמונן האדם, של לינו וזדון
 אינש דכייף 'כמה ע״ז ודרז״ל וכפוף, איל של שיהיה מצוותו

 הוא העיקר כי מעלי', מפי דעחיה
 מצוותו כן ועל נאמת, הלנ הכנעת

 יצחק של עקידתו לזכור איל, נשל
 לישחמ המזנח גני על צווארו שפשמ
 זה כי נוראו, מצווח לקיים נשניל

 ממש ואפס כאין שיהיה עד הגאוה, ונימול ההכנעה שלימות עיקר
 יח'. שמו קדושח על עת נכל נפשו וימסור נוראו, רצון נגד
ה ז ה לשח ו ע א כי וכוי תרו ס(י, ודייק גגוה. רוח משכר הו פל״  נ

 מרוח ההיפוך כי ׳פרועס׳), (לשו! מרועה לשון וזה פ);
נשנרה. רוח הוא גנוה

מינ מנולהו, דכליל רוחא חד לאפקא נואי רוחות 'מארנע דנ
 רוחא דהא לחד, חד למילף יצמרכון לא משיחא דמלכא וניומי נואי׳. רוחוח 'מארנע אלא כאן, כמינ לא נואי' רוחות 'ארנע הרוח',
 כך נגין רוחי. מכל דכלילא רוחא דאיהו משוס ה", ויראת דעח וגנורה, עצה ונינה, ׳חכמה כולא, יודיע רוחין מכל דכליל דילהון

 דהיינו הנא. עבדי מאי עלמא יוסי ארגס מדנש(שם): המפוק ופירש דאמרן. עלאין דרגין נשנעה דכלילן ארנע דאינון רוחוח', ׳מארנע כמינ
מארנעה. הכלול אחד רוח שפירושו נואי. יוסוס מארנע אלא לנוא. לעמיד

ם ע ו ר שכט ת חל נ'שנמ מרעם ט): (נ, נפהליס כדכפינ ברזל. כ מו אוחס, משנר סרועס. המצו״ד(שם): ופירש מנפצם: יוצר ככלי נ נ
משנרים שנחרועה ידוע כנר סיועה. יודעי העה אשיי טז); פט, (פהליס הכפוניס על הרמפ״ל נפיחש וכפנ נרזל. נשנמ מה המקנר

עליה מעיד ושמה הגדול, הדין יום השנה, נראש אומה שחוקעיס המעס וזהו ישראל, נגד לקמרג לעלות יוכלו שלא החיצונים של חילם
 שהקנ״ה העם׳ ׳אשרי אומר, והיה לישראל, משנח היה המלך ודוד נרזל. נשנמ מרוצצס שפירושה, נרזל', נשנמ ׳מרועס ר״ל ׳מרועה',

שנשמיס. לאניהס ניניהם מחיצה יעשו שלא הקליפין, של וחילם כוחם ולהרוס ולהאניד ולנמוץ לשנור הדרכים היינו התרועה, להם הודיע

חכנוה נוילואי
ד! ה לשון וז ע רו ם לשון ת ע ט תרו שב משלי במדרש יח, (תיקון בתיקו״ז כדאיתא ברזל. ב

ם תרג מ ה

 כתוב וראה, בא
 אלקיס ה׳ אמר ׳כה

 בואי רותות מארבע
 וכי ושואל, וגו". הרות

 העולם רותות ארבעת
 אלא כאן. עניינם מה

 יתעוררו לבוא לעתיד
 שלושה רותות, ארבעה

 הרות ועם הם, רותות
 הם שתימא עתיקא של

 לעתיד יהיה וכך ארבע.
 אותה כשתצא כי לבוא,
ת, הרות  אזי הרביעי
 שלושה עוד עימה יצאו

 כלולים שיהיו רותות
 אתרים. שלושה בתוך

 להוציא הקב״ה ועתיד
 מכולם, הכלול אתד רות
מארבע שכתוב כמו  ׳

ת׳, בואי רותות  הרו
 ׳ארבע כאן כתוב ולא

אי׳, רותות  אלא בו
 בואי׳. רותות ׳מארבע

 המשית מלך של ובימיו
 אמד ללמד יצטרכו לא
 שהרות כיון מבירו, את

 אותם מכל הכלול שלהם
 הכל, יודיע הוא הרותות
תכמה ה, ׳ בינ  עצה ו

 ויראת דעת וגבורה,
 רות שהוא משום ה״,

 הרותות. מכל הכלול
 כאן כתוב כך ומשום

ע ב ר א מ , ׳ ת׳ ו מ  רו
 רומות ארבעה שהם

מדרגות בשבע הכלולות
שאמרנו. העליונות

 ה׳שברים׳ ענין מצד
 ׳שבר הקליפות על נאמר
 (...) מצבותיהם׳, תשבר
תרועה׳ ענין ומצד  ה׳
ת על נאמר פו  הקלי

 ברזל׳, בשבט ׳תרועם
תקיעה׳ ענין ומצד  ה׳
ת על נאמר פו  הקלי

קע הו ו  לה״, אותם ׳
 הם אלו קליפות שהרי
 כף ש׳ותקע לכך גרמו

 הנשה׳ ב׳גיד יעקב׳, ירך
ק׳ שזהו צדי  (שנפגם ׳

 זה ידי ועל היסוד),
 השכינה ממנו נפרדה

 ונדבקה בגלות, והיא
 של הקליפה במקומה

 מפרידה שהיא ערלה
 והשכינה. ׳צדיק׳ בין

 כן ׳על נאמר כך ומשום
 את ישראל בני יאכלו לא

 שעוברת עד הנשה׳, גיד
 הזאת הקליפה ומתבטלת

 שמעון רבי ואמר משם.
 כל ובני, אלעזר, לרבי

 לא הקליפות שאלו זמן
 מן ומתבטלות עוברות

 לא אזי (יסוד), הקשת
בגוונים הקשת תהיה

מתגלה ומיד עולם׳, ברית לזכור ׳וראיתיה הפשוק בה יתקיים מיד מאירים, בגוונים תאיר שהיא ומיד המשית. לרגלי תצפה אל מאירים, בגוונים הקשת את שתראה שקודם בידך, יהיה זה ושימן מאירים.
י שיהיה. ה׳וא ש׳היה מ׳ה שכתוב מה יתגלה הזמן באותו נפלאות׳. אראנו מצרים מארץ צאתך ׳כימי הפשוק את בו לקיים שלתתיך׳, אנכי כי האות לך ׳וזה בו שנאמר אותו גרישין׳ ו׳שני ׳רביע׳ והטעמים '

 על דין לעורר מתיצבים שהם ה״, על להתייצב האלקים בני ׳ויבואו בהם שנאמר אלו שהם מצבותיהם׳, תשבר ׳שבר הקליפות על נאמר ה׳שברים׳ ענין שמצד תרועה׳. שברים ׳תקיעה כנגד הם ו׳שלשלת׳
 כאילו זה הרי ובניה, השכינה על דין תובע שהוא וכיוון השכינה, את ולדון ישראל בני על לקטרג הבא השמא״ל קליפת וזהו בתוכם׳, השטן גם ׳ויבוא הפשוק בהמשך שם נאמר שאכן כמו וישראל, השכינה
יוצאים וממנו הקול, הוא ושופר השמש׳. נגד לה׳ אותם ׳והוקע הקליפות על נאמר ה׳תקיעה׳ ענין ומצד ברזל׳. בשבט ׳תרועם בקליפות יתקיים ה׳תרועה׳ ענין ומצד כביכול. בעצמו הקב״ה על עומדים
מכנפי יוצאת היא ה׳תרועה׳ של והקול נשברה׳, רות אלקים ׳זבתי הפשוק שוד וזהו וגו״, ונדכה נשבר ׳לב שנאמר כמו הלב, מן ו׳שברים׳ המות, מן יוצאת היא ׳תקיעה׳ תרועה׳. שברים ב׳תקיעה הקולות

דיבור. נעשים הפה ידי ועל קול, נעשים ידם ועל ובריאה בקנה נכללים הקולות אותם וכל הריאה.

שיה עצה  עד גדולה לשמחה זוכין זה ידי ועל הקודש. דוח לבחינת וזוכין הכפידות ונתבטלין שלימה לאמונה וזוכין זדה, עבודה שהיא הגאווה מבטלין לצדיקים התקדבות ידי על # ותו
רונסתד בנגלה התודה ולהשגת ימים ואדיבות וחיים לחבמה וזובין הדינים ממתקין שעי״ז דקדושה, ודיקודין בף להמחאת שבאים צו קי ז). י, ליקו״ט (

קש״ת) (ר״ת ת׳רועה ש׳ברים התק׳יעה ע״י ומתבטלות נשברות שהקליפות ע״א) לו
■׳שפריס׳ כך: בשמותם מרומז וזה  (...) כג), (שמות מצבותיהם׳ תשפר ׳שפר ̂'

 כה), (במדבר לה״ אותם ׳והוקע ופ׳תקיעה׳ פרזל/ פשפט ׳תרועס ופ׳תרועה׳
 ואתפרש ׳צדיק/ דאיהו הנשה בגיד יעקב/ ירך כף ד׳ותקע גרמו דאילין
 דאפריד דערלה קליפה פאתרהא ואתדפק פגלותא, ואיהי שכינתא מיניה

 עד הנשה/ גיד את ישראל פני יאכלו לא כן ׳על ושכינתא. ׳צדיק׳ פין
 מתעפרין לא קליפין דאילין זמנא כל ופרי, מתמן. קליפה האי דאתעפרת

 דתתזי עד בידך, יהא דא ושימנא נהירין. פגוונוי קשת יהא לא מקשת,
 פגוונין נהיר דיהא ומיד דמשיתא. לרגלי תצפי לא נהירין, פגוונוי קשתא

 ההוא אתגלייא ומיד ט), (בראשית עולם׳ פרית לזכור ׳וראיתיה מיד נהירין,
 ׳כימי פיה לקיימא ג), (שמות שלתתיך׳ אנכי כי האות לך ׳וזה פיה דאתמר

 מ׳ה אתגלייא זמנא פההוא ז). (מיכה נפלאות׳ אראנו מצרים מארץ צאתך
 ע״א): מט כא, (תיקון בתיקו״ז בזה איתא ועוד א). (קהלת שיהיה ה׳וא ש׳היה

 ׳שפרים׳ תרועה׳. שפרים ׳תקיעה אינון ו׳שלשלת׳ גרישין׳ ו׳שני ייו׳רפיע׳
 להתייצב האלקים פני ׳ויבואו בהון דאתמר אילץ מצבותיהם/ תשפר ׳שפר

 השטן גם ׳ויבוא פיה דאיתמר וישראל, שכינתא על בדינא א), (איוב ה״ על
 וכיוון לשכינתא, ולדון דישראל פנוי על לקטרג דאתא שמא״ל דא בתוכם/

 ה3 ׳תרועה׳ עליה. קיימין כאילו ופנוי, שכינתא על דינא פעי דהוא
 איהו ושופר השמש׳. נגד לה׳ אותם ׳והוקע ׳תקיעה׳ פרזל׳. פשפט ׳תרועם

 מותא, מן ׳תקיעה׳ תרועה׳. שפרים פ׳תקיעה קלא נפיק מיניה קלא,
 ׳זפתי איהו דא וגו״, ונדכה נשפר ׳לב אמר דאת כמה מליפא, ׳שפרים׳

 בקנה אתכלילו וכולהו ריאה. מכנפי ׳תרועה׳ קלא נשברה/ רות אלקים
 הקוצא בענין עוסקים שם דבריו והמשך דיבור. ופפומא קול, ואתעפידו וריאה

ד״. דאות קוצא הוא ׳כי ד״ה במקו״ת הובא ר; דאות
ט תרועם שב וגרשינן ד): הענוה, (שער תכמה בראשית ומובא ברזל. ב

 לו להיות שרוצה מי ית), (משלי להתרועע׳ רננים ׳איש פפשוק
 ומפרש יפות. פנים בשפר אותם ויקבל מידותיו על ויעבור ישפול ׳רננים/

 רע עצמו יעשה כלומר ׳רע׳, מגזירת ׳להתרועע׳ פירוש תכמה, הראשית בזה
 לאדם יהיו לא לעולם וגו״, רננים ׳איש אתר, דפר אדם. פני כל עם וחפר
 ׳תרועם ב) (תהלים מגזירת תאוותו, וישפר לפניהם יכנע לא אם רננים
 שיפר שלא מי החכם, ואמר ושלימה. נאה חבורתו תהיה ובזה פרזל׳, פשפט
 לאחד עולב הוא יהיה ולא מהם עלוב תמיד ויהיה חפירו לפני גאותו
פ רנניס. לו יהיו לא מהם, ע ו ל ט ת שב פ׳ בבעש״ט ומובא ברזל. ב ת( ה״  ע

 הוא ק) (תהלים הארץ׳ כל לה׳ ׳הריעו כי ז״ל האר״י בכתפי מפואר ואתתנן):
 לכאורה מופנים דאינם זצוקללה״ה פעש״ט מוהר״י רפינו ואמר הלכה, ר״ת

 הארץ׳ כל לה׳ ׳הריעו כי זה השמיענו ולמה זה מה על ז״ל, האר״י דברי
 עניין דכל נודע כי ודעת, טעם בטוב זה על השפר ואמר הלכה. ר״ת הוא

 חדא אמר ומר שמים, לשם הכל היה והאמוראים התנאים של מחלוקתם
 השי״ת עבדות דרך הוא שכך הפין זה רק פליגי, ולא חדא אמר ומר

פלטרין לפוני דומה, הדבר למה משל כך. הוא הדרך כי הפין והשני
יש ככה אומר וזה הפלטרין, את לצייר הפונים והתקבצו שבאו למלך,

לאהבתו מכוון ואחד אחד וכל ככה, אומר וזה הפנין, תואר את לצייר
 חכמים התלמידי הם כן למלכו. מפואר היותר בנין לעשות המלך, את

 פונים שהם בוניך/ אלא פניך תקרי ׳אל סד), (ברכות ׳פניך׳ הנקראים
 אמת כפי משער אחד וכל שמו, יתברך כבודו פשפיל בתורתם עולמות

מין  הלכות׳, אלא הליכות תקרי ׳אל כת) (מגילה ז״ל אמרו ולזה שבידו, ה
 ומתי ח״ו, כבודו למען ולא לה״, ׳הלכה הוא הליכתו כל כן יעשה אם ואז

 בשבירת רק ח״ו, ראש והרמת פגאוה לומד אינו האדם אם זה, להיות יכול
 פשפט ׳תרועם כ) (תהליס דרך על שפירה, מלשון ׳הריעו׳ אמר ולזה ,3הל

כל את שמו, וכבוד השי״ת פשפיל שישפר היינו שפירה, לשון פרזל/
וכו׳. הכבוד ותאוות הגאוה היינו הארציות

ערכים
וכינויים

כפירות
 כי התורה, כלליות עיקר
 כפירה איזה וכופר הפוגם
 הפרטית, בההשגחה בעלמא

 כולה, התורה בכל כופר הוא
 הוא והוא הדת, מן ויוצא

 המוזכר והכופר האפיקורוס
 גרוע שהוא רז״ל, דברי בכל

 התורה לכל ומומר ממשומד
 שאין פשוט דבר וזה כולה.

 משא (ליקו״ה לבארו צריכין

ז). ד, ומתן

 האומר, זה בזה׳, ה׳ דבר יכי
 ואפילו השמים. מן תורה אין

 מן כולה התורה כל אמר,
 שלא זה, מפס׳ חוז השמים

 משה אלא הקב״ה אמרו
 דבר ׳כי זהו עצמו, מפי

 כל אמר, ואפילו בזה׳. ה׳
 חוז השמים מן כולה התורה

 זה, וחומר מקל זה, מדקדוק
 ׳כי הוא זה זו, שוה מגזירה

צט.). (סנהדריןבזה׳ ה׳ דבר

 עבירות שבע הרי
 השנייה גוררת שהראשונה

 הן, ואלו השביעית, עד וכן
 מואס עשה, ולא למד, לא

 את שונא העושים, באחרים
 האחרים, את מונע החכמים,

 בעיקר כופר במצוות, כופר
טו). כו, ויקרא (רש״י

 מי הוא בתורה פנים מגלה
 התורה מצוות על שעובר

 תכלית והוא בפרהסיא,
 השי״ת שאמר כמו הכפירה,
 ביד תעשה אשר ׳והנפש

 אבות להרמב״ם (פיהמ״שרמה׳

מי״א). פ״ג

 עשרת של ראשון דיבור
 שיש להאמין הדיברות,

 כל המציא הוא אלוה,
 ומן האין מן הנמצאים

 יתברך והוא המוחלט, האפס
 בהם ומושל בכולם משגיח

 ה׳ ׳אנוכי שנאמר ומנהיגם,
 מארז הוצאתיך אשר אלקיך

 משש אחת וזו מצרים׳.
 בספר שכתב עשה מצוות
 שלא תמידי, שחיובן החינוך
 אפילו האדם מעל יפסקו

 ומי ימיו. בכל אחד רגע
 כופר נקרא בזה, יאמין שלא

 לעוה״ב חלק לו ואין בעיקר,
ט). חרדים (ספר

 שהכל מאמין כשאינו
 ממנו פרטיות בהשגחה

 ׳כוחי אומר רק שמו, יתברך
 זה לי׳, עשה ידי ועוצם
 (בעש״טבהשי״ת כופר נקרא

לך). לך פ׳ עה״ת

 עניו יהיה האדם ח״ו אם
 מעשי מה ויאמר, ה׳, במצוות

 הוא זה ה׳, אל חשובים
עקב). פ׳ לוי (קדושתכפירה



ערכים
וכינויים

 / שמחה
הלב שמחת

 בשמחה, המצוה כשעושה
 שהיא השכינה מעלה אזי

 הלב, שמחת שהיא המצוה,
כד). (ליקו״מהקליפות מבין

 שלימה קומה הוא שמחה
 ושס״ה איברים מרמ״ח
 שמח כשהוא כן ועל גידים,

 לראות צריך מרקד, או
 מראש השמחה בכל שיעבור

קעח). (ליקו״מעקב ועד

 עי״ז הלב, שמחת עייי*
 שבלב, המדמה כח מכניעין

 הנפולות אהבות שהם
א). כפים נשיאת (ליקו״ה

 שמחה, נקרא שמות עשרה
 גילה, שמחה, ששון, הן, אלו

 עליזה, צהלה, דיצה, רינה,
 עליצה תפארת, חדוה,
ט). לד, (אדר״נ

 רפואת םיבת הלב, שמחת
 יונה (רבינו מחוליו האדם

כב). יז, משלי

 מתוך שורה השכינה אין’
 מטמטם שהעצבון עצבות׳,

 שבילי וםותם הלב את
 עצלות׳ מתוך ׳ולא ההכנה.
 ׳אלא והתבוננות. שקידה

 ליושר הלב׳ שמחת מתוך
 החכמים דרך ואף המזגים,

 במילי לפתוח בישיבתם היה
ל:). שבת (המאירידבדיחותא

 הוא בלב הנשמה דבקות
 (תורת הלב שמחת ע״י

לב). המנחה

 אם היא הלב שמחת
 הנה בעבירה אם במצוה

 שהלב לפי בגוף, ניכרת היא
 השורש ולחות הגוף, שורש

 בחיי (רבינו בענפים מתגלה

ב). יט, ויקרא

 מגבורה הוא השמחה סוד
שמחה). (קה״י,ממותקות

 ׳אם שמחה, נקרא בינה
 כל דמינה שמחה׳, הבנים

שמחה). (קה״י,נפקא חידו

 שמחת היא השמחה
 לאורה הנמשלת והיא הלב,

 וע״י הנפש, את המאירה
 משוש, ישיגו השמחה, אור

 המחולות הוא שהמשוש
 השמחה בעת שיעשו
 וכדומה והמשתה הריקוד
יא). כד, ישעיה (מלבי״ם

 והשמחה בגלוי, הוא ששון
י). לה, ישעיה (מלבי״םבלב

 השמחה מורים וגיל שמחה
 מורה ששמחה לבד שבלב,

 וגיל תמידית, שמחה על
 הפתאומית, השמחה על מורה
 עת האדם לב תפתח אשר
 פתאום טובה בשורה לו יגיע

י). סו, ישעיה (מלבי״ם

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע קנ

ת נשא לבו  ננחינוס הס המלין ני );3(ל גליקו״מ ואיפא רגליו א
הלב, שמחת ע״י היינו הלג ע״י נמנשאיס והס והוד, נצח

 ׳וישא יעקג גני כמ״ש מרקדין, הלג שמחת שע״י נחוש כנראה
 נינה, הוא ולנ רגליו', אח נשא ׳לינו ופרש״י רגליו', אח יעקנ
 מנין', הלנ ונה לינא, 'נינה, כמ״ש

 שמפה ונחי' נינה נחי׳ הלנ, ע״י היינו
 והוד. נצח נפי׳ הרגלי! מפרוממיס כידוע,

שא לבו ת נ מי ופירש רגליו א  נ
 על קאי זה ני ר״ל :0 הנחל

 הענודה המנמל הוא ויעקנ יעקנ,
 ושדה מהר המפילה אח ומעלה זרה

 מזה ומונן כמונ״פ. ניח לנחינח
 המורה ני נסמוך, שמנואר וממה

 ורגלין ידין נחינח כן גס הוא
״פ, מונ  ע״י שזוכין מה כל כי נ

 הגאוה לנטל לצדיקיס, המקרנוח
 ולשמחה הקודש רוח ולנחינח שלימה לאמונה ולזכות זרה והענודה
 לחכמה וזוכין הדיניס, נממקין שעי״ז וריקודין, כף נהמחאת
עייל נפירוש כמונ״פ ימיס ואריכוח  איחרך הוי ואפיק, הרננ״ח'

 וננסחר, ננגלה המורה לימוד ע״י כן גס זונין זה נל איחרוכי',
 וננסחר, ננגלה המורה להשגח זוכין לצדיקיס החקרנות ע״י וגס
 להמקרנ זונין לשמה ונסחר ננגלה מורה שלומדין ע״י וגס

אחח. נחינה הכל והס לצדיקיס,

ה ־> ו  כי כף, והמחאת ריקודין בחינת וז
 הרוח מבחינת נמשכין כף והמחאה ריקודין
 שמחת ידי על כי בחוש, כנראה שבלב,

 וכמובא כף. אל כף ומכה מרקד הוא הלב,
קו!בתיקונים חי  נשיב רוחא והאי ע״נ) נא דף כא (

 דשוקין. פרקין ובשית דדרועא, פרקין בשית
 ריקודין. ובחינת כף, המחאת בחינת והיא
ררגליו את נשא לבו בחינת וזהו ״ נ ע), פ׳ ויצא (

יגע״ב מוהרנ״ת: דפום ^

שיג רוחא וד!אי ת נ שי א פרקין ב ע ח ד  בתיקו״ז כדאיתא וכר. ד

וז׳׳ל: העליון, החומס מן הבאה הרוח בענין ע״א) נג כא, (חיקון
 תמן ותתאה עילאה שכינתא דאיהו, אתר בכל רוח, יהאי“

 ה״, ׳נר דתמן ליבא, ועל ריאה בכנפי דנשיב ו׳ איהו אשתכחו.
 בכנפי רוח במוחא, נשמתא דא

 תלת ולזמני! בליבא. נפש ריאה,
עלייהו, רכיב ומחשבה מוחין, בתלת

׳נר', בלב. תלת והכי ׳אדם׳. דאיהו
׳נר׳ בהון דנשיב רוחא ר׳וח, נ׳שמה
ור׳וח, נ׳פש ואינו! ליבא, בתי בתרי
 דנשיב איהו ו׳ והאי ׳נר׳. שימן

 ואיהו דילהון, פרקי! בשית בדרועין
פרקי! בשית שוקיי! בתרי! נשיב

שש׳, עמודי ׳שוקיו בהון לאיתמר
ה״. רוח עליו ׳ונחה איתמר ועליה

 בהאי מתנהגין לגופא איברי! כל
 לכל מתנהגת שפינה לאורייתא, בפיקודי! קדישא, באורייתא רוחא

 הרוח שמה יהיה אשר ׳אל אמר לאת כמה נש, בר לבעי שמרא
 ואס גופא. ואיהי ליבא ואיהי רישא איהי לשפינה ילכו׳. ללכת

 לא קדישא, עמא לאינו! שפינה מארי לאינו! לגופא איברי!
 פרח נפשא, לאיהי ובמצוה נשמתא, לאיהי באורייתא מתנהגי!

ההיס׳ אל גלולה רוח המיל ׳וה׳ זמנא בההוא מבינייהו. רוחא נ ו י ) 

גופיה לשערה קשיא, לינא גזירת לאיהי שערה, רוח לאיהי א),
לאיהי ׳והאניה׳ בשערה, אינו! וישראל ישראל, לאינו! נש לבר

אלס׳, נשמת ה׳ ׳נר בחינת הס אזי יחל מתקשריס השלושה שכשאלו ליבא. בסי בסרי גר מדבש(שם): המחק ופירש להישבר׳. ׳חישבה גופא,
 הנשמה. מזון נשמסא. דאיהי השכינה. היינו ספינה. ה׳נר'. את ומאיר בהס שנושב הנ״ל הרוח אותו ילי על נר כמו מאירה שהנשמה

ן השכינה. גוף גופא. דאיהי הנפש. מזון גפשא. דאיהי ג ת גשא ל אח ומבאר מקדים ועחה וריקודין, כף למחיאח בא שבלב הרוח ע״י רגליו. א

כ’!עק וישא וז״ל: עליו, שישמור יעקב) (בסולם השי׳׳ח הבטיחו שם מא״י יעקב בצאח א) (כט, בבראשיח לשה׳׳כ על מיוסד מב״ר זה מדרש הריקודין. בחי׳
 קל ונעשה רגליו את ליבו נשא בשמירה, שהובטח טובה בשורה משנתבשר רגליו. יעקב וישא ופירש״י(שם): קלס: בני ארצה וילןו רגליו
 שני נישאו כי וכו״, ישאונף כפ^ס ׳על ביעקב בו שנתקייס אס כי כאחת, רגליו שתי נושא אינו המהלך כי האלשיך(שם): ופירש ללכת.
 נפשו היתה זו מראה אחר יעקב כ! נושאיו, את שנושא כארון בו נפשו היתה כי או נשאוהו. יתברך מלאכיו כי הארץ, על מלרוך רגליו

 שנתבשר כיוון יד), (משלי מרפא׳ לב בשריס ׳חיי אחא, א״ר רגליו. יעקב וישא ח): ע, פ׳ בב״ר(ויצא וכדאיחא רגליו. ה! נושאיה, את נושאת
 ׳מרפא׳ ה׳לב׳, אזי בשרים׳, ׳חיי בחי׳ מחיה בשורה שכששומע היינו רגליא׳. טענא ׳הכרישא אמרה הלא רגלוהי, ית ליביה ^טעי!“ טובה בשורה

 כריסו אס הרגלייס, את נושא הכרס במשליהס, הבריות שאומריס וזה רגליו, את ליבו נשא כר. ליבא שעין כהונה(שם): המחנוח ופירש וקל.
 ואף מאחר וגו״, רגליו יעקב ׳וישא לפס׳ הסובבים במקראוח גס רגליו׳, אח נשא ׳לבו ד׳׳ה במילוא׳׳ח עוד ועי׳ ברגליו. הוא וקל עליו רחבה ונפשו מלא
החפילה. עלייח מקום ושזהו ביח, ביהמ״ק למקום קרא שיעקב חז״ל דרשו דייקא אלו פסוקים שעל ובפרט ה׳), כלל (ע״פ הענין אח ומשלימים מבארים הס

הנחל• יליקוט
י ״ ת ע ה מ א הלב ש  עצמו משמח כשאדם פא): (ח״ב בליקו״מ איתא מרקד. הו

 היינו רגליו, עד שנוגעת עד כך כל גדולה והשמחה מצוה, של בשמחה
 נצח הס הרגלים חכמה׳. לבב ׳ונביא נקרא הבחינה זה שמחה, מחמת שמרקד

 השמחה כי שבלב, השמחה ע״י לב לבחינת נתעליס נביאים, בחינת והוד,
 (אה״ע בליקו״ה כתב וכן פעם. בכל רגליו שמעלה הריקוד וזהו אותם, מעלה

 להיות שכשזוכה הישראלי, איש של הריקודין מעלת בחינת וזהו יג): ג, פו״ר
 בדברי וכמבואר מהקליפות, הרגלין מעלה בזה שמרקד, עד כך כל בשמחה
 כך כל גדולה והשמחה עצמו את משמח ׳כשאדם המתחלת בהתורה רביז״ל

 הרגלין׳, בחינות כל מעלה שבזה שמרקד, דהיינו רגליו, עד שנוגעת עד
 מסוד מקומות בכמה בזה האריך וכן פא), (סימן תנינא ליקוטי בסוף עי״ש
 המשיח בימי שיהיה השמחה הפלגת בחינת וזהו עי״ש. הריקודין, מעלת
 תצאו בשמחה ׳כי כמ״ש הגאולה, עיקר תהיה שעי״ז בימינו, במהרה שיבוא
 מגודל פסוקים וכמה בכמה וכמבואר וכו״, ציון בת ושמחי ׳רני וכמ״ש וכו״,

 ואנחה היגון כל יתהפך ואז לבוא, ולעתיד המשיח ימות של השמחה הפלגת
 ימות על הנאמר ואנחה׳ יגון ונסו ישיגו ושמחה ׳ששון בבחי׳ לשמחה
 עולה שמח״ה תיבת אשר וזה תש״מ): (תשרי הנתל מבועי צקוצז ומובא המשיח.
 כף, אל כף ומכה שמרקד עד הלב שמחת ע״י כי ורגלי״ס, ידי״ס כמספר

ורגלי״ס. הידי״ס הארת ונתגלין נתעלין עי״ז
א אי1ךד ח ב ת שי ת נ שי  סט): (ת״ב מוהרנ״ת בימי ומסופר וכוי. פרקי! ב

 לשמחה השי״ת זיכני פסח של הראשונים טובים ימים בשני והנה
 וגס (...) השי״ת. בעזרת מאד גדולה שמחה ומחולות, בריקודין מאד גדולה

 השי״ת בעזרת הרבה שמחנו לאל ותהילה ז״ל, מרבינו נפלאות כמה סיפרתי
 הרבה ורקד מאד הרבה שמח הדרך כל עימי שהיה מנדיל ורבי אלו, בימים
 כדרך שלא כך כל הרבה רוקד הוא מהיכן הרואים, כל תמהו אשר עד מאד,

 נמשכין שמשם וכו׳, פרקין בשית דנשיב רוחא מההוא ידעו לא (והס הטבע
 י׳). סי׳ המשפטים׳ ׳ואלה בהתורה כמבואר וריקודין, כף אל כף המחאת

ו ב שא ל ת נ  יעקב של בחלומו לרמז יתכן (י): הנתל יד בקוצץ כתב רגליו. א
עליית מקום לו נתגלה שכאשר רגליו׳) את נשא ׳לבו ד״ה מילוא״ת (עי׳

חכמה מיליואי
ת והיא נ חי ת ב א ח מ  לפרש, נראה שמיני): אלימלך(פ׳ בנועס ומובא כף. ה

 רק עליונים, בעולמות ודבוק בדביקות תמיד הולך הצדיק דהנה
מיני בכל השי״ת להם שייטיב ישראל טובת על תמיד שתשוקתו מחמת

זאת בכל אך ודביקותו, ממדריגתו קצת יורד הוא זה מחמת וברכה, שפע
 גודל אדם בני שרואים שע״י מהדביקות, קצת שיורד במה טוב פועל הוא

 שכולם ואהבתו, ה׳ יראת בליבס מכניס הוא לטובתם, ותאוותו תשוקתו
דרך על ידיו׳, את אהרן ׳וישא וזהו שמו. יתברך לעבודתו לבבם נתעורר

ליבו ישא אשר האדם דהיינו הפירוש, לומר ויש כפיס׳, אל לבבינו ׳נ^א
 הוא שבו, והתלהבות האהבה גודל מחמת אז שמו, יתברך הבורא לעבודת

הידיס. שם על נקרא הבורא עבודת ונמצא כף, אל כף מכה
ן ב א ל ש ת נ  ׳וישא הפס׳ על המדרש הובא שס זה, ד״ה על במקו״ח עי׳ רגליו. א

 זה, לפסוק המוקדמיס הפסוקיס כאן הובאו ביאור ולתוספת רגליו׳. יעקב
 חרנה* וילך כזבע’ מבאר !עקב ו.יצא א): כט, י-יז; (כת, בבראשית וזלשה״כ
מי ויקח השמש בא כי שם רלן במקום ויפגע א  רנראשתיו רשם המקום מ
ע וראשו ארצה מצב כןלס והנה ו_יחלס ההוא: במקום וישכב הישמימה מגי
ה׳ אני ויאמר עליו נצב ה׳ והנה בו: וירדים עלים אלקיס מלאכי והנה
אתננה לך עליה שכב אתה אשר האיץ יצחק ואלקי אביך אברהם אלקי

ונברכו ונגבה ^צפנה וקדמה !מה ופרצת הארץ כעפר זרעך וה!ה ולזרעך:
 אישר בכל ושמרתיך עמך אנכי והנה ובזרעך: האדמה משפחת כל בך

 את עשיתי אס אשר עד אעזבך לא כי הזאת האדמה אל והשבתיך תלך
 הזה במקום ה׳ י.ש אכן ויאמר מיונתו !עקב וייקץ לך: דברתי אישר

 בית אס כי זה אין הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא !דעתי: לא ואנכי
 קדס• מי ארצה ו!לך רגליו !עקב וי^א (...) הישמיס: שער וזה אלקיס

 במקום אלא מקום, באיזה הכתוב הזכיר לא במקום. ויפגע ופירש״י(שס):
 המקום את ׳וירא בו שנאמר המוריה הר הוא אחר, במקום הנזכר

 בי׳, תפגע ׳ואל ז) (ירמיה תפלה לשון פירשו רבותינו ויפגע. מרחוק׳.
 רבי בשם אלעזר א״ר אלקיס. ביס אס כי ערבית. תפלת שתיקן ולמדנו

כנגד מגיע שיפועו ואמצע שבע בבאר עומד הזה הסולם זמרא, בן יוסי

ם תרג מ ה

ח, זה  בכל הרו
ם  נמצא, שהוא מקו

 העליונה השכינה גס
 שס. נמצאות והתחתונה

 בכנפי הנושב הו׳ הוא
 ששס הלב, ועל הריאה
 הנקראים אלו שורים

 הנשמה היינו ה״, ׳נר
 שבכנפי והרוח שבמוח,
 שבלב. והנפש הריאה,

 אזי מיוחדים ולעיתים
 משכנס השלושה אלו
 המוחין, בשלושת הוא

ה ב ש ח מ ה ת ו ב כ  רו
 נקרא הוא ואזי עליהם,
ס׳. אד  שלושתם וכן ׳
 הוא ו׳נר׳ בלב. שוכנים

שמה תיבות ראשי  נ׳
 שנושב הרוח ועס ר׳וח,
 ה׳נר׳ ענין נעשה בהס

 הלב, בתי בשני השוכנים
 שסימנם ר׳וח, נ׳פש והס
 הנושב הוא הו׳ וזה ׳נר׳.

 הפרקים בששת בזרועות
א שלהם, הו  נושב ו

 בששת השוקיים בשתי
 בהס שנאמר הפרקים

שוקיו די ׳ מו  שש׳, ע
 עליו ׳ונחה נאמר ועליו

 איברי וכאשר ה״. רוח
ף ם הגו הגי תנ  בזה מ
 התורה בלימוד הרוח

ה, ש דו ק ם ה ו קי ב  ו
רה, מצוות  אזי התו

ה  לכל מתנהגת הספינ
 כמו האדם, שירצה צד

 יהיה אשר ׳אל שנאמר
 !לכו■׳. ללכת הרוח שמה

 הראש היא שהספינה
 הגוף. והיא הלב והיא
 שהס הגוף איברי ואס

ה בעלי פינ ס  שהס ה
 הס הקדוש, ישראל עם

 פי על מתנהגים אינם
 הנשמה, שהיא התורה
 שזהו המצוות ובקיום
 אותו פורח אזי הנפש,
 ואזי מביניהם. הרוח

 מתקיים הזמן באותו
 רוח הטיל ׳וה׳ הכתוב
 שהיא הים׳, אל גדולה

 גזירת שהיא סערה, רוח
 שהיא הקשה, הדין

 את ומחרידה מסעירה
 עס שהס האדם גוף

 ישראל עם ואזי ישראל,
 ׳והאניה׳ בסערה, הס

ף, שהיא  ׳חישבה הגו
להישבר׳.

רגליו, את ליבו נשא
 ׳הכרס שאומרים כמו

הרגליים׳. את נושאת

 ול5ג5 כצפונה וירושלים יהודה, של בדרומה עומד שבע שבאר ביהמ״ק,
 מגיע אל, בבית וראשו שבע בבאר שרגליו סולם נמצא, יוסף. בני ובין בנימין שבין בגבול בנימין נחלת של בצפון היה אל ובית ובנימין, יהודה שבין

 בו שהתפלל השדה והוא אברהם, בו שהתפלל המוריה הר והוא אל, בית קראה האלקיס, עיר שהיתה שם ועל (...) ירושלים. נגד שיפועו אמצע
 מקום השמים. שער וזה אל׳. בית שקראו כיעקב אלא שדה, שקראו כיצחק ולא הר, שקראו כאברהם לא וגו׳, ונעלה ׳לכו בסוטה אמרו וכן יצחק,

מטה. של ביהמ״ק כנגד מכוון מעלה של שביהמ״ק ומדרשו, השמימה. תפלתם לעלות תפלה



ר קו ה מ מ כ קנא נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיח

ה ואני פל ת

י נ ר ז ע ת  להתקשר ו
 ר!קךש רוח עם באמת

 ואזכה אמת, צדיקי של
 לתוף ולהמשיף לשא־ב

 של ר!קךש רוח את לבי
 זה ידי ועל אמת. צדיקי
 באמת, לבב לישר אזכה

 יי עם נכון לבי שיהיה
 ובאמונה באמת תמיד
 אמתיות. ובענות שלמה
 שיהיה ברחמיף ואזכה
 הקדש הרוח נמשף

/ ויי לתיר הזה ל ה  ו
ם לתקן שאזכה עד  ה

 הלות והתלים. הידים
 הידים הארת ולהאיר

 שיתעורר עד והתלים,
ה בשמחה לבי ^ ד  נ

ל לשטף לו  באמת, ה
 השמחה שתתפשט עד

 ןדי לתוף הקדושה
 שאזכה עד ן.הלי.

 ודקודין כף להמחאת
 שנזכה באשן רקדשה,
 מעלינו דינים להמתיק

 בית עמף כל ומעל
 מחאת ידי על ישראל,

 דקדשה, וךקודין כף
 לנשא בךחמיף ואזכה

 את ההעלות ולהרים
מכל לנקותם ותלי ןדי

ם י). (ליקו״ת ת

ל י א אנ  לף1חכ משך יא-יג); (לו, גפהליס כדכפינ גאוה. רגל תגו
ל מנואני אל לג; לזארי וצדרןפך לידעיך  ?ניס5ר' דד גאוה ת

 המצו״ד(שם) ופי׳ קו-ס: יכלו• ולא דאו און פעלי נפלו• ^ס’ מנדני: אל
 לי, להצר גאוה אנשי רגל אלי מנוא אל סמאני. אל הפשט: ע״ד

 ממקומי אומי ינדדו לא והרשעים
 אלו שפסוקים לומר וייפכן חזקה. ניד

 נפי׳ והידין הרגלי! פיקון על גס מרמזיס

 הצדיק רופ גכופ רשעיס', ׳ויד גאוה׳ ׳רגל

 לג׳. לישרי ׳וצדקפך גפי׳ שנלג,

ו צ ח ר  ננראשיפ כדכפיג רגליכם. ו
 של מילפו לאפר א-ד) (ימ,

 ממרא נאלני ה׳ אליו וירא אאע״ה:
 היום: כחם האהל פחח י'שנ והוא
וירז וירא עליו נצנים אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא ~ • T T • T  : ־* ״ : :--- T ־• T ״ ־  T T---I T T- :

נא אם אדני ויאמר ארצה: וישמחו האהל מפמח לקראחם

 הריקודין. באים שבלב הרוח ידי על היינו
 רוח בחינת שהוא הצדיק ידי על היינו
 שכתוב כמו כנ״ל, הגאוה נתבטל כנ״ל,
 ונתבטל נאוה. תל תבואני אל לו) (תהליס

 ימ) (נראשיפ שכתוב כמו אלילים, העבודת
אלילים. עבודת זה דגליכם, ודחצו

ל רגל תכואני אל כמייש כנייל הגאוה נתכטל וכד הצדיק ידי ע
 הקליפות אחיזת עיקר כי היינו מ): (י, בפל״ח ופירש נאוה.

 בבחינת הקדושה, רגלי בבחינת הוא זרה, והעבודה הגאוה שהם
 שאמרו מה בחינת וזה חי״ת. באות וכמבואר מוות׳, יורדות ׳רגליה

 בקומה ההולך ׳כל מג) (ברכות רז״ל
 השכינה רגלי דוחק כאילו זקופה
 זרה עבודה הוא הגאוה כי וכו״,

 ישראל שבין ההבדל ועיקר ממש.
 לא ׳כי כמ״ש זה, בענין הוא לעמים

המעט׳, אתם כי וכו׳ מרובכם
 שאתם פע) (חולין רז״ל ודרשו

 עליו ומשה עצמיכם. ממעמין
 בו נאמר ישראל, כל של רבן השלום

 הוא והחיצונים הקליפות התגברות עיקר כן ועל מאוד׳. ׳עניו
מהשתלשלות הוא יניקתם ועיקר ברגלין, ואחיזתם גאוה, בבחינת

 רנעט נא יקח עבדך: מעל תעבר נא אל בעיניך חן מצאתי
 והקפיד פו), (ב״מ רגליהם לאבק שמשתחוים ערביים שהם כשבור רגליכם. ורסצו ופירש״י(שם): העץ: תחת והשענו רגליכם ורחצו מזם
 החיצונים, שהם הרגלים, שתחת מהאבק רגליכם׳ ׳רחצו אמר יח): הליקומיס(וירא בספר האריז״ל כתב לביתו. אלילים עבודת להכניס שלא

ברגלין. הנאחזים החיצונים בענין וכר) הצדיק ידי ׳על ד״ה בנח״נ (המובא בפל״ח ועי״ע החיים. עץ שהוא העץ׳ תחת ׳והשענו ואח״כ

הנחל• יליקוט

 עימך אנכי ׳והנה אליו השי״ת הבטחת תוקף הבין עי״ז בית, בבתי׳ התפילה
 בהתקשרות היינו בית, בבתי׳ כשהתפילה רק כי וגו׳, והשיבותיך וגו׳ ושמרתיך
 ישראל של ליבן שהוא ביהמ״ק, מקום בחי׳ שבלב, הרוח שהם לצדיקים

 את ולהעלות רגליו את לשאת בליבו כוח יש עי״ז רק מז), הקדמה (איכ״ר
 ממש מכוון שהוא שעליהם, ורש״י אלו פשוקים ע״פ אפש״ל עוד המלכות.
 ראש בחי׳ שראשה, הרי עלייתה, בשלימות שכשהתפילה ד׳, באות למבואר
 הסולם של ורגליו המעוות׳, ׳תיקון בחי׳ שהוא יוסף בני בנחלת השולס,

 ואמצע שנוא׳, שהוא ׳המוכיח בחי׳ שמעון שבט בנחלת שהיתה שבע בבאר
הארצות. מכל גבוה שהוא בנימין שבנחלת וירושלים ביהמ״ק כנגד שיפועו

י ״ ח ע ם שבלב הרו אי ץ. ב קוד  ביום לז): (ח״ב מוהרנ״ת בימי ומובא הרי
 והיו בביתו, שעודה יוסף יעקב רבי עשה בשבט עשר חמישה רביעי

 בלי בשבט עשר חמישה יום שעבר נזכרתי ואח״כ (...) הנ״ל. כל אצלו
 מטשערקאש ישעיה רבי שם והיה עצמי. לשמח והתחלתי כראוי, שמחה

כורחו. בעל עימו ורקדתי השמחה לתוך אותו וחטפתי מאנ״ש, אחד
 יכול היה ולא הרבה, אותו הכרחתי אני אבל כלל, מרוצה היה לא ובתחילה

מזה, אצלנו וכמבואר באמת, אח״כ שמחה עליו נמשך ועי״ז רצוני, לשנות
 כמו באמת, השמחה בא ואח״כ לשמחה עצמו להכריח צריכין שמתחילה
 והשמחה הריקודין מעט ואלו עד). (שיהר״ן בפירוש הקדוש מפיו ששמעתי

מלשמח נתייאשתי כי ומפנינים, מפז מאד בעיני יקר היה הלילה באותו

ה מיליואי מ כ ח

ל אני א בו ה. רגל ת או  רפידים מבואר ובזה שלח): (פ׳ בתד״י ומובא ג
 גאוה עוון תיקון זלה״ה האר״י בכתבי דמבואר ידיהם, שריפ״ו

 אותיות בב׳ אינו הקליפות אחיזת כי גאו״ה, גימטריא י״ה בשם הפוגם
 שיאחזו לקליפות גורס גאוה עוון ע״י כן שאין מה ר; בן משם ראשונים

 הפשוק פירוש שזהו ואפשר שם. יעויין וכו׳, מהשם ראשונות בב׳ גס
 יכולים והוא אני ׳אין ד) (סומה בש״ש ודרשו אוכל׳, לא ׳אותו קא) (תהליס

 אותיות בב׳ שישתמש לעולם דיו עתה עד כי והוא, וכו״. בעולם לדור
 ראשונות, בב׳ גס ח״ו שליטה גורס עי״ז עכשיו כן שאין מה יח), (עירובין
 ׳אל הפשוק פירוש שזה ואפשר וכל. מכל השכינה רגלי דוחה כביכול
 עוון כי זכרנו כי והוא, וכו״. תנידני אל רשעים ויד גאוה רגל תבואני

 ושם במילוי, רגל בגימטריא שהם ראשונות, אותיות בב׳ שם פוגם גאוה
 וזה שביד. פרקין י״ד נגד המילוי, דמילוי אותיות י״ד גימטריא פשוט זה

 יובן ובזה להבין. וקל תנידני׳, אל רשעים ויד גאוה רגל תבואני ׳אל שכתוב
 כת ליתן וגרמו גאוה, לידי ובאו תורה מדברי ידם שרפו על ׳רפידיס׳,

 ח״ו כי עשיו׳, ידי ידי״ס ׳ו״ה כז) (בראשית שכתוב וזה האומות. אל וי״ד
 ועם ׳יד׳, הנקרא כן גס ראשונות אותיות בב׳ הקליפות אחיזת על נושף
 אשר את ׳זכור שכתוב וזה להבין. וקל ידים׳, ׳ו״ה הרי כבר, שאחזו ו״ה

 משם, נמשך גאוה לידי המביא תורה ביטול עוון כי עמלק׳, לך עשה
והבן. זכור, וגימטריא רגל גימטריא

 שהוא אז לשמחה לבוא בעזרי היה והשם נרדמתי, כבר כי העת, באותו
 שמח אך להיות מאד מאד הזהירני ז״ל רבינו כי גדולה, ומצוה מאד יקר אצלי הוא בחול, אפילו בשמחה להיות זוכה שאני זמן כל כי גדול, דבר אצלי

פעמים. כמה אצלנו כמבואר דייקא, דשטותא מילי ע״י עצמו את לשמח והעיקר תמיד, בשמחה להיות הכוחות בכל עצמנו ולהכריח תמיד,
י ״ ה ע ם שבלב הרו אי נו הריקודיץ ב ק. עייי היי  אבל, איזה לנחם הבעש״ט של החברייא הלכו שפעם למוהרנ״ת, שיפרו תקכמ): בשיש״ק(א, ומובא הצדי

 וגס מדיבוריהס, להם שבא ההתלהבות לרוב לרקוד והתחילו האבל, את לנחם שבאו ששכחו עד כדרכם, השי״ת בעבודת ביניהם לדבר והתחילו
 בימי מסופר וכן זיין׳. אזוי אויך קען רעבן, פון מ׳רעדט ׳אז כך, להיות יכול גס מרבינו, כשמדברים מוהרנ״ת, אמר עמהס. ורקד אבל שהוא שכח האבל

 מאד יגעים היינו אבל הזמירות, וזימרנו הקדושים מספריו ז״ל רבינו דברי ודיברנו גדולה, בשמחה שלישית שעודה אח״כ לאכול וישבנו שמואל(פע״ח):
 ואמרתי בנציון אלטר רבי את ועוררתי לרקוד. חשבו ולא מזה, גדול צער לנו שהיה הנ״ל, הילדה של המחלה מעניין וגס והלילות, הימים מאלו ועייפים

הזה. הזמן כל נהייתה לא שכמוהו כזה ריקוד והיה העולם, כל ואח״כ אנ״ש כל בזה והתחברו לרקוד, והוא אני ויצאנו נרקוד?! לא כזה נש אחר לו,
אותם. לשחוט ש,ץלו• עד שלנו הבגדים כל נרטבו הזיעה שמחמת עד גדול, ובכת בחזקה רקדנו רצופים שעות ארבע או שלוש בערך

י ״ ה ע ם שבלב הרו אי נו הריקודיץ ב ק. עייי היי  ריקוד, ללא יום עליו יעבור שלא מקפיד היה ז״ל טולטשינער נחמן רבי רעב): בשיש״ק(ג, מסופר הצדי
למיטתו. וחזר לעצמו ורקד ממיטתו ירד היום, באותו רקד לא שעדיין שמע, קריאת כבר שקרא אחר מיטתו על כבר שכיבתו אחר כשנזכר ופעם

נתמלא מישהו, עם דיבר רק אס כי השמחה, במידת מהמופלגיס כאחד שלומינו אנשי בין ידוע היה מקיבלימש: אהרן רבי על רמו) (ה, בשיש״ק מסופר וכן
כי ריקוד, לעצמי מלוה אני לו, עונה אני עכשיו, לשמוח לך יש מה לי אומר כשהבע״ד אומר, והיה בריקודים. מאד רגיל והיה שמחה, תיכף הלה
 מאנ״ש, שלא אחד פעם קאלו פסו): (ו, בשיש״ק ומובא שיבואו. אלו טובים מזמנים ריקוד עכשיו לווה אני אז לשמוח, במה לי שיהיה זמן יהיה הרי

 הס שמחים כי לשמוח, במה להם יש מהסתם הס רוקדים אס לו, ואמר ענה המזדמן. עת ובכל התפילה אחר יום כל לרקוד אנ״ש נוהגים מדוע
 בהם שיש כאלו, וטהורות קדושות ועצות ושיחות מתורות ולדעת רבינו, של הטוב וגורלו בחלקו ליפול זכו אעפ״כ והנמוכה, הקטנה דרגתם אף שעל

 יום בכל ולרקוד לשמוח מחובתינו רבינו, של הגדול לאור להתקרב שזכינו שמאחר מאיתנו, הנדרש והנכון האמת וזהו ולשמחס. לעודדם כדי והותר די
 אחר בריקודין רגילין להיות הקיבוצים, שבכל אנ״ש נוהגין מובא: ציגעלמאן אהרן מרבי והנהגות ובתקנות בלבד. זה על רק אף לה׳ ולהודות הרף בלי ויוס

ל ויו״ט. בשבת ובפרט הלימוד, ואחר התפילה די ע ק י צדי א ה הו טל כנייל רוח בחיי ש ב ת ה. נ או  צדיק בחינת עיקר ב): ב, ערב בליקו״ה(תו״מ וכתב הנ
ומכניע ורגלין בידין מאיר שעי״ז לב, נדבת בחינת נדיבה, רוח בחינת הוא שבלב הצדיק ורוח לב, נדיב הוא הצדיק כי וחשד, צדקה שעושה שם על הוא

רוח כי ממוות׳. תציל ׳וצדקה בבחינת צדקה, בחינת ע״י נעשה שזה מוות׳, יורדות ׳רגליה מבחינת הרגלין ומעלה אמונה בחינת ומגלה הכפירות
 זרה עבודה בחינת דמותא, שטרא ומכניע וחייס, צדקה בהם וממשיך והרגלין, הידין ומאיר ומתקן צדקה שעושה נדיבה, רוח בחינת הוא הצדיק

 הארת ומאיר ורגלין בידין נשיב רוחא והאי שבליבו, הנדיבה הרוח ע״י הצדיק רוח מעורר הוא חשד, גמילות או צדקה שעושה מי כן ועל וכפירות.
 וכו״, כשף כיכר אלפי ׳ועשרת אמר כן על זו, הארה ח״ו לבטל שרצה הרשע המן כן ועל מ): ב, ערב (תו״מ שס דבריו בהמשך כתב וכן והרגלין. הידיס

 מרדכי שהם ורגלין בידין הצדיק הרוח מאיר ידה שעל ישראל, של הצדקה כת לבטל כדי דהיינו רז״ל, שאמרו כמו ישראל, של השקלים לבטל כדי
׳ לאביונים׳. ומתנות לרעהו איש מנות ׳ומשלוח בפורים לקיים ציוו להפילו, כשזכו כן ועל הארתם. כת לבטל שרצה ואסתר, ל ׳ אניי א  רינלי תיבו

האותיות. עם פייגא, בן שמחה בן נחמן בגימט׳ זה פשוק של ושו״ת הר״ת הנתל(י): בשעשועי מובא ניאוהי.

ערכים
וכינויים

לב / שבלב הרוח
 כי תפילה, בחי׳ זה לב

 תפילה׳, זו שבלב ׳עבודה
 התורה נכתבת שתהיה היינו
 שיכתבו ע״י הלב, בתוך

 שהם תפילות, מהתורות
 אליו נשוב ועי״ז לב, בחי׳

 אותנו ויקרב באמת יתברך
יא). הנפש (השתפכותברחמיו

 אות האותיות בכל אין
 באות השם בה שיתלבש

 ל״ב. אותיות אם כי אחת,
 (שעריבו בה, בי, לו, לה, לי,

).1 צדק

 והוא הרוח םובל הוא לב
 םובל והרוח בגוף, מלך

 באפיו ׳ויפח בםוד הנשמה,
 והיודע חיים׳. רוח נשמת

 התקשרות םוד יודע זה םוד
 הוי״ה בםוד בנשמה הרוח

).1 צדק (שעריאלקי״ם

 כל שאר שחיי לפי
 לכך בלב, תלויים האיברים

 כל חיי שהוא הקב״ה, נקרא
 לב בלשון כולם, הנמצאים

יז). יג, שמות בחיי (רבינו

 אמנם המלכות. הוא הלב
 בשמאל בהיותה לב תקרא
 לבינה משכן הדין, בםוד
 ארז״ל וע״ז לשמאל, שהוא
 הבינה וע״י מבין׳. ׳הלב

 חכמה נתיבות ל״ב תקבל
יב). כג, (פרד״ר

 בו טוב, הוא הלב כאשר
 הן בשלימות, הכל נמצא

 בשלימות הנפשיות כוחות
 הוא הלב כי הגופניות, הן

 בעל של והשורש המקור
 שהוא מה זה על מורה חי.

 דבר כל כי הגוף, באמצע
 שורש הוא באמצע שהוא

 חיים (דרך הכל אל והתחלה

מ״ט). פ״ב

 ר״ל בעי, ליבא רחמנא’
 עכ״ל רחמנא׳, בעי ליבא
 נראה יקרים). ליקוטים (ספר

 פעולתו עיקר שהלב כוונתו,
 להשי״ת, משכן שיהיה הוא

 ואם כביכול, בו שישכון
 כלל, לב נקרא אינו לאו, ח״ו

 פעולתו פועל שאינו כיוון
 פ׳ חיים מים (מקור העיקריית

ואתחנן).

 חלקי לכל המלך הוא הלב
 הוא ואם בם, ונוהג הגוף
 עבודתו אל עצמו מביא אינו
 שאר עבודת אין ית׳,

 אשר ׳אל כי כלום, האיברים
 ללכת הלב רוח שמה יהיה
טז). ישרים (מסילתילכו׳

 (פרילב נקרא פנימי דבר כל

ח). הארץ

 נתיבות ל״ב הוא לב סוד
 ש״ך יוצא ומהן דחכמה,
 גימ׳ ל״ב פעמים י׳ ניצוצין.

 הוא ב״ש בא״ת לב וכן ש״ך,
לב). (קה״י,ש״ך

 המושל, הכח הוא הלב
 על ציוריו המעלה הוא והרוח

לא). יח, יחזקאל (מלבי״םהלב

 החיצוני הכלי מציין לב
 הרוח ישכון שבו החומריי,

 הנפשיי, הפנימי הכח שהוא
 שהחומר הוא הלב וטהרת

 אל ותאווה נטייה לו אין
יב). נא, תהלים (מלבי״םהרע



ערכים
וכינויים

ריקודים / ריקודין
 עצמו משמח כשאדם

 והשמחה מצוה, של בשמחה
 עד שנוגעת עד כך כל גדולה
 מחמת שמרקד היינו רגליו,

 נקרא הבחינה זה שמחה,
 הרגלים חכמה׳. לבב ׳ונביא

 נביאים, בחי׳ והוד, נצח הם
 ע״י לב לבחי׳ נתעלים
 השמחה כי שבלב, השמחה

 הריקוד, וזהו אותם. מעלה
 פעם בכל רגליו שמעלה
פא). ח״ב (ליקו״מ

 (פיזוז הפרסטקים
 בשעת שעושין וכירכור)
 ארד ׳אנוכי בחי׳ זה ריקודין,

 אעלך ואנוכי מצרימה עמך
פו). (שיהר״ןעלה׳ גם

 אמר ריקודין לעניין
 בין יושב שכשהוא (מוהר״ן),
 לרקוד יכול הוא העולם
 פעם וגם מאוד. נפלא ריקוד
 שאמר, בעצמי שמעתי אחת

 העולם, בין שיושב בשעה
 העולם שכל כמי דומה אני

 מרקד והוא םביבו, עומדים
רמא). מוהר״ן (חיימאוד

 תשובה, בחי׳ ריקודין
 אזי ה׳ אל ששבץ שאחר
 לרוז אורח, לרוע צריכין
 אותו גדול במהירות ולילך

 לילך יכולין שהיו האורח
 בחי׳ שזה נזופין, שהיו בזמן

 ומדלגין שמרקדין ריקודין,
 לילך יכולין שהיו המדריגות

 רחוקים שהיה הזמן באותו
ד). ג, ר״ח (ליקו״היתברך ממנו

 רב בשם זעירה ר׳ ירמיה רי
 שתי עוקר ׳קיפוץ׳ הונה,
 עוקר ׳ריקוד׳ כאחת, רגליו
 (ירושלמי אחת ומניח אחת

כ:). ביצה

 שהוא כשהממשלה
 במידותיו, משפיע הכתר

 לקבל, מתנענעים מידותיו
 ד״ה הפליאה (ספר הריקוד זהו

רקוד). עת ממשלה

 דילוג עניין מרקד,
 (מצו״צ שמחה של וקפיצה

כט). טו, דה״א

 להעלות הוא הריקוד
 תחתונה, ומדריגה ניצוצין

העליונה אל להעלותה
נח). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 מלשון ר״ל מרקדין,
 האוכל מתוך פםולת ריקוד

 שבת) בהלכות מרקד (במלאכת

בראשית). פ׳ עיניים (מאור

 פעמיך יפו ׳מה וזה
 הריקודים שע״י בנעלים׳,
 (שאריתהרגלים בחי׳ מתקנים

לפורים). ליקוטים ישראל,

דוד חסדי

כע נחל קנב חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נו

כל ועל כידוע. רגלין שננחינמ הדינים  זרה ענודה שיש זמן כן'
 נחינס שזה הגאוה, כשנפנטל כן ועל כעולם'. אף חרון כעולם,

 מכחינח הרגלין שגמעלו דייקא, 'נשא' רגליו', את נשא 'לינו
 כחינח משדים, ונמשכין הדינים נממקין אז הקליפוח, אחיזת
 וידוע הנאמנים', דוד 'חשדי

הריקודין, ידי על הרגלין וכשנתעלה נחינס הקדושה, לרגלי שמרמזין
ונתבטל רגליו, את לבו נשא בחינת ככמה נזהר כמנואר והוד, נצח

ידי על זרה, העבודה היינו הגאוה, ד״ה וגמילוא״רז גמקו״ח עיין מקומות,
שיש זמן בל בי הדינים. נמתקין זה הנאמנים׳. מד ׳יזעדי

 האבודה וכשנתחבר ראה). פ׳ (ספרי בעולם אף חרון בעולם, זרה עבודה
 בבחינת הם הרגלין ואז חסדים, ונמשבין אף, החרון נתעבר זרה,
אלחסידיו רגלי מו ש , א ( (  דוד חסדי בחינת היינו חסדים, בבחינת היינו נ

ה), (ישעיה הנאמנים והבפירות. המינות נתבטלו בי דייקא, הנאמנים נ

ן בעולם עייז שיש זמן כל ח ג, נהיג בעולם. אף ח ס(י רי דנ  יז- נ
 רסבה מוןז אל מקפץ קללה כל ואת הנדחת: עיר בדיני יח)
 מל והןתה אלקיף לה׳ כליל קללה כל ואת העיר את באש ושרפת

 למען החרס מן רנאומה פידף זלפק ולא עוד: תפנה לא עולם
 רחמים לף ונתן אפו מחרון ה׳ ישוב

לאפתיף: נקפע כאקר והרפף ורחרנף
 ישוב למען מד): פ׳ (ראה בספרי ודרשו

 זרה שעבודה זמן כל אפו. מסרון ה׳
 נסתלק פעולס, אף חרון פעולס
 ביד וכתב החרון. נסתלק זרה עבודה

 דין העושה כל מז): ד, (עכרס החזקה
 עולה כמקריב זה הרי הנדחת בעיר
לה׳ ׳כליל יג) (דברים שנאמר כליל,

 חרון שמסלק אלא עוד ולא אלקיך׳,
ה׳ ישוב ׳למען שנאמר מישראל, אף

 מ): בשמו״א(ב, חנה, בתפילת כתיב חסידיו. לגלי והרפו׳• ורתמו רחמים לך ׳ונתן שנאמר ורחמים, פרכה עליהם ומביא אפו׳, מחרון

 הכל אולם לומר, רוצה ישמור. סשיליו רגלי הפשע: ע״ד המצו״ד(שם) ופירש איש: עפר פלח לא כי זדמו פחקו ורשעים יקמר חסידו רגלי
 וכו׳ הצדיק ׳ע״י ד״ה לעיל בנח״נ ועי׳ סאתס. נתמלא בעת הפורעניות, חושך בבוא יוכרתו והרשעים מלכד, ישמור חסידיו רגלי כי במשפט,

 ׳רגלי המלכות נקראת ואזי חסדים, ונמשכין במלכות האחוזים הדינים נמתקין הריקודין, ע״י מהקליפות הרגלין שכשנתעלים ממשערין הרב שכתב וכו׳ הגאוה נתבמל
 הבא), בד״ה (המובא הנאמנים׳ דוד ו׳חסדי חסידיו׳ ד׳רגלי ובענין מקומות. בכמה בזהר כמבואר והוד נצח בחי׳ הקדושה, לרגלי מרמזין אלו בחי׳ וכידוע חסידיו׳,

 אלו. בעניינים יותר ולדרוש לעיין בחינתו כפי יוכל לומד וכל הכללים), מח״י י״ח (כלל קבלה ובספרי חז״ל בדברי ומובאים הנודעים מהדברים שהם לדעת יש

י ד ס  ומגדלים אומנים שהם לפי נאמנים, ונקראים דוד, מידת שהיא המלכות את המכוננים שהם לפי דוד׳ ׳חסדי נקראים והוד נצח הנאמנים. דוד ח
 קמעו אלי ולכו אזנכס הטו ג): (נה, בישעיה וזלשה״כ ע״ב). ריג פנחס זהר מדבש, מתוק (ע״פ הדסה׳ את אומן ׳ויהי מלשון המלכות, את

 פחחייה לעמוד וחזהו אלי קמעו וכר. שמעו הפשע: ע״ד המצו״ד(שם) ופירש הנאמנים: דוד חקדי עולם בריח לכס ואכרתה נפקכס ותחי
אשר הקיימים החסדים כמו יהיה ר״ל, כחסדי, ששדי. עולם. עד מתקיימת להיות אהבה פרית לכס אכרות איז ואכלסה. המשיח. בימי

מזרעו. המלוכה תופסק שלא לדוד, הבטחתי

הנחל* יליקום
ד ל ע ת נ ש כ דין עייי הרגליז ו קו קיז עיייז וכוי הרי ת מ ם. נ  וכתב הדיני

 יין ששותה כגון מצוה, של ריקודין א): (מא, ליקו״מ בקיצור
 במידה ושותה מצוה, סעודות בשארי או מצוה של בחתונה או ויו״ט בשבת

 מכל בנו בחר אשר בהשי״ת לשמוח ישראל, לשמחת לזכות לשמים וכוונתו
 הרגלין, לתוך השמחה שנמשך עד עי״ז לשמחה ונתעורר וכו׳, העמים
 ברגלין הנאחזין החיצונים מגרש עי״ז שמחה, מחמת שמרקד דהיינו

 של הזאת וההתלהבות הברכות, כל לקבל וזוכה הדינים כל ומבטל וממתיק
 היצר בהתלהבות שמרקד מי אבל לה״. ניחוח ריח ׳אקה הוא הריקודין

 שמשם המשכר, יין בחינת הוא ששתה והיין י), (ויקרא זרה׳ ׳אש בחינת הוא
 היה זה: בענין מסופר שסז) (עמ׳ סבא ישראל ובספר ח״ו. החיצונים אחיזת
 בעיר היה זה בבית, היתה הלידה שלי... הבת נולדה איך ניסים מעשה

 קישוי היה נו, פייגל׳ה. המיילדת בבית והיתה הכותל, יד על העתיקה
 וקסלר שלמה ורב שלי, לבית מאד קרוב היה כנסת והבית (...) בלידה,

 עד הדינים... שיומתקו בשביל ריקודים עשינו חברים כמה ועוד ואני
 היא פה. שלי הבת השם וברוך גדולים, בניסים לצאת התחילה שלי שהבת
א ניתוח... בלי יצאה ש ת לבו ^ מן מכלל בספר ומובא רגליו. א סי פי( בשס י, יו

 שבעולם, וכו׳ הדינים כל ולהמתיק הרבה לרקוד רגליו את נושא ליבו שיהיה עד בלבבכם, שמחה לכם ייתן השי״ת זצ״ל): ממבריא יהודה ב״ר נתן ד הרה״ח
 רזין בו יש אלא פשוט שאינו ז״ל רבינו של דיבור בכל להאמין צריכים ואנו להעולם׳, גדולה טובה יהיה שמחים, תהיו אתם ׳אם ז״ל רבינו אמר כך כי

יודע. שהוא מה מזה יעשה ז״ל ורבינו וברגליים, בידים וריקודין כף המחאת ובתמימות, בפשיטות לקיימם צריכים אנו ואעפ״כ דרזין, ורזין
ז ״ י קין ע ת מ ם. נ  עד גדול וחסד ניסים שפע מלא והעולם ורגע, רגע בכל ה׳ ברצון מתנהגת הבריאה הנה מובא: י) (שיעוריס, נועס דרכי ובספר הדיני

 רגע בכל עצומה בשמחה להיות צריך והיה האדם, עיקר שהוא דקדושה ורצון טובים, ומעשים מצוות מלא הוא הרי האדם, אצל וכן קץ, אין
 אחד, וכל דבר כל של החיות נקודת האמונה, מנקודת והיפך עצבות של ובלבולים מחשבות זה בכל שמכניס בעולם, עמלק קליפת שיש אלא ולרקוד,
 לעמול הוא הדבר עיקר הכל, שלפני אלא ולהמתיק, וכו׳ להתפלל דרך שיש ודאי ח״ו, דינים ויש שורה זו וכשהסתרה ודינים. בריחוק שרוי הכל וממילא

 כל ועל עליו שיש ההסתרה שמתבטל עד כעת, מוסתרת שהיא הגס יש, שתמיד לה׳ והקירבה היהדות במציאות ושמחה בריקודים דייקא להיכנס מאד
ולהאיר. לשרות השמחה וחוזרת ברצונו, הכל מנהיג שה׳ הפנימי והחיות הדעת להתחדש וחוזר העולמות,

חכמה מיליואי
ר ב ע ת ם. ונמשכיץ אף החרוץ נ  יש הנה ז): ה, האלשיך(קהלת וכתב חסדי

 וקיוס רחמים. והוא הוי״ה מידת ויש דין, והוא ׳אלקיס׳ מידת
 כעסו, את רחמיו שיכבשו ע״י הוא הנה ראויים, בלתי בהיותנו העולם

 פסוק על לא) צו, (זהר האמת חכמי כדעת הרוגז, למידת חסדו מידת או
 הדין. מידת את וכובש זועם ׳אל׳ שמידת יום׳, בכל זועם ׳ואל ז) (תהליס

 כי הוא הלא בקרבו, עשק בהיות העולם מתקיים למה תדע יאמר, וזה
 מידת שעל רחמים מידת הוא ברחמיו, השומר הוא גבוה שמעל הגבוה

כעסו. את רחמיו לכבוש הדין,
י ל ס ד ח ם. דו מני א  וז״ל: הריקודיס, לענין בהקשר ריקוד) (ערך בקה״י ומובא הנ

 מקום עד הוד נצח שהן הרגליים שמגביהין הריקוד, סוד וזה
 וזה כלה. כמנין אורות נ״ה הנוקבא, אל האורות משם שיעלו החזה,

 תיבות ראשי נא״ה׳, כלה וכו׳ מרקדין ׳כיצד מז) (כתובות רז״ל שאמרו
 הוד, דנצח המגולים אורות ב׳ מבחינת שהן ׳וחסודה׳, א׳ורות, נ״ה

 חסודה כן על בהוד, ואיהי בנצח דאיהו ולפי מגולים. חסדים ב׳ שהם
הנאמנים׳. דוד ׳חסדי הוד, נצח חסדי והן ו״ה, חסד אותיות

 בתורה, ימיו כל עסק דוד
שהוא חסד, ׳תורת בבחינת

 ׳חסד האחד, הם, חסד מיני שלושת כי דע לג). ה, סעודה (ליקו״הללמדה מנת על לומד שהיה מה היינו חסד, ׳תורת בחינת הלכות, בחי׳ שהם הנאמנים׳ דוד ׳חסדי בחינת דוד׳, לחסדי יזכרה לב). ה, סעודה (ליקו״ההנאמנים׳ דוד ׳חסדי בחינת
 סוד הוא יצחק שפחד ולפי לאברהם׳, חסד ליעקב, אמת ׳תיתן שנאמר אברהם, חסד והוא עולם׳, ׳חסד הוא והשני, ימוש׳. לא מאיתך ׳וחסדי והסוד טובים, חסדים ונקראים ורחמים, חסד זולתי דין תערובת בו שאין העליון, המקור מן הבא עליון׳
 נקרא השלישי ורחמים. דין בו יש עולם׳ ׳חסד ולפיכך ואחור, פנים ושמאל, ימין ומטה, מעלה ונעלם, גלוי בסוד דין, עם מעורב אלא פשוט, חסד אברהם חסד אין הדין, מצד החסד את מעכבת ולפעמים אברהם, חסד עם מתערבת הדין, מידת
 לעולם כי טוב כי לה׳ ׳הודו סוד ידע דוד, חסדי סוד והיודע באמונתך׳. לדוד נשבעת ה׳ הראשונים חסדיך ׳איה הכתוב אמר ראשונים, וחסדים טובים חסדים הנקראים מלמעלה, העליונים חסדים שואב דהע״ה שהיה ולפי הנאמנים׳. דוד ׳חסדי

אב). (קה״י,והכולל אותיות י״ד עם הנאמנים׳ דוד ׳חסדי גימ׳ הרחמן׳ אב’ הנאמנים). דוד חסדי (קה״י,למלכות המשפיעים דזעיר, הוד בנצח הוא הנאמנים׳ דוד יהסדי ב). אורה (שעריואמצע וסוף ראש חסדו׳,

תפליה ואני

 ״חזק עולם, של רבונו
 וברכים ךפות ידים

ת שלו  תאמץ״. כו
 ותטהר עלי ותרחם
 ו.תלי♦ ידי את ותקדש

תאמר ם ו רי  לאםו
 למוט תתן ואל צאו.

 את ותוציא רגלי,
 ורגלים ממאסר. רגלי

 למות, יךדו אשר
 מהרה לבטח תוציאם
 ממות הרבים, ברחמיף
 מקרא בי ויק.ים לחיים.

 עמךה ״רגלי שכתוב
 פגומים תרים במישור״.

 מיני בכמה המלכלכים
 רבים ופגמים לכלוכים

 עליהם תרחם מא־ד,
 ולטהרם, לנקותם

תוציאם ה ו  מטמא
 ותסלח ותמחל לטהרה.

 על הרבים, ברחמיף לי
 שפגמתי פגמים מיני כל

 ותזכה וברגלי, בידי
 ידי שיהיו מעתה אותי
 וטהורים קדושים ורגלי
 פגמים מיני מכל

 בעזרי ותהיה שבעולם.
 מצוות לעשות שאזכה

 בכל וברגלי בידי רבות
 באפן שעה, ובכל עת

 את להרים שאזכה
 לשרשם תלי ואת ןדי

 ותתגלה שבקדשה,
 ואזכה הגדולה, הארתם

 ורקורין כף להמחאת
י). (ליקו״תרקדשה

ח ת ורעתי, לבי פ
שכלי, עיני והאר
 עת בכל ולמתי ותותי

והעצות הדרכים
 עצמי לשמח שאפשר

העת באותה בהם
 שבעולם הרינים כל נמתקין יהיו זה ירי ועל חכמה׳, לבב ׳ונביא בבחינת חכמה, לבב לבחינת תלין הנקראין הבחינות כל ולהעלות שמחה, מחמת הרבה לרקד פעם בכל שאזכה עד תמיד, בשמחה להיות שאזכה באפן והשעה
מ). ח״ב, (ליקו״תהטוב כרצונף השלמות בתכלית כראוי באמת שלמה לאמונה מעתה ואזכה רקדשה, והרקודין השמחה ירי על האמונה פגמי כל ולתקן להעלות ותזכני אמונה, מפגם ותצילני והשמתי (...)ישראל. כל ומעל מעלינו



ם תרג מ ה

 כאש חס הוא הלב
 הכנפי לא ואס שורפת,

שביס שהס ריאה  נו
 אזי אותה, לצנן עליה
 כל את שורף הלב היה

ף מו. הגו  והאש בחו
ס שהיא שבלב הד  מ

 והרוח הלב, עורקי של
 חמימות על אחריו נושב
 הלב. שבעורקי הדס

 מתנהגיס האיבריס וכל
 שזהו הרוח, אותה אחרי

 יהיה אשר 'אל שכתוב
 ילכו ללכת הרוח שמה
 הרוח וכשיבוא (...) וגו".

 משכן ששס הלב אל
 ׳קול בו נאמר הנפש,

 על שדופק דופק', דודי
 דפיקות, שש הלב שער

 אות סוד שהוא להודיע
 שהיא הד' אל שבא ו',

 יחד ואזי הנפש, סוד
עשרה. הס הו׳ עס

ר קו ה מ מ כ קנג נובע נחל מוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטיח
י וכוי דופק דודי קול ד  דודי ׳קול גפק׳ ׳דודי׳ נאמר ידו שלח ח

לפס׳ נסמיכוס ונאמר הגא), נד״ה (כמנואר רוח נחי' שזה דופק',

 נאה הרוח שע״י הרי כף׳, ׳מחיאת נחי׳ היא ו׳ידו׳ ידו׳ שלח ׳דודי זה

 דודי קול ער ול?י יקנה אני נ-ו): (ה, נשה״ש וזלשה״כ הכף. מחיאת
 יוגמי רעימי אחמי לי פמחי דופק
 קוצומי נול נמלא קראקי פמפי
 פפנפי אפ פק^פי לילה: רקיקי
 תלי אפ רפצפי אלנקנה איככה
 מן ןדו קלפ דודי אקנפם: איננה
 אני קמפי עליו: המו ומעי הפור
 מור ננופו רדי לדודי לפפפ

פ על עכר מור ואצכעפי פו  נ
 ודודי לדודי אני פפפפי המנעול:

 ולא קראפיו מצאפיהו ולא נקקפיהו נדנרו ןצאה נפקי ענר פמק
פ וקקנוה קלוה נשהייפי ישנה. אני ופירש״י(שה): ענני:  ראשון, נני

 נך הקנ״ה, זה עי. ולני ונרדמפ. ניקנה הקנ״ה מענוד נואתפי
 ער ופלקי, לנכי צור שהוא הקנ״ה ער. ולגי נפקיקפא. נדרש

 הנניאיס, על שנינפו מקרה יוסק. דודי קול לי. ולהימינ לשמרני
 כנר כלומר, פענסי. אם סשעסי וקלופ. השכם ידיהם על ומזהיר
 שלם דודי עוד. אליך לשוג אוכל לא אפרים, דרכים לעצמי לימדפי

 מעי המון עלי ונהפכו ידו, וראיפי הדלפ, שאצל הסוד. מן ידו
 כמו ממני, וננקה נקפר ענד. עמק ומדי לו. ולפפופ לאהנפו לשוג

 (ירמיה נקפר, שהירך ע״ש יריכיך, קפרי ירכיך׳ ׳פמוקי ו) (שה״ש
ני. שמעלפ נושה מפמפ ופפכקי פקפרי פפפמקין׳ מפי ׳עד לא)

 הרוח ידי על כי כף, המחאת כחינת זה וגם
 ה) השירים (שיר כמ״ש הידים, הארת נתגלה

 כמובא רוח, בחינת זה דופק דופק, דודי קול
 ליה, וסמיך ע״א). סח דף כה (תיקון בתיקונים

 התגלות בחינת זה החור, מן ידו שלח דודי
כף. המחאת בחינת היינו הידים, הארת

י ״ ח ע תגלח חרו ת נ אר  דופק דופק, דודי קול כמייש חידים ח
ת זח חינ לנ יש ני ס): (נו, נליקו״מ וכדמצינו רוח. ב  רופ נ

 וכל הלפופ כל עליו נושא והוא הפולדה, מפפילפ שהיא הדופק,
 הולך הזה הדופק והרופ זאפמין). (שקורין המיצופ וכל הדמים

 ידי ועל האינרים, נכל ונוקש
 מנענע הוא נהם, ונישונו הלינפו
העיפוש, מן אופם ומנפץ ומנשנ

 כמו יפקלקלו, ולא יפעפשו שלא
 מנפץ שהוא נים, המנשנ הרופ

 שלא המים ומגיש ומהפך ומנשנ
 נישונ ועיקר יפקלקלו. ולא יפעפשו

 מפמפ כי נהידים, הדופק, הרופ
 ולנפץ לנשנ צריך עקקניופ, שהידים

 כל יודע הדופק, על ידו כשמניפ הדאקטר כן ועל ניופר. אופם
 של הדופק הרופ הילוך עיקר נידים ששם מפמפ הפולה, ענין
 הדופק, הרופ זה שילך וצריך כנ״ל. עליו הכל נושא שהוא הלנ,

וכשידורו. כפיקונו מקודרפ פנועה
ר מן ידו שלח דודי טל ואז וכוי חחו תב  הנחל נמי ופירש חע״ז. נ

זרה, התנודה ניטול תנין ד) ה, (שה״ש זה נפסוק מנואר כיצד (י)

 הענודה מן אשונ לא אמרו, ישראל כי רש״י, נפירוש עי״ש וז״ל:
 נא עליו׳, המו ומעי הפור מן ידו שלפ ׳דודי נה, שנפרפי זרה

 נמצא זרה. הענודה כל שניטל היינו לינו, נכל ה׳ אל ושנ פזקיה
 דופק דודי ׳קול ד״ה נמקו״ח ועי׳ הע״ז. ניטול על קאי הפקוק שזה

עליהם. רש״י ודנרי נמילואס אלו פסוקים הונאו שס וכו׳,

 ערכים
וכינויים

דופק
 הרוח אין רוח, עצבות עייי*

 נעשים ואזי בסידורו, דופק
 מחמת כבדים, האיברים

 מנשב הדופק רוח שאין
 הידיים ואזי כסדר, בהם

כבדים׳. משה ׳וידי בבחינת
בהידיים, הכבדות עיקר כי

 הדופק רוח עיקר ששם
כבדים, וכשהאיברים וכר.
 הרוח על יותר מכבידין אזי

יותר. עוד ונחלש הדופק,
 הרוח יותר שנחלש וע״י

 האיברים נעשים הדופק,
 וכן וכר, יותר עוד כבדים
 שיוצאת עד חלילה, חוזרת
 וע״י ושלום. חס נפשו

 ומבריא מחייה הוא האנחה,
 וניצול הדופק, הרוח את

נו). (ליקו״םרוח מהעצבות

 דפיקין מיני עשרה
 מיני עשרה מן חיות מקבלין
 שמחה בחי׳ שהם נגינה,

כד). ח״ב (ליקו״ם

 יודעים הדופק עייי*
 וחלישותה המלכות איך

ג). ט, פסח (ליקו״הובריאותה

 הם דפיקין מיני עשרה
 (ליקו״ה חכמה קבין עשרה

ה). ד, תולעים

 ואח״ב הנפש, הוא הדם
 שהם הלב ורידי מסתעפים
כנודע, הדופקים העורקים

 חיות רק דם, בתוכם ואין
 הרוח מן הנמשך ורוחניות

 בכל ומסתעפים שבלב,
שלהם, בתוכניות האיברים

 הגידים מסתעפים ואח״ב
 מתפשט ובתוכם מהמוח,
 של מאוד דק רוחניות

 כי כנודע. המוח של הנשמה
 דופק ממש רוח אין הגידין,
 בעורקי כמו נרגש בתוכם

 הוא אמנם הדופקים, הלב
כלל, נרגש ואינו מאוד דק
 ולכן נשמה, מבחי׳ הוא יען
שבאיברים, התנועות כל

 הגידין ע״י אלא אינם
 כנודע האיברים המנענעים

יב). מ, (ע״ח

 ונעלם גנוז הדופקים בתוך
דא״ס, העליון החיות ומלובש
כולו, האצי׳ את המחייה

 שהוא עצמו הדופק כי באופן
 והחיות אבא, הוא הווריד

 של וחיות אור הוא שבתוכו
 (שער האדם המחי׳ הא״ס

ג:). יוס״ד, פירוש עם רוה״ק

 והם בדופק, יש מינים יי
 והנה (...)כו׳. סגו״ל ציר״י

 ידך כשתשים לפעמים
א׳, נקודה תראה בדופק,
בצידה, ב׳ נקודה ואח״ב
 זו ולפעמים ציר״י, ונקרא

שב״א, ונק׳ מזו, למעלה
 ארוכה ראשונה ולפעמים

קמ״ז, וזו לבד, נקודה והב׳
 מורה וזה בזה. כיוצא וכן
 ומאיזה שנמשך, החיות כפי

 ואמנם (...) שבחכמה. בחי׳
 חטא יורה בזה כי דע,

 הדפיקה אם כי האדם,
 שחטא יורה זה קמ״ז, הוא

 מתגבר כתר ולכן בכתר,
 שלא כדי כוחו, ומראה
 אנו אם ההיכר וזה יסתלק,

 יורה גוברת, א׳ בחי׳ רואין
ע״ד בחי׳, אותה החסרון על

 ב׳קול כן על דיבור, בלא קול דלית דופק׳, דודי ׳קול סוד וירא). פ׳ המצוות (טעמי מה עד יודע איתנו ואין מצוה, איזה ההיא בבחי׳ שעשה על להיפך, מורה זה ולפעמים להתחזק, כדי בכוח מתגבר הוא החלוש, דבר שכל יגוועון׳, רוחם ׳תוסף
 בבינה׳, עשית בחכמה, ׳כולם בסוד ובינה, מחכמה שורשם הנבראים, כל כי דופק׳. דודי ׳קול בסוד העליון, במקום שורשם והדופקים, העורקים סוד דופקים דופק). (קה״י,ד׳יבור ואחור פ׳נים ק׳ול למפרע תיבות ראשי ׳דופק׳, בחינת יש דודי׳

 בעליה׳, את תחיה ׳והחכמה בסוד החכמה, סוד הוא אדם של החיות והנה ושלימותם. מליאותם על נתקנו ששם בבינה׳, ׳עשית שאמר וזה בבינה. ונעשו נצטיירו ואח״ב גדול, בדקות הדברים מציאת היה ומשם השורש, הוא שהחכמה
דופקים). (קה״י, שבאדם הדופק סוד והוא דופק, נעשה ו׳, סוד שהוא הזעיר לתוך וכשבא קפ״ד, הוא שלו ואחוריים ע״ב, שהוא דחכמה אחוריים הוא הדופק וסוד הדופקים. בתוך הוא החיות והתפשטות

אבית לא מתחילה כי ביתך אל אבוא לא שאמר, בדברו. יצאה נפשי
והראה ידו. שלס בה. שבחרתי אלילים עבודת מן אשוב ולא לך אפתח ולא רגלי׳ את ׳רחצתי כשאמרתי הפור. מן ידו שלם דודי לפתוח.
ושב בנו חזקיהו בא עליו. המו ומעי וגו״. גדולה קביה ממנו רקבו בו ׳ויכו כח) (דבהי״ב ארס מלך חיל עליו והביא אחז, בימי נקמתו

 באר ועד מדן ׳בדקו ע״ב) צד (סנהדרין ב׳חלק׳ שמפורש כמו כמותם, בישראל דור קם לא שלמים, דורו וכל להקב״ה, לדרוש לבבו בכל
 וגו״. מור נטפו ׳וידי וזהו ומהרה׳, טומאה בהלכות בקיאין שאין ואשה איש מצאו ולא אנטוכיא, ועד מגבת הארץ עם מצאו ולא שבע

ק פ ו  אוקיד ליבא הוה עליה, נשבין דאינון ריאה כנפי לא ואי דליק, נור איהו יזליבא ע״א): ע כה, בתיקו״ז(תיקון כדאיתא רוח. בחיי זה ד
 דכתיב הוא ודא אבתריה, מתנהגין וכלהו דדמא. בערקין אבתריה נשיב רוחא דליבא, דערקין דדם דאיהו נורא וההוא גופא. כל

 לתרעא דפיק דופק׳, דודי ׳קול ביה איתמר נפשא, דתמן ליבא לגבי רוחא ייתי וכד (...) וגו״. ילכו ללכת הרוח שמה יהיה אשר ׳אל
 לפי אבפריה. מפנהגין מדבש(שם): המתוק ופירש עשרה. אינון ובה נפש, דאיהי ד׳ לגבי דייתי ו׳, דאיהו לאשתמודע דפיקין, שית דליבא

הייחוד. שוד שהם פרצופים ד״ו הס ונפש רוח כי ר. לגבי דייפי ר הרוח. לפי מתנהגים שהם הדמים מרוצת
י ד ו דברי וכו" ידים בתי׳ זה תירות, לשון ׳דרור ד״ה ת׳ אות בנת״נ ועיין זה. לפסוק הסמוך דופק׳ דודי ׳קול בד״ה לעיל עיין החור. p ידי שלח ל

עי״ש. דבש, היערות ובדברי הקדש עבודת ספר בדברי וכו״ תירות לשון ׳דרור ד״ה במילוא״ת ובהמשך בזה, הפל״ת

אי לו ה מי מ כ ח

ל די קו  עולם שכל הוא מוכרת ב): (שה״ש הליקומיס בספר וכתב דופק. דו
זריז, שהוא ומי אליו. שתוזר הרות והוא קצת, יתנועע הלילה בתצי

 עליו המלך דוד עושה שהיה כמו ללימודו, תיכף ויקום כארי יתגבר
 עצל, שהוא ומי לך׳, להודות אקום לילה ׳תצות קיט) (תהליס כמ״ש השלום,

 בתצי הוא ישנה׳ ׳אני פשוק זה ועל אותו. יעיר שהשתר עד וינום יתזור
 אע״פ ר״ל, ער׳, וליבי ישנה ׳אני ואמר הלילה. תצי סוד ובו השירים, שיר

 לשמור מהרות משישים אתד בלב, שנשאר לפי ער׳, ׳ליבי ישנה׳, ש׳אני
 המלך דוד ולכן במיתה, משישים אשד היא השינה כי אמרו ולכן הגוף,

 ׳קול הסוס. שינת אם כי ישן לא לעולם, וקיים תי שנקרא השלום עליו
 לי ׳פתתי ואומר האדם. לעורר בגוף להיכנס ׳דופק׳, הרות, שהוא דודי׳,
 של ו׳ לאות רמז תיבות, בסופי יודי״ן שישה שהם וכו״, רעייתי אתותי
 הקב״ה שעתיד הטל מאותו טל׳, נמלא ׳שראשי הרות. שבא ממקום השם,

 רומז לכן התעוררות, ולקתת הגוף להתיות צריך ולכן המתים, להתיות
 כתנתי את ׳פשטתי מלמעלה. עימו מביא שהרות המזון, על הוא הטל,

 אקום ואיך במטה, ערום ישן אני הרי הגוף, לו משיב אלבשנה׳, איככה
 שלת ׳דודי הפסוקים, כל וכן הקור. בזמן ובפרט נר, לי ואין בתושך, בלילה

שהוא הימין, ממקום בלב להיכנס משתיל הרות ר״ל, התור׳, מן ידו

‘הנחל יליקוט
ל די קו די וכוי דופק דו  ביאר רבינו :0 הנחל יד בקוק מובא ידו. שלח דו

הע״ז, הסרת על מרמזות רגליכם׳ ׳ורשצו שהמילים 0 אות (ריש לעיל
 משה״ש אלו בפסוקים למובא זלע״ז ממש והוא הגאוה. בתי׳ היא הלא
 שבלב, היצה״ר טענות שהן וגו״, רגלי את ׳רתצתי הכלה טוענת בהן

 של בטענות והכל בריקודים, לפצות האדם שבלב הרות קול את המשליש
 כן ועל וכו״. רגלי את רתצתי וכו׳, כתנתי את ׳פשטתי ופינוק עצלות

 להתתזק היא זה במצב העצה שעיקר בזה ללמדינו בא שרבינו לומר יתכן
שכאשר אומרת, זאת הכף. מתיאת בבתי׳ היינו ידו׳ שלת ׳דודי בבתי׳
העצה עיקר (שזו הרגלין את לנשא בכדי דיה תזקה אינה שבלב הרות

 להלן כמובן התיקון עיקר ובה מלכות בשי׳ הרגלין כי הדינים, להמתקת
כל על אלא וכל, מכל עצמו לפטור לאדם לו אל זה, כל עם ת׳), באות
על שמרמז ידו׳ שלת ו׳דודי דופק׳ דודי ׳קול ענין שיאתז ראוי פנים

 ופינוקו, גאוותו ממנו תוסר ועי״ז כף, במשיאות בזו זו הידיים דפיקות
 ויבוא רות, גסות בתי׳ רות, הוא גס הנקרא שבלב היצה״ר קול עיקר שזהו
 בכל אמונתו שתתפשט אף שיזכה ייתכן ועי״ז אמונה׳, ידיו ׳ויהי לבתי׳
 ד״ה נח״נ בסמוך, לקמן וראה רגליו. את לבו שוב וישא צא) ליקו״מ (עי׳ אבריו

בזה. האיתניס ירח דברי והרגליס׳, הידיס הארת ׳נתגלה
 להקיצני, במהרה כך כל ביאתו על עליו׳, המו ׳מעי אומר, והעצל מקומו.

 הברזל בידו ויקת הלילה, בתצי הרות לו כשיבוא יקום העצל לפעמים כי ר״ל, לדודי׳, לפתות אני ׳קמתי ואומר הבוקר. עד לשכב העצל זה רוצה היה כי
 הספר ויקת שידליק אתר ואפילו ולענה, מר מלשון מור׳, נטפו ׳וידי שכתוב מה וזהו הברזל, או האבן מידו נופל עצלותו ומכבד הנר, להדליק והאבן

והלך. עבר׳ תמק ׳דודי ואז המנעול׳, כפות על עובר מור ׳ואצבעותי שכתוב וזה מידו, הספר ייפול ולפעמים לישן, יתזור עצלותו מכבד ללמוד,



ערכים
וכינויים

כף המחאת
 אויר נתגרש כף, מחאת עייי

 כפיים מחאת ע״י כי הטמא.
 הוא הזה וקול קול, נשמע
מד). (ליקו״מקדוש אויר

 נתבטל כפיים, מחאת עייי*
מד). (ליקו״מעכו״ם מחשבות

 עי״ז כף, אל כף שמכה עייי*
מה). (ליקו״מהפה נתהווה

 אצבעות. חמישה יד בכל
 ימין יד האורות, והכאות

 חמישה היינו שמאל, ביד
 עשרים גימ׳ חמישה, פעמים

 שמאל יד והכאות וחמישה.
 פעמים חמישה ימין ביד

 עשרים כן גם גימ׳ חמישה,
 עשרים פעמים שני וחמישה.
 זה חמישים. גימ׳ וחמישה,
 פעמים חמישים בחינות
 בתורה שנזכר מצרים יציאת
מה). (ליקו״מ

 נמתקים כף מחאת עייי*
 הויו״ת, שלש יש כי הדינים.

 ידים, שלוש בחי׳ שהם
 החזקה׳, ׳יד הגדולה׳, ׳יד
 זה ימין ויד הרמה׳. ׳יד
 זה שמאל ויד הגדולה, יד
 הכאה ובשעת החזקה, יד

 יד בחי׳ זה יחד, שנתחברים
 היוצאים, והדיבורים רמה.

 גימ׳ מהגרון, יוצאים הם
 והם אלקי״ם, פעמים שלוש

 הויו״ת שלוש ע״י נמתקים
מו). (ליקו״מ

 בשעת כפיים מחיאת עייי*
 הדינים, נמתקין התפלה

 וזוכה משכחה, וניצולין
ג). זכרון (ליקו״עלזכרון

 בתפלה כפיים מחיאת עייי*
 ונתבטל המחלוקות, נתבטל

 וזוכין העולם, מן ואובדן הרג
ת (ליקו״ע לשלום  מחלוקו

יד). ומריבה

 כף אל כף המחאת עייי*
 יכולין עי״ז התפלה, בשעת
 השבחים כראוי לדבר

 מכנין שאנו והתארים
 שזהו יתברך, אותו ומדמין

 ה׳ בתמונת שמביטין בחי׳
ע). תפלה (ליקו״ע

 לשון משמעו כף׳ ימחאו’
 ׳קרעים כמו התחברות,

 כו.), (מו״ק מאחין׳ שאין

 מדריגות אפילו והכוונה,
 ויתחברו ימחאו התחתונים,

 מדריגה אל ידבקו יחדיו,
 מורה כף, והוא עליונה, יותר
האזינו). פ׳ המאיר (אורכתר

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קנד

 הס הרגלין ני היינו י): (י, גפל״ח וגיאר אמונה. ידיו ויהי
ל סמוכים  כן על מהס, ויניקמס החיצונים אל ננינו

 ננחינח אכל הרגלין. העלאת נחינח ריקודי!, ננחינת הוא המיקון
 מהם, רחוקים הס כי כך, כל נהם אחיזה להקליפוח אין הידיס

ח כשיש אעפ״כ רק  המגנרו
 הארת נתינת נתעלם הקליפות,

 שעיקר מחמת כן, נס הידיס
 מנחינת שנמשנין מהדינים יניקתם
 גס כן על שמאל, יד נתינת גנורה

 הוא הרוח ע״י נהם הנעשה התיקון
 שנתחנרין כפיס, מחאת ננחינת
 ונמתקין נימין שמאל ונכלל הידיס

 ידיו ׳ויהי נחינת וזה הדינים.
 ע״א) סו (גשליז, נזהר עיין אמונה'.

 דתליא נגין 'אלא אמונה', ידיו ׳ויהיו למימר ליה הוי שמדקדק,
 ימינן נכח נאדרי ה׳ ׳ימינך וכתינ וכו', ׳ויהי׳ כתינ נימינא כולא

הנ״ל. לדנרינו מכוון וכו״, אוינ׳ תרען ה׳
ה שכלב רוח כחיי היינו הצדיק שעייי נמצא תגל ת נ ר א  ה

 זה למאמר מוהרנ״יז שכיזג ומהיזפלה והרגלים. הידים
 להפקשר מייחלים אנו אליה הצדיק, של הרוה״ק היא זו שרוח משמע

 עס נאמת להתקשר ותעזרני (י); נליקו״ח וז״ל ליגנו, לחון ולמושכה
 ליני לתוך ולהמשיך לשאונ ואזנה אמת, צדיקי של הקודש רוח
נאמת, לננ ליושר אזכה ועי״ז אמת, צדיקי של הקודש רוח את

 וזה הכפירות, היינו הע״ז, נתבטל ואז
 שעל נמצא אמונה. ידיו ויהי יס בחינת(שמוח

 נתגלה שבלב, רוח בחינת היינו הצדיק, ידי
 דיקודין בחינת היינו והדגלים, הידים האדת

 והכפידות, הגאוה ונתבטל כף. והמחאת
 כו) (חהליס נתקיים ואז האמונה. ונתדבה

אמונה. בחינת שהוא במישוד, עמדה דגלי

י ח י  מחנסלח ידיו׳ ׳ויהי נחי׳ כף מחיאח שע״י היינו אמונה. ידיו ו
א ח-ינ): (יז, נשמוח וזלשה״כ האמונה, ומחגליח הע״ז  עמלק דנ

 לנו נחר יהוקע אל משה דאמר נרפידס: ישראל עם וילחם
 ומנןה הגנעה ראש על גצנ אנכי מחר כעמלק הלחם וצא אגשים

 כאשר יהוקע העש קדי: האלקיס
 ומשה נעמלק להלחם מ'שה לו אמר
 והןה הגנעה: ראש עלו וחור אהרן
 ושיאל ונגר ןדו מ'שה ןרים כאישר

 וידי עמלק: וגנר ןדו ןניח ונאישר
 וןשימו אנן ויקחו כנדיס משה

 תמכו וחור ואהרן עליה וישנ תחתיו
 ויהי אחד ומזה אחד מזה טדיו

 ופירש״י הישמיש: נא עד אמונה ןדיו

 משה ויהי אמונה. ידיו ויהי (שס):
 כמשנה ושנינו ונכונה. נאמנה נחפילה השמים פרושות נאמונה ידיו

 וכי וגו״, ישראל וגנר ידו משה ירים כאשר ׳והיה ח): (ג, דר״ה
 לך, לומר אלא מלחמה. שונרוח או מלחמה עושות משה של ידיו

 לינס את ומשענדין מעלה כלפי מסתכלים ישראל שהיו זמן כל
 נופלין. היו לאו, ואס מתגנריס, היו שנשמיס לאניהס

י ל ג  עם תאסף אל ס-יכ): (כו, כחהליס כדכחיכ בנזישור. ענודה ל
 זמה נידיהם אישר חןי: דנניס אנישי ועם נפישי חנואיס

 ננניישור עמדה רגלי וחנני: פדני אלך נחמי ואני שחד; מלאה ויננינס
ישרה. נדרך גמישוי. עמדה רגלי ופירש״י(שס): ה׳: אנרך נמקהליס

 ונענוה שלימה ונאמוגה נאמח תמיד ה׳ עם נכון ליני שיהיה
) וכמי אמיתית. חל(י  נרגלין שאחיזחס והגאות הע״ז גתנטל הקודש) רוח נו יש (כי רוח נחי׳ שהוא הצדיק שע״י מה כחג: הנ
הרוח שע״י מה נחי׳ הוא זה כל אף, החרון נתנטל ואז אמונה, נחי' נמישור' עמדה ׳רגלי נחי׳ שיהיו נתעליס והרגלין כמונ״פ,

עי״ז כי תליא, נהא הא נאמת ני אף. החרון ג״כ עי״ז ונמחק הרגלין העלאח נחי׳ הוא שריקודין הריקודין, נאים שנלנ
 שנאין עד גדולה לשמחה הלנ עי״ז ונחעורר הזה, הקודש הרוח את לינו לתוך שואנין אמת, צדיקי של הקודש לרוח שנחקשרין

ף, והמחאח לריקודין עי״ז הם, שאחיזתה הע״ז ונתנמל והידין הרגלין ונחעלין נ הדינים. עי״ז ונמחק נ
ה ל ג ת ת נ ר א  העליון שנלנ הרוח נחי׳ רוחא דאיהי ה׳) נאות לעיל כמאמר (כמונא התרועה ע״י :0 האיחניס כירח וכחג והרגלים. הידים ה

 הארת נתגלה נתחילה כי מונן וממילא הידיס. הארת נתגלה וגס רגליו׳, אח נשא ׳לינו ננחי׳ הרגלין, נחעלין עי״ז כניכול,
שנשעת נחוש וכנראה שנלנ, להרוח ניותר סמוכין הס כי וגס כך, כל להסמ״א אחיזה שם שאין מאחר כפיים, מחיאת נחי׳ שזה הידיס,
ממש. נרגלין לריקודין גם שיתעורר ממה שמחה, מחמת נכפיים האדם שימחא יומר וקרונ ננקל אזי שנלנ, החיוני הרוח שנחעורר שמחה

אני ה ו פל ת

רני  מעתה והושיעני עז
 להתבודד שבשמים אבי

ולילה, לילה בכל בשדה
 מעמק לפניף ולצעק

 עובד אשד כל על הלב
 את היטב ולפרש עלי,

 כל על לפניף שיחתי
 המונעים מניעות מיני

 כךצונף מלהיות אותי
 זאת ובכל באמת,
 אחר עצמי אתחזק

 עצומה בשמחה כף
 ובצדיקיף בף ונשגבה

 בשמחה האמתיים,
 ותכלית קץ לה שאין

 ןדי את לבי שישא עד
 כף להמחאת ורגלי

 כךצונף הךבה וןקוךים
 והושיעני ועזרני הטוב.

 פעמים בכמה להתחיל
ש, חך בר מ תג ה ל  ו

 נגד מאד גדול בעזות
מזה, המלעיגים כל
 לפניף ףידוע גלוי כי

 נתכפל האלה שבימינו
 אנפי המחשיף החשף
 כפלים בכפלי בןןתא

 אשר יום אור כ[ךם
 והתגבר אליו, נק.וה

 וכמה בכמה והתפשט
 חדשים ונתיבות דרכים

 שאין מה ישנים וגם
 והלב לדבר ןכול הפה

 אתה כאשר להשב,
 השם ההלול גדל ףדעת

 האפיקוךםות מהספרי
 האלה בעתים שנתרבו

 לאלפים ופנה פנה בכל
 בלשון הן ולרבבות,

אשכנז, בלשון והן עברי
 דרכיף תעלומות וברב
 הקמת למהבריהם נתת

 להה להוציא העכביש
 מזה ולעשות מפיהם
 לצוד וחרמים, מצודות
 נפשות בהם וללכד

 העוברים הזבובים
 ראשם את למצץ בהם,

עד ולהבליעם ולאכלם
 היףאה, במצות עצמו מתלבש ךבר הבעל אשר כזאת, בעקב ךש שאדם ממצוה שכן וכל שכן ומכל ישראל, של ועבוךה עבוךה ומכל ומצוה מצוה מכל ולהתלוצץ להלעיז מףבים והם למהותם, שיתהפכו

 את היטב מלהתיש ומבלבל אטום שלבי בעת שגם בעזרי והיה שבעולם, וטעיות מבוכות מיני מכל ברחמיף הצילני בה/ ושמהה ןרקורין כף המהאת על זמן לבלות שהל^ה הכשרים בלב גם ומביא ומכנים
 דבור ידי ועל בלב, השמהה את המביאה הנגינה קול ידי ועל שמה, אני כאלו עצמי שאעשה ידי ועל בגוף, תנועות ושאר רקורין ידי ועל ךשטותא מלי ידי על עלי שאמשיכה בעזרי היה האמתית, השמהה
 כראוי, השלמות בתכלית עולמף בבריאת כונתף ולמלאות לזכות, צריף הישףאלי איש אשר לכל היותי בהיים שאזכה עד תמיד, בלב השמהה זכרון את מביא זה שגם בפה, השמהה דברי את הףבה שאדבר

ג). תפלה ושמחה, ששון (כוכ״אתכלית בלי עד מענג למעלה ובענג מדעת, למעלה בדעת סוף, האין זהףף חוט לתקות ישראל נשמות כלל בתוף אני גם שאזכה עד קמף בכסופא איעול ולא

חכמה מיליואי
דיו ויהי ה. י מונ  הקדוש זהר5 איתא הנה בשלח): (פ׳ ושמש במאור מוצא א

כך. כל כבידה היתה כן על ולמטה, למעלה היה עמלק שמלחמת
 מאמונה ישראל לעקור היה עמלק קליפת דהנה הדבר, לפרש ויראה
 בזהר שמצינו כמו ח״ו, רעות באמונות מחשבתם ומבלבל בהשי״ת, שלימה
 איך אס בקרבנו ה׳ ׳היש ישראל שאמרו שמיד ע״א) סה (בשלח, הקדוש

 עמוק עמוק הס הקדוש הזהר שדברי הגס עמלק׳. ׳ויבוא מיד יז), (שמות
 כשבאו הפשוקים, מרמזים פשוטו ע״פ פנים כל על שם, עיין מאוד

 ויותר יותר אותם לנתק עמלק בא אזי בהאמונה, שפק לאיזה ישראל
 בלב להכניש משרע״ה של שכוחו ידוע וזה ח״ו. לגמרי עולם אלקי מאמונת

דמלכא, שושבינא וזהו שמו, וברוך הוא ברוך עולם אלקי אמונת ישראל
 הוא ברוך עולם אלקי אמונת ישראל בלב להכניש כוחו בכל משתדל שהיה
ישראל את ובלבל הרשע עמלק שבא משרע״ה כשראה כן על שמו. וברוך

אנשים עם כנגדו ילך שהוא ליהושע ואמר כנגדו, מפניו חגר מאמונתם,
 באמונה ישראל את להחזיק כנגדו מפניו אזר והוא בהתגלות, צדיקים
 יד כי ׳כוחו׳, לומר רצה ידו׳, את משה ירים ׳כאשר פירוש וזה יתירה.
 היה משה של כוחו לומר, רצה ותרגום, מרש״י כידוע כת, נקרא

ישראל׳. ׳וגבר באמונה, והחזיקו ידו כשגבר ישראל, בלב אמונה להגביר
 שורש בליבס לקבוע יכול היה כשלא לומר, רצה וגו״, ידו יניח ׳וכאשר

שהיו ׳בשעה כסי) (ר״ה בגמרא שאמרו וזה עמלק׳. ׳גבר אזי האמונה,
הכפירות ומכניע והרגלים הידיס את שמחיה שבלב הרוח מבחינת כי

ח״ו, השט״א ע״י נפגמת תהיה שלא האמונה את לשמור כדי חשמ״ל, בבחינת בגדים, בבחינת לחוץ ההארה בחינת יוצא משס כנ״ל, האמונה את ומאיר
נטוי בחינת שהס ח״ו, בכפירות הרגלין נכשלין יהיו שלא יתירה, שמירה שהם מנעלים צריכים שס כן על כנ״ל, ברגלין צריכין השמירה שעיקר ומחמת
 כמו מאד, רז״ל עליהם הזהירו כן ועל (...) שבלב הרוח מבחינת עליון, ממקום ושורשם מאד, גבוהה בחינה הס המנעלים כי הרגלין. כשלון בחינת רגלין,

 מנעלים בחינת וזה כנ״ל. הרגלין את לשמור הוא ועיקר, האמונה, את לשמור עיקר, כי לרגליו׳. מנעלים ויקח לו שיש מה כל ימכור ׳לעולם רז״ל שאמרו
 רו״ח. גימט׳ אותיות ה׳ עס הצדי״ק מוצא: הנחל(י) וצשעשועי כנ״ל. להרגלין שמירה שהם המנעלים יוצאין ומשם ברגלין, דנשיב שבלב מהרוח נמשכין שהס

ת1ד ר ם א די  רבינו הביא ועוד מוות׳, יורדות ׳רגליה בחי׳ דין, בחי׳ גס כידוע ורגלים די״ן, בגי׳ ידי״ס צחות: צדרך רימז הנחל(י) יד וצקוצץ והרגלים. הי
 הריקודי״ן וכן בזה, זה דין, בחי׳ הידי״ס־ידין, של ביטושס שע״י לרמז אולי ויתכן ׳דין׳. אותיות שבסיומן ו׳ריקודין׳ ׳ידין׳ בלשונו פעמים משפר

הדינים. המתקת בזה נעשה הדינים, ולהעביר לרוקן היינו דין׳, ׳הריקו אותיות

הנחל• יליקוט
ד י דיו י1ו ה. י מונ  צליקו״ה כתצ אמונה, עצמו על להמשיך הידיים כח וצענין א

 ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר ׳והיה א): צ, שחרית נמ״י (ארח
 כל כלליות הוא עמלק כי עמלק, במלחמת הנאמר וכו״ ידו יניח וכאשר

 כופר היה ועמלק עמלק׳, גויים ׳ראשית בחינת והשט״א, כוכבים העובדי
 שלהם, באיצטרוליגאה השעות מחשבין והיו ח״ו, בטבע הכל ותלה בעיקר

 הכנעתו עיקר כן ועל ז״ל, רבינו בדברי וכמובא רש״י בפירוש שמובא כמו
 בבחינת הראש, אל שבידיס פרקין כ״ח הידיס שמרימין הידיס, הרמת ע״י

 לידע הדעת, אל פרקין כ״ח הידיס שמגביהין היינו קודש׳, ידיכם ׳שאו
 שבמעשה אתוון כ״ח ע״י הכל ברא השי״ת כי יתברך, בהשגחתו שהכל

 שהס השמים בחינת מגביהין ואזי כנ״ל, פרקין כ״ח בחינת שהס בראשית,
 הכל כי הנ״ל, אתוון כ״ח לבחינת שבדעת, לשורשם כנ״ל ידים בחינת ג״כ
 וכו׳ והארץ צבאם וכל השמים ומקיים מחיה והוא אתוון, בכ״ח השי״ת ברא

 עמלק נכנע ואזי כלל, השמים ומערכת טבע שוס ואין לבד, בהשגחתו
 עיקר כי השמש׳, בוא עד אמונה ידיו ׳ויהי בחינת וזה כנ״ל. והשט״א

 כנ״ל. הידיס הרמת ע״י שנמשך השי״ת, בהשגחת אמונה ע״י עמלק הכנעת
ק שעייי נמצא צדי נו ה ה שבלב רוה בהיי היי ל תג ת נ ר א ם ה די  הי

 הס והמנעליס הבגדים ד): צ, ערצ (חו״מ צליקרה וכחצ והרגלים.
 החשמ״ל בשוד האמונה של שמירה בבחינת והס מאד, גבוהים דברים
הנ״ל. הצדיק רוח בחינת שהוא שבלב, הרוח מבחינת נמשכים והס כידוע,



קנה נלכע נחל מוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

ר ר ו ע ת ף ו  רחמי
ם לי דו ף הנ סךי ח  ו

 ותמנה ותשבר המרבים,
 ותבטל ותעק־ר ותכניע

 מכל הכבירות כל
 מכל ובפרט כלו, העולם

 בכל ישראל בית עמף
 אנא (...) שהם. מקום

 רחמים, מלא רחמן יי
 חםדים, מלא הסךן
 לבל מחשבות חושב

 אשר נךח, ממף ירח
 לכל לכף מחשבות

 עלינו והם ורור, רור
 הנרול וזכותו כבתו

 כל ובכיה משרע״ה, של
 האמתיים הצריקים

 משה, בבהינת שהם
 בזה, כן נם שעוסקים

 למענם עלינו והם (...)
 עלינו וחוסה ולמענף,

 הנרולה צךה בעת
 המינות אשר הז־את,

 מתפשפזים והכפירות
 מא־ר ושלום הם בעולם
ו אין אשר מאר, ו  ו

 ושמאל, ןמין לנטות
 נתפסין יום בכל וכמעט

שת נפשות כמה  בו
 וכונו (♦♦♦) הכופוים.

 של ובונו עולם של
 אמונה לנו תן עולם,
 כל מעלינו בטל שלמה.

 ובלבולי כפירות מיני
 כל מעלינו בטל אמונה.

 עלינו והם קשות. נזרות
 בוחמים ובים, בוחמים

בהם שאין פשופזים,

ט ^ מ  (עג, בתהליס כדכתיב ומינות, כפירה לכדי ובא שכמעט עד ודרכיו השי׳׳ת הנהגת אתר אשף שתקר במה עושק וביאוריו המזמור כלל רגלי. נטיו כ

שלום ?הוללים קנאפי פי אשיי; שפנו ??ייי כמעט ואני לננ; לנרי אלרןיס לושראל מוג אןו לא^ף מזמור א-ו):
 למו: סמש שית !עשף נאוה ענקממו לכן יגגעו: לא אדם ועם אינמו אמש ?עמל אולם: ונריא למותם פרצנות אין כי אראה: רישעיס

 אע״פ פירושו, וזהו כך. נו פמפ לכך המקום, עונדי על הנאות נצרות מדנר המזמור שענין לפי אלקים. לישראל עוג אן ופירש״י(שס):
של צרותיהם על ומתמה צועק שאגי

 כמאמר תלי, נטוי בחינות היא המינות כי
 שם שנאמר תלי, נטיו כמעט עה (שס אםף

שם. כמבואר למינות, לבו שהשיאו על
 ואז אמונה, על מורה במישור, עמדה ותלי

אמונה: ידיו ויהי נתקיים

 להם, מוב הקב״ה כי ידעתי ישראל,
 את עליהם מביא הוא ולמובתס

 העולם לתיי לזכותם כדי הרעה,
 אל זאת שומי מבןרם ואני. הבא.
 ושופכו רגלי נמיו כמעט ליבי,

כי המקום. מאתרי לנטות אשורי

ט ע מ  בליקו״ה וכתב רגלי. גטיו כ
 כשנפגמין ב): ב, ערב (תו״מ

ת״ו, כפירות ידי על ת״ו הרגלי!
רגלי׳ ׳נטיו בתינת שזה אמונה, פגם
 הפרנסה נתמעט זה ידי על ת״ו,

 בבתינת שהוא ת״ו, עני ונעשה
 בתינת כושלות׳, ׳ברטם בתינת כושל,

 כנ״ל, הרגלי! תיזוק שהיא האמונה, פגם ידי על כי רגלי!, נטוי
רגליו. על לקום יכול ואינו הרגלי! נכשלי! זה ידי על

 דרכיהם, במערבבי בהוללים. קנאמי
 זה בעבור גאוה. ענקמסו לכן והצלתתס. שלומם את רואה הייתי אשר
 הגאוה העניקתם ההוללים, הרשעים על עליהם, באי! ייסורי! שאי!

כמעט ואני (שם): המלבי״ם פירש וכן הרות. גסות צוארם על לעלות
 אל האושר מדרך אשורי שיישפכו קרוב היה אשורי. שסכו כאין הנה, ה׳, הנהגת אתר ולתקור ולדרוש להרהר והתילותי רגלי. נטיו אשר

 ותד היה, קורת ב! אסף אמר, תד ולוי, רב רגלי׳. נטיו כמעט ׳ואני וז״ל: זה, מזמור שתיבר אסף מיהו דרשו א) ובויק״ר(יז, ומינות. כפירה
 שורה הייתי כבר היה, אתר אסף אמר ותד בגיהנם. אבא עם שורה הייתי כבר היה, קורת ב! אסף דאמר מא! היה. אחר אסף אמר,

 היה/ מין ׳קרת ד״ה מ׳ אות במאמר להלן עי׳ היה׳ קרת בן ׳אסף למ״ד הרי המאמר, ובקשרי בהוללים׳. קנאתי ׳כי למה, בגיהנם, הרשעים עם
ומינות. ע״ז בתי׳ שזה ו׳, ואות ד׳ אות לעיל כמובא גאוה׳ ׳הבעלי בתי׳ כפירות׳, אתר ׳אל בבתי׳ היתה כפירתו עיקר הרי היה׳ אתר ׳אסף ולמ״ד

חכמה מיליואי
 שלימה, אמונה בסוד דהיינו שבשמים׳, לאביהם ליבם את משעבדים

 פעולת שעשתה לומר, רצה מתשבתם, נתבלבל וכאשר ישראל׳, ׳וגבר
 ׳וידי וזהו עמלק׳. ׳וגבר אזי ת״ו, לספיקות לבוא בליבס רושם עמלק
 באמונה, להתזיקם עליו כבד היה משה של כותו לומר, רצה כבדים׳, משה

 מלכות דהיינו ישראל, אמונת שהיא שתיה אבן לומר, רצה אבן׳, ׳ויקתו
 בידיו כת שיהיה לתזקו לומר, רצה בידיו׳, ותמכו תתתיו ׳וישימו שמים,
 בוא עד אמונה ידיו ׳ויהי וזהו שלימה, אמונה ישראל בני בלב לשרוש

 ואז שלימה, באמונה ישראל כל את והתתזק ידו שגבר לומר רצה השמש׳,
 הרבים בעוונותינו והנה, תרב׳. לפי עמו ואת עמלק את יהושע ׳ויתלוש

 אלקי אמונת מישראל לבטל עמלק, של הקליפה זאת בינינו מרקד עדיין
 שלם השם שאין דור׳, מדור בעמלק לה׳ ׳מלתמה וזהו ודור, דור בכל עולם
 שלימה באמונה ישראל ויתזיקו הבירורים, כל שיתבררו עד שלם וכסא

 בימינו. במהרה אתד, ושמו אתד ה׳ ויהיה בהשי״ת,
ו א י ש ה ת. לבו ו  ששלוות זה בענין קכה) (אות תבונות בדעת וכתב למינו

 האדון מהסתיר הנולד, הניסיון עיקר וז״ל: למינות, ת״ו נסיון מהוה וכו׳ הרשעים
 כל על המשגית הוא כי נביאיו כל ע״י אמר ה׳ הלא כי הוא, פניו את

 אל מעלליו, וכפרי כדרכיו לאיש לתת איש דרכי כל על ועיניו נבראיו,
 מסבב הוא הנה כזאת, השמיענו אשר אתר והנה עוול, ואין אמונה
 זאת, היפך ת״ו לכאורה המראים מרתוק, ועצות עמוקות במסיבות עולמו
 את בס לנסות ה׳ הנית אשר העניינים שאר וכל נענים, ואינם צועקים כמה ועמלם, טרתס שכר ה׳ עובדי תיל אנשי כל מצאו ולא רשעה׳, עושי
 ה!עמדו לראות הניסיון, הוא זה כי וגו״. בהוללים קינאתי כי וגו׳ רגלי נכןיו• כמעט ׳ואני השלום עליו המלך דוד שאמר מה והוא אדם. בני ליבות

 ב) (תבקוק נאמר זה ועל דרכיו. מבינים אנו שאין אע״פ עוול, ואין אמונה אל ודאי לאמר, התקועה, היתד מלבבס תמוש ולא באמונתם אדם בני
 העולם פני להתשיך לרע הנית ומקום העליון, השלימות מהתעלה מאוד גדול ריות זה והנה כבר. למעלה שביארנו וכמו יתיה׳, באמונתו ׳וצדיק

 עבודתם תלף להם ינתן גדול שכר וכמה כזה, בניסיון יעמדו אשר הצדיקים יתברך לפניו תביביס יהיו כמה ותשוב צא עתה כי כזה. גדול לניסיון
 לצדיקים. ומכופל כפול טוב שכר הגורס והוא לכבודו, אלא אינו טובו פני הסתר של הגדול התושך שאפילו יתברך, כבודו מכלל זה והרי לבוא, לעתיד

י ל נ ל ה ו ד מ ו בספר הרמת״ל וכתב במישור. ע י  הוא קטן היותר התלק כי מועטת, היא בגוף הסט״א שאתיזת אע״פ כי שתדע, צריך תייס: עץ ד
 המדריגה מן אס כי יונקת אתרא סטרא אין למעלה גס כי בוכיא׳, של לתוט דומה ׳יצ״ר נב) (סוכה תז״ל שאמרו מה והוא לה, השייך

 והוא יונקים, שממנה האתרונה הזאת המדריגה היא שלה, התתתונה הרגל סוף בי״ת, שבאל״ף תי״ו אות זה וסוד המדריגות, שבכל התתתונה
 הוא ושם הזו, העקומה רגל מצד תי״ו אות מצד בו שנכנס מה כידוע אותיות, ושתים העשרים מן הנכנס והגוף הזאת, הרגל עיקום עניין
 טוב כולו אותו ועושה לטוב הרע מתזיר כי הזו, העקומה הרגל מיישר אז אתרא הסטרא מן נפדה וכשאדם אתרא, הסטרא שליטת מקום

היה שלא במישור׳ ׳עמדה ולכן מתיישר, המעוקם ׳תמים׳, של התי״ו סוד זה תיקון נעשה התמימות בכת כי במישור׳, עמדה ׳רגלי וזהו וקדוש.
האדם. על המוטלת העבודה כל וזוהי בתתילה, כך

‘הנחל יליקוט
י ל נ ל ה ו ד מ  במישור עמדה ׳רגלי כתיב (רסא): בשיהר״ן וכתב במישור. ע

 כל עומדים שעליה אמונה, בתינת הוא רגל ה״. אברך במקהליס
 פא ת״ב ליקו״מ (ועי׳ אתר במקום שמובא כמו כולה, התורה וכל המידות
 וצדיק אתת, על והעמידן תבקוק ׳בא ע״א) כד (מכות שאמרו וכמו בסופו),

 והעבודה. התורה כל ושורש יסוד האמונה, כי ב), (תבקוק יתיה׳ באמונתו
 בבתינת תהיה שלא ערבוב, שוס בלי וזכה ברורה האמונה שיהיה וצריך
 הוא ואמונה אמונתך׳). רבה לבקרים ׳תדשיס בבתי׳ בוקר, במי׳ היא אמונה (כי ערב

 ברכות׳. רב אמונות ׳איש כת) (משלי כמ״ש הברכות, וכל ההשפעות כל צינור
 כי והברכות, ההשפעות ת״ו נוטלין הס הקליפות אזי הכפירות, וע״י

 הקדושה, את שמסבבין הכפירות שהם יתהלכון׳, רשעים ׳סביב יב) (תהליס
 נפגם אזי במות, לכנוס הכפירות ס״ו כשמניסין כן ועל האמונה. דהיינו

 הכפירות ועיקר ת״ו. והברכות ההשפעות נוטלין הס ואזי ת״ו, האמונה
 בו שיש ׳מי כי מגדלות, באים הס האמונה, את ומבלבלין להאדס שבאין
 נמצא, ע״א). ה (סומה לדור׳ יכולין והוא אני אין אומר, הקב״ה גסות,
 בתינת שזהו כפירות, באין ואזי ממנו הקב״ה נסתלק גדלות שע״י

 בעינא להשגית אדם כל וצריך ממנו. פניו והסתרת השי״ת הסתלקות
וכפירות. לגדלות יבוא לא ובוודאי השי״ת, ורוממות שפלותו לראות פקיתא

׳נבנו• כי ופעם לכל, כאשר הכל המקרה, ביד הכל כאילו יראה פעם כי

ערכים
וכינויים

מינות
 עול פריקת הוא מינות

 משלי (רש״י המצוות כל של

טז). ב,

 מין שהוא מינות, נקרא
 האמת מן יוצא עצמו, בפני

 עד הזה, בחטא ומתעצם
 הזה לחטא הסרה שאין

ח). התשובה נתיב עולם, (נתיבות

 הם והאפיקורס המין
 המוסר וכן רוחניים, חטאים

 הוא הגוי ביד ישראל ממון
 אינו אשר המינות, מדרכי

 אמונתו, בעל ישראל על חס
 הכל וזה גוי, ביד ומוסרו
 הפורש וכן המינות, מדרכי
 דעת הוא הציבור מדרכי
 יוצא שהוא לפי מינות,

 את מבזה והוא הכלל מן
 בציבור חלק לו ואין הציבור,
השנה). ראש אגדות (חידושי

 עצמו את מתייאש אם
 נחת להקב״ה שאין ואומר

 נקרא זה אין בתחתונים, רוח
 הוא אדרבה ברך, ושפל עניו

 (קדושת למינות קצת נוטה

שלישית). קדושה פורים, לוי,

 דע״ז יצרא הוא המינות
ח). ה, זכריה (מלבי״ם

אמונה
 בהשי״ת להאמין צריך
 בדרך ולא אמונה בדרך
א). אמונה המידות (ספרמופת

 את להבין יכול אמונה עייי
 אמונה המידות (ספר השי״ת

לא).

 יסלח הקב״ה אמונה עייי
 (ספר עוונותיך כל [על] לך

לג). אמונה המידות

 בלי היא האמונה עיקר
 כלל, וחקירות חכמות שום
 כמו גמור, בפשיטות רק

 הכשרים עם וההמון שהנשים
לג). (שיהר״ןמאמינים

 כל של החסרונות כל
 נמשכין כולם העולם,
 חסרון ועיקר הדעת, מחסרון
אמונה חסרון הוא הדעת
לד). ג, ואישות פו״ר (ליקו״ה

 אמונה, נקראת השכינה
 עליה מקבלת שהיא מטעם

 העליונים, הנחלים כל
 במספר אותם ומוציאה
 (פרד״ר באמונה שהכניסם

א). כג,

 הוא אלוה, שיש להאמין
 מן הנמצאים כל המציא

 המוחלט, האפס ומן האין
 בכולם משגיח יתברך והוא

 (ספר ומנהיגם בהם ומושל

ט). חרדים

 היא האמונה קביעות
 לניסים זכר בעשותינו
בתורה, הכתובים ולנפלאות

 מלכות בחי׳ אמונה שמות). לספר הגהות (של״ההעניין להתאמת מזרעם יסוף לא זכרם לבנים, ויספרום למדום ואשר יראום אשר האבות בהתמדת כי הכל, בעינינו ראינו כאילו לנו יתאמת ובזה שעה, ובכל יום בכל ובכפינו, ובפינו בבתינו בגופינו
(שם).נהירין׳ אנפין וכל באמת אתחברת ׳כד הקדוש בזהר שאמר מה מובן ובזה אמונ״ה, הצירוף נעשה ואז שבשם, ו״ה בחי׳ והן אמ״ן, גימ׳ ואדנ״י הוי״ה ונתחבר בדכורא, נכללת היא כי והטעם אמונה, איהו ישראל כנסת אמונה). (קה״י,

בא־פן כלל, דין תער־בת
 1לבב נגעי את 1בנפש אחד כל דע1י כאשר נפשנו, במרירות לנו די ולא הנפש. עד נגע כי ומר, רע ומר, רע ומר, רע מא־ד. ומר רע כי הזאת צרה בעת חמל, חמל והם, והם באמת. לפניך שלמה בתשובה לשוב מהרה מהרה שנזכה

קד). (ליקו״תלפניך נגלה כאשר ושלום, הם להתפשט רוצים הארורים הךשעים והכופךים הפילוםופים אשר ישראל, נפשות צרות והעקר שעור, בלי ישראל צרות מרחוק רואים אנו גם אף הסבל", כיה ״כשל אשר ומכאוביו,
רני  מיני מכל ותצילני ותשמתי האמתיים, הצדיקים וכיה בזכות עמך ישראל כל ועל עלי ותרהם תחמל וק עלי. תגמל כעוונותי ולא בחטאי עמי תעשה ואל הגדולה בחמלתך עלי חמל הקדושה, לאמונתך הנם במתנת זכני עזתי, עז
 ותתגרל ותתרבה בעולם, אמונה ותשפיע ותמשיך לעולם. נמוט בל חזק כיתד תמיד הקדושה באמונתך חזקים להיות נזכה רק כלל, ודעתי לבי על שלא.יעלו וחקירות קשיות מיני ומכל שבלב, עקמימיות מיני ומכל שבלב, כפירות
עולם. ועד מעתה גמור בבטול ותבטלם ותשפילם, ותכניעם ותכלם ותשברם ותעקרם ויפלו, יכךעו כלם העולם, מן הכפירות וכל כוזביות האמונות כל ויתבטלו יפלו אשר עד ומכונה, עמדה על הקדושה האמונה ותקום ותעלה ותתחזק

ה). ח״ב, (לקו״תהקדושה לאמונתך ןשובו עולם באי וכל בעולם, האמת ותגלה



ערכים
וכינויים

ידיים(ידיז)
 שמיים, בחינת הם הידיים

 יד בחינת שהם ומים, אש
נו). (ליקו״משמאל ויד ימין

 בבחינת הוא ההוויה עיקר
 העשייה, כלי שהם הידיים,

 התגלות עיקר הוא ששם
 ׳בידך בבחינת הרוח, בחינת
סו). (ליקו״םרוחי׳ אפקיד

 ובידך וגבורה, כח יובידך
 ׳ובידך לכל׳. ולחזק לגדל

 יד בחינת זה וגבורה׳ כח
 ולחזק׳ לגדל ׳ובידך החזקה,

 שע״י הגדולה. יד בחינת זה
 אלו, הידיים שתי בחינת

 הנפש ומגדלין מולידין
סז). (ליקו״ם

 של השפע כלי הם הידיים
 בינה, במקום שהיא אדם,
 מקח (ליקו״ההלב בחי׳ שהוא

י). ד, וממכר

 הגוף ראשית הם הידיים
 והרגלים אותם, בהגביהו

 רמז וזה הגוף, אחרית הם
 (כד םפירות י׳ לקדושת

פסח). הקמח,

 םוד הם הידיים ב׳ כי דע,
 כל ובםיום וגבורה, חםד
 נמצא אצבעות. ה׳ יש אחת
 גבורות וה׳ חםדים ה׳ שהם
מ). ישעיה הליקוטים (ספר

 מקבלים הם הידיים
 איברים, משאר יותר טומאה

 כלי שהם מפני הדבר וזה
 הכל וממשמשין הנגיעה

 מפוגל זה כמו ודבר בחוץ,
א). הגולה (בארלטומאה

 שליטים, נקראים הידיים
 האדם כח שעיקר מפני

 מעשיו, לעשות וממשלתו
 בבכורות וחנן בידיים, הוא

 וזהו ידיו׳, בשתי ׳השולט
 ׳עשרה והם שליטה, עניין

 בעיר׳, היו אשר שליטים
 (רמ״ז האצבעות עשר היינו

שמות). זהר על

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קנו

ה יש כי ר תו ה  נין דעלמא, מילין וכל וסמימא. אפגליא הוא, הכי דאורייתא ארחי י״כל ע״ג): רל נזהר(פקודי, כדמצינו ונסתר. נגלה כ
ה נרנינו וכדכפנ וגליא. ממיר איהו כולהו דלעילא, דעלמא ונין דין דעלמא  ונספר, נגלה נהס יש הפורה דנרי כל א); יג, נחיי(שמו

 אלקיס דינר ׳אפת שג) (מהליס ע״ה דוד אמר וכן לו, ראוי ההמון דעת שאין שנפוכו הפנימי הוא והנסתר המצוות, פשמי הוא הנגלה
הנגלה המשיל וגו", כסף נמשכיות והנ ׳פפופי כה) (משלי שלמה אמר וכן משמעויות, שפי נו ויש אפד הדינור כי שמעתי', זו שפים

נספר שהוא לזהנ, והפנימי לכסף

ה ז ר תו ה  כי ותלין, ידין בחינת ג״כ היא ו
 בחינת הוא נגלה ונסתר, נגלה בהתורה יש

החור, מן החור, מן ירו שלח רורי כמ״ש ירים,
בנגלה. שהוא לכ) (שמות הלוחות, על חרות היינו

 חז״ל כמאמר תלין, בחינות הם ונסתר,
וכו׳. בסתר ירך מה ירכיך, חמוקי מט:) (סוכה

 ידין ’בחי ג״כ היא והתורה
ר ורגלץ כ ה ו  נגל

 כל כי (י): הנחל נמי ופירש ונסתר.
 לצדיקים, החקרנות ע״י שזוכין מה

 לאמונה ולזכות והע״ז הגאוה לנמל
 ולשמחה הקודש רות ולנפי׳ שלימה

 שעי״ז וריקודין, כף נהמפאת
 לחכמה וזוכין הדינים, נמפקין
 איפרך הוי ואפיק, ׳עייל הרננ״ת נפירוש כמונ״פ ימים ואריכות

 הפורה לימוד ע״י ג״כ זוכין זה כל ט׳), כאוח (להלן איפרוכי'
 הפורה להשגת זוכין לצדיקים החקרנות ע״י וגס וננספר, ננגלה
 זוכין לשמה ונספר ננגלה פורה שלומדין ע״י וגס וננספר, ננגלה

אתת. נפי׳ הכל והס לצדיקים, להפקרנ

ממנו. יופר ומעולה הכסף נפוך
 כאות עיין החור. מן ידו שלח דודי

דופק'. דודי 'קול ד״ה מקו״ח ו',

ת ו י  גשמות כדכפיג הלוחות. על ח

 גירד ויפן מו-מז): (לב,
 דדו העדת לחת וקני ההר מן מקה
 מ;זה עבריהם מקני כתבים לחת

 מעקה והלחת כתבים: הם ומזה
 ופירש״י הלחת: על חרות הוא אלקים מכתב והמכתב המה אלקים

 ועיין חיקוק. לשון שניהם הוא, אחד וחרט חרת לשון סרוס. (שם):
 מצוות. התרי׳׳ג כל בלוחות חרותים שהיו שם המבאר כא), (יח, בבמדב׳׳ר

 שבחינת ע״ב) (מט בסוכה כדאיתא בסתר. ירך מה ירכיך חמוקי
מאי רבא, דרש ה״ל: ומל, ירך בבחינת הוא שבתורה הנסתר

חכמה מילואיהנחל ילקוט
 דבר הוא ובאמת מז): ה, (ח״ב בליקו״מ ואיתא בסתר. ירך מה ירכיך חמוקי

 לעשות בפשיטות, ולהתנהג החכמות כל מאיתו להשליך מאד גדול
 בחי׳ זה כי חכמות, בלי בתמימות בעבדות יתברך לעבדו עבדות, מעשה
 פשוטים, עבודות כשעושה כי שם. ונעלמת נסתרת שהתורה תורה, סתרי

 בהם, שיש מה יודעין שאין רק מאד, גבוה תורה בהם יש בוודאי ובאמת
 תורה וסתרי תורה. סתרי בחי׳ ונעלם, נסתר הוא בהם שיש שהתורה נמצא
בסתר׳. תורה דברי אף בסתר, ירך ׳מה ירכיך׳, ׳חמוקי ז) (שה״ש בחי׳ הוא

ם תרג מ ה

״  התורה דרכי כל י
 ונשתר. נגלה הס, כך

 שבעולם, הדברים וכל
 ובין הזה עולם של בין
 כולם העליון, עולם של
 של באופן מתנהגים הס

ונשתר. נגלה

פעמותיהן יפו מה נדיב', בת בנעלים פעמזך יפו ׳מה דכתיב
אברהם', אלקי עם נאספו עמים ׳נדיבי שנאמר ׳נדיב', שנקרא אבינו אברהם של בתו נדיב', ׳בת לרגל. שעולין בשעה ישראל של

למה ןרכיך׳, ׳חמוקי דכתיב מאי ענן, רב דבי תנא לגרים. תחילה שהיה אברהם, אלקי אלא ויעקב, יצחק אלקי ולא אברהם, אלקי
התורה שכבוד כירך, הנסתרים ירכיך. סמוקי ופירש״י(שם): בסתר. תורה דברי אף בסתר ירך מה לך, לומר כירך, תורה דברי נמשלו

ע״א). (ט״ז קטן במועד כדאיתא בשוק, לתלמידיו לשנות ולא עיר, של בגובה ושונה יושב להיות ולא בצנעא,

ה ל ו ת ה א ו יתרו) (פ׳ אפרים מתנה בדגל ומובא ורגליץ. ידיץ בחיי גייכ הי
 העם ׳וכל וז״ל: הריקודין, לענין והקשרה התורה קבלת גבי נפלא משל

 מן משל ששמעתי דרך על כזה לפרש יש כ). (שמות וגו״ הקולות את רואים
 יפה זמר ככלי מנגן אחד שהיה הקדוש, הבעש״מ זללה״ה זקיני אכי אדוני
 להתאפק יכלו לא זה שומעים שהם ואותם גדול, ועריכות כמתיקות מאוד

 מחמת לתקרה עד כמעט רוקדים שהיו עד והתענוג, המתיקות מגודל
 מקרכ והיה יותר קרוכ שהיה מי וכל והמתיקות, והנעימות התענוג גודל

מאוד, עד רוקד והיה תענוג כיותר לו היה זמר, הכלי לשמוע עצמו
 כי כליכו ואומר כמשתגעים, כעיניו והם מאוד, עד רוקדים שאנשים ראה רק הערכ, זמר כלי של הקול כלל שומע שאינו חרש אחד כא כך וכתוך

 שם. רוקד כן גם הוא היה זמר, כלי של קול והנעימות התענוג גודל מחמת שהוא והכין וידע חכם הוא היה אילו וכאמת עושה. זה מה לשמחה
 גודל כשראו כולם יחד שהשיגו אלוקותו, אור כאחד כולם על הופיע שהשי״ת היינו הקולות׳, את רואים העם ׳וכל כזה לפרש ויש מוכן. והנמשל
 התורה, קול לשמוע עצמם ודחקו הקדושה, התורה אור ונעימות מתיקות מחמת שהוא הכינו פח), (שבת וכו״ ידודון ידודון צכאות ׳מלאכי כי השמחה

 הגדולה, והשמחה החדוה רואים שהיו להם, היה פקוחין ועיינין פקחין, נעשו הכל הקולות, את שומעים היו שלא מככר חרשים קצת שהיו אע״פ
 שהוא השמחה ע״י הכינו התורה, נעימות זה השיגו לא שהם אע״פ תורה, של הקול ועריכות נעימות היינו הקולות׳, ׳את כוודאי שהוא הכינו

יכין. והמשכיל התורה, אור נעימות ויכינו ישיגו אולי ממש, הקול לשמוע עצמם דחקו ולכך התורה, נעימות מגודל כודאי
י ש ל ה י ר תו ה אומרים היו השוד, חלק על ח״ל: שבתורה, והשוד הנשתר וחלק שבתורה והפשט הנגלה דחלק בענינא (האזינו) הליקוטים בשפר וכתב ונסתר. נגלה ב

שמותיו כולה כי התורה, שהיא לשמך יש אדירות מה ר״ל, ח), (תהלים הארץ׳ ככל שמך אדיר ׳מה לישראל התורה ליתן הקכ״ה כשרצה המלאכים
 כיוון כי ידעו, לא והם השמים׳. ׳על השוד, דהיינו הודך׳, תנה ׳אשר הארץ׳, ככל שמך אדיר ׳מה שאמרו וזה מארץ, שכה חלק וזהו, הקכ״ה, של

 האנשים שהם השמים׳, ׳האזינו לב) (דברים שכתוכ וזה האדם. אל ניתנה ולכן להם, ייתן לא השוד גס מיתה, כיניהס אין כי להם, ראוי אין שהפשט
 וזהו לאוזן, הפה מן אלא רם כקול נאמר זה דכר שאין השוד, חלק ׳האזינו׳, כשמים, היושכיס למלאכים דומים המה כארץ, אשר הקדושים הצדיקים

 להכינם. כגידים קשים דכריס משפט, אתם דיכר קושי, לשון ׳ואדכרה׳, שכתוכ וזה הכנתו, שקשה השוד חלק דיכר, ואליהם דקאמר, ד׳האזינו׳ לישנא
 המון שהם לנשים הדומים לאנשים וזהו אמירה, לשון אמר ולזה להכינו, נקל שהוא הפשט, שהוא יעקכ׳, לכית תאמר ׳כה יט) (שמות הכתוכ שאמר וזה

ייטול, השם את ליטול הרוצה כל ולא דא, שכיל ומוחא מוחא כל דלאו להכינם, כגידים קשים דכריס ישראל׳, לכני ׳ותגד יעקכ׳, ׳לכית שכתוכ וזה העם,
ואינו גיד, לשון שהוא יתירה, י׳ ׳ותגיד׳ כמילת יש כי יען גידים, לשון הוא הגדה דלשון רז״ל ואמרו קדושים. שהם ישראל לכני רק השוד, חלק שהוא
 הדיכור ייחש ׳ואדכרה׳, ואומר זה. לדכר ראויים שאתם ואדכרה׳, ׳האזינו לשון לנוכח, משה דיכר ולאלה נח), (ישעיהו פשעם׳ לעמי ׳והגד כמו י׳, תשר
 פי׳, אמרי הארץ ׳ותשמע לנוכח, שלא דיכר העם, המון שהם הפשט, לחלק אכל ליכו, מקירות המדכר שהוא אליו ייחסו השוד, חלק להיותו כי אליו,

יוצאים היו לכד מפיו הוא, ולחוץ השפה מן כי אליו, ייחסו ולא פי׳, ׳אמרי אותו, להכין קל שהוא הפשט שישמעו הארץ, עמי שהם העם כלומר,
ומשמע העגלה׳, את שם ׳וערפו כא) (דברים כמ״ש הריגה, לשון משמע עריפה לשון כי לקחי׳, כמטר ׳יערוף אמר השוד חלק ועל מליכו. ולא הדכריס

 וזה אותו. הורג אליו ראוי שאינו למי כי השוד, חלק הוא וכן כו, מצירים הס דרכים הולכי כי לכל, טוכ אינו המטר וכן השפע, ריכוי הוא מטר לשון
 לו נעשית זכה לא חיים, שם לו נעשית ׳זכה רז״ל שאמרו וכמו להם, מזיק הוא השוד התורה, מדרכי שיוצאים לאותם דהיינו דרכים, להולכי ׳כמטר׳,

 ׳לקחי׳, אמר זה ועל המתגכר. כמעיין ויעשה כריכוי יערוף כן העולם, כל קמחיה כמטר שכה, השוד חלק התורה להם יערוף ולצדיקים המוות׳, שם
 כטל שזהו אמרתי/ כטל ׳תיזל אמר הפשט חלק ועל לעצמי. לוקח אני אשר הוא החלק זה עצמו, על אמר השלום עליו רכינו משה כי לקיחה, לשון

 ולזה הפשט. הוצרך למה והחכיכ, עיקר הוא שהשוד אחר כי דשא׳, עלי ׳כשעירים ואמר אחד. לשוס מזיק אינו הפשט כן העולם, לכל טוכ שהוא
הוא אז הקרקע, פני על ולהראות לצמוח העשכ כהתחיל שהיא דשא׳, עלי ׳כשעירים דקות הס שהטיפות מאוד, הדק המטר דהיינו ׳כשעירים׳, אמר
הגשות, הטיפות שהם עליו, הרכיכיס יורדים אז גדל, שככר עשכ שנעשה ואחר נפסדים, היו הגשות הטיפות עליו יורדים היו אס ואז דשא, קרוי

 ׳כשעירים שהוא הפשט שלמד ואחר לשוכלו, דעת לו אין השוד כי הפשט, לומד כקטנותו האדם כי כפשט, הענין וכן לשוכלס. כת כהס יש אז כי
 לשון שהוא ׳כשעירים׳, כמילת ז״ל שפירש״י כמה נמי, אי עשכ׳. עלי ׳כרכיכיס השוד יכוא אז התורה, פשט דהיינו ויין מכשר כריסו ו-מלא דשא׳, עלי
ט אל דכוק והוא הקטנות, כתכלית כתחילתו הצמח כהיות דהיינו הדשא, אל מועיל שערה רוח והנה שערה. רוח  הטיט מייכש והרוח שכקרקע, הטי

 שהופרד ואחר שלו, כחומר דכוק עדיין שהוא האדם להפריד הוא הפשט, וכן יותר. לגדלו המטר כא ואח״כ כקרקע, דכוק יהא שלא אותו ומפריד
 ולגדול. הרכיכיס לשכול ויכול הטיט, מן נפרד הוא העשכ כי עשכ׳, עלי ׳כרכיכיס ויתגדל השוד ללמוד יכול אח״כ הזה, העולם ומדכרי מהחומר מעט
 כשתר הוי״ה שהוא ונסתר, נגלה כו שיש ה״ ׳שם כמו הוא התורה כי השיכ לזה ונסתר, נגלה כ׳, הוצרך למה לו שהוקשה אקרא׳, ה׳ שם ׳כי ואמר

 ותורתו, ושמו שהוא התורה, וכן דור׳, ׳לדור להזכירו אדנ״י שהוא זכרי׳, ׳וזה להעלימו, הוי״ה שהוא ג), (שמות לעלם׳ שמי ׳זה כעניין נגלה, ואדנ״י
אומרים ואתם ה״, אתה ׳כרוך כשאומר קורא אני לכד אדנות שם אומר, אני אקרא׳, ה׳ שם ׳כי שאמר וזה הקכ״ה. של שמותיו התורה כל כי אחד,



ר קו ה מ מ כ נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיח

תפלה ואני
הי  יי מלפניף ךצון י

 אבותינו, ואלהי אלהינו
 ונפלאות נסים עושה

 את הרב ודור, דור בכל
 ריננו את ור!ךן ריבנו

 נקמתנו, את והנוקם
 לכל ̂ נמול והמשלם

 והנפרע נפשנו אויבי
 שתרחם מצרינו. לנו

 הרבים, ברחמיף עלינו
 בישועתף לנו ותעז־ר

 הנוראות, ונפלאותיף
 את ולקום לקבל שנזכה

 הקדושים הפורים ימי
 שנזכה כראוי, בזמניהם

ת כל לקום  המצו
 הנוהגות הקדושות

ם רי פו ה ב ש ד ק  ב
ה ר ה ט ב ה, ו ל דו  ג
 לבב״, ובטוב ״בשמחה

ה בגילה ת  בריצה ב
ה  ועצומה רבה וחת
 פרטיהם כל עם מא־ד,

 וכונותיהם ורקרוקיהם
 התלויות מצות ותרי״ג

בהם♦
 כבר עולם של רבונו

 הנסים שכל אזנינו גלית
אות  שעשית והנפל

 עליהם אשר לאבותינו
ם נקבעו  טובים תמי

 נעשים כלם הקדושים,
 בכל ומאירים ונתגלים

 אךם בכל ודור דור
 צריכין ואנו זמן, ובכל

 פורים קדשת להמשיף
 הימים כל וקדשת
 הנסים והארת טובים,

 אז, שנעשו ונפלאות
 בכל ושנה שנה בכל
 אךם ובכל ודור דור

 ובכן בפרפזיות. ואךם
 נסים עושה לפניף באתי

 ודור, דור בכל ונפלאות
 ובכל עת ובכל יום ובכל

 והורני למדני שעה,
 שאזכה וזכני וחנני

 בשלמות פורים לשמהת
 לשמיה שאזכה באמת,

 לב בכל מאיד מאיד
 הפורים בימי ונפש

 שנה בכל הקדושים
 שאין בשמחה ושנה,

לז). ח״ב, (ליקו״ת קץ לה

תורה וכלליות ת ה א קר ת לב נ מתחל גלמייד ומסיימת גגי ש
 נלמ״ד וסיומה נרא', ד׳נראשיס י"פ3 גאופ הפורה דפמילפ

ס רגמו ופירש ישראל', כל ד׳לעיני  לדעת, אמה צריך ):3י לד, גפיי(דנרי
 קנלנו כאשר לעולם, קדמו ישראל של ומחשנמן שהמורה מפני כי

 כל מניני צפונומ יודעי ממכמינו
 נמילמ המורה הממילה לכך נעלם,

 ׳ישראל׳. נמילמ ונמממה 'נראשימ׳
 לפני משה שם אשר המורה וזאמ

 משועמ אממ מורמ ישראל, כני
 הימים, כל לנו לטונ עולמים,
 למ״ד ונאומ ני״מ, נאומ הממילה

 המכמה מן לקומה היא כי מסייממ,
 נראשימ נ' נמילמ אשר העליונה

 המכמה, נמינומ נל״נ הממאמזמ
 יש מסדרן, מומם כמומר ונהמהפך

 אל הדנרים ישונו כי רמז נזה
 העליון זה נאומ המורה סיום ענין היה כן ועל ועיקרן, הויימן
 ההוויומ, כל על העליון האילן שורש אל ירמוז כי האומיומ, שנכל
 ולזה עדיו, הכל וסוף הכל ממנו עדיו, הס הס מציאומו על אשר
 הארץ ׳לה׳ נלמ״ד כשהממיל נפלאה נהשגמה המשורר רמז

נממילה פעולה כל נינה ליודעי משם כי כד), (פהליס ומלואה'
הרממה. ומשונמה סופה, ושס נגלימ,

חי׳ המן ת ג ד כו ע ת נגצמו שעשה וכוי אלילים ה ד אלילים. עכו
 לה פממ נממני נר שמואל רני ע״ג): (י נמגילה כדאיפא

 וממס נרוש יעלה הנעצוץ ׳מממ מהכא, פרשמא להאי פיממא
 עצמו שעשה הרשע המן מממ הנעצוץ', 'מממ הדס׳. יעלה הסרפד
 נרוש', ׳יעלה הנהלולים'. ונכל הנעצוצים ׳ונכל דכמינ זרה, ענודה

 לך קה 'ואמה שנאמר הנשמיס, לכל ראש שנקרא מרדכי זה
 הסרפד', ׳מממ דכי׳. ׳מרי וממרגמינן דרור', מר ראש נשמיס

 נימ רפידמ ששרף הרשע ננוכדנצר של ננו נמ הרשעה ושמי מממ
 שנקראמ הצדקמ אסמר זו הדס', ׳יעלה זהנ׳. ׳רפידמו דכמינ ה',

 מקרא זו לשס', לה׳ ׳והיה הדסה׳. אמ אומן ׳ויהי שנאמר הדסה,
נה, ופירש״י(ישעיה פוריס. ימי אלו ןכרמ', לא עולס ׳לאוס מגילה.

 בב', שמתחלת לב, נקראת התורה וכלליות
 דנשיב הרוח, משכן ששם בלמ״ד ומסיימת

 דתלין, פרקין ושית דדרועין, פרקין בשית
ובנסתר: בנגלה היינו

ה ח  בחינות והמן, ואסתר, מרדכי בחינת וז
 בחינת המן, שהפיל גורל בחינת פורים,
 תעבורת בחינת המן כי שעורים. עומר

עבורת עצמו שעשה חז״ל כמאמר אלילים,

קנז
ה וכלליות תור ת ה א ר ק פ(י, וגיאר לב. נ פל״  עיקר כי יא); ג

 ידין נמינמ ונסמר, נגלה ננמינמ המורה המגלומ
 כידוע. לינא׳ ׳נינה, מנמינמ ונמגלה נמשך ורגלין,

ת ו נ י ח  דנריו מצירופי מונן מד): (י, נניאה״ל וכפג פורים. ב
 כף ההממאמ אודומ על הקדושיס
 השנה נכל שגס שאע״פ וריקודין,

ס נממק ה  עיקר אנל הדין, נ
 המשכמ שאז נפוריס, הוא סגולמס

שנהס. ואסמר מרדכי והארס הנס
 הוא נפירוש, מזה הזכיר שלא ומה

 ננסמר גס [לסולל הקדושה כמסילמו
הקדושיס], שנדנריו ננגלה שנמצא
 למוהרנ״מ הקדושה נשיממו ואולס

הזה, להמאמר כמינמו שנעמ ז״ל
 שיהר״ן (ראה נפירוש זאמ מנואר

ת המן כי קלא). חינ ת כ ד עגו  ה
 נמקו״פ (הונא נמיקוניס כמנואר היינו יג): נפל״פ(י, וניאר אלילים.

 וכמונא אמר', ׳אל נמינמ הוא המן שקליפמ היפה') ד״ה'כאשר להלן
 המן. של הגאוה נמינס שזה אמר', ׳אל גימטריא הוא שעמלק
 משממוה ׳לא לד) (שמופ דכמינ ישממוה', ולא יכרע לא ׳ומרדכי

 כמונא מננימין שנולד ע״י היה מרדכי של כוסו ועיקר אמר׳. לאל
 שזה גאוה, על רומז שננימין לעיל נמנאר כנר כי רז״ל, נדנרי
 מכל שגנוה נא״י שנולד שם על הנ״ל, מקמו׳ ננימין ׳ואת נמינת

 הצדיק ננימין נשס הגאוה מידמ מרמזין איך לדקדק, ויש הארצות.
 דקדושה גאוה נמינת יש נאמת כי הוא, הענין אך א״י. ונקדושס
 נכדי הגאוה, מרנ נמינת שזה לפרקים, נה להשממש שצריכין
 הקדושה, נגד נגאוותס הממגנריס דסט״א גאוה הנעלי נה להכניע

 מ״ו, לפניהם נכנע להיוס ולנלי מהם נמלט להיות פנים כל על או
 משממוה נמינס זה הרעה, גאוומס לפני ונכנע כנגדם שנמנטל ומי
 הפסולה ענוותנותו ע״י ומוקף כס להס נומן הוא כי מ״ו, אמר לאל

 אמס, אנשי נגד אמ״כ מתגאה עי״ז כי הגאוה, מכלית שהיא
 זה ודנר כגגדס. ולהמנטל לפניהם נכנע להיות נאמת צריך שהיה

וזאת מקומות. נכמה רז״ל נדנרי ומונן ונפרטיוס, נכלליוס הוא

 לשס שמו' 'ונרוך הוי״ה, שס שהוא עצמו לאלקינו שהוא הוא' 'נרוך
 נפורפו להיופ ראוי וכן ונספר, נגלה יש יפנרך נשמו כי נמצא, אדנ״י.

 למה עצמו וגישה צריך, ערנא עלנך עדיין פאמר, ואס ונספר. נגלה
 אמר לזה והעצמוס. העיקרי שס שהיא גנספר, די היה הנגלה, הוצרך

 הוי״ה ששס ידוע כי הדין, מידס פקיפא דינא אדנ״י, שס דהיינו 'הצור',
 נגלה ונספר, נגלה נשמו להיוס הוצרך דינ״א, למפרע אדנ״י ושס רפמיס,

 מפני הרשעים, מן ולהיפרע לצדיקים טוג שכר לשלם כדי הדין, הוא
 נקרא וככן ויצה״ר, יצה״ט יצריה, נשני האדם לכרוא רצה יפכרך שהוא

ס',  'ואהנס כענין כיצה״ר, כן גס השה אס לענוד הפמימוס זהו כי 'פמי
םלכנך נכל אלקיך ה' אפ י י נ ד נ וניצה״ר'. ניצה״ט יצריך, כשני ,0 ( ״ נ  שס ו

 שיאכל כדי ניצה״ר, האדם אפ לכרוא הקכ״ה רצה ולמה דנייו: נהמשך
 רוצה ואינו משפט, דרכיו כל כי הרע, יצרו ויכניע שייגע ונמה משלו

 הנשמה אוכלפ היפה כאשר פינס, על עדן נגן האדם ויפהנה שיפענג
 אלא ומפנה, צדקה דרך אניה משולפן הזה, לעולם נואה קודס פפילה

ס, ומעסיס מצוום ופסגל הזה, לעולם שפנוא הקנ״ה רצה  ואז טוני
ס, מעשים נשכר פפענג  דרכיו כל כי להיום כי נמצא, כפינס. ולא טוני
 להיום הוצרך כיצה״ר, יפטא ואס יצרים, שני נאדס להיום הוכרם משפט,

 כרשעפו, ממנו להיפרע כדי והנספר, הנגלה שהוא ורפמיס, דין כשמו
ונספר. נגלה נה להיום הוצרך עצמה, הפורה וגס

ת נ חי ר. וכוי ב ת ס א שמה ע״ב) עד (שנהדרין שיים סורס נספר כסנ ו
 כעין הוא אסשורוש לניס אשמר לקיסס ונפרט לאשסר, אף אירע לשרה שאירע

סי' אנימלן, לניס שרה לקיסס  נם אספר וז״ל: ד), אוס (עי' האיש' אשס 'השנ ננ
ס נלקפה זאם להדדי. דמיין מעשיה שכל היפה, דשרה גילה אונ  אל נ

 כדי לכך עצמה מסרה שרה המלך. אל נאונס נלקפה נמי וזאם המלך,
 היפה ששרה וכשה ישראל. אם שפציל אספר וכן אכרהס, אם שפציל
עליהם אנרהס אם והמליכו העכו״ס כל שהושוו העולה, ככל מולכם

ערכים
וכינויים

ואסתר נזרדכי
 מזרע ואסתר מרדכי*

 מתחילה זכו וע״כ בנימין.
 בחי׳ ולגלות להמשיך

 תפילתם ע״י ישראל ארז
 אח״כ שזכו עד הגדולה,

 ישראל לארז עי״ז לשוב
 (ליקו״ה ביהמ״ק ולבנות

כא). ה, פורים

 נקראים ואסתר מרדכי
 מאוד הנפלא הריח ע״ש

 דרור ׳מור בחי׳ מאוד,
 ראש שהוא ראש׳, בשמים

 של והבשמים הריחות לכל
 הריח ועיקר המשחה. שמן

 בחי׳ יראה, בחי׳ הוא הטוב
 (ליקו״ה ה״ ביראת ׳והריחו

ז). ד, טהורה בהמה בכור

 נתתקן ואסתר מרדכי עייי
 יבום (ליקו״ה חכמים אמונת

כד). ג,

 כוחם הם ואסתר מרדכי
 המור (צרור ישראל של

כב). ל, בראשית

 הוא שהיה ואסתר, מרדכי
 (מהרש״א נביאה והיא נביא

יד.). מגילה

 זרה, עבודה תיקן מרדכי
 שלא עצמו מתקן שהיה במה

 וחטא המן. לצלם השתחווה
 אסתר ע״י נתקן אכילה

תצוה). (של״ה

 והצדיקים יאבדו הרשעים כלומר הם, קוצים מיני וסרפד. נעצוץ יג):
והמן בישראל קורס העולם, באומות ואסד בישראל אסד בעולם, עמדו עשירים שני אומר, פנסס ר׳ בפדר״א(פמ״מ): ואיתא ממשלתם. ינולו

הקדשים. קדשי של אוצרות כל ואת יהודה מלכי של אוצרות כל שלקח והמן, יוסף, של זהב של אוצרות שמצא קורת, העולם. באומות
שחרשנאמר ולרוממו, לגדלו המלך ורצה לפניו, נוטרין וכותבין סופרים בניו ועשרת עקרו המלך וראה  המן את אחשורוש המלך ׳גידל ג) (א

מי וכל ליבו, ועל בגדו על מרוקם צלם לו עשה המן, עשה מה לפניו. ומשתחוים כורעים ועם עם כל להיות המלך וציוה המדתא', בן
ולא יכרע לא ׳ומרדכי (שם) שנאמר זרה, לעבודה להשתחוות קיבל ולא מרדכי וראה שעשה. זרה לעבודה משתחוה להמן, משתחוה שהיה

העולם. מן ויאבדם למלך אומר עכשיו מעולם, היו אבותי שונאי הללו היהודים ואמר, חימה, עליו ונתמלא ישתחוה׳,

ה מיליואי מ כ ח

 משוף דהיינו כוש, ועד מהודו מולכת היתה אשתר וכן במדרש, כדאיתא
 ׳ישכה׳, נקראת היתה ששרה וכשם במגילה. כדאיתא שופו עד העולם

 אשתר כך הקודש, ברות שוכה ושהיתה ביופיה שוכץ היו שהכל שם על
 כל בעיני תן נושאת אשתר ׳ותהי שנאמר ביופיה, שוכין הכל היו

 כדאיתא הקודש, ברות שוכה והיתה בה, ושוכין רואין הכל שהיו רואיה׳,
 רצתה לא שרה מה הקודש׳. רות שלבשה מלכות, אשתר ׳ותלבש במגילה

 לא אשתר כך הנש, לה שנעשה לאתר עד לה הוא מה אברהם על לגלות
 ה״א שנתושפה וכשם הנש. לאתר עד לה הוא מה מרדכי על הגידה
 שיהרא, שם על ׳אשתהר׳ אותה קוראין הכל שהיו לאשתר, ככה לשרה,

ביופיה. ללבנה דומה שהיתה במגילה כדאיתא
ח ש ^ מו ש צ ת ע ד בו  שניה): קדושה (פורים, לוי בקדושת ומובא אלילים. ע

מרדכי. יעלה המן תתת נה), (ישעיה ברוש׳ יעלה הנעצוץ ׳תתת
 בעולם רק לתיצונים, אתיזה שם אין בעולמות למעלה כי נודע, הנה כי

 היצה״ר מעשה וכן לתיצונים, מדור שם הטבע עולם הוא אשר הזה
 מדור שם הזה שבעולם ז״ל, האר״י בכתבי הוא וכן בטבע. הכל שתולה

 שהיה וכיוון טבעים, בשינוי היה ונפלאות הנישים כל והנה לתיצונים.
 אין שם שלמעלה והעולמות שלמעלה, העולמות נתגלו טבעים בשינוי
 היה כן אם הטבעים, בתוך הנש שהיה בפורים אבל לתיצונים. אתיזה

עצמו שעשה המן תתת הנעצוץ, ׳תתת וזהו התיצונים. מושב במקום הנש
כלומר המן, ושכונת מושב כלומר מרדכי׳, זה ברוש, יעלה זרה, עבודה
 לקליפת מרומז שהמן המן, ושכונת מושב ששם הטבע עולם הזה בעולם

 שורש שהמן האר״י כתב וכן זרה, עבודה עצמו את עשה לכן התיצונים,
דמרדכי, נש נעשה שם מרדכי, זה ברוש עלה שם הש״מ, שורש הנתש
התצונים מושב ששם הטבעים בתוך נש שנעשה תידוש שזה כלומר

 בתוך נעשה ואעפ״כ התיצונים, לממשלת להן מרכבה המן אשר ושליטתן,
ביארנו. כאשר בנישים השכינה ונתגלה נש הטבעים

מוח ומתנוצז החכמה מוח מתגלה שבפורים מפני נבטלים׳, לא הפורים וימי בטלים יהיו המועדים יכל פורים). רמזי ושמש, (מאורהשעיר ע״י הכיפורים ביום כמו רע, ופגע שטן שום אין שבהם הפורים,
פורים). רמזי ושמש, (מאורהתפילה בשעת רק במלכות, החכמה מוח מתנוצז שאין טובים, ובימים בשבתות

פורים
 קריאת שעיקר ידוע

 וכל ניסא ופרסומי המגילה
 הוא פורים, של המצוות
 את להפיל עי״ז שנזכה
 דור בכל עמלק המן קליפת

 בכל ושנה, שנה בכל ודור,
 ציצית (ליקו״הבפרטיות אדם

יב). ז,

 הוא פורים מצות עיקר
 לשמח עת, בכל לשמוח

 שמחה מיני בכל עצמו את
ד). ד, אפים נפילת (ליקו״ה

 גדול חידוש הוא פורים
 מאיר בפורים אז כי מאוד,
 מאוד, מאוד גדולה הארה
ויותר שבת הארת בחי׳

יא). ג, שבת (ליקו״ה

 להיטיב רוצה השייית
 זמן בכל לנו ולהאיר עימנו
 ושנה שנה שנה ובכל וזמן,
 שאז האלה, הפורים בימי

 בימים ושתמיד הנס, נעשה
 הארה אותו יתגלה האלה

 אחר אפילו מרדכי, של
 ותישאר בפנים, פנים היותן

 הארה והנה תמיד. קיימת
 בשבת לא היתה, לא הזאת

 בפורים אלא ביו״ט, ולא
 המועדים ׳כל זשארז״ל לבד,

 מן חוז ליבטל, עתידים
 וימי שנאמר, הפורים,

 והבן וכו״. יעברו לא הפורים
 כי מתוך׳, יעברו ׳לא מ״ש

 בזמן זו הארה נשאר תמיד
 ולא הפורים, ימי של הזה

 אשר הארה היא כי תתבטל,
 כמוהו נהייתה לא מעולם

ה). ופורים חנוכה ר״ח (פע״ח

 הוא פורים שמחת עיקר
 ׳ליהודים דכתיב בתורה,

 ואף תורה׳, זו אורה, היתה
 בירח הפור שנפל שמח המן

 נסתמו אז כי משה, בו שמת
 וכמאמר החכמה, מעיינות

 ׳שלושת כי טו:) (תמורה חז״ל
 בימי נשתכחו הלכות אלפים

שמח, ולכך משה׳, של אבלו
 בישראל שיש זמן כל ידע כי

 עושה ידו תהיה לא תורה,
 חיינו היא ותורתנו תושייה,

ערותנפשנו ושלימות  דבש (י

ח). ח״א,

 ימי חשיבות גודל
כן שאין מה היום, כל החכמה



ערכים
וכינויים

פור
 הפור, שם על נקרא פורים

 תיקון בחינת אז שממשיכין
 כי ביוה״ב, הכה״ג של הגורל
 כיפורים יום בבחינת פורים
 פורים כי בתיקונים, כמ״ש

 פגם עמלק, המן הכנעת הוא
 בחינת אז נמשך כי הברית,

 הגורל שהוא הפור, תיקון
 ׳גורל הכפורים, יום של

 לעזאזל׳ אחד וגורל לה׳ אחד
לו). ו, תפילין (ליקו״ה

 הגורל׳. הוא פור הפיל’
 א״ל חנינא, בר חמא רב אמר

 של גורלן הוא את הקב״ה,
ג). גוריון אבא (מדרשישראל

 לפני הגורל הוא פור יהפיל
 לפניו אחד איש שהיה המן׳,

 והיה הגורל, עניין שיודע
 עושין איך בחכמה יודע

 הגורל מפיל היה ולא הגורל,
 ע״י שנעשה לפי עצמו, המן

 ׳לפני כתיב ולכך מומחה,
קלג). עם׳ חדש (אורהמן׳

 רק חכמה, הוא פור
 גורל, הוא פנים כל שעל
 הוא פור ׳הפיל אמר לכך

 הוא פור ופירוש הגורל׳.
 הם השנה ימי כי פירורים,

 שנחלק קטנים פירורים כמו
 מברר והגורל השנה, אליהם

 יעשה השנה מימי יום איזה
 קראו כן ועל שיעשה, מה

 בלשון ׳פורים׳ האלה לימים
ריד). עם׳ חדש (אור רבים

 העצם התפרר הוא יפורי
 בא ומזה קטנות, לחתיכות

 התלמוד בלשון ׳פירורין׳ עזם
יט). כד, ישעיה (מלבי״ם

חכמה מקורן מוהר י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קנח

 מכל שגנוה נא״י שנולד ננימין, נחינמ הוא לקדושה הגאוה
 המחזק כי ישמחוה', ולא יכרע לא 'ומרדכי נחינח וזה הארצוח.

 עצמו שעשה המן לפני להשמחווח לכלי דקדושה הגאוה נכח עצמו
 שזה זה, כעני! קצת שאול ששגה למה מיקון היה וזה זרה, ענודה
 הנניא שמואל לו שאמר מה נחינח
 ראש נעיניך אחה קמן אם 'הלוא
 נזה ויש ונו״, אמה ישראל שנטי

 וזהו ממילא. ומונן קצח להאריך
 שחשונח ז) פ׳ (אפפ״ר רז״ל שאמרו
 וזה לעשו, השמחוה ולא נא״י נולד שזקנו נאשר הימה, מרדכי
 לכלותם ורצה נישראל המן המגרה כן ועל לעגינינו, ממש מכוון
 לפניהם ונמנמל שנכנע ומי דמומא, שמרא הוא הגאוה כי ח״ו,
 ממגרים הם כנגדם להמנטל רוצה שאינו ומי ח״ו, ממת גרוע הוא

 כי משה, נו שמת אדר נחודש פור הפיל כן ועל ח״ו, למות עד נו
 נמדנ״ר ועיין כנ״ל. מאוד עניו הוא ני זרה, הענודה מנטל משה

 מנואר וכו", עמלק זה כע), (משלי משפילנו אדם 'גאות ג) (יג,
כנ״ל. גאוה נחינת הוא שעמלק

 פור הפיל זה ובשביל יס. (מגיל? אלילים
 (שס משה בו שמת בחודש הגורל, הוא
זרה, העבודה מבטל הוא משה בי יג:).

ל י ב ש ב נושה. גו שנות בחדש הגורל הוא פור הפיל זה ו
 גדל האלה הדברים אסר א-ז): (ג, באסתר כתיב

 את וישם |אהו•5וןנ האגגי המדתא פן המן את אחקורוש המלןז
 בשער אשר המלו עבדי וכל אתו: אשר השרים פל מעל פכןאו

 פי להמן ומשמחוים פרננים המלןו
כי המלןו לו צוה כן ת מ ע לא ו ר  ע

 כי המן דרא (...) ושמחוה: ולא
 לו ומשמחוה פרע מרדכי אין

עז חמה: המן וימלא  בעיניו ו
כי יד לשלח ת מ  המן ועקש מרדכי עם את לו הגידו פי לבדו פ

 עס אחשורוש מלכות בכל אשר היהודים כל את להשמיד
 למלןו עשרה שתים פקנת ני^ן חדש הוא הראשון בחדש מרדכי:

 ומחדש ליום מיום המן לפני הגורל הוא פור הפיל אח׳שורוש
 ׳הפיל ע״ב): במגילה(יג ואיתא אדר: חלש הוא עשר שנים לחלש

 שמח אדר, בחודש פור שנפל כיון תנא, הגורל׳. הוא פור
 היה ולא משה. בו שמת בירח פור לי נפל אמר, גדולה, שמחה

המהרש״א ופירש נולד. באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע
 דלפי כו׳. בירס פור לי נפל אמר כו׳ הגורל הוא פור הפיל (שם):

 דרשו, ולכך גו״, גורל ׳הפיל אלא לכתוב ליה איצמריך הוה לא הגורל, הוא הפור מהו מפרש שהכתוב במגילה כפירש״י פשוטו
 מו): מז, (שמות עה״ת התוספות בעלי ופירשו פו׳. יודע היה ולא משה, בו שמת ירח שהוא זה גורל על בדעתו שמח פור כשהפיל

משה׳. בו שמת בתדש הגורל הוא פור ׳הפיל ד״ה במילוא״ת ממה ועיין גורל. לשון הוא ׳פור׳ פרשי בלשון כי שלהם, לשון הוא פור

הנחל• יליקוט
ל1ד י ר פ א פו  הריח ברכת (או״ח בליקו״ה והגורל הפור סוד גבי ביאר הגורל. הו

 לקדושה גורל כי הפור/ שם על פורים האלה לימים ׳קראו כז): ד,
 בכל כי מבינים, שאין דבר הוא גורל כי בקדושה. המדמה בירור בתי׳ זה

גורל. ממילין הזה, הדבר מגיע למי ושכל בדעת להבין יכולין שאין מקום
שהוא המדמה, כת בתי׳ שזהו הדעת, העדר בבתי׳ הוא שגורל נמצא

 על (...) מאוד, גבוה הגורל ובקדושה המדמה. נשאר שאז הדעת, הסתלקות
 הקודש, רות ע״פ שהיה דייקא, בגורל ישראל ארץ לחלוק השי״ת ציווה כן

שמאמינים אמונה, בתי׳ הוא לקדושה גורל כי המדמה, בירור שהוא
המזלות ממערכת מערכה איזה ע״פ או ושלום, תש מקרה אינו שהגורל

 כל ומה׳ הגורל את יוטל ׳בתיק כמ״ש לבד, מהשי״ת הכל רק ושלום, תש
 שליתה להמשיך צריכין שאז הכיפורים, ביום כן ועל מז). (משלי משפטו׳

 המדמה, בירור מבתי׳ נמשך והשלימה הכפרה ועיקר התטאים, לכל וכפרה
 כנ״ל, התטאים כל שמשם המדמה, בלבול שהוא הנתש זוהמת הכנעת שהוא

 מתילה ולהמשיך ולפנים לפני ליכנש הגדול הכהן יכול היה לא כן על
 של הקדוש הגורל ע״י אס כי המדמה, בירור בתי׳ שהוא וכפרה, ושליתה

 לה׳ אתד גורל גורלות השעירים שני על אהרן ׳ונתן כמ״ש הכיפורים, יום
 הכיפורים ביום שנעשה המדמה בירור בתי׳ עיקר וזה לעזאזל׳. אתד וגורל

 שוד שזהו לעזאזל, ואיזה לה׳ איזה דייקא, הגורל ע״י אז שמבררין דייקא,
 המדמה. בירור בתי׳ הוא דקדושה שגורל נמצא ורע. טוב הדעת עץ בירור

 ישראל על להתגבר רצה המדמה, בלבול הנתש, זוהמת שהוא המן כן ועל
 כל כי ושלום, תש דקדושה בגורל לפגום רצה כי דייקא, הגורל ע״י

 בתי׳ שזהו המדמה, בלבול הנתש, זוהמת מבתי׳ הס והקושמיס המנתשיס
 דקדושה, הגורל פגם בתי׳ הס כולם שלהם והקושמיס הניתושיס וכל המן,

 ׳פיתו שימן שעושין דקדושה הגורל כמו להבדיל הס שלהם הניתושיס כי
 זוהמת הוא רק טעם, שוס בזה שאין וכו״, בדרך הפסיקו צבי מפיו, נפלה

 בתי׳ שהוא דקדושה גורל יש שבקדושה ומתמת המדמה. בלבול הנתש,
 והקושמיס הניתושיס פגם ונאתז משתלשל משם כן על דקדושה, המדמה
 שהוא המן, כן ועל דקדושה. הגורל כנגד אדם בפני כקוף שהם שלהם,
 היו וביתו המן כי והמעונניס, המנתשיס פגם בתי׳ הנתש, זוהמת עיקר

 הגורל את לפגום רצה כן על ז״ל, האר״י בכתבי כמ״ש גדולים מכשפים
 את והפך מתשבתו את הפיר והשי״ת דייקא, גורל ע״י ישראל על ולהתגבר

 באדר. בי״ג דייקא, היום באותו ונעקרו שנמתו משפתתו, ועל עליו הגורל
 כי הגורל, הוא הפור׳ שם ׳על דייקא, פורים׳ האלה לימים קראו כן ו׳על

המדמה. בירור בתי׳ שהוא גורל, בבתי׳ הוא הנש עיקר
עולה גורלך רשע, בן רשע הקב״ה, לו אמר ד). (יואל גורל׳ !דו• עמי

שנאמר בימים, פור הפיל בשתילה קכה). (תהליס הצדיקים׳ גורל על הרשע שבט ינות לא ׳כי למה, הגורל, נפל עליו הגורל׳, הוא פור ׳הפיל להיצלב,
ולילה יומס בריתי לא ׳אס ואמרת וארץ, שמיס נבראו בי עולם, של ריבונו ואמר, הקב״ה לפני ^רו עמד בשבת, אשד ביום פור הפיל ליום׳, ׳מיום
׳לא דכתיב תורה, זו בפיהם, ברית ויש בבשרכם׳, בריתי ׳והיתה וכתיב תשמור׳, בריתי את ׳ואתה דכתיב בבשרם, ברית יש שמתי׳. לא וארץ שמיס שוקות
 הימים׳, כל לפני גוי מהיות ישבתו ישראל זרע ׳גס וכתיב וגו״, למטה ארץ מוסדי ויחקרו• מלמעלה שמיס ימדו• ׳אס ואמרת מפיך׳, הזה התורה שפר ימוש
ביום עולם, של ריבונו ואמר, הקב״ה לפני קרו ועמד שני, ביום פור הפיל אותן. מכלה אתה ואח״כ תחילה וארץ שמיס עקור לאבדן, מבקש זה ורשע

זה ורשע לי׳, להיות העמיס מן אתכם ׳ואבדיל דכתיב הוא הדא האומות, מן הס מובדלים ישראל וכן התחתוניס, למיס העליונים מיס בין הבדלת שני
 מובא: המדרש דברי ובהמשך ישראל, את להציל הקב״ה לפני מענו בגורלו שעלו הימים שכל איך עוד שס איתא וכן אותם. פלה ואחר ותחתוניס עליונים הפך לאבדן, רוצה
 להם שניתן המן וזכות קטן, פשח זכות באייר פשח, זכות בו ועלה נישן בחודש התחיל לחודשיס. חזר בימים, בו נופל הגורל שאין רשע אותו שראה כיוון

זכות טלה, במזלות. ובדק חזר לשמוח. הרשע התחיל זכות. שוס בו מצא ולא אדר, חודש ראש עלה (...) התורה. זכות בסיוון בו, עשר בחמישה לישראל
שנאמר קרבן, וזכות לו׳, הדר שורו ׳בכור דכתיב הוא הדא שור, שנקרא יוסף זכות נמצא שור, לבית׳, שה אבות לבית שה ׳איש דכתיב הוא הדא פשח,
 יעקב, זה גדי, קשתו׳, באיתן ׳ותשב בו שנאמר יוסף, זה קשת, (...) תאומים, שנקראו וזרח פרץ זכות בו נמצא תאומים, יו-לד׳, כי עז או כשב או ׳שור

 מיד ושמח זכות, לו נמצא ולא אדר בחודש משמש שהוא דגים מזל לו בא לנו׳. דלה דלה ׳וגס בו שנאמר משה, זה דלי, העזים׳, גדיי עורות ׳ואת שנאמר
 משה. נולד באדר ובאחד משה מת באדר שבאחד ידע לא והוא רבן. משה מת שבאדר אלא עוד ולא זכות, לו אין ומזלו זכות לו אין אדר ואמר,

א פור פיל1ד ש הגורל הו ד ח ת ב מ שה. בו ש  הס החודשיס כל בקדשו, דיבר האריז״ל מרן הקדמת ע״פ ד): אדר חודש (מאמרי יששכר בבני ומובא מ
 כל והנה, הריח. חוש תלוי בו החוטם בחינת אדר עיניים, ב׳ שבט טבת אזנייס, ב׳ כשליו מרחשוון גולגולת, תשרי הראש. איברי בחינת

הריח, חוש כן שאין מה הראשון, אדם בחטא ונתגשמו נתפגמו כולם כן על נזכר, לא הריח חוש משא״ה הראשון, אדם חטא אצל נזכרין החושים

חכמה מיליואי
ל י פ א פור ה  פור ׳הפיל ד): אדר חודש (מאמרי יששכר בבני ומובא הגורל. הו

 חודש הוא עשר שנים לחודש ומחודש וכו׳, המן לפני הגורל הוא
 את המפיל הוא מי הדברים, של פירושן נדע לא הנה ג). (אסחר אדר׳
 נדחקו הפשט ובעלי המפיל, הוא בעצמו המן הלא המן, לפני הפור
 כל ס), בשלח, (פ׳ שם אמרו הזהר, דברי ע״פ יונח דברינו ולפי בזה. מאוד
 כגון והעושה, הפועל הוא מי פירש ולא הנעשה דבר איזה שנאמר מקום

 ההוא על הוא הכוונה כד), (שמוח וכו״ ה׳ אל עלה אמר משה ׳ואל
 פור ׳הפיל בכאן, גס תפרש ממילא ונסתר, נעלם שיבות המשבב דשתיס

 הכוונה הנה הפור, המפיל הוא מי פירש ולא המן׳, לפני הגורל הוא
 פעל הוא אחרית, מראשית המגיד ישועות והפועל שיבות המשבב הוא,

אדר. חודש על דייקא הגורל להפיל ועשה
ל י פ א פור ה  והפור, הגורלות סוד גבי ג) (ח״א, דבש ביערות ביאר הגורל. הו

 בין כך היה שנהוג בגורלות מבואר העניין ח״ל: נעשיס, הס וכיצד
 תשים אס פשיטא כי לסמוך, אין פשוט גורלות על ודאי כי קדם, חכמי

 כרחך על שיעלה פשיטא אחד, חודש נרשם אחד בכל פתקאות, י״ב בקלפי
 עלי, בא אתה ׳בגורלות ע״ב) מג (סנהדרין ליהושע עכן וכמאמר אחד, חודש
 יעשה אבל אתה׳. או הוא ויעלה (אלעזר), פנחס ועל עליך גורל הפל

 אחד, יום פתק ובכל פתקאות, שנ״ד עושים ימים שנ״ד השנה כך, הגורל
 האחרון הפתק שעל עד כולם, וכן ב׳ הב׳ ועל א׳ הראשון על משל, דרך

 לוקחיס ואח״כ בקלפי, מונחיס יהיו פתקאות שנ״ד ואלו שנ״ד, כותבים
 וע״ז ׳נישן׳ ע״ז השנה, מחודשי חודש אחד לכל וכותביס פתקאות, י״ב

 מתוך ולוקח ידו ופושט שנייה, בקלפי אותם ומטילים כולם, וכן ׳אייר׳
 ולוקח ידו שנית פושט ׳אדר׳, משל דרך ועולה אחד, פתק שנייה קלפי
 ק׳, שעליו פתק משל דרך עולה ואס הימים, של פתק ראשון קלפי מתוך

 גורל ולפי מניסן, כשתחשוב בתמוז, הוא ק׳ יום כי גורלו, ששקר הרי
 בידו עולה אס אך מהסב. בה ויש שותריס והדברים אדר, הוא החודשיס

 ונתכוונו באדר, ג״כ הימים חשבון כן אס וכדומה, ש״מ עליו שכתוב פתק
 הוא כי נפשוט מזה מתחלפים, אופנים על והן והחודשיס, הימים הגורלות,

 לחודש׳, ומחודש ליום מיום פור ׳הפיל נאמר ולכך צדק. בו ויש אמת גורל
 נכון. וזה גורלות, שני על רבים, לשון ׳פורים׳ נקרא ולכך גורלות, ב׳ שהיו

א פור פיל1ד ש הגורל הו ד ח ת ב מ שה. 1ב ש  ד״ה במקו״ח מעלה עיין מ
 ׳בחודש יא): ,0 באסח״ר עוד מצינו זה ובענין וכו". פור הפיל זה ׳ובשביל

 ישראל, את לאבד הרשע המן כשאמר תני, וגו״. נישן חודש הוא הראשון
ה ואני׳ועל צווחת הקודש ורוח גורלות. מפיל הריני בהן, שולט אני היאך אמר, תפל

ו נ ר מ ש ת  ותצילנו ו
 זךה עבוךה מפגם תמיד

 פגם שהוא ושלום, חם
 תעלה ולא האמונה.

 שום לבנו על תב־א ולא
 ובלבול זךה מחשבה

 הדברים בכל כלל
 לאמונתף הנוגעים
 תרחם רק הקדושה,

 הגדולה בחמלתף עלינו
 אמונתף עלינו ותשפיע

 ותקבע ותטע הקדושה,
 שלמה אמונה בלבנו
 ונק!ה, וצחה זכה וישרה

 מכל וטהוךה קדושה
 אפגם ולא ופם^ת, סיג

כלל הקדושה באמונתף
א). ח״ב, (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ ח

תפלה ואני
ו נ ל י צ  אבינו נא ה

ם, מי ש ב רנו ש  עז
 בזבות וזכנו והושיענו

 ובזכות רבנו, משה
 אמתיים הצריקים כל

 עמלק, מלחמת שלחמו
 כה לקבל שנזכה

 עתה נם להנצל מהם,
 שהוא עמלק, מקלפת

 וחכמות פילוםופיא
 לב ותעורר חיצוניות.

 הזה, שברור אמת צדיקי
 שוכני הצריקים וכל

 עתה נם שילחמו עפר,
 ו_ישפילו ו.יכניעו בעדנו,

 את ו.יעקרו וישברו
 וחילותיו, עמלק קלפת

 שום להם יהיה לבל
 ושלום חם להכנים כה

 ודעותיהם רךכיהם
 בלב והמרות הרעות

 ישךאל. בית עמף
 ומלט הצל חזק, נואל
 עמף שארית את ופלט
 מחצר ישךאל בית

 הזה, והצורר המר
 הזה, האכזר מהאויב

 ואויב, צר איש הוא
 הזה, הרע עמלק המן
 זכרו, ונמח שמו ימח

 והזהמה הקלפה שהוא
ת ס כנ מ ם ש ל עו  ב

ת מו כ ת ח צוניו  חי
 וחקירות ואפיקוךסית

 יתברף, השם כננר
 עתה להתנבר שרוצה

 בעקבות ושלום חם
א, ח שי ם מ כני ה  ל

 כפירות בישראל נם
 ושלום. חם ואפיקוךסית

 עם חלקנו ותשים (...)
 האמתיים הצריקים

 רב צפנת להם אשר
 ״מה שכתוב כמו טובף,

 צפנת אשר טובף רב
 לחוסים פעלת ליראיף,

 אךם״ בני ננד בף
יד). ח״ב, (ליקו״ת

קנט נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטי
ל י ב ש ב קבר זה ו ת מול נ ̂ם וימס ה-ס; (לד, גדגריס 3כהי פעור. גי י א'מו ר3ו«רן ה׳; פי על 3מוא ארץ3 ה׳ ד3ע ה5מ' '  ארץ3 »

ודו.3כ3 ״ה3הק אופו. ויקגוי נשיקה.3 ה׳. פי על ופירש״י(שם): מה; היום עד רתו3רן את איש ידע ולא פעור ית3 מול 3מוא
 מ.3ש 3ער3 השמשות ין3 ראו3שנ ריס3הד מן אחד וזה פעור, מעתה על לכפר ראשימ3 ימי מששת שם מוכן היה קכרו פעור. גיפ מול

ג ואימא אחד. מתה כן אחד תה׳ כמו כאחד, גשמתו שנדכקה ׳כאחד', כגימטריא »י. אופו ויקנור עה״מ(שם): הש״ך ופירש ה(י ע תו  ע״ג): ג

ז כגיא אומו ׳ויקכור אי מול 3מוא נ
 לבטל כדי פעור, בית מול נקבר זה ובשביל
 רבותינו שדרשו כמו שבפעור, זרה העבודה

 כי אר, חרון גימטריא משה כי .יד.) (סוטה ז״ל
 כי זרה. העבודה של אף הרון מבטל הוא
 ורגלין ידין בהינת שהוא התורה, קיבל הוא

 אלילים העבודה נתבטל ידיהם שעל כנ״ל,
משה, בו שמת בירח פור הפיל כן ועל כנ״ל.

 כה המבטל משה, מת כבר כי חשב כי
 לבטל שיוכל מי עוד ואין אלילים, העבודה

אלילים: העבודה כה
׳ולא הכא כתיב קבור, היכן יודע
 אצל משה נקבר מה מפני חנינא, ברבי חמא רבי ואמר האלקיס/ איש משה ברך אשר הברכה ׳וזאת התם וכתיב קבורתו׳, את איש ידע
 בכל אגדה, ומדרש פעור. מעשה על לכפר פדי פעור ביס מול נקבר מה מפני (שם): התוספות וכתבו פעור. מעשה על לכפר כדי פעור, בית
 של קברו רואה וכשהוא עוון, ולהזכיר לקטרג כדי למעלה עולה פעור בית פרק באותו מואב, בבנות ישראל שתמאו בעת ושנה שנה

רבינו. משה ששיקעו למקום ונשקע תוזר שעולה שעה וכל תוממו, עד בקרקע שקעו רבינו שמשה ושוקע, תוזר משה,
ה ש  ׳אעברה מהקב״ה משה שביקש מה גבי ד) אופן ואתתנן (פ׳ עמוקות במגלה וכתב העייז. של 5אן חרון מבטל הוא כי 5אן חרץ גיטטריא מ

 שהוא שבקליפה התובל רב להכניע הירדן, בעבר להיקבר אתה צריך ה״ל: לך׳, ׳רב הקב״ה לו והשיב וגו״, הטובה הארץ את ואראה נא
 פוער תומאין, וכשישראל דדין. כתושבן דדין תושבן ׳משה׳, וכנגד) מקביל (מלשון לקבל עומד אף׳, ׳תרון והוא משה, של קברו נגד קבור

 מול בגיא ׳ונשב ג) (דברים שכתוב וזה מד). (פרק אליעזר ר׳ בפרקי וכדאיתא לאתוריו, תוזר משה, של קברו וכשרואה אותם, לבלוע פיו
 מצינו וכן הירדן. בעבר להיקבר הוצרך זה בשביל ישראל, את לבלוע פיו שפוער פעור לקבל לד), (שם בגי׳ אותו ׳ויקבור פעור׳, בית

 ישראל, ושרתו למרום משה שעלה בשעה נתמני, בר שמואל רבי אמר ה״ל: אף, התרון קליפת את המבטל הוא שמשה תרלז) רמז בילקו״ש(תהליס
 אמר אבות, בזכות נתלה עשה, מה מהם, משה נתיירא ומשתית. הקמד, קצף, וחמה, אף, הן, ואלו חבלה, מלאכי חמישה לו נזדווגו
 הרעה׳. על ה׳ ׳וינחם שנאמר רחמים, ישראל על נתמלא שעה באותה עבדיך׳. ולישראל ליצחק לאברהם ׳זכור עולם, של רבונו לפניו,

 עוצר אני הגדול שמך למען עולם, של רבונו הקב״ה, לפני משה אמר (...) וחמה, אף ונשתיירו חבלה, מלאכי שלושה ממנו נסתלקו מיד
 האסורים, בבית חבוש אף חרון את וטמן גד, בנחלת דירה בית בארץ חפר משה, עשה מה אפך׳. מחרון ׳שוב שנאמר מישראל, אף חרון
 השם את עליו מזכיר משה והיה ׳פעור׳, שמו נקרא לפיכך ולהשחית, ברוחו לנשוף פיו ופוער עולה היה חוטאים שישראל זמן וכל

 ברוחו לנשוף פיו פוער והוא עולה הוא חוטאים וכשישראל כנגדו, קברו את הקב״ה נתן הקב״ה, עשה מה משה וכשמת למטה. ומורידו
פעור׳. בית מול בגי אותו ׳ויקבור שנאמר לאחוריו, וחוזר כנגדו קברו את רואה והוא ישראל, את ולהשחית

 סימן ברכיה, רבי אמר פעור׳, בית
 ידע ׳ולא הכי ואפילו סימן, בתוך
 שלחה וכבר קבורתו׳. את איש

 של גיסטרא אצל הרשעה מלכות
 קבור, משה היכן הראנו פעור, בית

 למטה, להם נדמה למעלה עמדו
 נחלקו למעלה, להם נדמה למטה
 למעלה שעומדים אותן כיתות, לשתי
 להן נדמה למטה למטה, להן נדמה

 ידע ׳ולא שנאמר מה לקיים למעלה,
 ברבי חמא רבי קבורתו׳. את איש

אינו רבינו משה אף אמר, חנינא

ו שטת בירח פור חפיל וע״כ  ג
כט): בביאה״ל(י, וכתב טשח.

 שבהרגלין דמותא הסטרא באחיזת
 שבכל והאחרית הסוף [שהם הנ״ל

 בדבר יותר מבואר כנודע], מדריגה
 משה למיתת שנתכוין אדר, החודש
 החודש הוא כי בפנים, המובא

 של הכת ובדבר שבה, האחרון
 לחיי יותר שם ולמצוא להפוך הצדיק
 מבואר כנ״ל, יתברך ואלקותו תורתו
 שבהתהפכות הנס בדבר יותר

עי״ז. שהיתה הנ״ל, הגזירה

ה מיליואי מ כ ח

 למלך יינתן התוש זה כן על הגוף, ולא ממנו נהנית שהנשמה דבר הוא
 מכל יותר המתקיים כת נקרא התוש ולזה ה״, ביראת ׳והריתו המשית

 אדם תטא שע״י הראשון, אדם מתטא כ״כ נהנה שלא כיוון התושים,
 ובזה (...) וכו״. ממנו אכלך ביום ׳כי לנבראים ההפסד נולד הראשון
 מן כותו היה הצורר הצר הרשע המן הנה דעים, תמים מפלאות תתבונן
 בעצתו גרס הוא כן הדעת, עץ מן לאכול פיתה אשר הקדמוני הנתש

 ישראל, של שונאיהם ונתתייבו אתשורוש של מסעודתו ישראל שיאכלו
 עליהם ונקנס הראשון, אדם תטא שהתעורר האריז״ל בכתבי כמבואר

 ועשה פעל והנה הדעת. עץ מן באכלו הראשון אדם על כמו מיתה
 מצא ולא וכו׳, לאבד פור הפיל הרשע המן אשר אלקינו, הוא כל היוצר

 והוא הרית, תוש בו אשר התוטס בתינת הוא אדר, תודש רק לגורלו
 גס אשר תמצא ע״כ הראשון, אדם בתטא נפגם לא כי המתקיים תוש

 היינו הרית, לתוש הנבראים ב^מיס בשם נקראים הגואלים שמות
 שנאמר מה פשוטו פי על תבין ובזה (הדסה). אסתר דרור), (מר מרדכי

 דקדקו (כאשר אמר מה נאמר ולא וכו״, גדולה זעקה ׳ויזעק במרדכי
 ע״ב, ו (כריתות לבשמים׳ יפה שהקול ׳מפני כפשוטו הוא אבל תז״ל). ג״כ

 נתבטל אדר, על הפור שנפל זה ידי על הנה הבן. ה״ה), פ״ד יומא ירושלמי
הבן. לעולם, לעד קיימים וישראל הצורר הצר

י שב כ ת כבר כי ח שה. מ  נאמר והנה תרומה): (פ׳ עיניים במאור ומובא מ
 והוא קבורתו׳, את איש ידע ׳ולא לד) (דברים השלום עליו רבינו במשה

 הוא משה בתינת עניין ולזה דרא׳, בכל דמשה ש׳אתפשטותא האמור ע״פ
 היכן ידעו שלא פירוש, קבורתו׳, את איש ידע ׳ולא הישראלי, באדם גנוז

 ואתד אתד כל של בדעת ונקבר נגנז הוא באמת כי וגנוז, קבור משה
 שהוא משה בתינת שנגנז פירוש, בגיא׳, אותו ׳ויקבור וזהו כאמור. מישראל
 הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעיניו שפל שהוא מי אצל הדעת,
 פעור׳, בית ׳מול וזה משה. בתינת דעת בו ואין זרה עבודה עובד כאילו

 בית והיפוך מנגד והוא בעיניו שפל שהוא מי אצל גנוז שהדעת לומר, רצה
 אכן זרה. עבודה עובד כאילו המתגאה שכל זרה, עבודה שהוא פעור
 גנוז האמיתי הדעת שם ממש, והפכו זה לדבר מנגד הוא והשפל העניו
 בתינת משה מת באדר שבז׳ שכיוון סבור הרשע המן שהיה וזהו וטמון.
 אבל להם, יכול ואזי ת״ו, הדעת בתינת בהסתלקות ישראל ונשארו הדעת,

 נולד, הוא כשמת מיד שתיכף לומר, רצה משה, נולד באדר שבז׳ ידע לא
 ובפרט וכו״, ׳אתפשטותא שהרי כאמור, ישראל אצל נשאר שהוא מכיוון
ידם. על מתגלה הדעת היה ובוודאי מרדכי, עם צדיקים כמה שם שהיו

ערכים
וכינויים

פעור בית
 ללמדך פעור, בית ת״ל מה

 בגומא ישראל שאפילו
 הקב״ה נתונים, התחתונה

 (ילקו״ש מלחמתן עושה

תתכט). רמז דברים

ל ע  בגימ׳ בע״ל פעור, ב
 ׳ההבל ובגימ׳ צוא״ה,
ג). כה, במדבר (בעה״טויהבלו׳

 ע״ז שיש הנמרץ, הסוד
 אשר פעור, שנקראת
 הזוהמא להוציא עבודתה

 ממש, מזונה זה כי אליה,
 אם כי לה נמשך שפע ואין

 נקראת זו נקודה והנה עד״ז.
 דחריבו דאמצעיתא ׳נקודה

 אחיזת מקום שהוא דעלמא׳,
 העולם המחריבים הקלי׳

זו״ן). הארת שער חיים, (אוצרות

ת  תכלית הוא פעור בי
 שבו אליה והמרכז הזוהמא
 כדברי וחימה אף נקשרו
 משה של וקברו רז״ל,

 שפעור הטהרה, תכלית
 והוא בפניו, שוקעים והם
 פניות שכל העברים, הר

 אליו עבריה וכל הקדושה
 שכל נבו׳, ׳הר ונקרא ישובו,

 משם מושפעים הנביאים
ה). ג, דין חיקור מאמרות, (עשרה

 זרה עבודה עובדים יבמה
 תרדין אוכלין פעור, של

 ומתריזין שיכר, ושותין
 פעור שעבודת הרי בפניה׳,

 (אוה״חהמיאום בהתרזת היא

מא). כב, במדבר

 הלך אשר האיש כל יכי
 ה׳ השמידו פעור בעל אחרי

 שהוא כשם כי וגו״, אלקיך
 להוםיף תוםיף, בל על עבר

 על ולעבור בתורה מצוה
 בבחינה יהיה שלא הגבול,

 יעשה שלא עימו׳, אלקיו ׳ה׳
 בגבולות אם כי ה׳, מצוות

 וקצב וזמן בחוק אלקים,
 כן כמו יותר, ולא זו ומידה

 מים (באר אלקיך ה׳ השמידו

ד). ואתחנן, פ׳ חיים

ל יליקוט ח ‘הנ

ה ש א מ ה ובשביל העייז מבטל הו ת מול נקבר ז  ביקרא ומובא פעור. בי
 ונכלל השלום, עליו רבינו משה נסתלק במנחה בשבת (י): דשבתא

 זרה העבודה לבטל כדי פעור בית מול אח״כ ונקבר דרעוין, ברעוא
 עם אחת בבחינה הוא השלום עליו רבינו משה כי אף. החרון ולהמתיק
 וזה התורה. ככל שבת ששקולה שבת, ועם ורגלין, ידין בחי׳ שהיא התורה,

 משה׳ ׳ויקהל בחי׳ וזה פעמים. כמה וכנ״ל חלקו׳ במתנת משה ׳ישמח בחי׳
 בנין בחי׳ שהוא המשכן, מלאכת ועל שבת שמירת על וציוום דייקא,

 שכל עמלק, המן כן ועל כנ״ל. משכן׳ איקרי נמי ׳מקדש כי הביהמ״ק,
 העם מן ׳ויצאו קיח) (שבת רז״ל שאמרו כמו ח״ו, שבת מחילול הוא כוחו

 בירח פור והפיל ביהמ״ק, בנין לבטל רצה כן על עמלק׳, ויבוא וכו׳ ללקוט
 שהם ואסתר, מרדכי ע״י היה והכנעתו כמוב״פ, דייקא משה בו שמת

 קודש. בשבת בשלימות שמאיר ורגלין, הידין הארת בחי׳
ל י ב ש ב ה ו ת מול נקבר ז ר בי  ומובא שבפעור. העייז לבטל בדי פעו

 רבינו משה מבתי׳ בו יש אמיתי צדיק כל (י): האיתנים בירת
 משה של שקברו כמו כן, ועל מקומות. בכמה ז״ל בדבריו כמובן ע״ה,
 גס כן כמו עי״ז, שנתעורר אף החרון וממתיק פעור של הע״ז כת מבטל
 כן ועל זאת. מבתי׳ להם יש במעלה הגדולים אמת הצדיקי שאר קברי

 בעדינו ג״כ שיתפללו אותם לעורר צדיקים, קברי על ר״ה בערב הולכין
 מעלינו. הדינים כל ויומתקו אף החרון ושיתבטל והע״ז, הגאוה לבטל

 לעפר שכנים שנעשו ׳אלו ודרז״ל עפר׳, שוכני ורננו ׳הקיצו בחי׳ וזה
 בשלימות הגאוה לשבר וזכו ושפלים ענווים שהיו היינו בחייהם׳,
 סטרא לבטל כת להם יש אלו צדיקים הנ״ל, תרועה בבתי׳ בחייהם,

 יותר במיתתם צדיקים ׳גדולים אדרבא הסתלקותם, אחר גס דמותא
 בעצמות מת אדם עצמות שנגעו ממה זה דבר רז״ל ולמדו מבחייהס׳,

 קוצא והוא בו׳, רוח אשר ׳איש הוא הצדיק כי לו. והלך בתחיה וקס אלישע
 הרוח׳, בואי רוחות ׳מארבע כמ״ש רוחות, ד׳ נמשכין שממנו ד׳, דאות

יחזקאל. שהחיה המתים לענין נאמר זה ופסוק
שב כי ת בבר בי ח ה מ ש ץ ובוי מ א ד ו  בח לבטל שיובל מי עו

ת ד בו ע  גורלו כשנפל כן ועל יב): ה, ערלה בליקו״ה(יו״ד וכתב אלילים. ה
 כת לו שיהיה מי נמצא אין עתה כי סבר כי שמח, משה שמת ביום

 הדור כפי תורה חידושי משם ולהמשיך החמישים שער עד לעלות כמשה,
 להשליכו מרדכי את לתלות חמישים גבוה עץ עשה כן על העת, וכפי

 שהיא כזאת קליפה כנגד לעמוד במרדכי כת שיש האמין לא כי משם,
הקדושה. של החמישים שער כנגד בטומאה



ערכים
וכינויים

המן
 מן הוא המן התגברות כל

 מאותיות היינו התורה,
 ע״י שנתערבבו התורה

 שאכל הראשון, אדם חטא
 וע״י ורע, טוב הדעת מעז

 ואחד אחד כל של החטאים
ט). ה, ערלה (ליקו״ה

 ואויב׳, צר ׳איש נאמר
 צר אלא ואויב. צר למה

 צר למטן, ואויב למעלן
 לי צר לבנים, ואויב לאבות
ד). לח, (שמו״רלך ואויב

 מניין׳, התורה מן יהמן
 מםיטרא באה שנשמתו

 ׳האף׳ ׳המן׳ שנאמר דנחש,
 שהוא נחש, גבי דאיתא
 תתאין, כתרין בי׳ נתלבש

מגלההמן של בנים י׳ שהם ) 

מסעי). מטות פ׳ עמוקות

 מהדינים היה הרשע המן
 הנקרא התחתונים, הקשים
 דדהבא׳, ׳םוםפיתא בזוה״ק
 ופםולת הזהב זוהם שהוא

 יכול היה ולא התחתון,
 הק׳ מהחםדים נמחק להיות
ופורים). זכור פ׳ ישראל (אוהב

 הרשע המן של כוחו
 הצפון עמלק, מזרע הוא

 אחד כל של ליבו בקרב
 וכן בפרט, מישראל ואחד

 אחד שכל היינו בכללות,
 וישרש יבטל ה׳ עם מאיתנו

 (אוהב בקרבו הטמון הרע

ופורים). זכור פ׳ ישראל

 נ׳פשו תיבות ראשי המן
 ראשי גם ה׳גבורות, מ׳םיגי
 מ׳אורות ה׳וא תיבות

המן). (קה״י,הנ׳פולים

 נחש גלגול היה המן
 גלגול היה ומרדכי קדמאה,

המן). (קה״י,הראשון אדם

 דעת מבתי׳ היה המן
 ויונק םיםרא, כמו דקליפה

 וכל הקדושה, דעת מבתי׳
 נפלו דקין קדושה ניצוצי
 ועל דעת, קליפות לעומק

 יצא קין, מבתי׳ עקיבא ר׳ כן
המן). (קה״י,מםיםרא

 צפע׳, ייצא נחש משורש’
 המן זה עמל״ק, גימ׳ צפע

 עמלק משורש שהוא
 ראשי המן כן על ומגזעו,
 נ׳חש. מ׳שורש ה׳וא תיבות
 בקדושה לעומתו והנה
 שאמר וזה מרדכי, הוא

 בינך אשית ׳ואיבה הקב״ה
 ר״ת ׳איבה׳ האישה׳, ובין

 ב׳שושן׳, ה׳יה י׳הודי ׳א׳יש
 הנחש בין המגין יהיה והוא
 םוד ה״, יראת ׳אישה ובין

המן). (קה״י,הקדושה השכינה

 דקליפה, מ׳לכות ה׳וד ניצח
המן). (קה״י,המ״ן אותיות הוא

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קם

ר מ י  (שהיו ואשפר מרדכי כשזכו ו); (נח, גפל״ח וכחנ וקבלו. ק
'משפטים׳ כמאמר וכן רז״ל, כדנרי כמוכן משה מכחינם

 מפדש המורה ישראל קכלו אז עמלק, המן קליפת להכניע י) שי׳
חרז״ל שאמרו כמו גדולה, וכאהכה שנ  וגם וכו״, קכלוה ׳הדר פס) (

מגילהז״ל דרשו כעצמה המגילה על ) 
 של כאמימה ואמת, שלום ׳דכרי מז)

 התחדשות כחינת זה שכל פורה׳,
 ע״י היה זה וכל אז. שהיה הפורה
 (אחסר כמ״ש ואשמר, מרדכי גדולת

 והאיש וכו׳ מרדכי גדולת ׳ופרשת י)
 גדול, וככוד לגדולה אז זכו ישראל שכל עד וגדול׳, הולך מרדכי
 ונאמר וכו״, היהודים את מנשאים וכו׳ המלך שרי ׳וכל כמ״ש

 טז) (מגילה רז״ל שאמרו וזה ויקר׳. וכו׳ אורה הימה 'ליהודים

הנ״ל. המורה התחדשוח כחינח היינו מורה', זו 'אורה,

 לבטל כח להם היה ואסתר, מרדכי אבל
 בימיהם זה ובשביל המן. של אלילים העבודת

 חז״ל כמאמר מחדש, התודה ישדאל קבלו
כבד. שקבלו מה קימו וקבלו, קימו פס.) (שגס

אסתר מרדכי אבל ם היה ו ת לבטל כח לה ד עגו של אלילים ה
 עבודת יצר נעקר אימתי ח): ,0 בשהש״ר ומצינו המן.

 באסת״ר(ז, איתא ועוד ואסתר. מרדכי אלו אמר, בניה רבי כוכבים,

 את עובר אתה ׳מדוע לו שאומר למי מרדכי להם אמר מה ח):
 אמר אמר, לוי ר׳ המלך׳. מצות
 לנו הזהיר רבינו משה מרדכי, להם

 אשר האיש ׳ארור כז) (דברים בתורה
 עושה זה ורשע ומסכה׳, פסל יעשה
 וישעיהו כוכבים, עבודת עצמו

ההזהירנו הנביא שעי  לכס ׳רזדלו ב) (י
 לע״ז במה לשון הוא׳ נתשב במה כי באפו נשמה אשר האדם מן

 מיוחס (פירוש: איסגנמירי[ שאני אלא עוד ולא ע״ב), ד סומה (עי׳
 נולד וזקני לארץ, בתוצה נולדו השבטים שכל הקב״ה, של וחשוב)
וגו״. להמן ׳ויגידו מיד ליה, ונימר ליה, אמרון ישראל. כארץ
 הוא הדא לזקני, השתתוה הלא זקנו ליה, אמרון המן, לון אמר

 הדא ליה, אמרין בנימין. נולד לא ועדיין מרדכי), (השיב היתיב וישתתוו׳. ורתל יוסף נגש ואחר וגו׳ השפחות ׳ותגקך לז) (בראשיח דכתיב
המאמר. בקשרי לזה בביאור הפל׳׳ח דברי אלילים׳ העבודה בחינה המן ׳כי ד״ה לעיל בנח״נ ועיין להמן׳. ׳ויגידו דכתיב הוא

ו מ י ר. שקבלו מה קימו וקבלו ק לאבדם הןהודיס על חשב הןהודיס כל צרר האגגי המדתא בן המן כי כד-כז): באסחר(מ, כחיב כג
על הןהודיס על חשב אשר הרעה מחשבתו ןשוב הספר עם אמר המלך לפני ובבאה ולאבדם: להמס הגורל הוא פור והפיל

 על ראו ומה הזאת האגרת דברי כל על כן על הפור שם על פורים האלה לןמיס קראו כן על העץ: כ( בניו ואת אתו ותלו ראשו
 הןמיס שני את עשיס להיות !עבור ולא עליהם הנלויס כל ועל זרעם ועל עליהם הןהודיס וקבלו ק!מו אליהם: הגיע ומה ככה

 רב אמר ההר׳, בתחתית ׳ויתייצבו בזה״ל: החורה בקבלח הנאמר בענין ע״א) בשבח(פח הגמרא ודרשה ושנה: שנה בכל וכזמנם ככתבם האלה
 לאו ואס מוטב, התורה מקבלים אתם אס להם, ואמר כגיגית, ההר את עליהם הקב״ה שכפה מלמד חסא, בר חמא בר אבדימי

 דכתיב אחשורוש, בימי קיבלוה הדור אעפ״כ רבא, אמר לאורייתא. רבה מודעא מכאן יעקב, בר אחא רב אמר קבורתכם. תהא שם
 רבה. מודעא שכר. בה שמטילין קובא גיגית. ממש. ההר תחת ההר. ססמיה ופירש״י(שם): כבר. שקיבלו מה קיימו היהודים׳, וקיבלו ׳קימו
להם. שנעשה הנס מאהבת אסשורוש. בימי באונס. שקיבלוה תשובה, להם יש עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא למה לדין, יזמינם שאס

מחדש׳. החורה ישראל קבלו בימיהם זה ׳ובשביל ד״ה ובילקוה״נ וקבלו/ ׳קימו ד״ה בנח״נ ועיין

הנחל• יליקוט
ל י ב ש ב ם זה ו ה מי שראל קבלו בי ה י ר תו ש. ה  (או״ח בליקו״ה וכתב מחד

 אנו כי פעם. בכל התורה קבלת בחי׳ וזה ז־מ): ד, וע״ת תחומין
 בכל היום, מצווך אנכי ׳אשר כמ״ש יום, בכל התורה את לקבל תמיד צריכין

 לבחי׳ דהיינו יותר, גבוה לבחינה שזוכין וקודם כחדשים׳. בעיניך יהיו יום
 והירידה העלייה, קודם ירידה שיהיה צריך כנ״ל, יותר גבוה ונשמע נעשה

 הירידה, ע״י להעלייה כשזוכין שאח״ה נמצא העלייה. תכלית היא בעצמה
 ׳והמכשלה כמ״ש ׳מכשלה׳, התורה נקרא וע״כ תורה. עצמה מהירידה נעשה
 עי״ש הנ״ל, במאמר היטב כמבואר וכו״, תורה דברי אלו ידך, תחת הזאת

 בעולם ונצטרף נתנסה שהאדם והצירופיס הנסיונות כל עיקר וזהו היטב.
 בחי׳ שזהו ועבודה, בתורה תמיד לחדש צריך האדם כי וזמן. עת בכל הזה

 מי אפילו כי יותר. גבוה מחדש ונשמע נעשה בחי׳ פעם, בכל התורה קבלת
 ונשמע נעשה בחי׳ שהם והשגות דאורייתא חידושין ממש לחדש זוכה שאינו
 כשר איש כשהוא הישראלי איש של בעצמה העבודה גס אעפ״ה כנ״ל,

 בהתעוררות באמת יתברך לעבודתו ביותר להתעורר פעם בכל כשזונה באמת,
 מחדש, ונשמע נעשה בחי׳ מחדש, התורה קבלת בחי׳ הוא זה גס חדש,

 וישמע, יעשה ה׳ דבר אשר וכל מחדש התורה את לקיים עצמו על שמקבל
 להשגות לזכות יכול בעצמו ועי״ז אחר. במקום ז״ל רבינו בדברי זה וכמובן
 בהתעוררות באמת בכשרות כך כל שיתנהג וחמימותו, פשיטותו ע״י ממש,
 ונשמע נעשה בחי׳ ממש התורה קבלת לבתי׳ שיזכה עד פעם, בכל חדש

 וכן תחילה, ממנו נסתר שהיה מה ולהבין להשיג שיזכה דהיינו באמת,
 וזהו (...) כנ״ל. וכו׳ ונשמע נעשה בחי׳ שזהו שוף, אין עד לדרגא מדרגא

 הירידה בעת תמיד לישראל אורב שהוא עמלק, מזרע המן כי פורים. בחי׳
 קבלת בחי׳ שהוא מחדש, ונשמע נעשה לבתי׳ שזוכין קודם העלייה, שקודם
 לא״י לשוב לזכות ישראל צריכים היו הימים באותן ואז כנ״ל, התורה

 תורה, תצא משם אשר (...) מחדש, שני ביהמ״ק ולבנות הקודש עיר לירושלים
 תצא מציון ׳כי וכו״, ההוא המקום מן וכו׳ יורוך אשר התורה פי ׳על כמ״ש
 גדולה, לעלייה אז צריכים שהיו ומחמת (...) מירושלים׳, ה׳ ודבר תורה

 התגברה כן על ישראל, כלל בשביל שהוא מחדש ביהמ״ק לבנות דהיינו
 הנכריות, בנשים מאד שנכשלו עד השט״א אז והתגברה מאד, אז הירידה

 היו וע״כ מאד, אז עליהם להתגבר ורצה ימ״ש עמלק המן עליהם ארב ואז
 כי כמובא, נהייתה לא כמוהו אשר מאד מאד ועצומה גדולה בשכנה אז

 כי וכו״, ויגע עייף ׳ואתה בחי׳ מאד, הגדולה ירידתם בעת עליהם התגבר
 קודם הגלות בסוף שהיה מחמת היגיעה, בתכלית ויגעים עייפים אז היו

 מהרה שבקל רואה שהיא בעת ביותר, השט״א מתגברת שאז למקומם, שובם
 ליצלן, רחמנא הנ״ל הגדול בעוון באמת אז שנתפשו בפרט למקומם, ישובו

 אשר כל את ידע ׳מרדכי אך וכו׳. ליעקב גדולה צרה עת אז היתה כן על
 הרחמים. מן עצמן יתייאשו לבל בישראל והאיר זאת כל ידע הוא כי נעשה׳,

 שיהיה, איך יהיה ירידה באיזה נופל ח״ו שהאדם בעת העיקר הוא זה כי
 הרחמים, מן עצמו לייאש לו אשור אעפ״כ מאד, אז ח״ו נכשל אס אפילו
 גדולה זעקה ויזעק העיר בתוך ׳ויצא עימו, ישראל וכל אז מרדכי שעשה וכמו
 וכו״. מגיע ודתו המלך דבר אשר ׳מקום בכל ישראל כל וכן וכו״, ומרה

 לעלייה הירידה נתהפך ואז מרדכי, ע״י וצעקתם זעקתם לקול שמע והשי״ת
וקבלו׳. ׳קימו בחי׳ מחדש, התורה לקבלת וזכו פורים, מזה ונעשה גדולה,

חכמה מיליואי
ו מ י ה ק  נביאים שוף מרדכי לפורים): (דרוש לוי בקדושת ומובא שקבלו. מ

 שחר מה השחר, ׳איילת כמ) (יומא בגמרא דאמרינן הא כי היה,
 שפשקה ואילך וממרדכי תושב״כ, אור מאיר היה מרדכי עד נמצא, כו״.

 אנשי התחילו ואילך וממרדכי תושבע״פ, אור להאיר התחיל הנבואה,
 עליהם שקיבלו וקיבלו׳, ׳קימו וזהו התפילה. לייסד הגדולה כנסת

 תושבע״פ. אור להאיר והתחיל הנבואה שפשקה ואילך, ממרדכי התושבע״פ
 שפשקה וממרדכי לכתוב, ניתן הנבואה הנביאים, שהיו זמן כל באמת כי

תושבע״פ. הארת והתחיל לכתוב ניתן לא הנבואה,
ו מ י ה ק  ז) (דף במגילה אמרו ג): דבש(ח״א, ביערות וכתב כבר. שקבלו מ

 קיימו וקיבלו׳, ׳קימו שנאמר נאמרה, הקודש ברוח אסתר ׳מגילת
 פת) (דף בשבת דרשינן הא תוספות, והקשו למטה׳. שקיבלו מה למעלה
שנאמר אחשורוש, בימי קבלוהו ׳הדר ואמרינן לאורייתא׳, רבה ׳מודעה

להבין דיש ליישב, ונראה ע״ש. כבר׳, שקיבלו מה קיימו וקיבלו׳, ׳קימו
כתבו כי ונראה, מקודם. ולא תורה קבלו הדר אחשורוש בימי למה

 ונשמע׳. ׳נעשה אמרו הא לאורייתא׳, רבה ׳מודעה דאמרינן הא המפרשים,
 עה) (תהליס כדכתיב בלב, לא אבל הגדולה, אש ליראת בפה זהו ותירצו,

 בפה, היה התורה קבלת כל וא״כ לו׳, יכזבו ובלשונס בפיהם ׳ויפתוהו•
הפה׳, אחר הולך ׳הכל לומר, מקום יש לזה גס אבל נכון. בל וליבם

 מזכות הוא עמלק עניין כל אך מט). (קדושין דברים׳ אינם שבלב ו׳דבריס
 היה אך עשיו׳, את יצחק ׳ויאהב כדכתיב ביצחק, כבוד נוהג שהיה עשיו
 רק מליבו, דבר שוס עשה שלא יצחק, את כיבד מליבו לא כי בפיו׳, ׳ציד

טענה לעשיו יש לב, בתר ולא פה בתר נלך ואי עמו, בל וליבו מפיו,
בפה בשיני היתה שקבלה אף כי סומכים, היו היום עד ולכך אביו, בזכות

מיניה נפקא ומה לשפתיים׳, כרותה ׳ברית עיקר בכך, מה בלב, ולא
בזכות עמלק אויב גבר אשר מרדכי, בימי עכשיו אמנם הלב. בהרהור
 איתנו ושפתינו בפיו, ציד הוא אף הפה, אחר לילך באנו אס עשיו, אבותיו

 כי שלם, ובלב ברצון התורה שנית לקבל ישראל הוצרכו ולכך לנו, אדון מי
 אין כן ואס למחסור, רק לב בלי שפתיים ודבר הלב, כוונת אחר הולך הכל

 ישראל ועם זרעו, נפלו ולכך עוון, מלא ולבבו בפיו בציד זכות לעשיו
 ה׳ היש ה׳ את נשותס ׳על ח) (שמות כתוב ברפידיס וכך קרן. הרימו

 אמנם זה. בענין דוקא למה טעם וצריך עמלק׳, ויבוא אין, אס בקרבנו
 יודע אס בקרבנו, ה׳ ׳היש ב) כו, (שמו״ר במדרש דרשינן כי יובן, לפמ״ש

 שהיה זה ולפי נעבדהו׳, לא לאו ואס נעבדהו, בליבנו מהרהרים אנו מה
הפה, אחר הולך הכל רק לא, או מחשבות על משגיח ה׳ אס בידם שפק

לפי והנה שפיר. ואתי פקפוק מבלי בידו עשיו זכות כי עמלק, בא כן אס
 הלב קבלת היתה אחשורוש, בימי שנית התורה קבלת של עצמותה כל זה

 בד׳ הנפוצים ישראל שכל מרדכי יודע מאין שפק ועדיין וגמור, תמים בלב
 אולי רמייה, ברוחם ואין שלם בלב התורה מקבלים אס הארץ, כנפות
שלם בלתי לבבם אבל המן, מפחד או מרדכי כבוד בשביל כן גס עושים

אס מעיד מאן קשה רק כבר׳, שקיבלו מה ׳קיימו וזהו ותורתו. ה׳ עם
 מה למעלה ׳קיימו אמרו זה ועל חדש, קיום כאן אין לאו ואס בלב, קיבלו

 ומזה אחד, למכוון הולך והכל השכימו משמים כן ואס למטה׳, שקיבלו
המגילה. בו שנאמרה הקודש מרוח הוכחתו עיקר

תפלה ואני
י נ ר ז ע ת  ברחמיף ו

 ימי את ולקבל לקים
 בשמחה הפורים

 שימשף ונזכה נדולה,
 פודים, הארת קדשת
 ואסתר מךרכי קדשת
 ועל זךענו ועל עלינו

 ישראל. בית עמף כל
 המצוות כל לקים ונזכה

 בפורים הנוהגות
 ובלב ובטהרה בקדשה

 גדולה. ובשמחה טוב
 עד בלבנו שמחה וחתן

 השמחה שתתפשט
 אז ונזכה ותלינו, בידינו

 ורקורין כף להמחאה
 גדולה בשמחה רקדשה
י). (ליקו״תבאמת לשמף

 אתה עולם של רבונו
 הנם הקף יודע לבד

 מרדכי בימי אז שהיה
 לנצח שזכו ואסתר
 עמלק, המן מלחמת
 וזכרם שמם למחות

 זכו ואיף העולם, מן
 זה ידי על להמשיף

 וישועה נפלאה הארה
 ודור. דור בכל טראה

 חיותנו כל עתה ואיף
 מגלותנו לצאת ותקותנו

 על רק הוא ונפש, בגוף
 כי הזה. הנם הקף ידי
 ומצפים עומרים אנו

 עזרתם כאשר לישועתף
 ולשבר להכניע אז

 עמלק המן קלפת
 ולהכניע ולבטל לעקר
 ולגלות הגדולה, זהמתו

 השגחתף אמונת
 ולקזם ולחזור בעולם,
 קדשת מחךש ולקבל

 כן הקדושה. ת/רחר
 סלה בעזרתנו תעמד

 עד ודור, דור בכל
 המלחמה תנצח אשר

 זכר למחות בשלמות
 ולהעביר לגמרי עמלק

 הארץ, מן הטמאה רוח
 באמת אליף ולהשיבנו
 המר מגלותנו ולהוציאנו

 באתי כן על מהרה.
 הנפלאות, אדון לפניף

 צרות לגדל לכף שתשים
 בענינו ותביט נפשנו,

 תביט ואל ועמלנו,
 עמנו ותעשה במעללנו,

 ונוראים, נפלאים נסים
 בא־פן פורים, של נסים

 לטובה, סבות שתמבב
 אליף לשוב שנזכה
 מהרה, קל חיש בחיינו

לבטלה עוד נשוב ולא
לז). ח״ב, (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ ערכיםקפא נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיח
וכינויים

ו מ י ת זה ק חינ  וכדמצינו רגליו, על הוא האדם ועמידת קיום רגלין. ב

 את המעמיד זה ירך שכתב: יג) מט, (בראשית יקר בכלי
 מלמידיס והעמידו א): א, (אבות בתוי״ט כתב וכן ומקיימו. האדם

 על להעמידם כלומר זמומו, בל רגליהם על להעמידם הרגה.
ת רגליהם מ ה  של אמיתתה ב
 כי וקיום, עמידה שזהו התורה,

 שאמר וכדרך רגליים, לו אין שקר
 נ^יו ׳כמעט עג) (תהליס המשורר

 ו׳ אות סוף לעיל למובא וקשר רגלי'.
 רגלי/ ד׳נמיו ענין בביאור

 הס הידיס ידין. בחיי זה וקגלו

 ובפרט דבר, כל המקבלים
 רמז (דברים בילקו״ש כדמצינו התורה

 קודם כן לישראל משרע׳׳ה שהראה תתכא)
 והניתן זרועותיו שני נמל הסתלקותו:

 ואמרו] [ענו ודם, בשר של אתריתו ראו לישראל, ואמר ליבו, על
 רגע באותו בקבר?! ייפלו הגבורה, מפי התורה את שקיבלו ידים

 ה״. עבד משה שם ׳וימת שנאמר בנשיקה, נשמתו יצאה
י כ ד ר ר מר מ  של עניינם גופא זה ונסתר, בנגלה התורה כלליות דרו

מרדכי, לענין שמותם. את דורש שרבינו וכפי ואסתר, מרדכי
 לך קת ואתה לאמר: משה אל ה׳ וןדבר כב-כג): בשמות(ל, כתיב

 חמישים מחציתו בשם וקנמן מאות חמש דרור מר ראש בשמים
 ואת אונקלוס(שם): ותרגם ומאתים: חמישים בישם וקנה ומאתים

 וקנמן מאה, חמש מתקל דכיא מירא רישא, בושמין לך שב
 מאתן מתקל בושמא וקנה וחמשין, מאתן מתקל פלגותיה בשם

׳בישגם מנין, התורה מן משה ע״ב): בתולין(קלט ואיתא וחמשין.

 תלין. בחינת זה קימו, וקבלו, קימו וזה
 בחינת והוא ידין, בחינת זה וקבלו,
 מרדכי בחינת וזה כנ״ל. בעצמה התורה
 דרור, קלטס. (״ולי! דרור מר מרדכי, ואסתר,

 דודי כמ״ש ידים, בחינת זה חירות, לשון
 הוא ואסתר, כנ״ל. החור מן ידו שלח

 וזה כנ״ל. בסתר ירך מה שוקין, בחינת
אלילים, העבודת ביטול היינו פורים, לשון

ר ו ל ת. לשון ד ח  הסירופ שענין י) ג, פורים (או״ח נליקו״ה 3וכס חי
דרור', 'מר הוא מרדני כי וז״ל: הפמישיס, לשער גס רומז

 נסיגת החמישים, שנת שהיא יוכל נסיגת חרות, לשון דרור
 מידת של הזה הכה שאה ה' אוה כסוף לקמן ועי׳ ניגה. שערי חמישים

 שציווה ע״י לנטל המן רצה ההמישיס
אמה. המישיס גנוה p לעשוה

 ידים בחיי זה חירות, לשון דרור
 מן ידו שלח דודי כמייש

 ני היינו יג): (י, נפל״ח וניאר החור.
 'חורי כמו חירות, לשון הוא חור

 וכן פ״ז), האזינו הנחומא (עיין הארץ'
 להקליפות שאין מחמח כי חורין, נני

 (עיין ננ״ל נהידים כך כל אחיזה

 הארת 'נתגלה ד״ה ננח״נ ז' אות לעיל

חירוח, נחינח הם נן על הידיס׳),
ה,אליהו) (פתח נסיגת שהוא שנלנ להרוח שמוכים הס כי וגס ג י נ ' 

 נארץ', דרור 'וקראתם כמ״ש חירות, שהוא יונל, נסיגת לינא',
ל ז  וע״ת תחומין (או״ח נליקו״ה כתנ וכן כיטול. היינו פורים לשון ו

 'הפרו לשון הפור, שס על פורים שס נסיגת וזה יא): ד,
 הס ׳הפרו׳ מילת של והשורש 'פורים׳ מילת של השורש כי תורתך',

 נזה. ידיעה קצת לו שיש למי כמנואר אחד, שורש
ת ביטול היינו פורים ד עגו  (פורים נעצוה״מ מונא וכן אלילים. ה

 קליפת את להכניע זוכה כראוי, פורים שמחת ע״י א):
 זרה וענודה גאוה מתנטליס כראוי, פורים שמחת וע״י עמלק. המן

 ואריכות ולחיים דקדושה ולחכמה גדולה לאמונה וזוכה וכפירות,
מישראל. רעות וגזירות דינים מיני נל ונטליס ונמתקיס ימים,

מרדכי
שבקדושה, זקן הוא נזרדכי

 לו ויש יומין, עתיק בחינת
 קליפת ולשבר להכניע כח

 ולזכות הנ״ל, עמלק המן
 הברית לתיקון ישראל את

ג). פרשיות, ד׳ (ליקו״ה

דרור, מור הוא נזרדכי*
ושלום, לחירות שמוציא
 מרירות מיני כל וממתיק

 לו היה כן ועל שבעולם.
 תפילתו ע״י להמתיק כח

 אפילו המרה, וזעקתו
 מגיע שהיה המרירות
 קרחה (ליקו״ה אז לישראל

יד). ג, קעקע וכתובת

 הקודש ברוח משה ראה
 של דרגא הוא שמרדכי

 רז״ל שאמרו כמו משה,
מניין, התורה מן ׳מרדכי

׳לך׳ ראש׳, בשמים לך קח
דילך, דרגא שהוא דייקא,

 שוח״ט במדרש כדאיתא
 מרדכי היה ׳שקול כב) (מזמור

פ׳ עמוקות (מגלה כמשה׳

מד). ואתחנן,

הקב״ה, הוא אחשורוש
לישראל, ורוש אח שהוא

 והוא לישראל, אח שנקרא
שלהם. והמושל הראש

 לגאול רוצה וכשהוא
 הוא בתחילה ישראל,
 ואח״ב למעלה, מתעורר

 שעל למטה איש איזה מזמין
 וזה הגאולה, תיעשה ידו

 ולכך למלך׳, ׳משנה נקרא
 למלך משנה נקרא מרדכי
הכתובים). על (רמח״ל

דכי׳, ׳מר אותיות מרדכי,
הגלות, שהוא 'עזה׳מר׳

 ׳מור ממנו. ונקי ׳דכי׳ יהיה
חירות, לשון שהוא דרור׳,

דכיא׳, ׳מירא ומתרגמינן
 זה עניין ששורש וכיוון
 שעסק כיוון בתורה, מרומז
 ונעשה הגלות, נמחק בתורה

 (מאור הגלות מעול ונקי דכי

בראשית). פ׳ עיניים

 שהוא מי ודור, דור בכל
 וכל מרדכי, נקרא ציסו״ע

 בעוסקו וחפצו נפשו מגמת
 ובכל ובתפלה בתורה

 אפילו עובדותיו, פרטי
 לצורך הצריכים הגשמיים

 הבורא אל הכל מקשר גופו,
 ניצוצין משם להעלות ב״ה,

 ייחוד לגרום קדושים
 השפע יוליך ולא השכינה,

 אם כי עליונים, מעולמות
אםתר, שנקראת השכינה אל

 שלום את ׳לדעת וזהו
 משמעו ׳לדעת׳ אםתר׳,

 ׳וידע כמו זיווג, לשון
 שלום מידות לייחד אדם׳,

לאםתר, הכינוי להשכינה,
 בגלות בהםתרה שהיא

 (אור התחתונים במדריגת

שמות). פ׳ המאיר

פי׳ דרור׳, ׳מר רמב״ן, כתב
 שחמור דרור, שהיא חיה1פ

 שהיא כיוון הטוב, הוא שלה
ונראה, עצמו. ברשות דרור

 ׳מר מרדכי נקרא זה על
 ברשותו ליבו שהיה דרור׳,
ב). כה, שמות (חת״ס

יעקב, גלגול הוא מרדכי*
 ׳ידע והנה עשיו, גלגול והמן
 בגלגולא נעשה׳ אשר את

 צריך יעקב כשהיה קדמאה,
 לפני עצמו את להכניע

 עבר ׳והוא כמ״ש עשיו,
 היינו והוא וישתחו׳ לפניהם

בזהר), כמבואר השכינה
 והמן מרדכי* ).1 אדר חודש מאמרי יששכר (בניהבן השכינה, אל שישתחווה כדי לפניו, השכינה קודמת היתה שישתחווה, הבורא רצון היה ראם לחמן, שישתחווה הבורא רצון שאין התבונן זה בגלגול כאן מרדכי והנה השכינה, אל יעקב השתחווה אז לפניו קודמת שהשכינה כשראה

 שהוא חכמה דרור׳ ׳מר ראש, שנקרא כתר במקום שעולה דעת, הוא ׳ראש׳ כנודע, בינה היא ׳בשמים׳ כי דרור׳. מר ראש ׳בשמים םוד וזה דאצילות׳, דעת בינה ׳חכמה גימט׳ במילוי מרדכי* מרדכי). (קה״י,הראשון אדם ומרדכי הנחש, הוא שהמן ונחש, הראשון אדם גלגול היו
ר מרדכי). (קה״י,משרע״ה וכן דעת, בינה חכמה ראשונים, ג׳ כולל שמרדכי מבואר הרי דרור. שנקרא הבינה בעל שהוא ואדנות, מרות לשון מר או מדלי׳, ׳כמר מלשון ו׳מר׳ החכמה, טיפת ע״י ביובל שהחירות חירות, שמביא טיפה רו  וכו״, דיירא בי כמדייר דרור, לשון’ ל
 מ״א). פי״ד נגעים ישראל (תפארתמרות מקבל ואינו פרא בטבעו שהוא כשר, ציפור מין והוא הוא, חופשית לשון דרור דרור, כג). ל, שמות (רמב״ןוהתערובת הזיוף מן חופשי שיהיה דרור׳, ׳וקראתם מלשון דרור י). כה, ויקרא (רש״יאחרים ברשות ואינו רוצה, שהוא מקום בכל עזדר

 שדי ׳נשמת מבינה, דנשמה הטעם לומר ויש לה׳. קן ׳ודרור שאמר וזה קדישא, נשמתא דא דרור פורים). רמזי ושמש, (מאורמרדכי היה כן וכל, מכל אחרא הסטרא ולבער ולגרש לבטל קטורת, לסממני ראש שהוא דרור, מר בכוח שהיה כמו כי דכיא׳, ׳מרי ומתרגמינן דרור׳ ינזר
איתבינם׳  הוא דרור דרור). (קה״י,ב״ש בא״ת תפארת גימ׳ הכולל עם דרור תפארת, בחי׳ הוא רוח כי לומר ויש כו) תיקון ו, (תיקוןרוח׳ ׳דר דרוייר דרור). (קה״י,דרו״ר גימ׳ קדוייש דרור). (קה״י,דחירו עלמא בינה בארז׳, דרור ׳וקראתם היובל, בםוד דרור נקרא ובינה לכ), כ1(

גם). (קה״י,דרור ציפור נקרא השכינה דרור). (קה״י,ההוא הציפור כלל נמצא אינו המגיפה ימי וכל המגיפה, עצירת על ובפרט טובות, בשורות מבשר הוא דרור, ציפור

 מן אסתר העץ'. 'המן מנין, המורה מן המן כשר'. הוא
מינ מנין, התורה מן מרדכי אסתיר'. הסתר 'ואנוכי מנין, התורה מינן דרור', 'מר דנ ת ממ  נשגם ופירש״י(שם): דניא'. ׳מירא ו

 כשגס לכוא עמיד כלומר משה, חיי ימי היו וכך שנה', ועשרים מאה ימיו 'והיו וכמיכ'^ם ׳משה', כמו כגימטריא 'כשגם' הוא.
 הסתר יהיה אסתר נימי אסתיר', ׳הסתר אספי. למעשה העץ. על יתלה העץ. המן המן. למעשה מנין. ימיו: וכן הנולדים מן משה
 אימא וכן הגדולה. כנסת ואנשי לצדיקים לנשמיס, ראש ליה וקרי דדוי. מי מרדכי. לגדולת מנין. ורעות׳. רנות צרות ׳ומצאוהו פנים

ה(י ל מני  מר ראש כשמים לך קח ׳ואמה שנאמר הנשמים, לכל ראש שנקרא מרדכי זה נרוש', ׳יעלה וכו׳. הנעצוץ׳ ׳מחת ע״נ): נ
 כמגילה נקרא אכל פתחיה, נלשן, אחרים, שמות למרדכי שהיו וגו׳. מרדני זה (שם): המהרש״א ופירש דכי'. 'מרי וממרגמינן דרור',

 שכתונ וזה לנשמים. ראש שהוא דכיא', ׳מרי שתרגומו דרור׳ ׳מר כמו לגדולה, ראש שהיה והגדולה, החשינות שם על מרדכי,
למעלתו. ודאי כן גם שהוא דרור', 'מר לנשמים הראש דוגמת לגדולה שיעלה נרוש', 'יעלה

ר ו ר גה החמןיס שנת את וקדשמס י): (כה, נוקרא כדכמינ חירות. לשון ד  לכס תהיה היא יוכל ישניה לכל כארץ דרור וקראמס ̂'
 ומקרון שנין, חמשין שנת ית ומקדשון ׳פמה׳: לשון ש׳דרור׳ (שם) אונקלוש מרגס וכך מ^נו: משפחתו אל ואיש אחזתו אל איש ושנמס

ט וכדאימא ממונון. לזרעימיה וגנר לאחסנמיה גנר וממונון לכון, מהי היא יוכלא ימנהא, לכל כארעא מרומא ה( ר״  לשון ׳דרור׳ ע״נ): נ
 ככל סחורה ומוכיל דיירא כי כמדייר ׳דרור', לשון מה יהודה, רני אמר חירות. לשון אלא דרור אין דמניא, משמע, מאי ׳חירות׳.

 חרות׳. אלא חרות תקרי ׳אל נד״ה להלן ועיין שירצה. מלון כאל לגור נרשותו שהוא מי דיייא. ני נמדייי (שם): ופירש״י מדינה.

נ ר ו ר י י כמייש ידים ’בחי זה ח ד  (׳מן שננגלה תורה לענין ז׳ ונאות כף, המחאת לענין ו׳ נאות נמאמר לעיל נדרש כנר זה פש׳ החור. מן ידו שלח ח

דרור׳ ׳מר מלשון מרדכי נקרא כן ושעל וחרות, דרור לכתי׳ גס מרמז החור׳ ש׳מן ודורש, מוסיף ועתה עיי״ש, כנגלה׳), שהוא הלוחות על חרות היינו החור
נזה. הפל׳׳ח דנרי וכו׳׳ ידים נחי׳ זה חירות, לשון ׳דרור ד׳׳ה ננח׳׳נ ועיין אחד. נקנה עוליש והדנריש חרות', אלא חרות תקרי ׳אל זו נאות להלן וכמורש הנגלה נחי׳

אי לו ה מי מ כ הנחל ילקוטח
מו מוהרג״ת נשם ש) מוהי״ן (אנשי ננוכ״א מונא השורה, קיוש נענין לקבלו. קי

תפלה ואני
ו רנ עז  ברחמיף ו

 על שנקבל הרבים
 לקים מחךש עצמנו

 תוךתף דברי כל את
 ללמוד ונזכה באהבה,

 ולעשות לשמר וללמד
 עינינו ותאיר ולקים.

 ללמוד ונזכה בתוךתף.
 בנגלה ולהשכיל ולהבין

 ותזכנו באמת, ובנסתר
 יי נסתרות להשיג

 ניעול ולא פעם, בכל
תקמך בכפופא קו״ לי י). (

 נתן התורה דיני של הלימוד הלשון, בזה אתת פעם אמר בזה״ל:
 על השי״ת לנו נתן התורה קיום של והלימוד משרע״ה, ידי על השי״ת לנו
 ממעיני בששון מיס ׳ושאבתם הפשוק מרמז זה ועל זצ״ל, אדמו״ר ידי

דצדיקיא׳. מבתירי בתדוה תדת אולפן ׳ותקבלין יונתן ומתרגם הישועה׳,

י כ ד ר  אשתר הגמרא: לדברי בביאור ב) (ח״ב, דבש ביערות וכתב דרור. מר מ
 מה על אמנם לאתדיס, ויהיו היהודים׳ כל ׳כנוש אמרו ומרדכי

 ובעלו מסעודתו, ונהנו ברית, שהפרו ורשעים פושעים היהודים כל שכנש
 קלע) (תולין הגמרא שאלת זהו לתרמה, ורדפס אותם דתה ולא לארמית,

 הלא יתד, וצדיקים פושעים קשר לתבר כן שעשה מניין׳, מהתורה ׳מרדכי
התשובה באה זה על מעשיך׳. ה׳ פרץ לרשע ׳בהתתברך כ) (דה״ב נאמר

 אפילו לאתדיס לקרב למדו מזה כי שפע) רמז שמות (ילקי׳ש תז״ל שאמרו כמו ׳תלבנה/ ונאמר דכיא׳, ׳מרי ומתרגמינן דרור׳, מר ראש בשמים לך ׳קת
 לבשמים׳. יפה ׳שהקול 0 (כריתות שאמרו כמו תפילה, על קטורת ועיקר שבשמים, לאביהם ישראל מקשר הוא כי בקטורת, מרדכי ונרמז ישראל, פושעי

י כ ל ל  שהוא עמלק, בתינת להמתיק לזה התיקון וז״ל: דכי׳, ׳מר ׳מרדכי/ בשם עמלק קליפת הכנעת ענין את שדרש תצוה) (פ׳ עין בת בספר ומצינו דרור. מר מ
המרמז ד יו״ בתינת הוא והתיקון פירוש, דכי׳. ׳מר קלע) (תולין תז״ל כמאמר ׳מרדכי/ בתינת הוא ׳רם/ שנקרא הרות וגשות הקליפות שורש

ומהוה המתיה אלקי תיות שהוא דבר, שבכל יו״ד בתינת על שבו תכמה בבתינת האדם כשמתבונן שבאותיות. הקטנה שהוא והכנעה, ענוה בתינת על
 שבבתינת פירוש, דכא׳. את אשכון ׳אני נז) (ישעיה הכתוב כמאמר ה/ אור עליו וישכון ׳דך/ בבתינת ויהיה ונדכ״ה, נשבר בלב לבבו ייכנע אזי כנ״ל, אותו
מר/ בתינת עמלק בתינת להמתיק עמל״ק, גימטריא עולה ד״ך פעמים יו״ד כזה, ה׳דך/ היו״ד עם ויכה ׳דך/ עצמו את יעשה יו״ד מר/ מן ונעשה ׳  ׳

מר/ בתינת שהמתיק פירוש, ׳דכי/ מר/ גימטריא עמלק מן הנמשך קשות וגזירות דינים בתינת ׳ ׳דך׳. פעמים י׳ ר״ל ׳דכי׳, אותיות ע״י המתיקס ׳
ר ה מ ת רות. לשון דרור ד הגשמי מדבר אפילו דהיינו במעשיך, ניתות רית שתעלה פירוש בשמים/ לך קש ׳ואתה תשא): כי אלימלך(פ׳ בנועם וכתב חי

 ממנו תעלה המרירות, לכל וראש תכלית שהוא דבר אפילו לומר, רוצה מר, לשון מור/ ׳ראש וזהו ניתות. רית ממנו תעלה הגשמיות, מכל ביותר
גשמיות. דברי בכל תגרום זה כל מלכיות, ומשעבוד משט״א דהיינו המוות, ממלאך תירות דהיינו ׳דרור/ שיהיה תראה פירוש, ׳דרור/ ניתות, רית



ערכים
וכינויים

ר ת ס א
 עצמה, אסתר בחיי

 מלכות נקודת בחי׳ היא
 ונתלבשה שירדה דאצילות,

 הבריאה, עולם בראש למטה
 את ומעטי ׳לכי בסוד

 מסתתרת ולהיותה עצמך׳.
 למטה שם ומתלבשת

 נקראת הבריאה, בראש
 שאמרו מה סוד וזהו אסתר.
 על אסתר ׳נקראת בזוה״ק

שערקב״ה׳ לה דסתיר שם ) 

צא:). ההקדמות

 כי מרדכי, בגימ׳ רחל לאה
 שתיהן. בסוד היתה אסתר
 לאה, היא מרדכי בבית
 רחל, היא אחשורוש ובבית

 (מעייןמוות׳ יורדות ש׳רגליה

ליקוטים). גנים,

 התורה מן ׳אסתר שאלו
 הדינין כי דנודע מניין׳,

 על הבאין ח״ו והצרות
 ח״ו, הפרט על או הכלל

 פנים, הסתרת ע״י הוא
 מהן, פניו מסתיר שהשי״ת
 ח״ו, הדינין באין וממילא
 בתורה, הם הדינין ושורש
 שורש מקום איזה ושאלו,
 אסתר, שהיא בתורה, הדינין

 והשיב מניין. פנים, הסתרת
 וכיוון וגו״. הסתר ׳ואנוכי
 התורה, בכללות שאוחז
 והתופס אחד, אחדות שהוא
 בכולו, תופס האחדות בקצה

 ותבוא הדינין נמתקין אזי
 עיניים (מאור טוב ברכת עליו

בראשית). פ׳

 אסתר מוהרח״ו, בשם
 היה והמן יעל, גלגול היתה
 זהו עכ״ד. סיסרא, גלגול

 על״י׳, ׳וצומו אסתר שרמזה
 מסרה עזןעל וכמו יע״ל.

 אסורה לביאה עצמה את
 ישראל את להציל בכדי

 באת אסתר כן קג.), (יבמות
 בכדי אסורה לביאה ברצון

 (מגילה ישראל את להציל

 המן את שזימנה ומה טו.).
 בגלגול כמו ולשתות, לאכול

 נאד את ׳ותפתח הראשון
 היתה ועי״ז ותשקהו׳, החלב

 את זימנה ובכאן מפלתו,
 לשתות סיסרא גלגול המן

 לך יצדק ובזה דייקא.
 על נופל ׳והמן דכתיב מה

 עליה׳, אסתר אשר המיטה
 ׳בין הראשון בגלגול כמו

 ועי״ז שכב׳, נפל כרע רגליה
 כל יאבדו ׳כן מפלתו, היתה

בניה״ אויביך  מאמרי יששכר (

ז). אדר חודש

 בגימ׳ מספרה אסתייר
אסתר). (קה״י,שושנ״ה

 סוד שהיא ידוע אסתר,
 ואהי״ה ש״ך ב״פ המלכות.

אסתר). (קה״י,אסתר גימ׳

הדם / הדסה

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קסב

 נפנאר כנר יד): (י, גפל״ח וניאר לגדי. דרכתי פורה כמ״ש
 שננחינס הדינין מנחינמ הוא הקליפות אחיזת שעיקר

 כמנואר הדיגין, תוקף על שמרמז ׳פו<ה׳ גקראין כן ועל רגלין,
 כן ועל פכ״ד), השנה (שער שנת מוצאי נכווגות חיים עץ כפיי

 נתיקון הרגלין שיתתקנו לעמיד
 מעל הדינין ויפמפקו כידוע, שלם

 על הדינין יתהפכו ואז ישראל,
 וזה ולנטלס. להכניעם העכו״ם

 וכן דייקא, דרכתי׳ ׳פורה שכפונ
 נחמתי׳, וארמשם נאפי ׳ואדרכם

 וזהו רגלין. נתינת ע״י היינו
 שאמר טס (מגילה רז״ל שאמרו
 ׳ואמה העכו״ם, אנל להמן, מרדכי

 וזהו דווקא. פדרוך׳ נמומימו על
 היינו לפורינו', נהפך המן ׳פור כי הפור', שם על ׳פורים סוד
 נזה ולהמגנר פור נתינת שהם מהדינים לינוק רצה שהוא מה
 זרה הענודה שנמנטל עד עליו הדינים נהפכו ולנשוף ישראל, על

וכו״. דרכתי ׳פורה ננחינת המן, של

 ומעמים לבדי דרכתי פודה סג) (ישעיה כמ״ש
 מדדכי האדת ידי ועל אתי. איש אין

 נתבטלו ותלין, הידין בחינת היינו ואסתד,
 ידיהם. על בעולם אמונה ונתדבה הכפידות,

 ובה הדסה, את א׳מן ויהי נ) (אספר כמ״ש
 כי אתו, באמנה היתה כאשד (שס) כתיב

על נעשה וזה אמונה, בחינת הם שניהם

ה ר ו ם לכדי דרכתי פ  פינפ הפשט ע״ד אתי. איש אין ומעמי
 רנינו מנאר ועפה המן, שהטיל ה׳פור' על מרמזפ ׳פורים׳

 מלשה״ה זאפ ודורש וניטול׳, ׳פירור היינו ׳פורה׳, לשון על גס שמרמזפ

 הדור זה מנצרה נגדיש חמון מאדוש נא זה מי א-ד): נישעיה(סג,
 מדנר אני כמו נר'נ צ'עה נלנושו
 אדם מדוע להושיע: רנ נצדקה
ף ללנושף מדי  פורה נגח: כדךןו ו
 אמי איש אין ומעמים לנדי דרכתי

 ו.יז נחמחי וארמקם נאפי ואדרכם
די על נצחם אגאלמי: מלנושי וכל מ

נאה: גאולי וינזנת נלני נקם יום כי
 הנניא נא. זה מי המצו״ד(שס): ופירש

 לעשות הקנ״ה שעתיד המננא
 מדנר והנניא פתילה, נשעיר נקמה

 ניתז מי, את נהרגם אשר נגדים, לנושי אדם ננני הנוהג נלשון
 הנא זה הוא מי ישאלו כאילו אמר, ולזה נגדיהם, על הדם

וכו׳. גדול כרך היא הנצורה, מעיר נדם, נגדים מוצנע מאדום
 זה ומה המפואר, נלנושו הדור היה זה הלא נלנושו. הדור זה

י צופה נדם. נתלכלכו  את וממלמל מניע כוחו נרונ הלא נוסו. 5נ
 המדנר זה הוא אני לומר, משינ המקום כאילו נצדקה. מדני אני לנושו. על הדם זה ומה נגדו, עומד מי ואין למקום ממקום הרוצה כל

 כחמים מדוע אותו, גם ישאלו כאילו ללנושן. אמם מדוע הנטחתי. כאשר להושיע המרנה הוא ואני לישראל, צדקה לעשות והמנטיח
 דינמי סויה היין. מהתזת אדומים כתמים נגדיו על שיש העננים, מן היין להוציא נגת הדורך כנגדי המה ונגדיך לנושך, על אדומים

 כמו דמו, להוציא השר הרגתי לנד נצדקתי אם כי נזכותם, לא ר״ל, העננים, גת דרכתי לנדי אני לומר, ישינ המקום כאילו לנדי.
 נחמתי. אותם רומש ואני נאפי אותש גש דורך אני כן, אש יאדינם. נמלחמה. עימדי לעמוד מי אין ומעמיס. היין. להוציא נגת שדורכיש

 היה רנ זמן נלני. ניןס יום ני אדש. ננני הנוהג מלשון מקל דרך הוא זה וכל מלנושיי. כל ולכלכתי נגדי, על טפטף ודמה נצסם. דז
 שם ני ׳פורה׳, תיקרא הגת ׳פורה׳; פינפ ניאר והמצו״צ(שס) הנקם. ולעשות עמי את לגאול זמן נא נאה. גאולי ושנס הנקם. יום נליני

 עמלק, הוא אדוס של שרו נרמיספ עוסקפ זו ננואה כלל גס הרי ניטול, לשון ש׳פורה׳ ללמדנו שנא שמלנד וראה ודו״ק היין. להוציא העננים מפררים
דייקא. הרגלין ע״י אליליס הענודפ הכנעפ דעיקר להלן כמנואר הרגלין, נפעולפ דהוי דרכפי', ׳פורה נלשה״כ לרמז ויפכן ע״א. נפי׳

י ה י ת אנזן ו  ה-ז): (נ, אספר נמגילפ כדכפינ מרדכי ננפי׳ אספר. ננפי׳ והן מרדכי, ננפי׳ הן קייס הע״א וניטול האמונה שעניין מצינו הדסה. א
 הגלתה אקר הגלה עם מירוקלים הגלה אקר ימיני: איש קיש נן קמעי נן ןאיר נן מרדכי וקמו הנירה נשו-שן הןה יהודי איש

 תאר יפת והנערה ואם אנ לה אין כי דדו נת אקתר היא הדקה את אמן ויהי ננל: רולך ננוכדנאצר הגלה אקר יהודה רנלך ימןה עם
ה כאשר לנס: לו רנרדכי לקחה ואמה אניה ונמות מראה וטונת ת ה חי אנזנ נ, כדכפינ אתו. ג ר( פ ס א הקנן יט־כ): נ  ■קנית נפולות ונ

 היפה כאקר עקה אקפר מרדכי מאמר ואת מרדכי עליה צוה כאקר עמה ואת מולדתה מגדת אקתר אין המלך: נקער י'קנ ומרדכי
 אפשוחש של מפיקו ניצלה ונזה מרדכי, שלימדה נהאמונה עוסקפ ג"כ היפה שאספר היינו ׳אמונה׳, מלשון ׳נאמנה׳ פינה אפ רנינו ודורש אתו: נאנננה
קון כדאיפא ומהמן, קו״ז(פי  ׳כאשר דאיתמר איהו ודא דיליה, אמונה ואיהי דילה אומן הוא הדשה׳, את אומן ׳ויהי “י ע״א); נפ כא, נפי
ה נגע ולא אימו; נאמנה הימה  ננקודה מיניה, לה שמיר נמאי מיניה. לה שמיר ואיהו ודאי, עימה דא״ח נגין אחר, דאיהו נוכראה נ
הדכמינ הוא הדא אחר, לגנה ימקרינ דלא ד׳ נטיר א״ח אחד, מן ד׳ דאת קוצא דאיהי שעי  לא לאחר וכנודי שמי הוא ה׳ ׳אני מנ) (י
 גריש מילה, ננרית דמשקר ומאן עשר. אמעניד ונה לעשר, א״ח אשמליש דנה נרית, אות איהי נקודה והאי ה׳. אופ לעיל וקשר אמן׳.

 ד׳אחד׳, ד׳ מן קוצא איהי דשד״י י׳ ודאי ׳אחר׳. דאיהו ש״ד עליה ושליט הוא, נריך דקודשא יחודא דאיהי שכינמא מיניה לאשמלקא
 זמנא ונההוא וגו". אחר לאל משפחוה ׳לא לד) (שמופ קרא אמר דא ונגין ׳אחר׳. ואשפאר ׳אחד׳, מן ד׳ מן קוצא אענר משקר, ואם

 דעלמא. אומין נהון לאשמענדא לישראל גרים דא וחונא עינויין. מיני נכל ניה משפענד איהו אחר, אל דאיהו ש׳׳ד נש נר על דשלטא
ל נריח אות דנטיר ומאן  ומנשי אפר, נכל נגינה ליה נטיר הוא נריך קודשא טנין, ויומין נשנח נין מילה ננרית נין דאיהי, אפר ננ
 נאמרה ושווי וטמא, ערל דאיהו מאחשורוש לה דשמיר דאשמר וכגוונא יתלונן׳, שדי ׳נצל ניה דאיממר דמשה כגוונא משנאוי. עלוי
ערנ וגו׳, מאמר אשר ׳כל דכמינ הוא הדא דילה, נדיוקנא שגית  לה נטיר ואיהו שני׳, הנשיש נית אל שנה היא וננוקר נאה היא נ

סדכמינ הוא הדא הרשע, מהמן הלי פ ואוינ׳. ׳צר דאיהו מצרגי׳, ׳מצר לנ) (

חנחל ילהוט
 המגילה אפ כשקורין ס): ו, פפילין (או״ס נליקו״ה ונפג ואסתר. נזרדכי חארה

 מעשיהס ע״י ואספר, מרדכי ע״י שנעשה הנס פוקף ומפרסמין
 נזה גדולה, ונקדושה נורא ונצדקופ נפלאה נפכמה אז שנהגו והנהגופיהס

פון גנוז שהוא הקדושים, פניהם אור ומאירין מראין שהוא הקדושה, המגילה נ

 היה שעי׳׳ז הקחישיס, פניהס הארס עלינו מאיר עי׳׳ז ע'׳כ הקדוש, שלהס ספר
 קליפס להכניע הוא ואדס, אדס ונכל ושנה שנה ככל הנס עיקר כי הנס. פוקף
 להרוג 'להשמיד נפי׳ דמופא, סטרא לנטל הגאוס, מידס שהוא עמלק המן

אמיפיס. ענוה נפי׳ שהוא נצפייס, פייס נפי׳ ולהמשיך משס, שנמשך וכו"  ע״ש הדסה נקראת אסתר
׳אישה בחי׳ הטוב, הריח
 השכינה היא הדסה יג.). מגילה חננאל (רבינוהדסים נקראים שהצדיקים צדקת, דהיתה מפני הדסה נקראת ה). ו, (אסת׳׳רלהמן ומרה למרדכי מתוקה אסתר, היתה כך מר, וטעמה מתוק ריחה הדסה ז). ד, טהורה בהמה בכור (ליקו׳׳הה״ יראת

 ד׳וד ס׳וכת תיבות ראשי למפרע הדס וגם דקשת, גוונין ג׳ בסוד דאבהן, בחינות ג׳ כלולים בה כי והטעם אסתר׳, היא ׳הדסה בסוד ישראל, לכנסת כן גם מרומז הדס). (קה׳׳י,לגבורה מתייחס ריח בחי׳ רכל גבורה, בחי׳ הדם א). כג, (פרד׳׳ר
ז). ב, אסתר (מלבי׳׳םהטובים מידותיה ע״י הדסה שנקראת (שם).חיים גימ׳ הדם (שם).אותיותיו ארבע עם אדנ״י גימ׳ הדס גם ה׳נופלת,

 העומר ספירת מצות לקיים וזוכין ואסתר, מרדכי של הנפלאה הארה בחינת שהיא ונסתר, בנגלה התורה קבלת בחינת ממשיכין עי״ז וריקודין, כף בהמחאת פורים שמחת עייי # שיה ותו עצה
כן אמן מישראל הגזירות כל ונתבטלין הדינים, כל וממתיקין ימים, ואריכות וחיים דקדושה וחכמה גדולה אמונה ונמשך והכפירות, והע״ז הגאווה ונתבטל ימ״ש, עמלק המן קליפות מכניעין שעי״ז כראוי,

ררצון יהי צו קי ח). י, ליקו׳׳ט (

ם תרג מ ה

 ׳ויהי בפסוק נאמר
מן , את או ה' ס ד  ה

 מרדכי כך, זאת ומפרש
תינוקות) (מגדל האומן היה

 היתה ואסתר אסתר, של
 אליו, ובנאמנות באמונה

 ׳כאשר בה שנאמר שזהו
תו', באמנה היתה  אי
 זר בה נגע שלא היינו
 שא״ת מפני אתר, שהוא

 ודאי, עימה נמצא הוא
א הו ר ו  אותה הסתי
ע שלא ממנו ג  בה. י
 אותה הסתיר הוא ובמה

 שהיא בנקודה ממנו,
 אתד, מן ד׳ האות קוץ

 הד׳ את שומר שא״ת
 אמר, אצלה יתקרב שלא

 ה׳ ׳אני שכתוב שזהו
 לאתר וכבודי שמי הוא
 הזו והנקודה אתן׳. לא

 שבה ברית, האות היא
 לעשר, א״ת נשתלם

 ומי עשר. נעשה ובה
ם שמשקר פוג  ת״ו ו

 הוא אזי מילה, בברית
 ממנו שתסתלק גורס

 הימוד שהיא השכינה
ה, של ב״ ק שולט ה  ו

 'אחר', שהוא ש״ד עליו
 שס של י׳ שהאות שודאי
 הקוץ בסוד היא שד״י

 ואס ׳אתד', של הד׳ של
 ת״ו ופוגם משקר האדם
 אזי קודש, ברית באות
 את להעביר גורס הוא

 ׳אתד', של הד׳ מן הקוץ
 ומפני ׳אחר׳. נשאר ואזי

 ׳לא הפסוק אמר זה
 וגו״. אחר לאל תשתחוה

 על ששולט הזמן ובאותו
 אל שהוא הש״ד האדם
 משתעבד הוא אזי אחר,

 עינויים. מיני בכל בו
 שגרס הוא הזה וחנוא
 שישתעבדו לישראל להס
מות בהס  העולם. או
 האות את ששומר ומי

ה קודש ברית  באיז
 בברית בין שהוא, ענין

 וימים בשבת בין מילה
ם, בי ה אזי טו  הקב״

 זה בעבור אותו שומר
 עליו ומכסה מקום, בכל

 שמצינו כעין משונאיו.
 בו שנאמר משה אצל
 וכעין יתלונן׳, שדי ׳בצל

 אסתר אצל שמצינו
 אותה הסתיר שהקב״ה

 ערל שהוא מאחשורוש
 במקומה ס1וכ וטמא,

 שידה) (היינו שניה דמות

 שזהו וצורתה, בדמותה
 תאמר אשר ׳כל שכתוב

 באה היא בערב וגו',
 אל שבה היא ובבוקר

 וכן שני', הנשים בית
 מהמן אותה שמר הוא

 שכתוב שזהו הרשע,
 זהו ו׳צר׳ תצרני', ׳מצר
לו שקראה כמו המן,

ואויב׳. ׳צר אסתר



המתרגם

 אס שמואל, אמר ^
תי י שעה שס הי  ב
 אודות התנאים שדיברו

תי אזי זה, דבר  היי
 טובה יותר ראיה אומר
 שאמרו הראיות מכל

מו שנאמר כולם, קיי  ׳
 זאת אני ומפרש וקיבלו',

 את למעלה ש׳קיימו׳ כך,
 עם עליהם ש׳קיבלו׳ מה

 מצוות את למטה ישראל
 הוכתה וזוהי הפורים,
 נאמרה (שהיא שאסתר

ה למטה) אמר  ברות נ
 מלמעלה). (שהיא הקודש

 על רבא, כך על אמר
 שנאמרו הדרשות כל

 ש׳אסמר (להוכיח זו בסוגיא
יש נאמרה׳) הקודש ברוח
 תוץ ודתיה, פירכא להס

 שאין שמואל מדרשת
ודמיה. פירכא עליו

תפלה ואני
ם ח ר ת  בכל עלינו ו

 שנה ובכל ודור דור
 לשמח שנזכה ושנה,
 בימי מא־ד מאד

 בשמחה הפורים
 רבה וחתה גדולה

 לקים ונזכה ועצומה.
 המגלה קריאת מצות

 ובטהרה בקדשה
 רבה ובשמחה גדולה

 להתבונן ונזכה ועצומה.
 הנפלא הנם עצם גדל

 הנוראה והישועה
 הז־את, והעצומה

 כל בפני נפא ולפרפומי
 לקים ונזכה ועדה, עם

 מנות משלוח מצות
 ומתנות לרעהו איש

 פעורת ומצות לאביונים
 גדול בשלמות פורים

 ועצומה. רבה ובשמחה
 מצות לקים ונזכה

 פורים של השכרות
 חכמינו צוונו כאשר
 ותעזרנו לברכה. זכרונם

 לנו תיק שלא ותשמרנו
 של והשכרות השתית

 ולא בגוף לא כלל פורים
 שום נזיק ולא בנפש,

 ךבר שום ולא אךם
 רק השכרות. ידי על

 השכרות ידי על נזכה
 לתוף לבא פורים של

 וחדות גדולה שמחה
 מאד, ועצומה רבה

 של שמחה לתוף
 מאיר אז אשר פורים,
 ועצומה נפלאה הארה
 מרדכי, הארת שהוא
 בכל דגמתה אין אשר

 השנה. ימות
ה כ אז  שמח להיות ו

 גם ולשמח לב, בכל
 כל לשמח אחרים,
 בשמחת עמף ישראל
 רבה בחרוה פורים

 מאד, מאד ועצומה
 ונשמחה נגילה

 בשמחה בישועתף
 שיהיה בא־פן אמתיית,

 ותקבל ולרצון, לנחת לף
 גדולים שעשועים
 ושמחותינו משתיתינו

 ונזכה הקדוש. בפורים
 ושנה שנה בכל עתה גם

 והישועה הגדול לחנם
 פורים, של הנפלאה
 ולעקור ולגרש להכניע
 קלפת מאתנו ולבטל

 וזהמתו עמלק המן
שמו ולמחות הגדולה,

קסג נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ה אסתר רו ש ג  רבי פניא, ע״א): 0 נמגילה כדאיפא נאמרה. הקוד

 שנאמר נאמרה, הקודש ברוח אקפר אומר, אליעזר
 נאמרה, הקודש ברוח אספר אומר, עקיבא רבי בליגו׳. המן ׳ויאמר
 אומר, מאיר רבי רואיה׳. כל בעיני פן נושאח אספר ׳ופהי שנאמר
 שנאמר נאמרה, הקודש ברוח אספר
 בן יוסי רני למרדכי'. הדבר 'ויודע

 ברוח אספר אומר, דורמסקיח
 לא 'ובביזה שנאמר נאמרה, הקודש

 אי שמואל, יאמר ידם׳. אח שלפו
 מילפא אמינא הוה הפס, הוואי

 ׳קיימו שנאמר מכולהו, דעדיפא
 ש׳קיבלו׳ מה למעלה ׳קיימו׳ וקיבלו;
 להו איח לכולהו רבא, אמר למטה.

 ליה דליח מדשמואל לבר פירכא,
 המן ויאמר (שם): ופירש״י פירכא.

 שכך המגילה כופבי ידעו מנא בלגו.
 נגלה הקודש רוח אלא בליבו, אמר

 מי למרדפי. הדני ויוודע עליהם.
 עליו. ^רה הקודש רוח לו, גילה

 הרפוקים. עשו מה ידעו היאך ידם. אס שלסו לא ופניזה
 הפורה פכמפ גשגפ ר5מד זה מקרא הפשע ע״ד מות. יורדות דגלידו

 על זה מקרא דורש ורבינו ואפיקורסות, ממינות להינצל ואזהרה

 מרגלי יונקים ג׳) אות (כדלעיל דמותא וסמרא מוות בתי׳ שהעכו״ס כך
 זרה קפתי מנופנה נפת כי ג-ס: במשלי(ה, וזלשה״ב דייקא. הקדושה

 רגליה פיוס: כחרב חדה כלענה מרה ואחריפה חכה: משמן וחלק
 נעו פפלס פן חיים ארח ןפמכו: צעדיה שאול מוח ירדוח

שה): ופירש פדע: לא מעגלפיה  צריך מאוד ר״ל, מפס. פי המצדד(
 ומפוקיס ערבים המה הזונה אמרי ני יפמה, לבל נזהר להיוח
ואסייסה. למשל. גס והוא משמן. יופר פלקיס והמה צופים, כנופח

 אסתר ז.) (מגילה בחינת וזה כנ״ל. הרוח ידי
 לבו בחינת היינו נאמרה, הקודש ברוח
 בה, תלוי העכו״ם עיקר כי רגליו. את נשא

 רגליה ה) (משלי כמ״ש רגלין, בחינת שהיא
 העבודה תיקון עיקר וע״ב מות, יורדות

 אסתר דייקא וע״ב ידה. על אלילים
 תיקון שבאמת אף נאמרה, הקודש ברוח

 מרדכי ידי על ג״ב הוא אלילים העבודה
 אלילים העבודה שעיקר מחמת רק כנ״ל,

 התיקון. עיקר ידה על וע״ב בה, תלויה
אסתר, שם על המגילה נקראת וע״ב

ה י ל ג  מה זה, לפי מבואר :0 גניאה״ל וניאר מות. יורדות ר
 למיפח השנה, ורגלי הסוף שהוא אדר חודש שנפכוון

 הנ״ל, המן בימי אפ״כ שהיפה הכליה וגזירח השלום, עליו משה
 ונספפר גספלק שכאשר הנ״ל, משה בפיגח הצדיק כח לולא

 בהצדיק ומפלנש פוזר מהעולם,
 שפוזר עד הזה, בעולם שבנגלה
 שבנגלה הפורה גם עי״ז ומשפיע

המוב״פ. ונספר
ר ק י ת תיקח ע ד עגו  על אלילים ה

פג ידה.  (פו"מ נליקו״ה ונ

 עיקר אדס כל כי ה): נ, ערג
 להעלוח העולם, בזה עבודפו
 שם שנאפזין הרגלין בפינח

העבודה, עיקר וזה ננ״ל, החיצונים
 בירור ע״י הרגלין ולפקן להעלוח

גשלימוח. האמונה ופיקון
ת תיקח עיקר ד עכו  על אלילים ה

 וזה טס: נפל״פ(י, ודייק ידה.
 אפשורוש לגיח אספר לקיפח סוד

 אפח, מבחינה הס ושרה אספר כי אבימלך, לביס שרה ולקיפח
 זה ענין שקישר היינו שרה', של בפה בח אספר ׳פבוא רז״ל כמאמר

 האיש׳. אשפ ו׳השג אגימלך גענין ד׳ גאופ לעיל המוגא עה

ת מ ח ת שעיקר מ ד כו ע ה תלויה אלילים ה  ידה על כן ועל כ
 דבריו בהפלאח יא): (י, נניאה״ל וניאר התיקון. עיקר

 אמצעי בסוד שהיא הנ״ל, ואספר השכינה אודוח על הקדושים
 זרוח העבודוח אפיזח כל שמצידה אפר, במקום כמובא דקדושה
מו נמצא זה ושמפמח פ״ו, ממש ואמצעי  שבה להיפוך, גם כן נ

 הנ״ל הצדיק ובדבר יפברך. ואפדופו ייחודו כל ועומד פלוי לבד
הצדיק, אודוח על בביאורו יופר מבאר השנינה, בבפי׳ שנמצא
 נשלם לבד עי״ז אשר לר', ד׳ שבין ההבדל נקודח לבד שהוא

ושלום. פס ׳אחר׳ לבפינח בעצמה הזאח מהפינה ושלום פס ונהפך נמצא ושזולפו הייחוד, שבאמונח ׳אחד׳ פיגח כביכול
ל ע ת כן ו א ר ק אה״ל(י, וניאר אסתר. שם על המגילה נ  ענין ושזה הנ״ל, אספר בשס קריאפה בסוד גס מרחוק פבין זה שבכל יד): נני

 עד נפלים, בנפלי זרה והעבודה המן נח בעצמו עי״ז גברה האלה הדברים אפר אשר דסט״א, המלכוח לביס וירידפה הספרפה
בפנים. כמובא והפיקון, וההצלה הרפואה כל ועומד פלוי לבד בה וגס פ״ו, לגמרי אופס לנלוח רצה אשר

חכנוה נוילואי
ס ר1א ה ה ש בדו ד קו ה. ה ר מ א  אסתר): מגילת (ביאור המאיר באור ומובא נ

לדורות, ׳כתבוני הדורות מתכמי זאת ביקשה צדקתה לרוב אסתר
 להמציא יוכלו אתרונה גאולה עד הבאים הדורות שכל לדורות׳, קבעוני
 אז לגרוס יתברך אליו לשוב איך לדעת זאת, ממגילה לנפשם מרגוע

 ׳מגילת עקיבא ר׳ אמר ולזה הצדיקים. של נפשם מגמת לזה כי גאולתם,
 בכדי ברוה״ק, וקבעוה כתבוה הדור שתכמי היינו נאמרה׳, ברוה״ק אשתר
 כל להס להמציא מתכמיס זאת ביקשה כאשר דורות, לדורי תועלת שיגיע

 בוראם. לעבודת בקרבם ליבם לעורר נפלאים, ושודות רמזים אשריה הבאים
 לך זה כלומר רואיה׳, כל בעיני תן נושאת אשתר ׳ותהי שנאמר ראיה, ומביא
 תן נושאת אשתר שמגילת הרואות שעינינו כיוון הקודש, ברות שנאמר האות
 אשד כל לעתיד, עד עתה וגס ועברו ששלפו לדור מדור רואיה, כל בעיני
 כמה רואין ואנו הבורא, עבודת בתינתו לערך לעצמו ממציא מישראל ואשד

 ראיה מכאן אשתר, מגילת בשיפור שנשתברו נפלאים ורמזים וסודות שפרים
 ׳ומאמר וזהו לדורות, צריכה והיא הכתובים בין וקבעוה כתבוה מסתמא

 עמוק. כי ודו״ק כנאמר. ודאי בשפר׳, ונכתב האלה הפורים את קייס אסתר
ה י ל ג ת ר רדו ת. יו  קומה שיעור כל בשלח): (פ׳ נחל בערבי ומובא מו

 הקדושה וראש תי״ו, עד מאל״ף אתוון כ״ב הוא דקדושה
 הקומה, מכלל ויוצא לחוץ עקום התי״ו ורגל התי״ו, הוא והסוף האל״ף,

 לתיצוניס התי״ו של זה רגל שיורד מוות׳, יורדות ׳רגליה בשוד והוא
 כת מושיפין כשישראל והיינו משלה׳, בכל ׳ומלכותו בשוד להכניעם,

 שאין מה התיצוניס, נכנעים התי״ו רגל ע״י אזי מעשיהם, ע״י בקדושה
ת״ו. השכינה גלות שוד כענין הווי ת״ו, להיפך כן

ה י ל ג ת ל רדו ת. יו  כי ממורי, שמעתי בראשית): (פ׳ עה״ת בבעש״ט ומובא מו
מוות׳, יורדות ׳רגליה אשר המלכות רגלי מעלה האמונה ע״י

 מובא ועוד תן. תכס פי ודברי וכו׳, אנפין דזעיר קשוט סמכי עם ומקשרה
 תתתוניס, ממדרגות מקבלת מלכות מידת הנה, (שס): חייס מיס במקור

 העבדים רצון רק אדס, בני שאר כמו הוא למלך אותו שממנים דהאדס
 לקבל שצריכה כזו מאוד תתתונה מדריגה ולהיותה למלך, אותו למנות היה

 שמתנשא למי מגולה תוכתת ומזה מוות׳. יורדות ׳רגליה כן על מעבדים,
 שזהו יראה אז מהס, תכס יותר שהוא לאמר אנשים שאר על מידה באיזה
 ממדריגות תענוג מקבל שהוא אמלוך׳, ׳אנא המתשבה עצמות באמת

 בזה עצמו שממשיך שובר שהוא ר״ל, מהשבירה והוא ממנו, תתתוניס
 זה ואין תתתונה למדריגה בזה עצמו ממשיך ובאמת גדולה, למדריגה
 שהוא ממה עליונה למדריגה לעצמו להמשיך צריך אדס כל כי שלימות,

וכו״. מהי ואל לאריות זנב ׳הווי ד) (אבות וזהו עתה, עומד

ה נקראת ל מגי ר שם על ה ת ס  להבין, יש יז): (ח״א, דבש ביערות וכתב א
 כמבואר תואר שס רק ואשמר הדשה, היה העצם שס אסתר, כי

 ולא אסתר, שם על המגילה נקראת למה קשה כן ואס יג), (מגילה בגמרא
 דזה ניתא, הנ״ל לפי אבל עצס. ושס ישראלית שם שהוא הדשה שס על

 ואנכי מלשון ׳אסתר קלט) (חולין שאמרו מה דידוע הנש, תוקף על מורה
 היינו מאיתנו, פנים בהשמרת השכינה שהימה והיינו אשמיר׳, השמר
 אשמר, נאמר ולכך דניאל, שראה השנייה התיה פרש, במלכות בגולה

 בזה האריך כאשר אלינו, פניו ה׳ האיר ולא פנים, בהשמרת שהיה שמורה
 שס ומילת הנש, מתוקף וזהו כזה, נש לנו נעשה מקום ומכל ז״ל, האר״י
 ודרשינן להס׳, אתן עולם ׳שס המדרש כוונת היא וזו הנש. מגדיל אסתר

 ׳לאות אמר ולזה הדשה, ולא אסתר למה וקשה אסתר, מגילת שנקראת
 הימה שהשכינה הואיל והיינו כמוהו, נש נעשה שלא ייכרת׳, לא עולם

 שס ולכך הנש, עוצם על מורה והשם אסתר, משם נלמד וזה פנים, בהסתר
 ובחידושי ודו״ק. והבן הנש, עוצם על מורה כי אסתר, להיקרא אתן עולם
 כי זה, דבר ביאור וכו׳. מניין המורה מן אממר כתב: להמהר״ל(חולין) אגדות

 צרה על מורה הלשון אסתיר׳, השמר ׳ואנוכי לא) (דבריס שאמר הכתוב
 הוא צרה על צרה להס הגיע ואת״כ קודם, בגלות ישראל היו כי הגדולה,

 בכל ולכך הסתר. בתוך השמר דהיינו אסתיר׳, השמר ׳ואנוכי וזהו המן.
 הזאת, בגאולה השי״ת נגלה לא כי בפירוש, השס הזכרת תמצא לא המגילה

 נקראת לכך במגילה, נזכר השס יהיה ואיך בגלות, היו הגאולה אתר אף כי
 בוודאי זה ודבר פנים, בהסתר שהוא הגאולה היתה ידה על כי ׳אסתר׳,
 אסתר. ע״י השי״ת גאלם פנים, בהסתר ישראל שהיו שאף יתירה, מעלה

 על אסתר, שמה נקרא ׳למה בשלח): (פ׳ לד בקדושת ומובא אסתר. שם ;}ל
 הס אשר נישיס עושה שהקב״ה יש הנה, כי לבנה׳. אשתהר שם
 עושה שהקב״ה ויש שוף, ים ובקיעת מצרים יציאת כמו מהטבע, למעלה

 אהב שבתתילה בטבע, היה שהנס ואסתר מרדכי בנש כמו בהטבע, הנש
 בטבע. היה הנש ונמצא ומרדכי, אסתר את אהב ובסוף המן את אחשורוש

 נקרא בהטבע אשר והנש הוי״ה, נקרא מהטבע למעלה אשר הנש והנה,
 היא הטבע והנה התורה. על בפירושו הקדוש ברמב״ן איתא וכן אדנ״י,
 ונמצא הטבע, מן למעלה היא מאשר תמיד מקבלת היא כי מקבל, בתינת

 הנקראת לבנה בבתינת הוא ואסתר, מרדכי כנש הטבע בתוך אשר הנש
 התמה מן מקבלת שהלבנה כמו כנ״ל, מקבל בבתינת הוא כי אדנ״י, בשס

 כו׳ שס על ׳אסתר שאמרו וזה ואסתר. במרדכי הנש בתינות הוא כן
 מהטבע, למעלה הנש עושה שהקב״ה זה והנה, הנ״ל. על לרמז לבנה׳,

שמע שמועה מה יתרו, ׳וישמע כמ״ש לפניו, נכנעים הקליפות גס עי״ז

ערכים
וכינויים

מגילה
 מאוד גבוה הוא המגילה

 כי בכתבים, כמובא מאוד
 תורה, דברי בבחינת היא

 האיגרת ׳דברי בחינת
 בהמגילה באמת כי הזאת׳,

 מצוות, ג׳ ב׳ רק כתובים
 ומתנות מנות משלוח שהם

 ומשתה ושמחה לאביונים
 בעצמה והמגילה וכו׳,

 שמםפרת מאוד, ארוכה
 והמן אחשורוש מעשה כל

 זה וכל וכו׳, וכו׳ וושתי
 תורה, דברי בחינת הוא

 התורה של הםיפורים כי
 מהתורה יותר גבוהים הם

 ממצוות דהיינו עצמה,
 עירובי (ליקו״הבעצמן התורה

יב). ד, תחומין

 תורה תלמוד ימבטלין
 כי מגילה׳, מקרא לשמוע
 בבחינת הוא פורים בחינת

 קיומה׳ זהו תורה של ׳ביטולה
יד). ד, תחומין עירובי (ליקו״ה

 ונקרא ׳םפר׳ נקרא המגילה
 לשון מגילה כי ׳איגרת׳,

 בזעיר במקומו כשהוא גילוי,
 וכשהוא םפר, נקרא אנפין

 (פע״ח איגרת נקרא בנוקבא

ה). ופורים חנוכה ר״ח

 וגם המגילה קריאת
 קריאתה, בעת התפשטותה

 והוא הנס, פירסום לטעם
 מלכות עטרת הארת עניין

 ויוצאה המתגלית דאבא
 מגילה נקרא ולכן לחוץ,
 לגלותה וצריך גילוי, לשון

 דרושי הכוונות (שער ולפרסמה

א). הפורים חג

 בלשון המגילה את הקורא
 ואסתר, מרדכי שקבעו

 לקיים וחמדה תאבה נפשו
 כי הקדושה, התורה מצוות

 של בשכל נפשו נתקשרה
 קבעו אשר ואםתר מרדכי

 האומר כי וכו׳. במגילה
 מתנוצץ אינו עצמו בלשון

 והאומר עצמו, שכל רק בו,
 בו מתנוצץ אזי רבו בלשון

 פורים, לוי (קדושת רבו שכל

ראשונה). קדושה

 שכתבו ואםתר מרדכי שכל
 שצירופי במגילה, וקבעו

 האיך בהם, יש אותיות
 הטבע עולם של שהחיות

 והמצוות, התורה הוא
 המגילה, את שקורא וכיון

 של השכל זה בו מתנוצץ
 שקבעו ואםתר מרדכי

 התורה קיום שהוא במגילה,
והמצוות(שם).

 היא המגילה קריאת
 י״ב י״א זמנים, בחמישה

 להמתיק כדי ט״ו, י״ד י״ג
 מזלא ע״י גבורות החמישה
 החמישה ולמשוך עילאה,
 יום ובכל לכנם״י. חםדים

 מהחמישה נמחק מהןמים,
 אחד, יום בכל גבורות
 כולם, נמחקים גופא ובפורים

 חםדים כנם״י על ונמשכים
 השפעות וכל ומגולים טובים
תצוה). פ׳ ושמש (מאורטובות

 גימטריא יו״ד בלא מגלה
 הי״ג מקור שהוא מזל״א,
 י״ג שהם רחמים, של מידות
 (מאור עילאה דיקנא תיקוני

תצוה). פ׳ ושמש

 ׳גלל׳, שורשו ימגילהי,
 להיות העשוי םפר ועניינו

 ו׳מגילת שלנו, כם״ת נגלל
 בגלילה העשוי םפר םפר׳,

א). ח, ישעיה (מלבי״ם

לז). ח״ב, (ליקו״תבאמת רבה וחדות בשמחה בף תמיד לשמח כלה, השנה כל על פודים שמחת להמשיף ונזכה ואסתר. מךךכי קדשת עלינו ולהמשיף גדולה, ובטהרה בקרשה מזהמתו עצמנו ולטהר העולם, מן וזכרו



ערכים
וכינויים

לוחות
 וברית עדות הם הלוחות

 (רשב״ם לישראל הקב״ה בין

טז). כה, שמות

 ושבעל תושב״ב המקיים כל
 עשרת תוך שנכללו פה,

 לוחות בשני שהם הדיברות
 בשני זוכה הוא הברית,

 ועוה״ב עוה״ז עולמות,
 האלפ״א סדר הש״ס, (ליקוטי

הסוד). דרך על בית״א

 של לב ממש הם לוחות בי
נכללת התורה כי התורה, כל

ויצא). פ׳ עמוקות (מגלה בהם

 שמים כנגד הם לוחות בי
ת (מגלה וארץ  פ׳ עמוקו

נד). ואתחנן,

 כי העדות, לוחות נקראו
 שהתורה ביעקב עדות הקים

 כדבר לעולם, תשתנה לא
 שקיים האבנים על הנחקק

יח). לא, שמות (מלבי״םלנצח

 הוא האדם שכל והנה
 לוחות על בחומר קשור
 כי לוחות, שני שהם המוח,
 חלקים לשני מחולק המוח
 (מלבי״ם תרומה) (בפ׳ כמ״ש

יח). לא, שמות

חירות / חרות
 אלא חרות תקרא אל

 חורין בן לך שאין חרות,
 בתלמוד שעוםק מי אלא

ב). ו, (אבות תורה

 ו׳חרט׳ ׳חרת׳ לשון חרות,
 לשון שניהם הוא, אחד

טז). לב, שמות (רש״יחיקוק

 תורה שדברי נזפני*
 מן ומםולקין מופשטים

 לך רמז לגמרי, החומרי
 אותיות בצורת הכתוב

 מורים הם אשר הלוחות,
 שבתורה השכלי ציור על

 שכל והוא לגמרי, המופשט
 חומרי, צירוף שום בלא

 בלשון ולא ׳חרות׳ בלשון
 התורה כי לך לומר חקיקה,

 לגמרי וחורץ חירות היא
מ״ג). פ״ו חיים (דדך

 התפשטות בחינת חירות,
 משועבד היו שלא הגשמיות,

 גשמיות, להתאוות להטבע,
 רק גשמי, מעונש לירא או
 יראת בחינת היה יראתם כל

 ית׳, רוממותו מגודל בושת
 רכל ושורשא עיקרא שהוא
תעלמין וישלח). פ׳ עין (ב

 תקרא ׳אל רז״ל אמרו
 בתוםפת חירות׳, אלא חרות
 החכמה גנז בבינה כי יו״ד,

 נכתב לכך יו״ד, םוד שהוא
 אינה שהחכמה ׳חרות׳,

 ׳חירות׳, ובקרי כלל, בגלוי
 ונקרא היו״ד בה גנז שבאמת
חידות). יעקב, (ישדש׳חירות׳

 ו׳חורין׳ בינה, הוא חירותי’
 (קה״י, ובינה חכמה הוא

חידות).

המתדגםחכמה מקורן מוהר י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קפד

ן י ן  ט) ג, מיכה (מו״מ וגליקו״ה מוה ן

 על מרמז הנ״ל שהעין גס מוגא
 וזהו וז״ל; להורה, פניה ע' ננחי' הפורה
 מר, עין הוא ׳עמר׳ שעורים׳. 'עמר

מןז״ל רנינו שכמג כמו שי  עי״ן י׳), (
מורה. של פנים העי״ן הס

 נאמזי! ואינן /Dim יורדות 'רגליה
כנודע. נפחמיה כסופה אלא כה

 ד״ה לעיל גמילוא״ח עי׳ כיאור ולפושפה

מוה׳. יורדוה ׳רגליה

ר מ ו  כעת מלכיש רכינו שעורים. ע
 כמצווה ואשפר, למרדכי ענין

 ככמוכ הנזכרה שעוריש, עומר קרכן
 אל ה׳ וידכר ט-יד); (כג, כויקרא

ושראל כני אל דכר לאמר: מקה

 מכיא הפיתוי רגלי דרך ר״ל, רגליה. ומזה. מזה תידודים שני כו שיש כתרכ הנפתים וממית כלענה, מרה הפיתוי אתרית אכל
 ושומע אתריה ההולך מווס. יוידוס רגליה המלכי״ס(שה): ופירש כה. נופל הנפתה שיהיה הישאול את ומתזיקים תומכים יסמונו. המיתה.

 המתעים כהיקשיס להשתמש כדרכה ההולך וגס הנפש, מימת ימות למינות ככר שנתפס שמי יסמונו. צעדיה שאול למות, אומו מוכיל לה,
ממת יושכין הס המיצוניס וז״ל: המלכוש, רגלי גכי זה ענין ג) לה, כע״ש(שער וכיאר משס. לצאת עוד יוכל לא שכה, הפילוסופיות וכהקדמות

כסוד אליה, וקרוכיס המלכות
 הקודש ברוח אסתר דדייקא והיינו

 ידו ועל בלב, הוא הרוח בי נאמרה.
 רק והרגלים, הידים הארת נתגלה
אסתר. בחינת ברגלים, תלויה העיקר

ח  זה עומר, שעורים, עומר בחינות וז
 דרור דרור, מוד מוד, עין מדדכי. בחינת

 ז״ל דבותינו שאמדו (במו הלוחות, על חדות בחינת היינו חידות, לשון
־ ־ ״ p אל ־■«־א, אל,־ ,א«,א ליז׳“ התווה נח-נה שהוא ח-רות). אלא הרות תקרי אל <״ « f o

 מננחרת לרצגכס ה׳ לפני העמר את והניף הכהן: אל יןצירכס ראשית ערנר את והכאמס ךןציךה את ויןצרמס לכס נתן אני אשר
 לדרמיכס עולס תקת אלקיכס רןךכן את הכיאכס עד הןה היוס עצס עד מאכלו• לא וכרמל וקלי ולמס (...) הכהן: יניפנו השנת

זו. מצווה וענייני שורשי המכאר הפינוך שפר כדכרי שעוריש׳ ׳עומר ד״ה כמילוא״א ועי׳ מישכמיכס: כלל
ר ו ר שק ד ׳תירו׳. ותרגומו דרור', ׳וקראמס כה) (ויקרא אמר דאת כמה תירו, ׳דרור', מאי“ ע״א): קפג כזהר(פצוה, כדמצינו חירות. ל

 אילין ממפרשן ולכתר יומין, ממשין ככימא מדוריה כנין, ואפיק ככימא קינא דעכיד נניומא דהא דרור', ׳ציפור איהו ודא
 נפקא מהכא כארץ', דרור וקראתם שנה, התמישים שנת את 'וקדשמס כמיכ, מה תזי, תא תירו-. דאקרי'דרור', עופא איהו ודא מאילין.

 אלא 'חרות' מקרי אל הלומות', על 'חרות כמיכ דא ועל תירו, אקרי מיניה דנפקת אורייתא תירו, מיניה דנפקא וכגין לכולא. תירו
 עילאה. תירו איהו יומא והאי דכולא. תירו ואיהו תירו, אקרי עילאה דא יומא דאפיק מה דהא חרות. דאמקרי אורייתא ודא ׳חרות',

ל ת תקרי א  לומות נשמכרו לא אלמלי הלומות', על ׳חרות דכמיכ מאי אלעזר, רכי אמר ע״א): נעירוכין(נד כדאיפא חירות. אלא חרו
׳חרות׳ מיקרי אל ׳חרות', שנאמר כהן, שולטת ולשון אומה כל אין אמר, יעקכ כר אמא רכ מישראל. מורה נשמכמה לא הראשונות,

 מהן מהשמכת לישראל תקוקה מורה הימה הלותות ע״י לעולם, נמתק ואינו תקוק משמע 'חרו-ת' גשסגסה. לא ופירש״י(שה): 'חרות'. אלא
 על 'תקוק למימר ליה דהוי הלותות, על חרות המהרש״א(שש): ופירש תורין. כני ישראל כני היו הלותות כשכיל הלוסוש. על עולמית.

 גני לעיל כפירש״י למייו', 'על כמו הלומות', ו׳על קאמר, כלכ 'חרו-ת', אכל התקיקה, כלשון מקומות ככמה נאמר דכן הלותות',

כידו. להתקיים כלכ ושמור חרות נעשה אז כו", מלמודו אמר מלמזר נלאין ש׳אינן והלפייס הפה

חנחל ילקוט

כא

ת ^לדן1כר ר א ם ה די  ריקודים לענין מובא (י) דשבתא וביקרא והרגלים. הי
 והמחאת ריקודין של התיקון בחי׳ נמשך בשבת ח״ל: בשבת,

 בבתי׳ הקדושה, אל מוות׳ יורדות ׳רגליה מבתי׳ הרגלין עולין אז כי כף,
 זה כל כמבואר הידיס, הארת גס נתגלה ואז רגליך׳, משבת תשיב ׳אס

 כלי הס הידיס כי קדשי׳, ביוס חפציך ׳עשות בחי׳ וזה האריז״ל, בכתבי
 הקדוש בזהר ומבואר העולמות. בכל גדולה שמחה נמשך ואז המעשה,

 לעשות (היינו לחול עדן לגן הקב״ה נכנש ושבת שבת שבכל חדש, בזהר
 ׳אס בשוד ישראל אור בשפר ועיין הצדיקיס. עס ומחולות) ריקודין

 עיין וכו״ ריקודין לעשות שעד יש ׳מכאן שכתב רגליך׳, משבת תשיב
 שזה ובנשתר, בנגלה התורה הארת עיקר אז קודש בשבת כן ועל שס.
 ומחמת תורה׳. ניתנה בשבת כי מודיס ׳הכל כי ורגלין, ידין בחי׳

 כמבואר רגליו׳ את נשא ׳ליבו בבתי׳ ברגלין, הוא התיקון הארת שעיקר
 עיקר אז כן על דייקא, רגליך׳ משבת תשיב ׳אס בחי׳ ג״כ וזה בפניס,

 הדיניס כל נמתקין ואז רגלין, בבתי׳ שהיא שבתורה, הנשתר השגת זמן
כידוע. גדוליס חשדיס ונמשכין

 מה
ר', רו ד  ׳
ר מ א  שנ
ר', רו ד

 תיבת פירוש
 כמו חרות,

ם ת א ר ק ו  ׳
 מצינו ושם

 ׳דרור׳ תיבת שתרגום
 ענין וזהו ׳חרות׳. הוא

 שדרכה דרור׳, ה׳ציפור
 הוא זה ציפור של

 עושה שהיא שמיום
 מולידה והיא בבית קן

 הוא מדורה אזי בנים,
ם, חמישים בבית מי  י
 אלו נפרדים כך ואחר
 וזהו מאימם). (הכנים מאלו

 ׳דרור׳, הנקרא העוף
 בא חרות. שפירושו

 בענין כתוב מה וראה,
 ׳וקדשתם היובל, מצוות

ם שנת את שי חמי  ה
 דרור וקראתם שנה,

/ ז י א  היובל שמעדן נ
 יוצאת (הכינה) העליון

 ומפני לכל. החרות ענין
ה  ענין יוצאת שממנ
 התורה ולכן החרות,
ה היוצאת  נקראת ממנ

 בה כתוב זה ועל חרות,
 ואל הלוחות׳, על ׳חרות
 אלא ׳חרות׳ זאת תקרא

 התורה וזוהי ׳חרות׳,
 שהרי חרות. הנקראת

 העליון הזה שהיום מה
 הוא מוציאה היא (הכינה)
 חרות והוא חרות, נקרא
 הזה היום כן ועל הכל.

 ניתנה שבו שבועות של
 עליונה חרות הוא התורה

הכינה). (מצד וגדולה

חכמה מיליואי
 יציאת בשעת אהבוך׳ עלמות כן ׳על א) (שהש״ר חז״ל שדרשו וכמו כו״,

 את הכניע ולא כך, כל גדול רשע היה זה עמלק, הרשע זה והנה מצריס.
אותו על חז״ל שאמרו כמו מהטבע, למעלה היו אשר הנישיס באלו עצמו

היה אשר הנש כלל הועיל לא הרשע לזה ונמצא לאמבטיה׳, ׳משל רשע
 הילחס ׳וצא שכתוב וזה עימו, להילחס השי״ת ציווה לכך מהטבע, למעלה

 כתבנו וכבר בהטבע. אותו להכניע כדי הטבע, על מורה ומלחמה בעמלק׳,
 משה ולא המלחמה יהושע עשה ולכך לבנה, נקראת בהטבע הוא אשר שהנש
יהושע פני חמה, כפני משה ׳פני עה) (ב״ב חז״ל כמאמר הנ״ל, על לרמוז

והנה בטבע. היה עמלק עס היה אשר שהנש הנ״ל, כל על לרמז לבנה׳, כפני
 ותושבע״פ הטבע, על מרומז ותושבע״פ מהטבע, למעלה על מרמז תושב״כ
 התחיל אז ואשתר, דמרדכי בהנש הטבע שנתקן בכאן והנה מתושב״כ. מקבלת
 זיכרון זאת ׳כתוב הרמז וזהו הטבע. שנתקן כיוון תושבע״פ, כתיבת לצמוח

 ׳כתוב הרמז וזהו ואשתר, דמרדכי הנש על ז) (מגילה רז״ל שדרשו בשפר׳,
מתושב״כ. תמיד מקבלת היא כי תושבע״פ, על מרמז ׳זאת׳ זאת׳,

ר מ ו ם. ע  יתר פשח, של שני ביוס שנקריב החינוך(שב): בספר ומובא שעורי
 אחד ועומר לעולה שנתו בן כבש הפשח, ימי שאר של המושף על

 וגו׳ העומר את והניף הכהן, אל קצירכס ראשית עומר את והבאתס וגו׳ הארץ אל תבואו ׳כי כג) (ויקרא שנאמר התנופה׳, ׳עומר הנקרא שעוריס של
 שעושה הגדול החשד המעשה מתוך שנתבונן כדי המצוה. משרשי בהמשך: ומבאר פשח. של שני ביוס כלומר טבא׳, יומא ׳מבתר ותרגומו השבת׳, ממחרת

 טרס הגדול וטובו חשדו נזכור למען ממנה, הוא ברוך לו שנקריב לנו ראוי לכן למחיה, תבואה שנה שנה להס לחדש בריותיו, עס הוא ברוך השס
בריותיו. בברכת טובו מרוב שחפץ בנו, השס חפץ ויושלס תבואתינו תתברך לפניו, מעשינו בהכשר לברכה ראויין שנהיה ומתוך ממנה, נהנה

לחירות, מעבדות הוא ברוך שהוציאנו הגדול הנש לזכר נכון הראשון כי בשמחה, שמחה נערב שלא כדי בראשון, ולא פשח של בשני בזה ונצטווינו
 והשמחה. המעשה מתוך השי״ת לדבר ליבס הכל שייתנו כדי גדול, בעשק נקצר שיהא כדי מתכנשות, לשס השמוכות העיירות וכל (...) לשמחה. מיגון
 גימטריא מ״ר ר״ל, דכי׳, ׳מר הוא מרדכי כי הוא, הכוונה עמלק, של כוחו מרדכי ביטל כת באיזה להבין פורים): הקודש(שער במחברת ומצינו מור. עין

 ׳יכרשמנה בשוד המא״ל), גי׳ הכולל עס (עי״ן עי״ן גימטריא והוא בתוכו, שנתלבש עצמו שמא״ל היה שעמלק נודע כאשר הזוהמא, אותו דכיא עמלק,
 נשאר ואז שלו, וראש שלו השר שמא״ל שהוא בעי״ן, חיותו ותלוי עשיו, הוא שהחזיר להורות התיבה, על למעלה תלויה ע׳ שהוא פ), (תהליס מיער׳ חזיר

 קל״ס, הוא באתב״ש ׳דכי׳, מר בתיבת רמז וזה בשונאיהס. המה שלטו אשר הוא נהפוך ועי״ז ה), (ויקרא עורפו׳ ממול ראשו את ׳ומלק שוד וזה ׳מלק׳,
מרדכי בזמן וקיבלו ׳קיימו׳ רז״ל, שאמרו כמו פניס, בע׳ שניתנה תורה עמהס ולמד היהודיס כל שכינש ע״י העולס, מן עמלק את שמלק ׳מלק׳, אותיות

שחשב מה כי ובוז, וחרפה קלון׳ פניהס ׳מלא מלשון הוא קל״ס כי וזהו דעמלק. ע׳ להכניע כדי שנה, ע׳ בבל גלות היה לכן בשיני. כבר׳ שקיבלו ׳מה
 מילוי כי מלכות׳, אשתר ׳ותלבש ישראל. שונאי כל יאבדו כן וקלון, בחרפה ונשאר צואה של כלי עליו שהשליכה המן של בתו גס לו, עשו למרדכי לעשות

שלה. במילוי עצמה שהלבישה וזהו מלכות, גימטריא רי״ש, תי״ו שמ״ך אל״ף הוא אשתר של
ר ו ל ת לשון ד רו תפילת משס לקבל חלול, למטה מלמעלה חמישי מקוס הכבוד, בכשא כי האמת, חכמי קיבלו מא): הקודש(ח״ג, בעבודת וכתב וכוי. חי

ביערות וכתב והתפילה. הקדושה עטרת לקבל ופשוטה שלוחה יד כעין נראית חור אותו דרך כי החור׳, מן ידו שלח ׳דודי שוד והוא תשובה, בעלי
הכבוד כשא תחת שחתר וחתירה ׳חור׳. דרך שביס לקבל פשוטה ימינו כביכול החור׳, מן ידו שלח ׳דודי השיריס בשיר שלמה מאמר וזהו א): דבש(ח״א,

 היה ולמה ימינו. ה׳ ששלח הזה חור ע״י חורין בן נעשה ועכשיו אחרא, לשטרא ועבד שבוי היה קודס כך וע״י החור, זהו בתשובה, רשעיס לקבל
כלומר מור׳, נטפו וידי לדודי לפתוח אני ו׳קמתי לבב. בכל ה׳ אל לשוב ומשתוקק מה׳ ריחוקו על ומתחרט דוי היה ליבו כי עלי׳, המו ׳מעי כי זה,

כאשר ועבר׳, חמק ׳ודודי התשובה. בפתח לבבו שפתח לדודי׳, אני ו׳פתחתי תשובה. בעלי ענין זה כי וצדקה, ותפילה טוביס ובמעשיס בתורה שאוחז
חוב, לגבות הבאיס דדינא מארי הס בעיר׳, השובביס השומריס ׳מצאוני כאמרו יישוריס, לכלל בא ולכך וכו׳, לנשותו עצמו משתיר ה׳ כי אמרנו,

ומצדיק באהבה הכל מקבל אמת תשובה ובעל ששובל. יישוריס וזהו כו״, פצעוני ׳היכוני דאבות, במשנה כמבואר יוס בכל תדיר המחזיריס גבאיס והמה
אהבתו. לרוב וחיבה באהבה הכל מקבל כי אני׳, אהבה שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו אס וכו׳ אתכס ׳השבעתי נאמר ולכך עצמו, על הדין

ה ואני תפל

כני  הרבים ברחמיף וז
 ספירת מצות לקים
 ובטהרה, בקדשה העמר
 ובשמחה טוב ובלב

 פרטיה כל עם גדולה,
 וכונותיה ודקדוקיה

 התלויים מצוות ותרי״ג
 נזכה זה ידי ועל בה.

 ולעקר ולשבר להכניע
 עמלק המן קלפת ולבטל

קו״תהעולם מן י). (לי



ם תרג מ ה

מו סיי  תפלותיהס ו
 בהלכות ועסקו וישבו
מר, מצוות  שהרי העו

 בניסן ט״ז היום אותו
 היו היום ובאותו היה,

 בזמן עומר מקריבים
ש שבית ה המקד  הי
 אליהם, המן בא קייס.

 אתס במה ושאלם,
ם. קי ס  לו, אמרו עו

 שזהו העומר, במצות
אס שכתוב  תקריב ׳ו

 וגו״. לה׳ בכורים מנתת
 אמרנו, אתר במקום

 הס קמיצה הלכות שאת
 דבר ואיזה לו, הראו
 קומצים היו שהס אתד

ר. מן מ עו  ושאלם ה
 מהו, העומר וזה המן,

 כסף. של או זהב של
 זהב של לא לו, אמרו

 לא ואף כסף, של ולא
ס, של טי  של אלא תי

 שאלם, שוב שעורים.
 שיעורו, הוא בכמה

גדולים שקלים בעשרה
 ׳קנמרוך הנקרא סה שקל (שכל

 סלעים). מאה של בשווי הוא
 למצוות די לו, אמרו

 מניס בעשרה העומר
 של בשווי הוא מנה (שכל

 עיין סלעים, וחמש עשרים
ברש״י). ע״א נ דף בכורות

 קומו המן, להם אמר
 שהרי וצערכס, מעפרכס

ס העשרה נצתו  מני
 אלפי לעשרת שלכם

שלי. הכסף שקלי

המן, להס אמר
 מכס עשרה שנצתו קומו,

 השקלים אלפי לעשרת
 וגס ששקלתי, הגדולים

בניי. לעשרת

קסה נלכע נחל מוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ן י ן  פניו משרע״ה וחילה להשמידם, השי״ת ורצה המרגלים נחטא ישראל שחטאו לאחר נאמר זה פם׳ נעין. ונראה שנגלה שנחורה, הנגלה נחי׳ זה בעין. ן

ה העם ינאצני אנה עד מישה אל ה' ויאמר יא-יד): (יד, ננמדנר כדכחינ לישראל, שימחל יח׳  האפוח נל3 ני !אמינו לא אנה ועד מ
י אכנו נקרנו: עשיסי אישר דנ  את נכסף העלית כי מצרים ו^רנעו ה׳ אל משה ויאמר ממנו: ועצום גדול לגוי אפף ואעשה ואולשנו נ
קרנ ה׳ אמה כי שמעו האלז יוישנ אל ואמרו מקרנו: הזה העם עלהם עמד ועננף ה׳ אמה נראה נעין עין אשי הזה העם נ

יומם לפניהם הלף אמה עגן ונעמד
שעורים. יח. (נמדנרבעין עין בחינת שהוא

 כמ״ש(דנרים הקויש, ברוח אםתר בחינת זה
רוח. לשון שהוא רשא, עלי בשעירים לש

 עוםק מצאו למררבי, המן בשבא זה ובשביל
 שעורים עומר להם אמר שעורים, בעומר
כמבואר בניו, ואת אותו ונצח אתי רירכו,

ירי על כי טז.). מגילה וכגמ׳ י פ׳ (אסתר במדרש
וריקורין, כף המחאת בחינת שהם ותלין, ירין בחינת שהוא שעורים, עומר

 (שם): ופירש״י לילה: אש ונעמוד

 על כמו הזאס. האיז יישב אל ואמרו
 יאמרו ומה הזאמ, הארץ יושנ

 הענין, נסוף שאמור מה עליהם,
 כי ששמעו נשניל ה״, יכולמ ׳מנלמי

ם, שוכן ה׳ אפה קרנ  נעין ועין נ
 נדרך והכל להם, נראה ה׳ אפה

ה,  שניפקה נך הכירו ולא פינ
היינו ׳עמר', הנה. עד מהם אהנפך

ם י ר ו ע ת זח ש חינ ר ב ת ס  א
 וכחנ חקודש. ברוח

 (יט): דשנחא יקרא נספר מטשערין הרנ

ם ידוע  גידול שעיקר למנעיי
ת ידי על הוא השעורים מפו  ה
 ואפשר עליהם, וסוערין שמנשבין

 המנשנ הצדיק רוח על גס נזה ומרמז
ונו׳. פרקין נשיח

 הנגלה נחינח על מרמז ׳עין׳ מור', ׳עין

 נעין. עין ונגלה ונראה נאנן וחרוח שחקוק נגלה נחי׳ הוא שאף וחרות, חירוח נחי׳ ודרור דרור׳, ׳מר עה"פ חז״ל כדרשח למרדכי מרמז ו׳מור׳ נעין׳), (׳עין

ם י ר י ע ש  אמרתי ככול פזל לקחי כמקר !ערף פי: אמרי הארץ ופאמע ואדנרה האמיס האזינו א-ג): נדנריס(לנ, כדכמינ דשא. עלי כ
 העדות היא זו לקשי. גממי יערוף ופירש״י(שם): לאלקינו: גדל הנו אקרא ה׳ אס כי עאנ: עלי וכרניניס דאא עלי כאננירם

 את מחזיקין הללו הרוחות מה מימרא׳, ׳כרוחי כתרגומו שערה, רוח לשון נשעיייס. לישראל. שנתתי פורה נפגיכס, אומר שאני שפעידו
א וכדאיחא לומדיהן. את מגדלין פורה דנרי אף אופס, ומגדלין העשנים  לקחי', כממר דכפינ'יערוף מאי יהודה, רנ אמר ע״א): נחרא(כה נננ

 ׳כשעירים מכיס'. זהנ ׳מלים אומר הוא וכן הזהנ, אס אמזלח צפונית רות זו אמרמי', כטל 'מיזל עולם. של מערפו שנאה מערניס רות זו
 עשנים. ומגדלת רנינים מעלה שהיא דרומית רות זו עשנ', עלי ׳וכרנינים כאעיר. העולם נל את שמסערת מזרפית רות זו דשא', עלי

 פורה. נלא לעולם אפשר אי כך הם, נלא אפשר שאי כשם רוחות, לארנע הפורה את דימה רניגו משה לקסי. כמנוי יערוף ופירש״י(שם):
ר מ ו  אצל לו הלך השוש; ואת הלנוש את המן ׳ויקח השום׳, ואת הלנוש את קח ׳מהר ד): נאשח״ר(י, חז״ל כדדרשו דידכו. שעורים ע

 והינדלו רוצו נניי, לתלמידיו, להם אמר לפניו, ותלמידיו יושנ והיה מאד, עד נתיירא נא, שהוא למרדכי שהגידו כיוון מרדכי.
 ממוך ונפטר נמפלה, נעמוד כן אס להם, אמר עמך. נמות תמות אס אמרו, להרגני. נא הרשע המן שהרי נגפלמי, מנוו שלא מכאן,

 נזמן עומר מקרינין היו היום ונאופו היה, נניסן ט״ז היום אופו שהרי העומר, מצות נהלנומ ועסקין יפנון צלומהון, ופסלון” התפלה.
פינ הוא הדא העומר, נמצומ לו, אמרו עסקין. אפון נמה לון, אמר לגניהון, המן אפא קייס. המקדש שנית קראדנ םנ) (וי א ו  מקרינ '
 דדהנ מהו, עומרא והדין לון, אמר העומר. מן קומצין שהיו אפד ודנר ליה, אפוו קמיצה הלכות אמרינן, פמן וגו". לה' ננוריס מנפת

 אמרין קנטרין. נעשרה הוה, דידיה מימיה הוא נכמה לון, אמר דשעורין. אלא דפיטין, ולא דכשף, ולא דדהנ לא ליה, אמרי דכסף. או
טז ועי״ע דילי. דכשף קגמרין אלפי לעשרה מנכון עשרה דנצפון קומו, לון, אמר מנין. נעשרה שגיין ליה, לה( מגי  רניז״ל לשון וגני ע״א). נ

נגוי. ולעשרת קיגמרין, אלפי לעשרה מנכון עשרפא דנצפון קומון, להון, אמר” מרמג): רמז נילקו״ש(ויקרא מצינו נניו׳, ואח אומו ונצח ׳אמי

חכנוח נוילואי
א. עלי כשעירים ש  ומצינו ׳רוח/ מלשון ׳שעירים׳ שהמילה מבאר רבינו ד

 נוספים אופנים במספר בזה שדרשו תתקמב) רמז (דברים בילקו״ש
 ׳כשעירים וז״ל: התורה, לימוד לענין מיוחסים וכולם ועוד) גשס אגלי לשון שדיס, (לשון
 ומגדלין אותן ומעלין העשבים על יורדין הללו שעירים מה דשא/ עלי

 הללו שעירים מה דשא/ על ׳כשעירים (...) וכו׳. תורה דברי כך אותן,
 מפשפש הווי כך יתליעו, שלא כדי בהן ומפשפשין עשבים על יורדים
 בוא לרבי, תנינא בר יעקב רבי ליה אמר כך תשכתם. שלא תורה בדברי

 מה דשא/ עלי ׳כשעירים (...) תלודה. יעלו שלא כדי בהלכות ונפשפש
 על מכפרין תורה דברי כך ומכפרים, תטאות על באים הללו שעירים
 משה להם אמר אומרים, תכמים לקתי/ כמטר ׳יערוף אתר, דבר עבירות.
 עמלתי עמל וכמה התורה, על נצטערתי צער כמה יודעין אתם לישראל,

 ה׳ עם שם ׳ויהי לד) (שמות שנאמר כעניין בה, יגעתי יגיעה וכמה בה,
 לבין ונכנסתי התיות, לבין ונכנסתי המלאכים, לבין ונכנסתי יום/ ארבעים

 ו) (ישעיהו שנאמר כולו, העולם את לשרוף יכול מהן שאתד השרפים,
 כשם עליה. נתתי דמי עליה, נפשי נתתי לו/ ממעל עומדים ׳שרפים
 למדין שאמם כדרך או בצער. אומה למדין תהיו כך בצער, אומה שלמדתי

 כטל ׳תיזל לומר מלמוד בצער, אותם מלמדים תהיו כך בצער אומה
 ׳כשעירים בסלע. וארבעה משלושה בזול כאילו אותו רואין תהיו אמרתי/

 כשעיר, עליו נופלת בממילה ממילה, מורה ללמוד שהולך כאדם דשא/ עלי
שם׳. ירקדו ׳ושעירים יג) (שס שנאמר שד, אלא שעיר ואין

ר מ ו ם ע רי  זה דבר פי׳ קפג): (עת׳ חדש באור המהר״ל וכתב דידכו. שעו
 כמו וזה ועמוק, מופלג דבר הוא פורים, נס נעשה העומר מצוות שע״י

ונפלאות ניסים היו שלא בזמן היה הזה והנס הזה הדבר כי שביארנו,

 ניסים היו ראשון בית בזמן כי כמנהגו, נהוג היה עולם אלא בעולם,
 בימי להם עמדה העומר שמצות כן גם אמר ולפיכך בעולם, ונפלאות

 אל גדעון שאמר כמו להם, נעשה ניסים היה לא כן גם בזמנו כי גדעון,
 אשר נפלאותיו כל ואיה זאת, כל מצאתנו ולמה עימנו ה׳ ׳ויש המלאך
 בימים ניסים היו לא כי מזה שתראה ו), (שופטים וגו״ אבותינו לנו סיפרו
 הקב״ה, אל מביאין העומר כי העומר. מצות להם עמדה ולפיכך ההם,
 מנהיג יתברך הוא אבל מעצמו, הטבע ואין הטבע, מנהג שהוא בשביל
 לוקת אדם שבעולם, בנוהג רבי, אמר כח), (ויק״ר במדרש אמרו וכך הטבע.
 שיבשלה, עד מצער הוא צער כמה יגיעות כמה השוק, מן בשר של ליטרא

 צמתים ומגדל עננים ומעלה משיב והקב״ה מיטותיהם, על ישנים והבריות
 דכתיב הוא הדא העומר, שכר רק לו נותנין ואין הפירות, את ומדשן

 בנוהג פנתס, רבי אמר הכהן׳. אל קצירכם ראשית עומר את ׳והבאתם
 שלא עד יגע יגיעות כמה גשמים, בימות כסותו מכבס אדם שבעולם,

 את ומנגב רות מעט מוציא והקב״ה מיטותיהן, על ישנים והבריות נגבה,
 הטבע, מנהיג יתברך שהוא בשביל העומר מצות כי תראה הנה הארץ.
 דווקא, הקעורין מן הוא העומר הבאת ולפיכך צמתים, ומגדל הרות משיב

 ולא שעורין דוקא בזה שייך ולפיכך ידוע, כאשר תומרי הוא הטבע כי
 מפני יכול, היה לא ישראל, את לעקור המן רצה וכאשר אתר. עניין
היג שהוא לאלוק השי״ת מקבלין שאנו העומר, מביאין שאנו  את מנ

 את אליו מביאין אנו ולפיכך הטבע, אדון הוא כי הטבעי, העולם
היג הקב״ה שיהיה ראוי זה מצד העומר,  ישראל ימכור שלא עולמו מנ

נגלה נס כאן אין כי אף עולם, של מנהגו קייס נשאר ויהיה להריגה,

ערכים
וכינויים

הקודש רוח
 שפע הוא הקודש רוח

כא). (ליקו״מאלוקי

הקודש רוח הוא חיים רוח
עח). (ליקו״מ

 של ומנהיג מנהיג כל
 רוח בחי׳ לו יש ישראל
 הרוח וזה (...) אחרת.
 הוא להמנהיג שיש אחרת

 נבואה. רוח רוה״ק, בחי׳
 נמצא אין שעכשיו אע״פ

 ממש, רוה״ק נבואה, רוח
 בחי׳ לו יש בוודאי אעפ״ב

 מן הנמשך אחרת, רוח
 נמצא שאין מה הקדושה,

 כן גם שזהו ההמון, בשאר
 שאינו אע״פ רוה״ק. בחי׳

 עתידות, לידע ממש רוה״ק
 רוה״ק, בבתי׳ הוא אעפ״כ

ח). ח, ח״ב (ליקו״מנבואה רוח

 נבואה רוח לקבל אפשר אי*
 כי הקדושה, דרך מלמעלה

 בחי׳ ומברר כשמתקן אם
 (ליקו״ה ורע טוב הדעת עז

ז). ד, חדש

 הלכה אליהו, שנגנז מיום
 מן הקודש רוח ונםתלקה
 היתה לא ושוב הנביאים,

 בישראל מרובה הקודש רוח
טז). ב, ב מלכים (רש״י

 נבואה בין שיש חחפרש
 שהנביא הוא, הקודש לרוח
 כל הנבואה, בו שתבוא בעת

 בטילות, וכוחותיו הרגשותיו
 דרכי מכל משולל והוא

 מן ומופשט הזה, העולם
 השכל עם ומתבודד החומר,

 וזו בהקיז, זה והנה לבדו,
 נביאים. שמונה מעלת היא

 שלא היא הקודש ורוח
 מהרגשותיו, אחד תתבטל

 אדם, כל כדרך מדבר והוא
 עליוני, רוח אותו יעורר אבל

 לשונו, על הדברים ויופיע
 אלקי, בםיוע עתידות וידבר

 הכתובים. מעלת היא וזו
 שציווה התורה מעלת אבל
 זה, מכל למעלה משה, לנו
 למעלה משה של נבואתו כי

 (רבינו כולן הנביאים מכל

ח). ח, ויקרא בחיי

 הוא, הקודש רוח עניין
 לב בעצמו האדם שימצא

 דברים בפיו ויזדמנו רחב,
 העתידות, ויגיד נפלאים,

 כלל, הרגשותיו יתבטלו ולא
 מפיו, הדברים יוציא אבל
 רוח בפיו שישים מה כפי

 יודע אינו והוא הקודש,
 (רבינו הדברים לו באו מאין

ח). לג, דברים בחיי

 החכמה, היא הקודש רוח
 הקודש, מן נמשך רוח שהיא
 רוח (...)העליון. המקור שהוא

 למעלה החכמה היא הקודש
 ה׳ בשם שיםודה הנבואה, מן

ח). לג, דברים בחיי (רבינו

 היא האחוריים מדריגת
 שכינת שנקראת הבחינה

 המדריגה היא אשר ית׳, עוזו
 (עז הקודש רוח הנקראת

תשא). כי פ׳ טוב הדעת לא הזאת במגילה ולפיכך הניסיס. ושאר סוף ים בקריעת שהיה כמו
מםפירת נמשך הקודש רוח

ספרמשיחנו ביאת עד הזה, בזמן אפילו דור כל בחםדו ונוהג לעולם, נפםק אינו הקודש רוח בראשית). על (הרמח״להקודש רוח נמשך שמשם דעת,  עליו יושפע אא״כ איש, יינבא לא כי בעבור הקודש, רוח נקראת חנבואח פתיחה). ח״א, הברית (
החכמה). נתיבות (קה״י,הקודש רוח נקרא החכמה, מאור כשמאירה חמלכות, א). שמים מוסדות ח״א, הברית (ספרהקדוש מהאל הרוח עליו ותנח וקדוש, ממרום רוח

ט). י, ליקו׳׳ט (קיצורהקודש רוח ולבחינת ונסתר בנגלה התורה ולהשגת גדולה ולשמחה לאמונה וזובין הדינים, ונמתקין ימים ואריכות לחיים וזוכין תיקונה, על החכמה הגאווה, ביטול עייי # שיה ותו עצה



ערכים
וכינויים

אלילים עבודת
 אלילים עבודת נקראים

 כי ׳אלהים/ בשם שלהם
 הנקרא מלכות מבתי׳ יונקים

ד). (ליקו״מ׳אלקים׳

 עושה הוא גיאות, עייי
 הוא אלילים, עבודת לעצמו
 באלקותו לו די שאין מראה

יא). (ליקו״מ

 הם שבעולם הכפירות כל
 בחינת זרה, עבודה בחינת
 משא (ליקו״ה אחרים אלקים

ה). ד, ומתן

 ׳אלהים שמם נקרא למה
 את שעושים אחרים',
 למה ד״א אחרים. עובדיהם

 אחרים', 'אלהים שמם נקרא
 לעובדיהם הם שאחרים

ז). עקב (ספרי

 נפרט אילו אומר, יצחק רבי
 אלילים עבודת של שמן

 עורות כל להן יםפיקו לא
 אומר, אליעזר רבי שבעולם.

 'אלהים שמן נקרא למה
 להן שמחדשין אחרים',
 היה שאם הרבה, אלוהות

 עושהו לו, וצריך זהב של
 וצריך כםף של כםף, של
 של נחושת, של עושהו לו,

 של ברזל, של עושהו נחושת
 של בדיל, של עושהו ברזל
 של עופרת, של עושהו בדיל

 (ילקו״שעז של עושהו עופרת

תתסו). רמז דברים

 ע״ז אחר לפנות לא
 ולא בדיבור, או במחשבה

 כדי לבד, בראייה אפילו
 לעבוד כך מתוך יבוא שלא

 אל תפנו 'אל שנאמר אותה,
 בםפרא ואמרו האלילים'.

 אתה פונה 'אם א) (קדושים
 עושה אתה אחריהם,

 אל כלומר אלוהות', אותן
 כלומר בענייניה, תתעםק
 של השגעונות אחרי להרהר

 פלוני שמזל בה, המאמינים
 פעולה יעשה פלוני כוכב או
דיג). החינוך, (ספרכן

 להבלי עצמו מפנה אם
 לעבוד מזה יבוא עולם,

 עה״ת (ש״ך אלילים עבודת

ד). יט, ויקרא

 עבודת שעובד כיוון
 מן השכינה נםתלקה אלילים,

 יבואו ובהםתלקותה הארז,
תיבארז הטומאה רוחות שפ ) 

ג). כ, ויקרא חכמים

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קסו

ח שים של כ מר ספירת של יום המ ח שהוא העו כ  מרדכי של ה
 סימן נפנו הפוסקים יא); ג, ר״ח (או״ח נליקו״ה וכפג ואסתר.

 ערוך נשולפן כמ״ש נעומר ל״ג פל פורים שפל שגיוס פל״ג,
 כפינה הס העומר וספירפ פורים כי א). מכפ, פי׳ או״פ (מוש״ע
 שגיוס הפורה והשגפ אפפ,

 ע״י הוא שכועופ שהוא הפמישיס
 מפלפ ע״י דהיינו פורים, כפינפ

 הוא כעומר ול״ג כנ״ל, עמלק המן
 ימי של הפורה השנפ יום נ״נ

 רנא הילולא יוס הוא כי הספירה,
 אז שהשיג יופאי כר שמעון דרכי

 כיוס פל הוא כן ועל שהשיג, מה
 כנ״ל. פורים כפינפ ע״י הוא הספירה השגפ כי פורים, שפל
מפורפך', נפלאופ ואכיטה עיני ׳גל כפינפ כעומר, ל״ג וזה

 בחינת שהוא אלילים, תעבורת נתבטל
 צוה זה ובשביל בנ״ל. גאות בחינת המן,
 בי אמה, חמשים גבוה עץ לעשות המן
 ספירת של יום חמשים של בת לבטל רצה

ואסתר: מררבי של הבת שהוא העומר,

ץ שים גכוה ע ה, כדנפיג אמה. המ אפפר(  כיוס המן גיצא מ-יד); נ
 המלך כשער מרדכי אפ המן וכראופ לג ומוג שמיז ההוא

 המן ויפאפק פרוה: רורדכי על הרון וימלא מרננו זע ולא קס ולא
 וסאמר (...) אשמו: זרש ואפ אהכיו אפ דכא וישלפ כיפו אל וןכוא

 ען !עשו• אהכיו וכל אנזפו זרש לו
 אמר וככקר אמה המשים גכה

 וכא עליו מרדכי אה ו!פלו למלך
 וייטג שמה המישפה אל המלך ננס

 העך דעש המן לפני הדכר
העומר. ספירת של יום חמשים

טו-טז): (נג, מיקרא נדכפיג

 מיום ה'שכפ ממהרה לכס וספרפס
 ממחרת עד פהיינה; פמימה שגפוה שכע הפנופה עמר אה הכיאכס
לה׳: הדישה מנפה והקרכפם יום המישים פספרו הישכיננה הישגה

 כי ר״ל, (י); הנחל כמי מונא וכן כנ״ל. אז שמשיגין השגה כפינה
 העומר, ספירה מצוה לקיים יכולין וריקודין כף כהמפאה פורים שמפה ע״י וכן הנ״ל, לכל לזכוה יכולין העומר ספירה מצוה ע״י

 קדושה של הארה מפפיל נעומר ל״ג שפל שגיוס פל״ג, סימן הקדמונים נפנו כן ועל וננספר. כנגלה הפורה לקכלה זוכין ועי״ז
 לקנלה הכנה היא העומר ספירה של המצוה כל וכן אפה. כפינה הוא הכל כי כן, גס פורים זה כיוס פל כן ועל כידוע, הפורה

הפורה. לקנלה זוכין ונספר נגלה כפינה שהוא שעורים עומר ע״י כי הפורה,

הנחל ילקוט
ם שלכח שי מ ת של יום ה ר ר ספי מ עו א ה הו ח ש כ  מרדכי של ה

בעומר, לל״ג לכסוף החלו בפורים שכבר (פקע״ו) שמואל בימי ומסופר ואסתר.
 לכסוף התחלנו וגס ז״ל, ומרבינו הצדיק ומרדכי מפורים ודיברנו ח״ל:

 אמן, זי״ע רשב״י לציון בעומר ל״ג על מירון לנסיעת ולהתגעגע ולהשתוקק
 במותינו מונח היה כבר ואילך ומפוריס בעומר, ל״ג פורים ר״ת פ׳ל׳ג כי

 נכספים היינו וכבר שמה, זוכים שהיינו הגדול והחיות בעומר הל״ג היטב
מזה. מלאים היו ואיברינו חושינו וכל לזה, ונפשינו לבנו בכל ומשתוקקים

חכמה מיליואי
הטבעית הזאת בהנהגה נראה לא כי נמחק, שאינו קדוש שס תמצא

 כי בוודאי זה וכל נזכר, בלבד ברמז רק ניסיס, שמחדש הגדול שמו
ה׳ מעשה הטבע כי חושב האדם כי אף הטבע, את מנהיג יתברך הוא
 כל היה הזאת הגאולה נס כך ומפני הקב״ה, שליח הוא והטבע הוא

היג יתברך שהוא מצד בטבע, גאלם. ועי״ז הטבע, מנ
ל י ב ש ב ה ו ה ז מן צו ת ה שו ע ץ ל ה ע ם גבו שי מ ה. ה מ  בבאר ומובא א

 מן ׳המן קלע) (חולין באומרם חז״ל רמזו וזה נח): (פ׳ חייס מיס
 מפלת היה זה הנה כי וגו״׳. העץ ׳המן ג) (בראשיח שנאמר מנין, התורה

 ונקי זך שהיה דכיא, מרי היה מרדכי כי אמה. חמישים גבוה עץ עשה שלכן החמישים, שער עד הצדיק מרדכי אחר לעלות שרצה הרשע, המן
 בינה, שערי חמישים בחינת הגדול היובל עד ועלה אופן, בשום היצה״ר לגבולי עלה ולא הגופניות, וחמדות תאוות מכל והופשט פסולת, מכל
 מגוונא מתהפך ולא הטובים, החיים מקור שס אשר החיים עץ בבחינת הוא כי הרע, בחינת ומכל המוות וממלאך הרע מיצר חירות שס אשר

 אחריו, לילך רצה הזו, הגדולה בבחינה הוא שמרדכי המן וכשראה הוא. טוב כולו אס כי ורע, טוב הדעת עץ כמו לטב ומביש לביש מטב לגוונא
 משלה׳, בכל ׳ומלכותו קג) (חהליס הכתוב בסוד בו, שהיה הקדושה חיות ניצוץ מעט כי בראשו. גמולו לו והושב שס. גס נגיעה לו שיהיה וסבר
 המדורה לפני יועמד אשר קטן נר כמו ההוא, באור ונדבק נאחז זה המחיים, ה׳ חיות מאור מעט שס להימצא מוכרח הקליפות מיני בכל שאף

 לבלתי ציוויתיך ׳אשר החיים עץ הוא העץ׳, ׳המן הכתוב עליו נאמר כן ועל העץ, על נתלה והוא הגדול. לאור יבוטל כי תכבה, תיכף הגדולה
 ה׳. אויביך כל יאבדו כן משס, תיפול נפול יד׳, בו תיגע ׳לא יע) (שמוח שם שנאמר והיובל החירות למקום לעלות שרצית אכלת׳, ממנו אכל

ם גבוה שי מ מה. ה מצאה, ולא אמה חמישים של קורה ומבקש חוזר המן והיה אמה׳, חמישים גבוה עץ ׳יעשו חחרנו): רמז צילקי׳ש(אסחר ואיחא א
 אמה, חמישים נסר של ארכו שהיה נח של מתיבותא אחד נסר ונטל בקרדוניא, הגמון פרשנדתא בנו שהיה לפי ביתו, בתוך שהיתה קורה אלא

 ראה מה דצריו, צהמשך המדרש ושואל לנפלאותיו׳. עשה ׳זכר קיא) (חהליס כתיב שכן לעולם, מבול שבא העולם דורות שיידעו בעולם, זיכרון הקב״ה שעשה
 מחרב ומשה המלאך, מן יעקב העקידה, מן יצחק הציל האש, מן אברהם הציל להצילם, יכול הקב״ה דבר שמכל השתא הרי אמר, אלא לצולבו, אמר

ה לבטל רצה כי להציל. יכול אינו הצלוב ומן דבר, מכל וכן היס מן ישראל פרעה, ם של כ שי מ רת של יום ה  חדש צאור המהר״ל וכתצ העומר. ספי
 גוברים שהיו ישראל מעלת גורס היה זה ודבר העצרת, עד יוס חמישים מונין העומר הבאת מיום כי עמוקים, דברים להבין לך יש ועוד קפה): (עמ׳
 ניתנה שממנה נ׳, עד מתעלים הס הקב״ה, לפני העומר מביאין ישראל וכאשר נ׳, של המדרגה עד להגיע רוצה והיה זרה, עבודה עצמו שעשה המן על

 מתן יוס הוא החמישים עד בעומר אחד יוס מן הספירה מונין ולכך פכ״ה), ישראל (תפארת הרבה במקומות זה שבארנו כמו החמישים, משער התורה
ס ישראל שדביקות ע״י עמלק, זרע על גוברין היו ומשם תורה,  חמישים לספור מתחילין וממנו העומר, הבאת שהוא ההתחלה בכוח כי התורה. ע״י ל̂י

 תבין אז אלו, דברים תבין וכאשר המן. כח על גוברים שמשם תורה, מתן של חמישים יוס הוא עומר של ראשון יוס בכח ולכך הסוף, הוא זה בכח יוס,
דברים. וכמה כמה ועוד אישה, ע״י בפרט זאת הגאולה שהיתה מה הזאת, במגילה שנאמרו הרבה דברים

 שאיש בעולם דבר כל
 אין אם עושה, הישראלי

הבורא, בהתקשרות עבודתו
 מאחוריים שיונקים אחרים', נקרא'אלהים שהקליפה נודע אחרי). פ׳ המאיר (אוראל מדביקות ומפרידו המםיתו היצה״ר, עצת אחרא מםטרא נמשך והכל יתברך, מאיתו וזרה פםולה שעבודתו זרה, עבודה נקרא זה פנייה, איזה ח״ו לו בהיות ובפרט

 ארבעים העומר ספירת של יום המשים יט). קו, תחלים (מלבי״םהטבע מכוחות רצון להפיק תחבולות ביקשו ועפ״ז הטבע, וכוחות המערכת אל ההנהגה מסר שה' שחשבו היה, אלילים עבודת עניין מדי). (קה״י,דקליפה
 הםפירה ימי נקראים ד). ב, צדקה (ליקו״הכל מעין נעלם שהוא עילאה, חכמה בחי' הוא כי כל, מעין נעלם הוא החמישים ושער בינה, שערי חמישים יש כי עילאה, מחכמה הנמשכים תתאה החכמה של צמצומים בחי' הם הםפירה ימי ותשעה

 נצטוינו ).1 ה, שומרים וד׳ פקדון (ליקו״ה שבועות בחי' עיקר שזה הכולל, משכל הארה לקבל בשבועות שנזכה עד התורה, את להשלים בתורה, םפר בחי' נתרבה כן הםפירה, מימי יום בכל שממשיכין והשכל המוח כפי כי םפר, לשון
 חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה המניין כי לחירות, שיצא אליו הנכםף העת יבוא מתי תמיד וימנה צל, ישאף כעבד לליבנו הנכםף הנכבד היום אל הגדול החפז בנפשנו להראות התורה, נתינת יום עד פםח של טוב יום ממחרת למנות
רההוא הזמן אל להגיע פ ס שערהשבועות בחג להיטהר ונגמרת מטומאתה, נטהרת ואז נקיים, ימי שבעת עניין הוא העומר םפירת ימי שו). החינוך, ( לא עדיין כי בדין, נתונים שישראל דין, ימי הם הםפירה ימי ג). הפסח דרושי הכוונות (

תזריע). פ׳ ישראל (ישמחהקדושים מידות הז' לתקן הם הםפירה ימי ג). א, פסחים (של״הלגמרי נטהרו

ה ואני תפל

ו נ ו ב  עולם של ר
 כ־לא, ךעלמא מריה
 מצמיח הנפלאות אדון

 יודע אתה ישועות,
 הנסים שכל האמת,

אות  שעשית והנפל
 מצרים ביציאת עמנו

 בימי עמלק ובמלחמת
 מךדכי ובימי משה

 הנסים וכל ואסתר,
ת או ל פ  שעשית ונ

 ובכל חנכה בימי עמנו
 הנם עקר ודור, דור

 ישועת הוא והישועה
 הקנאה עקר כי הנפש.

 צרינו כל של והשנאה,
 בגשמיות ורוךפינו
 על רק הוא ורוחניות,

 בף מאמינים אנו אשר
 ומשתוקקים אלהינו, יי

 הקדושים בדרכיף לילף
ם קי ל ף ו תי ו צו  מ

ת, או ך ת הנו לגלו  ו
 אמונת אמתה ולפרסם

 והשגחתף אלהותף
לם, וממשלתף  בעו

 לא זה בשביל רק אשר
 עלינו עמד בלבד אחד

תנ\  שבכל אלא לכלו
 עלינו עומדים ודור דור

 ברוף והקדוש לכלותינו,
 ועל מיךם. מצילנו הוא

 והישועה הנם עקר כן
 מה הוא הצרות מכל

 קנאתף מקנא שאתה
 נסים עושה ואתה

 לקים כדי ונפלאות,
 לבל והמצות התוךה
 חם העולם מן יתבטלו
 השץאים כךצון ושלום

 שמם, ימח והכופרים
 מספזךא הם שכלם
 ימ״ש ועמלק ךר!מן

לז). ח״ב, (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 בר בר רבה אמר
 אותו לי אמר חנה,

 בא הישמעלי, השוחר
 המקום את לך אראה

 קורח לשם שנבלעו
 איתו הלכתי ועדתו.

 וראיתי המקום, לאותו
 באדמה חריצים שני שם

 עשן, מהם עולה שהיה
 הישמעלי השוחר ולקח
 במים, וקראה צמר גיזת

ח הני תה ו  בראש או
ם שלו הרומח הכני  ו

 אחד לתוך לשם אותו
 הוא וכאשר החריצים,

 צמר הגיזת אזי הוציאו
 האש מרוב חרוכה היתה

 ואמר שם. שהיה והחום
 הקשב, שוחר, אותו לי

 ושמעתי שומע. הנך מה
ת שהיו רת עד  קו

 ותורתו משה אומרים,
 ה׳בלועי (היינו והס אמת,

 לי אמר שקרנים. דקורח׳)
 שלושים כל שוחר, אותו
ם ר יו ם מחזי ת  או

ס הנ  כבשר לכאן הגי
 שמהפכים (שהדרך בקדירה

 שיתבשל, כדי בקדירה הבשר את

 מחזירים היו יום שלושים כל כך
דקורח׳). ׳בלועי אומם אח לשם

 משה כך, הס ואומרים
רתו תו ת, ו הס אמ ו

שקרנים. (אנחנו)

קסז נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
 רבב׳׳ח בדברי כה עד דבריו כלליות את מלביש רבינו דקרח. בלועי

 הענין להננפ וכרקע דקרח. כלועי י5ג ע״א) (עד "ג5 גמקכה

 (טז, ננמדנר כדכמיג ועדתו, קורת של עונשו גכי הפסוקים את הכאנו

 האנשים אהלי מעל נא שורו לאמי העדה אל וידכר כו-לג):
 אשי בכל ןעו1ר ואל האלה הךשעיס

 גיעלו חטאמס: בכל חשפו פן להם
 ואבירם דמן קרח משפן מעל

 נצביס ןצאו ואבירם ודמן משביב
 ובניהם ונשיהם אהליהם פחח

 כי חדעון בזאת מישה ויאמר ועפם:
 המעשים כל אם לעשום שלחני ה׳

 כל כמות אס מלבי: לא כי האלה
האדם כל ופהדח אלה ימחון האדם T T T : י V : ־ ••י T T T T

 ואס שלחני: ה' לא עליהם ןפקד
 אח האדמה ופצחה ה׳ ערא בריאה

 להם אשר כל ואת אמס ובלעה פיה
 נאצו כי וידעמס שאלה חיים וןרדו

 ככלתו ויהי ה׳: אח האלה האנשים
 ומבקע האלה הדברים פל אח לדבר

 ותפפח מחמיהס: אישר האדמה
 ואח איחס ותבלע פיה אח הארץ

 לקרח אישר האדם כל ואח בפיהם
 אשר וכל הס וירדו הרכוש: פל ואח
 עליהם ומכם שאלה חיים להם

 ונכמדכר הקהל: ממוך ויאבדו הארץ
 נמואל אליאב ובני כתיג: ט-יא) (כו,

 ואבירם דחן הוא ואבירס ודמן
 מ'שה על הצו אקר העדה קריאי

 על בהצחס קרח בעדת אהרן ועל
 ומבלע פיה אמ הארץ ומפמח ה׳:

גאכל העדה במוח קרח ואח אימס

 ייאמר וז״פ ט
 לי אמר רבב״ח,

 תא טייעא, זזזזוא
 בלועי לד ואחורי
 וחזאי אזלי, דקרח.

 דהוי •י ביזעי תרי
 מינייהו נפיק

 גבבא שקל קטרא,
ומשייה דעמרא
ואנחיה במיא,

 אפיק וכי התט, ועיילי דרומחיח ברישיח
 אצית, לי, אמר איחרובי. איחרו חוי
 אמריז, דחוי ושמעית שמעית. מה

 אמר בדאין. והן אמת, ותורתו משח
 גיחנם לחו מהדרא יומא שלשים בל לי,

 משה הכי, ואמרי בקלחת, בבשר להבא
בדאין: והן אמת, ותורתו

(נמדנר במדרש כדאיתא דקרה, בלועי
היה, מין קרח תלק) פ׳ סנהדרין ירושלמי ית פ׳

מינות. אלילים העבודה בחינת היינו

א דקרה בלועי ת אי ד ש כ  גכיאה״ל וכתג היה. מין קרה במדר

 הן הן כי הפשוט, לפירוש גס בזה שכיוון לבאר יש (י):
 כולם העדה ׳כל ואמרו השלום, עליו רבינו משה כנגד גאוה הבעלי

 ואע״פ ד׳]. באות המוב״פ מושל׳ ׳צדיק בשם [ונקראים קדושים׳
 וכמבואר אמם, הרבה בזה שנמצא

 נמצא שבאמח וכו׳, הנ״ל בביאורי
 מושל ׳צדיק בחי׳ מישראל אחד בכל

 רגליו יעמדו לא אם ואפילו וכו",
ו׳ באוח המוב״פ האמונה במישור

 רק גאמר, לא זה כל אבל שם, עיין
 מטו לא עדיין פנים כל על אס

 ושלום חס לגמרי רגליו ומעדו
 ושלום חס להתהפך הגאוה, במלחמת

 מהצדיק לגמרי עצמו אח לחולק
 על העולה משה בחינח האמיחי

 וגאוותו עגוומו באחדות אשר כולם,
 וגדולת גיאות יותר גמגלה דקדושה,

 האמצעי אח ומבטל בעצמו, השי׳׳ח
המוב׳׳פ. פעור שבביח זרה והעבודה

ח ר  (יו״ד גליקו״ה וכתנ היה. מין ק
 קרח כי מט): ד, כלים הכשר

 שבאו עד כך כל נפלו ועדתו
 ׳קרח רז״ל שאמרו כמו לכפירוח,

 אפין שכל שאמרו עד היה׳, מין
 העדה כל ׳כי שנאמר כמו שוין,
 האמינו ולא וכו", קדושים כולם

 חיוחו להמשיך שיכול הצדיק בגדולת
 גבוהה ממדריגה אלקוחו והחגלוח

 כל להגביה שיכול עד פעם, בכל
וכו׳. והמגושמים הגופליס

: ם ״ ב ש  נקעים גזעי. ר
 וגו׳. האדמה ותבקע דכתיב

 א93ג שקל עשן. קטלא.
 ושראה צמר גיזת לקת דעמרא.

 הני איסרוכי. ואיסרך במים.

 אותה ששראו ואע״פ גבבי

 ושמע. הסכת אצית. במים.

 שהרי לקאמרי. ושמעית
 שלשים כל שאולה. תייס ירדו
 כקלסש. תדש. ראש כל יום.

שתתבשל. כדי אותו שמהפכין

ידע״א מוהרנ״ת: דפוס ^

מי לנס: ויהיו איש ומאתןס יס15חרנ את האש ח מת̂ו לא קרס ו ר  ולומדיה התורה יסודי ומבזה הכופר אפיקורוס זהו ׳מין׳ היה. מין ק
 גדול עשיר קרח אמר, רכ שם: כדאיתא קרת, בענין גס ודנה זה, דין תל מי גבי מבארת ע״א) (נ סנהדרין בירושלמי והגמ׳ יד), ב, אבות על (רע״ב
 תכלת, שכולן מלית ועשה עמד עשה, מה היה, אפיקורסי קרח אמר, רב הים. ובין מגדול בין לו נגלה פרעה של תיסברין היה,
 לך תעשה ׳גדילים לכתיב חייבת, לו, אמר בציצית. חייבת שתהא מה תכלת, שכולה מלית רבינו, משה ליה, אמר משה, גבי אתא
 לו, אמר וגו״. ביתך מזוזות על ׳וכתבתם לכתיב במזוזה, חייב לו, אמר במזוזה. חייב שיהא מהו ספרים, מלא שהוא בית וגו״.

 נביא, משה ולא השמים, מן תורה אין קרח, אמר שעה באותו מהור. לו, אמר בכולו. פרחה ממא. לו, אמר מהו. פגריס בהרת
 לאו ואס מומב, הרי בראשית ימי מששת פה לארץ נברא אס העולמים, כל רבון משה, אמר השעה באותה גדול. כהן אהרן ולא

 סיסברין. משה. כנגד לעמוד ליבו מלאו לכך היה. גדול עשיר קרס העדה(שס): הקרבן ופירש וגו״. ה׳ יברא בריאה ׳ואס מעכשיו, לה יברא

 נמי, אי התורה. ביסודי שכפר היה. אפיקורסי להו. גמיר והכי ישראל, שם פקחנו לו נגלה היס, ובין מגדול בין שהיה פרעה גנזי אוצר
 מלא, דווקא לאו שפריה. מלא בימ מקום. מפל לך. סעשה גדילים בציציתו. תפלת קיצא פלומר בציצית. פייבס שפהא חפמיס. תלמידי שביזה

 ׳ואס דפתיב והיינו מעכשיו. לה יברא לא ואם לרעה. פה. לאיז נכלא אס אדס. לבני דירה בית פן גס והא הרבה, ספרים בו שיש אלא
זה. בענין העוסק ג) (יח, בבמדב״ר המדרש בדברי עוד ועי׳ יברא׳, בריאה

חכמה מיליואי
י ע ו ל  להם אין קורח עדת רבנן, תנו ע״ב): בסנהדרין(קט ואיתא דקרח. ב

הזה, בעולם הארץ׳ עליהם ׳ותפס שנאמר הבא, לעולם תלק
 בתירא בן יהודה רבי עקיבא. רבי דברי הבא, לעולם הקהל׳ מתוך ׳ויאבדו
 עבדך בקש אובד כשה ׳תעיתי שנאמר המתבקשת, כאבידה הן הרי אומר,

 קורח: של חמאו גבי איתא ע״ב) קי (שס הגמ׳ ובהמשך שכתתי׳: לא מצוותיך כי
 בר שמואל רבי אמר שמע, שמועה מה פניו׳, על וייפול משה ׳וישמע
 למשה ׳ויקנאו שנאמר איש, מאשת שתשדוהו יונתן, רבי אמר נתמני

 אשמו את קינא ואשד אשד שכל מלמד יצשק, בר שמואל רב אמר במשנה׳,
 ואמר (...) למשנה׳. מחוץ לו ונטה האהל את ייקש ׳ומשה שנאמר ממשה,

 דכתיב הבלועין, מן לא השרופין. מן ולא הבלועים מן לא קורת יושנן, רבי
 ׳באכול דכתיב השרופים, מן ולא קורת. ולא לקורת׳, אשר האדם כל ׳ואת
 מן קורת תנא, במתניתא קורת. ולא איש׳, ומאתים שמישים את האש

 מן קורת׳. ואת אותם ׳ותבלע דכתיב הבלועים, מן הבלועין. ומן השרופין
 איש׳, ומאתים שמישים את ותאכל ה׳ מאת יצאה ׳ואש דכתיב השרופין,

 ופצתה ה׳ יברא בריאה ׳ואם דכתיב מאי רבא, דרש (...) בהדייהו. וקורת
ואם מוטב, גיהנם בריאה אם הקב״ה, לפני משה אמר פיה׳. את האדמה

‘הנחל יליקוב
י ע ו ל  את המאמר בקשרי לבאר והנראה מובא: הנחל(י) יד ובקוצז דקרח. ב

 רות שע״י ו׳, אות לעיל מבואר דהנה דקרש, ׳בלועי׳ הלשון
 שבלב הצדיק שכשרות היינו והרגליים, הידים הארת ׳נתגלה׳ שבלב הצדיק
;נכויו• בבתינת הרגלין היו אזי ורגלין, דידין פירקין בשית נשב לא עדיין
 מתגלה אין הידין בבשינת וגם מוות׳, יורדות ׳רגליה ובבתינת רגלי׳

 הוא וזה בהלב, ובלוע׳ ׳גנוז הוא והרגלין הידין הארת ואזי הארתם,
 את הטייעא שהכניס מה עוד יבואר זה וע״פ דקרת. ׳בלועי׳ בתינת
 אף התרון בתינת ל׳תוך׳ (׳מים׳) והרגלין דעמרא׳) (׳גבבא הידין בתינת
 שבתיבת המ״ם (בתינת הצדיק שרות כנ״ל, היינו בזעי׳), (ה׳תרי בעצמו

 אף התרון בתינת ב׳תוך׳ שמנשב היינו ורגליו, ידיו ב׳תוך׳ דנשב ׳רומת׳)
 ונמתקים ומבטלם מכניעם דייקא ובזה ורגליו, בידיו הנאתזים והדינים
 ענין הוא מה במאמר מבואר אין דלכאורה יבואר, ועוד הדינים.

 את לא אבל איתרוכי׳ ׳ואיתרך את מבאר לקמן (שהרי ׳ואפקינהו׳
להצדיק, מקורב היה שלא זמן שכל לומר, אפשר הנ״ל וע״פ ׳ואפקינהו׳).

 יכול היה ולא כנ״ל, בליבו גנוז היה ה׳רומת׳, בתינת ורותו הצדיק אזי
 הצדיק רות אזי להצדיק, עצמו את שקירב וכעת כנ״ל, ורגליו בידיו לנשב

׳ואפקינהו׳. וזהו ורגליו, דידיו פרקין בשית ומנשב ׳יוצא׳
ח ל ה. מיץ ק  דסנהדרין) י פרק ריש (ירושלמי רז״ל שאמרו כמו ברצון, כפר קרש כי קרת. מתלוקת בתינת וזה סח): ה, השחר ברכח (או״ח בליקו״ה וכחב הי

 בבתינת היו אך וכו׳, העדה קרואי היו ועדתו הארון, מנושאי היה הוא כי מאד, גדולים צדיקים שתילה היו ועדתו הוא כי היה׳. מין ׳קרת
 הוא וכן וכו׳. העליון ברצון תמיד שנכלל משה על לתלוק והסיתם היצה״ר, עליהם התגבר אם כי בזה, להם די ולא וכו׳, שלימות בהם שאין הזקנים

 הפגומים זקנים בבתינת שהם מתמת הנ״ל, מבתינה והכל נפלא. תידוש שהוא מהם הגדול הצדיק על שתולקים ותשובים זקנים שנמצאים דור, בכל
 הנתש שהמצת עד הנתש, מצת יונק ימיהם מנפילת עי״ז כנ״ל, וכו׳ יום בכל קדושה הוסיפו שלא ע״י אבל וצדיקים, כשרים שהם שאע״פ הנ״ל,

 אור ומוסיף עת בכל עצמו המשדש הצדיק על לתלוק שמסיתם עד וכו״, הוא המסית ׳הוא הבע״ד, דרך כן כי יותר, ומפילם בהם מתגרה בעצמו
וכו״. שכמה קנה זה ׳זקן, בתינת שבקדושה, זקן בתינת שהוא עת, ובכל יום בכל קדושה

ערכים
וכינויים

קרח
 עלייתו יהיה סוף כל סוף

 משה, ע״י קרח של ותיקונו
 הלויים של התיקון כל כי

 בכוחו הכל הדוכן, על בשיר
 לנו תיקן שהוא משה, של

 כל אחר סוף כל וסוף הכל,
 שסבל, דמרירות המרירות

 שיעור, בלי ובושות וחרפות
 לפני הרבה להתבייש יצטרך

 ידו על התיקון לקבל משה
מג). ה, ערב (ליקו״ה

 בסתר, רעיהן המכים
 בגלוי, השם ומחללי

 חבריהן את והמזלזלין
 מחלוקת, והמטילין בדברים,
 קורת כמו להיות הן עתידין
 אומר הוא ועליהן ועדתו,
 ויאבדו הארז עליהם ׳ותכם
(תנדא״רטו). הקהל׳ מתוך

 ונשרפו, נבלעו ועדתו קורח
 הכהונה על שערערו בשביל

ה). טז, במדבר (תוספות

 עיקרם היה ועדתו קורח
 ואהרן הגבורה, מצד לויים
 ומשרע״ה החסד, איש הכהן
 שהיא המכריע, קו היה

 קודח עדת רצו ולא מידתו.
 בהם נאמר לפיכך בהכרעה,

 מתוך ׳היבדלו כעניין הבדלה,
ב). ט, (פרד״רהרעה׳ העדה

 מתחנן ועדתו קורח
 קז מתי עד יום, בכל

 תחיינו תשוב מתי הפלאות,
 תשוב הארז ומתהומות

 להם, אומר והוא תעלנו,
 לאבות שאלו לכו יודע, איני

 מתביישים והם העולם,
 (ילקוט למקומם וחוזרים

קרח). פ׳ הראובני

 קודח׳, ׳ויקח הכתוב אמר
 שלקח פעולותיו, כן כשמו

 (לשון קודח בחינת לעצמו

 במקרה להאמין מקרה),
 בהשגחת שלא העולם וטבע

 העולם טבע לפי כי אלקים,
 שהוא הנשיאות, ראוי לו

 אליצפן ולא עמרם, לבני שני
 חיים מים (באר מכולם הקטן

טז). קרח, פ׳

 ומשה קין, גלגול הוא קורח
 חלק כן ועל הבל, גלגול הוא

 בו, וקינא משה על קודח
 שהיה הישנה קנאה ועורר

 האדמה והנה הבל, על לקין
 פצתה אשר על אז, נתאררה

 וכאן אחיך, דמי לקחת פה
 במה משה אותה תיקן

 את לבלוע פיה את שפצתה
 ונקמה פצה, תחת פצה קודח,
 שנתארר קין נקמת ממנו

 אותיות וג׳ קרח וכן עבורו,
 במילוי קין עולה הכולל עם

קרח). (קה׳׳י,נו״ן יו״ד קו״ף

 שכבר שחשב טעה קורח
 קדושים, כולם העדה

אחרא(שם). מסטרא פרושים



ערכים
וכינויים

האף נקבי תרי
 בנפש, שערים שבעה

 אזניים, שתי עיניים, שתי
 ובהן והפה. האף, נקבי ושני

 ושבע רקיעים, שבעה נחקקו
 (ספר שעות ושבע ארצות,

ד). יצירה

 החוטם, של נוקבין תרין
 והשמאלית לאה, היא הימנית

 נקראת והמלכות רחל, היא
 נאמר זה ועל ׳תהילה׳,
 ע״ש לך׳, אחטום ׳ותהילתי

 רב ואמר דעתיקא, חוטמא
 החוטם ׳לבעל םבא המנונא

 נוקבין ותרין (...)מתפלל׳. אני
 ורחל, לאה הם דפרדשקא

 נודע וכבר מלכות, שהם
 ע״ש נקבה נקראת שנקבה

יא). י, המלך (עמקה׳ נקב

 חוטין ב׳ דרך בא השפע
 האף, נקבי ב׳ דרך דקים,
 דביקות מקום דרך והוא

 ויקרא (אוה״ח קונה עם הנפש

כא). ה,

 נוקבין, ב׳ הן האף נקבי בי
 האף המתקת ולאה. רחל
 שורש ששם קם״א, שם ע״י

 מקור בעצמה והיא הדינים,
 חובב ׳אף םוד וזה הרחמים,
 קם״א, הכולל עם עמי״ם׳,

 ה׳אף׳ וממתיק מחבב והוא
אף). (קה״י,

 הרוח שואף האף נקבי שני*
 הלב, חום להשקיט המנשב,
פי׳לחוז הלב חום ולהוציא ) 

).1 יצירה לספר השם אוצר

מים אפיקי
 אפיקי על תערוג יכאייל

 בחצות, שאומרים מים׳
 מעומק צעקות בחינת זה

 ה׳מים לדלות בשביל הלב
 שעי״ז וכו״, עצה עמוקים

 הם העצות כי האמונה. גדלה
 שנקראים והוד, נצח בחינת
 גדלה ומהם מים, אפיקי

 כי מלכות, בחינת האמונה,
 הוא המלכות בניין עיקר

 (ליקו״ה כידוע והוד נצח ע״י

ד). ד, הגר ונכסי הפקר

 בתי הם מים אפיקי*
 מים מוצאי שהם מדרשות,

טז). ה, שה״ש (רש״יתורה של

קי  ייקראו כן מים, אפי
 ניגרים שהמים המקומות

 (מצו״צ ושוטפים בחוזק שם

כ). א, יואל

קי’ פי  הכולל עם מים׳ א
 דוד ׳חםדי גימטריא
 נצח םוד והוא הנאמנים׳,

 החםד מימי שמשפיעים הוד,
 הוד נצח כי נודע וגם לדוד.

 וע״כ וגבורה, חםד ענפי הן
 ׳חםד גימטריא מים׳ ׳אפיקי
 כוללים ושלושה גבורה׳

מים). אפיקי (קה״י,

חכמה מקורן מוהר י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קפח

 ידוע כי יז); נפל״ח(י, ופירש נחל. ערבי בחיי הם וכוי הרגלין כי
 וככר הקדושה. רגלי נחינס והוד, נצח נחינח הס נחל שערכי

 מוות׳, יורדות ׳רגליה ננחינח הס הקליפות יניקח שעיקר נמנאר
 ׳רגלוהי׳ ליה׳, ערכין אינו! נש דכר ׳רגלוהי רז״ל אמרו כן על

 ככאן מרומז אורחא ואגכ דייקא.
 כי ככחכיס, שמכואר למה יישוכ

 ראשונה, ה״א כחינח הס נחל הערכי
 כי מוכן, אינו ולכאורה כינה. כחינת

 למדריגוח מרמזין נחל הערכי
 רז״ל, כמאמר שכישראל הנמוכוח

 הקדושה רגלי לכחינח מרמזין וגס
 סוד כהס מרומז יהיה ואיך כנ״ל,
 מוכן הנ״ל ע״פ אך הראשונה. ה״א

 דייקא ׳אסחר׳ כחינח זה כי ממילא,
 ׳ליכו כחינח נאמרה׳, הקודש ׳כרוח
 אע״פ כי דייקא. רגליו׳ אח נשא

 כהידיס, גס מאיר שכלכ שהרוח
 גס שמאיר התיקון עיקר אעפ״כ
 נקראין כן שעל כמוכ״פ, כרגלין
 הרוח שס על שעוריס, הרגלין
 ראשונה ה״א כנגד הס דווקא נחל ערכי כן ועל כהס, שמנשכ
 ואילו אחפשמח׳. הוד עד וכו׳ ׳כינה כחינת שזה כינה, כחינח

 שמרמז נחל הערכי כדכר וז״ל: אסר כאופן נזה דייק לא) הניאה״ל(י,
 הפושעיס עני! שהוא מכואר נראה הנ״ל, הרגלי! ככחינח אומס

כנודע. כהס שמרומזיס גאוה] [והכעלי
י ! ד ו ל ג ר ר ק נש דג  נ, ערג (חו״מ נליקו״ה ונפג ליה. ערגין אינ

אמונה, מידתו שהיה השלוס עליו המלך ודוד פ);
 ככחינח הרגלין, כחינח להעלוח תמיד והשחדל מלכוח, כחינח
 מסמרא להינצל חמיד היה חפלחו וכל כמישור׳, עמדה ׳רגלי

 ׳לא כמ״ש וכו״, כיני ׳כפשע ככחינח לשס סמוך שהיה דמומא,
 כיקש כן על כספריס, וכמוכא כזה וכיוצא וכו״ אחיה כי אמות

 מכחינת להינצל ערכוח כחינת צריך היה כי לטוכ׳, עכדך ׳ערוכ דוד
 מהשי״ת כיקש כן ועל וכו״. יורדות ׳רגליה מכחינת דמותא, סמרא
 שהוא זו, ככחינה הוא ערכות עיקר כי וכו״, לטוכ עכדך ׳ערוכ

 ככחינת כרגלין, דנשיכ הנ״ל ההארה כחינת נשקע יהיה שלא ערכ
 השלוס עליו המלך דוד כיקש כן ועל וכנ״ל, וכו״ יורדוח ׳רגליה

משס. להצילו כעדו ערכ יהיה ככיכול כעצמו שהשי״ח

קטרא, מנייתו דנפיק בזעי תרי וחזאי
 במינות, שגורמים אף החרון בחינת היינו

 אלילים שעבודת זמן כל חז״ל כמאמר
 זה ביזעי, ותרי בעולם. אף חרון בעולם
 העשן, מהם שיוצא האף, נקבי הרי בחינות

 גבבא ושקיל באפו. עשן עלה יח) כמ״ש(פהליס
 ומשייה כנ״ל. עומר בחינת זה דעמרא,

 אסתר בחינת שעורים. בחינת זה במיא,
 כנ״ל. רגלין בחינת שהוא הקודש, בדוח

 בחינת הם כי מים, אפיקי הם הדגלין כי
 דגלוהי נג.) (סוכה חז״ל כמאמד נחל, עדבי
בחינת זה עדבין, ליה, עדבין אינון נש דבד

ח ל  הארץ ומרעש ומגעש פ-ט): (יפ, נפהליס כדנפיג באפו. עשן ע
כאפו עשן עלה לו: חרה כי ויתגעשו ירגזו הריס ומוסדי : ״T :*־• : T״ ״ ־T־ I ״ : t T TT TT נ

 גאסו. עשן עלס ופירש״י(שם): מנננו: נערו ןחליס מאכל מפיו ואש
ס, פירש וכן מנחיריו. עשן להעלות אף חרון כל דרך כן  המציל(פהלי

 כי כעס, ענין הוא יעשן. א): עד,
 יוצא נראה הכעס חימוס ע״י

עשן. כמו מהנחירייס
ם הרגלין קי ה פיג מים. אפי  נ

א-ב): (מב, בתהליס

 כאיל קרח: למי מקכיל לרננצח
 נפקי כן מןס אפיקי על חערג
 אות במאמר עי״ל אלקיס: אליף תערג

מיס׳ ׳אפיקי שבחי׳ חסידיו׳ ׳רגלי ד״ה ו׳

 שהן הרגלין לספירות מרמזות נחל׳ ו׳ערבי
 ובספרי חז״ל בדברי כמבואר והוד, נצח

העיון), כללי מח״י י״ח (כלל קבלה

עי״ש, ע״א) סח (אחר; בזהר וכדאיחא
כג, (שער בפרד״ר הרמ״ק בזה וכתב

 נצח הס מיס אפיקי מיס): אפיקי
 הכינוייס הרוב שע״פ והעני[, והוד.

 ואמר הספירוח, בשאר כן שאין מה ביחד, שניהס הס שלהס
 יחד שניהס חצאיס שני חואמיס, הס כי מהימנא ורעיא בזהר
 מי״ס׳ ׳אפיקי ונקראיס משחוויס. הס כינוייהס רוב ולפיכך אחד,

 ע״י הבינה מן העליון הנהר מימי יחד שניהס שואביס בהיוחס
 על חוניס וכשהס בשווה. יחד אוחס המשקה הוא כי החפארח,

 בזה מובא ועוד עליו. השפעחס כי מיס׳ ׳אפיקי נקראיס אז היסוד

 ׳חסדי גיממריא הכולל עס מיס׳ ׳אפיקי מיס): אפיקי בקה״י(ערך
 לדוד, החסד מימי שמשפיעיס הוד נצח סוד והוא הנאמניס׳, דוד

הנאמניס׳. דוד ׳חסדי ד״ה ו׳ אות לעיל ועי׳

י ב ר  פרי הראשון ביוס לכס ולקחחס מ): בויקרא(כג, כתיב נחל. ע
 ושמחחס נחל וערבי עבת עץ וענף פמריס כפת הדר עץ

 גה׳וערבי ע״ב): רכ בזהר(ויחי, ואיתא ימיס: שבעת אלקיכס ה׳ לפני
 ל׳צדיק׳. לארקא בהו אתכניש דמייא נחלין, תרין אינו! תרי, נחל׳,

 המתוק ופירש עלייהו. קיימא דגופא קיימי! תרין נחל׳, ׳וערבי (...)

 המיס שקתות שתי הס והוד נצח כי נסלין. פרין (שס): מדבש
 עירוב לשון ׳ערבי׳ ונקראיס העליוניס, השפע מימי להמשיך

בהס מתקבציס החסד שמימי וכי. בהו אממיש דמייא בהס. השפע
 בחינות היינו וכי. קיימין מרין ליסוד. ולהשפיעס להוריקס כדי

 דלית פרין, נחל׳, ^י׳וערבי וז״ל: הרגלין, בחינות כנגד הס נחל׳ ש׳ערבי ע״ב) קפו (תצוה, בזהר איתא וכן התפארת. סוד שהוא לגופא. והוד. הנצח
 השואבה בית שמחת ראה שלא מי ע״א): בסוכה(נג איתא ליה. ערגין אינון נש דגר רגלוד!י נשא• בבני כשוקין ומעמא, ריפא להו
 שמח כשהיה הזקן, הלל על עליו אמרו תניא, אור. של באבוקות בפניהס מרקדין היו מעשה ואנשי חסידיס וכי. מימיו שמחה ראה לא

מוליכות רגלי שס אוהב, שאני למקוס כן, אומר היה הוא כאן. מי כאן איני ואס כאן, הכל כאן אני אס כן, אמר השואבה בית בשמחת
את אזכיר אשר המקוס ׳בכל שנאמר ביתך, אל אבוא לא אני ביתי אל תבוא לא אתה אס ביתך, אל אבוא אני ביתי אל תבוא אס אותי,
תרתי הנהו יתיה. מובילי! תמן דמיתבעי, לאתר ביה, ערבי! אינו! איניש דבר רגלוהי יוחנן, רבי ^זאמר (...) וברכתיך׳. אליך אבוא שמי

אמר עציב. קא דהוה המוות למלאך חזייה חד יומא הוו. דשלמה סופריס שישא', בני ואחיה ׳אליחרף שלמה, קמי קיימי דהוו כושאי
 למחוזא מנוו כי דלוז, למחוזא שדרינהו לשעיריס, מסרינהו הכא. דיתבי כושאי תרתי הני מינאי בעו דקא ליה, אמר עציבת. אמאי ליה,
פתח מיד שדרתינהו. תמן מינאי, דבעו באתר ליה, אמר בדיחת. אמאי ליה, אמר קבדח, דהוה המוות מלאך חזיא למחר שכיבו. דלוז

הנחל* ייליקוט
י א ז ח  יש דאמאי לדקדק, ויש שנח): שבת(עמ׳ עונג בספר ומובא גזעי. תרי ו

 5כחי ולא כדאין׳, ׳והן שאומרין מה גס אחח.5 די ולא כיזעי חרי
 כיזעי וחד לו, אשר ולכל לקרח אחד כיזעי, דהחרי י״ל, אך וכו׳. ׳ואנחנו׳

 כהמחלוקח, העיקר היו הס כי אחרח, כמחיצה הס כי ואכירס, לדחן
 וחורחו ׳משה לומר חודש ראש ככל הזאח לחשוכה זוכין אינס והס

 החרטה, אלא אינו ר״ח של והגיהנס כר״ח, חשוכה כמו נחשכ כי אמח׳,
 ככל אומרין ולזה כנ״ל. י׳ שימן קמא כליקוטי ז״ל רכינו כדכרי כמוכא

 דחן על קאי ׳והן׳ כדאין׳, והן אמח וחורחו ׳משה הנ״ל החרטה ר״ח
דחן אכל כחורה, כדכחיכ קרח׳ כעדח משה על הצו• ׳אשר ואכירס

ם תרג מ ה

 הס נחל', ׳וערבי
 שתי והס בדים, שני

 נאספים שהמיס נחלים,
 כדי בהס ומתקבצים

 (...) ל׳צדיק׳. להוריקס
 ׳וערבי על אמר ועוד
 עמודים שני שהס נחל׳,

עליהם. עומד שהגוף

 שניים, נחל׳, ׳וערבי
 וריח, טעם להם שאין
 בבני שוקיים כעין והס

אדם.

חנן, רבי אמר  יו
 הס אדם בן של רגליו

 שלמקום בעבורו, ערבים
 לבוא, נתבקש שהאדם

ם לשם לי  אותו מובי
 הגמרא מספרת רגליו.
 שני איזה היה זה, בענין

 רגילים שהיו כושיים
ד  שלמה, לפני לעמו

 ׳אליחרף שמותם שהיה
ה אחי  א'׳,1שי'כ בני ו

 של הסופרים היו והס
 ראה אחד יום שלמה.
 המוות מלאך את שלמה

 עצוב. שהוא בו והבחין
 המלך, שלמה לו אמר

 אמר עצוב. אתה מדוע
 הנני המוות, המלאך לו

 שנתבקשו משוס עצוב
 שני ללמעלה) (לקחמם ממני

 היושבים הכושיים אלו
 שלמה מסרס ואזי כאן.

 אותם ושלחו לשעירים,
 של למחוז השעירים

 הגיעו הס וכאשר לוז,
 עוד לוז, העיר לשערי

 לתוכה, שנכנסו טרם
 למחרת מתו. הס אזי

 את המלך שלמה ראה
 כשהוא המוות המלאך

 שלמה לו אמר שמח,
ע המלך, דו  אתה מ

 המלאך לו אמר שמח.
ת, מוו ני ה  שמח הנ

 המקום שלאותו משוס
 נתבקשו הס שמשם
 שלחת אתה לשם ממני,
 שלמה פתח מיד אותם.
 אדם בן של רגליו ואמר,

רו, ערבות הס  בעבו
 נתבקש שהאדם שלמקום

 מובילות לשם לבוא,
רגליו. אותו

חכמה מיליואי
 חחח חדש כל ׳אין והא ממש, למכריה אילימא למאי, ה״. ׳יכרא לאו

אמרו, רכינו משוס חנא מחו׳, לא קורח ׳וכני פיחחא. לקרוכי אלא השמש׳,
 ומביאה הגמ׳ וממשיכה שירה. ואמרו עליו וישכו כגיהנס להס נחכצר מקוס

 ׳שחשדוהו וראה ודו״ק במאמר. רבינו בדברי המובאים דקרח׳ ׳בלועי גבי רבב״ח דברי את
ד׳. אות כנ״ל הוא׳ נביא כי האיש אשת ד׳השב זלע״ז היינו איש׳ מאשת

י ה ו ל נ ש דבר ר נון נ דוד, אמר א): (לה, בויק״ר ומצינו ליה. ערבי! אי
 למקוס ואומר, מחשכ הייחי ויוס יוס ככל עולס, של ריכונו

 כנשיוח לכחי אוחי מכיאוח רגלי והיו הולך, אני פלוניח דירה ולכיח פלוני
עדוחיך׳. אל רגלי ׳ואשיכה דכחיכ הוא הדא מדרשוח, ולכחי

על ש׳אפילו הרשעיס ככלל והס הנ״ל, להחרטה זוכין אינס ואכירס
 ויעל׳, שאול ׳מוריד נאמר ועדחו קרח על אכל לעוה״כ, חלק להס שאין הנ״ל המדרש דכרי נאמר ועליהס כחשוכה׳, חוזרין אינס גיהנס של פחחה
׳ קרח. ש״ח יפרח׳ כחמר׳ צדיק׳ שאמר ז״ל האר״י דכרי וידוע י ח  כחי׳ הס דהרגלין י׳ כחורה מכואר סג): מלך(י, מעדני בספר מובא נחל. ערבי ב
 לרמז יש וזה עי״ש. החפלה ע״ש שפחייס ניכ מלשון נכיא׳, ׳כי כו נאמר כן שעל להחפלל, היודע הצדיק ע״י הוא וחיקונס עיי״ש, נחל ערכי
 בשעשועי ומובא נכיאיס. כשס נקראיס כן שעל להחפלל, היודעיס הצדיקיס ע״י הוא נחל הערכי דחיקון היינו נכיאיס׳ ישוד ׳ערכה חז״ל כלשון

והכולל. והאוחיוח החיכוח עס נחמ״ן רכ״י כמו כגימט׳ נח״ל ערכ״י (י): הנחל



קסט נחלנוכע מוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

הי  יי מלפניף ךצון י
 אבותינו, ואלהי אלהינו

 ארף וחנון רחום אל
 חסד.ואמת, ורב אפים

 וחסדיף רחמיף שתעורר
 ותזכנו עלינו, הנרולים
 להאמין הרבים ברחמיף

 לצדיקים ולהתקרב
 אשר שבדורנו אמתיים

 להחיות בהלת, בהם
 על ישראל בית עמף את

 תוצאות מהם כי לדם,
 ישראל. ולכל לנו היים
 רוה משפיע אתה (...)
 לבר ולכל הי לכל היים

 צדיקיף ידי על שבעולם
 הלבקים האמתיים
ף ת ל תו שה ב  הקדו

 הזינו היא אשי תמיד,
 חמל כן על ןמינו. ואלף

 ותגלה ישראל, עמל על
 האמתיים, צריקיף לנו

 מהם להמשיל ותזכנו
 וכל (...) ההיים. רוח

 והחטאים העוונות
 שחטאנו והפשעים

 לדם על אשר לפניל,
 הרוה והלהקנו סלקנו
 לנו באו לדם ועל היים,

 שחמר החסרונות כל
 תמחל כלם על לנו,

 הרבים ברחמיל ותסלח
 הדור צדיקי ידי על

 רוח אשר האמתיים
 אשר בקלבם, אלהים

ח אתח לדם על ^ ת  מ
שלאל ומתפ.ים  לי
 אתח לדם ועל ברחמים,

 לעוונותינו ומוהל מכפר
 כמו ודור, דור בכל

 חכם ואיש שכתוב
תיכפלנח ״ קו לי ח). (

 היה דורש כאן. הכל כאן אני אם ופירש״י(שם): יפיה. מונילין פמן דמיפנעי, לאפר כיה, ערנין אינון איניש דנר רגלוהי ואמר, שלמה
פ פפץ שאני זמן נל נאן, הנל נאן אני אס הקנ״ה, של נשמו יפמאו שלא לרנים  וינואו קיים ננודו יהא נו, שרויה ושנינפי הזה נני

 סמן נשמפו. ליטול מפנקש הוא משם נו, למופ עליו שנגזר למקום דמסנעי. לאפי כאן. ינוא מי שכינפי, ואסלק פפטאו ואס כאן, הכל

 סופרים שהיו נמלכיס, הוא פסוק ואסיה. אליסויף הכי. להו קרי יפיס שהיו שס על טסאי. סדי אופו. מוליכופ רגליו לשס יסיה. מינילין
עו דאא לשלמה. אלו מינאי. נ

 מרדכי בחינת היינו מים. אפיקי נחל, ערבי
 בחינת ורגלים, ידים בחינת ואםתר,

 ואנחיזז כנ״ל. וריקודין כף המחאת
מ״ם, רוח דא רומח, דרומחא, ברישא

 המ״ם כי הרוח. באי רוחות מארבע שהוא
הצדיק, רוח בחינת שהיא רוחות, ד׳ היא

הרומח, וראש כנ״ל. ורגלין בידין דנשיב
 כמ״ש הרוח, תוצאות ממנו כי הצדיק, הוא
 ואחרו ואפקינהו כנ״ל. בו רוח אשר איש

 ואריכות חיים לשון אחרך, איחרוכי,
 יחרוך לא נד:) (עירוני! חז״ל כמאמר ימים,
 והיינו יאריך. ולא יחיה לא צירו, רמיה

ימים. ואריכת חיים לשון אחרוכי, ואחרך
 העבודת היינו הגאוה, ביטול ידי על כי

ימים, ויאריך יחיה חכמה ידי ועל כנ״ל. תיקונה על החכמה עי״ז אלילים,

 שהגיע למעלה, ממני מתבקשים
 ליטול יכול היה ולא למות זמנם

 עליהם נגזר שלא כיון נשמתם,
 מסריגהו. לוז. בשער אם כי למות

 היה שהוא לשדים, לשעירים. שלמה.
 כע) (דבהי״א כדכתיב עליהם, מלך

 למלך', ה׳ כסא על שלמה ׳וישב
 התתתונים. ועל העליונים על שמלך

 שאין עיר דלוז. למסוזא אמשינהו
 בתוכה, שולט המוות מלאך

 ערגין ע״ב). (מו בשוטה כדאמרינן

 ערבותן משלמין לשמים, יה.5
 שם. שמתבקש למקום אותו ומוליכין

 העיון כללי מח״י ה׳ כלל (ע"פ וראה ודו״ק

 ד׳ערבי׳ ענין ללמדנו שבא שמלבד לראבר״נ)

 לבחי׳ מקושרת זו שסוגיא הרי רגלין, בחי׳
 הריקודי[ בחי׳ הן במאמר, הנאמרות רבות

בית בחי׳ שהוא בביהמ״ק השואבה בשמחת

ח ו  מב): (י, בביאה״ל ודייק מיים. ל

 שמבואר מ׳ם הר׳ות בענין
 כנ״ל], מ׳ר׳דכי [שהוא הצדיק בדבר

 לשם תתילה בביאורו יותר מבואר
 עליו. שנקרא וכו׳ מ׳ר׳

 בביאה״ל ודייק ימים. ואריכת דויים

 שמבואר במה לה): (י,
 זה, לעומת שזה הקדושים מדבריו

 מתגבר דמותא השטרא כנגד
 ואריכות בתיים הנ״ל יעקב תכמת
מים,  בביאורו יותר מבואר י

 בלשון תנה בר בר רבה למאמר
 ימים, ואריכות תיים וכו״, ׳אתרך

 ו׳ כלל (ע״פ וכו״ תח;ה ׳התכמה כי

 דזה דייקא ש׳תחיה׳ דייק הכללים, מח״י

דמותא׳). ׳סמרא של זה לעומת

ביתי אל תבוא ׳אס בבתי׳ ג׳), אות (לעיל

י ח׳)• אות סוף (לעיל רוח׳ לשון וכו׳ ה׳שעיריס בחי׳ הן וגו׳,  חדש בזהר כדמצינו צדדים, ד׳ לה יש סתומה מ״ס האות רוחות. ארבע היא המיים כ
 תיבות ראשי הוא צדי״ק קסת): אופן ואתחנן עמוקות(פ׳ במגלה וכתב באמצע. והמ״ם צדדין, לארבע מ״ם לאות שבבו ע״ב): קיא איכה, (מדרש

בנח״נ ועיין כידוע. הצדיק בחינת ישוד, גימטריא מ״ם לומר, יש מס): בקה״י(ערך ומובא ק׳דמה. י׳מה ד׳רום צ׳פון שהם רותות, הד׳ של
א בזה. הפל״ח דברי וכו״ ריקודין באים הרוח ׳וע״י ד״ה י׳) (אות !חרך לא כז): (יב, במשלי כתיב יאריך. ולא יחיה לא צידו רמיה יחרוך ל

 שהצ!ד חריכה, לשון בו נופל צ!ד, בלשון שדיבר ולפי בתרמיתו. יצליח לא יסרוך. לא ופירש״י(שם): חרוץ: !קר אדם והון צידו רמ!ה
 אלעזר רבי משום שיזבי רב אמר וז״ל: התורה, לימוד דרכי גבי זה מקרא דרשו ע״ב) בעירובין(נד וחז״ל באש. וחורכן העופות את צד המצליח

אתא כי יחרוך. הרמאי צייד אמר, ששת רב הרמאי. צייד ימים יאריך ולא יחיה לא צידו׳, רמיה יחרוך ׳לא דכתיב מאי עזריה, בן
יסרון. לא ופירש״י(שם): משתמר. אין לאו, ואם משתמר, כנפיו, משבר ראשון ראשון אם ציפורים, שצד לצייד משל אמר, דימי רב

 והקובץ שוטה, אלא רמאי זה אין אמר. ששת ורב עליה. מחזר ואינו בגירשא שמרבה רמאי. צייד יאריך. ולא יחיה לא ליה, דריש נוטריקון
 יברח, שלא לוכדו כשהוא ראשון ראשון גף שמשבר הרמאי כצייד בידו, יתקיים כלומר יחרוך, והוא בדבר, וערום הרמאי הוא יד על

 שנאמר לפי ימים. יאריך ולא יסיה לא המהרש״א(שם): ופירש ויאכל. יצלה לא יחרוך, לא מתמה, אתמוהי וקרא ואוכלן. עופות חורך הוא
 ועל כפירש״י, וכו׳ חכם אני כמה להראות רק לשמה, שלא שלומדה הרמאי, צייד אמר, וגו״, ואורך חייך היא ׳כי לשמה תורה בלומדי

 רבב״ח, במאמר כאן כמבואר איחריך׳ ׳איחרוכי בלשון יסרוך. הוא הרמאי צייד אמר ששם ורב ע״א): יע (ע״ז פירש״י ועוד וכו׳. יחיה לא כן

 חוזר ואח״כ בפיו, ששגור עד הרבה פעמים עליו ומחזר מעט מעט וגורש שלומד מי כל ולאכול, לחרוך עופות לו יש כלומר,
רמייה. שצידו מי יחרוך לא וכי מתמה, אתמוהי וקרא מתקיים. תלמודו ולומד,

חכמה מיליואי
א המ״ם ע הי רב ת. א חו  ׳בס׳ תיבת (קכה): תורה אור בספר ומובא רו

ותושבע״פ, תושב״כ ראשית הוא ו), (דברים בס׳ ׳ודברת בפסוק
 שנאמר כמו התורה, ע״י העולם נברא שבו מ״ב שס על רומז והוא
 דהנה עמוקה, וכוונה רמז כן גס בזה ויש אמון׳. אצלו ׳ואהיה ת) (משלי
 משלושה סתום שהעולם בב׳, העולם נברא למה א), (ב״ר אמרו רז״ל

 בריאת עיקר שבאמת נפלא, ענין והוא פרוץ, הוא צפון ומצד רוחות,
 והוא פרצה, נשאר אחד מצד רק וטובם, במילואם נבראו כולם העולמות

 ב) (יואל שנאמר כמו צפון, נקרא שהוא שנברא, ויצה״ר אחרא הסטרא
 כמו דשמאלא, מסטרא בא והוא כו״, מעליכם ארחיק הצפוני ׳ואת

 מאיתו בכוונה זה והיה כו״, הרעה תפתח ׳מצפון א) (ירמיה שנאמר
בשביל נברא שהכל השלימות, עיקר וזהו לטוב, הרע להפוך כדי יתברך

שאז שנין, אלפי שית בסוף לבוא לעתיד הוא התיקון וגמר הבחירה.
 נסתם יהיה ואז הארץ, מן הטומאה רוח וביער כולו, העולם יתוקן
 שהיא סתומה, מ״ס בבחינת והוא טוב, כולו ויהיה שמצפון, הזאת פרצה

 (ישעיה המקרה׳ ׳לסרבה של סתומה מ״ס עניין והוא רוחות, מד׳ סתומה
 נעשה ויהיה צד) (סנהדרין ז״ל רבותינו שאמרו כמו משיח, על קמורה מ),

מצפון הרע מעבירים שבזה התורה, ידי על והכל סתומה. ס׳ מב׳
יצר ׳בראתי ל) (קדושין שאמרו כמו הארץ, מן הטומאה רוח ומבערים

בס׳. ׳ודברת שנאמר וזה תבלין׳, תורה לו בראתי הרע,

‘הנחל יליקוט
ח א ך ו  הרגלין עולין שבשבת ומחמת (י): דשבתא ביקרא וכתב איחרוכי. ל

 כמבואר שבת של הקידוש סוד שזה מוות׳, יורדות ׳רגליה מבחינת
 על שמשא׳, דבי בקידושא ליה ׳ומהדר בחינת שזה הנ״ל, האריז״ל בפירוש

 שבתות, בלילי לקדש ש׳הזהיר י״ח פרק אליעזר דרבי בפרקי רז״ל אמרו כן
 כ״ז דף במגילה גס ועיין הבא׳. ובעולם הזה בעולם ימים לאריכת זוכה

 ׳ואפקינהו בחינת וזה וכו״. קידוש ביטלתי ולא וכו׳, ימים הארכת ׳במה
ימים. ואריכת חיים בחינת שזה בפנים, המבואר אחרוכי׳ ואיחרך

טול ?}״י ה בי או נו הג ת היי ד בו ע ם ה ה עיייז אלילי מ כ ח ה על ה קונ  תי
 ז״ל רבינו מבאר בזה תש״מ): (תשרי הנתל מבועי צקובץ ומובא וכוי.

 הדינים נמתקין והע״ז, הגאוה ביטול דע״י דלעיל, דבריו בכפלייס
 וכו״, בעולם ע״ז שיש זמן ׳כל כמאחז״ל וע״ז, הגאוה ע״י שנתעוררו

 החכמה ובהסתלק החכמה, ע״י הוא והחסדים החיים דעיקר משוס והיינו
 שיש זמן כל ולכן הדינים, ונתעורריס החסדים ח״ו נסתלקיס הגאוה, ע״י
 והע״ז, הגאוה ובביטול ח״ו, בעולם ודינים אף חרון בעולם, גאוה של ע״ז

הדינים. כל ונמחקים תיקונה על החכמה עי״ז
"י { ה ון מ ה חכ חי ך י ארי ם וי מי  תשנ״ז, (מנ״א תכמה מקור בקוצץ ומובא וכוי. י

 י״ז כלל ולפי זה, כתב לא המאמר בפנים לעיל ולכאורה מ׳): עמ׳
 לכן. קודם לרמזה צריך לפחות ביאה״ל) בהקדמת המובאיס הכלליס (מת״י

עוסק מצאו למרדכי המן ׳כשבא במש״כ מקודם גס שרמזה ואפש״ל

ערכים
וכינויים

נחל ערבי
 לשפתיים׳ דומה יערבה
 לב.), צו, זהר אמור, (תנחומא

 (קדושים בזוה״ק כדאיתא

 דלעי מאן ׳אית פה:)
 בה ומגמגם באורייתא
 כל ידע, דלא בגמגומא

 לעילא, םלקא ומילה מילה
 חדי הוא בדיך וקודשא

 ונטע לה, וקביל מילה, בהאי
 נחלא, דהאי םחרנין לה

 מילין מאינון ואיתעבדו
 ואיקרון רברבין, אילנין
עד). (ליקו״מנחל׳ ׳ערבי

 הטוב על מרמזין נחל ערבי*
 כוכבים העוברי מן שיוצא

 ואתרוג לולב (ליקו״הוהרשעים

ד). ב,

 ישראל, אלו נחל׳ יערבי*
 טעם בה אין זו ערבה מה

 ישראל, הם כך ריח, בה ואין
 שאין אדם בני בהם יש

 מעשים ולא תורה לא בהם
 עושה הקב״ה ומה טובים.

 אלא אפשר, אי לאבדן להם,
 כולם יוקשרו הקב״ה, אמר

 אלו מכפרין והן אחת אגודה
יב). ל, (ויק״ראלו על

 בתורה האמורות נחל ערבי
 הנחל, על הגדל דבר כל אינן
 הנקרא הוא ידוע מין אלא

 משוך, שלו עלה נחל׳. ׳ערבי
 אדום, שלו וקנה חלק, ופיו
 ורוב ערבה. הנקרא הוא וזה
 לכך הנחלים, על גדל זה מין

 ואפילו נחל׳. ׳ערבי נאמר
 בהרים, או במדבר גדל היה

ג). ז, לולב החזקה (ידכשר

 יש נחל, ערבי לשון
 עריבות מלשון מפרשים

 לצרור ונחל ומתיקות
 שעריבין כלומר החיים,

 הוא רז״ל דעת ועל עליו.
 אלו כי ור״ל עירוב, מלשון

 הנרמזים המידות שתי
 מתערבים הם ערבות, בשתי

 נחל הנקראת ההיא במידה
מ). כג, ויקרא (רקנאטי

 ששם נחל, ערבי נקראו
 (תורת הכוחות כל מתערבין

פג). המנחה

 וההוד, נצח הם נחל׳ ערבי*’
 ה״. ׳לימודי הנקראים

 לשפתיים׳, דומה ו׳ערבה
 מקבלים כולם הנביאים שכן

 שם ועד משם, הנבואה
 עוד. ולא מגעת נבואתם

 ולכך שביעית, היא וערבה
 ׳ערבה׳ האמת, חכמי הוכיחו
 שכתוב הוא ׳ערבות׳. מלשון
 לרוכב ׳םולו סח) (תהלים

 הרקיע הוא שכן בערבות',
תהבהיר בםפר השביעי. או ) 

 על נחל, ערבי ׳מאי קעח)
 בו קבועין שהן המקום שם

 שהם כלומר נחל', ששמו
 שם עוד ואמרו הנחל. מכלל

 כנגד נחל, ׳ערבי קעז) (אות
 שתיים׳ שהם האדם שוקי
מ). כג, ויקרא בחיי (רבינו

 נחל', ׳ערבי נקרא הוד נצח
 ויש עליון. מנחל שיונקים

 ׳יכין גימ׳ נחל׳ ׳ערבי לומר,
 וב׳ והוד׳ נצח זהו ובועז

נחל). ערבי (קה״י,כוללים

בניו, ואת אותו ונצת אתי דידכו שעורים עומר אמר, וכו׳, שעורים בעומר
 המן, בשי׳ שהוא הע״א שביטלו שע״י שפיר, אתי ובזה בפנים, יעו״ש וכו״ המן בתי׳ שהיא הע״א נתבטל שעורים עומר ע״י כי וכו׳, במדרש כמבואר

בס״ד. שפיר ואמי ודו״ק וכו׳ ימים ויאריך ימיה הע״ז ביטול שע״י הרי ודורו. מרדכי ניצלו זה וע״י העץ, על בניו ואת אותו ותלו



ערכים
וכינויים

דמותא סטרא
 סטרא הם מלכויות די

 הבוקר השכמת (ליקו״ה דמותא

ג). ד,

 נמשך דמותא סטרא עיקר
 חטא בחי׳ שהיא מגאות,

 נגזר שעי״ז הראשון, אדם
 (ליקו״ה העולם על מיתה

כג). ו, תפילין

 בחי׳ היא הטומאה עיקר
 והכופרים, המחקרים חקירת

 הם כי דמותא, םטרא שהם
 (ליקו״ה הנחש זוהמת עיקר

יט). ד, אפים נפילת

 נקראים הם ניאוף הרהורי
 מרים והם דמותא, םטרא

 אבי נקראים והם ממוות,
עח). (ליקו״תהטומאה אבות

 בחי׳ הוא דמותא סטרא
י). צדיק ישרות (עצותכפירות

 לה אין עצמה מצד הסייא
 דמותא םטרא והיא חיות,
ט). הצל״ח (דרושי

 האדם של הרעה נפשו
 ולמידות לתאוות ??תאווה

 מםטרא שהיא מפני רעות,
 וטומאה וכליה דמותא

 במהרה להיאבד שעתידה
 לשורשה וחושקת אי״ה,
 שכל ופירוד, וכיליון לעפר
 ית׳ קדושתו היפך אלה
יא). אמת דברי (יושר

 שבהן הוד, נצח םוד מיתה
דמותא םטרא נאחזים

הן). (קה״י,

התשובה שורש
 משפטי פשיטות עייפ

 מועיל היה לא התורה
 התשובה כח רק תשובה,

 הנעלמים מהחםדים הוא
 שורשי בחינת שהם מאוד,
 הצדיקים שמשיגים תורה,

 על עת, בכל המתחדשים
 שורש הוא חודש ראש כן

יט). ו, ר״ח (ליקו״ההתשובה

 בתשובה לשוב אפשר אי
 בכת אם כי באמת, שלימה
 האמיתיים הדור צדיקי
 של מאורו לקבל שזוכין
 שורש שהוא משיח,

 עצות יודע שהוא התשובה,
 שנמשכין כאלו נפלאות
 שהוא התורה, משורשי

 שכשזוכין מהתורה, למעלה
 שם נתהפכין לשם לעלות

 (ליקו״הלזכויות העוונות כל

לה). ה, תחומין עירובי

 הוא התשובה שורש
 והחכמה מהתורה למעלה
ז). ד, או״א כיבוד (ליקו״ה

 שבתורה העבירות כל על
 ע״י כי תשובה, מועיל

 לבחינת זוכה תשובה
 שורש שהיא דאתי, עלמא

 שום אין ושם התשובה,
 נתתקנין ושם מגיע, פגם

 ׳זדונות בבחינת העוונות, כל
 בחינת לזכויות׳, נתהפכין
 בשורשם הדינים המתקת

ט). ב, עכו״ם מאכלי (ליקו״ה

 היא ׳בינה׳ םפירת כי ידוע
 אחיזת וכל התשובה, םוד
 קצוות, שש בצד היא פגם

 יש בשורשם הקליפות כי
 מי כן ועל אחיזה, עזם להם

 תשובה לעשות צריך שחטא
 השש להביא עצמו לקדש
 וזהו בבינה, לשורשם קצוות

 הענפים החזרת תשובה, םוד
לתשובה יש אבל לשורשם.

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נחלנוכע קע

ש ר ו ש שוכה ו  מחזק אך ומקוומו, ופוחלמו נצחו אנד כנר האדם, לדעח הנראה לפי ני יז): ז, ר״ח גליקו״ה(או״ח ונהג רייח. הוא הת
 אינם ורחמיו שחסדיו ומאחר רחמיו'. כלו לא ני חמו לא ני ה׳ חשדי ונו', אוחיל נן על ליני אל אשיב ׳זאח ואומר נפשו

 כל אך ואחד. אחד כל שקלקלנו הרכים הקלקולים כל אחר עפה עפה, גם ורחמיו לחשדיו שקוה יש כוודאי לעולם, כלים ואינם חמים
 אח״כ שאומר מה הוא החקוה עיקר אך העצומים, פגמיו מרירוח החגנרוח מרינוי עצמו אח ולחזק לנחם משפיק אינו עדיין זה

אמונפך', רנה לנקרים ׳חדשים
וכו׳. תחיה החכמה 0 (קהלת שכתוב כמו

 דאמריז ושמעית לזזו אצית לי אמר
 מודין שהן אמת, ותורתו אמת משה

 עצמו את כשמתקרב כי האמת. על
כנ״ל, הרוח מהם לקבל כדי לצדיקים,

אלילים, והעבודת הגאוה נשבר ועי״ז
 מסטרא שהם אלו אפילו מכירין ואז

כנ״ל. ית״ש הבורא גדולות את דמותא,
 מהדרא יומין תלתין כל לי ואמר

 ר״ש פי׳ אמת, ותורתו משה הבי ואמרי להבא גיהנפ להו
ר״ח, הוא התשובה ושורש שורש, לו יש דבר כל כי חודש. בכל

 בכל מתחדשים שהחסדיס ופירש״י
 ותקוותינו נחמתינו כל זה ורק כוקר,

 שהשי״ת מה ואחד, אחד כל של
 בכל נפלאים חדשים חסדים מחדש
 מעשה חידוש עיקר ידם שעל בוקר,

 ׳ובטובו בחינת יום, שבכל בראשית
 מעשה תמיד יום בכל מחדש

 עלינו ממשיכי! זה וכל בראשית׳.
 בכל המתחדשים הגדולים הצדיקים

 והם עת, בכל מחדש ומתחילין יום
 בכל חדשים חסדים עלינו ממשיכי!

 הזקנה ומבמלי! עת, ובכל יום
כי היצה״ר. כח כל שמשם דסמ״א

! ד מ כ ח !  (ז, בקהלת כדכתיב תחיה. !
 החכמה בצל כי יב):

 החכמה דעת ויתרו! הככןף בצל
 ע״ד (שם) ופירש״י בעליה: חחיה

 כל הפסף. פצל הסכמה פצל כי הפשט:
 בצל ישנו החכמה בצל ש;שנו מי

 לעושר גורמת שהחכמה הכסף,
 מסיה הסכמה לעס ויסרון שיבוא.
 על יתירה החכמה ועוד פעליה.

בעליה. תחיה שהחכמה הכסף,

 יודעי! שאי! ע״י הוא תקוותינו כל
 הרבה מזה וכמבואר ׳גדולה׳ נקרא חסד כי חסדים, הוא יתברך גדולתו ועיקר חקר, אי! לגדולתו כי מגיעים, חסדיו היכ! עד כלל

 ׳וללבנה הלבנה בברכת שאומרים וכמו ישראל, של ההחחדשוח שם על חודש ראש שנקרא חודש, ראש קדושת בחינת זה וכל אחר. במקום
 עיקר כי א), חלק י׳ בסימן שמבואר (כמו חודש, ראש הוא התשובה שורש כ! ועל וכו״. כמותה להתחדש עתידים שהם וכו׳, שתתחדש אמר

ש ההתחדשות. ע״י התשובה ר ו ש שובה ו  לזה, שמרכיב חודש ראש בעני! להתפלא יש לכאורה מז): בביאה״ל(י, וכתב רייח. הוא הת
 ויערב ירכיב לא לבד זה מפני אשר פעמים, כמה הקדושה בדרכו ביארנו כבר אבל חנה, בר בר רבה במאמר זאת שמבואר אע״פ

 הנ״ל יתברך בעצמו שבידו השכינה בהסתרת אבל העיון). כללי מח״י י״ז כלל (ע״פ עליה שסובב השגתו לכלליות היטב מקושר הבלתי דבר
 משתדל זה על אשר כנ״ל, חודש בראש הלבנה הסתרת סוד שהוא מרחוק תבי! הזה], ומאמרו השגתו בכל סובב לבד זה על [אשר

הנבראים. כל בלב והתשובה החרטה ישתלשל בעצמו שמזה באופ! ולשוב, להתחרט בעצמו השי״ת כביכול
ש ר ו ש שובה ו  לכל התשובה משתלשלת חודש בראש כי חודש. מראש הוא התשובה שורש א): (ר״ח בעצוה״מ וכתב רייח. הוא הת

 פשעיהם על ומודים חטאיהם על מתחרטים היינו בר״ח, תשובה איזו לעשות מוכרחים בגיהינום רשעים ואפילו הנבראים,
האדמה. פני על חי האדם עוד כל בתשובה לשוב הוא העיקר כי לדעת צריך בוודאי רק באמת. ומתביישים

‘הנחל ייליקוט
ה מ כ ח ה. ה חי  דהנה בזה, לבאר הנראה מובא: 0 הנחל יד וצקוצץ ת

 השכל אזי אבימלך, בבחינת שהם שאלו• ד/ אות לעיל מבואר
ממנו׳, מסתלקת חכמתו המתגאה ש׳כל שכלתם׳, ׳אותי אותם מוכיח

 לקדושה החכמה בחינת עי״ז ח״ו, שהתגאה שע״י המאמר בקשרי ומבואר
 הדינים כלליות בחינת ד׳מותא׳, הסטרא בו נאחזים ואזי ממנו, ׳מסתלקת׳

 חיותם ממנו שיונקים ׳מוות׳, יורדות רגליה בחינת ח״ו ונעשה אף, והחרון
 בכת הדינים שהמתיק וכעת לקדושה. החכמה ל׳אב׳ ׳שיכול׳ בחינת וזהו ח״ו,

אותו, ׳מחיה׳ החכמה כעת תיקונה, על החכמה ואזי להצדיק, התקרבותו
ה׳שיכול׳ בחינת את לתקן זכה ושוב ד׳מותא׳, הסטרא ממנו שנסתלקה היינו

ודו״ק. תחיה׳, ׳החכמה וזהו בבחינתו, שהיה לקדושה החכמה מ׳אב׳ והמיתה
כ ר ק ת מ ש ת כ מו א צ ם ע קי שבר ועיייז וכוי לצדי ה נ או ה הג ד בו ע ה  ו

ם לו מכירי! ואז אלילי ם אלו אפי א שה טר א מס ת מו  ד
ת ת א רא. גדולו  מכותלי נלע״ד תש״מ): (תשרי הנחל מבועי צקוצץ ומובא הבו

 לבאר שהתחיל המאמר. של הקשר כלל יתבאר שבהם אלו, הקדושים דבריו
 והולך דייקא, והעכו״ם הרחוקים התקרבות ע״י הוא ית׳ גדולתו שעיקר
וכו׳, גאוה בעלי שיש אך הצדיק תפילת ע״י נעשה שזה לענין מענ!ן
 נשיב הצדיק רוח ואז לצדיקים, להתקרב הוא הגאוה לבטל היעוצה והעצה
 ז״ל שאמרו דמה והיינו והדינים. הע״ז ונתבטל ורגלין, דידין פרקין בשית

 יניקתם דכל בזה, רמזו ה׳, באות ז״ל בדבריו כמובא ע״ז בחי׳ הוא דגאוה
 הוא כביכול, ית׳ אלקותו את ח״ו ולהעלים להסתיר העכו״ם של וכוחם

עליהם, וחולקים לצדיקים להתקרב רוצים שאינם גאוה הבעלי אלו ע״י
 ואז העכו״ם, של ויניקתם כוחם נתבטל ממילא גאוותם, כשנשבר אבל

והבן. שבעולם, המקומות בכל ית׳ גדולתו ונתפרסם נתגלה
ל  שורש לו יש דבר כל קמז): ועבודה באוצ״ה(יראה ומובא שורש. לו יש דבר כ

וגשמיות, בארציות מלובש כי ארצה, מוצב הדבר שבכאן ואע״פ למעלה,
ראש, בחינת שהוא ושכל חכמה דבר בכל יש כי השמיימה. מגיע ראשו אבל

 בזה האדם של העבודה עיקר וזה למעלה. למעלה לשמים עד שמגיע
 השכל על להסתכל רק דבר, כל של הגשמיות אחר נמשך יהיה שלא העולם,

 שהוא לשורשו דבר כל ולקשר דבר, בכל שיש דקדושה והחיות והחכמה
תחיה׳. ׳החכמה כמ״ש דבר, כל של ופנימיותו חיותו שהוא החכמה,

 ועוביות מגשמיות עצמם את לנתק שיוכלו העולם, כל בתשובה מעוררים
 ׳לפיכך וזה לתשובה. לבוא בשר כל יכולים עי״ז יתירות, נשמות ויש קודש מקראי שהם טובים וימים שבתות ע״י דהיינו ושנים׳, ימים בך ׳ולימנו העולם.

 לעשות בשר כל יכולים כן ע״י צדיקים, ע״י הקדושה לשכינה על!ה שיש טובים וימים ושבתות צדיקים ע״י דהיינו שעי״ז כנ״ל, דהיינו צבאיה׳, לה הרבה
שלימה. תשובה לעשות לאדם מבוא וזה יתירה, ונשמה לשכינה יתירה עלייה יש ובשבת יתירה, נפש וגם לשכינה עלייה יש חודש בראש והנה תשובה.

לומר רצוני התשובה, שורש
 שורש שהוא למעלה בשורשם רק בבינה, שהוא תשובה שערי עד לכנוס לו די ולא התשובה, שורש שהוא לשם, עד בתיקונו להגיע צריך שם, שפגם מי כן על עשית׳. בחכמה ׳כולם כי ב׳חכמה׳, הוא שורשם ושורש בבינה, הם הקצוות שורש

 בראשית). פ׳ ישראל (אוהבהעולמות חיות1פ למעלה הוא התשובה שורש לו). האותיות שער (של״הונישאות רמות מעלות ששם החכמה, במידת ולהתדבק תשובתו, על תשובה ולהוסיף פנימיות, וביותר שלימה, תשובה לעשות דהיינו התשובה,

כ״ב). (קה״י,שלימה בתשובה ושב שלם, לבבו אם לראות ניסיונות, ביו״ד ניסה כן ועל שב, ע״ה והוא אבותינו׳, היו זרה עבודה עובדי ׳מתחילה כי התשובה, שורש הוא אברהם

חכמה מיליואי
ה ושורש ב שו ת א ה ש הו ש. רא  עומר ספירת (פסחים, השל״ה וכתב חוד

כפרה, זמן שהוא מאחר חודש, ראש של מוסר תוכחת ז): א,
 חודש ראש בערב דהיינו שלם. בלב גמורה תשובה שיעשה האדם יראה
 כל ויתקן עליון, מחסידי הרבה שנוהגין כפי כיפור, יום כמו יעשה

 ובחרטה רבה בבכי ויתוודה בנפש, הן בגוף הן בממון הן המקולקל,
 חדשה, כבריה יהיה החודש וכשייכנס הרעה. דרכו ויעזוב גמורה,

יתברך. בו ובדביקות בקדושה יתלבש ואילך שמכאן
ש ר ו ש ה ו ב שו ת א ה ש הו ש. רא  ידוע שקליס): ושמש(פ׳ במאור מובא חוד

 נפש יש חודש שבראש הקדושים ספרים ומפי סופרים מפי
 עליות יש חודש שבראש לפי יתירה. נשמה טוב וביום ובשבת יתירה,

 ׳זאת׳ נקראת שהשכינה כח), (במדבר בחדשו׳ חודש עולת ׳זא״ת השכינה,
 ידוע והנה חודש. בראש כתר אומרים כן ועל הקדושים, מספרים כידוע

 כתר היא מלכות, הנקראת העליונים שבעולמות התחתונה שמדריגה
 כתר היא העליון שבעולם שמלכות לעולם, מעולם וכן התחתונים, לעולמות

 הגדולים׳ המאורות ׳שני ׳כתיב בגמרא איתא והנה ממנו. התחתון לעולם
 לשני אפשר אי ואמרה, הלבנה שקטרגה לפי וגו״, הקטן המאור ׳את וכתיב

 עצמך, את ומעטי לכי הקב״ה, לה אמר אחד, בכתר שישתמשו מלכים
 צבאיה׳. הרבה לפיכך וכו׳, שמך על ייקראו צדיקים לה, אמר וכו׳, אמרה
 מקום עד מטה, מטה העולמות שלשל שהקב״ה לפי בקיצור, ביאורו ונראה
 לבוא הזה בעולם שיתעסק המעשים כל אחר לחזור לאדם אפשרי שיהיה

 היה לא מעט, יותר וגשמיות בעוביות העולם משתלשל היה ואילו לתשובה,
 שלא יב), (חגיגה די׳ לעולמו ׳שאמר וזה אח״כ, בתשובה לחזור כלל באפשרי
 בארוכה מרווח יותר בביאור בדברינו פעמים כמה כדכתבנו יותר, ישתלשל
 ואמרה הגדולים׳, המאורות שני את אלקים ׳ויברא בתחילה והנה עיי״ש.
 שיהיה דהיינו אחד, בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר אי הלבנה,

 להשתמש אפשר ׳אי וזה ורצון, הבחירה בטלה ועי״ז מאוד גדול הבהירות
 שיהיה כדי דהיינו עצמך, את ומעטי לכי הקב״ה, לה ואמר אחד׳. בכתר

 לפי וכו׳, הגון דבר שאמרתי לפי אמרה, ועונש. שכר ויהיה ורצון הבחירה
 אמר העולם. וגשמיות עוביות ע״י לתשובה לבוא אפשר אי שיהיה ש!ראה

יהיו שהם דהיינו הצדיקים, ע״י דהיינו שמך, על ייקראו צדיקים לה,

תפליה ואני

ל  הרוחות אלהי א
ם שליט י נ ו לי ע  ב

ם, תוני ח ת ב  אשר ו
 החיים נפשות בירו

 בירו ״אשר והמתים,
 כל ורוח חי כל נפש
 עלי רחם איש״. בשר

 ותן הרבים, ברחמיף
 נכון רוה טובה רוה לי

 רקדשה. היים רוה
 רוה עלי להמשיף זכני

 רקדשה אמתיים היים
 אמתיים מהצדיקים

 וא־רף חיינו הם אשר
 ברחמיף זכני ןמינו.

התקרב הגדולים  ל
 לפניהם ולעמד אליהם

שךתם שם ל שמ  ול
 צךכיהם. כל ולעשות
 בהם מקשר ואהיה
שרות באמת  בהתק

השלמות בתכלית גדול
סו). (ליקו״ת



המתרגם

הלבנה, לו אמרה
ה גדולה מה הי  לי י

 כמו אהיה שהלא בזה,
ר נר  בצהרייס המאי

ה, כשהשמש פ ק תו  ב
 מועיל. הוא מה שאזי
 לכי הקב״ה, לה אמר
מנו ישראל ובני  בך י
 וזה והשנים, הימים את

 אמרה גדולתך. יהיה
 כן גם השמש הרי לו,
מנו שלא אפשר אי  י
 התקופות את פיה על

 שכתוב כמו השנה), (עונות
 ולמועדים לאותות ׳והיו

 לה אמר ושנים׳. ולימים
 וייקראו לכי הקב״ה,
 ׳יעקב בשמך, הצדיקים

 הקטן׳, ׳שמואל הקטן׳,
 יהיה וזה הקטן׳, ׳דוד

 הקב״ה ראה גדולתך.
 התישבה לא שעדיין

 שנתמעטה, על דעתה
 הביאו הקב״ה, אמר

 מה על עלי כפרה
 הירת. את שמיעטתי

 רבי שאמר מה וזהו
 מה לקיש, בן שמעון
 ראש של שעיר נשתנה

 ׳לה״, בו שנאמר תודש
 זה שעיר הקב״ה, אמר
 שמיעטתי על כפרה יהא

הירת. את

קעא נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
י נ ר ז ע ת  לחזיר ו

ה ב שו ת ה ב מ  של
 וליא באמת, לפניף

 הז־ה העולם מן אצא
 מעוונותי, שאשוב עד

 אשר כל את ואתקן
 במחשבה, נגרף פגמתי
 ותהיה ומעשה. דבור

 להמשיף שנזכה בעזרנו
 התשובה הארת עלינו

 שהוא משךשה השלמה
 גלית כאשר חרש, ראש
 צדיקיף ידי על לנו

 לקבל ונזכה האמתיים.
 בקדשה חךשים ךאשי

 להמשיף ונזכה גדולה,
 התשובה שרש עלינו
 ךאשי עשר שנים בכל

 נתת אשר חךשים,
 כפרה זמן ישראל לעמף

 באפן תולדותם, לכל
 אליף לשוב שנזכה

באמת שלמה בתשובה
י). (ליקו״ת

מר בר״ח או הקכייה א ה עלי הגי  P(נחולין כדאיהא וכוי. כפר

 את אלקיס 'ויעש נמיג רמי, פזי כן שמעון רני ע״ג);
 המאור ואת הגדול המאור ׳את וכמינ הגדולים', המאורות שגי

 לשני אפשר עולם, של רנונו הקנ״ה, לפני ירח אמרה הקטן׳.
 אמר אחד. נכתר שישתמשו מלכים

 אמרה עצמך. את ומעטי לכי לה,
 הואיל עולם, של רנונו לפניו,

 אמעיט הגון, דנר לפניך ואמרתי
 ניום ומשול לכי לה, אמר עצמי. את

 רנומיה, מאי ליה, =י׳אמרה ונלילה.
 אמר אהני. מאי נטיהרא, דשרגא

 ימים ישראל נך לימנו זיל לה,
 אי נמי יומא ליה, אמרה ושנים.
 ולמועדים לאותות ׳והיו דכתינ תקופותא, ניה מנו דלא אפשר

 ׳שמואל הקטן׳, 'יעקנ נשמיך, צדיקי ליקרו זיל ושנים'. ולימים
 הקנ״ה, אמר דעתה, מייתנא קא דלא חזייה הקטן׳. ׳דוד הקטן׳,
 שמעון רני דאמר והיינו הירח. את שמיעטתי עלי כפרה הניאו

 אמר ׳לה״, נו שנאמר חודש ראש של שעיר נשתנה מה לקיש, נן
 ופירש״י הירח. את שמיעטתי על כפרה יהא זה שעיר הקנ״ה,

 לו 'הקטן'. וכתינ גדולים, שניהם דמשמע הגדולים. נפיג (שם):
מס ומשול  אינו נצהריים נר נטיהיא. שרגא היא. נחמה ונלילה. נ
 את מענרין התקופה ועל לחמה, נמנין פקופוס. חמה. יומא. מאיר.

 קטן כי יעקנ יקום ׳מי הקגון. יעקג יא). (דף כסנהדרין השגה,
 נמסכיז נזה עוד ואייזא כשמואל. הוא מקרא הקנון. דוד הוא'.

 שם ודרשו עיזיס, שעיר הינו ר״ח מקורננויז שאחד ע״א) (ט שנועוח
 שאין חנוא לה״, לחטאת אחד עזים ׳ושעיר קרא אמר נזה״ל;
 ליה מינעי והאי מכפר. זה שעיר יהא ה׳ אלא נו מניר

 ראש של שעיר נשתנה מה לקיש, ריש דאמר לקיש, לנדריש
 על כפרה יהא זה שעיר הקנ״ה, אמר ׳לה", נו שנאמר חודש

 ׳לה״, מאי ה״, ׳על קרא לימא כן אם הירח. את שמיעטתי
 קרא נימא כן אם דאתא. הוא להכי כוליה ואימא לכדאמרן.

 לפנואה ופירש״י(שם): חרתי. מינה שמעת ׳לה״, מאי ה״, ׳חטאת
תינ, חודש ראש נשל לה׳. לכנה. של דעתה להפיס נפרה הניאו נ

דאתא. הוא לחודיה לקיש נן שמעון דלכדרני נן. אם

 עלי הביאו הקב״ה אמר חודש בראש כי
 ט.). (שנועוח ז״ל רבותינו שדרשו כמו כפרה,

 הזאת והתשובה תשובה, בחינת וזה
 ובשביל בר״ח. הנבראים בכל נשתלשלה

 חרטה לאיזה מוכרחים ועדתו קרח גם זה,
להם, מועיל אינה התשובה אבל בר״ח.

או הקגייה אמר  ע״י יד): א, (ח״נ נליקו״ט ואימא כפרה. עלי הגי
 הניאו לומר שיצטרך זה לידי נא כנינול נעצמו שהשי״ת

 הניאו ולומר עליו להתחרט שהוצרך דנר שעשה היינו כפרה, עלי
 עליהם לנקש כחטאינו לפניו לנוא נושה לנו אין כן על וכו', עלי

 גם כי עליהם, ולהתחרט כפרה
 שהוצרך דנר עשה יתנרך הוא

ננ״ל. עליו להתחרט
או הקגייה אמר כפרה. עלי הגי

 נרכוח (או״ח נליקו״ה וכחג

 עלי ׳הניאו וזהו יג): ה, ונ״פ הראיה
 שנוודאי לה הנטיח נזה כפרה׳,

 כי אליו. וישונו נה׳ ישראל יזכרו
 עד נטענותיה, הלננה שפעלה ע״י

 שורש נמשך מזה שמעטה, על ושנ התחרט נניכול נעצמו שהשי״ת
טיורנינו מורינו אדונינו שכתנ כמו העולם, לכל המשונה  קמא (לקו

 העולם לכל משונה נשתלשל שעי״ז א') טימן מ;ינא ונלקוטי י׳ סימן
 הנא כעולם ישראל יזכרו שנוודאי נטוחה שהיא נמצא חודש. כראש

 שורש טענותיה ע״י שנמהוה שפעלה מאחר נמשונה, וישונו
 השורש ומזה כג״ל, מתחרט נעצמו שהשי״ת מה שהיא המשונה,

 הלננה ני נאמת, לה׳ שישונו עד תשונה הרהורי להם יגיע נוודאי
 המיעוט על שהתחרט עד השי״ת, את שנצחה נטענותיה פעלה
 ותקוות רמזים כמה לנו יצא ומזה נפרה. עליו יניאו שישראל וציווה

 אליו שגשונ עד אומנו יעזונ לא שנוודאי נטוחים שאנו טונות,
 שורש נמשך מזה ושנ, התחרט שהשי״ת שפעלה ע״י כי נאמת,

 שראינו מאחר גם כנ״ל. לשונ נזכה כוודאי כן ועל כנ״ל, המשונה
 ולכל לנו ישועה רמז זה נטענותיה, אותו לנצח להלננה נח שיש

 ימנרך אומו לנצח ג״נ שנזכה מקוה לנו שיש ללננה, שמונין ישראל
 נזה חפץ השי״ת ני נטענותיה. אותו הלננה שנצחה כמו נתפלתנו,

 אותו שננצח עד עמו וטענות ושיחות נמפלות נמגנר שאנחנו
 אומו שמנצחין למי זמרו ונו', ׳למנצח רז״ל שאמרו וכמו ימנרך,
 לא ישראל נצח ׳וגם נתינת אמיתי, נצחן הוא השי״ח כי ושמח׳.
 הוא נצחונו עיקר כן ועל שקר, של ננצחון מואס כי ישקר',

 כאלה ני אליו, שישיננו אצלו שפועליס עד אומו, מנצחים כשאנחנו
 ע״י וגם ותכנדני׳. אחלצך צרה כיום ׳וקראני כמ״ש חפץ, הוא

מו כעדו, שיכפרו מישראל ניקש שהשי״ח  עלי ׳הניאו שנאמר נ
 אריכת שמשם הסט״א אחיזח שגרם הירח מיעוט לתקן יכול אינו שכניכול נהם, תלויה כניכול שנפרמו להם הודיע נזה כנ״ל, כפרה׳

נחינת נעצמו וזהו (...) האסורים׳. מניח עצמו את ממיר חנוש ׳אין כי כעדו, שיכפרו ישראל ע״י אס כי למקן נידו אין כאילו הגלות,
ראש קרנן דהיינו עליו, להניא צריכין שאנו כפרתו עיקר שזה נאמת, אליו גשונ שנוודאי מונטחיס אגו שעי״ז וכו״, כפרה עלי ׳הניאו
כוודאי. ינצח ימנרך הוא כי אליו, נשונ כוודאי כן על נמשונמינו, תלויה שנפרמו ומאחר כידוע, המשונה הוא הקרנן עיקר כי חודש,
או הקגייה אמר מנחינח הוא הקליפות יניקת עיקר כי זה, לענין ג״נ שייך חודש ראש מענין יט): נפל״יז(י, וכפג כפרה. עלי הגי

מו היה שזה אחד', נכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר 'אי שאמרה ע״י הירח, מיעוט  לה ונאמר גדול, כדקות גאוה נתינת נ
נהמעשה כמוכן שלה הרגלין מנתינת יונקין שהם וידוע ע״ג), קכג שרה, חיי (זהר זעיר' איהו רנ דאיהו ׳מאן ני עצמך', את ומעטי 'לכי

חכמה מילואי
ח ר  לומר לו היה לכאורה שושנה): (ליקוטי אלימלך בנועם ומובא ועדתו. ק

 נאמר שמיס שלשם כמחלוקת כמו משה, עס ועדחו קרח מחלוקח
 מחלוקת כעלי כמה רואיס עינינו דהנה הענין אך ושמאי. הילל מחלוקת

 להכחין יודע ומי וכוז, כגאוה הצדיק על ודוכריס הצדיקים על העומדים
 כאשר לשמיס, כוונתם אס אמת, צדיקי ולכזות לקנתר כדי כוונחס אס

 נמצאים חורה לומדי וגס לשמים, שכוונתם אדם כני כמה כפיהם יגידו
 איחס אמח אס יכחנו כזאת אן לשמים. כוונתם כאומרם זו כמחלוקח
 אחד כאיש כולם שלימה שחכורתס רואים אנו אס דהיינו לשמים, שכוונחס

 הדרך הוא כן כי לשמים, שלימה כוונתם כוודאי אזי אופנים, ככל תכריס
 רכה כאהכה כזה זה קשורה שנפשם ואמיתיים גמורים הצדיקים של

 כראותו כאחיו, איש יקנא 1ולל מגופו, יותר תכירו אח ואוהכ ותכיכוח
 ויתנשא שיתגדל לגדולתו עוד ויצפה כלככו ויגל נפשו ישמח תכירו גדולות

 להס שאין מחלוקת כעלי אדם כני רואיס אנו אס אכל ויותר. יותר
 לככיהס הפחכרות כשאר אכל כאחד, כולם וכערו להמחלוקת רק התחכרות

 תאווה ויתאווה תכירו, כגדולת לראות אחד יוכל ולא וחלוקות פרודות
 שאש האוח זה לו, יהי תכירו וגדולת ממונו זה כרגליהס אשר להיקוס

 אס כי זה אין אחד, שכס יחד כעדתס חכער אשר ומריכה המצה התכערה
 ד׳ עוכדי הצדיקים על לדכר מרעהו איש קנאת השיאם ליכס וזדון לכ רע

 מחלוקת זו שמיס לשם שאינה מחלוקת ואיזה התנא שאמר וזהו כאמת.
 גדולה, כהונה אחד כל והתאוו איש ר״ן היו שהס לומר רוצה ועדתו, קרח

 משה נגד רק וחלוקות, פרודות ליכס היה כיניהס גס ונמצא ז״ל, כפירש״י
 רמז ועדתו', ׳קרח וזהו עליו. לחלוק רעה כעצה כאחד כולם היו רכינו
 דכוקוח לככיהס צדיקים אכל מזה, זה נפרדות ועדתו קרח לכ שהיו כנ״ל

וק״ל. שמיס לשם מעשיהם וכל כזה זה

ערכים
וכינויים

כפרה
 וחטא עוון שאצל כפרה כל

 קינוח לשון כולן פנים, ואצל
 ארמי ולשון הן, והעברה

 המקרא בלשון וגם הוא,
 קדש של המזרקים נקראים
 שהכהן שם על זהב׳, ׳כפורי
 בשפת בהן ידיו מקנח

כא). לב, בראשית (רש״יהמזרק

 תשובה. בלא כפרה אין
 שתמצא מקום בכל והנה

 כפרה, תופפת כתוב בתורה
 וראשי שבתות כעניין

 שיש ומועדים, חודשים
 םוד הוא מוםף, קרבן בהן

 בםיבת הבינה. התגלות
 שנתוםף והאצילות השפע
 מוםיפים היום, באותו

 כלומר ומופף, קרבן בו
 שאמר כעניין כפרה, תופפת

 חודשים ׳ראשי בתפילת
 לכל כפרה זמן נתת, לעמך

 בכל דבר, פוף תולדותם׳.
 לשון בתורה שתמצא מקום

 התשובה פור הוא כפרה,
ח). צדק (שעריוהרפואה

 כפרה, בעו לא ורשעים
 נידונין שהם הכתוב לך רמז

 ב׳אש גיהנום, של באעזה
 ב׳אש שכפרו מאחר תמיד׳,
ג). ו, ויקרא בחיי (רבינותמיד׳

 כי נופל, כפרה לשון אין
 בחיי (רבינו החטא על אם

ז). יב, ויקרא

 שהוא כפרה, לפרש יצדק
 המקיף שהוא כפורת, מלשון

כד). אלם (יונת

הנחל• יליקוט
ד ן1ו ד ב ו ש ת ת א שלה הז תל ש ם בכל נ אי ר ב  בחכמה ומובא ברייח. הנ

 אות ה׳ הלכה תפילין הלכות בליקו״ה ועיין ג): ותבונה(יא,
 ונשתלשל נמשך שזה עליו/ מתגבר אדם של יצרו יום ׳בכל מאתז״ל על כ״ז

 יום שבכל הדין/ במידת העולם את לברוא במתשבה עלה ׳בתתילה מבתי׳
 והשיוע והעזר הזאת, המתשבה עליית מעין קצת נידון האדם ויום

 זה וכו״, עוזרו הקב״ה ׳ואלמלא שם שאמרו כמו זה, נגד עוזרו שהקב״ה
 הרתמים מידת ושיתף עמד מתקיים, העולם שאין ׳ראה מבתי׳ נמשך

 מתתרט שהשי״ת שאתז״ל מה גם לזה לצרף נראה ולפענ״ד הדין׳. במידת
 יו״ד, שימן בליקו״א המובא ע״פ היצה״ר, את שברא על יום בכל

 כמובא, היצה״ר נמשך שמשם הלבנה, פגימת על השי״ת ותרטת שמתשובת
 בשפרי המובן וע״פ שבעולם, הנבראים לכל בר״ת תרטה נשתלשל מזה
 בפשת, אלא נתגלה אינה זאת הארה שעיקר שאע״פ יצי״מ, לענין אמת
 בכל יצי״מ להזכיר צריך זה שמתמת זה, מעין נעשה ויום יום בכל גם אבל
 שעיקר אע״פ אדם, בכל התרטה השתלשלות הנ״ל לענין וכן ויום, יום

 מתתרט שהשי״ת זה, מעין יש יום בכל גם אבל בר״ת, נעשה הזה הדבר
 באמת אשר הנ״ל, במאתז״ל כמובא היצה״ר והמשכת בריאת על כביכול
 ומקודם אתרית מראשית המגיד השי״ת, אצל תרטה כלל שייך אין בוודאי

 כמובא זה, בלא להיות שא״א נגלה יתברך לפניו ובוודאי שיהיה, מה יודע
 יצה״ר כשיש גדולה שמעלה מ״ט שי׳ הליקו״ת בשוף ז״ל אדמו״ר בשיתות

 תרטת וכל צ״ב, שי׳ ת״א תפילות בליקוטי היטב עיין וגם ע״ש, וכו׳
 תקר, אין עד עמוקות תעלומות בכ״ז שיש האומנם היצה״ר, על השי״ת

 שבעולם, אדם לכל והתעוררות תרטה מזה שיגיע כדי הוא זאת גם אף
 דברי גם ביותר לך יתבאר ובזאת ר״ת. לענין הנ״ל יו״ד בשי׳ שם כמובן

תז״ל מדברי נראה שלכאורה שאע״פ הנ״ל, תפילין בהלכות ז״ל מוהרנ״ת



ערכים
וכינויים

חודש ראש
 ע״ש חודש ראש נקרא

 נקרא היצה״ר כי התחדשות,
 שכלל וכסיל', זקן ׳מלך

 מגדול מהשי״ת ההתרחקות
 ע״י הוא העיקר קטן, ועד

יז). ו, ר״ח (ליקו״הדס״א זיקנה

 פגימת תיקון שהוא ברייח,
 בחי׳ השי״ת מאיר הלבנה,
 שהוא המקום, מן למעלה

 לכל תיקון בחי׳ תשובה, בחי׳
כו). ג, ציצית (ליקו״ההחטאים

 כמ״ש לכפרה, ר״ח נקבע
 תולדותם', לכל כפרה ׳זמן

 התשובה, שורש הוא אז כי
 צעקת ע״י התשובה ועיקר

 נוהגין כן ועל להשי״ת, הלב
 בער״ח קטן יו״כ לעשות
 הלב. מעומק מאוד וצועקין

 ולנסוע לילך נוהגין וכן
 בער״ח, צדיקים קברי על

 מעומק שם ולצעוק ולהתפלל
א). ו, ר״ח (ליקו״ההלב

 הוא חודש ראש קביעות
 בחי׳ מאוד, ונעלם כמוס סוד
 שורש סוד ושם העיבור, סוד

 שבחר מה וסוד הבחירה
 אלו שכל העמים, מכל בנו

 להשיג, אפשר אי הסודות
 כי בזה, להאמין צריכין רק
 מקיפין, שכליות בחי׳ הם

 בזה מאוד ונעלמים הסתומים
יט). ו, ר״ח (ליקו״ההעולם

 (כה.) ר״ה במסכת איתא
 מבית מקובלני כך ר״ג, ׳אמר
 של חידושה שאין אבא, אבי

 ועשרים מתשעה פחותה לבנה
 ושלוש ושבעים וחצי יום

 שעה׳. ידות ושתי חלקים
 חודש בכל נסתרת הלבנה
 שני כמו נראית, ואינה וחודש

 קודם יותר או פחות או ימים
 החודש, בסוף בשמש שתדבק
 בשמש שתדבק שעה ואותה

 אחר בערב במערב ותיראה
 החודש. תחילת הוא שנסתרה,

 שלושים, ליל הירח ייראה ואם
 חודש, ראש שלושים יום יהיה

 ׳חודש שעבר חודש ונקרא
 ליל עד ייראה לא ואם חסד,
 ראש יהיה יום שלושים, אחר

 ושלושים, אחד יום חודש
 מהדש שלושים יום ויהיה

 שעבר חודש ונקרא שעבר,
מז). עשין (סמ״גמלא׳ ׳חודש

 וראוי הוא, כפרה זמן רייח
 במעשיו שיפשפש לאדם

 (של״ה בתשובה ויהרהר

א). פסחים

 חדש רצון נתגלה ר״ח בכל
 את לעבוד איך ישראל על

 ראש נקרא ולכך ית׳, הבורא
שקלים). פ׳ לוי (קדושתחודש

 תוספת הוא חודש בראש
ר״ח). (קה״י,יתירה נפש

 טהרת הדעת, הוא ראשי’
 התחדשות הוא ׳חודש׳ הראש.
 החדש. לדעת שזוכה החדש,

 החודש את עלינו ׳חדש וזה
 להבין מחדש שנתחיל הזה׳,
 השי״ת בגדלות מה אפס

מרחשון). ר״ח ישראל (ישמח

 בהמוח וגנוז טמיר הכל
 הוא כי תחילה, ובמחשבה

 כמאחז״ל איבריו כל על מלך
 ׳ראש נקרא ולכן סא.), (שבת

 ההתחדשות שכל חודש׳,
 בכוח וצפון נגנז החודש של

החודש). פ׳ ישראל (ישמח בר״ח

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קעב

 למה נחינמ [שהיא אספר סוד נעצמו וזה ג). (סיפו״מ החיגר של
הרז״ל כמאמר אסחהר נחינח ל מגי  אחשורוש. לניח שנלקחה יג)] (

 מכל הארה כן גס נמשך אז חיקונה, זמן שאז חודש כראש כן ועל
 מחחרמין דמוחא מסטרא שהס אלו שאפילו עד הג״ל, החיקוניס

 ועיין שס. כמנואר כן גס ומודין
 חייס להר׳ דרוש חייס עץ נפרי

 ומדנר פוריס, נענין וויטאל
ופנין. כן, גס הלננה מפגימוח

 מי כי בעוה״ז, רק היא התשובה עיקר כי
 בודאי ונמצא ג), וכו׳(ע״ז שבת בערב שטרה

 מתחרטין שהן ההודאה בזה נפטרין לא
 בזה. נפטרים אין כי להבא, גיהנם להו מהדרא וע״ב גיהנם. מדין ומודין,

,3ע״ ק< פרומה (זהר ימים בשאר כמו בר״ה גיהנם אין ואעפ״ב  של והגיהנם )
 גיהנם בעצמו זה ומתביישין, ומודים שמתחרטים החרטה, אלא אינו ר״ה

 להו שמהדרא מה דהיינו להכא. גיהנם להו, מהדרא דדייק, וזהו שלהם.
שלהם: הגיהנם הוא ומודים, שהחרים להבא,

ערב שטרח מי ג כדאיפא וכוי. שכת כ ) ז ״ ע  יאמרו שלעפ״ל ע״א) נ
 וז״ל ויקיימוה, התורה את להם אף שיתן להשי׳׳ת העולם אומות

ונעשנה. מראש לנו מנה עולם, של רנונו לפניו, אמרו הגמרא:
 יאכל שנח נערנ שטרח מי שנעולס, שוטים הקנ״ה, להן אמר

ערנ טרח שלא מי כשנח,  שנח נ
 אעפ״כ אלא נשנח, יאכל מהיכן
 לכו שמה, וסוכה לי יש קלה מצוה
 ליה קרי ואמאי (...) אומה. ועשו
 חסרון כיה דליח משום קלה, מצוה
 נוטל [ואחד] אחד כל מיד כיס.

גגו, כראש סוכה ועושה והולך
 חמה עליהס מקדיר והקנ״ה
 ואחד אחד וכל ממוז, נחקופח

 ׳ננחקה שנאמר ויוצא, נסוכחו מנעט
 ממנו ונשליכה מוסרומימו אח

 והוי חגא עד ממוז מקופח להו דמשכא זימני נמי, דישראל משוס נריומיו. עס נטרוניא נא הקנ״ה אין אמרח והא מקדיר, ענומימו׳.
 ׳יושנ שנאמר עליהן, ומשחק יושנ הקנ״ה מיד מנעטי. מי נעוטי דפטור, נהי הסוכה. מן פטור מצטער רנא, והאמר צערא. להו

 ודו״ק הנא. לעולס לעשומס יכול דאינו למסי. ולא הזה. נעולס לעשוסס. היום הזה. נעולס שנס. עינ3 ופירש״י(שם): וגו״. חק1י: נשמיס
 נהג יהיה לעפ״ל פפילפס עלייפ עיקר דכידוע נ-ג), אופ (לעיל העולם ואומופ הגרים נענין עוסקפ שם השומפ השוגיא שכלליוש הדנריש נקשרי וראה

 הקכופ׳. פג אפ ולפג צגאופ ה׳ למלץ להינזפפופ ניפנה יפנה אל' לאלי ייאליס’ אל אאאיס הגרם מפל הנופר פל ׳והןה טז) (יד, נזכריה כדכפינ השוכופ,
ם אין הנ שאר כמו גרייח גי  איהו וחמן רומחח. צואה דאקרון חמן ודרגין נגיהנס איח אמר“ב ע״נ): קנ נזהר(פרומה, כדאיפא ימים. כ

 נישין דרגין ואינון חמן. זוהמא ההוא ואשמארח וסלקין, וממלננן עלמא, דהאי זוהמא מכל דממלכלכן אינון דנשמחין, זוהמא
 דממלכלכן אינון חיינין, ואיח דאשמארח. זוהמא נההוא שלטא דגיהנס ונורא זוהמא. ההוא על אממנן רומחח צואה דאמקרון
 מאריהון קמי אמנרו ולא מדיר, קדל קשי והוו אחרנין, והחטיאו ומטו משונה, נלא ומימו מינייהו, אמלננן ולא מדיר נחונייהו

 ארעא על ארחייהו דמחנלין אינון לעלמין. מממן נפקין דלא רומחח, צואה ונההיא זוהמא נההוא ממן אמדנו אילין עלמא, נהאי
 אחר נההוא ונחגי, ונזמני ונירחי נשנחי מממן. נפקי ולא דרין לדרי חמן אמדנו אינון כל עלמא, נהאי דמאריהון ליקרא חששו ולא

פ, אמדנו. ולא אשמכך, נורא  כך: שאומר כרוז נשמים יוצא אזי מיפפה לאפר העליון לעולם מגיעה שכשהנשמה עוד איפא פושפפא) ע"נ, שנ ונזהר(נ
 נר מיניה ייפקון ולא דדליק, ננורא וימוקדון דדומה, נידא יממסרון כד לון ימנע מאן לון, ווי עלמא, מהאי ייפקון כד לון לווי

 המפוק ופירש ה". אמר לפני להשמחווח נשר כל ינוא נשנמו שנח וננדי נחדשו חודש מדי 'והיה אמר דאח כמה ושנמי, ירחי נריש

 וראשי שנשנמוח נשר; ׳נני הנקראים הרשעים על נאמר זה שפסוק ופו׳. מדי והיה פד״א הגיהנס. שר שהוא דדומה. נידא מדנש(שש):
 נמנמה ׳צדקמך׳ אומרים לכך פריא): אופ נמרדכי(פששיש, וכפנ ה׳. לפני ולהשמחווח ולהלל להודוח כדי הגיהנס מן לצאח זוכיס חודשים
 אין דנשמוח אומו, אומרים אין שנח נמוצאי חודש ראש כשחל אנל שנח, נמוצאי לדינם שחוזרים הנשמוח מפני הדין לצדק נשנח,
 שו) (ישעיהו מדכחינ ליה ודריש חודש, ונראש נשנח שונח גיהנס של אור אפטוריקי, רני אמר נפסיקחא, כדאימא לדינם, חוזרין

נשנחו'. שנח ומדי נחדשו חודש מדי 'והיה ליה וסמיך וגו", האנשים נפגרי וראו ׳ויצאו

הנחל ילקוט

המתרגם

 בגיהנס יש מקום
ת שם שיש גו ר ד  מ

 רותחת. צואה הנקראות
 של הזוהמה היא ושם

ת, שמו נו הנ  של היי
 שהיו הנשמות אותם

 הזוהמה מכל מתלכלכות
 והס העולם, זה של

 מזוהמתס שם מתלבנות
 מכן, לאחר משם ועולות

 הזוהמה אותה ונשארת
 המדרגות ואותם שס.

 צואה הנקראות הרעות
ם הס רותחת  הממוני

 ואש הזוהמה. אותה על
 באותה שולטת הגיהנס

ה מ ה ו ז ה ה אר ש  שנ
 אלו רשעים, ויש שם.

 בחטאיהם שמתלכלכיס
ד מי תלבנו ולא ת  נ

 בלא ומתו מהס, ונטהרו
 והחטיאו וחטאו תשובה,
 עורף קשי והיו אחרים,
ד, מי  נשברו ולא ת
 בזה קונס לפני ונכנעו
 שס נידונים אלו העולם,
 ובאותה הזוהמה באותה
 שהס הרותחת, הצואה
ם ם אינ  משס יוצאי

ם. מי ל עו  אלו וכן ל
 על דרכם את שהשחיתו

 על חששו ולא האיץ
 העולם, בזה קונס כבוד

ם אלו כל דוני  שס ני
 יוצאים ולא דורות לדורי
 ובראשי ובשבתות משס.

ם שי ם חוד די ע מו ב  ו
 המקום באותו ובחגים,

והס האש, ונכבה נשקט
נידונים. אינם

אוי

 ל5א הדין, במידת הרחמים מידת המשכת היה העולם בריאת בעת שרק
 דייקא שניהם באמת כי זה, מעין נעשה ויום יום בכל גם באמת

 מדה״ד, תוקף ששם המחשבה, מתחילת כי הנשמות. לתיקון הכרחיים
 מניעות מיני כל כלול (שבזה היצה״ר התגברות יום בכל נשתלשל מזה

 עמלק קליפת התגברות מיני ושאר שבלב, ועקמומיות והשפות ופיתויים
 ה׳יום׳), כ׳ל ר׳ע ר׳ק ליבו מחשבות יצר ׳כל כי עד האדם, על שמתגבר
 השי״ת, של היצה״ר כביכול הוא שמה״ד ע״ב שי׳ בליקו״א וכמבואר

 העולם שאין ׳ראה ומבתי׳ שבעולם, רעים יצרים מיני כל נשתלשל שמזה
 על השי״ת חרטת בחי׳ בעצמו שזה וכו״, מדה״ר ושיתף עמד מתקיים
 מאיתו והשיוע העזר יום בכל נמשך מזה הנ״ל, במאחז״ל המובא היצה״ר

 בעצמו שהשי״ת עמלק מלחמת בחי׳ שזה עליו, להתגבר ביכולת שיהי׳ ית׳
אמת. בשפרי כמובא עת, בכל עימו לוחם כביכול

 (מסכתות הקבר׳ מחיבוט ניצול שבת בערב ׳מת בענין טוב הריב״ש
 לא דאם הקבר, מחיבוט להינצל איך להשמיענו הש״ש כוונת בוודאי הא מורי, הקשה כך, באמת שהוא אע״פ ה״ח), פ״א הקבר חיטט שמחות, מסכת קטנות,

 בזיונות וישבול כידוע, שבת ערב שהוא הזה בעולם עצמו שימית גדול, מושר שהוא וביאר, שבת. בערב קימות בידו אין זה והרי לן, קמשמע מה כן
מו זדן הקבר. מחיבוט ניצול ובזה לשבת, הכנה לעשות כדי באהבה, ויישורין ודוחק וירידות צ ע ם ב הנ  בראשית): (פ׳ עה״ת בבעש״ט ומובא שלהם. גי
 ׳עתיד ח) (נדריס בש״ש איתא עכ״ל. גיהנם׳, הרי טובים ומעשים במצוות משוגל שאינו מי וכל כו׳, גיהנם זה מאוד, טוב ׳והנה ט) (ב״ר רבתי במדרש
 שם ששומע ייחשב, לגיהנם לו וזה עדן, לגן הרשעים מכנישין רק גיהנם, יהיה לא לעתיד כי ושמעתי וכו״, צדיקים מנרתיקה, חמה להוציא הקב״ה

נידונין. הרשעים בה מתעדנין שהצדיקים עצמו בזה כן אם בזה, מורגל היה שלא ייחשב לצער לו וזה בהתמדה, ולומדים וריקוד בשמחה מתפללין

חכמה מיליואי
י ב שטרח מ  לערב בהקשר קמט) (סי׳ חסידיס בספר בזה וביאר שבת. בער

 שבת בערב שטרח ׳מי טז), (שמות והכינו׳ השישי ביום ׳והיה וז״ל: שבת,
 ומהיר שבת, צרכי לתקן זריז להיות לאדם לו יש מאוד מאוד בשבת׳. יאכל
 וכל הכלה או בביתו, ונתאכשנה באה המלכה כי שמע אשר כאדם וזריז

 ואומר, גדולה שמחה שמח עושה, הוא מה ביתו, אל באים חבורתה בני
 הבית תנקו לעבדיו, אומר קורתי, בצל באו אשר גדול כבוד לי עושין כמה
 אלך ואני הבאה, כבוד מפני המיטות ותיקנו אותו, וכבדו אותו ופינו

 בתיקון טורח עצמו הוא לכבודם, להשיג שאוכל מה ודגים בשר להם לקנות
 ומלכה כלה שהיא משבת גדול לנו ומי עבדים. אלף לו היו אפילו מאכל
 בעה״ב להיות לטרוח לו שיש וכמה כמה אחת על ענוגה, קרואה והיא

שיבוטא. דמלח כרבא עבדים, מאה לו היו אפילו מתקן, עצמו
ח מי ב שטר מרן ביאר בראשית): (פ׳ עה״ת בצעש״ט ומוצא שבת. בער

 לאלו להס
 מזה כשיצאו הרשעים
 מי להס, אוי העולם,

 וילמד שלומם את ידרוש
 כישימסרו זכות עליהם

 והס דומה, המלאך ציד
 שס הדולק צאש ישרפו
 יצאו לא והס תמיד,

 חודשים צראשי רק ממנו
 שנאמר וכמו ושבתות,

 בחדשו חודש מדי ׳והיה
 יצוא בשבתו שבת ומדי

 לפני להשתחוות בשר כל
ה״. אמר

תפליה ואני
תי מא־ד, לי צר יי  פ

 וחמל חום וחנני,
 האמללח נפשי על

 המטרפת והפגומה,
 שני בין כמו ונךכאת
 חטאים המלאה אריות,

ת עוונו ם, ו שעי ופ
 אוליף אנה פקךה, ליום אעשה ומה ורור. רור בכל מלפני שהיו והכשרים היראים הצריקים כל להם הכינו כאשר לרךכי, ציךה לי להכין לביתי אנכי גם אעשה ומתי הךחקות. וכמה בכמה ממף הרחוקה

 וכפרי כדרכיו אדם כל על פוקד ואתה הבא, בעולם כלל ותרן אתה שאין הקדושים, חכמיף ידי על הודעתנו וכבר אשיבנו״, מה יפקד וכי אל ןקום כי אעשה ״ומה להטמן. אוכל ואיף הגדולה חרפתי את
 למשה שהודעת כמו נגרף, לפשע מאד הרבו אם אפלו פשעיהם, לכל וםולח לעוונותיהם ומוחל רחמים מלא אתה עליהם אשר הזה בעולם באמת אליף השבים על הוא וחנינותיף רחמנותיף ועקר מעלליו,

 לרעים ומטיב טוב רחמים, מלא קךשף. הדרת מול ולהשתטח לפניף, ולהתחנן להתנפל באתי כן על שבים. לשאינן ינקה לא לשבים, ונקה לברכה, זכרונם חכמינו, וךרשו ינקה', לא ׳ונקה שכתוב כמו עברף,
תהעולם מן שאסתלק קהם שפגמתי מה כל לתקן ואזכה אליף. שלמה בתשובה לשוב שאזכה הזה, בעולם ועזתי הגדולים, ברחמיף עלי ורחם וחנני, חום בהצךקו, וחפץ לרשע הצופה ולטובים, ״ קו לי יד). (

בראש חרטה לאיזה מוכרחים שבגיהנום רשעים ואפילו תשובה, הרהור להם ומגיע הנבראים בכל התשובה משתלשלת חודש בראש כן על חודש, מראש הוא התשובה שורש ■ותושיה עצה
רומתביישים ומודים ומתחרטים ששבין חודש, צו קי י). י, ליקו״ט (



ם תרג מ ה

הקב״ה, זהו 'איש׳
ה' שנאמר כמו  איש ׳

ה/  ו׳אשה׳ (...) מלחמ
א ה, הי שכינ מו ה  כ

 ׳מצא בהשכינה שנאמר
טוב׳. מצא אשה

ר קו ה מ מ כ קעג נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיח
טים ואלה שפ מ שר ה שים א  אה נעה מלניש לנינו לפניהם. ת

 כתיב המאמר. את פתת איתו בפסוק כה עד השגתו כלליות

ר יסpפ1המ: ואלה א): נשמוה(כא,  ופירש״י(שס): לפניהם: מ:|יס א̂י
 הראתוגיס, אס פשל ׳אלה/ שנאמר מקום כל המשסמיס. ואלה

 מה הראשונים, על מושיף ׳ואלה/
 משיני. אלו אף מסיני הראשונים

 לפרשת דינין פרשת נסמכה ולמה
 סנהדרין שמשיס לך לומר מזנח,

 לפניהם. ספים אפי המקדש. אצל
 מעלה לא למשה, הקנ״ה לו אמר

 הפרק להם אשנה לומר, דעתך על
 שתהא עד פעמים ג׳ או נ׳ וההלכה
 ואיני כמשנפה, כפיהם סדורה
 הדנר טעמי להכינם עצמי מטריח

 ומוכן הערוך כשולחן לפניהם/ חשים ׳אשר נאמר לכך ופירושו,
 פש). (גיטין אלילים עוכדי לפני ולא לפניהם. האדם. לפני לאכול

 מכיאהו אל ישראל, כדיני אומו דנין שהם אחד כדין ידעת ואפילו
 אח מחלל ארמיים לפני ישראל דיני שהמכיא שלהם, כערכאוח

 ׳כי לנ) (דנריס שנאמר להחשיכם, האלילים שם אח ומ!קר השם,
 עדוח זהו פלילים כשאויכינו פלילים׳, ואויכינו צורם כצורנו לא

 ונו". המשפטים ׳ואלה ד״ה נמילוא״ח מטה ועיין יראתם. לעילוי

ו ו ש ו שה ה  יאשיה רכי ;0 משפטים, (פ׳ נמכילפא כדאיפא לאיש. א
 אלא נאמר, למה כא), (שמוה ואשה׳ איש ׳והמית אומר,

שם)אומר שהוא לפי  אשה איש, אלא לי אין כור/ איש יפמח ׳כי (
 הניזקין לכל לאיש אשה הכמוכ השוה ואשה׳, ׳איש מ״ל מנין,

קרא אמר ישמעאל, ר׳ דכי חנא ע״א); נקימשין(לה איפא וכן שכחורה.

 אשר המשפטים ואלה וז״פ י
 במכילתא, איתא כי לפניהם, תשים
 לאיש אשה הושוו לפניהם, תשים אשר
 דינים לכל פירוש שבתורה. דינים לכל

 להשוות צדיך להמתיקם, שצדיך שבתודה
 שהוא ושכינתיה, קוב״ה לייחד, היינו

ואפתה מדדכי בחינת ואיש, אשה בחינת

ל ש שים א  נאמר זה ציווי שהרי כב) (י, בפל״ת ודייק לפניהם. ת
 מאיר האמת, הצדיק בחינת רבינו, כשמשה כי וז״ל: למשה,

 שהם אליו, המתקרבים אל משפט, בחינת שהוא שלו הרוח בחינת
 עי״ז כידוע, ברגליך׳ אשר העם ׳וכל בחינת רגלין, בחינת נגדו

 ונעשה זרה, והעבודה הגאוה נתבטל
ושכינתיה, קוב״ה ייחוד בחינת

הדינין. כל ונמתקין
שה ד!ושוו  וביאר וכד. לאיש א

 לפי מבואר (י): בביאה״ל
 ׳השב הנ״ל הכתוב בלשון יותר זה

 לדבר בלבי יש עוד האיש׳. אשת
 כת שהם יום הנו״ן ובדבר בזה

 התיקון עיקר אשר ואסתר, מרדכי
 היא היא כי כמוב״פ, בה תלוי

 שבנסתר, תורה והיא התפלה שהיא בפנים, המובא השכינה סוד
 בידים דנשיב ברוח ולשיר, לנ׳ג׳ן׳ אבות בהג׳ מצורפת הנו״ן וזאת

שוות צריף המוב״פ. ורגלין  בליקו״ה ודייק לייחד. היינו לה

 שם הנאמר לאיש׳ אשה ׳הושוו בחינת וזה ב): ב, ערב (חו״מ
 את נשא ׳ליבו בחינת דייקא, ׳הושוו׳ הנ״ל, המאמר בסוף

 להידין, שוין שהרגלין עד למעלה הרגלין שמנשאין רגליו׳,
החמה׳. כאור הלבנה אור ׳והיה בבחינת

שכינתיה קוג״ד! שה בחיי שהוא ו  בליקו״ה(אה״ע וכתב ואיש. א

 בקדושה ואשה איש שייחוד ידוע זה כי ב): ג, קדושין
 בחינת מאד, מאד וקדושים וגבוהים עליונים לדברים מרמז ובטהרה

 (סומה רז״ל שאמרו כמו כידוע, ושכינתיה הוא בריך קודשא ייחוד
אוכלתן׳. אש זכו לא וכו׳, ביניהם שרויה שכינה זכו ואשה ׳איש יז)

אי לו ה מי מ כ ח

ם ואלה טי פ ש מ שר ה ם א שי ם. ת ה  ה): (משפטים, בתנחומא ואיתא לפני
 את להם ותן לך התורה, את להם נתתי למשה, הקב״ה ליה אמר

 שמרו בעולם. לעמוד אתם מבקשים אס הקב״ה, להס אמר המשפטים.
 אשר המשפטים ׳ואלה שנאמר העולם, את מעמידין שהן המשפטים, את

על שעברו על אלא העולם מן אבדו לא המבול דור לפניהם/ תשים
 שיני/ מדבר באו הזה ׳ביום מובא: יא) (יב, כהנא דרב ובפסיקתא המשפטים.

 של אוהבו בו ופגע בשוק, מטייל שהיה מלכים לבן לוי, בן יהושע א״ר
 תישבריות לי פיתתו המלך, אמר ומרגליות. טובות אבנים חיקו ומילא מלך

 מה לו היה לא אבא, של אוהבו אילולי אומר, בני יהא שלא שלי, (האוצרות)
 שבא אילולי אומרים, ישראל יהו שלא למשה, הקב״ה אמר כך לי. ליתן
 אני הרי אלא התורה, את לנו ליתן לו היה לא הדינים, את ולימדך יתרו
 לפניהם׳. תשים אשר המשפטים ׳ואלה דינים, כולה התורה את להס נותן

! ד ״ ב ה קו תי שכינ א ו הו ה בחיי ש ש  ויצא): הארץ(פ׳ בפרי ומובא ואיש. א
החטא קודם באמרו הכתוב הביננו קוב״ה, ייחוד עניין והנה

 ואח״כ יתבוששו׳, ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ׳ויהיו הראשון אדס
 הוא העניין עור׳. כתנות מלבושים להס ה׳ ויעש הס ערומים כי ׳ויידעו
 כי פירוש, עי״ש, שבכולן׳ ׳חיה ז״ל ופירש״י חיה/ לנפש האדם ׳ויהי מאמר
 עד המעשה משוף הבריאה, שדר בכל שבכולן החיות הוא שבאדם החיות

 כמאמר ושכינתיה, קוב״ה וייחוד כולה התורה כל שהוא תחילה, המחשבה
גופי הן הן אדס של הגופים כן, ואס וברא׳. בתורה ׳השתכל א) (ב״ר רז״ל

בגוף בושה שוס אין ומעתה ה׳. לקראת היכון ייכונו דרכיו כל אס תורה,
 יריכיך/ ׳חמוקי ז) (שה״ש נאמר אמנם אס התורה, גוף שהוא אחר ערום

 את משתיר הגוף הרי טז), (מו״ק בשתר׳ תורה דברי אף בשתר ירך ׳מה
היה שהגוף החטא, אחר כן שאין מה בהס. וחיה בתוכו להיותה התורה

ערכים
וכינויים

משפטים
 שאפשר מה הם משפטים

 בחי׳ שהוא טעם בהם להבין
 (ליקו״ה אמת בחי׳ דעת,

מה). ה, ריבית

 מצוות הם משפטים
 נאמרו, לא אם שאף ידועות,

 נאמרים שיהיו הוא דין
מח). ישראל, (תפארת

 דז״א, מוחין הם משפטים
 הנקראת במלכות הנכנםים

פורים). הקודש, (מחברתצדק

 קודשא נקראו ’משפטים’
 (דגל ושכינתיה הוא בדיך

משפטים). פ׳ אפרים מחנה

 יםוד הן משפטים
 נקרא אחד רכל ותפארת,

משפט). (קה״י,משפט

 ששם בהוד, הם משפטים
 (קה״י, המשפטים כל תכלית

משפט).

 ומשפט. דין בין ההבדל
 של או הטענות, הוא הדין,

 השופט השקפת או הבע״ד,
 זכיותיהם טענותיהם על

 והמשפט, וחובותיהם.
 על השופט השקפת מציין
 בדבר לרוב ובא הדין, פסק

 ומבואר גלוי שמשפטו
ב). י, ישעיה (מלבי״ם

לאיש אשה הכתוג השוה האדם/ חטאם מכל יעשו כי אשה או ׳איש
 פנא, חזקיה דני שנפורה. דינים לכל לאיש אשה הנפוג השוה לפניהם/ פשים ׳אשר קרא אמר פנא, אליעזר רני דני שנפורה. עונשים לכל

ה שנפורה. מיפופ לכל לאיש אשה הכפונ השוה אשה/ או איש ׳והמיפ קרא אמר ״ ב ו שכינתיה ק שה בחיי שהוא ו  כדאיפא ואיש. א

וגו״. טונ מצא אשה ׳מצא נה דאיפמר שכינפא, דא ׳אשה׳ (...) מלפמה/ איש ׳ה׳ אמר דאפ כמה ^*׳איש/ ע״א): rp כג, נתיקו״ז(תיקון

הנחל ילקוט
ו ו ש ו ! ה ! ש ש. א  והמובן תש״מ): (תשרי הנחל מבועי צקוכץ ומובא לאי

 היא שהאשה לאיש׳, אשה ׳הושוו בענין הקדושים דבריו מצירופי
 היא התפלה כי התפלה, שהיא וכו׳, אשת׳ ׳השב הכתוב ובענין רגלין, בחי׳
 היינו המאמר, כל שובב זה שעל התיקון, עיקר בה כן ועל רגלין, בחי׳

 העלאת ענין הוא בעצמו שזהו בעולם, התפלה ענין את ולגלות להעלות
 שהס וירכין רגלין בבתי׳ שהיא התפלה שבחי׳ לאיש׳, אשה ו׳הושוו הרגלין.
 ידו שלח ׳דודי בבתי׳ ובפרשוס, בגלוי שהס ידים בבתי׳ ויתגלו יעלו בשתר,
 כמוב״פ. רגליו׳ את נשא ׳ליבו בחי׳ הוא זה שכל כמוב״פ, החור׳ מן
ם לכל רה דיני תו ם שצריך שב ק תי מ ה ך ל ת צרי שוו נו לה חד היי  ליי

ה קובייה תי שכינ א ו הו ה בחיי ש ש ש. א  חכמה מקור בקוק ומובא ואי
 קוב״ה מייחוד בהדיא התורה בכל מוזכר אינו לכאורה טו): עמ׳ תשנ״ז, (מנ״א

 ההשגה, עיקר היא זאת באמת אבל הכללים). מח״י י״ז כלל (ע״פ ושכינתיה
 שהיא שהשכינה מזה באים הדינים כל כי הזה. המאמר כל שובב זה שעל

 היא זאת ובהעלותה, בה, נאחזים אחרא והשטרא בגלות, היא מלכותו
 הממשלה את שמייחדים וממשלתו, הצדיק התגלות הוא בעצמו וזה ההמתקה,

 הצדיק ושממשלת מאיתו, שהכל להשי״ת, השכינה, בשוד המלכות, שהוא
הליקוטים). בביאור היטב (ועיין ודו״ק השי״ת ממשלת היא

ש אשד! אי ת ו נ חי  מה וזהו מובא: (י) הנחל יד וצקוק ואסתר. מרדכי ב
לבת/ לו מרדכי ׳לקחה אשתר גבי ז) (ב, אשתר במגילת שכתוב

 שרצה היינו לאשה, אשתר את נשא שמרדכי ׳לבית׳, יג) (מגילה חז״ל ודרשו
 של והדינים אף החרון ולהמתיק ושכינתיה, קוב״ה ייחוד לייחד בזה מרדכי

 ואשתר, רגלין בחי׳ התפילה, עליית שעיקר מרומז שבזה אפש״ל, עוד המן.
 כלום, מגרמה לה דלית וקטנות ׳בת׳ מבתי׳ אותה שמעלה הצדיק ע״י

התפלה. מעלת ושלימות עיקר בחי׳ הבית, עקרת ׳בית׳ לבתי׳
 לבושים, שהס עור׳, כתנות להס ה׳ ׳ויעש הס׳, ערומים כי ׳ויידעו נפרד
 צריכה התורה להיות ללבושך/ ׳כבשים כז) (משלי כמאמר ללבושים, עוד צריכים והיו גשמיים, במצוות הגוף דרך על להתגשם צריכה היתה התורה כל להיות
ידע. לא הכלם גס יבוש לא בוש גס ושכינתיה, קוב״ה ייחוד הוא זה הנה יחטא, ולא השערה אל קולע תורה גופי הן שהן גופים אבל כירך. בשתר להיות



ערכים
וכינויים

ק מל ע
 מלכות כח לבטל ועיקר
 כוללת היא כי עמלק,
 כמ״ש מלכויות, הארבע
ח (במדבר  גוים ׳ראשית כ

 כשהרג כן ועל עמלק׳.
 עמלק, מלך אגג את שמואל

 ׳וישסף טו) (שמו״א נאמר
 ופירש״י אגג׳, את שמואל
 שחתך לארבע׳, ׳חתכו

 דסט״א, מלכויות הארבע
 וממשלה כח להם יהיה לבל

 שהיא דקדושה, מהמלכות
 העלה כי דל״ת, בחינות

 מהם דקדושה המלכות
קלה). (ליקו״מ

היו מכשפי[ עמלק בני
ט). יז, שמות (רש״י

 עמלק. הוא מיער׳ וחזיר’
 טהרה, סימני מקצת לו ויש
 אבות זכות לו יש עמלק אף

יד). פ, תהלים (רש״י

 סוד הוא עמלק׳, יויבוא
 לו שיש עשיו, של שרו

 מצד והוא במרכבה, אחיזה
בשלח). פ׳ (הציונישמאל

 פסולת בחי׳ הוא עמלק
 בן קין מן שהוברר הרע

 בפסוק וכמ״ש אדה״ר,
 כי עמלק׳, מתוך קיני ׳ויסר
 ביתרו, התברר עזבקין הטוב

 הנפרד הקיני׳, ׳חבר הנקרא
 קין של הרע מן ר״ל מקין,
 הפסוקים (שער עמלק שהוא

בלק). פ׳

 עמלק של שזרעו זמן יכל
 ולא שלם השם לא קיים,
 רמזו בזה שלם׳. הכסא
 עמלק כי נפלאים, דברים

 השכינה, בפני החוצז הוא
 בעולם נגלית השכינה שאין
 זאת אומה כי ידוע וזה הזה,
 ישראל עם מתחברת אינה
 זאת אומה נחשב ולכך כלל,

 וכל עצמה, בפני תוספת
 הדבר, גוף מכסה תוספת

 הוא אשר הקליפה כמו
 כאשר ולכך הפרי, מכסה
 בעולם הרי בעולם, עמלק
 זה ודבר המכסה, הכנף
 עמלק זרע אין כאשר יסולק

ס). ישראל (נצח

 שורש כמו הוא עמלק
 (קנאת הקליפות כל ליניקת

ח״ב). צבאות השם

 האומות, כל כולל עמלק
 גויים ׳ראשית שאמר וזה

 היא ראשית כי עמלק׳,
 ראש כמו האחרים, כולל
 והוא השנה, כל כולל השנה
 כן ועל מלכים, לד׳ שורש
 וט״ז ואדום׳ ויון ומדי ׳בבל

 עמלק גימ׳ והכולל אותיות
עמלק). (קה״י,

 דקליפה, דעת הוא עמלק
 שהוא ע״ה רבינו משה וע״כ
 גרמיה זירז דקדושה, דעת

עמלק). (קה״י,דלעילא לקרבא

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קעד

ם על מוסיף ואלה שוני ת בחיי הרא פ ס נאוה. כחיי וריבוי תו
הראשונים׳ על 'מוסיף של זה ענין ני כ); (י, נפל״ח וכהנ

 המעווס מיקן שלא די לא כי ח״ו, נסש״א להיפך וכן כקדושה יש
 ׳מוסיף כחינס הוא מזה וההיפוך כנ״ל. ג״כ מתגאה שהוא גס אף
 היינו דקדושה, ראשון׳ ענין על

ל קדושה מוסיפין שהצדיקיס  ננ
 הס כיותר שמשיגין מה וכל פעס,

 מכירין ועי״ז כיותר, ושפליס ענוויס
 שזה השי״ת, גדולת את העכו״ם גס

 הראשוניס׳. על ׳מוסיף כתינת ג״כ
ת פ ס ו ה בחיי וריבוי ת או  נ

ה  ונליקו״ה זרה. עבוד

 הקשר גענין מוגא ח) ה, ערלה (יו״ד

 כאמת, שפלותו שירגיש מי כוודאי וז״ל; וריכוי, לפושפה גאווה שכין
 ופגמיו ותאוותיו כעוונותיו מלוכלך הוא איך ליכו אל וישיס

 רופא את כותו ככל ויכקש רגליו ועל ידיו על ילך כוודאי הרכים,
 להיות לסכול יוכל מי כי נפשו, תתלואי לרפא שיוכל האמיתי

 כעצמן צואיס הכגדיס אך וממונפיס. צואיס ככגדיס מלוכש
 יודע כלא עצמו שעושה עד לכנו, את ומעקמין דעתו את מכלכלין

 ונופל הזה, העולם של כככוד עדיין ותפץ מעשיו, מינוף את
 שלא האמת, אל להתקרש יכול אינו ועי״ז הרות, וגסות כגאות
 וכמשוגע, כשוטה כעיניהס נתשג ויהיה אדס כני עליו ילעיגו
 ארצה׳, אמת ׳ותשלך שנתקיים הרכים כעוונותינו עתה נפרט

 נמאסין תטא ויראי לזרים, נהפך והכנוד משתולל׳, מרע ׳וסר
 טוניס, לא אשר מעשיו כאש לישו אל שמשים מי אכל וכו׳.

 כל וישכר לאמיתו, האמת יכיר כוודאי נאמת, שפלותו ומרגיש
 כן ועל שהוא. כמקום האמת אל ויתקרש שנעולס, המניעות

 ונו" עשה ןתרה כן ׳על נמואש נמ״ש 'מותרות', הגאוה נקראת
 גאוותו ונו', מאד גא מואנ גאון 'שמענו נמ״ש שהתגאה, על

 הוא גאוה כי גאוה׳. עושה יתר על ׳ומשלם וכתיג וכו", וגאונו
 שהוא צואה קיא נתינת זרה, ענודה נתינת ממש, מותרות נתינת

שעיקר הנ׳׳ל, צואיס נגדים נתינת הגוף, ופסולת מותרות

 ואלה שנאמר מקום כל ואלה, וז״פ,
 בחינת ל), פ׳ <פ (נ״ל הראשונים על מוםיף

 זרה. עבודה נאוה בחינת וריבוי, תוספת
 חשק מרובכם לא 0 (לנריס שכתוב כמו
 על מוסיף בחינת וזה נאוה, שפירושו ה׳,

עמלק, המן בחינת שהוא הראשונים,

ל, וכדאיפא הראשונים. על נזוסיף ואלה ר(  אנהו, א״ר ג): נג״
'ואלה', הראשוניס, את פסל 'אלה', שנאמר מקום ככל

 לכן. קודם שנפוג מה על ולרנומ להוסיף נא שהוא״ו הראשונים, על מוסיף

א  ה׳ יניאך כי א־פ): (ז, נדנריס וזלשה״כ הי. חשק מרובסם ל
נא אמה אקר הארך אל אלקיף

 מפניך רניס גרס ונישל לרישמה שמה
והכנעני והאמירי והגרגישי החמי

 גרם שנעה והינוסי והחוי והפחי
ה' ונמנם ממך: ועצומים רניס

 מתריס החרס והכיתם אלקיך'לפניך
ולא כרית להם מכרית לא אמס

 ממן לא נתך כס מתחתן ולא מחנס:
 ,יסיר כי לננך: מקח לא ונמו לכנו

 והישמידך נכס ה' אף וחרה אחריס אליהיס וענדו מאתרי ננך את
 מישנרו ומצנימס ממיצו מזנחיתיהס להס תעשו כיה אס כי מהר:

 לה׳ אמה קדוש עם כי כאיש: משרפון ופסיליהס מגדעון ואישירהס
 אישר העמיס מכיל סגלה לעס לו להיות אלקיך ה׳ נחר כך אלקיך

 וינחר נכס ה׳ חישק העמיס מכל מרנכס לא האדמה: פני על
 ומשמרו אמכם ה׳ מאהנת כי העמיס: מכל המעט אמס כי נכס
 חזקה נןד אתכם ה׳ הוציא לאניתיכם נישנע איקר הישנעה את

 לא (שס): ופירש״י מצרןס: מלך פרעה מיד ענדיס מנית ויפדך
ס.  לכם משפיע כשאני עצמכם מגדילים אמס שאין לפי מיוננ

 עצמכם, הממעטין הממנו. אסם כי נכס. ה׳ חשק לפיכך טונה,
 שאמרו ואהרן משה וכגון ואפר; עפר ׳אנוכי שאמר אנרהס כגון

 שאמר וסנחרינ לעליון; ׳אדננה שאמר כננוכדגצר לא מה; ׳ונחנו
 ישנתי׳. אלקים מושנ ׳אני שאמר ותירס הארצות', אלוהי ככל ׳מי
 ה, (אספר פדש כאור המהר״ל וכפג ע״א). (פט נפולי! זה מעני! עוד ועי׳

 וכל תוספת, דנר הוא היתירה הגאוה טונ׳): המלך על ׳אס ד״ה
 (ה סוטה נמסכת שאמרו וזה ממנו, נטל להיות קרונ מוספת

שליכמינ ולכך מתמעט', סופו רוח גסות נו שיש מי ׳כל ע׳׳א)  (מ

 קרונ הראוי, מן יומר וגנהות גאון שכל גאון; שנר ׳לפגי טז)
להיות. ראוי שאין דנר כל כמו האדם, מן ניטל להיות

כנ״ל. גאות ע״י הוא מהאמת למנוע המגנרומס
' י ח  מפמפ היפה מפלפו שכל והמן, אספר מרדכי לענין מקושר המאמר שכלל לעיל היטנ מנואר עמלק. המן בחיי שהוא וכוי זרה עבודה גאוה ב

ד כפנ וכן גאוופו  הקדושה המגילה סיפור כל כי וכו". אחשורוש הוא אחשורוש נימי ׳ויהי נתינת וזה טז): ה, ערלה נליקו׳׳ה(יו׳׳
ננ  את לכלות ורצה זרה, ענודה נתינת שהוא גאות, נתינת שהוא הרשעה מלכות המגנרה איך הנס מוקף שמספרת זה, ענין על סו

 וזהו כג״ל. ענוה ע״י אס כי לה זוכה אדם שאין המורה, היפך שהוא הגאות ע׳׳י הס הגלויות וכל הצרות כל עיקר כי ח״ו. ישראל
אותם שכל היינו ראש; של גילו ונן ראש של ׳אחיו רז׳׳ל שאמרו מה וזהו גאות. נתינת הרשעה, מלכות היינו אחשורוש', נימי ׳ויהי

הנחל ילקוט
ת כחיי וכוי ואלה פ ס ה כחיי וריבוי תו או תקונו וכוי ג ם ו טי פ ש מ  ה

 בנימין בוודאי תש״מ): הנחל(תשרי מבועי צקוצז ומוצא וכוי. רוח בחיי
 הוא לזה, ראוי שאינו מי דכשלוקחה אלא לקדושה, גדלות על רומז עצמו
 וכו׳ איננו ׳יושף השכל להם שהוכיח עצמו וזהו דשט״א. וגדלות גאוה בחי׳

 לעצמכם לוקחים שאתם תיקחו׳, בנימין ׳ואח זה כל עם איננו׳, ושמעון
 שייך שפיר ושמעון, יושף בחי׳ לכם היו אם דבשלמא היינו, וכו׳. גדלות

 בחי׳ לכם כשאין כן שאין מה לקדושה, גדלות שהוא בנימין בחי׳ גם לכם
 גאוה אלא זה אין אז כי בנימין, את לכם תקחו איך כן אם ושמעון, יושף

 להצדיק, התפלה שהיא האיש׳ אשת ׳השב ענין גם עצמו וזהו והתנשאות.
 אצל כשנופלת לקדושה, והממשלה הגדלות עצם שהיא כשהתפלה בוודאי כי

 שישיב אש״ת׳, ׳השב נאמר זה ועל והתנשאות, גאוה אלא אינה אבימלך,
 לענין כן דכמו ונראה באמת. לו שייכת שהיא למי והגדלות התפלה את

 לקדושה, גדלות על מורה הוא שבעצם גאוה, שהוא מושיף׳ ׳ואלה פירוש
 ׳רוח בחי׳ הצדיק, הוא שיושף לקמן, הקדושים בדבריו המבואר וכענין
 גדלות היינו וריבוי תושפת ע״ש יושף, נקרא שהוא וזהו וכו״, דנשיב

 ותושפת לריבוי נתהווה אז עמלק, המן לקליפת דכשנופל אלא לקדושה,
 הגאוה עי״ז שנשבר רוח, בחי׳ המשפטים תיקון ע״י אבל דשט״א, וגאוה

 מתאחד ובזה בקדושה. והתושפת הגדלות ונתתקן נתהפך אז דשט״א,
 המשפטים׳ ׳ואלה התיבות שב׳ מקרא, של לפשוטו ז״ל רבינו של פירושו

 שייך לקדושה, וגדלות ותושפת ריבוי שהוא ׳ואלה׳ כי היינו זל״ז, נשמכים
כמוב״פ. רוח בחי׳ ׳המשפטים׳ בחי׳ שהוא הצדיק לבתי׳

חכמה מיליואי
ה בחיי וריבוי או ה ג ד בו הענוה עולם(נתיצ צנתיצות וכתצ זרה. ע

כל אלעזר, רבי ׳אמר קמא בפרק ע״א) (ה שוטה במשכת ג):
י) (ישעיהו הכא כתיב כאשירה, לגזעו ראוי הרוח גשות בו שיש אדם

 דבר גם תגדעון״. ׳ואשריהם ז) (דצריס התם וכתיב גדועים׳, הקומה ׳ורמי
בעל כי ביארנו וכבר מגונה. מידה שהיא הגאוה מידת לבאר בא זה

 כן גם נקרא האדם כאשר ובפרט ראוי, שאינו דבר תושפת הוא הגאוה
 מן יוצאת היא והאשירה וגו״, השדה עץ האדם ׳כי כ) (שס לכתיב עץ,

 עבודה הוא שהרי זר, גידול והוא למעלה למעלה עצמה ומגבהת הארץ,
 האדם ׳כי שנאמר עץ, שנקרא האדם וכן הזה, זר גידול לקצץ ויש זרה
 ולגדעו אותו לקצץ וראוי זר גידול הוא גאוה בעל הוא אם השדה׳, עץ

 אשירה הוא הגאוה שבעל מה מופלג, דבר בזה עוד ויש כאשירה.
 כמו זרה עבודה שעובד כמו הוא גאוה בעל שהוא מי כי גמורה,

 של גבהות גידול הוא שהאשירה אשירה, גאוה בעל נקרא לכן שיתבאר,
 של גבהות הוא שלו וגבהות גאוה בעל שהוא מי הוא וכן זרה, עבודה

זרה. עבודה עובד כמו הוא גאוה בעל שהוא מי כי זרה, עבודה
א ם ל בכ שק מרו  מכל מרובכם ׳לא ג): (עקצ, צתנחומא ואיתא הי. ח

האומות, מכל מרובין שאתם ממה לא וגו״, בכם ה׳ חשק העמים
 שלא מצוה עושין שהאומות מהם, יותר מצוה עושין שאתם ממה ולא

 ׳כי א) (מלאכי שנאמר מכם, יותר שמי מגדילים והם מכם, יותר נצטוו
 ׳ואתם (שס) וכתיב וגו״, בגויים שמי גדול מבואו ועד שמש ממזרח

׳כי אכלו׳. נבזה וניבו הוא מגואל ה׳ שולחן באמרכס אותו מחללים
 אני לפיכך לפני, עצמכם את ממעטין שאתם בזכות אלא המעט׳, אתם

 נפשי נדבה וגו״, נדבה אוהבם משובתם ׳ארפא יד) (הושע ואומר וגו״, שנאתי עשיו ואת וגו׳, ה׳ אמר אתכם ׳אהבתי (שס) שנאמר אתכם, אוהב
השבועה׳. את ומאמרו אתכם ה׳ מאהבת ׳כי ז) (דצריס אומר הוא וכן הגונים, שאינן אע״פ לאהבתן

ה ואני תפל

כני  הרבים, ברחמיף וז
 את מעלי ולסלק לשבר
 יהיה ולא הגאוה, מרת
 וגבהות גאות שום בלבי

 יי אנא כלל. בעולם
 ידעת אתה רחמים מלא
 ודלותנו שפלותנו את

 על הזאת בעת ועניותנו
 חטאינו!עוונותינו ידי

 אשר המרבים, ופשעינו
 ממף נתרחקנו על!ךם

 צר שום לנו ואין מא־ר,
 על בקשתנו לפעל זכות
 חנם במתנת אם כי !רו,

 להיטיב דךכד כי לגמדי.
 מרחם ואתה לבריותיף,

 ברחמים מעשיף כל על
 על חנם. ובמתנת דכים

 תרחם דחמים מלא כן
 ברעתנו לבל!עלה עלינו
 חוץ מחשבת שום ח״ו,

 יכנם ולא ח״ו, לטעות
 גאות נדנור שום בלבי

 בעולם ופניות וגבהות
 תקותי תאבר לבל כלל,

 מעט כי ח״ו. לגמדי
 חבל בנו שיש חטוב

 חבל ממף כי מאתף,
 וגם לף. נתנו ומ^דד

 טוב דמעט המעט זה
 חךבה בפסלת מעךבב

 מעט שגם ער מא־ר,
 תקונים צדיף חטוב

 ברחמיף דכים גרולים
 להתבדר שיוכל הרבים,
 ואיד לפניף, ולעלות

 ומרחק מגשם יוכל
 ידי על לזכות כזה
 מטפה פחות טוב מעט

 שום לי ואין ח!ם. מן
 אם כי ומשענה משען

 ואם הרבים. דחמיף על
 חלילה בלבי נכנם ח״ו,

 גבהות צר של הטעות
 בעניי אבדתי אז וגאות,

 נער יזכה במה כי ח״ו.
 כמוני טוב מכל מנער

י). (ליקו״ת



המתרגם

הודה רבי  אמר, י
 ׳ראשית בפסוק נאמר
 ואחריתו עמלק גויים

 ׳ראשית וכי אובד׳, עדי
ם  והלא עמלק׳, גויי
ם לשונות כמה מי ע  ו

 עד בעולם היו ואומות
 אלא עמלק. בא שלא

 ישראל יצאו שכאשר
 פחד נפל אזי ממצרים
ה מ אי מי כל על ו  ע
 ישראל, מפני העולם

שמעו שכתוב שזהו  ׳
 אחז חיל ירגזון עמים
 היה ולא פלשת׳, יושבי

 מפחד היה שלא עם
 של הגדולות מהגבורות

 לא עמלק אבל הקב״ה,
 שכתוב שזהו ירא, היה

, ירא ׳ולא ס׳ קי ל  א
 ירא היה שלא היינו

ה ב״ ק ה  מלהתקרב מ
 כן ועל למלחמה, אליך

ם׳ ׳ראשית  שבאו גויי
 בישראל, מלחמה לעשות

 כך משוס ׳עמלק׳, היה
 אובד׳, עדי ׳ואחריתו

אמחה מחה ׳כי שכתוב
עמלק׳. זכר את

קעה נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ה כ  ולהכניע להרג ונז
 ולבטל ולעקור ולשבר
 עמלק מלכות קלפת

 מכל שכלול הרשעה
ע ב אך ת, ה ו כי ל  מ
 שמו למחות ותעזרנו

 כמו העולם, מן וזכרו
 זכר את ״תמחה שכתוב
 השמים מתהת עמלק

 ויקום תשכח״. לא
 ״האויב שכתוב מקרא
 לנצח חךבות תמו

 זכרם אבר נתשת וערים
 .ישב לעולם ויי המה.

 כסאו״. למשפט כונן
 ותבטל ותשבר ותעקר

 היצוניות החכמות כל
ת וכל סי ך קו פי א  ה

 העולם, מן והכפירות
 הקרושה אמונה ויתגלה

 ויקבלו כלו העולם בכל
 מלכותף, עול את כלם

 מהרה עליהם ותמלף
תוער לעולם קו״ לי ל). (

ת ו י ש א  מרמזת ׳הראשונים׳ תיבת הראשונים׳, על ׳מוסיף עמלק. גוים ל

 לשון ו׳מוסיף׳ עמלק׳, גויים ׳ראשית בו שנאמר עמלק, המן על
 פלעס נאם ויאמר משלו וישא כ): מו, בבמדבר(כד, כתיב וגאוה. ריבוי
ר וגאס נער כנו א עמלק אס ו!רא (...) העין: onp הןנ  לו5מ' דן

 ואסרימו עמלק נויס ראקיס ויאמר
 מיס יאשים (שס): ופירש״י אנד: עדי

 להילחם כולם אח קדם הוא עמלק.
 שה (גשלח, נזהר וכדאישא כישראל.

 עדי ואחרימו עמלק גויים ׳ראשיח אמר, יהודה י=רני ע״א):
 ואומין ועמי! לישגין כמה והלא עמלק', גויים ׳ראשית וכי אונד',

 ממצרים ישראל גפקו כד אלא עמלק. אחא לא עד נעלמא הוו
 הוא הדא מישראל, דעלמא עמין כל על גפלה ואיממא דחילו

 עמא הוה ולא פלשת', יושני אחז חיל ירגזון עמים ׳שמעו דכחיג
 לא ועמלק הוא, כריך דקודשא עילאין מגנוראן דחיל הוה דלא
 לא אלקים׳, ירא ׳ולא כה) (דנריס דכמיג הוא הדא דחיל, הוה

 קרנא לאגחא דאחו גויים׳ ׳ראשית דא ועל לגנך, למקרג דחיל
 ׳כי דכתיג אונד׳, עדי ׳ואחריתו כך ונגיני הוה, ׳עמלק׳ כישראל,

 המקלח): רמז (דנריס נילקו״ש וכדמצינו עמלק׳. זכר אח אמחה מחיה

 ונא כמוכה, לירד יכולה כריה הימה שלא רומחח לאמנטי משל
 קירר (פי׳ הקדה אלא שנכווה, אע״פ למוכה, וקפץ אחד נליעל כן

 אימתן נפלה ממצרים ישראל שיצאו כיון כך, אחרים. לפני אומה)
 חיפול וגו׳, אדום אלופי ננהלו ׳אז שנאמר העולם, אומוח כל על

 שנמל אע״פ להם, ונזדווג עמלק שנא וכיון וגו״, איממה עליהם
העולם. אומוח לפני הקירן ידיהם, ממחח שלו אח

 עמלק. גוים ראשית כל) (נמלנר שכתוב כמו
שכתוב כמו רוח, בחינת חמשפטים, ותקונו,

חכמה מילואי
 לילי הניאם עמלק חצוה): ׳0 ושמש נמאור ומונא ענזלק. גוים ראשית

 מה וע״י חנירו. אח אחל מלאהונ אהנחס אח וצינן קרירוח,
 לשון שהוא ר״ס, גימנוריא שעמלק וגאוה, החנשאוח ע״י הקרירס,
 מנירו, את אחל לאהונ שמניא הלנר שעיקר מפני ונאוה. וגנהות החנשאוח

 מסרונוח תמיל שמוצא עצמו, נעיני ומנוזה שפל ואחל אחל שכל ע״י הוא
 כן ע״י כעיניו, מאול וגלול חכירו של ומעשיו צלקחו אח ורואה מעשיו, ככל

 עצמו נעיני גלול הוא אס לאפוקי עימו. נאחלוח והוא חכירו אח אוהל
 אופו, שונא הוא כן וע״י חכירו, של חסרונוח רואה ממילא אזי כגאוה, והוא
 אח הקריר והוא ר״ס, גימנוריא ועמל״ק נעיניו. מאול שפל שחנירו לפי

כנ״ל. זה אח זה לאהונ מקולס להס שהיה והחלהנות מחמימות ישראל

 אחיו ננחינח הם נגאות, ונלכדים הרשעה מלכות אחר שכרוכים
 והחנשאוח, גאוח נתינת זה ׳ראש׳ ראש. של גילו וכן ראש של

 עמלק׳, גויים ׳ראשיח נחינח שזהו ראש׳, ירים כן ׳על נחינח
 ראש נחינח שהוא כאדם, גאות שמכנים הנחש זוהמת שהוא

 שנלכד כפי אחד וכל והתנשאות,
 ראש של אחיו נתינת הוא נגאות,

 ראש שהוא ראש, של גילו וכן
 הגאות מידת שורש נתינת דסט״א,

 מהודו המולך אחשורוש ׳הוא וזהו גאוותו. מקנל שמשם דסט״א,
 ועד מגדול אדם ככל מתלנש הרעה הגאות שמידת כוש׳, ועד

 וזהו גאות. להם יש והננזים הקטנים שאפילו נחוש כנראה קטן,
 והחשוכים, הגדולים נתינת זה ׳הודו׳ כוש׳. ועד מהודו ׳המולך
 והמכוערים הננזים נתינת זה ׳כוש׳ ותפארת, והדר הוד נתינת

מו כמעשיהם,  כמ״ש השחרות, כתכלית שחור שהוא כוש נ
 ראשית נתינת אחשורוש, שמלכות היינו עורו׳. נושי ׳היהפוך

 והננזים, נהמפוארים קטן ועד מגדול ומתלנש מולך הוא וגאות,
 ׳ויהי וזהו שלהם. והמכאונים והיגונות הצרות כל נאים ומשם
 צרה׳, אלא אינו נימי׳ ׳ויהי שנאמר מקום כל אחשורוש, נימי

 רוצה אחד שכל הגאות, ע״י הם והיגונות הצרות כל כי
ד עושר נדרך ממדריגתו למעלה ניתו ולהנהיג להתנשאות  וננו

 מקום ׳כל וזהו לנצח. יחיה וכאילו שלהם העולם כל כאילו ונו׳,
 כמו שמחה׳, הוא כיום׳ ׳והיה צרה, הוא נימי׳ ׳ויהי שנאמר

 רינוי, כנתינת הוא הגאות כי נאריכות, כמדרש שמנואר
ימיו. רכים כאילו כעולם שמתגאה

הנחל ילהוט
ו מ ב כ תו ת שכ שי א  בענין כתב מ) ה, שבת (או״ת ובליקו״ה עמלק. גוים ר

 שבכל עמלק מלחמת עיקר וז״ל: האמת, מהצדיק להרתיק שרוצה עמלק
 שמו כי ה/ שם שהוא האמת הצדיק שם שהוא ה/ שם כנגד הוא דור

 וההידור והיופי הפאר הוא האמת הזה הצדיק אשר הצדיק, בשם משותף
הפשוט, יסוד בחינת הוא העולם, כל של האמת החן הוא העולם, כל של

יסודות, הארבעה כל נמשכין ממנו אשר וכו״ מעדן היוצא ׳נהר בחינת
 על נמשך חיותם וכל ממנו נמשכין שכולן כולם, העולמות כל כלליות שהוא

 עצמו על מסתכל הוא הצדיק, זה של האמת בשם שנכלל מי כל אשר ידו,
וכו׳. להשי״ת בתשובה לחזור וזוכה המידות, כל שהם יסודות הארבעה בכל
 היו העולם וכל בעולם, נתגלה היה דור שבכל האמת הצדיק זה ואם

 כת לו יש הצדיק זה כי מתוקן, כבר העולם היה באמת, אליו מתקרבים
 רק היא שמו, ימח עמלק של מלחמתו ועיקר עמלק, מלחמות בחינת יש ודור דור בכל אבל אותו. ומסתירין מעלימין היו לא אם העולם, כל לתקן

 כנגד רק הוא מלחמתו כל כן ועל עמלק׳, גויים ׳ראשית בחינת דסט״א, ראשית בחינת הוא עמלק כי בית. הראש שהוא הזה האמת הצדיק נגד דייקא
 אם כי הגדול, את ולא הקטן את לא להילחם רוצה אינו עמלק כי מראש׳. הדורות ׳קורא בבחינת ממנו, נמשכין הדורות שכל האמת, בית הראש זה

 אותו לנצח זכה כבר בית הראש האמת הצדיק זה כי בעצמו, עמו להילחם כת שום לו אין בעצמו הראש שכנגד מחמת אבל בעצמו, בית הראש עם
 אחריו, שלימות שאין השלימות בתכלית תכליתן, בתכלית רעות המידות וכל התאוות כל שבר כבר כי כלום, מדיליה אתהני לא כי בתכלית, אותו ולשבר

 שום אצלו נשאר שלא עד והביטול, ההכנעה בתכלית מעצמו כולם הכניעם והוא הסט״א, שהוא עמלק זוהמת שהוא הנחש זוהמת מעצמו וביטל והכניע
 קדושת בשביל ממוות ומרים קשים ייסורים עצמו על וקיבל השי״ת, בשביל יום בכל נפשו למסור אח״כ הוסיף ועוד שהוא, כל אפילו כלל הרע אחיזת

 הוא מלחמתו כל כן על בעצמו. הצדיק עם להילחם אחיזה שום הסט״א ראש שהוא לעמלק אין בוודאי כן על וכו׳, וכו׳ ישראל עמו ובשביל יתברך שמו
 ישובו שלא כדי ממנו, ישראל את להרחיק כדי בית, הראש שהוא הזה האמת הצדיק על עת בכל גדול מחלוקת ועושה עת, בכל העולם את שמערבב מה

 וכל תחבולותיו כל עמלק, המן שהוא הרעה הקליפה וזאת כנ״ל. למוטב העולם כל להחזיר כת לו שיש בית, הראש שהוא הזה הצדיק ע״י להשי״ת
 לא שבעולם. הראשים לכל ישראל שיתקרבו מרוצה עמלק קליפת כי האמיתי. בית הראש שהוא הזה האמת הצדיק שם ולהעלים להסתיר הוא מלחמתו,
 עליהם, ראשים להם יש אצלם גם כי והאפיקורסים, הפילוסופים של הכתות ראשי כמו הטומאה שם עיקר שהם ממש, הסט״א של הראשים מיבעיא

 דרכו, משוש הוא הן בוודאי שמם ימח הראשים לאלו לקרבם נפשות ולצודד העולם, מן אותם העוקרות הנבוכות החיצוניות החכמות אלו אצלם שלומדים
 בהם שיש רק צדיקים הם אם ואפילו קצת, כשרים אנשים שהם בקדושה, חלק להם שיש ראשים אפילו אלא ולרחבו, לארכו בוודאי עצמו מניח זה ועל

 גדול בשם ומפורסמים גדולים יהיו הראשים אלו שכל עמלק מרוצה כן על לטוב, מרע ישראל את להוציא כת להם ואין הרע, אחיזת איזה עדיין
הבעל והוא שבעולם, הראשים כל של הראש שהוא האמיתי, בית הראש שם עי״ז להעלים כדי רק הרעה כוונתו וכל גדול, התנשאות להם ויהיה בעולם,

זה של שמו ולהסתיר להעלים מלחמתו כל עמלק, וקליפת דייקא. ידו על הוא להשי״ת לשוב עולם בני כל תיקון שעיקר העולם, של האמיתי הבית
 הידור שם ולהסתיר להעלים ולרוחבו לאורכו עצמו ומניח עמלק, המן קליפת שהוא הבע״ד, ביותר עצמו מתקנא זה על כן ועל (...) דייקא. בית הראש
 משם נמשך שמם אשר מאד, שמם ולהגדיל בעולם ראשים להקים בתחבולותיו ומתגבר גדול, מחלוקת עליו ומקים הזה, האמת הצדיק של ופאר

 בו יטעו לא בוודאי כי ומפורסם, ראש אותו לעשות גמור רשע להעמיד לגמרי, האמת להפך לו שא״א כשרואה ולפעמים החיצונים, משמות הטומאה
 שהוא הנ״ל הצדיק זה על שיחלוק בלבו ונותן גמור, שאינו צדיק או כשר באיזה עצמו להתלבש בתחבולותיו משתדל הוא כן על הכשרים, ישראל בני

 מרוצה עמלק כי מאד. אותו ומפרסם מאד שמו מגדיל הוא האמיתי, בית הראש על והמתנגד החולק זה של שמו מגדיל והבע״ד האמיתי, בית הראש
מהצדיק ישראל לרתק תחבולותיו כל כי האמיתי. בית הראש הגדול מהצדיק להרחיקם כדי קצת, צדיקים שהם אע״פ הראשים, לאלו יתקרבו העולם שכל

כנ״ל. ידו על העולמות וכל ישראל נפשות תיקון שכל הנ״ל, האמיתי בית הראש
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הדינים המתקת
 שהכל כשנזודיעין
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קץ). (קה״י,הדינים שורש

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קעו

 הגאוה מענין מדנר שם ני כא); נפל״ח(י, וניאר משפט. ולרוח
ונו׳ אפרים סינורי גאות עמרת ׳הוי כח) (ישעיה נמ״ש

 קצס מנין (ומזה נג״ל דייקא ׳כרגלים׳ ונו״, מרמקגה כרגלים
 עטרס ונו׳ ההוא ׳כיום שם וסיים פורים), של השכרות ענין גס
 ז״ל רנומינו ודרשו ננמו׳, לשאר צני

 עצמו ׳למקיס ע״ג) קיא (קנהדרין
ת היינו נשירייס',  ענוה. נחינ

 נעשה זה כל כי משפט׳, 'ולרוח
 משפט נחינמ שהוא הרוח, ע״י

 עוד. עי״ש ונו', כידוע
ט ולרוח שפ שיכי וכוי מ  מ

 מחל נמי ופירש מלחמה.
ק זה ני ר״ל (י);  פירשו הפסו

 לרוח יהיה שהשי״ח ז״ל המפרשים
 הצדיק שהוא לחזקיהו, משפט
 פסוק על כנ״ל הע״ז שינטל האמח
 ידו שעל החור', מן ידו שלח ׳דודי

 המיקוניס לכל לזנוח יכוליס
 ׳משיני הפסוק סוף וגס המונ״פ,

 על שקאי ופירש״י שערה', מלחמה
 של מלחמחה משיכים שהס אותם
 נהחורה, ני לזה, ג״כ שייך חורה,
 כהמורה. שיש ונסחר נגלה נחי׳ שזה הע״ז, המכטל הרוח שס

ם הרוח וע״י אי ת ריקודין כ א ח מ ה ה וכוי כף ו תרכ ה. ונ מונ הא
 הגאוה ניטול ע״י הדינין הממקח עיקר כמג: יס) ונפל״ח(י,

 פרקין נשיח דנשינ הצדיק של הקודש הרוח ע״י זרה, והענודה
 אך כרוחניות, נף והמחאח ריקודין נחינח שזה ודשוקין, דדרועין

 נגשמיוח נף והמחאת הריקודין שמקשר שע״י הענין מרמז ננאן
 נשא 'לינו נחינח שנלנ, הרוח מנתינת שנמשך מצוה, של נשמחה

 נמשך עי״ז נו׳, רוח אשר ׳איש שהוא האמח הצדיק אל רגליו׳, אח
 הידין נחינח אל העליון, שנלנ הרוח מנחינת הארה כרוחניות גס

 זרה והענודה הגאוה ניטול נחינח ונמשך שנרוחניוח, והרגלין
 שדייקא מה ניוחר חנין ונזה הדינין. כל ונמחקין והקליפוח,

 כחג וכן כפשוטו. הדנר לקיים שנוונחו לנאר ז״ל הוצרך זה כמאמר

 הנ״ל יו״ד סימן ׳משפטים׳ מאמר כג); (שם, דכריו כהמשך גפל״ח
 המאמר זה ז״ל לפניו שכחנמי וכעת תקס״ג, פורים קודם נאמר
 והנה ישראל, על ח״ו גזירות נשמעים שעכשיו אמרחי, כך לי, אמר

 מרקדים ישראל ויהיו האלה, הפורים ימי לנוא וממשמשים הולכים
 כך מלא, נפה ואמר דנריו וכפל וחזר הדינין. וימתקו כף, וימחאו
 חורחו דנרי שכל ונכין שנדע לננינו להעיר הימה ונוונחו אמרחי.

 ורזין מאוד מאוד ונורא גדול עמקות נה שיש אע״פ הקדושה,
 ודינור, דינור ככל יס מני ורחניס עמוקוח סודות וסודי עילאין
 נפשיטוח, הקדושיס דנריו ונקנל שנשמע כוונתו עיקר אעפ״כ
ונממימוח. נפשיטוח מורתו דנרי כל אח ולקייס ולעשות לשמור

 מלחמה, משיבי ובו׳ משפט ולדוח כח) (ישעיה
 והעבודה הגאוה נתתקן הרוח ידי על כי

 לפניחם. תשים אשר ועי״ז, כנ״ל. אלילים
 דינים לכל לאיש, אשה הושוו היינו

 כי הדינים. המתקת בחינת היינו שבתורה,
 אף חרון בעולם, אלילים עבודת שיש זמן כל

 נתייחד הנ״ל, הרוח ידי ועל בעולם. ודינים
 ונסתלק הדינים, ונמתקין ושכינתיה, קוב״ה

העולם: מן אף חרון

 הצדיק ידי שעל אלו, הדברים כלל והנה
 אחר אל אתעביר הרוח, בחינת שהוא

 והמחאה ריקודין באים הרוח, ידי ועל כפירות.
הרוח, בחינת שהוא הצדיק ידי על כי כף.

ח ו ר ל שפט ו  ׳ולרוח כחי׳ ׳המשפטים', מלחמה. משיכי וכר מ

 הגאווה ומכלה מלחמה׳ ש׳משיכ הצדיק, ל׳רוח׳ מרמז משפט׳,
 כולה המדכרח דלעח״ל נננואה א-ו) (כח, כישעיה וזלשה״כ עמלק. נחי׳

 מפארמו צני ננל וציץ אפריס שכרי גאות ענורח הוי הגאוה: נניטול
 הלומי שרנניס גיא ראש על אקר
 כזרם לאדני ואננץ חזק הנה ןןן:

טנ שער נרד  כנירים מןם כזרם ק
 נרגלום נןד: לארץ הניח שנופים

 שכורי גאוח עטךח מרמקנה
 צני ננל ציצת והימה אפרים:
 שרנניס גיא ראש על אקר תפארמו
טרס כנכורה  יראה אשר קיץ נ

עלענה: נכפו נעודה אומה הראה
 לעטרח צנאות ה׳ :היה ההוא ניוס
עמו: לשאר מפארה ולצפירח צני

 המשפט על ליוישנ משפט ולרוח
ה ר הנו שערה: מלחמה מישיני ו

היי. הפשט: ע״ד (שם) המצו״ד ופירש

 של הגאוה עטרח על ממאונן הנניא
 שהיו מה על ר״ל אפרים, שיכורי

 צני טנל וציץ נגאוחם. ממכנדים

 מטרת היא מפארחו הדר ססאיסי.
 יכול זמן נמעט אשר השדה, כציץ מהר הכלה שזכר, הגאוה

 אשר העטרה לומר, גאות׳ ׳עטרת על חוזר ראש. על אשי ויכמוש.
 הרנה ראשם למשוח עצמם מפנקים שהיו אפרים, כני ראש על

 אשר .r ®לימי שמן• מלא גיא הראש היה וכאילו מנושם, כשמן
 על ויוכו כארץ ייפלו השכרוח, רונ לפי כי מהיין, מוכים היו

 הנה המכה. הוא היין וכאילו האדמה, פני על המושלכים האנניס

 המשנר נרד כזרם שהוא לה', ואמיץ חזק רוח יש הנה ואמץ. שוק
 אשר שושסיס. ומשחית. הכורח סערה כרוח קטב. שער אילנות.

 גאונס עטרת יניח הרוח זה ניד. לארץ הניס נחזקה. שוטפיס המה
 תרמסנה האוינ נרגלי סרמסנה. נרגליה רנ. ונכח היד נחזקת לארץ

 והיסה גאוחס: ישפיל האוינ ר״ל אפרים, שיכורי של הגאוה עטרח
 על לעטרה היא אשר הנונל, לציצת הדומה מפארחו הדר ונו׳.
 נמחלת האמור ׳והימה׳ על חוזר כנינורה. שמנים. גיא ראש

 יהיה נטרס שנמנכרה כמאנה תהיה הגאוה עטרח לומר המקרא,
 מיד אשר ופו׳. יראה אשר כולם. המאנים נישול עת והוא הקיץ,

 על תלויה עדיין כשהיא מיד ינלענה הרואה, אומה כשיראה
 להשפיל האוינ ימהר שכן ואמר שיתלוש, עד ממחין ואינו הענף,

 ר״ל, צני. לענורס אפרים. מלכוח מפלח ניוס ההוא. ניוה גאוחס.
 שונות. כמילים הדנר נפל ססארה. ולצסירס ה׳. נגאון הכנוד יחלו
 לרוח יהיה האל משסנו. ולרוס וננימין. יהודה הס עמו. לשאר

 לעשות לחזקים דעה יחונן ר״ל, המשפט, על שיושנ למי משפט
שנו אשר יהודה לנני לגנורה יהיה הוא ולגנורה. אמס. משפט

הןגנ העיר שער אל להיכנס המלחמה ממקוס  לא ר״ל, שמה, ל
 משפט׳, ׳רוח נחי׳ שהמשפטים זה ממקרא ללמדינו נא שרנינו שמלכד וראה ודו״ק האוינ. אח וינה להס ילחם האל ני מלחמה, לגנורח יצטרכו

ם׳ לארץ ׳הניח ננחי׳ נידיים המחגלה ה׳ רוח נחי׳ ונפרט המאמר, לענייני היטנ ומקושרים הגאוה, נניטול מדנרים הסוננים הפסוקים גם הרי פ ) ד׳  נ׳), ני

הגאווה. ומנטלים שנלנ מהרוח הנמשכים וריקודים כף מחיאח נחי׳ ג׳), חרמסנה׳(פס׳ ׳נרגליס ננחי׳ ונרגלין

חכמה מילואיהנחל ילקוט
ק ל ת ס נ ף חרון ו  נן חנינא רני אמר :0 בב״ר(יט, ואיסא העולם. מן א

נחש, הן, ואלו נ׳אף׳, ונאנדו נ׳אף׳ שפחמו הן ארנעה סנסן,
 ג). (נראשיח אף׳ האשה אל ׳ויאמר נמש, והמן. קורח, ועדח האופים, ושר
 ארן׳ אל לא ׳אף קורח, עדח ח). (שם נחלומי׳ אני ׳אף האופים, שר

ה). (אפיוי אסחר׳ הניאה לא ׳אף המן, ל). (גמלגי

אף חרון
 וכיסופין רצון בחי׳ עייי*

 לחיים זוכין טובים,
 אף החרון לבטל אמיתיים,
 זה שכל הרגע, שבאותו

 הצדיקים של בכוחן זוכין
 משיח בחי׳ שהם אמיתיים,

 עא). ה, מתנה (ליקו״ה כנ״ל

 ובכל התורה בכל תמצא לא
אף, חרון לשון הנביאים םפרי

ט ולרוח שפ בי וכוי מ שי  תש״מ): (תשרי הנחל מבועי צקוצץ ומוצא מלחמה. מ
 רוח בחי׳ הוא דהמשפטיס ראיה בהבאחו ביאור צריך הנה

שק  ׳משיבי הכחוב שיום גס להביא הוצרך דמה משפט/ ׳ולרוח מהפ
 דלענין י״ל, ואולי הנ״ל. הראיה לענין כלום מושיף אינו דלכאורה מלחמה/

 עמלק המן ע״/ גאוה, בחי׳ הוא ד׳ואלה׳ המשפטים/ ׳ואלה הכחוב ביאורו
 וכו/ הגאוה אח ומכניע משבר והוא הרוח, בחי׳ הוא ׳המשפטים׳ כמוב״פ,

 מה לפי ובפרט ד׳ואלה/ חיקונו הוא ד׳המשפטיס׳ בפשוק מבואר היכן אכחי באמח אבל רוח. בחי׳ ׳המשפטים׳ חיקונו גאווה, בחי׳ ׳ואלה׳ הכחוב, ופירוש
 לזה גבוה, רוח היינו (רוח), ׳המשפטים׳ (גאוה) ׳ואלה׳ לפרש נראה היה יופר כן, ואס (גבוה). רוח בחי׳ הוא הגאוה דגס ה/ באוח בפנים לעיל שמבואר

 אח ומכניע ומשבר שערה מלחמה המשיב לקדושה הרוח על מורה ׳המשפטים׳ דפיבח לומר מלחמה/ ׳משיבי וכו״) משפט (׳ולרוח הכפוב שיום רבינו הביא
 במארבב״ח וכן גבוה, רוח משבר הוא כי פרועה, נקרא לקדושה הרוח כי ברזל׳, בשבט ׳פרועס הכפוב אח זה ענין על לעיל רבינו שהביא וכמו גבוה, הרוח

 הוא הזה ורוח העולם. מן ולמחופו עימו ללחום שנצטווינו עמלק, המן גבוה, הרוח אח ולנצח להכניע מלחמה כלי שהוא כמוב״פ, ׳רומחא׳ בשס מכונה
 ע״ז גאוה בחי׳ עמלק/ גויים ׳ראשיח הראשונים, על (מושיף ׳ואלה׳ מפפרש ושפיר מלחמה/ ׳משיבי וכו״, משפט ׳ולרוח כדכפיב ׳משפט׳ בשס הנקרא

מלחמה׳. משיבי וכו׳ משפט ׳ולרוח כדכפיב עמלק, של גבוה הרוח אח ומכניע המשבר מלחמה וכלי הרומח שהוא לקדושה, הרוח הוא ׳המשפטים׳ כמוב״פ)

 שמות יפות (פנים ושנה עבירה שעבר במי הוא אף חרון א). שבת ליל קידוש הכוונות, (שער ולחוץ החוטם מן הדינין יציאת הוא, עניינו אף חרון ג). כ, שמות (רמב״ןע״ז בענין אלא קנאה, לשון ולא כעס, לשון ולא

אף). חרון (קה״י,אף׳ ׳חרון גימ׳ משה שכן לאחוריו, חוזר משה, של קברו וכשרואה לבולעם, פיו פוער חוטאים, וכשישראל משה, של קברו נגד עומד אף חרון כא). כב,

תפליה ואני

 להתקשר ותעזרני
 ר!קךש רוח עם באמת

 ואזכה אמת, צדקי של
 לתוף ולהמשיף לשא־ב

 של הקדש רוח את לבי
 זה ידי ועל אמת. צדיקי
 באמת, לבב לישר אזכה

 יי עם נכון לבי שיהיה
 ובאמונה באמת תמיד
 אמתיות. ובענות שלמה
 שיהיה ברחמיף ואזכה
 הקדש הרוח נמשף

 ותליד ידי לתוף הז־ה
 פגם לתקן שאזכה עד

 לגלות והרגלים, הידים
 הידים הארת ולהאיר

 שיתעורר עד והרגלים,
 גדולה בשמחה לבי

 באמת, הגדול לשמף
 השמחה שתתפשט עד

 ידי לתוף הקדושה
 שאזכה עד ורגלי.

 ורקודין כף להמחאה
 שנזכה באשן דקדשה,
 מעלינו דינים להמתיק

 בית עמף כל ומעל
 מחאת ידי על ישראל,

דקדשה וףקוףין כף
י). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 שהוא משוס יוסף,
 העולם ברית את שמר
 שנקרא זכה הוא אזי

׳צדיק׳.

 שמעון רבי קס
ר, פתת מ א אמר ו  נ

שמעו בפסוק  הריס '
הי ה״, ריב את  מי

ב׳, הנקראת הי ׳רי  זו
 נקראת שהיא השכינה,

 ׳רבי׳, שהיא ה״, ׳ריב
 היא בניה מפני ׳רב׳,

ב׳,  ו׳רבן׳ ב׳רבי׳ ׳רי
 בכל ודאי ׳ריב׳ ו׳רבא׳,

ם, התנאים ראי מו הא  ו
בה שהיא  בהם מרי
 המשנה, שדרי בששת
פני  שהוא בעלה מ
ד מו  כולל האמצע, ע
 ועליהם שדרים. שישה
 במעוזי, יתזק ׳או נאמר
 שלום לי, שלום יעשה
 כאן וכתוב לי׳, יעשה

 פעמים שני זה בפשוק
ד אתד שלום, מו ע  ב

 בצדיק, ואתד האמצע
 ׳שלום נאמר שעליהם

 ולקרוב׳, לרתוק שלום
 בעמוד נאמר בגלות כי

ק האמצע מרתו  ה׳ ׳
 צדיק אבל לי׳, נראה

 ובעבורו לה, קרוב הוא
 קרוב שכן ׳טוב נאמר
ק׳. מאת פני רתו מ  ו

 אלו הריס׳, ׳שמעו זה,
 זו ה״, ריב ׳את האבות,

 עם ׳ריב׳ שהיא השכינה,
 שמרתקיס מפני האבות,

 שהם מבעלה, אותה
או קר . נ ם׳ אי ר מו א  ׳

 ארץ׳, מושדי ׳והאיתנים
 ואלו התנאים, הס אלו

, ם׳ אי תנ ם׳ ׳ י נ ת אי  ׳
 והס אותיות, בהיפוך

עולם׳. ׳איתני והוד, נצת

קעז נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור
ך י ד ע ל ב ת איש ירים לא ו ת ידו א א מצדם; ארץ ל5 על אפף נפפי ראה ף1יוכ אל פרעה ויאמר מא-מד): גנראשיה(מא, כדכשינ רגלו ו

 מרפנת5 אתו ררפג צוארו: על הוהג רנד ogn נגדי'אש אפו רלניש יושף v על אפה ויפן ץדו מעל סנעפו את פרעה ר5וץ
 ואת \r את איש ץריס לא ונלעדיף פרעה אני עשף אל פרעה וייאמר מצרים: ארץ פל על אפו ונפון אנרף לפניו וירןראו לו אאר הפניאנה

 ׳צדיק׳. דאיקרי זכה עלמא לנרית ליה דנטר נגין יגיושף, ע״ג): נט (מ, מהר כדאימא הצדיק, נחינת הוא ויוסף מצרים: ארץ נפל רגלו
קין תנאים שו ם ג אי ר מו א ו

הידים. הארת ונתגלה הרגלין, נתעלו
 וע״כ למעלה. כמבואר האמונה, ונתרבה

מא) (נראשיה הצייק, בחינת שהוא ביוסף, כתיב
 כי תלו. ואת ירו את איש ירים לא ובלעריך

הצדיק, בחינת שהוא יוסף, בחינת בלעדי
כנ״ל: והרגלים הידים ולהרים להעלות א״א

 גפיקו״ז כדאיסא בידין.

 שמעון רני ייקם ):3ע״ מג כא, (פיקון
 רינ את הרים ׳שמעו ואמי׳ פפת

נ/ מאן ,0 (מיכה ה" רי  דא ׳
 דאיהי ה״, ׳רינ דאיהי שפינפא,

רני/ רינ; איהי נגהא נגין ׳רנ׳, ׳  ׳
א/ ו׳רנן׳ נ׳רני׳ רנ  ודאי ׳רינ׳ ו׳

 דאיהי ואמוראים, פנאים נפולהו
 משנה, סדרי נשית נהון מרינס

 עמודא דאיהו נעלה נגין
 סדרין. שית כליל דאמצעיפא,

 יפזק ׳או )0 (ישעיה איפמר ועלייהו
 יעשה שלום לי, שלום יעשה נמעוזי,

 נעמודא פד שלמי, פרי לי׳,
 דעלייהו נצדיק, ופד דאמצעיפא

לרפוק שלום 'שלום נז) (שה איפמר

 שנגלה שומע, אתה הדברים מכלל וזזנזז
 רגלין, בחינת הוא ונסתר ידים, בחינת הוא

 הוא שנסתר ואף ואסתר. מרדכי בחינת
 הנגלה התגלות זה כל עם מנגלה, למעלה

 והנסתר הידים, דהיינו גבוה, במקום הוא
 עמוק. והענין מידים, למטה שהיא ברגלין,

שהתנאים ואף בידין. ואמוראים בשוקין תנאים בזוהר, שכתוב ענין הוא אך

ר ת ס הנ  למטה שהיא גרגלין ו
עמוק. והענין מידים

 בכל בהמבואר כג): (י, בביאה״ל וביאר
 שאע״פ הקדושים, מדבריו הנ״ל

 יורדות כביכול השכינה של שרגליה
 זרה, והעבודה דמותא בהשמרא

 כנגד נמצא מאיתה, ונאחזים שיונקים
 ושכינתו מציאותו כל לבד בה זה

 יתברך, תורתו ופנימיות יתברך
 על אח״כ שדיבר במה יותר מבואר
 והנביאים שבנסתר התורה אודות

 בשוקי! דייקא שהם והתנאים,
 האמוראים ממקום [לממה ורגלין,

שבנגלה]. והתורה והכתובים

 בעמודא איתמר דבגלותא ולקרוב',
 ׳שמעו דא, ובגין רחוק׳. מאח קרוב שכן ׳מוב כז) (משלי איתמר ובגיניה לה, קרוב צדיק לא), (ירמיה לי׳ נראה ה׳ ׳מרחוק דאמצעיתא

 ׳והאיתנים ׳אמוראים׳. אתקריאו דאינו! מבעלה, לה דמרחקין בגין אבהן, עם ׳ריב׳ דאיהי שכינתא, דא ה״, ריב ׳את אבהן, אילי! הרים׳,
עולם׳. ׳איתני והוד, נצח ואינו! אתוון, בהיפוך ׳איתנים׳ ׳תנאים׳, ואילי! תנאים, אינו! אלי! ארך, מוסדי

חכמה מיליואי
לו1כו {  להבין תדע ועוד ד׳): (באר למהר״ל הגולה בבאר ומובא הרגלי!. ן

 הוא השמחה כי הנפש, מצד הוא השמחה כי דע המחול, עניין
 הגוף אל ולא הנפש אל רק שלימות ואין בשלימוחו, הוא האדם כאשר

 כלל שלימות בו ואין בפועל, ולא בכח הוא החומרי שהגוף מצד החומרי,
 החומרי הגוף מצד ואדרבא הטבע, כבידת לו ויש בפועל שאינו במה

 יותר, השמחה בו יש מרקד האדם כאשר ולפיכך התוגה. יימצא בכח שהוא
 על אותך להעמיד וכדי (...) השמחה. נמצא ואז כוחה בשלימות הנפש כי

 לך לבאר באו הזה המחול בעניין כי עוד תדע בשלימות, המחול עניין
 נבדל יתברך שהוא כמו החומר, מן נבדלים שיהיו לעתיד, הצדיקים מעלת
 החומר, מעניין שנבדל ר״ל קדוש, יתברך הוא שנקרא מקום ובכל קדוש,

 שיתעלו עדן, בגן לצדיקים מחול הקב״ה שיעשה לא) (תענית אמרו ולפיכך
 להקב״ה, מקדישים כאשר הטעם ומזה לגמרי. החומר צירוף מן הצדיקים
 יאמר כאשר כי קדוש', קדוש ׳קדוש ואומרים למעלה ומתעלים מרקדים

 מן נבדל שהוא הקדושה עניין שזהו הגוף מן נבדל שהוא ור״ל קדוש שהוא
 ולומר יתברך לו להקדיש רוצה הוא וכאשר למבינים, הוא ומבואר הגוף,
 כי הגוף, כבידות מן להתעלות לו יש הגוף, מן נבדל קדוש יתברך שהוא

 ומגביה מרקד הוא ולכך הגוף, עם והאדם יתברך לו מקדישים יהיו איך
 יתברך. אליו קדושה יאמר ואז הגוף, מן הסתלקות והוא עצמו

ו ל ע ת ה הרגלי! נ תגל ת ונ ר א ם. ה די  נת): (פ׳ עה״ת בצעש״ט ומוצא הי
 שמאי בית הכלה, לפני מרקדין ׳כיצד זלה״ה, ממורי שמעתי

 (כתוצות וחשודה׳ נאה כלה אומרים, הלל ובית שהיא, כמות כלה אומרים,
 השכינה עתה כן שאין מה וכו״, ׳כלה נקראת השכינה לעתיד כי וביאר, טז).

 שהוא השכינה בגלות הזה בזמן מרקדין׳ ׳כיצד יובן, ובזה וכו״. ׳זאת נקראת
 ומדריגה ניצוצין להעלות הוא הריקוד כי ׳כלה׳, שנקראת וקודם ׳לפני׳

 יפה עולה זה ואין וכו׳, קדוש ריקוד כמו העליונה, אל להעלותה תחתונה
 שער (צפע״ח כמבואר השלימות, צד על לעשותה יוכל מי כי הגלות, בזמן
 אמרו לכך שם, יעויין וכו׳, מה עד יודע איתנו שאין מוהרח״ו וכתב המעלות, רום עד עשייה מן ניצוצין להעלות שהוא אפים נפילת בשוד ג) אפיס נפילת
 אס כלל, בדרך אף ויכולתו בדעתו אחד כל שמשער מה לפי בעלה׳, בשערים ׳נודע שוד ע״צ) קג (וירא, בזהר שכתב דרך על שהיא׳, כמות ׳כלה שמאי בית
 איך בפרט לידע שצריך וחשודה׳, נאה ׳כלה להו שבירא הלל ובית שהיא׳. כמות ׳כלה ישער מקום מכל ולקשטה, השכינה לייחד פרט בדרך יכול אינו

 במקום כתבתי צראשית): צתוי״י(פ׳ ומוצא חן. חכס פי ודברי וכו״, וחשודה נאה ׳כלה השכינה שתהיה בפרט, ולקשטה מהניצוצין ולכלוך צואיס בגדי להשיר
 שכבודו שיידע כלל בדרך גס שהיא, כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה, לפני מרקדין כיצד הלל ובית שמאי דבית פלוגתא שביאר ז״ל, מורי בשס אחר

 תפלה בשעת ובאו הקליפות, בתוך הקדושה ניצוצי אור שנפלו איך פרט דרך שיידע וחשודה, נאה כלה אומרים הלל ובית וכו׳, מקום בכל משתפר יתברך
וכו׳. וחשודה נאה כלה שתהיה ולקשטה הקדושה, ניצוצי מתוכה ולהעלות הקליפות ולהשיר להבדיל וצריך לתקנן, זרות מחשבות

הנחל• יליקוט
י ד ע ל א יוסף בהיי ב הו ק בהיי ש צדי ת אייא ה עלו ה ם ל ם ולהרי די  הי

 לפי הנה לז): עמ׳ תשנ״ז, (מנ״א חכמה מקור צקוצץ ומוצא והרגלים.
 ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש ׳מי ע״א) קטז (צ״צ מאחז״ל

 יכולים הרי ישראל, על דינים ח״ו כשיש הדין הוא כן ואס רחמים׳, עליו
 ולפי״ז הדינים, כל יימחקו וממילא רחמים, ויבקש והצדיק להחכס לבוא
 על הדינים. להמתיק בכדי כף אל כף והמחאת ריקודים צריכים למה קשה

 אף והחרון רעות והגזירות הדינים כל דהנה זה, ענין לבאר רביז״ל בא זה
 (כמוצ״פ בעולם׳ אף חרון בעולם ע״ז שיש זמן ׳כל כי ע״ז, ע״י באים ח״ו,
), אות  אף, וחרון דינין ג״כ באים ומזה ע״ז, בחי׳ שהיא הגאוה וכן י

 ולהרבות והכפירות הגאוה לבטל צריכים אף החרון להמתיק ובכדי
 ממנו, ויודעים השי״ת אל להתפלל באים שהעכו״ס ע״י וזה האמונה,

 (כמוצ״פ דמותא משטרא מהולל כשהוא מאד, ומהולל ה׳ גדול נעשה שעי״ז
 החולה על רחמים שיבקש הדור להצדיק לבוא צריכים לזה, ולבוא ג׳). אות

 מבתי׳ התפילה את מעלה הוא בשלימות, שהיא תפילתו וע״י וכו׳, והגז״ד
 וזהו הקב״ה, של בגדולתו השגה לעכו״ס גס שיהיה בית, לבתי׳ ושדה הר

הס גאוה, הבעלי וכל הדינין. נמתקין להצדיק שבאים שע״י הענין באמת
שהס אף מהחרון חוץ כן, ואס חולה, או צער כשיש לצדיקים ללכת מונעים
שילכו מבנ״א במניעתם כן, עוד גורמים וכנ״ל, גאותס ע״י גורמים

 שע״י רביז״ל, לנו מגלה לכן ח״ו. בעולם אף החרון נשאר כן ואס לצדיקים,
 באים וכו׳ הריקודין כי אף. החרון נתעבר כף אל כף והמחאת ריקודים

), אות (כמוצ״פ וכו׳ שבלב הרוח מבתי׳ והכפירות הגאוה נתבטל ועי״ז י
 אל בא בעצמו גאוה הבעל גס ואפילו הצדיק, אל באים וממילא והמינות,

 את מעלה ועי״ז עליו, ג״כ מתפלל הצדיק כן ואס ה׳), צאות (וכמ״ש הצדיק
 התפלה את מעלה שהוא בתפילתו, אף והחרון הע״ז ומבטל וכנ״ל, התפלה

היטב. ודו״ק וכנ״ל, ית׳ בו השגה להעכו״ס גס שיהיה בית, לבתי׳



ערכים
וכינויים

נביא
 מבחי׳ יניקתם נביאים,

 בחי׳ תינוקות, בחי׳ כרובים,
 בחי׳ חטא, בו שאין הבל

 מקבלי[ ששם דא״י, אוירא
לז). (ליקו״מהקודש רוח

 ישראל של הנביאים כל
 וטהורים קדושים היו כולם
 כי הברית. בקדושת מאוד

 לנבואה לזכות אפשר אי
 ע״י אם כי רוה״ק שהוא
 מה וכפי הברית, תיקון
 הברית, תיקון לבתי׳ שזוכה

 ורוה״ק לנבואה זוכה כן
ז). ד, חדש (ליקו״ה

 ומתאנח רחמני הוא הנביא
 (רש״י האומות פורענות על

ג). כא, ישעיה

 שורה הנבואה שאין הוא
 בכל שלם באדם אלא
 ומעוטר השלמויות, מיני

 בחםידות, ונודע במידותיו,
 ופרישות, בקדושה ומתהלך

 שום בו ימצא שלא עד
 שלמויותיו מיני בכל חםרון

פט.). סנהדרין (המאירי

 הנביאים שאר נבואת
 כי מלאך, באמצעות היתה

 הקול שומע היה המלאך
 אל מודיעו והיה הנפלא
 היה ומשרע״ה הנביא,

 כי מלאך, של מקומו ממלא
 הדיבור קול שומע היה הוא

 אמצעי בלא בעצמו הנפלא
א). א, ויקרא בחיי (רבינו

 שתבוא בעת הנביא,
 הרגשותיו כל הנבואה בו

 והוא בטילות, וכוחותיו
 העוה״ז דרכי מכל משולל

 החומר, מן ומופשט
 לבדו השכל עם ומתבודד

ח). ח, ויקרא בחיי (רבינו

 הגופני, האדם הוא הנביא
 כמעט הנבואה בעת אשר
ה). תרומה (של״הלרוחני נהפך

 כיוון השי״ת, בנבואת
 הנביא, בפה עוברת שהיא

 לבב רך הוא הנביא אם אז
 הנבואה גם בעצם, ורחמן

 ויורדת רחמנות, מקבלת
 ורחמים. ואהבה בחםד

 רך אינו הנביא אם וח״ו
 ונמצא בטבעו, כך כל לבב

 הנבואה גם אכזריות, בו
 אכזריות, מידת מקבלת
 מים (בארודין בגבורה ויורדת

כב). בלק, פ׳ חיים

 הנבואה שאותיות אעייפ
 םגנון, באיזה להנביא באים

 כח יש הנביא ביד אעפ״ב
 דין מכםא להפכו ויכולת
 ישראל (אוהב רחמים לכםא

עקב). פ׳

 שכל זעיר, הוא נביא
 ממנו הוא הנבואה פרצופי

נביא). (קה״י,

 הוד, נצח בחי׳ הוא נביא
 דשורש בזהר כמבואר
 הוד נצח מבתי׳ בא הנבואה

נביא). (קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן י המשפטים ואלה ליקוטי נוכע נחל קעח

ת ו א אה״ל(י, וניאר מודעת. ג  גס להתפלא יש לכאורה יג): נני
 הנ״ל וכו" יפרו אפי ׳כד הקדוש הזהר של המאמר כגוף

/ נאות  מע״י יופר יפנרך, הנורא נזה יפעלה נאמת למה כי נ
 יפנרך. אליו ששיררו נפשות רנוא שישים של והשיר ההודאה

ספו ואולם פפי  ׳גאות הכפונ לשון נ
 לדרשתו הארץ/ נכל זאת מודעת

 [ונכוונתו הנ״ל, הגאוה אודות על
 שנמסילפו הפשומ לפירוש גס

ה ונהשוואת הקדושה,  הגאוו
 מרפוק תנין הנ״ל], זרה לענודה

 הג״ל, יפנרך וגיאופו גדולתו שעגין
 נאפיזת השכינה גלות סוד היא

 הנ״ל, לנד] [שמאיפה זרה הענודה
 עשתה כניכול נעצמו ה׳ יד אשר
 כנודע הנריאה, נפפילת זאת

ס נזה ומנואר מקו  ונזאת אפר, נ
 לשונו נהפלאת גס מרפוק תנין

 יפנרך גדולתו ש׳עיקר הקדושה
 מגלות העלתה סוד הוא כי וכו״,

 נעצמה שהיא זרה, ענודה העונדי
 ומאיפה ניניהם, כניכול נספרה

והפגנרופס. נופם כל לנד
אל שיש ואומרים  ידם ל

ת שו ע ת ל נו דיו  פ
 על לינו ^ס הנע״ד ):m (ח״ג גליקרמ אימא תפילות. ולחתפלל

 קרוניס עכשיו הם ישראל ני העולם, את לנלנל עכשיו מאד זה
 וניסופין גדולים געגועים לישראל עכשיו ויש מאד, הקץ אל

 נכסף אפד וכל קדס, נימי כזאת הימה לא אשר להשי״מ, גדולים
 נין מפלוקמ והכניס הנע״ד הערים כן על להשי״ת. מאד

 נין וגס שקר, של הרנה מפורסמים נעולס והקיס הצדיקיס,
 יודע אפד שאין עד גדול, מפלוקת הכניס האמיפייס הצדיקיס

להפקרנ לזכות מהשי״ת מאד לנקש צריכין כן על האמת. היכן

 במקום הם מקום מכל מאמוראים. למעלה
 וכן האמוראים. ממקום למטה שהוא
:pתיר זה על מבואר וכבר וכתובים. נביאים

 התורה מענין כעצמו, ז׳׳ל רכינו יד מכתכ מצאתי זה ראה (עוד

וזהו): הנ״ל.

ובו׳: תשים אשר המשפטים ואלה

 מדה שהיא ,pהא בכל זאת מודעת גאות,
 בני יש אבל ממנה. לברוח וצריך מגונה,
 למלוך, ורוצים כבוד, אחר שרודפים אדם,

 לאל שיש ואומרים העולם, את ולהנהיג
 תפילות, ולהתפלל פדיונות, לעשות ידם

 כי האיש ־> ״אשת ״השב נאמר, ועליהם
ידוע, זה כי וחיה. בעדך ויתפלל הוא נביא
ידע״ג פוהת״ת: דפום

ן כ ם ו אי בי  ע״א): מט כא, (פיקון גהיקו״ז כדאיפא וכתוכים. נ

׳נתוניס', וממלכות והוד, נצת ואינון ׳נניאים', י״ומנינה
ר וגנורה. פסד ואינו! ב כ אר ו  של ונמ״מ תירוץ. זה על מבו

 מהרפ״ו של (מכפי״ק הפיקו״ז נשוף הנדפס לפירוש הפנה מטשערין הרג

 פירוש עם נפיקו״ז המודפס זלה״ה),
 הכלולה הכלה ני דע וז״ל: נניהו,

 כנזכר דרועין פרין נין נאצלה
 שנה ונינה פנמה ונמצאו נאידרא,

 שנה ופו״ג שנו, פו״ג נמקום
 הוד ונצת שנו, הוד נצת נמקוס

שיסמוכו, מה על להס אין שנה
 ונאפזיס מות׳ יורדות ׳רגליה ולפיכך

 שהודעפיך ואפר (...)הקליפות. נהס
 אנוא מתפילה, הכלה אצילות סוד

ה׳כפוניס' כי התיקונים, דנרי לנאר
 הכלה זרועות הס לזרועות, הרומזים

 מצד כי הזכר, והוד נצת אצל שהם
ד ׳כפוניס׳ הס הנקנה סו  רות נ
 הזכר ומצד המלכות, שהוא הקדש

 היא דננואה והוד, נצת ׳נניאים'
 זה ועל כנודע. דדכורא נעלמא

 כי ו׳פנאים', נ׳אמוראים' הדרך
 נזכר נה״י כי ארץ מוסדי ה׳פנאיס׳

 מהס נמשכיס כי ארץ, מוסדי הס
 פירש נזה: עוד כפנ אמוראיס) כג, שנה.ונפרד״ר(שער פג״ת זרועותיה
 אנות ג׳ כי ע״נ), מג כא, (פיקון כתיקונים השלום עליו הרשנ״י

 נקראים יסוד הוד ונצת ׳אמוראים', נקראים תפארת גנורה גדולה
 גדולים תנאים כי להפך, שיהיה ראוי היה ולכאורה ׳תנאים׳.

 ני ותכם׳, 'ננון דרך על שהוא לומר שאפשר אלא מאמוראים.
ה וננון ממכס, גדול גנון  כל כי הטעם, אלא נתכמה, ומכס ננינ
 גדולים תנאים כי הענין, וכן נו, הידיעה יתמעט שיתעלה עוד

יודעים והאמוראים הענין, עומק לסוד יורדיס שהס מאמוראיס,

המתרגם

ה מנינ , ו ס' אי ני נ ׳
ס ה , נצח ו ד ו ה  ו

 והס ׳כתוביס', וממלכות
וגבורה. חסד

 גבורה הססד כפעולות כך, כל מעם גילוי בלי בקבלה כמו העני!
 מלובלין שג״ל מהרר״י ממורי שקיבלתי מה ע״פ ליישב נראה ולי זה: באופן יישב אמוראים) ובקה״י(ערך נעלמת. בפעולתם שהידיעה תפארת,
חז״ל הרב שכתב ממה ראיה והביא להתיותו, בתוכו להיות עליון יותר אור צריך המדריגה בשפל הדבר שכל נבג״מ, ״ ע פ  המצות חג שער (

 לא עליונה, במדריגה היו שהתנאים לפי יתיישב, ובזה ביותר, הטומאה מקום שהיה לפי לרדת בעצמו הקב״ה הוצרך שבמצרים פ״ז)
 יותר אור צריך ממדריגה, למטה שהן האמוראים כן שאין מה יסוד, הוד נצת באור ושגי תפארת, גבורה תשד אור להם להוריד הוצרך
 לומר, ויש רג״ל. גימטריא קש״א ע״ב בשוד מהמותין יונק שהרגל נבג״מ׳ יצתק מוהרר״י מורי לדברי ראיה ועוד להיותם. עליון

 מבואר לך הרי תפארת, שוד שהוא רתמי״ם גימטריא אמוראי״ם וכן כוללים, ושני אותיות ושמונה גבור״ה תש״ד גימטריא אמוראי״ם
 בתשד ואמוראים בזעיר, ישוד הוד בנצת הם התנאים תנאים): שם(ערך מובא ועוד בתינתם. שהוא תפארת גבורה תשד ׳אמוראים׳ בתיבת
 דנוקבא, תפארת גבורה מתשד גדולים דדכורא ישוד הוד ונצת כא), תיקון התיקונים, לספר פי׳ רשב״י מאמרי (שער דנוקבא תפארת גבורה

ת דדכורא'. וישוד הוד נצת ׳זהו גימטריא הכולל עם תנאי״ם וכן ו א ת ג ע ד ת מו א ל ז כ  ואמרתם ד-ו): בישעיה(יב, וזלשה״כ הארץ. ג
 צהלי הארץ: בכל זאת מודעת עשה גאות כי ה׳ זמרו קמו: נקגב כי הזכירו עלילתיו בעמים הודיעו בקמו קראו לה׳ הודו ההוא ביום
 המצו״ד(שם): ופירש ארעא. בכל דא גליא עבד, גבורן ארי ה׳, קדם שבתו יונתן(שם): ותרגם זקראל: קדוש בקרבך גדול כי ציון יוקבת ומי

 (שם): המלבי״ם ופירש הארץ. בכל ומפורשמת נודעת ההיא הגאוה זאס. מודעת בו. להתגאות הראוי דבר עשה כי ה׳, אל זמרו ה׳. זמרו

אל הטבעיית ההנהגה מן שהתעלה על מורה ה׳, אצל הנזכר גאות קשם עשה. גאוע כי על, בייתוד לה׳ שבת ותנו זמרו עתה אבל זמרו.

הנחל• יליקוט
ם י צ ו ר ג למלוך ו הי הנ ל ת ו  מובא ועוד אחרים. בו שיטעו ייתן ולא שקר, של למפורסם אחרים יעשוהו סכנה יח): (ח״ב בליקו״מ ואיחא העולם. א

אצל פעלתי דברים שלושה ז״ל, רבינו אמר אחת פעם חקיח): (א, צשיש״ק כשאינו מיבעיא לא העולם. ולהנהיג מפורסם להיות גדולה
 כבר אתם בפניהם, להביט תוכלו לא שקר של מפורשמים (...) השי״ת

רש. שימן חיי״מ ועי׳ ההונגרי, מהיין טעמתם
היג למלוך ורוצים הנ ל ת ו  לאדם אין ו): צליקו״ע(נצוד ומוצא העולם. א

 שאין שלימה אמונה לו כשיש אס כי ומנהיגות שררה לקבל
 האמורי מדרכי שהוא דבר באיזהו מאמין שהוא מי ואפילו אחריו. שלימות

 שהאדם ואף המנהיגות. לקבל לו אין יתברך, בשם מאמין שהוא אע״פ וכו׳
 באמת בהנהגתו, רוצה כן ועל העולם על רחמנות לו שיש בעצמו חושב
 למינות לבוא יכולין ועי״ז ברחמנות, רדיפתו ותולה הכבוד אחר רודף הוא

בידם. המנהיגות מניחין ואין מרחמין השמים מן אבל ח״ו. ואפיקורסות
ש ואומרים ת ידם לאל שי שו ע ת. ל נו דיו  (אנשי צכוכ״א ומסופר פ

 התקרבותו קודם מטעפליק, ז״ל יהודה יצחק ר׳ כז): מוהר״ן
 לו נותנים היו רבות מעיירות אנשים וכמה מפורשה, היה ז״ל לאדמו״ר
 מעל והרחיק עזב ז״ל, אדמו״ר של אמיתתו כשהכיר ואח״כ פדיונות,

 בתמימות יתברך עבודתו עול עצמו על וקיבל פרסומו, הנהגת עצמו
 לו שהיו והבושות החרפות מכל גס פניו את היסב ולא ופשיטות,
ז״ל. אדמו״ר אנשי כשאר ונפשו, ליבו בכל ה׳ אל וי^ב זה, מחמת

 גדולי באמת, השם עובדי אפילו רק שלו, שאינו טלית ולובש כלל, ראוי
 רחוק פשוט, איש כי העולם. בהנהגת נוראות שכנות עליהם יש הדור,
תאוה לו אין כי כשר, איש אינו אס אפילו רציחה, על שיעבור מאד
ויש לידו, בא אינו ליצלן, רחמנא כזו לתאוה ח״ו כשמגיע ואפילו לזה,

 לעיתים אס כי יעבור לא יעבור, אס ואפילו לזה, מניעות כמה לו
 העולם בהנהגת אבל ימיו, כל אחת פעם רק יעבור שלא וקרוב רחוקות,

 ורצות ^נאוף גנוב ממש לעבור יכולים שמחדשין, דאורייתא ובחידושין
ליצלן. רחמנא רגע בכל פעם בכל

ג למלוך ורוצים הי הנ ל ת ו  לענין אמר (חקלז): צחיי״מ מוצא העולם. א
 כל עם לטרוח מאד קשה הבע״ד על כי שקר, של המפורשמיס

 במקום אחד מפורשה העמיד כן על הישר, מדרך להטעותם העולם
 עקר שהוא אחד, מפורשה על ואמר פלוני. במקום אחד ומפורשס פלוני
חקמד) (ג, וצשיש״ק המתים. בתחיית יקומו לא שבוודאי אנשים, אלף ראש
שקר׳, של ׳מפורשמיס מענין רבינו שמדבר מקום בכל ראצר״נ: שאמר מוצא
 כל וישגיח שייזהר עצמו, על זאת ולחשוב לכוון מאנ״ש אחד כל צריך
שלא ושישגיח וכבוד, פרשוס של פעולה שוס חלילה יעשה שלא אחד

תפלה ואני

כן ב  עלינו, רחם ו
מרנו ש לנו ו צי ה  ו

 ממנהיגי הרבים ברחמיף
ם שקר, גי הי מנ  מ

ם אכזרים,  מפךנסי
 הצבור על המתגאים

 שמים. לשם שלא
 הכבוד אחר הרוךפים
 ךריפתם וחולין להנאתם

 הם כאלו ברחמנות,
 העולם על לרחם רוצים

 באמת אשר להנהיגם.
 מזה, ךחוקים הם

 להנהיג יכולים ואינם
 שכן מכל עצמן את

 להם נתן ולא אחרים.
 כלל. השמים מן הגדלה

 ברחמיף עלינו רחם
 מהם והצילנו הרבים,

ם, מונ ה מ תבטל ו  ו
 גדלתם ותכניע ותשבר

 העולם. מן וממשלתם
 הרבים, ברחמיף ועזרנו
 זךעי ואת אותי והצל

 ישראל בית עמף וכל
 הזאת ךעה מתאוה

 ומנהיגות, פתםות של
 ומלטני, והצילני שמרני

 לבי’על ועלה שלא
 וחמךה האות שום

 כלל מחשבה ושום
 ומנהיגות פרנםות של

 והתנשאות, וךאשות
 הכבוד אחר אךהף ולא

יח). (ליקו״ת לעולם



קעט נחלנוכע מוהר״{ י המשפטים ואלה ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ו נ ו ב  עולם, של ר
 לעונותינו, ומחל סלח
 חנם במתנת לנו ותן

 אמונתף חסד ונךבת
 לאמונת וזכנו הקדושה,

 שנזכה באמת, חכמים
 בכל באמת להאמין

 האמתיים, הצדיקים
 שנזכה וזכנו והושיענו

 פתהי לתוף לכנם
 שנזכה הקדשה, ושעוי

 לאמתו באמת להתקרב
שמות  הצדיקים לנ

 בהם אשר האמתיים,
 ואחוזים, תלויים כלנו

 נשמותינו, שדש הם כי
 חוסה ןמינו, וארף חיינו

 הרבים ברחמיף עלינו
 שלמה אמונה לנו ותן

 בא־פן לאמתו, באמת
 אליהם להתקרב שנזכה
 בדךכיהם ולילף באמת,

 אליף ולשוב הקדושים,
 אתה כי ןךם, על באמת

 שום לנו אין כי יודע
 ובלעךם זולתם, תקוה

ואת ידינו את נרים לא

ם ולא נקיית, ממנה גבוהה הנהגה קי  הקודמים בימים שעשה מ
 מודעה. עתה כי לבד, לישראל רק הישוב תלקי בכל נתפרסמו שלא

 ומכל ומופתיו, נפלאותיו יראו העמים שגם האיז. בכל זאה הנהגה,
 לכאורה והנה הארץ. בכל תתפשט הנקיית שהנהגה הגם מקום,

 רבינו וכו״ זאת מודעת ׳גאות בלשון
 הכתוב פשט אך הגאווה, בגנות מדבר

 יתכן אפשר ובדרך בשבתה. דייקא מדבר

 וגאוותו הצדיק ברות שדייקא לרמז

 את לשבר ניתן ה׳, מגאות הנמשכת
 ואזי כפירות, אתר, אל גבוה, הרות

 הס ומהללליס דמותא הסמרא נכנעים

 מהולל הוא שאזי השי״ת, את בעצמם
 ג׳. באות לעיל כמבואר מאוד,

י ג ה ולא כמו רצון לשון א  הי אב
(כג, בדברים כדכתיב אלקיך

 אל לשמע אלקיף ה׳ אבה ולא ו):
הפו בלעם  את לו אלקיו ה׳ וי

הבו כי לברכה הקללה ה׳ א
רצון. לשון 'אבה' מ): יג, (שם הרמב״ן ופירש אלקיו:

ר שהקב״ה ש ת ך [ כ ל, ו ״  מתאוה שהקב״ה צ
 אצלם לילך וצריך צדיקים, של לתפילתן
 נאוה, בעלי אבל עליהם. עליו] שיתפללו

 שיתפללו לבקשם צדיקים אל הולכים אין
 אדם, בני שאר מניחים אין וגם עליהם,
 כי עליהם, שיתפללו צדיקים אצל שילכו
 צדיקים, הם שגם גאות, בעלי אלו אמרו

 יותר בארץ צדיק ואין להתפלל, ויכולים
 אבי אבימלך, בשם נקראים הם ובזה מהם.
וכר: אלקיך ה׳ אבה ולא כמו רצון, לשון

 רז״ל אמרו ט): ג, השחר כרכה (או״ח גליקו״ה כפג וכן האמת. להצדיק
 נעדרת, תהיה והאמת יקגא, תוצפא משיתא ׳נעוקנת מט) (שוטה

 וכו׳. האמת שאצלו אומר אמד וכל עדרים; עדרים האמת שנעשה
 כן שלקת הנ״ל המלך כן של המילוף מנתינת נמשך זה וכל

פלעצמו המלוכה השפמה ״ ע  המעשה (
 המלך נן ואת יא), גשיפו״מ המוגא
 נתינת נמשך שמשם וכו', גורש

נכלליות, עכשיו המלוכה תילוף
 כל להם יש כוכנים שהעונדי

 מנוזים וישראל והממשלה, המלוכה
 ומגורשים וענדות נגלות ושפלים
נעצמן, ישראל נין וגם כנ״ל. מארצם

 להם יש והאפיקורשים הרשעים
 ישראל ונני גדול, ועשירות ממשלה

ומנוזים, ודלים עניים הנשרים
 והם הנתינות, עול עליהם ומכנידים

 הקדוש נזהר וכמ״ש ולקלס, ללעג
 רנ ערנ אינון נתראה ׳ונגלומא

נעיניהם; ככלנים ומשונים ימאסו מטא ויראי עמא, רישא אינון
 יש נעצמן הנשרים ישראל נני נין ואפילו וכו'. נר״מ שם עיין

טיז״ל רנינו שאמר כמו האמת, היכן יודעין שאין עד גדולה, וערנוניא מתלוקת לקו  מאד זה על עצמו הנית דנר שהנעל עח) שימן מנינא (נ
 הכניס האמתיים הצדיקיס נין וגם שקר, של הרנה מפורסמים נעולם והקיס הצדיקיס, נין ממלוקת והכניס ונו', העולס את לנלנל עכשיו

 וכל שם. עיין וכו', אממייס לצדיקים להתקרנ לזכות מהשי״ת מאד לנקש צריכין כן על האמת, היכן יודע אמד שאין עד גדול מחלוקת
לאמת. והשקר ח״ו לשקר האמת להחליף שרוצים שנעולם, והשינויים החילופים כל שמשם הנ״ל, החילוף מנתינת ונשמלשל נמשך זה

 ערכים
וכינויים

תפלה
שבלב, עבודה היא תפלה
 מלכותו התגלות בחינת
שבלב הפנוי חלל בתוך

מט). (ליקו״מ

 התחברות שעיקר דע,
 ע״י הוא להשי״ת ודביקות
 הוא התפילה כי התפילה.

 נכנסין שם שדרך שער,
 אשתמודעין ומשם להשי״ת,

פד). ח״ב (ליקו״מ ליה

 גאולה בחי׳ היא תפלה
 אחריה שאין אחרונה

 גאולה סמיכת בבתי׳ הפסק,
 תקוותנו עיקר כי לתפילה,

 שלימה לגאולה וסמיכתנו
 בכלליות בימינו במהרה

 תפילה ע״י הוא ובפרטיות,
ד). ג, אונאה (ליקו״ה

 הוא הדביקות עיקר
 נקראין זה שם ועל תפילה,

תפילה, לשון ׳תפילין׳
 אלקים ׳נפתולי בחינת

 מלשון ופירש״י נפתלתי׳,
 נתעקשתי ופתלתול, ׳עיקש

 ופתילים פצירות והפצרתי
 ו׳גם וכו׳, למקום הרבה

ידי׳ על שהסכים יכולתי׳,
עב). הנפש (השתפכות

 בכל להתפלל עשה מצות
 את ׳ועבדתם שנאמר יום,

 השמועה מפי אלקיכם׳. ה׳
 היא זו שעבודה למדו

 ׳ולעבדו שנאמר תפילה,
חכמים, אמרו לבבכם׳. בכל

 זו שבלב, עבודה היא זו אי
 התפילות מנין ואין תפילה.

 משנה ואין התורה, מן
התורה, מן הזאת התפילה

 מן קבוע זמן לתפילה ואין
א). א, תפילה החזקה (ידהתורה

 תפז עליון אל אין
 שיידע מלבד בתחתונים,

 לאלקיו ויודה האדם
 רוממות וכוונת שבראו,

 בתי וכוונת בתפילות הקול
 תפילת וזכות הכנסיות

 אדם לבני שיהיה זהו הרבים,
 לאל ויודו שיתקבצו מקום

 ויפרסמו והמציאם, שבראם
 בריותיך לפניו, ויאמרו זה

טז). יג, שמות (רמב״ןאנחנו

 הוי״ה שהן הספירות שתי
זו, כנגד זו מכוונות אדנ״י

׳תהילה׳ נקראת והעליונה
׳תפילה׳. נקראת והתחתונה

 שהעליונה לפי והטעם,
המעלות, בראש דביקה
 מיני כל יבואו וממנה

ומים, וברכה ושפע אצילות
 והתחנונים התפילות בסוד דביקה שהתחתונה לפי והטעם תפילה, נקראת והתחתונה תהילה. נקראת זה ועל לחירות, מעבדות והוציאנו האלה הניסים כל את אבותינו ועם עימנו שעשה למי ולהלל לשבח שעלינו כלומר תהילה, נקראת ולפיכך

 עולם עד בתפילתם שנכנסו הוא ונפלאות, ניסים בדרך צרכיהם כל והפיקו שהתפללו הצדיקים, כל תפילות סוד ח). אורה (שעריהתפילה סוד היא המלכות ספירת ולפיכך בה. הדביקים הבנים ומלכלכים שחוטאים והלכלוכין החטאים רוב לפי
 הצדיק ט). אורה (שערי עולם של מנהגו ולשנות ומופתים אותות בעולם לחדש יכולים המקום, לאותו בתפילתם המתכוונים הצדיקים כך המקום, מאותו ברואיו וכל העולם שנתחדש וכמו העולם. נתחדש משם אשר המקום שהוא הרחמים,

 הכוונות, (שעראנפין זעיר אל ומתפללת צרכיה השואלת המלכות והיא לעני׳, ׳תפילה בסוד העשיה, בעולם היא תפילה כל כא). כה, בראשית בחיי (רבינולמטה ממעלה השפע ומוריד ממשיך ואח״ב למעלה, ממטה ועולה משוטטת מחשבתו בתפילתו,

 הקליפות דהיינו רבות, מלחמות כובשת היא התפלה ברכות). רז״ל, מאמרי (שערעצמו אבא מן שפע ולהמשיך רחמים לבקש תהיה וכוונתו האדם מגמת וכל אימא, מצד בז״א דגדלות מוחין להמשיך היא התפילה כוונת השחר). ברכת ררושי
 יום ובכל שמתו, אדום מלכי ז׳ של הבירורים לברר היא התפלה בראשית). פ׳ עה״ת, (בעש״טהרחמים קו והוא לאחד, הקצוות שני המחבר האמצעי קו והוא התחברות, היא תפלה ו). תצא כי (של״ההעולם אויר בכל מלאים הם אשר והשטנים

 ותפילה, תפילה בכל למעלה ממטה ועולות המתבררות הניצוצות ערך כפי והנה, זמן. בשום עלו לא שעדיין ניצוצות מתבררין ותפילה תפילה ובכל ההיא, העת עד מעולם נתבררו שלא חדשות ניצוצות בירורי מתבררים ותפילה, תפילה ובכל ויום
 עליית סרר עניין שעה, (הוראתזולתה אחרת תפילה בשום נעשית שלא מה מחודשת, בחינה נעשית ותפילה תפילה שבכל לפי יום, בכל להתפלל עלינו המוטל הגדול החיוב טעם וז״ס והמשכתם. המוחין ולקיחתם העליון הזיווג ערך ההוא הערך כפי כן

 ודביקות, חיבור עניין שהוא פתיל׳, ׳צמיד מלשון שהוא התפילה עניין וארא). פ׳ לוי (קרושתהעולמות לכל וברכה שפע בתפילתם ומביאים ישראל, על וחסדים לרחמים הדין מדת ומהפכים רוצים, שהם מה בתפילה פועלים הם הצדיקים מ״ן).
 המצטרך וחיותם שפעם בחי׳ עי״ז להם ולהמשיך הוא, ברוך ישראל לצור ונשמתו, גופו בשורש הכלולים מדבר, חי צומח מדומם התחתונים דברים בחי׳ וכל עצמו את ונכונה, טהורה ובמחשבה ויראה באהבה כשהוא כוחו, לפי האדם שמקרב מה

ב). קב, תהלים (מלבי״םמעוזה באלוקי והידבקה הנפש שפיכת וגדרו לאלקים, רק היא התפלה פלול). (קה״י,המלכות אל בינה עילאה מעומקא להמשיך התפילה, עיקר ב). בראשית, פ׳ חיים מים (בארלהם

‘הנחל יליקומחכמה מיליואי
ק ואין ץ צדי אר תר ב  בארץ צדיק אין אדם פי כ): בקהלת(ז, ומצינו מהם. יו

ה אשר ע| בארץ. צדיק אין אדם כי (שס): ופירש״י יחכןא: ולא טוב !
 בעטיו מפו ארבעה ע״ב): נה (שבת התוספות וכתבו במעשיו. לפשפש צריך לפיכך

קאמר. אדם בני ברוב וגו׳/ בארץ צדיק אין אדם ׳כי דכתיב והא נפש. של

ה בעלי אלו אמרו כי או ם שגם ג ם. ה קי  בהמה סימני ובליקו״ה(יו״ד צדי
 האמת לצדיק סוף סוף להגיע יוכל ידה על נפלאה עצה כתב כד) ד, מהורה ותיה

 להטעותו יכולין אין האמת, עצם על דבר בכל שמסתכל מי כי ח״ל: באמת,
בשם נתשב אינו אותו ומרמין מטעין לפעמים אס ואפילו לעולם,

כמו עצמו. את מטעה הוא והמטעה השקרן אדרבא כלל, ההטעאה
 שהולך מי הנה היצה״ר, למכמורת ידו על שייפלו כדי הבריות, את לרמות כדי שקר של ומפורסם צבוע איזה בעולם מקים והבע״ד כשהסט״א למשל,
 היה ואס אמת, איש שהוא וסובר עצמו את טועה כי באמת, כוונתו אבל והשקרן, להצבוע אפילו שמתקרב מי כי להכשילו, יכול אינו לאמיתו באמת

 האיש זה הנה באמת, תמים איש שהוא סובר הוא כי אליו, שיתקרב ה׳ שרצון שסובר רק אליו, מתקרב היה לא אליו, להתקרב השי״ת רצון שאין יודע
 ויתתבר מהשקרן וייפרד האמת לו שיתגלה השי״ת, יעזרו סוף סוף לשמים שכוונתו מאתר ובוודאי לשמים, שכוונתו מאתר באמת ה׳ את עובד

 אליהם ולהנלוויס אמיתיים ולצדיקים ולתורתו להשי״ת להתקרב שהוא האמת, שורש על תמיד שמסתכל מי שבוודאי בזה, כיוצא כל וכן האמת. להצדיק
 שקר, באיזה ת״ו שנתעה בעת ואפילו לאמת, יזכה בסוף בוודאי הזה, האמת על שמסתכל מי הנה שקר, הכל מזה וחוץ האמת עיקר שזה באמת,

 אס לעקל אס יודע והלב כן, אינו ובאמת לשמים שכוונתו שיאמר עצמו, את יטעה שלא ובלבד שמיס, לשם שכוונתו מאתר זה על נענש אינו
 בפרט שהוא, מדרגה באיזה קטן ועד מגדול שבעולם אדם לכל ה׳ בעבודת נפלאה ועצה גדול כלל וזה האמת. יודע הוא ליבות בותן כי לעקלקלות,

 עצמו, את האדם יטעה שלא היינו האמת, הוא השקר נגד העצה ועיקר שיעור, בלי כמעט מאד מאד העולם את ובלבל השקר שהתגבר הללו, בדורות
 כל ימסור ואס״כ האמת, לנקודת שיזכהו מהשי״ת ויבקש לאמיתו, האמת רק רוצה שהוא בלבו יתשוב האמת, יודע ואינו בו מסופק שהוא דבר ובכל

לפעמים אס ואפילו להאמת, זכה לא ועדיין פעמים כמה כך שעשה רואה אס ואפילו האמת. הוא כך השי״ת שיוליכהו איך ואז להשי״ת, תנועותיו
׳ובלבד רז״ל שאמרו וכמו בעי׳, ליבא ׳רתמנא כי לאמת, הכל נתשב באמת רצויה כוונתו היה אס אעפ״כ דבר, באיזה עצמו שטעה את״כ לו נודע

 אס כי בהאמת, לזכות מעשיו לפי לו שא״א להאמת, והליכתו דרכו הוא זה אולי דעיס, תמים נפלאות ה׳ דרכי יודע מי וגס לשמים׳, ליבו שיכוון
 שיעור להם שאין מהדברים הס כי ובכתב, בפה לבאר א״א האלה הדברים וכל מאד. מאיתנו נפלאים יתברך דרכיו כי בהם, שעבר אלה דרכים ע״פ

לאמת. יזכה סוף כל סוף בוודאי עצמו, את מטעה ואינו לאמיתו באמת שתפץ ומי אמת הוא האמת ואעפ״כ כנ״ל,

למען עשה רגלינו,
 המלכלך טובים, ממעשים החסר והאביון, העני עלי ובפרט ישראל, כלל על רחם ושלום, חם בפנינו הדלת הנעול ואל הפתח תסתם ואל הקדושה, האמונה מן לעולם תשליכנו ואל ובעוונותינו, כחטאתינו לנו תגמל ואל שמך,

 לי השיך האמת להצדיק להתקרב הקדושה, האמונה שהיא הקדשה בפתח לבנם כמוני, טוב מכל המנער נער יזכה ובמה הךבה, פגומים כן גם הם מה, פגום בגוף הנעשים טובים המעשים מעט גם זה מחמת אשר ךעים, במעשים
 בך להאמין תמיד, הקדושה באמונה וקים וחזק אמיץ להיות שאזכה הקדושה, אמונתך הרבים ברחמיך לי ותשפיע הקדשה, פתחי ברחמיך לי ופתח עלי, רחם רחמים מלא אדון מי.יעמד״. יי ןה תשמר עוונות ״אם נשמתי. שדש כפי

 הקשיות וכל האמתיים, הצדיקים על והמתנגךים החולקים כל נמשכין שמהם אותם, המסבבין אוחרנין והפפזרין הקלפות כל את ותבטל ותעקד ותשבר הקדושה. מחכמתם ולשאב ולינק באמת, אליהם ולהתקרב האמתיים ובצדיקיך
 לנו ותפתח לאמתו. האמת לנו שיתגלה שנזכה באפן ואמתיות, תכונות שלמות עצות לנו ותן ישראל, כל ועל עלי וחמל ורחם חום הרבים ברחמיך יי, אנא ושלום. חם אחריהם להרהר במחשבה עליהם שנופלים והבלבולים והספקות

 מא־ד, מא־ד בה חלוש אני עצמי מצד גם כי הסבל״. בה ״כשל וכבר בעולם, המחלקת שגרם מה כל יודע אתה עולם, של ןבונו ושלום. חם השער ולפגר האמת להעלים אחרא, וסטרא קלפה לשום בה יהיה שלא בא־פן האמונה, שערי
 אלהים יי עולם, של ןבונו לנצח. ןדו על תועלת לקבל שנוכל נשמתנו לשרש השיך האמת מהצךיק יוךעים אין אשר עד בעצמם, חכמים והתלמידי הצדיקים שבין הקטגוריא ובפרט המחלקת, התגברות לזה ונוסף ןדעת, אתה כאשר
 באמת. אליך ולהשיבני מעוונותי, להוציאני נפשי, מצרות להושיעני שיוכל האמת להצריק להתקרכ לזכות יי״, לחצרות נפשי כלתה וגם ״נכספה מא־ד שבלבי, הנקרה בפנימיות אשר לבי, צפון את יודע אתה וכליות, לבות בוחן אמת,

 למצא שאזכה עד וכמפזמונים, ככםף ולחפשו לבקשו זה, על ושנים ןמים לבלות וזכני העצומים, בחסךיך עלי רחם כן על אגידנו״, צעדי ״מספר אליו, להתקרב הגבעות״ על מקפץ ההרים על ״מדלג הייתי ואמצאהו״, ןדעתי יתן ״מי
תכ־חי בכל אחריו ולרוץ לילך אזכה רק עכוב. שום יעכבני ואל מונע, שום ימנעני ואל באמת. אליו להתקרב ואזכה נשמתי. לשרש השיך האמת הצריק באמת לי שיתגלה מהרה שאזכה נפשי, שאהבה את קו״ לי פו). (



ערכים
וכינויים

יחוד / יחודא
 א״י), (קודם רביה״ק אמר
 מאוד גדולים צדיקים אפילו

 בייחודים, רק כבר שהולכים
 להם להראות יכול אני

 הדרך כלל יודעים שאינם
 להם ולהראות בייחודים

קמח). (חיי״מבייחודים דרך

 פי׳ ב״ה, םוף האין ייחוד
 הנמצא, הוא ית׳ רצונו שרק
 נמצא אחר רצון שום ואין
 לבדו הוא ע״כ ממנו, אלא

 אחר, רצון שום ולא שולט,
 הבניין כל בנוי זה יםוד ועל

א). חכמה פתחי (קל״ח

 כל הזאת האמת חכמת
 להודיע זה, רק הוא עניינה
 כראוי, ב״ה העליון הייחוד

 שהיה מה שכל ולהודיע
 מושגח הכל ושיהיה, ושהווה
 פרטית, בהשגחה מאתו

 הזאת, ההנהגה דרכי ולפרש
 כל את פיהם על ולפרש

 הבריות פירוש, המעשים,
 אשר המעשים וכל שבעולם

 הראשון היום מן בהם נעשו
 ספר (כללי שבהם הםוף עד

א). משה מלחמות

 בתפארת הוא ייחוד סתם
 עם המתייחד שהוא

 מתייחדים זה וע״י המלכות,
יחוד). (קה״י,הםפירות כל

 חשוב ייחודים חמייחד
 השי״ת, בעיני מאוד ויקר
 מהלומד יותר חשוב והוא

 שמירה לזה צריך אך תורה,
 להמשיך וצריך גדולה.

 אחד שפע, מיני שני
 אל גדול שפע להמשיך
 והשני מהבינה, המלכות

 אחר ייחוד לכוון צריך
 ינקו שלא הקליפות להכרית
הלז(שם). והשפע מהייחוד

 אנו העליון הייחוד עיקר
התורה לימוד ע״י גורמים

זיווג). (קה״י,

 שבטי י״ב עם שיעקב ידוע
 (מאורהייחוד כללות הם י-ה

סוכות). של ו׳ יום רמזי ושמש,

 השי״ת את שעובד מי
 בכל רגע בכל נפש במםירות

 צדיק ותנועותיו, מעשיו
 נוקבין מיין מעורר כזה

העליונים עולמות לייחד

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נחלנוכע קפ

 ומהן) (משא הכנפה כיה הנאוה: ההלכוה אה מוהרנ״ה ייפד זה מאמר על

 כהמה כלאי א', אילן כלאי ג', מהור עוף פימני פרשיוה, ד׳ כ״ד, ו',

חודא יש כי א׳. נחנירו הונל כ/ ה י א ה. ויחודא עיל א ת  ת
 ולדעס להאמין הייגו עילאה, יסודא פירוש (יא): הנמל כמי וכמכ

 כעליונים, ושליט יפיל שהקנ״ה
 זה שמיא', כחיל עכל א׳וכמצכי.ה

 ה׳ ונו' ישראל 'שמע כחי׳ הוא
 להאמין היינו חמאה ויחולא אחל'.

 ושליט יחיל שהקכ״ה וללעח
 שם ׳כרוך כחי׳ הוא זה כמחמוניס,

 כ, שמע קריאה (או״ה וכליקו״ה ונו".

 ו׳כרוך ׳שמע׳ כחינח וזה כמש: כ)
 ויחולא עילאה יחולא שהם שם',

 ז״ל רכינו כלכרי נמוכא חמאה
 לרי השגח כחינח זה יא), (כפימן
 עילאה יחולא כחינח שהוא מעלה,
 אחל', ה׳ וכו׳ ישראל ׳שמע שהוא

 כלל, כיה מפיסא מחשכה לליח כל, מעין נעלם ימנרך אחלומו כי
מה כחי׳ ככולו', מקום ׳איה כחינח מעלה, לרי השגח כחינח וזה

יא תורד
שמי דווא ה׳ אני

 אתן לא לאחר וכבודי שמי חוא ח׳ אני
I מכ) (ישעיה לפסילים ותחלתי

 תתאה, רחודא עילאה יחודא יש כי א
 כבוד שם וברוך ישראל שמע היינו

ע׳׳כ). יח כראשית (זהר וער לעולם מלכותו

 אני ח): (מכ, כישעיה לשה״כ על מיוסד זה מאמר שמי. הוא הי אני
 יליס:pלפ ותהלתי אמן לא לאסר וכבודי קמי הוא ה׳

 ועלי וכוס, אדנות בלשון מפורש הוא שמי. הוא (שם): ופירש״י
 פירש ועוד אתן׳. לא לאחר ׳כבודי לפיכך אני, שאדון להראות

שמי. הוא הפשט: ע״ד (שם) המצרד
 שאין הפסילים כשם לא לי, המיוחד

 יקראוה כי להם, מיוחד שמס
 ועיין איתס. אל ואין אלוה, בשם

 את רכינו מלכיש שם המאמר כסוף להלן
זה. כפסוק דכריו, כלל

ה יחודא א ה ויחודא עיל א ת  ת
מע היינו שראל ש  י

 כעת נכיא זה ענין להכנת ובשכמלייו.

 כעל מספרי המלוקט כיאור כתמצות

 כי המסכיר פרשנים, ועוד מדכש המתוק

ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע התיכות שש
 ככוד שם ׳כרוך התיכות ושש אחד/

 אחד׳. ושמו אחד ׳ה׳ שכפסוק הייחודים כ׳ על מורים ועד/ לעולם מלכותו

שכעולם שכיאורו, וגו׳/ ישראל ׳שמע כחי׳ עילאה, ייחודא הוא אחד׳ ׳ה׳
ית״ש. כא״ס הייחוד כתכלית מיוחד והכל גמור, אלקות הכל שם האצילות

 כעולמות כי אחד׳, ׳ושמו וזהו הכל. את ומנהיג ומשגיח הכל, וממציא מהווה ית״ש לכדו שהוא שהכוונה כשכמל״ו, כחי׳ תתאה, ייחודא הוא אחד׳ ׳ושמו
 שהסט״א זמן כל כעוה״ז לכן, כלכד. יח׳ שמו אח רק אלא יודעים אנו ואין לפעולותיו, רק אלא לעצמותו גילוי אין כי׳׳ע), עולמוח (שהם התחתונים

 למפרע יתגלה ואז ממש, כגילוי ייחודו יתגלה שלעתיד כעוד כלחש), כשכמל״ו אומרים כן (ועל גדול וכהעלם כהסתר רק תתאה הייחודא נעשה קיימת,

 תרין אחד׳, ושמו אחד ^׳ה׳ ע״א): יח (כראשית, כזהר איתא וכך הנעלמת. כוונתו ע״פ ית״ש ומרצונו לכדו ממנו רק היה הכל כאמת עתה, שגס
 איהו, הכא עד עילאה דעלמא דייחודא קישורא בדרגוי. לאתייחדא תתאה דעלמא וחד בדרגוי, לאתייחדא עילאה דעלמא חד ייחודין,

 חמן, מתכנשין שייפין וכל דרגין כל אחד/ ׳מקום איקרי כך ובגין דיליה, בייחודא עילאה עלמא ואתקשר אתבסיס, חמן עלמין׳ ׳חי
בתיאובתא סחים באורח כולהו אתכסיין וביה האי, אלא חד בייחודא חמן דאתייחדן דרגא ולית כלל, פירודא בלא חד ביה כולהו והוו

הנחל• יליקוט
א יש כי ד חו ה י א ל א עי ד חו ה. וי א ת  - הנחל(מרחשון מבועי צקוק ומוצא ת

 המכואר כפי תתאה ויחודא עילאה יחודא ענין כיאור תש״מ): כסליו
ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע כלומר עילאה, יחודא הקדושים, כספרים

 וכל זולתו, ואפס מלכדו עוד שאין יתכרך, אחדותו אמונת הוא אחד/
 קודם שהיה כמו כלל, כשם נקראת שלא עד יתכרך אליו כטילה הכריאה

 נכרא שלא עד הוא ׳אתה הקרצנות) סדר שחרית, (תפילת ככחינת הכריאה,
 אליו העולמות מציאות כיטול כלומר העולם/ משנכרא הוא ואתה העולם
 היינו ועד/ לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך שהוא תתאה, ויחודא יתכרך.

 ומחיה כורא הוא כי הכריאה, כל ממלא שהוא ולהאמין אותו להמליך
 ומושל שליט אלקיס שיש ולדעת העולמות, כל על ומשגיח ומנהיג

 מאין יש העולמות וכרא עם׳, כלא מלך ׳אין כי וכתחתוניס, כעליונים
 אלקותו לגלות היינו כראתיו/ ׳לככודי מג) (ישעיה כמ״ש ככודו, למען

 כי המדריגות. ככל נמצאים אלו ייחודים ושני (...) העולמות. כתוך יתכרך
 ומאציל סוף אין כחינת היא מדריגה כל הרוחניות, שכמדריגות ידוע התחתונים׳ עולמות עם

 ולכן לעומתו, ישות כחינת שהם ממנו, שנאצליס שמתחתיו למדריגות
 אפש הס המדריגות כל כי המדריגות, ככל הייחודים שני כחינת שייך
 ומאידך עילאה, יחודא כחינת שזה נאצלו, שממנה המדריגה לגכי ואין

לעצמם, כמציאות שנראים עד אותם ומנהגת מחיה העליונה המדריגה
 מתגלה דייקא הייחודים שני וע״י הקדושים. כספרים זה כל כמוכן
 מה ׳כל יב) ו, (אצות חז״ל כמאמר הכריאה, תכלית שזה יתכרך, ככודו
 כשמי הנקרא ׳כל מג) (ישעיה שנאמר לככודו, אלא כראו לא הקכ״ה, שכרא

כלל, כלעדו מציאות כל אין לכד עילאה כיחודא כי כראתיו״. ולככודי
ימ), אות ציאה״ל (עיין מזולתו רק שייך ככוד כי ככודו, יתגלה ולמי וממה

 לכן ח״ו, כיותר והעלמה פירוד לידי לכוא עלולים לכד תתאה ומיחודא
 המנהיג הכורא הוא כי מלכותו, שם ככוד מתגלה יחד הייחודים משני

מלכדו׳. עוד אין האלקיס הוא ה׳ כי דעת ׳למען העולמות, כל את ומחיה
א ד ^ ח ה י א ל א עי ד חו ה. וי א ת  שבהכרח ביאר ג) ד, עדות (חו״מ וצליקו״ה ת

 שיוכלו כדי האור את לצמצס בכדי אלו, ותתאה) (עילאה מדריגות צ׳ שיהיו
מציאותו על שמעידה עדות, נקראת שהתורה הדכר, כלל ח״ל: לקבלו, שם המייחד שכל לאחד/
 השרפים כראוי, שמים

 ייחוד של תיבות ו׳ לוקחים
 תחתון, ייחוד של וו׳ עליון

 לפני עמהם ופורחים
׳כי נאמר (ועליהם הקב״ה,

 דכורין מים כנגדן ומתגלים
 על טובות השפעות ממשיך
 ושמש, (מאור ישראל הכנסת

לך). לך פ׳

 עילאה יחודא
ותתאה

ה׳. אות להלן ראה

 ישראל שמע
ובשכמלייו

 שב׳שמע׳, תיבות ד
 עליהם ושב׳בשכמל״ו׳,

 ממעל עמדים ׳שרפים נאמר
כנפים שש כנפים שש לו,

חכמה מיליואי
ע מ שראל ש  ה׳ אלקינו• ה׳ יקראל קמע ד): צדצריס(ו, כתיב ובשכמלייו. י

 עתה ׳אלקינו׳ שהוא ׳ה״ אהד. ה׳ אלקינו ה׳ (שס): ופירש״י אחד:
 אז ׳כי שנאמר אחד/ ׳ה׳ להיות עתיד הוא כוככיס, העוכדי אלהי ולא

 ההוא ׳כיוס ונאמר ה״, כשם כלס לקרא כרורה שפה עמים אל אהפך
 כן שמעון רכי אמר ע״א): (נו צפסחיס ואיתא אחד׳. ושמו אחד ה׳ יהיה

 יעקכ כיקש לכס/ ואגידה האשפו ויאמר כניו אל יעקכ ׳ויקרא לקיש,
 כמיטתי יש ח״ו שמא אמר, שכינה. ממנו ונסתלקה הימין קץ לבניו לגלות
 אמרו עשיו. ממנו שיצא יצחק ואכי ישמעאל ממנו שיצא כאכרהס פסול,

 אלא כליכך שאין כשם אמרו, אחד׳. ה׳ אלקינו ה׳ ישראל, ׳שמע כניו לו
 ׳כרוך ואמר אכינו יעקכ פתח שעה כאותה אחד. אלא כליכנו אין כך אחד,

 לא נאמרוהו, נעכיד, היכי רכנן, אמרי ועד׳. לעולם מלכותו ככוד שם
 אותו אומרים שיהו התקינו יעקכ. אמרו נאמרוהו, לא רכינו, משה אמרו

 ציקי שהריחה מלך לכת משל אמי, רכי דכי אמרי יצחק, רכי אמר כחשאי.
 עכדיה התחילו צער. לה יש תאמר, לא גנאי, לה יש תאמר, אס קדירה,
 ישראל זכו מהיכן תתלד): רמז (דצריס צילקו״ש איתא ועוד כחשאי. להכיא

 אמר יעקכ׳. כני וכזמעו ׳הקכצו שנאמר יעקכ, מאכינו שמע, לקריאת
 ׳שמע לו, אמרו אחר. לאל משתחויס אתם נפטר מקאני שמא להם,

 שם ׳כרוך כלחישה אמר והוא וכו׳. אחד אלא כליכך שאין כשם ישראל׳,
 אכינו, ישראל׳ ׳שמע עכשיו, אומרים ישראל ומה ועד׳. לעולם מלכותו ככוד
 משה כשעלה אחר, דכר אחד׳. ה׳ אלקינו ׳ה׳ כנו, נוהג שציוויתנו דכר אותו

 ועד/ לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך מקלשין השרת מלאכי שמע למרום
 שגנכ לאחד דומה, הדכר למה משל אומרים. אין ולמה לישראל. והורידו
 כה תתקשטי אל לה, ואמר לאשתו, ונתנה מלך של פלטין מתוך קוזמין

 הן כמלאכים, נקיים שהן הכיפורים כיוס אכל כיתך. כתוך אלא כפרהשיא
 ועד׳. לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך כפרהשיא אותו אומרים

ע מ שראל ש  המשל כיאור ד): ו, (דצריס בחיי רצינו וכתב ובשכמלייו. י
 שהרגישה השכינה היא קדירה/ ציקי שהריחה מלך ׳כת כמילת

 שכחה תאמר ואילו הגדול, השם מייחדים שהיו והייחוד שכטיס של קילושן
 היא תאמר, לא גנאי, לה יש יחידה, היא כך יחיד שהוא שכשם כפיה,

 עכדי שהם ישראל כאו כן ועל כככודו, ככודה נתייחד כשלא מצטערת
 ומטעם התחתון. הייחוד שהוא כחשאי, שם׳ ׳כרוך לומר והתקינו השכינה,

כנגד זה ׳שמע׳, כפסוק כמו תיכות, כשש שכינה של הזה השכח נתקן זה

המתרגם

 עושה הוא וכרצונו ^
השמים. בצבא

 אחד ׳ה׳ שכתוב מה ^
 רומז הוא אחד', ושמו

 אחד ייחודים, שני על
ם של ל ליון העו ע  ה

 ואחד בדרגותיו, לייחדו
ם של  התחתון העול

 קשר בדרגותיו. לייחדו
 העליון העולם ייחוד

 ונקרא הוא, כאן עד
ם׳ ׳חי  שם כי עולמי

ס, ש צ ת ר מ ש ק ת מ  ו
 בייחוד העליון העולם

 הוא כך ומשוס שלו,
 שכל אחד/ ׳מקום נקרא

 האיברים וכל הדרגות
ם סי תכנ הס שם, מ  ו

אחד׳ צו כולם  בלי ׳
 עוד ואין כלל, פירוד
 שם שמתייחדיס דרגה

 הוא, אלא אחד בייחוד
ס ובו סי כ ת  כולם מ

 בתשוקה סתום בדרך
 זו בדרגה כאן עד אחת.

 המגולה העולם מתייחד
 העולם המכוסה. בעולם

 כמו מתייחד המגולה
 העולם כי למטה, כן

 העולם הוא המגולה
 שבבחינתה התחתון,

 ׳ואראה הפסוקים נאמר
 את ויראו ה״, את

 ׳וכבוד ישראל׳, אלקי
 כבוד ׳וירא נראה׳, ה׳

ה ה״, כמרא  הקשת ׳
 הנוגה מראה כן וגו׳

ב א סבי ה הו א ר  מ
 וזהו ה״, כבוד דמות

ק סוד  ׳ותראה הפסו
ה׳. ש ע ) ה . .  ייחוד (.

 השמות בג׳ נרמז הוא העליון

 שהם ישראל׳ ׳שמע שבפסוק
 שהם ה״, אלקינו ׳ה׳

ם ם גווני  שלא נסתרי
 ׳אל ומתקשרים נראים,

 אחד ייחוד אחד׳, מקום
ם אצל בעליון.  הגווני
 כדי שהם למטה שבקשת

 יתייחד התחתון שהעולם
 אדום לבן הס בהם,

ם כמו וירוק,  הגווני
 ייחוד והס הנסתרים,

ק בסוד אחר,  הפסו
מו ש . ׳ו חד׳ הו א  וז

 הייחוד שהוא בשכמל״ו
ן, תו ח ת תו ה מ עו ל  ו

ד חו  הוא העליון היי
 אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע

זה. כנגד זה אחד׳, ה׳

 לוחות כשני ניתנה התורה כן ועל ויתעלה, יתכרך וממשלתו ואחדותו
 ככוד שם ו׳כרוך ׳שמע׳ כחינת וזה משניים. פחות עדות אין כי העדות,
ד/ לעולם מלכותו ע  יתכרך, וממשלתו אחדותו על מעידין אנו שכזה ו
 עילאה יחודא כחינת שהם שם/ ו׳כרוך ׳שמע׳ דייקא, שניהם וצריכין
 ועד׳. לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך אמרו שלא שם, ופירשו נו), (פסחים חכמים כרצון שלא שמע את כורכין היו יריחו אנשי כי תתאה, ויחודא

ד/ לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך שוד שהוא למאות אלפים חלוקת כחינת וזה ע  דייקא, האור את לחלק שצריכין היינו צג), (שיהר״ן שם כמ״ש ו
 כחינת שזהו משלה, ככל אשר ומלכותו ייחודו עולם כאי לכל להודיע כדי לקכלו, הכל שיוכלו כדי למאות, אלפים חילוק ככחינת לחלקים לחלקו

ד/ לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך ע לקכלו. אפשר אי אז כי יחד, האור לכרוך דהיינו שמע, את לכרוך ולא ו
{ ם; שראל ש יעקכ שאמרו ועד׳, לעולם מלכותו ככוד שם ׳כרוך לענין נו) (פסחים רז״ל שאמרו וזה כז): ה, השחר ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב ובשכמלייו. י

במלואה. זו גמ׳ מובאת שם וצשכמל״ו׳ ישראל ׳שמע ד״ה במילוא״ח ראה וכו״, האשפו ויאמר כניו אל יעקכ ׳ויקרא פשוק על שדרשו כמו הסתלקותו, קודם
שכינה הימנו שנסתלקה כשראה אכל יתכרך, כו הקדושה כהאמונה חזקים וכולם שלימה מיטתו שראה מחמת הקץ, לגלות יכול שככר שכר יעקכ כי (...)

חזקים כולם שכניו שאע״פ יעקכ הכין מיד וכו״, אחד אלא כליכך שאין ׳כשם וכו״, ישראל ׳שמע ואמרו פתחו וכו/ כמיטתו פסול יש שמא שכר

 הקול׳ את יוליך השמים עוף
 ׳שמע/ של תיבות ו אלו

 בקול ונאמר נשמע שהקול
 דבר׳ יגיד כנפים ׳ובעל רם,
 שבשכמל״ו תיבות ו׳ אלו

 וזהו קול. בלא דיבור שהם
 עליון ייחוד ודיבור קול םוד

רותחתון) פ ס  סודות התמונה, (

ישראל). שמע

 נקרא המלכות שמע,
 הרשב״י ביאר כן ׳שמע׳,

 ישראל. שמע בפםוק ע״ה
 קיבוז, מלשון שמע ופי׳

השפע כל מתקבץ שבה
 אנו בבשכמלייו ה). קרי״ש כוונות דרושי הכוונות, (שערהק״ש זמן אחר מםתלק והוא זה אור אח״כ ניכר אין כי בתפילה, שנעשה ממה הארה יותר יש ק״ש ייחוד של הרגע באותו שמע). כג, (פרד״רהשפע של קיבוץ שהיא התחתונה בבחי׳ כן ונקראת העליון,

ה (שם).המלכות אל המוחין ממשיכין ).1 (שםאו״א זיווג םוד הוא בו כי ישראל, שמע של ראשון פםוק דהיינו בזמנה, ק״ש לקרות מאוד נזהרין היו ק״ש זמן מגיע כשהיה אבל בזמנה, עמידה להתפלל חוששים היו לא אומנתם תורתם שהיתה וחבריו רשב״י הנ

המאמר התגלות סיפור
א). יא, זה(פל״ח למאמר השייכים והענין השיחות לנו נודע ולא תקס״ג, בשבועות נאמר זה מאמר נט). תקס״ג(חיי״מ בשבועות נאמר י״א, סימן שמי/ הוא ה׳ אני’ מאמר



המתרגם

ה ^ שע שראל ב  שי
ם חדי ד את מיי חו  היי

שמע שוד של  ישראל׳ '
 יוצא אז שלם, ברצון
 העולם של שתר מתוך

 ואותו אחד, אור העליון
 הניצוץ לתוך מכה אור

 לשבעים ומתחלק הקשה
 שבעים ואותם אורות,

 עץ ענפי בשבעים אורות
 אילן אותו ואז החיים,
 ובשמים, ריחות מעלה

 כולם ג״ע אילנות כל וכן
 ומשבחים ריחות מעלים

ם, את  אז שהרי קונ
 להיכנש הגבירה מתוקנת
 וכל בעלה, עם לחופה

 העליונים האיברים אותם
 בתשוקה מתחברים כולם
 להיות אחד וברצון אחת
 כלל, פירוד בלא אחד
אז עלה ו קן ב ת ת  מ

 לחופה להכנישה אליה
 להתייחד אחד בייחוד

 אנו ולכן הנוקבא. עם
 ואומרים אותה מעוררים

שמע שראל', '  תקני י
 יבוא בעלך הרי עצמך,
 מזומן בתיקוניו אלייך

ה׳ כנגדך,  ה׳ אלקינו ׳
, ד' ח ד א חו  אחד ביי
 פירוד, בלי אחד ברצון
ם אותם שכל ברי  האי

שים אחד נעשים  ונכנ
 כיוון אחת. בתשוקה

ה׳ ישראל שאומרים  ׳
 השישה בהתעוררות אחד'

 אותם כל אז צדדים,
ם ששת  נעשים הצדדי
 בתשוקה ונכנשים אחד

 אחד, ו׳ זה ושוד אחת,
 בלא לבדו, פשוט שהוא

 אחרת דביקות איזה שיש
 לבדו הוא אלא אליו,
 אחד. והוא מכל פשוט

 הגבירה שעה באותה
ת תקנ ת ת, מ ט ש ק ת מ  ו

 אותה מכנישים ושמשיה
 בעלה, אל רב בלחש

ם מרי או מל״ו', ו שכ ב  ׳
 צריך שכך בלחש, זהו

 אשרי לבעלה. להכנישה
 זה את שיודעים העם

 השידור את ומשדרים
ה. של העליון מונ א  ה

 מתייחד שהוא כיוון (...)
 הצדדים, בששת למעלה

 מתייחדת היא כן כמו
 צדדים בשישה למטה

 אחד להיות כדי אחרים,
 למטה, ואחד למעלה

ה שנאמר כמו הי  ה׳ ׳י
 'אחד׳ אחד', ושמו אחד

 צדדי בששת למעלה
 שזהו העליון, העולם

שמע בשוד  ה' ישראל '
 בזה הרי אחד', ה' אלקינו

 שישה כנגד תיבות שש
אחד' צדדים,  למטה ו׳
ם צדדי בששת ל  העו

 בשוד שזהו התחתון,
 שישה הרי 'בשכמל״ו',

 הרמוזים אחרים צדדים
 ופשוק אלו. תיבות בששת

 הוא אחד' ושמו אחד 'ה'
 אלו, יחודים שני בשוד
 בשוד זהו אחד' ש׳ה'

שמו העליון, היחוד  'ו
 היחוד בשוד זהו אחד'

התחתון.

 בקורנש אותו אנו מכים י
 שמכוון עד נפחים של

במילוא״ח). (המשך דעתו

קפא נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
 נעלמא דאמגלייא עלמא אפייחד דא נדרגא הנא עד חד.

 ועלמא לפפא, הני אוף אפייחד דאפגלייא עלמא דאפכשייא.
 ׳ויראו ו), (ישעיה ה״ אח ׳ואראה דפפאה, עלמא איהו דאפגלייא

 ׳מלא יד), (נמדנר נראה׳ ה׳ ׳וכנוד כד), (שמות ישראל׳ אלקי אח
 הקשח ׳כמראה יז), (שם ה״ כנוד

 הוא סניב, הנוגה מראה כן וגו׳
 א), (יחזקאל ה" כנוד דמוח מראה

 (...) שה׳.3ה! 'ומראה רזא איהו ודא
 דלא שמימין גוונין ה", אלקינו 'ה׳

 אמד׳, מקום ׳אל ואפקשרן אפמזן,
 כקשח גוונין נעילאה. פדא ייפודא
 שומק פיוור נהו, לאפייפדא לפפא

 ואינון שמימין, נגוונין וירוק,
 ייפודא דלפפא, ייפודא נשכמל״ו אמד׳. 'ושמו רזא אפרא, ייפודא
ופירש דא. לקנל דא אפד', ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע עילאה

 נעשה שיהיה צריך מישראל אחד וכל
 לתכונות לכוא יכול עי״ז ידו, על זאת

 במדרגה שהוא מי כי לעומקה. התורה
 מתכונות רחוק עדיין הוא פחותה,
 יכול הדיבור, אמצעות ידי על רק התורה,

היינו לעומקה. התורה לתכונות לבוא

 ממה, דרי נפינח פפאה, יפודא נפינח זה שה׳ ו׳נרוך וכו', פמיח
 נפינח כידוע, מלנוש נפינש שזה ננודו', הארץ כל ׳מלא נפינש
 אומו משיגין אנו מלכופו הנהגה מצד כי מלכומו׳. כנוד שה ׳כרוך

 מנהיג מלך יפנרך שהוא יודעין כי יפנרך, ממנו ויודעין יפנרך
 הארץ כל ׳מלא נפינה וזה ומושל,
ממה, דרי השגה נפינש כנודו',

כנ״ל. ונו״ שה 'נרוך נחינה שזה
 נפפפון עליון העולמוה לכלול וצריך

 שצריך נחינה וזה כעליון, ופחפון
 שימליכהו כדי דאפד, נד׳ לארכא

רופוה. ונארנע ולממה למעלה
ת ו נ ו כ ת לעומקה. התורה ל

א): (יא, בפל׳׳ח מובא

 ז״ל רבינו לו שאמר ז״ל, נתן הר״ר של הקדוש מפיו שמעתי
׳לעומקה׳. ׳התורה/ ׳תבונות/ היינו בתינות, מג׳ כלול זה שענין

ש׳שמע בדרגוי. לאפייסדא עילאה דעלמא סד (שם): מדבש המתוק
 דעלמא וסד מהקליפות. ולהפרידם וגו״ ישראל ׳שמע של תיבות בשש שלו קצוות השישה את לייתד אנפין, זעיר של ייתוד הוא ישראל׳

 ולהפרידם וגו״ שם ׳ברוך של תיבות בשש שלה קצוות השישה את גם לייתד המלכות, של ייתוד הוא שבשכמל״ו בדרגוי. לאסייסדא ססאה
 עשייה. יצירה שבבריאה תיילותיה עם גם מתייתדת הגלוי, עולם בתינת שהיא שהמלכות לססא. הכי אוף אסייסד דאסגלייא עלמא מהקליפות.

 דעלמא שתימו מגו נפיק כדין שלים, ברעותא ישראל׳ ד׳שמע דרזא ייתודא ישראל מייתדי דקא ^בשעתא ע״ב): קלג בזהר(תרומה, אמרו ועוד
 דתיי, דאילנא ענפין בשבעין נהורין שבעין ואינון נהורין, לשבעין ואתפלג דקרדינותא בוצינא גו במש נהירו וההוא נהירו, תד עילאה

 מטרוניתא אתתקנת כדין דהא למאריהון, ומשבתן ריתין שלקין כולהו דעדן דגינתא אילני וכל ובושמין, ריתין סליק אילנא ההוא כדין
 וכדין כלל, פירודא בלא תד למהווי תדא וברעותא תדא בתיאובתא מתתברן כולהו עילאין שייפין אינון וכל בעלה, בהדי לתופה לאעלא
 הא גרמך, אתקין ישראל׳, ׳שמע ואמרינן לה מתערי אנן דא ועל בממרוניתא. לאתייתדא תד בייתודא לתופה לאעלא לגבהא אתתקן בעלה
 אתעבידו כולהו שייפין אינון דכל פירודא, בלא תדא ברעותא תדא בייתודא אתד/ ה׳ אלקינו ׳ה׳ לקבלך, זמין בתיקונוי לגביך ייתי בעליך

 בתד ועאלין תד אתעבידו שמרין שית אינון כל כדין שמרין, דשית באתערותא אתד׳ ׳ה׳ ישראל דאמרי כיוון תיאובתא. בתד ועיילין תד
 שעתא בההיא תד. ואיהו מכולא פשיט בלתודוי איהו אלא לגביה, אתרא דביקותא בלא בלתודוי, פשימו תד, ו׳ דא ורזא תיאובתא,
 בלתישו, איהו דא ועד/ לעולם מלכותו כבוד שם ׳ברוך ואמרי בעלה, לגבי שגי בלתישו שמשהא לה ועיילין ומתקשמא, מתתקנא מטרוניתא

 בשית לעילא אתייתד דאיהו כיוון (...) דמהימנותא. עילאה שידורא ומשדרי דא דידעי עמא זכאה בעלה. לגבי לה לאעלא אצמריך דהכי
 ה׳ ׳יהיה יד) (זכריה אמר דאת כמה לתתא, ואתד לעילא אתד למהווי בגין אתרנין, שמרין בשית לתתא אתייתדת איהי הכי אוף שמרין,

 לתתא ׳אתד׳ שמרין, שית לקבל תיבין שית הא אתד׳, ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע דכתיב שמרין, בשית לעילא ׳אתד׳ אתד/ ושמו אתד
לתתא. אתד׳ ׳ושמו לעילא, אתד׳ ׳ה׳ תיבין. בשית אתרנין שמרין שית הא ועד׳, לעולם מלכותו כבוד שם ׳ברוך שמרין, בשית

חכמה מיליואי
 היא מלך׳ ת5ו׳ מטה, של קצוות שישה כנגד וזה מעלה של קצוות שישה
 איתא כשפריס ע״א): נו (פסחים סופר צחתס מצינו ועוד ׳אתד׳. של דל״ת

 כיוס אותו אומרים לכן צשכמל״ו, את אומו אומרים השרת שמלאכי
 מלכות ניתנו שלהם השרת, מלאכי כי כזה, והענין רס. כקול הכיפורים

 מעלה של שרים שכעיס ככות ניתן שהכל הזה, העולם כל על וממשלה
 לו יודו כן על שמו, ימכרך עליהם וגכוה והמזלות, הכוככיס ידס ותתת
 פ׳ מואר כיפה לי מצאתי ואון משוכ. ואליו המלוכה ולו כשכמל״ו, לאמר

 ושופט שר לאיש ^מהו• ומי השכת, זה יאות לא לאדם אך ג). צח, (צ״ר ויתי
 כהיומינו ה/ עס אנתנו אך כמיניה, כל ולאו הכל, הכורא שימליך

 והוא כידינו, נתן ימכרך לו יש וכל השרת׳, ממלאכי גדולים ׳צדיקים
 ואס כג), (שמו״ב אלקיס׳ יראת מושל ׳צדיק מכטלה/ צדיק גזירה ׳גוזר
 ישלים׳ מלאכיו ועצת עכדו דכר ׳מקים מקיימה, ימכרך הוא גוזר צדיק

 אך השרת, ממלאכי יומר כשכמל״ו לומר נאה היה לנו מד), (ישעיה
 יד תתת נתונים נתונים הרכים כעוונותינו הזה כעולם אנתנו כאשר

 ואיך האלו, והמלאכים הכוככיס עכדי העולם אומות לעכדיס, עכדיס
 כקול כשכמל״ו לומר לנו ויוהרא גנאי כן על מלוכה, ככתר אנמנו נתגאה

 כל כי אימנו, האמת מקום ומכל הצאן. צעירי עלינו ישתקו הלא רס,
 משל הצער. להשקיט כתשאי אומרים לכן הוא, שלנו הלז וככוד הגדולה

 כל מקום ומכל הקרואים, כראש המלך כשולתן לישכ שעתידה מלך לכת
 קדרה ציקי מריתה היא וטכתות, הרקתות העכדיס כיד שהמאכל עוד

 וק״ל. כתשאי, לה ומכיאיס כאלו, מעכדיס לתכוע וכושה מתאוה, ונפשה
 העומדים דכריס כאן יש אכל כנגלה, המאמר קצת ליישכ כמכמי זה כל

 ממנו. נשגכ תז״ל ודעת מה, עד יודע אימנו ואין עולם, של כרומו
ד וכל ה שראל א ה צריך מי הי ה שי ש ע ת נ א  צחיי צרצינו ומצינו ידו. על ז

 אמה צריך וז״ל: שמע, קריאת אמירת צשעת הנעשה הייחוד גצי ד) ו, (דצריס
 ׳ולעכדו שכמוכ כענין שכלכ, עכודה הנקרא הוא הייתוד ענין כי לדעת

 שלא ופעם כהס שיתכוון פעם דכריו, ידכר שהמדכר ולפי לכככס׳. ככל
 הלכ, והכנת האוזן שמיעת כולל לשון שהוא ׳שמע׳ הזכיר לכך כהס, יתכוון
שאין ולפי לאוזנו. משמיע כשהוא הייתוד כענין כדכריו ליכו שיכוון כלומר

‘הנחל ייליקוט
 כי שמום, הקץ לגלות העת הגיע לא עדיין אעפ״כ הקדושה, כהאמונה

 כל להעלות שצריכין מתמת הגאולה עיכוכ שעיקר תיכף והכין ראה
וכו׳, מאוד מהקדושה הרתוקים וכל הגרים שיעלו עד הנפולות, הקדושות

׳שמע׳, מכתינת העליון מהייתוד שמאירין ע״י אס כי אפשר אי שזה
 לעולם מלכותו ככוד שס שכ׳כרוך אמוון כ״ד כתינת שהוא התתתון להייתוד

 מלכותו ככוד שס ׳כרוך ואמר מיד יעקכ פמת כן ועל (...) כנ״ל. וכו״ ועד
 לעולם תמיד ומכורך כרוך ימכרך מלכותו ככוד שקס היינו ועד׳, לעולם

 ככוד שס מכורך מאוד מאוד התתתונות המדריגות ככל אפילו כי ועד,
 מתמת אכל כל, לעין מלכותו ככוד ויגלה שלו את יגמור וכוודאי מלכותו,

מאוד, מאוד וממוס שמום הקץ כי הגאולה, קץ עיכוכ עיקר כל כעצמו זה
 להעלות שצריכין מתמת גדול, שוד כזה שיש מתמת לגלותו אפשר ואי

 נפלא כשוד אס כי להעלותם אפשר שאי מאוד, מאוד הנפולות הניצוצות
 ידע כוודאי שמשה אע״פ כפירוש, כמורה משה אמרו לא כן ועל וכו/
 כשעת אז אמר שיעקכ השוד לנו ומשר לנו גילה הוא רק כי מזה,

 יודעים אנו אין כי וכו״, ועד לעולם מלכותו ככוד שס ׳כרוך השמלקומו
 ׳כרוך אמר לא אעפ״כ אכל ידו, על אס כי האכות כימי שנעשה דכר שוס
 ונעלם כמוש שוד הוא כי כתורה, כפירוש ועד׳ לעולם מלכותו ככוד שס
כמשאי, אומו לומר התקינו כן ועל כפירוש, כמושכ״כ לגלותו אפשר ואי

 הקדושות רית כתינת שהס וכו״, קדרה ציקי שהריתה מלכה לכת ׳משל
׳מאמר, מאוד, המגונים כמקומות מונמיס שהס מאוד, הרתוקות הנפולות

צער/ לה יש מאמר, ׳לא שמונמיס, כמקום שמונתיס משמת גנאי׳, לה יש
 ריתס שס שהם ממקומם שאפילו מתמת אליהם, תשוקתה כל אעפ״כ כי

וכו״. כששאי לה להכיא עכדיו ׳התתילו כן על וכו׳, יפה עולה הטוכ
ד וכל ה שראל א ך מי ה צרי הי ה שי ש ע ת נ א  מצועי צקוצץ ומוצא ידו. על ז

 דכריס כזה דיש נראה ז״ל לשונו מדיוק תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל
 מישראל או״א ככל דוקא תלויים הנ״ל היישודיס כ׳ שלימות ששוד כגו,

 פשוקי ממשילין דלזה ואפשר ידו. על זאת נעשה שיהיה כפרטיות,
 ואתד אתד לכל ואומר כמכריז דייקא, ישראל׳ ׳שמע כמיכות הייתודיס

ישראל. אמה שמע מישראל,
כשפתיו כו יזכירנו או שווין וליכו פיו אס ומפורשמת גלויה המייתד כוונת
 והוא כדכר עד השי״ת כי לומר ׳אתד/ של דל״ת וכן רכתי, ׳שמע׳ של עי״ן תמצא לכך זה, כדכר תכירו על להעיד לאדם אפשר ואי ממנו, רתוק וליכו

 כמרזפמא ליה י׳מתינא לד) (צרטת שאמרו וכענין מתשכה, מכל עצמו ויפנה ליכו שיכוון הייתוד כענין הרכה להיזהר האדם יצטרך ולכך כזה. ועד היודע
זרה. כעכודה כופר כייתוד המודה כי ככוונה, המייתדיס לאומם אס כי מעלומיו וכל עדן גן נכרא לא כי ודע, דעמיה׳. דמכוון עד דנפשא

ערכים
וכינויים

תבונה / תבונות
 איש ע״י העצה התגלות

 הוא תבונות ואיש תבונה,
 בבתי׳ נשמה, לו שיש מי

 (ליקו״מתבינם׳ שדי ׳ונשמת

ג). ה, ח״ב

 בסוד לפעמים הוא בינה
 בי״ת תי״ו גם ע״כ כי ׳תבונה׳,

 כמספר עה״כ, ה״א נו״ן וא״ו
 המה הלא פנים, בשני שמו

 נובע ׳נחל פיגא׳, בן ׳נחמן
 האותיות עם חכמה׳ מקור
ה). ובינה חכמה אור (כוכבי

 מתוך דבר להבין תבונה,
כח). לב, דברים (אוה״חדבר

 דברים הם התבונה
 ידי על משכלו שיוציא
 (מלבי״ם והתבוננות היקשים

ד). מט, תהלים

 בין המבדלת היא התבונה
 האמיתיות בענייני ושקר אמת

יא). ב, משלי (מלבי״ם

 התורה תבונות
לעומקה

 קודם התורה שבפשטי כמו
 צריך פשט איזה שמחדשין

 הקדמות, מקודם לומר
 ההקדמות משליכין ואח״ב
 העיקר כי המכוון, אל ובאים

 הדברים וכל המכוון, הוא
 הם שמקודם וההקדמות

 שננסרין פסולת, בחי׳
 כמו המכוון, סביב ונפסלין

 צריך התורה בהתבוננות כן
 בכמה ולסבב מקודם לילך

 אל שבאים עד סיבובים
 המכוון, הוא והעיקר המכוון,

 בחי׳ הם הסיבובים אלו וכל
א). ס, (ליקו״מפסולת

 חכמות עמקות עיקר
 העצות הוא התורה

 ט׳ (ליקו״ה מהם שמקבלין

יד). ד, ותעניות באב

 שהיא שבתורה התבונה
 (דרשותדבר מתוך דבר הוצאת

התורה). על דרוש המהר״ל

 האדם יתחיל כאשר
 עיניו יאירו בתורה, להתבונן

 (מצו״דעת בכל תבונה ויוסיף

קל). קיט, תהלים

 לתבונתו׳, חקר אין’
 התורה תבונת שאין פירושו
 ע״י מושגת ית׳ ממנו הנתונה

 ח״ב, לעיתים (בינה החקירה

לשבועות). ב דרוש

 התורה עומק כשמשיגים
 מעין ממש וזהו ויותר, יותר

סד.). ברכות (צל״חעוה״ב

 ריעזם התורה כללות
 רושם והעולם אלקות,
 מושג והעליון התורה,

 עיקר וזהו מהתחתון,
 התורה של נתינתה ותכלית

 להשיג רק ישראל, לעמו
 באמצעותה. ית׳ רוממותו

 הנותן המשכיל ובאמת
 בפנימיות להתבונן דעתו

 מאוד יודעת נפשו התורה,
 המאיר (אורורוממותו גדלותו

דברים). פ׳

 בא המחשבה נקיות
 התורה בעומק מהשכלה

נח). פ׳ משה (ישמח

 אלקי, שכל הוא התורה
 לה יגיע לא הקדושה והנפש

 רק הפילוסופיות, מחקירות
 ומצוותיה התורה מהתבוננות

דברים). פ׳ דכלה (אגרא



ערכים
וכינויים

דיבור
 אזי בהדיבור טוב כשיש
 אבל ונתקבל, נשמע הדיבור
 אינו בהדיבור טוב כשאין
א). כט, (ליקו״םנתקבל

קו״םהדיבור הוא ינפשי  (לי

א). כט,

 השפע, כלי הוא הדיבור
 (ליקו״םהשפע מקבלין שבהם

ג). לד,

 התגלות הוא הדיבור
 מה יודעים אין כי הדעת,

הדיבור ע״י אלא שבדעת
מג). (ליקו״מ

 כל של הגבול הוא הדיבור
 חכמתו הגביל כי הדברים,

 הם אלו שאותיות בהאותיות,
 הם אלו ואותיות לזה, גבול
ג). סד, (ליקו״מלזה גבול

 מחמימות, הוא הדיבור
 בהגיגי בקרבי לבי ׳חם כמ״ש
בלשוני׳ דברתי אש תבער

רלט). (ליקו״מ

 של הרשימה הוא הדיבור
 ונעלם שנרשם מה כי המוח,
בהדיבור ונרשם נחקק במוח,

ט). ה, ח״ב (ליקו״מ

 מקום, בכל האדם כשיזכור
 מקום, בכל נמצא שהשי״ת

 להתקרב יכול מקום בכל ואזי
 הדיבור שידבר ע״י להשי״ת

 (ליקו״המדריגתו לפי באמת

ז). ו, חנוכה

 לשון אלא דיבור לשון אין
יט). י, ויקרא (רש״יעז

 מכוח נאצל הוא הדיבור
 הנפש מצד שהוא השכל,

 כי שבאדם, המדברת
 שכל להם שאין הבהמות

 בחיי (רבינו דיבור להם אין

יח). מד, בראשית

 בעת מפיו שיוצא ההבל
 נשמתו. חלק הוא הדיבור,

 לדבר שלא נצטוינו לכן
 בהם שמפםיד בטלים, דברים

רנשמתו חלק ספ  פ׳ הליקוטים (

ח). עקב

 (בעש״טזיווג נקרא הדיבור

נח). פ׳ עה״ת

 מי כי דל, נקרא הדיבור
 צריך בדיבור לפעול שרוצה
 ואביון כדל מוכנע להיות

בלק). פ׳ אלימלך (נועם

 מעשה, נקרא הדיבור אין
 בשפתיו הדיבור ע״י אלא

 מעשה הווי שפתיו ועקימת
כד). כג, דברים יפות (פנים

 דיבור ריח שמיעה ראייה
 ודיבור הוי״ה, אותיות ד׳ הן

דיבור). (קה״י,אחרונה ה׳ הוא

 צורה הוא שהשכל כמו
 אשר הנפשות כוחות ושאר
 ככה לו, חומר השפלה בנפש

 שאר לכל צורה הוא הדיבור
 גילוי הוא כי הגוף, פעולות
 שמו ועל ושלוחו, השכל
 ומה ׳מדבר׳, האדם נקרא
 (ספר באמת מעלתו נכבד

ד). ב, מאמר ח״ב הברית

 מםירת הוא הדיבור
 ודעתו האדם של הרצון

 וחיתוך הקולות ע״י לזולתו,
 במםירה הנקנות האותיות

 הלשון כי רעהו, לאוזן מפה
 שולח בו אשר הלב, קולמום

 זולתו למוח מחשבתו איש
 אותיות ע״י ליבו וברעיון

 חבירו, לאוזן באויר הפורחות
 (ספר יודבקו באחיו ואיש

ג). יג, ח״ב הברית

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קפב

י ם כ ם חיי ם. ה ה אי צ מו מרי ני3 כ-כנ): כמשלי(ד, כדכשיכ השורה, לימוד גכי נאמר זה פשוק ל  מעיניף ^יזו• אל אזנף: הט לאמרי הרןאינה ל
 כלשונם, לשומרם האמרים לאיכות אזניך המה (שה): המלני״ס ופירש מרפא; כארו ולכל למראיהם הם חיים כי לככף; מוך3 אמרם

 אל לשניהם. 3ל לשים אמה וצריך ה׳דכרים; הם כאורך פה על שנמסרו וההלכות ה׳ארנרים; הם הכמכ מורת נאמרה שכו הלשון למשל

האיש שהוא אותם, להמוצא למצאיהס. סם סייס פי מצוותיה. כפי לפעול עיניך נגד המורה דכרי יהיו שמעשה המעשים שככל מעיניך. יליזו
קניין והחכמה המורה דכרי שנעשו

בדיבורים, בהתורה מדבר שהוא ידי על
למוצאיהם, הם חיים כי ל) (משלי כמ״ש

נד.), עירוכין רז״ל שאמרו (כמו בפה למוציאיהם

שצריך המקומות בכל הדיבור, לו מאיר

ה מדבר שהואד׳י ר תו ה  ג
 לו מאיר וכוי בדיבורים

ר ת בכל הדיבו מו קו מ  שצריך ה
שות  בעצוה״מ(ת״ת וביאר תשובה. לע

 בתורה, דיבורים שמדבר ע״י י):
 מוציא לומד הוא שכאשר היינו
 לא שמיס, לשם בתלמודו ומתכוון הלימוד, תיבות את כראוי מפיו
 לכל הדיבור לו מאיר עי״ז באלה, וכיוצא ממון כבוד, לשס

 ולהבין לדעת זוכה שהוא היינו בתשובה, לשוב שעליו המקומות
שתמא. המקומות בכל בתשובה לשוב איך

 ג): (נו, בליקו״מ ואיתא בפה. למוציאיהם למוצאיהם הם היים כי

 לקרות כשצריכין כי דייקא. בפה בתורה לעשוק צריך כן ועל
 לקרותו אפשר ואי דייקא בפה לקרותו צריך בשמו, אתד את

 בשמו התייס תי את לקרות אפשר אי כן בעלמא, במתשבה בשמו
 תז״ל שאמרו וזה לבדה. המתשבה ע״י ולא הפה, ע״י אס כי

 ׳למוציאיהס בפה׳. למוציאיהס איהס',5למ הס תייס ״כי נד) (ערובין
 וז׳׳ל: זה, בענין עוד כתב ב) ד, מלמדים (יו׳׳ד ובליקו׳׳ה לייקא. בפה'

 מלא בפה בתורה לעשוק שצריכין תורה, תלמוד מצות בתינת וזה
 למצאיהס', הס תייס ׳כי וכתיב בס׳, ׳ודברת כמ״ש דייקא,

 התורה עשק עיקר כי עירובין). רז״ל שאמרו (כמו בפה׳ ׳למוציאיהס
 המדרש ׳לא כי רז״ל, שאמרו כמו מעשה, לידי שיבוא כדי צריך
 בפומא ׳מרגלא רז״ל שאמרו וכמו המעשה׳, אלא העיקר הוא

 קורא אדם יהא שלא טוביס, ומעשיס תשובה תורה תכלית דרבא,
 כדי דייקא, בדיבורים בתורה לדבר צריכין כן ועל וכו״. ושונה

 בבתינת דייקא, בפה הדיבור ע״י שמאירה הנקודה אור שתאיר
 התרפות לבטל להלב שתאיר כנ״ל, וכו״ תכמות ידבר ׳פי

 לבטל התורה, עשק תכלית עיקר שזה הלב, על השורין והשבירות
רעות. האהבות שהם רעות התאוות כל

הנפש. תיי שהוא תייס הס לו,
 בענין הגוף, שהוא בשרו. לכל מרפא
 למי וגס והגוף, הנפש תיי שהם

מרפא, הס ויתלה שדריו שנתקלקלו
 איבר שכל השמיס כרפואת ולא

 השם כי מיותד, שם לרפאתו צריך
 בחיי רבינו ביאר ועוד תולאיס. מיני ולכל איבר לכל מועיל התוריי

 האדם שיקשיב בכאן, הודיענו ע״ה המלך שלמה יב): ז, (דברים
 לשון זה זולתם, הדברים שאר מלשמוע אזנו שיטה’[ תורה לדברי

 לתבונה׳, לבך ׳תטה ב) (משלי אתר במקום הזכיר וכן אזנך׳, ׳הט
 לצורך עשקיס משאר מתשבתו ויפנה לבבו ש!טה עליו יזהיר

 הס והמצוה התורה כי (...) בתבונה, להתבונן כלומר התבונה,
 הנפש, תיי זהו איהס׳5למ הס תייס ׳כי לגוף, ורפואה לנפש תייס

 לגרגרתיך׳, ותן לנפשך תייס ׳ויהיו ג) (משלי למעלה הזכיר וכן
 יעלה אז מפיך שתוציא הדברים מקיים כשאתה ׳לגרגרתיך׳, וביאור

 ׳תייס׳, הס למי כלומר איהס׳,5׳למ לבאר והושיף (...) תן, לך
 מוצאין הכל שאין זה בלשון לרמוז ובא אותם, המוצאים לאותם
 ואילו אתריהם, מתפשין שאינם לפי אותן, מוצאין אין ולמה אותן,

 תבקשנה ׳אס ב) (משלי שכתוב כענין מוצאין, הן מתפשיס היו
 תז״ל ודרשו וגו״. ה׳ יראת תבין אז תתפשנה וכמטמונים ככשף

 שיידע האדם שיתתייב מלבד כי בפה׳, ׳למוציאיהס איהס׳,5׳למ
 בלשונו. ושירגילס בפיו שגורים שיהיו יתתייב עוד בליבו, הדברים

ם ה י א י צ ו מ ה. ל פ  ״ברוריה ע״א): (נד בעירובין כדאיתא ג
 גריש קא דהוה תלמידא לההוא אשכתתיה

 בכל ׳ערוכה כתוב כך לא ליה, אמרה ביה. בטשה בלתישה,
 לאו, ואס משתמרת, שלך, איברים ברמ״ת ערוכה אס וקמרה/

 שהיה אליעזר לרבי היה אתד תלמיד תנא, משתמרת. אינה
ליה אמר (...) תלמודו. שכת שנים שלוש לאתר בלתש, שונה

תני, פומיך פתת קרי, פומיך פתת שיננא, יהודה, לרב שמואל
 בפה. למוציאיהס אלא ׳למצאיהס׳ תיקרי אל מרפא׳, בשרו ולכל למצאיהס הס תייס ׳כי שנאמר תיי, ותוריך ביך דתתקייס היכי כי

 ש׳תשמרס בזמן נעימים, תורה דברי אימתי שפתיך׳, על יתדו [כנו בבטנך תשמרם כי נעים ׳כי לכתיב מאי אמי, רב אמר (...)
 מה בעתו ודבר פיו, במענה לאיש ׳שמתה מהכא, אמר זירא רבי שפתיך׳. על יתדו ש׳ענו בזמן בבטנך, תשמרם ואימתי בבטנך׳,

 רבי טוב׳. מה בעתו ש׳דבר בזמן פיו׳, במענה לאיש ׳שמתה אימתי אתרינא, לישנא בפיו׳. ש׳מענה בזמן לאיש׳, ׳שמתה אימתי טוב׳,
 מהכא, אמר רבא לעשתו׳. ובלבבך ש׳בפיך בזמן אליך׳, ׳קרוב אימתי לעשתו׳, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב ׳כי מהכא, אמר יצתק

ופירש״י(שם): שלה׳. מנעת בל שפתיו ש׳ארשת בזמן לו׳, נתתה לבו ׳תאות אימתי שלה׳, מנעת בל שפתיו וארשת לו נתתה לבו ׳תאות

ומוציאן שודרן שאתה יסד. יכונו ממך. משתכתין שאין בידך, שמורים שהן כבמנר. שסשמרם ימים. שתאריך שיי. מוריך בו. בעטה ביה. במשה
 שמת אדם אימתי לאיש׳, ׳שמתה אימתי אתר, דבר בתג. תג הלכות לדרוש שיודע בזמן. וכו׳ שמסה אימסי ובלתישה. בגימגוס ולא בפה,

 בשפתיו. להוציא דעת בו כשנתת שלה, תמנע בל שפתיו שפירת שארשס. הלכה. דבר ממנו כששואלין ׳מענה׳ לו שיש בזמן בתלמודו,
 קרוב אימסי וק״ל. האיברים, לכל ותנועה הרגשה מביא רס בקול שהדיבור איברים, רמ״ת בכל דהיינו בכל. ערוכה המהרש״א(שם): וביאר

 מלבבך תשכת הרי לאו, ואס ׳לעשתו׳, בלבבך שמור להיות אליך׳ ׳קרוב הדבר הרי בפיך׳, ש׳ערוכה בזמן ר״ל, וגו׳. ובלבבך שבפיך בזמן כו׳
 אליעזר רבי של אתד בתלמיד מעשה מפיו. שמוציאן למי איהס׳,5למ הס תייס ׳כי ד): בדב״ר(ח, איתא ועוד וק״ל. עשייה, לידי תבוא ולא
ונתפלל מפיו. אומרו היו שלא ע״י לו, גרס מי תלמודו. כל את ושכת תלה אתת פעס אתת. בשעה תלמודו בכל ממהר שהיה יעקב, בן

שוח״ט במדרש ואיתא בוריו. על דבר כל ולהבין לשמוע ממהר. (שם): כהונה המתנות ופירש תלמודו. כל ותזר יעקב, בן אליעזר רבי עליו
מט): ס( תורה. של בתבונה תבונות׳, לבי ׳והגות תורה, של בתכמה תכמות׳, ידבר ׳פי תהלי

הנח?* ייליקום
י ״ א ע הו ה מדבר ש ר תו ה ם. ב רי בו  שאין אמר, (עו): צשיהר״ן איתא בדי

יבין, וממילא כשדר הדברים לומר לבד, האמירה רק בלימוד צריכין
 יקשה זה ומחמת תיכף, להבין שירצה לימודו בתחילת דעתו יבלבל ולא
 כשדר ויאמר בהלימוד מוחו יכניש רק כלל, יבין ולא תיכף הרבה לו

 איזה יישארו ואם אח״כ. יבין תיכף, יבין לא ואם יבין. וממילא בזריזות,
 ריבוי מעלת כי בכך, מה כוונתו, על לעמוד יוכל לא שאעפ״כ דברים

 ואף לשבור, והדר ׳לגמור סג) (שצת שארז״ל וכמו הכל, על עולה הלימוד
 לתאבה נפשי ׳גרשה קיט) (תהליס שנאמר קאמר׳, מה ידע דלא גב על

 עי״ז הרבה, ללמוד ויזכה במהירות שילמד הלימוד, ריבוי ע״י כי וכו״.
 להתחיל, ולחזור לגומרם שלומד, השפרים אלו פעמים כמה לעבור יזכה

 כל והשלישי השני בפעם יבין ממילא ועי״ז פעם, אחר פעם ולגומרם
 דבריהם. על ולעמוד להבין שאפשר מה כל בתחילה, מבין היה שלא מה
 הליקוטי שהם ז״ל, אדמו״ר שפרי אמירת כו): מוהר״ן (אנשי צכו״א מוצא וכן

 לבד האמירה שלו, והשיחות מעשיות והשיפורי המידות ושפר מוהר״ן
 שעשועי צקוק ומוצא והתיקונים. הזהר שפרי אמירת כמו להנשמה משוגלת

ב׳ ל׳מוציאהם ל׳מוצאיהם, ה׳ם ח׳יים כ׳י ר״ת הנחל(יא):

חכמה מיליואי
ל ב ה ה מ ר תו ה ם. ב  הפסוק על ע״א) לט (שמיני, צזהר יצחק רצי ואמר בדיבורי

 מיינא דמרווי ימאן ח״ל: וגו״, הטוצ כיין ׳וחכך י) (ז, צשיה״ש
 הוא בריך קודשא יוקים כד לאחייא ויזכי דאתי לעלמא יתער דאורייתא,

 בההוא דאפילו תנינן הא יקנים׳, שפתי ׳דובב יהודה, רבי אמר לצדיקיא.
 אמר ישנים׳. שפתי ׳דובב דכתיב הוא הדא באורייתא, למילעי יזכי עלמא
 ׳כיין אבל הכי, אמרי הוינא הטוב׳ מיין ׳וחכך כתיב אי רביא, ההוא
 מילך אימא ברי, יהודה, רבי אמר ביה. אשגחו ׳מיין׳. ולא כתיב הטוב׳

 ודביק באורייתא דאשתדל דמאן שמענא, אנא אמר, אמרת. קא דשפיר
 אלא בלחישו, לה לתיש ולא בפומיה, אשתמע דאורייתא מילה וההיא בה,

 ׳בראש א) (משלי דכתיב קלא, לארמא בעיא, הכי דאורייתא בה, קליה ארים
 טב כחמר הטוב׳, ׳כיין בלחישו, ולא דאורייתא רינה לארמא תקרא׳, המיות

 לדודי ׳הולך עלמא, מהאי יפוק כד קלא. לארמא עתיד והוא שתיק, דלא
 ׳דובב בידוי. דימחי ישתכח ולא ולשמאלא, לימינא ישטי דלא למישרים׳,

אורייתא. מרחשן שפוותיה עלמא בההוא אפילו ישנים׳, שפתי

ל׳עומקה. ה׳תורה ל׳תבונות ל׳בוא ר״ת כמו בגימטריא פה

המתרגם

 אח מצאה צרוריה ״
 שונה שהיה תלמיד אותו

 אמרה צו. צעטה צלחש,
 ׳ערוכה כתוצ כך לא לו,

ה׳, צכל ר מ ש  אס ו
 איצריס צרמ״ח ערוכה

 ואס משתמרת, שלך,
 משתמרת. אינה לא,

מיד שנינו,  אחד תל
 שהיה אליעזר לרצי היה

 שלוש לאחר צלחש, שונה
דו. שכח שנים  תלמו
 שמואל לו אמר (...)
 שהינך אתה יהודה, לרצ
 פיך פתח וחריף, שנון

 ופתח צמקרא, ותקרא
 כדי צמשנה, ותשנה פיך

 התורה צך שתתקיים
ם תאריך שעי״ז חיי

במקו״ח). (המשך

 של מיינה שנרווה מי י
 יתעורר הוא התורה,
 לקום ויזכה לעוה״צ
 הקצ״ה כשיקיס לתחייה

 צתחה״מ. הצדיקים את
 כתוצ יהודה, רצי אמר

 הרי ישנים׳, שפתי ׳דוצצ
 צעוה״צ שאפילו שנינו
ק יזכה  צחורה, לעסו
 שפתי ׳דוצצ שכתוצ וזהו

 אותו להס אמר ישנים׳.
 כתוצ היה אס נער,
 אכן הטוצ׳ מיין ׳וחכך
 אצל כך, אומרים היינו
 הטוצ׳ ׳כיין כתוצ הרי
מיין׳. ולא  שיש ראו ׳

 צציאור סוד איזה צידו
 רצי לו אמר זה. פסוק

 את אמור צני, יהודה,
 שאלת. יפה שהרי דצריך

 אני הנער, אותו אמר
 אומר, שהפסוק שמעתי

 צחורה שמשתדל שמי
 הדצר ואותו צה, ודצק
 והוא צפיו, נשמע תורה
 דצרי את לוחש אינו

 הוא אלא צלחש, התורה
 צעוסקו קולו את מריס

 ראוי כך שהרי צה,
ם להתורה, סקי  שהעו

 כמ״ש קולס, ירימו צה
 תקרא׳, המיות ׳צראש
 צרינה הקול את להרים

 צלחש, ולא תורה של
 כמו הטוצ׳, ׳כיין וזהו

 שותק, שלא טוצ יין
 קול. להרים עתיד והוא

 האדם יסתלק וכאשר
 צו יתקיים אזי לעולמו,

 למישריס׳, לדודי ׳הולך
ה שלא ט ס ן י מי  לי

 יימצא שלא ולשמאל,
 מלילך צידו שימחה מי

 ויתקיים צג״ע. למקומו
 ישנים׳, שפתי ׳דוצצ צו

 עולם צאותו שאפילו
 מרחשות שפתותיו יהיו

צחורה.



המתרגם

מי שנינו, ^  רבי בי
 אדם אומר היה שמעון
 ויאירו פיך ׳פתח לחבירו

 שנסתלק ולאחר דבריך',
 אומרים היו שמעון רבי
 לח^יא פיך את תתן ׳אל

בשרך. את

ר קו ה מ מ כ קפג נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח

תפלה ואני

ה ת ע  אבי אעשה מה ו
 יזכה במה שבשמים,

 כמוני מרחק כמוני נער
 במה כךבךיף. לשמר

 אדוני, אל אתרצה
 ואקדש אטהר במה

 אזכה במה עצמי, את
 הרעים מדרכי לשוב

 המגנות, ומחשבותי
 התוךה דברי שגם אחרי

 חיינו הם אשר הקדושה
 תקותינו וכל ימינו, וארף

 אינם הם גם עליהם,
 הם גם אף לי, מאירים

 ונתגשמים נתחשכים
 ועתה ושלום. חם מפי
 אפעל, מה אעשה מה

 לעזרה. אנום להיכן
 יי תורת תוךה, תוךה,
 כל תורת משה, תו.רת

 האמתיים, הצדיקים
 ישךאל, כל תו.רת

 תמימה יי ״תורת
 חוסה נפש״, משיבת

 לנו והאירה כבודף, על
 בתוף הגדול באורף
 הגלות אפלת חשכת
 גלות הזה, המר הארף

 התאוות גלות העכו״ם,
 קומה והמרות. הרעות

 צרה בעת בעזרתנו
 בכלל הזאת הגדולה

ט, ך פ ב רי ו ב תג ה  ו
 הגדולה זריחתף באור

 חשף מיני כל על
 מיני כל ועל ואפלה,
 בלי וחשכות גשמיות

 עלי שהמשכתי שעור
 באפן הרבים, בעוונותי

 לףאות אנכי גם שאזכה
 התוךה. של הגדול אור

 התורה לי ותאיר ותזףח
 וגשמיות חשף מיני לכל

 ותוציאני בהם, שנפלתי
 ואזכה מהרה. מתוכם
 לאוךה מאפלה לצאת
 ויקים גדול, לאור מחשף

 דברף לרגלי ״נר בי
 ונאמר לנתיבתי״. ואור

 מבין ןאיר דבףיף ״פתח
 נר ״כי ונאמר פתיים״,

 ודףף אור, ותורה מצוה
מוסר״ תוכחות חיים

קיא). (ליקו״ת

5| ד  לתלמידו, בתירא בן יהודה רבי אמרה זו לשון דבריך ויאירו פיך ת
 ולמי לבניך ׳והודעתס תניא, ע״א): (כב בברכות כדאיתא

 מה בחרב', אלקיך ה׳ לפני עמדת אשר ׳יום בתריה וכתיב בנין,
 וביראה באימה כאן אף ובזיע, וברתת וביראה באימה להלן

 הזבים אמרו, מכאן ובזיע. וברתת
 מותרים נידות על ובאין והמצורעים

 ובכתובים, ובנביאים בתורה לקרות
 ובהלכות וגמרא במשנה לשנות

 אסורים. קריין בעלי אבל ובאגדות,
 שהיה אתד בתלמיד מעשה (...)

 בן יהודה מרבי למעלה מגמגם
 פיך פתת בני, ליה, אמר בתירא.
 תורה דברי שאין דבריך, ויאירו

 כה ׳הלוא שנאמר טומאה, מקבלין
 תורה דברי אף טומאה, מקבל אינו אש מה ה", נאם כאש דברי
 הטמאים כל אמרו. מכאן (שם): ופירש״י טומאה. מקבלין אינן

 בעל אבל וברתת, באימה להיות יכולים הם שאף בתורה, מותרים
 בעל וקורא. מגמגם הדעת. וזתות ראש קלות מתוך אלא אינו קרי
לקריו. מבל לא ועדיין היה, קרי

 כנ.) יז״ל(כרכור! שאמח כמו תשובה, לעשות
 על ופעם, פעם ובכל דבריך. ויאירו פיף פתח

 ממדתה הולך הוא ותשובה, תשובה כל ידי
 ובא פחותה, ממדתה שיוצא עד למדרגה,
 ששאלו וזדו לעומקה. התורה לתבונות

 אתה תבן פה.)^ (מנחות למשה וממרא יוחני
אינשי, אמרי להם, השיב לעפריים, מכנים

יעקב העין שעל יוסף בענף וביאר
י‘ ׳

י ״ שוכה כל ע א ותשוכה ת א וכוי למדרגה ממדרגה הולך הו  וג
ת תכונו ה ל ר תו  היינו י); (פ״פ נעצוה״מ וניאר לעומקה. ה

 עד המורה, וקיום השם ניראת יומר גדול להרגש פעם כל שזוכה
 רעומ, ומידומ המאוומ מן הייגו הנמוכה, ממדריגמו שעולה

לעומקה, המורה מנונומ ומשיג
 לימודי ככל להכין שזוכה היינו

 אמימייס ופירושים גיאוריס המורה
 נירפ עוד ומונא טעומ. שום כלי

 ג״כ כוללמ משוכה (יא): האיפניס
 שזה הנ״ל, היימודיס שני כמי׳
 ה״א משוכ משוכ״ה, אומיומ כמי׳

כמי׳ אלי׳ ׳שוכו כמי׳ וזה כמוכא,
אליכם׳ ׳ואשוכה ממאה, יחודא

 אכוא ׳לא כמי׳ עילאה, ימודא כמי׳
 הולכין עי״ז המשוכה וע״י כנ״ל, וכו" שלמעלה כירושלים
לעומקא. המורה למכונומ שכא עד למדריגה, ממדריגה

ה ז ה תכן וכוי ששאלו ו ת  נליקו״ה וניאר לעפריים. מכנים א

 שהם מאמר כי אומו, שאלו הס כי הייגו פ): ג, ר״פ (או״פ
 אז שהיה וההשמרה הירידה כמכלימ כמו פמומה כמדריגה
 ראוי אין אכל מעפר, להרימם מירידמס להעלומס די כמצרים,
 להם והשיכ היפך. אל מהיפך שהוא המורה למכונומ להכיאס

הם אדרכא כן ועל המשקל, למשוכמ זוכין המורה ע״י כי
 לדעמ לזכומ לעומקה, המורה למכונומ לכוא דייקא צריכים

 וכמה ממש, המשקל משוכמ משוכמם שיהיה כדי מאוד, גדול
 דייקא שם היה הירידה כמכלימ כשהיו כי ימקנו. שפגמו
 להעלומ דוקא צריכין כן על כנ״ל, מאוד גדול דעמ מלוכש
 גדול לדעמ לכוא דייקא צריכין כן על הזה, הדעמ ולגלומ

כנ״ל. ימקנו שפגמו וכמה המשקל, משוכמ כחינמ שזה מאוד,

 רכי לשון ליישכ רש״י ככוונמ נראה וקורא. מגמגם שסיה (שם):
 קרי׳ ׳כעל לשון דהנה גדול, ענין כדכריו שרמז כמירא כן יהודה

 וככר כנודע, משמיש מחממ ואינו טהור, כלמי מקרה על נופל
 להוציא הדיכור, כמימוך המורה כעסק זה מכשול מיקון נודע
 וכזה הלשון, כרימ למקן כדי לשונו כמימוך כפיו מורה דכרי
 המעור וממקן המעור קלקול גורס הלשון כי המעור, כרימ ימוקן

 כי דייקא, דכריך׳ ויאירו פיך פמח ׳כני לו שאמר וזה כנודע.
 היינו כאש', דכרי ד׳כה קרא שהכיא וזה מיקונן. הדיכור כמימון
 גס זו לשון מצינו ועוד כאש. הטומאה ושורף מכלה מורה דיכורי

כר אמר הוה שמעון דרכי כיומוי ימאנא, ע״א): עס גזהר(אפרי,
 המפוק ופירש ה). (קהלפ כשרן׳ אמ לחטיא פיך אמ ממן ׳אל אמרי הוו שמעון רכי דשכיכ כמר דכריך; ויאירו פיך ׳פממ למכריה נש

 מגלה שלא וט׳. פין 0א סמן אל לזה. זה אומרים היו המכריס אמרי. סוו מפורשים. השודומ שמגלה כלומר דגיין. ויאירו (שס): מדגש
 ופירש פמייס: מכין ןאיר דכריף פממ קל): נמהלים(קיט, לשה״ה כעין היא זו שלשון המאמר, קשרי ע״פ לרמז ומצינו מיענש. שלא כדי השודומ

ץ. פ0פ המצו״ד(שה): י לפמןיש. כינה נומנמ היא מגין. הלכ. עיני יאיר דכריך פמיחמ מ
ו ל א ש  להו, אמר לעפרייס. מכניש אמה מכן למשה, וממרא יוחנא ליה אמרי ע״א): (פה נמנפופ כדאיפא וכר. למשה וממרא יוחני ש

מצרים, של מכשפים ראשי שהיו וממיא. יוסנא ליה אמרי הפשט: ע״ד (שה) ופירש״י שקול. ירקא ירקא לממא אינשי, אמרי
 עפרייס לעפרייס. מכנים אמה מגן כישוף. ע״י אושש עושה שהיה שכורין שהיו פרעה, לעיני האומומ לעשומ כשהממיל רכינו למשה
 לעשוק לשש כא אמה כשפים, מליאה שהיא מצרים איך כך כממיה. למכור, מכואה לשש מכיא אמה מכואה, הרכה מקום שהוא

 אמרו הס לקנום. הכל שם שממקכצין לפי למכור, שלך ירק הכא הרכה, ירק שם שגדל לעיר שקול. ייקא ייקא לממא להם אמי ככשפים.
 כג) (ירמיה המקרא ע״פ המשל לפרש נראה ט׳. ממים אפה מגן (שה): המהרש״א ניאר ועוד כעניינה. להש השיכ והוא ליצנום דכרי לו

 לו, אמרו והשמא האממ', אמ לשקר ׳מה שם רש״י כפירוש הכר׳, אמ למכן מה אממ ידכר וגו׳ ואשר וגו׳ חלום אחו אשר ׳הנכיא
 ייקא למפא אחר, כמשל להש והשיכ ככך. מחעשק אמה כך הזה, פמכן שקר ודכר ככישוף כאן עושקים שאנו כמו וט׳. מכנים אסה מכן

 ואינו וכישוף שקר דכר הוא שלכם ירק ואם חשוכ, ויש גרוע דיש שווין, דאינן ודאי למכור לשוק שמכיאין דהירקוח שקול. ייקא
 שמו״ר על מואר ניפה ניאר ועוד וק״ל. ימכרך, מאימו ומשוכ אמימי דכר הוא שלי ענין כי חשוכ, שהוא שלי ירק כן לא כלום, שווה

 המכקשיש רכים שמה שנאשפים לפי הירקוח, כל ערך ניכר שמה הירק, נמכר אשר כמקום כי פירוש, שקול. ירקא ייקא למסא ז): (ט,
 שאינם משה כמעשי ויכירו טיכס יידעו רכים, כשפים שיש ככאן וכן למוכרם, הטוכ הירק שם להוליך טוכ ולכן ירק, לקנומ

דכריהס. אמ זה כמשל לשמור משה משוכח שפיר אמי וכזה לכשפים. דומים

ט הו ל ל י ח נ ה

מגמגס', היה שהפלמיד הגמרא, דנרי ניאור שזהו יפכן זה לפי לגמגס׳. ׳
 ויאירו פיך ׳פפה רנו לו ואמר לימודו, הכ;פ לעומק לרדפ יכול היה שלא

 קדושה לו ויועילו כפיו, הפורה דינורי ל)פ להוציא שיפפזק דכריך',
לעומקה. הפורה לפנונוה לכוא שיזכה עד להיטהר, לו ויאירו הדיכוריס

ן ג ה ת ת ם א ם. מכני א, מעד;י נשפר ומובא לעפריי (י לן  אומר היה ל): מ
 הנא היצר עצה הוא זה שענין ז״ל, כנדר יצפק לוי ר׳ הרה״ה

 היכוי שוס לך ואין דרגא, ונפוה עפר אפה לו, ואומר פמיד, לאדה
פנן וכי להפעלוה, ופקוה  אולם כמופך. לעפרייס׳ להכניס רוצה אפה ׳

 ׳אמרי שיהיה מי יהיה ואפד אפד לכל שאומר לעומפו, הצדיק עצה
 וזעקוה מצעקוה להפסיק ולנלי השי״ה, עס לדכר הפסיק אל אינשי',

 וכל לעומקה, הפורה לפכונה הזכה אפה אף כסוף שעי״ז והפילה,
מרופו. ויקנל לצדיק שישמע רק הוא כפירפו

ערכים
וכינויים

פחותה מדרגה
 של הפחותה המדריגה

 בחי׳ הוא היצירה, עולם
 העשייה לעולם דעת

).1 לג, (ליקו״םשתחתיו

 שלנו פחותה המדריגה כפי
 יפות פנינו אין וכולנו עתה,
 שירחם צריכין אנו כלל,

 לנו ליתן השי״ת עלינו
 שיוכל נאמן, רועה מנהיג

 כדי ידיעה, בנו להאיר
 כראוי ית׳ לעבדו שנוכל
 (ליקו״ם התכלית אל ולבוא

לט). ח״ב

 במדריגה האדם לפעמים
 שהגוף עד כך כל פחותה

 מהנשמה, כך כל רחוק
 וצועק כשמתאנח שאפילו

 שומע הגוף אין ית׳, לשם
 ריחוקו מגודל כי כלל, הקול
 קול אם כי שומע אינו

ג). עזות (ליקו״ע ההברה

 הם הפחותה המדריגה
 השם (גבורות העוה״ז צרכי

מא).

 עצמו, את מבזה כשאדם
 תפילתו שאין בלבו ונחלט

 לכלום, חשוב ולימודו
 עבודתו בעיניו נחשב ואין

 נופל כזה אדם עובד, שהוא
 פחותה למדריגה ממדריגתו

 הולך זה ובשביל וגרועה,
 וחפר דעת בלי כמו אח״ב
 ונמשל ית״ש, בעבודתו שכל

 עה״ת (בעש״ט נדמה כבהמה

פנחס). פ׳

 מד׳ מורכב הוא האדם
 והדרגה ארמ״ע, יםודות,
 העפר, היא שבד׳ הפחותה

 מכולם וגם עכור שהוא
ה). ו, בראשית (אוה״ח

 ייםורים עליו באו כשכבר
 לתשובה, נתעורר אז ורק
 פחותה למדריגה יורד בזה

עבד רק בן, נקרא שאינו
בר״ה). יז דרוש הצל״ח, (דרושי

 ההנהגה מםר קובייה
 ההדום לתקן לישראל,

 מדריגות רגלין מבתי׳ רגליו
 מהם לברר הפחותות,

 ולקרב הקדושים, ניצוצות
 מכל לבורא עצמן את

 ארציות, בחי׳ שהם הדברים
 הגדול תענוג יתרחב ומזה
 שמתענג ע״י העולמות, בכל

 פחותי כשמדברים השי״ת
 ית׳, לו מרכבה נעשין הערך
 העליון כםא נעשה ועי״ז

 כשלימות לשם ונישא רם
 שמחזירין ע״י הגמור,
 הנפולין הדברים למעלה

ויצא). פ׳ עיניים (מאור

 מדריגה היא העונש יראת
ט). ו, שמו״ב (מלבי״םפחותה

רו פיך ך ויאי תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל מבועי צקוצז ומובא דברי
 אמר וכו/ מגמגם שהיה אחד בתלמיד ׳מעשה איתא שם בגמרא

מאה/ מקבלין תורה דברי שאין דבריך ויאירו פיך פתח בני לך  ועיין טו
 שהוא מי שגס לרמז משס, ראיה מביא שרבינו ונראה מגמגם). (ד״ה ברש״י

 קדושה בעניני הוא שעיקרם יפה, עולים אינם ומעשיו פחותה במדריגה
 מדברי פיו ישגור אל אעפ״ה התורה, מתבונות רחוק הוא שעי״ז כדלהלן,

 לצאת אותו ויטהרו בו יאירו מפיו שיוציא התורה דיבורי כי תורה,
 והנה לעומקה. התורה לתבונות לבוא ויזכה הפחותה, ומדריגתו מטומאתו

ם/ ׳שהיה שאמרו מה מג  כמאמר כראוי, לימודו מבין שאינו ביאורו מג
 ישאל שאס בפיך, מחודדים תורה דברי שיהיו ״ושננתס/ ל) (קידושין רז״ל

ד/ לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל דבר אדס לך  יהיו (ד״ה ופירש״י מי
תצטרך לא אדס ישאלך שאס בעומקם, ובדוק עליהם ׳חזור בפיך) מחודדין

וממרא יוחני
במצרים, היו מכשפים שני*

 להן ועשו וממרא, יוחני
 ופרחו בכשפים כנפיים
 של ברומו ונתלו באויר
 ׳בריב גבריאל אמר עולם.
 מיד קמיך׳. תהרים גאונך
 לך למיכאל, הקב״ה אמר

 תפםן דין. בהם ועשה
 ראשן בציצית מיכאל
 הדא הים. פני על וקעקען

 פוררת ׳אתה דכתיב הוא
 ראשי שבדת ים בעזך

(ילקו״ש המים׳ על תנינים

 יוחני ויומברם, יונם והם עבדיו, ולב ליבו הקב״ה הכביד אשר פרעה עבדי הן הן מנחות). אגדות (חידושי מעלה של פמליא על וממרין שמכחישין כשפים, למעשה היה וממרא כשפים, למעשה והשני שדים למעשה אחד דלה). רמז שמות
מגלהעקר״ב שר״ף נח״ש קיטרין, מג׳ כלול שהיה עד עימו, ושיתף הריגתן מקום שידע שלהם נשמות הן הן עימו, נעריו שני לקח הריגתן אחר בלעם גם אח״ב, העגל עשו אשר וממרא,  יוחני של נשמות שני מאותן עקב). פ׳ עמוקות (
 פנחס). פ׳ ראובני (ילקוט ואביהוא נדב של נשמות שני לבוא הוצרכו אז לשלוט, הכוחות אותן התחילו זמרי במעשה לכך וחימה, אף מלאכי אותן מחליש היה משה, שהקריב ואביהוא נדב של נשמות שני ובאותן ותימה, אף נעשו וממרא

נדב). (קה״י,ויומברס יונים אותם קורא ובזהר דבלעם, בני מצרים החרטומי הן וממרא ויוחני דקדושה, ואביהוא נדב נגד היו דקליפה וממרא יוחני*



ערכים
וכינויים

תבן
 פשט, איהו דאורייתא תבן

 (תיקו״ז דאורייתא לבושא

קלח:). חדש,

 הקש, מן שעושין הוא תבן,
 במוריגין אותו מחתכין

 תבן השיבולת זנב כל ועושה
קם.). שבת (רש״י

 פ׳ (תו״אהשכל היינו יתבך

שמות).

 בינה, על תבן לדרוש יש גם
 (קה״י, תבונה בינה שנקראת

תבן).

 אלו, נשמות לב׳ רומז תבן
 תכלית שהן יחידה, חיה

 מהן, למעלה שאין המעלות
 ת׳כלית ר״ת תבן שאמר וזה
 ב׳ בחי׳ והן נ׳שמות, ב׳

כה). (קה״י,וקוצו י׳ נקודות,

 נקרא הקש וכשנזחתכים
 לבהמות, מאכל הוא ואז תבן,
 עמנו, רב מספוא גם תבן ׳גם
 הטיט לתוך אותו נותנים וגם

 לדבקם לבנים ממנו שעושים
).1 ה, שמות (מלבי״ם

עפר
 העדר בחי׳ הוא עפר

ח). ס, (ליקו״מהדיבור

 הוא עפר שבחי׳ אעייפ
 לשום דהיינו גדולה, מעלה
 עניו להיות כעפר, עצמו
 מהכל, גדול שהוא באמת

 מכולם׳, גדולה ׳ענוה כי
 עצל להיות אסור אעפ״כ

 תפילין (ליקו״ה(ושלימזלניק)

יא). ו,

 התאוות כל בחי׳ זה עפר
 שכולם רעות, והמידות

 יסודות, מהארבע נמשכין
 (ליקו״הדכולהו׳ מאנא ו׳עפר

יב). ו, שבת

 כולל הוא עפר לשון
 השפלות, והמעלה. השפלות

 בין בגלות זרעו שיהיה
 כעפר שפלים האומות

 והמעלה, רגל, כף ומדרך
 כל על לבסוף שיעלו

 באחרונה, ויתגברו האומות
 מדרך שהוא הזה כעפר

 ועולה מתאבק והוא לכל
 אותו הדורכים על באחרונה

יד). כח, בראשית בחיי (רבינו

 להוציא הקב״ה וכשירצה
 הקברות יהיו ממאסרו, הגוף

 ׳הקיצו נאמר ואז נפתחים,
 אורית טל כי עפר שיכני ורננו
 בעפר השוכנים והם טלך׳,

 ח״א, במרום (אדיר העליון

 אלפי תריסר יתבין בגולגלתא

עלמין). ריבוא

 כי המחקר חכמי אמרו
 נתהווה ואויר אש ממים

 שכאשר לזה, ומופת העפר,
 מים מלא כלי האדם ירתיח

 לא ולילה יומם האש, על
 יתהווה מהרתיחה, ישקיט

 כדמות עפרורית המים בתוך
 אצילות בענין וכן אבן.

 אויר- עיקרן, הקדוש,
 אש- מים־חסד, תפארת,

 הוא המלכות פעולת גבורה,
 משלושתן, מורכבת פעולה

 משלושה שהוא העפר כמו
עפר). (קה״י,אלה יסודות

 גם עפר, נקרא נוגה קליפות
עפר(שם). נקרא מלכות בחי׳

 אם כי עפר נקרא לא
 למנות ואפשר הנפרד דבר

יג). יז, ויקרא (מלבי״םהגרגרים

 והדק הנשחק הוא עפר
יז). ה, במדבר (מלבי״ם

חכמה מקור

ה ש מ ס רוצה ש ת להכני נו  תבו
ה תור  3וכפ כישראל. ה

 מצרים יציאת כי ר״ל, הנפל(יא): נמי
 נמ״ש המורה, קנלת נשכיל היפה

 מענדון ממצרים העם את ׳נהוציאך
הזה׳. ההר על האלקים את

 מה הוא הנינה פקיא. לנינה אס
 דעת ומוסיף מעמ מעמ שמתכונן

 שמקרא וצריך ננדנר, דנר להוציא
 שמשים אליך, ומזמינה הנינה אל

 לשקוד נינה מכמת דנר לכל לינך
 היא והפנינה. טעמו. להכין עליו
 כל שכולל הכללית המנונה ציור

 אליה, שיקרא אפשר שאי הדנרים,
 כל להכין האדם מן רמוק כי

 מפיו מפץ. דנרי כל ולמצוא תעלומה

והמכונה שדעת שהגם ופנינה. דעפ

ן מוהר יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קפד
ה נ ו ב  מקרא לנינה אם כי למכונה: לנף מטה אזנך לחכמה להקשינ נ-ינ): נמשלי(נ, כדכפיג הפורה, מעלופ גני נאמר זה פסוק תנצרך. ת

 ננפיו חכננה ןמן ה׳ כי ממצא: אלקים ודעת ה׳ ןראמ מנין אז מחפשנה: וכמטמונים ככקף מנקשנה אם קולף: ממן למכונה
 לעשוק לפנמה. להקמינ ופירש״י(שם): מהפכות: מדנר מאיש רע מדרך להצילך מנצרכה: מכונה עליך משמיר מזמה (...) ומכונה: דעת

המורה את ומהפכין מאמונה ישראל את שמטעין האפיקורשין הם פה?טפ. מדני מאיש עליך. משמור המורה עליך. פסילי פזמה כמורה.
ני (שס): המלני״ס ניאר ועוד לרעה.

 בחינת זה תבן, שקול. ירקא ירקא, למתא
 שהם הנצרך. תבונה נ) (משלי במ״ש תבונה,
 התורה תבונות להבנים רוצה שמשה הבינו,

 ישראל שאין בזמן בי שאלו, בן ועל בישראל.
לעפר, משולים הם מקום, של רצונו עושין
 לתבונות גבוה, למדרגה להביאם יובל ואיך

 בחינת זה לעפריים, מבנים אתה התורה, תבונות לשון תבן, וזה התורה.
 האמירות, ידי על היינו אינשי, אמרי להם, השיב פחותה. מדרגה היינו עפר,

שצריך המקומות לבל לו מאיר הוא הישראלי, איש של הדיבור ידי על
דעת שישיג מעצמו, האדם ימצא

 הדעת זאת ככל מדנר, דנר להוציא השיג אשר דעת נדנרי נינמו ככוח שישממש ע״י והמכונה ראשון, כמושכל או כחושיו העיון ע״י
 פעמים הרנה יטעה וגס רנות, והצעות נשיונות וע״י הקודם אל המאוחר מן רנ כעמל ישיגם כי מאוד, משרים הס שישיג והמכונה

 מזימה עליך. פשמר מזמה כלל. וספק טעות שוס כלי ואמימיית פמאומיימ כידיעה ופנונה. דעפ מפיו ישיג ה' עזר ע״י אכל נהשכלומיו,
ר אומך המורים שהם החכמה, מחוקי תיכשל שלא עליך משמור היא כחכמה, העמוקות והמחשנות העצות הם  דרכים שני נו שיש נדנ
 מדיו להצילו עליך משמור שהמזימה ומפרש, פנצינה. היא גס האמימיומ, כענייני ושקר אמת נין המנדלת שהיא והפנינה. ורע. טונ
ע.  מצוי יצה״ר אין כי המאוה, מפיתויי יינצל כחכמה העמוקות מחשנות וע״י והמאוה, הרע צד אל החכמה מדרכי מטעה לכל שהוא י

פ.5פה מדנר מאיש מנצרכה ומכונה החכמה. מן פנוי נלנ אלא  מזויפות חקירות ע״י האמונה שורשי המכחישים שהם האמונה, כענייני ט
לאפיקורס. להשינ מה שמדע המכונה, מנצרך ומזה האמת, היפך שהס מתעים והקשים

ם נזקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן ה נזשולים ה עפ קג כדאמח ל ע רי( פ פ  הרי מקום של רצונו עושים ישראל אס פי״א): נ
טז וכדאיפא לדש'. כעפר ויאמס ארם מלך אכדס ׳כי יג) (מל״נ אומר הוא וכן כעפר, הס הרי לאו ואס ככוכניס, הם לה( מגי  נ

 (שם): המהרש״א וניאר לכוכנים. עד עולין עולין וכשהן עפר, עד יורדין יורדין כשהן לכוכניס, ומשולה לעפר משולה זו אומה ע״א);

ס. עד פוליס עולץ וכשהן לכל. שנדרסת העפר כמו וגו", כנו משלו ׳ענדים ה) (איכה כמ׳׳ש כהן, מושלין שהכל ט׳. עפר עד שיוידין  לטנני

 נרונ ממצא נ): המנפה(דרשה נפורפ וניאר כהן. לשלוט ולשון אומה לכל אפשר אי כך הכוכניס, למקום לעלות לאדם אפשר שאי כמו
 שכליים מפיס שהס לכוכניס נמשלים הס מקום של רצונו עושין שכשהם לעפר, ופעמים לכוכניס אומס ידמה שפעמים המקומות
סדכמינ אלקיהס, כה׳ דניקיס נהיומס היה וזה לר'נ׳, השמים ככוכני היום ׳והנכס א) (דנריס שנאמר נמעלמס, ש  הדנקיס ׳ואמם ד) (

 כלי דומם חומר שהוא לעפר נמשלים הס אזי מעשיהם, קלקלו אשר על מענוגיהס מנית וגרושים נגלות ונהיומם וגו", אלקיכס כה׳
 ׳ופרצת פרשה נאותה כמינ שכן זה, גלותינו על הימה וגו״ זרעך ׳והיה הננואה וזאת הארץ', כעפר זרעך ׳והיה כפ) (כראשיפ שנאמר שכל,
 כאן אומנו הנטיח הקנ״ה והנה לגויים. ומשוענדיס העולם פינות נארנע מפוזרים היום פה אנחנו כאשר ונגנה׳, וצפינה וקדמה ימה
וגו". קומי מעפר ׳התנערי נג) (ישעיה שנאמר אומנו, לגאול עמיד הוא ודלות שפלות שממוך נגלות, ושפלים נמכזיס כהיומינו נירא שלא

הנחני יליקוט
ה תבן חי ז ה ’כ נ בו ש ת מ״ ה כ בונ ד. ת צי  הנמל מבועי נקובז ומובא תנ

 אך תבונה, לשון הוא אמנם ׳תבן׳ תיבת תש״מ): כסליו - (מרחשון
 מביא לזה אתרת, תבונה ולא דווקא התורה תבונות על שמרמז מניין
 ששתס להוכית התורה, על המושב תנצרך, ׳תבונה הפשוק את רבינו

 ד הרה״ח בשס יא, (סימן יופי במכלל ומובא התורה׳. ׳תבונות היא תבונה
 ׳תבן וכצ״ל: להגיה אומר הייתי דמשתפינא ולולא זצ״ל): קעניג אהרן גדליה

וכו״. תבונה כמ״ש התורה תבונות בתי׳ זה
שי אמרי נו אנ ת. עייי היי רו מי א  בזהר איתא הנחל(יא): יד צקוק מוצא ה

 מוהרת״ו וביאר בתשאי׳, אמירה וכו׳, ׳ויאמר׳ ׳מאי ע״צ) רלד (ויחי,
 מילין לאכרזא הוא דיבור כי ׳נודע בזה״ל ואחחנן) (פ׳ טוב הדעת עץ בשפר
 אך בלבבך׳, ׳ואמרת בלבו׳, ׳ויאמר כמ״ש בתשאי, הוא ואמירה רם, בקול
 עכ״ד. הרהור׳ נקרא דאל״כ אמירה, לשתיקרא בפיו להוציאו צריך עכ״ז
 המאמר עצת עיקר לכאורה דהלא נפלאה, עצה בזה לנו עולה הנ״ל וע״פ
 אינשי׳, ׳אמרי בתיבות רימז רבינו כאן אך בדיבורים׳, בתורה ׳לדבר הוא

 כל עם התתתונה, המדריגה בשפל הוא האדם שאס היינו דייקא. אמירות
 בתשאי אמירה רק ואפילו שבתורה, דאמירות זו בעצה יאתז כאשר זה

 עי״ז יזכה ג״כ בשפתיו, הדיבור שיוציא איך שהוא, איך אזי ובלתש,
 על ייעשה גופא דעי״ז מזה, ויותר שצריך, המקומות לכל לו יאיר שהדיבור

 תז״ל שתיקנו נו) (דף בפשתיס כדאיתא תתאה, הייתודא עיקר דייקא ידו
 הוא מכאן שהעולה אפש״ל וא״כ דייקא. בתשאי בתשאי, בשכמל״ו לומר

ובשכמל״ו. שמע ואמירה, דיבור כנגד מכוונים ותתאה עילאה הייתודיס שב׳

ם תרג מ ה

 יונחן ורצי חנינא רצי ^
 וצאו צדרך, מהלכים היו

 החפצלה שצו למקום
 שציליס, לשני הדרך
 פחח על עצר אחד
 על עצר ואחד ע״ז,
 אמר זונוח. ציח פחח
 נלך לחצירו, מהס אחד

 כיוון הע״ז, פחח על
 לו אמר יצריה. שנשחט
 על שנלך עדיף חצירו,

 כדי הזונוח, ציח פחח
 ונקצל יצרינו אח שנכפה

 לפחח כשצאן ואכן שכר.
 ראו הס הזונוח, ציח

 מפניהם נכנעו שהזונוח
 אמר למקומם. ונכנסו

 לילך שרצה אחד אוחו
 לחצירו, הע״ז פחח דרך
 השיצו זאח. לך מנין

 נאמר שהרי חצירו,
 עליך, חשמור ׳מזימה
 אמרו חנצרכה׳. חצונה

 מהו לרצא, החכמים לו
 נאמר אס ׳מזימה',

 שכחוצ החורה שזוהי
 ואנו היא', ׳זימה צה

 ׳עצח זאח מחרגמיס
 חטא), (מחשבת חטאים'

 עצה נקראח והחורה
 ׳הפליא צה שנאמר

 חושיה' הגדיל עצה
 החורה היינו (ו׳מזימה׳,

 ׳זימה׳ נקראח שהיא
 ׳חשמור היא ו׳עצה',
 צריך כן אס עליך׳),

 ׳זימה כחוצ להיוח היה
 ולא עליך׳ חשמור

 מצארח ואכן ׳מזימה׳.
 החצר דרשח אח הגמרא

 זימה שמדצר כך, הנ״ל
 עליך חשמור וזנוח

 נוטריקון (׳מזימה׳ החורה
זימה׳). ׳רנדבר

חכמה מיליואי
ח כ מו ה עליך׳, תשמור ׳מזימה חחקלצ): רמז (משלי צילקו״ש ואמרו תנצרך. !

 שיכולים ועוד ׳תנצרכה׳, היא תורה, של בעלה צווארך נתת אס
 ׳ותרב שנאמר פיפיות, לתרב דומים שהס לפי למה, רע. מדבר להצילך
 קאזלי הוו יונתן ורבי תנינא ״רבי ע״א): ע״ז(יז צמס׳ וכדאיחא בידם׳. פיפיות

 ותד כוכבים, דעבודת אפיתתא פצי תד שבילי, תרי להנהו מטו באורפא,
 דעבודת אפיתתא ניזיל לתבריה, תד ליה אמר זונות. דבי אפיתתא פצי

 ונכפייה זונות, דבי אפיתתא ניזיל אידך, ליה אמר יצריה. דנכיש כוכבים,
 אמר מקמייהו. איתכנעו לזונות תזינהו התס, מטו כי אגרא. ונקבל ליצרין

 אמרו תנצרכה׳. תבונה עליך, תשמור ׳מזימה ליה, אמר הא. לך מנא ליה,
 ומתרגמינן ׳זימה׳, בה דכתיב תורה אילימא ׳מזימה׳, מאי לרבא, רבנן ליה

 מיבעי ׳זימה׳ הכי אי תושיה׳, הגדיל עצה ׳הפליא וכתיב תטאין׳, ׳עצת
 פצי (שם): ופירש״י תורה. עליך תשמור זימה מדבר קאמר, הכי ליה.

 נשתט יצריה. מכיס כוכבים. עבודת לפתת פתות כוכבים. דעבודמ אפיפסא
 כדאמרינן והרגוהו, בידם ונמשר רתמים ביקשו הגדולה כנשת אנשי יצרא,

אפיתתא ניזיל ולא שבילא בההוא ניזיל כלומר (סד), בשנהדרין מיתות בד׳
מפניהם נכנשו מקמייהו. זונות איכגעו יצה״ר. בנו ישלוט שלא זונות, דבי

 מיצר מישתפית ולא הכא למיתי אנפשך דשמכת הא. לן מנא לקובתן.
היא, ׳זימה׳ של תרגום הוא ׳עצת׳ סטאין. עצת וממרגמינן זימה הרע.

 אלמא תטא, של היא רעה זו שעצה מפרש התרגום תושפת. הוא ו׳תטאין׳
 ׳הפליא כח) (ישעיה דכתיב ׳עצה׳, נקראת ותורה עצה, לשון היינו ד׳זימה׳

הזנות. מן מזימה. עליך. תשמור תורה ומשמע, תושיה׳, הגדיל עצה
עליך׳, תשמור ׳מזימה תנצרכה׳. ׳תבונה דקרא דשיפיה מורה. עליך משמור

הצריח. שומרי מעלות גצי ג׳-ה׳, אותיות צמאמר להלן למוצא וקשר תורה. בדברי ודבר הלוך הולכין ואנו תטא, והרהור רע דבר מכל
שי אמרי נו אנ ת עייי היי רו מי א ר עייי ה בו וכן קשה, לשון אלא מקום בכל דיבר אין וז״ל: ודיצור, אמירה צין הצדל דיש פמ״א) צספרי(צהעלותך ומצינו וכוי. הדי

קשה. לשון אלא מקום בכל דיבור אין הא ובמשה׳, באלקיס העס ׳וידבר כא) (צמדצר קשות׳, אותנו הארץ אדוני האיש ׳דיבר מצ) (צראשית אומר הוא
 כל כתצ: א) (שער אורה וצשערי דברי׳. נא שמעו ׳ויאמר יצ) (צמדצר תרעו׳, אתי נא אל ׳ויאמר יט) (צראשית אומר הוא וכן תתנוניס, אלא מקום בכל אמירה ואין

 מעשקי והיא המלכות, מידת היא ׳אמירה׳ ולשון שמענוה׳. הגבורה מפי ׳תושב״כ והשוד תושב״כ, מעשקי והוא הגבורה, מידת הוא התורה בכל ׳דיבור׳
 וזהו, לזו. זו צריכות שתיהן כי מקום בכל בתורה לרמוז השס הוצרך זו, עס אלא מתקיימת זו ואין לזו, זו צריכות שתיהן ותושבע״פ שתושב״כ ולפי תושבע״פ.

 בהן אמיר״ה, ולשון דיבו״ר לשון הלשונות, ושתי תושבע״פ. שוד הפשוק שוף ׳לאמר/ התושב״כ, שוד הפשוק בפתילת ׳וידבר׳, לאמר׳, משה אל ה׳ ׳וידבר
ת התורה. כל ותכונן תיבנה רו מי א ר עייי ה בו ה׳ ׳וידבר כתיב וז״ל: ׳אמירה׳, ללשון ׳דיצור׳ לשון צין ההצדל את שציאר כג) ו, יפות(צמדצר צפנים ומצינו הדי

 תושפת בלי ככתבם הדברים לישראל משה וכן למשה הקב״ה שאמר תושב״כ, הוא הדיבור כי עניינו, אליהם׳, ואמרת ישראל בני אל ׳דבר וכן לאמר׳ משה אל
 לשון ׳דיבור יט) יתרו (מכילתא, תז״ל אמרו כי יותר, להבין ויש ודקדוקין. והפירושים המצוות פרטי להס להבין תושבע״פ, היה והאמירה אות, גרעון ובלי אות

 והענין שגלה׳. לעס לו להיות היום האמירך וה׳ וגו׳ היום האמרת ה׳ ׳את כו) (דצריסכדכתיב ותיבה, אהבה לשון ׳אמירה׳ מצינו וכן רכה׳, לשון אמירה קשה,
 הקב״ה דיבור היה וכן שכלו, השגת כפי אתד לכל מכונו על הטעם פנימיות להבין שומע בלב נכנשיס ותיבה, באהבה לתלמידיו פניו המשביר הרב כי הוא,

 והיינו לישראל, משה אמר זה בענין וכן במתנה׳, למשה נתנה ׳הקב״ה טז) תשא כי (תנחומא, שאמרו כמו המצוות, וטעם שורשי לו נודעת יתירה בתיבה למשה
רכה. בלשון השומע, בלב נכנש ותיבה באהבה הטעם הבנת אבל השומע, בלב לכנוש וקשה טעם, בלא ככתבן שהוא קשה, לשון הוא שהדיבור שאמרו

תפליה ואני

 מלא עולם, של רבונו
 בעמו הבוחר רחמים,
 אתה באהבה, ישראל
 תוךתף, למדע חוננתנו

 אמת תורת לנו ותתן
 ידי על פה ובעל בכתב
 ביתף, נאמן נביאף משה

 וחמלתף וברחמיף
 דור בכל לנו שלחת

 וחםידים צדיקים ודור
ם תיי מ ם א שי  קדו

 ונבונים חכמים ונוראים
 להשיג זכו אשר באמת,
 לעמקה, התוךה תבונות

 חרושים לנו וגלו
ם אי פל ם נ אי ך  ונו
 מאד, מאד ונשגבים

 בעולם לשון אין אשר
 תקף לספר שיוכל

 מעלתם נשגבות רום
 וכחם וקךשתם וגבתם

קט). (ליקו״ת



המתרגם

 הוא כזהב ירוק גוון ^
 עליונה אימא מצד

ה),  תשובה, שהיא (בינ
 כל את שמסובב ירוק קו

העולם.

קפה נוכע נחל מוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 אתה עולם, של רבונו
 חום לבבי, את י.^ת
 ותפסק עלי, וחמל

 ותבטל ותשבר ותקלע
 חקשרים כל את

 ךסטךא וחשלשלת
 יהיה שלא עד אחרא,

 להתגבר בה שום להם
 ותבטלם כלל. עלי

 שלא גמור בבטול
 זכר שום מהם ישאר

 כלל, בעולם ולשימה
 יתהפכו העוונות כל לק

 לא אמנם ואם לזכיות.
 זו, לתשובה עלין זכיתי

 התחלתי לא עלין כי
 באמת תשובה לעשות

 תתן כן פי על אף כלל,
 ונלבת חנם במתנת לי

 עלי ותלחם הסד,
 ותלאה הגדול, בחסךף

 הם אשר ועמלי בעניי
 עת בכל עלי אולבים

 את ומענים שעה ובכל
 בכל ונשמתי ורוחי נפשי
 ורולפיס ענויים, מיני

 לליפות מיני בכל אחרי
 ורוצים שבעולם,

 ושלום, חם לגלשני,
 והם החיים, מאלץ
 לקחתה נפשי את צולים
תושלום חם ״ קו לי יא). (

ת הוא ירקא הינ  ע״א): י בתיקו״ז(הקדמה, כדאיתא תשובה, דאיהו ירוק גוון על מורה ש׳ירקא׳ הגיליון, על בהערותיו ממשערין הרב וציין תשובה. ב

פי' ופו׳. מפנויא ירוק ה): י, נפרד״ר(שער ונהג עלמא. כל דאסחר ירוק קו משוגה, דאיהי עילאה, לאימא מסטרא כזהב ירוק“
ש כמ״ש העולם. כל השובב ירוק קו נקראמ שהיא הירוק, מון היא שהבינה והכריח כעשבים, ירוק ת וירק כמדר  אוריקן חניכיו א

ת ש ר  אחיו נקבה כי אברה וישמע יד-טז): (יד, בבראשית כדכתיב שנשבה, אתיו בן לוט את להשיב אברהם שלתס בעת נאמר זה פסוק שופטים. כפ
שמנה בימי ילידי חניכיו אח דרק

 למקומות ירקא, למתא וזהו תשובה. לעשות
 בחינת הוא ירקא, תשובה. לעשות שצריך

מב) פ׳ (בראשית במדרש שאמח כמו תשובה,

שופטים, בפרשת אוריקן חניכיו, את וירק
 פרשת כי תשובה. לעשות שזרזם היינו

 מעבירות הירא הלבב, ורך הירא האיש מי תשובה, על נאמר שופטים
מושבידו כ  ידי על היינו ירקא, למתא אינשי, אמרי וזהו מב.). סוטה רז״ל שאמח (

שצריך למקומות ירקא, למתא הישראלי. איש של והדיבור האמירות

 דן: עד וירדף מאות וקלש עשר
 רכס ועבדיו הוא לןלה עליהם ויחלק

 משמאל אשר חובה עד וירדפם
 את וגם הרכש כל את ̂ישב "לדמשק:

 את וגם השיב ורכשו אחיו לוט
 וירק. ופירש״י(שם): העם: ואת הנשים

 ׳והריקתי וכן ׳וזרז/ כתרגומו
 ׳אזדיין כו), (ויקרא חרב׳ אחריכם

וכן חרבי/ ׳אריק וכן עליכם/ בחרבי

ת וילק  (יו״ד ובליקו״ה חניכיו. א

 שגס ביאר א) א, אילן כלאי
 התשובה, לענין מרמזת ׳תניכיו׳ המילה

 לשון שהוא חניכיו׳ את ׳וירק ח״ל:
ה/ בעבודת עצמו שמחנך (...)חינוך,

 שמגה לה). (תהליס וסגר׳ חנית ׳והרק

ראמרו רבותינו וגר. עשר ב״  להעמיד בניו שעתידין שראה כוחו, תשש שם דן. עד שמו. של גימטריא מניין והוא היה, לבדו אליעזר מג), (
הדריןעגל שם  רבינו וכלשון המתנ׳׳כ, גירשת כן שופטים׳ (׳בפרשת שוטרים בפרשת אמר, לוי רבי סניפיו. אס וירק ב): בב״ר(מג, ודרשו צו). (סנ

 שופטים פרשת בדין שוסמים. פסרשס כהונה(שס): המתנות פי׳ לביתו׳. וישב ילך הלבב ורך הירא האיש ׳מי אמר דאת מה היך הוריקן. כאן)
 במה שבידן, מעבירות ריקן אותם שעשה פירשו לא) (סוכה הגזול לולב פרק ותוספות אותם. ממעט שהיה כלומר ריק, אותם עשה

 לי הוריקן. שופטים בפרשס הבושה: ע״י הבאה הפנים הורקת לשון ׳וירק׳ דרש, משה(שם) ובידי שבידן. עבירות מחמת לחזור שהוזקקו שנתביישו
שס): בעץ וכתב ונתביישו. עבירות מחמת כשחזרו פניהם שהוריקו נראה סף(  ד״א, לביתו. ישוב הירא שכל זירזן הוריקן. שופטים בפרשס יו

שכשר בלבד, אליעזר אלא אברהם עם נשתייר ולא להם, חזרו כך ששמעו כיוון וכו״. הירא האיש ׳מי בתורה שכתוב בדברים שהוריקן
שאליעז״ר מוצא את וכן עמך. יוצאים הם אף וכאילו שי״ח, של כוח לו נותן שאני עימך, ילך הוא לאברהם, הקב״ה לו אמר היה.

 טעם והוא השד״ה, גימט׳ מטטרו״ן, דיליה דדרגא אליעזר, סוד שהוא שי״ח כתב: יג) תרי״ג, עולם(מאמר כהונת ברית ובספר שי״ח. בגימ׳
 התשש שעיקר לרמז ייתכן ו׳, ה׳ אותיות להלן המאמר קשרי וע״פ במיטטרו״ן. יו״ד בתוספות שכ״ד גימט׳ אברה״ם עב״ד ונקרא השד״ה, שי״ח

 בתינות וכו׳, עילאה ברית הוא אברהס אליעזר. ובתינות אברהם בתינות ברית, בתינות שני ׳ויש רבינו שכתב וכדמצינו הברית, בקדושת הוא שבידו לעבירות

 עי״ש. ה), לא, תניכיו״(ליקו״מ את ׳וירק בתינות מט״ט, תנוך, שהוא רבו', כשם ׳שמו בקרבו', שמי ׳כי בבתינות תתאה, ברית הוא ואליעזר (...) תורין, בן
ש מי  אעך על למלחמה תצא כי הרשות: למלתמת היציאה גבי א-ת) בדברים(כ, מלשה״כ והוא שבידו. מעבירות הירא הלבב, ורך הירא האי

 הכהן ונגש המלחמה אל כקרבכם והיה מצרים: מארץ המעלך עמך אלקיך ה׳ כי מהם תירא לא ממך רב עם ורכב סוס וראית
 תערצו ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך אל איביכם על למלחמה היום קרבים אתם זקראל קמע אלהם ואמר העם: אל ודבר

 טת בנה אקר האיש מי לאמר העם אל השכורים ודברו אתכם: להושיע אעיכם עם לכם להלחם עמכם ההלך אלקיכם ה׳ כי מפניהם:
ת לביתו ו!שב ילך חנכו ולא חדש מו ורך הירא האיש מי ואמרו העם אל לדבר השכורים ^יקפו (...) !חנכנו: אחר ואיש במלחמה פן!

כמשמעו, הלבב׳ ורך ׳הירא ה): בסומה(ת, במשנה ואיתא הפשע. ע״ד בפרשנים עי״ש כלבבו: אחיו לבב את !מס ולא לביתו ישב הלבב.ילך
 שבידו, העבירות מן המתיירא זהו הלבב׳ ורך ׳הירא אומר, הגלילי יוסי רבי שלופה. חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו
 ב׳בנה׳ תורה תלתה שבידו, מעבירות הירא זהו שהירא לסיכך. הרע״ב(שם): ופירש בגללן. שיחזור אלו, כל את התורה לו תלתה לפיכך
 עה״ת(דברים הש״ך בזה ורימז וחוזר. ירא הוא שבידו מעבירות עליו, לומר יתבייש ולא החזרה, בכך שיתלו כדי בגללן, לחזור ו׳ארס׳ ו׳נטע׳

הדין. למידת לו נהפכת הרחמים מידת עוונות, עליו שיש שמי בהיפוך, השם תיבות ראשי י׳לך, ה׳לבב ו׳רך ה׳ירא מ): כא,

חכמה מיליואי
ש מי אי א ה ר א הלבב ורך הי ר ת הי רו  האוה״ח(דברים וכתב שבידו. מעבי

 שכל חטאים׳, בציון ׳פחדו לג) (ישעיה אומרו דרך על פירוש, ח): כ,
 שיש יודע אינו ואפילו מעצמו, וחרד ירא ליבו עבירוח בידו שיש מי

 בידו יש כי חודיעהו במלחמה בלבבו הנכנס הפחד עבירוח, בידו
 אין שאפילו מיוצרו, הפחד בליבו שייכנס העוון שיערו ורז״ל עבירוח.

 הירושלמי). בשם נד הימן או״ח ב״י (עיין ליוצר ישחבח בין שדיבר אלא בידו
 וכל אויב, מחרב להינצל נס לו לעשוח צריך למלחמה הנכנס כי והטעס,

 ג). (מגילה יפחידו ומזלו לנס ראוי אינו הרע מבחינח שבידו
ר ו מ י ד ח ש של ו  גבי י) הקדושה, (שער חכמה בראשית וכתב הישראלי. אי

 שהקב״ה אמר יצירה בספר ח״ל: ותפילה, בתורה הדיבור מעלת
 חקוקוח יסוד אוחיוח ׳כ״ב מוצאוח, בה׳ אוחיוח כ״ב בפינו וכופר קבע

 בומ״ף אהח״ע מקומוח, בחמש בפה קבועוח ברוח, חצובוח בקול,
 הנאמר בפה׳ ׳קבועוח שמילח ע״ה מורי ופירש גיכ״ק׳. זסצר״ש דטלנ״ח

 מעלה למעלה שורשם מוצאוח ה׳ מציאוח והוא גדול, ענין לנו מורה שם
 יורדים הס אמנם באידרא, כמבואר הנמצאוח לכל שורש והס בראש,

 והקב״ה עשייה, יצירה בריאה אצילוח בבחינוח לעולם מעולם ומחגליס
 בבוראו, להידבק שיוכל כדי האלו האוחיוח בפיו קבע האדם אח לאהבחו

 ומעורר מנענע בחפילחו, או בחורחו אלו אוחיוח למטה בהזכירו כי
 החוקע כעין שהוא ׳קבע׳ מילח והיינו העליונים, השורשים למעלה

 אע״פ כי אחר, במקום השני וראשה אחד במקום אחד ראשה השלשלח,
 כל מנענע שבידו, השלשלח ראש אדם בנענע רחוק, ההוא המקום שיהיה

להיוח. שאפשר מה כל גדולה שחהיה אע״פ השלשלח,
 קדושח שע״י לרמז ל״ט, פעמים שני גימטריא ׳עז׳ דחיבח ומבואר הקדוש,

 כל ולפי מלקוח. לל״ט נהפכים אורוח והל״ט אחרא, לשטרא יניקה נוחן הפגם ע״י כי מלקוח, ל״ט באים הבריח פגם וע״י אורוח, לל״ט זוכים הבריח
 לוט שנפל מה הענין גופא זהו ואולי האורוח, מל״ט לינוק כדי לוט אח חפשו והמלכים בוא״ו, הכלולים אורוח לל״ט רומזים ל׳ו׳ט׳ דאוחיוח יחכן זה

 חניכיו׳ אח ׳וירק אחיו נשבה כי אברהם וכששמע עיניו׳, אח לוט ׳וישא יג) (בראשית פשוק על מא) פ׳ ב״ר ע״א, כג (נזיר חז״ל שאמרו כמו הבריח, לפגם
 יחודא בחינח שהוא בחלמידו מאיר עילאה יחודא בחינח שהוא שהצדיק דע״י הליקוטים, בביאור המבואר ע״פ והוא מהם, לוט אח ולהציל עמהס ללחום

 גס ולהשפיע להאיר מלקוש, ל״ט לבחינח שנפלו מהם, למטה שאין העפרוריס מדריגח חכליח עד החחחונוח המדריגוח לכל הלאה גס מאיר חחאה,
 היינו חניכיו׳, אש ׳וירק אברהם, שעשה מה ממש היה שזה לבאר יש זה שלפי אורוח, הט״ל לקדושח אוחס גס ויעלה שיטהר באופן מקדושחו, עליהם

מנפילחו. ולהעלוחו לוט אח ולהציל להאיר עד ׳חניכיו׳, בשיבש הנרמזים המדריגוח וכל חחאה, יחודא בחינח שהוא אליעזר, בחלמידו שהאיר

הנחל• יליקוט
ק ל י ת ו  לפשוטם תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל מבועי בקוצץ ומובא חניכיו. א

 רומז ׳ירקא׳ שחיבח לבאר כדי רק זה מדרש רבינו מביא דברים של
 בביאור המבואר ע״פ (...) בגו. דברים עוד שיש נראה אך חשובה, על

 ומשפיע מאיר והוא עילאה, יחודא שוד הוא האמח שהצדיק הליקוטים
 בחינח שהוא החחחונוח), המדריגוח (ולכל לחלמידו וענווחנוחו מקדושחו

 שלו, הדיבור בחינח בחוך מאיריס אורוח שהל״ט עד נגדו, חחאה יחודא
 לעומקה. החורה לחבונוח ולבוא הפחוחה ממדריגחו לצאח בחשובה לשוב
 עילאה, יחודא שוד שאברהם, חניכיו׳, אש ׳וירק בפסוק מרומז זה הנה

 המבואר לפי הדבר נפלא ומה לחשובה. ועוררס ושלמידיו בחניכיו האיר
 בריח בחינש הוא שאברהם ה׳, אוח לא) (ליקו״מ בירא׳ לן ׳איש במאמר
 וכו׳, חחאה) (יחודא חחאה בריח הוא ואליעזר עילאה), (יחודא עילאה
 ממש אחד ענין הוא כי וכו״, חניכיו אש ׳וירק בחינש מט״ט, חנוך, שהוא

 ׳וירק שהפסוק נמצא הבריח. שמירח בחינוח שני בענין כאן המבואר עם
 מחעורריס שעי״ז חחאה, ביחודא עילאה היחודא מהארח מדבר חניכיו׳ אש
 ויש הליקוטים. בביאור כמבואר לחשובה, השחשונוש המדריגוש כל גס

 הוריק שאברהם מדבר חניכיו׳, אש ׳וירק הפשוק ענין דהנה עוד להחבונן
 לוט אש להציל כדי המלכים עם מלשמחו אח ללחום אישו לבוא אושס

 והנה ממנו, שיצאו ומשיח דוד ביח מלכוח גנוז היה בו אשר אצלם, שנשבה
 של וא״ו באוח הכלולים אורוח הל״ט בשוד ד׳, באוח להלן במאמר מבואר
 אח שם מביא ורבינו לחשובה, שמעורר הדיבור בחוך מאיריס שהם השם,
 דוד ביח מלכוח יצאה ומהם מלוט, שיצאה רוח אש (שנשא בועז ענין

בזהר כמבואר הבריח, קדושח חוקפא׳, בו עז, ׳בו בחינש שהוא ומשיח),

ערכים
וכינויים

לבב רך
 מתפחדים, הם לבב רכי*
 ורך הירא ׳איש שכתוב וזה

 וכו׳/ ׳הירא פירש״י הלבב/
 הוא עי״ז לבב/ ׳רך ע״י כי

מג). ח״ב (ליקו״ממתיירא

 ורך נער היה יורחבעם
 שפלות בו שמצאו לפי לבב/

 עליו, התאמצו לבב ורכיכות
 שנה מ״א בן שהיה ואע״פ

 (רש״י׳נער׳ קוראהו כשמלך,

ז). יג, דבהי״ב

 רעל וחביריו, הלבב רך
 למלחמה, יוצאים שלא אף

 ומםפיקין הדרכים מתקנים
).1 כ, דברים שור (בכורומזון מים

 שהוא יתכן הלבב, רך
 ה׳, ביד הכל כי באמת מאמין

 שלא מפני או לבבו רך אבל
 מדריגת בענין נפשו גידל

 חולשת מהתגבר או הבטחון,
כו). ג, משלי יונה (רבינוטבעו

 מן ישוב הלבב ורך הירא
 נצחון כי והענין המלחמה,

 אינו מלחמותם בכל ישראל
 אין וזה הזכות, ע״פ אלא

 אל הגיע לא כי שלם זכותו
 בשלימותה היראה מדריגת

השם). חילול הקמח, (כד

 (ארחותהלבב רך הוא העצל

טז). צדיקים

אמירה
 דא בחשאי, קלא אמר, רייא
 קלין רכל עילאה קלא היא

די.). ויגש (זהרמתמן נפקין

 הדא הוא, רעותא אנזירהי’
 לעזכין אמר ׳ה׳ דכתיב הוא

 נפשך תאמר ׳מה ועוד בערפל׳,
יז:). ויקרא (זהרלך׳ ואעשה

 הפועל אל הדברים הוצאת
 יהי ׳ויאמר אמירה, נקרא
 (הטוררקיע׳ יהי ׳ויאמר אור׳,

ד). א, בראשית הארוך

 במצות ׳אמירה׳ לשון מצעו
 אמרתך׳ על אנכי ׳שש מילה
יג). יד, בראשית בחיי (רבינו

 קדושות אמירות עייי*
 השורש את מקדש וטהורות,

 אלימלך (נועם משם בא שהוא

אמור). פ׳

 הנהגה הוא ׳אמירה׳ לשון
 (זוה״ק כארז״ל פנימי, וחיות

 בלב׳, ׳אמירה יז.) שמות
 עלה אמר משה ׳ואל וכמאמר

 הוא האומר שהרי ה״, אל
 מדריגה הוא אבל ה׳, ג״כ

בהר). פ׳ הארץ (פרינפתרת

 להם נודעת יתירה חיבה
 לכל שבשמים, מאביהם
 (אור ותפילה מתורה אמירות

ויקרא). פ׳ המאיר

ודיבור אמירה
 יאמרו מלכותך יכבוד

 שעיקר ידברו׳, וגבורתך
 ע״י ממשיכין מלכותו כבוד

 ברכות (ליקו״ה ודיבור אמירה

יד). ה, הראיה

 עניינים. שני בו יש הדיבור
 הקול חיתוך הוא האחד,

 נקרא והוא והאותיות,
 והשני, קשה. וזהו ׳דיבור׳,

 באותו הנאמר הענין הוא
 האותיות חיבור מן דיבור

 נקרא והוא והתיבות,
 אריה (גור רך והוא ׳אמירה׳,

ג). יט, שמות

 ונדרש תושב״ב, הוא דיבור
 בכל וז״ש בתושבע״פ,

 לאמ״ר׳, וכו׳ ׳וידב״ר מקום
 בדיבור הנכתב את שידרוש

 בתושבע״פ. אמירה ע״י
נשא). פ׳ דבלה (אגרא

שתבאתגלייא הוא ודיבור באתכםייא, בדקות שהוא זמן כל בחשאי היא אמירה  דיבור). (קה״י,לאמר׳ משה אל ה׳ ׳וידבר תמיד מוזכר לכך לזה זה צריכין שהן ולפי ומלכות, תפארת בחי׳ תושבע״פ, ׳אמירה׳ תושב״ב, דיבורי’ וירא). פ׳ לוי (קדו

כז). מ, ישעיה (מלבי״םוראיות טעמים והיקשים משפטים מכמה המחובר הארוך הדיבור הוא והדיבור הפשוט, המאמר הוא אמירה (שם).רחמים ׳אמירה׳ דין, דיבורי’



ערכים
וכינויים

המשקל תשובת
 במחשבתו לקשר צריך
 ולהוציא תורה, דברי

 רעים מרעיונים מחשבתו
 דיבורי במחשבתו ולקשר
 מתוך שיישן עד תורה,
 בחי׳ זה כי תורה, דיבורי
 עיקר שהוא המשקל, תשובת
 פגם שהוא פגה״ב תיקון

 עי״ז תיקונו שכל המחשבה,
כד). ו, הודאה ברכת (ליקו״ה

 לו יש המשקל, תשובת
 כן הנאתו, כנגד צערו לשקול

 הלב בדאגת להצטער לו יש
ר״ה). (של״הובתעניות

 ולא עבירות כמה שעשה נזי
 דבר כל על תשובה עשה
 בםפרים כמבואר עצמו בפני

 התשובה), מס׳ חסידים (משנת

 רק המשקל, תשובת שהוא
 תשובה עשה אחד שפעם

 בפעם כולם על והתענה
 הכל שתיקן וםובר אחת,
 אין ובאמת הזאת, בפעם

 עד השלימות בתכלית אדם
 המשקל תשובת שיעשה

 אם היינו ודבר, דבר בכל
 כוחו בכל איש״ר ענה לא
 על יקבל אמן, שאר או

 כנזכר, איש״ר ויענה עצמו
 ומשפיע בריכה עושה ואז

 פ׳ (תו״א למטה שפע הבורא

תבוא). כי

שפטי  התשובה במ
 המשקל, תשובת ותיקוניה

 יםגף מהעוון נהנה אדם אם
 שנהנה מה כשיעור עצמו

 חובו יפרע ובזה מהחטא,
כז). כה, ויקרא (אוה״ח

 דבר להשיב הוא תשובה
 באותו שפגם, ובמה למקורו,

 מכלל והוא יתקן, דבר
 והגדר המשקל תשובת
שלח). פ׳ (תוי״יוכי והבאה

חכמה מקור מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קפו

ותושיה עצה
 בהתורה שמדבר עייי

 לו מאיר בדיבורים,
 המקומות בבל הדיבור
 תשובה, לעשות שצריך

 לעשות שזובה עד
 ממש. המשקל תשובת

 ע״י ופעם פעם בבל ובן
 ותשובה תשובה בל

 ממדרעה הולך הוא
 שיוצא עד למדרעה,

 פחותה ממדריגה
התורה לתבונות ובא

א). יא, ליקו״ט (קיצור

ג); ,n npD נליקו״ה(או״ח 3וכה המשקל. תשוכת לעשות שיוכל

מצרים, יציאת נתינת שזה לתשונה, שזונה מי נל
 מן כהכרח צריך הוא הקדושה, לתוך השט״א מרשות שיוצאין
 כתחילה, שם שהיה המקומות כל דרך לעכור ולחזור לשור השמים

 ענין כאותו ויצטרף שיתגשה כדי
 נתינת החשוכה, עיקר שזה ממש,

 מנרר ועי״ז המשקל, תשונת
 גיאר וכן כתחילה. שנפלו הניצוצות
 המשקל, חשוכפ מהי י) (פ״פ כעצוה״מ

 ככל כנשיון שעומד היינו וז״ל:
 העכירות, על לחזור שלא תמיד ומתחזק הנה, עד שעשה העכירות

 פשונפ שענין דשנפא(יא) ניקרא וניאר המשקל. משוכת מכונה שזה
 הוא ופשונה פשונה כל ש׳ע״י כמאמר לעיל שמוכא למה מקושר המשקל

 נמתינות, למדריגה ממדריגה ילך וז״ל; למדריגה׳, ממדריגה הולך
 לצאת שיוכל נכדי דנר, כל שיתקן עד המשקל תשונת ויעשה

 ידלג שלא (...)לעומקה, המורה למכונות ויזכה פחיתותו ממדריגת
כשלימות. יתקן ולא עדיין לתקן שצריך ומדריגה ענין איזה

 שיוכל הדיבור, לו יאיר תשובה, לעשות
 בחינת שקול, ירקא וזה תשובה. לעשות
 שיוכל לו, יאיר שהדיבור המשקל, תשובת

ממש: המשקל תשובת לעשות

ת ג ו ש נ ל. ר ק ש מ  ׳תשוכת כספרים הנקראות נתינות כ׳ ישנן ה
 עכירה אותה לו ונזדמנה כשכאה היא האתת המשקל׳.

 ׳תשוכת זה לסוג שקראו יש כזה. עצמו וכוכש מתגכר ועתה כה, שמעד
 כ׳ ונתינה תשונה). הלכות ריש רוקח (עי׳ לידו׳ ש׳כאה מלשון הכאה׳,

< המשקל לתשוכת  מידה שנאותה ה
 כן העכירה מן שנהנה משקל וכאותו

 גני ועינוי. סיגוף צער, לעצמו יגרום
 היכי ע״כ): (פו כיומא איתא א׳ נתינה

יהודה, רב אמר תשובה, בעל דמי
 פעם עבירה דבר לידו שבאת כגון

 אשה, באותה יהודה, רב מתווי הימנה. וניצל ושנייה ראשונה
 לידו. עבירה דבר שבא (שם): ופירש״י מקום. באותו פרק, באותו

 העבירה, שם שעבר מקום. באומו אשה באומה כבר. בה שנכשל
 יצרו אזי כבר, בו שנכשל לזמן וכל מכל שדומה מתוך פרק, ואותו

 פרק ואותו מקום ואותו פלונית, ראה לו, ואומר עליו מתגבר
 החזקה ביד הרמב״ם בזה כתב וכך כבר. שעשית מה עשה קום הוא,

דבר לידו שבא זה גמורה, תשובה היא זו אי א): ב, (תשובה
התשובה, מפני עשה ולא ופירש לעשותו, בידו ואפשר בו שעבר

 גופו ובכות בה באהבתו עומד והוא עימה נתייתד זמן ולאתר בעבירה אשה על שבא הרי כיצד, כות. מכשלון ולא מיראה לא
 אלא שב לא ואס בתורתיך. בימי בוראיך את ׳וזכר אמר ששלמה הוא גמורה, תשובה בעל זהו עבר, ולא ופירש בה, שעבר ובמדינה

 אפילו הוא. תשובה ובעל לו היא מועלת מעולה, תשובה שאינה אע״פ עושה, שהיה מה לעשות לו אפשר שאי ובעת זקנותו בימי
 כו): צדיקים(שער כארחות כתכ המשקל דתשובת ב׳ בחי׳ וגבי נמתלין. עוונותיו כל בתשובתו, ומת מיתתו ביום תשובה ועשה ימיו כל עבר

 כל ובענין המשכב ובענין ושתייה, אכילה ובמיעוט בתענית צער לו יעשה העבירה מן שנהנה הנאה כפי כיצד, המשקל תשובת
 פעמים כמה עוון איזה ועשה תמא באס ליבו, על האדס ישיס כו): מרע סור ענין ברכה, (עמק השל״ה בזה וביאר ימעט. ההנאות

 ארבע דהיינו ו), סי׳ תשובה (הלכות הרוקח שכתב כמו (...) העבירה, עשה פעמים כמה לידע צריך בתשובה, ורוצה מתחרט ואח״כ
 הקצוב זמן אחת פעס שס, הכתובים פירושם בצירוף הכתוב, תשובת המשקל, תשובת הגדר, תשובת הבאה, תשובת תשובה, ענייני

 הפעמים כחשבון שנה, אחר שנה פעמים, כמה בה הכתובה התשובה לעשות צריך פעמים, כמה בה שחטא מי אבל לו. ונשלח שם,
 הצל״ח כדרושי ואולם בשלימות. המשקל תשובת שיקיים עד עוונה, הרצתה ולא הנפש נזדככה לא דמשתמא בה, ושנהנה בה שחטא

 הבע״ת שצריך יישוריס יראה והרואה המשקל, תשובת מגדר מלאים מושר שפרי כל שהנה ונראה בזה״ל: להדגיש ראה כ) א, (דרוש
 כמשקל הכל ומלקיות, ישפיקו, לא ימים וארבעה שלושה של בהפשקות ימינו כל אשר משפר לאין תעניות ממוות, קשים ושיגופיס
 גס לוודאי ונלע״ד וחרטה. תשובה מועיל מיתה בשעת שאפילו דכא', עד אנוש ׳תשב מצינו והרי תקוותינו, אבדה ח״ו וא״כ העוונות,

 והוידוי החרטה תשובת מועיל הרחמים מידת מצד אבל גדולות, והפשקות שיגופיס צריך המשקל תשובת אבל תשובה, מועיל הדין מצד
ם(סי׳ בספר עוד ועיין הדברים. הן הלב כוונת אחר הרחמים מידת שמצד בעי׳, ליבא ׳רחמנא ולכן והבכי, קסז). חסידי

הנחל• יליקוט
ת שיוכל שו ע ת ל ב שו  מי ג): א, פורים (או״ח בליקו״ה כתב המשקל. ת

 אי אזי ח״ו, הרע וגורל חלק לעצמו ובחר הטוב מדרך שנוטה
 שהוא דהיינו (...) תשובה, ע״י אס כי הטוב לדרך וישוב שיתתקן לו אפשר
 המשקל תשובת בבחינת בו, שהלך ההוא בדרך ולהיבחן להצטרף מוכרח
 הדרכים אותן בכל ולהיות ולילך לשוב מוכרח שהוא דהיינו לעיל, כמובא
 צריך מהם, ויסור מהם ויטה תאוותו לשבר מקודם, בהם שהיה הרעים

 שורש הדרך, אס אל למקומו ישוב אשר עד ההם הדרכים כל דרך לילך
 הדרכים שני ומתפרדין מתפצלין והלאה ומשם טוב כולו ששם הדרכים שני

 למסלה לבך שתי תמרורים, לך שמי ציניס, לך ׳הציבי בחינת וזה כנ״ל.
 ליבו לשוס שצריך רז״ל, שפירשו כמו תשובה על קאי שזה הלכת׳, דרך

 תשובה לבחינת להשי״ת דרך ולחזור לשוב מקודם, בה שהלך ודרך למסילה
 ח״ו, בהם ויתעה ייכשל לבל וסימנים ציונים לו להציב צריך כן ועל כנ״ל,

 וצריך מאוד, ונבוכיס תועים דרכים הס כי בהם, תעה שכבר מאחר
 חס בהם יילכד לבל וציוניס סימנים לעצמו ולעשות מאוד עצמו לשמור
 ששב בעת שסובל הלב מרירות דהיינו תמרורים׳, לך ׳שמי וזהו עוד. ושלום
 הדרך אס אל הדרכים אותן בדרך לשוב מאוד, המרים הדרכים דרך והולך
 אותן כל יעבור אשר עד מאוד, וקשה גדול מרירות לסבול וצריך כנ״ל,

 בינה בחינת שהיא הנ״ל, הדרך אס אל לשלום לדרכו לשוב המרים הדרכים
 על תשובה, נקראת זה שם ועל כנ״ל. תשובה בחינת שהיא דאתי, עלמא

 כנ״ל. טוב כולו הוא שם כי לשורשם, הדברים כל וחוזריס שביס ששם שם
 הדרך גס ולהעלות ולהחזיר להשיב שצריך התשובה, בחינת שעיקר והכלל,

 הדרכים באותן ועובר והולך ששב ע״י נעשה וזה כנ״ל, שורשו אל השמאל
 לשם שנפלו הקדושים ניצוצות דהיינו משם, החיות מעלה עי״ז כי כנ״ל,

 ואזי כנ״ל, תשובה בחינת שהוא לשורשם, אותן ומשיב עוונותיו ע״י
 שם אזי הנ״ל, תשובה לבחינת לשורשם המקולקלים הדרכים כל כששבים

 חדשה. תורה ההם והדרכים העוונות מכל ונעשים חוזריס
ת ב ו ש  התשובה אמונה, איש שהוא מי (קב): צשיהר״ן איתא המשקל. ת

המשקל, תשובת להיות צריכה התשובה כי קלה. יותר היא שלו
 וייסורין, צער ממש לו יהיה כן מהעבירה לו שהיה התענוג שכפי דהיינו
 ח״ו העבירה בשעת בשלימות תענוגו היה לא כן על אמונה לו שיש ומאחר

 לו יהיה כי באחרונה תהיה מרה כי ידע כי ביגון, מעורב היה כי ר״ל,
כן על תאוותו, על להתגבר יכול היה שלא רק ר״ל, ומר קשה עונש

חכמה מיליואי
ת ב ו ש  הוא מצרים ירידת ענין שכל ויגש) (פ׳ ושמש צמאור כתב המשקל. ת

 גלות שעיקר הקדושים, מספרים ידוע ודל: המשקל, תשוצת צסוד
 בארץ ונבלעו שנפלו הקדושים הניצוציס להעלות בשביל היתה מצרים

 שטופי שהמה הטומאה אבות אבי במקום והיפוכו, דבר שהוא מצרים,
 שנה ק״ל מאשתו פירש הראשון שאדם ע״י והיה כידוע, מאוד זימה

 הניצוצות אותם להעלות היה מצרים גלות ועיקר מצרים, בארץ ונבלע
 דגים׳, בה שאין ׳כמצולה אותה ולעשות עילאה לקדושה שורשם למקום

 ואז עשו וכן הטומאה, במקום קדושה ניצוץ שוס בה להשאיר שלא היינו
 בארץ כמו ארצות בשאר כך כל להיות יכול היה לא הלז והתיקון נגאלו.

 יכול היה שם לכן זימה, שטופי והמה הארץ׳ ׳ערות קרויה הוא כי מצרים,
 מערוה. גדורים שהיה בזה הקדושים, ניצוציס על המשקל תשובת להיות

 אבותינו נגאלו דברים שלושה ׳בזכות יג) (צמדצ״ר חז״ל שאמרו וזהו
 גדורים שהיו והיינו לשונם׳, את שינו ׳שלא הוא מהם ואחד ממצרים׳,

 ברית אות תיקון והיינו המעור, לברית מכוון הלשון ברית כי מערוה,
 והוא קודש, ברית אות את לתקן מצרים, לגלות דוקא הוכרחו לכך קודש,

 התיקון להיות יוכל שם זימה השטופי מקום באותו המשקל, תשובת
 הוא נקל דבר היה ולא שנה. ק״ל באותן שנפלו הקדושות הניצוצות להעלות

 כל להעלות ישראל בני ביד באפשרי היה ולא שורשו, עד זה דבר לתקן זה
 יוסף במכירות סיבובים מסבב הקב״ה היה לכך הקדושים, הניצוציס כך

 והיפוכו, דבר שהוא למצרים ודוקא הברית, שומר צדיק סוד שהוא דוקא,
 אותו הקב״ה ניסה ושם זימה, שטופי הארץ׳, ׳ערות הטומאה, אבות אבי

 בלתי וזאת קודש, ברית אות את פגם ולא בנסיון ועמד פוטיפר, באשת
 ודוקא בנסיונס, יעמדו לא אולי כי האחים, משאר באיזה היה אפשרי

 זה בנסיון לעמוד יכול הוא הברית שומר צדיק סוד שהוא הצדיק יוסף
 תיקון שם לתקן שהתחיל למצרים, זה דבר המשיך והוא הברית, בשמירת

 שבעקבותיו לבנים, סימן אבות ומעשה הראשון, אדם מפגימת הברית
 ועשו עצמם, שגדרו הערוה בגדירת מצרים בארץ ישראל בני אח״כ דרכו

 עד הניצוציס כל והעלו הברית, שמירת בתיקון בשלימות הזה התיקון
 כוח היה לא זאת שהמשיך יוסף וזולת דגים׳, בה שאין ׳כמצולה שעשאו

 היו הצדיק יוסף המשכת ע״י רק זאת, ולתקן למשוך ישראל בני ביד
 להעלות יכולים והיו שורשו, עד זאת לתקן ישראל בני אח״כ יכולים

זה. דבר להמשיך שהתחיל ע״י יוסף ע״י הגאולה והיה ממצרים,
 שגס מאחר כ״כ, התשובה ייסורי לסבול צריך אין כי יותר, קלה תשובתו

 העבירה, בשעת כ״כ ייסורים להם היה לא כי יותר, כבידה תשובתם אמונה, להם שאין המחקרים אבל כנ״ל. בשלימות תענוגו היה לא העבירה בשעת
ת כנ״ל. המשקל תשובת להיות צריכה התשובה כי ב ו ש והוא זנות, הרהורי מחשבתו על שבאים אדם כשרואה (מ): נפש במשיכת מוצא המשקל. ת

 ממש. המשקל תשובת בחינת זהו כי ענינו, כפי אחד כל מקודם, שפגם הברית פגם על ותיקונו תשובתו עיקר זהו מהם, דעתו ומסיח תאוותו משבר
 אלו עליו שבאים עי״ז דייקא כי ותשובתו, תיקונו דייקא זה אדרבא כי מאוד, ומגוניס רעים הרהורים עליו שמתגברין כשרואה בדעתו ייפול אל כן על

וכו׳. הברית פגם ע״י שנפלו הקדושה ניצוצי מוציא הוא ובזה כנ״ל, ותשובתו תיקונו עיקר הוא דייקא עי״ז עליהם, מתגבר והוא ההרהורים

תפלה ואני
 ותזכני ותעזרני

 ויתקדש שיתגדל
 הגדול כבוךף וישתבח

 לדבודים ותזכני ין; על
 ויאירו בתוךה, המאירים

 לצאת התוךה ךבודי לי
 ושפלות מפחיתות

 הפחותה מךרגתי
 ואזכה מא־ד. ושפלה

 דבורי לי שיאירו
 פעם בכל התורה

 שאני המקומות לכל
 תשובה, לעשות צריף
 לעשות שאזכה באפן

 ממש המשקל תשובת
 ועוונותי חטאי כל על

 ועל המרבים, ופשעי
 שפגמתי הפגמים כל

 יתברף הגדול בכבודף
 עתה. עד ^עורי
 הכ׳ל לתקן ותזכני
 בכל ותעזרני בחיי,
 מדרגא לעלות פעם

 שאזכה עד לרתא,
 התורה לתכונות לבוא

 לידע ותזכני לעמקה,
 הלכה ולהשיג ולהבין
דרזין וחין חין וקבל̂ה

יא). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 תושבע״פ פה, מלכות '
לה. קוראים אנו

ר קו ה מ מ כ קפז נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח

ה ואני פל ת

א נ  הנכבד השם א
 הכבוד, מלף והנוךא,

 העולם כל בדאת אשד
 כבוךף בשביל כלו

 שכתוב כמו יתבדף,
 בשמי הנקרא ״כל

די בו לכ תיו ו א  בר
 עשיתיו״. אף יצרתיו

 ברחמיף תעזרני ובכן
 שיתנדל שאזכה הרבים,
 כבוךף ויתעלה וישתבח

 בעזרי ותהיה ןדי, על
 עצמי לבטל שאוכל

 בכבודי, ולמעט לגמרי
 לאין כבודי שיהיה
 על אשגיה ולא ואפס,
 דק כלל, עצמי כבוד

 המקום, כבוד להךבות
 ועשיתי עסקי כל ויהיו

 כלם וךצוני ומחשבתי
 הגדול כב^דד בשביל דק

תיתברף קו״ לי יא). (

 אפשר אי לו, שיאיר לדיבור אד ב
 שיראה היינו כבוד. ידי על אם כי לזכות,
 שיהיה בשלימות, הש״י כבוד שיהיה
 על היינו הש״י, כבוד נגד לאין כבודו

 בחינת עיקר כי וקטנות. ענוה ידי
 מי כד) (פהליס כמ״ש מכבוד, הוא הדיבור

פה. מלכות היינו הכבוד, מלך זה הוא

שר אי לו שיאיר לדיכור אך ת אפ ם כי לזכו ד י”ע א  וכפג כבו

 הוא המאיר הדינור עיקר ני ג): א, אילן כלאי גליקו״ה(יו״ד
 ומרנה עצמו נכנוד שממעט ע״י דהייגו הכנוד, שלימות ע״י

 של הכנוד נאור להשתמש אשור כי (...) ונו׳. המקום נכנוד
 ׳ודאשתמש נתיגת הקדושה, המורה
 לעצמו ליקת אשור כי תלף', נמגא

המורה, מכנוד ותשמיש הנאה שוש
 עטרה תעשה ׳ולא רז״ל שאמרו וכמו

ה לתפור קרדום ולא נה להתגדל  נ
 הארת כל להמזיר צריכין רק וכו״,

 ניאר וכן לנד. להשי״ת הכנוד

 לזכות אפשר אי יא): (פ"פ נעצוה״מ
 שונר נאשר אלא המאיר, לדינור
 הגיאות מידת את נאמת כראוי

 מאוד להיזהר צריך נמורה, העשק נעת ונפרט הרעה. והגדלות
 להרעים כדי או המפארות לשש ילמד שלא היינו ומקנטור, מגאוה

והתנשאות. רננות להשיג כדי או נמלמודו, מישהו
ץ ככודו שיהיה ד לא ד נג  פסילה נליקו״ה(או״ה 3וכפ הש״י. ככו

 וכנוד השי״ת כנוד שהוא דקדושה, כנוד יש כי ג): ד,
 נשניל ננראו העולמות שכל האמיתיים, וצדיקיו הקדושה מורתו

 הקנ״ה שנרא מה 'כל לה) (יומא רז״ל שאמרו כמו הננוד, זה
 ולכנודי נשמי הנקרא 'נל שנאמר לננודו, אלא נראו לא נעולמו,
..)עשיתיו״. אף יצרמיו נראמיו  הנריאה של המכלית עיקר כי (.

 אפשר שאי האמיתיים, וצדיקיו ותורמו השי״ת כנוד רק הוא
 מן ונורמיס לגמרי, עצמו נכנוד כשממעטין אם כי לזה לזכות

 'ננזה והוא ושפלותו, פמימומו ויודעין נאמת, לגמרי הכנוד
 אל להגיע יזנה דייקא אז יכנד', ה' יראי ואת נמאם נעיניו

ד להיכלל לעמיד, האמיתי המכלית נו  (ישעיה ננתינת נאמת, ה' ננ

ד מננדי ׳ני ג) (שמו״א נתינת יאשפך', ה׳ ׳כנוד נפ) וכו", אננ
לגמרי, נאמת כנודו שמנטל מה כפי אס כי לזה זוכה אדם שאין

 כנוד שהוא המקום כנוד להרנות ימיו כל ומתייגע ומשתדל
כלל. עצמו כנוד על מושש ואינו האמיתיים, והצדיקים המורה

ד מלך זה הוא מי ת היינו הכבו ה מלכו  ספר ינזוש לא וכוי פ
 שיהיה כשרואה ר״ל, הנפל(יא): כמי 5וכפ מפיר הזה התורה

 צנאות ה׳ הכנוד מלך זה הוא 'מי נמ״ש נשלימות, השי״ת כנוד
 המורה ודינורי קדוש, שלו הפה געשה אז הכנוד', מלך הוא

 פירוש וזה משונה. לעשות לו מאיריס הזה קדוש מפה יוצאים
 ואינו ימנרך מלכותו שימכנד תמיד שרואה היינו פה', 'מלכות,

 נעצמה המורה אז לעצמו, כנודו שמולק ע״י פגום לפה נאה כשהמורה כי שמנאר וזה קדוש. שלו פה אז כנוד, שוס לעצמו מולק
 דנרי וימגשמו ימושו שלא לישראל, המנהיג הוא שנעשה משה, מימת אתר ליהושע הקנ״ה שהזהיר נמה מרומז וזה מפיו. שם נמתשך
ד נל מתלוק רק לעצמך, הננוד שמתלוק מתמת פיך תפגום שלא מפיך, הזאת המורה וספר קדוש פיך יהי ואז לנד, לי לך שיש הננו
ו׳רננו ה׳קיצו 'י׳קימון וזה ד׳. אופ3 לקמן המונ״פ אורות הטל ננתינת לעומקא, המורה למנונות גדולות, למדריגות לנוא לך יאיר המורה

 אורות, להטל שיזכה היינו טלך', אורת טל 'כי ז', סימן ליקו״ת ינהגס' מרממס 'כי נהמורה כמנואר יהושע מינות ראשי ע׳פר' ש׳כגי
ושפלות. ענוה היינו נמייו', לעפר שכן שנעשה 'מי זה על מז״ל דרשו כן ועל וקטנות. נעגוה מלוי זה וכל לו, יאירו המורה שדנרי

כשהמלך אא״כ רצונו יודעים העם ואין עם', נלא מלך אין 'כי שם על דינור, נקרא המלכות פג): (פ״נ, נליקו״מ איפא פה. מלכות
פה'. 'מלכות, פירוש וזה דינור, ע״י אלא אינו מלכותו הנהגות שעיקר נמצא דינורו. למוך ורצונו ממשנתו מגלה

ל ילקופז ח נ ה

ד שיהיה כו ש״י כ ת. ה מו שלי א ומובא כ אי דו שיהיה הוא שבפ (יא): ישנסא ני אין כבו ד ל ג ד נ בו אדם כל צריך א): (ו, בלקרמ איסא הש״י. כ

ד לאין ככודו שיד!יה ד נג  שופ״ט כמדרש וכדמצינו י.”הש כבו
סושנור׳ הננל עורה כנודי ׳עורה (כג): פהליס הלי פ נז). (

 כנוד לפגי כנודי אין דנוראי, יקריה מן יקרי אעיר דוד, אמר
 מערה אני יפו׳. יקרי אעיר (שם): כ״ן המהר״י ופירש כלום. קוני

 כנוד מפגי כנודי ומכריס ומערק
 מלשון 'עורה׳ לשון ומפרש נוראי,
 כפומר כפכ וכן השקת׳. אל 'ומער

 שלא הוא הענוה עיקר (פ״כ): דכורה
 יתשונ אלא כלל ערך נעצמו ימצא
 'ונמנו העניו וכמאמר האין, שהוא

 הוא שיהיה עד עלינו; תלינו כי מה
ה נעיגיו  שנכל השפלה הנרי

 וכאשר מאוד. ומאוס ונזוי הננראיס
 הזאת, המידה להשיג תמיד ייגע

 המידה הנמר, שהרי אתריה, נגררות המידות שאר כל אזי
 ישים כך מאצילו, לפגי לאין עצמו שנראה נו, אשר הראשונה

 המציאות, מן מאוד טונ העדרו וימשונ ממש אין עצמו האדם
 הגנזה והוא עמהס הדין כאילו אומו המנזיס לגוכת יהיה ונזה

 הטונות. המידות קניין סינת תהיה וזו האשם, עליו אשר
 ■:וערים שאו ז-י): כפהליס(כד, כדכפיג הכבוד. פלד זה הוא מי

א עולם פתחי והנאאו ראשיכם  זה מי הכנוד: מלך דנו
 שעריס אאו מלחמה: גנור ה׳ וגנור עזוז ה׳ הכנוד מלך

א עולם פתחי ואאו ראישיכס  מלך זה הוא מי הכנוד: מלך דנ
 (שס) המלכי״ס ופירש אלה: הכנוד מלך הוא צנאות ה' הכנוד

 שכל הכנוד, על מלך הוא שה' ר״ל הפמד. מלן ויפוא הפשט: ע״ד
 ומלכותו מאיתו הכל ני עליה, מלך הוא ננריאה הנמצא הכנוד
 ופחדו. יראתו מצד ןנאא אשר הפפוד. מלן זה מי כנוד. נכל מושלת

 רומממו. יראת מצד מלפניו מעצמם שישאו הפפוד. מלן זה הוא מי
 ע״י רק שלו אינו שהננוד כמלך דומה אינו הפמד. מלך הוא

 כנודו כן אס שלו הס הצנאות שכל אחר אנל אומו, המכנדיס
הכנוד. מלך הוא עצמו והוא לו, עצמי

 ע״א): יז (הקדמה, כפיקו״ז אליהו כפפה כדאיפא פה. מלכות
 מדבש המתוק ופירש לה. קרינן תושבע״פ פה, ימלכות

 ח) (קהלת הכתוב שם על פה, נקראת המלכות פה. מלכות (שם):

 ודם בשר כמלך דיבור, בתינת היא המלכות כי שלמון', מלך ׳דבר
 על מעם, עוד פיו. דיבורי ע״י היא מלכותו מדינת בכל שהנהגתו

׳פה׳. נקראות והס תתתיה, אשר המדריגות כל על שולטת שהיא

שבת, כבוד מצות בתינת שזה בשלימות, השי״ת כבוד בתינת
 הראשונים שתכמינו מה בתינת וזה וכו״. וכבדתו מכבד ה׳ ׳ולקדוש כמ״ש

 שבת, כבוד נגד אצלם לאין היו וכבודס שבת, בכבוד מאוד זהירים היו ז״ל
 רב נורא, ומושיף וכו׳ יתיב הוה אבהו ׳ר׳ קיט) (שבת רז״ל שהאריכו כמו
 וכו׳, שיבוטא מלת רבא רישא, משריך שפרא רב וכו׳, גינדא לביש ענן
 וקטנות ענוה בתינת הוא שבת כי עי״ש, וכו״ ציבא מצלתי יושף ורב רבה

בפנים. כמבואר יתברך כבודו עיקר וזה אתר, במקום כמבואר

 אמר שרודף מי כי המקום. בכבוד ולהרבות עצמו בכבוד למעט
 כה) (משלי בו שנאמר מלכים, של לכבוד אלא אלקים לכבוד זוכה אינו הכבוד,

 ואיזהו זה הוא מי ושואלים אתריו מוקרים והכל דבר׳, תקר מלכים ׳כבד
 אבל הזה. לכבוד ראוי שאינו שאומרים עליו, ותולקים הזה, כבוד לו שתולקים

 הוא אזי המקום, בכבוד ומרבה עצמו בכבוד שממעט הכבוד, מן שבורת מי
 אם ראוי הוא אם כבודו על תוקרים אדם בני אין ואז אלקים, לכבוד זוכה
הזה. הכבוד על לתקור אשור כי דבר׳, השתר אלקים ׳כבד נאמר ועליו לאו,

ערכים
וכינויים

כבוד
 כמ״ש אור, נקרא כבוד

ארז ה מכבידו׳ האירה ׳ו
ב). יד, (ליקו״ם

 כן גאוותו, השתברות כפי*
 (ליקו״ם הכבוד העלאת הוא

ה). יד,

 שוטה הוא כבוד שרוצה נזי*
קצד). (ליקו״ם

 כבוד רחומאי, רבי אמר
 שהכבוד אלא אחד, הן ולב

 ע״ש ולב מעלה, פעולת ע״ש
 הבהיר (ספר מטה פעולת

קלד).

 כאשר נקרא הכבוד
 כבוד בו נוהגים אחרים

ו). ו, חיים (דרךאותו ומכבדין

 (קה״י, כבוד נקרא מטייט

כבוד).

 שכן תשובה, בחי׳ כבוד
 שים ׳בני לעכן אומר יהושע

כבוד׳(שם).

 נתיבות ל״ב גימט׳ כבוד
 עד יורדין והן חכמה,

 סוד מתכונת ובהן המלכות,
 כבוד כסא׳. בחסד ׳והוכן

 כ׳סא ב׳חסד ו׳הוכן ר״ת
(שם).ד׳וד

וקטנות ענוה
 ענוה, של הטובה מידה
 כמדבר עצמו משים שאדם
עליו דשין שהכל לדוש,
ה). ו, (ליקו״ם

ת כבוד עיקר ל דו  וג
 ענוה ע״י הוא המלכות

 המלכות דרך כן כי דייקא.
 שיקדים שצריך פעם, בכל

 וגדולתו, לכבודו ענוה
 בשעה יום שבכל כמו

 עדיין שאזי ממיטתו שקם
ת, הוא  שמלובש בקטנו

 וגם פשוטים במלבושים
 וזכות בצחות אינו פניו

 ואח״ב הרחיצה, קודם עדיין
 בבגדי ומתלבש עצמו מייפה
טז). (ליקו״םכבוד

 חכמה בלא שענוה ידוע זה
 זה אין בוודאי כי כלום, אינה

 עצמו להראות הענוה מעלת
 שטות בדרך ראש בכפיפת

 ענוה זה כי עניו, הוא כאילו
קצז). (ליקו״םפסולה

 אמיתית, לענוה לזכות א”א
 שהוא הדור צדיק ע״י אם כי

 גב״ח (ליקו״ה משה בחי׳

ו). ד, מהיתומים

 הכעם, מן תינצל כאשר
 מידת ליבך על תעלה

 טובה מידה שהיא הענוה,
 שנאמר טובות, המידות מכל

תה״ יראת ענוה ׳עקב אגר ) 

הרמב״ן).

 מידה היא הענוה מידת
 והוא הבריות, בחברת גופנית
 וסבלן, ביישן האדם שיהיה
 בטובתן, ומדבר הבריות מכבד
 ושותק עלבונו שומע ויהיה
א). א, ויקרא בחיי (רבינו

 הבניין יסוד היא הענוה
 ישראל בית כל עליו אשר
א). כה, שמות יקר (כלי נכון

 למעלה, ומתגאת מתעלת ואינה המידות, כל על מידה היא שהרי בכתר, תלויה שהיא מפני הענוה, מידת היא הכל הכוללת הראשונה ההנהגה. עיקר שהם פעולות, גופי בו שיהיו צריך הכתר, מידת בםוד לקונו דומה האדם להיות הענין
רתדיר למטה ומסתכלת יורדת אמנם ס ח  כשיבין בראשית). פ' עה״ת (בעש״ט תכלית עד והשפלות הענוה מידת בתחילה בנפשו כשיקנה אם כי האמת לנקודת לבוא זוכה אדם שאין לידע, אחד כל צריך יר). אברהם בריכת לאברהם, (

קרושים). פ' עיניים (מאור ענוה בחי׳ הוא אז בו, ששופע הבורא חיות מחמת רק כלום אינו מעצמו דבר כל וכי מ״ה, בחי׳ וישיג האדם



ערכים
וכינויים

פגומים דיבורים
 שהוא הדיבור וכשפוגנזין

 נעשה הפגם, ע״י אז אדנ״י,
 (ליקו״מסערה רוח פיו, מרוח

ב). לח,

שה עיקר  היא הקדו
 זוכין וזה הברית, קדושת

 והדיבור, הלשון קדושת ע״י
 בדיבורים אותו שמקדשין

 מכל עצמן ושומרין קדושים
 שזוכין עד הדיבור, פגם מיני

 בבחי׳ ולשונו דיבורו שיהיה
ש, לשון שלימות  הקוד

 הברית לקדושת זוכין ועי״ז
א). קדושה (ליקו״ע

 שאינו מי הדיבור, פגם
 מקח (ליקו״ה בדיבורו עומד

ה). א, וממכר

 לשון, סוד הוא גם היסוד
 אלא תורה ניתנה שלא

 הדיבור ועוון למהולים,
 מאה מפאנו, (רמ״ע בו פוגם

צה). קשיטה

 עליהם הראשונים מעלת
תם היתה השלום  תפיל
 שהיו מפני מיד, נשמעת
 כ״ב לפגום שלא נזהרים
 מוצאות ה׳ שהם אותיות

 בשיחה בפיהם, הקבועות
 הדברים ושאר בטילה

 היתה לכך הלשון, הפוגמים
 הרקיעים בוקעת תפילתם

 מעלה למעלה עד ועולה
 (ראשית הרחמים לעורר

י). הקדושה שער חכמה,

 כמו בדיבורו, כשפגם
 נעשו מזה וכיוצא, לשוה״ר
 המדברים שונאיו אנשים

נח). פ׳ עה״ת (בעש״טעליו

 הדיבור שע״י העבירות
 המדברת הנפש פוגמים

צג.). חכם (תורת

השייי כבוד
 כבוד היא התורה שורש

 ׳לכבודי כמ״ש השי״ת,
 שאמרו וכמו וכו״, בראתיו

תורה׳ אלא כבוד ׳אין חז״ל
ה). לז, (ליקו״מ

 לילך רק הוא היהדות עיקר
 בלי ובפשיטות בתמימות

 בכל ולהסתכל חכמות, שום
 שם שיהיה שעושה, דבר

 כלל להשגיח ולבלי השי״ת,
 יש אם רק עצמו, כבוד על
 ואם יעשה, השי״ת כבוד בזה
 לא בוודאי ואזי לאו, לאו

יב). ח״ב (ליקו״מלעולם יכשל

חכמה מקורן מוהר יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קפח

ה ר ו ת ה ש ה כ א ה פגומים דיבורים לתוך ב נו שפילק מצינו והנה פגום. לפ  ולגחי׳ פגומים/ ׳דינוריס לנחי׳ שונופ, נחינופ לג׳ הענין כאן תי

וז״ל: אשורופ/ כ׳מאכלופ היינו פגום; ו׳פה וכדו; שקר לשוה״ר היינו פגומים; ד׳דיכורים 5שכפ ע״א) מא (שמיני, כזהר ומצינו פגום', ׳פה
םוגו״ מרע שור וגו', מרע לשוגך גצור וגו׳ סייס הספן האיש ׳מי ואמר, פמס אנא ייירני  ולשונו פיו ׳שומר כא) (משליוכמיג לד), (פהלי
פומיה ינטר מכולא, פומיה ינטר להו, ולרממא נהו לאמדנקא יומין דנעי ומאן נהו, מולקא ליה למהוי דלעילא סייס דנעי מאן (...)וגו״.

לנפשא דמשאנ וממשמייא ממיכלא

פגומים, דיבורים לתוך באה כשהתורה כי
 התורה דיכורי שאין די לא פגום, לפה

 עצמה התורה גם אם כי לו, מאירים
א) (יהושע כמ״ש מפיו, שם ונתחשך נתגשם

 כחינת מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא
 יתגשמו שלא היינו י)^ (שמות חשך וימש

 משגיחין שאין ידי על כי מפיך. ויתחשכו
 ידי על היינו כשלימות, הש״י ככור שיהיה

בגאות. דברו פימו סגרו י!) (פהליםבבחינת פה, לפתוח יכולין אין עי״ז גדלות,

א ה ספר ימוש ל ר תו ה ה ך הז  מפי
שמו שלא וכוי שכו יתג  ויתח

 'לא וזהו (קי): בליקו״מ ואיתא מפיך.
 מלשון ׳ימוש׳ התורה/ שפר ימוש

ימש כמ״ש ממשות,  כלומר חשך/ ̂׳
 וגשמיות ממשות תהיה שלא היזהר
 כלומר ׳מפיך׳, התורה, בדברי
 לה יהיה מאיתך, שיוצא פיך, מחמת

וגשמיות. ממשות

 ומאינון חיין מאינון איניש וירחק
 בישין, ממלין לשניה וינמר יומין,

 מנייהו ויתרחק בהו, ישתאב דלא
 חזי, תא בהו. חולקא ליה יהא ולא

 אקרי, הכי עילאה אתר ולישן פומא
 פומיה איניש יפגום לא כך ובגין

 נפשיה לאשתאבא שכן וכל ולישניה,
 בעלמא הוא דאשתאב בגין וגרמיה,

אוקימנא. והא אחרא,
א ה ספר ימוש ל מפיך. הזה התור

מובאת זה בפסוק הפשט, ע״ד

ס״ת ימוש שלא נון בן ליהושע ה׳ אזהרת

 משה מות אחרי וןהי א-ח): (א, ביהושע וזלשה׳׳כ וישות. ממשות לשון ימוש׳ ׳לא דורש ורבינו וקיומה, התורה בעסק הרף ללא שיתמיד היינו ממנו,
 אל עבדי משה צוך אשר התורה ככל לעשות לשמר רנאל ואמץ חזק רק (...) לאמר: משה משרת נון בן ןהושע אל ה׳ ויאמר ה׳ עבד

לעשות תשמר למען ולןלה יומס בו והגית מפיך ה;זה התורה שפר ימוש לא תלך: אשר בכל תשכיל למען ושמאול ימין ממנו תשור
התורה׳. ככל ולעשות ׳לשמר אומר שהוא כמו בתורה, מאד. ואמץ סזק רק ופירש״י(שם): תשכיל: ואז דרכך את תצליח אז כי בו הכתוב ככל

 ׳והגיון אמר דאת כמה בלב, שבתורה, ׳הגיון׳ כל בו, והתבוננה בו. והגיס לפניו. היה תורה משנה שפר הזה. המורה ספר תצליח. סשכיל.
יהושע ומה וחומר, קל הס הדברים והלא בתנדא״ז(פי״ג): כדתנן אדס, כל את גס להזהיר נסוב זה שפסוק ומצינו אימה׳. יהגה ׳לבך לפניך׳, לבי
וכמה. כמה אחת על אדם בני שאר וגו״, התורה שפר ימוש ׳לא בו כתיב הכי אפילו זקנותו, ועד מקטנותו בתורה עושק שהיה נון בן

שנאמר נברא, לעמל אדם כל אלעזר, רבי אמר בזה״ל: פיהו׳ עליו אכף כי לו עמלה עמל ׳נפש כו) (מז, במשלי הפס׳ על דרשו ע״ב) (צע ובסנהדרין
פה לעמל אומר הווי פיהו׳, עליו אכף ׳כי אומר כשהוא נברא, מלאכה לעמל אס נברא פה לעמל אס יודע איני יולד׳. לעמל אדם ׳כי

 תורה לעמל אומר הווי מפיך/ הזה התורה שפר ימוש ׳לא אומר כשהוא שיחה, לעמל אס תורה לעמל אס יודע איני ועדיין נברא.

 שעושק כלומר זמר, אחרינא לישנא החמור. שעל כאוכף תמיד בפיו דברים משים שהוא מפני פיהו. עליו אכף כי ופירש״י(שם): נברא.
 מאת ומבקשת עליו, שמחזרת לו. עומלס פורה בפיו. שדורה לו נעשה התורה על החוזר כך זמר, נעשה תדיר תדיר ובזמירות בשירים

 ד״ה א׳ אות לעיל מובא המאמר קשרי וע״פ תורה. דברי על פיהו שכפף שאכף, מפני למה, וכ״כ ושדריה, תורה מעמי לו למשור קונה
 בשיר הן ומצב, עת בכל התורה ודיבורי לאמירות ולמעשה, לעובדא עצות עליה ומפירש״י זו מגמ׳ להוציא ייתכן וכו״, דיבורים בתורה מדבר שהוא ׳ע״י

 ק״ש. אמירת עס ימוש׳ ד׳לא ענין המקשרת במנתות, הגמ׳ דברי מפיך׳, הזה התורה ספר ימוש ׳לא ד״ה במילוא״ת מטה ועי״ע בשינון. הן וזמר,

ש מ י שך ו את משה ניט חשך: וימש מצרים ארץ על חשך ויהי השמים על ידך נטה משה אל ה׳ ויאמר כא-כג): בשמות(י, כתיב ח
ימים שלשת מתחחיו איש קמו ולא אחיו את איש ראו לא ימים: שלשת מצדם ארץ בכל אפלה חשך וןהי השמים על ידו

 היה, כדינר עבה אמרו, רבותינו חושך. אותו היה כמה חושך/ ׳וימש א): (יד, בשמו״ר ואימא במושבתס: אור היה ישראל בני ולכל
ו ממש־ בו שהיה חושך/ ׳וימש שנאמר ל ג ת. דברו פימו ס  כאישון שמרני מאויביו: להינצל דוד בתפילת ח-י) במהליס(יז, כדכמיב בגאו

שס): ופי׳ בגאות: דברו פימו כןגרו חלבמו עלי: !קיפו בנפש אעי שדוני זו רשעים מפני תקתימי: כנפיך בצל עזן בת  פלבמו. המצו״ד(
 נסתם שפיהם בגאוס. דברו סימו פגרו פלבמו (שם): המלבי״ס ופירש בגאות. ידברו לזה כל, מרוב השומן מגודל פיהם שגרו שחלבס על

הדברים. אלה בגאות מדברים הס והחלבים ששביבו, החלבים מן רק הפה מן יוצא אינו הדיבור כאילו ונראה החלב, מרוב מלדבר ונשגר

‘הנחל ייליקוט
א ש ל מו ה ספר י ר תו ה ה ך הז ש1 בחיי מפי מ  מבועי צקוק ומובא חשך. י

 וגו״ ימוש ׳לא הפסוק של הפשוט הפירוש תש״מ): כסליו - הנחל(מרחשון
 בהקדמת המובאים העיון כללי מח״י י״א כלל (ע״פ רבינו של פירושו עס מסתבר
 וידבר מפיו, ימושו לא המורה שדברי הוא הפשוט הפירוש כי ביאה״ל).

 לו יאירו והס בפיו המורה דיבורי לדבר רבינו של עצתו שהיא תמיד, בהס
 ימושו׳ ׳לא לקייס צריך מאיריס, יהיו אלו שדיבורים כדי אבל לתשובה,

משך׳. ׳וימש מלשון גאוה, ע״י מפיו יתמשכו שלא רבינו, של כפירושו

ם תרג מ ה

 פתח אבא רבי
 ׳מי בפסוק נאמר ואמר,
 אוהב חיים החפץ האיש
 נצור טוב, לראות ימים

 ושפתיך מרע לשונך
 מרע סור מרמה, מדבר
 כתוב ועוד טוב', ועשה
 שומר ולשונו פיו 'שומר
 מי (...) נפשו׳. מצרות
 של החיים את שרוצה
 לו שיהיה באופן מעלה

 שרוצה ומי בהס, חלק
ם את מי  העליונים הי

דבק שהוא באופן  יי
אהב בהס ם, וי ת  או

 שהוא היא עצתו אזי
 דבר מכל פיו את ישמור
 היינו שמירה, הצריך

 מלאכול פיו את שישמור
ה ולשתות  דבר איז

 אסורים ומשתה מאכל
ם אי  הנפש את המטמ
ם  האדם את ומרחיקי

 ומאותם החיים מאותם
 את ישמור וכן הימים,

 רעים מדיבורים לשונו
ם, רי סו א  שלא כדי ו

 זה שאזי בהם, יפןמא
 יתרחק שהוא לו יגרום

 והימים החיים מאותם
ה ולא הי  בהם לו י

 שישנו וראה, בא חלק.
 בעולמות מקום איזה

 פה הנקרא העליונים
 מאד כן ועל ולשון,

 להיזהר לאדם ראוי
 פיו את ח״ו יפגום שלא

 שראוי שכן וכל ולשונו,
 שלא להיזהר לאדם לו

 עצמותו את ח״ו יטמא
 אסורות), (במאכלות ונפשו

 גורס זה שדבר מפני
 גס ח״ו יפןמא שהוא לו

 של האחר העולם באותו
 ביארנו כבר והרי מעלה,
אחר. במקום זה ענין

 כבוד דקדושה, כבוד עיקר
 הצדיקים, קברי על הוא ה׳,

ספך, ה׳ ׳כבוד בבחי׳ א  י
 הכבוד מפגם ניצול ועי״ז

יא). ג, בחבירו חובל (ליקו״ה

 ולראות כ״כ רחמיו שכובש במה וגדולתו הקב״ה כבוד זה עתה ב). השם אהבת עולם, (נתיבותהקב״ה כבוד בשביל רק נבראו, לא הנבראים כל משפטים). פ׳ (רקנאטיה״ ׳כבוד הנקראת היא השכינה, יא). חגיגה (מאיריהשם כבוד הוא השכל
אלקים). (קה״י,אלקיך׳ עם לכת ׳והצנע םוד וזה העליון, אור הצנע למען הוא הלבוש וענין לבוש, לשון כבוד אמור). פ׳ חיים מים (בארזה על וישבחוהו יברכוהו והם וברכה, טוב כל לבניו להנחיל הוא הקב״ה כבוד שתמיד מה בניו, בצער

חכמה מיליואי
א ש ל מו ה ספר י ר תו ה ה  שנה לא אפילו ע״ב): במנחות(צט ומצינו מפיך. הז

 ימוש ׳לא מצות קייס ערבית, אמד ופרק שמרית אמד פרק אלא אדס
אדס קרא לא אפילו רשב״י, משוס יומנן רבי אמר מפיך׳. הזה המורה שפר
בפני לאומרו אשור זה ודבר ימוש׳, ׳לא קייס וערבית, שמרית קרי״ש אלא
בריש המובא וע״פ הארץ. עמי בפני לאומרו מצוה אמר, ורבא הארץ. עמי

שהוא אף וגו״ ישראל ׳שמע אמירת שבעצם היינו וכו״, צריך מישראל אחד ׳וכל ד״ה המאמר
ותתאה. עילאה ייחודא לבחי׳ עכ״פ וזוכה ימוש׳ ׳לא מצוות ומקיים זוכה בזה שהוא, כמו

ה ואני תפל

 ותעזר עלינו, ותרחם
הרבים, ברחמיף לנו

 נהיה שלא ותשמרני
 חם בגאות נכשלים
 להתיש ונזכה ושלום,

האיברים בכל שפלותנו
 מיני ומכל וךכילות הרע מלשון פינו את ותשמר הרבים, ברחמיף ותושיענו לאמתו. באמת שלמה לענוה שנזכה עד ושקרים. שטוחים בלי באמת הענוה ךךכי להפיק שנוכל באפן והשכל, בינה דעה חכמה מאתף עלינו ותשפיע תמיד.

 נהיה שלא העולם, בני של הדע והלשון הדבוד פגם לנו תיק שלא בעזרנו ותהיה מךמה, מדבר ושפתי מרע לשוני נצור אלתי כלל. פגום דבור שום ולא שבעולם, ישראל בר שום על רע דבור שום פינו מתוף יצא שלא פגומים, דבורים
תוגךלות מגאות ותשמרנו גדולה. בקרשה תמיד פינו את לקרש כלנו ונזכה הדבור, מפגם נשמרים שנהיה ישראל ולכל לנו תעזר ומעתה ושלום. חם פיהם חטאת ידי על בגאונם נלכדים ״ קו לי  אלהינו יי מלפניף ךצון יהי ובכץ נח). (
 רךר שום יודעים אנו אין פגומים, ברבורים תילותנו מרב כי שחקים, שוכן לפניף נספר ומה מרום יושב לפניף נאמר מה שבשמים, אבינו (...) לעולם פי דבור את אפגם ולא ךעים מרבוןים ותצילני ותשמרני שתעזרני אבותינו, ואלהי

תכךצונר שלא ךבר אומר ולא טוב. שאינו דבור בשום אכשל שלא ברחמיר עצמי לשמר שאזכה באפן ישרה, דרד ותורני ותרריכני ברחמיר שתעזרני אבותי, ואלהי אלתי יי לפניף באתי כן על מעתה. מהם עצמנו להךחיק איף קו״ לי לח). (



ם תרג מ ה

 באו שימוניא בני
 לו, ואמרו רבי, לפני

 לנו שתתן אנו מבקשים
 ודיין, דרשן, אמד אדם
 תינוקות), (מלמד ומזן

 בשפר, ללמוד שילמדנו
 כל את לנו ושיעשה

 ונתן הרומניים. צרכינו
 שישי. בר לוי את להם
 בר ללוי לו עשו ואזי

ה, בימה שישי  גדול
 באו עליה, והושיבוהו

תו, ושאלו ה או מ  ע
היא במה יד קטועת
ביד), זהו (וחליצה תולצת

 ושאלוהו השיבם. ולא
 היבמה דין מה עוד,

 בעת דם שרקקה
 לרוק (שצריכה התליצה

׳דם׳), ולא ׳רוק׳ בחליצתה
 הם ואזי השיבם. ולא

 הוא אין שמא אמרו,
 כן אס הלכה, בעל
 באו באגדה. אותו נשאל

 פירוש מהו ושאלוהו,
 דניאל בתזיון הכתוב
 ׳אבל המלאך לו שאמר
 הרשום את לך אגיד

ת' בכתב מ  (שאינו א
 כתב זהו אס משתנה),

 ׳רשום׳, הוא למה ׳אמת׳
 ׳אמת׳. למה ׳רשום׳ ואס
 באו אזי השיבם. ולא

 לו, ואמרו רבי, לפני
 כזה אדם על וכי

 כל וביקשנו הפצרנו
 להם, אמר ממך. כך

 גדול שאדם תייכס,
 הבאתי כמוני בתורה

 להביאו רבי ושלת לכס.
פניו,  מה ושאלו, ל

ה דין מ ב  שרקקה הי
 יש אס לו, השיב דם.
 רוק, של צתצותית בזה

 יבמה שאלו, עוד כשר.
 היא במה יד קטועת
 בשיניה. השיבו, תולצת.

 פירוש מהו שאלו, עוד
 לך אגיד ׳אבל הכתוב

 אמת', בכתב הרשום את
 ׳רשום', למה ׳אמת׳ אס

 ׳אמת׳. למה ׳רשום׳ ואס
 נתתם שלא עד והשיבו,

 הכתב אזי דין גזר
 ומשנתתס ׳רשום', רק

 ׳אמת׳. כתב אזי גז״ד
מדוע רבי, שאלו  לא ו

 השיבו, להם. השבת
 גדולה בימה לי עשו

 וטפת עליה, והושיבוני
 ששכתתי עד עלי רותי
 קרא ואזי להשיב. מה

 הפסוק את רבי עליו
 ואס בהתנשא נבלת ׳אס

 גרס מה לפה', יד זמות
 ולהתבזות להתנבל לך
 להשיב ידעת שלא עד

 משוס זהו תורה, בדברי
בהס. עצמך שהתנשאת

תפליה ואני

א  רחמים מלא יי אנ
 באמת, הרחמן רבים,

 וחסדיף רחמיף ךרו1יע
 אישים וחדל נבזה על

 להתיש שאזכה כמוני,
 ואל באמת. שפלותי

 לךחות עוונותי עךמו
 לבלבל ושלום, חם אותי
 ומחשבתי דעתי את

 שטות של במחשבות
 של המחשבות שהם

 רחם וגבהות. פניות
 והצילני למענף עלי

צד משום הרבים ברחמיף

ר קו ה מ מ כ קפט נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח
ה ש ע מ ר דלוי כ  נש נר חד לן ממן נעא ליה, אמרין רני, לגני אמון חימוניא י=נני ע״א): (סט ינמוס כירושלמי כדאיסא וכוי. סיפא ג

 אמון עליה, והשינוהו גדולה, נימה לו עשו סיסי. נר לוי לון ויהנ צורנינן. כל לן וענד ממניין, ספר וחזן, דיין, דריש,
 ליה שאלון ליה נישאול אולפן, מרי הוא דלית דילמה אמרין, אגינון. ולא דס, רקה אגינון. ולא חולצת, היא נמה הגידממ ליה, ושאלון

 ׳אמת׳. למה ׳רשום׳ ואס ׳רשום; למה ׳אמת׳ אס אמת׳, נכמנ הרשום אמ לך אגיד ׳אנל דכמינ הדין מהו ליה, ושאלון אמון דאגדה.
אמרון דרני, לגני אמון אגינון. ולא

לבימה, שהעלוהו סיפא, בר דלוי במעשה
). פ׳ ינמות (ירושלמיאניבק ולא עליו, חחו וטפת ינ

אלילים, עבודת בחינת הוא הגאות, ידי על בי

ת עיייכי או א הג ת הו נ חי  ב
ת  בליקו״ה וכתב אלילים. עבוד

 ואמונה ענוה יח): ג, נדרים (יו״ד
 רז״ל שאמרו כמו בזה, זה תלויים

 הוא שגאות נמצא זרה/ עבודה עובד כאילו המתגאה ׳כל ד) (שומה
אמונה. בתינת היא ענוה ולהיפך, זרה, ועבודה כפירות בתינת

 אמר דפייסנתך. פייסונא הדין ליה,
 יהבית דכוותי נש בר תייכון, לון,

 ליה, ושאל אייתיתיה, שלת לכון.
 ליה, אמר מהו. דם רקה ליה, אמר

 אמר תולצת. היא במה הגידמת כשר. רוק, של צתצותית בו יש אס
 את לך אגיד ׳אבל דכתיב הדין מהו ליה, אמר בשיניה. ליה,

 למה ׳רשום׳ ואס ׳רשום׳, למה ׳אמת׳ אס אמת׳, בכתב הרשום
 בימה לי עשו ליה, אמר אגיבתינון. לא ולמה ליה, אמר ׳אמת׳. דין גזר משנתתתס ׳רשום׳, דין גזר נתתתס שלא עד ליה, אמר ׳אמת׳.
על תורה, בדברי להתנבל לך גרס מי לפה׳, יד זמות ואס בהתנשא נבלת ׳אס עליו וקרא עלי. רותי ומפת עליה, אותי והושיבו גדולה

בעלמא. שימנא משמע ו׳רשוס׳ לכל, ומובן מפורש כתב משמע ד׳אמת׳ רשום. למה אמת העדה(שם): הקרבן ופירש עצמך. בהן שנישאתה
 מתנשא שהיית לפי ׳בהתנשא׳, למה, תורה, בדברי להשיב ידעת שלא גבלש. אס תפילה. ע״י להתבטל שאפשר רשום. דין גזר גמשמם שלא עד

להשיב. בידך יהיה שלא לפה׳, ׳יד שתשים סוף תורה, בדברי להתגאות שתשבת זמות׳, ׳ואס עצמך,
״י ת ןן או ת בחיי הוא הג ד  הרות גסות בו שיש אדס כל יותי, בן שמעון רבי משוס יותנן רבי אמר ע״ב): בשומה(ד כדאיתא אלילים. עבו

אמר, דידיה יותנן ורבי ביתך׳. אל תועבה תביא ׳ולא התם וכתיב לב׳, גבה כל ה׳ ׳תועבת הכא כתיב כוכבים, עבודת עובד כאילו
 הכא כתיב העריות, כל על בא כאילו אמר, תנינא בר תמא רבי וגו״. אלקיך ה׳ את ושכתת לבבך ׳ורם שנאמר בעיקר, כפר כאילו

 אשר האדס מן לכס ׳חדלו שנאמר במה, בנה כאילו אמר, עולא וגו״. האל התועבת כל את ׳כי התם וכתיב לב׳, גבה כל ה׳ ׳תועבת
ה. ופירש״י(שם): ׳במה׳. אלא ׳במה׳ תיקרי אל הוא׳, נחשב במה כי באפו נשמה  כבעל עצמו שמחזיק באפו. נשמה אשר כוכבים. עבודת ̂ן
 שיש מבואר הוא כד. זרה עבודה עובד כאילו הרוס גשוס בו שיש אדה כל (שם): המהרש״א וביאר בעיניו. נפשו שחשובה גאוה, דהיינו נפש,
 רוח ובהיפך, נז), (ישעיה גו״ רוח ושפל דכא את ה׳ אני ׳כי מהרה ברוח ונאמר לעיל, כדאמר טומאה ורוח מהרה רוח רוחות, ב׳ לאדם

גס כד. כופר כאילו אמר יופנן ורבי הרוח. הגש והוא גו״, שקר רוח ׳והייתי כב) (מל״א שנאמר כמו זרה, עבודה של כוח שהוא הטומאה
עריות, על בא כאילו כן גס אמר זה דרך ועל המהרה, מקור שהוא ה׳ שכחת לידי מביאו טמא שהוא הגשה רוח כי זה, דרך על הוא

 במקרא מורה הוא ׳במה׳ מילת כד. במה בנה כאילו לעיל. כדאמר עריות של טומאה רוח לידי מביאו הטומאה רוח שהוא הגשה רוחו כי
 עצמו הגביה ואס גו״, במות ״ומנחליאל (נה) בנדרים שאמרו כמו לבמה, ודמוהו חשבוהו גבוה ורוח גאוה ולענין גבוה, מקום על

 לבמה והיינו בגובהו, לבמה ונדמה נחשב הגאוה שהרוח הוא׳, נחשב במה ׳כי הכא שאמר וזה הגיא״. ׳ומבמות שנאמר משפילו, הקב״ה
ובמיאוסה. הגאוה מידת בחומרת העוסקת הסוגיא כל שם עוד ועיין הגשה. הטומאה רוח שהוא זרה עבודה של

ה מיליואי מ כ ח

ה ש ע מ פא בר דלוי ל  דיין כל הדינין): (פרק חכמה בראשית וכתב וכוי. סי
 להיות צריך השמיים מן שררה לו שנתנו ישראל את ומנהיג

 ש׳כל עליהם, יתייהר ואל בענוה עמהם ויתנהג הבריות, עם נוחה דעתו
 מסתלקת ונבואתו חכמתו הוא נביא או הוא חכם תלמיד אפילו המתייהר,

 שס (פירוש, סימוניא על עובר שהיה ברבי ׳מעשה בב״ר כדגרסינן ממנו׳,
 שיהא אחד אדם לנו תן לו, אמרו לקראתו, שימוניא אנשי יצאו מקום),
 בימה לו עשו שישי, בר לוי להם נתן דיננו. את ודן אותנו ומשנה מקרא
 וכן (...) מפיו. תורה דברי נתעלמו ממנה, למעלה אותו והושיבו גדולה
 נשיא ומינוהו ישראל לארץ נל5מ כשעלה הבבלי בהלל סו) (פסחים מצינו

 שנתעלמה לו גרם מי (...) הלכה. ממנו נתעלמה שנתייהר ומפני עליהם,
 אם המתייהר, ׳כל (שס) ז״ל אמרו מכאן שנתייהר. לפי ממנו, זו הלכה

 נביא ׳ואם הבבלי, מהלל מניין, ממנו׳, מסתלקת חכמתו הוא חכם תלמיד
 בה שכתוב מצינו שכן מדבורה, מניין, ממנו׳, מסתלקת נבואתו הוא

 וגו״, דבורה שקמתי ׳עד ואמרה דעתה שזחה וכיוון נביאה׳, אשה ׳ודבורה
 וגו״, דבורה עורי ׳עורי ה) (שופטים שנאמר ממנה, נבואה נסתלקה מיד

שותקת. והיא נבואתיך, נפשקה ליך מה
״י ת ע או א הג ת בחיי הו ד בו ם. ע  ט): בחודש, (פ׳ במכילחא ואמרו אלילי

 סופו עניו שהוא מי שכל הכתוב מגיד מאד׳, ענו משה ׳והאיש
 ונשא רם ה׳ אמר ׳כה נז) (ישעיה שנאמר בארץ, האדם עם שכינה להשרות

 סו) (שס ואומר עלי׳, ה׳ ׳רוח סא) (שס ואומר וגו״, שמו וקדוש עד שכן
 נשברה׳. רוח אלקים ׳זבחי נא) (חהליס ואומר עשתה׳, ידי אלה כל ׳ואת
 שנאמר השכינה, את ולסלק הארץ את ליטמא גורם לב גבה שהוא וכל
 קרויים לבב גבהי וכל אוכל׳, לא אתו לב ורחב עיניים ׳גבה קא) (שס

 קרויה זרה ועבודה לב׳, גבה כל ה׳ ׳תועבת טז) (משלי שנאמר תועבה,
ביתך׳. אל תועבה תביא ׳ולא ז) (דברים שנאמר תועבה,

 תקוותס כל דזהו הפחותה, ממדריגתם ידה על לצאת אורות מהט״ל בחינה
 פיך ׳פתח חז״ל מאמר את רבינו מביא א) (אוח דלעיל לכאורה, דקשיא הא יתיישב ובזה הליקוטים. בביאור כמבואר פחותה במדריגה הנמצאים אלו של

 ׳מה חכמינו אמרו ושם תשובה, לעשות להם יאיר והדיבור התורה, דברי מפיהם ויוציאו שידברו פחותה, מדריגה לבעלי העצה שהיא דבריך׳, ויאירו
 שע״י כאן שמבואר מה את לכאורה סותר וזה אותם, שלומד מהאדם נפגמים אינם התורה שדברי הרי כן׳, תורה דברי אף טומאה, מקבל אינו אש

 דברי יוציא שאס בנפשיה ידע כי טעמא, מהאי מגמגם היה תלמיד דאותו שפיר, מיושב האמור וע״פ מפיו. התורה דברי ונחשכיס מתגשמים הגאוה
 ׳ואשת בפסוק חז״ל דברי על במאמר כמבואר גיאות, בחינת הוא הטומאה כי בגאות׳, דברו פימו ׳שגרו בנפשו וקייס ויתחשכו, יתגשמו מפיו התורה

י מאיריס. תורה דיבורי לדבר שוב יכול רבו הארת ע״י כי דבריך׳, ויאירו פיך ׳פתח רבו לו ואמר תצוד׳, יקרה נפש איש ״ ת. ע או  בשיש״ק מובא הג
 לגילוי שיזכה עד האדם צריך יגיעות כמה ואמר, ענה זה, על אח״כ אותו וכששאלו מאוד, מאוד שרועד איך בחדרו הבעש״ט את פעם ראו חעט): (ה,

 בחוץ עומד הנביא אליהו שיהיה צריך יגיעות וכמה יום, מדי אליו בא הנביא אליהו שיהיה עד צריך יגיעות וכמה חייו, ימי במשך אחת פעם אליהו
 ועוד הכל. את להפסיד יכולים גאוה של אחד קל הרהור ועם הבעש״ט), של רבו היה הנביא, אליהו של רבו השילוני אחיה (כי ברשות אלא נכנס ואינו

גאוה. של שמץ במחשבתם ייכנס שלא כדי הגדולים, ה׳ עובדי תלמידיו בשבח להפליג לבלי מאוד נזהר היה מוהרנ״ת חשצב): (ב, בשיש״ק מובא

תבהצלתי ותשתדל בעזרי שתהיה הרבים, רחמיף על נשענתי אף אלתי, יי ידעת אתה כאשר מא־ד ךף1בכב פנמתי כי אליף, להתקרב וכדאי ךאוי איני כי ידעתי באמת כי כלל. בעולם וגבהות גאות קו״ לי יא). (

הנח?• יליקוט

כסליו - (מרחשון הנחל מבועי צקוצז ומובא אניבוץ. ולא עליו רוחו
 דע״י כפשוטם, הירושלמי דברי את נבין אס הנה חש״מ):

 כי מכחישו, דהחוש קשה להשיב, ידע ולא תורתו שכח רוחו שנתרומם
 כמה אחת ועל ולהשיב, בתורה לפלפל שיודעים גאוה בעלי רואות עינינו
 דהלא הנשיא, יהודה רבי של תלמידיו מגדולי שהיה שישא, בר לוי וכמה
 גדול בדקות זה היה ודאי רוחו׳ ׳דטפת עצמו על שהעיד דמה הוא פשוט
 ידע ולא תלמודו את עי״ז ששכח יתכן ואיך מדריגתו, ערך לפי מאוד,

 אך שאלתם, על להשיבם ידע דוודאי יתבאר, רבינו דברי לפי אך להשיב.
 דק פגם איזה וכשהרגיש וכו״, ימוש ׳לא בנפשו מקיים היה שישא בר לוי

 תורה דברי להוציא רצה ולא פיו שגר מדריגתו, ערך לפי הכבוד בבחינת
 ימוש׳ ד׳לא התורה אזהרת קאי זה שעל ויתחשכו, יתגשמו שלא כדי מפיו,
 ׳שגרו רבינו שמביא הפשוק לשון מדוייק זה לפי רבינו. של פירושו ע״פ
 לסגור צריך גיאות של פגם איזה בעצמו דכשמרגיש בגאות׳, דברו• פימו

 זה דכל נראה אך (...) אותם. יגשס שלא כדי תורה, דברי להוציא ולא פיו
 והרי למדריגה, ממדריגה פעם בכל שעולים גדולים, צדיקים לגבי מדובר

 אין עד גבוה מעל גבוה מאוד, רבות מדריגות יש ענוה שבמידת ידוע
 הס רואים השי״ת, גדולת את יותר משיגים שהצדיקים פעם ובכל שוף,

 לדבר רוצים אינם וממילא וגיאות, גשמיות בבחינת עומדים הס שעדיין
 ח״א ליקו״מ (עיין תמיד וכן יותר, ומזדככים תשובה שעושים עד תורה דברי
 להתייהר הוא לימודם וכל לגמרי לשמה שלא שתורתם ואלו ג). אוח ו סימן

 מוות, שם להס נעשה כי תורה, דברי לדבר אשוריס ודאי הס ולקנטר,
 ליבטל להם אשור העולם רוב אבל בס׳, יכשלו ׳ופשעים יד) (הושע בבחינת
 אדם יעשוק ׳לעולם ע״ב) נ (פסחים חז״ל וכמאמר אופן, בשום תורה מדברי
 אלה ובפרט לשמה׳, בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אע״פ בתורה

איזה להם מאיריס הצדיקים אזי אליהם, ומתבטלים לצדיקים שמקורבים

ערכים
וכינויים

סיפא בר לוי
חו  טובים, קראים עמכם ק

 בר לוי כגון טובים, דרשנים
 בר לוי רבי וחבריו. םיםי
 לעירו, גייםות באו םיםי,
 הגג. לראש ועלה ם״ת ונטל
 בטלית אם רבש״ע, אמר,
 םפרא, דין מן מילתא חרא

 לא, ואי ליםטים, להון יעלון
 ולא מדאיתבעון להון יזלון

 רמז הושע (ילקו״ש ישתכחון

תקלג).

 רבי, תלמיד הוא םתם לוי*
 פ״ב. בחולין םבא׳ ׳לוי והוא
 רבי לפני קידה אחוי ׳לוי

 בעבור זה לו והיה ואיטלע
 מעלה כלפי דברים שהטיח
 לבקש כדי גשמים בתענית

 מזה ונראה ישראל, על זכות
 וקיבל םיםי, בר לוי הוא כי

 אפם ומר׳ חמא בר חנינא מר׳
 אפם ר׳ וכשמת ומריב״ל,

 בר חנינא ר׳ בראש וישב
 כדאיתא לבבל ירד אז חמא

 בשבת וכן (קג:), בכתובות
 גברא לרב, לו אמרו (פו)
 לנהרדעא, ירד אריכא רבה

 בחכמה שוה היה לוי ופירש״י
 חמא בר חנינא ר׳ כמו ובשנים

 בשנים גדול אפם ר׳ אבל
ב). יוחסין, (ספרמהם

אלילים עבודת
 בשם שלהם ע״א נקראים
 מבחי׳ יונקים כי ׳אלהים׳,

 ׳אלקים׳ הנקרא מלכות
ב). ד, (ליקו״מ

 נפרט אילו אומר, יצחק רבי
 יספיקו לא ע״א של ן1■עזכ
 שבעולם. עורות כל להן
 שמן נקרא למה אומר, ר״א

 שמחדשין אחרים׳, ׳אלהים
 שאם הרבה, אלוהות להן
 לו, וצריך זהב של היה

 כםף של כםף, של עושהו
 נחושת, של עושהו לו, וצריך

 ברזל, של עושהו נחושת של
 בדיל, של עושהו ברזל של
 עופרת, של עושהו בדיל של
 עז של עושהו עופרת של

תתסו). רמז דברים (ילקו״ש

א ת ל  ע״ז אחר לפנו
 ולא בדיבור, או במחשבה

 כדי לבד, בראייה אפילו
 לעבוד כך מתוך יבוא שלא

 אל תפנו ׳אל שנאמר אותה,
 בםפרא ואמרו האלילים׳.

 אתה פונה ׳אם א) (קדושים
 עושה אתה אחריהם,

 אל כלומר אלוהות׳, אותן
 כלומר בענייניה, תתעםק
 של השגעונות אחרי להרהר

 פלוני שמזל בה, המאמינים
 פעולה יעשה פלוני כוכב או
ריג). החינוך (ספרכן

 להבלי עצמו מפנה אם
 ע״א לעבוד מזה יבוא עולם,

ד). יט, ויקרא עה״ת (ש״ך

ל  שאיש בעולם דבר כ
שראלי שה, הי  אם עו

שרות עבודתו אין  בהתק
 לו בהיות ובפרט הבורא,

 נקרא זה פנייה, איזה ח״ו
 וזרה פסולה שעבודתו ע״ז,

 נמשך והכל ית׳, מאיתו
 היצה״ר עצת מסט״א
 מדביקות ומפרידו המסיתו

אחרי). פ׳ המאיר (אוראל

 שה׳ שחשבו היה, ע״א ענין
 המערכת אל ההנהגה מסר

ת חו כו  ועפ״ז הטבע, ו
ת ביקשו  להפיק תחבולו

 (מלבי״ם הטבע מכוחות רצון

יט). קו, תהלים



ערכים
וכינויים

הדיבור כלי
 שכלי הוא הדיבור עיקר

 ואויר באויר, מכין הדיבור
 לו, הסמוך באויר פוגע הזה

 שמגיע עד בסמוך, והסמוך
 חבירו ושומע לחבירו,

 מקבל וכשהוא האותיות.
 נפשו מקבל הוא דיבורו,

 (ליקו״מ הזה לדבר ונתעורר

ח). לא,

 הרחבת לפי הוא השפע
 כל הדיבור, כלי ולפי הפה,
 (ליקו״מ בחינתו לפי אחד

ד). לד,

 הפה אל המשתלח הרוח
 איברים, בה׳ ונחתך מתחלק

 ובחיך ובלשון בגרון והם,
 הוא ובשפה, ובשיניים

 הראב״ד (פי׳ דיבור הנקרא

ג). ב, יצירה לספר

ר, הקול בו די ה  אי ו
 ע״כ זה. בלא זה אפשר

 שבמעשה מאמרות עשר
 נאמר לא הראשון בראשית,

 כלי שנבראו עד ׳ויאמר׳ בו
 אלקים רוח והוא הדיבור,

 דמן הר״י (פי׳ המדבר חיים

יצירה). לספר עכו

 כלי עיקר הוא הלשון
 דברים חכמים (שפתי הדיבור

ג). יח,

שבה ת המח ש תלב  מ
 המה הן בכלים, ומתעטפת

 נשמע ולא הפה, מוצאות ה׳
 באמצעות אם כי הדיבור
שים הכלים  את המלבי

 המאיר (אור והקול המחשבה

קרח). פ׳

 הלשון גם כולל היפהי
 ו׳שפה׳ הדיבור, כלי וכל

 החיצונית, השפה רק מציין
 יגיד׳ ופי תפתח שפתי ׳ה׳

ד). יא, ישעיה (מלבי״ם

תשובה
 חיים, בחי׳ הוא תשובה

 (ליקו״מ וחיו׳ ׳והישיבו בחי׳

עב). ח״ב

 תשובה עושה שהאדם יום
 ומעלה מהזמן, למעלה הוא
 מהזמן, למעלה הימים כל
 מהזמן למעלה הוא יוה״כ וכן

א). תשובה ח״ב המידות (ספר

 השלימה התשובה עיקר
 באלו עובר כשאדם הוא

ת מו  שהיה ממש המקו
 אחד כל התשובה, קודם

 בימים עליו שעבר מה לפי
 פונה ועכשיו הקודמים,

 לבלי יצרו וכופה מהם עורף
 זהו שעשה, מה עוד לעשות

 השלימה, התשובה עיקר
 (ליקו״עתשובה נקרא זה ורק

ל). תשובה

חכמה מקור מוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נחלנוכע קצ
י ל י ס ם פ ה  אל אל^יף ה' ןניאף י5 העממים; שגעפ מידי ישראל ארן ירושה מצווה גגי כד-כו) א, (ז, גדגריס כדכפיג באש. תשרפון אלהי

קי החפי מפניף לנים נוןם ונקל ללקפה קננה נא אפה אקר הארץ ת הנ  גוןם ■;ונעה והינוקי והחוי והפחי והכנעני והאמלי ו
 אלהיהס פקילי אפס: הקמדף עד נפניף איק ית!צנ לא הקמים מפחת קרנם את והאנדפ נןדף מלכיהם ונפן (...) מ?נץ: ועצומים לנים

חרס והייפ ניפף אל פוענה פניא ולא הוא: אלקיף ה׳ פוענפ כי נו פוקש פן לן ולקחפ עליהם וזהנ כקף פחמד לא נאש לפון1פ:
פפעננו ופענ פקרןצנו שקץ כמהו

 אלהיהם פסילי כתיב אלילים ובעבודת
 לשרוף העומד וכל ,0 (דנריס באש תשדפון
שיעודיה, מכתת וכתותי דמי, כשדוף
 של שופד לענין כה.) (רה״ש בגמדא כמובא
 כתית שמכתת וכיון אלילים. עבודת

עמהם. לדבד הדיבוד כלי לו אין שיעודיה,
 שיהיה השם כבוד ושומד נזהד כשהוא אך

 ידי על נמאס, בעיניו נבזה שהוא כשלימות,
 בבחינת המאידים, דיבודים לדבד יוכל זה

 והם מכבודו, האידה והאדץ מג) (יחזקאל
 לתכונות לבוא ויכול לתשובה, לו מאידים

כנ״ל: לעומקה התודה

ה והארץ איר הג מכבודו. ה  ונ
 כי ר״ל (יא): הנחל נמי

 כמ״ש פה׳ ׳מלכופ נחי׳ הוא ׳ארץ׳
ה/ ו׳נפש י״נ, נםי׳  ה׳רוח חי

 ננחי׳ מפושנע״פ, מוצאה ממללא/
 ו׳מלכוח, חיה׳, נפש הארץ ׳פוצא

 וכן ע״ש, לה׳ קרינן פושנע״פ פה,
 הוא ׳נפשי׳ כארץ׳, ׳נפשי כפינ

 כפג ד׳ נםי׳ וכן כנ״ל, הדינור
 נחי׳ דמלכופא׳, דינא היא ש׳ארץ
 הוא ומלכוח לו׳, מפקוממח ׳וארץ

 היא האירה׳ ׳והארץ כן ועל פה,
 המאירים. דינורים נחי׳
ה והארץ איר ח. ה ו ג כ וכפנ פ

 לא (שם): ופירש״י הוא; חרם כי
 שאין לפי ומדרשו, כפשומו. מןמם.

 כשאני עצמכם מגדילים אמם
 ה׳ חשק לפיכך מונה, לכם משפיע

 הממעמין סמענו. אפס ני נכם.
 ׳אנכי שאמר אנרהם כגון עצמכם,

 ואהרן משה וכגון ואפר׳, עפר
 כננוכדנצר לא מה׳, ׳ונחנו שאמרו
 יד), (ישעיה לעליון׳ ׳אדמה שאמר

 אלהי נכל ׳מי שאמר וקנחרינ
מל״נהארצוח׳  ׳אני שאמר וחירס יה), (
 כה). (יחזקאלישנפי׳ אלקיס מושנ

ד וכל מ עו  דפי כשרוף לשרוף ה
תי תו כ ת ו ת כ שיעוריה. מ

ג, פולעיס (יו״ד נליקו״ה

 כי דייקא, הארץ׳ כל ׳מלא כנודו׳, הארץ כל ׳מלא נאמח כי א):
 האירה ׳והארץ ננחינח הארץ, מנחינח הוא כנודו המגלומ עיקר

כנוד. נחינמ שהיא מלכוח, נחינח היא ארץ כי מכנדו׳,

 שופר גדין ע״א) (כה נר״ה כדאיחא

 (דנריס ההורה וציוופה ע״ז), ענדו פושניה (שרוג הנידחה מעיר שהוחרם

 נרכוש הנעשה שימוש כל כן ועל לה׳, כליל ורכושה שללה כל אח לשרוף יג)

 כשרוף דינו לשריפה והעומד מאחר כלל, נעשה כלא דינו מצוה, לצורך זה
 לא זרה ענודה של נשופר יהודה, רנ אמר הגמרא: וז״ל ממש,

 ופירש״י שיעוריה. מיכמח כפופי הנדחמ עיר טעמא, מאי יצא. לא פקע ואס יפקע, לא הנדחח עיר של נשופר יצא. פקע ואס יפקע,
 המקימומ׳, כל אח מאנדון "אנד (נא) זרה ענודה נמםכח כדמניא נהנאה, ונאקר זרה, לענודה נו ששימשו זרה. מנודה של נשוסי (שה):

פונ זרה לענודה נהן שנשפמשו נכלים  כדאמרינן שיעור, נעי ושופר דמי, ונשרוף קאי, לשריפה דהא שיעוריה. סינפס נפופי מדנר׳. הנ
ה ולנא['• לכאן וייראה נידו שיאחזנו ׳נדי כז) (ר״ה לעיל ז ב  והענוויה: השפלים שנח גני א-ה) (מו, נפהליס מלשה״כ והוא נמאס. בעיניו נ

 רעה לרעהו עקה לא לשנו על רגל לא נלננו: אמח ודנר צדק ופיעל חמים הולך קדקך: נהר ןקכ'ן מי נאהלך ןגור מי ה׳ לדוד מזמור
ע יכנד ה׳ יראי ואח נמאס נעיניו ננזה קרנו: על נקא לא וחרפה קנ  לקח לא נקי על ושיחד ננקך נפן לא כקפו ןמר: ולא להרע נ

 פירוש, יכנד׳. ה׳ יראי ואח נמאס נעיניו ׳ננזה אדם שיהא קנלה מדנרי מצוה ז): חרדים(לה, נשפר וכחג לעולם: ימומ לא אלה עקה
 אליו. ראשו ויכוף נעיניו מאוד ונכנד חשונ יהיה שמיים, ירא שהוא נו שיודע מי כל לאחרים, אנל ונמאש, ננזה עצמו שידמה

ץ ר א ה  שער הקער אל ויולנני א־נ): (מג, כיחזקאל וזלשה״כ דלעפ״ל, השלישי ניהמ״ק צורח על יחזקאל כחזיון נזכר זה פה׳ מכבודו. האירה ו
 המצו״ד ופירש מכנדו: האירה והארץ רניס מןס כקול וקולו הקדים מדרך נא ןקראל אלקי כנוד והנה הקדים: דרך פנה אקר

 נפמלאה השכינה מזיו ?!?לדו. האירה והאת שהורגלה. נפי האוזן אח להסניר המים, לקול השנינה קול מדמה ינים. מים נקול (שה):
שער נראשיח ומציגו אורה. הארץ  וניחזקאל זרח׳, עליך ה׳ ׳וכנוד פ) (פרק נישעיה אור, עניינו שכנוד נפשוקים מצינו נ): היראה, פנמה(

 ואפשר רנים. וכמוהו ה״, כנוד אליכם ׳ו.ירא ע) (ויקרא וכן המשכן׳, אח מלא ה׳ ׳וכנוד מ) (שמוח ונפורה מכנודו׳, האירה ׳והארץ
 והכוונה וקפאון; יקרוח אור יהיה לא ההוא ניום ׳והיה יד) (זכריה וכפינ ׳יקר׳, ׳כנוד׳, שפרגום מפני אור, שפיקרא לכנוד להפייחש

נהירופו. מצד אלא לאור חשינוח ואין חשינוש, הוא יקר כי נהיר, אור

הנחל ילקוט
ר כשהוא ה ר ושונזר נז  געשה שזה ג) ג, ציציש (או״ס נליקו״ה ושסנ הי. ככו

 ממון מאוח ע״י וז״ל: הפאווש, שלושש מפגם עצמו אש ששומר ע״י
 עריין, כמקום אלא כושח אין כי נככוד, ניאוף מאוח וכן נכנוד, פוגמין
 פאוח וכן יא), (שימן אחר נמקוה כמוכא הכריח שמירח ע״י הכנוד ועיקר

הככוד. מלך מלכים, שולחן נכחינח כככוד, פוגם אכילה
ה שהוא בז ניו נ עי  רנינו אמר פג): (מ:שנ צדיק צשיב נספר ומונא ננזאם. ב

 כמו העולם להנהיג כוח לו יש לאמיפו האמח הדור צדיק שכל ז״ל,
 וחעניחים, סיגופים פשונפס עיקר היה הקדמונים והצדיקים יודע, שהוא
 ונזיונוח. דמיה שפיכוח ולסנול הכנוד מן לנרוח החשוכה עיקר אצלו ז״ל ורנינו
קינז ומונא  כסו״ח נגיממריא נ׳מאס כ׳עיגיו נ׳נזה ר״ח הנפל(יא): שעשועי נ

הכולל. עס מכנודו׳ האירה׳ והארץ׳

חכמה מילואי
ז ״ י ם לדבר יוכל ע רי בו ם. די רי אי מ  הקדושה, (שער סכמה נראשיש ומונא ה

ע שהקנ״ה אמר יצירה נספר י):  כה׳ אופיוח כ״נ כפינו קנ
 כפה קנועוח כרוח, חצונוח כקול, חקוקוח יסוד, אוחיוח כ״נ מוצאוח.

 מורי ופירש גיכ״ק. זסצר״ש, דמלנ״ח, נומ״ף, אהח״ע, מקומוח, כחמש
 והוא גדול ענין לנו מורה שה, הנאמר נפה׳ ׳קכועוח שמלח השלוה עליו

 הנמצאוח לכל שורש והס כראש, מעלה למעלה שורשה מוצאוח ה' מציאוח
ח לעולה מעולה ומפגליס יורדים הס אמנה נאדרא. כמנואר  ננחינו
ע האדם אח לאהנחו והקנ״ה אני״ע,  שיוכל כדי האלו האוחיוח כפיו קנ
 נפפילחו או נחורפו אלו אוחיוח למטה נהזכירו כי ננוראו, להידנק
 הראשונים מעלח נכין ונזה (...)העליונים. השורשיס למעלה ומעורר מנענע
נזהרים שהיו מפני מיד, נשמעח פפילפס שהיפה ונזה השלוה, עליהס

 כטלה כשיחה נפיהס הקנועוח מוצאוח ה׳ שהה אופיוח כ״כ לפגום שלא
 כשעה כי שמוש), (פ׳ נזהר אמר וכן הרחמים. לעורר מעלה למעלה עד ועולה הרקיעים, כוקעח חפילחס היחה לכך הלשון, הפוגמים הדנריס ושאר
 היוצאים המוצאוח שהיו מפני כי והטעה, קולו. שומעיה השרח מלאכי ורננוח אלף כמה היו נחורה, עוסק השלוה עליו יוחאי כן שמעון רני שהיה

 הכל מוצאוח, כה׳ פגה נהיוח אמנה למעלה. רוח נפח נעשה היה מפיהם היוצא ודינור קול כי העולמוח, כל ומייסדיה קושרים היו טהורים, מפיהם
יקרה. לא מוס נו אשר כל כי למעלה, שיפייסד אפשר ואי וסירכא, פגה ע״י יוצאה מפיו היוצא והחורה הפפלה

 ע״י עיקרה תשובה
 אותיות ׳בשת׳ גם הבושה,
 עד אנוש ׳תשב בחי׳ ׳תשב׳,

 אדם׳, בני שובו ותאמר דכא
 כמו האדם אם שאפילו

 ח״ו נפל אם אפילו שהוא,
 המטונפים מקומות לבתי׳

 גם נפש׳, של ׳דכדוכה בחי׳
 ולבקש לחפש צריכין אז
בבחי׳ להשי״ת, שישוב עד

תימנשה׳ ׳בן לאו ואם משה׳, ׳בן נקרא תשובה ועשה זכה אם יג). ו, ר״ה (ליקו״הדכא׳ עד אנוש ׳תשב  בה, וחטאו ממנה יציאתו אחר ית׳ הבורא לעבודת האדם התקנת הוא, התשובה טעם תבא). פ׳ ויתירות, חסרות מדרש ח״ב, מדרשות (ב
 א). ז, הלבבות (חובות בזה וכיוצא בעבורם, וחטא פיתוחו רעים, לחברים התחברותו בעבור או לאלקים, בו חייב שהוא ממה להתעלמותו או שכלו, על יצרו שגבר או עבודתו, ובענייני באלקים סכלותו בעבור אם ממנה, שאיבד מה והשבת

 שנאמר לעולם, החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד נחמתי׳, שובי אחרי ׳כי שנאמר שעבר, על יתנחם וכן וגו״, דרכו רשע ׳יעזיב שנאמר עוד, יעשהו שלא בליבו ויגמור ממחשבתו, ויסירו חטאו, החוטא שיעזוב הוא התשובה
דבליבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו, להתוודות וצריך וגו״, ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ׳ולא הי  עבירות בידך שיש והגם אלקיהם, לחיבת הלבבות ויתעוררו נוגש קול שמע שלא הגם תשובה, העושה ב). ב, תשובה החזקה (

 כבודו, כסא עד מגעת שבכוחו, ממה שלימה תשובה עושה כשאדם כט). ד, דברים (אוה״חנפש ובכל לב בכל שלימה תשובה היא כזו שתשובה לבבך׳, בכל תדרשנו ׳כי והטעם התשובה, לכם ודי מהייסורין, אתם פטורים אעפ״כ חמורות,
 המדריגות שאר גם ותתקן תשוב וכאשר סתם, ׳תשובה׳ נקרא עליהם, ומשפעת הבנים על עזבה הבינה שכאשר ושב׳, יבין ׳ולבבו הבינה, סוד הוא תשובה ב). ו, שבת של (סידורו ב״ה אל בחסדי רק ידו, על שלא שבשמים מה להיתקן
 להשפיע שבה היא גם אזי ושבים, מעשיהם וכשמתקנים לחיצונים, ח״ו ומשפעת קדישין, בנין מעל מסתלקת היא החטא שע״י תשובה, נקראת המלכות תשובה). (קה״י,שלימה׳ ׳תשובה נקרא אז העליון, ממקומם לקבל לתוכה

ג). ל, דברים (מלבי״םאליך ה׳ ישוב זה לעומת ה׳, אל לשוב שתתעורר כשם (שם). החיצונים מן שפעה ומונעת הקדושים, לחיילותיה

שיה עצה ב). יא, מוהרנ״ת ליקו״ט (קיצורלתשובה לו המאירים לדיבורים וזובה בשלימות, השי״ת בבור עי״ז בבורו, על בלל ישגיח ושלא ושפלות קטנות עייי■ ותו

ה ואני תפל

 תמיד, עמי ותהיה
 שלא ותושיעני ותעזרני
 יתחשבו ושלא יתגשמו

 חם מפי התוךה ךברי
 ללמד אזכה רק ושלום.

 ובטהרה בקרשה תורה
 וכל עצמי לבטל גרולה

 למורי, בשעת גשמיותי
 להתיש שאזכה באפן
 הערבות ודעתי בלבי

 והרוחניות והנעימות
הרקות ת ו  והעמקו

 הקרושה. שבתוךתף
 ןדעת לבר אתה כי

 הנעימות מתיקות עצם
 של והרוחניות והערבות

 הקרושה תוךתף רברי
 והתמימה, הטהוךה

תינו אף (...)  בעונו
 גשמיותנו מןבוי הרבים,

ו בינ ע שינו ו ע מ  ב
 ומחשבותינו הרעים,

ת, ו ל ב ל ב מ  גם ה
 לתוף שבאה התוךה

 שאינה ףי לא פינו,
 אף כראוי, לנו מאיךה

 בעצמה התוךה גם
 ונתחשכה נתגשמה

 לא זה ומחמת מפינו,
 את לשבר עדין זכינו
 ותאוותיו הרע היצר

 התורה העסק ידי על
 זוכה ואיני הקרושה.
ת להרגיש תיקו  המ
 הבורא וגרלת והנעימות

 הצדיקים וגרלת יתברף,
התורה וגרלת האמתיים

קיא). (ליקו״ת



קצא נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
א  האמת, רחמן יי, אנ
 על חמל רחמים, מלא

 ולבי פי ותפתח מעשיף,
 שיחתי לפרש שאוכל
 לעורר ואזכה לפניף.
 עלי, האמתיים רחמיף

 מעתה, עלי שתרחם
 לקדש שאזכה לי ותעז־ר

 בקרשת עצמי ולטהר
 מעתה ואנצל הברית,

 הברית פגם מיני מכל
ם. ל עו ב  ״העבר ש

 שוא, מךאות עיני
 וכל תעי". בךךכיף

 עתה עד שפגמתי מה
 הכל על קהש בברית
 מוהל לי, ותסלח תמחל
 הרבים ברחמיף ומולה

 הן העצומים, וחסךיף
 במחשבה שפגמתי מח
 במעשח, או בךבור או
 בךא.ית שפגמתי מח הן

 האזן ובשמיעת העין
 בין הריה, ובחוש
 בין במזיד בין בשוגג
 וכל ברצון בין בא־נם
 שפגמתי פגמים מיני

 הבל על הברית, בפגם
 הנון לי, ותסלח תמחל

 ׳ץמען לפלח. המרבה
 וני1לן וסלחת יי שמף

 ותרחם הוא״. _רב כי
 ותמגר ותשבר עלי

 כל את ותבטל ותכניע
 ועבותות קשרים מיני

 אחרא דםטרא ושלשלת
 ידי על ונגדלו שנקשרו

 אשר המרבים, עונותי
 בכל עלי מתגברים הם
 הם למשכני, ורוצים עת

 לפגם, מפגם ושלום,
 לקדש אותי מניחים ואין

 באמת עצמי ולטהר
 אני זה ומחמת כראוי,
 הברית מקדשת קחוק

 לאיש כראוי באמת,
 אברהם לזרע ישקאלי

 בהם אשר ו.יעקב יצחק
תבחרת קו״ לי יא). (

ד ג  רבינו משה מדברי שהוא מטשערין, הרב של במ׳׳מ מובא פה. כ
 בשליחות ממצרים עמ״י את לגאול לילך בענוותנותו כשסירב ע״ה

 איש לא ה' פי ה' אל משה ויאמר י-מז): (ד, בשמות כדכתיב הקב״ה,
 כי ענדף אל דכרף מאז גס מאלשס גס מממול גס אנכי דנריס

 ה׳ ויאמר אנכי: לשון וככל פה כנד
 מי,ישוס או לאדס פה ^ס מי אליו
 הלא עור או ןח5פ או חרש או אלס
 ננס אהיה ואנכי לןו ועחה ה׳: אנכי
 י5 ויאמר ר:5ד1ר אישר והוריתיןי פיף
 ה׳ אף ויחר מישלח: !ד5 נא שלח ה׳

 הלוי אחיף אהרן הלא וייאמר כמישה
 הנה וגס הוא ידנר לכר כי ןדעחי

ולכו: (שמח1ו̂ל ילא היא
 כפיו הלכריס אח ושמח אליו ודכרח
 פיהו וננס פיף ננס אהיה ואנכי

 הוא וה,יה הננס אל לף הוא ודכר חעשון: אשר אח אמכס והוריתי
 סה. גגד (שס): ופירש״י לאלהיס: לו (חהיה ואחה לפה לף יהיה

 נידון כשהיית לדכר לימדן מי וגו׳. פה סס מי מלכר. אני כככידוח
 יהיה העס. אל ילכר כשכילך לן. הוא ולגר המצרי. על פרעה לפני

 ונשנו ולשר. לרכ לאלהיס. פה. ככל שאחה לפי למליץ, לפה. לן
 כורא, אני חלשה פה כלומר פה. סה מי (שם): השושפוש נעלי נפירוש

 מעט. תיקון אלא צריכה שאינה שלך פה לתקן כילי שיש שכן כל
ד ו ב  איןרא ה' אלין ט-יג): (ל, נשהליס מלשה״ה והוא יחם. ולא כ

 היודן ישחת אל כרדמי כדרני כ.צע מה אמחנן: ה׳ ואל
 רנקפדי הפכח לי: עזר היה ה׳ וחנני ה׳ שמע ארנמף: העיד עפר

 (ליס ולא ככול יזמרן למען שננחה: ומאזרני שקי פמחח לי למחול
 הנה נדמי. נצע מה (שם): המלני״ס ופירש אודן: לעולס אלקי ה'

 אכל לך, ומשכח מולה שאני כמה ממני ותועלת כצע לך יש כחיי
 למען לך. יהיה כצע׳ ׳מה תנועחי, והפסק כשחיקחי דהיינו 'כדמי',

 ולא לזמרך. יוכל ׳ככול׳ כשס שנקראח שכי שהנפש כלי ננוד. יזמיך
 נשל״ה ומצינו ישראל. זמירוח נעיס מן המימה ע״י וייפסק ילה.

 שהוא לילה, נשצוש השורה עפק על גס זה פש׳ שדרש כנ) שיים דרך (שולין,
 כחצוח מתעורר צפון כשרוח כי וז״ל: כידוע, לששונה המשוגל זמן

 מצל עליו כא השמחה שהחעוררוח לפי לול, ככינור מנשכ הלילה
 אל ׳אלקיס פג) (שהליששכחוכ כענין הקכ״ה, לפני מזמר ואז צפון,
 של רינה וכשקול יליס׳. ולא ככול יזמרך ׳למען וכמיכ וגו״, לך למי

 הקול ומקשיכ מעלה צכא כל הקכ״ה מחריש מלמטה, עולה מורה
 ההוא. הקול מקשיכיס המלאכיס צכא וכל ישראל וכנסת ההוא,

, המדרש כלשון הוא מוסיף. הוא ואייו שנאמר מקום כל נ י ) ר ״ נ נ
 מקוס כל אכהו, רכי אמר וגו״. השמים חולדות 'אלה ג):
הראשונים. על מוסיף ׳ואלה׳ הראשונים, אח פסל 'אלה׳ שנאמר

ראשון. ענין על מוסיף וי״ו ע״א): (ה נפששיש וכדאישא
ל  כמינ קדושה. מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום כ

ט, א(י ר ק  אלהס ואמרח ישראל כני עדת כל אל לכר נ): נו
 פהיו. קלשיה ופירש״י(שה): אלקיכס: ה׳ אני קדוש כי תהיו קלשיס

 מוצא שאמה מקום שכל העכירה, ומן העריות מן פרושים הוו
 קדושיה נויק״ר(פ׳ המדרש דנרי ע״פ והוא קלושה. מוצא אתה ערוה גלר

 עריוח פרשח נסמכה מה מפני פזי, כן יהודה רכי אמר :0 כד,
 ערוה גדר כו מוצא שאחה מקום שכל ללמדך אלא קלושים, לפרשח

 מי כל לאמר, פזי כן יהודה דרכי כהלא ואמיא קדושה. מוצא אמה
 גדי מואר(שה): ניפה וכמנ קלוש. נקרא הערוה מן עצמו גולר שהוא
 עכירה הרהור גס לכלול כא כי ערוה, איסור אמר ולא ערוה.

 ולהינצל לערוה, וסייג גדר הס מהם ההרחק אשר כנשים, ולהסתכל
חורה. שאסרה ממה יוחר עצמו לקדש קלושה, הוא מהס

ד ג כו כ  וא״ו ידי על אם כי אינו כשלימות ו
ד נשאר וא״ו בלא כי לתוכה, שימשיך כ  כ

 ל) (פהליס בבחינת הוא וא״ו ידי ועל פה,

 וא״ו, שנאמר מקום כל כי ידום. ולא ככוד
 תוספות בחינת היינו ה.), (פשחיס מוסיף הוא

 כמאמר הברית, שמירת היינו קדושה,
ערות, גדר מוצא שאתה מקום כל חז״ל
.נרש״י) הונא כד פ׳ קדושיה (מ״ר קדושה מוצא אתה

 יש לכאורה הנמל(יא): נמי וכמנ פה. כבד נשאר ואייו בלא כי
 הלא זה, יחכן ואיך פה׳, ככל ׳כי אמר משה הלא להחפלא,

 זה ליישכ לענ״ד נראה אך כשלימות. הכרית לקדושת זכה הוא
 למשה וממרא יוחני ששאלו כמה הענין, מחילח עס זה ולקשר

 ׳מכן כמצרים המכות שעשה כעת
 משה כי לעפריים', מכניס אחה

 החזיק עצמו כעיני קטנותו מחמת
 הוא״ו המשיך שלא פה, לככל עצמו
 הכריח שמירת כחינח שהוא

עילאה, יחולא כחינת כשלימות,
 הגדולים של הכריח שמירח כחינת

 ישראל ממנו ללמוד שיוכלו כמעלה,
 גם שישמרו ק״ו כמעלה הקטנים

 ממנו ויקכלו כריחס, אח הם
 יחולא ככחינת ופרישותס קלושתס

 יאירו המורה ושלכרי כאמח, ענווים להיות יזכו ועי״ז ממאה,
 לו שאמר אחר כן ועל לעומקא, המורה למכונות לכוא שיוכל להס

 ההר על האלקיס אח מעכלון ממצרים העס אח ׳כהוציאך הקכ״ה
 לפני טען אז כנ״ל, לעומקא המורה מכונות כחינח שזה הזה',

 עצמו כעיני קטנותו מחמח וא״ו, כלא אנכי', פה ככל ׳כי השי״ח
 לעומקא. המורה למכונות ידי על שיכואו לראוח אוכל ואיך כנ״ל,

 אשר והוריתיך פיך עס אהיה ואנכי לך לו'ועמה השיכו והשי״ח
 עי״ז ומזכה הכריח, כקדושח אותך אקדש שאנכי היינו מלכר׳,

 כולם ויזכו ישראל כל על קדושתך וממשיך המאירים, לדיכוריס
 ילך על ויכואו המאירים ולדיכוריס הכרית לקדושת ידך על

 השי״ת לו אמר שאז המורה, קכלת כשעח וכפרט המורה. לתכונות
 מקדושתו והמשיך האשה מן עצמו שפירש עמלי', עמיל פה ׳ואתה

 אל ימים לשלישח נכניס ׳היו ככחינח ישראל, כל על ופרישותו
 לעשות המאירים לדיכוריס ישראל כל זכו ואז אשה', אל מגשו

 חז״ל שאמרו כמו ד׳), אומ3 לקמן (כנזכר אורות הטל כחינת משוכה
 אורות הטל כחינת שהוא מחיה של הטל וע״י נשמתן, שיצמה
 ישראל נחיו שלך אורות טל כי עפר', שכני ורננו ׳הקיצו כחינת

 כשלימות המאירים לדיכורים אז שזכה משה ע״י היה והכל אז,
 לקכלת לזכות ישראל כל יכלו ועי״ז ילכר', 'משה ככחינת נפלא,

 והלך ה׳ לדכרי שמע ומשה לעומקא. המורה למכונות התורה
 המופלאות המכות כל ועשה ישראל, את משס ליקח למצרים

 מכניס אמה ׳מכן וממרא יומני אומו כששאלו כן ועל כמצרים,
 שהם כישראל המורה מכונות להכניס רוצה אמה איך לעפרייס׳,
 ידע כי כמכ״פ, וכו״ אינשי ׳אמרי להס השיכ פחותה, כמלריגה

 כל ידו על שיזכו פיך', עס אהיה ׳ואנכי השי״ת ממשוכת זה
 התורה לתכונות ויכואו אורות, ולהטל הכרית לקדושת ישראל

 שלי כאל האכות אל ׳וארא השי״ת לו אמר כן ועל לעומקא.
 ׳אני ככחינת ממאה, ויחולא עילאה ימולא כחינת זה ה״, ושמי

 זכו שלא להם', נולעמי ׳לא המורה, כסוף המכואר שמי׳ הוא ה׳
 אל לך כן ועל הכחינות, כשני הכרית לשמירת כניהס עדיין
 ויזכו כפנים, המכואר אינשי׳ 'אמרי ע״י משס והוציאם פרעה
 עילאה יחולא ה", 'שמי ככחינת להם נכר ואהיה התורה לנחלת

המורה. לקכלת זוכין שעי״ז תתאה, ויחולא
 הנחל נמי ומונא קדושה. תוספות בחיי היינו נווסיף הוא וא״ו

 קלושה פעם ככל להוסיף צריך כי כזה שרמז נראה (יא):
 כקדושת קדושה כו להוסיף צריך ויום יוס שכל הכרית, כקדושת
 געצוה״מ וניאר הגרית. שמירת היינו שלפניו. מיום הכרית

 הכרית, תיקון ע״י רק אפשר וגדלות מגיאות להינצל יא): (מ״ח
ככלי רעיס, ומהרהורים רעות ממחשכות המוח שמירת היינו

ערכים
וכינויים

ואייו
 כי וי״ו, בחי׳ היא התורה
 ורחבן וי״ו ארכן הלוחות,

א). (ליקו״םוי״ו

 לקרותה אפשר אי ואייו
 שישראל היינו שניה, ו׳ בלא

 בו מקושר ו', בחי׳ שהוא
יוסף בחי׳ שהוא שניה, ו׳

פ). (ליקו״ם

 כל של החיות הוא הואייו
קנא). (ליקו״םדבר

 וא״ו בחי׳ הוא ציסוייע
ח). ד, ר״ה (ליקו״ה

 דאבהן, כללא דיעקב בגין
 בגין קדישא, אילנא והוא

 ביה קדישא דשמא ו׳ כך
 ׳יעקוב׳ קרינן והכי אחידא,

סו:). מות אחרי (זהרבוא״ו

 חיים, עז על רמז הוא ואייו
 שמשם המשכה, בחי׳ והוא

 וברכה וחיים שפע נמשך
 פ׳ אפרים מחנה (דגל טוב וכל

תזריע).

 שהוא צינור לו יש אחד כל
 ההשפעה כי וא״ו, אות בחי׳

 תיקון ע״י להימשך צריכה
 מידות. שישה שהם המידות

 מידת עצמו על ימשיך איך כי
 מוצא אין אם עליון חסד

 להתחסד חסד מידת בעצמו
 אם רק חסד, עושה ואינו
 הכנה חסדו יהיה חסד עושה

 עליון, חסד עליו שתשרה
 האומות על גבורה מידת וכן

 אין אם ושונאיו, העולם
 ומקיים יצרו על מתגבר

 וכדומה תחטאו׳, ואל ׳רגזו
 י״ב והנה המידות. כל

 חס״ד, גימט׳ ו׳ אות פעמים
 לכללות חסד ממשיך שעי״ז

ויחי). פ׳ קודש (זרעישראל

 וכן התפארת, סוד הוא ר
 והוא ו׳, בחי׳ הוא היסוד

 ג״כ שהוא הו״ו מילוי בחי׳
 חשבינן וברית ׳גוף בסוד ו׳,

ו). (קה״י,חד׳

פה כבד
 מדבר שאדם הדיבור

 מוציא שאינו דיבור, בחצי
 זה יפה, יפה הדיבור אותיות
רקרי בחינת כמו בחינה פ ס ) 

ג). קרי ח״ב המידות

 חזרו השלישי ביום
 והיו הזה, הזוג ונזכרו
 איך ומתגעגעים בוכים
 הבעטליר את בכאן לוקחין

פה. כבד שהיה השלישי,
 כבד שאני סבורים ואתם (...)
כלל, פה כבד אני אין פה,
 העולם של שהדיבורים רק

להשי״ת, שבחים שאינם
 (וע״כ שלימות. בהם אין
 הוא כי פה, ככבד נראה הוא

 הדיבורים מאלו פה ככבד
 בהם שאין העולם של

יג). מעשיות (סיפורישלימות)

 ע״י היתה הבריאה כל
הי׳ שהם ודיבורים אותיות

בראשית, אבל מאמרות,
 שם סתום, מאמר שהוא

 בהעלם הדיבור אותיות
פה׳ ׳כבד בבחי׳ נפלא,

 ומגודל במשה. הנאמר הלכות. בליקוטי כמבואי בפועל, הברית מפגם שיינצל
קו״ה(אה״ע וכמנ קדושה. מתנא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום כל לי והנשירה הנסיון עיקר כוודאי ג): ג, קידושין נ

 נא זה נשכיל כי נמכליש, זאת שאוה לשכר עצמו על לרשם אשד כל וצריך מנעוריו, נאדס שנוער ניאוף שאוש הוא מנעוריו
ן אס ואפילו לו, אשרי שיזכה למה יזכה ואז לעולם, ע ן5ג א ח j,|, ן ן ״,,jj ן^אן^ן ןן5, א ן ן p.jjpj ק, ן ״ ק בחי׳ שקו, של ודיבורים ן

נ"™,, האדם כי פנים, כל על ש״ו כאיסור ככריש יפגום ואל נו, השלוייס הדורוש וכל וכגושיו כניו נפש ועל עצמו על ישוס פנים כל על
אפים נפילת (ליקו״הוכו׳ וחוה

 דבר גיטין). אגדות (חידושיהדיבור ממנו להוציא אבן כמו קשה כלומר ׳אילם׳, נקרא כלל לדבר יוכל שאינו ומי לשון׳, וכבד פה ׳כבד נקרא היטב לדבר יוכל שאינו נזי* כז:). צו (זהרשבכתב באורייתא לשון׳ ו׳כבד דבע״פ, באורייתא פה׳ יכבד ד). ו,
 הפה הוא סיני כי והענין, בגלות. לשון וכבד פה כבד הוא שמשה אמרו א). ד, שמות (אוה״חהוא לשון וכבד פה כבד כי קולו, לסיבת ישמעו שלא משה אמר ולזה הגוף, מחסרוני אחד וזה בגופו, שלם שיהיה באקראי, אפילו המתנבא מתנאי אחד הוא זה

 כבד ׳כי שנאמר משה, אלא פה אין דקשוט). מלין למגזר ח״א, במרום (אדירמעט אלא מוציא ואינו ראוי, שהיה מה כל להוציא יוכל לא שמשה וגרמו, רב הערב שבאו אך חלקיה, בכל התורה להוציא ברווחה פתוח שיהיה ראוי והיה הדיברות, י׳ נאמר שבו
פה). (קה״י,כנודע מדעת אור לו שיש לשון׳ ו׳כבד לבינה, זכה משה שהרי בינה, שהוא הפה מן אור לו שיש ואמר אור, על מתפרש כבוד שמלת היראה) (בשערחכמה בראשית וכמ״ש מכבדו׳, האירה ׳והארז כמו אור, לשון ׳כבד׳ ר״ל אנכי׳, לשון וכבד פה



ערכים
וכינויים

גיאות
 בהשגות להתגאות אין

 טובים, במעשים או גדולות
 שבדור, הצדיק ע״י הכל כי

 אצל כעט הצדיק אצל והוא
טו). גאוה המידות (ספרסופר

 שומרים אינם כשהדור
 נכשלים עי״ז פיהם, את
 בגיאות. הדור כשרי ח״ו
 הדור כשרי אלו צריכין ע״כ

 בהגדולה מאוד להתבונן
 שמגיע והחשיבות וההידור

 בגיאות, ייכשל שלא להם,
 (ליקו״ע השכינה גלות שהיא

טז). וענוה גאוה

 דיבוריהם שע״י אדם בני יש
 מפסיקין הם ומעשיהם
 מהצדיק להתרחק ומכריחין

 התגברותם ועיקר האמת.
 וכבוד הרוח וגסות גיאות ע״י

סג). צדיק (ליקו״ע

 שמביא לבב ורום גיאות
 הרעות לכל האדם את

 עיקר ומשם רח״ל, והצרות
 שיכולין עד הנפילות, כל

 לצאת מאוד, מאוד ליפול
 שילוח (ליקו״הלגמרי מעולמו

יב). ה, הקן

 מתגאים האדם, גיאות עייי
מקח״ו הקליפות ג״כ ע  המלך (

קיט). יד,

 דרך תלויה הזאת המידה
 אדם שאין בראש, כלל

 ראש בהרמת אלא מתגאה
 משפיל והעניו מעלה, כלפי
 לאברהם, (חסד למטה ראשו

יד). אברהם בריכת

 מצויה היא וגיאות יוהרא
טהציבור עם בעוסקים  (תוי״

יא). ד, אבות

 גדול, גיאות שהוא עניוות יש
 שהוא עצמו שמראה דהיינו

 מזה לו יש ובפנימותיו עניו,
 שהוא באומרו גדול גיאות

בא). פ׳ אלימלך (נועםעניו

 התואר שם הוא זה יגאהי
 היא וגיאות המתגאה, על

 עשירות, כמו הפעולה,
 עשיר נקרא שהבעל גבורות,

 הקדמת משה, תורת (זכרווגיבור

המחבר).

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קצב

ניאוך

 עיקר ששם זאת נמאוה והעיקר לו, נמופר עצמו לקדש מחוייב
ררז״ל שאמרו כמו הקדושה, ק״  גדר מוצא שאמה מקום ׳כל כד) (וי

 עצמו ישמור פנים כל על אך וכו״, קדושה מוצא אמה ערוה,
 גשמרין להיום שגם הללו נדורוס נפרט ח״ו, ענירה לידי מלנוא

 ג״כ צריכין ח״ו, גמורה מענירה
 גדול, והפחזקוח גדולום מלפמום
 והמקרנום הרנה, ונקשום ופפינופ
 וכמה אמימיים וכשרים לצדיקים

 נמורה ולעסוק קדושום, עצום דרכי
 טונים ומעשים ומצוום ומפילה
 מי גם כי פ״ו, מענירום להינצל זה כל ע״י לזכום כדי הרנה,
 הוא אעפ״כ כראוי, ופרוש קדוש שאינו אע״פ מענירום שנשמר

 שמי הוא ה' ׳אני נהמורה כמנואר הנרים, שמירם נכלל ג״כ
 רננום ורני אלפים אלפי יש ני (...) עי״ש. יא), (סימן ונו״

 מדריגות שנין הפילוקים וכל הנרים, שמירם ננפינפ דרגום
 אין עד מדריגות ורננות אלפים ניניהם שיש והכשרים הצדיקים

 פנים כל על אנל הנרית, שמירת נענין הוא ככולם רונם קן,
 אם ואפילו הנרית, שמירת נכלל הוא פ״ו, ענירה נעל כשאינו

 אעפ״כ פ״ו, שענר מה ענר אם אפילו מקודם, ענירות ענר
 שמעמי המשונה ועיקר המשונה׳, נפני שעומד דנר לך 'אין
 עוד לעשום לנלי הוא המשונה שעיקר שאמר ז״ל רנינו מפי
 ועכשיו מקודם שהיה אלו למקומות כשנא דהיינו שעשה, מה

 עיקר זהו שעשה, מה עוד עושה ואינו מהם עורף פונה
 על תנינא. נליקוטי כמנואר משונה, נקרא זה ורק המשונה,

 הרעים, וממשנומיו הרע דרכו לעזונ מעמה יממיל אם כן
 הרנה ונקשומ ומתינות ומפילה נמורה לעסוק עצמו וירגיל

 וננ״ל. הנרים שומרי נכלל ג״נ הוא לכסלה, עוד ישונ ולא ונו',
 ענוה ע״י (קל); כליקו״מ ואיסא וניאוך. גיאות כזה תלוי זה כי

 רז״ל שאמרו כמו הנרים, לשמירת וזונה מניאוף ניצול
 ׳ואשת שנאמר איש, נאשת נכשל לסוף המתגאה, ׳כל ד) (סוטה

 יט) (סנהדרין רז״ל שאמרו וזה (...) מצוד״. יקרה נפש איש

 נועז של מוקפו נועז, של ענוותנותו יוסף של ׳מוקפו
 ע״י ני נענוה, מלוי הוא כי ליש', נן פלטי של ענוומנומו

שיש ממנירו', הגדול ׳כל שכתונ וזה הנרית. מפגם ניצול ענוה

 שאמרו כמו וניאוף, גיאות בזה, תלוי זה כי
החז״ל ט סו  נפש איש ואשת 0 (משליפסוק על ד:) (
 שדי, בשם מכונה ברית כן ועל תצוד. יקרה
ורבה. פרה שדי אל אני לה) (נראשיו:שכתוב כמו

 יקרה נפש איש ואשת וכר וניאוך גיאות גזה תלוי זה כי
 ודרך אור ומורה מצוה נר כי כג-כו); כמשלי(ו, כסינ תצוד.

 אל נכדה: לשון מחלקם רע מאשת לשרנרף מוכור: מוכחות חיים
 עד זונה אןה נעד כי נעפעפיה: מקחף ואל נלננף ןפןה מחמד

 יקרה נפש איש ואשת לחם ככר
 ני לשמין. המצו״ד(שס): ופירש מצוד:

זונה. מאשה לשמרך יועיל המוסר
הנכריה. פימויי מחלקלקות מסלקס.

 להיות לינך מקח אל סקסן. ואל
 ני עפעפיה. רמזי ע״י אחריה נמשך

 עד העוני לרונ האדם נא זונה אשה חמדת נענור זונה. אשה נעד
 עם הנפש, את מצוד אמריה נחלקת הצוד. לחם. ככר ישאל כי

טה(ד ואיפא מעוון. ונקייה יקרה שהימה  איש מאי'ואשת );3ע״ כסו
 כל יוחנן, רני אמר אנא נר חייא רני אמר מצוד'. יקרה נפש
 'ואשת שנאמר איש, נאשת נכשל לנסוף הרוח גסות נו שיש אדם
 גנוהה׳ ׳נפש יקרה', ׳נפש האי רנא, אמר מצוד׳. יקרה נפש איש

 כל רנא, אמר אלא ליה. מינעי מצוד׳ ׳היא ועוד, ליה, מינעי
 היא ׳יקרה נה דכמינ מורה למד אפילו איש, אשת על הנא

 של לדינה מצודנו היא ולפנים, לפני שנכנס גדול מכהן מפניגיס׳,
 אשה ׳נעד קאמר, והכי איש. נאשם ננשל לשון (שס):ופירש״י גיהנס.

 היא הגנוהה היקרה נפש זונה, איש ואשת לחם', ככר עד זונה
 לה. מינעי מצוד היא ומגיעה. אומה וצד אחריה רודף מצודנה,

 למכמנ ליה אינעי הכי ליה, קדרשת לרישיה דמסיפיה כיוון
 משמע השמא אנל אומה׳, מצוד היא יקרה נפש איש ׳ואשת

היקרה. הנפש את צדה איש שאשת
 לו ויאמר י-יא): (לה, ככראשיפ כדכפיג ורבה. פרה שדי אל אני

 (שךאל אס כי !עקנ עוד שמך וקרא לא ןעקנ שמך אלקים
 די5 אל אני אלקיס לו ויאמר ןאראל: שמו אמ ויקרא שמך ןהיה
 .יצאו-ז מחלציך ומלכים ננמך ןהיה גוןס וקהל גוי ורנה פרה

 ועוד שלי. שהנרכות לנרך, כדאי שאגי שדי. אל אני ופירש״י(שס):
פג ה. סרה שדי אל אני (שס): עה״פ הכעה״ט נ  פריה של שם הוא וינ

 אינריס כמנין מ״ק, עולה יו״ד, דל״ת שי״ן של נעלם כי ורניה,
 נקראופ שאינן האופיופ היינו שד״י של הנעלם (פירוש, ושנאשה שנאיש

פ״ק). כגימ' עולה ו״ד ל״פ י״ן היינו כמילואו, שד״י משס

ת או  באה היא ניאוף ה
 מטחול, היינו דמים, מעבירת

 שפחה שהיא לילי״ת, שהיא
 שהיא רב, דערב אמא בישא,
ג). לו, (ליקו״םהרשעה מלכות

ת או  נרחק אינו ניאוף ה
 הרחקת ע״י אלא האדם מן

 (ספר והמחשבה העין ראות

ט). ניאוף המידות

 פיתוייו עם תיכנס לא
 אריכת כי ונטען, בטוען

 לבתי׳ אפילו החושב הרגשת
 החפז הגברת תפעל השולל,

 (ספר אליו הרצון ותתהפך

י). ניאוף המידות

 התאוות כל של כלליות היא
 עיקר והיא רעות, והמידות

 דעת (ליקו״ע והצירוף הנסיון

לג).

נמאום היצה״ר עליו שממגנר ממנו', גדול ׳יצרו גדלום, לו
קרא,נזהר כמונא היצה״ר, עיקר זה כי ניאוף. וכפג וניאוף. גיאות כזה תלוי זה כי עריין׳. לגלאה נישא דיצרא ׳עיקרא טו) (וי

נחינת שהוא לענוה זוכין עי״ז פפאה, ויפודא עילאה יפודא היינו הנ״ל, נחינות נשמי נשלימות הנרית שמירת ע״י א): אילן כלאי כליקו״ה(ירד
 נחנירו. מלוי אחד כל כי הנרית, לשמירת זוכין ענוה ע״י להיפך, וכן המקום, כנוד ולהרנות עצמו נכנוד למעט דהיינו כשלימות, כנוד

ת י ר  נחלקו ששמח דהיינו די; לעולמו שאמר ׳שדי, נחינת וזה וכו', כרית נחי׳ הוא שדי ה): (כג, כליקו״מ ואיפא שדי. כשם מכונה ב
 שזוכין הננים כל כי כ); ג, נפלופ נליקו״ה(פו״מ וכפג ורכה. פרה שדי אל אני יומר. ממאוה ואינו לו, שיש למה די ואומר

 אל ׳אני כמ״ש עלמא, לקיימא ולאולדא לאפשא הוא הנרית תיקון עיקר כי הנרים, מיקון ננחינם הס נרכה אחריו ולהשאיר להוליד
 הננים ואלו נעולס. נניס להוליד ורנה', 'פרה נחינת שמיקונו כידוע, שדי שנקרא הנרית תיקון נחינם זה שדי' 'אל ורנה', פרה שדי

 להמגנר מאוד נזיווגו להתקדש צריכין כן ועל לא). (ליקו״מהג״ל נהמורה כנ״ל הכרית מיקון ע״י הגעשין הנפשות ננחינת הס שמולידין
 לנגיו, קדושה נפש להמשיך כדי להשי״ת דקדושה נכיסופין מחשנמיה לדנק רק גופניות, מתאוות גשמיות, מתאוות ממשנתו לפרוש

 נפשות מוליד אזי דסט״א, כיסופין שזהו ח״ו, הגוף תאוות אחר וכרוך ח״ו נכרית הפוגם להיפך, להיפך וכן (...)הקדוש. נזהר כמנואר
 הכרית לשמירת לזכות מהשי״ח לנקש צריכין ונוודאי מדריגות, ורננות אלפים יש הכרית קדושת נענין נאמת והנה ח״ו. טונים לא

 דקדושה נכיסופין להשי״ת קשורים הם אשר אמיתיים צדיקים נמדריגת לגמרי, הזאח ממאווה ומונדל פרוש להיוח דהיינו נשלימוח,
ע״פ כהיתר שמולידין הכניס כל כן ועל נריומיו', עם נטרוניא נא הקנ״ה ו׳אין לזה, זוכה אדם כל לאו אעפ״כ אנל כנ״ל, ממיד

שתמונה ז״ל רנינו נדנרי מנואר כן ועל כנ״ל. כעולם נניס להוליד הכריח, תיקון עיקר זה ני הכרית, מיקון ננחינח הם כולם המורה
כג״ל. הכרית תיקון ננחינת הס כולם הקדושה, מורמינו דת ע״פ ישראל של הנישואין כלל כי הכרית, תיקון הוא

הנחל ילקונז
ה כי ה תלוי ז ת בז או  כסליו - הנחל(מרחשון מבועי צקוצז ומובא ונאוף. גי

 שיהא הוא הברית שמירת כי בזה. זה תלויים וענוה קדושה תש״מ):
 ושלא דבת שבכל יתברך אלקותו קדושת לפנימיות תמיד מקושר האדם
 רבבות ורבי אלפים באלפי שהם העולם, ותענוגי גשמיות אשר יימשך

 שבישודא הברית שמירת ועיקר והלבושים, הבריאה מצד השתלשלויות
לתכלית שאינו מה כל כי לו, במותר גם עצמו כשמקדש הוא עילאה

 אך זאת במדריגה כשאינו ואפילו ואין, אפש הוא יתברך, בו דביקות
 רשות שום שאין ומאמין יודע הוא כי האישור, מן עצמו את שומר
 אז יתברך, בו הדביקות הוא הכל ושתכלית יתברך, זולתו בעולם אתר
 הרותניות, אל יותר ומתקשר הגשמיות מן עצמו את שמנשק מה כפי

 וההשגה הדעת תכלית שהוא הייתודים, שני שוד להשיג זוכה כן
העולם. בזה להשיג צריך שהאדם

תפלה ואני
 בעצמי אני אמנם ואם
 מכלם. יותר אותי רודף

 הבחירה בוראי כי
 יוכל ומי חפשית,
 להטות אותי להכריח
 הנני ושלום. הם לדךכם
 באמת כי ומתורה מודה

 אני בי ההיב. בעצמי אני
 מה אבל העוון, אדני

 מטה כי אלהי יי אעשה
 יודע ואיני מאד, ןדינו

 מנום רדף איזה לבקש
 ולהתגבר מהם, לנום

ת כל על אוו ת  ה
 שהם ךעים והךהוןים
 עת, בכל עלי מתגברים

 כי תקוה שום לי ואין
 הרבים רחמיף על אם

ף ם, וחםדי לי  הגדו
 כת לי וחתן לי שתעזר

 מיני כל על להתגבר
 רעים והךהורים תאוות

 ולהשפילם להכניעם
 מעלי ולסלקם ולשברם

 מעתה גבולי ומעל
 יכנם שלא עולם, ועד

 שום ומחשבתי בדעתי
 כלל, בעולם הרהור צד
 ומחשבתי מ׳הי רק

וטהורים קדושים יהיו

 על הבאים הכפירות כל
 ניאוף, בחי׳ זה אדם איזה

תחת המנאפת ׳האשה בבתי׳
הקךשה בתכלית תמיד שזה זרים׳, את תקח אישה
יא). (ליקו״ת בשלמות לכי)• (קה״י, דקליפה מ״ן עליו מושך שעי״ז מבואר הוא ניאוף רבא). האדרא פי׳ רשב״י, מאמרי (שערניאוף הנקרא זהו הקדושים, עליונים אלקים עם אחרים אלהים כללות ענין טו). ג, גילוח (ליקו״ה אמונה פגם בחי׳ ע״ז, חטא על שם נאמר

רקודש הברית בשמירת תלוי וזה והתנשאות. רבנות לקבל או ח״ו, ולקנטר להתייהר כבוד בשביל לימודו יהיה שלא והגדלות, הגאות כשמשברין אם כי כזה, המאיר לדיבור לזכות אפשר אי # שיה ותו עצה צו קי ג). יא, ליקו״ט (



המתרגם

 לו אשור שנינו,
 ביופיה להסתכל לאדם

 שלא כדי אשה, של
א בו ר י רהו  רע לה

 וכך אחר. לדבר וייעקר
 עושה שמעון רבי היה

 והיו בעיר הולך כשהיה
 אחריו הולכים החברים

 (הרגיש יפות נשים וראה

 שאזי יפות), נשים שם שיש
 את משפיל היה הוא

 אומר היה והוא עיניו,
 תפנו׳. ׳אל להחבריס

 ביום שמסתכל מי וכל
 אזי אשה, של ביופי

 להרהור בלילה בא הוא
 עליו עולה וכאשר ח״ו,
 אזי הרע, ההרהור אותו
 ׳ואלהי משוס עובר הוא

לכס׳. תעשו לא מסכה

קצג נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
ש  ויהי ט): ,3א- (יז, ננראשיפ כדנפיג בריה. לכל כאלקותי די שי

 אכרם אל ה׳ וירא אניס ופאע אנה סאננים ן3 אנרס
 כריתי ואתנה ממיס: והיה לפני המהלןו אדי אל אני אליו ויאמר

 אל אלקיס ויאמר (...) מאד: כמאד אומף וארכה וכינף כיני
 מאמר כריתי את ואמה אכרהס

 ופירש״י לדראס: אחריף וזרעף אמה

 די שיש הוא אני שדי. אל אני (שם):
 המהלך לפיכך כריה, לכל כאלקומי

 וכן ולפטרון. לאלוק לך ואהיה לפני
 כך, פירושו כמקרא שהוא מקוס כל
 הסהלו הענין. לפי והכל אלו, די

 הידכק קדמי', ׳פלת כתרגומו לפני.
 ציווי זה אף פמים. והיה כעכודמי.

 נסיונומיי. ככל שלס היה ציווי, אחר
 כמצות לפני המהלך מדרשו, ולפי

 כעל אמה כך שהערלה זמן שכל ממיס, תהיה הזה וכדכר מילה,
 איכריס, ה׳ חסר אמה עכשיו ממיס׳, ׳והיה אחר, דכר לפני. מוס

 שמך על אות לך אוסיף הגווייה, וראש אוזנייס, כ׳ עינייס, כ׳
 מוסיף זו וא״ו ואפה. איכריך. כמניין רמ״ח אומיומיך מניין ויהיו

 זהיר הווי ואמה ד׳), (פש׳ אמך׳ כריתי הנה ׳אני ראשון, ענין על
 אופ גפפילפ לנינו דנרי ע״פ מפנאריס רש״י דנרי של הסיפא לשומרה.

 אופ להלן ועי״ע הנריפ. ושמירפ מוסיף׳ הוא ׳וא״ו נהי׳ שנין נקשר זו,
לעניינינו. הוא נס השייך די', לעולמו 'שאמר ד״ה נמקו״פ ה'

 עכודת לעצמו עושה הוא וכר הכרית שופר וכשאינו
ם,נזהר מצינו וכן אלילים. שי קדו ̂מנינן, ע״א): פד ( י

 יימי דלא כנין דאינממא, כשפירו לאסמכלא נש לכר ליה אסיר
 כד עכיד שמעון רכי הוה וכך אחרא. למילה ויתעקר כישא להרהורא

 שפיראן, לאינמו וחמא אכמריה אזלין חכרייא והוו כממא אזיל הוה
 דיסמכל מאן וכל מפנו׳. ׳אל לחכרייא אמר והוה עיניה, מאיך

 ההוא סליק ואי נליליא, להרהורי אמי כיממא, דאינממא כשפירו
לכס׳. מעשו לא מסכה ׳ואלהי משוס אעכר עלויה, נישא הרהורא

 לכל באלקותי די שיש בחינת הוא שדי, כי
ס. לך לך נפירש״י (כמונא בדיה  שומד וכשאינו י

 עושה הוא גיאות, ידי על היינו הבדית,
 שאין מדאה הוא אלילים, עבודת לעצמו

 אלילים, עבודת שצדיך עד באלקותו, לו די
 לכל באלקותו די שיש בשדי, פוגם כן ועל

 לאוד זוכה הוא הבדית, וכששומד בדיה.
כנ״ל: לתשובה לו המאיד

ש  מ): ו, פפילין (או״ה נליקו״ה וכפנ כריה. לכל כאלקותי די שי

 היפך שזהו כריה', לכל כאלקומו די ׳שיש שס על שדי כי
 ולהמתיק עי״ש. שמי׳, הוא ה׳ ׳אני נהמורה כמנואר הגדלות,

 נאמת הנימול לתכלית שינוא האדס מכלית כאמת כי יומר, הענין
 שיזכה דהיינו ממש, אין שיהיה עד

 שיזכה עד לגמרי הגדלות לשכר
 שמלונש מרע״ה, של אמימית לענוה

 לחיות זוכה ואז ואנר, אנר ככל
 ימנרך נו נכלל להיות נצחייס חייס

 האושר שהוא ה׳, על להתענג
וכו׳ ראתה לא עין אשר המקווה

 נחינת וזהו ענ). פ"נ, ליקו״מ (עי׳
כריה׳, לכל נאלקומו די שיש ׳שדי,
 דנר שוס עוד צריך שאינך היינו
 שוס לך שיהיה צריך אינך כי אחר,

 איזה ח״ו עוד לך צריך כאילו וישות גשמיות כאיזה ואחיזה תענוג
 די יש נאמת כי מזה, לך חלילה ח״ו, מאלקומו תוך אחר דנר

 מי כי כלל. אחר דנר שוס עוד צריך ואינך כריה, לכל נאלקומו
 גשמיות נתינת שהוא גסות, כאיזה אחיזה איזה עדיין לו שיש

 נמצא לכ׳, גכה כל ה׳ ׳מועכת כי מהשי״ת, רחוק שהוא וישות,
 כן ועל ימנרך, מאלקותו חוץ אחר דכר איזה לו כותר כאילו נחשנ
הח״ל אמרו נאמת ט סו  זרה׳, ענודה עונד כאילו המתגאה ׳כל ד) (

 שיש שדי שס נתינת הוא אמיתית, ענוה שהוא מזה ההיפך כן ועל
 כל מנטל והוא גסות שוס נו כשאין כי כריה, לכל כאלקומו די

 תענוג שס לו ואין ממש, אין הוא כאילו הניטול כתכלית ההרגשות
 כי יופר, צריך ואין לו די וזה נעצמו, השי״ת חיות אס כי וחיות

 אמיתי וחיות ושמחה עונג די שיש כריה, לכל נאלקותו די יש
 רק כלל, אחר דנר שוס צריכין ואין ימנרך, לנד כאלקותו ונצחי

 לזה. הזוכה אשרי כנ״ל, לכד ה׳ על ולהתענג ממש אין להיות
 עכודת לעצמו עושה הוא וכוי הכרית שופר וכשאינו

מי וכפנ אלילים. שמירת כי ר״ל, (יא): הנפל נ

תפלה ואני

א נ להגיע זכניא

 נתינת הס ממאה, ויחודא עילאה יחודא הנתינות כשני הכרית
 עילאה יחודא הכחינות כשני הכרית שומר כשאינו כן ועל ואחדותו, השס אמונת עיקר שהס א׳, אות כמונ״פ שס׳ ׳כרוך ישראל׳ ׳שמע

זרה. ענודה לעצמו עושה אז ואחדותו, השס אמונת שהס ועד׳ לעולס מלכותו ככוד שס ו׳כרוך ׳שמע׳ שהס ממאה ויחודא
 שבקשתי מה לכל

 מעתה לי ועזר מלפניף.
 את לקדש שאזכה

 הברית, בקרשת עצמי
 נגרף עצמי לבטל ואזכה

 בלבי .יעלה ולא באמת,
 גאות צד שום ודעתי

 בעולם, ופניות וגבהות
 באמת לענוה ואזכה

תלאמתו קו״ לי יא). (

 עלי רחם רחמים מלא
 והורני תחנוני, וקבל

 האמתיים דרכיף ולמדני
 בכל הישרות ועצותיף

 שאזכה בא־פן עת,
 ממעשי מהרה לשוב

 וממחשבותי הךעים
 שאזכה עד המגנים

 הברית לתקון מהרה
 כרצונף בשלמות באמת
מאתף ותחנני הטוב.

 כלל זה על להתפלל צריף הייתי לא פחיתותי לפי באמת כי רוחא, ורמות וגבהות וגךלות גאות צד שום רעתי על .יעלה ולא באמת, שפלותי ולהתיש לידע שאזכה באפן אמתי, ושכל רעת
 בעת בפרט וגאות, בפניות רעתי מבלבלים אשר עד עת, בכל צד מכל עלי אוךבים איף יודע אתה אף כף, כל מאתף ךחוק שאני אחרי גאות, צד שום לבי על ש.יעלה אנכי מי כי מגאות. להנצל
 ותשמרני עמי ותהיה עת, בכל עלי ותחמל שתחום ענותנותף, מוצאים אנו שם גדלתף במקום אשר תעלומות, יודע הךחמים, בעל לפניף באתי כן על שבקךשה. ךבר באיזה לעסק רוצים שאנו
 לשמירת זוכים ענוה ידי שעל הקדושים חכמיף ידי על הודעתנו כאשר באמת, הברית לשמירת שאזכה בא־פן אמתיית לענוה שאזכה עד כלל, וגבהות גאות צד שום לבי על .יעלה שלא תמיד

תוגואלי״ צולי יי לפניף לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו שמף. ליראה לבבי .יחד באמתף, אהלף ררכף יי ״הורני הטוב. סרצונף אמתיית לענוה אזכה רק פםולה מענוה ותצילנו הברית. ״ קו י ל קיד). (

חכמה מילואי
מר וכשאינו ת שו רי ב א וכוי ה ה הו ש מו עו צ ע ת ל ד בו ם ע לי  אלי

ם ועייב וכוי  הקב״ה יד): (צו, בתנחומא ומצינו בשדי. פוג
 הוא הס,5 והחותס הי^ס ומה עדן, בגן שייכנסו כדי בישראל שמו

 הולך שישראל בעת ולפיכך במילה. והי׳ ביד, והד׳ באף, הש׳ ׳שדי׳,
 שהוא ישראל בר לכל שלוקח עדן בגן ממונה מלאך יש עולמו לבית
 מן בהן יש אותיות ששני אע״פ נימולין, ושאינן עדן, בגן ומביאו מהול
 בהם יש ולא היד, מן והד׳ האף מן הש׳ בהם שיש ׳שדי׳, שהוא השם

 וישראל לגיהנס. אותו מוליך שהשד כלומר ׳שד׳, לשון הוא ׳שדי׳, מן הי׳
 והקב״ה עדן, לגן ליכנש הולך הוא אזי גילוליס, עבודת ועובד מהול שהוא
 מעולם, מהול היה שלא כמו ערלתו ועושה ערלתו, ומושך למלאך מצוה

בגיהנס. אלא עדן בגן יבוא ושלא
ר מ ו ש ש כ ת ו רי ב א ה כה הו ר זו ר לאו אי מ בה. לו ה שו  ע״י היינו לת

 שיש יא) (ז, באסת״ר ומצינו וכו׳. בדיבורים בהתורה מדבר שהוא
 בריתי את ׳ואתה דכתיב בבשרם, ברית יש וז״ל: התורה, שהיא בפיהם, ברית

 דכתיב תורה, זו בפיהם, ברית ויש בבשרכם׳, בריתי ׳והיתה וכתיב תשמר׳,
/ ימוש לא (שס): כהונה המתנות ופירש מפיך׳. הזה התורה שפר ימוש ׳לא גו  ו

םדכתיב ברית, נקראת והתורה הברית׳. דברי ׳אלה כת) (דברי

הנחל ילקוט
תי די קו ה. לכל באל  גס שייכת זו שבתי׳ ז) ה, (ת״ב בליקו״מ ומצינו ברי

 בידיעת וצמצום גבול לו יש ואחד אחד כל וז״ל: אלוקות, בהשגת
 בחינת במעלה להקטן שנחשב מה כי ומדריגתו. ערכו לפי אלקותו,
 אצלו זה שם, שכלו לצמצם וצריך ממדריגתו למעלה שהוא ממנו׳, ׳במופלא

 יכול הוא הגבוה, במעלה ממנו הגדול והאדם ממנו׳, ׳במופלא בחינת
 הוא ששם ממנו, גבוה אחר וגבול צמצום לו יש שהוא רק זאת, להשיג

 בחינת אצלו נחשב אינו זה גם יותר, עוד הגבוה אדם וכן שכלו. לצמצם צריך
 אדם בכל וכן יותר, עוד גבוה וגבול צמצום לו שיש רק ממנו׳, ׳במופלא

 מיוחד וגבול צמצום לו יש בריה וכל אדם שלכל נמצא מדריגתו. לפי ואדם
 מחשבתו לרדוף מותר הגבול זה שעד מדריגתו, לפי יתברך אלקותו בהשגת
 לכל באלקותו די ׳שיש שדרז״ל שדי, בחינת וזה יותר. לא יתברך ממנו להשיג
 היינו באלקותו, וצמצום וגבול די לו יש ובריה בריה שכל היינו בריה׳,

 בפני מיוחד וגבול וצמצום די לו יש ובריה בריה שכל היינו אלקותו, בידיעת
 בריה׳. לכל באלקותו די ׳שיש וזהו מדריגתו, כפי אלקותו בידיעת עצמו

ו נ י א ש כ מר ו ת. שו רי  רבי פעם הדגיש שנו): (ה, צשיש״ק ומוצא הב
 הברית ששמירת לך דע האברכים, לאחד ז״ל שפירא שמואל

העולמות. ולכל המדריגות לכל דרכו ליכנש המפתח הוא

ערכים
וכינויים

שדייי שם
 שהוא הגידין כלליות נקרא
 ע״ש ׳שדי/ קודש הברית
 לבנונית כחץ ויורה ששדי

 ופרט פרט לכל ותיקונים
 למקומות ואפילו צרכו, כפי

ד). כט, (ליקו״םוהדקים הצרים

 שלם, שם הוא שדי שם
 וכל הנעלמות, כל על אפי׳

רשדי בשם נברא העולם ספ ) 

 שלשים אדם ויחי ד״ה הפליאה

ויולד). שנה ומאת

 לעולמו ׳שאמר שדי, נקרא
 לצדיקים המציל והוא די׳,

 והוא די, לצרותיהם ואומר
 המזלות, מערכת המנצח

 ומנצח שודד שדי, לשון וזה
 מנהגו ומשנה השמים, צבא
 צביונם לעשות עולם של
 שאמר והוא צדיקים, של

 שדי אל ׳אני לאברהם
 והוא וגו״, לפני התהלך

 ומציל ופודה ישראל שומר
יג). המנחה (תורת צרה מכל

 גאוותו מראה בו שדי, שם
 כשהוא בעליונים, המופלאה

 מערכת ומנצח משדד
גאוה). הקמח, (כדהכוכבים

 בו יש ועולם עולם בכל
 שדי, הנקרא היםוד בחי׳
 לכל קצבה נותן הוא אשר

 רשב״י, מאמרי (שער העולמות

קדישא). רבא האדרא פי׳

שם ע״י הרהורים המתקת
נח). פ׳ עה״ת (בעש״טשדי

 בהתפשטות האורות כל
 אל, בשם מתפשטים

 ומציירם נוטלם שדי ואח״ב
 ח״א, במרום (אדיר בציוריהם

ר״ש). אמר תניא

 בטבע, מכוםה הוא שדי שם
 בדבר רק שורה אינו ע״כ

 משה (ישמח העין מן הםמוי

וישב). פ׳

 לפריה מפוגל השם זה
 הוא שד״י שם כי ורביה,
 בשמיא ׳דאחיד יםוד,

 דכר דהיינו כנודע, וארעא׳
וישלח). פ׳ דכלה (אגראונוקבא

 עושה הקב״ה שדי, שם עייי*
 שהם הנפתרים, הניפים

שדי). (קה״י,בטבע מלובשים

 שה׳ מורה הוא שדי שם
 ואין די, לבריאותיו אמר

 בבריאה, ומום יתרת
 שעלה יתרת שהיא והערלה
 בכוונה הוא האדם, ביצירת

 א״ע ישלים שהאדם כדי
 להפיר ויתקן ה׳, מצות ע״י

 בעולם הנמצא הקליפה
 שדי, שם שיושלם עד הגדול
 (מלבי״ם די לעולמו שאמר

א). יז, בראשית

ת■ ותושיה עצה או ד). יא, ליקו״ט (קיצור פה לפתוח יכולין ואין המאירים, דיבורים עמהם לדבר הדיבור בלי לו אין ועי״ז ע״ז, בחי׳ היא ג

ה). יא, ליקו״ט (קיצור לתשובה לו המאיר

מר שו ש לאור וזובח מגאות ניצול הברית כ



ערכים
וכינויים

אור
 עצות כולו הוא האור

 להשי״ת להתקרב עמוקות
לט). ה, תחומין עירובי (ליקו״ה

 כמ״ש אור, נקרא הצדיק
 ואין טוב׳, כי צדיק ׳אמרו

 ׳וירא כמ״ש אור, אלא טוב
 טוב׳ כי האור את אלקים
א). ב, חנוכה (ליקו״ה

 מורה השחור מקום, בכל
 האור, היפך ההעדר, על
 המציאות, הוא האור כי

 הוא השחור שהוא והחושך
 נמצא הכל כי לגמרי, העדר
 בחושך, נמצא ובלתי באור
 העדר מורה החושך לכך

ג). התורה נתיב א, עולם (נתיבות

 למעשה השלמה הוא האור
 הוא האור כי בראשית,

 אל האדם ראות מוציא
 בחושך יושב כאשר הפועל,
 ראות האור מוציא בלילה
 (באר הפועל אל האדם

ב). הגולה

 פשוט אור הוא ית׳ הנהגתו
 מתוק אור הוא ישתנה, לא

 האור וזה הטוב, בתכלית
 התורה רוחניות שורש הוא

 הנשמות ושורש והמעשים
 אדם, לתולדות הגהות (של״ה

א). חומה עיר בית

 הייחוד בםוד הוא האור
 (קל״חלטוב הרע כל המחזיר

מו). חכמה פתחי

 עליו, השכל אור כשאדם
 המצוות, בטעמי וישכיל יבין

 שיחיה המשפטים הם כי
 אור בהחשך אבל בהם,
 טעם בלי כחוקים הם השכל

י). טז, דברים יפות (פניםבהם

 שנאמר התורה, זה אור
אור). (קה״י,אור׳ ׳ותורה

 דלא הנעלם האור נזן
 הוציא אתיידע, ולא יריע
 ההשתלשלות אחר אור
 עד והשכליים, השכל אור

 המוחש. באור שנתגשם
 תחת הלובש שיםתתר וכמו

 המאציל יםתתר כן לבושו,
 האורה לבוש תחת העליון
ב). קד, תחלים (מלבי״ם

חכמה מקורן מוהר יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קצד

שלש פעמים וכד ככחינת וכוי ככוד של כואייו הכלולים
 ראיה שמניא ר״ל (יא): הנחל כמי 3וכח גגה עם

 הס הוי״ה, של נהוא״ו הכלולים אורוס שהמל הזה מהפסוק
 וזה הכרית. שמירת נתינת שהוא כנוד של הוא״ו כלולים נעצמס
 טל היינו שלוש׳ ׳פעמים שכתנ
 הוי״ה, של נהוא״ו הכלולים אורות
 הוי״ה, משם השלישי אות שהוא

 עם שלוש ׳פעמןס הוא וא״ו וגם
 נכרית כלולים כעצמם הס גנר׳

 הוא״ו להמשיך כשזוכה כן ועל כנוד, של הוא״ו נתינת שהוא
 לאור זוכה אורות, הטל כלולים שנו הכרית, שמירת שהוא

לעומקא. המורה למכונות וינוא למשוכה, המאיר

 אורות, טל בחינת הוא הזה ואור ד
 לג) (איוב בבחינת בבור. של בוא״ו הכלולים

גבר. עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן

דלעת׳׳ל, המתים תחיית גבי ישעיה מנבואת הן אלו תיבות אותת. טל
 נישעיה וזלשה״כ נושפים, כאופנים אומן דרשו וחסידוח קכלה וכשפרי

̂נו• הקיצו יקומו! נכלמי ממיף יחיו יט): (מ,  טל כי עפר שכני ו
 התפלל כאן מסיך. יסיו ופירש״י(שם): מפיל: רפאים וארץ טלף אורת

 יחיו ממך ננקשה הצדיקים, שיחיו
 דנר ייצא עליך, שמוממין אומן

יקומון. נגלפי לומר, מלפניך מלכות
 להם עלי, עצמן שנכלו עמי ננילות

 זה כל ורננו. הקיצו מקומה. מהי
 אמיס מל ני זה. הוא ציווי לשון ורננו', ׳הקיצו הקכ״ה. להם יאמר

 טל להם ומצוומיך מורתך טל שיהא כן, לעשות לך נאה כי מלך.
רפאים', ׳ארץ את מפיל ולעפר ולארץ הפיל. רפאים וארץ אור. של

 טל כי מל. ני (שש): המצו״ד פירש ועוד מתורתך. ידיהם שלפו
 האדש לזכופ יכול ידו שעל האור עיקר והנה תחייה. טל ע״י המתים יחיו כן אותם, שמגדל הצמחים על היורד כטל יהיה עליך שאוריד התחייה

 שנאמר חיים, אינן הארצות עמי אלעזר, רני אמר זה: פשוק על ע"כ) (קיא ככפוכופ שדרשו מצינו וכן א׳), כאוה לעיל (כאמור הפורה ע״י הוא לפשוכה
 מדכר. הכמונ מורה מדנרי עצמו כמרפה ןקמו', כל ׳רפאים לומר מלמוד לכל, יכול יחיו', כל ׳ממיס הכי, נמי תניא וגו״. יחיו כל ׳ממיס

 אני אחר מקרא ליה, אמר דכמינ. הוא כוכניס לענודת עצמו כמרפה ההוא הכי, להו דאמרת למרייהו ניחא לא יוחנן, רני ליה אמר
 אור אין מורה כאור משתמש שאין וכל מחייהו, מורה אור מורה נאור המשתמש כל מפיל; רפאים וארץ טלך אורת טל ׳כי דכמינ דורש,
ת מורה. מדכרי עצמו מרפה יקמו. נל רפאים ופירש״י(שם): מחייהו. מורה א  טל המהרש״א(שה): וכיאר מפיל. לרפאים וארץ פפיל. יפאיס ו
 המורה כן לעולם, פוסק אינו לנרכה שהטל כמו אמרתי', כטל ׳מזל כמ״ש לטל, מורה אור דימה נו׳. פויה נאור המשפמש נל נו׳ אורם
 ואיפא קאי. ןאמחןה דמשמע וגו״, מתיך ׳יחיו קרא דהאי ורישא הנא', לעולם תשיחף', ״והיא ו) (אגוח שאמרו כמו לו, פושקת אינה

 יקומון טלא ונההוא עלייהו, מרישיה טלא לארקא איהו זמין ממייא, לאחייא הוא כריך קודשא דזמין יילזימנא ע״כ): קל שרה, גזהר(פיי
 לעלמא. מיין לארקא זמין דנהון דלעילא נהורין מאינו! ממש, אורות אורות', ׳טל מאי טלך׳. אורות טל ׳כי דכמינ הוא הדא מעפרא, כולא
ן  הזהר כדרשת דורשו ורכינו החשוכה, עני! על לאיוכ אליהוא מדכרי פלק הינו זה פשוק פשט ע״ד גבר. עם שלש פעמים אל יפעל אלח כל ך

 נמרועה פניו וירא וירצהו אלוק אל .יעמר כו-ל): (לג, כאיוכ וזלשה״כ תוקפא"). כו עז כו נועז, כרית 'נקרא (ד״ה זו, נאות להלן המונאח
̂ר חנןאמי ויאמר אנישיס על !שר צדקתו: לאמש ו,ישנ ̂וה ולא העוימי די  אלה כל הן מראה: כאור וחןתו וחמ5כ מענר נפשו פדה לי: '
 האל יפעל האלה כדנרים אלה. נל הן המצו״ד(שם): ופירש החיים: כאור לאור ■:וחת מני נפשו להישינ גנר: עם קלוש פעמןם אל !פעל

 להשיג. נמכאונ. יונח ישכיל לא ואם נחלום, למשוכה לינו יעורר פעמים שלוש עד ויחטא ישונ כאשר ר״ל, האדם, עם שלוש פעמיים
 אלה כל ׳הן נמינ כ): כשמו״ר(ז, ואמרו הנא. נעולה הנצחיים החיים נאור מאירה נפשו עוד ולהיות הקנר, מן נפשו להשינ נכדי
 וכן הראשונות. את עליו מגלגל הוא לאו ואס מוטנ, משונה עשה שאס לאדם, ממתין פעמים ג׳ גנר׳. עם שלוש פעמים אל יפעל
 אנכי; דנריס איש ׳לא אמר ואח״כ לי; יאמינו לא ׳והן מחילה אמר פרעה; אל ואשלחך ׳לכה למשה הקנ״ה כשאמר מוצא אמה

על הדינור נתייחד אלי', שמעו לא ישראל כני ׳הן ואמר נדנריו, חזר שלא וכיוון פעמים, ג׳ הרי משלח; ניד נא ׳שלח אמר ואח״כ
אהרן׳. ואל משה אל ה׳ ׳וידנר דנמינ הוא הדא עימו, אהרן

חנחל ילקוט

טל
 שמחים שהכל כטל/ יתזל

ב). לב, דברים (רש״יבו

 (רש״י נחת לשון הוא טל

ב). ה, שה״ש

 לישראל כטל היא התורה
 בהיפך לאומות אבל דווקא,
ב). לב, דברים עה״ת (בעה״ט

 ה״א יו״ד כללות הוא טל
 שפע והוא ט״ל, שעולה וא״ו
 הספירות דרך מכ״ע הבא

 המלכות עד אלה ואותיות
 לראש הוא והטל ה״א, שהיא
 נמלא ׳שראשי כענין הת״ת

 הנ״ל, עליון משפע פי׳ טל׳,
 תחיית של) (טל הוא ואז

מלכות טל כנגד ויש המתים.

המתרגם

י  שעתיד הזמן באותו '
ה  את להתיות הקב״

ם, תי מ ד אזי ה תי  ע
הם להריק הוא  עלי

 הטל ובזה מראשו, טל
מו קו  מהעפר, הכל י
 טל ׳כי שכתוב שזהו

 ענין ומהו טלך׳. אורות
 הם אלו אורות', ה׳טל

 מאלו שהם ממש, אורות
 שבהם שלמעלה האורות

 להריק הקב״ה עתיד
 תדשים תיים לעולם

לבוא. לעתיד

חכטח מילואי
ת. טל רו  זקיני אני מאדוני שמעתי סולדוס): <פ' אפרים מסנה נדגל ומונא או

 אך האדם, וקיוס חיות לצורך שהס מלאכות ל״ט יש כי זללה״ה,
 מתייהר. תורה ה׳טל כי גשמיות מלאכות ל״ט צריך אינו בתורה׳ כש׳עושק

 כיוון שבת, בחינת בתורה שעושק חכם התלמיד נקרא שלכך לומר ויש
 מחייהו׳. תורה ׳טל כי להם, צריך ואינו מלאכות הל״ט מן שובת שהוא

 מטל האלקיס לך ׳ויתן יעקב של בברכתו הפשוק שמרמז לומר יש וזה
 את לך יתן רק הגשמיים, מלאכות לט״ל תצטרך שלא היינו וגו״, השמים

להבין. וקל דלעילא, השמים׳ מ׳טל כל,

ה ואור א הז ת טל בחיי הו רו ם או  לו המאיר האור בענין בואייו. הכלולי
 (או״ת בליקו״ה ומובא אורות, טל בתי׳ הוא הזה שאור רבינו מגלה לתשובה,

מלמעלה, לאדם ובא לעולם, נעצר שאינו הגשמי הטל בתי׳ הם אורות שטל טז) ז, פסת
 ואלו גמורים, לרשעים אפילו תשובה הרהורי באין ויום יום בכל וז״ל:

 בחינת זהו ויום, יום בכל מלמעלה הבא עליון והתעוררות תשובה הרהורי
 היא זה וכל וכמובא). הקדוש בזהר (כמ״ש יומא בכל דכריז העליון הכרוז
 עצמו להמשיך שזוכה ומי מלמעלה, ההארה שבא מצרים יציאת הארת
לעולם, נעצר שאינו טל בחינת וזהו עי״ז, לתשובה לזכות יכול האמת לאור

ט״ל שעולין במילוי, השם של ראשונות אותיות שלוש בחינת הוא טל כי
ת. טל השס. של בהו׳ כלולים שכולם יק״ו אותיות שהם כידוע,  שקרא מה ביותר יתבאר זה לפי תש״מ): כסליו - הנפל(מרתשון מבועי בקוצץ ומובא אורו

טלך׳, אורת טל כי עפר שכני ורננו ׳הקיצו בפשוק רמוזים והם ׳עפריים׳, בשם התורה מתבונות הרחוקים פחותה המדריגה בעלי את א׳ באות לעיל
זה (כל אורת׳, טל כי עפר שכני ורננו ׳הקיצו בחינת עפר, בחינת שהיא פחותה, ממדריגה יוצאים בדיבור מאירים אורות׳ שה׳טל שע״י כאן כמבואר

 ובהתחבר עפר׳, ׳שכני נקראים שהמתים וגו״), הקיצו מתיך ׳יחיו שם (כמ״ש המתים תחיית על מדבר זה מקרא של פשוטו והנה בביאה״ל). מרומז
לעומקה, התורה מתבונות מאוד הרחוקים הפחותה המדריגה בעלי ולכן לעומקה, התורה לתבונות כשזוכים הוא החיים שעיקר מתבאר והדרש הפשט

 זוכים המאיר דיבור שע״י בפה, למוצאיהם׳ הם חיים ׳כי הכתוב שאומר וזהו כנ״ל. ׳עפריים׳ בשם נקראים זה שם ועל עפר, ושוכני מתים נקראים
 הקיצו מתיך ׳יחיו הפשוק שמרמז מה וזהו לעומקה. התורה לתבונות אמיתיים, לחיים עפר׳, ׳שכני בחינת פחותה, ממדריגה היינו לחיים, ממיתה לצאת

ממיתתו. להחיותו אורות׳ ה׳טל בו יאירו בפיו, התורה דיבורי שמוציאים ע״י היינו דאורייתא, רינונא שע״י טלך׳, אורת טל כי עפר שכני ורננו
פעל אלה כל ן1ד ם אל י מי ע ם שלש פ שמתחזק שככל פה מרמז גבר׳, עם שלוש ש׳פעמים לומר אפשר יא): (שיעורים, נועם דרכי בספר ומובא גבר. ע

אל ׳יפעל הפשוק מכלליות מובן וגם וכו׳. עילאה ליחודא תתאה מיחודא פעם בכל עבודתו עולה כך ה׳, בעבודת ושוב שוב ולהיכנש להתחיל
 מכל שמו את ולייחד רוח נחת לעשות וצריך לשם, האדם את ושולח מגלגל שה׳ ומצבים גלגולים מיני כל כלליות שהוא גבר׳, עם שלוש פעמים

ונבנית. הנפש נתקן במקומו, שלו את ועושה שמתחזק זה ידי ועל שהוא, מקום
רצועות ול״ט מלאכות ל״ט

 וכן מיעצר׳, לא ה׳טל כי והטעם טל, איקרי נזטייט טל). (קה״י,עצמו מצד כלל גוון לו שאין טל, בחי׳ הוא לנאצלים הווייתו שמתגלה קודם עצמו, בחי׳ מצד טל נקרא הכתר טל). כג, (פרד״ר הקליפה שהיא בישא מרצועה הבאים
 לעלות, שטבעם הגבורות כבחי׳ למעלה, שעולה האש כטבע למעלה עולה וע״ב הגבורות, סוד הוא טל (שם). מט״ט ע״י העולם ושפע וחיות הנהגה פנים כל על ויבש, יחרב ונהר זכאין ישראל שאין דאף מיעצר, לא מט״ט הנהגת

ונמחקו הטל נתעלה אז מהקטרוג פחד ואין החסדים התגברות שאז ובבוקר הדינין, שליטת שאז בלילה יורד הטל היה וע״ב קטרוג, יהיה שלא הטל סוד שהוא בגבורות מכוסה והוא החסדים סוד היה המן כי בטל, מכוסה המן היה וע״ב
(שם).ציון׳ הררי על שירד חרמון ׳כטל שנאמר ציון, זה טל (שם).החסד סוד שהוא המן ונגלה הגבורות,



המתרגם

 שכנש״י שכתוב מה
 'שראשי להקב״ה אומרת
 ענין מהו טל', נמלא

 כך אלא טל׳. ׳נמלא
ה שאמר הוא קב״  ה

 תושבת את לכנש״י,
 ביהמ״ק שנתרב שמיוש

תי) שעליתי תעלמ  (ונ
 לישובי ועליתי בביתי

 מעלה), של (ירושליה
 אני שהרי כך, זה אין
 זמן כל לשה אעלה לא

 לך והרי בגלות, שאת
 ׳שראשי לכך, שימן
 זה ושוד טל׳. נמלא

 ה״א שהאות הוא, כך
שכינה בשוד היא  ה

ה, ת לו ת בג מו שלי  וה
ה שלה תיי ה  שלה ו

 בגלותה) לה (הנתשריה
 שזהו ה׳טל', ענין הוא
 ה״א יו״ד האותיות שוד

א״ו ה, שמישה ו  הוי״
 האתרונה ה״א והאות

ה, בשוד היא  השכינ
 עט נמנית היא שאין

ת ו תי או ה ה לי ו ע  ה
ל׳, כמשפר ט  אלא '

 האותיות רק בזה נמניה
 שהה וא״ו, ה״א יו״ד

טל', כמשפר עוליה ' 
 הוא הזה ה׳טל׳ שענין

 השכינה את הממלא
ע ו ב מ ה  כל של מ
העליוניה. המקורות

 תטא אדה כאשר
א שאזי ב הו תויי  מ

 מתגבריה והה בתטאיה,
 אזי שלו, האיבריה על

 מסתלקת התייס נשמת
 נשארת והנפש הגוף, מן

 בה נאמר ואזי שש,
תגל הנפש באותה  ׳ו

תיו׳.  מי לגבי מרגלו
 לגבי ושוכנת, נגלית היא

 הברית ענין וזהו ׳צדיק',
 בשוד שהוא מילה,
 שהוא עז', ׳בו ׳בועז',

יצרו. על להתגבר תזק

 אותיות של הייתוד
אתד׳ שמתיבת א״ת  ׳

 הוא ד', עש שבק״ש,
 מפני ובועז, ב׳צדיק׳.
 על יצרו, על שהתגבר

 וזהו ׳צדיק׳. נקרא כן
 עז', ׳בו נוטריקון בועז

 ביצרו. ותקיף תזק שהיה
 יפעל אלה כל ׳הן וז״ש

ה אל  עש שלוש פעמי
 אותיות בשוד גבר׳,
״ו ה ה, משש י ״ י  הו

ס לי שתס שכלו  שלו
 כדי שזהו (יסוד), ב׳צדיק'

 ה׳ אות את (לייחד) לייבש
הוי״ה שמישש האתרונה
השכינה). בסוד (שהיא

״ ׳ י ז ע ו ב ה ׳  הי
ן ק ו י ד ן ב ו י ל ע  ה

ק׳ ענין שהוא צדי  ה׳
,( ד סו א (י הו ה ו  הי

יצרו), אח (הכובש גיבור

קצה נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
 קודשא אמר אלא טל׳. ׳נמלא מאי טל/ נמלא י׳שראשי“ );3ע״ יז נהיקו״ז(הקדמה, כדאיפא ראשונות. אותיות שלש מילוי של אורות טל

 דאנח זמנא כל אעלנא דלא הכי, לאו נישונא, ועאלנא דילי נניפא דעאלנא מקדשא ני דאמחרנ דמיומא חשינח אנח הוא, נריך
 וה״א וא״ו, ה״א יו״ד איהו ודא ׳טל; איהו דילה וחיים דילה שלימו נגלומא, שכינמא ה״א טל׳. נמלא ׳שראשי שימנא, לך הרי נגלומא,

 עילאין. מקורין דכל מנניעו לשכינמא מליא דאיהו ׳טל׳, לחשבן אחוון דשליקו וא״ו, ה״א יו״ד אלא ׳טל׳, מחושבן דלא שכינחא, איהי
מלשה״כ הוא גבורתו. כאיש כי

 של אורות טל בחינת הם שלש, פעמים
 כי (פירוש, ראשונות. אותיות שלש מילוי
 הוי״ה שם של ראשונות אותיות שלש

 והם טל, בגימטריא הם אלפין, במילוי
 בהוא״ו כלולים והם אורות, טל בחינת

בברית, כלולים שהם גבר, עם השם). של
ברית נקרא זה שם ועל גבורתו. כאיש כי

^ ז ע ו וחד) תלתין (תיקון ב

 עוד ועיין כא), (ח, שופמיס בספר
ע״א). (פד בב"מ זה פסוק על חז״ל בדרשת

 גו עז גו גועז, גרית נקרא
 בתיקו״ז כדאיתא תוקפא.

̂כד ע״ב): עה לא, (תיקון  נש בר ט
 על ומתגברין בסובין, מסוייב איהו

 מן אסתלקת סייס נשמס איברים,
 ואיסמר סמן, אשסארס ונפש גופא,

 מאן, לגבי מרגלוסיו׳. ׳ומגל בה
 מילה, בריס ודא ׳צדיק', לגבי

 (שם): מדבש המתוק ופירש יצריה. על הקיף עז', ׳בו ׳בועז׳, דאיהו

 היצה״ר כוסוה בהם, שההסייב הממאיס ע״י איברים. על ומסגברין
 עבירה. גוררה עבירה כי עוד, לההמיאס האיברים על מהגברים

 מיד האדם מן משהלקה הנשמה גופא. מן אפפלקס סיים נשמת
אינה היא הבינה), מן (שהיא הנשמה כי להמוא, ברצונו כשעולה

 כלולים והם אורות טל בחיי וד!ם
 בנחת מובא השם. של גהואייו

 שמעשה שכמו ארז״ל (שא): השולחן
 והבונה בסכמה נבראו בראשיה
 המשכן במלאכה כן כמו ובדעה,

 אלקיס רוה אהו ׳ואמלא כהיב
 וזה וכו״, ובדעה ובהבונה בסכמה

 במשכן שהיו מלאכוה הל״מ בהי׳
 הנכללין אורוה המ״ל בהי׳ נגד

 השס של ראשונוה אוהיוה בשלוש
 הה״א לבהי׳ העליונה הסכמה אור המשכה בהי׳ שהס

מלכוה. מבהי׳ שהיא הקדוש, השם של אהרונה
ל ^  הריח ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב בועז. ברית נקרא זה שם ו

 כי הוקפא. בו עז בו בועז, נקרא הצדיק מו): ד, הודאה וברכת
יהברך. בעבודהו כנמר עז והוא יצרו, אה הכובש גיבור הוא הצדיק

תוקפא. בו עז בו
הקדוש,

 ודא צדיק לגבי העוונוה. ע״י שנגרמה ההיצוניס אהיזה אה שובלה

 מנוסה. מקום הנפש מוצאה ושס (...) בו, קייס מילה הבריה הוהס מקום מכל בעוונוה, מלוכלכים איבריו שכל אע״פ ר״ל מילה. בריס
 מצינו ועוד בריהו. לשמור גדולה וזריזוה עוז צריך כי יצרו, על לההגבר הזק להיוה הבריה בשמירה האדם שצריך היינו יצריה. על מקיף

 והאי ׳צדיק׳. איקרי יצריה, על דאההקף בגין ובועז, ב׳צדיק׳. ד׳, עס דא״ה, יזייהודא זה: ענין בביאור ע״ב) רפ תצא, (כי רע״מ בזהר דאיתא
 ה׳. לייבם ב׳צדיק׳, אהוון הלה דכלילן יה״ו, ודא גבר׳, עס שלוש פעמ^ס אל יפעל אלה כל ׳הן ביצריה. הקיף עז׳, ׳בו ׳בועז׳, איהו
 ר״ל, הישוד. שהוא צדיק ע״י הוא (דמלכות) ד׳ עס אנפין) (דזעיר א״ה של הייהוד בצדיק. ד׳ עם דא״ס ייסודא (שם): מדבש המתוק ופירש
 חדש(רות, ובזהר ׳צדיק׳. נקרא לכן המה, נפש אה להקן כדי שהוא ייבום דרך אלא עצמו, להנאה ולא שמיים, לשם רוה אה ייבם בועז

̂׳בועז׳ איתא: ע״א) קד  כמילוא״ח ועי׳ הווה. ׳צדיק׳ ודאי היל׳, ׳גיבור ואהקרי יצריה על ואההקף בריס נטר גיבור, ׳צדיק׳, עילאה בדיוקנא י

הברית. בקדושת בועז של שבחו גבי חז״ל ודרשות הכתוב פשט דברי את המביא בועז׳ ברית נקרא זה ׳וע״ש ד״ה

מיליואי
ת טל רו לוי של או ת שלש מי תיו ת. או שונו  ישראל(ענין באוהב ומצינו רא

 החיים׳ ׳ארץ חפץ׳, ׳ארץ נקראת ישראל הכנכןת כי הוא, הענין הטל):
 גמור. כאחדות ישראל הכנסת עם השי״ת ייחוד על מורה ו׳טל׳ כנודע,

 מבקשין שאנו מה ארצך׳, לרצות תן ׳טל טל) (בברכת הפייטן שיסד וזהו (...)
 יה״ו אותיות סוד הוא ה׳טל׳, את שיתן שמו וכרוך הוא כרוך מהכורא

 ׳לרצות יהיה וזה ׳טל׳, מניין עולה וא״ו, ה״א יו״ד כזה, אלפי״ן כמילוי
 עם ותתחכר שתתייחד תתאה, ה׳ כחינת הקדושה השכינה היינו ארצך׳,
 את הקכ״ה יקים ׳טל׳ שע״י היינו כטל׳, חפצך, כה עיר ׳קומם יה״ו,
 שיסד מה כן גס וזהו מעפרא. השכינה הקמת שוד הקדושה, העיר

 ה׳ עס מיוחד ט״ל נעשה ט״ל שמשם היינו אפןלה׳, טל ׳כשמך הפייטן
 להס יש אז ישראל, הכנסת עס ומתחכר יורד הזה כשה׳טל׳ והנה אחרונה.

דגדלות. מוחין כחינת לישראל
ת טל רו לוי של או ת שלש מי תיו ת. או שונו  תורה): בקה״י(ערך ומובא רא

 הה׳ מתחכריס אותה לומדים וכשאנו יה״ו, הוא עצמה מצד התורה
 אל שיתחכר לומר רצה ה׳, לשס ׳לשמה׳, תורה שוד וזה הוי״ה, אל אחרונה

 הקדמה, (תיקו״ז רז״ל שאמרו וזה אחרונה. הה׳ התורה שוד שהוא יה״ו השס
 כי מחייהו׳, תורה טל תורה, בטל העושק כל טלך׳, אורית ״טל ע״א) יב

 ו״ה שוד הוא ו״ד, יו״ד, והמילוי שבשם, י׳ שוד נפקא׳, מחכמה ׳אורייתא
 ׳החכמה שוד וזה המתים, תחיית יכוא ומזה ותושכע״פ, תושכ״כ שוד שבשם,
 התחייה. יכוא מזה שבשם, יו״ד שוד שהוא חכמה, וה׳ כעליה׳, את תחיה

 ורננו ׳הקיצו שאמר וזה ט״ל, גימטריא וא״ו ה״א יו״ד תחייה, טל שוד וזה
 ה׳ שוד העפר׳, מן היה ׳הכל כי והענין, טלך׳, אורית טל כי עפר שימי

 ׳מטרא והמטר, הטל ע״י וצמיחתה כעפר, הנרקכ הזרע כמו והוא אחרונה,
 משטרא אור עליהם שיריק ע״י התחייה. שוד הן יה״ו שוד דארעא׳. כעלה

תחיה׳, ו׳החכמה ו״ה, כשוד התורה שוד והוא וא״ו, ה״א יו״ד תחייה, של

חכמה
 ושורשן ו״ה, שוד פה, ושכעל תושכ״כ תרין, אורית׳, ׳טל שאמר וזה והכן.

 יומס יהגה וכתורתו חפצו הוי״ה כתורת אס ׳כי שוד וזה (...) יו״ד. חכמה,
 ויהיה יה״ו אל ה׳ שיתחכר שחפץ ׳לשמה׳, תורה שלומד לומר, רצה ולילה׳,

הוי״ה׳. ׳תורת שיהיה שחפצו שאמר וזה כשלימות, הוי״ה
ש ״ ע ה ו קרא ז ת נ רי עז. כ ת(ג, במגילת כתיב כו  וי.שמ כיעז וייאכל ז-יג): רו

 מרגלתיו ותגל כלט ותכיא הערמה כקצה ליכזככ ויכא לכו וייטכ
 מרגלתיו: שיככת א^ה והנה וילפת האיש ויחרד הלילה כחצי ויהי שככ:’ות

 גאל כי אמתך על כנפך ופרשת אמתך רות אניכי ותיאמר את מי וייאמר
 לכלתי הראשון מן האחרון חכודך היטכת כתי לה׳ את כרוכה וייאמר אתה:

 אס ככיקר והיה הלילה ליני (...) עשיר: ואס דל אס הכחוריס אחרי לכת
 עד שככי ה׳ חי אניכי ו^אלתיך לגאלך !חפיז לא ואס יגאל טוכ יגאלך
 יוסף של תוקפו יוחנן, רכי אמר ע״ב): (יט בסנהדרין תז׳ע ודרשו הכיקר:

 ופירש״י ליש. p פלטי של ענוותנותו כועז של תוקפו כועז, של ענוותנותו
 קל כדכר יוסף של גדול דכר בועז. של עמומנומו יוסף של סוקפו (שס):
 שאין דכר הוא ענוה שס, לו ויש וחמור גדול דכר הוא תוקף שככועז. וקטן

 דאילו פלטי. של ענווסנוסו בועז של מוקפו תומו. לפי עושה שאדם שס, לו
רכות. שנים ופלטי לילה, חדא כועז

. ז ^ ו  עולם, ישוד צדיק ודור דור ככל יש לפסח): (דרוש המאיר באור ומובא ב
 היה אסתר כימי כצדקתו. העולם ומקיים הנפש מוכתר שהוא

 כמ״ש הנפש, מוכתר היה הוא כועז כועז, וכימי עולם, ישוד צדיק מרדכי
 ומעכיר זורה הוא פירוש, הלילה׳. השעירים גרן את זירה הוא ׳הנה ג) (רות

 כגלות הקליפות מהתלכשות האותיות ומכרר המוץ, על המורה הקליפיות
 צמאונך. ותמלא שכועות כדרוש המאיר אור בספר ועי״ש ללילה, הדומה
 המכרר והוא הנפש, מוכתר הוא הדור צדיק ודור, דור ככל הענין וכמוהו

כעולם. חיות נותן והזמן כזמן, חיות הנותן והוא מהרע, טוכ

ערכים
וכינויים

אורות טל
 אורות טלך/ אורית טל יכי

 דעתיקא, דחיוורתא נהורא
 מתקיימין טלא ומההוא

 מנא והוא עליונין, קרישי
 לעלמא לצדיקייא דטחני
קכח:). נשא (זהרדאתי

 על נאמר טלך׳ אורית יטל
 שהיא האלקית, הנשמה

 למי תחייה של טל עצמה
 (רמ״ע תורה טל בו שיש

ז). ד, הנפש מאמר מפאנו

 ט״ל, עולה במילואו השם
 אינם השם אותיות כיצד,
 היא הה״א כי שלוש, אלא

 אותיות השלוש ואלו כפולה,
 וא״ו ה״א יו״ד כזה במילואם

 השם תמורת גם ט״ל. עולים
 מהאותיות העולה כוז״ו(שם

 ט״ל עולה הוי״ה) שם שאחר
יז). חולין (של״ה

 תרי״ג בגימט׳ אורו״ת טל
ה). כח, בראשית עה״ת (ש״ך

 תור״ה בגימט׳ אורו״ת טל
 תושב״כ הם ב׳, יתר

 ׳אורות׳ ולזה ותושבע״ם,
 עה״ת (ש״ך רבים בלשון

יח). כח, במדבר

 אורות ט״ל בהיגלות
 וא״ו, ה״א יו״ד שם של

 בתורתו אור יראו באורם
 ללכת ישכילו ומתוכה ית׳,

תלט). תפילות, (תקט״ובדרכיו

 יוכל התורה עםק עייי
 בהט״ל להתדבק האדם
 כל של החיות שהן אורות,

 פ׳ ושמש (מאור העולמות

תרומה).

 שהטל טלך׳, אורית ׳טל סוד
 שכלולה אורות, מצד הוא
 (קה״י,ודין חסד אורות, מב׳

יצחק). עקידת

כועז
 (ליקו״מ השכל הוא בועז

ד). סה,

 ציסו״ע, בחי׳ הוא בועז
 הצדיק בחי׳ בועז, בחי׳ וע״י

 בירור כל ידו על האמת,
לז). ה, אונאה (ליקו״ההמדמה

 המידה וכנגד הוד, הוא בועז
 השמאלי העמוד היה הזו

 ע״ז ב״ו ופי׳ במקדש. שהיה
 שעיקר מפני ותעצומות,

 וייקרא הגבורה. מן יניקתו
 התאוה כוח כשיחזיק זה בשם

ב). כג, (פרד״רהזיווג אל

 בו מורכבת, מילה הוא בועז
 וחוזק עוז יימצא בו ר״ל עז,

יז). ג, דבהי״ב (מצו״דלישראל

 יהודה, גלגול היה בועז
 שנקרא מלכות בחי׳ שהוא

בועז). (קה״י,עז

ה׳צדיק׳. ענין בסוד היה שהוא ודאי כן ועל חיל', ׳גיבור נקרא היה שהוא עד הברית) (בענין יצרו על מתגבר שהיה בכך בריתו את שומר היה שהוא



ערכים
וכינויים

הפרנסה עול
 תיכף בריאה, שיש תיכף
 הנשמה כי פרנסה. נותן השי״ת

 פרנסה, צריכה אינה לבד
 ג״כ צריך אינו לבד הגוף וכן

 הפרנסה צורך ועיקר פרנסה,
 עם הנשמה כשנתחבר רק הוא

 דנפשא ׳שיתופא דהיינו הגוף,
 פרנסה צריכין אז ובשרא׳,

ג). ה, ח״ב (ליקו״מ

 הפרנסה ויגיעת מרירות
 (ליקו״ע הברית פגם כפי הוא

ד). ופרנסה ממון

 שטות הרוח מונע רוב פ’עי
 טרדת ע״י ית׳ מעבודתו
 כאילו אותו שמטעה הפרנסה,

 פרנסה, להמשיך ידיו בכוח יש
 ׳ואמרת של הפגם בחי׳ שזה
 נט״י (ליקו״ה ידי׳ ועצם כחי

כו). ו, וב״פ לסעודה

 הוא דסט״א הרחמנות עיקר
 טרחות האדם על להמשיך
 להתייגע העוה״ז, וטרדות
 בשביל ומלאכות בעסקים

 הכרוכים האנשים וכל פרנסה,
 האדם את מסיתין אחריה
 גדול רחמנות להם יש כאילו
 אתה מה לו, ואומרים עליו,

 לחיות, צריך אתה הלא חושב,
 ובניך, ואשתך עצמך לפרנס
 עליך לרחם צריך ואתה

 ועי״ז פרנסה. לבקש ועליהם
 עול ממנו שיפרוק אותו מביאין
 עול עצמו על וימשיך תורה
 הל״ט כל כלל שהם ארז, דרך

 בשביל והיגיעות מלאכות
 ישא לא ומאומה פרנסה,
א). ד, חוה״מ (ליקו״הבעמלו

 לעשות שצריכין מה עיקר
 בשביל עכ״פ קלה סיבה איזה

 צינור לעשות כדי הוא פרנסה,
 היורד השפע לקבל וכלי

א). ג, ריבית (ליקו״המלמעלה

 בלשון הפרנסה נקראת
 שאין דבר הוא חוק כי ׳חוק׳,

 לקבל צריכין וכך אותו מבינים
 בחלקו שמח להיות הפרנסה,

 שה׳ במה ולהסתפק תמיד
 ומים בלחם אם אותו חונן

יד). ג, מטלטלין חזקת (ליקו״ה

 היושר מן שסר הוא, זנותי’
 יחסר לבסוף ולפיכך הראוי,
 האדם ופרנסת מזון כי ׳מזון׳,

 היושר ע״י השי״ת מן מסודר
סוטה). אגדות (חידושי

 היה לשעבר כי שמעתי
 מעוה״ב, לדחותו רק היצה״ר

 נתחכם עתה, כן שאין מה
 מעוה״ז האדם את לדחות

 הפרנסה טרדת כגון ומעוה״ב.
 ישקוט, לא ולילה יומם אשר
 ומכ״ש בעוה״ז, מנוחה לו ואין

 בענייני לפקח פנאי לו שאין
 משניהם ונדחה עוה״ב,
בראשית). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 רי״ש פ״א במילוי פרנסה
 מז״ל גימט׳ ה״ה סמ״ך נו״ן

 קדיש״א, דדיקנ״א עליו״ן
 עליון מזל אור כשיאיר ורומז

 פרנסה לנו יהיה דדיקנא,
במילוי(שם).

 מהמוחין בא פרנסה שורש
 רז״ל אמרו וע״כ דגדלות,

 ג׳ מזלא תליא׳, במזלא ד׳מזוני
 דגדלות מוחין ג׳ סוד הוי״ות,

פרנסה). (קה״י,

 פרנסה, מונע עמלק קליפת
דקטנות(שם). מוחין סוד והוא

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נחלנוכע קצו

הפרנסה. עול עצמו על וממשיך וכר הכרית שומר כשאינו
 הפמסה חסרון עיקר :0 ג, שופפין (פו״מ נליקו״ה 3וכפ

 הראשון אדס חמא נחינח תזהו כידוע, הכריח פגס ע״י הוא
 יש והפרנסה ומחן נהמשא כי תאכלנה׳. ׳נעצנון עי״ז שנגזר

 וע״י מאוד, גנוהיס קדושים ניצוצוח
 הסט״א יונקח אזי הכריח פגס
 (ליקו״מ הנ״ל כהתורה כנ״ל מהס

 מאוד. מזונוחיו קשין ואזי פ), פ״ג
 הקושי י); (פ"פ געצוה״מ וגיאר

 נוכעיס פרנסה כהשגת והמרירות
 תומריס כשלא היינו הכריח, מפגם

 רעים מהרהורים המוח אח
 מגיעים ידס שעל זרות, ומחשכוח

 על ששומרים היינו הכריח, תיקון ע״י אכל הכריח, לפגם חלילה
 וכרווח. כנקל לפרנסה זוכים וטהור, זך מוח

הפרנסה. עול עצמו על וממשיך וכוי הכרית שומר כשאינו
 הפמסה ועול ממון לפאופ הנריפ פגס שנין הקשר נעגין

 כחאוה הוא האדם נסיון עיקר ג): ג, קידושין (אה״ע נליקו״ה כפג
 ככריח ופוגם כזה לעמוד זוכה שאינו מי אכל משגל, תל זאח
 כו מיס אין ׳כור שנקרא ממון למאות עי״ז נופל אזי ח״ו,

 הכריח, שמירח ע״י אם כי משם להינצל אפשר שאי וכו״,
 מים׳ אין מכור אסיריך שלחתי כריחך כדם אח ׳גס ככחינח
 ונשתקע ח״ו וכתנופל עי״ת, וכו״ צדק ׳צויח כהמורה כמכואר
 וזהו משם. להוציאו מקוה אפס כמעט ח״ו אז ממון, כתאוח
 הכעל של כהמעשה ז״ל רכינו דכרי לעיל תהכאמי מה כחיגת
 אפשר אי ממון למאוח שנופל שמי שאמר יג), (שיפו״מ חפילה

 ממאוח אפילו להוציא יכולין התאוות ומכל משם, להוציאו
 גס ממון חאות גרוע וכזה ממון. של זאח מחאוה חוץ ניאוף,
האדם של הנפילה עיקר היא ממון מאוח כי ניאוף, ממאוח

 מקלקל הוא הברית, שומר כשאינו אכל
 עול עצמו על וממשיך אורות, הטל

 כמובא מלאכות, טל היינו הפרנסה,
 דזריק •> מאן ע׳׳א)^ רמד דף פינחס (פ׳ בזוהר

 אבתריה, רדיף עניות דנהמא, פירורין
דמוחא. פירורין דזריק מאן שכן כל

טוע״א מוהרנ״ת: דפוס

 שלמא כד“י ע״ב): רמג (פנחס, רע׳׳מ בזהר וכדאיחא מלאכות. טל
 אסת, ססר מלאכות ארבעים חכמים אסרו ׳מל/ האי
 דשליט אבה! לקבל דאינו! שם על מלאכות/ ׳אבות ואתקריאו

 מלאכות ארבעים ובאילין אחת. חסר ארבעים דאיהו ׳מל׳ עלייהו
מלקיות עשרה לקה חד חסר

לנחש, ועשרה לחוה, ועשרה לאדם,
 שלמא ד׳מל׳ ובגין לארעא. ותשעה
בשבת. לוקין אין ה/ דאיהו בשבת
דחול כ׳מל׳ איהו לאו ׳מל׳ והאי

 ופירש מממרו״ן. דעבד מסמרא

 מ״ל האי שצמא כד (שם): מדבש המחוק

שהוא זה שם כששולט בשבת וכו׳.
׳מל׳, שגיממריא וא״ו ה״א יו״ד

 מלאכות. המ״ל שהם אחת, חסר מלאכות ארבעים חכמים אסרו
 דט״ל קללות. מ״ל שהם לארעא. ומשעה וכו׳ לאדם מלקיוס עשרה לקה

 וכמובא המלכות. של בה״א שמשפיעים ה׳. דאיהו מ5בש שלטא

 מלאכות, ל״מ אחרא, הסמרא סוד הוא ל״מ לע): (ערך בקה״י
 לשון ׳לט׳ שכן כנען/ ׳ארור לוט, מצד והוא מלקיות, ל״ט

אורות. ׳מל׳ כנגדו יש ובקדושה קללה. למותא,
 מאן כייש אגתריה רדיף עניות דנהמא פירורין דזריק מאן

ע״א): רמד (פנחס, בזהר כדאיחא דמוחא. פירורי! דזריק

 אבתריה, רדיף עניותא בארעא, ליה וזריק בנהמא דמזלזל ̂מאן
 ליה למיהב אבתריה רדיף ואיהו דא, על אתפקד ממנא וחד

 ברע״מ והוסיף לבריי[. דיצמריך עד עלמא מן יפוק ולא עניותא,

 דנהמא בפירורי! דמזלזל מאן מהימנא, רעיא אמר בזה: עוד (שם)
 בפירורי! דמזלזל מאן שכן כל האי. אצמריך, דלא באתר לון וזריק

 בהון לאיתמר בארעא, לון דזריק לזרע, טיפין דאינו! דמוחא
 המחוק ופירש הארץ׳. על דרכו את בשר כל השחית ׳כי 0 (בראשיח

המלכות. על הרומז בלחם שמזלזל מי כגהמא. דמזלזל מאן מדבש(שם):
יצרו על התגבר שלא מי היינו ניאוף, תאות ע״י לו שבא
 אותו שמפילין דהיינו גדולה, נפילה אותו מפילי! אזי לשוב להתגבר זוכה וכשאינו עבירה, גוררת עבירה אזי ניאוף, בתאות ופגם

 ומכאובות וכעס עצומות ודאגות רבות ויגיעות גדולות מרדות עליו ובאין הצטרכותו, וריבוי הפרנסה עול עליו ונופל ממון, לתאות
 בחינת ממון, בתאות ח״ו ימיו כל ונמרד וכו״, לחם תאכל אפיך ׳בזעת בחינת תאכלנה/ ׳בעצבון בחינת הממון, בעני! רבים ובלבולים
 משם להוציאו אפשר אי אז ממון בתאות כשנמרד ואז וכו״, העצבים לחם אכלי סבת מאחרי קום ׳משכימי בחינת תאכלנה/ ׳בעצבון

הזה. מהדרך שיודע כזה ונורא גדול לצדיק להתקרב יזכה אם יב), בסיפו״מ (כמובא הנ״ל להגיבור שיש הדרך ע״י אם כי עוד,

הנח?* ייליקוט
ת שומר כשאינו רי ב ך וכוי ה שי ממ מו על ו צ סה. עול ע  ואיתא הפרנ

 ההתקרבות עיקר עי״ז הברית, תיקון ע״י ד-ה): (כמ, בליקו״מ
 כנפי על אתכם ׳ואשא ימ) (שמות בבחינת שבשמים, לאביהם ישראל של

 לכם ׳ויגד בחינת שהוא הכללי, תיקון זה ׳נשרא׳ אלי׳. אתכם ואביא נשרים
 אלי׳, אתכם ׳ואביא דייקא עי״ז הברית, תיקון היינו כנ״ל, בריתו׳ את

 הברית תיקון ע״י הוא להשי״ת ההתקרבות עיקר כי יתברך, אליו שנתקרבו
 השמים׳, מן ׳לחם מז) (שס בחינת שהוא טורח, בלי פרנסה תלוי ובזה כנ״ל.
 ׳דרך ל) (משלי בחינת שהוא הברית, תיקון שהוא הכללי תיקון ע״י היינו
 טיפה דא גד׳, ״זרע הוא׳, גד כזרע ׳והמן יא) (במדבר וזה ביומים׳. הנשר

 בחינת שזה לבנון׳, מן ׳ונזליס בחינת היינו נב:), כא, תיקון (תיקונים חיוורתא׳
 ׳לחם בחינת מן, בחינת שהוא טורח, בלי פרנסה תלוי שבזה הברית, תיקון

 שלא מחמת הוא ובכבידות, בטירחא שהוא פרנסה כי כנ״ל. השמים׳ מן
 דנהמא, פירורין דזריק ׳מאן כי הברית, תיקון שהוא הכללי תיקון תיקן

 ובליקו״ה(או״ת דמוחא׳. פירורין דזריק מאן שכן כל אבתריה, רדיף עניות
 קא עניות דנהמא, פירורין דזריק ׳מאן בזהר איתא עוד: כתב א) ב, פסת

 הם דנהמא פירורין כי דמוחא׳. פירורין דזריק מאן שכן כל אבתרא, רדיף
 ע״י שנפלו הניצוצות ובירור תיקון בחינת הם כי דמוחין, פירורין בבחינת

 יחד. אותם משווה הזהר כן ועל כנ״ל, דמוחא פירורין פגם
ת שומר כשאינו רי ב ך וכוי ה שי ממ מו על ו צ ה. עול ע ס ת פ  ומובא ה

 ׳מזמור כג) (פרק בתהלים מרומז וזה לב): (עמ׳ אביר תידושי בספר
 כי האכילה. בעת הנאמר ירביצני׳, דשא בנאות אחסר לא רעי ה׳ לדוד

 (בגיממריא), ברי״ת הם דשא״ בנאות׳ אחסר׳ לא׳ ׳רעי׳ של תיבות הסופי
בנקל. הפרנסה קודש, הברית שמירת ע״י כלומר

 הקלקול ערך לפי אחד שכל העמילה, בין הפרש יש אבל לחם׳, תאכל אפיך
 רק רב לעמל צריך אינני בדעתי, שגמרתי כפי ואני וכדומה, לחמו ממרחק

ואין השי״ת, לי יעזור בוודאי לעזרתי, סיבה

חכמה מיליואי
ל ו ה. ע ס רנ  הפרנסה היא קשה אסי, רבי אמר מ): (כ, בב״ר ואיתא הפ

 כתיב ובפרנסה בנים׳, תלדי ׳בעצב כתיב בלידה כלידה. כפליים
 אמר, אליעזר רבי נחמן, בר שמואל ורבי אליעזר רבי תאכלנה׳. ׳בעצבון

 ׳ויפרקנו קלו) (תהליס שנאמר לגאולה, ופרנסה לפרנסה גאולה הקיש
 פרנסה אף פלאים גאולה מה בשר׳, לכל לחם ׳נתן ליה וסמיך מצרינו•׳,
 נחמן בר שמואל רבי יום. בכל גאולה אף יום בכל פרנסה מה פלאים,

 הקב״ה. ע״י והפרנסה מלאך, ע״י שהגאולה הגאולה, מן וגדולה אמר,
 ע״י פרנסה רע׳, מכל אתי הגאל ׳המלאך שנאמר מניין, מלאך ע״י גאולה

 לוי בן יהושע רבי רצון׳. חי לכל ומשביע ידך את ׳פותח שנאמר הקב״ה,
 ׳נתן ואומר לגזרים׳, סוף ים ׳לגזר שנאמר סוף, ים מקריעת גדולה אמר,
 ׳לעשה שנאמר פלאים. גאולה (שס): כהונה המתנות ופירש וגו״. בשר לכל לחם

 תהלת ׳נורא כתיב מצרים בגאולת וכן ׳ויפרקנו׳, ליה וסמיך וגו״, נפלאות
 עלינו, הקמים ערומים מחשבות מפר שהשי״ת יום. בכל גאולה פלא׳. עקה

 דקרא סיפיה וגי. לגזר מידם. הצילנו והקב״ה ואנטיוכוס, וחביריו כהמן
כולו. העולם לכל פרנסה ואילו בתוכו׳, ישראל ׳והעביר

ל ו ה. ע ס פ׳ מיס במקור ומובא הפרנ ס(  למרן היה לא אחת פעם מקץ): פיי
 באשמורת קודש שבת ובערב שבת, צרכי על ז״ל טוב שם הבעל

 שבת, צרכי על שצריך ואמר אחד איש אצל החלון על ונגע הלך הבוקר
 של דבריו ע״פ האיש זה שנתעורר התעוררות ומחמת לדרכו. הלך ותיכף

 המדבר זה מי לראות החוצה והלך ממיטתו, תיכף האיש קם הבעש״ט,
 אתה נצרך אס אליו, האיש ויאמר אותו. והשיג אחריו ורץ לחלון, מבעד

 לו והשיב לך. שאתן עד תמתין לא ולמה ברחת למה שבת, הוצאות על
 אך לא), (נדה פרנסתו עימו נולד הנולד האיש כל עס שלעולם הבעש״ט,

 ׳בזעת הפסוק כמאמר הפרנסה, על לעמול צריך גורס, שהחטא מחמת
 להביא שצריך מי ויש בביתו, שפרנסתו יש פרנסתו, על לעמול צריך כך

 איזה לעשות עלי שמוטל מה עשיתי וכאשר בלבד, שהוא כל פעולה לעשות
לא. או לי תיתן אתה אס נפקותא שוס לי

המתרגם

זה שולט כאשר
טל' מ),3ש3 (דהיינו ה׳

 את תכמיס אסרו אזי
 חסר מלאכות הארבעיס

 לשון3( ונקראיס אחת,

 המלאכות אלו המשנה)
 מלאכות', ׳אבות בשס

ד שהס שס על  כנג
 עליהס ששולט האבות

 עולה שהוא ה׳טל' ענין
 תשר ארבעים כמספר

 הארבעים ובאלו אחת.
ת  אחד תשר מלאכו

ה הלקה קב״  עשר ה
 ועשר לאדה, מלקות
 לנחש, ועשר לחוה,

 (שעולים לאיץ ותשעה
כמספר המלקות אלו כל יחד

 שולט ש׳טל' ומפני ׳טל׳).
 בשוד שהיא בשבת
 שה של האחרונה הה״א

 לוקים אין כן על הוי״ה,
 הזה ה׳טל׳ וענין בשבת.

 ה׳טל׳ כענין הוא אין
 של מצד שהוא חול של

מטטרו״ן. העבד

 בלחה שמזלזל מי ^
 אזי בארץ, אותו וזורק

 אחריו, רודפת עניות
ה ממונ  התמנה אחד ו

 שהוא זה, ענין על
 לו לתת אחריו רודף

 ייצא לא ואזי עניות,
 העולה מן האדם אותו

ח״ו יצטרך שהוא עד
 רע״מ3 והוסיף לבריות.

 אמר זה:3 עוד (שם)
ה ע רו מן, ה א  מי הנ
 הלחה בפירורי שמזלזל

 שלא במקום אותה וזורק
 אזי להם, וצריך ראוי

 וכל זה. כל עליו נאמר
 במי זה כל שיתקיים שכן

 המוח בפירורי שמזלזל
ת שהה פו רע, טי  הז
 ח״ו אותה זורק שהוא
 ׳כי בהה שנאמר בארץ,

 את בשר כל השחית
הארך. על דרכו



קצז נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
א  רחמים מלא יי, אנ

 ועל עלי רחם רבים,
 כל ועל חברתנו כל

 ישךאל, בית עמף
 זח, מכל אותנו ותציל
 נהיח שלא אותנו ותזכח

 בטךדת כלל טרודים
 בעת ואפלו הפתסח,

 לעשות מכרחים שאנו
 משא או עסק אתח
ח, בשביל ומתן תס  פ

 הרבים ברחמיף תעזרנו
 בקדשה הבל שיהיה

ה, ך ה ט ב ת ו מ א  ב
 הטוב, כךצונף ובאמונה

 בלבול ובלי טרדא בלי
 ונאמין ונדע כלל. הדעת

 על ולא מאתף הכל כי
 עסקנו וכל כלל, ןדינו

 ובמתן במשא ועשיתנו
ה ועסקי ס ת  יהיה פ

 עד ומזקק, מזכף הכל
 הל״ט כל מאירים שיהיו

 בט״ל תכללו מלאכות
 משמף הנמשכים אורות

 הל״ט [בל הנדול.
 בקרשה יהיו מלאכות

ת ובטהךה,  בבחינו
 ותברף המשכן. מלאכת

 ןדינו, מעשה את
 והצלחה ברכה ותשלח

 ועשןתינו. עסקנו בכל
 קדם פרנמתנו ותזמין

 ברוח להם, שנצטרף
 בהתר בצמצום, ולא
 ןרף מתחת באסור ולא

 ״ויהי והמלאה. הרחבה
 עלינו, אלהינו יי נעם

 כוננה ןרינו ומעשה
 ןרינו ומעשה עלינו,

תכוננהו״ ״ קו לי יא). (

ן כ ש  פקודי א|ה כא): נשמות(לח, כחיג פעמים. שני משכן מ
 ענ'דפ מאה פי על פקד אאר העדס מאכן המאפן

 שני משנן. המשק ופירש״י(שס): הכהן: אהרן כן איממר כ!ד הלויס
 של עוונותיהן על חורננין כשני שנממשכן למקדש רמז פעמים,
 עי״ש. ג), (נא, נשמו״ר כמונא ישראל,
ממשכן. גמרינן מלאכות ל״ט

ע"נ): (מט נשנח כדאיחא

 אחת׳ חסר ארכעים מלאכות 'אנוח
 כר חנינא רכי להו אמר מי. כנגד
 אמר המשכן. עכודות כנגד חמא,

 כך אלעזר, כרכי יונתן רכי להו
 כן יוסי כרכי שמעון רכי אמר

 ׳מלאכתו׳ 'מלאכה׳ כנגד לקוניא,
 דאמר כמאן תניא (...) אחת. חסר ארכעיס שכתורה, ו׳מלאכח׳

 מלאכה על אלא חייכין אין דפניא, המשכן, עכודות כנגד
 קצרו הס מזרעו, לא ואמס זרעו הס כמשכן, הימה כה שכיוצא

ואמם לעגלה מקרקע הקרשיס את העלו הס מקצרו, לא ואמם

 היינו הבחינות, שני כלול בו עז, בו וזה
 ולט הברית, ששומר מי אורות, לט

 הכולל, עם עז כי בו. שפוגם מי מלאכות,
 פעמים, שני משכן משכן וזה טל. ב״פ
 מלאכות, ל״ט כי ל״ט. פעמים שני

.מט:) שכת רז׳׳ל שאמרו (כמו ממשכן, גמרינן

ו  סוד באמת ככיאה״ל(יא): וכיאר הבחינות. שני כלול גו עז ג
 המל היינו זה, בדרך הוא מ״ל פעמים בשני בועז בחינת

 של מלאכות והמ״ל מלאכה, שוס בלי יתברך קדושתו של אורות
 באות לקמן כמוב״פ יתברך אלקותו של והלבוש המשכן [שהוא ממ״ט,

 שבציורא האלה מלאכות שהמ״ל ה],
מלאכות המ״ל הן הן דמשכנא,
שבבריאת דבראשית דעובדא שבציורא
ממ״מ, בבחינת שהיתה העולם,
בפנים. כמבואר שדי בחי׳ שהוא

 ששומר מי אורות לט וכר עז גו
 מי מלאכות ולט הכרית

בביאה׳׳ל(יא, ותירץ והקשה בו. שפוגם
ט):  על בועז, מענין הפליאה בדבר ל

 ולבאר ליישב יש בו, הפוגם של מלאכות המ״ל גס בו נמצא אשר
 בשם הקדושים מדבריו המבואר כענין כי אחר. בסגנון גס

מביאורו [כנראה לבד עילאה יחודא על שרומז שאע״פ שדי,
גס הזה בשם נקרא חנה], בר בר רבה שבמאמר שדי׳ ל׳זיז

 בדבר גס לבאר יש כן כנ״ל, שבו מהתלבשותו תתאה היחודא
 עילאה ביחודא הוא בועז שם שעיקר מחמת אבל הנ״ל. ההלבשה בסיבת הוא תתאה היחודא גס הזה בסוג שכולל שמה בועז,
 יגיע שאז שתחתיו, המדריגה בקדושת אותו המקבל [כי] ולרע, למוב כוחות, שני בו נמצא וסתימתו רוממותו ברוב והוא לבד,

 בעצמו ידו על אבל ופגם, כחושך נגדו נחשב זה שגס אע״פ כנ״ל, בו ומתלבש ששוכן המשכן מלאכת ומ״ל אורות, המל על מספרו
 אשר המלקות, לל״מ בעצמו מאיתו נהפך שאז לבד, לרע רק הארתו לקבל לבלי מדריגתו בתחתית המתעקש [וזולת כנ״ל, נתמהר

 שגס הנ״ל, העפרוריס מדריגות תחתיות עד כנ״ל למדריגה ממדריגה יותר לממה וכן זו], אות בסוף כמוב״פ וכו״ יכנו ׳ארבעים
 למדריגה וממדריגה יוס אל מיום במהרתס ויתעלו שישובו באופן הנ״ל, הארתו את המדריגות באמצעות לקבל ביכולתם יש הס

ושלום. חס לנצח ומכתס בקלקולס נשארים לגמרי זולתה כי מהס, גס דלתתא אתערותא מעט פנים כל על מוכרח זאת בכל אבל כנ״ל,

‘הנחל יליקוט
ג ת ל רו ת. ולט וכוי או  בתורה (קנט): ליקו״מ בקיצור מצינו זה ובענין מלאכו

 ומעיין שעוסק בשעה האדם וכן ומיס, אש כותות, שני יש הקדושה
 כן גס שהס וליתות תמימות בהס ויש ממנו, ואדיס הבליס יוצאיס במורה
 שני מבתינת נעשה להשכינה עולה שלימודו שזוכה ומי ומיס, אש בתינת

 לזה זוכה אדס כל לאו אך גשמיות. ושפע רומניות שפע הנ״ל הכותות
 לעלות לה אפשר ואי יוצאת כשהמורה ואז להשכינה, עולה לימודו שיהיה

 מקץ בזוה״ק (המבוארים נימושין הגרדיני באיס כך ובתוך מכונה, מקוס אל
 וכל העולס, בכל ונתפזרת למטה ונופלת עליה ומכיס בלילה, השולטין רג:)
 לעלות זכו שלא האלו התורות מלא שהוא מהאויר שואביס העולס בני

 פניס כל על או וצדיק, גדול אדס אצל אז העולס, באויר ונתפזרו למעלה
 מזה להשיג זוכיס וקצת מורה, טל מזה נעשה שמיס, וירא כשר אדס אצל

 מגיע ולתדש להשיג יכוליס שאינס ולקטניס דאורייתא, ומידושיס השגות
 תידושין, בתינת כן גס שזה להתורה, נמרץ ותשק תדש התעוררות מזה להס

 שאינס אדס בני מזה כשמקבליס אבל אצלו. וההתעוררות התשק שנתתדש
 להס ומגיע מלאכות, ותשע שלושיס המורות מאלו אצלס נעשה אז כשריס,

 הזה, העולס ועבודות וטרמות ליגיעות מדש והמעוררות נמרץ תשק עי״ז
 כנ״ל. מלאכות ותשע שלושיס היינו תורה, מט״ל ממש ההיפוך שהוא

?TJ ם  גס לרמז יתכן תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל מבועי בקובץ ומובא הכולל. ע
 בזה. תלויה הפרנסה כי ׳לתס׳, כמספר עולה הכולל עס ׳עז׳ דמיבת

ן כ ש שכן מ ם. שני מ מי ע  גבי מה) ה, השחר ברכח (או״ח בליקו״ה וכחב פ
 המשכן חכליח אח ומבאר בחורבניה/ ומשכן בבנייניה ׳משכן חז״ל דרשח

ישראל, על יגן בתורבנו שאפילו כזאת, בקדושה נעשה המשכן וז״ל: בכלליוח,

חכמה מיליואי
שכן משכן ם. שני מ מי ע  דרך על כא): לח, (שמוח בחיי רבינו וכחב פ

 שמי למה משכן׳, המשכן פקודי ׳אלה ב) פקודי, (חנחומא המדרש
 מעלה, של היכל כנגד מכוון מטה של שהיכל ללמד אלא ׳משכן׳. פעמיס
 אלא ׳מכון׳ מקרי אל וגו״, ה׳ פעלת לשבתך ׳מכון מו) (שמוח שנאמר
מטן׳,  בבריאת שמצינו וכשס (...) העולס, בריאת כנגד המשכן היה שקול ׳
 במשכן תמצא כנגדו די, לעולמו שאמר על ׳שדי׳ הקב״ה שנקרא העולס

 הקבלה דרך על הנקראת מעלה של מלאכה זו דיס׳, היתה ׳והמלאכה
ט וארץ. שמייס מלאכת ״ ת. ל  יח): כח, (במדבר עה״ח הש״ך וכחב מלאכו

 העולס, זה לצורך הס מלאכות של״ט לפי מעשו׳, לא עבדה מלאכת ׳כל
 ׳ממעה׳, תיבות וסופי תיבות ראשי עבודה׳, ׳מלאכת בהס. פנייה לו ויש

והמורה יתברך, מעבודתו ליבו ופונה בה ושוגה אדס בני ממעה שהוא
(שבח מדעתכס׳ אל תפנו• ׳אל האלילס׳, אל תפנו• ׳אל יע) (ויקרא אמרה
 יתברך עבודתו על מולכת שהמלאכה עבודה׳, ׳מלאכת שכחוב מה וזהו קמט).

 ל״ט, המלאכות היו לזה לווטין, לידי ומביאתו בה ששוגה אותו, ומונעת
ו׳אורוח׳ אורות׳, ׳טל שהיא בתורה בשבח ימעשקו אלא וקללה, למוחא לשון

בלשון ׳אורות׳ ולזה ותושבע״פ, תושב״ה הס ב׳, יתר ׳מורה׳ בגימטריא
וכו״, ממייהו מורה טל מורה, בטל העושק ׳כל תז״ל אמרו וכן רביס,

(הובא תז״ל שאמרו כמו קדש׳, ׳מקראי שנקראיס המועדיס בימי ובפרט
הארץ, להס נמת מורה, אמרה לארץ ישראל ׳כשנכנסו רצ) סי׳ או״ח במור

לה אמר עליה. תהא מה תורה בכרמו, וזה ביתו בבניין זה יתעסקו עמה
 כן אס בך׳, שימעשקו טוביס וימיס שבמות להס נמתי כבר במי, הקב״ה,

המורה. שהיא בקודש וילמדו שיקראו קדש׳, ׳מקראי
 ומשכן בבניינו ׳משכן משכן׳, המשכן פקודי ׳אלה לח) (שמוח בבתינת

 את הקימו זה ובשביל ישראל. על מגיניס תרביס כשהס אפילו רז״ל, ודרשו ישראל׳, משכנמיך יעקב אהליך טבו ׳מה כד) (במדבר בבתינת בתורבניה׳,
 להורות וכו׳, והקימוהו תזרו ואת״ה וכו׳, ועקרב שרף נתש מקוס ואפילה, תושך במדבר למקוס ממקוס עמו ונסעו בעצמן, ופרקוהו פעס בכל המשכן
 העושקיס אמת הצדיקי בכות והכל וכליו, וביהמ״ק המשכן בקדושת תמיד רצונס יקשרו ואס עליהס, יגן ושרוב, נפרק יהיה כשהמשכן שאפילו לדורות

 אפילו וצלמוומ, מושך מיני בכל המדבריות, בכל בשלוס לעבור יוכלו עי״ז רפב), (סימן וכו״ ׳אזמרה בהתורה שמבואר כמו ודור, דור בכל המשכן בבנין
 כבר שנכשל מי בפרט הקודש, אל לגשת הרוצה בהס שיעבור בהכרת אלו מקומות שבכל וכו׳, וצמאון ועקרב ושרף נשש במקוס ושלוס שש כשעובריס

 בסימן ׳רציצא׳ בהחורה (עיין וכו״ דעאל ׳בהיינו רז״ל מאמר על ז״ל רבינו שאמר מה בבתינת המקומות, באלו שיעבור שבהכרת לשוב, ורוצה שנכשל במה
 התורבן על מרמז והוא פעס, בכל והעמידוהו שפרקוהו במדבר, עימס שילך בשביל היה המשכן תיקון עיקר יע): ו, ביהכנ״ס (או״ח בליקו״ה עוד וכחב כז).

 שאמרו כמו בשורבנו׳, משכן בבניינו ׳משכן משכן׳, המשכן פקודי ׳אלה לח) (שמוח בבתינת הנ״ל, המשכן תיקוני בשינת ע״י הוא קיומינו שכל והגלות,
ישראל׳. של בעוונותיהס ׳שמתמשכן משכן, שמו נקרא למה נא) (שמו״ר רז״ל שאמרו וכמו מח), ובחיקון החיקוניס (בהקדמח רז״ל

ן כ ש שכן מ ם. שני מ מי  ׳שני ופירש״י משכן׳, ׳המשכן כתוב פקודי פרשת בריש יא): (חורה הגיליון על בהערוחיו זצ״ל וקסלר שלמה ר׳ הרה״ח בכח״י מובא פע
 פעמיס שני ׳שנממשכן פקודי פרשת רבה במדרש אימא וכן ישראל׳. של עוונומיהס על שורבנות בשני שנממשכן למקדש רמז (׳משכן׳), פעמיס

 ׳משכן ד״ה במקו״ח ועי׳ ורכב״. רחיס יתבל ׳לא שנאמר משכון, אלא ׳שבול׳ ואין א), (נחמיה לך׳ חבלנו ׳חבל אמרו הגדולה כנסת שאנשי זהו ידיהס, על
מ כאן. הנזכר רש״י לשון אח הבאנו שס פעמיס׳ שחי משכן ״ ת ל אכו  מלאכוחיו שיהיו למעשה זוכיס איך כד) ו, הכנסח ביח (או״ח בליקו״ה וביאר ממשכן. גמרינץ מל

 במשא לעשוק צריכין כן על גמרינן, ממשכן מלאכות ול״ט מלאכות, בל״ט כלוליס ומלאכות העשקיס וכל ומתן המשא כל וז״ל: המשכן, מלאכח בבחי׳ ועסקיו
 חנינא ובליקומי י״א בסימן וכו״ שמי הוא ה׳ ׳אני בהחורה (כמ״ש המשכן מלאכת בבחינת והמלאכות ומתן המשא כל שיהיו עד שלימה, באמונה ומלאכות ומתן

 אנשיס שאפילו המשכן, מלאכת בבחינת והמלאכות ומתן המשא עסקי כל שיהיה זוכין איך קצת ולבאר מקומוח). ובשארי ד׳ בסימן העורביס׳ ׳ואח בהחורה
 הילוך ובכל ועשייה עשייה בכל וכן לאו, והלאו הן ההן שיהיה באמונה, ומתן המשא שיעשה הוא לזה, לזכות יכוליס נשמרות יודעיס שאינס פשוטיס

 שעיקר ידוע וזה כע). סימן למנסיב׳ דאזיל מאן ׳האי בהחורה (וכמ״ש צדקה מזה שיעשה כדי שירוויח שכוונתו ומתן, המשא בשעת ומדבר והולך שעושה ודיבור
 מכמה כלוליס שהס אליהס והנלוויס אמת לצדיקי לימן שיזכה והעיקר באמת, ומפילה במורה העושקיס באמת, הגוניס לענייס לימן כשזונה הוא הצדקה
 כנסת בית בחינת שהס וביהמ״ק, המשכן קיוס עיקר שהס ישראל, נפשות הרבה של הקדוש להקיבוץ ולהתקשר להתחבר זוכה הוא שאז ישראל, נפשות

 האדס שלימות שעיקר המורה, קריאת ובהלכות לעיל מבואר כבר כי ומפילה. במורה שס ועושקין שממקבצין הנפשות אלו ע״י שממקיימין מדרש, ובית
 אליהס והחיבור ההתקשרות ועיקר מדרש, ובית כנסת בית בחינת שהס המשכן, בנין בחינת עיקר שזה וכו׳, הקדוש להקיבוץ טוב שכן להיות כשזוכה הוא
 והתלמידיס הרבניס שהס הישיבות, בעלי להחזיק ביותר שמשתדלין שרואין וכמו אורייתא, תומכי בכלל להיות להס, ליתן כשזוכה וצדקה, ממון ע״י הוא

זבולן ׳שמח פשוק על קכמ) (ילקו״ש רז״ל שאמרו וכמו בהס, נכלל הוא אותס שמחזיק הצדקה של הממון ע״י כי בישיבה, הלומדיס ההגוניס והחבריס

ערכים
וכינויים

מלאכות לייט
 צריכין מלאכות הלייט

 שלא מאוד לשומרם
 בבחי׳ ח״ו נפגמין יהיו
 ועיקר כנ״ל, קללות ל״ט

 בחי׳ ע״י הוא השמירה
 בשעת וע״כ הברית. שמירת

 מלאכות, הל״ט שעושין
 מבתי׳ מאוד ליזהר צריכין

 כלאי (ליקו״ה הברית פגם

א). ב, בהמה

 ארבעים מלאכות אבות
 והחורש, הזורע, אחת, חםר

ב). ז, שבת (משנהוכו׳ והקוצר

 מלאכה, נקראת הנזלכות
 כל נעשה ידה שעל מפני

 כג, (פרד״ר העוה״ז מלאכת

מלאכה).

 ׳ותכל מלשון מלאכה
 וגו״, משכן עבידת כל

 וכן שלימות. לשון שהיא
 העליונים כל המלכות ע״י

 המשלמת היא כי שלימים,
 ה׳ היא המשלמת, וה׳ הבנין.

הוי״ה(שם). לאותיות רביעית

 בימי הם מלאכות הטייל
 שהוא עשייה, בםוד החול,

ד). לו, (ע״חבאחור אחור בחי׳

 בקלי׳ הם כולם המלאכות
 מלאכות ט״ל בסוד כנודע,
 וט״ל מלקיות, וט״ל דשבת,
 אדם נתקללו אשר קללות

 (שער והאדמה ונחש וחרה

ג). חג אסרו דרושי הכוונות

 חול בימי העולמות
 לברר, כדי למטה יורדים

 אותן מעלים אנו שבת ובימי
 נשמות להמציא כדי למקומן

 איםור טעם וזהו חדשות.
 שבת, ביום מלאכות ל״ט

 כי אסור, נפש אוכל אפילו
 הוא והכל בשבת בירור אין

 בוררים שאין םוד וזה חדש,
 בשבת, הפםולת מתוך אוכל

 מתוך בשבת בירור אין כי
 אוכל הוא שהכל פםולת,

 בלי חדשות נשמות גמור
 עושה וכשאדם פםולת.
 הוא בורר, או בשבת מלאכה

 עליונים כוחות להוריד גורם
 יש ואז בחול, כמו למטה

 להידבק להחיצונים כוח
 עלמא נקראו וחיצונים שם,

 מות ׳מחלליה לכן דמותא,
בהר). פ׳ המצוות (טעמייומת׳

 של מלאכות ל״ט סוד
 נוגה שקליפת מה הוא חול,

 ענין שהיא בעולם, שולטת
 בדברי שיש והקושי הטורח
 בסוד שהוא מה כי העולם,
 ועיכוב כובד לו יש קליפה
 העמל עניני ועיקרי הרבה,

 מלאכות. הל״ט םוד הוא הזה
 םיתום גורם הלבשה כל כי

 ואמנם פשוט. וזה ודוחק,
 מצד אך במט״ט, הוא זה כל

 אזי שולט, כשהוא צדיק
 במנוחה הדברים כל ממנו
 קושי. ובלא התלבשות בלא

 נאמר צדיק ששולט ובשבת
 (פי׳ השביעי׳ ביום ׳וינח

משפטים). ריש לזהר הרמח״ל



ערכים
וכינויים

המשכן מלאכת
 הקליפות לשבר לזכות

 מדריגה שבכל והדמיונות
 מלאכת ע״י שהוא ומדריגה,

 מהלקוחות ג״ח (ליקו״ההמשכן

ו). ג, ואפותיקי

 היו המשכן מלאכת כל
 רוחניות להמשיך בשביל
 כדי צמצומים, לתוך אלקות

 אלקותו שכינת להמשיך
 בתוך ׳ושכנתי כמ״ש למטה,

 ונכסי הפקר (ליקו״הישראל׳ בני

ג). ד, הגר

 תיקון הוא המשכן מלאכת
 המלאכות כל של וחיות וקיום

 (ליקו״ה שבעולם והאומנות

יז). ה, שומרים וד׳ פקדון

 הוא למה אםי, בר׳ יעקב אייר
 ביתך מעון אהבתי ׳ה׳ אומר

 בשביל כבודך׳, משכן ומקום
 עולם. בריאת כנגד ששקול

 כנגד שקול המשכן ולמה (...)
 שמים מה אלא וארז, שמים
 ישראל, על עדים הם וארז

 היום בכם ׳העידותי דכתיב
 אף הארז׳, ואת השמים את

 שנאמר לישראל, עדות משכן
 משכן המשכן, פקודי ׳אלה

ב). פקודי, (תנחומאהעדות׳

 עשרה השכינה משכן נקרא
 ׳ונתתי משכן הן, ואלו שמות

 מקדש בתוככם׳, משכני
 ׳אכול קודש מקדש׳, לי ׳ועשו

 מעון בקדש׳, איחה תאכלו
 מקום ביתך׳, מעון ׳אהבתי
 היכל כבודך׳, משכן ׳ומקום
 דביר קולי׳, מהיכלו ׳וישמע
 קדשך׳, דביר אל ידי ׳בנשאי

 ארמון ה״, בבית ׳שבתי בית
 ישב׳, משפטו על ׳וארמון

 אהל בארמנותיך׳, ׳שלוה וכן
 וכן עולמים׳, באהלך ׳אגורה

 תרועה׳. זבחי באהלו ׳ואזבחה
 עשרה כנגד שמות עשרה הרי

 ׳אלה הה״ד ידועים, מםפרים
 הערת׳ משכן המשכן פקודי
לד). המנחה (תורת

 בל״ט המשכן מלאכת ענין
 העבודה םוד הוא מלאכות,
 דרכיך ׳בכל לקיים השלימה,

 הדברים כל לבנות דעהו׳,
 בל״ט בשבירה שנפלו

 לשורשן ולהביאן מלאכות,
ויקהל). פ׳ עיניים (מאורהעליון

 ד׳ עם משכן גימט׳ ינזעשהי
 בחי׳ שהוא והכולל, אותיות
מעשה). (קה״י,מלכות

 שם ע״י ונעשה נבנה משכן
 עשייתה, כוונת וזהו מ״ב,

 רז״ל כיוונו שלזה לי ונראה
 בצלאל היה ׳יודע נה.) (ברכות
 בהם שנבראו אותיות לצרף
 שם ע״י שכן וארז׳, שמים

 והן וארז, שמים נבראו מ״ב
 עד ׳בראשית׳ דמן האותיות

 אותיות אלו ואינם ׳ובהר, ב׳
 מצירופי רק שם שכתב

 כמבואר ביתו״ת אלפ״א
 יודע שהיה שאמר וזה בפרדם,

 אותיות מ״ב אלו לצרף ג״כ
 ונברא מ״ב, שם מהם שיוצא

 המשכן וגם העולם, עי״ז
משכן). (קה״י,עי״ז נעשה

 כרמוז משכן, נקרא מטייט
 ׳ואתעביד קכז.) (תרומה בזהר

 בדיוקנא דאיהו משכנא
 ובדיוקנא דלעילא, דעלמא
 ופירש תתאה׳, דעלמא
 דעלמא שם מלך במקדש

(שם). מט״ט, הוא תתאה

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל קצח

 ני ג-ג): ג, גהמה כלאי כליקו״ה(יו״ד וכפג המשכן. מלאכת ’ככחי הם מלאכות הלייט עושה שהוא אעייפ כריתו את ששומר ומי
נהמיות, חינפ3 שהיא המלאכה לגשמיות ח״ו ייפול שלא מלאכות, מל״מ מלאכה איזה כשעושה אפילו ליזהר צריך אתד כל נאמת

הל״ט לקדש המול, ימי לששת שכת של הקדושה להמשיך עצמן לקדש צריכין רק כג״ל, מלקות ל״מ כמילת הנמש זוהמת נאמז שמשם
נתינת שהוא הכרית כתיקון מלוי זה וכל כנ״ל, אורות ל״ט ככמיגת המשכן, מלאכת ננמיגת שיהיו כאופן מהם הטונ לכרר מלאכות
צריכין כי (...) כידוע. שכת קדושת

לרשות. הרכים מרשות תכניתו לא עושה שהוא אע״פ בריתו, את ששומר ומי להעלוח הקדושה, אל הנל להעלות שם): המשק מלאכת בבהינת הם מלאכות, הל״ט ך ש״י( המשנן עגודום כנגד ופיי
גדול כלל בפרק שם המנויות אותן י שהוא הדעת הוא אדם בתינת

 המשכן, מלאכת לפרשת נסמכה שבת ופרשת למשכן, צריכין היו
 קרא קאמר והכי התורה, בכל שכתובים שבמורה. הימנה. ללמוד
 שבתורה. ׳מלאכה׳ כל כמניין מלאכה׳, כל תעשה ׳לא כ) (שמות

שבתורה׳. מלאכה כל ׳כנגד ד״ה (שם) בתוספות ועי״ע

 הכבוד עיקר כי בשלימות, כבוד בתינת שזה הברית תיקון בתינת
 המאיר, דיבור בתינת והוא אתר, במקום כמובא אדם בבתינת הוא

 בהמה כי זה, מכל היפך הוא ובהמה האדם. גדר הוא הדיבור כי
 בהמיות בתינת שהוא הברית פגם בתינת הדעת, העדר הוא

בגדר הוא הכבוד עיקר כי הכבוד, העדר בבתינת והיא כמובא,
 הוא דעת לו ויש הברית לתיקון שזוכה ומי האדם, בשביל נברא הכל כי לאדם, מבהמה ולברר להעלות וצריכין דיבור לה ואין האדם,

 אדם מרעיתי, צאן צאני ׳ואתן שכתוב וזה (...) הקדושה. שלימות עיקר שזה לאדם, מבהמה להעלות ויכול הכל ולהעלות לברר יכול
 שבשביל לישראל, שמשבת והמעלה השבת עיקר זהו באמת אך ׳אדם׳. להו וקרי ׳צאן׳ להו קרי קשה, ולכאורה אדם׳. קרויים ׳אתם אתם׳,

 מאתר אדם קרויים אינם אעפ״כ אך אדם, בדמות הם העולם האומות גם באמת כי העולם, האומות ולא אדם קרויים דייקא הם זה
 וע״כ שלהם, הבהמיות תאוות אתר בהמיות, מעשה אתר כרוכים הם ע״כ לאדם, מבהמה להעלות הבהמיות רות לשבר יכולים שאינם

אדם. קרויים הם ע״כ לאדם, מבהמה ומעלים הבהמיות רות משברים הם ישראל אבל אדם, קרויים אינם
 מאוד קדושים הס בשורשם מלאכות שהל״ע ו) ג, שבת בליקו״ה(או״ת וכתב המשכן. מלאכת גגחיי הם מלאכות הלייט עושה שהוא אע״פ

 במשא מלאכות בל״מ ששם בדעתו ולדמות ת״ו למעות יכול מלאכות, בל״מ דתול, בעובדין נכנס כשאדם וז״ל: אורות, מל בתי׳
 ולהקיצו לעוררו צריכין כן על ומתן, המשא עשיית בשעת מהשי״ת אז רתוק הוא וכאילו ת״ו, השי״ת שם נמצא אין דתול ובעובדין ומתן

 כי כבודו׳. הארץ כל ׳מלא כי השי״ת, נמצא מלאכות בל״מ שם גם כי ומתן, המשא עשיית בשעת גם ואצלו עימו ה׳ כי לו ולגלות
 מ״ל כי עפר שכני ורננו ׳הקיצו בתינת וזהו כנ״ל. המשכן מלאכת בתינת אורות, מ״ל בתינת מאוד, קדושים הם בשורשם מלאכות הל״מ
 שהוא וממון, פרנסה בשביל דתול ובעובדין ומתן במשא העוסקים את עפר, השוכני בתינת את ומקיצין שמעוררין היינו מלך׳, אורת

 אבל וכו״. תאכל ׳ועפר בתינת הסמ״א, אתיזת יש מלאכות, ל״מ בתינת וגשמיות, ארציות שהיא עפר בבתינת ושם זהב, עפרות בתינת
 שבת, בקדושת מלאכות הל״מ את מקדשין אז כנ״ל, וכו׳ לבד יתברך מאיתו שהכל ויודעין ומתן, המשא עשיית בשעת בה׳ כשמאמינים

 עוסק שאתה אע״פ היינו מלך׳, אורת מל כי עפר שכני ורננו ׳הקיצו בתינת וזה כנ״ל. וכו׳ אורות מ״ל בבתינת הס מלאכות הל״מ ואזי
 אורות, מ״ל בתינת הוא מלאכות ל״מ בתינת שהיא ומתן המשא וכל כבודו׳, הארץ כל ׳מלא כי נמצא, השי״ת שם גס אעפ״כ ומתן, במשא
 שזה (לה): דשבתא בקרא וביאר הטשכן. טלאכת גגחיי הם מלאכות הלייט עושה שהוא אע״פ מ״ל• וכו׳ המשכן מלאכת בתינת
 משא בתינת שזה מאליה, נעשית שהמלאכה דייקא, ׳תעשה׳ מלאכה׳, תעשה ימים ששת אתם, לעשת ה׳ צוה אשר הדברים ׳אלה בתינת
 עשיותיו כל כן ועל תיל, לעשות כות לו הנותן יתברך הוא רק כי תיל, לו יעשה ידו ועוצם בכותו שלא שיודע ובמתון, באמונה ומתן

 כל זה בענין מעמיק אינו אבל פרנסה, בשביל מלאכה או ומתן משא דבר איזה לעשות תובתו ידי לצאת כדי בעלמא כמתעסק רק הס
 בעסק ממעמ ׳הווי ויקיים אתרים, של בפרומה יגע שלא שכן ומכל להעשיר, אץ אינו ואז מאליה, נעשית המלאכה כאילו וממש כך,

 במאמר פ״ב בסימן בפנים לקמן וכן בפנים, וכמבואר בתורה דבוקה מתשבתו ג״כ תהיה העסק בשעת שאפילו היינו בתורה׳, ועסוק
מקומות. ובשאר ד׳ סימן תנינא בליקומי הבכורים׳ ׳וביום במאמר כמבואר המשכן, מלאכת בתינת הס כזו ומלאכה ומתן ומשא תצא׳. ׳כי

חכמה מיליואיהנח?* ייליקוט
ת הל״ט אכו ם מל ת בבחיי ה כ א שכן. מל  ויקהל): לוי(פ׳ בקדושת ומובא המ

כו״, מעשה ימים ששת אמס לעשמ ה׳ צוה אשר הדברים ׳אלה
 שהוא ׳אלה׳ כלומר, מלאכוה, ל״ט על הדברים׳ ׳אלה ע) (שבת חז״ל ודרשו
 פשוק על ג) תצות תיקון שער (פע״ת ז״ל האר״י שכמב כמו החיצונים, על מרומז

 ׳לעשח׳, וזהו מלאכה, ע״י אוחס לחקן צריכין אנחנו כו״, בוכיה אני אלה ׳על
 בעשייח אשור ולכן החיצוניס, מבררין אין בשבח אבל בחול, וזהו חיקון, לשון

 ׳אשר כחיב משכן וגבי לעשח׳, ה׳ ׳צוה שבח גבי שנאמר ומה המלאכה.
 שהיו שבמשכן אע״פ כי נראה, הטורים, בעל הקשה וכן לאמר׳, ה׳ צוה

 עולם חיקנו אעפ״כ המשכן, במלאכח דהיינו מעשיוח, במצווח עושקים
 מצווח רק מלאכה עושין שאין ובשבח לאמר׳, ה׳ צוה ׳אשר וזהו הדיבור,
 מחקנין אעפ״כ בשבח, ומפילה חורה עיקר כי ומפילה, חורה כגון בדיבור,
העשייה. עולם חיקון כלומר לעשח׳, ה׳ צוה ׳אשר וזהו המעשה, עולם

 שע״י לכוון, צריך בעצמו ומחן בהמשא וגס באהליך׳. ויששכר בצאחך
 יחד, עמהס יחחבר עי״ז חבירו עם ועושק ונוחן שנושא ומחן המשא

 שעושקים הקדוש הקיכוץ אל טובים שכנים להיוח זה אח זה שימשיכו
 עמלו בכל לאדם יחרון ו׳מה הבל, הכל מזה חוץ כי באמח, וחפילה בחורה
 אין ׳שמש׳ שנקרא המורה חוץ ופירש״י, א), (קהלת השמש׳ חחח שיעמל

 על להשחכל לב שמשים מי לכל כידוע וכו׳, עמלו בכל לאדם יחרון
 מלאכוח, בל״ט שכלולים ומחן והמשא והמלאכוח העסקים כל כי אחריחו.

 אח שזוכר ע״י הבירור ועיקר כידוע, הקדושים ניצוצוח לברר בשביל כולם
 הוא כי אלקיך ה׳ אח ׳וזכרח ת) (דברים כמ״ש ומחן, המשא בשעח השי״ח

 ישראל עם ומחן במשא לעשוק צריכין כן ועל חיל׳. לעשוח כח לך הנחן
 מיד קנה ׳או מכור, לעמיחך׳ ממכר חמכרו ׳כי כה) (ויקרא כמ״ש דייקא,

 ראוי כן ועל רש״י. בפירוש ומובא רז״ל שדרשו כמו מקנה, עמיחך׳
בביחו, ומחן במשא עושק או בדרך כשהולך דאפשר מה בכל להשחדל
יום בכל אוחו יזכיר חבירו או חבירו אח שיזכיר באופן שמיס, ויראח חורה בדברי עמהס לדבר פעם בכל רגיל ויהיה והגונים, כשרים עם שיחחבר

 כאלו חברים מוצא אינו אס ואפילו חורה. בדברי עימו שיעשוק אחד עימו כשיש אס כי בדרך לילך שאשור הקדוש בזהר וכמ״ש האחרון, מהחכליח
 ואח עצמו אח להמשיך חזק ברצון חמיד משחוקק ויהיה ומחן, המשא בשעח בהשי״ח ישכח שלא במחשבחו ליזהר צריך פנים כל על ומחן, המשא בשעח
 שע״י ועיקר כנ״ל, בירורים בשביל שהכל בעולם, והמלאכוח ומחן המשא עסקי שמסבב השי״ח כוונח כל זה כי וחורחו, להשי״ח עימו העושקים חביריו
 כולם שישובו עד חבירו, אח אחד וימשיך מישראל אחד כל שבלב האמח יחגבר שוף כל שסוף עד זה, עם זה אדם בני מחחבריס ועסקים ומחן המשא

 שעוסק מי נמצא, כנ״ל. המשכן בנין בחינח שזהו כנ״ל, חקר אין עד רבים בשכנים שיחרבה הקדוש הקינון אל יחד שיחחברו והעיקר וחורחו, להשי״ח
וכנ״ל. וקיומו המשכן מעשה בחינח הוא זה כל כי המשכן, במלאכח אז עושק הוא בוודאי זאח, בכוונה ומחן במשא

פ ״ ע א א הו ה ש ש ת הלייט עו אכו ם מל ת בבחיי ה כ א שכן. מל חיקון לגמור זוכה היה האדם, חוטא היה לא אס ה-ת): ה, שבת בליקו״ה(או״ת וכתב המ
העולמוח כל חיקון גמר היה הבריאה בשעח כי מאוד. קלה עובדא ואיזה חפילה ע״י רק ויגיעוח, עמל בלי ורוחניוח בגשמיוח הדברים כל

 בכחבי כמבואר היום באוחו בשלימוח העולמוח כל חיקון גומר היה חפילחו, מחפלל והיה הדעח, מעץ אוכל היה לא שאס הראשון, באדם חלוייס
 שצריכין לחם׳, חאכל אפיך בזעח חאכלנה, ׳בעצבון נגזר אשר עד העולמוח, כל וקלקל פגם גס אף העולמוח, חיקון גמר לא חטאו ע״י אך האר״י,

 עחה וגס בהם. וכיוצא ללובשם או לאוכלם מהם, ליהנוח ראויים שיהיו שבעולם הדברים שמחקניס קודם מלאכוח ל״ט שהם ומלאכוח יגיעוח וכמה כמה
עול מעליו להעביר זוכה כן כמו יחברך, שמו ולהגדיל להכיר ודעחו ליבו כל ולשום העולם, מן עצמו לפרוש וזוכה ביוחר עצמו מקדש שהאדם מה כל

ארץ׳, דרך ועול מלכוח עול ממנו מעבירין חורה עול עליו המקבל ׳כל רז״ל שאמרו וכמו גדולה, ויגיעה עמל בלי הפרנסה לקבל וזוכה מלאכוח הל״ט
 אדרבא הדברים, כל ע״י יחברך שמו להגדיל השחדל שלא ע״י הדעח, עץ מפגם הנחש, מזוהמח נמשכין מלאכוח ל״ט בחינח שהוא הפרנסה יגיעח כי

 ומשים בהשי״ח, ומאמין עצמו מקדש כשאדם כן ועל הפרנסה. וטרדח יגיעוח בחינח שהם מלאכוח הל״ט כל נמשכין ומשם בעיקר, וכפר מאוד פגם
בחינח שהוא הנחש זוהמח דוחה עי״ז כנ״ל, שבעולם דבר כל ע״י ה׳ שם להגדיל ממנו, נהנה או שרואה ודבר דבר כל על ה׳ לשם להודוח ליבו כל

וכפי ה׳, שם הגדלח ע״י החיקון עיקר כי ויגיעה. עמל בלי הצטרכוחו וכל פרנשחו ומשיג בנקל, הדברים כל חיקון אצלו שייגמר וזוכה מלאכוח, הל״ט
כל על הבטחון עיקר ששם ה׳, משם בנקל פרנשחו לקבל וזוכה הפרנסה, ויגיעח מעצבוח מלאכוח מל״ט ניצול כן כמו ה׳, שם להגדיל שזוכין מה

תפלה ואני
א  ברחמיף עזרני יי, אנ

 את אאבד שלא הרבים
 על ושלום, חם עולמי

 הפתסה, טךדת ידי
 הרבים ברחמיף ותצילני

 מלאכות הל״ט מפגם
 שהם אחךא רפטרא

 שהם מלקיות, ל״ט
 העולם רב את מטרידים
 העולם וטךדות ביגיעות

 כל ךצים הם אשר הזה,
 פתסתם אהר ימיהם

 גדולות וטךחות ביגיעות
 לחם אוכלי והם מא־ד,

 אפם בזעת בעצבון.
 שובם עד לחם י־אכלו

 ומאומה האךמה, אל
 בעמלם, ישאו לא
ה טךרת כי ס ת פ  ה

 כל אותם מבלבלת
 אותם ומונעת ימיהם,
 לבם אל ולשים מלזב־ר

 .יעשו מה תכליתם את
תפקדה ליום קו״ לי יא). (

ו נ ר ז ע  שנהיה יי ו
 תמיד בחלקנו שמהים
 קבע תוךתנו ותהיה

 ואפלו עראי. ומלאכתנו
 המעוטה השעה באותה

 באיזה לעסק שנצטרף
 ומתן משא או עסק

שביל ת ב היו ר  הכ
 נהיה אז גם פרנמתנו.

 ובתוךתף בף דבוקים
 נשכח ולא הקדושה,

קלה רגע אפלו אותף
יא). (ליקו״ת



קצט נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נובע נחלי

תפלה ואני
 הצילני, ומציל פודה

 פתי, למענף חזק נואל
 אביונים אנקת שומע
 ואנחתי, צעקתי שומע
 אל כלא, ךעלמא מרא
 כי נפשי, לשחת תתן
 ברךתי בדמי בצע ״מח
 עפר היוךף שחת, אל

 הצילני אמתף. העיד
 אטבעה ואל מטיט

ה ל צ אי אנ שונ  מ
 כי מים״. וממעמקי

 בעולם לשון שום אין
 שיחתי לפרש שאוכל

 נפשי צרות כי ,1ןד על
 יותר ושגבו גךלו

 מצולה ביון ממטבע
 מיורד יותר מעמד, ואין

 כל ואם מים. בעמקי
 דברו כאלו לשונות

 המלה דוד המשוךרים
 אמתיים צדיקים ושאר

 קל פגם על עצמם, על
 קל פגם שהוא אחד

 הרק, מן רק שבקלים
 נתפם כזה פגם שאין

 מה אנכי כלל, בדעתנו
 אנכי אבתריהו, אענה

 אדבר, ומה אומר מה
 על זוכה הייתי והלואי

 רבוךים לדבר פנים כל
 נשבר בלב הקדושים

 שןצאו כמו באמת,
 באמת מפיהם ךבריהם
 פי על אף לאמתו,
 כלל, פגמו לא שבאמת

 באמת פגמתי ואנכי
 שעור בלי מא־ד הךבה
 שום לי אין כן על וערף,
 ומשען ומבטח תקוה

 צדיקי זכות על אם כי
 יםודי צדיקי אמת,
 עליהם אשר עולם

 נשען, ישראל בית כל
 קדשתם עצם אשר

 להרים מספקת וזכותם
 אפלו ולקרב ולהגביה

 כחם ועל אליף, אותי
 נשענתי, לבד הגדול

 אני וחזקם תקפם ועל
 בגלות אפלו נסמף,
 הזה, והמר הגדול
 יתדותי תמכתי ועליהם
 ולצעק אליף לקרא
 שם. שאני ממקום אליף

 לשטיה לפניף ובאתי
 ולהרים אליף, כפי את

 קךשתף, למעון עיני
 להמון וליהל ולהסתכל

 ותוהם שתחם חםךיף.
 אותי ותעלה עלי

 ממצולות היון, מטיט
 המקומות מכל ןם,

 שודךתי והענןנים
 מעשי ידי על לתוכם

תי הךעים שבו  ומח
 ובהו מתהו המגנות.

 תעלה ותהום וחשף
 מיני ומכל נפשי,
 ומכל תטהרני, טמאות

 וסטרין קלפות מיני
 ותצילני תפתי, אחרנין

 ובכל הרבים. ברחמיף
 תקרשני. קדשות מיני

 ישועות מיני ובכל
ת צלו ה עני ו שי  תו
 ותתקן (...) ותצילני,

 שפגמתי הפגמים כל
ה. עד ומעתה הנ

 אורות. ל״ט בחינת
הם שלו המלאכות

 ו) ג, חדש (יו״ד נליקו״ה ומצינו מלקות. ט”ל וכר אורות ל״ט

 שוס לעשות אשור כשבת ח״ל: זה, לענין יסודית הקדמה
 ימי ששת כי גוף, בתינת שהיא דתול, עובדי! שהוא מלאכה
 שהוא שבת, כנגד שכלות, בהמה, ותומר, גוף בתינת הס המעשה

 בתינת אדס, בתינת נפש, בתינת
 בבנייניה, משכן היינו ימי ששת של המלאכות כל כי דעת,

̂יא גוף בתינת הס המעשה  בברית, שפוגם מי אך ש
 עשיית בתינת עשייה, בתינת

 ולקטו', העס ׳שמו בתינת שכלות, בתינת תומר, בתינת מלאכות,
 ועל וינפש', שבת בו ׳כי בתינת נפש, בתינת הוא ושבת ׳בשמותא׳,

 ׳לדעת בשבת כמ״ש דעת, בתינת והוא יתירה, לנפש אז זוכין כן
 המלאכות מכל ושביתה ביטול הוא אז כן ועל מקדשכס׳. ה׳ אני כי

 בתינת שהוא הנפש, הארת הוא אז כי ותומר, גוף בתינת שהס
 כי הנצתייס, התייס עיקר שאז הבא, עולס בתינת ושביתה, ביטול

 נתבטל כשהגוף הוא התייס עיקר כי הנשמות. עולס יהיה אז
 של התכלית וזהו ונפש, בגוף ה׳ את לדעת שזוכין עד בנפש ונכלל

 יהיה ואז ונפש, בגוף המתיס שיתיו התתייה לאתר שיזכו ישראל
 תייס יתיו ואז ממש, נפש בבתינת הזכות בתכלית וצת זך הגוף

עתיד של האור יתגלה ואז יתד, ונפש בגוף ה׳ את ונדעה נצתייס

חכמה מיליואי
ן כ ש ה. מ  זו מידה נקראת לפעמים ב): (שער אורה בשערי מוצא בבנייני

 משעת תמיד ישראל עם שוכנת היתה והיא שכינה, המלכות) (מידת
 וצריך כה). (שמות בתוכם׳ ושכנתי מקדש לי ׳ועשו כאמרו המשכן, עשיית

 שכינה עיקר העולם בריאת בתתילת דע, גדול. עיקר לדעת אתה
 היו, המעלות שדר על הנבראים כל מערכת שהרי היתה, בתתתונים

 שכינה היתה ולפיכך תתתונים. כנגד תתתונים עליונים, כנגד עליונים
 וזהו אתדים, וארץ שמים נמצאו למטה השכינה ובהיות בתתתונים, שרויה

 אלו ונתמלאו מאלו אלו שנשתכללו צבאם׳, וכל והארץ השמים ׳ויכולו לשון
 מלמעלה ונמשכים בשלימותם פועלים והמקורות הצינורות והיו מאלו,

 כשאי ׳השמים וסימניך, למטה, מלמעלה ממלא השי״ת נמצא למטה.
הורגלי׳ הדוס והארץ שעי  בין שווה במיצוע שרוי היה שהשי״ת נמצא סו). (י

 השורות נתקלקלו ותטא, הראשון אדס בא התתתוניס. ובין העליונים
 התבילה. ונתפרדה שכינה ונסתלקה הבריכות, ונפסקו הצינורות ונשתברו

 ג׳ לה ותקנו למטה להמשיכה התתילו ע״ה, ויעקב יצתק אברהם באו
 לא אבל לשכינה, כסאות גופותיהם ועשו המשכה קצת והמשיכוה כסאות,
 על יושבת והיתה עראי, לדירת אלא קבע, לדירת בארץ השכינה נמשכה
 ממש. אברהם מעל לומר רוצה אברהם׳, מעל אלקיס ׳ויעל והסוד גביהם.
 נמצא המרכבה׳. הס ׳האבות אמרו זה ועל אלקיס׳, מעליו ׳ויעל וביעקב
 כאשר בארץ רגלה לכף מנות מצאה ולא באוויר, פורתת בימיהם השכינה
 ותיקנו וכלים, משכן ועשו עמו ישראל וכל משרע״ה בא הבריאה. בתתילת

 מיס והמשיכו הבריכות, את והתקינו השורות, את וסידרו הצינורות, קלקול
 לא אבל באוהל, בתתתוניס, לשכון השכינה והתזירו השואבה מבית תייס

 ושכנתי מקדש לי ׳ועשו הוא זה וסוד הבריאה, בתתילת כאשר בקרקע
 אמר ולזה למקום, ממקום הולך כאכסנאי השכינה ונמצאת בתוכם׳.
 אכסנאי. בדמיון במוכס, אלא למטה, ושכנתי אמר ולא בתוכם׳ ׳ושכנתי
 לא אבל בתוכם, ואשכון עמהס אלך ישראל שילכו מקום בכל כלומר,
 זה דרך ועל י). (במדבר וגו״ הארו״ן בנסוע ׳ויהי סוד וזהו קבוע, במקום

 וזהו קבוע, במקום למטה לשכינה מקום לקבוע וביקש דוד נצטער הסוד
 אתן אס וגו׳ ביתי באהל אבא אס יעקב לאביר נדר לה׳, נשבע ׳אשר סוד
 וכתיב קלב). (תהליס יעקב׳ לאביר משכנות לה׳ מקום אמצא עד לעיני שנת
 ולפי יג). (שס עד׳ עדי מנומתי זאת לו למושב איווה בציון ה׳ בתר ׳כי

 אתה למנומתך ה׳ ׳קומה ואמר השכינה למנותת מקום לקבוע דוד שביקש
 השי״ת לו ואמר ושלת השכינה לפני מתשבותיו ישרו ח), (שס עוזך׳ וארון

 לי תבנה האתה ה׳ אמר כה דוד אל עבדי אל ואמרת ׳לך הנביא נתן ביד
 ועד ממצרים ישראל בני את העלותי למיוס בבית ישבתי לא כי לשבתי בית

 בני בכל התהלכתי אשר בכל ובמשכן באהל מתהלך ואהיה הזה, היום
 בית לי בניתם לא למה וגו׳ ישראל שבטי אתד את דברתי הדבר ישראל
 כי הבית, תבנה לא אתה ׳רק כתיב אמר ובמקום ז). (שמוא״ב וגו׳ ארזים

 דוד עשה מה ו). (דצהי״ב וגו״ לשמי הבית יבנה הוא מתלציך היוצא בנך
 ואבני ומילואים, שוהם ואבני עצים וברזל, ונתושת וזהב, כסף הכין המלך,

והמקדש מערכת כל וסידר לרוב, שוהם ואבני יקרה אבן וכל ורקמה פוך
דבראשית׳ דעובדא כציורא דמשכנא ו׳ציורא המשכן׳, מלאכת כנגד מי, כנגד

 עי״ז והעסק, המלאכה שעושה האדם שע״י נמצא שס). התיקוניס (בהקדמת דמשכנא׳ כציורא דגופא ׳וציורא המלאכה, עושה והאדם בהקדמה), יב דף (תיקו״ז
 העולם. קיום והוא בראשית, למעשה והארה תיות נותן ועי״ז לעשות, שצריך כמו כראוי והעסק המלאכה כשעושה משכן, בתינת נעשה

ן כ ש ה מ בנייני ת. לייט בחיי ב  כמו המשכן, את משה הקמת בעת נאמר נועם׳ ׳ויהי ח״ל: נועם/ ׳ויהי מזמור גצי ד) א, אילן כלאי צליקו״ה(יו״ד וכתב אורו
 כוננה ידינו ׳ומעשה זה בפסוק שנכפל מה שזהו רז״ל שאמרו כמו ידיהם, ובמעשה המשכן במעשה שכינה שתשרה משה שברכם רז״ל שאמרו

 כלולים שכולם שלו ומתן והמשא והמלאכות העסקים כל דהיינו אדס, של ידיו מעשה שיהיה צריכין כי באמת, אמד הכל כי כוננהו׳, ידינו ומעשה עלינו
 שהוא כנ״ל, אורות ט״ל בבמינת המשכן מלאכת בבמינת עסקיו כל שיהיו עד גדולה, ובטהרה בקדושה נעשים ויהיו מזדככיס שיהיה מלאכות, בל״ט

כנ״ל. אמד הכל כי המשכן, במעשה והברכה ידיהם במעשה הברכה יתד, משה כללם כן ועל ה׳, נועם

 אור בחינת זהו בנפש הגוף כשנכלל כי לצדיקיס, הגנוז אור שהוא
 הזה, תכלית בשביל היה האדס בריאת ותחילת כנ״ל. וכו׳ וחייס

 רצה השי״ת כי עדן, בגן הראשון לאדס השי״ת הושיבו כן ועל
 והנפש הגוף שיהיה חיותו, בחייס מיד התכלית לזה האדס שיזכה

 ויכירו נצחייס חייס ויחיו אחד,
 וע״י (...) בגופס. בעודס לנצח אותו

 פגס ע״י הראשון אדס שנתגרש
 עליו נגזר עי״ז הדעת, עץ אכילת

 שלושיס שהס דחול, עובדי! שהוא וכו", לחס תאכל אפיך ׳בזעת
 ותשע שלושיס כנגד מלקיות ותשע שלושיס שהס מלאכות ותשע
 שהוא הגוף, נתגבר כי הדעת, ען חטא ע׳׳י שנתקללו קללות
 מלאכות, ותשע שלושיס דהיינו דחול, עובדי! בחינת עשייה, בחינת

 אגין ׳שבת רז׳׳ל שאמרו כמו הראשון, אדס על הגן שבת אבל
 מעין הוא שאז השבת את לנו ונתן עלינו חמל השי׳׳ת כי עלוהי׳.

 ושביתה ביטול הוא ואז כנ׳׳ל, הנפש התעלות בחינת הבא עולס
 אנו השבת קדושת וע׳׳י מלאכות, ותשע השלושיס מכל לגמרי
 את ולקדש החול ימי ששת על שבת קדושת להמשיך גס יכולין

 קדושת בבחינת שיהיה החול ימי של מלאכות ותשע השלושיס
הל׳׳ט כל כי המשכן, מלאכת בבחינת אורות, ט׳׳ל בבחינת שבת,

‘הנחל יליקוט
 וכו׳, מיל 5ר5 נושע המלך ׳אין כמ״ש הישועות, כל ועל האדם הצטרכות

 קדשו שס5 כי לבנו ישמת בו ׳כי שס ומסיים וכו״, לתשועה הסוס שקר
 בתינת וזה וכנ״ל. ה׳ משס נמשך הכל כי דייקא, קדשו׳ ׳בשס בטתנו׳,

 אסור בשבת כי לגמרי. מלאכות הל״ט כל אסורין שבו ה׳, שס שהוא שבת
 שמיס מעשה מכלית הוא שאז ה׳, שס הוא שבת כי דתול, עובדין לעורר
 כנ״ל, ה׳ שס שהוא תכליתן אל הדברים כל עולין בשבת שאז היינו וארץ,

 ולהתבונן להכיר לזכות שלס, לדעת זוכין ה׳ שס שהוא שבת קדושת ע״י כי
 היה לא ואס (...) שבעולם. דבר כל ע״י יתברך שמו ולהכיר השי״ת גדולת
 לבד מפילה ע״י הבריאה כל את להשלים זוכה היה הראשון, אדס תוטא
 בשלימות ה׳ שס להכיר הראשון בשבת זוכה היה ואז הראשון, שבת בערב

 לא התטא אתר אבל כנ״ל, תכליתן עיקר שזה הבריאה, פרטי כל ע״י
 אס כי ה׳ שס בשבת להכיר אפשר אי בוודאי ואז בשלימות, הבריאה נשלם

 בפתילה כי שבתות, שמי שמירת צריכין כן ועל אז. הבריאה תבנית כפי
 המול ימי בששת אמ״כ לזכות כדי ה׳, שס שהוא שבת שמירת צריכין

 אי עכשיו כי המטא, אמר שנתהוו מלאכות הל״ט ע״י הבריאה להשלים
 השלימות ועיקר מלאכות, הל״ט ע״י אס כי הבריאה את להשלים אפשר

 שבת קדושת להמשיך זוכין שבת שמירת ע״י כי דייקא, שבת ע״י הוא
 שעי״ז המשכן, מלאכת בבמינת מלאכות הל״ט כל שיהיו התול, ימי לששת
 בשלימות ה׳ שס להכיר את״כ השני בשבת זוכין ואז הבריאה, נשלם דייקא

 שזכה מלאכות הל״ט ע״י הבריאה נשלם כבר כי הבריאה, פרטי כל ע״י
 כנ״ל. הראשון השבת שמירת ע״י המשכן מלאכת בבמינת בקדושה לעשותן

 ואמיזה פגס שוס בו מגיע שאין משבת, התיקון להתתיל צריכין עכשיו כי
 אפילו יכול בשבת כן ועל הנמש, זוהמת בתינת שהס מלאכות הל״ט של

 יתברך, שמו קדושת הבריאה כל ועל עצמו על להמשיך התטא אתר עתה
 הל״ט ולקדש לטהר התול, ימי לששת שבת קדושת להמשיך יכולין ועי״ז

 בבתינת קדושים מלאכות הל״ט שיהיו לזכות הנמש, מזוהמת מלאכות
 בימי אלו מלאכות ל״ט ע״י הדברים כל תיקון נשלם ואז המשכן, מלאכת
 דהיינו התכלית, אל הבריאה כל להביא השני בשבת זוכין ואזי המול,
 וכו׳ נשלמה שכבר הבריאה פרטי כל ע״י בשלימות יתברך שמו להכיר
 כנ״ל. בזה שפגם הראשון אדס תטא יתתקן כי הגאולה, תבוא ואזי כנ״ל,

 כנ״ל. נגאלין׳ היו ׳מיד דייקא, שבתות׳ שמי ישראל שמרו ׳אלמלא כן ועל
ן ל ש ה. מ  איתער דלתתא ׳בעובדא ג): ד, (ח״ב צליקו״מ ואיתא בבנייני

 עי״ז אדס, בני שעושין ומלאכות עסקים כל ע״י כי לעילא׳,
 ומביא בראשית, במעשה למעלה המלאכה אותו של הציור אותו נתעורר

 שלמעלה, בראשית מעשה של המלאכה אותו של הציור לאותו והארה תיות
 הזה. בעולם למטה עושה שהאדם והמלאכה העסק אותו כנגד מכוון שהוא

 כל כי משכן, בתינת עי״ז נעשה שעושים והמלאכות העסקים ע״י כי
 דאיכא מכלל ׳אבות מלאכות, אבות שהס מלאכות בל״ט כלולים המלאכות

 בל״ט כלולים כולם שעושין, ועסקים מלאכות מיני כל כי צ:), (צ״ק תולדות׳
 מלאכת כנגד הס מלאכות ול״ט תולדות. הס והשאר האבות, שהס מלאכות
אמת מסר ארבעים מלאכות ׳אבות ממס (שבת רז״ל שאמרו כמו המשכן,

תבאמת הבךית לקדשת מהרה קל חיש שאזכה עד הטוב. בךצונף באמת גדולה בקדשה לפרישות ואזכה לק במתר עצמי לקדש ותזכני הטוב. כךצונף באמת וטהור קדוש להיות ותזכני תעזרני ״ קו לי כג). (

ותושיה עצה
 בריתו, את ששומר מי

 ל״ט עושה שהוא אע״פ
 הם ומו״מ, מלאכות

 המשכן מלאכות בחי׳
 אורות. טל בחי׳ והם
 בבריתו, הפוגם אבל

 אחריו, רודפת עניות
 עצמו על וממשיף

 ביגיעה הפרנםה עול
 בבחי׳ גדול, ובמרירות

 רחמנא מלקות ל״ט
רליצלן צו קי ו). יא, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

מלקות לייט
 ל״ט שהוא הנחש, זוהמת

 בחטא אז שנתקללו קללות
 ל״ט בחי׳ שהם הראשון, אדם

י). ג, ערב (ליקו״המלקיות

 של הזוהמא שצחנת דע
 רוחות, לד׳ נחלק הנחש
 רוח טומאה, הם וכולם
 חמדה, רוח זנות, רוח שטות,

 קראו וחז״ל חטאה, רוח
 הטומאה, אב טומאה, להם

 ואלו ושלישי. שני ראשון,
 והם רוחות, לד׳ נחלקים

 חםר לארבעים מתפשטים
 החטא עונש לפיכך אחת,
 הטומאה רוח עליו עבר אשר
 חםר ארבעים מלקות הוא

בראשית). פ׳ (הציוניאחת

 רצועות הם הקליפות
 המלך (עמק לחוטא המלקות

מה). ה,

 ל״ט הםט״א, םוד הוא לייט
 והוא מלקיות, ל״ט מלאכות,

 שכן כנען, ארור לוט מצד
 קללה, לטותא לשון ׳לט׳

 ט״ל כנגדו יש ובקדושה
לט). (קה״י,אורות

 לגלות המלקות סוד
מלקות). (קה״י,החםדים

 רצועות, ב׳ לו היה מלקות
 של ואחד עגל של אחד

 קנהו שור ׳ידע לרמוז חמור,
וחמור׳(שם).

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל ל

 ישראל של מלאכות של״ט להורות להו, גמרינן ממשכן מלאכות
 המשכן, מלאכת כנתינת גדולה כקדושה להיות צריכין קדוש עם

 נערכ שמרח ׳מי עיקר כי אחר, כמקום ז״ל רנינו נדכרי כמוכא
 נתינת שהוא הזה כעולם העכודה עיקר זה כי נשכת׳, יאכל שכת
 לשכר עצמו לקדש להתגכר גוף,

 הנפש, לגני הגוף להכניע הגוף,
 עולם שהוא הנא לעולם זוכין ועי״ז

 שצריכין מה נתינת וזהו הנפשות.
 ימי כששת מלאכות הל״מ לקדש
 כנתינת לשנת, זוכין שעי״ז החול,
 שנת קדושת כי שנת׳, השניעי וכיום מלאכתך מעשה ימים ׳ששת
 הענודה עיקר אז כי החול, נימי לקדש שזוכין מה כפי זוכין

 החול, ימי על שנת קדושת הגוף, על הנפש להגניר והמלחמה
 עולם חיי על הנא עולם חיי שעה, חיי על עולם חיי להגניר

 ימי נתינת שהם החול ימי ככל ויגיעתו תשוקתו כל שיהיה הזה,
 והחומר הגוף ולנמל להכניע כנ״ל, וכו׳ גוף נתינת הזה, העולם

 ששת כלליות נתינת שזהו נהנפש, נכלל הגוף שיהיה הנפש, לגני
 ננחינת הנא, כעולם הזה העולם ימי כלליות נשכת, החול ימי

 ולהעלות לנוא שזוכין ניומין׳, ועאל ׳דשנ נימים׳, נא זקן ׳ואנרהם
 ומהורים קדושים היו שכולם הזה, העולם ימי כל עם הנא לעולם

 שהוא הנא עולם כנתינת למעלה למעלה ונכללו עלו שכולם עד
 כנתינת מלאכות הל״ט שיהיה כשזוכין ואז כנ״ל. הנשמות עולם

 כי אורות, מ״ל כנתינת הם מלאכות הל״ט כל אז המשכן, מלאכת
 כנתינת הנשמות עולם שהוא עדן׳, דגן כציורא דמשכנא ׳ציורא
 חיים ויחיו נהנפש הגוף נכלל ויהיה המתים יחיו שאז הנא, עולם

 הטל הוא אורות ט״ל כי אורות, ט״ל נתינת וזהו כנ״ל. נצחיים
 ורננו הקיצו יקומון ננלתי מתיך ׳יחיו כו) (ישעיה כמ״ש תחייה, של

 הטל הוא אורות שט״ל נמצא, וכו״. מלך אורת טל כי עפר שכני
 וכל כנ״ל. נפש נתינת שזהו נצחיים, חיים שהוא המתים תחיית של
 ששונתין שע״י הנא, עולם מעין שהוא שנת קדושת ע״י זוכין זה

 להגניר זוכין עי״ז דחול, מעונדין מלאכות, הל״ט מכל נשכת
 ימי ששת על שנת קדושת להמשיך גם שזוכין עד הגוף על הנפש
 הגוף על הנפש להגניר זוכין החול ימי כששת שגם עד החול,

 אורות, ט״ל כנתינת גוף, נתינת שהם מלאכות הל״ט ונמקדשין
כנ״ל. נפש נתינת נצחיים, חיים נתינת שהם

הנחל ילקוט

ל״ט בבחינת בחורבניה, משכן בבחינת
ה מ ד ק ה נ ת( קו ל ס מוז), ונוזיקון הפיקוניס מ ר נ ד ) ת נ י ח כה) ב

 פגם בחינת היינו יוסיף, ולא יכנו ארבעים
כנ״ל: תוספות בחינת שהוא הברית,

ט ״  מלאכות ט״ל“ ע״א): יג (הקדמה, כפיקו״ז כדאיפא מלקות. ל
 מלקיות ארנעים לקנל חד, חסר מלאכות ארנעים דאינון

)חד, חסר ..  ׳טל׳ נחית מינייהו, לה דנטיר מאן ׳טל׳. כחושנן (.
 הוא (הדא המתיס, להחיות ׳טל׳ וא״ו, ה״א יו״ד דאיהו עליה,

 ומיד טלך׳, אורות טל ׳כי דכתינ
 ועליה מפיל׳), רפאיס ׳וארץ

הו  ׳כל דממניתין רננן אוקמו
טל העוסק  מורה טל מורה, נ
 עוסק שאינו מי (וכל מחייהו
מחייהו)׳. מורה טל אין כמורה,

 חסר מלאכות ארנעיס“ ע״א): פה מה, (תיקון נהיקו״ז אימא ועוד
 עשרה ואינון נשכת. חד חסר מלקיות ארנעיס לקנל אינון חד,

 דא ונגין לארעא. ותשעה לנחש, ועשרה לחוה, ועשרה אדס, דלקה
 אינון מלאכות דאילין נשכת׳, לוקין ׳אין ממניתין מארי אמרו

 דאילין (שה); מדגש המפוק ופירש מלקיות. לקנל לישראל חשינין

 שצריך מלאכות הט״ל אלו מלקיוס. לקנל לישראל סשינין אימן מלאכוס
 הט״ל כנגד לישראל לכפרה נחשניס הס החול, נימות נהם לעסוק

 מעשיית עצמס את מונעים ישראל שכני ע״י נשכת אנל מלקיות,
 המלקיות. מט״ל נפטרים מלאכות, הט״ל

כנו ארבעים  ןה,ןה כי א-ג): (כה, נדנריס כדכפיג יוסיף. ולא י
 והצדיקו וצזפטוס המשפט אל ונגשו אנשים נין רינ

 והפילו הרשע הכות נן אם והיה הרשע: את והרשיעו הצדיק את
 יסיף לא !כנו ארנעיס נמקפר: לשעתו כדי לפניו והכהו השפט

 ופירש״' לעיניף: אחיף ונקלה רנה מכה אלה על להכמו יסיף פן

 יושנ ולא עומד לא אומו מלקין שאין מלמד האפנו. והפילו (שס):
 שהוא לימד ׳גמשפר, אלא ׳כמספר׳ נקוד ואינו גמספר. מוטה. אלא

 שהוא מנןן אלא שלמיס, מ׳ ולא ארנעיס', 'כמספר לומר דנוק,
 היום כל אפין. ונקלה אחת. חסר מ׳ והס לארנעים, ומשליס סוכם
 למה כג): (נמדנר, גפנפומא ואמרו ׳אחיך׳. קראו ומישלקה ׳רשע׳, קוראו

 המורה על וענר יום, לארנעיס נוצר הזה האדם אלא ארנעיס.
 וכן עונשו. ידי וייצא ארנעיס ילקה יום, לארנעיס למשה שנימנה

 ורע טונ הדעת ׳ומעץ לו ונאמר כשנצטוה הראשון כאדם מוצא את
 עונשיס, נארנעיס העולס ולקה מימה, ונמחיינ וגו״, תאכל לא

 כיוון ולפיכך לאדמה, ועשר לנחש, ועשר לחוה, ועשר לאדס, עשר
ארנעיס. לוקה העכירות, מן אחת על אדס שענר

 איסור נפינה וזה א): נמנירו מונל (סו"מ נליקו״ה וניונ יכנו. ארבעים
 והמלקיות ההכאות כל כי ישראל, את להכות שאשור הכאה

 ל״ט כי הנ״ל, מלאכות ל״ט בתינת שהם מלקיות ל״ט מבתינת נמשכין הס
 ל״ט בתינת הנתש מזוהמת ונמשכין אתת, בתינה הס מלקיות ול״ט מלאכות

 הכאה אישור תז״ל למדו כן ועל ההכאות. כל נמשכו ומשס כמובא, קללות
 מכאן וכו״, ישיף לא יכנו ׳ארבעיס בגמרא שאיתא כמו מלקיות, מל״ט

מלקיות. מל״ט משס, נמשכין ההכאות כל כי ישראל, את להכות שאשור

חכמה מיליואי
 כל ושאר ההיכלות והאולס העזרות ותדריו, ועליותיו וגנזכיו בתיו וכל

 מקוס כל וצורת הקודש, ברות קיבל הכול ולשכותיו, ותצרותיו הבית, תבנית
 הצריכיס הדבריס כל ושאר טובות, ואבניס והזהב הכשף ושיעור ומקוס,

(...) השכינה. וצורך המערכת שדרי כפי הכול ובמשורה, במידה במשקל לו,
 ודבר דבר כל ומשקל ביהמ״ק צורת כל שידר השלוס עליו דוד כי לך הרי
 את״כ לשכינה. ומעון כישא עליונה, המרכבה תבנית והכול השי״ת, ע״פ

לו ששידר כפי והצורות, המערכות כל ושידר הבית את ובנה שלמה בא
׳אז וזש״כ עולמיס. בבית ושכנה למטה שכינה ירדה ואז ע״ה, אביו דוד

 אשר דברך יאמן ישראל אלקי ה׳ ׳ועתה ו) (דבהי״ב וכתיב ח). (מל״א עולמיס׳ לשבתך מכון לך זבול בית בניתי בנה בערפל לשכון אמר ה׳ שלמה אמר
 קומה ועתה וגו׳, בניתי אשר הזה הבית כי אף יכלכלוך לא השמיס ושמי שמיס הנה הארץ על האדס את אלקיס ישב האמנס כי לדויד, לעבדך דיברת

 ותאכל השמיס מן ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות עבדך. דויד לתשדי זכרה משיתך פני תשב אל אלקיס ה׳ וגו׳, עוזך וארון אתה למנותתך אלקיס ה׳
 ברכה להריק כולס והמשכות הצינורות תזרו ואז עולמיס, בבית בארץ למנותתה תוזרת השכינה נמצאת הבית׳. את מלא ה׳ וכבוד והזבתיס העולה

סהעולס׳ עד תייס הברכה את ה׳ צוה שס כי ציון הררי על שיורד תרמון ׳כטל דכתיב והיינו בביהמ״ק, תהלי קלג). (
ת. ל״ט הוא בריך קודשא דעתיד שמא״ל, דאיהו לרשע להלקות דא פיקודא וגו״. יושיף לא יכנו ^^׳ארבעיס ע״ב): רפ תצא, (כי רע״מ בזהר ומצינו מלקו

 גרמיה דשווי למאן בהון וימתי אתוון, כ״ה בכ״ה יומא בכל ישראל ביה דמייתדן ייתודא ייתי אלוה. גרמיה דעבד בגין מתאן, תמשין ליה למתאה
 שמא ובהאי תד. תשר ארבעיס דאינון וא״ו, ה״א ביו״ד למתאה הוא בריך קודשא לון תקין בה״א, דשרתו ואילין מטונף. עבד אלא איהו ולאו אלוה
 בכ״ה מדבש(שס): המתוק ופירש ה׳. באת שרתו דכולהו בגין לארעא, ותשעה לנתש, ועשרה לתוה, ועשרה לאדס, מכתשין עשרה הוא בריך קודשא מתא

 המלכות. שוד שהיא מ״ה דשס אתרונה בה״א היינו בה״א. דשרסו יוס. בכל פעמייס ׳שמע׳, פשוק של אותיות תמישיס אמוון. כ״ה
ם י ע ב ר מידי נפטרו שלקו, כריתות תייבי ׳כל ז) (מגילה רז״ל אמרו וגס עליו, התורה שציוותה המלקות שוד כה): תצא (כי הליקומיס בספר ומובא יכנו. א

אלא למקבלו, והטורת העונש מפני לא נשמתו, ולטהר בנפשו התוטא האיש נכתס אשר התטא כתס להשיר הוא הענין שוד וכו׳/ כריתתן
 מי המלקות, הוא ככה בו, שיש בשגולה מצילו הוא זאת בכל מר אינו שהצרי ואע״פ מהמיתה, להצילו צרי מעט לו ונותניס המוות שס ששותה כמי הוא

 ׳ארבעיס כך, הוא הפשוק ופירוש וכו״, ישיף לא יכנו ׳ארבעיס דכתיב המר, גיהנס מעונש מצילו הוא הנה פניס, ובושת ובכייה והכנעה בוידוי שמקבלו
התורה כל כי ׳ארור׳, בכלל ונכנש ׳ברוך׳ מכלל יצא שתטא ביוס התוטא כי שתדע, וצריך רבה׳. ׳מכה הבא בעולס להכתו׳ ישיף ׳פן הזה, בעולס יכנו׳

ורע. טוב הדעת מעץ באוכלו הראשון לאדס הקב״ה שקילל הטעס היה וזה וגו״, יקיס לא אשר האיש ׳ארור כ) (דברים כדכתיב קיבלנוה, ובשבועה באלה
 הוא והתוטא קללות, ל״ט יעלו כולס כן אס ד), (ה, בבמדב״ר תז״ל שאמרו כמו לארץ ותשעה לנתש ועשרה לתוה ועשרה לאדס עשרה היו והקללות

 (בראשית שנאמר יוס, ארבעיס בתשובה תזרו שלא לפי המבול, לדור הקב״ה היכה שכנגדן המלקות, ע״י להתיותו וצריך בתייו, אפילו מת ונקרא ארור,
 הל״ט לו תוזריס ארבעיס, מלקות ומקבל בתשובה שתוזר מי ועתה וכו״. לילה וארבעיס יוס ארבעיס הארץ על ממטיר אנכי שבעה עוד לימיס ׳כי ז)

 שקודס דע, ועוד המתיס. את בו להתיות הקב״ה שעתיד לטל רומז שהוא תייס, של לט״ל והמיתה, ׳ליט׳, הוא ׳ארור׳ של תרגוס שכן הקללה, שהוא
 אתד העושיס תייביס אשר מלאכות לל״ט רומזיס שהס הטומאה בכותות נדבק הוא אזי שתטא ועכשיו ט״ל, שעולה את״ד׳, ב׳הוי״ה דבק היה שתטא
 ויש מלאכות׳, ׳אבות ונקראיס בתיצוניס, כולס והס ט״ל, שעוליס האותיות וג׳ ל״ו שהס הדבריס׳ ׳אל״ה ממילת הוציאוס ע) (שבת ורז״ל בשבת, מהס
 את״ד׳ ב׳הוי״ה לידבק תוזר הוא הרי אתיך׳, ׳ונקלה בתשובה הלוקה כשתזר עכשיו אמנס הנזכריס. קללות ל״ט כנגד כולס והס כידוע, תולדות כמה להס

והבן. המלקות, כות גדולה כמה ראה וכו״. טלך אורת טל ׳כי הכתוב שאמר כמו המתיס, תתיית של בט״ל להחיות וזוכה ט״ל, שעולה

ם תרג מ ה

 שהם מלאכות ט״ל
 חסר מלאכות ארבעים

ד הם אחד, ג  ארבעים מ
 (...) אחד, חסר מלקיות

פר שהם ס מ טל׳. כ  ׳
 השבת את ששומר מי

ק ונשמר  בה מלעסו
 אזי המלאכות, באלו
 ענין אותו עליו יורד

טל׳,  בסוד שהוא ה׳
ת תיו או ת ה שונו  הרא

 יו״ד שהם הוי״ה שמשם
 ענין שהוא וא״ו, ה״א

 את להחיות המוכן ה׳טל׳
 ׳כי שכתוב (זהו המתים,

 ומיד טלך׳, אורות טל
ץ  תפיל׳), רפאים 'ואי
 ואמרו העמידוהו ועליו

מי ה חכ שנ מ  ׳כל ה
 טל תורה, פטל העוסק

 מי (וכל מחייהו תורה
 אין בתורה, עוסק שאינו
מחייהו)׳. תורה טל

ם ענין  הארבעי
ת  אחד חסר מלאכו

 הס בשבת, האסורים
 הארבעים ענין כנגד

ת  אחד חסר מלקו
 ללקותס חכמים שאסרו
ס בשבת. ה ד ו ג  כנ
 שלקה קללות העשרה

ם, בהס  ועשרה אד
ה, בהס שלקתה  חו
שרה ש, של וע  הנח
 (שעולים האיז של ותשעה

מפני ל״מ). כמנין יחד  ו
המשנה בעלי אמרו זה

 רמג פנחס, רע״מ (נזהר

 בשבת׳, לוקים ׳אין )3ע״
 המלאכות אלו שענין

ת חשובות הס עומדו  ו
 אלו ענין כנגד לישראל

המלקות.

 ׳ארבעים שנאמר מה
״, יוסיף לא יכנו  וגו
 ענין את גס בזה רמוז
 להלקות שהיא זו מצוה

שע את א הר  שהו
 הקב״ה שעתיד סמא״ל,
 חמישים אותו להכות
ת, ני וזאת מכו פ  מ
 אלוה. עצמו שעשה

סוד ה זה ענין ו הי  י
 הייחוד שיבוא זה, באופן

 ישראל עם בו שמייחדים
 וחמש בעשרים יוס בכל

 אותיות, וחמש עשרים
ם די חו ביי  יכה אלו ו

 שקס מי את הקב״ה
 שאין בעוד כאלוה עצמו
 מטונף. עבד אלא הוא

 באותה שחטאו ואלו
 שמשם האחרונה הה״א

 ותיקן הכין להס ה, הוי״
 בסוד להכותם הקב״ה
 וא״ו ה״א יו״ד אותיות
 העולים הוי״ה, שמשם

 חסר ארבעים כמספר
 השס בסוד וכן אחד.
 את הקב״ה היכה הזה

ם עשרה  שלקה הנגעי
 והעשרה הראשון, אדס

 לנחש, והעשרה לחוה,
 מפני לארץ, והתשעה

בסוד חטאו אלו שכל
ה״א. האות אותה



ראנחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
י רנ עז ת  ברחטיף ו

 לרןדשה שאונה הדנים,
 לקויש שאזכה וטהרה,

 ואזכה לי, נטהר עצמי
 להוסיף פעם בכל

 לןךשה, על קדשה
 לקדשה שאזכה עד

 עד באמת, ופרישות
 על;די שיתיחד שאזכה
 ןיהוךא עלאה יהוךא

יא). (ליקו־תו:תאה

א מי ויש ת שומר שהו רי ת שזווגו הב שג שבת. מ  ועי״ע ל
ומפרשיו. ע״א) פט (יפרו, וגזהר ע״ג), (שא נכפוגופ

ר מ א  אנינו אנרהס כשנצטווה לראשונה נזכר שד״י, שס די■ לעולמו ש
 ד״ה נמילוא״פ מטה כמונא הכריש) קדושה (כנפי׳ המילה על

 ג): (מו, ככ״ר ודרשו שדי', כהי' 'וזה
 אני דייך לאנרהם, הקנ״ה לו אמר

 מקנל את אין ואס כעולם, ואפה
 כאן, עד לעולמי די לימול, עליך
 למילה ודייה כאן, עד לערלה ודייה

 עד אמר, כאן. עד עגומה תמהא
 לי, ומזדווגים נאים היו מלמי שלא

 ומזדווגים כאין הן רנשמלפי מאמר
 דייך אנרהס, הקכ״ה, לו אמר לי.

 פטרונך. שאני דייך אלוקך, שאני
 לעולמי די אלא לעצמך, לך ולא

 ורני אפא ורני נפן רני פטרונו. שאני לעולמי דיו אלוקו, שאני
 לעולמי שאמרפי הוא אני שדי', אל ׳אני יצפק, רני נשם כרכיה

 היו עכשיו עד די, להם שאמרפי שאילולי די, לארץ לי׳ ולשמים
 הוקשה די. לעולמי שאמיסי המהרז״ו(שם): ופירש והולכים. נמפפיס

 סוף, ואין די אין נאמפ הוא הרי ׳שדי', להקנ״ה קורא איך לו,
 (יג נפגיגה איפא ועוד די. שאמר ׳שדי׳, נוטריקון דורש כן על

 אמ הקנ״ה שנרא נשעה רנ, אמר יהודה רנ אמר ע״א):
 עד שמי, של פקעיופ כשפי והולך מרפינ העולם היה העולם,

 ירופפו שמיס ׳עמודי שנאמר והעמידו, הקנ״ה נו שגער
 אל ׳אני דכפינ מאי לקיש, ריש דאמר והיינו מגערפו׳. ויפמהו

 פקיעיום. יושף(שם); העץ ופירש די. לעולם שאמרפי הוא אני שדי׳,
 הישוד שפירש כנגד שד״י ששש וכידוע כך. נקרא וערג שפי של פוטין

ע״א). רפג הצא, (כי רע"מ זהר עי׳ הכריש, ועני!

 בחינות. שני בו יש הברית, ושמירוז זז
 ואעפ״ב החול, ימי בששת שזווגו מי יש

 שאינו התורה, ע״פ בריתו את שומר הוא
 שומר שהוא מי ויש התורה. מריני יוצא

 בחינת והוא לשבת. משבת שזווגו הברית,
 בחינת וזה תתאה. ויחורא עילאה יחורא

ררי לעולמו שאמר שבת, של שרי ״ נ  מו, פ׳ (

), פגיגה נ המלאבות, מכל עצמו את שצמצם י

ת שומר הוא ואעפ״כ תו א  נליקו״ה וכפנ התורה. יפ’ע ברי

 נפינפ זה פפאה יפודא א): ג, טהור עוף שימני (יו״ד
 נמינפ שהם אפוון, כ״ד שהוא ועד׳, לעולם מלכופו כנוד שם ׳נרוך
 הנריפ, פגם כי כפכ: דנריו(שס) ונהמשך וכו׳. דאורייפא ספרין כ״ד

פ הוא הפגם עיקר פינ  יפודא ננ
הנריפ, שמירת עיקר ששס פפאה,

 לכלי כפשוטו עצמו לשמור שהוא
 וכשפוגמין פ״ו, המורה מדיני לצאת

ת פוגמין פ״ו, נזה  יפודא ננפינ
 ׳כרוך של אפוון כ״ד ננפינת פפאה,
ועד׳. לעולם מלכותו כנוד שם

ת שזווגו שב שבת. מ וכפכ ל
 מאכלי (יו״ד כליקו״ה

 רנינו שאמר מה פ): א, עכו״ס
 (כשימן שמי׳ הוא ה׳ ׳אני כמאמר

לשנת, משנת כפינת הכרית, כשמירת כפינות שני שיש יא),
 כי פנים, כל על כהיתר נשמר שיהיה רק הפול ימי זיווג וכפינת

 ימי שששת שם, רנינו שאמר כמו היפר, כפינת הן הן הפול ימי
 שזה הפול, כימי ששולטנופיה (מטטמ״ן), מט״ט כפינת הס הפול
 האדם צריך אכל עי״ש), יט, ליקו״מ (ע״פ כנ״ל מרגוס כפינת הוא

קדושה, לנתי׳ היפר מכפי׳ לצאת דהיינו לו, כמותר עצמו לקדש
 של הקדושה שלימות נפי׳ שהוא לשנת, משנת נפי׳ דהיינו
 ככל שיש ידוע וזה לך׳. כמותר עצמך ׳קדש כפי׳ הכרית, שמירת

המדריגות. כל נפ״ע ומדריגה נפי׳
ת שצמצם וכוי שדי ככיאה״ל(יא): מוכא המלאכות. מכל עצמו א

 שד״י ענין מפרש ג׳) אופ5 (לעיל שנפפילה נפנים, היטנ עיין
 לענין זאת מפרש ואפ״כ הגאוה, של זרה מענודה הפרישות על

 מכל עצמו את שמצמצם שיש הפרנסה, ממלאכת והצמצוס הפרישות
לפנירפה. ממלאכה פניס כל על עצמו את שמצמצס ויש המלאכות,

 כי עילאה, יפודא שהוא שדי השם אודות על שכפנ כמה להתפלא יש ט״ל: ומית, הקשה ג) ומיאה״ל(יא, עילאה. יחודא כחיי וזה וכוי שדי
 נראה לזה, שהסמיך וכו״ כקרנו שמי ׳כי והכפוכ הנ״ל, ההפלכשות כדכר אכל שדי. כפינת הוא מט״ט שגס וכפנ הודיע כנר הלא

 כנ״ל. לרכו המפייפס שדי נשם שמו גס יהיה נו שמפלכש מפמת וזולת כנ״ל, עילאה היפודא רנו לשם רק שדי, כפינת יפייפס לא שכאמת
ת ב ת שצמצם וכר ש ת. מכל עצמו א  ונכנעת, נכפית אפרא הסטרא שאז נשכת כן ועל ג): ג, נהמה כלאי נליקו״ה(יו״ד וכפג המלאכו

מלאכות, הל״ט מכל ונייפא שניפה הוא נשכת כי ופמרך׳. שורך ינות ׳למען קודש נשכת נאמר כן על הדעת, תיקון הוא ואז
 מוהרנ״ש, נדנרי (ועי״ש ופמרך׳, שורך ינות ׳למען אז נאמר כן על כשלימות, והדעת נכנעת, אפרא והסטרא כקדושה, הכל נכללין ואז

 ונעשית נכנעת אפרא הסטרא וגס כקדושה, נכלל הכל כי הדעת), פגם הנרית, פגם נשי' הפט״א, ההגנרוה עיקר הוא והמור שור שהינור שמנאר
 כירר לכן ככית כי הקדושה. אל הכל הניא כי ופמור׳, שור לי ׳ויהי לכן מנית שיצא כעת כיעקכ שנאמר וזה הקדושה. אל מרכנה

 ואמר אז התפאר כן ועל וכו״. פפומין ׳שקכע רז״ל ודרשו העיר׳, פני ׳ויפן כמ״ש שנת, לקדושת פיכף זכה משם וכשיצא כירוריס,
כנ״ל. נשכת הנאמר ופמרך׳ שורך ינות ׳למען כנתינת הקדושה, אל הכל שהכניע ופמור׳, שור לי ׳ויהי

חכמה מילואי
 בבראשית כדכתיב המילה, על שנצווה בעת לאברהם נתגלה זה שס שדי. בחיי ח1ו

 רס5א אל ה׳ וירא ^ניס’ ותשע ^נה תאעיס פן אכרם ויהי א-ב): (יז,
 פיני כריתי ואתנה תמים: והיה לפני התהלןו שדי אל אני אליו ויאמר
 פטעס לפרש ויש (שם): בשיי רבינו ופי׳ מאד: פמאד אותף וארפה וכינף

 כתפנית ומצוייר פיו״ד, תותס שהוא לפי הזה, השם זו פמצוה שהזכיר
 מתפרסמת הזה האות ועם קודש, פרית פאות התתוס לנימול הגוף

 וערלי לפ ערלי גלולים העופדי משאר נפדליס והיותם ישראל של מעלתם
 הזה האות ועם שדי, אל מצד שהם וישראל השדים, מצד שהם פשר

 ראוי פו תמים שהוא וכיוון תמים׳, ׳והיה שאמר זהו תמים, האדם נקרא
 כב) (שמו״ב שכתופ וזהו העריות, עוון הואי המיותד, מעוון שישתמר לו

מעוני׳. ואקתמרה עמו תמים ׳ואהיה

ערכים
וכינויים

זווג
הוא דקדושה זיווג

 ואל לצדיקים התקשרות
 נמשך זה השי״ת, ואל התורה
 וזיווגים דקדושה, מדעת

 מדעת נמשכים עבירה של
מג). (ליקו״מ דקליפה

נישואין בחי׳ עיקר
 כל שיתקשרו כדי דקדושה,
 לקשר דהיינו יחד, העולמות

 בחי׳ שהוא השפל, העוה״ז גם
 העולמות כנגד דנוקבא םטרא

 אליו ג״כ לקשרו העליונים,
 כראוי דקדושה זיווג ע״י ית׳

ב). פו״ר (ליקו״ה

 וםט״א, זנות של זיווג
 וסופו וחיבור אהבה תחילתו

 קדושת אבל ופירוד, שנאה
 אח״ב שגם צריך הזיווג

 בתחילה כמו מקושרין יהיו
א). כתובות (ליקו״ה

 והחיבור הזיווג עיקר
 העולם, בבריאת קדם מימי

 בחיי (רבינו היה באותיות

א). כד, דברים

 הה׳ שיתחברו הוא זיווג
 למחקם, הגבורות עם חםדים

 (ספר בשלום העולם כל ואז

לו). תהלים הליקוטים

 תפארת של הייחוד מעצם
 לזה קוראים שאנו ומלכות,

 הנשמות נתהוו הזיווג, םוד
 בית אדם, תולדות (של״ה

ד). ישראל

 א׳ זיווגים, מיני ג׳ יש
 ההכרחי, העולם קיום לצורך

 וריבוי שפע לתוםפות והב׳
 ממש וייחוד זיווג והג׳ מזון,

 (מל״א וליות׳ איש ׳כמער

 חדשים. נשמות להוליד ז),
 הזיווג בחי׳ גורם והתורה

 לייחד ממש ייחוד השלישי,
 כנודע והריעים, הדודים
 כב.) (ויקרא הזוה״ק מדברי

 מלכא קמי כנם״י קיימי ׳לא
זיווג). (קה״י,באורייתא׳ אלא

 לזיווג, ייחוד בין ההפרש
 בחיצוניות רק הוא ייחוד כי

 וזיווג מתייחדים, גופים שני
פנימיות(שם). םוד הוא

 מיתוק, נקרא זיווג ’בהי
 ע״י הגבורות מתבםמים כי

מתוק). (קה״י,החםדים

הנחל ילקוט
ה ז ת של שדי בחיי ו ב ש וכוי ש  כאן המובא וכעין חול. של שדי בחיי וי

 אדס פני יש אחת, חשופות. שני יש כי (עט): בליקו״מ דאיתא מציגו
 הרהורי לו נופל ופאמצעות הזה, עולם פהפלי והולכין ומתן משא שעושין
 רצוא ׳החיות א) (יחזקאל פחינות וזהו הראשון. למקומו חוזר ואח״כ חשופה,

אשור ופשול, כשר טהור, ופעם טמא פעם כי נייחא, לו שאין ושופ׳,
שפת, פחינות הוא שלימה תשופה אפל חול. ימי ששח פחינות וזהו ומותר,

 ונדחה וכל מכל מנוחה לו שיש מנוחה׳, פא שפח ׳פא כי נייחא, לו שיש
 שידחה שלימה, תשופה כשעושה היינו שפירשנו, כמו וזה (...) לגמרי. הרע
 ׳ומטה פה דאיתמר משיח, משה פחינות זהו טופ, כולו ונעשה לגמרי הרע

מט״ט, דא ו׳מטה לטופ]. [מרע להפוך פידו שהיה היינו פידי׳, האלקיס
ט כי מיתה׳, ומשטריה חיים משטריה  שזה משנה, פחינות הוא מט״

 משישה שכלולים משנה שדרי שישה פחינות שהם החול, ימי ששת פחינות
 עדיין, שלימה תשופתס ואין יתפרך, הפורא פעפודת עדיין קפועיס שאינם אדם פני אלו כן ועל כנודע. ומותר אשור וטהור טמא ופשול כשר פחינות,

משתנה וכן ונופל, וחוזר ונתעורר, חוזר הוא ואח״כ למקומו, וחוזר מזה נופל ואח״כ יתפרך, פעפודתו קצת ומתחיל חשופה הרהור לו נופל לפעמים רק
פשול, ופעם כשר פעם כן גם הוא כי כנ״ל, וכו׳ ופשול כשר פחינות שהם החול, ימי ששת פחינות היא התשופה זאת לטופ, ומרע לרע מטופ פעם פכל

להפוך פידו שהיה משיח, משה פחינת וזהו שפירשנו. כמו שפת, פחינות זהו שלימה, תשופה כשעושה אפל נייחא, לו אין כי וכו׳, טהור ופעם טמא פעם
משנה, הוא מט״ט שפחינות שאמרנו אע״פ שדי, פחינות כן גם מט״ט ופחינת וכל. מכל נייחא לו ויש שדי, פחינות וזהו לגמרי, הרע ונדחה לטופ, מרע

שד״י]. פפחינח מט״ט נכלל [אזי שדי. פחינח וזהו מלאכתו׳, מכל ׳וישפח מנוחה, פא שפח כשפא אפל החול, ימי פששת זהו
ת ב ם וכוי ש מצ צ ת ש מו א צ ת. מכל ע אכו מל  גימטריא ׳הפו׳ פעמים ג׳ על פכוונות כמופא אורות, הטל פחינת הוא שפת דשבתא(יא): ביקרא מובא ה

אינו המשכן מלאכת אפילו כן ועל מלאכוח. הל״ט כל פטלין אז כן ועל ופחיקונים, הקדוש פזהר ג״כ וכמופא כלה׳, ׳פא״י פעמים ג׳ וכן ט״ל,
פקדושת תלוי ופיהמ״ק המשכן פנין עיקר אדרפא וקיימא, קפוע שפת קדושת אפל ח״ו, פחורפניה׳ ׳משכן פחינח שהוא לפעמים יש פמשכן כי שפת, דוחה
ם וכו״. שפתות שתי ישראל שמרו ׳אלמלי רז״ל שאמרו כמו שפת, צ מ צ ת ש מו א צ ת מכל ע כו א ל מ  כסליו - הנחל(מרחשון מבועי צקוצץ ומובא וכוי. ה

 שפת וכעין יתפרך, אליו העולמות ופיטול שפיתת שוד הוא שפת כי החול. ימי ששת פחינת הוא תתאה ויחודא שפת, פחינת הוא עילאה יחודא תש״מ):
 הוא המעשה ימי וששת יתפרך, אליו פמציאות פטל והכל מלפדו עוד שאין האמת יתגלה אז כי ההוא׳, פיוס לפדו ה׳ ׳ונשגפ ב) (ישעיה שיתקיים שלעתיד,
 שוד שזה לעצמה, וישות נפרד כדפר הפריאה שנראית עד שונים, וצמצומיס פלפושיס יתפרך אלקותו התלפשות ע״י וחיותה, הנהגתה הפריאה, מציאות

דפראשית׳. דעופדא כציורא דמשכנא ׳ציורא יג) דף הקדמה (תיקו״ז פחינת המשכן, ממעשה שנלמדים החול ימי שפששת מלאכות הל״ט



ערכים
וכינויים

עילאה יחודא
 לבחי׳ יחו״ע מבחי׳ להאיר

 כל שיתבטלו גורם, יחו״ת
 הכפירות וכל הקליפות
 כל שיעלו עד שבעולם
 שנפלו הקדושים הניצוצות

 מאוד, מאוד למטה למטה
 רבים גרים שיתגיירו עד

 עבודת בחי׳ שזה עי״ז,
 שמעלה משה בחי׳ הצדיק
 ברכת (ליקו״ה לרצון משמד

כה). ה, השחר

 בחי׳ הוא מעלה דרי השגת
 ישראל ׳שמע שהוא יחו״ע,

 אחדותו כי אחד׳. ה׳ וכו׳
 דלית כל, מעין נעלם ית׳

 כלל, ביה תפיםא מחשבה
 כבודו׳, מקום ׳איה בחי׳
 ו׳ברוך וכו״. תמית ׳מה בחי׳
 דרי בחי׳ יחו״ת, בחי׳ זה שם׳

 הארז כל ׳מלא בחי׳ מטה,
ג). ג, קרי״ש (ליקו״הכבודו׳

 משיח של רוחו בכוה
 העליון הייחוד לגלות

 ח״ב, במרום (אדיר כבראשונה

דניאל). חלום ביאור

 א״א העליון, הייהוד
 יהיה לא אם שייעשה

 (ראשיתמהנשמות התעוררות

א). הקדושה, שער חכמה

 העליון. ייחוד הכל, תיקון
 ה׳ ישראל ׳שמע םוד כאן

 ייחוד כאן אחד׳, ה׳ אלקינו
 שליטה שאין להודיע העליון,

 הוי״ה שם מיד להקב״ה, אלא
פי׳בו נתבםם ואלקים שולט ) 

לרמח״ל). המצוות

 חלקיו בכל המציאות כל
 הייחוד שיתגלה כדי צריך

 פתחי (קל״חבשלימות העליון

לט). חכמה

מטייט
 הקב״ה בלי בעצמו נזטייט

 רשות, שום לו ואין כלום אינו
 מעשים בלא התורה כך

 אדרבא כלום, אינה טובים
ט). לא, (ליקו״מכו״ זכה ׳לא

 התורות אחיזת עיקר
 כשהתורה הוא הנפולות

שלת שתל ת מ ד ר  ויו
 מלאכים, בבתי׳ ומתלבשת

 משישה שכלול מט״ט בבתי׳
 יש ששם משנה, םדרי

 וטהור טמא טו״ר, אחיזת
 גדול בירור צריכין ושם וכו׳,

 האמת מהרע, הטוב לברר
 ומים ברה״מ (ליקו״ה מהשקר

ט). ה, אחרונים

 מט״ט, זה ה״ צבא ישר
 משנה, םדרי שישה שכולל
 מחלוקת שורש שמשם

אים ם התנ אי ר מו א  ו
 זה בהלכה, לזה זה שחובלים

 (ליקו״הוכו׳ מתיר וזה אוםר

ז). ד, חפירות ברכת

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל רב

שת  ז) נגיאה״ל(יא, וניאר משנה. סדרי ששה כחיי החול ימי ש

הוא״ו לעני! מקושר משנה שדרי ושישה החול ימי הששח שעני!
 דנריו נצירופי נהמנואר

לא אורותיה], [נט״ל ו׳
 וז״ל: ר: ונאות ג׳ נאות נמאמר לעיל הנזכר

ם, והמוכן הג״ל פני  האות שלעיקר נ
 ניחודא העומד יושף זולת יזכה

 לצרף מוכרח שאעפ״כ רק עילאה,
 אחיו גם ממש למדריגחו ולהעלוח

 חחאה ויחודא מט״מ שנמדריגח
 ננח״נ לקמן ראנר״נ נדנרי (עי׳ הנ״ל

 יש וכו"). יושף אחי 'וינואו ד״ה ו׳ אות
רו זה, לפי לנאר או  גם נני

 שנו, משנה וסדרי החול לימי הו', אוח כמספר ממ״ט למדריגת
 אוח נמילוי לצרף שמוכרח השנייה, הו׳ השלמת עיקר לנד ושנזה
 ונשלם מגיע לנד ידה על אשר נעצמו, יוסף שנמדריגח הוא׳׳ו

או ח); (יא, שם כתנ ועוד הנ׳׳ל. אורות לל״ט המספר  למספר ננו
 הייחודיס כשני העומדיס שהס לשנייס, ונכפולחה הג׳׳ל, הוא״ו

 משש מורכנ מהם אחד (שכלהג״ל שס׳ ו׳נרוך ישראל׳ ׳שמע שנכתונ
 ומנאר מורה ו׳, האוח כפולת כמספר שעוד מרחוק מנין תינוח),

 הס וגס כנודע], ושישה [שישה ונזה שכזה המינוח למספר גס
נהנ״ל ואחיו יוסף למספר מגיעים ״ י כנודע. השנטיה), (

 בחינת ויש עילאה. יחודא בחינת וזה
 צמצומים יש בחול שגם חול, של שדי

 מט״ט בחינת וזה לחבירתה. ממלאבה
בחינת החול, ימי ששת ששולטנותיה

ה ש י ש ר י ה ס נ ש האריז״ל), ונכחני נזוה״ק (כמונא מ

ט ״ ט  ד״ה במילוא״ח ממה עי׳ החול. יטי ששת ששולטנותיה מ

 באורך המבאר חכמה, הראשית בדברי וכו״ ששולמנותיה ׳ממ"מ
 התפילות: עליית גבי ע״ב) ב (הקדמה, בתיקו״ז איתא וכן ממ״מ. ענין סוד

 קול הקול/ את יוליך השמים עוף ׳כי איתמר עליה ^ימטמרו״!
 שית כליל דאיהו שמע, לקריאת

 ופירש עלייהו. ושליט דתול יומין

וכו/ כליל דאיהו (שם): מדבש המתוק
 התול ימות ששת את כולל שהוא
 להעלות דהיינו (...) עליהם, ושולט

ישראל, ותפילות שמע הקריאת את
 לעלות בתפילתינו כות יש בשבת אבל

 תרעא דתול ^״יומין ע״א): לד יח, (תיקון בתיקו״ז עוד ואיתא מעצמן.
 ׳כה מו) (יחזקאל לכתיב הוא הדא שתימא, איהי פנימאה דהיכלא

 שגור יהיה קדים הפונה הפנימית התצר שער אלקים ה׳ אמר
 ׳וביום עלייהו, שליט דמטטרו״ן בגין ואמאי, המעשה׳, ימי ששת

 דמטטרו״ן (שם): מדבש המתוק ופירש ׳יפתח׳. בעלה, דייתי השבת׳
 אין ואז החול, בימות העולם הנהגות על ממונה הוא עלייהו. שליט

 גמור. ייחוד אין ולכן ולפנים, לפני נכנסות התפילות
' י ח  ע״א): (קמו משפמיס רע״מ בזהר כדאיתא משנה. סדרי ששה ט

אתוון שית כחושבן שטרין, שית כליל ה׳ עבד ^ימטטרו״ן
ז׳ אות לקמן אלו זוהר דברי המשך ראה משנה. סלרי שית ליליה,

 שית שמו. של אותיות שש כחשבון ליצירה, קצוות שישה כולל שהוא וכו/ שמרין שיש כליל (שם): מדבש המתוק ופירש וכו״. ׳רזין ד״ה במילוא״ח

 איסור ופסול, כשר וטהור, טמא הכולל ורע׳, טוב הדעת ׳עץ סוד שהוא מט״ט, מלאך ששם היצירה, בעולם כן גם שהם משנה. שדרי
 בשית ושליט ׳גופני׳. ואיהו משנה, סדרי בשית דשליט ׳עבד׳, דאיהו ^זמטטרו״ן ע״א): חדש(קכז בתיקו״ז וכדאיתא ופטור. חייב והיתר,

 ופסול. כשר וטהרה, טומאה והיתר, באיסור משנה, סלרי שית אתייהיבו ומיניה לטהרה. וחולין לטומאה חולין דאינון דחול, יומין
 ׳עבד׳. התורה בפשטי העוסק האדם נקרא ומצילו עכד. דאיהו מדבש(שם): המתוק ופירש מלאכתך׳. כל ועשית תעבוד ימים ׳ששת וביה

 לכן האצילות, עולם כלפי היינו גופני. ואיהו שלו. קצוות השישה כנגד שהם שבשמו, אותיות השש כנגד והס משנה. שדרי בשיש דשלימ
ואתחנן). (פ׳ המצוות בשער ועי״ע בזה, הע״ח דברי וקבלה׳ ׳הלכה ד״ה במילוא״ח ו׳ אות להלן ועיין הזה. שבעולם גופניים בדברים עוסקות המשניות

חכמה מיליואיהנחל• ייליקוט
ט ״ ט א בחיי וכוי מ ד חו ה. י א ת  יש כד): (יא, מלך מעדני בספר ומובא ת

 מנעלים תופר (מט״ט) ש׳חנוך ראובני בילקוט שמובא שזהו לרמז
 ובבתי׳ א׳, באות לעיל הנזכר לעפרייס׳ מכניס אתה ׳תבן בחי׳ (שזהו היה,
 המדריגות תיקון היינו ז׳, באות לקמן בפנים המבואר מרגלתיו׳ ׳ותגל

ועד״. לעולם מלכותו כבוד שם ׳ברוך אומר תפירה כל ועל הנמוכות),

ט ״ ט ה מ תי טנו ל שו ת ש ש מי ש ל י שה בהיי ההו ה. סדרי ש שנ  וכתב מ
 עובדי לאומות זה: ענין בביאור ב) הקדושה, (שער חכמה בראשית

 שנתקללו קללות ל״ט כנגד שהם מלאכות, ל״ט נתן להם אלילים עבודת
חטא, לא אילו והאדם מקומות, בכמה ז״ל כדפירשו והארץ ונחש וחוה אדם

ולזרוע, לחרוש שיצטרך בו שהוא הזה הפחיתות אל לרדת צריך היה לא
 תעשה ולא עשה המצוות בקיום ולשמרה׳ ׳לעבדה מקיים עדן בגן והיה

 האלו, המלאכות אל הוכרח הקליפה אל בחטאו אדם ירד וכאשר לעולם, אחד ומצוותיה היא שהתורה התחייה, אחר לעתיד שיהיה כמו רוחני, בדרך
 העולם, שר שהוא מטטרו״ן ע״י קדושה הנהגת ישראל על והשליט החיצונים, ימים משישה העלנו הוא אזי דבקים, שנהיה כדי ולקדשנו לטהרנו והקב״ה

 ידו על שההנהגה בגלות עתה שכן וכל לקבלו, הוכרח הוא דחהו, שמשרע״ה שאע״פ באתי׳, עתה ה׳, צבא שר ׳אני ה) (יהושע ליהושע שנאמר וכמו
 חדש, (תיקו״ז בתיקונים אמר וכן תפילתינו. עולה ידו ועל הנזכר השר ע״י העולם מתנהג החול ימי שבששת (...) אחרים, ובמקומות בתיקונים כדפירש

 ביצה״ט ד׳וייצר׳, אדם דאיהו ורע׳, טוב הדעת ׳עץ שלטא דחול ^״׳דביומין לשונו וזה מלאכתך׳, כל ועשית תעבוד ימים ׳ששת נאמר שעליו ע״א) קכז
 שהעבד מבואר (...) ׳עבד׳. דאיהו מטטרו״ן הוא ודא אדם, ביה דחב ורע׳ טוב הדעת ׳עץ ואיהו האדם׳, את אלקים ה׳ ׳וייצר דכתיב הוא הדא ויצה״ר,

הרע לערב היה אדם וחטא סמא״ל׳, דא ׳ורע׳ מטטרו״ן, דא טוב׳ הדעת ״עץ בתיקון ע״ב) פז נג, תיקון (תיקו״ז ואמר ורע׳. טוב הדעת ׳עץ נקרא הזה
וחולין דטומאה חולין דאינון חול ימי בשית שולט שמטטרו״ן (...) לעצמו, והרע לעצמו הטוב להבדיל משנה סדרי שית הם זה במקום ולכן בטוב,

וחולין דטומאה וחולין שבמטטרו״ן, מטוב שבפנים, ימים שש דטהרה, חולין מלאכות, ל״ט והם דטומאה, חולין דלבר, יומין שית ממש והיינו דטהרה,
באור הטהורים החולין שיקדשו דהיינו תהיו׳, ׳קדשים הפסוק שנאמר כמו להתקדש, הוזהרו וישראל המלאכה הותרה ולכן שולטים, כאחד שניהם דטהרה
 השבת ואור מתקדשים, הם ובזה התחתונים, ימים בששת הקדושה את העליונים הימים בששת ויאירו חול, מגע בו ואין קודש שכולו האצילות, קדושת

חול. שהוא מה לקדש שבאצילות ספירות שש מאור מושכים ישראל המעשה׳, ימי ששת ׳סגור שהוא אע״פ הקדים׳, הפנה ה׳שער שהוא
! ד ש ה. סדרי ש שנ בכתב. המקנה אף להיות ע״ה רבינו משה ביקש שלום, בר יהודה רבי ׳אמר ה) וירא, (תנחומא במדרש כז): לד, בחיי(שמות רבינו וכתב מ

 הקב״ה ואין הקב״ה, של מסתוריו שהמקנה מפני למה, כך וכל ח). (הושע נחשבו׳ זר ׳כמו אבל תורתי׳, ׳רבי לך אכתוב למשה, הקב״ה לו אמר
 כוונתו בימיו, הכל וכתבוה ברבים אותם ולימד המשנה שחיבר הקדוש ורבינו (...) כאן. עד ליראיו״, ה׳ ׳סוד כה) (תהליס שנאמר ליראיו, אלא מסתוריו מגלה
 לה׳ לעשות ׳עת שנאמר משום כן, לעשות לו הותר כן על בגלות, מתפזרין וישראל בעולם מתפשטת הרשעה שראה מישראל, תורה תישכח שלא כדי היתה

נתמעטה כן ואחרי כתושב״כ. צח הקודש לשון ורובה לתושב״כ, שנייה שהיא לפי ׳משנה׳, קראה כן ועל תושבע״פ, שהיא המשנה וחיבר וכתב תורתך׳, הפרו
אצלם התורה פירוש היה דורו בני וחכמת הקדוש רבינו חכמת לרוב כי המשנה, פירוש שהוא התלמוד וחיברו אשי ורב רבינא ועמדו הלבבות, וקצרו החכמה
שאין קתני׳, והכי מחסרא ׳חיסורי המשנה על בתלמוד אמרו ומזה מאוד, וסתום עמוק היה אשי ורב רבינא דורות ואצל המשנה, מתוך ופשוט מבורר

המשנה, חכמי של דור חכמת לעומק מגיעים אנו שאין מפני שכלינו, חסרון מפני אצלינו חסרה שהיא הכוונה אבל חלילה, כלל חסרה המשנה להיות הכוונה
והסתום. העמוק המשנה לשון על לשונם והאריכו המשנה, ספיקות וביארו התלמוד, והוא המשנה, על פירוש אשי ורב רבינא עשו ולפיכך

ם תרג מ ה

 מטטרו״ן מלאך על
 השמים עוף ׳כי נאמר
 את הקול', את יוליך
 שמע, קריאת של הקול

 את כולל הוא זה שמלאך
 ושולט החול ימי ששת

עליהם.

 שער החול בימי
מי ההיכל פני  הוא ה
 ׳כה שכתוב זהו סתום,

 שער אלקיס ה׳ אמר
 הפונה הפנימית החצר
 ששת סגור יהיה קדים

 זה ומדוע המעשה׳, ימי
 שהמלאך מפני סגור,

 עליהם, שולט מטטרו״ן
 יבוא שאזי השבת׳ ׳וביום
אותו השכינה, של בעלה

׳יפתח׳. השער

״ן במלאך טרו ט  מ
 בו כלולים ה׳ עבד

 כחשבון צדדים, שישה
 שאלו שמו, אותיות שש

 בסוד הס צדדים הששה
המשנה. סדרי ששת

״ן המלאך  מטטרו
 (ולא ׳עבד׳ נקרא הוא

 ששת בסוד השולט ׳ק׳),
ה, סדרי  והוא המשנ
 בסוד (ולא ה׳גוף׳ בסוד

 הוא ושליטתו ה׳נשמה׳).
 שהס החול, ימי בששת
 טומאה של חולין בסוד

 טהרה. של חולין וגס
 ניתנו המלאך אותו ומצד
ה סדרי ששת שנ  המ

ם, ה תי כו ל ה  שהס, ב
מאה והיתר, איסור  טו

 ופסול. כשר וטהרה,
תו ומצד  המלאך או
ק נאמר  ׳ששת הפסו
 כל ועשית תעבוד ימים

מלאכתך׳.

 שולט החול שבימי
 טוב הדעת ׳עץ ענין

ע׳, ר ד שהוא ו  בסו
 בתיבת הרמוז האדם

צר׳,  בזה שרמוז ׳ויי
 יצרים, בשני נברא שהוא

 שהו ויצה״ר, ביצה״ט
 אלקיס ה׳ ׳וייצר שכתוב

 בסוד וזהו האדם׳, את
 ורע׳ טוב הדעת ׳עץ

 וזהו אדס, בו שחטא
 מטטרו״ן המלאך בסוד
(ולא ׳עבד׳ נקרא שהוא
במילוא״ח). (המשך ׳בן׳)

 בוודאי מעדן/ ייצא יונהר
 חיים בעז לעילא יוצא
 נוכראין, קליפין לית דתמן
 יגרך ׳לא דכתיב הוא הדא
אית דלתתא בעז אבל רע/

 דיליה. וקליפין ואלישע זומא ובן עזאי בן עאלו דתמן דיליה, פרדס דיליה, גן הגן/ את ׳להשקות דיליה, מעידון מעדן/ ׳ייצא במט״ט למימר יכילנא ייצא/ ׳ונהר דא ובגין מט״ט, חנוך דאיהו דז״א, דעדן בגינתא נטוע ואיהו ודאי, נוכראין קליפין
 מלאך המלכים, שר מלאך ההיכל, שר מלאך הכבוד, שר מלאך התבונה, שר מלאך החכמה, שר מלאך התורה, שר מלאך הפנים, שר מלאך נזטייט כז.). בראשית (זהרוטהור טמא ופסול, כשר והיתר, איסור ודא רע, דא ומסיטרא טוב דא מסיטרא

 קרבן כמו הוא התפילה גם כי ותפילתם, ישראל ואשי קרבן כמו צדיקים, של נשמותיהם למעלה שמקריב בזהר כמ״ש כה״ג, נקרא מטייט יג). עם׳ דר׳׳ע, אותיות (מדרשובארז שבשמים ונכבדים רבים וגבוהים רמים השרים, שר מלאך הרוזנים, שר
 וע״כ ידו, על תורה ניתנה עולם, של שרו מט״ט שנעשה אחר (שם). בו׳, ויירדים עלים אלקים ׳מלאכי ששם היצירה, עולם של שר והוא השמימה׳, מגיע ׳וראשו במים קרסוליו עד בב״ח רבה שראה שדי׳, ׳זיז שהוא מטייט ויצא). פ׳ עמוקות (מגלה

 עומקי וכל חכמה רזי וכל תורה, סתרי של מעיין הקב״ה לי גילה הפנים, שר מט״ט לי אמר ישמעאל, ר׳ אמר א). א, בראשית עה״ת (ש״ךוטהור טמא ופסול, כשר ומותר, אסור טו״ר, של במלבוש שנתלבשה והבן, מש״ה ר״ת ה׳פנים ש׳ר מ׳טטרו״ן
 נעלם במרום ואין יודע, אני אדם שיעשה וקודם רואה, אני במסתרים שיצפין קודם יודע, אני האדם שיחשוב קודם מופלאה. ובסוד עומקא ברזי להסתכל וציפיתי בראשית, יוצר לפני שגלויה כדרך לפני גלויה בראשית סדרי וכל תמימה תורה

 ימי מששת למעלה היא בינה והנה כנודע. ואיסור ופסול טמא שם ואין גמור, בייחוד מתייחד הכל ולמעלה קצוות מו׳ אבל הפכים, ב׳ יש שם וטהור, טמא ואיסור, היתר ופסול, כשר שהם קצוות שישה סוד בראשית). פ׳ ראובני (ילקוטממני ועומק
 הנ״ל ההפכים נעשה אז ושכר, עונש ויצה״ט, יצה״ר ורחמים, לדין צריך שהוא הבניין, ימי בששת וכשיורד גמור, ייחוד מתייחד בבינה כי חיים׳. אלקים דברי ואלו אלו מתירין, ואלו אוסרים שאלו ׳אע״פ וז״ש כנודע. חיים אלקים נקרא הבניין,

 בלשון וגם ׳מטרונא׳, ממשלת בעלת לגברת שקורין כמו אדון, לשון הוא מטייט מט׳׳ט). (קה׳׳י,נער ונקרא שליח, מלאך הוא מטייט חול). (קה׳׳י,חול ימי ו׳ נקרא במט״ט, דיליה קצוות בו׳ מקנן כשז״א וע״כ חול, נקרא מטייט משפטים). פ׳ (תוי׳׳י
 נער הנקרא מט״ט סוד שהוא ה׳נקרא, נ׳ער ש׳ר מ׳ט״ט ר״ת ׳משנה׳ גם קול). בת (קה׳׳י,מט״ט בחי׳ הוא קול בת (שם).האל שליח והוא מעלה, צבא על אדון והוא הפתח, שומר הוא כי בו הם וכולם ׳מנטטור׳, לשליח קורין יוון בלשון שכן שליח,
 גימט׳ שהוא ׳שדי׳ לשם יכוון משנה כשקורא יד:). הקדמה, (תיקו׳׳זגברתה׳ תירש כי ׳ושפחה איהו ודא משנה, יתבא דמטרוניתא באתר למלך, משנה ואיהו שלטא, מט״ט דאיהי משנ״ה בגלותא משנה סדרי שישה משנה). (קה׳׳י,

 זו נשמה וסוד בבריאה, נשמה כי ונודע נשמ״ה, יהיה משנ״ה אותיות שמן תכוון קריאתך וע״י לבריאה, היצירה להעלות ותכוון ביצירה, מט״ט משנה כי דע, המשנה. קריאת כוונת ואתחנן). פ׳ המצוות (שערמשנה סדרי שית הם שם כי ׳מט״ט׳,
 בראשית). פ׳ ראובני (ילקוטשנה אלפי ששת עולמו וברא הקב״ה נתייעז משנה סדרי שישה עם חולין). (של׳׳הולהכניעו היצה״ר להרוג המשניות גרסת סגולת ואתחנן). פ׳ המצוות (טעמיכנודע הבריא׳ עולם שהוא שד״י, א״ל גימט׳ מש״ה, נ׳ ר״ל

 וכו׳, והתפארת ויראה אהבה שהם בלב, הנקבעים המידות ששת כללות על האדם בלב מורים הללו קצוות והשישה מכולם. נכלל קצה וכל קצוות, שישה בבחי׳ נרמזים למעלה, הנזכר הגוף כדמיון הנגלים ע״ש המכונים העליונים שמידות נודע
עייי* תצא). כי פ׳ חיים מים (בארהמידות בכל וכן ופסול, מהטמא ולירא והטהור הכשר את לאהוב ית׳, אליו הללו המידות לייחד בטוב לבחור צריך והאדם והיתר. איסור ופסול, כשר וטהור, טמא בין הבחירה ששם משנה, סדרי שישה נגד שהם

משנה). (קה׳׳י,דקליפה לנוקבא מכנעת דקדושה שהמלכות דקליפה, לנוקבא מכניעין אנו קדישא, נוקבא מלכות בחי׳ שהוא משנה



ם תרג מ ה

(אפיקורס) מין קנטר

 אידית רב את אתד
 שכתוב מה לו, ואמר
 עלה אמר משה ׳ואל

 בו, להקשות יש ה״ אל
 דבריו הס שאלו שכיון

 אס בעצמו, הקב״ה של
 היה הכתוב לשון כן

 אמר שהוא להיות צריך
 השיב אלי׳. ׳עלה לו
 שפסוק אידית, רב לו
 המלאך דברי הס זה

ן ״ ו ר ט ט ה, מ ש מ  ל
 כשס שמו זה שמלאך

 כמ״ש (הקב״ה), רבו
ה עליו שאמר קב״  ה

 ושאלו בקרבו׳. שמי ׳כי
 (ששמוכן אס המין, אותו

 עלינו אזי רבו), כשם
 (ח״ו). אותו גס לעבוד
ת, רב לו השיב  אידי

 הקב״ה שציוה כתוב הרי
 שפירושו, בו׳, תמר ׳אל
 בו. (מחליפני) תמירני אל

 אס המין, אותו ושאלו
 בהמשך שכתוב כיון כן,

שעכס׳, ישא ׳לא  לפ
 אותו הנהגת לנו למה

אך. מל ב ה  לו השי
 אכן זוהי אידית, רב

(שאין שבידינו אמונתינו
 היכולת את מטמרו״ן למלאך

 כן ועל פשעינו), על לסלוח
 אפילו אותו לקבל לא

 ה׳ של שליתו בתור
היג תנו, להנ  כשס או

 אס אליו, ׳ויאמר שכתוב
 אל הולכיס, פניך אין

מזה׳. תעלינו

רג נוכע נחל מוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
ו מ ש ם ש ש ו שמי כי כמייש רגו כ ג ר ק ה(כג, 3כפי ג שמו נ נ

 ולהביאך ךךך3 לשמרך לפניך מלאך שלח אנכי הנה כא):
 כי בו חמר אל בקלו ושמע מפניו הןמר הכנתי: אשר הננקוס אל
א לא  לשון מ. סמי אל ופירש״י(שם): בקרבו: שמי כי לפשעכם י|

 פיך׳ את ימרה ׳אשר כמו המראה,
 אינו לסשענס. ישא לא הי א). (יהושע
 שאין הכח מן שהוא בכך, מלומד
 ועוד יח), משפמיס (פנחומא חועאין

 אלא עושה ואינו שליח שהוא
 מחובר גקרגו. שמי ני שליחותו.

 כי מפניו', ׳השמר המקרא, לראש
 זה אמרו, ורבותינו גו. משותף שמי

 ממטרו״ רגו. כשם ששמו מטמרו״ן
 ה", ןה3 ׳כי בקרבו, המיוחד שמי הקרנו. שמי ני נשיי(שם): רנינו
 מה כל בזה, והכוונה מימריה', גשמי ׳ארי אונקלוס שחירגס וזהו

 קול הוא קולו כי גזה וביאר בשמי. אלא אומר אינו אומר שהוא
 לרב מינא ההוא אמר“* ע"נ): <לפ נסנהדרין וכדמצינו עליון. אל

 ליה. מיגעי אלי׳ ׳עלה ה״, אל עלה אמר משה ׳ואל כמיג אידית,
 בקרבו׳. שמי ׳כי דכמיג רגו, כשם ששמו מטטרו״ן, זהו ליה, אמר

 כן, אס גו. תמירני אל גו', ממר ׳אל כתיב ליה. ניפלחו הכי, אי
 דאפילו בידן, הימנוחא ליה, אמר לי. למה לפשעכם', ישא 'לא

 פניך אין אם אליו ׳ויאמר דכתיב קבילניה, לא נמי גפרוונקא
 ה". אל ׳עלה אמר הוא מטמיו״ן. זהו ופירש״י(שס): וגו״. הולכים

6ל נ! אס שמס. וכתב שמו, הזכיר לא לפיכך ה', רני. נשם ששמו

 כי כג) (שמות שכתוב כמו רבו, כשם ששמו
 בחינת וזה שס). נפירש״י (כמונא בקרבו שמי

 את מלביש שהקב״ה היינו תתאה, יחודא
 ומנהיג החול, ימי בששת במט״ט עצמו

ידו: על העולם

פירש ועוד שד״י. בגימטריא

י  וקדושת ממ״מ נחינמ גני ה) (לא, נליקו״ת ומצינו בקרבו. שמי כ

 ובחינות אברהם בחינות ברית, בחינות שני ויש וז״ל: הנרית,
 מיין בין המבדיל רקיע שהוא עילאה, ברית הוא אברהם אליעזר.
 י) (קהלת בבחינות חורין, בן בחינות והוא ממאין, למיין עילאין

(...) חורין׳. בן שמלכך איז ׳אשייך
 בבחינות ממאה, בריח הוא ואליעזר

 ׳שמו בקרבו', שמי 'כי נג) (שמות
מט״ט, חנוך, שהוא רגו', כשם

 אח 'וירק יד) (נראשית בחינוח
 ׳חגך כג) (משלי במינוח חניכיו',

 לך ׳אי שם) (קהלת במינוח לנער',
 בריח מחת והוא נער׳, שמלכך איז

 רקיע והוא ירכי', תחח ידך נא ׳שים נד) (נראשית בבחינות עילאה,
 כשר ובין והיתר, איסור נין מסאגין, למיין דכיין מיין בין המבדיל

 ׳על דרכו', פי על לנער ׳חנך גחינוח וזהו וטהור. ממא ובין ופסול,
 הבריח שמירח הוא עילאה ובריח מושבע״פ. היינו דייקא, פי׳

 לאדם וצריך וכו׳. והימר איסור שמירח הוא ממאה ובריח קודש,
 ׳לא כי ולמדן, צדיק שיהא היינו בריח, בחינות שני אלו לו להיות

איז עם  הבריח שמירח ע״י נקרא ׳צדיק׳ פ״נ). (אנות חסיד׳ ה
 דומה הרג 'אס יז) (מו״ק וזהו והימר. איסור ע״י ו׳למדן׳ קודש,
 בחינות זה 'מלאך', ולמדן. צדיק שיהא צריך וכו", צגאוח ה' למלאך
 דיליה', בצבא הוא ׳אוח 'צבאות', כנ״ל. מט״ט בחינות למדן,

 בריח גס צדיק שמוזכר מקום ובכל בריח׳. אוח ׳צדיק בחינות
ירכי׳. מחת ׳ידך בבחינת בעליון, נכלל המחמון כי בו, נכלל ממאה

ליס אמר גו. יתרון ומה לפשעכם, לשלוח יכול לא לפשעכם. ישא
ק. סיממסא ומביא. מוציא שליח לסיוונקא. אפילו לקבלו. ומיאנו מאסנוהו נמי ואנו פשעינו, לשאת כוח בו שאין כי

הנחל ילקוט
י מי ל  הקב״ה, של שמותיו ענין ביאר לא-לב) ה, ריבית (יו״ד ובליקו״ה בקרבו. ש

 שזה אחד, ושמו אחד השי״ח וז״ל: בקרבי, שמי ׳כי מט״ט על נאמר ומדוע
 מצד אעפ״ה אבל קודש/ כולו טוב, כולו אחד, ׳כולו בחינח האמח עיקר

 כפום חד לכל יחברך, אמיחחו השגח בענין רבים חילוקים יש המקבלים
 כפי חד לכל בעלה/ בשערים ״נודע בחינח שזהו יחברך, בעבודחו יגיעחו

 כן כמו יחברך אמיחחו להשיג יגיעחו כפי היינו בליביה/ דמשער מה
 מארי דאיח מקומוח, בכמה הקדוש בזהר וכמובן דליביה, לשיעורין זוכה

 בלבושין ואיח וכו/ וכו׳ ידין שנקרא זאח בבחינה שמשיגין ורגלין, דידין
 אח השגחו כפי אחד וכל וכו׳. אחר בכל אשחני לא ואיהו וכו/ דמלכא

 יש כי ההשגה. כפי יחברך משמוחיו שם שוד לו נחגלה כן יחברך, אמיחחו
 ברוך הוי״ה ושם דרגוח, כמה ביניהם ויש נמחקים, שאינם שמוח שבעה

 השמוח כל גם אבל העצם, שם בחינח הוא כי מכולם, למעלה הוא הוא
 שמוחיו שגילה הבריאה, אחר בבחינח רק הוא הוא ברוך הוי״ה שם אפילו
 אין הבריאה קודם כי יחברך, אמיחחו להשיג שיוכלו כדי להצדיקים יחברך

 שפרי בכל וכמובא וכו״, ידיע שם לך ליח ׳ואנח כמ״ש כלל, שם לו
 הצדיקים, מדריגוח שבין החילוק הוא הנ״ל אלו ובבחינח המקובלים.

 טוב כולו אחד כולו שהוא יחברך אמיחחו ויודעין מכירין שכולם שאע״פ
 כן כמו שביניהם החילוק וכפי וכנ״ל, גדול חילוק ביניהם יש אעפ״כ וכו/

 באל אברהם אל ׳וארא וזהו וכנ״ל. יחברך משמוחיו שם אחד כל משיג
 כמו המלאכים, גם בו נקראים השם זה אבל ונורא, קדוש שם שהוא שדי/

 שמי כי בו חמר אל מפניו השמר וכו/ מלאך לפניך שלח ׳הנני שנאמר
 ששמו מט״ט זה בקרבו/ שמי ׳כי בו, חמירני ׳אל רז״ל ודרשו בקרבו׳,

 יחברך אמיחחו שהשגח היינו כמובא, שד״י בגימטריא מט״ט כי רבו/ כשם
 השם, זה בבחינח יחברך בו נכלל שהמלאך עד המלאך, משיג השם זה מצד

 זאח שהשגה לטעוח שלא מטעוח ליזהר צריכין ^ם’ אבל שמו, על ונקרא
 בו. חמירני אל מפניו/ ׳השמר נאמר זה על כי יחברך, אמיחחו עצמוח הוא
 כי וכו״׳, הלכים פניך אין ׳אם ואמר זאח, בבחינה משה בחר לא כן ועל

 שם שהוא העצם שם מבחינח השיג כי מאוד, גבוה היה השגחו כל משה
 זה שם בבחינח רק שהשגחם הגדולים הצדיקים גם אבל הוא, ברוך הוי״ה
חכליח שזה ח״ו טועים ואינם מטעוח ונזהרים יודעים הם שד״י, שם שהוא

 אפשר אי וכן יחברך, אמיחחו להשיג אפשר שאי יודעים רק ההשגה,
 שמוחיו שהם יחברך מידוחיו ע״י שהוא העולם אח הנהגחו דרכי להשיג
 מאוד. ונשגב נעלם האמח עצם השגח כי מדרכינו, דרכיו גבהו כי כידוע,

ד ן1ש ד ״ ב ש ק ת מלבי מו א צ  ה) ג, שלותין (תו״מ בליקו״ה וכתב במטייט. ע
 עיקר ח״ל: הטבע, בהנהגת השי״ת השגתת הנהגת הלבשת ענין שזה

 שליח, שנקרא מלאך בחינח שהוא שליח בחינח שיש ע״י הוא הבחירה כוח
 בחינח שהוא ורע, טוב הדעח עץ אחיזח שמשם מט״ט בחינח שהוא

 היה לא אם כי הטבע. ע״י הוא הבחירה כוח עיקר כי כידוע, הבחירה
 עיקר רק כלל, בחירה היה לא חמיד, לבד בהשגחה אם כי מחנהג העולם

 לטעוח מקום יש עי״ז בעולם, הטבע דרך שיש שרואין ע״י הוא הבחירה
 להאמין צריכין באמח כי החיים. מחי עצמו ולעקור לצאח שרוצה למי ח״ו

 השגחחו לראוח זכינו שכבר ובפרט השגחה, היא בעצמה הטבע שגם
 ביציאח עימנו השי״ח שעשה ומופחים אוחוח בכמה הטבע ושינוי יחברך
 מי עכשיו וגם ודור, דור בכל וכן וכו/ וכו׳ שוף ים וקריעח מצרים
עח בכל רבוח ונפלאוח גדולים שינויים רואה האמח על להשחכל שרוצה

כי זאח. עשחה ה׳ יד כי לא אם כלל, הטבע ע״פ להבינם אפשר שאי
הוא כי השגחחו, הוא בעצמה הטבע כי בעולם, טבע שום אין באמח

רק הוא והטבע כרצונו, הטבע אש מנהיג יחברך והוא הטבע אח ברא
 הטב״ע כן ועל כידוע, הטבע אחיזח ששם מלאך, בחינח שליח, בבחינש

 אלקים/ ׳מלאכי וכמ״ש כידוע, מלאך בחינח שהוא אלקי״ם, בגימטריא
 הבחירה בשביל הוא הטבע, בחינח ע״י שליח, ע״י העולם הנהגח ועיקר
 העולם וכל בעצמה הטבע שגם ויודע בהאמח מאמין וכשהאדם כנ״ל,

 בקודם הבריאה אחר וכולל שחוזר נמצא יחברך, ממנו הכל ומלואו
כנ״ל. בהמשלח השליח כלליוח הבריאה,

ד ן1ש ד ״ ב ש ק ת מלבי מו א צ  כה): (יא, מלך מעדני בספר ומובא במטייט. ע
 בין כלל להפשיק שאשור בשו״ע נפשק כן שעל לרמז יש

 ימי בששח ההנהגה כל כי ק״ש, בהלכוש כמבואר שם׳ ל׳ברוך ׳שמע׳
 כי מט״ט, בחי׳ ששאה ביחודא עילאה יחודא השלבשוש ע״י הוא החול

 כן על בו, המאיר עילאה יחודא מהארח הוא חחאה יחודא הארח כל
וכלל. כלל ביניהם להפשיק אשור

י סוד עם המלכות, של יחו״ת ׳בשכמל״ו׳, הייחוד סוד וארא). פ׳ חיים מים (בארבו אשר וכל התחתון עולם את ומהוה המחיה שהוא עלמין, חי צדיק בבחי׳ העולמים, חי ע״ש מכונה הוא התחתון יחוד

ערכים
וכינויים

ה יחודא א ת ת
 מכל מאד ענו משה והאיש’

 ׳ענו שהיה ע״י כי האדם',
 לו אפשר היה האדם׳, מכל

 היה ולא לגמרי, פרוש להיות
 שאמרו וזה כלל. יחו״ת לו

 יוסף של ׳תוקפו רז״ל
 תוקפו בועז, של ענוותנותו

 פלטי של ענוותנותו בועז של
 בענוה, תלוי הוא כי ליש׳, בן
 מפגם ניצול ענוה ע״י כי

קל). (ליקו״מהברית

 שבזה יחו״ת שיש דע,
 גדול בכשרות שהוא העולם,

 עד כך, כל ובטהרה בקדושה
 שהזוג, יחו״ע. תלוי שבו

 והאשה, האיש דהיינו
 כשרה שהיא כך, כל כשרים
 שמז שום בה ואין מאוד
 מאוד, כשר הוא וגם פסול,

 ובקדושה בכשרות וזיווגם
 כי יחו״ע. תלוי שבו כ״כ,

 שכינה זכו, ואשה ׳איש
 בו יש כי ביניהם׳, שרויה

 יחו״ע. שזהו ה״א, ובה יו״ד
 יקר הוא והיחו״ת הזיווג וזה

לב). ח״ב (ליקו״ממאוד מאוד

 הייחוד אותו אמר לא נזשה
 יטעו שלא כדי דבשכמל״ו,

 אחר טעה כאשר ישראל
 היו ולכן אבויה), בן (אלישע

 לאומרו אם מסופקין רז״ל
 משה, אמרו שלא מאחר
 אבינו יעקב שאמרו ומאחר
 שלא בחשאי לומר התקינו

 ביום אבל הדעת, קלי יטעו
 נמשלו כשישראל הכיפורים
 בקול. אומרים למלאכים

 דחכמתא, וברזא סוד וע״פ
 רק ייחד לא בדרגיה משה

 שהוא יעקב אבל יחו״ע,
 ג״כ לייחד הוצרך מלבר
 לומר יעקב הוצרך לכן יחו״ת,
 משה ולא כבוד׳, שם ׳ברוך
ויחי). פ׳ עמוקות (מגלהרבינו

 ׳ברוך ייחוד תיקן יעקב
 דחנוך רזא שהוא כבוד׳, שם
 מנעלים, תופר שהוא ירד בן

 ׳ברוך אמר תפירה כל ועל
 ולכן מלכותו׳, כבוד שם

 אח״ב הקב״ה לו הראה
 מט״ט, שהוא סולם סוד

 עלים אלקים ש׳מלאכי
 תיכן ו׳ כי בו׳, ויירדים

 ביחו״ת, תיכן ו׳ ביחו״ע,
 מיחו״ע אלקים מלאכי
 יש ׳אכן אמר ואח״ב עולים,

 שמלאכים הזה׳, במקום ה׳
 (מגלה לתתא יורדים דקב״ה

ויצא). פ׳ עמוקות

 שתיקן בשכמל״ו ריית
 חנו״ך בגימט׳ עולה יעקב

 בסוד יחו״ת, וזהו מט״ט,
 שבע מבאר יעקב ׳ויצא
 בזהר ודרש הרנה׳, וילך
 אביו את איש !עזב ׳ע״כ
 ו׳ יחו״ע, שהוא אמו׳, ואת

 ייחוד הוא דשמע תיבות
 באשתו׳, ׳ודבק ואמא, אבא

יחו״ת(שם).

 בסוד הוא התחתון ייחוד
 ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלההדין

רכז).

 רוח נפש לעורר יחו״ת סוד
 פ׳ עה״ת (בעש״ט הצדיק של

שקל). (קה״י,קדישין שבטין '׳ב



ל רד ח ע נ כ ו רמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נ קו ה מ מ כ ח

ה ו  קבלה וקבלה. הלכה בחינת וז
 לה׳ השתחוו כט) (מהליס בחינת היא

היא והלכה קבלה. ר״ת קודש, בהדרת

ו ו ח ת ש ת לחי ה הדר ש ב נו ניאר קבלה. ריית קוד  גאופ לעיל תי

 עילאה ייחודא נחי׳ נפינוח, נ׳ ישנן הנריח שנשמירפ ה׳
 וקנלה. הלכה נפינוח גס שהס ומנאר מוסיף ועפה ונשכמל״ו, שמע ופפאה,

ס(כט, כפינ  לה׳ הנו אלים כני לה׳ הנו לדוד מזמור א־נ): נפהלי
 אמו כנוד לה׳ הנו ועז: כנוד

 ופירש קדש: נהדרת לה׳ האמחוו

ד (שה): המצו״ד ד שמו. נגו  הננו
 מורים שמותיו נל כי לשמו, הראוי

 שהוא נמקוס בהדים. ננודו. על
שער וכפנ ניהמ״ק. והוא נקדושה, מהודר  מונ כא): השנח נפע״ח(
 הוא, והטעם הקדמונים. נוהגים שהיו כמו קנלה, נשנת ללמוד

 ניום נתמתונים משפיע הוא אשר האצילות נעולם הקנלה כי
 שם אין אשר גמור קודש הוא האצילות עולם והנה השנת,
ק רמוז וזה כלל, קליפה  ראשי ק׳דש׳ נ׳הדרת ל׳ה׳ ׳ה׳שתתוו נפקו
 השנת כי השנת, וכן ׳קודש׳, הנקרא כאצילות והוא קנלה, תינות
קנלה. אלו נתינות ירמוז לכן השתתויה, שוד הוא אשר

אי לו ח מי מ כ ח

 מהרח״ו (הקדמת בע״ח שכתב מה נציג זה ענין לכלליות כהקדמה וקבלה. הלכה
 עולמות ד׳ בכל ונמצאת כלולה הקדושה תורתינו ההקדמות): לשער

 ׳קבלה/ נקראה אז האצילות בעולם ובהיותה עשייה, יצירה בריאה אצילות
 את ׳פשטתי מלשון ׳פשט/ הנקרא הלבושים מכל מופשטת היא שם כי

 המתפשט אדם, עור גב על שהוא התיצוני המלבושים בתינת שהוא כתנתי/
 שם אשר האצילות, בעולם אמנם ׳פשט׳. מילת עיקר וזהו לפעמים, מעליו

 על המתרגם בדברי וגם רז״ל, במדרשי כנזכר בתורה ועושק יושב הקב״ה
 אמון אצלו ׳ואהיה ת) (משלי הכתוב שאמר וכמו ואדום/ צת ׳דודי פשוק
 הפנימית הנשמה בבתינת בתורה עושק בהיותו היתה זאת כל (...) וגו״,
 כנודע הקבלה תכמת היא מרכבה, מעשה הנקרא תורה, רזי הנקרא שבה

 טוב מאוד העליון האצילות עולם להיותו הוא הדבר וטעם היודעים, אל
 לאחר ׳וכבודי איתמר ועליה קליפה, עימיה להתערבא יכיל ׳דלא רע, ולא
קוןהתיקונין בשפר כנזכר אתן״ לא תי  בפרשת הזהר בשפר וכן ע״א), מב יע, (

 מכל מופשטת רק איננה ^ם’ אשר התורה גם ולכן עי״ש, כת) (דף בראשית
הנקרא דמטטרו״ן עולם היצירה בעולם למטה כן שאין מה הגופנים, לבושי

 ערכים
וכינויים

קבלה
 היינו הקבלה ידיעת עיקר
 הוא התורה, סודות ידיעת

 יתגלה שאז לעתיד, יהיה
 (ליקו״ם דעתיקא אורייתא

).1 מט,

 רק מדברת הקבלה חכנזת
 ברוחניות, העשייה משורש

רכה). (שיהר״ןולמעלה ומשם

 הקבלה סודות שכל ידוע זה
 בחי׳ שהוא בהאדם, מרומזים

 נט״י (ליקו״ה אלקים צלם

מה). ו, וב״פ לסעודה

 ע״ש נקראת הקבלה
 נמצא שאינו לפי האצילות,

 פ׳ המצוות (שער בו אלא

ואתחנן).

 כדי אלא האדם נברא לא
 הקבלה, חכמת שילמוד

 גופו שיהיה שצריך אלא
 המצוות ע״י בתחילה נקי

 תכליתן שכל המעשיות,
 מוכרחים והם זה לדבר
 הנשמה תוכל ואח״ב עכ״פ,

 אדם׳ נשמת ה׳ ׳נר הנקראת
 הנתונה כנר הזה בגוף להאיר

 ומאירה זכוכית, עששית תוך
 סתרי להבין כוח לו ונותנת
 מני עמוקות ומגלה התורה
 מוהרח״ו הקדמת (ע״ח, חושך

ההקדמות). שער על

 ויום יום בכל ריב״ל, אמר’
 חורב מהר יוצאת קול בת

 להם אוי ואומרת, ומכרזת
 תורה׳, של מעלבונה לבריות

 עוסקים בהיותם ספק בלי כי
 לבדם, ובסיפוריה בפשטיה

 אלמנותה בגדי לובשת היא
 וכל כסותה, הושת ושק

 ׳מה לישראל יאמרו האומות
 תורתכם מה מדוד׳, דודך

 תורתכם גם הלא מתורתינו,
 העולם, בהבלי סיפורים

 מזה, גדול תורה עלבון אין
 לבריות להם ׳אוי ולכן

 ואינם תורה׳, של מעלבונה
 הקבלה בחכמת עוסקים

 לתורה, כבוד נותנת שהיא
 הגלות מאריכים הם כי

 המתרגשות הרעות וכל
בעולם(שם). לבוא

 יפעלו לא הכוחות כל
 וצירופם חזרתם בסוד אלא
 סוד וזהו מקוריהם, אל

 קבלה ללמוד המקובלים
 בסוד שהוא וכו׳, בשבת
 בעלי כי שורשם, אל חזרתם
 פנימי בחי׳ שהם קבלה

 עצמו מדבק אדם, שבנפש
 שבעולם, פנימי שורשו אל

 וחיות שפע לקבל שבת, הוא
 התורה, פנימיות בחי׳ מן

 פנימיות בחי׳ נברא ידה שעל
 אח״כ יוכלו ואז העולמות,
 ולבושי לחיצוניות להשפיע

 בעלי עם המוני העולמות
 פ׳ חיים מים (מקוד החומר

יתדו).

 הוא האמת, חכמת לימוד
 ראש הוא הקבלה, לימוד

 שאמר כמו התיקונים, לכל
 ד׳ביה מלא בפה ז״ל הרשב״י

 בזכות מגלותא׳, ישראל יפקון
 מן ישראל ייצאו הקבלה לימוד
חיים). עץ (דדךהגלות

 חכמת כל היא זאת רק
 של הנהגתו לדעת הקבלה,

 ברא מה על העליון, הרצון
 הוא ומה האלה, הבריות כל

 סוף יהיה ומה בהם, רוצה
 ואיך העולם, סיבובי כל

 הגלגולים כל מתפרשים
 כל שהם בעולם, אשר האלה

ל). חכמה פתחי זרים(קל״ח כך

 אינה האמת חכמת כל
 אמיתת מראה חכמה אלא

 מה כל להבין האמונה,
בעולם, שנעשה או שנברא

 ימי בשישה א). חכמה פתחי (קל״חומסיבותיה חוקותיה בכל ההנהגה ידיעת פרטות רק הוא הזאת החכמה ופרטות באחרונה. הגמור השלימות אל להביאו הכל, לגלגל ב״ה, האחד האל מן נכון בדרך הכל מתנהג ואיך העליון, הרצון מן יוצא איך
 סוד שהוא הדבר אמנם לזולתו, ללמדו רשאי שהאדם דבר שהוא הקבלה, לימוד על הכוונה ואין לגלותו. שא״א דבר פירושו, סוד לשון עיקר בהד). פ׳ (תוי״יה׳ תורת שנקרא קבלה ללמוד יש ובשבת אדם, תורת שנקרא בנגלה ללמוד יש החול

שאף זאת, השגה לזולתו אדם שיבין וא״א ההוא, ללב השי״ת אור זריחת ולפי מדריגתו לפי איש כל בלב המוטמן הדבר שזה דיליה׳, שיעורין לפום חד ׳כל בעלה׳, בשערים ׳נודע הפסוק על בזוה״ק כמבואר ויתעלה, ית׳ מציאותו השגת הוא באמת
תבוא). פ׳ ושמש (מאודה׳ את שביקש מה לפי משיג אחד כל אם כי כלל יבין לא שיבינהו

 הפשט ערן שזה ד) ה, הודאה ברכת (או״ח בליקו״ה .וביאר דולכה

 כריס מיקון נחינס הוא פשט נחינמ כי וז״ל: שגפרד״ס,
 שמכיר משנה, שדרי משישה שכלול מט״ט נחינש שהוא ממאה,
 דהיינו פשט, נמינמ הוא זה שכל כנ״ל, וכו׳ והמומר האשור

נירור עיקר שעי״ז ההלכה, פשט
 וכו׳, והמומר האשור לנרר ההלכה

נרימ מיקון נמינמ הוא זה שכל
 עי״ז נזה, שפוגם ומי כנ״ל. ממאה

י ע״ ליצלן, רממנא מולאמ נא
ר שאינו  וכו׳ משאנין למיין דכיין מיין נין לדש, דש נין מני
רי שאינו הפשט, פגש נמיגמ זה שכל כנ״ל, ההלכה, פשט מנ
ענדה מייהש אמ ״וימררו נמינמ שזהו  ׳נממר׳, נקשיא, קשה׳, נ

מו וכו״, הלנמא  קושיומ לו שקשה דהיינו נמיקונים, שאימא נ
ולנררה. ללננה יכול ואינו ומומרומ

גמור קודש הנקרא נאצילומ עולה עמה והיא ׳קודש׳, נקרא

ט קו ל ל י ח נ ה

תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל מבועי צקוצז ומוצא וקבלה. הלכה ’בהי
 בדיבורים בתורה לדבר צריך שבתתילה לעיל שמבואר דמה יתכן

 הלכה הבתינות שני עצמם הס דהס לעומקה, התורה לתבונות באים ועי״ז
 בתינת נגלות, בתינת התורה, פשטות בתינת הס התורה דיבורי כי וקבלה.
 עמקות השגת שזהו קבלה, בתינת הוא לעומקה׳ התורה ו׳תבונות הלכה,

 ורזי פנימיות מלובשים הפשוטים התורה בדיבורי כי התורה. ופנימיות
 אור שהוא התורה, אור לו מאיר בפיו התורה דיבורי שמדבר וע״י התורה,
 שמבואר מזה אלה לדברינו וסימוכין ההלכה. בתוך המלובש והקבלה הנסתר

 בתינת וזמרה, תרועה בתינת הארץ/ כל לה׳ ׳הריעו לשון הוא שהלכה כאן
 וזהו אורייתא, פשטי הס ורינה דזמירות הרי שמענו/ זמרת הארץ ׳מכנף

 הפסוק בביאור הליקוטים בביאור ועיין בפיו. תורה דיבורי הוצאת ענין
 דאורייתא, ברינונא שמרנן שע״י טלך/ אורת טל כי עפר שכני ורננו ׳הקיצו

 ממדריגה לצאת וזוכה אורות הטל לו מאיר עי״ז בדיבורים, בהתורה שמדבר
 ש׳ורננו/ הרי לעומקה. התורה לתבונות לבוא וזוכה עפר, בתינת פתותה,

והבן. התורה, פשטי דיבורי הס וזמרה, תרועה בתינת
 ומסטרא דמט״ט, מסטרא טוב׳ הדעת ׳עץ הנקרא והוא טוב/ ׳עבד

 ולכן כז), (דף שס בראשית בפרשת וכנזכר כנ״ל שפתה הנקראים משנה סדרי שית הס ^ס’ אשר התורה כי רע׳, ׳עבד נקרא דיליה קליפין שהוא דסמא״ל
מלשון הוא גס פסול. טמא, איסור, רע, דעבד מסטרא ׳רע׳ טהור, כשר, היתר, טוב, דעבד מסטרא ׳טוב׳ הפוכים, שינויים יש ששם לפי ׳משנה/ נקראת

זמנא ^׳קס רמד) (דף פינתס בפרשת כנזכר ׳שנה/ מלשון נקרא גס מז). (שבועות מלך׳ מלך, ׳עבד הנקרא שפתה שהיה למלך/ מקנה היהודי מרדכי ׳כי
 לא ואנא עלמא. דהאי פשט אורת ׳משנה׳ ודאי דאיהו מינייכון, שינתא ואעברו כען איתערו דילכון, ונפשין ורותין נשמתין מתניתין, מארי ואמר, תניינא

 כל ואמוראי, דמתניתין ^^׳ורבנן שס למעלה יותר שאמר במה יובן וזה יישן״. ולא ינוס ׳לא בהון, דאתון דאתי דעלמא עילאין ברזין אלא בכו איתערנא
 הפנימיים וסתריה ורזיה פתרון, בלי כתלוס דבריהם והנה תורה׳. ׳גופי הנקרא הס והש״ס המשנה כי ונמצא ליה/ סדרו דאורייתא רזין על דילהון תלמודא
 עולם/ כמתי הושיבני ״במתשכיס כד) (סנהדרין תז״ל שאמרו וכמו ער/ ולבי ישנה ׳אני בסוד בהקיץ, הנפתר התלוס פתרון הס הס התורה׳ ׳נשמת הנקרא

 נקראת שהיצר כמו כי ספק ואין אור׳. ׳ותורה נאמר עליהם אשר וסתריה, תורה רזי הס הס הזהר, הפר ע״י אלא מאיר איננו אשר בבלי/ תלמוד זה
 דמלאכיא, כיתות עשר לביש דתול ^^׳וביומי לשונו וזה ג), (דף התיקונין ספר בהקדמת כנזכר דתול ולבושין קליפין ונקרא האצילות, בערך ושפתה עבד

 הבשר ׳כל סוד וזה דאצילות, דתורה וקליפין שפתה נקרא תהיה המשנה, שהיא שס, אשר התורה כי לתמוה אין כן ואס דבריאה/ ספירות לי׳ דמשמשי
 הסובין שהם ולבושין, קליפין כמה תוך הגנוזה התורה אותיות כ״ב כמניין בגימטריא שהיא שה׳חטה׳ כמו כי הראשון, במאמר למעלה הנזכר תציר׳

 ערה) (דף מהימנא ברעיא תצא כי פרשת הזהר בספר נרמז וזה ׳תציר/ נקרא התורה סודות אצל המשנה כן ׳תציר/ הנקרא והעשב והקש והתבן והמורסן
 ׳תטה׳ אינון ו׳תמורין׳ דאורייתא, ׳תבן׳ אינון ׳קלין׳ דאורייתא, ותמורין קלין אלא אורייתא, בסתרי ידעי ולא דאורייתא תבן דאכלין לאינון ווי רבנן, ^^׳אבל

 כבר כי ובתלמוד, במשנה בתורה שיעסוק מקודם הקבלה בתכמת ואעסוק לי אלכה אדם, יאמר אל ואמנם (...) וכו״. ורע דטוב אילנא ה׳, ת״ט דאורייתא,
ומעשה שכר לה שאין גוף, בלתי לנשמה דומה זה והרי ויין/ בבשר כריסו מילא כן אס אלא לפרדס אדם ייכנס ׳אל ד) התורה יסודי (רמצ״ס ז״ל רבינו אמר

ולא בבלי והתלמוד המשנה בתכמת עוסק בהיותו בהיפך, וכן מצוות. בתרי״ג התורה במצוות מתוקן שלם, בהיותו הגוף בתוך מתקשרת היותה עד ותשבון
 שואף בלתי יבש שהגוף באופן בתוכה, המאירה ה״ נר אדם ׳נשמת בלתי בתושך היושב לגוף דומה זה הרי כי וסתריה, התורה סודות אל גס תלק ייתן

 וכו״, הקבלה בתכמת לאשתדלא בעאן ולא !בשה, לאורייתא דעבדי אינון ^י׳דאילין לשונו וזה הנ״ל ההוא במאמר אומרו ענין זהו אשר תייס, ממקור
 שיוכל מה כפי והתלמוד והמשנה המקרא בתכמת בתתילה שיעסוק צריך שם, לו לעשות ׳לשמו׳, ולא ׳לשמה׳ בתורה העוסקים תכמיס התלמידי כי באופן
 ואס כת). (דצהי״א ועבדהו׳ אביך אלקי את ׳דע בנו שלמה את ע״ה המלך דוד שציווה וכמו האמת, בתכמת קונו את לדעת יעסוק ואת״כ לסבול, שכלו

 (חולין שאמרו וזה האמת, בתכמת ויעסוק זאת, בתכמה מזלו שבתן אתר ממנו ידו את שינית לו מוטב בתלמוד, העיון בענין וקשה כבד יהיה הזה האיש
שעה תלק לתת מתוייב הוא אזי לעיון, קל שהוא האיש כל ואמנם רואה׳. אינו שוב שנים, בתמישה בתלמוד יפה סימן רואה שאינו תכס תלמיד ׳כל כד)
אלא נאתזת רע עבד סמא״ל הנתש מצד הרעה הקליפה אין כי ויכוון ההלכה. בפשט הנופלת הקושיה ולתרץ ולכוון ההלכה בעיון ביום שעות ב׳ או

 ׳עץ ונקרא האמת, תכמת הפנימי, המות שהיא במטרוניתא לא אבל דמטרוניתא, ושפתה עבד הנקרא היצירה, עולם מטטרו״ן, משנה, היא הטובה, בקליפה
 עימיה לאתערבא יכיל דלא אתן/ לא לאתר ׳וכבודי קכד), משפמיס (זהר הקב״ה׳ של שמותיו היא התורה ׳כל בסוד שמי/ הוא ה׳ ׳אני איתמר ועליו התייס/
 האדם יבין שלא קושיות הגורמת שהיא הרעה הקליפה להסיר בעיונו ויכוון ופסול. כשר ומותר, אסור וטהור, טמא משנה, ורע, טוב הדעת בעץ אלא קליפה

 בזה. ודי הקבלה, תכמת שהיא עצמה המטרוניתא לקשט יכוון ואת״כ דמטרוניתא, שפתה המשנה, היא ורע׳, טוב הדעת ׳עץ גבי מעל ויסלקנה תירוצים,
. ! ד ל ב  לשונו זו ע״א), קמד (דף נשא בפרשת האדרא בסוף בזהר הזו התכמה ממעלת נ?פר הקצלה: חכמח לימוד במעלח א) (ח״ד, נערב באור הרמ״ק וכחב ק
 וכו״ יאות עלמא, מהאי ואסתלקו דאתי דעלמא ב׳אדרא׳ תברייא אתגנזו הכא דאתגליין אילין במילין אי ואמר, קליה ואריס שמעון רבי בכה ^״׳תאנא,

 מפני בו תזר אס ואף הנסתר, האלקות סוד גילוי לענין הנזכר הצדיקים, הסתלקות אמת דין ע״ה להרשב״י נראה היה כי א/ מתוכו, ונקטינן סופו. עד
 בבשורה שנתבשר ב׳, הנזכר. הטעם לולי גלוי לעוון הצדיקים הסתלקות באפשר שהיה הדרוש, מעלת על הורה זה כל עם אבל לשמיים, כוונתם שהיה

 בה שיש ודאי האלקות עסק שהיא זו תכמה מתוך אלא הקדושה, תורתינו תלקי שאר בלימוד יקרה לא וזה בנשיקה, ומתו למעלה נפשותס שנתדבקו זו
 יתלוו הזאת, בתכמה עוסק האדם שבהיות ג׳, (...) העליון. בעולם נפשו ידבק כן השפל, בעולם האדם שיעסוק העסק שלפי ספק שאין גדול, דביקות

ריתין אל ירמוז ריתין/ סלקא דלא אתר בכל מסתכלין הוו ׳ולא באומרו הורה וזה התורה, תלקי שאר אל כן ולא עדן, מגן והצדיקים המלאכים אליו
ספק ואין בגינן׳. מתברך ׳דעלמא ואמר ע״ה הרשב״י שביאר וזהו ומזונו, ותיותו בעולם קיום הזאת התכמה עסק היות ד/ (...) עדן. דגן ובוסמין

 העולם יושפע הזאת התכמה בגרם ולכן בהכרת, יושפע הוא אזי במשפיע, דבק האדם בהיות והנה דביקות, גורס האלקות עסק כי פשוט זה דבר כי
 ועס והתסידיס, מהתנאים וכמה כמה היו ע״ה הרשב״י בזמן הרי כי רב, תלק גילם בני על הזאת בתכמה העוסקים מעלת על גס יורה ה/ רב. שפע

שמעון שרבי שהשיבוהו וזה עליונות, מידות שבע אל מרכבה היותם הכוונה ה״, עיני אנן ׳שבעה באומרו רב, שיעור דורס בני על הס נתעלו זה כל

ם תרג מ ה

ם קם ^ ה פע  שניי
 המשנה, בעלי ואמר,

ת מו ש ת הנ חו רו ה  ו
ת שו פ נ ה ם, ו כ ל  ש

 כולכם כעת התעוררו
רו עבי ה  הישנה את ו

ס,  היא שהשנה מכ
 ה׳משנה׳ בשוד בודאי
 הפשט דרך ענין שהיא

 ואני הזה. העולם של
 אלא בכס עוררתי לא

 של העליונים בסודות
 נמצאים שאתם העוה״ב

 נאמר זה ועל צהס,
יישן׳ ולא ינוס לא ׳הנה

במילוא״ח). (המשך

מי חכ ה ו שנ מ  ה
 סידרו הס והאמוראים,

 ע״פ תלמודם כל את
(המשך התורה סודות

במילוא״ח).

 הוא החול ובימות
 של כיתות עשר לובש

ם, ם מלאכי שי שמ  המ
רות לעשרת  של הספי

 (המשך הבריאה עולם
במילוא״ח).

 אוי רבותינו, אצל
תם להס  שהס לאו

 של התבן את אוכלים
רה תו ס ה ה ם ו  אינ
 סתרי בסודות יודעים

ה, ר תו  הס אלא ה
 הדינים את רק יודעים
 של והחמו-ריס הקלים

 זהו ש׳קליס׳ התורה,
 התורה, של ה׳תבן׳ בסוד

 בסוד זהו וה׳חמוריס׳
ה׳ חט  התורה, של ה׳
קון זה ש׳חטה׳  נוטרי

 של העץ היינו ה׳, ח״ט
 (המשך וכו׳ והרע הטוב

במילוא״ח).

 העושים הס שאלו■
 והס !בישה, התורה את

 להשתדל רוצים אינם
 הקבלה בחכמת ולעסוק

במילוא״ח). (המשך וכו׳

 רבי שבכה שנינו,
ס שמעון הרי  קולו ו
אמר, ם אס ו לי  במי

 נגנזו כאן שהתגלו אלו
 (מלשון ב׳אדרא׳ החברים

ואסיפה) ישיבה והיינו ׳גורן/
 והסתלקו העוה״ב של

 ראוי אזי העולם, מזה
במילוא״ח). (המשך וכו"



ם תרג מ ה

 בשוד שהוא יושף
ה, הברית  כל העליונ

 אותו שוד שהתקייש זמן
 השכינה אזי הברית,

 ישראל עש התקיימה
 וכיוון כראוי, בשלוה

ה שהשתלק ל עו ה  מ
 אותו בשוד שהוא יושף

ה, הברית  אזי העליונ
 השכינה וכן הברית שוד
 יצאו כולה ישראל, וכן

מדנו והרי בגלות,  הע
 השתלקות שענין וביארנו

 הכתוב בשוד הוא יושף
 על תדש מלך ׳ויקה
 את ידע לא אשר מצריה
 מעה היה והכל יושף׳.

להיות. כראוי הקב״ה

ר קו ה מ מ כ  ערכיםנחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח
ה וכינויים ר

ה ואני פל ת

כן ב  עלי תרחם ו
 ותחנני הרבים, ברחמיף

ף ם. בחסךי  הגרולי
 מכל ותצילני ותשמרני

 ראוריתא אפורים מיני
 לעסק ותזכני ודרבנן,
 תמיד הקדושה בתורתף

 ותעזרני ולילה. יומם
 גדולה בהתמדה ללמד
 ותהיה הפוסקים. ספרי
 ותחנני תמיד, עמי

 בינה דעה מאתף
 דיני כל לברר והשכל,

 ואזכה והתר, אפור
 הדינים כל בברור לידע

 שאזכה עד לאמתתן,
די על {  לבלר זה י

 הכשר הרע, מן הטוב
 הטהור הפסול, מן
 מן המתר הטמא, מן

 ללמד ותזכני האסור.
ה ש ה בקך ך ה ט ב  ו

 וללמד ללמד גדולה,
 ולקום ולעשות לשמר

 תוךתף דברי כל את
 גדולה. בקרשה באהבה
 צדיק להיות ואזכה
 ותזכני באמת. ולמךן

 הברית ותקון לשמירת
 בתכלית הבחינות בכל

שלמות,  לשמירת ה
 ולשמירת עלאה ברית
 בקדשה תתאה, ברית

 באמת גדולה ובטהרה
לא). (לקרת

 מזמור א); נההליס(ק, נפיג הלכה. ריית הארץ כל לה׳ ד!ריעו
 (פהליס הפפוקיס נשער ואיפא הארץ: כל לה' הריעו לפודה

 רמז ׳הלכה', הוא ה׳ארץ׳ כ׳ל ל׳ה׳ ׳ה׳ריעו מינות ראשי הנה שם):
פמז״ל שאמרו מה אל כו ר  וככל העולם ככל להקנ״ה לו ׳אין פ) (נ

 הלכה׳. של אמות ד׳ אלא הארץ
 גס לרמוז המודה, קרנן עם ונסמך

ק״רמז״ל שאמרו מה אל כן  כי ט) (וי
 מוץ לעמיד נטליס הקרננומ 'כל

 המודה כי נאופן מודה', מקרנן
 ואינם הארץ נכל קיימים וההלכה
 מוהרפ״ו, נן שמואל אמר נמלים.

 נימא הפסוק זה לידן ואמא הואיל
 ממורי קינלמי מאשר מילמא נזה
 דפמוקי נזמירות נאמר אינו המזמור זה ני הוא, והענין ז״ל.

 מודה קרנן שאין מז״ל מדנרי נודע כאשר המול, נימי אלא דזמרה
 המול, ימי קריאת כן גס נו נרמז ולכן המול, נימי אלא קרנ
 ראשי ה׳ארץ׳ כ׳ל ל׳ה׳ ׳ה׳ריעו מינות נראשי הנרמזת ההלכה והיא

 ׳מזמור והוא כ״ט מזמור אומרים אנו השנת וניוס ׳הלכה׳. מינות
 ונרמז כנודע, כוונות כמה נו הנרמזים אלים', נני לה׳ הנו לדוד

 מינות נראשי ונרמזה השנת, ניום הקריאה אופן כן גס נו
 'קנלה', מינות ראשי קי׳דש' נ׳הדרת ל׳ה' 'ה׳שממוו נפסוק למפרע

 השנת. ניוס הקנלה נמכמס לעסוק האדם שצריך לרמוז
ת י ד  (שהשם עולם יסוד צדיק למידפ זכה יוסף כידוע עילאה. ב

פוטיפר, דאשפ כמעשה גנורפו על שד״י) שס הוא כה המאיר

 נרימ דאיהו ^ייוסף נזה״ל: ע״א) קפד (וישג, נזהר דאמרו ומצינו
 נהדייהו אתקיים שכינמא נרית, דאמקיים זימנא כל עילאה,
עילאה נרית יוסף דאסמלק ניוון יאות, נדקא נשלס דישראל

 ר״ת הארץ, כל לה׳ הריעו ק) לשס בחינת
 לה׳ השתחוו בכוונות. כמובא הלכה,
 עילאה, יחודא בחינת זה קודש, בהדרת

 ברית בחינת וזה שבת. של זווג היינו
 בבחינת ההשתחויה, עיקר ששם עילאה,

לו. וישתחוו יוסף אחי ויבואו מש לנראשיפ

ם ש שתחויה. עקר ש  יט): ד, אישופ (אה״ע נליקו״ה וכפנ הה

 האין נאור וכלליות ניטול נתינת זה ארצה׳ ׳וישממו
 לארץ שנופל ניטול, נתינת הס ההשממוואות כל כי סוף,

 גודל מממת ההרגשומ, כל נניטול ורגליו ידיו ופושט ומשממווה
 נתינת שזהו אליו, שנגלה הצת אור

 נתינת שהס היכלין, המשעה השגת
 ׳מטי ננתינת סוף, האין אור השגת

ההשמתויה. עיקר ששס מטי', ולא
שתחוו יוסף אחי ויבואו לו. וי

ג): (יא, נניאה״ל וניאר

מו א הנ  ההשממויה אודות על נ
 ׳וינאו הכמונ את עילאה שנימודא

 מנואר נראה לו', וישממוו יוסף אתי
 ואמיו כנודע, הנרית שמירת שנעיקר עילאה ימודא הוא שיוסף

 מאימו, שמקנל ממאה הימודא נמדריגת יהיו לו המשמתוויס
 דנריו(יא, נהמשן שס כפג וכן ומט״ט], הקנ״ה ענין נפנים [כמונא

 נקדושמו אתיו על יוסף שכימרון הקדושים, מדנריו מנואר ו):
 וניטול נחרומו אתיו על יתרון נו נמצא כן הנרית, שנשמירת

 הט״ל נו המאירים נשנת, הוא ויימודו יוסף מדריגת כי מלאכתו.
 מדריגת כן ולא מלאכות, הל״ט לכל לגמרי וניטול נהעדר אורות,

 הל״ט כל ונעשיס נמצאים נהם ני שנמול, הממאה ויימודס אתיו
 אורות, הט״ל נהם שנמלנשים ההלנשה זולת נהם ואין מלאכות,

 שס ומונא נקדושמס. מלאכות הל״ט גס ונמקדשיס שנמאמדיס עד

א, ד(י  מנואר הנ״ל, הנרית שמירת שנעיקר יוסף נדנר ד): עו
 מורה שהיא הוא״ו, לאות ג׳) אופ3 (לעיל ממילה נניאורו יומר

 מוסיף הוא וא״ו שנאמר מקום כל ני הנרית, שמירת על ומרמז
כנודע. יוסף נקרא זה שס על ני וכו',

הלכה
 פוסקים לימוד שע״י דע,
 ומושל מלך להיות זוכין
רפו). (ליקו״םבארץ

 זוכין הלכות לימוד עייי*
 והשמחה הקדושה להמשיך

החול, ימי לששת שבת של
 החול בימי גם ושנזכה
 לשמוח שבת של לשמחה

 המצוות כל ולעשות ית׳, בו
 החול בימי גם בשמחה

יז). שבת (ליקו״ע

 פסוקות הלכות לימוד עייי*
 ואין מהרע, הטוב מבררין

האדם, את להפיל להרע כוח
 על קיים לישאר וזוכין
 תפירות ברכת (ליקו״ה עומדו

יט). ה,

 כמ״ש הליכה, לשון הלכות
 אלא הליכות תקרי ׳אל רז״ל

 ההלכות שע״י היינו הלכות׳,
 ולשוב ה׳ בדרכי לילך יזכה
ה, סעודה (ליקו״ה ית׳ אליו

לב).

 ליה אית וצדיק צדיק כל
 מאן וכל עצמו, בפני עולם
 ירית חד להלכה דזכה

 מאן שכן כל חד, עלמא
 או חדא למסכתא דזכה
 דאיתמר לשיתין, או לתרין
נזלכות׳, המה ׳ששים בהון
 מטרוניתא מסכתא רכל
 איהו זכאה בגרמה. איהי
עלמא, בהאי לה רירית מאן

דמטרוניתא, עולימא דהלכה
 אינון זכאין קבלה. דאיהי

 דאיהי בשכינתא דמשתדלין
 לאפקא בהלכה, כולהו על
 בה דאיתמר גלותא, מן לה

אמכם׳, שלחה ׳ובפשעיכם
בעלה, לגבי לה ולמיזל
בדרועוי, קבלה לה למהווי
 תחת ׳שמאלו בה לקיים

הקדמה, (תיקו״ז וכו״ לראשי

יד:).

 אמי בר חייא רבי אמד
 שחרב מיום דעולא, משמיה

 להקב״ה לו אין ביהמ״ק
 אמות ארבע אלא בעולמו

ח.). (ברכותהלכה של

 הילוך הם הלכות
 יורדים שהרחמים הצינורות

 תקרי ׳אל וזהו משם,
 (ספר הלכות׳ אלא הליכות

טהרות). סדר ד״ה הפליאה

 יביט ההלכה, שיעיין קודם
 המשנה באותה ויסתכל
ההיא ההלכה נאמרה שעליה

ואתחנן). פ׳ המצוות (שער

 המעשה מברר ההלכה
 ילך אשר והדרך יעשה אשר
 זה ודבר וספק, עירוב מתוך

 הישר הדרך שמברר מי כמו
 ולפיכך דרכים, שאר נזבין

 שההלכה הלכות, גופי הם
 שאר מבין ההילוך מברר

 הלכה נקרא ולכך דרכים,
יח). ג, חיים (דרך

ל’  אלא הליכות תקרי א
 ייפול הלכה שם כי הלכות׳,

 מנקודת נוטה שאינו על
 הוא זה דרך ולפיכך האמת,

 דרך היא לעוה״ב, שמוליכו
 מנקודת נוטה שאינו הישר,
 דרוש המהר״ל, (דרשות האמת

התורה). על

 שהולכת מלכות הוא הלכה
 הלכה סוד וזה לתפארת,

 כד כרבים, הלכה למשה,
 שנקראים באבהן איתכלילת

 הוד נצח בין היא וכד רבים,
הלכה, נקרא רגלין דאינון

 עם ׳הלכה׳ לבעלה. שהולכת
 אדנ״י גי׳ והכולל אותיות ד׳

הלכה). (קה״י,

 ואיש מגבורה, הוא ההלכות שורש באמת (שם).בדין ג״כ למוזגו שצריך לפי בהלכה, חומרות יש לפעמים וע״כ דין, קצת ג״כ למזוג צריך אמנם כב״ש. ולא כב״ה הלכה וע״כ בחסד, רק בדין מתקיים העולם שאין החסד, מצד הוא הלכה
 מדין אותן שמשנה שינוי, לשון הלכות׳, ׳השונה שאמר מה ג״כ לפרש ואפשר לסובלם. יכול העולם ואין דין, בחי׳ רק ונשאר בחסד, כללוהו לא ב״ש, כמו גבורה שורש שהוא מי כן שאין מה בחסד, וכוללם חסד כלפי מכריעם הוא חסד

(שם).ודין מחסד וכפול שינוי הלכה נמצא בחסד, וכוללו משנהו והוא בדין, שורשו עצמו מצד שההלכה ודין, חסד בחינות, שני בהלכה שעושה וכפל, עזניות לשון וגם לחסד,

והא נפקו, בגלותא כולהו וישראל, שכינתא ברית כדין מעלמא,
 מדבש המתוק ופירש יאות. כדקא הוא בריך קודשא מעם הווה וכולא יוסף׳. את ידע לא אשר מצרים על תדש מלך ׳ויקס דכתיב אוקימנא

 השכינה שנתקיימה יאות. כדקא בשלם להשכינה. השפע משפיע היה שהיסוד בריס. דאסקיים ליסוד. מרכבה שהיה עילאה. בריס דאיהו (שם):
 המלכות. מן היסוד הסתלקות על המורה מעלמא. וכו׳ יושף דאשסלק כלום. לישראל תסר היה לא ואז בשלום ישראל עם
ו א ו ג י  על השליט הוא ויוסף ו): (מב, בבראשית כדכתיב במצרים, אוכל לשבור יוסף אתי שבאו בעת נאמר זה מקרא לו. וישתחוו 5יוםן אחי ו

 על לו נשתמתו אפים. לו וישססוו ופירש״י(שם): ארצה: אפים לו וישתחוו יוסף אחי ^יבאו הארץ עם לכל המשביר הוא הארץ
הוא. ורגלים ידים פישוט ׳השתחואה׳ כיל וכן פניהם.

אי לו ה מי מ כ ח

 בפרשת ממעלתו נתבאר וגס בכל, ומשפיע הכל על העולה השביעי היה
 התכמה, בעסק שנשקע אתר נתעלה ודאי וזה יא), הזהר (הקדמת בראשית
 בעסקו גדול תלק נותן שהיה עם הפשטי, הלימוד דרכי שעזב וכמעט

 גס השרת ממלאכי משובתיס היותס מעלתה על גס יורה ו׳, ספק. בלי
 אליו אליהו תשובת ומתוך וכו״, ׳תווהנא שאמר עד ונפש, בגוף בהיותס

 ומעלה אצלס, לבוא עליון מפי השרת מלאכי נשתברו כי על הודה גס
 ראיתס הלא ויאמר, המעיין !קשה כי וידעתי ודאי. ערך יערכנה לא זו

 הרמות המעלות ישיגו דורינו בני כי בשכלו שדימה הזה המשוגע
 ת״ו כוונתינו אין כי אתי, אשיבהו, לב. גובה אס כי זה אין האלה,

 נעריך גס אבל פנתס, רבי של תמורו בציפורני אפילו אליהס להידמות
 ובזולת אז, כמעלתס הפשט דרך על התורה לימוד עסק מעלת אין כי
 ויתעלה התמה, לפני התשוך הכוכב כאור רתוק דמיון אליהס נדמה זה

 שיאתז כדי כוונתינו, יהיה וזה בפשט, מעסקינו הזאת בתכמה עסקינו
 שיתרפה לא אבל ירפה, ואל הזאת התכמה בתלק גס עינייס טהור

ת״ו. הדיניס עסק שמייס מלאכת ממלאכתו
ו ^ י ל ץ כל להי ח ר א  ואתחנן): (פ׳ עה״ת בצעש״מ ומוצא הלכה. ריית ה

 ראשי הוא הארך כל לה׳ ׳הריעו כי ז״ל האר״י בכתבי מבואר
 דאינס זצוקללה״ה בעש״ט ישראל הרב מורינו רבינו ואמר ׳הלכה׳. תיבות

 ׳הריעו כי זה השמיענו ולמה זה מה על ז״ל, האר״י דברי לכאורה מובניס
 טעס בטוב זה על הסבר ואמר ׳הלכה׳. תיבות ראשי הוא הארץ׳ כל לה׳

 לשס הכל היה והאמוראים התנאים של מתלוקתס ענין דכל נודע כי ודעת,
 הוא שכך הבין זה רק פליגי, ולא תדא אמר ומר תדא אמר ומר שמייס,

 דומה, הדבר למה משל כך. הוא הדרך כי הבין והשני השי״ת עבודת דרך
 אומר וזה הפלטרין, את לצייר הבונים והתקבצו שבאו למלך, פלטרין לבוני
 לאהבתו מכוון ואתד אתד וכל ככה, אומר וזה הבניין תואר את לצייר יש ככה
 תכמיס התלמידי הס כן למלכו, מפואר היותר בניין לעשות המלך את

 בתורתם עולמות בונים שהס בוניך׳, אלא בניך מקרי ׳אל ׳בניך׳, הנקראים
 ז״ל אמרו ולזה שבידו, הבניין אמת כפי משער אשד וכל ימ״ש, כבודו בשביל
 הוא הליכתו כל כן, יעשה אס ואז הלכות׳, אלא הליכות תקרי ׳אל כת) (מגילה
 לומד אינו האדם אס זה, להיות יכול ומתי ש״ו. כבודו למען ולא לה׳ הלכה

שבירה, מלשון ׳הריעו׳, אמר ולזה הלב. בשבירת רק ש״ו, ראש והרמת בגאוה

 בשביל שישבר הייינו שבירה, לשון ברזל׳, בשבט ׳תרעס כ) (תהליס דרך על
 וכו׳. הכבוד ותאות הגאוה היינו הארציות, כל את שמו וכבוד השי״ת

ם ש קר ש ה. עי חוי ת ש ה  צשצח ומצינו עילאה, ייחודא צחי' היא ההשתחחויה ה
השמשויה, בזכות הכל יצתק, א״ר צזה״ל: צ) צצ״ר(נו, ההשתחוויה ושוד

 ׳ונשתתוה השתתויה, בזכות אלא בשלום המוריה מהר תזר לא ואברהם
 ד) (שמות שנאמר השתתויה, בזכות אלא נגאלו לא ישראל אליכם׳. ונשובה
השתתויה, בזכות אלא נימנה לא המורה וישתתוו׳. ויקדו וגו׳ העס ׳ויאמן

השתתויה, בזכות אלא נפקדה לא תנה מרחק׳. ׳והשתחויתס כד) (שם שנאמר
 בזכות אלא מתכנסות אינן הגלויות לה״. שס ׳וישתחו א) (שמואל שנאמר

 וגו׳ גדול בשופר יתקע ההוא ביום ׳והיה כז) (ישעיה שנאמר השתחויה,
 בזכות אלא נבנה לא ביהמ״ק בירושלים׳. הקדש בהר לה׳ והשתחוו

 קדשו׳. להר והשתחוו אלקינו ה׳ ׳רוממו צמ) (תהליס שנאמר השתחויה,
ונשתחוה ׳באו צה) (שם שנאמר השתחויה, בזכות אלא שיין אינן המתים

שסוד וירא) (פ' לוי צקדושת ציאר זה מדרש וגצי עשנו•׳. ה' לפני נברכה ונכרעה
 זו פרשה במדרש חז״ל כיוונו ולזה וז״ל: והענווה, האין צשוד הוא ההשתחוויה
 לא אברהם השתחויה, בזכות הכל ר״י, ׳אמר אליכם׳, ונשובה ׳ונשתחוה

 הסתכלות מחמת השפלות. על מורה שהשתחויה כו״, המוריה מהר חזר
 זה ומכוח לאין, ובא עצמו שפלות מבין אליו, שהשתחוה מי בגדלות

 המוריה מהר חזר לא ע״ה אבינו ׳אברהם אמר ולזה הדינים. כל נמתקיס
 כי פגע, שוס בלי לשלום חזר לאין שבא ע״י כי בהשתחויה׳, אלא שלם
 בהשתחויה׳, אלא ניתנה לא ׳התורה וכן הדינין. כל מעליו ממתיק היה

 וזהו התורה. את לקבל יכולין והיו באין שנתדבקו אין, ע״י דהיינו
 שתהיה מרחוק, לאין שתבואו השתחויה לומר רצה מרחק׳, ׳והשתחויתס

 רמז וזהו התורה. את לקבל מוכנים יהיו ועי״ז מאצליכס, ומופשט מרוחק
 אזי כלל, במחשבה אצלי אני שאין ׳מרחוק׳, כשאני לי׳, נראה ה׳ ׳מרחוק

 שע״י השתחויה׳, בזכות אלא מתכנסין אנו אין ׳הגלות וכן לי׳. נראה ׳ה׳
 ביום ׳והיה כז) (ישעיה שנאמר המקטרגים, פיות יסתום איך למידת שיבואו

 למאמר הדצריס וצקשרי הנ״ל וע״פ היטב. ודוק וכו״, והשתחוו וכו׳ יתקע ההוא
 לזכות אפשר אי כי קצלה, ר״ת קדש' צהדרת לה' 'השתחו הצירוף כן שעל לרמז ייתכן
 'שיראה אס כי צ'), אות ריש (לעיל צשלימות' ה' 'כצוד שזהו תורה, ולשתרי ה' לשוד

כנ״ל. השתחוויה צחי' השי״ת' כצוד נגד לאין כצודו שיהיה



כע נחל רו חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נו

 שהי כעני! לו הדר שורו בכור כגחיי קודש הדרת כחיי והוא
(יא); הנחל כמי 3כח ונו', והלכה קגלה כאן, הנזכרות הכחינוה

 הגיאות לנטל זוכה שאז הכרית, כשמירת עליונה למדריגה כשזוכה
 של הכרית שמירת ננשינת השלימות, כתכלית עצמו מכנוד ולנרות

 ההשתתויה עיקר שם הצדיק, יושף
 יוסף אתי 'וינאו כנתינת לפניו,

 מדריגתו ע״י ני לו', וישתתוו
 הגיאות וננימול הכרית כשמירת

 מן הכורת ו׳נל עצמו, מכנוד שכרת
 השתמוו הצדיקים אשיו כל כן ועל אתריו', רודף הכנוד הכנוד
 כי אליו, שייך ההדר כל וגס אליו שייך הכנוד כל כי לפניו,

 כן ועל כ״ז, כסימן כמונא הכרית שמירת ע״י זוכין פניס להדרת
ד כל  וזה לו׳. הדר שורו ׳ככור נקרא ני אליו, שייך וההדר הננו

 כי קנלה, תינות ראשי קדש׳ נהדרת לה׳ 'השתתוו נתינת הוא
 הגיאות, ונימול הכרית שמירת של הזאת העליונה מדריגה ע״י

 לתכונת זוכה הזאת העליונה מדריגה וע״י וההדר, להכנוד זוכה
 ׳השתשוו כן ועל הקנלה, כסודות דאורייתא כרזין לעומקא התורה

 התורה תכונת כל כי קנלה, תינות ראשי קדש׳ נהדרת לה׳
 מזה, היוצא כנ״ל. הכרית כשמירת מדריגתו כפי מלוי לעומקא

 שזונה מי על מרמז קדש' נהדרת לה' ׳השמתוו הפסוק אשר
ד מן ולנרות הגיאות לניטול זוכה שעי״ז הכרית, לשמירת  הננו

 מונן וממילא לפניו, וישממוו ייכנעו שהכל עי״ז וזונה עצמו, של
 למכונת וכא משוכה, לעשות המאיריס לדיכוריס כן גס שזוכה

 הפסוק זה של מינות כראשי שמרומז כקנלה, לעומקא המורה
 שזוכה מי על כן גס מרמז הארץ׳ כל לה׳ ׳הריעו והפסוק קנלה,

 מורה ולדינורי הגיאות לניטול זונה שעי״ז הכרית, לשמירת
 לעומקא המורה למכונת ונא משונה, לעשות לו שיאירו ומפילה
 זמירות דינורי שפירושו, לה", ׳הריעו כן ועל המורה, כהלכות
 ולנוא משונה לעשות לו יאירו והם להשי׳׳ת, ומסכתות ושירות
 הוא הפסוק זה של מינות ראשי כן ועל כהלכה, המורה למכונת
 של זיווג של הכרית שמירת של דרגא הוא קנלה והנה הלכה.

פניס, כמנואר שנת  שס שכמונ המזמור זה אומרים כן ועל נ
מינ כן ועל שנת, כליל קדש׳ נהדרת לה׳ ׳השמתוו הפסוק  נ
 ועוז, כנוד לה׳ הנו אלים, כני לה' 'הנו פעמים שלוש מקודם

פעמים שלוש ני האריז׳׳ל ככוונת ומנואר שמו', כנוד לה' הנו

 לג) בבחינת(דנריס קודש, הדרת בחינת והוא
 הארץ, בל לה׳ הריעו לו. הדר שורו בכור

חול, של זווג היינו תתאה, יחודא בחינת זה

ר ו כ  בברית רק שייכת קדש׳ בהדרת לה׳ ׳השתתוו בתי׳ לו. הדר שורו ב

 כדכתיב לו/ ב׳הדר משה בירך שבמו שאת יוסף, בתי׳ עילאה
 עמים פהס קרניו ראם וקרני לו הדר שורו פטר יז): בדברים(לג,

ם רככות והס ארץ אפהי !סדו עגס פד  ופי׳ רננשה: אלפי והס א

 של פשוטו הפשט: ע״ד (שם) הרמב״ן
 יוסף שכירך כעכור כי מקרא,

 ׳רפ כי לשור, אותו דימה פתפואות
 ואמר יד), (משלי שור׳ פכח תפואות
 הדר יוליד אשר לפכור שיהיה

 גדולה לו ויהיה יוסף, לפית ראשון שהוא ליהושע ירמוז מלכות,
 יתדו ׳ינגת ופקרניו הנזכר, שור של קרניו', ראס ׳וקרני ומלכות,

 והס אפריס׳ ׳רפפות הס שניס, שהס קרניו כי ואמר ארץ׳. אפסי
 בזה״ל: ע״א) יד (ויקרא, בזהר זה פסוק דדרשו ומצינו מנשה'. 'אלפי

 פיה, לשקרא פעא ולא פרית להאי ליה דנטר פגין יוסף תזי, לזתא
 אלא עוד, ולא דאתי. לעלמא וליקרא עלמא פהאי ליקרא זכה

סדכתיפ פגוויה, שמיה אשרי הוא פריך דקודשא תהלי  'עדות פא) (
 דאתי. דעלמא ולפרכתא עלמא דהאי לפרכתא וזכה שמו'. פיהוסף

 דנמיר פגין יוסף וגו", לו הדר שורו כתיפ'פכור יצתק, רפי אמר
 אוליפנא רזא (...) לקרפנא. קדמאה דאיהו פשור זכה פרית, להאי
 אתיד פרית דהאי פרית, להאי ליה נטר דיוסף דכיוון קרא, פהאי
 ודא (...) אתקרון. פשמהן לעילא דרגין תרין ואינון דרגין, פתרין

 ולאו ודאי. לו' 'הדר קרניו', ראס וקרני לו הדר שורו 'פכור הוא
 על הוא עילאה קרנא קרניו', ראס ׳וקרני אלא דעלמא, כשור האי

 רפי אמר ארץ'. אפסי יתדו ינגת עמיס 'פהס דא ועל אתרנין, כל
 אינון קדישא, רשימא את, להאי דנטיר מאן דכל משמע אפא,
 ולאעטרא פכולא, ליה לנטרא פיה, אתקשרן עילאין דרגין תרין
 צקרגנא. קדמאה דאיהו (שס): מדבש המתוק ופירש עילאה. פיקרא ליה

 מן וגו' קרפן מכס יקריפ כי מתתיל'אדס ויקרא פרשת פריש כי
 פיסוד דהיינו דרגין. פסרין אסיד פריס דהאי שור. דהיינו הפקר',
 היסוד דהיינו אסקרון. כשמהן ופריעה. מילה נגד שהס ומלכות

 פתינת כי ודאי. לו הדר 'אדנ״י'. פשס והמלכות ׳שד״י', פשס נקרא
 כשור האי ולאו זקן'. פני 'והדרת נאמר שעליו 'הדר', נקרא היסוד

 על הוא עילאה קרנא המזיק׳. 'שור הנקרא הס״מ על הרומז דעלמא.

 משס להמשיך הדעת עד עולה היסוד כי כלומר, אסרנין. כל
אנפין. דזעיר קצוות הששה כל על למעלה השפע,

ר ו כ ר שורו כ  בליקו״ה מוהרנ״ת כתב (יא): הנחל יד צקוצץ ומובא לו. הד
 וכבש בנסיון עמד הצדיק שיוסף שע״י יג) ג, בחבירו חובל הלטח (חו״מ

 כבוד למוך הקדושה נפשו ת״ו להמשיך לתטוא רצה ולא אדוניו, באשת יצרו
 דקדושה לכבוד וזכה מהסט״א, הכבוד את העלה שאדרבא זכה הסט״א,
 כבוד לשון לג) (דברים לו׳ הדר שורו ׳בכור ונקרא מלך, שם ונעשה במצרים

 גודל וע״י וכו״, לפניו ויקראו וכו׳ המשנה במרכבת אמו ׳ררכב כמ״ש והדר,
 בגלות אותם וכבשו המצריים התגברו שאת״כ אע״פ שם, שזכה הכבוד תיקון
 של קיומם שעיקר בספרים וכמובא שם, להתקיים יכולים היו אעפ״כ כבד,

 שם, הסט״א מקודם שהכניע יוסף, ע״י היה הגלות בימי במצרים ישראל
 היו שלא עד הגלות, בימי זוהמתם תוקף כנגד לעמוד יכולים היו לא זה ובלא

 שביאר במה לרמז ייתכן המאמר קשרי ע״פ והנה עי״ש. משם, לצאת יכולים
 מכניס אמה ׳מבן מצרים ממרטומי שהיו וממרא יותני שהקשו א׳) (באוח רבינו

 במדרגה אפילו במורה ודיבורים אמירות שע״י משה להם וענה לעפריים׳,
חובהמשך לעשות. צריכים שהם התשובה להם תאיר ביותר, פמומה באו  וג׳) ב׳ (

 בשמירת התלוי כבוד ע״י זוכים מהתושך לצאת המאיר שלדיבור רבינו ביאר
 משה תשובת יומר מובן מוהרנ״ת בדברי לעיל המובא ע״פ והנה הברית.
 והלא בתורה, ישראל אמירות לפעול יוכלו כות באיזה שתמהו וממרא, ליומני

 ודייק אינשי׳, ׳אמרי והשיבם מצרים, טומאת בעומק ונופל נפל כבודם כל
 הוא הישראלי, איש של הדיבור ע״י האמירות, ׳ע״י לשונו בדקדוק רבינו
 בזה. רמוזות במינות ב׳ היינו תשובה׳, לעשות שצריך המקומות לכל לו מאיר

 כלל כות שום אין עצמם מצד לישראל שבאמת כן, אכן שאמנם הראשונה
וכתב, ודקדק הברית, בשמירת התלוי הכבוד ולהעלות המאיר לדיבור לזכות

ם תרג מ ה

 משוס וראה, בא
 הבריח אח שמר שיושף

 לפגום רצה ולא הזו
 לכבוד זכה הוא אזי בה,

 ולכבוד הזה בעולם
 זאח, רק ולא בעוה״ב.

 השכין שהקב״ה אלא
 ככחוב בחוכו, שמו אח

עדוח  מו׳.1כ ביהושף ׳
 לברכח זכה הוא וכן
 ולברכח הזה העולם זה

ב. ה״ עו  רבי אמר ה
 בברכח כחוב יצחק,
 הדר שורו ׳בכור יושף

 קרניו', ראס וקרני לו
 יושף ששמר שמשום

 כן על הזו, הבריח אח
 שור בברכח זכה הוא

 לקרבן. ראשון שהוא
 שוד עוד ולמדנו (...)

 שכיוון הזה, בפשוק
 הבריח אח יושף ששמר

 היא הזו שהבריח הזו,
ח, בשני אחוזה  דרגו
 הס הדרגוח שני שאוחן
 צישמוח למעלה נקראו

 נאמר לכן (...) מיוחדים.
 הדר שורו ׳בכור בברכחו

 קרניו', ראס וקרני לו
 השור שאוחו הוא שודאי

 הוא ואין לו׳. ׳הדר הוא
 שבעולם, האחר כהשור

 השור בשוד הוא אלא
 ראס ׳וקרני בו שנאמר
 עליון קרן שהוא קרניו',

 כן ועל האחרים, כל על
 הפשוק שוד בו מחקייס

 יחדו ינגח עמים ׳בהס
 רבי אמר ארץ׳. אפשי
 משמע זה מכל אבא,
 ששומר מי כל שגס

 הבריח, אוח אוחה אח
 הקדוש השימן שהיא

 שני אוחס אזי שבאדם,
 הס העליונוח הדרגוח
 לשמור כדי בו, נקשרוח

 לעטר וכדי בכל, אוחו
העליון. בכבוד אוחו

 אורות פסטל כי אורות, טל פתינת שהס ט״ל, פגימטריא 'הפו'
 כן ועל שפת, של זיווג פתינת הוא שקפלה פקפלה, לעומקא התורה לתפונת ופא תשופה, לעשות ותפילה תורה הדיפורי לו מאירין

 יאירו ותפילה והודאה תודה שדיפורי זוכה ועי״ז פפניס, כמפואר תול של הפרית שמירת של דרגא הוא והלכה שפת. פליל זה אומריס
 פתול, הארץ' כל לה' 'הריעו הפסוק שס שכתופ המזמור זה אומריס כן ועל פהלכה, לעומקא התורה לתפונת ולפוא תשופה לעשות לו

 וזה פהלכה, לעומקא התורה לתפונת לפוא תשופה, לעשות לו יאירו דייקא ותפילה והודאה תודה לתודה', 'מזמור מתתיל והמזמור
 התול ימי פששת ששולטנותא מט״ט עפד פתינת וכו״ ה' את את״כ'עפדו תיכף שכתפ וזה הלכה, תיפות ראשי הארץ' כל לה' 'הריעו

כאן. פפניס כמפואר תול של הפרית שמירת של דרגא פתינת הוא מט״ט כי תנוכה', 'ימי פהתורה כמופא
ץ כל לחי ד!ריעו ח יחודא בחיי זח חאר א ת  אף ר״ל, מעפירה עצמו ששומר מי כי מופן הנתל(יא): במי וכתב חול. של זווג חייגו ת

 רק שזיווגו מי אפל שפתורה, הלכה להשיג זוכה תתאה, יתודא פתי' וזה התורה, ע״פ פהיתר הוא אפל התול פימי שזיווגו
 הפתינות, פשני הפרית שמירת ע״י כן ועל דרזין. ורזין קפלה גס להשיג זוכה גדולה, פקדושה זיווגו שיהיה עצמו שומר וגס לשפת משפת
 תפונות פתי' פעצמו הוא זה כי דרזין, ופרזין פרזין ופקפלה, פהלכה היינו לעומקא, התורה לתפונות לפוא זוכה וקפלה, הלכה פתי' שהס

לעומקא׳. התורה ׳תבונות בתי׳ בעצמו שזה המבאר וקבלה׳ הלכה בתי׳ ׳וזה ד״ה זו, אות על בילקוה״נ לעיל ועי׳ לעומקא. התורה

הנחל ילקוט
 שכל אף שעל (שכידוע הצדיק יוסף הוא הישראלי׳ איש של הדיבור ׳ע״י אך

 בשלימותו סובב הישראלי׳ ׳איש שם שלימות עיקר זה, בשם מכונים ישראל
 אזי הכבוד, ולהעלאת בשלימות הברית לתיקון שזכה האמת), הצדיק על רק

 והאדם בעולם, היה שכבר האמת הצדיק היינו דייקא, ׳הוא׳ לו; מאיר ׳הוא
 יצאו הגדול בכותו פתותה, במדריגה הוא אם אף הצדיק של בכותו מתתזק
 שצריך המקומות לכל לו מאיר ׳הוא כי מצרים, מטומאת ישראל ויוצאים
 לפניכם, ה׳ שלפני למתיה ׳כי לאתיו יוסף שאמר וכעין תשובה׳, לעשות
 ׳ע״י רבינו בדברי כאן רמוזה נוספת שבתי׳ ואפשר רב׳. עם לכס להחית

 לאדם המאיר הדיבור שעיקר וכו״, הישראלי איש של הדיבור ע״י האמירות,
 וקרא רבינו דייק כן ועל הישראלי, האיש ושיתות בדיבורי לדבר כשמרבה הוא
 באמירת עוסק שכשהאדם היינו מדיבורים), (להבדיל ׳אמירות׳ לשון לזה

 שצריך המקומות לכל לו מאיר הצדיק אזי ובתורותיו, בשיתותיו הצדיק, דיבורי
 מלובש קודשו רות הרי וצדיק צדיק כל של תורה בכל כי תשובה. לעשות

 ׳כי קצב) (ליקו״מרביז״ל וכמ״ש האמת, הצדיק בתורת שכן וכל שכן כל בדבריו,
 והאותיות הדיבורים אלו כי התכס, דמות ^ס’ ונצטייר נרשם הפכם של בהספר

 ועל עי״ש. פניו׳, ובפינות ונשמתו הפכם שכל הס בהספר, ומצויירין הנרשמין
 ולזכור לדעת עצומה בהתתזקות האתת, למעשה. עצות ב׳ כאן לנו יוצאות כן

 לפניכם׳, הולך ואני מאתר לדאוג לכס ׳מה אזי לצדיק ההתקשרות שבעצם
 אנו יכולים ההתקשרות בעצם אעפ״כ מצרים, בטומאת שאנו אף על כן ועל

 אזי הצדיק, בספרי הרבה ותוזר לומד שהאדם ע״י והשנייה, לתשובה. לזכות
 הישראלי האיש של נשמתו כי פפותה, ממדריגה לצאת זוכה האמירות ע״י

ממש. שלימה לתשובה לו יאירו בספריו המלובש

ח ואני תפל

 שבשמים, אבי ועתה
 המלא הרחמן, אב

 ובכל עת בכל רחמים
 דךף ולמדני חורני תע,
 ואמתיית נכונח עצח

 באפן לקימה, שאזכה
 לשמירת מעתה שאזכה
 ולבלי באמת, הברית

 הם פגם שום לפגם
 בהתר. אפלו ושלום

שיעני ותעזרני  ותו
 שאזכה הרבים, ברחמיף

 מהךה בהיי לתקן
 שפגמתי הפגמים כל

 מעודי הברית בפגם
 בשוגג הזה, היום עד

 וברצון. בא־נם ובמזיד
 ותשמרני עלי ותרהם
 פגם מיני מכל מעתה

 רבוד במחשבה הברית,
 ברא טהור ״לב ומעשה.

 נכון ויוה אלהים, לי
 השיבה בקרבי. חרש

 ורוה ישעף, ששון לי
 אל תסמכני. נריבח

 ורוה מלפניף, תשליכני
 ממני״ תקח אל קךשף

כו). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

מרועה) (מלשון הריעו

 הארץ, יושבי כל ה׳ לפני
 וזמרו ושבחוהו בקשוהו

לפניו.

ת׳ תיבת ׳בראשי
הו ת ז תיו ברא או  ׳

 שש היינו ו׳שית׳ שית/
ם פיי כנ תה של ה  או

 ׳ועוף בה שנאמר החיה
פף עו  על הארץ על י

 והס השמים/ רקיע פני
 שכולל הספירות ששת
ף, אותו עו  שהוא ה

 מי יש האמצעי. העמוד
 רוח הזה מהעוף שיורש
 ויש אצילות. בדרך קדוש

 העוף מאותו שיורש מי
 הוא עוף שאותו רוח,
 כשם ששמו ׳נער׳, בסוד
 רוח שיורש מי ויש רבו.

הארץ. מן מלמטה

 לא ׳כי שאמר וזהו “
 ובמנוסה תצאו בחפזון

 הולך כי תלכון לא
 שודאי הוי״ה׳, לפניכם
 הוא אנפין) (זעיר הוי״ה
 מהעפר, אותם יקים
 על שיאיר זה והוא

 ישראל, עס של פניהם
 העולמות כל יכירו ובו

 ׳זרע הס ישראל שעס
 ומתפשט הוי״ה׳, ברך

 הכינויים מכל הקב״ה
 מטטרו״ן של והמרכבות

 במוכס״ז כוז״ו שהס
 ונאמר מצפ״ץ, כוז״ו,

 מוריך עוד יכנף ׳ולא בו
 את רואות עיניך והיו

 הזמן ובאותו מוריך׳.
ם תקיי ק י סו פ כי ה  ׳

 בשוב יראו בעין עין
 ומתפשט ציון׳, הוי״ה

ת בו כ ר מ ה מ ט מ ל  ש
שלו במרכבה ומתלבש

אדנ״י. שהוא

רזנחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
ו ן ן י ר עה (לשון ה  גההליס וזלשה״כ להשי״פ, ושכח זמרה נפרועה כולו העושק צ"פ כמזמור גס נאמרו האת׳ כל לה׳ ׳הריעו דפיכופ ומצינו וזמרה). תרו

מנו פצחו הארץ כל לה' הריעו ד-ס: (צח,  לפני הריעו שופר וקול רומ5חצ3 זמרה: וקול ננור3 כנור3 לה' זמרו וזמרו: ו
 יחדו' רננו 'פצחו כמו פה, פמחו ?צסו. המצו״צ(שס): ופירש וזמרו. ושכחו כועו ארעא, ימכי כל ה' קדם י״יכיכו יונפן(שס): ופרגס ה':

 ככנור', הגיון ׳עלי לככודו וזמירוח שירים העם יזמרו כהיכלו, סגור שהמלך שכעוד היא הדרן הריעו. המלני״ס(שס): כיאר ועוד (ישעיה;כ).
אל ויתראה מהיכלו ייצא כעח אכל

 ששולטנותיה מט״ט, בבחינת שהוא
משנה. סדרי ששה החול, ימי ששת

וזמרה), תרועה (לשון הריעו וזה
ת (ישעיה בבחינת  זמירות הארץ מבנף כ
בנף, בבחינת הוא מט״ט בי שמענו,

ה (לשון הריעו ע וזמרה). תרו
(יא): הנפל כמי וכפג

 דיכורי שגס הזאת כהחורה מרומז
 חשוכה לעשות לו מאירין התפילה

לעומקא. המורה למכונות ולכוא
לה׳ ׳הריעו כפסוק מכואר כן ועל
לה׳ הריעו הלכה, ר״ח הארץ׳ כל

 וחשכחוח ושירוח זמירוח של הדיכורים היינו וזמרה, מרועה
 לעשות ג״כ לו יאירו הארץ', כל לה' 'הריעו כחי' להשי״ח,

לעומקא. המורה למכונות ולכוא משוכה

 גדולה, מרועה כולם יריעו העם,
 כמוכם מלכם כא כי האות וזה

 פה מצייר וכזה צה), (פהליס כנזכר
 ה׳ כאילו מופשט, כעצם ה׳ משועות
 כככודו, מכל לכני ממגלה כעצמו

p« גל לה׳ הריעו ולכן  כא כי לאות .6
 על וזמרו. ורמו סצסו ואח״כ כמוכם,
 נגמר, לה׳ זמרו לעולם, יהיה שכן לאמר ומוסיף ושכחיו. מעשיו

 ומעשיו תהילותיו לספר ככינור שיזמרו הריעו. שופר וקול בהצצרוס
 יתגלה לפניו שיזמרו עת ככל כי שופר, כקול ויריעו המממידיס,

והתרועה. השופר ציון שזה אליהם, כככודו כעצמו
ץ  קשה פורענוח שלאחר זו גנגואה ממאר פנים כל ועל (עי״ש), אופנים ככמה הפשע ע״ד המפרשים פירשוהו זה פסוק שמענו. זמירות האר

 כגדיס לי אוי לי רזי לי רזי ואמר לצדיק צכי ^מענו’ זמרת הארץ מכנף עז-כג): כישעיה(כד, וזלשה״כ השלימה. הגאולה פהיה שפנוא,
 על האדמה מלכי ועל כמרוס המרום צכא על ה׳ יפקד ההוא כיוס והיה (...) האח: יו'שכ עליף ופח ופחת פחד כגדו: כוגדיס וכגד כגדו

ה הלכנה וחפרה (...) האדמה: ח ממף המצו״ד(שם): ופירש ככוד: זקניו ונגד וכירוכולם ציון כהר צכאומ ה׳ מלך כי החמה וכו̂י א  זןזרס ה

 יהיה ואחריה קצהו, עד הארץ מקצה והשחתה כריחה תהיה הגאולה כעח אשר כנכואה, שמענו הנכיאים וחכיריי אני ר״ל, שמענו.
 יכגדו הכוגדים כי השמועה, על לי ואוי לי, רזון מכיא לי האמור הסוד אמרתי, הזה הדכר כשומעי ואמר. וצדיק. צדיק לכל ההדר

מ. נוגדים ונגד להס. וירעו כישראל  ומלחמה מגר יהיה ר״ל כישראל, המה גס יכגדו ההס, כהכוגדיס יכגדו אשר כוגדיס קכוצח ר״ל, גג
והארץ׳ ככנפוח ׳לאחז כמו מקצה, מננף. נמצו״צ(שס): ניאר ועוד כישראל. יכגדו וכולס העכו״ס, כין אי  ׳לעטרת כמו הדר, ענין צני. לח). 3(

 לעשופו השי״ח שניקש המלך, חזקיהו על זה פס׳ שדרשו ע״א) כסנהדרין(צד ועי׳ ד). (דניאל לך' אנס לא רז ׳וכל כמו סוד, ענין רזי. כח). (ישעיה צכי'
ודו״ק. עי״ש כידה, עלה ולא הגזירה ולשנוח להמליץ נספה כאן) רכינו כדכרי מס״ס, שהוא הארץ', ׳כנף ו׳האת׳(כחי׳ הדכר. נמנע שירה אמר שלא ומחמח משיח,

כזה. הזוה״ק דכרי וכו״, לצדיק ׳צכי ד״ה שס וכמילוא״ח וגו״), לצדיק (׳צכי זה פסוק המשך ודורש רכינו ממשיך שס ז׳ כאוח להלן ועי׳

ט ״ ט מו, כפיקו״ז(פיקון מכואר כנף. בבחיי הוא מ  הספירוח שש על המורוח שכו, כנפיים שש ע״ש ׳עוף' כשס מכונה מט״ט שמלאך ע״א) פג מה-
 יעופף ׳ועוף כה דאיחמר דחיה גדפין שית ואינון שיח', ׳כרא ׳כראשית׳“̂ וז״ל: כעולם, הנהגפו אח השי״ח מלכיש שכהן נה״י) (פג״ח

 כאורח דקודשא רוחא דיריח מאן אית דאמצעימא. עמודא דאיהו עוף, האי דכליל ספירן שיח אינון השמיס', רקיע פני על הארץ על
ופירש דארעא. מלממא רוחא דיריח מאן רכיה.ואימ כשס שמיה ׳נער', דאיהו עוף, מההוא רוחא דיריח מאן׳ ואית עוף. מהאי אצילוח

שס): המחוק ש( ח על יעופף ועוף מט״ט. מלאך שהוא פיה. מדנ א מן מלמטה ומפילה מורה של הקול אח ומעלה מוליך הוא כי ופו׳. ה
 והיינו דכריאה, אנפין זעיר שהוא עוף. מהאי אצילוס נאורס דמט״ט. קצוות הששה דהיינו עוף. האי דנליל ספירן שיפ למעלה. הארץ,

מט״ט מלאך שהוא נער. דאיהו עוף מההוא האצילות. אורח הנקרא הכריאה מעולס נשמה שהוא קדוש לרוח הזוכים חכמים החלמידי
קוח(פ׳ כמגלה וכדכפכ ׳שד״י׳. מספרו ש׳מטטרו״ן׳ דהיינו רניה. נשם שמיה דיצירה. אנפין זעיר שהוא נער, הנקרא כנפיים, כעל פנחס): עמו
 לו המאיר הדינור, אמצעוח ע״י היא א׳) אוח (לעיל למעשה העצה עיקר מדוע מונן זה שע״פ לרמז, ייפכן הנ״ל וע״פ מטטרו״ן. הוא דגדפין', ׳מארי

 ופפאה עילאה הייחודא כפי אחד כל נפול, ישראל ענודח אח מעלה המעלה הוא מע״ט מלאך נפי׳ דייקא כי חשוכה, לעשוח צריך הוא נהס המקומוח לכל

שצריך. המקומוח ככל חשוכה שיעשה אחד, לכל מאיר גופא ונזה ואחד, אחד כל של לנר׳׳ן הארה מטה ומוריד וממשיך ופפילה, נפורה הדינור ע״י שגורס

ערכים
וכינויים

החול ימי ששת
 מתגברת, הסט״א בחול

 לעמוד רבות עצות וצריכין
 ח״ו שקלקל מי ובפרט כנגדה,

 (ליקו״הרח״ל העולם רוב כמו

כג). ה, תחומין ועירוני תחומין

 הם החול ימי ששת
 למידת כעגולה מקיפים

 כדמיון מבחוז והם יםוד,
ג). ח, אורה (שעריקליפות

 ׳ששת נאמר החול בימי
 עבד, לשון תעביד', ימים

 מםטרא אז נשמתו שהאדם
 אפי׳ לבד מבריאה דעבד

 לפעמים ועכ״ז לכשרים,
 והנשמה והרוח הנפש יתעלו

 עד ויתעלו בזה זה ויתקשרו
ב). לא, (פרד״רהשורשים

 םוד הוא העשייה עולם כל
 החול ימי של לילות שישה

 לילה, םוד שהיא כנודע,
 ימי ששת םוד הוא ויצירה

 הוא ובריאה עצמם, החול
 קודש, השבת יום םוד

 שבתון שבת הוא ואצילות
 המלך (עמק קדשים קודש

פא). יד,

 מט״ט כי לדעת אתה צריך
 בכל שולט הוא הפנים שר

 ורגלי החול, ימי ששת
 והוא בו, מתלבשים המלכות

 לה קן והוא השכינה של נעל
יא). טז, המלך (עמק

 ימי ששת כל השכינה
 ממקום מנדדא אזלא החול

 תמצא אם לראות למקום,
 (ראשית תדבק שבו צדיק

ח). האהבה, שער חכמה

 החול, ימי ששת שהם אף
 קודש ממקום מקום מכל
 עצמו את והמקדש באו,
 שנעשו חולין הם אז בהם

 וםימנך הקודש, טהרת על
 בםדר הוא חולין מםכת

חולין). (של״הקדשים

 הקדושה לקבל שא״א ידוע
 לא אם קודש, שבת ביום
 כל עושה שאדם ההכנה ע״י

 ישראל (ישמחהחול ימי ששת

משפטים). פ׳

הנחל• יליקוט חכמה מיליואי
ף! ככ  שכל ידוע ויצא): (פ׳ עמוקות במגלה וכתב שמענו. זמירות הארץ מ

 בקול שלהם ושיר ברקיע, החיות משוררים החול ימי ששת
 כנפיס שש כנפיס ׳שש א), (יתזקאל כנפיס׳ קול את ׳ואשמע כמ״ש הכנפיים,

 מלאכי אמרו ובשבת השבוע. מימי יום לכל ימים בששת לו), (ישעיה לאחד׳
 כנף לי יש הקב״ה, השיב היום, בזה ישיר מי עולם, של ריבונו השרת,

 הכנף ואותו לצדיק/ צבי שמענו זמירות הארץ ׳מכנף שנאמר בארץ, אחד
 מזמור משבחין השבוע, מימי יום בכל להקב״ה שמשבחין ישראל הם

 נפלאות כי חדש שיר לה׳ שירו ׳מזמור שהוא הפרות׳, ׳וישרנה 0 (שמי׳א
 שייך לא בשבת אבל בראשית׳, מעשה תמיד יום בכל ׳מחדש כי עשה/

כבוד׳. ׳יהי יחד ומלאכים ישראל ואומרים זה, זמר לומר
ט ״ ט  בתיקו״ז ואיתא הקבייה. מתלבש בו כי וכוי כנף בבחיי הוא מ

 בחפזון לא ׳כי נב) (ישעיה דאמר הוא ודא“ ע״א): טו (הקדמה,
 איהו ודאי הוי״ה הוי״ה׳, לפניכם הולך כי תלכון לא ובמנוסה תצאו
 כל אשתמודעין וביה דישראל, אנפוי על נהיר ואיהו מעפרא, לון יוקים
 הוא בריך קודשא ואתפשט סא), (שם הוי״ה׳ ברך ׳זרע דאינון עלמין

 מצפ״ז, כוז״ו, במוכש״ז כוז״ו דאינון דמטטרו״ן ומרכבות כינויין מכל
 מוריך׳. את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ׳ולא ביה ואיתמר
 דאיטן מדבש(שם): המתוק ופירש אדנ״י. דאיהו דיליה במרכבה ואתלבש דלתתא ממרכבות ואתפשט ציון׳, הוי״ה בשוב יראו בעין עין ׳כי זמנא בההיא

 עוד יכנו שלא ר״ל כימיין. מכל קכ״ה ואססשט אלקיכם׳. להוי״ה אתם ׳בנים נאמר ועליהם דאצילות, נשמות לישראל שיש פירוש, הוי״ה. ברן זרע
 מפרש מצפ״ץ. כוז״ו כמוכס״ז כוז״ו דאינון עוד. בו יתלבש שלא מט״ט, מלאך ממרכבת יתפשט דמטטרו״ן. ומרכבוע אחרים. בכינויים הוי״ה שם את

 הוי״ה השם שהוא ׳מצפ״ץ׳ וכן ישראל׳, ׳שמע שבפסוק הוי״ה׳ אלקינו ׳הוי״ה אחר הבאות האותיות שהם כוז״ו/ במוכס״ז ׳כוז״ו שהם הכינויים,
 אס רואוס עיניך והיו אחרים. בכינויים עוד יתכסו לא השמות וכן המלאכים, בכנפי עוד יתלבש ולא יתכסה שלא מוייך. עוד יכנף ולא ב״ש. בא״ת

 עשייה. יצירה בריאה עולמות של מרכבות מיני מכל הקב״ה יתפשט דלמסא. ממרכבוס ואמפשט התלבשות. בלי הוי״ה השם את שישיגו מוריך.
אדנ״י. הנקראת קדישא מלכותא עם שיתייחד ר״ל אדנ״י. דאיהו דיליה במרכבה ואמלבש

כנף
 הדיבודים מקבל הפה

 ובעל כמ״ש דיאה מהכנפי
 וכנפיים דבד, יגיד כנפים

ידי בהתעודדות נתעודדים
מה). (ליקו״מאדם

 מםתידות הם הכנפיים
 כנפים ׳שש כדכתיב ומכםות,

פניו, יכפה בשתים לאחד,
 ובשתים דגליו, יכםה ובשתים
 באין וכיםוי עפיפה יעופף׳,

ה). אורה (שעריכאחד

םוד הם הכינויים
 הכתונת םוד והם הכנפיים,
ית׳, הוי״ה שם בה שמתלבש

 אזי בכתונת וכשמתלבש
 ולפיכך ונעלם, נםתד הוא
 ישדאל את כמזהיד אמד

 איככה כתנתי את ׳פשטתי
 יכנף ׳ולא בסוד אלבשנה׳,

מודיך׳(שם). עוד

קיבוז, מלשון הוא כנף לשון
עשדה׳, ׳מכניף דז״ל מלשון

 מתקבז העליונה בארז כי
בשלח). פ' (רקנאטיהכל

 כנפיך ׳בצל כנייף.
 בסתד ׳אחסה תסתידני׳,

 באת ׳אשד סלה׳, כנפיך
 הכוונה כנפיו׳, תחת לחסות

כסות שהיא אחדונה ה״א על
 כנפיים כולן שנמצאו עד ממנה, מעלה לשל וכפות כנך אחת כל כי וידוע לזה. וכפות כנף שזה נמצא דל״ת, באל״ך ונקדא ה״א ביו״ד נכתב והשם קדשו׳, בהיכל ׳וה׳ כפרד היכלו, שהיא הגדול, לשם וניפוי פתד היא שהדי לה, לעליונים

 הקודש (עבודתשמענו׳ זמית האדץ ׳מכנף נאמד ועליה ׳כנך', נקדאת לזה לכולן, וכפא לכולן ייחוד היא שהדי לכולן, וכפות פתד שהאחדונה ולפי בו. הדביקות והוא אלו, כנפות תחת חופה הוא הדי הגדול בשם לחפות והבא עילתם, אל

 הונח כנך שם שמות). פ' עיניים (מאורמבדיל הדע אז יהיה שלא מחמת מפכיס, בלי מודיך׳ את יאות עיניך ׳והיו התלבשות, מלשון והכנף וגו״, מודיך עוד יכנך ׳ולא כמ״ש התלבשות, שום בלי הבהידות יהיה אז לעתיד סד). ח״ג,
 הגדולות הנוצות וגם בניצתה׳, מו־אתו את ׳והפיד כמו נוצה, נקדא העוף כל ואת המעופף האבד אל הממלאים הקטנים והנוצות אבד, נקדא עצמו והפדק המעופף, האבד בקצה כנפיים לבעלי המחובדות האדוכות הנוצות על בעצם

ג). יז, יחזקאל (מלבי״םכנך בשם ייקדאו מיוחד, בשם יעוף שבם האדוכות הנוצות את כשיפדט דק ונצה׳, חפידה אברה ׳אם כמ״ש נוצה, בשם ייקראו

 א׳ כלל ע״פ (יא): הנחל יד צקוק מובא שמענו. זמירות הארץ מכנף!
 אלו עס אלו מקושרים המאמר שחלקי ראבר״נ, של הכללים מח״י

 ׳כנף המילים את אפשר בדרך לדרוש מצינו השני, את אחד ומבארים
 והוא רחוקה, ופינה קצה גם הוא ש׳כנף׳ היינו פשוטם. ע״פ גם הארץ׳
 שגם כאן ומרומז א׳), באות במאמר (כנ״ל פחותה׳ במדריגה שהוא ׳מי בבתי׳

 אזי ׳זמירות׳, בחי׳ שזה ודיבורים באמירות מתחזקים אם הארץ, בקצה שם,
 שעשועי צקוק עוד ומובא תתאה. יחודא בחי׳ לקיים הוא גם וזוכה ׳שמענו׳,

 צדיק ראיתי ולא זקנתי גם הייתי ׳נער אמרינן (טז) יבמות בגמ׳ הנחל(יא):
 (ראה שוט״ה גימטריא נע״ר והנה ע״כ. אמרו העולם שר זה פסוק נעזב׳,
 התורה לתבונות זכה שלא והיינו וגו״), נער ׳והוא עה״פ וישב פ׳ ריש בעה״ט

 כמאחז״ל חכמה׳ שקנה זהו ׳זקן זקנתי/ ׳וגם פחותה, במדריגה והוא
 מט״ט) (דהיינו העולם שר וזהו נעזב/ צדיק ראיתי ׳ולא לב), (קידושין
 שהוא חכמה לבתי׳ זוכים ועי״ז שלנו הדיבורים את מוליך הוא כי ׳אמרו/
 נעזב צדיק ראיתי ׳ולא וזהו הברית. שמירת היינו וצדיק התורה, תבונות

 ז׳), תורה סוף ליקו״מ (ראה הלחם העדר פגה״ב כי לחם/ מבקש וזרעו
ודו״ק. הנ״ל לכל זוכה הברית שמירת ע״י משא״כ



ערכים
המתרגםחכמה מקורן מוהר יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל רחוכינויים

ד יכנף ולא דרזיז רזין / רזין  מ':ופט אלקי י5 לרחמנם ירום ולכן לחנננם ה׳ יחכה ולכן הגלוה; צרוה על לישראל גנחמשו יח־כ) כישעיה(ל, כדכמינ מוריף עו
 ומןם צר לחם ה' לכם ונמן ענן: פי^מעחו זעקף לקול ןחנן חנון חנכה לא נכו נירוי^לם, צקנ נציון עם כי לו: חוכי כל אקרי ה׳

 נלחם להשחפק נלננכם ימן המקום ר״ל, ונו׳. מסן הפשט: ע״ד המצרד(שס) ופירש מורין: אח ראוח עינין והיו מורין עוד יכנף ולא לחץ
המלמדך הקנ״ה מויין. עוד יננף ולא עמה. כמו המענוגים אחר שטופים מהיו ולא והמים, הלחם לכם דחוק כאילו לחץ, ומים צר

ואחז ממך. פנים ישחיר לא להועיל, , ,
 בו כי ל), (שס מוריך עוד יכנף ולא לשון

כידוע: החול ימי בששת הקב״ה מתלבש

מא

 רזין היינו הגנוז הטוב
פד). (ליקו״מדאורייתא

 חכמים, אמונת עייי*
 דבריהם שכל שמאמין

 ויש פשוט אינו ומעשיהם
 נמתקין עי״ז רזין, בהם

מח). צדיק (ליקו״עהדינין

 נקודה ובכל ואות אות בכל
 התורה כל של ונקודה

 רזין עילאין, רזין יש הקדושה
 לעילא דרזין, ורזין רזין גניזין,

 ואין םוף אין עד ולעילא
ז). ד, תפילה (ליקו״התכלית

 אור ברית, איהו צדיק
 כחושבן ׳רז׳ דאיהו גנוז,

 דאוקמוהו כמה ׳אור׳,
 זרוע ׳אור מתניתין מארי

 הגנוז אור הוא ודא לצדיק׳,
לט:). יט, (תיקו״זלצדיקייא

 ישראל בני ׳ולכל איתמר
 כגוונא במושבתם׳, אור היה
 ה׳זהר׳ בתראה, בגלותא דא

 ׳אור׳ דאיהו ׳רז׳ הוה ביה
 לקיים בתרייתא, דפורקנא

 מצרים מארז צאתך ׳כימי
 כא, (תיקו״ז נפלאות׳ אראנו

נג:).

 רזין דמגלה מאן כל
 לצדיק גרים לצדיקייא,

 דאורייתא, ברזין לאנהרא
 אתקרי ׳רז׳ דאור ולשכינתא,

קיד.). חדש, (תיקו״ז

 תורה םתרי מוםרים ואין
 בו שרואין למי אלא ורזין,

 (רמב״ן לכך שראוי םימנין

א). ה, בראשית

 הם משיח, של תורתו
 עתיק אותם שכיםה הרזין

 שלא עליהם וגזר יומייא
 הגואל, ביאת עד יתגלו
 ליושנה, העטרה יחזיר והוא

 נקראים הרזין ואותן
 הוא כי הישועה, מעייני
 חושך ממכות אותנו יושיע

ט). טז, המלך (עמקהעיוורון

 נשמה יש ודבר דבר בכל
 והרזין והיכל, ולבוש וגוף
 הדיבורים, של הנשמה הם

 של הגוף הם והדיבורים
בלק). פ׳ (תו״אהרזים

 (רמ״זהדעת אורות הם הזין

שמות). הזהר על

 שהיה יוםף בית הרב
 תורתו, בלימוד עצמו מקשר

 מלאך, נברא הלימוד וע״י
 כל לו מגיד היה והוא

 דאורייתא, רזין לו הנעלמות
 אדם בכל להיות יכול וזה

 בעבודתו כשמשתדל ואדם
 מחנה (דגל המעשה בשלימות

חוקת). פ׳ אפרים

 שאנו מה כל הכלל,
 אינו דאורייתא, רזין משיגין
 עצם נגד למאומה נחשב

 במקומה, התורה בהירות
 העולם, בזה נתלבשה טרם

 בני כלשון תורה ודיברה
 אזי מעשיות, סיפורי אדם

 (אור ונתגלמה נתגשמה

רות). למגילת ביאור המאיר,

ת ו ש ב ל ת ה ה בהלכה. הקכל
(יא, נניאה״ל וכפג

 כהקדמה, לעיל הנזכר נכלל לח):
 הנחינוח', מכל כלולה נחינה ש׳כל
 לענין גס נניאורו ומשכיל מנין

 ורזין רזין שנמצא כעצמה, הקנלה
יחדיו]. והקנלה ההלכה [כעין דרזין

 בחי׳ הוא חין דרזין. וחין חין, בחי׳ וזה ז
 התלבשות קבלה. בחי׳ הוא דרזין חין הלכה.

 הקב״ה הנהגת בחי׳ הוא בהלכה, הקבלה
תתאה. יחודא בחי׳ שהוא החול, ימי בששת

 בכנף פניו המכסה כאדם במשל
 כשלא עיניו. והיו יראוהו. שלא בגדו

 עיניך יהיו כן אס פניו, יסתיר
 כל לשאול תוכל ר״ל אותו, רואות
 ואיתא משאלותיך. ימלא כי צרכיך,

ס', ע״ב): מז (יתרו, חדש בזהר פיי  טא׳כנ

בממירו. שמהן לאתכסאה כיסויין
 דשמא רזא יתכסה לא דאתי ולזימנא

 מוריך. את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ׳ולא כתיב דא ורזא כינויין, מגו ולא באתגלייא, ינדעון קשוט זכאה דכולהו קדישא,
ן י ז  (נשא, בזהר ומצינו ו׳רזין. דרזין ׳רזין בחינות ב׳ וכנגד והלכה, דקבלה בחינות ב׳ כנגד מכוונות ותתאה עילאה דייחודא בחינות ב׳ דרזין. ורזין ל

 מתקיימא עלמא ^לית“ ח״ל: העליונים, למלאכים אף נתגלו שלא התורה, סודות סודי ויש סודות, שיש זה על שמדבר האד׳׳ר בריש ע״א) קכח
 וכמה. כמה אתת על עילאין, למלאכין אפילו אתמסרן דלא יומין, דעתיק דרזייא רזין במילין רזא, אצטריך עלמא במילי אי וכי ברזא, אלא
 באדם כמו פ״ד): ישראל(אבות עבודת בספר ומובא עליונין. לקדישי אתגליין דלא דאורייתא דרזין רזי לכון דאתגלי צדיקייא אתון זכאין (...)
 בתינות ד׳ בה יש הקדושה התורה כן כמו י', של הקוץ נגד יתידה וגס השס, אותיות ד׳ נגד תיה, נשמה, רות, נפש, בתינות, ד׳ יש

 וישכיל יבין שכלו בעין תכס, שהוא מי מקוס מכל הפשטות, רק נכתב אין האדס שלעין הגס דרזין. רזי יש וגס בפרד״ס, ונדרשת אלו
 וקבלה׳. ׳הלכה ד״ה במילוא״ח ו׳ אות לעיל עי׳ באלו אלו הבחינות התלבשויות ענין ובביאור בתינות. ה' כל הפשוטיס והתיבות האותיות מכל

ן י ז א ל ת הו הינ  (בחי׳ התורה בפשעי שיש הרזין ע״ש רזיא״ל הוא ממ״ע מלאך של מכינוייו שאחד ע״ב) קכז ע, (תיקון בתיקו״ז ומצינו הלכה. ב
 (דניאלבתשוכא׳ מה ידע ומסתרתא, עמיקתא גלי ו׳הוא אורייתא, רזי על ממונא ממ״ע מ^ואיהו וז״ל: לכך, לראויים מוסרם והוא הלכה),

 והוא מדבש(שם): המתוק ופירש לך׳. אנס לא רז ׳וכל איתמר עליה ביה, דידע מאן וכל ׳רז׳. הוא ׳אור׳ דאור, לבושא איהו דתושך בגין ב),
 יודע הוא פירוש, בסשוכא. מה ידע אליהס. להראוייס התורה של ונסתריס עמוקיס סודות לגלות ממונה שהוא ומהסרמא. עמיקמא גלי

 מספרו ׳או״ר׳ רז, הוא אור כי הסוד. שהוא האור של לבוש הוא הפשט, שהוא שהתושך דאור. למשא איהו דסושך התורה. בפשט שיש הסודות
ממך. נעלס אינו סוד שוס שפירושו, לך. אנש לא ח וכל המלאך. מזה הסודות את להמשיך איך לדעת שזוכה ביה. דידע מאן וכל ׳ר״ז׳.

חכמה מיליואי
א לזין א דרזין רזיז הלכה, בהיי הו  רמתיס בשפר וכתב קבלה. בחיי הו

 מכל הסוד התגלות קצת הוא שההגדות ידוע פ״׳ב): תנד״א, (על צופים
בהם, הגדול שמו מקדשין ועי״ז לטוב, זכור אליהו שחשב תורה הדברי
דרזין רזא ע״פ הוא הכל בפרט פה שבעל כולה התורה שכל כידוע

 מפרשישחא בונם שמחה מו׳ אדמו״ר מכ״ק שמעתי וכן בזוה״ק, וכמבואר
 מדבר והייתי היטב, הבנתי ולא דקציצה בשוגיא פשט איזה שאמר זי״ע
 (עיין נכון כן גס שוד ע״פ הפשט שזה ואמר וענה הלימוד, בעת עימו
 ענין מתוך שיוציא נפש, בעל כל ללמוד צריך וכן ע״ב). אות כ״ה פרק לקמן

 זה וכל תשובה, או ותהילה שבח או ה׳ לעבודת דרך לאיזה שיילך ההלכה
 בוודאי פעם, אחר פעם מרבו שקיבל מה בזה ונכלל האגדות. מחמת
 אשר הדרך מן ימוש ולא התורה, דרך בזה דרך לו והורה העיקר, שהוא

שהגידו, אגדה נקרא כן גס הלכות לכאורה כי אגדה, נקרא ולכך הורוך.
 התירו ולכן כן, גס הכתב מפי לקבל יכולין ההלכות כל באמת אבל

הס הגדות אבל קיט), (תהליס לה״ לעשות ׳עת מקרא שאמרו כמו לכתוב,
מו). (משלי תלין׳ חכמים מ׳קרב ואז וכו״, שמעת ל׳אזן מפה העיקר

 ותיק שתלמיד מה מכל התושבע״פ כל שיצא אשריהם הראשונים וחכמיס
 כמו הכתובים דבריהם שיפעול הדרגין כל מראש כוח המשיכו הס וכו׳,
 באמת דבריהם כשדורש ודור, דור בכל וצדיק להחכס ובפרט לאוזן, מפה

 ולכך הגדול. שמו שמקדשין השומעים בלב פועל שמיים, לשם וקדושה
 להשי״ת ואגודה קשירה לשון איגוד, ולשון המשכה לשון אגדה, נקרא

ודו״ק. אחד הכל כי ישראל בכל כן ופועליס בפרט, השומעים הנשמות
א לזין א דרזין רזיז הלכה, בהיי הו  רע״מ בזהר ומצינו קבלה. בחיי הו

יעבוד׳, שנים שש עברי עבד תקנה ׳כי יכתיב“ ע״א): קמו (משפמיס,
 מטטרו״ן תורה, בסתרי אלא דיליה. קניין ומאי יעבוד׳, שנים ׳שש מאי
משנה, שדרי שית דיליה, אתוון שית כחושבן שטרין, שית כליל ה׳, עבד

 (שם): מדבש המתוק ופירש לו׳. תהיה ׳גאולה לו דקנה בתר רבו, (...) כספו׳. ׳קנין למעבד ׳עבד׳ ליה למהווי למאריה, למפלח נש לבר ליה אית ובהון
 כליל ה׳. עבד הנקרא מטטרו״ן מלאך של עולמו שהוא היצירה, עולם במדריגת היא עבודתו תחילת קונו, את לעבוד הבא אדם ה׳. ד5ע מטטרו״ן

 מט״ט, מלאך ששם היצירה בעולם כן גס שהם משנה. שדרי שיש שמו. של אותיות שש כחשבון דיצירה, קצוות שישה כולל שהוא וכו׳. שמרין שיש
 בלימוד דהיינו למאריה. למפלס נש לבר ליה איש ובהון ופטור. חייב והיתר, אישור ופסול, כשר וטהור, טמא הכולל ורע, טוב הדעת עץ שוד שהוא
 קנץ למעבד ישכחהו. פן רגע, אפילו ממנה למוש אפשר שאי שלימה עבודה הוא הש״ש לימוד כי ימיו, כל קונו את לעבוד לאדם לו יש הש״ש
 הנקרא העוה״ב שם על 'כשפי כשפי, 'קנין נקרא הוא אזי לעוה״ב לזכות כדי בתורה שעושק ומי להתורה, נמכר כאילו התורה, של כספו׳ ׳קנין להיעשות כשפו.
 מהיצירה נגאל אז לו. שהיה ג§לה לשמה. בתורה לעשוק שחזר ר״ל לו. דקנה במר הקב״ה. הוא רבו. אליו. משתוקק שהוא התמדה עולש הכשוף, העולש

לחירות. עלמא שהוא דאורייתא ברזין דהיינו החיים געץ יעשוק שאח״כ ר״ל לאצילות, ועולה

‘הנחל יליקוט
ש ב ל ת ת הקבייה מ ש ש מי ב  תתומין עירובי (אי׳ת בליקי׳ה וכתב החול. י

 להכיר אפשר אי אז השט״א, שליטת שיש בחול כי לג): ה,
 הבריאה. כלליות שהם אלו גשמיים לבושים ע״י אס כי יתברך אלקותו

 אי החול, ימי ששת בחינת שהוא הזה שבעולם בדעתו שיער השי״ת כי
 שנתלבשו האלה, הצמצומים כל ע״י אס כי יתברך מאלקותו לידע אפשר

 אבל וכו׳, מדבר חי צומח דומם הבריאה, של הדברים כל מהם ונתהוו
 אפין יתברך אותו להכיר נזכה שבת, שכולו יום שיהיה לבוא לעתיד
 שבת בחינת וזה הבריאה. של אלה בצמצומים התלבשות בלי באפין
 של זאת מבחינה הארה שנמשך הבא, עולם מעין היא ששבת קודש,

 אתערותא ע״י נפלאות בעליות העולמות כל עולים בשבת כי (...) לעתיד,
 על השט״א, שליטת ונתבטל מהקליפה הרגלין עולין ואז לבד, דלעילא

 לבושין בבחינת דקים בלבושין אלקותו רוחניות המשכת לקבל יכולין כן
החול. ימי של בצמצומים מתלבשין שאינם דשבת,

ן י ז א דרזיץ ל  וז״ל: לזה, מעשית עצה (יא) דשבתא ביקרא ומובא קבלה. בחיי הו
 רזין בחינת קבלה, בחינת עילאה, יחודא בחינת הוא ששבת מחמת

 כמובא. תורה ורזי הקבלה לימוד זמן עיקר אז כן על בפנים, כמבואר דרזין
ב1ר1ד ו ו ש ב  בימי שעוד רביז״ל, ששיפר (עו) בשיהר״ן ומצינו בהלכה. הקבלה ל

והכוונות, הסודות כל בהש מלובש כיצד ההלכה בלימוד השיג נעוריו
 שלוש שו״ע הארבעה כל שלמד ששיפר, מכבר בשמו שמעתי וז״ל:

 בכל יודע והיה אותם וגמר למד שני ופעם כפשוטו, אחת פעם פעמים.
 ותוספות, רש״י פירוש בגמרא שלו השורש שו״ע מארבעה ודין דין

 של הכוונה שוד ודין דין בכל לידע וזכה אותם וגמר למד שלישי ופעם
 בימי היה זה כל הנשמע וכפי שוד. ע״פ כך הדין מה מפני הדין,

פעמים. כמה עוד אותם וגמר חזר אח״כ כי נעוריו,

 שוד הס ׳כנפיים׳,
 כדי שנבראו הכישוייס

 השמות את לכסות
 לבוא ולעתיד בהעלם.

 שוד יותר יתכסה לא
ש, השם  שכל הקדו
 יידעו הס האמת צדיקי
 מתוך ולא בגלוי, אותם

 כתוב זה ושוד כינויים,
 עוד יכנף ׳ולא בפסוק
 רואות עיניך והיו מוריך

מוריך׳. את

 מתקיים העולם אין ““
ענין אלא ד, ב שו  ה

 העולם בדברי אס וכי
 שוד, על לשמור צריכים

 הסודות סודי בדברי אזי
 שהם יומין, עתיק של

 אפילו נמשריס אינם
 על העליונים, למלאכים

 שצריכים וכמה כמה אתת
 הסודות. אלו את לשמור

 הצדיקים אשריכם (...)
די לכס שנתגלה  סו

 שלא התורה של הסודות
עליון. לקדושי נתגלו

 מט״ט) (המלאך והוא

ה נ מו ת על מ דו  סו
 נאמר ועליו התורה,
ק שו א הפ הו  גלי ׳

א ת ק מי שתרתא, ע  ומ
 לפי בתשוכא׳, מה ידע

 של לבוש הוא שהתושך
 מספרו ׳אור׳ כי האור,

בו שיודע מי וכל ׳רז׳.
 מט״מ), המלאך גסוד (שיודע
 לא רז ׳וכל נאמר עליו

לו׳• אנס

 עבד תקנה ׳כי כתוב י“
 יעבוד׳, שנים שש עברי
 ׳שש הכתוב שוד מהו

ד׳, שנים בו ע הו י מ  ו
 אותו של קניינו שוד

בד. מדנו אלא הע  ל
 שהמלאך תורה, בסתרי

״ן רו ט ט  בשוד הוא מ
 כולל והוא ה׳, עבד

ם שישה  שבו, צדדי
 אותיותיו, שש כמספר

 שדרי ששת כנגד והס
ה, שנ מ  יש שבהם ה

 לקונו, לעבוד לאדם
ת היו ד׳ לו ל ב ע  ׳

 כספו׳. ׳קנין ולהיעשות
 (הקב״ה), רבו ואמר, (...)

 הוא לו שקנה אתר
 הפשוק את לקיים צריך

לו׳. תהיה ׳גאולה



רטנחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור
 המורה לפנונומ שישונו עד ישראל, נפשות את זה מכל ולגאול להוציא וז״ל; הצדיק, עצמופ ע״י פהיה שהגאולה מיאה״ל(יא) וכפג לצדיק. צבי

 עצמות עמו שלקת ע״י רק אומנו לגאול למשרע״ה אפשר היה לא מצרים, שנגאולת נמו ני ומשה. יוסף ננתי' ועומד מלוי לעומקה,
 כדעת כולם את למלאות (...)ואפרים, יוסף נ! משימ עצמות ע״י יהיה ישראל, לגאולת דוד נן משית כות כל עכשיו, גס כן (...)יוסף,

זה שמממת כמונ״פ, ימנרך נו וכלליומו ונימולו ענוותו מעוצם להם, זכה כנר שהוא המונ״פ, דרזין שנרזין ימ״ש ואלקומו המורה, ומנונת
נהאמרים, גם להאיר מוכרח

ל) הארץ מכנף הפסוק (סיום בחינת תה לצדיק צבי הי
 בחינת היינו לצדיק, צבי לי. חי לי חי

 יחודא היינו חין, שני בו יש הזווג, קדושת
 הלבה בחינת שהם תתאה, ויחודא עילאה,

דחין: וחין חין בחינת וקבלה,

 עיין לי. רזי לי רזי לצדיק צבי
 ׳מכנף ד״ה גמקו״פ ו׳ אופ לעיל

 ומפרשיו. גלשה״כ שמענו׳ זמירופ הארץ
 נקרא 'צני' י);5צ (ערך כקה״י ומצינו

 זהר ועי״ע לצדיק', ׳צני כמ״ש היסוד,
ע״א). שפ (אמרי,

 להם שימנוצץ המונ״פ, העפרורייס
 שנמנונת גנול נלי העומק עכ״פ
 להם שיהיה ונלנד הקדושה, מורתו
 זה, לכל אמעדל״ת איזה עכ״פ

 על ולהישמר להיזהר מאוד ולהמגנר
ח״ו. גמורים מאיסורים פנים כל

הנחל ילקוט

המתרגם

 פסס שמעון רני ®יי
ף הפשוק את לפרש מ מ  ׳
 שמענו זמירות האיץ

 רזי לי רזי לצדיק צבי
 בגדו בוגדים לי אוי לי

ם ובגד  בגדו׳. בוגדי
 לבני להם אוי ואמר,

ם,  שלא לאותם האד
 משתדלים ולא משגיתיס

ס, בכבוד נ הס קו  ו
 בענין מתבוננים אינם

 שזהו העליונה, הקדושה
 להתקדש שצריכים מה

 להיות כדי הזה בעולם
 ומה בעוה״ב. קדושים
 הארץ', ׳מכנף שנאמר

 העליונה הכסות זוהי
 שנאמר ומה הקדושה.

 שמענו׳, ׳זמירות עוד
נו מו היי  שנאמר כ
 בלילה׳, זמירות ׳נותן

 שאלו ׳זמירות׳, והיינו
 שכנסת התשבתות הס

 לפני משבתת ישראל
 עדיין כשהיא הקב״ה

 ועוד בגלות. ׳בלילה׳,
 שנאמר מה על פירוש

 בזמן שהיינו ׳בלילה׳,
 ומצויה מזדמנת שהיא
 וזהו הקב״ה, את לשבח

 שזהו היינו ׳בלילה׳,
ת שהיא הזמן  מזדווג

 עם משתעשע והקב״ה
 ומתי בג״ע, הצדיקים

 הלילה מחצות זה,
רות ואזי ואילך,  ׳זמי

 התשבחות שהם שמענו׳,
 להקב״ה. משבחת שהיא
עוד  מה על פירוש ו

 שהוא ׳זמירות׳, שכתוב
 תזמור׳, ׳לא שנאמר כמו

 עריצים ׳זמיר וכתוב
, ה׳ ענ נו י  לזמר היי
מם ולעקור  את ממקו

ם, אותם כל פי  התקי
 בתחילת תיכף שהרי

 מצויים הלילה כניסת
 עריצים כמה בעולם

ם מחנות שהם  מזיקי
 נמצאים החוקים, שומרי

 הולכים שהם בעולם,
ם טי ט שו מ ם ו ל עו  ב

 עם על לקטרג כדי
 הלילה ומחצות ישראל,
רר ואילך תעו  רוח נ

 כולם את שעוקר אחת
 ממקומותיהם ומעבירם
ם, ל עו  שלא כדי ב

 חוזר ושוב יותר. ישלטו
 מה על לעיל לפירושו

 שמענו׳, ׳זמירות שנאמר
 של התשבחות שזהו
 בלילה, ישראל כנסת
 אלו זמירות שכל ואומר

 כדי נצרכים, הס למה
 שנאמר מה שיתקיים

 ׳צבי אח״כ בפסוק שם
נו לצדיק׳, היי  כדי ו
 אחד בזיווג להזדווג

 ולהתקדש הקב״ה של
ה אחת. בקדושה מ  ו
אמר ד שם שנ  עו

 לי׳, רזי לי רזי ׳ואומר
 שנאמרו הרזים שני

 הוא אחד זה, בפסוק
ד כנגד  העליון, הסו
הסוד כנגד הוא והשני

 בזה ופוגמים משקרים שכולם בגדו/ ׳בוגדים העולם, ועל הדור על לי׳ ׳אוי אבל זה, ענין כל כשחזה ישעיהו שאמר כך, זאת דורש בגדו׳, בוגדים ובגד בגדו בוגדים לי ׳אוי עוד שם שנאמר ומה הקדוש.
 פגומים נמצאים הס זה כל ומחמת אבותיהם, של והפגם השקר מחמת ופוגמים, משקרים הס גס ילדו שהם הבנים אותם שגס אלא בעצמם, ופוגמים משקרים שהם די ולא בעצמם, ופוגמים ומשקרים

 וימצאו יהיו שעי״ז כדי המלך, בקדושת להתקדש שיזכו איך הקדוש הדרך את אותם ולימד החטא, יראי אותם כל את כינס הוא אזי האלו, הדור פגמי בכל הנביא ישעיהו שהסתכל וכיוון ולמטה. למעלה
 לאותות ה׳, לי נתן אשר והילדים אנוכי ׳הנה שכתוב שזהו שמו, על נקראו הס הדור אותו בני שהולידו הבנים אותם אזי קדושים, לבנים וזכו שלימדם כמו נתקדשו הדור אותו שבני וכיוון קדושים. בניהם

העמיס. שאר ממנהגי ופרושים נבדלים שהם היינו בשיראל׳ ולמופתים ׳לאותות שכתוב ומה בישראל׳, ולמופתים

חכמה מיליואי
ק צבי צדי נו ל ת בחיי היי ש ה. קדו  ע״א): רפד (וילך, בזהר ומצינו הזו

וגו״. לצדיק צבי שמענו זמירות הארץ ׳מכנף פתח שמעון ״רבי“
 ולא דמאריהון, ביקרא משתדלין ולא משגחין דלא לאינון נשא, לבני לון ווי

 בעלמא קדישין למהווי עלמא בהאי לאתקדשא עילאה, בקדושא משתכלין
 כמה שמענו׳, ׳זמירות קדישא. עילאה כשותא דא הארץ׳, ׳מכנף דאתי.
 ישראל דכנשת תושבחן ׳זמירות׳, בלילה׳, זמירות ׳נותן לה) (איוב אמר דאת
 אזדמנא דאיהי בזימנא ׳בלילה׳, בגלותא. ׳בלילה׳, הוא בריך קודשא קמי

 אזדווגא דאיהי בזימנא ׳בלילה׳, הוא, בריך לקודשא ליה לשבחא ושכיחא
 ואילך, ליליא מפלגות ואימתי, דעדן, בגינתא צדיקייא עם ומשתעשע

 כה) (ויקרא אמר דאת כמה ו׳זמירות׳, תושבחן. שמענו׳, ׳זמירות וכדין
 מאתרייהו אעקרותא יענה׳, עריצים ׳זמיר כה) (ישעיה וכתיב תזמור׳, ׳לא
 נימושין, גרדיני עריצים כמה ליליא עייל כד דהא תקיפין, אינון כל

 ואילך ליליא מפלגות לקטרגא, בעלמא ושייטן אזלין בעלמא, שכיחין
 ישלטון. דלא לון, ואעבר מאתרייהו לכולהו ואעקר חדא רוחא איתער

 ׳צבי למה, דא וכל בליליא, ישראל דכנשת תושבחן שמענו׳, ׳זמירות
 בקדושה ולאתקדשא הוא בריך דקודשא חדא בזיווגא לאזדווגא לצדיק׳,

 קדישא. רזא הוא דא עילאה, רזא הוא דא לי׳, רזי לי רזי ׳ואומר חדא.
 בי משקרן דכולהו בגדו׳, ׳בוגדים עלמא, ועל דרא על לי׳ ׳אוי אבל

 דאולידו בנין אינון אלא בגרמייהו, דמשקרן די ולא בגרמייהו, ומשקרן
 כיוון ותתא. לעילא פגימין ואתשכחו דילהון, שקרא בההוא מתשקרן,
 קדישא אורח לון ואוליף חטאה, דחלין לאינון כניש בהאי, ישעיהו דאשתכל

 דאתקדשו כיוון קדישין. בנייהו ולאשתכחא דמלכא, בקדושה לאתקדשא
 ח) (ישעיה דכתיב הוא הדא שמיה, על אקרון דאולידו בנין אינון אילין,
 דפרישן בישראל׳, ולמופתים לאותות ה׳ לי נתן אשר והילדים אנוכי ׳הנה

 הזמירות וכו/ לי רזי לי רזי ואומר (שם): מדבש המתוק ופירש עמין. משאר
 לי׳ ש׳רזי ומפרש, לי׳, רזי לי רזי ׳ואמר שאומרת היא המלכות מן ששמענו

 וה׳רזי שעליה, התפארת מן שמקבלת השפע דהיינו עליון, שוד הוא אחד
 שמעל הבינה מן שמקבלת השפע דהיינו הקדוש, השוד הוא השני לי׳

 בוגדים שכולם בגרמייהו. ומשקרן בי משקרן הייחוד. לצורך התפארת
 שלא ע״י ונשמתם בעצמם ופוגמים מועלים וגם העליון, בייחוד ומועלים
 שמעשיהם ועוד שבת, לליל שבת מליל כדוגמת בייחודם, עצמם מקדשים

 להם המשיכו שלא לפי דהיינו דילהון. שקרא בההוא ממשקרן הפקר. דרך
 לפגום. נוטים הם גם לכן הקליפות, אחיזת ממקום אלא קדושות נשמות
 העליון, הייחוד ידם על נעשה לא כי למעלה פגומים ומפא. לעילא פגימין

 ׳בגדים אמר האבות כנגד ולכך ובבניהם, בעצמם למטה פגומים וגם
 לקדש וכו/ קדישא אורס בגדו׳. בוגדים ׳ובגד אמר הבנים וכנגד בגדו׳,

גדולה. ובצניעות שבת, לליל שבת מליל כדוגמת שהוא בייחודם, עצמם
עין. שזפתו לא השפר ואותו כשכתבו, שילק גופו שאפילו ואמר הגנוז.

אצלו נגמר היה כבר הזה הגנוז ושפר פירוש. זה על יגיד שמשיח ואמר מגלה), שהוא הדברים שאר נגד אצלו (כלומר דרזין רזין בחינת שהוא ואמר
 אחת מדריגה על עמד לא מעולם כי אח״כ, הגיע דרגא לאיזה והתבונן עמוד ועתה הסתלקותו. קודם שנים חמש היינו (תקס״ז), תקש״ו שנת בתחילת

 תפישא מחשבה לית הגנוז שפר גדולת מעלת כי מאוד, מאוד והבן מאוד. הנוראה מדריגתו לפי חדשות השיג ושעה שעה בכל וממש שנסתלק, היום עד
 צדיק אס כי דבר, בו שיודע מי שאין אמר, שנשרף הנ״ל השפר על וכו׳. וכו׳ גדולתו בדעתך ותשער תתבונן ומעתה פירוש, זה על יגיד ומשיח כלל, בה

רהנ״ל השפר על שאמר הקדוש מפיו כבר שמעתי אנוכי וגס חכמות. השבעה בכל חכס שיהיה וגס בדרא חד גדול פ ס ה יבין לא לבד שצדיק הנשרף), (
כל על אעפ״כ אבל חכמות, השבעה בכל חכס וגס מאוד גדול צדיק שיהיה היינו וחכם, צדיק אס כי כן, גס אותו יבין לא בלבד חכס וכן דבר, בו

אדס שוס בו יבין לא השפר שבזה ואמר בעולם, עין ראתהו לא השפר זה אצלו דרזין, רזין בחינת שהוא הגנוז השפר אבל בו, שיבין מי יימצא פנים
שלו, נגלה בחינת הס כולם כי הראשון׳, ׳שפר בחינת הס שנדפסו הספרים אלו כל כי השני׳, ׳שפר בשם מכנין אנו שנשרף השפר (...) כלל. בעולם
 שוף אין עד דרזין ורזין סודות סודי מליאה היא שנדפסו שפריו של ותיבה תיבה כל כי דרזין, מרזין יותר גבוה הוא כולו העולם כל שאצל (אע״פ
השני השפר וזה שלו. רזין בחינת והיא השני שפר הוא זה בלמברג כשהיה לשרוף שציווה והספר נגלה), בחינת זה כל היה ז״ל אצלו אך למשכיל, כמובן

יגלו שלא אז אותם והשביע כנ״ל, הזה מהספר מעט עיר בכל ולומר בעיירות להוליך אנשים שני ביד נתן שלי וההעתקה תקש״ו, בשנת לפניו העתקתי
שלו. דרזין רזין בחינת והוא עין, שזפתו ולא אדם יד שוס בו נגע שלא הגנוז, שפר והוא שלישי, שפר לו היה ועוד אדס. לשוס הדבר

V
ן י ז  העולם כל באמת ב): ה, מטלטלין חזקת (חו״מ בליקו״ה וכתב דרזיץ. ורזיץ ל

 שאינו מי ואפי׳ מאוד, ונשגבות נוראות וסודות רזין מליאה ומלואו
 נפלאות מרחוק להבין יוכל בהאמת, ומאמין אמיתי דעת בר הוא רק צדיק

 בכלליות הבריאה בכל כי העולם. כל מלאים שהס ונוראותיו הבורא
 ונפלאה, עמוקה חכמה יש בכולם יוס, בכל שנעשה מה ובכל ובפרטיות

 החכמה. עיקר שהיא התורה חכמת דהיינו וכו״, עשית בחכמה ׳כלס כמ״ש
 ורזין רזין מליאה והתורה הקדושה, התורה חכמות דבר בכל שיש נמצא
 בכל בוודאי כן על שבעולם, הדברים בכל מלובשת והיא קץ, אין עד דרזין
 זה ועל מאוד, מאוד נשגבין רזין בהס יש ובפרט בכלל שבעולם דבר

 וכתיב מחשבתיך׳, עמקו מאד ה׳ מעשיך גדלו ׳מה ואמר דוד התפלא
 חכמות על הכוונה ועיקר וכו״, עשית בחכמה כלס ה׳ מעשיך רבו ׳מה

 התורה, בפנימיות מאמינים אנו כי (...) עילאין. רזין שמליאה התורה
 ונשגבים נוראים דרזין ורזין רזין יש מהתורה ואות אות ובכל מצוה שבכל

 וכתיב מאד׳, מצותך רחבה קץ ראיתי תכלה ׳לכל כמ״ש קץ, אין עד
 בכל ואפילו וכו״. מדה מארץ ׳ארכה וכתיב וכו״, עדותיך ׳פלאות

 מחכמת חיות מקבל דבר כל כי נפלאים, רזין בהס יש שבעולם הדברים
 שהס דצח״מ בחי׳ שהס ארמ״ע יסודות הד׳ כי רזין, שמליאה התורה

 ויש וכו׳. טנת״א בחי׳ ב״ה, הוי״ה שס אותיות ד׳ בחי׳ הס הבריאה, כלל
 טבע שוס אין באמת כי הטבע, מפרטי ודבר דבר לכל וכמוש נפלא טעס
 העלים שהשי״ת רק נפלאה, בהשגחה ית׳ בחכמתו מתנהגת הטבע כי כלל,
 מה בזה, תלויה הבחירה עיקר כי הבחירה. בשביל הבריות מדעת זאת

 אבל ח״ו, טבע שיש לטעות הטועה ויכול באתגליא ההשגחה רואין שאין
 תורת לנו ונתן התועים, מן והבדילנו במצוותיו קידשנו ישראל בני אנו

 כפי התורה לנו שפירשו האמיתיים צדיקיו וע״י ע״ה רבינו משה ע״י אמת
 פרטית, בהשגחה שהכל ולהאמין לידע והתלמוד, המשנה מחכמי קבלתינו
 פרטית בהשגחה נפלאה בחכמה עת בכל ומנהיגו העולם את ברא והקב״ה

 הנוראות, בנפלאותיו הכל ומנהיג ברא שבהם הקדושה, התורה אותיות ע״י
 שכל מחמת אך עילאין, רזין בו יש ובפרט בכלל שבעולם דבר בכל כן ועל
 נתעכר שעי״ז מעשיהם עכירות גשמיות מחמת מאוד, מהעולם נעלם זה

עת. בכל בעולם נעשה מה יודע אדס שוס אין כן על השכל,
ן י ז  קרא הנשרף׳ ל׳ספר הנשגבים, ספריו את רבינו כינה שכך ומצינו דרזיץ. ורזיץ ל

 וז״ל: (קע-קעה), בחיי״מ כמובא דרזין/ ׳רזין קרא הגנוז׳ ול׳ספר ׳רזין/
 ואמר ענה כנ״ל, פקודתו ע״פ שנשרף הקדוש השפר זה לפניו כשכתבתי

 לו השבתי וכו׳. כותב שאתה מה יודע היית אס לפניו, שכתבתי בעת
 אתה שאין מה יודע אתה אין השיב, כלל. יודע איני בוודאי הלב, בהכנעת

 שפר לו היה עוד ניט). וויישט דיא וואש ניט גאהר וויישט (דיא יודע,
שפר והוא הנשרף, מהספר אפילו ויותר יותר עוד גבוה שהוא אחד



ערכים
וכינויים

אילנות
 שהוא שהפרי אילנות יש

 והקליפה מלגאו, הוא המוח
 כגון מבחוז, עליו חופפת
 וכנגדם ורימונים, אגוזים

 ניצוז שלקחה בקליפה,
 לחיות בתוכה הקדושה

 עליה חופפת והיא אליה,
 וזהו המוח, על כקליפה

 טהורה שנשמתו אותו כנגד
 ולכן עליו, חופפת והקליפה

 כדאמרן. רעות מידות לו יש
 מלבר שהמוח אילנות ויש

 הגרעין שהוא והקליפה
 ותמרים זיתים כגון מבפנים,
 כנגד והוא וכיוצא, וענבים

 כשניצוז בקליפה, זה
 היתה שם שנפלה הקדושה

 כל לםבול יכלה ולא גדולה,
 ונכנםה בקרבו, האור אותו

 הקדושה, בתוך הקליפה
 עליו מקיף הקדושה ועושה

 שבא הרשע כנגד והוא לבר,
 לתקן צדיק נשמת עליו
ויצא). פ׳ הליקוטים (ספראותו

 ע״ד אילן, נקרא הוא אדם
 דומה, אדם ׳למה שאמרו
 והיינו כו״, הנטוע לאילן
 למעלה, שורשו שאדם מחמת

 מפיו היוצא ודיבור דיבור וכל
 הדיבור ובטהרה, בקדושה

 דהיינו אילן, ג״כ נעשה הזה
 (נועם האילן לשורש ענפים

לך). לך פ׳ אלימלך

 משורשו שיונק אילן, נקרא
 אינו וכשח״ו ית״ש, וקדושתו

 יבש עז נקרא משורשו יונק
השמטות). עיניים, (מאור

 נקראים המלאכים גם
 חיצונית מםוד שהן אילנין,

אילן). העולמות(קה״י,

(שם).בינה בחי׳ אילן

 הצדיקים, נקרא ישיחיםי
 ׳שיחים׳ קדישין, אילנות שהן

שיחים). (קה״י,אילנות נקרא

 אילן נקרא האצילות כל
אשל). (קה״י,

 בענף הנמצא כוח כל
 כלול הוא האילן, מן מיוחד

 בראשית (מלבי״םהאילן בכל

כח). מט,

דשאים
 הצומח, הקטן הוא דשא
 המזריע, הגדול הוא ועשב
 הארז׳, ׳תדשא יאמר ולכן
 ׳תעשיב׳, לומר יתכן ולא
 הארז מן הצומח קטן וכל

 באילנות אף ׳דשא׳, ייקרא
יא). א, בראשית (רמב״ן

 מיני הכולל הוא הדשא
 עטיפת שבם רבים, עשבים
 וכיםויה ולבישתה הארז
ב). לב, דברים (מזרחי

 ופי׳ עשב, כמו הוא דשא
 בתפארת, הוא כי רשב״י

 דשא נאמר, אנו א״כ
גרושין). (ספרבתפארת

 תורה דברי אלו דשא,
 כרשאים מרובים שהם

 עה״ת (ש״ך השדה וכעשבי

ג). ו, בראשית

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל לי

שאים נשאו  שכל גגיאה״ל(יא) וכיאר וכוי. כעצמן וחומר קל ד
 אשר משה, כחי׳ כהצדיק, שלויה הפיקוניס אלו כהשגש פקוופינו

 וז״ל: כדרכיו, וללכפ ממ;ו, ופומר קל ללמוד כמעלה, הקטגיס לגו, מרמז

ף גאולמינו לקנל ניכולמינו אין נאמת מ  נחי׳ מהצדיק רק ונפש, נ
 לקנל, אפשר אי מהצדיק וגס משה.

 כידוע, לדור מדור תלמידיו ע״י רק
 לצייר מוכרח שלו האור גס כי

 סמימחו ומעוצס צמצומיס, ככמה
 כוחוח השני נו יש והעלממו
 כלי ציור כפי ולרע, לטונ המונ״פ,
 לא עליון ׳מפני כי כידוע, המקנליס

 אדרנא, כי והטונ׳. הרעוח מצא
 נהפך ננסיון, לעמוד כשזוכיס
 ויומר, יוחר וטונ ורפואה חייה לסס הרע של מווח הסס ונצטייר

 הראשון אדה נזה שפגה מאז אנל עי״ש, להלן נזה נרמז נאשר
 אפו נזיעח שיענוד המונ״פ, מלאכות ול״ט נעניוח נמקלל כידוע,
 ד׳ כאופ לעיל כמונ״פ מוחין, הטיפי לעני! [שנמשל הנהמא לאכילת

 עד הנריח, נפגמי ענירה גוררח וענירה הקדוש], הזהר ממאמר
 התיקון והעדר הגלות ימי וכל כידוע. למצרים עי״ז שירדו

 קדושת שממהפר הוא״ו נתינת של השני שהט״ל הנ״ל, והייחוד
ס מונח ננ״ל שמו מקו  כנודו מקדושת כניכול נחקר שמונח, נ

ת להיות נעצמו, הצדיק של טנ עיין פה', ׳כנד ננחינ ם הי  נפני
 המקושרים הקלקולים משינת זה, לעומת זה כי ג׳. כאופ לעיל

 כלל עמהס לדנר ניכולמו אין הוא גס נזה, זה כן גס ותלויים
 יומר מוות לשם להם להיות פיו דנרי פוגמים הס כי וכלל,
 ישקוט לא כי נאמונמינו אנו חזקים זאת ונכל כנ״ל. ויותר
 הקטנים לדשאיו גם לימודיו לרמז הדנר, כלה אם עד האיש

טנ [עיין נעצמס, וחומר הקל שינשאו  כלאי הלנות נליקו״ה, הי
 ונחשאי ונלחש נאן], שרמזתי מה שה שמנואר א', הלנה אילן

 נפנים, היטנ [עיין ׳שה׳ נרוך ממאה, היחודא תיקון נהה יגמור
 שמרמז שמי; ׳הוא הכמונ אודות על הקדושים דנריו נשוף וגס
 אז כי המונ״פ, ועד לעולה מלכותו כנוד ממאה] היחודא על

ד יהיה  ׳נמצא ד״ה זו, אופ כהמשך כנפ״נ לקמן עוד ועי׳ לעולם. ה׳ ננו

 זה. מענין לדכר מושיף ראכר״נ שם ונו״ הכפינוה כשני הכריש שמירה שע״י
ם קטנים שאנו אנן שכן כל  כלאי כליקו״ה(יו״ד וכהכ וכוי. ותכופי

 ממאה שיחודא לעיל שמנואר מה נתינת וזה ה): א, אילן
 שמירתה מקנלין הקטנים עם ההמון היינו עילאה, מיחודא מקנל

את השי״ת הזהיר לא כן ועל כנ״ל. נמעלה מהגדולים וקדושתה

ה  ה׳ כבוד יהי ש.) לפולין חז״ל שאמרו וז
 שאמר בשעה אמרו. העולם שר לעולם,
 קל דשאים נשאו למינהו, לאילנות הקב״ה
 גבוהים שהם אילנות, מה בעצמן, והומר
 למינהו, הקב״ה אמר תכופים, ואינם

ותכופים, קטנים שאנו אנן, שכן כל

ה ז ד יהי שאחזייל ו מר וכוי לעולם הי כבו הו הקגייה א מינ  ל
 א5ל ?[לשא אלקיס ויאמר יא-יכ): (א, ככראשיה נהיג

 הארן על נו זרעו אקר למינו פרי עקה פרי עץ זרע מזריע עשנ
 פרי עשה וען למינהו זרע מזריע עשנ לשא האין ומוצא כן: ויהי

 אלקיס דרא למינהו• נו זרעו אשר
 דרש ע״א): p( כפולין ואיהא טונ: כי

ה' כנוד 'יהי פפא, נר חנינא רני
(פהליס נמעשיו׳ ה׳ ישמח לעולם

אמרו. העולה שר זה פסוק קד),
׳למינהו׳ הקנ״ה שאמר נשעה

 וחומר קל דשאים נשאו נאילנות,
 הקנ״ה של רצונו אס נעצמן,

א ערנוני ׳למינהו' אמר למה נ
 נערנוניא לצאת דרכן שאין אילנות ומה וחומר, קל ועוד, נאילנות,

 אחד כל מיד וכמה. נמה אחת על אנו ׳למינהו', הקנ״ה אמר
לעולה ה׳ כנוד ׳יהי ואמר העולה שר פתח למינו. יצא ואחד
הממונה. מלאך העולם. שי (שס): ופירש״י נמעשיו׳. ה׳ ישמח

 נאמר לא נזרעים אנל למינו; פרי ׳עושה ׳למינהו', נאמר נאילנוש.
 שאין למינהו׳. זרע ׳מזריע נאמר ניציאמס אנל ׳למינו', נצוואמס

ק  ראויין ואין מרונין, וענפיהן הן גדוליס שהרי נעינוניא. לצאש די
 שייצא למינהו. הקג״ה אמר מפוזריס. אס כי ותכופיס רצופים ליגדל

 אנו שרנים אנו. היכר. לו שיהא מחנירו, נריחוק נעצמו אילן כל
 עשנ כל לצאת נזהרים אין ואס ומעורננין, תכופין לצאת ודרכינו

 ה׳ ישמש וכמה. כמה אחת על מזה, זה ניכרין אנו אין הרי לנד
 שר זה פשוק (שס): הפוספות וכיארו נמצוותיו. זהירין שכולן נמעשיו.

מו מטטרו״ן, זה אמרו. העולם  מטטרו״ן 'תקיף הפייט שיסד נ
 הפייט שיסד כמו העולם, שר דהוא ואומר; מנשר לאש, שנהפך

ד מטטרו״ן הוא נקרא, נער המשרת ׳שר  ואמרינן והנורא', הנננ
ר(טז) דינמות קמא נפרק ע  פסוק ראיתי; ולא זקנתי גס הייתי "נ

 נעצמם וסומי קל (שם): המהרש״א כיאר עוד אמרו׳. העולם שר זה

רשאמרו כמו נראה «׳. ״ כ ) c שאין מלמטה ועשנ עשנ לך ׳אין 
 נשאו העשנים, על הממונים המלאכים אופס היינו והס ומלאך', מזל לו

 הוא נו׳. העולם שי פפש נערנוניא. לצאת שלא נעצמם וחומר קל
מו מטטרו״ן  ני שס על העולם, שר והוא התוספות, שנתנו נ
 יותר יהיה שלא די לעולמו שאמר שד׳׳י, גימטריא מטטרו״ן

 פרק התוספות שכתנו כמו ת״ק, הוא משד״י הנעלס כי מת״ק,
 אל 'אני ד״ה ג׳ אופ נמקו״פ לעיל (וראה וק״ל ),3י (פכיגה דורשין אין

פ״ק). העולה משד״י הנעלם של זה ענין מנואר שס נסופו, ורנה׳ פרה שדי

הזהיר רק למיניהם, שייצאו הקטנים נתינת שהס הדשאים
 עיקר כי היינו מהגדולים, ללמוד רק צריכים הקטנים כי מהגדולים. וחומר קל ללמוד צריכים והקטנים גדולים, נתינת שהם להאילנות

והשמירה. הקדושה מהם ומקנלין מהם שלומדין הגדולים, ע״י רק מקנלין הם וקדושתס שמירתם

חנחל ילקוט
ל מ  תיקון שעיקר א) צ, צהמה כלאי (יו״ד צליקו״ה וכתצ למינהו. הקבייה א

 ׳לא התורה שהזהירה מה בחינת וזה ח״ל: ׳למינהי, צצחי׳ הוא הצרית
 ע״י מלאכה שוס לעשות שאשור האישור ועיקר יחדו/ ובחמר בשור תחרש

 וכמבואר ׳למינהו׳ בבחינת הוא הברית תיקון עיקר כי בהמה. מיני שני
 שעושין בשעת חיה או בהמה מיני שני כשנתחבריס כן ועל הנ״ל, במאמר

 בל״ט כלולין כולם המלאכות כל כי גדול. פגס הוא מלאכה, איזה
 חש נפגמין יהיו שלא מאוד לשומרם צריכין מלאכות והל״ט מלאכות,

 שמירת בחינת ע״י הוא השמירה ועיקר כנ״ל, קללות ל״ט בבחינת ושלום
 מאוד ליזהר צריכין מלאכות הל״ט שעושין בשעת כן ועל הברית,
 עשיית בשעת אז שיתערבו התורה אשרה כן ועל הברית. פגס מבחינת

 נפגמין יהיו שלא כדי בהמה, מיני שני מלאכות מל״ט מלאכה איזה
 כי הברית, פגס בחינת שזהו המינים, התערבות ע״י מלאכות הל״ט
הקפידה עיקר כן ועל כנ״ל. ׳למינהו׳ בבחינת הוא הברית תיקון עיקר

חכמה מיליואי
ו א ש  דשאים נשאו יצ): א, אריה(צראשית צגור וציאר וחומר. קל דשאים נ

 היו לא לאילנות ׳למינו׳ הקב״ה שאמר שבעת גב על אף ק״ו.
 שמעו, לא שאינהו גב על אף לומר יש שמעו, ואיך נבראים, הדשאים
 מלמעלה׳ מזל לו שאין מלמטה עשב לך ש׳אין ג), (מגילה שמעו מזליהס
 מאת הגזירה קבלת לומר רוצה ׳שמיעה׳ הך נמי אי חולין. במשכת כדאיתא
 גזירה גזר שהקב״ה ומפני ברוב, הקבלה על יבוא ׳שמיעה׳ שלשון הקב״ה,

 על אף הדשאים, קיבלו בעצמה הגזירה אותה למיניהן, שייצאו האילנות על
 על אף הגזירה היתה וחומר קל מכוח הדשאים, על הגזירה נגזרה שלא גב

 גזירה וחדא לדשאיס, וחומר וקל האילנות על הקב״ה גזר וכאילו הדשאים,
 מעשה וכל הגזירה, קיבלו לומר רוצה הדשאים׳ ׳שמעו ולפיכך היתה,

 זה ופירוש נבראו, לא שעדיין גב על אף נעשה, הקב״ה גזירת ע״י בראשית
 עשצ לך ש׳אין צזה שמתרץ שנראה המהרש״א, צדצרי צמקו״ח לעיל (ועי' למדקדק. נכון

ודו״ק). צ', מציוס צרואיס נמצאו כצר והמלאכים עי״ש, ומלאך' מזל לו שאין מלמטה
כנ״ל, האזהרה עיקר אז כי מלאכה, איזה בשעת מינים שני לחבר שלא
 וכו׳ מלקות ל״ט בבחינת מלאכות הל״ט ושלום חש יהיו ואזי מינים, שני שמתערבין ע״י הברית, פגס בחינת ע״י מלאכות הל״ט נפגמין יהיו שלא כדי

כנ״ל. ׳למינהו׳ בחינת שהוא הברית בתיקון תלוי שזה אורות, ל״ט בבחינת מלאכות הל״ט לעשות צריכין אנו כי כנ״ל.

 כשהתבואה הוא ידשאי
 ׳עשב׳ לצמוח, מתחלת

 להתעבות כשהתחיל הוא
עה׳׳ת (ש׳׳ך קנה ולעשות

 נזין דשא). (קה׳׳י,מלכות בחי׳ הוא דשא קדושים). פ׳ (תוי׳׳יכקנה׳ רק יהא ׳לעולם בש״ס שדרשו וכמו יישבר, עליו סערה רוח יבוא אם וקשה גדול שהוא העשב כן שאין מה לו, מזיק אינו סערה רוח גם ורך קטן עשב שהוא דשא ב). לב, דברים
יא). א, בראשית (מלבי׳׳םוהזן המגדל כוח רק זרע, להזריע ההולדה כוח בו ואין מאליו, צומח והוא אדם, למאכל ראוי שאינו הדשא, הוא הצומח של הגרוע



ריא נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 מלפניף ךצון יהי ובכן
 י ואלה אלהינו יי

 דחמים, מלא אבותינו,
 על קדוש ונוךא, קדוש

 שתשפיע הקדשות, כל
 העליונה. קדשתף עלינו

דנו עז ת  ו
 יצרנו את ולכף ולשבר

 לף. להשתעבד ר!ךע
 ולשבר לכפות ונזכה

 הךעות תאותינו את
 נאוף תאות ולבטל
 ותתן לנמרי. מאתנו

 צדיקים ארץ מגני לנו
 מגנים שיהיו אמתיים

 מאתנו ויבטלו עלינו,
 הז-את, הרעה תאוה

 להכניע שנזכה עד
 החותם ולבטל ולשבר

 החותם ולתקן דקלפה,
 אותנו ותציל דקדשה.

 לילה♦ ממקרה תמיד
 ותגן ותושיע ותעז־ר
 להתקרש שנזכה עלינו,

 גדולה, בקדשה בזווגינו
 חל^ה תילים נהיה ולא

 אפלו זאת בתאוה
 להתרחק רק בהתר,
 מיני בכל זאת מתאוה

ה). ח״ב, (ליקו״תהךחקות

ת כי מ א ם גם וכד הגדולים גם כ ה לה היר ה הז ר תו  על ה
 האילנות ה): א, אילן כלאי (יו״ד גליקו״ה ונהג הכרית. שמירת

 כך, כל שמירה צריכים אינם שהם והצדיקים הגדולים נתינת הם
מה שמירתם ועיקר און/ כל לצדיק יאנה ׳לא כנתינת הם כי

 העולם שר פתח למינהו. לצאת שצריכים
 גם באמת כי לעולם. ה׳ כבור יהי ואמר,

 משבת רק תכופים, אינם שזווגן הגרולים,
 שמירת על התורה הזהירה להם גם לשבת,
תכמ״ש עצמן, את שישמרו הברית, ו מ ש  לא) (
 ביאה, ר״ת השבת, את ישראל בני ושמרו
 רק הוא שזווגו אע״פ היינו בכוונות. כמובא
 גדולה, שמירה צריך אעפ״ב לשבת, משבת
שהם הקטנים, שכן כל וכר. ושמרו בחינת

 עצמן לשמור אעפ״כ צריכים שהם
 צריכים הגדולים שגם כנ״ל, מאוד

 עיקר הנרית, כשמירת עצמן לשמור
 כמנואר מגדלות, רק הוא שמירתם
 מלוי וניאוף שגדלות הנ״ל כמאמר

 שהם הצדיקים כן ועל נזה, זה
 זכה שכנר רנרנא, אילנא ננחינות
 לנמינת כשלימות, הקדושה לתכלית
 מתיירא אינו כוודאי עילאה, ימודא

 הגשמיות נמאוה מהיצה״ר עוד
 רק הוא שמירתו ועיקר מ״ו,

כנ״ל. ניאוף נתינת שהוא מגיאות

ו ר מ ש ת ישראל כני ו ת א שכ  שמופ(לא,5 נשיג כיאה. ת”ר ה
 כני אל דנר ואמה לאמה מקה אל ה' ויאמר -יז);5י

 וניניכם כיני הוא אות כי תשמרו שנתתי אם אף לאמר ישראל
 קדש כי השנת את ושמרתם מקדשכם: ה׳ אני כי לדעת לדרמיכם

 כל כי יומת מות מחלליה לכם הוא
 הנפש ונכרתה מלאכה כה העשה
 ןמים ששת עמיה: מקרנ ההוא
 'שנת השניעי וכיום מלאכה יעשה
 מלאכה העישה כל לה׳ קדש 'שנתון

 כני וישמרו יומת: מות השנת כיום
 השנת את לעשות השנת את ישראל
 כני וכין כיני עולם: כרית לדרמם
 ששת כי לעלם הוא אות ושראל

 ואת הישמןם את ה׳ עשה ןמים
 וינפש: שנת השניעי וכיום הארץ

 גני אל דני ואפה (שם): ופירש״י
 שהפקדמיך אע״פ ואמה, ישראל.
 יקל אל המשכן, מלאכת על לצוותם
 מפני השנת את לדחות כעיניך

 פשנלרו. שנאפי אש אן מלאכה. אותה
 נזריזות וזריזין רדופין שתהיו אע״פ

 מפניה. תדחה אל שנת המלאכה,
 למעט מיעוטין, ו׳רקין׳ ׳אכין׳ כל

 לדעפ. למנוחה. מנוחתי יום את לכם כהנחילי ככם, שכחרתי כינינו היא גדולה אות וניניפם. ניני היא אופ ני המשכן. ממלאכת שנת
 ׳נ׳ני מינות ראשי הנה וגו״, השנת את ישראל כני ׳ושמרו א): שנה ליל קידוש (דרושי הכוונות נשער וכתג מקדשכם׳. ה׳ אני ׳כי כה האומות
 א׳ות י׳שראל ׳נ׳ני 'לאה׳. מינות ראשי ה׳שנת׳, א׳ת 'ל׳עשות ׳אהל׳. תינות ראשי ל׳עשות', ה׳שנת 'א׳ת ׳כיאה׳. הוא ה׳שנת׳ א׳ת י׳שראל
 ללילי שנת מלילי חכמים תלמידי של לעונמן רמז כי הוא, והענין ׳אהל'. מינות ראשי ל׳עלם', ה׳יא 'א׳ות ׳כיאה׳. מינות ראשי ה׳יא',
 אלא ׳אהלו׳ ׳אין ני 'אהל', הנקראים נשותיהם עם 'כיאה' מצות יקיימו ואז השנת, את ישראל כני ויממינו שישמרו צריך ני ורמז שנת,

קאשמו׳ ״ מו אניו שכמותי', את ישמרו אשר 'לשרישים פשוק על הזהר נשפר ימרו נפרשת שפירש ונמו ז), ( מו'ו  וכן הדנר'. את שמר נ

 נשותיהן עם להזדווג שלא ישראל כני שצריכין הדנר', את שמר ׳ואניו מלשון הוא ׳ושמרו׳ יג): לא, להאריז״ל(שמות תורה נליקוטי איתא
 שהוא כזה השנת; את ׳לעשות ואמר שנת. עד הניאה וישמרו שימתינו ׳כיאה', מינות ראשי ה׳שנת׳ א׳ת י׳שראל ׳נ׳ני כשנת. אלא נמול

 ולא שנקדושה עולם׳ ׳כרית של הדורות שיהיה אחרא, משטרא לא ׳לדרמם׳, לעולם שמניא הנשמות וגורם השנת יום את ועושה מתקן
 ימים ששת 'ני הזיווג, 'אות' הוא נשכת הניאה ני ׳כיאה', תינות ראשי ה׳יא׳ א׳ות י׳שראל נ׳ני ונין ׳ניני ני אחרא, דשמרא דורות
 איתא ועוד כחול. ולא לעילא, כזיווג היינו וינפש', ׳שנת אז השניעי׳ ׳כיום אלא למעלה, זיווג היה ולא והארץ', השמים את ה' עשה

שער  ׳א׳ות 'אשת׳. מינות ראשי זה נפשוק ורמוז שנת, לליל שנת מליל זיווג נענין כמננו כנר מ׳שמרו'. ש׳נמתי 'א׳ת ית); השנת נפע״ת(
 שאמרו מה רמוז זה נפסוק כן גם הנזכר. אשמו עם טונ הזיווג אז נפסוק הנזכר נשכת כי ׳אהנו; מינות ראשי ו׳ניניכס׳ נ׳יני ה׳יא
 ה׳יא׳ א׳ות י׳שראל ׳נ׳ני מינות ראשי גס ׳כיאה', מינות ראשי ה׳שנת׳ א׳ת י׳שראל ׳נ׳ני גס כי כגופו', אשמו ׳אוהנ סג) (ינמות רז״ל

ואילך. הלילה מחצי להיות וצריך המוכתר. הזיווג אז כי ׳כיאה', מינות ראשי

 בששת גם תבופים שזווגם דשאין, בחינת
 שישמרו בריתם, את לשמור גדולה, שמירה שצריבים שבן מבל החול, ימי
 שהוא העולם, שר בששמע מיד, למיניהם. בבחינת התורה ע״פ עצמם את

 יחודא בחינת דשאים, בחינת החול, ימי ששת ששולטונתיה מט״ט,
 הברית שמירת ידי על בי דייקא, בבור ה׳, בבור יהי ואמר פתח תתאה,

בנ״ל: בשלימות הבבוד הנ״ל, הבחינות בשני

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ח ת ם שר פ ל אמר העו הי ו ד י  P סופר(חולין בחתם ומובא לעולם. הי כבו

 כי השרת, ממלאכי הצדיק נשמת גדול וראה בוא לזה: ביאור ע״א)
ע הכני  והגשימה ועזיאל שמתזאי מלאכים ׳5 הקב״ה השליך המבול דור ההוא בדור ל

 לפניהם אשר מכל הרעו הס בארץ, היו אשר הנפילים הס גשמיים, במלבוש
 העלה בעצמו הדור באומו זה ולעומת לעולם, מבול והביאו הארץ והשתיתו

 שולט העולם, שר מטטרו״ן ממנו ונעשה למעלה, ממטה תנוך צדיק נשמת
 כלפי במעשיו׳, ה׳ ישמת לעולם ה׳ כבוד ׳יהי ואומרו מעלה. מלאכי כל על

 כן על ליבו, אל כביכול נתעצב המינים ותערובות זנות ע״י המבול שבדור
 שיהיו לעולם, ה׳ כבוד שיהיה הלואי בריאה, בשעת העולם שר אמר

ליבו. אל יתעצב ולא במעשיו׳ ה׳ ׳ישמש אז הדשאים, כמו מתערובת נזהרים

ם י כ י ל צ ת ש א צ הו. ל  אע״פ כו): ד, ערלה (יו״ד בליקו״ה וכתב למינ
 הכותות כשנמשכין אעפ״כ אתד, הכל בהשורש שלמעלה

 ומין מין כל כי דייקא, למינו ואילן דשא מין כל של הכות נמשך למטה
 דעיס תמים נפלאות באמת זהו כי רית. טעס, במראה, מתבירו משונה

 המינים כל של הכותות כל שכולל אתד משורש נמשכין משונות שכושות
 ושלא עצמו בפני ומין מין כל שיהיה בהכרת למטה וכשנמשכין כולם,

אתיזת שמשם טו״ר הדעת עץ אתיזת יש למטה כי ת״ו, כלאיים לערבם
וכותו מקומו לפי עצמו בפני בירור ומין מין כל וצריך הנתש, זוהמת
 כי אתר, מין תערובות בו כשאין במקומו אס כי לבררו אפשר ואי ושיותו,

 מקום לו שאין דבר לך אין כי אתר, מין תערובות בו שאין דבר לך אין
כידוע, העולם כל של המקום שורש שמשם הצמצום, מתתילת שנמשך

 שנאתז הזוהמא אתיזת מתגבר יתד מינים שני כשמערב אבל לו, המיושד במקומו אס כי דבר שוס לברר אפשר ואי שבעולם, דבר כל של המקום ומשם
ו לשרשו. המינים של הכת להעלות אפשר ואי לברר אפשר אי ואז דייקא בתערובות ל מ ש שראל בני ו ת י ת. א שב  שבשבת דשבתא(יא) ביקרא ומובא ה

 השגת שלימות עיקר וכן האריז״ל, ובכתבי הקדוש בזהר כמבואר קודש בשבת הוא הקדושים הייתודיס כל שלימות וז״ל: המאמר, תיקוני כל נפעלים קודש
ומבואר תורה׳, ניתנה בשבת כי מודים ו׳הכל תורה׳, לדברי אלא שבתות ניתנו ׳לא בתינת שזה קודש, בשבת הוא לעומקה התורה תבונות להשיג התורה

בתינת וזה ל״ב. דף בראשית בזהר כמבואר דקדושה, הדיבור בתינת הוא שבת גס שבתורה. עמוקות בשודות לעשוק ביותר משוגל שבשבת האריז״ל בכתבי
כנ״ל. תשובה בתינת שבת בתינת ג״כ שזה תשובה, לעשות שצריך המקומות בכל לו מאיר הדיבור ואז בשבת, הנאמר דבר׳ ׳ודבר

רה צריך נתן הברית. מפגם שיינצל עצה ממנו וביקש מטשרנוביל, מרדכי רבי הצדיק להרב אתד אברך בא פעס תרכז): צשיש״ק(ג, מוצא גדולה. שמי
ולא זו עצה גס קייס שכבר האברך לו אמר אתרת. עצה לו נתן לו. הועיל ולא הזאת העצה את קייס שכבר האברך לו אמר עצה. איזה לו

אתת עצה עוד עבורך לי יש לו, ואמר מרדכי רבי שוב אותו וקרא האברך, ממנו הלך עבורך. עצה עוד לי אין כן אס מרדכי, רבי לו אמר לו. הועילה
זה. עבור עליך שיתלקו ואע״פ השינה, לפני לילה בכל בו ולמד מוהר״ן ליקוטי קנה לך, תועיל בוודאי והיא

ערכים
וכינויים

העולם שר
 פסוק נחמן, בר ר״ש אמר

 ׳נער אמרו, העולם שר זה
 ו׳גם אדם, מימות הייתי׳
 המשיח, ימות עד זקנתי׳

 הקב״ה שעזב ראיתי׳ ׳ולא
 הצדיקים, מן העולם את

 מעמיד ודור דור שבכל אלא
).1 מקץ (תנחומאצדיקים

שכמל״ו׳ אומרים  ׳ב
 שלא נמוך, ובקול בחשאי
ת ישמעו  ויעלו הקליפו
 ח״ו עצמם וידבקו עימה,
ת הפנימי. בזיווג  ובגלו

 מבחוץ, עולים ג״כ הם
מקבלים  שר ממט״ט ו

 נוגה, קליפת ע״י העולם
 שרי לכל מזון המחלק
 ג״כ שעולים ואע״ם העולם,

 מבחוץ הגלות בימי בחול,
 בפנים. ולא עומדים הם

 להם יש שבמלכות ולהיות
 והם (לקליפה), אחיזה יותר

 יש לכן מבחוץ, עומדים
 הקליפות יינקו שלא לירא

 הזה החיוני מהרוח ח״ו
 לכן כולם, את המחיה
 בלחש ׳בשכמל״ו׳ אומרים

 המלך (עמק רם בקול ולא

סז). ה,

 יאמר דזמרא בפסוקי*
 אזכרות ח״י ובו כבוד׳, ׳יהי

 טי״תין שני כמספר (הוי״ה)
 העולם, שר שהוא דמט״ט
 הראשון זה פסוק שאמר

 חסידים, (משנתכבוד׳ ׳יהי של

ג). היצירה תפילת

 הפנים שר דמט״ט ידוע
ת המעלה הוא לו פי  ת

 המקובלים וכתבו ישראל.
 מט״ט שמעלה הראשונים,

ת התפילות את  לעולמו
 רקיעים, תתקנ״ה עליונים

 רבתי ׳השמים׳(במ״ם כמנין
 וכשח״ו בכ״ר), דאי״ק

 בישראל כך כל זכות אין
 לעלות ממ״ט יכול אינו

 התפילות, עם ולהתרומם
 נקרא למעלה וכשעולה

 לעלות יכול וכשאינו ׳זקן׳,
 ׳נער סוד וזהו ׳נער׳, נקרא
 שאמר וכו״ זקנתי גם הייתי

 יששכר, (בני העולם שר

ב). אדר חדש מאמרי

 מט״ט הוא העולם שר
 וחנוך הבריאה, משעת
ק תל ה ונעשה נס  בחינ
 הנקרא מט״ט של אחרונה

 וסנדל, מנעל בסוד מנעל,
 מנעלין תופר חנוך היה וע״כ

העולם). שר (קה״י,

 בי״ת עי״ן במילוי עבד
 שר מט״ט ׳דא גימט׳ דלי״ת,
 עה״כ אותיות וט״ו העולם׳

עבד). (קה״י,

שבת
 למעלה בבחינת הוא שבת

 כי מהמקום, למעלה מהזמן,
 העולמות כל עולין בשבת

 למעלה למעלה ממקומן
יח). ג, ציצית (ליקו״ה

נפש, בחינת הוא שבת
וינפש׳, שבת בו ׳כי בחינת

יתירה, לנשמה זוכין אז כי
 הדעת התגלות עיקר ואז

 ניתנה בשבת כי כמובא.
 הם החול ימי וששת תורה,

 להמשיך וצריך גוף, בבחינת
ימי ששת על שבת קדושת

 בחינת הוא אז כי בירורים, מבררת ואין שובתת השכינה בשבת ז). ג, הפירות ברכת (ליקו״הבשבת שמקבלין יתירה הנפש מהארת חיות מקבלין החול ימי ששת שכל כמובא, שבת קדושת ע״י הוא החול ימי ששת של והחיות הנפש עיקר כי החול.
(שם).ת׳מיד ב׳הן ש׳מתייחד ר״ת שבת שבת). (קה״י,לקדושה ששבה נוגה קליפות על רומז ׳תשב׳, אותיות ׳שבת׳ וע״כ הקדושה, אל בשבת שבה נוגה קליפות יד). ד, והרשאה כה (ליקו״ההרע ביטול

 וצריכים לצלן. רחמנא מעבירה עצמו את שישמור ובלבד הברית, שמירת נקרא זה וגם בהיתר, שזווגו התורה, ע״פ בריתו את שומר הוא ואעפ״ב החול, בימי שזווגו מי יש בחינות, שתי בו יש הברית שמירת # ותושיה עצה
 הוא גם לשבת, משבת רק שזווגו מי גם אבל דרזין. רזין קבלה, גם משיג ועי״ז עילאה, יחודא בחי׳ והוא לשבת, משבת רק שזווגו מי יש אבל רזין. שבתורה, הלכה להשיג זוכין ועי״ז תתאה, יחודא בחי׳ וזה בריתם, את לשמור גדולה שמירה

ז). יא, ליקו״ט (קיצורלעומקה התורה לתבונות לבוא שזוכין עד הנ״ל, הבחינות לכל וזוכין בשלימות, השי״ת כבוד עי״ז אלו, בחינות בשתי הברית שמירת וע״י (...)הברית. שומרי בכלל נכלל ויהיה בקדושה זווגו שיהיה גדולה, שמירה צריך



ערכים
וכינויים

א) ת ה(ספינ ספינ
 חשיבות לשון ספינתא

ה). ה, (ליקו״מ

 וטמון, ספון לשון ספינה,
 ספונים שהם המקיפים בחי׳

 ח״ב (ליקו״מ כל מעין וטמונין

יג). ז,

 והענין ספינה. פירוש אניה
 והאניות במלכות, היא הים כי

ה הם שבתוכו תי חו  כו
 בהיות והנה ממנה, הנאצלים
 הים אז דין מקבלת המלכות

 סערת בסוד וסוער הולך
 שקט להם אין והאניות הדין,

 מן ג״כ יונקות הם כי ומנוחה,
אניה). כג, (פרד״רהדין

 במילוי עולה אלהייים
 הרי אותיות, וה׳ מאתיים,

 הליקוטים, (ספר ספינ״ה כמנין

פ״א). יונה

 ספינה כמו הוא הגוף
 הוא דעוה״ז בים, המטורפת

 כן המשוטט, כאדם ים, כמו
 תמיד לחשוב האדם צריך
 לשוט רק בעוה״ז לו שאין
 (נועם בים השט כמו אותו,

ויחי). פ׳ אלימלך

 ע״ד ספינה, נקרא הגוף
 ירד ׳ויונה זוה״ק דאיתא

 זו יונה הספינה׳, ירכתי אל
 ע״ש. הגוף, אל ירדה הנשמה

 ספינה כמו הוא הגוף גם
 הוא דעוה״ז בים, המטורפת

ים(שם). כמו

 שבין מסך הוא ספינה
 ספינה ונקרא ליצירה, בריאה
ספינה). (קה״י,

א) ציפרת ציפור(
יראה בחי׳ הוא ציפור
ה). טו, (ליקו״מ

 בחי׳ ציפור, נקרא הדיבור
 היינו דבר׳, יגיד כנפים ׳ובעל

 שהם וציפורים עופות כי
דיבור בבתי׳ הם כנפיים בעלי

ד). הקן, שילוח (ליקו״ה

 לעופות כולל ציפור שם
 בבוקר המשכימים הקטנים
 ארמית מלשון ולשורר, לצפצף
ד). יד, ויקרא (רמב״ן׳צפרא׳

 השכינה, נקראת ציפורי’
 כמו כי מטעם מלכות,

 כן מקנה, נודדת שהציפור
 מבתי׳ שלה מקן נודדת היא

יח). כג, (פרד״רייחודה

 אלא אינו ׳ציפור׳ שנא׳ פיינז
ד). יד, ויקרא אריה (גורטהור

 (מגלה הנשמה היא ציפור

קו). ואתחנן, פ׳ עמוקות

 על מקנן שהציפור פנזו
ם ועל הביצים חי  האפרו
 בכל לשומרם עליהם להשגיח

 ומזונם בפרנסתם צרכיהם,
 להם, שמצטרך מה וכל
 על מקננת השכינה כן כמו

 עליהם, להשגיח בא״י ישראל
 ולפרנסם ולזונם לשומרם

 להם המצטרך צרכיהם בכל
ב). ז, טל (שפע

 נקרא ונשמה רוח נפש
תצא). כי פ׳ (תוי״יציפור

שון צפרים  ל
המוחין, ובהירות

נוגע נחל מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוגע נחל ריב

 רבה ישאמר“
הנא, בר

ת שמירת שעייי נמצא רי שני הכ  יכול וכוי הנייל הכחיי כ
ת לבוא תכונו ה ל ר תו הנחל(יא); כמי 3וכח לעומקה. ה

 כלל דרך מנאר שנמסילה הג״ל, המורה דנרי מכל היוצא כלל
 לנוא זוכין ממאה, וימודא עילאה ימודא כמי׳ שהוא אמונה שע״י

 ואמ״כ לעומקא, המורה למנוגמ
 ע״י זוכין מה מפני הטעם מנאר
 כי לעומקא, המורה למנונמ אמונה
 המורה למנונמ שזוכין מה עיקר

 אך המאירים, הדינורים ע״י הוא
 הגיאומ ניטול ע״י הוא לזה לזכומ

 ניטול הוא הגיאומ וניטול כמונ״פ,
 נשלימומ, אמונה נמי׳ הע״ז,

 שמירמ ע״י זוכין הגיאומ ולניטול
 ג״כ האמונה קיום ועיקר הנרימ.

 כמנואר הנרימ שמירמ נהי׳ ע״י
 ל״א, שי׳ נירא׳ לן ׳איה נהמורה

 וימודא עילאה ימודא ע״י כן ועל
 למנונה זוכין אמונה, נמי׳ ממאה,
 העצות כל כי לעומקא, המורה
 המאירים לדינורים ידם על שזוכין
 משונה לעשות לו מאירי! שהם
 ניטול היינו המורה, למנונת ולנוא

 נשניהם הנרית, ושמירת הגיאות
 ונהעצה כנ״ל. האמונה מלוי

 הנרית שמירת שהיא האמרונה
 ושל שנת של נתינות, שני ישיגו
 נמי׳ וקנלה, הלכה נמי' שהם מול,

 כנ״ל. וקנלה נהלכה המורה מנונת
 ונעוץ קשור המורה כל אשר נמצא

 והנן ונאמצעימו, נשופו ממילתו
 מאוד. עמוקים דנרים הם כי היטנ

ת שמירת שעייי נמצא רי כ  ה
שני  וכוי הנייל הבחיי ב

א יכול ת לבו נו כו ת ה ל ר תו  ה
 שכל ?) (יא, כגיאה״ל מוגא לעומקה.

 נעצמו, מהצדיק נמשכים המאמר מיקוני

 המורה מנונות שלהכניס הזה, המאמר מכלליות מנואר וז״ל:
 כאלה, נשגנות מעלות ע״י אם כי אפשר אי ממש, נהעפריים

וענוה דרזין, ורזין רזי! שהן וכו; הנמינות נשני הנרית שמירת

הנחל ילקוט
י ״ רת ע מי ת ש רי ב שני ה ת. ב נו חי ב  כל ע״י האיסנים(יא): בירח ומושיף ה

 ו׳פגל ה׳שמיס י׳שמחו’ כחי' וזה כנ״ל, שמחה נעשה הנ״ל הפיקוניס
 אז כי הנ״ל, הייחודים שני הכולל הקדוש השם נר״ח שמרומז ה׳ארץ'

ה יחודא כשלימות. השמחה א ל א עי ד חו ה. וי א ת  דרכי נחחר ומובא ת
 למעלה ענודפו שיעלה ויסודה, ה׳ עכודח כל פכליח יא): (שיעורים, גועס

 תחאה. ויחודא עילאה יחודא ויחייחד רוח, נחת לו לעשות ה' שם לייחד
 דאצילוח וכינה חכמה המוחין ייחוד הוא עילאה שיחודא הענין, כיאור ועיקר

 הצדיקים דרגת הוא זה דנר נשלימוח ולפעול הרחמים, מידוח י״ג והמשכח
 תחאה ויחודא נשלימוח. זה ייחוד לפעול לעלוח שזכו מאוד, מאוד המופלגים

 אחד, לכל אלו ייחודים וכהשפלשלוח ושכינפיה. קוכ״ה ייחוד שנקרא מה הוא
 אכילה הזה, העולם ענייני כל נעשים שיהיו א', ה', עכודח של סוגים ככ׳

 כעולם ה׳ אח כשמוצא וכן ההלכה, ע"פ הכל וכו', פרנסה שינה, ושפייה,
 להשי״ח, שונ הזה העולם מתייחד אלו כל ע״י שמקיים, מצוה כל וכן הזה,

 ועכודחינו הזו, הגשמיח נארן ידינו על מולך ה׳ כי תתאה, יחודא נקרא וזה
 יש ואוכל עושה שיהודי דכר שככל ולראוח אחרות, כעיניים זה על להסחכל

 השני והסוג וכו׳. למעלה שעשועים שמעלה ולהאמין הקדושים, ניצוצוח עלייח
 הוא המושאל, נשם רק זה שאצלינו עילאה, היחודא היינו ה; ענודת של

ה׳. ולאהכח ה׳ ולככוד וליראה לאמונה המחשנה אח להרים המחשנה, עכודח

 בשני הברית שמירת ידי שעל נמצא
 עילאה יחודא בחינת שהוא הנ״ל, הבחינות

 ודשאים, מאילנות היינו תתאה, ויחודא
 חול, של חווג שבת של זווג וקטנים, גדולים
 אזי דדזין, ודזין דזין וקבלה, הלכה בחינת
 זוכה הכבוד ידי ועל כנ״ל. בשלימות הכבוד
לבוא יכול הדיבוד ידי ועל המאיד, לדיבוד

וזה
בר

 הוי חדא זימנא
 בספינתא, אזלינן
 להאי וחזאי

 קאי דהוי ציפרתא,
 במיא, קרסוליה עד

 ברקיע. ורישיה
 מיא, ליה ואמרינן
 למיחת ובעינן
 נפק נפשין. לאקורי

 ואמר קלא ברה
 חצינא ליה דנפלא להכא, החוהו לא לן,

 מטי ולא שנין, שבע הא הכא נגרא לבר
 אלא מיא, דנפישא משוס ולא לארעא.

 האי אשי, רב אמר מיא. דרדיפא משום
עמדי: שדי וזיז דבהיב הוא, שדי זיז

 וגס אחר, במקום כמובן מהכל יותר קשה זה שגס בשלימות,
 לאוקורי לנחותי ׳ובעינן חנה בר בר רבה של המאמר בפירוש
 כאפס בעיניו הוא שכבר לו שנדמה מי שגס בחוש וכנראה נפשין׳,

 פיתא נפל כן אס מקודם. יותר הרבה מתגאה בעצמו ובזה ואין,
 מה לדוכתיה קושיא והדרא בבירא
 ׳תבן למשה וממרא יוחני ששאלו

 ולבאר (...) לעפרייס׳. מכניס אתה
 תקוות כל שגס הקדושה, בכוונתו

המאיר, לדיבור לזכות העפרורייס
 בתוקף שהוא בעצמו, ממשה הוא

 לתלמידו מאיר וענוותו קדושתו
 על עליו שגס עד תתאה, שביחודא

וכו״ ימוש ׳לא הכתוב יסובב יהושע
 וכן בפנים], כמובא וכו׳ [בממשות

 תכלית עד יותר להלאה מאיתו
 שאין הנ״ל העפרורייס מדריגת

 נמשך לכולם כי מהם, לממה
 יש הס שגס עד וענוותו, קדושתו

 בדיבורים להתגבר ביכולתם
 ידם על שיתעלו באופן המאירים,

 ועומק במדריגתו ולהיכלל לצאת
המוב״פ. בעצמו תורתו תבונות

ת ר י מ ת ש רי ב שני ה חיי ב  הג
י וכוי הי ה ג כ ל  ה

 שמירת (יא): הנחל במי וכתב וקבלה.
 ושל שבת של בחי׳, שני בו יש הברית

 תבונת בחי׳ הס בעצמם והס חול,
 התורה בהלכות לעומקא התורה

כמב״פ, דרזין וברזין הקבלה ובסודות
 מדריגתו כפי אחד כל כן ועל

 לתבונות זוכה כן הברית בשמירת
 עליונה למדריגה זוכה אס התורה,
 התורה לתבונות זוכה הברית, בשמירת

 עכ״פ זכה ואס דאורייתא, ברזין
 זוכה הברית, בשמירת קטנה למדריגה

 לעומקא התורה לתבונות עכ״פ
 לביטול זוכין כן הברית בשמירת מדריגתו כפי כי שבתורה. בהלכות
 לעשות לו מאיריס הדיבורים שעי״ז ולאמונה, הע״ז, ביטול הגיאות,
לעומקא. התורה לתבונות ולבוא הפחותה, ממדריגה ולצאת תשובה

חכמה מיליואי
א ת ל פ י אי וכוי צ א. שדי זיז ה  עג (ב״ב אגדות בחידושי המהר״ל וביאר הו

 בחינה לו יש בחינות, שתי לו יש העוף כי דע, זה: ענין ע״ב)
 לה שיש בריאה תמצא ולא השמיים. עוף הוא גס למטה, שוכן שהוא

 ואשר במים, הס במים השוכנים בריאת העוף, כמו מחולקות מקומות
 שתראה כמו ולמעלה, למטה הוא העוף אבל ביבשה, הס ביבשה השוכנים

 אמרו וכן למעלה, ועולה למטה עומד שהוא העוף צורת מצד היה כאילו
 לא כג), (במדבר לו׳ ראם כתועפת ממצרים מוציאם ״אל כ) (במדב״ר במדרש

 מעלן זכו, יתעופף׳, כעוף ׳אפרים מ) (הושע שנאמר כעוף, מורידס זכו,
 הרי כאן. עד תעופינה״, כעב אלה ׳מי ס) (ישעיה שנאמר כעוף, ומרוממן

 למטה הוא צורתו מצד והרי כאחד, שניהם והירידה העלייה לו יש העוף כי
 ובמדרש (...) במיא׳. קרסולא עד דקאי ציפרתא ׳דחזא אמר ולפיכך ולמעלה,
 לוי, רבי אמר קלט), (תהליס בהס׳ אחד ולו יצרו ״ימים יז), במדבר (תנחומא

 ברא (...) השבת, יוס זה ואיזה, מהס, אחד לו ובירר ימים הקב״ה ברא
 בפירוש לך הרי כאן. עד שדי׳, זיז זה ואיזה, מהן, אחד לו ובירר עופות

 כן אס העופות, מכל נבחר שהוא ומאחר העופות, מכל נבחר שדי זיז כי
 צורתו מצד ולפיכך נבחר, היה לא כן לא שאס בשלימות, העוף צורת לו יש

 עד מגיע וראשו למטה עומד שהוא רבב״ח ראה החומרי, מן המופשטת
דרבב״ח. זו אגדתא דברי ג״כ ביארו שס ע״ב) ב (הקדמה, בתיקו״ז ועי׳ השמיים.

כנ״ל: לעומקה

להאי וסזיכן !״ם: רשב
ואמרינן ג. ה״ כו/ ציפרמא

שאינן סבורין היינו מיא. ליכא
במים קאי ולא הואיל עמוקין

גרזן . סצינא, קרסוליה. עד אלא
חרש נגרא. לכר מעצד. או

דעמיקא משוס ולא עצים.

לא שנים שבע מהלך מיא.
אלא לקרקע. החצינא הגיע

מתוך מיא. דרדיפי משוס
נצלל היה לא הנהר 1 חריפור

העומק מחמת ולא עדיין

ראשו עמדי. שדי וזיז בלבד.

לרקיע. מגיע

ם תרג מ ה

 פעם רבב״ח, אמר ®י
 מפליגים היינו אחת

 וראינו בנהר, בספינה
 שהיתה אחת ציפור

 והגיעו במים עומדת
 קרסוליה, עד המיס
 מגיע ראשה והיה

 לעצמינו ואמרנו לרקיע,
 אינם שס שהמיס

 לרדת ורצינו עמוקים,
 את לקרר כדי למיס

 בת יצאה ואזי עצמינו.
 אל לנו, ואמרה קול

 גרזן שכן כאן, תרדו
 כאן נפל אחד נגר של

 שנים, שבע לפני למיס
 הגרזן הגיע לא ועדיין

 ולא הנהר. לקרקעית
 באותו שהמיס משוס

 רבים הינס המקום
 אלא מאד, ועמוקים

 סוערים שהמיס משוס
 בחוזק שס וזורמים

 לא המיס כן ועל גדול,
 להגיע לגרזן מניחים

 רב אמר לקרקעית.
 הציפור אותה אשי,

 לשמים ראשה שהגיע
 שלי', ׳זיז הוא שמה
 בפסוק שנאמר וכמו

עמדי׳. שדי ׳וזיז

 צפר
והיינו

משני הכולל דעת בחי׳
צפור). (קה״י, במט״ט וכן במלכות, הוא ציפור השמטות). עיניים, (מאור שלה קן נקרא והתורה הלכה, של אמות בד׳ אלא שורה ואינו השכינה, היא ציפור כי לציפור, קן שתהיה צריך מצורע). פ׳ אפרים מחנה (דגל ובינה חכמה הבחינות,



ריג נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

כה  את לקדש תמיד ונז
 שום נךבר שלא הלשון
 הלשון, את הפוגם דבור

 יהיו דבורנו כל רק
 ובתפלה בתוךה תמיד

ם ובקשות  ותחנוני
 ובכל שמים וביךאת

 המקדשין הקהש עניני
 שנזכה עד הלשון, את

 לשון לשלמות מהרה
 הברית ולשמירת הקדש

יט). (ליקו״ת באמת

נו דרש פטטיא. על ויכפר פטטיא יבא  ׳ציפרפא/ נקרא שהדיטר תי
 3כפי זה). ד״ה נהמשן (כמוגא המצורע מהרה גני פז״ל כדדרשו

 נוהרומ חיומ צפרים שפי למנוהר ולקח הכהן וצוה ד-ז): (יד, נויקרא
 האפס הצפור אפ וישפט הכהן וצו-ה ואזג: פולעפ ו-אני ארז ועץ
 אפ פייס: מיס על פרש כלי אל

 עץ ואפ אפה ןפ5ן הפץה הצפר
 האזב ואפ הפולעפ שני ואפ הארז
 דס3 הפץה הצפר ואפ אופס ונוכל

 הפייס: המןם על השיזנוה הצפר
 שנע הצרעס מן המנוסר על והזה

מ פעמיס ה ע  הצפר אפ ו'שלפ ו
 ופירש״י(שס): הןדה: פני על הפץה

 לפי טמא. לעוף פרט ע^רופ.
 לפיכך דנריס, פטפוטי מעשה שהוא הרע לשון על כאין שהננעיס

 ארז. ועץ קול. כצפצוף פמיד שמפטפטין ציפורים, לטהרפו הוזקקו
 פקגפו מה ואז־נ. פוצעפ ושןי הרופ. גשופ על כאין שהנגעים לפי

של מקל ארז. עץ וכאזוכ. כפולעפ מגאוופו עצמו ישפיל ויפרפא,

 שהוא הדיבור, בחינת זה ציפרתא,
 ממיין נתהוה שהוא האדם, בין אמצעי
 שהוא השמים, ובין ונוקבין, דוכרין
 ויקרא (נמ״ר כמובא התולה. תבונות בחינת

 שני להביא שצריך מצורע על טז:) וכערכין טז
פטטיא. על ויכפר פטטיא יבא צפרים,

א ת ל פ י  ב): ד, הקן שילוח (יו״ד בליקו״ה וכתב הדיבור. בחיי זה צ
בסי׳ וזה י״א, בסי׳ כמ״ש ציפור נקרא הדיבור

 בעלי שהם וציפוריס עופות כי היינו דבר/ יגיד כנפיס ׳ובעל
 בין אמצעי שהוא ד!דיבור דיבור• בבסינת הס כנפיים,

ם אד שמים. ובין וכוי ה וכתב ה
גבי א-ג) ג, שמע קריאת (או׳׳ח בליקו״ה

 (כלשון וארעא׳ בשמיא ׳דאחיד הדיבור

 ענין וז״ל: ז), ח״ב, בליקו״מ רבינו
שצריכין דייקא, בפה שמע קריאת
פעמים שלוש דייקא בפה להוציא

 דהיינו הייחוד, אמונת יוס בכל
 במחשבה די ואין שם׳, ו׳ברוך ׳שמע׳
 באמת שמאמין אע״פ כי לבד, שבלב

 עד כלל שמע קריאת ידי בזה יוצא אין אעפ״כ כראוי, יתברך בו
 (ברכות רז״ל שאמרו וכמו וכו״, שס ו׳ברוך ׳שמע׳ בשפתיו שיוציא

 קריאת בחינת וזה (...)מפיך׳. מוציא שאתה מה לאזנך ׳השמע טס
דייקא בפה הקדושה אמונתינו לפרסם שצריכין דייקא, בפה שמע
 ׳ואבית בחינת זה יוס, בכל פעמיים שמע קריאת אמירת ע״י

 לומר צריכין כן ועל השפל. העולם בזה יתברך ממנו כשיודעין יתברך, ושעשועיו תענוגיו שעיקר וכו״, חומר מקרוצי עפר מגושי תהילה
 ממה, דרי בפני אפילו יתברך אלקותו ומפרסמין קוראין הדיבור ע״י כי השפל, בעולם אלקותו לפרסם כדי דייקא, בפה שמע קריאת
מןאחר במקום ז״ל רבינו שאמר כמו וארעא׳, בשמיא ׳דאחיד הנ״ל ׳כל׳ בבחינת הוא הדיבור כי האלקיס. הוא ה׳ כי כולם שיידעו סי ב ) 

 קריאת בחינת וזהו (...)וארעא׳. בשמיא ׳דאחיד ובארץ׳, בשמים כל ׳כי בחינת זה לארעא׳, שמיא בין דקאי ׳ציפרתא נקרא שהדיבור יא),
 ממה בדרי להאיר והעיקר כנ״ל, ממה ודרי מעלה בדרי העולמות, בכל יתברך אלקותו התגלות של הזה הדעת להאיר כדי בפה, שמע
 כנ״ל. יתברך תענוגיו עיקר שזה ג״כ, השפל הזה בעולם יתברך אלקותו ומגלין מפרסמין הדיבור ע״י כי כנ״ל, שעשועיו עיקר שזה
י ג שמים ן ו ת בחיי שהוא ה  ורמה, גבוה מדריגה בחינת הוא התורה שתבונות מחמת לומר רוצה ב): בפל״ח(יא, וביאר התורה. תבונו

בזה. כיוצא פסוקים ועוד בתבונה׳, שמיס ׳עשה קלס (תהליסשכתוב דרך על עוד לומר ויש שמיס׳, ׳כגבה בחינת שמיס, נקרא

‘הנחל יליקוםחכמה מיליואי
. { ? ר ו צ  מבדיל הוא הרע לשון כל ח): הלשון (נתיב עולם בנתיבות ומובא מ

 רק הרע, לשון ענין ואין הרע, לשון עליו אמר אשר את ומרחיק
 שהבריות עד גנות דברי עליו שאמר מפני הבריות, מן להמדובר להרחיקו
 פלניא׳, בי נורא ׳איכא אפילו הרע, לשון ענין כל ולפיכך אותו. מרחקין

 ששולח הרע, לשון פעולת זה ודבר הבריות, מן האדם מבדיל זה שגס
 היינו הוא, ולפיכך הנמצאים, מן אותו ולדחות אותו לגנות באחד לשונו

 מן נחלק שהוא מצורע ענין זהו כי הנמצאים. מן כן גס נדחה המדבר,
 מן הייסורין בשביל האדם נבדל אינו אשר ייסורין, שאר כן ולא הכלל,

 בעל חטא כי מפני הנמצאים, מן שנדחה הוא המצורע אבל הנמצאים, כלל
 הוא זה ענין וכל מתרחק. הוא ולפיכך האדם, את להרחיק שבא הרע לשון

 לשון בעל ולכך הבריות, מרחיק שהוא ההרחקה הרע לשון בעל שפועל מה
 שפתי כל ה׳ ׳!כרת יב) (תהליס וכדכתיב כן, גס ונקצץ נכרת עצמו הרע

 ראוי כך בשביל כי למעלה זה התבאר וכבר גדלות׳, מדברת לשון חלקות
 (קהלת וכדכתיב יחד, שוויס הרע לשון ובעל הנחש ולפיכך לכלבים, להשליכו

 יותר נבדל דבר ואין הלשון׳, לבעל יתרון ומה לחש בלוא הנחש ישך ׳אס 0
להאריך. ואין הרע, לשון בעל אל ראוי וכן הנחש, כמו הנמצאים מן

א ה ! ר פ י ה צ ת): ב, העין מן שנתעלם בשר (יו״ד בליקו״ה וכתב הדיבור. בחיי ז
 בחינת שהוא אדם גדר בין והס כנפיים, בעלי הס העופות

כנ״ל. אומות שבעים בחינת בהמיות, בחינת שהוא בהמה גדר ובין דעת,
 הדיבור כי דעת, בחינת שהוא הדיבור הוא הבהמה מן האדם מותר כי

 דיבור לה אין והבהמה ותבונה׳, דעת ׳מפיו כמ״ש כידוע, בדעת תלוי
 יש שעי״ז שבכנפיהס, רוח כי ביניהם. ממוצע בחינת הוא והעוף ודעה.

 להס יש שהעופות היינו הדיבור, רוח בחינת הוא ולפרוח, לעוף כוח להס
 כבר ובעופות לגמרי, ושתוס כבוש הדיבור רוח ששס הבהמה, מן יתרון
 הס הכנפיים כי לעוף, כוח להס ויש הכנפיים אל הדיבור רוח בחינת עלה

דבר׳. יגיד כנפיס ׳ובעל בחינת סג), (בסימן רבינו כמ״ש דיבור בחינת
 שמעלתם האדם, לגדר יותר ושמוכיס הבהמה מגדר למעלה שהס נמצא,

 אין כי ורגליה, ידיה על ארבע, על הולכת הבהמה כי כנ״ל. בדיבור הוא
 הוא הדיבור כי כלל, הדיבור בחינת לה שאין מחמת כלל, ידיים להבהמה

 הנאמר ביד׳, ה׳ דבר ׳כאשר בבחינת הדיבור, מקום ושס ידיים בחינת
 חמשת כי נו), (בסימן יאיר נרו רבינו שפירש כמו נביאים, ושאר במשה

 ירדו ובבהמה כמובא, שביד אצבעות חמש בחינת הס הפה מוצאות
 על והולכת דיבור, ושום דעת שוס לה שאין עד לגמרי והדיבור הידיים

 שמוכיס הגוף על למעלה שהס כנפיים מזה נעשה הדיבור, תלוי ששס הידיים שתי ומבחינת רגליו. שני על אס כי הולך אינו העוף אבל ארבע,
 מלובש אדס׳ ׳ידי בחינת כי כנפיהם׳. מתחת אדס ׳וידי בבחינת כנ״ל, דבר׳ יגיד כנפיס ׳ובעל בחינת דיבור, בבחינת והס ידיים, לבחינת וקרוביס

 כי קצת, העין מן ונעלמים מהארץ מתרוממים הס ופריחתס עפיפתס ע״י העופות כן ועל (...) שבכנפייס. הרוח שזה הדיבור, בחינת ששס בהכנפייס
 עפיפתס, ע״י זה וכל כנ״ל. אומות השבעים אחיזת עיקר ששס הארץ, עפר מן הרוב ע״פ רחוקיס הס כי כך, כל בהס שולטת האומות של עין אין
 השבעים אחיזת ששס הארץ, עפר מן ומתרוממיס עופפיס הס שעי״ז כנ״ל, דעת לבחינת אדס, לגדר הסמוך דיבור בחינת שהוא הנ״ל הכנפיים ע״י

 שרים השבעים בין הממוצע מלאך בבחינת הס העופות כי כנ״ל, כך כל בהס שולטת העין ואין העין מן ונעלמים באויר פורחיס הס כי הנ״ל, אומות
 יש אחד ׳עוף רז״ל מאמר על יא) (בסימן יאיר נרו רבינו וכמ״ש כנפיים׳, ׳בעלי נקראו המלאכים כי ורע, טוב הדעת עץ בבחינת ישראל, קדושת ובין

וכו׳. ופסול כשר ורע, טוב הדעת עץ בחינת משנה, בחינת שהוא (מממרי׳ן), מט״ט בחינת מלאך, בחינת שהוא וכו״, היס בכרכי
ל ו צ י ד ! א ! הו  מצינו וכן התפילה, דיבורי לענין גס שייך דיבוריס, בתורה לדבר רבינו שכתב שמה שביאר הנשל, מי בשס מרגלותיו׳ ׳ותגל ד״ה בנת״נ לקמן עי׳ אמצעי. ש

 וירבה רעים, מדיבורים מאוד מעתה עצמו את שישמור קדושים, דיבורים ע״י התיקון עיקר בזה״ל: שכתב ימ-כא) ה, הקן שילוש (יו״ד בליקו״ה
 קרסוליה עד דקאי ׳ציפרתא בחינת הדיבור כי (...) קונו, לבין בינו ושיחה ותחנוניה בתפילה להרבות ובפרט ותפילה, תורה של קדושים דיבורים לדבר
 ויאמין יידע ואעפ״ה מהשי״ת, התרחקותו עוצם לידע צריך האדם כי יא). (בסימן שמי׳ הוא ה׳ ׳אני בהתורה כמבואר שמיא׳, לצית מטי ורישיה במיא
 אנו הדיבור ע״י כי הדיבור, ע״י והעיקר הרעים. מעשיהם מחמת מאוד מאוד הרחוקיס אפילו ואחד, אחד לכל מאוד קרוב הוא יתברך רחמיו שמצד
 אלקיס לו אשר גדול גוי ׳ומי וכתיב באמת׳, יקראהו אשר לכל קראיו לכל ה׳ ׳קרוב כמ״ש עי״ז, אלינו מתקרב והוא מאוד מרחוק אותו לקרות יכולים
 שפתיים ניב ע״י כי דייקא, שפתים׳ ניב ׳בורא וכו״, ולקרוב לרחוק שלום שלום שפתים ניב ׳בורא בחינת וזה אליו׳. קראנו• בכל אלקינו כה׳ אליו קרבים
 שפתים ניב ׳בורא הזה המקרא של המילות פירוש ולהבין לדקדק לב שנותן ומי (...) ולקרוב׳. לרחוק ׳שלום לבחינת זוכים דייקא עי״ז הדיבור, ע״י שהוא
 לפני הכל לפרש יכול הנ״ל בהשיחה כי הנ״ל. וקרוב רחוק לענין התיקון עיקר שזה קונו, לבין בינו השיחה בענין להתחזק עצות מזה להבין יוכל וכו״,

 ורז״ל. אבותינו לנו גילו כאשר שיעור, בלי רחמיו ריבוי עוצם שיזכור ע״י דייקא, עי״ז להשי״ת יתקרב ואעפ״ה התרחקותו, עוצם בשיחתו לפרש השי״ת,
 אדונינו לנו הזהיר כבר אבל בזה, עצמו להרגיל שרוצה למי כידוע לדבר, דיבורים לו אין התרחקותו מעוצם כי מאוד, קשה בעצמה השיחה רוב ע״פ אבל

 שמכין לבד והרצון ההכנה כי הרבה. זה על הזהיר וכמה כמה לנו כידוע יוס, בכל זאת הנהגה לנהוג התחזקות מיני בכל יתחזק שאעפ״ה ז״ל, ורבינו מורינו
 ׳בורא בבחינת דיבורים, לו ויברא השי״ת יעזרו בוודאי הרבה בזה חזק יהיה ואס יתברך, אצלו מאוד יקר זה גס לדבר, יכול שאינו רק לדבר ורוצה עצמו את
 כשהוא אבל התרחקותו, מחמת מאוד מדיבורים רחוק הוא בוודאי כי ממש, חדשה בריאה בחינת הס לאדם הבאים הדיבורים כי ממש, ׳בורא׳ שפתים׳, ניב
 בחינת שהס פיו לתוך דיבורים לו ושולח עוזרו השי״ת אזי חזקים, וכישופיס ברצונות שעה איזה בזה וחזק קונו, לבין בינו ולשיח לדבר עצמו ומכין חזק

 ׳שלום לבחינת זוכה דייקא ועי״ז כנ״ל, דייקא ׳בורא׳ שפתים׳, ניב ׳בורא בבחינת פיו, לתוך והזמינם דיבורים לו ברא ברחמיו שהשי״ת ממש, חדשה בריאה
 לו בורא השי״ת ואזי הנ״ל, ההכנה בחינת היינו ליבו, לערוך צריך שהאדם לשון׳, מענה ומה׳ לב מערכי ׳לאדם וכמ״ש כנ״ל, וכו״ ולקרוב לרחוק שלום

 בלבבו, אשר את ולשיח לדבר שפתיו פותח כביכול בעצמו שהשי״ת וכו״, תפתח שפתי ׳ה׳ שאומרים וכמו לשון׳, מענה ׳ומה׳ בבחינת פיו, לתוך דיבורים
 לרחוק ׳שלום של זה ענין כל כן ועל וכנ״ל. שיחתו ולפרש לדבר יעזרו וה׳ וכישופיס ברצונות עצמו את להכין צריך האדם רק יתברך, מאיתו הכל כי

כנפיים. בעלי שהס ועופות ציפורים בחינת שהוא כנ״ל, הכנפיים תיקון בבחינת הוא זה ענין כל כי כנ״ל, וכו״ צפור ׳קן בפרשת מרומז ולקרוב׳

ערכים
וכינויים

מצורע
 דנהורא סגירו דא מצורע

מט:). תזריע (זהר עילאה

 מאי לקיש, ריש אמר
 תורת תהיה ׳זאת דכתיב

 תורתו תהיה זאת המצרע׳,
טו:). (ערכיןרע שם מוציא של

 א״ר ב) (מצורע בתנחומא
 מכריז שלמה אף ינאי,

 ולשונו פיו ׳שומר ואומר,
 שומר נפשו, מצרת שומר

 בזהר גם נפשו׳. מצרעת
 אלא ׳מצרת׳ תקרי אל דריש

 ׳נפשו׳ פירש אך ׳מצרעת׳.
 והא הקשה כי נשמתו, היא
 לשוה״ר בעלי כמה חזינן קא

תירז בצרעת, נלקו שלא  ו
 נלקה שנשמתן טפי דגריע

פסחים). (של״הבצרעת

 על באה שצרעת ידוע
 תבוא לבד ולא לשוה״ר,

 על גם אלא הדיבור, על
 שהוא הטוב הדיבור העדר

 כוחה גדול כי התוכחה,
 בהחזרת הדינים למתק

 הרמ״ז (פי׳ בתשובה הרשעים

ויקרא). לזהר

 הטבע כפי שהצרעת להיות
 מעפשות תתהוה תכונתו
 המרה ותגבורת הגוף, וזיהום

 ועושה באדם, תתגבר אשר
 זה ודבר בבשרו, רושם

 הלב וצרות העצבון יםובבנו
 והרפואה השכל, ושממון
 הרחקות היא לזה הטבעית
 המרחיבים וענינים העצבון,

 ומשמחים אדם של ליבו
 צרעת נגע בבוא והנה אותו,

 לומר אדם יכול האדם, על
 אשר הוא טבעי חולי כי

 לו ובאמור להאדם, יקרה
 לא לה״ר בשביל זה הוא כי

 הדברים, יצדיק ולא יאמין
 וציווה עליון אל נתחכם לזה

 ׳בדד המצורע, שייםגר
 פרמים יהיו ו׳בגדיו .ישב׳,

 שפם ועל פרוע יהיה וראשו
 כפי הם אלו ודברים יעטה׳,
 סיבת לרפואת נגדיים הטבע
 הנגע יולידו ואדרבה הנגע,

 האדם יראה וכאשר מחדש.
 אלו דברים שעשה שהגם
 ע״י אעפ״כ נגדיים, שהם

 והתוודה תשובה שהרהר
 אשר בעוונו כי חטאתו,

 את הנגע גילה לשונו פשט
 ויטהר מחטאתו וישוב עינו,

 הנגע הפך כי ויראה לשונו,
 ויוכיח יידע בזה עינו, את

 לו בא שלא ברורה הוכחה
 לה״ר שדיבר לצד אלא הנגע

ב). יד, ויקרא (אוה״ח

 אור העדר הוא צרעת סוד
נבלה). (קה״י,החכמה



ערכים
וכינויים

קרסול(קרסוליה)
 שמו״ב עקבי(רש״י יקרסליי,

לז). כב,

 והשוק הרגל חיבור מקום
ח). א, אהלות משאנץ (הר״ש

 הוא ׳כרעים׳ של תרגום
 כב, שמו״ב (מצו״צ ׳קרסולין׳

לז).

 קרסולים, נקרא הוד נצח
רדס ופירש  דכנגד בפ

 ונגד ירכין, נקרא התפארת
 גם נקרא למטה שהוא היסוד

 למטה שהוא קרסולים, הם
קרסולים). (קה״י,מירכי[

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל ריר

טוע״ב מוהרנ״ת: דפום ^

ל ג ת תיו ו פונ מענין (יא); גגיאה״ל ומונא מרגלו  ׳ומגל הנ
סונג שהוא המונ״פ, וכו" מרגלמיו  נועז כוד על ה

 כידוע, ותכיגמיה הוא כריך דקודשא יחודא מלוי שנהם ורומ,
 יורדמ כמונ״ש, ציפרמא שננמינמ פה׳ ה׳מלכומ שהיא והשכיגה
 הג״ל, הגפולומ נועז ניצוצי לנפשומ

 המונ״פ, מרגלומיו קרסולי מממ עד
 ממעל אלוק מלקי הס גס ני

 למקומומ שנפלו וממממ כידוע,
מוניס שפליס  מוכרממ מאוד, ונ

 לנל ונסוד נמשאי נזה להשמדל
 נעלמומ ונהשמדלומ לאיש, יוודע

 שיהיה מוכרח אעפ״כ כי אחר. נמקוס כמונן שיעור, נלי ושוגומ
 רוציס שאינס לגמרי הפסיליס ני דלממא, אמערומא איזה מהס

ס לקייס מוכרח וגאווחס, ממאוומיהס לצאת כלל ה מונ נ  הנ
 וז״ל; זה, פס׳ נענין לא) (יא, שס גיאר ועוד המונ״פ. נאש׳ 'משרפון

 שהכוונה מרגלמיו׳, ׳ומגל להכמונ נניאורו להמפלא יש לכאורה
 הלא כי מאוד, ושפלה פחומה נמדריגה השפל האדם על הוא

סוננ ההיפוך נמכליח  שמירח שנסוד נעצמו, נועז על הכמונ י
 מפירוש לגמרי להמוח הקדושה דרכו זה [ואין כנ״ל, הנריח

ר גס אנל הפשומ]. דנ  דנריו ונניאורי הנ״ל, המוספות נ
 ולהניא לצרף וחוקפא עז נו ני על נועז, שנמספר הקדושיס

 מנואר ממילא ננ״ל, והשפליס הפוגמיס גס ומדריגחו נעצמו
סוננ שיגן הנ״ל. נועז נשס עליהם גס וי

ל ג ת  רוח על קאי זה כי ר״ל הנפל(יא): נמי וכמג מרגלותיו. ו
 נמורה הדינור הוא ורוח נועז, של מרגלותיו שגילמה

 מאיר מפילה של הדינור גם כי משונה, לעשות המאיר ומפילה
מו משונה לעשות  מפילה, של הדינור על המורה נסוף שמרמז נ

 שדינורי נמצא מפילה, של דינור שזה פי׳, ידנר ה׳ ׳מהלת נחי'
 כשאחז״ל רות נחי׳ וזה משונה. לעשות מאירי! הס ומפילה מורה
 נשירות להקנ״ה שריווה דוד יצא שממנה רות, שמה נקרא ׳למה

 פה ׳מלכות נחי׳ הוא כי מושנע״פ, נחי׳ הוא דוד וגס ומשנחות׳,
 והאירה גילמה ורות י״נ, נסי לקמן כמ״ש לה׳ קרינן ומושנע״פ

 המאיר לאור שיזכה הנרית, לשמירת שזונה אדם שהוא לנועז
 רות אומרים כן ועל לעומקא. המורה למנונות ולנוא למשונה

זה. על לרמז המורה, קנלת יום נשנועות

 מאחר כי כמיא, קרסוליה עד דקאי וזהו
 המקומות בכל לו להאיר צריך שהדיבור

 לפעמים הוא תשובה, שם לעשות שצריך
ותשכב, •> מרגלותיו והגל ג) (מת בבחינת

 נויק״ר(טז, איפא וכך זהורית. צנוע צמר של לשון סולעפ. ושני ארז.

 סימון, נר יהודה רני אמר וגו". לננמהר ולקח הכהן 'וצוה ז);
 הקול. על ויכפר הקול ינוא הקנ׳׳ה, אמר קולנין. ציפריא ®אילין

 וכדאיפא וצפצוף. קול משמיעין קולנץ. (שס): כהונה המפנות ופירש

 רני מיניה נעא ע״נ): (טז כערכין
 ואמרי חנינא, מרני נדנ נר שמואל

 דרני ממניה נדנ נר שמואל רני לה
 מרני לה ואמרי חנינא, מרני חנינא

 מצורע נשתנה מה לוי, נן יהושע
 ממון י.שנ ׳נדד מורה שאמרה
 איש נין הנדיל הוא מושנו׳. למחנה

 אמר וגו". ישנ ׳נדד מורה אמרה לפיכך לרעהו, איש נין לאשמו,
 שמי יניא מורה שאמרה מצורע נשתנה מה לוי, נן יהודה רני

 לפיכך פמימ, מעשה עושה הוא הקנ׳׳ה, אמר לטהרמו. ציפורים
 לשון שעל הנזיל. הוא ופירש׳׳י(שש): פטיט. קרנן יניא תורה אמרה

 קינן יניא נחשאי. היוצא קול לשון פטיט. עליו. נגעים נאו הרע
 על ויכפר פטטיא ינוא שעה. נכל צועקין שהציפורים פטיט.

 יוסי רני נשס יונה רני ע״א): נרכוש(שפ נירושלמי ומצינו פטטיא.
 ופירש טנין. דאורייתא ופיטטיא נישין, פיטטיא ®י׳כל גזירה, נן

 מפיטטיא נר נישין, נטלים, דנריס פיטטיא. נל (שש): משה הפני
 נהם מוצא נהם הוגה שהוא זמן דכל טנין, דאינון דאורייתא

 ציפרפא', נקרא ׳דהדינור נזה ללמדנו רנינו שנא שמלכד וראה ודו״ק טעם.
 לשוה״ר, פומר על מזהירנו המצורע, נטהרת העושק עצמו המדרש פשט הרי

 הדינור שאין די לא ואזי נ'), אופ פגוש׳(לעיל פה פגומיס ׳דינוריס ננפינמ

 עי״ש. מהשי״ת, יומר ומרפיקו לו מפשיך עוד אלא לו, מאיר
ל ג ת  נו עז ׳נו ד״ה ד', אופ נמאמר לעיל עי׳ ותשכב. מרגלותיו ו

 ׳ופגל הפש׳ אש דורש ועפה הנרית. ושמירת נועז גני תוקפא׳

 (לשון גולה רות, נפי׳ האדש, שנשמש נפיקו״ז, המונא ע"פ מרגליפיו',
 אפיזת מקוש שזהו ׳מרגלפיו׳, עד פגמיו, עקנ גלוש) אופיוש ׳ושגל׳,

א לנו וייטנ וישמ נעז ויאכל ז-י): (ג, נרות וזלשה״כ הקליפוש.  דנ
 נפצי ויהי ומשכנ: מרגלמיו ומגל נלט ומנא הערמה נקצה לשכנ

ה והנה וילפת האיש דחרד הלילה  מי ויאמר מרגלמיו: שכנת אן
 אמה: גאל כי אמתך על כנפך ופרשק אמתך רות אנכי ומאמר את

 הראשון ננן האחרון חסדך היטנת נמי לה' את נרוכה ויאמר
נפיקו׳׳ז(פיקון ואיפא עישיר: ואם דל אס הנחולים אחרי לכת לנלמי

 מרגלותיו ׳ומגל נה איממר נמראה נגלומא נשממא“® ע׳׳א): נ כא,
שקום׳ מוסיף לא ׳נפלה נמזליה איממר זימנא דנההוא רגלוי, מחת נחימת דנשממיה נש לנר ליה ווי לעפרא. שכינת ומשכנ', מו ע  ה), (

 שכינמא דאיהי נשממא עמין, דשאר נטינופין מלוכלכין ישראל דאינון דנזימנא (...)הוא. נריך דקודשא נידא אלא וסילוק עילוי ליה ולית
 נין לעפרא שכינת נפלת וכד ישראל; נמולת קוס מוסיף לא ׳נפלה דכמינ הוא הדא נפלת, וצלומא שחרחורת׳, שאני תראוני ׳אל אמרת
 על כנפך דכמיג'ופרשת הוא הדא מעפרא, לה דיוקים הוא נריך לקודשא מצלי ואיהי ומשכג', מרגלותיו אוקמוהו'ומגל והא רגלין,
 מדריגה היינו עפר, נפי' זה לעפרייס, מכניש אפה פנן וממרא יופני ששאלו א') (אות נמאמר לעיל כמונא דייקא, ׳עפרא׳ אמה'. גואל כי אמתך

 ננענועא ואחרנין דעיינין, ננענועא דממללן נשא נני אית חזי, =מא נזה״ל: רשנ׳׳י שדרש ע׳׳נ) קלנ ע, נפיקו״ז(פיקון איפא ועוד עי׳׳ש. פפופה,
 עניד ממן ניה, דנשממיה אמר דנכל איהו, דא דרגלין. ננענועא ואחרנין דגופא, ננענועא ואחרנין דרישא, ננענועא ואחרנין דידין,

 אמר דלינא. אינרין נכל ואפשטומה נלינא, ידיעא נאמר איהי לא נשממא וכי אנא, אלעזר, רני ליה אמר אמר. נההוא ימיר נענועא
 כגוונא מאמרהא, לנר לה ונחית מאמרהא לה נפיק הכי נש דנר עונדוי כפום ומשכנ', מרגלותיו ׳ומגל נה כמינ והא נרי, ליה,

ה דאיממר דשכינמא  דנזימנא נקדמימא. דהוות לאמרהא לה דאמינ מאן שליממא, ומיונמא אמכם׳. שולחה ׳ונפשעיכם נ) (ישעיה נ
ד מטרוניתא, אמקריאת נלינא איהי דנשממא  לדרגא מדרגא לה נמית הכי נש דנר חונוי כפום מטרוניתא. אתקריאת לא מלינא נפקת נ
 ענדת ממן, דנממת אמר ננל דא, ונגין לאמרה. דסליקת עד סליקת הכי דיליה זנוון וכפום לרגלוי, לה דנחית עד לאינר, ומאינר
 מנענע דינורו נעת האיש שזה מאחר ר״ל, יסיר. נעמעא עניד סמן מדנש(שש): המתוק ופירש מאחרנין. ימיר אינר נההוא ימירה מנועה
היא הדינור נשעת לכן הדינור, יוצא הנשמה שמכוח ולפי אינריו, מנשאר יומר שס ממגנרת שנשממו מורה הוא זה, נאינר ומרמז

החיות נמוך שס הוא הנשמה ומשכן נלנ, הוא האדם חיות שעיקר נודע שהלא גליגא. ידיעא נאסר ההוא. האינר את ומנענעת מפעילה
הוא הנשמה שמשכן אמרת איך כן אס ושאלו, האינריס. נכל הנשמה של וכוחה מיומה מתפשטת שמהלנ ר״ל דלינא. אינרין נפל שנלנ.
הרגליים. עד וירדה ממקומה גלתה שהנשמה פירוש, וסשנג. מיגלסיו וסגל דינורו. נשעת אינר אומו מתנועע ידה שעל אינר נאיזה

 ישראל ונעוונות ישראל, כל על אורה ממפשטת הימה ומשם העולם, לנ ששם הקדשים נקודש היה מקומה כי אמפס. קלסה ונסשעינם
 נחינת אלא מטיוניסא. אסקייאס לא הרגליים. עד למטה ויורדת מהלג משתלחת האדם נעוונות הנשמה כן נגלות, והלכה משם נשתלחה
פ׳ מאמרי נשער נזה ניאר וכך ניומר. השפל מקום שהוא לרגלוי. לה מסיס שפחה. ) שנ׳׳י  הרשע נשמת כי רז׳׳ל שאמרו נמה ויונן נת): ר
 מוריד הוא מוטא, הוא כאשר הרשע כי הוא והענין המיקונין, ונספר הזהר נספר כנזכר ומשכנ׳ מרגלותיו ׳ומגל נסוד רגליו אל יורדת

 נגהינס, (ונשקעת מרגלותיו דרך נשמתו מוריד חוטא ונהיומו נקרנו, נשממו נופחה יצירתו נעת כי נחייס, נהיומו נגהינס נשמתו
נגהינס. נשמתו להפיל גמר גמור רשע היה וכאשר מת, קרוי נחייו ולכן מדריגות), כך נשמתו יורדת עוונותיו נחינת וכפי

הנחל ילקוט
ר ו ב י ד ה ך ש ר צרי אי ה ת. בכל לו ל מו קו  דין (או״ס בליקו״ה ונמב הגז

ר הש״ץ):  שהוא דקדושה, אפרונה מדריגה הוא הדינו
 שמעלין ידי על תיקונו ועיקר העשירית, המדריגה שהוא מלכות נתינת
 שהוא כנ׳׳ל, קדוש כולו טוש, כולו שהוא כאשד, אותו וכוללין אותו
המדריגה עד התשתונה מדריגה שצריכין נמצא המדריגות. לכל ראש

 י״א, נשימן רנינו (כמ׳׳ש מדריגות עשר נתינת שהוא העליונה,
 תיקון עיקר כן ועל לארעא׳). שמיא נין דקאי ׳ציפרתא נקרא שדיכור

 למעלה ממטה להעלותו הדינור לתקן יכולין שאז נעשרה, התפילה
 אל ששמוכין ידי על שכקדושה, דכר לומר יכולין ואז כאשד, לכוללו

קדוש. כולו שהוא התכלית

המתרגם

קולניוס ציפוייס אלו ®י
במקו״ח). (המשך

 הס הפטפוטים כל
 התורה ופטפוטי רעים,

טובים. הס

 האחרונה בגלות
 ׳ותגל בנשמה בה נאמר

 שהיא ותשכב/ מרגלותיו
 לו אוי לעפר. שוכבת
 גרס שבחטאיו לאדם

 תחת יורדת שנשמתו
 הזמן שבאותו רגליו,
 לא ׳נפלה במזלו נאמר

 לו ואין קום', תוסיף
 ביד אלא ועלייה עילוי

 (...) בעצמו. הקב״ה
 ישראל שעס בזמן כי

 בטינופת מלוכלכים הס
 אזי האומות, שאר של

 השכינה שהיא הנשמה
 ׳אל ישראל לעס אומרת
 שחרחורת׳, שאני תראוני

 נופלת התפילה ואזי
 ׳נפלה שכתוב שזהו ח״ו,

 בתולת קום תוסיף לא
 היא וכאשר ישראל׳,

 שוכבת היא אזי נופלת
 כמו הרגליים, בין לעפר

 הפסוק את לעיל שביארנו
 ותשכב׳, מרגלותיו ׳ותגל

שכינה  מתפללת וה
 אותה שיקים להקב״ה
 שכתוב שזהו מעפרה,

אמתך על כנפך ׳ופרשת
אתה׳. גואל כי

 בא שמעון, רבי אמר ^
 אדם בני יש וראה,

 הס מדברים שכשהם
עים ענ  ומרמזים מנ

 ואחרים בעיניהם, גס
 ידיהם, את מנענעים

 את מנענעים ואחרים
 מנענעים ואחרים ראשם,

 ואחרים גופם, את
 רגליהם. את מנענעים

 מי שיש הטעם וזהו
 ויש זה איבר שמנענע

 זה, איבר שמנענע מי
 שנשמתו מקום בכל כי

 ביותר, בו מתגברת
 שס עושה האדם אזי

 מבמקוס יותר רב נענוע
 אלעזר, רבי שאלו אחר.
 אינה הנשמה וכי אבא,

 שזהו הידוע במקומה
שטותה הלב,  והתפ

 הלב. איברי בכל היא
 שמעון, רבי השיבו

 בה כתוב והרי בני,
 ותשכב׳, מרגלותיו ׳ותגל
 כך האדם מעשי שכפי
 ממקומה הנשמה יוצאת
 לחוץ לה ויורדת שבלב

 השכינה כעין ממקומה,
 ׳ובפשעיכס בה שנאמר
 והתשובה אמכם׳. שולחה

 שמשיב מי היא, השלימה
 שהיתה למקומה אותה

 בזמן כי בתחילה. שס
 בלב נמצאת שהנשמה

 היא אזי מקומה) (ששם
 כאשר אבל מלכה, נקראת

 אזי הלב מן יוצאת היא
 מלכה. נקראת אינה היא
 כך האדם חטאי כפי
 מדרגה מורידה הוא

 לאיבר, ומאיבר לדרגה
 רגליו, עד שמורידה עד

 כך שיעשה הזכויות וכפי
 שעולה עד נשמתו עולה

 ומפני ).3ל3( למקומה
 שהנשמה מקום בכל זה,

 בחטאיו, שס יורדת
 תנועה עושה הוא אזי

 האיבר באותו יתירה
האחרים. מבאיבריס יותר



רטו נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

 יודע שבשמים, אבי
 כל יודע מחשבות,

ת, מו לו ע ת ה ה  את
 ישועה כמה יודע לבד

 לזכות צדיף אני ורחמים
 רחוק אני כי זה, לכל

 בתכלית אמתיית מענוה
 גדולה ענוה כי הןחוק,
 וחוקי ובעצם מכלם.

 שיחתי לפרש גם ממף,
 זה בענין היטב לפניף
 אף אף מא־ד, ממני נמנע

 יפלא לא ממף כן פי על
 שכתוב כמו ךבר, כל

 הן דבר, מיי ״היפלא
 יבצר ולא תוכל כל

 ואתה מזמה״. ממף
 אותי גם לזכות ןכ־ל

 (...) אמתיית. לענוה
 מענוה והצילני ושמרני
 כךצונף. שאינה והכנעה

 בינה דעה מאתף חנני
 אטעה לבל !השכל,

 בענןן כלל עצמי את
 בזה שטועים ההכנעה

 למדני הךבה. העולם
 לאמתו, האמת רדף

 ובכל בזה לבון שאזכה
באמת הטוב ךצונף דבר

כ). ח״ב, (ליקו״ת

תהוה ד!אדם  והאודם הלובן היינו נוקגין. ומיין דוכרין ממיין שנ
רמן, תנו ע״א): (לא בנדה כדמצינו האדם, נוצר שמהם

 הלובן, מזריע אביו ואמו. ואביו הקב״ה באדם, יש שותפי[ שלושה
אמו שבעןן, ולובן שבראשו ומות וציפורניים וגידים עצמות שממנו
 ובשר עור שממנו אודם, מזרעת
 נותן והקב״ה שבעין, ושתור ושערות

 וראיית פנים וקלסתר ונשמה רות בו
 פה ודיבור האוזן ושמיעת העין

 ומובא והשכל. ובינה רגליים והילוך

 שבצורת עילאה י' א): אות בקה׳׳י(ערך

 שיורד דוכרין מיין הוא א׳, האות
 י׳ תסדים, בתינת והוא הזכר ממות
 שיורד נוקבין מיין א׳, שבאות תתאה
 ואת״כ שלה הרתם אל נקבה ממות
 ועל (...) נוקבין, מיין בבתינת עולה

 ושני ו׳ ׳וייצר', כתיב האדם בריאת
 ומיין נוקבין מיין שהן יו״דין

 עבודתו ע״י ואדם (...) דוכרין.
 שלו יו״דין שני מדבק הזה בעולם

 שהוא התורה ע״י וזה הוי״ה, אל
יו״דין. השני אותזין ובה הו', סוד

לע). (שער בע״ת ועי׳׳ע

 למטה שהוא באדם, להאיר צריך שהדיבור
 הדיבור נקרא כן ועל פחותה. במדרגה
 מיא, במיא. קרסוליה עד דקאי ציפרתא

 דוכרין ממיין שנתהוה האדם, בחינת הוא
 בחינת שהוא והדיבור כידוע. נוקבין ומיין

 האדם אצל קרסוליה, עד קאי ציפרתא,
 לו, להאיר כדי פחותה, במדריגה שהוא

 וזהו כנ״ל, ובו׳ מרגלותיו ותגל בבחינת
 ואמרינן כנ״ל. במיא קרסוליה עד דקאי
 לזכות אפשר שאי שהבינו היינו מיא, לית

 שיהיה כשלימות, כבוד ידי על אלא לדיבור
 מיא, לית וזהו ואין. אפם בעיניו האדם

 לנחותי, וכעינן לאין. עצמו יחזיק שהאדם
ועניו. שפל להיות היינו שפלות, לשון

ר ו ב י ד ה ר צריד ש אי ה ם ל אד א ב מטה שהו ה ל מדרג ב
יג): נ, וקגלנוה חכירופ (פו"מ גליקו״ה 5וכפ פהותה.

 ישראל עי״ז לישראל, משה שהמשיך הקדושה המורה ע״י כי
 מצוות מלאים ישראל פושעי אפילו כי ימנרך. נו לעולם מקושרים

 משינת תמימה ה׳ ו׳מורת כרמון,
 ני מיים, לדרכי מימה מדרכי נפש׳

 מי ואפילו פתי'. ׳ממכימת המורה
 רתוק והוא שנפל, למקום שנפל
הרעים, מעשיו ע״י מהשי״ת מאוד

 נקל להשי״ת להמקרנ יכול אעפ״כ
 כי הקדושה, המורה לימוד ע״י

 למי אפילו יורדת הקדושה המורה
 נשאול הקליפות נעמקי שהוא

 אומו ומעוררת מ״ו, מממיות
ת להשי״ת, אומו ומקרנת מינ  ננ

 שמענו נאזנינו אמרו ומות ׳אנדון
 שהוא מי שאפילו היינו שמעה׳,
ושלום, מש המממונה נדיומא

 אנדון נמינת שהם הקליפות נמדור
 של שמעה שומעים הם גם ומוות,
ערמה, לפתאים נותנת שהיא המורה

 ממי ׳עד תמיד מכרזת ׳אורייתא כי
והכלל, וכו״׳. פתי מאהנו פתים

 להמקרנ יכולין המורה עשק וע״י להשי״ת, שנפמומיש הפמות את אפילו לעורר מהוש נעמקי אפילו יורדת היא הקדושה שהמורה
 וכו׳ והמצורעיש ׳הזנין אפילו כן ועל מומאה; מקנלין מורה דנרי ׳אין רז״ל שאמרו וכמו ושלוש, מש מממיות משאול אפילו להשי״ת
 להשי״ת, אותם גם מקרנ המורה כי נמורה, לעשוק צריכין הם גם דמשאנותא, נשמרא שהם אלו שאפילו רמז זה וכו", נתורה עושקין

 ושלום חש חומאים הם כשישראל שאפילו היינו זרעו׳, מפי תשכח לא כי וכו׳ לפניו הזאת השירה וענתה וכו׳ פני ׳והשמרמי נמ״ש
 חש ורחוקים נזופים שהם נעת אפילו אותם, מקרנ המורה אנל ושלום, חש פנים השמרת ננחינת מהשי׳׳ת, ממרחקים היו ועי״ז
 ננחינת נמשונה, ומחזירם להשי׳׳ת אותם מקרנ שהם וממקום שם, שהם למקום עמהם מרד המורה אעפ׳׳נ מעשיהם, מצד ושלום

 נקנר׳, ׳׳נשכנך׳, רז׳׳ל ודרשו וכו", עליך משמר נשכנן אמן מנחה ׳נהמהלכן שכמונ וזה וכו״. משכח לא כי וכו׳ הזאת השירה ׳וענמה
 נמאמר היטנ זה כל וכמנואר כנ׳׳ל, להשי״ת אומן ומקרנ עליך משמור המורה אז גם ח׳׳ו, דמומא נשטרא שוכנ כשאמה אפילו היינו
 המורה דינורי כי מאוד, גנוה למדריגה ושפלה פחותה ממדריגה לצאת יכולין המורה דינורי שע׳׳י יא), (מימן וכו" שמי הוא ה׳ ׳אני

 שמיום נמצא עי׳׳ש. ונו", מטי ׳ורישיה ונו", מרגלמיו ׳ומגל ננחינת נמיא', קרשוליה עד דקאי ׳ציפרמא נחינת הם כי לו, מאירין
 תמיד כי לעולם, מהקנ״ה לישראל הרחקה שום אין ההוא מיום השלום, עליו רנינו משה ע״י המורה את לקנל ה׳ נחמלת שזכינו

 היו המורה נתינת קודם גם ני לישראל. המורה נתינת עיקר וזהו ננ״ל, עמהם ועולה שיורדת המורה ע״י להשי״ת שמונין הם
 יש עכשיו גם ונוודאי שיהיה, הוא שהיה ומה וכו׳, האנות כגון מאוד, גנוה נמדריגה השי״ת עונדים נמעלה הגדולים הצדיקים

 נאמת, ולעונדו להשי״ת להמקרנ יכולים ג׳׳כ היו מורה נימנה לא אם שאפילו עלייה, נני נחינת דור, נכל נמעלה גדולים צדיקים
 כנ״ל, שהוא ממקום להשי״ת להמקרנ יכול שנפחומים הפחות גם המורה שע׳׳י הוא המורה נמינת של ניומר הגדולה המעלה ועיקר

 הקדושה, המורה נתינת גדול זכות ג׳׳כ הוא נמעלה להגדולים שנוודאי ואע׳׳פ הקדושה, המורה ע׳׳י אליו להמקרנ זוכים ישראל וכל
 הנ׳׳ל, ננחינה הוא הקדושה, המורה את נמן אשר השי׳׳ת של והחשד החמלה עיקר אעפ״נ וכו", לקח ויושיף חנם ׳ישמע ננחינת

להשי״ת. שהוא ממקום שנפחומים הפחות אפילו להמקרנ יכול ידה שעל כנושה דרך היא שהמורה
ל ן ן  עוף שהוא המט״ט ענין נעצמו הוא הדינור, היינו הציפרהא, שעני! א) ג, טהור עוף שימני (יו״ד נליקו״ה וניאר ציפרתא. הדיבור נקרא p ו

 נקולם שמפטפטין עופות נחינת כנ׳׳ל, ציפרמא נחינת הוא הדינור וז״ל: המאמר), נסוף לקמן וכן ו׳, אוה נשוף לעיל נמאמר (כמנואר
 כשר נחינת שהם משנה, שדרי משימא כלול שהוא ורע, טונ הדעת עך נחינת שהוא עוף, נחינת שהוא מט״ט, נחינת וזה כנ׳׳ל,

 הדינור ע׳׳י הנירור עיקר כי וכו׳. לטהור טמא נין המורה דיני כל מנררת שהיא מושנע׳׳פ, נחינת שהוא וכו׳, וטהור טמא ופשול,
ה למוציאיהם הם חיים ני ננחינת דייקא, נפה  המורה מדיני ופשק דין שום לדעת אפשר אי כן ועל מושנע׳׳פ. נחינת דייקא, נפ
חר עיקר ני המורה, דיני כל שמנררת מושנע׳׳פ ע״י אם ני לנד, המושנ״כ ע״י  אישור נין ופשול, נשר נין לטמא, טהור נין הני

ר שעיקר הפה, דינור נחינת שהוא מושנע׳׳פ, ע״י רק הוא והימר, ח  הנ״ל ׳ציפרמא׳ נחינת הוא הדינור כי דייקא, הדינור ע״י הני
 ממדריגה לצאת יכולין הדינור ע׳׳י כן ועל הנירורים, כל משם ומנרר רגלין נחינת עד יורד שהדינור היינו ונו", קרשוליה עד ׳דקאי

וכו׳. הטמא מן הטהור דהיינו הרע, מן הטונ ומנרר מקוש נכל מאיר הדינור כי ושפלה, פחומה
ם ד א ה ה תהו ץ ממיין שנ ר כ  שוד נעצמו זה וז״ל: ממאה, ויחודא עילאה ימודא נחי' נעצמו הוא זה, שענין נניאה״ל(יא) וניאר נוקבין. ופיין ח

 כמו כי ומדריגה. מדריגה נכל נפרטיות והן המדריגות, נכלליות הן זה מעין שנמצא המונ׳׳פ, ונוקנא דוכרא ייחוד
ה נמצא המונ״פ, הקנלה של עילאה היחודא שנמדריגת  ממאה נהיחודא למטה גם כן שכמו מונן ממילא דרזין, ורזין רזין נ

 מדריגה וכל מזה. וזה מזה זה ולקנל להתייחד, צריכים וכולם יומר. למטה ועוד ועד׳, לעולם מלכותו כנוד שם ו׳נרוך ההלכה של
 האדם, והוויית העולם נריאת כל היה זה שענור כידוע, דוכרא לגני נוקנא כמו נחשנת שלמעלה, מהמדריגה המקנלת שלמטה

ם, המונא ונוקנין דוכרין מיין משוד פני הייחוד. שלימות מכלית יהיה דייקא ונזה נ

הנחל ילקוט
ר ו ב י ד ה ד ונסב קרסוליה. עד קאי ציפרתא כחיי שהוא ו ר י ) ה ר ק ל  נ

 אס לדעת כשרצה הצדיק נח כן ועל :0 ג, טהור עוף סימני
 ידס על ולידע למקור העופות אח שלח המנול, מימי ונתנטלו נכנעו כנר

 נשר כל השחית ׳כי כחינת הכרית, פגס נתינת זה המכול מי כי דייקא.
 וזכה כרית', דנטיר מאן הוא ו׳צדיק צדיק, היה ונח וכו", דרכו את

ת, כשני הנרית שמירת לנתינת תינו  ויחודא עילאה יחודא כנתינת הנ
 היינו לתתא', נח לעילא, ׳נח נח', נח תולדת ׳אלה כנתינת תתאה,
והצלחו המנול. ממי ניצל כן ועל תתאה, ויחודא עילאה ימודא נתינת

ה, ע״י היה ס נתינת זה נח ותינח החינ א, קדושים דינורי  כי כמונ
ר  ׳ותלו כנתינת המנול, מי ומכניע ומחגנר מקום נכל מאיר הדינו

ה ס פני על התנ  עד דקאי ׳ציפרחא נתינת הוא הדינור כי וכו", המי
א קרסוליה מי  לדעת נח כשרצה כן ועל וכו". שמיא לצית מטי ורישיה נ

 איזה ולהתנוצן להתעורר והתחיל הרע נכנע אס המנול, מי כלו אס
נ, ס הקלו ׳לראות היונה דהיינו העוף את שלח טו  כי וכו", המי

 עיקר שעי׳׳ז הנ׳׳ל, ׳ציפרתא׳ נתינת דינור, נכחינת הס העופות
ר כי ורע, טונ הדעת ען של הנירור כנ׳׳ל. מקום נכל מאיר הדינו

ערכים
וכינויים

 דוכרין מיין
נוקכיז ומיין

 מ״ן, העלאת בחי׳ עיקר
 ואהבה השתוקקות בחי׳ הוא

חבירו לגבי אחד שמעורר
עה). (ליקו״מ

 מצטייר הולד כי נודע
 וטיפת דוכרין מיין מטיפת

ע״א). עט ההקדמות (שערמ׳׳ן

 עיקרם המ׳׳ן כי דע,
 שבהם החםדים כי גבורות,
 שלטא ׳נקבה בםוד טפלים,

 דכורין והמיין דכורא׳, על
 טפלין והגבורות חםדים, הם

ר״ה). שער תמיד (עולת להם

 וגניזת הכלים בשבירת
 הארתן נשארה האורות

 עולים ומשם השברים, בתוך
 התחתונים, בםיוע ניצוצים
 למעלה ולהתייחד להיאחז

ת שחוזרים עד אורו  ה
 מ׳׳ן םוד והוא למקומן.
 מנפשות למעלה הנעשים

 בשעת ממש הצדיקים
 שעשו המצוות כל כי םילוקן,

ת בחייהם םו  יחד מתכנ
 האדון לפני ולראות לעלות

 ׳והלך כטעם צבאות, ה׳
 ש׳כבוד בשעה צדקך׳ לפניך

כב). אלם (יונתיאםפך׳ ה׳

 בםוד אלא עלייה אין
ת מ׳׳ן,  מעשה התעוררו

ם, קי די צ א ה ת רו ע ת  א
 שבעולם צדיקים דתתאי

 בזהר הוא וכן התחתון.
 ׳כמה וז׳׳ל ד.) (ז״ח שה׳׳ש

 מתתא אתערותא דאצטריך
 מלכא לאתערא לעילא

 לעילא, מתתא ומטרוניתא
א אצטריך כן  אתערות

א לכ מ א מ ת י נ ו ר ט מ  ו
 כי ואמא׳. אבא לאתערא

 כי מ׳׳ן, להעלות אפשר אי
 של הטוב מעשה ע׳׳י אם

 המעורר כנודע, התחתונים
 עלינו להריק טוב שפע איזה

 העליון, הזיווג מםוד ברכה
 במאי ׳חזי אומרת שהשכינה

 וכך כך לקמך׳, אתינא ברא
 וכך כך לימודו, שקידת
 הדין שורת לפיכך מעשיו,

 על וברכה שפע שתיתן הוא
 (עמק התחתון להעולם ידו

ב). א, המלך

 ומ׳׳ד מ׳׳ן שפוד אחי, דע
ל םוד הוא  מאוד, גדו

 התורה רזי כל הכולל
 יבוא לא כי העולם, ותיקון

 הבריאה ותוםפות התחדשות
 התחייה לאחר או עתה

 ולא אחרית, ועד מראשית
 צדיק שום ויעלה ייצא

 ולא מלמעלה, או מלמטה
 כי בעולם, הנהגה שום יהיה

 הללו טהורים מים ע׳׳י אם
סד). ה, המלך (עמק

 לתפילה, מ׳׳ן הוא תורה
ש מ׳׳ כ א ו ש׳׳ ר ה מ  ה

 הכנה הוא התורה שכל
ה הנקרא ליראה  תפיל

 משפיעין ובתפילה וכו׳,
 נגד דכורין מיין להמתפלל

 כמו לשמה, וכשלמד מ׳׳ן,
 מיין הוא כך מ׳׳ן שהיה

 כשלמד כן שאין מה דכורין,
 משפיעין כך לשמה שלא

 ׳תפלתו ואז בתפילה, לו
 אותו שמבלבלין לחטאה׳,

 זרות מחשבות בתפילתו
נח). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 האדם של התעוררות
 מים (מקור מ׳׳ן נקרא עצמו

נח). פ׳ חיים

 גם ריח, נקרא מ׳׳ן ’בהי*
 וםוד נזבינה, הן הנשמות

ריח). (קה״י,ריח נקרא הבינה



ערכים
וכינויים

קול בת
 נמשכת הנבואה כי דע,

ת העטרה מן ק ל ח ת מ  ו
ם. לג׳  הא׳ החלק חלקי

 השיגו ואותו נבואה, נקרא
 הב׳ החלק ע״ה. הנביאים

 השיגו ואותו רוה״ק, נקרא
 ויתר ודניאל ושלמה דוד

 מן למטה והוא החםידים,
 בת נקרא הג׳ החלק הנבואה.

 מרוה״ק, למטה והוא קול,
 ישראל חכמי השיגו ואותו
 הנבואה שפםקה אחר

 נשמע היה ולא ורוה״ק,
 בחכמה למוכתרים אם כי

ת, רו חפי ב ם ובו ו  צופי
וארא). פ׳ (רקנאטיבנפתרות

ש  ׳בת שאמרו במה פור י
 קול׳, ׳בן אמרו ולא קול׳
 המגיע הזה שהקול לפי

 נמשך הוא השומע לאוזני
 בו שכתוב הקול מאותו

 לקול תשמע שמוע אם ׳והיה
 את ׳וישמע וכן אלקיך׳, ה׳

 והקול אליו׳, מדבר הקול
 לפי ׳בת׳, ייקרא הנשמע הזה

 ׳קול׳ מאותו נמשך שהוא
ח). לג, דברים בחיי (רבינו

ת  לבל ההברה, היא קול ב
 אין כי ויידעו באחר, יטעו
כה). ג, דברים (אלשיךזולתו

ת  לאדם, קרוב הוא קול ב
 הנבואה כמו נחשב ולא

 בלבד, לנביא באה שהיא
בני כל אל באה קול בת אבל
ב״מ). אגדות (חידושי אדם

ל  לאחר בו שנשתמשו קו
 קול והוא הנבואה, שפפקה
 ית׳, מהבורא לשעתו מחודש
 ואותו ליראיו, פודו להודיע

 וכתבו קול. בת קראוהו קול
 שומעים היו שלא התופפות

 אלא השמים, מן היוצא קול
 קול יוצא קול אותו מתוך
 מכה שאדם פעמים כמו אחר,
 היוצא אחר קול ושומע בכוח
 היו קול ואותו למרחוק, ממנו

 בת אותו קורין לכך שומעין,
).1 טז, יבמות (תוי״טקול

ת  המלכות כן נקראת קול ב
 שנקרא לבינה בת שהיא לפי
קול). בת (קה״י,גדול קול

ת מט״ט בחי׳ הוא קול ב

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיחכמה מקוררטז

ותושיה עצה

ך י ר ק צ ח ר ת ה  ל
 עד בתכלית מהגדלות

 להיות ולא אחרון, קצה
 גדלות, בשביל עניו

 שיודע מחמת היינו
 מאד, מבוזה שהגדלות

 כדי עניו הוא כן על
 כי ולהתכבד, להתייקר

 תכלית הוא עניוות זה
 ליקו״ט (קיצור הגדלות

ז). יא, מוהרנ״ת

ר י ק ו ש א  מפלה על ננגואהו יא-יג) (יג, נישעיה כדכפינ מפז. אנו

 והקפפי עונס רעננים ועל רעה פנל על ופקדפי נגל:
 מכפס ואדם מפז אטש אוקיר אקפיל: עריצים וגאופ זדיס ןאון

יקר יופר אנוש נן אשים אז אוקיר. המצו״ד(שם): ופירש אופיר:

סד) (משלי ע״ה שלמה הזכיר ל פ  אדם שישקול יזהיר רגלך', מעגל '
 שהלשון הזה, כפלס מידופיו, נכל המיצוע על ושילך פעולופיו, כל

 ענייגיו כל יהיו ואז ולכאן, לכאן גומה ואיגו נמיצוע עומד הזה
שנעמוד לנו יספיק שלא מוזהרין אגו הגאוה נמידס אכל נכונים.

אוקיר. (שם): נמצו״ל פירש ועוד מפז.
ופשונ. יקר מלשון

ד א כדאיפא דוח. שפל הוי מאד מ

 לוימס רני ד): (ד, גאגוה
 הווי מאוד מאוד אומר, יננה איש
 ונפג רימה. אנוש שפקומ רוס, שפל
 כי ידוע דנר נאוה): (ערך הקמה נכד

 ומידה האפד נקצה הנאוה מידה
 שמפנהג ומי השני, נקצה השפלוש

 המיצוע על ועומד הנינוני נענין
 נלשוננו ענוה לשון ני ׳ענוה', ייקרא

 הנאוה נין הממוצעש המידה היא
 כולן המידופ כל כי וידוע והקפלוש.

 נינוגי דרך שןנור לאדם לו ראוי
זה ועל המיצוע, על ויעמוד נהם

 (ישעיה לשון נפשין, לאקורי שהיה אך

 הענוה שהיה היינו מפז. אנוש אוקיר יג)
ולהתייקר. להתכבד כדי גדלות, בשביל

 על הגדלות, ביזוי גודל שיודעין מחמת כי
 ולהתייקר להתכבד בשביל ענווים הם כן
 שהוא עניוות, בחינת וזהו הענוה. ידי על

לנחותי, ובעינן וזהו, הגדלות. תכלית
נפשין, לאוקורי וענווים. שפלים להיות

 כי וחשובים, יקרים נהיה שעי״ז כדי
ואמר, קלא ברת נפק מאד. מבוזה הגאוה

 להיות תחותו לא להבא, תחותו לא
נפשין. לאוקרי בשביל זה, בשביל שפלים

 ענווים יהיו שלא קול הבת שהזהירם
 שבע הא נגרא לבר חצינא דנפלה הגדלות. תכלית היא עניוות זה כי ולהתכבד, להתייקר בשביל
 אחרון. קצה עד שיתרחקו כדי הגדלות, שורש להם הודיעה קול שהבת לארעא, מטיא ולא שנין,

רוח. שפל הוי מאד מאד פ״ל) (אנוש חז״ל כמאמר גדלות, בשביל ענווים יהיו שלא להבא, יחותו ולא

 ממידת שנברח כדי המיצוע, על
 הראשון, בקצה העומדת הגאוה

 ונעתיק המיצוע מן עוד ושנתרחק
 העומדת השפלות מידת אל עצמינו

 רז״ל אמרו זה ועל האחרון. בקצה
 שתקות רוח שפל הווי מאוד ׳מאוד
 פעמים שני חזר רמה', אנוש

 הקצה אל שינמה כדי ׳מאוד׳,
 ע״ה רבינו במשה כתוב וכן האחרון.
 הוסיף מאד׳, ענו משה ׳והאיש
 לעמוד משה רצה שלא להורות ׳מאד׳

 נמה אלא הענוה, שהיא המיצוע על
 שאמר זהו השפלות, מידת אל

 שומה על חא״ג במהרש׳׳א ועיין ׳מאד׳.
כאשירה׳. לגדעו ׳וראוי ד״ה ע״א), (ה

חכמה מיליואי
ש אוקיר נו מפז אנו ה היי הי ה ש ענו שביל ה ת. ב  במאור ומצינו גדלו

א׳ נכתב למה משה׳, אל ׳ויקרא לפרש, יש יקרא): (פ׳ ושמש
 עירובין (עיין דאבות משנה ע״פ פשוטו ע״פ כך הפירוש לומר יש זעירא.

 מדריגות כמה יש כי אתריו׳, רודפת הכבוד הכבוד, מן הבורת ׳כל יג)
 כבוד איזה להם שמגיע בעצמם שתושבים אדם בני שיש הכבוד, מן בבורת
 מפני שבורתים רק מעלות, ושאר ולומדים תכמים שהם מעלותם מתמת
 באמת אבל הכבוד׳, מן ׳בורת נקרא אין זה ענווים, שהם מתמת הכבוד

 ימצא ולא מידותיו גנות לידע בעצמו שפל להיות באמת האדם צריך
 להיות צריך כבוד, לו עושים אדם שבני שרואה הגם מעלה, שום בעצמו

 וכל זה, לכבוד כדאי שאינו בעצמו ולתשוב ויותר יותר בקרבו נשבר ליבו
 איזה לו שמגיע בעצמו יתשוב שלא ותומר קל של בנו בן ותומר קל שכן

 שיהיה רוצה הקב״ה ולזה הכבוד, מן בורת באמת הוא האדם זה כבוד,
 בעיניו מדוכה שהוא מי כי דכא׳, את ׳אשכון הכתוב כמאמר כבוד, לו

 נמאס הוא הכבוד אזי כבוד, לשום ראוי שאינו בעצמו באמת ויודע
 משה אצל מצינו והנה כבוד. לו שיהיה בו בותר הקב״ה ולזה בעיניו,

 כלל עצמו בעיני נתשב היה ולא עצמו, בעיני שפל שהיה ע״ה רבינו
הכבוד. כל לו והיה הקב״ה בו בתר ולזה כבוד, איזה ת״ו לו שיגיע
 הקב״ה שקרא בשעה ע״א), ג (ויקרא זאת בפרשה הקדוש בזהר ואיתא
 רק מפז׳, אנוש ׳אוקיר של הצירוף מלמעלה הקול יוצא היה למשה
׳ויקרא׳ שתיבת למדין נמצא ׳ויקרא׳, של הצירוף רק ראה לא שמשה
 שקרא למשה כבוד עשה שהקב״ה כבוד, דהיינו ׳אוקיר׳, לצירוף מרמז
 באל״ף זאת הכתוב מרמז ולזה איתו, לדבר מועד אהל אל לבוא לבדו אותו

 וגדולה ליקר משה זכה לכך לומר, רצה משה׳, אל ׳ויקר דהיינו זעירא,
 נתשב ולא מאוד זעיר עצמו בעיני שהיה מתמת כזה, גדול כבוד דהיינו
 ׳מאן כי ליקר, זכה כן על זעירא, האל״ף מרמז לזה לכלום, עצמו בעיני
(פ׳ אלימלך בנועם גס וראה ע״ב). קסח שלח, (זהר רב׳ ׳איהו באמת זעיר׳ דאיהו

זה. בענין העוסק לבית׳) שה איש להס ויקחו ישראל בני עדת כל אל ׳דברו ד״ה בא,
ד א ד מ א ח. שפל הוי מ  בזהר איתא תרומה): (פ׳ עיניים במאור ומובא ת

 דרא בכל דמשה ׳אתפשטותא ע״א) קיב סט, תיקון (תיקו״ז הקדוש
 ואתד אתד לכל שיש הדעת בתינת ענין וזהו דרי׳, ריבוא שיתין עד ודרא

הדעת היה שהוא משה, בתינת הדעת ע״י והכל בתורה, להשיג מישראל
משה של מהדעת תלק מה דבר ניצוץ ואתד אתד לכל ויש ישראל, כל של

 ומשיג מבין הוא כך אצלו שיש משה בתינת כפי דיליה, שיעורא כפום ותד תד כל בתורה ואתד אתד כל וישיג ויבין שיידע בכדי ע״ה, רבינו
 והאיך לקיימה, זו משנה אמרו אדם כל שעל אדם, לכל תז״ל זה על יצוו והאיך אדם׳. כל בפני רות שפל הווי מאוד ׳מאוד רז״ל אמרו ולכן בתורתו.

האדם מכל מאד ענו משה ׳והאיש הכתוב שאמר כמו בתורה, זו במידה ע״ה רבינו משה נשתבת אשר הוא זה הלא הדבר, זה לקיים אדם כל יכול
שלו, הדעת והוא משה בתינת מישראל ואתד אתד לכל שיש שנתבאר, כמו הוא הענין אך זו. למדריגה לבוא זולתו אחר אשה ילוד יזכה ואיך גו״,
 הלא אעפ״כ המעט, מן מעט הוא אם ואפילו דעת, לך יש שהרי משה בחינת לך שיש מאחר כי רוח׳, שפל הווי מאוד ׳מאוד חז״ל ציוו כן ועל
 הלא בך, אין זאת גם ואם משה, בחינת רוח, שפל להיות ע״ה רבינו משה כמו אתה גם עשו זאת איפוא כן אם לך, שיש משה בחינת הוא זה

 אין ועדיין רוח. שפל להיות כן לעשות תוכל המעט מן מעט אפילו לך יש ואם הימנו׳, טובה נבילה דעת, בו שאין אדם ׳כל א) (ויק״ר רז״ל אמרו
 ידע ׳ולא לד) (דברים ע״ה רבינו במשה נאמר והנה בזה. ונפלאה עצומה השגה לו שהיה ענוה והשיג שזכה נאמר במשה כי עצמו, משה מדריגת זה

 קברתו׳, את איש ידע ׳ולא הישראלי, באדם גנוז הוא משה בחינת ענין ולזה דרא׳, בכל דמשה ש׳אתפשטותא האמור ע״פ והוא קברתו׳, את איש
 שנגנז פירוש, בגי׳, אתו ׳ויקבר וזהו כאמור. מישראל ואחד אחד כל של בדעת ונקבר נגנז הוא באמת כי וגנוז, קבור משה היכן ידעו שלא פירוש
 וזה משה, בחינת דעת בו ואין זרה, עבודה עובד כאילו הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעיניו שפל שהוא מי אצל הדעת שהוא משה בחינת

 עובד כאילו המתגאה שכל זרה, עבודה שהוא פעור בית והיפוך מנגד והוא בעיניו שפל שהוא מי אצל גנוז שהדעת לומר רצה פעור׳, בית ׳מול
וטמון. גנוז האמיתי הדעת שם ממש, והפכו זה לדבר מנגד הוא והשפל העניו אכן זרה, עבודה

‘הנחל ייליקוט
ה היינו הי ה ש ענו שביל ה ת ב די גדלו ד כ ב כ ת ה קר. ל  ומובא ולהתיי

 רבינו שכותב דמה נראה תש״מ): כסליו - (מרחשון הנחל מבועי בקובץ
 אין גדלות׳, בשביל ענווים הם כן על הגדלות ביזוי שיודעין מחמת ׳כי

 להיות רוצים כן על אדם בני בעיני מבוזה שהגדלות שמשום הכוונה
 ביזוי שיודעים היא הכוונה אלא אדם, בני בעיני להתכבד כדי ענווים

 ומגונה רעה מידה עצמה מצד היא שהגאוה שיודעים בעצם, הגדלות
 להתפאר לנפש מאוד הוא מגונה דבר כי ממנה, ולהימלט לברוח וראוי

 עניו ולהיות האנושי, השכל מצד גם מושלל והוא אדם, בני על ולהתגאות
 ׳מחמת רבינו שאומר וזה אמיתי, וכבוד יופי בוודאי הוא רוח ושפל

 ׳לאוקורי אומרו וזהו והיושר, הנימוס מצד היינו הגדלות׳, ביזוי שיודעים
 גאוה. בעל להיות לו יפה שאינו הנפש, את ולכבד לייקר היינו נפשין׳,
 למידת אך זה, באופן לפחות מהגאוה להתרחק מאוד טוב שזה ובוודאי
 האמיתית הענוה ולערך כלל, נגע ולא פגע לא עדיין האמיתית הענוה
 מחמת באה ענוותנותו כי הגדלות׳, תכלית שהיא ׳ענוה זו ענוה נקראת
 ואין אפס בעיניו שיהיה אלא אינה אמיתית וענוה מעלה, בעל להיות שרוצה

 רוח), ושפל עניו להיות לנפש ויפה ראוי שכך מחמת (לא האמת, כן כי
 הגיאות, מידת בשורש התבוננות צריך הזאת האמיתית לענוה להגיע ובכדי
 להם הודיעה קול ׳שהבת רבינו שכותב וזה כדלהלן. הקב״ה של לבושו שהיא
 מצד וקלקולו הגדלות מהות להם שהודיעה דייקא, ׳שורש׳ הגדלות׳, שורש

 והיושר. הנימוס מצד מבוזה שהוא חיצוניותו, מצד ולא ופנימיותו, שורשו
ם ר י ה ז ה ת ב ב  שמהפכת קול, הבת מהות גבי ח) (יח, בליקו״מ ואיתא קול. ה

לעניינינו, גס שייכיס והדבריס התכלית. שהוא לסופו, מראשו דבר כל
 הגדלות, תכלית זה כי להתכבד, בשביל ענוויס יהיו שלא אותס הזהירה קול שהבת בזה

 הדברים, כל של התכלית קול בת בחינת כי שיצא, קול בת דוקא וזה ודל:
 ׳איזהו בבחינת התכלית, שהוא לסופו, מראשו דבר כל שמהפך היינו
 קול בת כי והתכלית. הסוף שהוא לב), (תמיד הנולד׳ את הרואה חכם,
 שומע אז אחר, במקום או ביער קול מוציא כשאחד ששומעין מה הוא

 כשאדם בחושינו, שומעין אנו וזה כזה. קול מוציא ג״כ אחר כאילו
 שהבת נמצא בעצמו. הדיבור זה ג״כ שומעין אזי דיבור, איזהו מוציא

 ש׳נפק וזה (...) לעצמו. סופו ומקרב לסופו, מראשו הדיבור את מהפך קול
זאת. את הודיע דוקא קול בת קלא׳, ברת

תפלה ואני

י נ ר ז ע ת  ברחמיך ו
 ולסלק לשבר הרבים
 הגאוה, מדת מעלי

 .יעלה שלא שאזכה
 ונךנוד צד שום בלבי
 ואזכה בעולם גאות
 לי ותתן באמת. לענוה
 אמתיות וחכמה שכל

 שאוכל באפן מאתך
 הענוה, דךכי להפיק
 פסולה, מענוה ואנצל
 בשביל שהיא מענוה
 הענוה שזאת כבוד,

 הגךלות, תכלית היא
 חם כונתי, תהיה שלא

 כדי ענו להיות ושלום,
 ולהתוקר להתכבד

 תזכני רק זה, ידי על
 וחסדיך הרבים ברחמיך

 האמתיים הגדולים
כה אז ת ש לי תכ  ל

 לאמתו באמת הענות
יא). (ליקו״ת

ו נ ר ז ע נער ת  ל
 כל מאתנו ולהשליך

 וגבהות גאות מיני
 מה מכל שבעולם,

 והלב לךבר ןכול שהפה
 לענוה ותזכנו לחשב.

 כל ולהעלות אמתיית
 לך כי אליך, הגאות

 והגדלה הגאוה לבד
 ״יי כאמור והממשלה,

 יי לבש לבש, גאות מלך
 תבל תכון אף התאזר עז
 לתקן ונזכה תמוט״. בל

בשלמות הברית תקון
ה). ח״ב, (ליקו״ת



המתרגם

 הקישר בת לו אמרה
 חנניה, בן יהושע לרבי
 הוא, נגר אלוקיכס הרי

 במים ׳המקרה כמ״ש
 אמור כן אס עליותיו',

 כישור לי שיעשה לו
ם (כלים ופלך  העשויי

 לה אמר חומים). למווייח
 חנניה, בן יהושע רבי

 לו). מסכים (אני בבקשה

 עליה התפלל הוא ואזי
רע, שהיא  עד תצט
 נצטרעה. אכן שהיא

 של בשוק הושיבוה ואזי
 פלך, לה ונתנו רומי

ם שהיו מכיוון הגי  נו
 שנצטרע מי שכל ברומי,

ם היו אזי שם  נותני
ה פלך לו הי  יושב ו

 הפלך עם ושוחר בשוק
ת ם, של פקעיו טי  חו

הו כדי וזאת  שיראו
 ויבקשו בשוק האנשים

 שיתרפא רחמים עליו
ם מצרעתו.  אחד יו

 יהושע רבי שם עבר
 בת והיתה חנניה, בן

 בשוק שם יושבת הקיסר
 וסותרת הרומאים של

 אמר חוטים. פקעיות
 חנניה בן יהושע רבי לה

 הוא נאה הכי בהלצה,
 אלקי. לך שנתן הפלך
 הקיסר, בת לו אמרה
 שיטול לאלקיך לו אמור
 מה את בחזרה ממני
 לה השיב לי. שנתן

 חנניה, בן יהושע רבי
 רק הוא שלנו האלקיס

 הוא ליטול אבל נותן,
נוטל. אינו

ר קו ה מ מ כ ריז נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח
ת מלד ה׳  לנש נאוח מלך ה׳ );3א- (צג, נההליס 3כהי לבש. גאו

 מאז כנואף נכון !מומ:5 נל ןנל5 מכון אף הפאזר עז ה׳ לנש
 הנה יאמר המשיח נימי מלן. ה׳ המצו״ד(שס): ופירש אמה: מעולם

 והמאזר כוח לנש עז. ה׳ לגש הכל. על להתגאה גאות ולנש מלך ה׳
 ענון. אן כוחו. הראה עמה ר״ל נו,
 אמה העולם אף ני הכל יכירו אז

 ואישא ליפול. נומה מהי לנל הכנח,

 מלו ׳ה׳ (צג): משלים שומ״ט כמדרש
 לו יש חנינא, רני אמר לנש'. גאוח
 לו, נאה אין ולטשו ללטשו נאה שהוא

 ולטשו ללטשו נאה הוא הקנ״ה אנל
 לנש׳. גאומ מלך ׳ה׳ שנאמר לו, נאה
 ה): (ד, אכוש על שמואל כמדרש וכשכ

 ׳מאוד נאומח הגאוה על השנא הזהיר
 לו, הנאוח ה׳ נלטש מחפאר שהממגאה לפי רוח', שפל הווי מאוד

 מחלנש הוא אזי המתגאה האדם ולכן לנש', גאות מלך ׳ה׳ שנאמר
 תכלית התורה הזהירה וכנר ה; את ומחלל השי״ש של נמליתו

ו וגו". קדשי שם את מחללו ׳ולא האזהרה נ צ ח י ו מ ע המלה פ

 הוא שהגדלות להם, שהודיעה היינו
 הקב״ה, של והנאות ההתפאדות מנפילות

 גאות מלך ה׳ צג) (שהליםכמ״ש לבושו, שהוא
 לבוש, בחינת חצינא, דנפלא וזה לבש.

 נגרא, בר מעמד. וחצנו קנט) (שם במ״ש
 במים המקדה קד) (שם במ״ש הקב״ה, זה

הוא. נגד אלקיבם ם.) (שולי!וכמאמד עליותיו,

ת ו ל ד ג ה ת הוא ש ת מנפילו רו א פ ת ה  כליקו״ה(יו״ד וכשכ וכוי. ה
 שהיא מסמת היא הגאוה איסור כי א): ב, ודם חלב

 גאות מלך ׳ה׳ כמ״ש השי״ת, של לבושו שהוא התפארותו מנפילת
 המלוכה לה׳ כי יתברך, לבדו לו רק ראויה אינה הגאוה כי לבש/

 מן כלל לעצמנו ליקת לנו ואסור
 לבושו מנפילת באה היא כי הגאוה,
 הגאוה כל להעלות צריכין רק יתברך,

 ליקת לנו אסור כי (...) לשורשה.
 שלא כדי הגאוה, מן כלל לעצמינו

 שהוא כביכול, יתברך בלבושו נפגוס
כנ״ל. לבש׳ גאות מלך ׳ה׳ בתינת

א חיי חצינ ש ג ר וכד לגו  ג
 מובא הקגייה. זה נגרא

 מדבריו בהמבואר נד): (יא, בביאה״ל
 לבוש ממידת הוא בממ״ט העולם והנהגת בריאת שכל הקדושים,

 והמלכות הלבוש לדבר בביאורו יותר מבואר הנ״ל, והכבוד המלכות
 הנתשב שהוא נגרא׳, ׳בר בשם יתברך ולהבורא ׳תצינא׳, בשם

בה. ועובד שפועל המלאכה, ובעל להתרש כביכול
אתור ווסגו יבשו ה-ז): (קכע, בתהליס כתיב וכך מלבוש, פירושה ׳חצנו׳

 לכלל בא שלא ר״ל, !א.19 שלא המצו״ד(שם): ופירש רנעמר: וחצנו קוצר כפו מלא שלא יבש: שלף שקדמת גגות כחציר יהיו ציון: שנאי כל
 שאמר מלא׳ ׳שלא על מוסב מעמר. וסצט אחת. בבת וקוצרים הכף מלוא שממלאים הקוצרים כדרך מהם, כפו את הקוצר למלאות קצירה

 שולי וסצנו. במצו״צ(שם): פירש ועוד כלל. קצרוהו לא כי העומרים, מן בגדו כנף מלא לא ר״ל, חצנו, מלא שלא לומר המקרא, בתחילת
הנערתי׳ חצני ׳גם וכן ׳חוצן׳, ייקרא הבגד מי ח ם ד!מקרד! ה)• (נ מי אלקי ה׳ ה׳ את נפשי ברכי א-ג): בתהליס(קד, כדכתיב עליותיו. ג
 רוח: כנפי על הרנהלך רכובו עבים השם עליותיו במזם המקרה כןריעה: שמזם נוכןה כשלמה אור עטה לבקת: והדר הוד מאד גדלת
 המקרה. יריעה. הנוטה כאדם הארץ, סביב שמים. נוטה האדם. גוף המעטף כשלמה באור, העולם את מלביש עטה. המצו״ד(שם): ופירש
 יטם, יחפוץ אשר לכל מרכבה, להיות רכוגו. לעלייה. כתקרה שהם השמיים, מעל אשר העליונים המים והם במים, עליותיו תקרת עשה

כנף. כבעל ועופף הנושב הרוח ע״י במרוצה, העבים מוליך המהלך. מרכבו. את כהרוכב
ם כ י ק ל קיסר בת ליה ^^אמרה הגמ׳: ה״ל ובתו. רומי קישר לבין חנניה בן יהושע ר׳ בין שהיו מקרים ד׳ מביאה ע״א) בחולין(ש הגמ׳ הוא. נגר א

אמר, מסתוריתא. חדא לי דנעביד ליה אימא עליותיו׳, במים ׳המקרה דכתיב הוא, נגרא אלקיכון חנניה, בן יהושע לרבי
 ויתיב מסתוריתא ליה יהבו ברומי דמנגע דכל נהיגי, דהוו מסתוריתא, לה ויהבי דרומי בשוקא אותבה ואינגעה. עלה, רחמי בעא לחיי.

 דרומאי. בשוקא דוללי וסתרה יתבא הוות התם, חליף קא הוה חד יומא עליה. רחמי וליבעי אינשי דליחזו היכי כי דוללי, וסתר בשוקא
 יהיב, מיהב דידן אלקא לה, אמר לי. דיהב מאי לשקול לאלקיך ליה אימא ליה, אמרה אלקי. ליך דיהב מסתוריתא שפירתא לה, אמר

 ח״ו, ׳נגר׳ אלא שאינו השי״ת, כלפי להחריש שנתכוונה מכיוון הקישר בח אח העניש שריב״ח צו) חולין אגדות, (חידושי המהר״ל וכתב שקיל. לא משקל

 שכורכים עץ מסתירותא, פירש, בערוך עליותיו. נמים המקרה דכסינ הוא גגרא שופר(שם): החתם וביאר מאין. יש ולא מיש יש רק ליצור המשוגל
 לחבר ותיקונו הרע, בלשון הדביקים בין הפריד הוא כי בידיה, מצורע נקיט הכי משום לי, ונראה לארוגה. הנטווים פשתן חוטי עליו

 כינה והנה הנפרדים. מתחברים ואריגה הטווייה וע״י בבד, בד גדל הפשתן כי ואריגתו, הפשתן טיווי והיינו שלום, ולעשות נפרדים
 לבני העולם כל בני בין המפריד בתים, לבנות נגר מעשה כי ונגרא, רנקרה בלשון עליותיו׳, במים ׳המקרה הקב״ה אח ותיאר הפסוק
 לעשות למעלה מיס והעלה למיס, מיס בין הבדיל הקב״ה וכן לחבר, מנת על מפריד והוה זה, עס זה הבית בני מחבר והוא הבית,
מפריד כן גס ליה והווי ומיס, מאש בלול ׳שמיס׳ ורקיע למיס, מיס בין המבדיל המיס בתוך רקיע היא ומיס, אש בין במרומיו, שלום

עליותיו׳. במים ׳המקרה אמר כן על כנגרא, בזה מעשיו כן ועל לחבר, מנת על

ה מיליואי מ כ ח

' ת מלך ה או  הענוה מעלת יא): ט, (בראשית עה״ת הש״ך בפירוש וכתב לכש. ג
 ית). (תהליס תרפני׳ ׳וענותך הווי כה, מלופש הוא הקכ״ה שככיכול

 מלך׳, ׳ה׳ אמר ולזה מורא, להטיל זהו לפש׳, גאות מלך ׳ה׳ שנאמר ואע״פ
 עליך׳, אימתו שתהא מלך׳, עליך תשים ״שוס לב) (קידושין חז״ל שאמרו כמו
 ׳לפש׳, אמר ולזה הפריות, על לאיים לפש׳, ׳גאות לכך מלך׳, ׳ה׳ כן אס

 שהיא גאוה אמר ולא ׳גאות׳ אמר ולזה ממנו. חוץ שהוא המלפוש כמו
 יתפרך, אצלו שנואה היא הגאוה אפל לרואה, ׳גאות׳ אלא פעצמה, הגאוה

 וגו׳ וגאון ׳גאה וכן אוכל׳, לא אתו עיניים ׳גפה קא) (תהליס שנאמר כמו
 שמעתי לפורים): (דרוש אפרים מחנה בדגל מובא דומה ובאופן ח). (משלי שנאתי׳

 הא שדיקדק, לפש׳, גאות מלך ׳ה׳ פשוק על זללה״ה זקיני אפי אדוני פשס
 אתה שם הקפ״ה, של גדולתו מוצא שאתה מקום ׳פכל לא) (מגילה איתא
 כך, הוא שהפירוש ז״ל ואמר ענוותנותו. כאן נרמז והיכן ענוותנותו׳, מוצא

 תוכן פאמת אפל גאוה, רק הוא שהלפוש היינו לפש׳, גאות מלך ׳ה׳
ענוותנותו׳. מוצא ׳אתה כפיכול פנימיותו

 שכל נמצא ידם. על אותו להכיר פכדי כפיכול יתפרך לפושיו הס והעשירות
 לגדלות ידם על ופא השי״ת שחננו כמעלות מתפאר כשהאדם כן ואס אמיתית. לענווה ידם על שיפוא הוא תכליתם לאדם, שיש והגדלות המעלות
 שיפוא כדי יתפרך, וצמצומיו לפושיו שהם המעלות אלו פכל אותו חנן השי״ת כי השי״ת, של פלפושו שמתפאר פיה, על הקערה מהפך הוא הרי וגיאות,

 רפינו דפרי הן והן עצמו. כפוד פשפיל האלו המעלות עם ומשתמש עומד והוא ואין, לאפש פעיניו ושיהיה מלפדו, עוד שאין אמיתית לדיעה ידם על
 שהוא האמת שיידע האמיתית, הענוה לתכלית האדם יגיע הזאת שפהתפוננות הרי לפושו׳. שהוא הקפ״ה של והגאוה ההתפארות מנפילת הוא ׳שהגדלות

חשיפין. כלא ארעא דיירי וכל עלמין, דכל ושורשא עיקרא ושליט רפ הוא כי לכדו, להשי״ת אלא שייך אינו והגדולה הכפוד וכל ממש, ואין אפש
ת מלך ה׳ או  לא השמים ושמי השמים ׳הנה ח) (מל״א כמ״ש יתפרך, וגאוותו כפודו לשכול יכול הפיהמ״ק אין כוודאי כי (ריט): בליקו״מ ואיתא לבש. ג

 וזה מלכותו. לגלות כדי פפיהמ״ק, שכינתו להשרות כדי גאוותו, את והלפיש צמצם ישראל אהפת מחמת רק וכו״, הזה הכית כי אף יכלכלוך
 אפל עלינו, מלכותו עול קפלת לשכול שנוכל כדי שלו, גיאות את וצמצם הלפיש מלכותו לגלות פשפיל שכפיכול לפש׳, גאות מלך ׳ה׳ צג) (תהליס פחינת

 יכול היה לא כי הפיהמ״ק, נחרפ וממילא עוד, ולצמצמו להלפישו רצה ולא וגאונו גאוותו את השי״ת וגילה הראה כפיכול אזי לפניו חטאו כשישראל
 הנ״ל, לפש׳ ׳גאות פחינת הנ״ל, והצמצוס הלפוש את שקרע היינו שלו, הלפוש את שקרע דיליה׳, פורפירא ׳פזע אמרתו׳, ׳פצע וזה כנ״ל. לשופלו

 השמים ושמי השמים ׳הן כי וגאונו, גאוותו לשכול יכול הפיהמ״ק אין שופ והלפוש, הצמצום את ופיטל שקרע מאחר כי הפיהמ״ק, נחרפ וממילא
 לגלות השי״ת כשרצה היינו מלך׳, ׳ה׳ לפש׳, גאות מלך ׳ה׳ וזהו כנ״ל. מלכותו לגלות פשפיל עצמו את מקטין השי״ת כי (...) כנ״ל. יכלכלוך׳ לא

כנ״ל. כפיכול עצמו את והקטין גאוותו את וצמצם שהלפיש לפש׳, ׳גאות אזי מלכותו,

ל יליקוט ח ‘הנ

ה ע י ד ו ה ת להם ש דלו הג א ש ת הו לו פי ת מנ רו א פ ת ה ת ה או הג  של ו
א הקבייה הו  - (מרחשון הנחל מבועי צקוצז ומובא לבושו. ש

 על שופפ שכולו המאמר, דפרי כללות ע״פ הענין לפאר יתכן תש״מ): כסליו
 לידע הוא תמציתם אשר תתאה, ויחודא עילאה יחודא הייחודים, שני ענץ

 פריאת ותכלית מלפדו׳, עוד אין האלקיס הוא ׳השם כי ולהיוודע ולהודיע
 עולם של המרכז נקודת עד האצילות מתחילת פהס אשר וכל העולמות כל

 הדעת את להשיג וכלים וצמצומיס לכושים רק אינם הזה, והגשמי העשייה
 דישתמודעון ׳פגין רק היא הפריאה שכל ע״א) (מב פא פזהר כדאיתא הזה,
 הפריאה מצד הס שכולם שפעולס, וההשפעות הכוחות שכל נמצא ליה׳.

 ורוממות גדולת את ולהשיג לדעת ואמצעים ולפושיס כלים הס והנפראיס,
 כן ואס יתפרך, נגדו חשיפין כלא והכל וכו׳, ושליט רפ דאיהו השי״ת,

 או גפורה או חכמה כגון טופה, השפעה איזה לאדם חונן כשהשי״ת
 ואפשיות ושפלות השי״ת פגדולת ידה על שיתכונן כדי אלא זה אין עשירות,

והגפורה החכמה ועצם זולתו, ואפש מלפדו עוד אין כאמת כי עצמו,

ערכים
וכינויים

 של הגאות
הקבייה

 דקדושה, הגיאות שורש
 השי״ת, של גאוותו היינו
 הרשעים מכניעין עי״ז

 גאוה בחי׳ שהם והםט״א,
 ונכסי הפקר (ליקו״ה דםט״א

ה). ד, הגר

 וסוד לבש/ גאות מלך יהי
 הגנוז, באור עתה ית׳ מלבושו
פסחים). (של״היתגלה ולעתיד

 גיאות, נקראת הנזלכות
 ממשלתה תיראה שאז לפי

תחלים). על (הרמח״לבעולם

 הפלא ע״ד ה׳ הנהגת
 בכתבי נקרא והניםים,

 ה׳ גיאות בשם הקודש
לה). סח, תחלים (מלבי״ם

 אצל הנאמרת הגאוה
 על שיתנשא על מורה ה׳,

 שיםד הקבועים החוקים
 מהם נשגב ענין אל בעולמו
ה). יב, ישעיה (מלבי״ם

גרזן / חצינא
 גרזן, הוא דנגרי הצינא

 (ר״ח חרש של המעצר והוא

קכג:). שבת

 גרזן נקרא גזירתו שם על
כג). לא, תהלים (רש״י

 יורכב ברזל כלי הוא נזעצד
 מפורםם ותמונתו עז, על

 המשניות (פי׳ הנגרים אצל

ד). יג, כלים להרמב״ם

 הוא ׳מעצר ז״ל פירשייי
 ברזל, של גדול קורנם כמין
 וי״מ ברזל', של לבניין והוא

 להםיר העשוי כלי שהוא
 הקורה מן העליונה נםורת
קב:). שבת להר״ן (שיטה

 בו שמחליק כלי נזעצד,
 (רע״ב הלוח פני את הנגר

י). י, ב״ק

 שחותכין העכו״ם אלו גרזן,
 דברים עה״ת (ש״ך ישראל את

ט). כא,

קשה דין בחי׳ הוא גרזן
גרזן). (קה״י,

 כללות על לדורשו יש גרזן,
 הוי״ות יו״ד םפירות, עשר

 ׳ונדחה םוד וזה ׳גרזן׳, גימט׳
 מלכות סוד ׳ידו׳ בגרזן׳, ידו

 בעשר ג״כ נכללת שהוא
 כנ״ל, גרזן גימט׳ ספירות

 לכרות למטה נדחית והיא
 ולכרות עריצים לזמר העז,

 גם הרע, עז וזהו הקוצים,
 הטוב העז לכרות לרמוז

 לה, הסובבים מהקוצים
 הגלות מעמקי ולהוציאם

הקליפות(שם). ומעמקי



ערכים
וכינויים

ש לבו
 ודרשו בתוכם/ ושכנתי’

 אלא נאמר לא ׳בתוכו׳ רז״ל,
 שהקב״ה מלמד ׳בתוכם/

 כל בתוך שכינתו משרה
 כל נמצא, מישראל. אחד
 לבוש נקרא מישראל אחד

צד). (ליקו״מ

 בחי׳ הוא ההתפארות
 גאות מלך ׳ה׳ בחי׳ לבושים,

 קרי יוחנן ׳רבי כי וכו״, לבש
 ועיקר מכבדותא/ למאני

 הוא הלבושים חשיבות
 לבושי[ בחי׳ לעשות כשזוכין
 עיקר שזה להשי״ת, חדשים
 אין כי והתפארותו, כבודו
 בלבושי מתפאר המלך
 אפילו מכבר, לו שיש מלכות

 כמו מאוד, יקרים הם אם
 וגוון חדש בלבוש שמתפאר

 ומים ברה״מ (ליקו״ה חדש

יא). ד, אחרונים

 הוא הגאות פגם עיקר
 בחוש כנראה בהבגדים,

 עולמם אובדים וכמה כמה
 בגדים אחר רדיפתם ע״י

 שאמר וכמו וכו׳, ותכשיטים
 פםוק על ז״ל אדמו״ר

 וכו״ בבגדו ׳ותתפשהו
יג). ה, ערלה (ליקו״ה

 נקראים ההוויות כל
 שארז״ל כמו ׳לבושים׳,

 הקב״ה לבש לבושים ׳עשרה
 בפםוק ואמר בבריאה׳,

 והוא לבש׳, גאות מלך ׳ה׳
 כשלמה׳, אור ׳עטה כענין

 שארז״ל מה לזה מצורף
 כשלמה הקב״ה ׳שנתעטף

 העולם מםוף זיווה והבהיק
 הפםוק וכוונת םופו׳, ועד
 בשם שנתעטף הפשט, על
 המלבושים באלו והכוונה ה׳.

 דלבושא קומצא ׳כהדין
 דליבא בעומקא הבן מיניה׳,

לג). לחכמה (מצרף

 ר״ל לבוש, לשון יכבודוי’
 מלובש כביכול שהשי״ת

 וזהו הגשמיות, בכל אפילו
 כבודו׳ הארז כל ׳מלא

בראשית). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 שמות כל חז״ל קראו
 ׳מלבוש׳ והכנויים התוארים

 הוי״ה, שהוא העצם לשם
 נודעתי לא ה׳ ׳ושמי וזהו

 כי נודעתי לא פי׳ להם׳,
 שמות התלבשות ע״י אם

 איש והכינויים, התוארים
ומעלתו(שם). ללשונו איש

 לבוש. לשון הוא אמירה
 עולמות ברא השי״ת
 שהתלבש דהיינו במאמר,

 לברוא בכדי בלבושים עצמו
 הבורא מהות אבל העולם,

 נברא לשום מושג אינו ית׳
 פ׳ לוי (קדושת העולמות בכל

לולו).

 מקיף, אור בחי׳ הוא לבוש
 נוקבא בחי׳ היא לבוש וכל

גבר׳ תםובב ׳נקבה בםוד
לבוש). (קה״י,

 עולם בחי׳ הוא לבוש
 גוף, נשמה, כי יצירה,
 הן שבאדם, ודירה לבוש,

 יצירה, בריאה, אצילות, נגד
עשייה(שם).

 אינון וחיליהון שמיא
 גופא, דא וכנם״י לבושין,
 ועתיק נשמתא, חכם ותלמיד

לנשמה(שם). נשמה

 הצדיק מבתי׳ הוא הלבוש
 ונעשה מעוה״ז, שנםתלק

ית״ש(שם). אליו לבוש בחי׳

צי שות מניצו  הקדו
 הקליפות מן הנתעלים

 וע״כ לשכינה, לבוש נעשה
 בגנים לרעות לגנו ירד ׳דודי

 ונדרש שושנים׳, וללקט
 בחול שיורדת השכינה על

 הניצוצין, ללקוט לעוה״ז
 ב׳גנים ׳ל׳רעות ר״ת וע״כ

 עולה ש׳ושנים׳ ו׳ללקט
שמהניצוצין רומז לבו״ש,

חכמה מקורן מוהר יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל ריח

ת ל י פ נ ש מ ה הלבו ה הז הו ת  כלאי (יו״ד וגליקו״ה הגדלות. נ
וז׳׳ל: זה, ענין להבנת חשובה הקדמה מובאת ג) ב, בגדים

 ואצלו ימנרך, לכדו לו אס כי ראוי אין וההמפארות הגאוה עיקר
 גדולתו ׳כמקום כי ממש, אחדות הס והענוה הגאוה ככיכול יתכרך

 (מגילה ענוותנותו׳ מוצא אמה שס
 שכל הגוונין, כלליות כחינת וזה לא).

 משינוי ונעשה יחד נכללין הגוונין
 הכריאה כי אחדות, נתינת הגוונין

 נתינת וזה מאין, יש נתינת היא
 נתינת הוא גאוה כי וענוה, גאוה
 עיקר שזה ליש, נעצמו שנחשנ ישות

 אין נתינת הוא ענוה אנל הגאוה.
 הנריאה נשעת והשי״ת ממש.
 נתינת שזה כניכול, נגיאות נמלנש
 ׳ה׳ נתינת וזה כנ״ל. העולס נריאת

 נכלל הנריאה כי לנש׳, גאות מלך
 כנ״ל. יש נתינת גיאות, נתינת והוא ימנרך, לנושו נתינת היא
 נתינת חד, כולא הנריאה וקודם הנריאה אחר ימנרך אצלו אנל
 נתינת חד, כולא והענוה הגאוה כן ועל אחד׳. ושמו אחד ׳ה׳

 נעצמו וזהו כנ״ל. ענוותנותו' מוצא אתה שס גדולתו ׳נמקום
 נאמדות נכללין כניכול הגוונין ששינוי הגוונין, כלליות נתינת
 נמשכין שהס ודין, חסד נתינת הם נכללס הגוונין כי פשוט,

 כולו הנריאה קודם כי הנריאה, ואחר הנריאה קודם מנתינת
 אחר יחד וכשנכלל הדין, אחיזת משס הנריאה ואחר וחסד, טונ

 דקדושה גאוה כלליות נתינת שזה הנריאה, נקודס הנריאה
 אחדות הס הגוונין כל ואזי נחסד, הדין כלליות נתינת זה נענוה,
 השי״ת של והתפארות גאוה לנושי נתינת וזה כניכול, פשוט

 נכלליס הגוונין שכל כניכול, הגוונין מכל כלולים שהם כניכול,
 (...)הכרעה, כשאין למטה אנל כנ״ל. ממש אחדות ננחינת ניחד
 עיקר כי ושלום, חס ממש גאוה נעשה ואזי מחלוקת נעשה

 על להאדס לו ונדמה נאין, היש ושלום חס נכלל כשאין הגאוה,
 מנטל כשאין הגאוה, עיקר שזה ושלום, חס ממש יש שהוא עצמו

 אחר נכלל נתינתו לפי שעי״ז נאין, נכלל שיהיה ישותו כל האדס
 אנל אין, נתינת שהוא הנריאה נקודס יש, נתינת שהוא הנריאה

 ואזי מאין, היש ושלום חס מפריד הוא ושלום, חס גאוה לו כשיש
כנ״ל. ודין חסד נין ושלום חס שלום אין

 הגדלות, נתהוה הזה, הלבוש מנפילת
 גלו שעי״ז עכו״ם, בתי שבע בחינת שהוא

ןחז״ל במאמר מארצם, ישראל י ט י ג  לא פוז.) (
 עכו״ם. בתי שבע בה שעבדו עד ישדאל גלו

 תפאדת, בלשון עכו״ם נקדא זה ובשביל
 לשבת אדם בתפאדת מד) (ישעיה במ״ש

 מנפילת הוא הגדלות, שהוא הע״ז בי בית.
 בחינת זה שנין, שבע דוא וזהו התפאדותו.

כנ״ל. ע״ז בתי שבע בחינת שהוא הגדלות,

א ד ישראל גלו ל ע בה שעבדו ע תי שג  גגיטין כדאיהא עכויים. ב

ן חרנה לא לוי, נן יהושע רני אמר ע״א): (פח י  עד ישראל א
 ננט, נן ירנעס הן, ואלו זרה, ענודה דינים נמי שנעה נה שענדו
 נן ופקח נמשי, נן ויהוא עמרי, נן ואחאנ אחיה, נן ונעשא

 נן והושע גדי, נן ומנחם רמליהו,
הישנעה, ילדת ׳אמללה שנאמר אלה,

 נעד שמשה נאה נפי^ה, נפחה
(שם): ופירש״י וחפרה'. נושה יומם,

 של משפחות שנעה דינין. נסי שנעה
 דמלכי והנך ישראל. ממלכי מלכים
 של נימיהס שהיו חשינ, לא יהודה

 המלך אחד. דין כנית והווי אלו,
 שקמו מלכים וכל ננו ונן וננו

דין. נית חד קרי אחריו מזרעו
 לפי קחשינ, לא וזכריה ינש נן שלום
זמרי, וכן שלימה, שנה מלכו שלא

 נקרא, אחאנ של דינו נית שס על אחאנ של אניו עמרי אנל
 נימי שמו. על הקלקול נקרא יומר, לעשות הרשיע שאחאנ ומפני
 תורנן, לה קרי שעמא ומההיא השנטיס, עשרת גלו אלה נן הושע

 לע״ז. משפחות שנעה שילדה השנעה', ו׳ילדת דהיינו'אמללה',
ה ל א פ ת ם כ שבת אד  ננחמפו ח-יג) (מד, נישעיה כחיג בית. ל

 עוגדי העולם מאומות גגלוחס יפחדו שלא לישראל
 אין אך אותם, ומפארים אליליהם אח נוגים נידיהם והם מאחר האלילים,

 הינומעמיף מאז הלא מרהו ואל מפחדו אל וזלשה״ה: ממש, כל נהם
 ^רי [דעתי: נל צור ואין מנלעדי אלוק היש עדי ואמם והגדתי

 ונל ןראו נל המה ועדיהס יועילו נל וחמודיהס מהו כלם פסל
 כל הן הועיל: לנלמי נסך ופסל אל [צר נני ינשו: למען ידעו

שו  ינשו !עמדו(פחדו כלס !מקנצו מאדם המה וחרשים חנריו!נ
חל חרש !חד: ת נפחם ופעל מעצד נ  ויפעלהו !צרהו ונמקנו

 נסה עצים חרש וייעף: מיס שמה לא כת ואין רענ גס פחו נזרוע
ד יתארהו קו ר  ו!עשהו יתארהו ונמחו<ה נמקצעות !עשהו נ|

 יצר מי המצו״ד(שם): ופירש נית: לשנת אדם כתפארת איש כמננית
 הן מועלת. לנלי פסל ולצקת אל לעשות כזאת, שטות עשה מי אל.
 העושיס האומניס וסישיס. לעונדו. אליו הממחנריס סנייו. נל

 .0ןל יפקנצו אל. שיעשו אפשר ואיך אדם, מנני הס הלא אותו,
ולנחון להשכיל ויעמדו יחד ימקנצו הפסל עונדי עם האומנים

 עמה ניזל. סיס נמעשיהס. וינושו מה׳ יפחדו יחד וכולם נדנר,
נזרוע פסו. נזיוע ומחדשו. יעשהו ונמקנות נזרוע גחלים, ע״י אומו ופעל מעצד, יעשה נרזל של האומן ואומר, הפסל, מעשה יספר

פנ. גם כוחו. אומן נכל ור״ל שמיים, נמקוס משמשת ׳נזרוע׳ וני״ת נכותו, כוח, נו נשאר שלא עד מלאכתו יעזונ לא כשירענ אף י
אומן אז המעצד, מלאכת וכשנשלם עציה. סרס ההיא. נהמלאכה חשקו מרונ זה וכל ויגע, עייף שנעשה עד מים שתה לא וכשיצמא

המסומן וע״פ השרד, נצנע הפסל תואר יסמן זה אחר נסרד. יסארהו הראוי. לפי נמעצד לחתכו הקורה, על המידה קו ינטה העציס
נ ונמחוגה יסארםו. ונמסוגם הנגרים. מכלי כלי והוא נמקצועות, יעשהו סנ  שצורתו ר״ל אדם. נססאיס לייפותו. עגולים ציורים נו מ

ת, לשנת אלא נעשה לא עצמו כל ר״ל ניס. לשנס חיים. נעלי משאר מפוארה ימיש. לא ממקומו כי נני

הנחל ילקוט
ש מנפילות ה הלבו ה הז הו ת ת. נ דלו  נדנר יד): (יא, נניאה״ל מונא הג

 כעצמו גאווחו ממידת שנמשכח קול הכת שהודיעה הגיאות,
 יש להיפך גם כי קצת, ולפמוה להתפלא יש מזה, שיתרחקו כדי יפכרך
 נתכלית קדושות יתכרך מידותיו כל הלא כי משפנרא, ואיפכא זה לפי לומר

 כי תז״ל], נדנרי [כמנואר נמידותיו להידנק אנחנו ומחויינים הקדושה,
 כנודע, למעלה גס עי״ז נתעורריס למטה, נהם ומתעוררים מחדנקיס כשאנו

 השי״ח כנגד השפלות נחכלית וחסרונו שפלותו את להכיר לאדם יש ואס
 עליהם יתגאה לא למה אשה, ילודי כמוהו שהם חניריו, כנגד אנל נעצמו,

 ועוד וכו׳], והגכורה העושר [כמו נמצא, לא ונהם נמצא שנו הדנריס ככל
 דעתי לעניות הנראה אנל ח״ו. זרה כעכודה ומופלג עצום איסור כזה יהיה
 והכינוי, הקריאה שם עני! שהוא ז״ל, אדמו״ר נזה שמכאר הלנוש כדנר

 עצם אכל כנודע], הנכראיס [לטוכת הגאוה כשם לעצמו ומכנה שקורא
 שנאתדוח ונגיאוח כלל. אצלו נמצא ולא נעיניו הוא מתוענ נפשיטוח הגאוה
 מאיחה למעלה שאין מצוה כלל], גיאות זה אין נאמת [אשר הנ״ל, הענוה

 יוסף זולת לזה, כלל לזכות כיכולת אין נאמת אנל אליה. ולזכות להידנק
הנ״ל. עילאה שניחודא הקדושה כתכלית הקדושים לו, והדומה

 מאדום שיפרע עד העולם שננרא מיום הקכ״ה לנש לכושים ז׳ תא),
 הפורה את וכשנתן לנש', גאות מלך ׳ה׳ שנאמר גאות, לנש הים על לנו כשנגלה לכשת', והדר ׳הוד שנאמר והדר, הוד לנש העולם כשכרא הרשעה.

 לכוש ילכש ישראל של עוונותיהם למחול כשעתיד נקם', נגדי ׳וילכש שנאמר נקמה, לנש הכשדיים מן כשנפרע יפן', לעמו עז ׳ה׳ שנאמר עוז, לנש לעמו
 ׳מדוע תג) (ישעיה שנאמר אדום, לכוש וילנש כשריון', צדקה ׳וילנש שנאמר צדקה, לכוש לונש נגלה שהמשיח וכשעה חור', פתלג ׳לכוסה שנאמר לכן,
 הראשונים לנושים מכל לן נאה שלנשת, נאה לכוש עולם, של רינונו הקנ״ה, לפני השרת מלאכי אמרו השעה נאותה אדום. נקמת זו ללנושך׳, אדם

א נלנושו׳. הדור ׳זה (שת) שנאמר שלנשח, שראל גלו ל ד י דו ע עב תי שבע בה ש  כאשר זה: ע;ין ע״א) פח אגדוח(גינוין נסידושי המהר״ל וניאר עכו״ם. ב
 ענודה עונד דין כיח וכאשר השי״ח, מן הסרה הוא זרה הענודה כי ספק אין כי לגמרי, השי״ח מן הסרה זה היה לא דינין, נחי שנעה נה ענדו לא

 כעולם, שהם צדדין שישה כנגד שהם צד, כן גס נקראו שישה וכן שנים, וכן צד, נקרא האחד כי נישראל, זרה ענודה צד שיש נקרא היה יותר זרה
 מן לגמרי הסרה הוא וכזה ניניהן, והאמצע צדדין שנעה שהם הכל, שהוא רק צד, נקרא לא ששונ שנע עד צדדין, וארנעה והמכוה המעלה דהיינו

 אזי מחיצות, שנעה כאן היו וכאשר להכין. לך יש אלו ודכריס זרה, ענודה דינין כתי שנעה כה ענדו כאשר רק ישראל, ארך חרנה לא ולכך השי״ת.
מקומות. ככמה מנואר וזה לגמרי, חוצצים הס שנעה כי מקום, ככל לגמרי והנדלה פרישה וזהו ישראל, וכין השי״ת כין מכדילין היו תת

חכמה מילואי
ת ל י פ נ ש מ ה הלבו ה הז הו ת ת נ לו ד א הג הו ת ש נ חי ע ב ב תי ש  ב

 כדאיתא שבע, במספר הס השי״ת של לבושיו שגס ומצינו עכויים.
 היס, במלחמת אחד הקב״ה, לבש לבושין שבעה (צג): תהליס שוח״מ במדרש

 כי לה׳ ׳אשירה שנאמר הים מלחמת כנגד זה לבש/ גאות מלך ׳ה׳ שנאמר
חן/ לעמו עז ׳ה׳ שנאמר בשיני, אחד גאה/ גאה  לעמו שנתן עוז כנגד י

 וכן תלבשת/ נקם בגדי ׳וילבש נע) (ישעיה שנאמר בבל, כנגד ואחד בשיני,
 מדי, כנגד ואחד היכלו/ נקמת היא ה׳ נקמת ׳כי נא) (ירמיה אומר הוא

 יצא ׳ומרדכי אומר הוא וכן כשריון/ צדקה ׳וילבש שס) (ישעיה שנאמר
 קנאה/ כמעיל ׳ו.יעט שס) (ישעיה שנאמר יוון, כנגד ואחד המלך/ מלפני

 שנאמר אדום, כנגד ואחד קנאה, של בגדים לבושי חשמונאי בני היו כך
 שנאמר המשיח, לימות שביעי בגדים/ חמוץ מאדום בא זה ׳מי סג) (שס

 כנגד פירוש, עוז. כנגד כ״ז(שס): המהר״י ופירש חור׳. כתלג ׳לבוקה ז) (דניאל
 רואים אנו שמזה פירוש, היכלו. נקמת וגו״. עז ה׳ ׳לבש כאן נאמר זה

 המלך. מלפני נאמר. בבל על זה פשוק כי בבל, כנגד לבש נקם שבגדי
 יוון. שבימי פירוש, סשמונאי. כני ומדי. פרש במלכות היה וזה פירוש,

(ישעיה ישע׳ בגדי הלבישני ׳כי ח״ל: קצת, אחר באופן אמרו (לז) רבתי ובפסיקתא

ה ואני תפל

 עלינו, ותרחם
 תמיד ותצילנו ותשמרנו

 ומרמות וגבהות מגאות
 לענות ותזכנו רוחא,

 לאמתו. באמת אמתיית
 כי עלי ורחם וחמל חום

 תעלומות כל נגלו לפניף
 שאיני יודע ואתה לב,

 מרךכי ררף שום יודע
 האמתיות, הענות
 ברחמיף נא הצילני
 גאות מיני מכל הרבים
 הרוה וגסות ופניות

 לכף תועבת הם אשר
 ״תועבת שכתוב כמו

 זכני לב״, גבה כל יי
 באמת שפלותי להתיש
 שפל ואהיה לאמתו,

 יותר למטה בעיני
 הפחותה ממךרגתי
 עד מאד, והשפלה

 אמתיית לענוה שאזכה
באמת הטוב כךצונף

ה). ח״ב, (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ ריט נחלנוכע מוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח

תפלה ואני
’DT ,עד שוכן ונשא 

 מרום שמו וקדוש
 דכא ואת תשכן, וקדוש
 רוח להחיות רוח, ושפל

 לב ולהחיות שפלים
 ברחמיף זכני נךכאים״,

 דךכי להפיק הרבים
 באמת האמתיית הענוה

 הטוב, כךצונף לאמתו
 מאיש אנכי בער ״כי
 לי״, אךם בינת ולא
 מה עד יודע אתי ואין
 הענוה מדרכי דרף שום

 ונם (...) האמתיית.
 בזוי נדל לנו נלית כבר

 שנוא שהוא הנךלות
 הנךלות כי מאד, בעיניף

 יי תועבת הוא והנבהות
 שכתוב כמו שנא, אשר

 לב״, נכה כל יי ״תועבת
 עבוךה כעובד ונחשב

 ועתה וכאשךה. זךה
 יזכה איף והורני למתי
 דעה וחמר ונער בער

 האמת דרף לידע כמוני,
בזה להתנהנ איף בזה,

כ). ח״ב, (ליקו״ת

י ״ ה העוון ע ת שהוא הז  ל”כנ מארצינו גלינו עי״ז וכר הגדלו
 ממשערין 3הר של מ״מ3ו לארצינו. הזרנו לא עדיין ועי״ז

 נעקר הוא רוס גשות נו תיש מי כל אמרו, למגדא״ר(פל״א): מפ;ה
ס, הימה הרוח גסות המדנר דור אנשי וכן (...) העולם. מן  נ

 לארץ גכנשו ולא נמדנר ממו לפיכך
 אני ישראל, נני וכן (...) ישראל.
 מושנופיהס, מקומות נכל כפרמן
 גסות נהם הימה ישראל גארן כשהיו
 לאחר ואפילו מארצם, גלו ונה הרוח,
 אח ישראל שאלו מארצם שגלו

 שקנה כהן הכהן, נוזי נן יחזקאל
 אמר נמרומה, שיאכל מהו ענד

 לאכול מוחר שהוא הוא, כן להם,
 מכרו אם אנל לו, ואמרו נמרומה,

 נמרומה, שיאכל מהו לאחרים רנו
 מרומה, לאכול רשאי אינו להן, אמר

 כשהיינו כן, אנו אף לו, ואמרו
 אח ענדנו הקנ״ה של ונהיכלו נעירו

 העכו״ס נין שגלינו עכשיו הקנ״ה,
 האדמה, וכמשפחוח כגויים נהיה
 אס אפילו יחזקאל, להם ואמר

 ועיניכם עצמומיכם, נשנרים
 מלו של מלכומו לקנל צריכים אמס לארץ, נא פיכם ודם מנוקרין,

 עליכם לו קינלמס שכן משוס עליכם, הקנ״ה המלכים מלכי
 המליך והקנ״ה ונשמע; נעשה ה׳ דנר אשר ׳כל ואמרתם ממחילה
 לאלקיס לו להיות היום האמרח ה' ׳אח שנאמר עליכם מלכוחו

 האמירך וה' נקלו, ולשמע וגו׳ ומצוחיו חקיו ולשמר נדרכיו וללכח
 כ) (יחזקאל להם ואמר וגו״, דנר כאשר סגלה לעס לו להיוח היום

 כגויס נהיה אמרים אמם אשר חהיה לא היו רוחכם על ׳והעלה
 לא אס אלקיס ה׳ נאם אני חי ואנן, עץ לשרח הארצות וכמשפחוח

 נרוך עליכם׳. אמלוך שפוכה ונחמה נמויה ונזרוע חזקה ניד
פנים. משוא לפניו שאין הוא, נרוך המקום

ם י ב לננך מאמר כי יז); (ז, נדנריס כדכפינ האלה. הגוים ר  נ
 ופירש״י להוריינום: אוכל איכה ממני האלה הגוןס רנים

 מאמר שמא הוא, דילמא לשון כרחך על גלננך. מאמר כי (שם);
 כן. מאמר אל להורישם, אוכל לא רניס שהם מפני נלננך

ם ה  לא רניס מיס ז): נשיה״ש(ס, מלשה״כ והוא רבים. מים ’בהי ש
 איש ימן אס יינונופוה לא ונהרות האהנה אח לכנות יוכלו

ס. מיס ופירש״י(שם): לו: ןנוזו נוז נאהנה כימו הון כל אח  יני
 ואימה, חוזק ע״י ישנוסוה. לא ומלכיהם. שריהם ונהיוס. האומות.

 להמיר כדי כימו. הון כל אס איש יסן אם והסחה. פיחוי ע״י ואף
 שכך מעידים דינו וניח הקנ״ה אלה. כל לו. יגוזו גוז אהנמך.

 ׳מיס א): (מע, נשמו״ר וכדאימא דודה. על מתרפקת ישראל כגסח
 העונדי אלו רניס׳ ׳מיס האהנה׳. את לכנות יוכלו לא רניס

 היו ואס יהמיון׳, ימים ׳כהמות מז) (ישעיה שנאמר כוכניס,
 הקנ״ה שנין האהנה אח לנמל כוכנים העונדי כל מחכנסין

 אח לכנוח יוכלו לא רנים ׳מיס הווי יכולים, היו לא לישראל
יעקנ׳. אח ׳ואהנ א) (מלאכי שנאמר האהנה;

 ידי שעל היינו לארעא, מטי ולא וזהו
 כי לארצינו. חזרנו לא עדיין הזה, העוון

 שהוא הגדלות, שהוא הזה העוון ידי על
 עי״ז ע״ז, בתי שבע בחינת ע״ז, כעובד

 חזרנו לא עדיין ועי״ז כנ״ל, מארצינו גלינו
 הגדלות של הזה העוק ידי על הכל לארצינו,

 משום ולא וזהו כנ״ל. ע״ז בחינת שהוא
 שבשביל תאמר לא היינו, מיא, תפישי

 יכולין שאין דהיינו לארעא, מטי לא זה
 דנפישי משום ישראל, לארץ ולשוב להגיע
 בחינת רבים, הם שהעכו״ם מחמת מיא,
 בחינת שהם ,0 (לנריס האלה הגוים רבים
 שהם מיא, דרדיפי משום אלא רבים. מים

מים, בחינת שהוא הכבוד, אחר רודפים

י ״ ^ ה העוון ש  כגיאה״ל(יא, מוגא לארצינו. חזרנו לא עדיין הז
 הגלות ענין מהרכנח קצת להתפלא יש לכאורה לה):

 לא כי חנה, נר נר הרנה נמאמר ניאר אשר מא״י והריחוק
 מח״י הי״ז הכלל (ע״פ הקדושה דרכו זה ואין מחילה, מזה דינר

 אנל ניאה״ל). שנהקדמת הכללים
העפרייס, ענין מחילה נהקדמחו

 ישראל נפשות על הזה נשם ולסוננ
 שזה לנאר יש כן, שנקראים נגלוחס

 נרוחניות [שהוא הגלוח מצוקת עיקר
 ממעפריס שאנו מה כנודע], הנפשות

 שהוא העמיס, שנאיז הממא נעפר
הנ״ל, המורה ממכונת ההיפך מכליח

 משם להוציאם משה ונהשמדלוח
 יוחני נזה הנינו לא״י, להכניסם

 חנונח נהם להכניס שרוצה וממרא
זה, נכל מנואר וממילא המורה,

 הגיאות ע״י שגמרחקיס שכמה
 המורה ממנוגת דסט״א והכנוד

 מקדושת גס עי״ז גמרחקיס הג״ל,
כמונ״פ. לארעא מטיא ולא הארץ,

שי ת מיא דנפי  שהעכויים מחנו
ם  כמי וכחג רבים. ה

 יוכלו לא רניס ׳מיס פסוק על השירים נשיר פירש ורש״י מחל(יא):
 כעני! ומירן הקשה לד) ונניאה״ל(יא, הרניס. הגויים על שקאי לכנוס',

 רומזים שהמיא מיא׳, ל׳נפישי נניאורו להמפלא יש לכאורה וז״ל: זה,
 אנל הקדושה. כדרכו מהכחונ ראיה זה על הניא ולא העכו״ס, על

 ישראל, כלליות ואחיו, שיוסף הנ״ל הקדושים מדנריו נהמנואר
 נכל הסוננ הכלל על שסמך לנאר יש דקדושה, הכנוד נחלקי יהיו

 דסט״א, נהכנוד העכו״ם יהיו זה לעומח שזה הקדושים, דנריו
 למה גס הראיה נכפל ומשם רניס, המיס נעגין אח״כ שמנאר

וכו״. הגויס ׳רניס מיא; ׳גפישי נשם שנקראים
ם ו ש  נמרדו, שעומד מי (יא): נניאה״ל וכמנ מי־א. דרדיפי מ

 ממיא להוציאו להרוצה סיוע שוס כלל נוחן ואינו
 הגיאות מצולח כי להוציאו, אופן נשום אפשר אי המונ׳׳פ, דרדיפי

 המגשמח וחושך, צלמווח וארץ לעפר ויורידוהו ישטפוהו והניאוף
ה לו יהיה לנל הקדושה, מורמו דנרי גס מאימו ומחשכת  שוס נ
 זרה ענודה לעונד ויתהווה ייחשנ נגאוומו ועוד כלל, הרגשה

 הקדושים, דנריו נפיהס וימגשס ימחשך כי עד כמונ״פ, וכופר
 אומס אנל (...) ושלום. חס לגמרי מווח לסם להם להתהפך

 ועוד כמונ״פ, המורה הלכוח ע״פ פנים כל על להישמר הזוכים
 להכיר אחד כל וזוכים המונ״פ, יוסף לנחינח ויחקרנו יתייחדו
 עי״ז נכללים ממש, וארץ עפר עד מדריגחו ופחיחוח שפלוחו
 מכל יומר עניו הוא דייקא גדולתו נעוצס שהוא ענוותו, נמכליח

הם גס ידו על שנתקיים עד האדמה, פני על אשר האדם  נ
 המשונה נאור להאיר מכנדו׳, האירה ׳והארץ המונ״פ הכמונ

 לקנלת התשונה ימי נמ״ט ממצרים צאתם נימי עד יום, אל מיום
 גנול. נלי עד עומקה נפלאות לנצח יראה עוד התורה, תנונת

ד ו ב כ ד אל בחיי מים בחיי שהוא ה ם הכבו מים על הי הרעי

ערכים
וכינויים

(המשך)
להשכינה לבוש נעשה אלו

(שם).

 וענין לבוש, לשון כבוד
 אור הצנע למען הוא הלבוש
אלקים). (קה״י,העליון

 והמעלות המידות קנייני כל
 נקראו בנפש המתעצמים

 תתלבש שבם לבושים, בשם
 יתעצמו והקניינים הנפש,
 שמתוך הפעולות, ע״י בנפש

 טובים, במעשים שיתרגל
 תמידי קנין להיות ישובו
 תמיד בהם שתתלבש בנפשו

יג). לא, משלי (מלבי״ם

עכויים
 כמ״ש צל, נקראים עכויים

 והם כנפים', צלצל ארז ׳הוי
 (ליקו״מ השמש אור מכםים

ט). לא,

 מבתי׳ הם העכויים
 כוח שהוא המדמה,
 עבודת (ליקו״ה הבהמיות

ב). ג, אלילים

 אדם נקראים העכויים
 שולט מםאבתא ורוח בליעל,
ד). ח״א, דבש (יערות

 יושבים הם העכו״ם כל
 שמורה שבתאי, מזל תחת

 ושממה וחורבן ביטול על
 דבש (יערות כנודע ועצבות

ב). ח״ב,

 פנימיות בקליפות יש
 הפנימיות ובבתי׳ וחיצוניות,

 קלי׳ הנקראים הגרים נפשות
 הם עכו״ם ונפשות נוגה,

 נ, ע״ח על ששון (שמןחיצוניות

ז). אבי״ע קיצור שער

רבים מים
 בחי׳ שהם דםט״א, קולות יש

אדירים׳ רבים מים ׳מקלות
י). ג, אפטרופוס (ליקו״ה

 ריבוי בחי׳ הם רבים מים
 ובאות המתרגשות הצרות
 מתנה (ליקו״ה רח״ל לעולם

לד). ה,

 שהם שכ״ה, גי׳ יהרעיסי
 ע׳ל י׳י ׳ה׳רעים ר״ת וגם דין,

 הרעי״ם, ר״ת ר׳בים׳ מ׳ים
 שהם שכ״ה, ב׳ םוד והוא
 שער (פע״ח כפולין דינין

ח). השבת

 שם המפרשים שפירשו דרך על ג): הפל״ח(יא, וכתב רבים.
 ובישעיה מיס; נכבדי מעינות ^אין סי״ת משלי ועיין וכו׳/ סקר אין עד גדלות ׳עשה מ) (איוב כמ״ש הגשמים, מי ע״י נראה יתברך שכבודו

 העכו״ם ׳על׳ בקולו הרעים׳ הכבוד ׳אל המצודות], [כפירוש שמפרש מבואר נראה לד): בביאה״ל(יא, בזה ביאר ועוד גויס/ כבוד שוטף ׳וכנתל ס״ו
פלשתים/ על גדול בקול ה׳ ׳וירעם שנאמר כענין שהוא שפירש וכו״, שבר ה׳ ׳קול בדבר רש״י מפירוש לבאר יש וכן רבים/ ל׳מיס הנמשליס

ה מיליואי מ כ ח

י ״ ה העוון ע א הז הו ת ש דלו נו גלינו עיייז וכוי הג צי ר א ז כנייל מ י י עי  ו
ין די ו לא ע נ י ז  הנה נשא): (פ׳ יוסף יעקב בתולדות ומובא לארצינו. ה

 דאיתא מהא נדע ישראל, וגלות ביהמ״ק תורבן גרס שיבת כשנתקור
 עד בא דוד בן אין תנינא, רבי אמר זעירי ׳אמר צת) (דף בסנהדרין

 עליזי מקרבך אשיר אז ׳כי ג) (צפניה שנאמר מישראל, הרות גשי שיכלו
׳והשארתי (שס) וכתיב קדשי׳, בהר עוד לגבהה תוקפו ולא גאותך

 מוכת כרתך על כן ואס וכו״, ה״ בשס ותשו ודל, עני עס בישראל
 ז) (ויק״ר צו פרשת במדרש דאיתא אלקינו, בית נשרפה זה דמשוס
 כמו מעוני, יהודא והגלה באש׳, נידון המתגאה כל קילושין, ׳נימוש
 לגשות ׳שימן כי עוני, מתמת ר״ל מעני׳, יהודה ׳גלתה א) (איכה שנאמר
 אזי הרות, גשי שיכלו הקלקול, בתיקון ולכך מט), (קידושין עניות׳ הרות,

דוד. בן יבוא

ותושיה עצה
שבע היא הגדלות

 גלו ועי״ז ע״ז, בתי
 וע״י מארצם, ישראל

 לא עדיין זה, עוון
 מחמת לארצנו, חזרנו

 הבבוד, אחר שרודפים
 ליקו״ט (קיצורהגדלות ע״י

ח). יא, מוהרנ״ת



ערכים
וכינויים

ישראל ארץ
 הוא א״י קדושת עיקר

 שתלוי הברית תיקון בחי׳
 בחי׳ המחשבה, בקדושת
 (ליקו״הארץ׳ יירשו ׳צדיקים

כג). ה, הכנסת בית

 הוא ואילך א״י מגבולי
 שנאחזים הםט״א, אחיזת

 המושלים שרים בשבעים
 עומדים שהם לארז, בחוז
).1 ד, סעודה (ליקו״הא״י םביב

חכמה מקורמוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחלרב

 א״י היא חיים ארץ
ח). נג, ישעיה

(רש״י

 היא הישוב אמצעות י”א
 לא לשמו, מיוחדת ה׳ נחלת

 קצין המלאכים מן עליה נתן
 אותה בהנחילו ומושל, שוטר
 זרע שמו, המייחד לעמו

כה). יח, ויקרא (רמב״ןאוהביו

ת עיקר כ רי ת רק הוא לארצינו לשוב יכולין שאין הגלות א מ ח ק מ ת ע ד ורדיפת הגדלו בו  ׳וענוים וזה הארץ(יא); גזמרה ומוגא הכ
 לך ׳ונפפי כמ״ש הנריפ, נשמירפ פלוי א״י ירושפ כן ועל וקמנופ. ענוה ע״י הוא יפ' ננודו שלימופ עיקר ני ארץ', יירשו

 כאל וכו׳ ׳וארא וזה ככול. של הוא״ו נפי׳ הוא הנריפ שמירפ כי ז״ל, שאמרו כמו פשמר', נריפי אפ ׳ואפה מנפ) (על כו״, הארץ אפ
 פופנופהון׳, ׳ארעא ופרגומו מגריהס׳, ארץ אפ להם לפפ אפס נריפי אפ הקמפי ׳וגס נפגיס, כמנואר וענוה נריפ נפי׳ שהוא שדי׳,
פנינא נליקו״מ כמונא פשונה נפי׳

 רבים מים על ה׳ הרעים הכבור אל בחינת
 להגיע יבולין אין זה ירי על כט), (פהליס

 רריפת ירי על היינו ישראל, לארץ ולחזור
 הגלות אריכת עיקר כי והגרלות, הכבור

 מחמת רק הוא לארצינו, לשוב יכולין שאין
 זה כל כנ״ל. הבכור ורריפת הגרלות עון

הגרלות, ביזוי גורל קול, הבת להם הוריעה
 אחרון קצה ער מהגרלות שיתרחקו כרי

כנ״ל, כשלימות השי״ת כבור ואז כנ״ל.
 בחינת שהוא המאיר, לריבור זוכין ואז

לזה, זוכין איך אבל כנ״ל. הנ״ל, ציפרתא

 זוכין הנ״ל כל ע״י כי ע״מ, סי׳
 לפשונה. לו המאיר לדינור

א וכר לזה זוכין איך אבל  י”ע הו
 שמירה כעני! הכרית. שמירת

 ז): ז, תפילין (או״ח נליקו״ה כתג הנריה

 ולהגדיל ולהודיע לידע אפשר אי
 האמפ, הצדיק ע״י אס כי ה׳ שס
 צדיק נפינפ הוא האמפ הצדיק ני

 ע״י הוא גדולפו שעיקר עולס, יסוד
 הקדושה נפכליפ הנריפ שמירפ

 נזהר כמ״ש אפריה, קדושה שאין
 נריפ׳, דנטיר מאן ׳צדיק הקדוש
פ ומשס פינ כל יוצאין נריפ ננ

ל  מים על הי הרעים הכבוד א
(כט, נההליס כדכפינ רבים.

 השפמוו 'נזמו כנוד לה׳ הנו נ-ה);
 המןס על ה׳ קול קדש: נהדרפ לה'
 מיס על ה׳ הרנניס הכנוד אל

 נהדר: ה׳ קול נכא ה׳ קול רניס:
 את ה׳ וישנר ארזיס שנר ה׳ קול

 ה׳ קול (שם): ופירש״י הלננון: ארזי
 שנאמר כענין האומופ, ארזים. שני

 על גדול נקול ה׳ 'וירעס ז) (שמו״א
 .יפפ ה׳ מקול ׳כי וגו״, פלשפיס

 המצו״ד(שם): ופירש ל). (ישעיה אשור׳

להפריד ה׳ קול ישאג אז ס׳. קול
מיס. לנפלי הנמשליס העכו״ס

ם. מים על ה׳ נקול. ירעס קרעים.  הנמשליס על נקול ירעס ה' יני
 ננפ״נ לעיל ועיין ענו״ס. מלכי על משל הוא ארזים. רניס. למיס

וכו". מיס גפי׳ שהוא ׳הכנוד ד״ה

 זה לעומפ זה אפ אנל הדורופ,
 מפגנרפ הנפש מזוהמפ שנמשך והקליפה הסט״א ני אלקיס, עשה

 הנריפ לקדושפ זונין אינון זעירין כן ועל ניופר, דייקא שס
 אך כראוי, זאפ לקדושה זונין אינס הכשריס אפילו כי נשלימופ,

פ״ו, גמוריס פגמיס פניס כל על פוגס שאינו למי אשרי אעפ״כ
 שנעולס, הערנוניא כל ומשס הללו, נדורופ כידוע ליצלן, רפמנא וכו׳ מאוד שפוגמיס ששכיפ מה הרנה שכיפ הרניס נעוונופינו אנל

 הד׳ שנכל הרעופ מכל שכלול הנפש זוהמפ הוא עמלק כי דור, שנכל עמלק מלפמפ נפינפ וזה וכו׳. אמפ הצדיקי היכן יודעין שאין
פ הגלויופ, כל כלל נפינפ שהס יסודופ, פינ  ודור דור נכל ני לישראל', מרדופ רצועה 'מעולס והוא עמלק', גויס ׳ראשיפ כד) (נמדנר ננ

 הרעיס ומידופיו נפאוופיו אפד כל אפ מסיפ נפפילה כי ונו׳. המסיפ הוא השטן הוא ני יוס, כל הפרט ועל הכלל על אורנ הוא
ס ונילדופו ננעוריו ומפטיאו שמסיפו, למה  וכו', הממון אפר להוט להיופ גדלופ אפר לרדוף מסיפו ואפ״כ שמפטיאו, כמו הנריפ נפג

 אף זה, ננל לו די ולא עמלק. מקליפפ נמשך הכל רעופ, המידופ וכל וכו' והננוד והפאוה הקנאה כל כי ונו', הכנוד אפר ולרדוף
 זרופ דעופ שמכניס עד נעולס השקר ומגדיל ומרנה פכמיס, הפלמידי נין גדולה קטגוריא שגעשה עד גדולה, ערנוניא עושה גס

כאן. נזה להאריך אפשר ואי זה, כל כידוע וכו׳ ישראל נפקנפ שרוציס שאומריס ראשיס מהס ומקיס נעולס, הרנה וכפירופ

חכנזה מילואי
ן ו ן ת ; דלו ת הג פ רדי ד. ו ד, ומציגו הכגו ר( ״ מדנ פיג כ): ננ  ׳אל נה) (משלי נ

 כשר מלך לפני אס פעמיד׳. אל גדליס ונמקוס מלך לפני פפהדר
 ׳הווי ופנינן, המקוס, לפני ופומר קל כעצמו, שפלות לנהוג אדס צריך ודס
 שגשמייס', אכין רצון לעשות כארי, וגיגור כצגי, ורץ כנשר, וקל כנמר, עז

 שמייס כגוד המרגה כל אומר, אליהו המקוס. לפני גאוה שאין ללמדך
 הממעט וכל מפרגה, וכגודו מפרגה שמייס כגוד עצמו, כגוד וממעט

 מתמעט. וכגודו כמקומו שמיס כגוד עצמו, כגוד ומרגה שמייס כגוד
 לפניו המתגאה שכל המקוס, לפני גאוה אדס ינהג שלא למד אפה (...)

 אפה וכן וקלו׳, וכ!י אככד מככדי ׳כי כ) (שמו״א אומר הוא וכן מפכזה,
 כיזה אלא המקוס לפני כגאוה עצמו נהג שלא ישראל מלך כדוד מוצא
 נילקו״ש(שמו״א אישא ועוד מקוס. של ככודו להרכות כהדיוט, לפניו עצמו

מן רות ושפל פשפילנו אדס ׳גאות הכפוג אמר קיא): רמז פ  כל כשוד׳. י
 השררה מן גרת שאול אתריו. רודפת השררה השררה, מן שכורת מי

 ויאמר איש, הלס עוד הגא כה׳, עוד ׳וישאלו שנאמר למלוך, שגא כשעה
 אתריו, ורדפה השררה מן גרת (...) הכליס׳, אל נתגא הוא הנה ה׳

 כן ואכימלך העס', ככל כמהו אין כי ה׳ כו כתר אשר ׳הראיתס שנאמר
מידוש מ״ס גני ו) (ו, ונאנוש ממנו. וכרתה השררה, אחר רודף ירוכעל

הנחל ילקוט
ו ק ח ר ת י ת ש לו ד הג ד מ  על אמרו קא): נשיש״ק(ד, מונא אחרון. קצה ע

ככוד, כפארי אחד כל את לכנות כעולס עתה הנהוג זה
 :ומנו למדריגת להגיע חיינו כימי ונזכה הלוואי וכו׳, ו׳הגאון׳ ר׳ כמו

 וכלל. כלל אותנו הולמיס שאינס כגוד לתארי לנו ומה גלגד, העצמי
ה זוכין איך שכר לז ת ל לו ד א וכוי הג ת עייי הו ר מי ת. ש רי  ומובא הכ

וז״ל: כאן, הנזכרים המאמר ותיקוני שופר תקיעות סוד גבי (יא) האיתנים בירת
 חי׳55 הגאוה, ביטול כנגד הוא שברים ותרועה. שברים לתקוע רז״ל תיקנו
 ייליל/ ׳יילולי הוא ותרועה גאון/ שבר ׳לפני וכן איש/ לב יגבה שבר ׳לפני

 שמייללת מפני לילי״ת שנקראת מהקליפה שבא הברית פגם כנגד זה
 נפש איש ׳ואשת בבתי׳ בזה, תלוי זה כי שברים, תוקעין ותתילה כמובא.

 יצירה כנגד הם תרועה ששברים מובא גם בפנים. כמובא מצוד׳ יקרה
 ופשוטה לפניה פשוטה תוקעין כן ועל הנ״ל, תתאה יתודא בתי׳ ועשייה,
 כמובן, עילאה יתודא בתי׳ תקיע״ה אותיות פשוטה, תקיעה לאתריה.

 פשוטה תוקעין ואת״כ הנ״ל, תתאה יתודא בתי׳ היא תרוע״ה ואת״כ
 כמובא י״ה אותיות בבתי׳ יהיה תתאה יתודא גם לעתיד כי לאתריה,
 תוקעין אין כן ועל וכו״. אמד ה׳ יהי״ה ההוא ׳ביום בתי׳ שזה בכתבים,

בעצמו. שבת קדושת ע״י הנ״ל הבתינות כל נמשכין אז כי בשבת,
 רודף ואינו הכבוד מן ׳ומתרתק המשנה בלשון (שס) היעכ״ז כתב בהס, נקנית שהתורה

 לפי לי, והנראה מיותר. נראה כן ואם אתריו, ירדוף שלא לומר צריך אין שיכבדוהו, אע״פ מהכבוד ממרתק הוא אם בזה, להשגית יש וז״ל: הכבוד׳, אתר
 והם בליבומם הגאוה ששורש מי הם ואלה בזה, ענוותנותם מראים והם ממנו, ימרתקו הס אזי הכבוד יימשך וכאשר הכבוד, שיבות ירדפו אנשים שיש

ובגלוי. בשפר בהמלט, הכבוד מן בורת הוא כי ׳המתרתק/ אמר ולכן ענפיה, לקצץ משתדלים
ר1ד לו ד ת 1^ פ רדי עצמו ממשיב שהאדם זה הוא הגאוה ענין כלל בזה״ל: הכבוד, בשביל הענוה ושיהיה הכבוד, רדיפת גבי (פי״א) ישרים במסילת וכתב הכבוד. ו

מי ויש שכל, בעל עצמו שיתשיב מי יש כי מתתלפות. רבות משברות לימשך יכול זה ואמנם תהילה, נאוה לו כי ידמה ובלבבו בעצמו,
 שבעולם, הטובים הדברים מן אתד כל דבר, של כללו תכם. עצמו שיתשיב ויש גדול, עצמו שיתשיב ויש נכבד, עצמו שיתשיב ויש נאה, עצמו שיתשיב

 התולדה תהיה לא לתהילה, וראוי משוב היותו בליבו האדם שקבע אתרי אך גאוה. של זה בשתת ליפול מיד משוכן הוא הרי בו, שישנה האדם יתשוב אם
אתד לדבר ושתיהן אמת משיבה ונולדות בהן, נמצא הפכיות ואפילו ממנה, תצאנה ומשונות רבות תולדות אלא בלבד, אמת הזאת המתשבה מן היוצאת

בדרך שיתנהג כן גם לו ראוי ממשבתו, כפי במעלתו ורשום מיומד והוא לתהילה, ראוי שהוא שכיוון בליבו שיתשוב אתד גאה יימצא הנה מתכוונות.
 לא אפרקדן, אלא ישב לא גודלו, בצד עקבו גדול בנמת אלא ילך לא מעשיו, ובכל בדיבורו בין בקומו בין בשבתו בין בלכתו בין רב, בכבוד ורשום מיומד

 מעשיו שאר וכל התרפים, כמאמרי קצרים מאמרים אלא ידבר לא ביניהם וגם העם, נכבדי עם אלא הכל עם ידבר לא כנתש, מעט מעט אלא יקום
 אחר גאה ויימצא חול. או אבן עצמיו וכל עופרת בשרו כל כאילו גדול בכבידות יתנהג דרכיו, ובכל במלבושיו ובמשתיו במאכלו בפעולותיו בתנועותיו

ממנו ולבקש עימו לדבר האדם בני שיהרשו יאות לא כי מפניו, ירעשו ושהכל הארץ מרגיז שיהיה צריך המעלות, ורב לתהילה ראוי שהוא שלפי שיחשוב
שיחשוב אחר גאה ויש שעה. ובכל עת בכל זועפות ופניו עזות, להם בענות יהומם שפתיו וברוח בקולו, יבהלם הוא אזי אליו לעלות יעפילו ואם דבר,

ויפריז העניו, כמעשה מעשים יעשה הזה הדבר ולהראות כלל, לו צריך ואינו ממנו, שיתפרש לכבוד אפשר שאי עד ומכובד גדול כך כל הוא שכבר בליבו
לוותר אלא לי ואין לכבוד, צריך איני שכבר נכבד כך וכל רם כך כל אני לאמר, בקרבו מתנשא וליבו חקר, אין עד וענוה גדול שפלות להראות מידותיו על

המעלות על העולם כל שיהללוהו לו די שלא עד בדרכיו, ולהתייחד במעלותיו הרבה נרשם להיות שרוצה אחר גאה ויימצא אצלי. הוא רב שכבר כיוון עליו,
עצמו שמראה מה על בכבוד ורוצה בענוותו מתגאה זה ונמצא שבענווים, העניו שהוא בתהילתו להושיף ירבו שעוד שרוצה אלא בו, שיש חושב הוא אשר
תואר בשום ירצה לא וכבר הענוה, תכלית בזה להראות שיחשוב שבעם, נבזים תחת או הרבה ממנו קטנים תחת עצמו ישים כזה גאה והנה ממנו. בורח

ענווים, עצמם מראים שלכאורה אע״פ כאלה, גאים אמנם הארץ. בכל כמוני ועניו חכם אין בקרבו, אומר וליבו העילויים, בכל וימאן הגדולה מתוארי
 תבן מלא לבית משל, יח) (במדב״ר ז״ל חכמים משלו וכבר החרשים, מבין היוצאת כלהבה גאותם מתגלית תהיה ידיעתם שבלי להם, מכשולות ייבצרו לא

 הדבר כן תבן, של הבית אותו היה כי הכל ידעו יוצא, החורין אותם בתוך שהיה התבן אותו התחיל ימים לאחר בהם, נכנש התבן והיה חורין בבית והיה
מרומה. ושפלות פשולה בענוה הם דרכיהם אך מעשיהם, מתוך ניכרת תהיה הרעה ומחשבתם עצמם, את להשחיר תמיד יוכלו שלא הזה,

תפליה ואני
 אלה/ יי עזרני כן על

 דעתי יתבלבל שלא
 וגאות פניות צד בשום
י’ותרחם כלל, ל  ע

 ולא הרבים ברחמיף
 בדרכים לתעות תניחני

 ושלום. חם נבוכים,
 את ברחמיף ותעשה

 ואת אלף, בחקיף אשר
 באמת אשמר משפטיף
 באמת הענוה בתכליית
 שאפלו ותעזרני לאמתו.
 לעשות שתזכני בשעה

 מעצמי אךע שלא טוב,
תלעולם כלל ״ קו לי יא). (



ם תרג מ ה

 מיני כל לפני גלויים
 באויר הפורחים העופות

 תרנגול וגם השמיים,
 נמצאים (שקרשוליו הבר

ז אי  עד מגיע וראשו נ
לפני. המרנן השמיים),

ר קו ה מ מ כ רכא נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח
ל  המופ3 יער חיפו כל לי פי י-יא); (נ, נההליס כדכהיג שדי לי

 יונהן והרגם עמדי; ^די וזיז הריס עוף כל ידעפי אלף: כהררי

 ופרנמל תמיא, נאויר דפרפין עופא מיגי כל קדמי גלי!“ (שס):
 קדמי. ממן נשמיא), ממי ורישיה כארעא שריין (דקרצוליה כרא

ד ;ןון? ח ה יש א ע ש ש ג  שמפרי
ת פיו א א כנ ת מחשיך חו  א

ט, כדאיפא שמו. וזיז חשמש ר(י ״ גנ

 כל אמר, סימון כר יהודה רכי ד):
 כפכירו, שליט פכירו אפר שנכרא

 ועופוח כרכיעי מאורוח (...)
 סימון, כר יהודה רכי אמר כפמישי.

 שהוא וכשעה הוא, טהור עוף ׳זיז׳
 נכרא ואדס פמה. גלגל מכסה פורח
 ופירש קודמו. ככל לשלוט הכל, אחר

 הוא. מהוד עוף זיז (שם); יושף העץ
 וזיז הריס עוף כל ׳ידעפי דכפיכ

 עוף, שהוא פז״ל ודעח עמדי׳. שדי
 ליה. מייפי הריס׳ עוף ׳כל דגכי
 מדכפיכ טהור, שהוא שאמר ומה

 אמר לא ארעכ ׳אס נ) (פהליס הפס
 כטמאיס. אכילה לומר שייך ולא לך',
 ׳עוף גרס ׳זיז׳ ערך וכערוך (...)

 ׳ה׳ י): (כג, גויק״ר איפא ועוד גדול׳.
)לך. הפרפי לך שאסרפי מה אסוריס; מפיר  ורכי מנפמא רכי (...
 מה פפח אמרו, יוגפן רכי כשס יופגן ורכי אפא ורכי כיכי

 דג שהוא לויפן הפרפי דגיס, איסור פפח לך. הפרפי לך שאסרפי
 דכפיכ הוא הדא הוא, טהור עוף זיז עופוח, איסור פפח טהור.

 כרכי יהודה רכי אמר עמדי׳. שדי וזיז הריס עוף כל ׳ידעפי
 הוא הדא פמה, גלגל מכהה כנפיו אח פורש שהוא כשעה סימון,
ולמה לפימן׳. כנפיו יפרש .?ך !אכר ׳המכינפף לט) (איוג דכפיכ

 לגמרי, עצמו של והכבוד הגדלות לשבר
 ידי על הוא בשלימות. הש״י כבוד ושיהיה
 שהם הנ״ל, בחינות בב׳ הברית שמירת
 וזהו תתאה. ויחודא עילאה יחודא בחינת
 היינו זזוא, שדי זיז זזאי אשי, רב שאמר
 שעל תתאה. ויחודא עילאה יחודא בחינת

 שהם תתאה, ויחודא עילאה יחודא ידי
 עי״ז כנ״ל, בחינות בב׳ הברית שמירת בחינת
 בשלימות, כבוד ידי ועל כשלימות. הכבוד

 אמצעי שהוא הדיבור, שהוא לציפרתא זוכין
 בחינת הוא זיז כי כנ״ל. לרקיע מיא בין

 מכנף בחינת מט״ט, בחינת תתאה, יחודא
 ויק״ר יט, פ׳ (נ״ר במ״ר איתא כי כנ״ל. הארץ

) פ׳ כנפיו, את שמפריש בשעה יש, אחד עוף מ

כנ״ל. יפכרך כו כלליופו

ד חגדלות לשבר חכגו  חשייי כבוד ושיחיח לגמרי עצמו של ו
שלימות א ג א, ומוגא חברית. שמירת י’עי חו גניאה״ל(י

 לקנל ניכולפו יש יפ', נו נשלימופ שנכלל יוסף, נפי' הצדיק, שהאדס טז)
 השי״פ לכנוד רק יהיה וכנודו נעיניו, ננזה יהיה ואעפ״כ ממקורניו, כנוד

 הכיאוריס כצירופי וז״ל: נעצמו,
 לעיל הנזכריס הקדושיס מדכריו
 דקדושה שהגאוה נזכריס, והכלפי

 ושענוח דקדושה, הככוד ענין הוא
 וככודו גאוופו כאפדוח הוא יוסף

שכהשי״ח, ואפדופו כלליופו לעוצס
 הקדושה כוונפו ולפרש לכאר מוכרח
 כשמירח שזוכיס הככוד כדכר

 על כזה שיסוככ שאע״פ הכריח,
 לעוצס אכל כעצמו, השי״ח ככוד

 שזוכה יפכרך כו והכלליות הכיטול
 יש הזאת, הקדושה כפכליח האדס

 מאחיו ככוד לקכל הוא גס כיכולתו
פי' ומקורכיו  יוסף אפי ׳ויניאו (ננ

ו׳), נאופ נמאמר הנ״ל לו׳ וישפפוו
 נמאס כעיניו נכזה יהיה ואעפ״כ
 שכאמח עד כנ״ל, הענוה כתכלית

 זולת הזה הככוד כל וייפשכ יגיע לא
 ורוכ מעוצס כג״ל, כעצמו להשי״ח

^וף ר ן ח שעח יש א ת שמפריש כ  א
פיו א גנ ת מחשיך חו  לעניות נראה ז): נפל״פ(לא, וניאר חשמש. א
 מט״ט, ככפינח מלוכש יפכרך שהנהגתו מחמת לומר, דרוצה דעתי

 (שמופ כפינת פפאה, כרית כפינת והוא נער', ׳שמלכך כפינת שזה

 הוא ואעפ״כ לפ), (סנהדרין רכו׳ כשס ׳שמו כקרכו׳, שמי ׳כי כג)
 וידוע יא), סי׳ שמי׳ הוא ה׳ ׳אני מאמר (ועיין התמה מראה כפינת רק
מה ונשפלשל נמשך משס כן ועל כנפייס, כעל נקרא הוא כי

 שזה המזלות, כהנהגת הטכע כדרך יפכרך השגפפו אור שנפלכש
ןהפול כימי שולטנופיה שמט״ט וידוע כנ״ל, כנפיס׳ ׳צלצל כפינת י עי ו  כעצמו, השי״ת השגפת אור ככיכול נתגלה וכשכת הנ״ל), יא סי׳ (

 ההנהגה מכפינת הוא שכת כי וכו", כשכת ׳שמש פ) (פעניפ רז״ל ודרשו וכו", צדקה שמש שמי יראי לכס ׳וזרתה ג) (מלאכי כפינת וזה
 ש׳לא היינו ככנפיה', ׳ומרפא יפקייס אזי צדקה', שמש וכו׳ לכס ׳וזרתה כפינת שזה מנרתיקה, תמה להוציא הקכ״ה עתיד שאז שלעתיד,

צלס׳. ׳סר יד) (נמדנר ככפינת הצל, ויפכטל ה׳ פני אור יתגלה שאז מוריך׳, את ראות עיניך והיו מוריך עוד יכנף
ה ע ש ת שמפריש ב פיו א א כנ ת מחשיך חו  ככפי׳ והעיקר הנ״ל, הייפודיס ככפי׳ פ״ו כשפוגמין האיפניס(יא): נירפ וכפנ חשמש. א

 כי פ״ו, פניס הסתרת כפי׳ מזה נשתלשל אזי כמוכ״פ, כנף כפי׳ שהוא מט״ט ככפי׳ ית׳ הנהגתו הלכשת כפי׳ פפאה, יפודא
 השמש׳, את מחשיך הוא כנפיו את שמפריש כשעה יש אפד ׳עוף רז״ל מאמר על זה כמאמר כמוכן והספרה הלכשה ככפי׳ כעצמו הוא

 שלימות וע״י (...) ליצלן. רחמנא כנטיעות וקיצץ ידו על אפר טעה כאמת כן ועל ל״א, סי׳ כדכרא׳ כירא לן ׳אית כמאמר עוד ועיין
 לעומקא, הפורה לתכונות יזכו ואז לכוא, לעתיד שיהיו מוריך׳ את עוד יכנף ׳ולא ככפי׳ ית׳, אלקופו להתגלות עי״ז זוכין הנ״ל הפיקוניס

 הפורה לתכונות זוכין שעי״ז מוריך׳, את ריאות עיניך ׳והיו כפי׳ וזה כמ״א, כמכואר הפורה שכפנימיות אלקופו התגלות כפי׳ ג״כ שזה
 היפוך שהוא דסט״א מלכות כפי׳ עשיו', זה הראשון, מן לכס ׳ופורע וזה וכו". טפי דמפדדנא ׳האי רכי שאמר וכמו כשארז׳׳ל, לעומקא

 את מכסה כנף כאילו קייס, עמלק של שזרעו זמן ׳כל שארז״ל וכמו וכו׳׳, שלס השס ׳אין יה; כס על יד ׳כי כפי׳ שזה הנ׳׳ל, מכל
 שארז׳׳ל, כמו מקדש שנקרא שכמשכן מלאכות הל׳׳ט כפי׳ שהס אורות, הט״ל כפי׳ זה כיהמ״ק; זה ראשון, לכס ׳וכונה וזה הפניס׳,

 המטות׳ ׳פדר כפי׳ הנ״ל, הייפודיס המשכת עיקר ושס ית', ככודו התגלות עיקר שס כי הג״ל, הפיקוגיס כל המשכת עיקר שס כי וגס
 ׳כי כפי׳ הפורה, תכונת המשכת עיקר ושס הכרית, קדושת על כיותר מוזהרין כעכודה העוסקין והכהניס כשארז׳׳ל, הכיהמ׳׳ק שנקרא

 הנ׳׳ל הפיקוניס כל ימשיך הוא כי המשיח', מלך זה ראשון, לכס ׳ומכיא וזה הגזית, כלשכת היושכין הסנהדרין ע׳׳י פורה; תצא מציון
וק׳׳ל). כך כל לכאר אפשר אי הנ׳׳ל הייפודיס שני שכפירוש מחמת וזה כמקצת, ספומיס דכריס יש הזה (כדרוש השלימות. כתכלית

ט הו ל ל י ח נ ה

א לציפרתא הו  א) ג, מהור עוף סימני (יו״ד בליקו״ה וכתב הדיבור. ש
 אפשר שאי ההלכה משתלשלת הדיבור, בחי׳ הוא שציפרתא זה שמענין

 בחינת שהוא מט״ט וז״ל: ממש, ובדיבור בע״פ במסורת אס כי עופות לאכול
 על ממונה הוא שמט״ט איתא וכן עוף, בחינת הוא תתאה יחודא

 שהם מלאכים על שמרמז הארך, על יעופף ׳עוף בחינת ושזהו העופות,
 יחודא בחינת מט״ט בבחינת הס שעופות ומחמת (...) מט״ט. בחינת
 שהוא ורע טוב הדעת עץ בחינת של הבירור עיקר ששם וכו׳, תתאה

 שמושרין במשורת, אס כי עופות לאכול אפשר אי כן על מט״ט, בבחינת
 הוא לטמא טהור עוף בין הבירור עיקר כי טהור, העוף שזה פה אל פה
 הדיבור בלא כי כנ״ל. וכו״ ׳ציפרתא בחינת שהוא דייקא, הדיבור ע״י

 טמאיס עופות בין לטעות מצוי שס כי לבד, שימניס על לשמוך קשה
 ורע, טוב שנתערב ורע, טוב הדעת עץ בבחינת שהס מחמת וטהורים,

 בבחינה יותר מושרשים הס שהעופות ומחמת וטמא. טהור בחינת שהוא
 הטהור בין לברר לבררם, קשה כן על מט״ט, בחינת הדעת, עץ בחינת זו

 בחינת הדיבור כי הכל, מברר הדיבור כי הדיבור, ע״י אס כי והטמא,
 ועי״ז מקום, בכל ומאיר ומעלה ומברר למטה עד שיורד וכו״, ׳ציפרתא

כנ״ל. לטמא טהור עוף בין יודעין דייקא

! ד ע ש ש ב מפרי ת ש פיו א א כנ ך הו שי ח ת מ ש. א שמ  בליקו״ה וכתב ה
 התלבשות בבתי׳ והנהגתו בעצמו ה׳ הנהגת בענין ג) ב, והרשאה כת (חו״מ

 וכשהקב״ה שליח, בחינת מלאך, בחינת הוא מט״ט וז״ל: ממ״מ, במלאך
 מט״ט. בחינת שהוא השליח ע״י ההנהגה אזי כביכול, פנים משחיר

 וכו״, לפניך ילך מלאכי ׳הנה נאמר ישראל של החטא אחר כן ועל
 הלכים פניך אין ׳אס ואמר לקבלו, רצה לא השלום עליו רבינו ומשה
 אחיזת ח״ו משתלשל משם כי זו, הנהגה בבחינת משה רצה לא כי וכו״,

 א״י לכבוש והלכו ממצרים שיצאו ישראל כי כנ״ל. וכו׳ הדעת עץ
 שעיקר הראשון, אדם חטא לתקן תשובה בחינת זה עממין, משבעה
 הניצוצות כל שם וביררו שם שנזדככו מצרים, גלות ע״י היה תיקונו
 הניצוצות כל דהיינו גדול, ברכוש ועלו הראשון, אדם חטא ע״י שנפלו
 מהקליפה הוציאו בעצמו א״י וגס לשורשו. הכל להחזיר לא״י הנ״ל,

 כנען ביד א״י היה זה שמחמת הנ״ל, חטא ע״י עליה שחפה והשט״א
 א״י והוציאו עממין, שבעה והכניעו זה כל תיקנו וישראל תחילה.

 אל הראשון, אדם חטא ע״י שנפלו הניצוצות כל והעלו מהקליפה,
 נצטוו כן ועל תשובה, בחינת הוא לארץ ישראל שכנישת נמצא הקדושה.

שמבואר כמו תשובה בחינת שהם לארץ, בכניסתן מצוות שלוש ישראל

ערכים
וכינויים

הברית שמירת
 הוא האמונה קיום עיקר

הברית שמירת ע״י רק
יח). ואמונה אמת (ליקו״ע

 זוכה הברית שמירת עייי
לג). ברית (ליקו״עלחירות

 הצדיק מפי כששומעין גם
 דבריו לקבל א״א האמת,
 חיים, םם בחי׳ ברכה, בבתי׳

 הברית שמירת ע״י כ״א
א). התורה ברכות (ליקו״ה

 שמירת הוא הברית שמירת
 המוח לשמור המוחין,
 הדעת ולטהר לקדש והדעת,

 לפגום שלא מהרהורים,
 (ליקו׳׳ה ח״ו המוח בטיפי

י). ג, אחרונים ומים ברה״מ

 התורה פודות השגת עיקר
 הברית, שמירת ע״י הוא

 התורה חלקי שאר ואפילו
 אם כי בשלימות משיגין אין
 (ליקו׳׳ה הברית שמירת ע״י

ז). ה, הודאה ברכת

 הברית שמירת עיקר
 כשרים בנים להוליד הוא

 שיגיע ובטהרה, בקדושה
 (ליקו׳׳ה להשי״ת כבוד מהם

ד). ב, או״א כיבוד

 בריתו שומר כשאין
 מקטרגת הםט״א אזי ח״ו,

 לקבל לו מנחת ואינה כנגדו
 יש אם ואפילו עשירות,

 ממונו אין הרבה, ממון לו
 מכלה הוא אדרבה כי ממון,
 דרך השפעתו מקבל כי חייו,

 פטר פדיון (ליקו״ה הםט״א

א). חמור

 כל של הצינור הוא
 קידושין (ליקו״ה ההשפעות

יא). ג,

 עי״ז הברית, שמירת עייי
 דקדושה, לכיפופין זוכה

 תמיד ולהשתוקק לכפוף
א). ג, נחלות (ליקו״הלהשי״ת

 תלוי הברית שמירת
 שהם מפני הלשון, בשמירת

 ולכך מכוונים, בריתות ב׳
 שמירת הכתוב הקדים
 העיקר, שהוא מפני הלשון
 הלשון, שומר הוא שאם

 ואם הברית, נשמר מאליו
 הלשון בשמירת נזהר לא

 הברית, בשמירת ונזהר
 לא הברית שמירת אפילו
שיתלו עלתה  שער חכמה (רא

יא). הקדושה,

 הברית השומר מעלת
 ומעלתו גיבור, הנקרא

 מלבישו שהקב״ה בעוה״ב,
 והוד, נצח שהם בלבושו

 המחלה ׳כל בו ומתקיים
 כי וגו׳, במצרים שמתי אשר
 חכמה (ראשית ריפאך׳ ה׳ אני

יז). הקדושה, שער

 העולם קיום כי והבן, דע
 פוד וזהו הברית, שמירת

 הברית והשחתת עולם, ברית
 (של׳׳ה העולם השחתת הוא

נח). בראשית, לספר הגהות

 בא הברית, שמירת עייי
 גדולים ולאודות לבהירות

 וכשם כשמש. שמאירים
 העולם, לכל מאירה שהשמש

 בנפיון שעומד הצדיק זה כך
 לעולם בהירות מביא

 ישראל לנשמות התחתון,
 חדש שכל ידו על שמקבלין
 לעבודת חדשה ובהירות

 הבורא מקבל ומזה הבורא,
ויגש). פ׳ (תו״אהתפארות



ערכים
חכמה מקורוכינויים מוהר״ן יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטי נוכע נחל רכב

 נהמות נענין ז״ל נדנריהם נהמרים עניינים רמז שיש אע״פ יושף(שם): העץ ונפג ומזה. מזה טעם מיני כמה נו שיש זיז, שמו נקרא
 זה שאין אלא שדי, זיז נענין כן לומר ראוי וכן לכך. שיזכה אשרי מהם, לעתיד יאכילנו ה' כי כפשוטן, הדנרים מקום מכל ולויתן,
 שאמרו המן וכמו עדן, נגן הראשון אדם אכילת שהיתה כמו הנפש, מזון אם כי הגוף, שניעת רק שהוא הזה נעולם האכילה דוגמת

הדריןתז״ל שאמרו וכדרך ׳עמדי', מדכתינ הוא. מהוד עוף זיז אותה׳. אוכלים השרת שמלאכי ׳לשם עה) (יומא סנ יורד טמא דנר ׳אין נע) (
לשון ׳גץ׳ מפרש מכהה. מלמעלה׳.

שיד הוא ת מח  בחי׳ הה שמו. חיז השמש, את מחשיך הוא ־יאי השמש• א
אי ט): גגיאה״ל(יא, ט מ ה הארץ, מכנף בחי׳ מט״ט, בחי׳ יחודאתתאה, נ

חן שהוא עילאה, נוי״ מתלבש שנו  נ
ננ״ל: עילאה יחודא נהי' זה שוי, השמש. ״,א, ,״ס

סוננו  [שנכנפי החושך נדנר זה על נ
הנ״ל. עילאה שניחודא השמש מאור והיפך נחשרון שהוא העוף],

זיז
 הוא, טהור עוף שדי, זיז

 מכהה פורח שהוא בשעה
 בראשית (ילקו״ש חמה גלגל

כז). רמז

 אלו ירענה׳, שדי יוזיז
טז). שמואל (מדרשהמלכיות

 השדה רמש עמדי׳, שדי יזיז
 ממקום זזים שהם על זיז,

יא). נ, תהלים (רש״ילמקום

 לאותה מתוקן שדי זיז
 ה׳ אשר לשרידים םעודה
 םירום לא בו אין קורא.

 קרםוליה אדרבה צינון, ולא
 וגופו ברקיע, ורישיה במיא,

 באויר. פורחים וכנפיו
 חנוך של למעלתם והרמז

 שנים שכנגדם ואליהו,
 מט״ט במרום, כרובים

 בכםא, ראשם וםנדלפו״ן,
 וגופם שרפים ב׳ והם

 אחד לכל יש ושם בהיכל,
 חיות, ארבע דמות מהם

 במדור ישרה׳ רגל ׳ורגליהם
 אחד ׳אופן כטעם החיצון
 מתעלם שאחד בארז׳,
 רוח הנפש ודיוקני בחבירו,
 הללו צדיקים של ונשמה

 שבים הם שם ודומיהן,
 מאמר מאמרות (עשרה ללכת

כב). ג, חי כל אם

 מינים שני והארז המים
 וזיז כזה, זה אין מחולקים,

 (גור השמים באויר הוא שדי

כא). א, בראשית אריה

 עומד מט״ט, בגי׳ שד״י זיז
 בישין, םיטרין תרין לקביל
 יעקב מהם מתיירא שהיה
 בגי׳ שהוא הארמי, לבן בבית

 שד״י זי״ז לכן רה״ב, םמא״ל
 (מגלה לקבלייהו הכי עולה

ויצא). פ׳ עמוקות

 אור הקב״ה נטל ב׳ ביום
 לויתן מהם וברא ומים

 ותלה הים, דגי וכל ואשתו
 של םנפיריו על העולם כל

 המים רקק עירב לויתן,
 עוף וכל שדי זיז וברא

 של רגליו ותלה השמים,
 של םנפיריו על שדי זיז

 כםא נגד וראשו לויתן,
 בארז א׳ אופן וברא הכבוד,
 הקודש, חיות נגד וראשו

 ישראל בין מתורגמן והוא
 שנא׳ שבשמים, לאביהם

אצל בארז אחד אופן ׳והנה
׳, י שמו׳ וםנדלפו״ן החיות׳,

ף שמכואר כמה לרמז ,״,.,ס פפאה, יפודא נפי׳ הוא ש׳זיז׳ הפורה נפו
שה׳. ׳נרוך שנפסוק אותיות כ״ד כמשסר עולה ׳זיז׳ כן שעל ועד׳, לעולה מלכותו ככור שש ׳כרוך ננחי׳ איש״ר ומ׳ברכו׳ מקדיש
בבתכנ״ם, ישראל שעונין

 וכנגדן ואליהו חנוך על רומז בראשית). פ׳ ראובני (ילקוטלע״ל הצדיקים לפני קרבן ויביא שישוב עד נידוי וחייב העטרה, למעט גורם ואיש״ר, וברכו קדיש המבטל אחז״ל, מכאן האדון. בראש ועולה והולך המפורש, בשם הכתר את ומשביע
 הן המנעלים נמצא וםנדלים, במנעלים רגליו מלביש אא״כ ממקומו מזיז האדם שאין כמו משל, דרך על והוא דשכינתא, וםנדלים מנעלים םוד הם וםנדלים מט״ט וכן דשכינתא, רגלין בחי׳ הן דהמלאכין וי״ל (...)וםנד״ל. מט״ט למעלה

ממקומה, אותה מזיזים והן בהן, מלובש דידה הוד נצח םוד שהוא דידה שרגלין קדישא, לשכינתא וםנדלים מנעלים הן וםנדל מט״ט כביכול כך שהוא, כל זיז אפילו מזיז היה לא שבלעדם ממקומם אותם המזיזים והן רגליו, מלבושים
זיז). (קה״י, עה״כ דנוקבא׳ והוד ׳נצח גימט׳ שדה׳ ׳זיז וכן שדה, שנקרא השכינה שמזיזים שדה, זיז נקרא וע״כ

 ניצוץ יסך שבאברתו השמש, ניצוץ
 מכסה הוא אזי גודלו שכפי השמש,
 אור ומסתיר השמש לפני בכנפיו

 שלא ממה קושיא ואין מהעולם.
בכנפיו, השמש התכסות לעולם נראה

 זולת אתר, באופק עמידתו אולי כי
 שיש זיז בזה. ירגישו ההוא באופק והעומדים בו, אנו אשר האופק

 מאכל שכל מעם. מיגי כמה ומזה׳. ׳מזה נוטריקון ׳זיז׳ דרש וכו/ ו5
ו מעמו־ בו מוצאים שירצה י ר  מה גבי ע"ב) ג (שמות, בזהר דאיתא למה הפנה ממשערין הרב של ובמ׳׳מ השמש. בחיי שהוא עילאה 1ג
 מאי אמר, אבא רבי כה). (במדבר השמש׳ נגד לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את ׳קת נ^כתיב וז״ל: הברית, בפגם בשיעים עמ״י שתמאו

 ואנהיר זרת ׳שמש׳ מה קדישא, ברית דא ומגן׳ ׳שמש אלקים׳. ה׳ ומגן שמש ׳כי איתמר ועליה ׳שמש׳, דאיקרי הברית נגד השמש׳, ׳נגד
 מגן קדישא ברית הכי אוף נש, דבר עליה לאגנא איהו ׳מגן׳ מה ׳מגן׳, נש, דבר גופא ואנהיר זרת קדישא ברית הכי אוף עלמא, על

 ומגן שמש כי מדבש(שם): המתוק ופירש השמש׳. ׳נגד הוא ודא בהדיה, למקרב דיכיל בעלמא נזקא לית ליה, דנמיר ומאן נש. דבר עליה

 השמש. נגד הוא ודא המלכות. שהוא ׳אלקים׳ עם התפארת, שהוא ׳הוי״ה׳ את המייתד היסוד היינו ומגן׳, שמש ׳כי הפסוק, ופירוש וכי.
 לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את קת משה אל ה׳ ^י׳ויאמר ע״א): ריז בזהר(פנתס, איתא ועוד ׳שמש׳. הנקרא הברית עוון על פירוש,

 בברית תבו אינון לנפשיה. תקנתא למעבד אצמריך אתר לההוא הוא, בריך לקודשא נש בר דתב בדרגא אוליפנא, מהכא (...) השמש׳. נגד
 נפשיה לתקנא נש בר אצמריך דלא מכאן אתרא. באתר ולאו השמש, כנגד איהו דילהון ותיקונא דינא כך בגין ׳שמש׳, דאיקרי קדישא

 קדישא. מריש סכו (שם): מדבש המתוק ופירש יאות. כדקא לעלמין תיקונא ליה לית הכי יעביד דלא ומאן לגביה, דתב אתר בההוא אלא

 איזו לו יימשך כן גס אתרת מידה יתקן שאס שהגם וכי. הכי יעביד דלא ומאן יועיל. לא כי וכי. כ״נ אצמרין דלא בזנות. בשיטים שתטאו
המשקל. תשובת ענין גבי א׳ אות לעיל וקשר שפגם. במקום יתקן אס אלא יתוקן לא התטא אותו כי כראוי, לעולם תיקון לו אין אבל תועלת,

הנחל• יליקוט
 בתינת היה לארץ כניסתן עיקר כי בליקו״מ), ו׳ (מאמר הנ״ל במאמר
 בין (...) ייתוד כביכול נעשה שיהיה הוא התשובה ועיקר כנ״ל, תשובה

 מנהיג בעצמו כשהשי״ת הוא בשלימות הייתוד ועיקר כנ״ל. ולבנה תמה
מו מתייתדין ישראל כנסת ואזי ישראל, את  הייתוד ואזי יתברך עי

 הסתרה בתינת זה מט״ט בתינת ע״י הוא כשההנהגה אבל בשלימות,
 בשלימות, התשובה בתינת אין ואזי בשלימות, הייתוד אין ואז כידוע,

 עץ מבתינת שיניקתה להסט״א, אתיזה ולהשתלשל לתזור ת״ו ויוכל
 אין ׳אס ואמר בזה, משה רצה לא כן ועל כנ״ל. משם שמשתלשל הדעת
 בתינת ע״י לא״י כלל לכנוס רצה לא כי מזה׳, תעלנו אל הלכים פניך

 ע״י כשייכנסו בא״י שם ישראל יתקיימו שלא ידע כי זו, ההנהגה
 לקבל שהוכרת יהושע בימי את״כ כי באמת, שהיה וכמו זו, בתינה

 ואמרו באתי׳, ׳עתה המלאך לו שאמר שם בפסוק כמבואר זו, ההנהגה
 נתקלקל ולבסוף וכו״, לקבלו רצה ולא באתי רבך משה בימי ׳אבל רז״ל

 עליו רבינו משה היה שאילו איתא כי שם, ישראל נתקיימו שלא הדבר
 בתינה ע״י והכל לעולם, משם גלו לא לארץ, ישראל את מכניס השלום
 כנ״ל. כביכול בעצמו יתברך ידו על ההנהגה היה משה בימי כי הנ״ל,
ת וזה שמו וזיז נ חי א ב ד חו ה. י א ת יש מוצא: נא) מלך(יא, מעדני וצספר ת

חכמה מיליואי
ך הוא שי ח ת מ ש. א שמ  ׳כי כתיב צראשית): (פ׳ עה״ת צצעש״מ ומוצא ה

 וזה ׳שמש׳, נקרא הוי״ה שם כי פירוש, אלקיס׳. ה׳ ומגן שמש
 הוא השמש, אור בעד המגן מתיצה כמו פירוש, ומגן׳, ׳שמש שכתוב
 מגודל בשמש להסתכל אפשר שאי כמו ר״ל אלקיס׳, ׳הוי״ה כמו הדמיון

 בעד המגן שהוא המבדיל, ומסך מגן ע״י לא אס שלו, הבהירות אור
 הוי״ה שם הוא כך מאורו, ליהנות הראות תלושי שיוכלו השמש אור

 לצמצמו הוצרך לכך בהירותו, אור מגודל מאוד רב אורו הוא ברוך
 שאמרו וזהו המגן. שהוא ׳הטבע׳, גימטריא ׳אלקיס׳, שם בתוך ולהגבילו

 שם שהוא מנרתיקה׳, ממה מוציא הקב״ה לבוא ׳לעמיד ח) (נדרים רז״ל
 ממרפאין ׳וצדיקים בתוכו, מלובש הוא שעתה ׳הטבע׳ גימטריא ׳אלקיס׳

 ויהיה ל), (ישעיה מוריך׳ את ראות עיניך ׳והיו בהם שיקויים בה׳,
 הגדולים, ורתמיו בהירותו לקבל ויוכלו מהטבע למעלה עמהס ההנהגה

 מ) (ישעיה הנביא שאמר כמו מתלהטין, אלא הרשעים, כן לא אבל
 כל עם הרתמים, מידת הוי״ה שהוא אע״פ כלומר, יצא׳, כגבור ׳הוי״ה

 וכו׳, כגיבור נקם ילבוש הוא אזי מנרתיקה, הוי״ה שם כשיוציא זה
 הפה ׳וה׳ יצ) (שמות כמ״ש הדין, למידת הרתמים מידת לרשעים שיתהפך

וגו״. אמתה ה׳ ׳ויאמר ו) (צראשית וכתיב בכור׳, כל

המתרגם

 שאמר צפשוק כתוצ
 לאחר למשה הקצ״ה
 צשיטים ישראל שחטאו

 העם ראשי כל את ׳קח
 נגד לה' אותם והוקע

 אמר, אצא רצי השמש׳.
 ׳נגד הכתוצ שוד מהו

 צשציל ואמר, השמש',
ם  הנקרא הצריח פג
 זה ועל השמש', ׳נגד

 ומגן שמש ׳כי נאמר
 ומגן׳ ׳שמש אלקים׳. ה׳

 שהוא קודש, הצריח זהו
 משום ׳שמש', נקרא
 זורח שהשמש שכמו
 אף העולם, על ומאיר

 זורחת קודש הצריח כך
 האדם, גוף את ומאירה

מגן׳, גם נקרא והוא  ׳
 ה׳מגן׳ שתפקיד כמו כי

 אף האדם, על להגן הוא
 על מגין קודש הצריח
 אותו, ששומר ומי האדם.

 צעולם נזק שום אין אזי
 וזהו אליו, להתקרצ שיכול

השמש׳. ׳נגד שנאמר

 שאמר צפשוק נאמר
 לאחר למשה הקצ״ה
 צשיטים ישראל שחטאו
 משה אל ה׳ ׳ויאמר

 העם ראשי כל את קח
 נגד לה׳ אותם והוקע

 מכאן (...) השמש׳.
 הדרגה שצאותו למדנו,
 שהאדם ובחינה) (ספירה

ה, צה חטא קצ״ ה  ל
 צריך הוא הענין צאותו

 תקנה. לנפשו לעשות
 בשיטים) שחטאו (אלו והם

 הקדושה צצרית חטאו
 משום ׳שמש', הנקראת

ם כך  כנגד הוא דינ
ם ולא השמש,  צמקו

 צריך שלא מכאן אחר.
 נפשו את לתקן האדם

ם צאותו אלא קו  המ
 שלא ומי לגציו, שחטא
 לו אין אזי כך יעשה

כראוי. תיקון לעולם



ר קו ה מ מ כ רכג נחלנוכע מוהר״{ יא שמי הוא ה׳ אני ליקוטיח

תפלה ואני
 יודעת נפשי אלהים, יי

 ךחוק אני כמה מאד
 עד אלה, מכל כעת
 הכושה מסוה אשד

 כל על לבקש פני, על
 נבזה יוכל איף כי אלה.

 לבקש כמוני ונמאס
 אף כאלה. נדולות

 הנדולים רחמיף על
 ענותנותף ועל נשענתי,

 יתדותי, תמכתי וטובף
 ואין לכל טוב אתה כי

 ואתה ממף, נמנע דבד
 ונפלאות נדולות עושה

 בכל חקד אין עד
 ומי שעה, ובכל עת

 תעשה. מה לף י־אמד
 תלויות לף עיני כן על
 בדחמיף שתחנני עד

 להניע לזכות הדבים,
 שבקשתי מה לכל

ף,  קל היש מלפני
 עכשו לא ואם מהדה,
 בליתי כבד כי אימתי,
 וריק. בהבל שנותי

 בדחמיף, מעתה עזרני
ד שאזכה ד תעו ה  ל

 עלי להמשיף מהיום
 באמת, וטהדה קדשה

 לכל להניע שאזכה עד
 מלפניף. שבקשתי מה

 עשה שמף, למען עשה
 עשה כבודף, למען
 עשה קךשתף, למען
 שמף כי תוךתף, למען

 נקרא, עלינו וכבוךף
 שלא הבטחתנו וכבר
 כמו לאהד, כבוךף תתן

 הוא יי ״אני שכתוב
 לא לאהד וכבודי שמי
 לפסילים״. ותהלתי אתן

 כבודד שיתנדל יי עזלנו
 ימלא וכבודד ןדינו, על
 ארץ תאיר הארץ, כל

 כבוד "יהי מכבוףף.
 יי ישמח לעולם יי

 אלהים יי ברוף במעשיו.
 עושה ישךאל אלהי

 וברוף לבדו, נפלאות
 לעולם, כבודו שם

 כל את כבודו וימלא
ואמן״ אמן הארץ

יא). (ליקו״ת

א וכוי הי אני  זה, בפס׳ השגתו כלל את רבינו מלביש עתה שמי. הו

 האל אמר כה ה-ת): (מב, בישעיה כתיב המאמר. את פתת איתו
ס ורא5 ה׳ מי איז רקע ונונויהס הן  לעס ני^מה נתן וצאצאיה ה

 ואצרף ?לדף יאחיק נצדק קראמיף ה׳ אגי כה: להלכים ורוח עליה
 לפקח גויס: לאור עם לכרית ואמגף
 ןיר5א ממנוגר להוציא עורות עירם
 הוא ה׳ אני תחף: יחכי כלא מכית
 ותהלתי אתן לא לאחר וככודי אמי

 כעל ה׳. האל ופירש״י(שם): לפחיליס:
 כורא וצאצאיה. הרחמים. וכעל הדין

 נשמח נשמה. לפן ממנה. היוצא אח
 ויוה. כשווה. לכולם עליה. לעה חיים.

 אומר. הוא לישעיה סיאהץ. לפניו. למפהלכים כה. להלפיה קדושה.
 לכרימי עמי אח שפשיכ מחשכפי, היפה זאח כשיצרפיך, ןאןןן.

 שנאמר כעני! לעצמו, גוי קרוי שכט כל גויה. לאור להם. ולהאיר
 אמ רואין שאינה עויוש. עיניים לפקס גויס׳. וקהל ׳גוי לה) (נראשיי!
 אדנומ כלשון מפורש הוא שמי. היא אלי. לשוכ לכ למת גכורמו

 אמן׳. לא לאחר ׳ככולי לפיכך אני, שאדון להראות ועלי וכוח,
 גצדרן. נןיאפיו וו"ל: המשיש, מלך על סונג זה שפסוק פירש (שם) והמצו״ד

 כצדק הוא הנכיאיס, ע״י כשמך שקראפי מה יאמר, המשיח על
 כל. על אומך להגכיר כידיך אאחוז נידן. ואסיק הממקייס. ודכר

 לההכ כידך הכוח אמן עם. לכריש ואשנן אומך. אשמור אני ואצין.
 הגויים עיני להאיר גויה. לאור והמצוה. המורה לקיים לכרימי עמי

 מלראוח עיניו שנתעוורו מי לפקס. האלקיס. הוא שה׳ לדעח כולם
 האשוריס ישראל את להוציא. ומשכילה. מפמחס אמה ה׳, פועל
 שמה היושכיס אח מוציא כלא ומכיס מסגירה, מכיח מוציא כככל

 מיוחד שמס שאין הפסילים כשה לא לי, המיוחד שמי. הוא כחושך.
 אמן לא ונו׳. ונכודי אימה. אל ואין אלוה, כשם יקראוה כי להם,
 כעכו״ס, משפט עשיפי שלא מה על הנה עד כי לאחר, ככודי עוד
 אומי, לככד ראוי שהיה כמקום אומס וכיכדו הפשיליס אחר נטו
 מילח ושהלפי. לפשיליס. עוד יככדו ולא משפט אעשה מעמה אכל
 לומר, רצה לפשיליס׳, מהלחי ׳לא לומר שמיים, כמקום עומדת ׳לא׳
 הדכר וכפל כמאז, לפסילים יהללו לא אומי להלל שראוי מה

ר הי תדולת שונוח. כמילוח דב  כא): (קמה, גפהליס כדכפיג פי. י
 ופירש״י ועד: לעולם קדשו שה ?שר כל ויכרך פי ידכר ה׳ תהלח

 לעולה קדשו שה אח יכרך כשר כל וגס פי. ידכי ה׳ שהלס (שס):
 לה אין ה׳ מהילת כי ועד. לעולם (שש): המלני״ש ניאר ועוד ועד.

למהילה. הוף אין כי ידום, ולא לעולם פי ידכר ולכן מכלה,

 שמי, זזוא עילאה. יחודא זז׳, אני וזד!
 זה אתן, לא לאחר וכבודי תתאה. יחודא
 לפסילים, ותדזילתי כשלימות. כבוד בחינת

 תהלת קמה) (פהליש כמ״ש הדיבור, בחינת זה
כנ״ל: הכל פי, ידבר ה׳

א וכר הי אני  כלל ומכואר מלוגש כיצד הנחל(יא) כמי וניאר שמי. הו

 הוא ה׳ ׳אני וז״ל: דנריו, אח רכינו יישד עליו כפש׳ המאמר
 ממאה, ויחודא עילאה יחודא ידך על נעשה כשיהיו היינו שמי׳,
 אמן׳, לא לאחר ׳וככודי אז הכחינות, כשני הכרית שמירת כחי׳

 עניו ומהיה כשלימות, לככוד שמזכה
 ככוד נגד לאין יהיו וככודך כאמח,

הדיכור, הוא ׳ופהלפי׳, ואז השי״ח,
 העכודה היא ׳לפסילים׳, אפן לא

 כעל שהוא מי כי גיאומ, כחינת זרה
 רק לדכר, הדיכור כלי לו אין גאוה

 לכס אמן שלכם וקטנוס ענוה ע״י
 לכל לכס יאיר והדיכור הדיכור,

 לעומקא. המורה למכונות ומכואו משוכה, לעשות המקומות
ה. יחודא שמי הוא א ת  על לומר רוצה ד): (יא, נפל״ח וכיאר ת

 ממאה יחודא כי וגס ה׳, כאות הנ״ל כקרכו׳ שמי ׳כי דרך
 עוד כיאר כ) וכניאה״ל(יא, א׳. אות כנ״ל וכו״ ככוד שס ׳כרוך הוא

 כמדריגה הוא והמהוומו הככוד מקום שכל הנ״ל כהמכואר נזה:
 השם, הוא שהככוד ונודע מכואר שממילא וכמה לכד, המחמונה
 שמי׳, ׳הוא להכמוכ ככיאורו יומר מכואר המככד], כפי [שנמפאר

י ממאה'• ׳יחודא ד ו ב כ אחר ו  נליקו״ה(יו״ד וניאר אתן. לא ל
 כורח הככוד הככוד, אחר הרודף ׳כל כחינמ וזה כ): נ, פערוכופ
 ׳כל כי זרה, עכודה כחינמ זה הככוד אחר הרודף כי ממנו׳,

מוזרה׳ עכודה עוכד כאילו הממגאה כ  ועל ד), דף סוטה רז״ל שאמרו (
 עכודה כחינס שהוא עצמו, ככוד אחר כיותר שרודף מה כל כן

 ממנו, ומשמלק כורח דקדושה הככוד כי ממנו, כורח הככוד זרה,
 אמן׳. לא לאחר ׳וככודי ככחי׳ דקדושה, מככוד חיות מקכל אינו כי

י ת ל ה ת  מדכריו כהמכואר כח): (יא, נכיאה״ל וכיאר לפסילים. ו
ח״ו, דסט״א וגיאות שכככוד נ׳, נאוש לעיל הקדושיס

 לו ניחן ולא שנחסר עד ח״ו, זרה לעכודה האדם ונמהווה נחשכ
 ׳וככודי הכמוכ לדכר ככיאורו יומר מכואר כלל, הדיכור כלי עי״ז
 כי לפסיליס׳, אמן ׳לא כמוכ״פ, הדיכור כחינמ שזה ומהלמי׳, וכו׳

 לכאר יש הנפל(יא): כמי מונא וכן כמוכ״פ. וכו״ מיכמת ׳כמומי
 הגיאות שע״י מכואר ככר כי לפסילים׳, אמן לא ׳ומהלמי שמרמז

 לדכר הדיכור כלי לו ואין שיעוריה', מכפמ ו׳כפופי ע״ז, כחי׳ הוא
 להפסיליס׳ אפן ׳לא כמכ״פ, הדיכור היא ׳ופהלפי׳, וז״פ עמהם.
 עמהס. לדכר הדיכור כלי לו אין כי גיאות, כחי׳ שהיא והע״ז

א, ומונא לפסילים. ותהלתי  הכמוכ ככפולת גס מו): נניאה״ל(י
שכמו מבואר נראה וכו׳/ ותהלתי וכו׳ ׳וכבודי הנ״ל

ערכים
וכינויים

אני
 מה האדם, עצמיות עיקד

 ׳אני', האדם אצל שנקרא
 עצם שהיא הנשמה, הוא

ה). כב, (ליקו״םלעד הקיים

 מלכות בחי׳ הוא יאניי
 במקרא שם וכמ״ש כידוע,

 מלך ה׳ אמר ׳כה הנ״ל
 ראשון אני וגיאלו, ישראל

 בחי׳ היינו אחרון׳, ואני
 ישראל מלך בחי׳ מלכות,
 בראש הוא ׳אני׳, שנקרא
ב). ב, נדה (ליקו״הובםוף

 אמונה בחי׳ הוא יאניי
 כנ״ל, מלכות בחי׳ שהוא
 וםוף ראש בחי׳ שהוא

 האמונה ובלעדי ואמצע,
 בחי׳ מהשי״ת, לדעת א״א

 אלקים׳ אין ׳ומבלעדי
ה). ב, נדה (ליקו״ה

 השכינה היא אני, לשון
אמור). פ׳ (תוי״יאני הנקרא

 הקדושה םוד הוא אני*
אני). (קה״י,דנחתא

 נקרא הוא כי לומר יש
 כל נכנםים שבה כנם״י,
 לתתא מעילא ישראל נשמות
 בחי׳ והוא לעילא, ומתתא

 ר״ת אני וכן הנשמות, אוצר
י׳שראל(שם). נ׳שמות א׳וצר

הוא
(קה״י, בינה על רומז יהואי

הוא).

 שהוא כתר, על דונזז
מכל(שם). הנעלם

בחי׳ על רמוז לפעמים
מלכות(שם).

שם(שמי)
 דא שם דכתיב אתר ככל
 אמר דאת כמה נפש, איהו
 דא המת׳, שם יכרת ׳ולא
רות). חדש (זהרנפש איהו

 נקראת המלכות בחי׳ לעולם
טו). העמידה שער (פע״חשם

 ועל העיקר על בא השם
 בראשית אריה (גור הדבר עצם

כג). ט,

שם, ר״ת מ׳קומו שיער
׳שם׳, גימט׳ שד״י הוי״ה וכן

שם). (קה״י,ביםוד וזהו

לבוש, לשון הוא שם
בכל שם בחי׳ יוצדק וע״כ

 לבוש אחת שכל הםפירות,
לחברתה(שם).

 כמו שם, נקרא מלכות כחיי
שם׳(שם). דוד ׳ויעש שאמר

ה ל ה  ומים, וברכה ושפע אצילות מיני כל יבואו וממנה המעלות, בראש דביקה שהעליונה לפי והטעם, ׳תפילה׳. נקראת והתחתונה ׳תהילה׳ נקראת והעליונה זו, כנגד זו מכוונות אדנ״י הוי״ה שהן הספירות שתי כי לדעת אתה צריך ת
 התפילות בסוד דביקה שהתחתונה לפי והטעם תפילה, נקראת והתחתונה תהילה. נקראת זה ועל לחירות, מעבדות והוציאנו האלה הניטים כל את אבותינו ועם עמנו שעשה למי ולהלל לשבח שעלינו כלומר תהילה, נקראת ולפיכך

 ואין לתפילה ראויין הכול ולפיכך הישועות. מיני וכל והחירות הגאולה םוד שהיא הבינה, בםפירת דביקה והתהילה המלכות, בםפירת דביקה התפילה בה. הדביקים הבנים ומלכלכים שחוטאים והלכלוכין החטאים רוב לפי והתחנונים,
שעריתחלה׳ נאוה ׳לישרים נאמר לפיכך שבחו, שיעריך הוא ומי שעשה, טובותיו גודל על לשם ולהלל להודות מיוחדת התהילה אבל צרתו, על מתפלל צערו כפי אחד כל התפילה כי לתהילה, ראויין הכול תהילה, לשון ח). אורה (

ם עקב). פ׳ (רקנאטיהשכינה לאש והרמז ראשי׳, עלי נרו ׳בחלו כלשון י ל י ס בו יש פםילים כלשון כא). יח, ויקרא בחיי (רבינו מהכוכבים כוח מושכים היו ההם והפםילים הכוכבים, שמות על הפםילים שנקראו לומר אני קרוב פ
כה). ז, דברים בחיי (רבינובפירושיו ז״ל פירש״י וכן פםלות, מלשון ביטול לשון והאחד ממש, וע״ז פסל לשון האחד משמעויות, שני

 זרה כענודה [ושהוא לאחר, מהכנוד נקודה שוס לחלוק שאסור
ח״ו. זרה נענודה נחשב למינהו, שלא הדינור את וחולק השח וכל וחולין, נטל דינור שום ולשוח לדנר אסור נן ח״ו],

ט קו ל ל י ח נ ה

ד!  רבינו מדברי הנתבאר כפי מט): (י,מלך מעדני בספר ומובא וכוי. הי אני וז
 יתפרש ראבר״נ, בדברי גס המבואר וכפי ה׳/ ׳אני הפשוק בפירוש

 מלכות בתי׳ היינו ׳אני׳ ה׳/ ׳אני וזהו מהפשוק, ותיבה תיבה כל עתה
 מתייתש שאינו והכבוד המלכות בתי׳ על לרמז פד, שי׳ בליקו״ת כמבואר

׳הוא ה״. ׳אני וזהו כמוב״פ, לבש׳ גאות מלך ׳ה׳ כי בלבד, להשי״ת רק

 להס שאין העולם בני כל כלולים שבזה הנעלם, בתי׳ על מרמז ׳הוא׳ שמי׳,
 תתאה. יתודא בתי׳ על מרמז שמי׳ ׳הוא כן ועל ׳הוא׳, בתי׳ והס עצמי שס

 שהוא אתר׳ ׳אל בתי׳ היינו לפשיליס׳, ותהלתי אתן לא לאתר ׳וכבודי
 שפשיליס ראבר״נ כדברי לפשיליס׳ ׳ותהלתי י׳), בתורה (וכמבואר הגיאות
עיי״ש. שיעוריה׳, מכתת ש׳כתותי כע״ז שהוא הגיאות, בתי׳ על מרמז



ערכים
וכינויים

עתק
 בכל עניינו עיקר לדעתי*

 כי העתק, לשון מקום
 דיבור על שבא מקום כל

 ה׳, על עתק שמדברים
 ההשגחה, הכחשת היינו
 שהוא ׳העתק׳ מעניין והוא

 וכן מברואיו, ורחוק מועתק
 ׳הדיברות א) (ב״רחז״ל פירשו

 ׳שהעתיק עתק׳, צדיק על
 ׳עתקו מ״ש וכן מבריותיו׳,

 עתק׳, ׳הון חיל׳, גברו גם
 ומופרש הנעתק דבר היינו
 תהלים (מלבי״ם הטבע מדרך

יט). לא,

בוז
 הבזיונות מכל לעשות צריך

 (ליקו״ם להמלך כבוד צירופי

ז). נה,

 לאדם אין לשוה״ר עייי
 את מבזה גם ללמוד, חשק

 לשוה״ר המידות (ספר הצדיק

ח).

 ואתה אותך מבזה כשאחד
 תזכה עי״ז בשמחה, מקבל
 בשמחה והתנשאות לכבוד

י). התנשאות המידות (ספר

 בר לשום תקרא אל
 בזיון, שם שום ישראל

 כולם כי שחוק, דרך ואפי׳
 (ספר וקדושים נקיים

 שאתה והבן וראה ד״ה הפליאה

השכינה). מברך

 ומה ק״ו, דברים הרי
 דעת בהם שאין אבנים

 אמרה בזיונן, על להקפיד
 בהם ויש הואיל תורה,
 מנהג בהם תנהג לא צורך
 בדמות שהוא חבירך בזיון,
 בזיונו על ומקפיד יוצרך

 (רש״י וכמה כמה אחת על

כג). כ, שמות

 עוון, לכפרת הוא הבזיון
 יצטרך עוונות לכפרת והנה

 וחולאים ייםורין לםבול
 לו, מזיקים והם רעים,
 מגיע ואין מכפרת זו ומידה

 תורה עקב (של״ה חםרון לו

ח). אור

 מתייחם דבר הוא הבזיון
 הכתוב כדבר הרשעים, אל

 בוז׳, גם בא רשע ׳בבוא
 אל מתייחם הכבוד כי

 עמהם ושוכן הצדיקים,
 ואומר מהם, מתפרש ואינו
 (מסילת כבוד׳ זקניו ׳ונגד

כב). ישרים

 לאיזה הרשע כשבא
 כי הבוז, ג״כ יחד בא מקום

 מבזה להיות הרעה מדרכו
 ולגדף ולחרף הכל, את

 אדם לכל קשים בדברים
 ליום דרוש ח״א לעיתים (בינה

פסח). של א׳

 דוחה תורה של אחד ביזוי*
בזוי). (קה״י,שמחות מאה

 ו׳חרפה׳ קלון, פי׳ יבוזי
 משתתף הבוז כאשר פי׳
 יהיה שהבוז רק הלעג, עם
 היפך הוא והקלון בלב, גם

 מבוזה והנקלה הכבוד,
 עליו שופך והוא בעצמו
 (מלבי״םמבוז שגדול חרפה

ג). יח, משלי

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רכד

 פלמוד א; פורה פלמוד הגאופ: ההלכופ אפ מוהרנ״פ ייסד זה מאמר על

״ ראשיפ ג/ פורה פ ה׳■ ה ״ ע  על חולקים הלומדים הרוג ש
ה וכוי הצדיקים או ג  מה ז): ומרינה (מפלוקפ נעצוה״מ וניאר ובוז. נ

 ידענומס נשל כך המכונים האנשים היינו הלומדים, רוג שע״פ
 על חולקים המורה, כלימוד הרנה

 שהם מחמה נונע זה דנר הצדיקים,
 ועי״ז רח״ל, נגיאוח פורה לומדים
 דינורים לדנר פה פמחון מקנלים
 אמח. צדיקי על ונזויים רעים

תו ולומד ר שמה. תו כפנ ל ו
נ): ג, פ"פ (יו״ד נליקו״ה

 גדולה, ניגיעה כתורה לעמול צריך
 ימות כי ׳אדם רז״ל שאמרו כמו

 מתקיימת המורה ׳אין כאהל',
 עליה', עצמו שממית כמי אלא

 ׳על מלכו׳, נחקימי ׳אם וכמ״ש
 כמורה׳, עמלים שתהיו מנת

 העמל ועיקר דייקא. ׳עמלים׳
 ולהתייגע לעמול שצריכין והיגיעה

 נשכיל רק הוא כמורה, הרנה
 הלימוד שיהיה המורה, עסק לנרר

 ליוצרו רוח נחת לעשות לשמה
 להתייהר עצמו מועלת נשכיל ח״ו לימודו יהיה ולא ימכרך,
 קרדום ולא כהם להתגדל עמרה יעשם ו׳לא ח״ו, ולקנטר

פ״ד). (אנופ וכו״ כה לחפור

יב תורד
לדוד תהלה

קמה).

ז״ל) רנינו (לשון

יכו׳(פהליס ארוממך לדוד תדלה

ד א  הלומדים הרוב פי שעל רואים, שאנו מ
 הצריק על ורוברים הצריקים, על חולקים

 מאת גרול מכוון זהו ובוז, בגאוה עתק
 יעקב ולבן. יעקב בחינת יש כי יתברך. ה׳

 ראורייתא, חירושין המחרש הצריק הוא
 ושמור גנוז וטובו לשמה, תורתו ולומר
ז״ל רבותינו שאמרו כמו לעתיר, וצפון

 בתהליס הפסוק על מיוסד זה מאמר וכוי. ארוממך לדוד ר[דזלדז

 אלוקי ארומרנף לדוד מהלה א-ב): וזלשה״כ(שם, א), (קמה.
 ■קרנו ואהללה אברכן יום פכל ועד: לעולם ■?ןרנף ואברכה המלןו
 הזה שבהמזמור לפי לדוד. פהלה (שם): המצו״ד ופירש ועד: לעולם

 אם כי ובקשה שאלה שום בה אין
 ׳תהלה אמר ולזה המקום, שבסי

 תהילה אם כי בה אין כי לדוד׳,
רוממותיך. אספר ארוממך. ושבת.

 רבינו מלביש שם המאמר בסוף להלן ועיין
זה. בפסוק דבריו כלל את

דוגרים ק על ו ק הצדי ת ע
ה או  וכעין ובוז. גג

 להשי׳׳ת דוד כשהתפלל מובאת זו לשון

ולשוה׳׳ר, המתלוקת מבעלי שיצילהו
לתופסו, שאול, בפני עליו הדוברים
מ-כא): (לא, בתהליס וזלשה׳׳כ י

 על הדברות שקר שפתי תאלרננה
 רב מה ובוז: בגאוה עתק צדיק
 פעלת ליראיף צפנת אשר מובף

 תכןתירם אדם: בני נגד בך לחשים
 תצפנם איש מרכשי פניך פקתר
 יונתן ותרגם לשנות: מריב בקכה

 גידופין צדיקייא על דמללן שקרא, שפות אתתפקקן (שם):
 שאינו, דבר שרה, עמק. (שם): ופירש״י ובשרנותא. בגיוותנותא

ודונש משם. עצמו שעקר שפירושו, יב), (בראשית משם' 'ויעתק כמו

המתרגם

מו א אל מו יי ש ח  ויי
 השפתי אותם מלדבר

 על המדברות שקר,
ם קי די צ ם ה פי דו י  ג

ובבוז. בגאווה

מו וקשה, גדול דכר לשון אומו פתר חיל' גנרו וגם ׳עמקו נ
א לעולם ידעתי טוגו. רג מה פ). (משלי עמק׳ ׳הון כא), (איונ  מקיפים שהרשעים הזה כעולם מקום ומכל ליראיך, מונ שנר יש הנ

סתר שמסמירם עליהם מתפלל אני אותם,  פגיגה כירושלמי ומצינו להם. להרע יחד המתקשרים רשעים מחינורי איש. מןנשי פניך. נ

 לומר מתגאה שהוא זה ונוז', ׳נגאוה מנריותיו. שהעמיק דנרים עולם של צדיקו על הדונרות עמק', צדיק על 'הדינרות ע״א); (י
 שהעלימה מנריוסיו. שסעסיק דניים (שם): העדה הקרנן ופירש כמנזה. אלא ואיגו כמגאה שהוא שנור כראשית, כמעשה דורש אני

ם יכינו שלא כתורתו הקנ״ה שממן אלו דכריס כל משם׳. ׳ויעמק כמו סילוק, לשון עסק. יידעו. שלא מכריות והענירן ה  רכים, נ
לעצמו. לנזות גורס אלא ואינו נמגאה. שסוא שגוי לגלותן. אשור לפיכך

ו ב ו ט ד וצפון ושנזור גנוז ו תי ע ר(ז, וכדמצינו ל ״ דנ  כעולם ומצוות מורה לי צופנים אמס הקנ״ה, אמר כהנא, נר אנא רני אמר ט): נ
זה. פש׳ ומפורש מונא שם הקודם, נד״ה ועי׳ ליראיך', צפנת אשר מונך רנ ׳מה שנאמר הנא, לעולם מונ שכר לכס צופן ואני הזה

הנחל ילקופז
ם י ר ב ו ד ק על ו צדי ק ה ת ה ע או  ׳שפו (לס): נשיהר״ן ואימא ובוז. כג

ס מי  עכשיו כי עג). (ספלים בארז׳ פהלך ולשונם פיהם בן
 ועל הצדיקים כל על שרה לדנר הרצועה שהומרה האפיקורשוש, נחפשט

 על משגיס שאינו העולם, כל נגד לשונו שפושט מי כמו והוא ה׳, יראי כל
 שהם אך כעצמו, השי״ת נגד הוא האפיקורשות זה וכאמת העולם. כל

 שלהם אפיקורשות מהפכין הס כן על השי״ת, על כפיהם לדכר כושים
 כפיהם שמדכריס מה שכאמת פיהם׳, כשמים ׳שפו וזהו העולם. על לדכר
 כנ״ל, ככיכול השי״ת נגד דכריהס עיקר כי כשמים, למעלה כאמת הוא

 כן על יפכרך, נגדו כפיהם לדכר שנושיס שמפמח כארן', פהלן אך'לשונם
 'שחו כאמש אכל כנ״ל, העולש נגד לשונס שפושטין כארץ', חהלך 'לשונם
 שרצה לבנו הרב שאמר יפיד, ובן מרב במעשה (ת) בסיפו״מ ועי״ע פיהם׳. בשמים

וכו״. ממנו יותר ומיותס ממנו יותר למדן אתה ׳הלא להצדיק לנסוע
ו ג ו ט ר גנוז ו שמו צפון ו ד. ו  תש״מ) (תשון־כסליו הנתל מבועי וצקוצז לעתי

 (תהליס הכתובים לסמיכות שמתכוון נראה הקדוש מלשונו מובא:
 הלמדן שהוא ובוז׳, בגאוה עתק צדיק על הדברות שקר שפתי ׳תאלמנה לא)

 צפנת אשר טובך רב ׳מה נאמר ואתריו הצדיק, על הדובר הגון שאינו
וכו׳. צפון שטובו הכשר והלמדן הצדיק שהוא ליראיך׳,

 הראה העולם, מן מסתלק כשהיה אבהו בר׳ מעשה שכרן. מתן תורה עושקי
 נהרי עשרה שלוש להם, אמר ראית. מה רבינו לו, אמרו התורה. עושקי אשריכם לתלמידיו, מיתה בשעת לומר המשיל אפרסמון. נהרי עשרה שלוש הקב״ה לו

מט). (ישעיה אלקי׳ את ופעלתי ה׳ את משפטי אכן כליתי, כשי והבל לתהו יגעתי, לריק אמרתי ׳ואני לומר המשיל תורתי. בשכר הקב״ה לי נתן אפרסמון

המאמר התגליות סיפור
תהלה מאמר  את להעתיק כשנתן אח״כ אך החבךים. בלשון כמבואך וכו׳ תחתון וצדיק עליון צדיק פידוש בתוכו והמתיק תקס״ג, נחמו בשבת נאמד י״ב, סימן לדוד׳, י
ר זה נט). וכו״(חיי״מ נחמו ׳נחמו הפסוק מ א מ  המאמד אצל בנדפס ז״ל דבינו לשון הוא זה מאמד כי ז״ל, ידו מכתיבת הזה המאמד הנ״ל, תקס״ג שנת נחמו בשבת נאמד ה

א). יב, ז׳׳ל(פל׳׳ח כוונתו יודע וה׳ הנ׳׳ל נחמו׳ ׳נחמו הפסוק פידוש השמיט בתחילתה צדיקים, תדין היינו נחמו/ ׳נחמו וכו׳/ עמי נחמו ׳נחמו הפסוק פידוש בתוכו והמתיק

ה צ ה ע שי תו ה # ו  להם נעשה ואזי גדולה. בגאוה וכו׳, ופוסקים גמרא דהיינו תושבע״ם שלומדים מחמת זהו הצדיקים, על חולקים הלומדים רוב שע״פ מ
גדולים שעשועים ומעלין הלכות, מהם ועושים וחוזרים הרעים, דיבוריהם כל ומתקנים מעלין אמת הצדיקי אבל ובוז. בגאווה עתק הצדיקים על לדבר פה מתושבע״ם

א). יב, ליקו״ט (קיצור דייקא עי״ז להשי״ת

חכמה מיליואי
ם על הולקים הלומדים קי רי  ומובא עתל,. הצריל, על ורוברים הצ

פ׳ יעקב בתולדות סף(  גלות יש כי גלות, מיני שלושה יש ואתתנן): יו
 הנ׳׳ל, ראשונה מגלות הקשה שנייה גלות ועוד (...) האומות, בין ישראל אתד
 מגלות קשה יותר שהוא תכמיס, התלמידי את הארץ עמי שמבזין והוא

 תטא יראי תכמיס התלמידי הוא מכולם, הקשה השלישי וגלות (...) הראשונה.
 דרך על שמעתי כאשר יהודאין, שדין שכמיס תלמידי מן גלות ששובלין

 כי שן. תכס פי ודברי תכמיס, תלמידי היו זכריה את שהרגו אלו כי הלצה,
 תכמיס התלמידי ע׳׳י הוא הארציס עמי בעיני תכמיס התלמידי שמבוזין מה

 מבוזין לכך תכמיס התלמידי את הארץ עמי שמבזין וע״י זה, את זה שמבזין
 רע). רז, (סי׳ תשידיס בשפר מפורש כתוב וכן כנודע, האומות בעיני
ר גנוז וטובו שמו צפון ו ר ו תי ע  אין א): (בראשית, בתנתומא מצינו וכך ל

 (דברים שנאמר הבא, לעולם אלא הזה בעולם תורה של שכרה מתן
 היום ולא לעשותם׳ ׳היום הבא, לעולם ולא לעשותם׳ היום מצוך אנכי ׳אשר ז)

 אתרון׳. ליום ותשתק לבושה והדר ׳עוז לא) (משלי שלמה אמר וכן שכרם, ליטול
 וגו׳׳ ליראיך צפנת אשר טובך רב ׳מה ואמר דוד צפה (שס): איתא ובהמשך
 ׳פעולה׳, כתיב שכרה ובמתן ׳פעולה׳ כתיב לא בראשית מעשה בכל לא). (תהליס
של פטירתן בשעת מראה שהקב׳׳ה מוצא אתה בך׳. לחשים ׳פעלת דכתיב

תפלה ואני
א  ותמלט תציל יי, אנ
 הרבים ברחמיף אותנו
 שום בלבנו יכנס שלא

 בעולם וגבהות גאות צד
 בלבנו יכנס ולא כלל,
 כלל. עךמימיות צד שום
 שום בלבנו יהיה ולא

 על וקשיות הךהוךים
 האמתיים. הדור צדיקי
 שכן וכל שכן ומכל
 מפינו עתק יצא שלא

 לדבר ושלום, חם
 כנגד דבור שום עליהם

 רק חלילה, כבוךם
 ברחמיף תזכנו אדרבא,
 למורינו ידי על הרבים

 ולהתקרב להתקשר
 להיות אמת, לצדיקי

 ולהאמין אצלם נכנע
 אליהם, ולהתבטל בם,

ק ב א ת ה ל ר ו פ ע  ב
 בצמא ולשתות רגליהם,

 הקדושים דבריהם את
 ימי כל אמת הצריקי של
 זךעי וזרע וזךעי אני חיי,
 ישראל בית עמף וכל

עולם ועד מעתה
יב). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 תורה של בלחמה ^
 המלך שנותן שולת יש

 עליהם שנאמר לאותם
 מלכים/ בני ישראל ׳כל

 הצדיקים, מאכל דהיינו
 תורה של לתמה ויש

 הניתן פסולת, שהוא
 בית של ושפתות לעבדים
 עושה ומה (...) המלך.
 הדורון אותו עם הקב״ה

ם  בני אליו שמעלי
 יתבאר זה דבר ישראל.

 האוכל למלך משל ע״פ
 שמביאים שולתנו, על
 מיני מכל שולתנו על

היינו לתמים, סוגי  ד
 מסולת הנעשה לתם

 מקמת הנעשה ולתם
 הנעשה ולתם בינוני

 והוא ומורסן, מסובין
 לכל משולתנו מתלק

 אתד לכל הסעודה בני
 הממונים ע״י לו, כראוי
תו שלו, או מ  הלתס ו

 שהמלך מסולת העשוי
 מצוה הוא ממנו, אוכל
 שאהוביס לאותם לתת

 ׳את שכתוב זהו אצלו.
 רית לאשי לתמי קרבני
 שהם ומפרש, נתחי׳,

 ׳אשי הנקראים הצדיקים
 כל יאכלון׳. ונתלתו ה׳,
 אילן מצד הוא זה זה

 ׳עץ מצד אבל התייס,
 אזי ורע׳ טוב הדעת
ם, סדר שונה  הדברי

 מ.צוה הוא זה שמצד
 הבינוני הלתס את לתת

 הלתס ואת למלאכים,
 הפסולת מן הנעשה

 לשדים לתת מצוה הוא
, ס י ק י ז מ ל ם ו  שה

ם את משמשים  הסוסי
 כן כמו המלך. פרשי של
 שהם המשנה בעלי היו

 שהיו כמלאכים, קדושים
 שדים להם משמשים

 באות הרשומים יהודיים
 ומזיקים שדים ויש י׳,

ה מצד שהם א מ טו  ה
 גויים, שדים הנקראים

 זה לעמת ׳זה ענין שזהו
 ובעבור האלקיס׳. עשה

 המשנה בעלי אמרו זה
 מן מינים שלושה שיש

 מהם אתד מין השדים,
 השרת, למלאכי הדומים

ם הס שני ומין מי  דו
 השלישי ומין אדם, לבני
ת, הס מו ה ב  ויש כ

 בתושב״כ תכמיס בהם
ובתושבע״פ.

רכה :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
ר ח מ  ההורה קיום גגי ע״א) (כג נעירונין כדאיהא שכרם. לקכל ל

שר מאי לוי, גן יהושע רגי אמר ומצווהיה; א פיג'  אנכי מ
 היום לעשותם. למפר ולא לעשותם היום לעשותם; היום מצוך

 לעסוסס. למסי ולא (שם): ופירש״י שכרם. לקגל למפר לעשותם,
 גא אם לגוא לעתיד מיתה שלאתר
 ד׳מי מועיל, אינו מצוות לקיים
 גשגת', יאכל שגת כערש שטרת

 ג). (דף זרה עגודה גמסכת כדאמר

ב ק ע ג לשון י ק  כדכפיג וסוןש. ע
כד-כו): (כה, ננראשית

 אדמוני הראשון דצא כגנונה: תומם והנה ללדת ןמיה וימלאו
 רדו אחיו ןצא כן ואחרי ע^ו: שמו נייןיאו• שער כאדרת כלו

גלדת שנה ?יאים II שמו וישיא ?או ??שיי .ם1אא
 לגמור מספיק זה שאין סימן עשו. גפקג (שה): ופירש״י אפס:

 הקג״ה. יעקג. שמו רקיא הימנו. ונוטלה עומד שזה עד מלכותו
 נניאור ומצינו העקג. אחיזת שס על יעקג לו קרא אגיו אחר, דגר

ס רנינו שכמג ופוף ד׳עקג' עניין היי(דנרי  המצוות כמעשה יש יג): ז, נ
 ׳גס המצוות כלל על ע״ה דוד שאמר והוא כסוף, ושכר תועלת
 מלשון ׳עקג׳ ולשון יט), (ההליםרג׳ עקג גשמרס גהס נזהר עכדך
 כי כסוף, גא והגמול השכר וכן הגוף, סוף העקג כי עקג,
 כעניין הצפון, טוג רג הוא הזה והשכר (...) המעשה, סוף השכר

 רג'. לשון'עקג וזהו טוכך', רג ׳מה שכפוג
f l״n כנהמא ע״ג): רנג (פנהש, רע"מ נזהר וכדאיהא יהודי. ש״ד^ 

 דאיתמר לאינון מלכא ליה דיהג סולת אית דאורייתא
 נהמא ואית דצדיקייא, מיכלא מלכיס׳, כני ישראל ׳כל עלייהו

 (...) מלכא. דגי ושפחות עגדין לאינון פסולת, דאיהו דאורייתא
 על דאכיל למלכא דורונא. מההוא עכיד מאי הוא כרין קודשא

 וגינוני סולת ומין, מין מכל פתוריה על דקרכין פתורא,
 חד לכל סעודפא מארי לכל מפתוריה פליג ואיהו ופסולת,

 סולת דאיהו נהמא ומההוא דיליה, ממנן ע״י יאות, כדקא
 הדא גכיה. דרחימין לאינון למיהג מני איהו אכיל, דמלכא

 (דנריס דהיינו נתחי׳, ריח לאשי לחמי קרכני ׳את דכתיג הוא
 דתיי, דאילנא מסטרא איהו האי יאכלון׳. ונחלתו ה', ׳אשי יה)

 למלאכים, גינוני למיהג מני ורע, טוג הדעת דעץ מסטרא אגל
 דמלכא. דפרשין לסוסוון משמשין דאינון ומזיקין, לשדין ופסולת

 לון דמשמשין כמלאכים, דאינון משנה מארי הוו הכי ואוף
 ומזיקין שדין ואית י׳, כאות רשימין דאינון יהודאי שדין

 עשה זה לעמת וזה גויים, שדים דאתקריאו דמסאכו מסטרא
 דאינון עז) הגיגה (עיין מתניתין מארי אמרו דא וכגין האלקים.

 תניינא ומין השרת, כמלאכי דילהון מין חד מינייהו, מינין תלת
 כאורייפא חכימין כהון ואית ככעירן, פליתאי ומין אדם, ככני

 מן דורונא. מההוא (שם): מדגש המהוק ופירש פה. ודכעל דככתג
ישראל. כני של נוקכין המיין עליית ע״י הנעשה השפע

כג.). (ערונין שכרם לקבל למחר
 זה שם על לבסוף, ששכרו שם ועל

 שכרו וסוף, עקב לשון יעקב, נקרא
יהורי, ש״ר ת״ח הוא ולבן, לבסוף.

 נליקו״ה ונהג יעקב. נקרא זה שם על לגסוןש ששכרו שם ועל

 יעקג שם על נקרא האמת עיקר לג): נ, שנועוה (יו״ד
 שזה האמת, סוף כחינת שהוא לאכות, השלישי שהוא מחמת
כל של השכר קיכול עיקר שזה האמת, כירור שלימות עיקר

 הצדיקים כל ושל העולם אכות
 אמת 'תתן כחינת והיראים,

 והוא סוף, כחינת שהוא ליעקג',
לאכרהס' ה׳חסד שכר כעצמו

כעולס, האמת לגלות שהתחיל
קדם׳, מימי לאכמינו נשכעת ׳אשר

אין ׳אמס כמ״ש האמת, יתגלה סוף כל שסוף  וכו״. מצמח מ
H״n א): (כה, נליקו״מ איהא יהודי׳ ׳שד נענין יהודי. ש״ד 

 מחמת זה השס, יראי והמחרפיס המכזיס הממנגדיס
 שדין ת״ח כי יהודאין. שדין חכמיס מתלמידי מורה שמקכליס

נפולה תורה להס שיש מהשדין, מורמס מקכליס הס יהודאין
 ׳וידכר ה) א (מלכים כשלמה כמיג אלו וכאלפין נפוליס, מאלפין

 להם זכה שלמה כי ואלף׳. חמשה שירו ויהי משל אלפיס שלשת
 הקליפות, דרך מהס מקכלין יהודאין שדין מ״ח אכל כקדושה,

 כי נפלאים, וטעמים ומליצה משל דרך דיכורם כל זה וכשכיל
 ז) (ישעיה עליהם נאמר המ״ח, ואלו הנ״ל. אלפין מאלו שורשה
 מייגעים כי אלקים', גם מלאו כי אנשים הלאות מכם ׳המעט
 שיכואו חושכים ואנשים ותורתם, דרושם לשמוע שגאים אנשים
 לעכוד, איך ה׳ את לדעת שיכואו היינו ידם, על מועלת לאיזהו

 המ״ח אלו של תורתם כי מועלת, שום משיגים אין האנשים והם
 הווי לא ׳מכישא כי הטוג, כדרך האדם את להדריך כוח לה אין

 מלעזור הקכ״ה לואה כאילו אלקים', גם תלאו ׳כי עוד, ולא טכא',
 ככפירות נופלים אדם כני אלו שעי״ז נמצא אותו. לעוכדים
 כני כמעשה אלקים יכין ולא יראה 'לא ח״ו וחושכים גדולות,
 אותם. ומכיישים ומחרפים יככדו; לא ה' יראי עי״ז'את אדם',
 יין נליקו״ה(יו״ד ומנואר ולקנטר. להתייהר שתורתו יהודי ש״ד

 לפי מעוון לגמרי רחוקים הם ישראל כאמת י): ד, נסך
 ח״ו, להחטיאם היצה״ר כוח ועיקר כשורשם, ורוחניותה דקותם

 הספר, כמחילת שמכואר (כמו כמצוות עצמו שממלכש ע״י הוא
 כזוה״ק, כמ״ש יהודי, שד כחינת ע״י נמשך וזה עי״ש). א׳, נהורה

 כחינת שהוא נוגה מכחינת יונקיס והס יהודאין שדין כחינת שיש
 הכלכוליס וכל הטעומיס כל נמשך שמשם ורע', טוג הדעת 'עך

 דממהפכת המתהפכת', החרג 'להט ככחינת הס כי שכעולס,
 כפי ליכו ומעקס מכלכל אחד ולכל שיעור, כלי גוונין לכמה

 כמצוות עצמו שממלכש ע״י והעיקר כו, שמכניס והכלכול הטעות
 מה לידי שמכיאו עד כרשמו, שנתפס עד מטעהו ועי״ז כתחילה,
 שאמרו כמו ממש, ע״ז לידי להכיאו שיכול עד רח״ל, שמכיאו

 כן ועל וכו". שמכיאו עד וכו', כך עקה לו אומר ׳היוס רז״ל
כמ״א), שמוכא (כמו מחלוקת ע״י הוא היצה״ר המגכרות עיקר

ד וכעג יהודי. שד ס  ואלס אדם לכל יש מ): גהר ז, (מעין לאנרהס מ
 יצה׳׳ר כי ודאי, שד המפעיאו, כגופו אשד שד נקרא שהוא יצה׳׳ר

 קליפה מאיזה שלו, הממצנ לפי זה יצה׳׳ר והנה אמד. שלהם מחצכ והשדים
 מוכן זך שסומרס אדם כני יש ולכן העולם, לענייני הכנתו הוא כן נסצב שהוא

 ודע, (...) קליפה. מאיזה יצה׳׳ר נחינח לפי הכל עכור, שסומרס ויש לשכל,
 הכנה, קצת בה יש אליה, הקדושה הצטרפות בלי בעצמה בקליפה יש כי

 ויש בה, ומשק שכמה כל לקבל מוכן שיצה׳׳ר יש כי יצה׳׳ר. ממצב לפי והכל
 שפירשו וזה המכוערות, והמידות הגשמיות התאוות ומושק ועב גם שיצה׳׳ר

 כבני הרכנמם ואין מהקליפות נחצנים שהם הפשוטים השדים בעניין רז׳׳ל
 יש בעצמה הקליפה שמשורש יראה וזה תכמים, בהם יש זה כל ועם אדם

 נקל זו מקליפה נאדם יצה׳׳ר וכשימגלגל נידיעה, ומשק טבע בתכונתה
 אל וקורנתו דקותו מפני בתורה שכס תלמיד ויהיה בתורה, להתשכס יהפכהו

 ימשכס לפשות הקדושה ובענייני במורה לעסוק יחפק לא ואס הידיעה,
 בהם יידע שהוא טבעיים, דברים שהם וכיוצא במכונה כמן שיצוניות, בשכמת

השכמה, בעסק אלא יצה׳׳ר יפתהו לא שהרי אדם, בני בפני להתגאות :די

חכנזה נזילואי
 שלוש שיש ודע בחכמה. החושק הדק ממחצב היצה׳׳ר שמחצב מפני וזה

 הפילסופיס שביס הנלפי אדם וננני חכמים, תלמידי עצמם, בשדים בחינות
 נפורח העוסקים חכמים תלמידי בנשמה הדבקים ובשבים וביוצא, חובנייס

 שבשדיה אחרים ויש כנזכר. מטטרו׳׳ן דהיינו למטה מנחש נהפך והיצה׳׳ר ה;
 יודעים ואינם והקלקול ההיזק אסר אלא רודפים שאינם כבהמה, הס עצמם

 שלהם המסצב ועביות ומפסיחות רע, שלהם מחצב היות לסיבת זה מאומה,
 והמשגל והמשחה המאכל אחר רודפים רק סכמה, בכל חושקים אינם

בחינות, שני נהם יש אדם בבני זו מנחינה יצה׳׳ר וכשמתגלגל וכיוצא.
 גסים וההבנה, העיון קשי חכמים תלמידי והס בתשונה השנים האחד

 נושאים כחמורים והס מועט, דבר להשיג מרובה טורח טורחים בשכלם,
 וטורחים מעליהם, הגסה הקליפה שמשנריס עד בבד במשא ענודתס סנל
 והס שנים שאינם ויש שנהם, מגונוח מידוח מכמה להיטהר טרסות כמה
איז עמי  אוהבים ואינם בה והעוסקים התורה שונאים רעות, שמידותיהם ה
 ו׳הס והמשגל, והמשחה המאכל חושקים מגונות, מידות בעלי סכמה, עסק
ע״א). רעז תצא, (ני רע״מ בזהר עיין לבאר. שנראה מה וזה שקף׳, ובנוחיהס שרן

ערכים
וכינויים

קג ע
 לו ויש סוף, לשון יעקבי

 ׳עקבות משנה בלשון חבר
יב). יט, תהלים (רש״ימשיחא׳

 תחילת בלשה״ק יקראו
 ׳ראש כעניין ׳ראש׳, דבר כל

 דבר כל ואחרית אמת׳, דברך
יב). ז, דברים (רמב״ן׳עקב׳

 לכן די״ן, בחי׳ להיותם
 אלקי״ם ב״פ בגימט׳ עקב
ויצא). פ' הפסוקים (שער

 ב״ה הבורא את שעובד נזי
 ע״י הבורא אחדות ומשיג

 שיש ומשיג בשכלו שחוקר
 ב״ה, ואחדותו בעולם אלוק

 ׳ראש׳, נקרא זו הבחינה
 שעובד השנית והבחינה

 מחמת ב״ה הבורא את
 באלקותו שמאמין האמונה

 אותו, ועובד ובאחדותו
 ׳עקב׳, נקרא הזאת הבחינה

 המדריגה סוף הוא כי
עקב). פ' לוי (קדושת

 עד להמשיך מורה יעקב שם
 התגלות, שהוא עקב מדריגת

 ׳בריח בחי׳ היה יעקב כי
 אל הקצה מן מבריח התיכון
ויגש). פ' קודש (זרעהקצה׳

 הוד, נצח על לדורשו יש
 ועיקר ורגלין, העקבין שהן

 דקדושה. ברגליים אחיזתן
 וב׳ והוד נצח גימ׳ ׳עקב׳

עקב). (קה״י,כוללים

 עקב, נקרא דמלכות נזלכות
הקדושה(שם). סוף שהוא

 לחכמה, ג״כ רומז עקב
 מתתא וסוף עקב שהוא

לעילא(שם).

עקב(שם). נקרא העוהייז

לבז
 קליפת אחר באופן

 הרבה מאד, קשה לבן
 כי עשו, מקליפת יותר
 ובמרמה בעורמה בא לבן

 שמסתיר עד ובתחבולות,
 יכול ואין דעתו, ומערבב
 בבתי׳ כ״כ, ממנו לשמור

 בלא שמכשילו השגגות
 מאד קשה כן ועל דעתו.
 בסיוע אם כי ממנו לצאת
 עשו אבל מלעילא, גדול

 בא שהוא מזיר בחי׳ שהוא
 לחגור אפשר אזי ברציחה,

 ללחום ולהתגבר מותניו
 ולהכניעו להורגו עמו,

).1 א, ודם חלב (ליקו״ה

 אזיל קליה הארמי לבן
 נש בר הוה דלא בעלמא

 הוה דהוא מיניה, דישתזיב
 בקוסמין, ורב בחרשין חרש

 ובעור הוה, דבעור ואבוי
 ׳בלעם דכתיב דבלעם, אבוי

 חכם ולבן הקוסם׳, בעור בן
 יתיר וקוסמין בחרשין
 יכיל לא דא כל ועם מכולהו,
 ליעקב לאובדא ובעא ביעקב,
 ׳ארמי הה״ד זיינין, בכמה

קסו:). וישלח (זהראבי׳ איבד

 ומנחש, קוסם היה לבן
 וארצו ׳נחשתי׳, אמר כאשר

 (רמב״ן מעולם קוסמים ארז

יט). לא, בראשית

 ׳הרמאי׳ אותיות ׳הארמי׳, לבן
כ). כה, בראשית (בעה״ט

 אשמאי זקן בסט״א יש
הארמי לבן בסוד כנודע

 חכמת עניין וזה רע׳, עמכם לעשות ידי לאל ׳יש ואמר עצמו שיבח אשר הארמי, לבן של חכמתו היתה הזאת וחכמה כשפים. מעשה בנו בן בלעם למד וממנו בבלעם, נתגלגל עצמו והוא בלעם, של אביו אבי הארמי לבן ז). ג, (פרד״ר
 השורשים מלובשין היו שבהם לבן, בבית יעקב שעשה מעשיות מסיפורי תורה בספר הנכתב התורה שזהו שם, מלובשין תורה שורשי כמה היו לבן בבית ג). לח, (ע״חהארותיו כל משיג היה התרפים אלו ע״י אשר ללבן, אשר התרפים

 ומקובל לבן, של בביתו תהלים אמר אבינו יעקב ויצא). פ' עה״ת (בעש״טשם שהיה שנה בעשרים ההם השורשים משם הוציא אבינו יעקב והנה שלו, הקליפות גודל כנודע לבן, קליפות מעומק אותם וצירף ובירר יעקב שהוציא ההם
גלגול היה יעקב תאומתו, מהבל שגזל קין גלגול היה לבן נח). פ' דכלה (אגראהקדושה אל והוציאם לבן, של בצאנו מגולגלים והיו המבול מדור עדיין שהיו הנידחות ניצוצות איזה מזולל יקר אז הוציא התהלים שע״י האמת, חכמי אצל

(שם).מניוולו שיתלבן לעוה״ב, לבן נקרא היצהייר לבן). (קה״י,שלקח הבנות והן תאומתו לו שישיב אליו וגלה הבל,



ערכים
וכינויים

ולקנטר להתייהר
 שיישב שמי (רביז״ל), אמר

 בלי רק בספריו ויעסוק
 ויסתכל ונצחון, קנטור

 יהיו בוודאי אז באמת, בו
 קעזיות גידי כל אצלו נבקעין

שמט). (חיי״מלבבו

 כראוי, לומדין כשאין
 הלימוד שאין דהיינו
 רק ולקיים, ולעשות לשמור

 נאמר אזי ולקנטר, להתייהר
 גברתה׳ תירש כי ׳ושפחה

ל). ה, ר״ח (ליקו״ה

 האמת אל כוונתו שאין מי
 בתורה מפלפל הוא רק

 בשביל וגיאות, כבוד בשביל
 כדי וכו׳, רבי שיתקרי

 ואומר ולקנטר, להתייהר
 שאינם הבל של פלפולים
 בוודאי האמת, אל מכוונים

 מאחר כלל, חכם זה אין
 חכמתו, ע״י מהאמת שנוטה
 אמיתת להבין זוכה ואינו

 חכמתו ע״י וההלכה הסוגיא
יב). ד, גילוח (ליקו״ה

 להיות סופו רוח, גס יהירי,’
 מוסר לשמוע חש שאינו לז

כד). כא, משלי (רש״י

 על לחלוק רגיל קנטרן
נח.). קידושין (רש״יחביריו

 שאין במחשבה, הוא יהירי’
 לכלום, לפניו נחשב אדם

 הבזיון בדרך עליו ומדבר
ג). ג, אבות יונה (רבינו

 עשיו של שר מגמת כל
 שראה ירכו, בכף שנגע
 שום לעשות יכול שלא
 אותו לבלבל ליעקב דבר

 תושבע״ם ע״י רק מעבודתו,
 לפלפל לשמה שלא ללמוד

 עיקר זה כי ולהתייהר.
 למאוד קל ובזה המלחמה,

 שלא תושבע״פ ללמוד
 בדור בעוה״ר כידוע לשמה

 אחד גם אין שכמעט הזה,
 ובזה לשמה, תורה שילמוד

 משורשו האדם את עוקר
תולדות). פ׳ ושמש (מאורית״ש

 תורה לומד אינו ח״ו אם
 רק ורחימו, בדחילו לשמה

 פנייה באיזה להתייהר ח״ו
 כמה גורם אזי לשמה, שלא
 בתורה ופוגם בעולם רעות

 (מאור ושכינתיה ובקוב״ה

משפטים). פ׳ ושמש

 עצמו מקדש אינו אם
 בהארה יזכה לא בהיתר,
 בהארה המצוות לעשות
 לשמה תורה וללמוד נפלאה

 לדבק השיקה, בדביקה
 שבתוך א״ס באור עצמו

 משפה תורתו ואזי האותיות,
 ולהתגאות, לקנתר לחוז

 אופיר (כתם בשאול הוא ואז

שניה). הקדמה אסתר מגילת

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רכו

 לב לעקם יהודאין, השדי! של והשתדלותס עסקם עיקר זה כי
 להתלבש ביותר כות להם יש עי״ז כי מתלוקת, להרבות ישראל
 אתריהם, הנוטה כל בלב שמכנישין שלהם, הרבה במצוות עצמן

 גדולה מצוה כן ועל לו, שונא ושהוא מהאמת נוטה שתבירו
וכיוצא הנפש, עד ולרודפו להודפו

ו נ ר ל ו נ ר  בפסחים התוספות כלשון היא זו לשון ולקנטר להתייהר ש
 כדי שלומד וז״ל: לשמה, שלא הלומד בסוגיית ע״ב) (נ

 מנת על לומד ואינו בהלכה תביריו את ולקפת ולקנטר להתייהר
בזה. הגמ׳ דברי ולקנטר׳ להתייהר ׳שתורתו ד״ה במילוא״ח ממה ועי׳ לעשות.

ח ״ ת ה ו הימנו. טובה נבילה כז
מו): (א, בויק״ר וכדאיתא נבילה מה^ ות״ח ולקנטר. להתייהר שתורתו מצוי כאשר מזוייפות הסברות באלו

רהימנו טובה והעיקר בעוה״ר. בעולם זה כל מ״ מיכן ה״, ׳וידבר משה׳, אל ׳ויקרא כהונה): מתנות עי׳ א ויקרא (
 יהודאין השדין עצמן מתגברין
 להינצל כראוי דרכיהם על מפקתים שאינם בת״ת עצמן להתלבש

 כל שמנית רז״ל שאמרו כמו היצה״ר, ביותר כרוך בהם כי מהם,
 בתינת ע״י בהם התגרותו ועיקר בת״ת. אלא מתגרה ואינו ישראל

 שלימים, שאינם ות״ת בלומדים מתלבשים שהם יהודאין, שדין
 עד נשא, פרשת מהימנא ברעיא ובפרט בזוה״ק שנאמר וכמו

 להודפם ומצווים ומתירים האמיתיים הכשרים על ליבם שנתעקם
 עד וכו׳, ופגמים תסרונות בהם למצוא תותרים כי ולרודפם,

 שית׳, למי מדנים ׳למי וזה תינם. לרדפם מצוה אצלם שנעשה
 והריב המדנים כל שממנו י׳הודי, ש׳ד ת׳כם תיבות ראשי

 כת, בסימן ביתא׳ לן ׳בני בהתורה שמבואר (כמו והמתלוקת
 ושנאת המתלוקת ע״י הגלות אריכת עיקר וע״כ (...)ת״א). ליקוטי
 שאמרו כמו שני בית תרב עי״ז כי בעוכרינו, היה זאת כי תינם,
 אע״פ כי ביותר. עי״ז הגלות ומאריך בינן מרקד ועדיין רז״ל,

 מאוד שמצוי הברית פגם ובפרט עוונות, הרבה יש שבעוה״ר
 האמת צדיק ע״י מתתקן היה הכל אעפ״כ להבא, יציל השי״ת

 להשיבם אמיתיים קדושים דרכים בישראל מאיר שהוא דור, שבכל
 לאורכו התפשט הבע״ד אך כולם, ולתקנם הרעים מדרכיהם

 בודה כי הזה, כות לו שיש האמת מהצדיק מאוד להרתיק ולרותבו
 ולאתר בתייו אליו, הנלווים כל ועל עליו וכזבים, שקרים עליו

 שמצווה בהם שהכניס עד הדור, בגדולי שהתלבש עד הסתלקותו,
 בעיניהם תכמים שאלו מתמת זה וכל וכנ״ל. וכו׳ ולהודפם לרודפם

 שהם יהודאין, שדין תכמים הם התולקים, המנהיגים שהם
 וכנ״ל. היצה״ר כות עיקר משם כי כנ״ל, תמיד האמת מהפכין

ו נ ר ר ו נ ר מ) ג, וממכר מקח (חו״מ ובליקו״ה ולקנטר. להתייהר ש

 בו שאין תכם תלמיד כל אמרו,
 אבי ממשה ולמד צא שכן, לך תדע הימנו. טובה נבילה דעת,

 כמה נעשו ידו ועל ממצרים, ישראל שהוציא הנביאים, אבי התכמה
 והוריד מרום, לשמי ועלה סוף, ים על ונוראות במצרים ניסים
 ולפנים לפני נכנס ולא המשכן, במלאכת ונתעסק השמים, מן תורה

 בו שאץ הרד״ל(שם): ופירש משה׳. אל ׳ויקרא שנאמר לו, שקרא עד
 לפני וקרבתו בתכמתו יתגאה שלא וענוה, ארץ דרך פירוש, דעש.

 שאין מאתר כי הימט. טובה גבילה כהונה(שם): המתנות וביאר המקום.
 תורת פלסתר ועושה מכתש הוא הנה נכון, ורות דעת שיקול בו

 אשר האנושית, צורתו ועיקר הבשיס היא אשר בקרבו, אשר אלוקיו
 ולא תומר תומרתו, על נשאר הוא ובלעדה ייקרא, אדם בשם עליה
 תז״ל כמאמר אדם קרואים אינם העולם אומות כן על כי אדם,
 כינוי היא אשר מנבילה, גרוע יותר נשאר הוא והרי קיד), (ב״מ
 אליהו רבי וכ״כ לה, הדומים אדם בני או שמתה לבהמה סתם

 פני על כדומן מושלכת היא כי אף והלא ושורשים, בהגהות מדקדק
 אתת, מעלה רק תסירה אינה הלא בקרבה, אין תיים ורות השדה

 כתבו וכבר תיותה, בתיים בעודה בה שהיה תיים רות היא
 הכלי צורת עוד שכל לעיניים, הרואות עינינו וגם ז״ל הקדמונים

 יותר הנושאו תומר נשאר ובהיפרדה באובדנה במעלה, וגבוה יקר
 סופה נבילה (פכ״ו): העמודים בווי מצינו ועוד וק״ל. ושפילה, גרוע
 זמן כל תכמים ׳תלמידי הגמרא ידעת וכבר טהרה, לידי לבוא

 טיפשותן שמזקינין זמן כל והרשעים נתוספת, תכמתן שמזקינין
 דעת בו שאין תכם תלמיד ׳כל שפיר אמר זה על להם׳, נתוספת

 כשמסרתת, טהרה לידי תבוא סופה הנבילה כי הימנו׳, טובה נבילה
בטיפשותו. ועומד למעלתו בא לא דעת בו שאין וזה

 שנפלו הניצוצות כל נפילת עיקר בזה: עוד מובא
 למקום הניצוצות ונפילת השבירה עיקר שמשם אמלוך׳, ׳אנא בתינת שהוא מגדלות, שנמשך מתלוקת בתינת ע״י הוא הקליפות, למקום
 מכיר אינו כי ורבנות, התנשאות איזה לו שיהיה שימלוך, בשביל ולקנטר, להתייהר אם כי לשמה שלא תורה לימוד בתינת שזהו שנפלו,

 ביראה ממנו הגדול דהיינו וכו׳, בתכמה ממנו הגדול תתת באמת עצמו את ולבטל להכניע רוצה ואינו ולמלוך, להשתרר ורוצה מקומו את
 בינה׳. מרע וסור תכמה היא ה׳ יראת ׳הן וכתיב ה״, יראת תכמה ׳ראשית קמא) (תהליס כמ״ש התכמה, עיקר שזהו טובים, ובמעשים
׳וכשלומד לקמן וז״ש נבילה, לשון הוא ונבל כידוע, אתת בתינה הם ונבל לבן הנחל(יב): במי וכתב היפנו. טובה נבילה כזה ות״ח

כנ״ל. היינו לבן׳, נקרא דעת בלא

הכפה פילואי
ו ת ר ו ת ר ש ה תיי ה  בפומיה מרגלא ע״א): (יז בברכות ואיתא ולקנטר. ל

 אדם יהא שלא טוביס, ומעשים תשובה חכמה, תכלית דרבא,
 בחכמה ממנו גדול שהוא ובמי וברבו ובאמו באביו ובועט ושונה קורא

׳לעושים׳ עשיהם׳. לכל טוב שכל ה׳ יראת חכמה ׳ראשית שנאמר ובמניין,
 וכל לשמה, שלא לעושים ולא לשמה לעושים ׳לעשיהם׳, אלא נאמר לא

 עיקרה סכמה. סכליס ופירש״י(שס): נברא. שלא לו נוח לשמה שלא העושה
 לו טס לשמה שלא העושה טובים. ומעשים תשובה עימה שיהא תורה, של

 ׳מקום דבפרק לקנטר, אלא לקיים כדי לומד שאינו פירוש, גברא. שלא
 ׳מעל וכתיב חסדך׳ שמיס ׳עד כתיב רמי, ׳רבא אמרינן, נ) (פסחים שנהגו׳

שיכבדוהו, כדי במקייס איירי והתם כו״, לשמה שלא בעוסק כאן השמים׳.
 לשמה שלא העושה (שס): התוספות כתבו וכן דפירקין. בירושלמי משמע וכן
 ׳מקום פרק רב אמר יהודה רב האמר תאמר, ואס נברא. שלא לו טס

לשמה, שלא אפילו ובמצוות בתורה אדם יעסוק ׳לעולם נ) (פסחים שנהגו׳
 אלא לומד שאינו מיירי דהכא לומר, ויש לשמה׳. בא לשמה שלא שמתוך

שיכבדוהו. מנת על שלומד מיירי והתם חביריו, לקנטר
ח ״ ת ה ו בה נבילה כז מנו. טו א, דרבי באבות ואיתא הי תן(י  שמעיה א-ב): נ

 את ושנא המלאכה, את אהוב אומר, שמעיה מהם. קיבלו ואבטליון
 יניח שלא מלמד כיצד, הרבנות את ושנא (...) לרשות. תתוודע ואל הרבנות,

 זר ׳יהללך כז) (משלי שנאמר לו, יניחו אחרים אבל בראשו, מעצמו עטרה אדם
 דברי על עצמו המגביה כל עקיבא, רבי אמר שפתיך׳. ואל נכרי פיך, ולא

 על ידו מניח ושב עובר כל בדרך, מושלכת לנבילה דומה, הוא למה תורה
 יד זמות ואס בהתנשא נבלת ׳אס ל) (שס שנאמר והולך, ממנה ומתרחק חוטמו
 תורה דברי על עצמו אדם מנבל אס מעניינו, דרשהו עזאי, בן לו אמר לפה׳.
חכמים, של פתח על ומשמר ויושב צואיס בגדים ולובש חרובים תמרים ואוכל

כולה התורה כל מוצא אתה לסוף זה, הוא שוטה שמא אומר, ושב עובר כל

הנח?* ייליקופ
ד י מ ל ת ם ו ה הכ לה כז בה נבי מנו. טו  הנחל(חשון- מבועי צקוק וביאר הי

 שנוטף הטוב הריח שלעומת רומז, בביאה״ל תש״מ): כסליו
 הלומד הכשר הלמדן עם יחד דאורייתא, חידושין המחדש מהצדיק להשכינה
זה לעומת הנה ד׳), אות בסוף במאמר להלן (כמובא לשמה ובטהרה בקדושה
 רע ריח ממנו נודף ׳נבל׳, אותיות ׳לבן׳, בחינת שהוא הגון שאינו מהלמדן

 (כפי לבאר נראה עוד כך. כל מסרחת אינה היא כי הימנו, טובה שנבילה עד
 מתה, בהמה שהיא מנבילה, לגרוע שנמשל מה ביאה״ל) דברי מתוך המובן

 בחיות דביקים מיתתם לאחר גס הכשר, והלמדן הצדיק הרי בקדושה כי
 דובבות ׳ששפתותיו במאמר להלן וכמבואר וכו׳, וצפון גנוז טובם כי הרוחני,
 חוזר הצדיק של שנפשו סוסיא׳, רכיב ׳כי רבב״ח דברי בביאור וכן בקבר׳,
 התושבע״פ, שהוא רוחני, בחיות ודבוק חי גופו מיתתו לאחר שגס נמצא לגופו,
חיה׳, לנפש האדם ׳ויהי פסוק על להלן כמבואר חיה׳, ה׳נפש עיקר שהוא

׳והאי שם וכפרש״י מת׳, לא ׳יעקב ה:) (תענית חז״ל שאמרו מה (והוא
 הלומד הצדיק בחינת הוא יעקב כי שמת׳, היו סבורים חנטיא, דחנטו
 ולקנטר, להתייהר שלומד זה כן שאין מה במאמר), כמבואר לשמה תורתו
כי המתה, מהבהמה יותר גרוע הוא בחייו גס הנה לבן, בחינת שהוא

 האמיתי החיות עיקר שהוא הרוחני, החיות מן לגמרי עצמו את ניתק הוא
 אות בהמשך במאמר לקמן (המובא חיה׳ לנפש האדם ׳ויהי בחינת האדם, של
 והחומר, הגוף מצד שהוא הגשמי, בחיות רק ונשקע נמשך הוא כי זו),

 ומסריח הבהמה של הגוף מחומר הרבה גרוע האדם של הגוף חומר והרי
 ששורשה נשמה בו יש חי האדם עוד שכל אלא ממנה, יותר מיתתו אחר

 הגוף, את ומאירה מזככת היא אורה בהירות ומרוב מאוד, וגבוה עליון
 הנבילה מן גרוע הוא הרי הנשמה, של הרוחני מהחיות עצמו שניתק זה אך

 ה׳ימנו׳ ט׳ובה׳ נ׳בילה׳ הנתל(יב): שעשועי צקוק עוד ומובא מתה. בהמה שהיא
הכולל. עם לב״ן בגימטריא תיבות הג׳ עם וסו״ת הר״ת

 המשפיל וכל אומו, שמשפילין סוף מורה דברי על עצמו המגביה כל עימו.
 תורה. של לכתרה זוכה תורה/ דברי על ׳המתנבל זלע״ז ממנו/ מובה ׳נבילה שהמתגאה דכשס וראה דו״ק עזאי בן דברי וע״פ אותו. שמגביהין סוף מורה דברי על עצמו

! ד ל י ב בה נ  גבעת בספר ואימא מעליו. בורח דקדושה סטרא וכל לסט״א, כוח נותן הוא הרי בלימודו האדם מתגאה ח״ו אס הישר(פ״ז): בקב ומצינו הימנו. טו
 גדול סרחון מוסרחת הנבילה והיתה בדרך, מושלכה אחד בנבילה ופגעו ז״ל הנביא אליהו עימו שהלך ונזדמן בדרך שהלך אחד בחסיד ׳מעשה המורה

 לקראתו, שהלך מרחוק אחד אדם בהם פגע אזלו, דהווי עד כלל. חש ולא להנבילה קרוב הלך הנביא ואליהו הסרחון, מפני לחוטמו ידו החסיד שהניח עד
 הנבילה, אצל חוטמו על ידו את אדוני שם לא מדוע החסיד, אותו ושאל לחוטמו, ידו את הנביא אליהו שם ולמרחוק ומתייהר, מתפאר והיה בגאווה היה והליכתו

עכ״ל. חמורה; טומאה ממנו מקבל האדם בזה הנוגע אבל הערב, עד טמא הוא בה נוגע שאדם כיוון נבילה כי מהנבילה, יותר מסריח זה הנביא, אליהו לו והשיב

תפליה ואני

ם ח ר ת  ותפתח עלינו, ו
 השכל שבילי לנו

 להבין שנזכה האמת,
 על התוךה דברי כלי

 וכל (...)ואמתתן, ברין
 לשמה יהיה כונתנו
 להבין כדי באמת

 ברין על התוךה דברי
 להתיהר ולא לאמתתן,
 ושלום, חם ולקנטר

 נקרא שיהא בשביל ולא
 ממון בשביל ולא רבי,

 חם נעשה ולא וכבוד.
 התוךה דברי ושלום
 ולא בהם לחפר קךרם
 בהם, להתגדל עטךה

 בהתורה נעסק רק
 בחנו בכל לשמה באמת

 ומחשבותינו, ושכלנו
 התלמוד שיביאנו כדי
 מרע לםור מעשה, לידי

 בעיניף הטוב ולעשות
קי). (ליקו״ת תמיד
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ה ואני פל ת

א  רחמים, מלא יי אנ
 נפשותינו על חמל

 אותי והצל האמללות,
 עמף כל ואת זךעי ואת
 ותבדילנו ישראל. בית
 מררף התועים מן

 אותנו ותציל האמת,
 שלא הרבים ברחמיף

 חם אצלנו נעשה יהיה
 התורה מלמור ושלום,

 ושלום, חם מות סם
 בלבנו נכנם יהיה שלא

 צר שום ושלום, חם
תערות  צדיקי על ה

 למורנו. ידי על אמת
 למורנו יהיה ולא

 חם ולקנטר להת.יהר
 בעת ובפךט ושלום,
 שבעל בתוךה למורנו

 ותוספות בנמרא פה
תופוסקים ״ קו לי יב). (

 בקי שהוא זה אלא תייה נקרא אינו הומש ללמוד שיודע זד!
 ושונה קורא אפילו ע״א): בשומה(כב וכדאיתא ופוסקים. בגמרא

 זה הרי שנה, ולא קרא הארץ. עם זהו סכמיס, תלמידי שימש ולא
 פלמידי שימש ולא משנה. ושגה. מקרא. שקרא. (שם): ופירש״י בור.

 בטעמי הגמרא סברת ללמוד שפמים.
 שאין הוא, רשע הס, מה המשנה

 הימנו, ללמוד ואין בורייה על תורתו
 באיסור תילוק יש המעמיס שע״י

 ולתייב, לזכות ממונות ובדיני והיתר
 כדאמר ולמהר, לממא ובטהרות

 מר אמר מעמא ׳מאי דוכתי בכמה
 בינייהו, ׳מאי ואמר הכי׳, ומר הכי

 הוא, וערוס וכך׳, כך בינייהו איכא
 במעמיהס, שבקי הוא כסבור משניותיו, שונה קולו את שהשומע

ת תכמיס• כתלמידי כבוד בו ונוהגין ו י מ י מ ר גו. שנכנס ע
ערמה/ שכנתי חכמה ׳אני ד״ה במקו״ח ב׳ אות להלן עיין

ה  ידי על אלא ת״ח, נקרא שאינו ידוע וז
 חומש, ללמוד שיודע זה כי שבע״פ. תורה
 בגמרא בקי שהוא זה אלא ת״ח, נקרא אינו

 לבן, נקרא דעת, בלא וכשלומד ופוסקים.
 ורודף ושונא בו. שנכנס ערמימיות שם על
תחתון. וצדיק עליון צדיק הצדיקים, את

 הארז זמרפ3 ומונא שגעייפ. תורה י’עי אלא ת״ח נקרא שאינו
ה פורה ני );3(י פנ כ  וההנדל המקומות, נכל שוה נ
 פושנע״ס. נפי׳ שזה הפורה, כפירוש רק הוא

א וכשלומד ל ת ג ע א ד שונא וכוי לגן נקר ת ורודף ו  א
 ראשית (יו״ד נליקו״ה וכתג הצדיקים.

 שלכן קנלה כשפרי איפא ה): ה, הגז
 כשוד אפת כפינה הס ונלעס וננל

 שאינו הלמדן כפינת היינו הגלגול,
 האמת מהצדיק אלא נופו שאין נשר,

 כפינת כפיו, נופו שכל משה, כפינת
 וכל ומלואו העולם שכל פושנע״פ,

 וע״י משם, נמשך ופרנשפו פיופו
 נאמת לשמה פושנע״פ לומד שהוא

 העולש להנהיג ויכול ידו, על העולם הנהגת נל עי״ז לאמיתו,
 זה לעמת זה ׳את אכל כעולם. נוראים מופפיס ולעשות כרצונו

ומתנגדיה, פולקיה כפינת דור ככל נמצא כן על וכו״, האלקיה עשה
 כפינת שהם כנ״ל, וכו׳ לשמה שלא פושנע״פ מהלומדים כותש שכל

 כנ״ל. לדנר פה לו נעשה שעי״ז מהפושכע״פ, רק כופו כל כי דייקא, ׳כפיו׳ כפיו׳, מפו ׳שכל ונלעס, ונכל לכן
ד מ ו ל ש כ ת כלא ו ע ת ורודף ושונא וכוי לכן נקרא ד  וכעיקר לשמה, שלא הפורה לימוד ע״י יג): (ת״ת נעצוה״מ וגיאר הצדיקים. א

 מקנל עי״ז ונו׳, רננות ממון, כנוד, נשל שלומד כלומר שמיש, לשם שלא ופושקיס גמרא היינו פושנע״פ לימוד ע״י
אמת. צדיקי על לומדים של התנגדות נונעת ומזה וכו׳, שקר הרע, לשון גנאי, דינורי אמת צדיקי על לדנר פה

חכמה מילואי
קרא אינו א תייה נ ה אל א ז הו א בקי ש ר מ  בשבת ומצינו ופוסקים. בג

 פרנס אותו שממנין חכס תלמיד איזהו יוחנן, רבי אמר ע״א): (קיד
 במסכת ואפילו ואומר, מקום בכל הלכה דבר אותו ששואלין זה הציבור, על

 רגילי דלא כלה במסכת ואפילו התלמוד, בכל מקום. בכל ופירש״י(שס): כלה.
 כלה. במסכת ואפילו המאירי(שס): ביאר ועוד וגרסה. ליבו נתן וזה אינשי, בה

 כלה׳, ׳בהלכות וגורסים להקל בה אומרים ויש רגילה, שאינה אע״פ כלומר,
 בכל זה ובכלל תמיד, בהם לדרוש מנהגם שהיה מועדות בהלכות כלומר

 בדינים. כך כל בקי שאינו אע״פ והיתר, לאיסור שצריכים עניינים
ת. בלא וכשלומד ע  הכולל עם ׳דעה׳ דעה): (ערך בקה״י ומובא ד

 בו שאין חכם תלמיד ׳כל סוד וזה ׳יסוד׳, גימטריא
 והן הוד, נצח סוד הוא חכם תלמיד כי הימנה׳, טובה נבילה דעה,

 שלום מרבים חכמים ׳תלמידי סד) (ברכות שאמרו כמו ליסוד, משפיעים
 נצח בחינת הועיל מה יסוד בחינת וכשאין יסוד, בחינת שלום בעולם׳,

ידו. על להשפיע יסוד להם כשאין הוד,

הנח?• יליקוט
א וכוי תייה נקרא שאינו א זה אל הו א בקי ש מר  ומובא ופוסקים. בג

בגמפ״ת, למדן כשהוא אלא אפשר אי השגה בעל שלהיות (עו) בשיהר״ן
 כי יום, בכל כך כל ללמוד שצריכין שהזהיר מזה נבהל יהיה לבל אמר, וז״ל:
 כשר איש להיות יכול הוא אעפ״כ כך, כל ללמוד זוכה אינו אס גס

 אינו אס אפילו כשר איש להיות שיכולין מזה סיפר כבר וגס באמת.
כלל, למדן שאינו ע״פ אף להיות יכולין צדיק ואפילו כלל, ללמוד יכול

 פירוש בגמרא למדן כשהוא אס כי להיות יכולין אין השגה בעל רק
 שהוא מי אפילו לזכות יכולין גמור, וצדיק כשר איש אבל ותוספות. רש״י
 להיבטל חורין בן אתה ואי לגמור, המלאכה עליך ו׳לא לגמרי, פשוט איש

התושבע״פ, לימוד מעלת תשיבות את ביאר לג) ב, שבועות (יו״ד ובליקו״ה ממנה׳.
 ׳העוסקים רז״ל שאמרו כמו הגמרא, הוא העיקר וז״ל: ופוסקיס, גמ׳

 היא גמרא כי ממנה׳. למעלה אין גמרא וכו׳, מידה ואינו מידה במקרא
 תוכל וזה וכנ״ל. העיקר שהוא שבאמת, הסוף בחי׳ יעקב, בחי׳ השלישי

 עיקר והוא אמת תורת כולו שהוא אע״פ המקרא כי היטב, בביאור להבין
 יודעין אין עדיין אעפ״כ באוריתא, רמיזא דלא מלתא ליכא כי התורה,

 כן ועל אחר. במקום אצלינו שמבואר וכמו הספרים בכל כמובא ופרטיה, דיניה בכל בתורה מבואר מצוה שוס אין כי בלבד מהמקרא האמת ביאור
 ההלכה בירור עדיין יודעין אין שס גס המשנה שהוא תושבע״פ עיקר ואפילו תושבע״פ. ע״י אס כי למעשה הלכה שוס מתושב״כ יודעין אין

 שהיא האמת, סוף בחי׳ שהוא הגמרא הוא העיקר כן ועל עולם׳. מבלי הס המשנה מתוך ׳המורים רז״ל שאמרו כמו הגמרא, ע״י אס כי למעשה,
 וזהו דהלכתא. אליבא שמעתתא לאסוקי העיקר בעצמה בהגמרא גס כן ועל למעשה. הלכה ידה על שיודעין עד לאמיתתן, התורה דיני כל מבררת

 כמו ת״ת, שמושי היא הגמרא ועיקר התורה. מצוות בכל להתנהג איך לידע שנזכה באמת ההלכה מבררים שהס הפוסקים לימוד מעלת עוצם
 עיקר כי אמיתיים. צדיקים ת״ת שימוש ע״י אס כי אפשר אי ומדריגתו, בחינתו לפי שבשלימות, האמת בירור תכלית כי מקומות, בכמה שפירש״י

 גדולה יגיעה צריכין ולזה המעשה. אלא העיקר הוא המדרש לא כי ולקיים, ולעשות לשמור לזכות הוא וגמרא משנה מקרא של הלימוד כל תכלית
 בוחן וה׳ וכיוצא, וממון הכבוד פניות בשביל ולא הנצחי התכלית בשביל לאמיתו האמת אל יהיה וכוונתו כוחו, בכל אמיתיים חכמים תלמידי לשמש
ומשנה ממקרא מהכל, כלול זה ת״ת שימוש היא שעיקרה גמרא כי וכו׳. ומשנה מקרא הכל כולל שגמרא בשו״ע, ומובא רז״ל שאמרו וזה וכנ״ל. לבבות

לנצח. טוב לכל יזכה לאמיתו, באמת אמיתיים ת״ת שימוש ע״י כי ונצחי. אמיתי טוב וכל תורה וסתרי וקבלה ותלמוד
ד י מ ל ת  הצדיק שהוא החכם, של תלמיד שהוא חכם, תלמיד ודל: אותו, ומשמש לצדיק שמקושר מי הוא חכם שתלמיד ז) ה, בתלב צשר (יו״ד צליקו״ה וכתב חכם. ו

 בכלל הוא האמת והצדיק להחכס מקורב כשאינו כי רז״ל, שאמרו כמו חכמים, תלמידי שימש שלא מי נקרא הארץ עס ולהיפך, האמת.
הנצחי התכלית אל כי טובים. מעשים לו יש אס ואפילו וחכם, למדן הוא אס אפילו אלוקות השגת שהוא חכמה לקבל כוח לו אין כי הארץ, עס

וכו׳. תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם הנ״ל אמת צדיקי ע״י אס כי לבוא, אפשר אי אלקות השגת שהוא
ד מ ו ל ש כ ת בלא ו ע קרא ד לבן. נקרא שמיס, לשם שלא היינו דעת, בלא וכשלומד כתוב: זצ״ל קעניג רנ״צ הרה״ת שהוציא הליקו״מ וצגרסת לבן. נ

ערכים
וכינויים

חכם תלמיד
 נקרא כברו תוכו שאין תייח

כד). לימוד המידות (ספרתועבה

 בדורות בפרט רוב, עייפ
 ולמדן ת״ת מצוי אין הללו,

 מחטאים חורין בן שיהיה
 שכן מכל הרבה, ופגמים

 שנקראים האנשים שאר
 ואינם וחםידים, לומדים

 הם כאשר כלל, נקיים
 נגעי בעצמם יודעים

 שכן מכל ומכאובם, לבבם
 הפשוטים אנשים שאר

 (ליקו״ה וכו׳ המגושמים

טז). ה, ביהכנ״ס

 מי הוא ת״ח שם עיקר
 והצדיק להחכם שמקורב

 נקרא זה ע״ש כי האמת,
 בשר (ליקו״ה חכם תלמיד

ז). ה, בחלב

 ׳חברים׳, לת״ח יקראו
 השם בזה נקראו ואולם

 חברה לזה זה חברתם כי
 לשם חברה היא כי נאמנה,
 להרמב״ם (פיהמ״ש שמים

ג). ב, דמאי

 ה׳, דבר הוא חכם תלמיד
 ה׳ דבר מגיד שהוא מפני
לא). טו, במדבר בחיי (רבינו

 בלומדי אנשים םוגי שני יש
 ת״ח, נקרא אחד תורה,
 וההפרש חכם. נקרא והשני

 אינו ת״ח םוג כי לזה, זה בין
 רק עצמה התורה מבחי׳

 משא״ב התורה, מתולדות
 התורה מצד הוא חכם תואר
 (מקור חכמה הנקרא עצמה

ואתחנן). פ׳ חיים מים

 נקרא המחשבה עולם
 התורה מקור שהיא חכמה

 ת״ח נקרא ולכן כנודע,
 התקשרותו ע״י שבת, בשם

 (מאור המחשבה בעולם

ויקהל). פ׳ עיניים

דעת בלא לומד
 הדעת מאיר שאין זמן כל

 יודעים ואינם בבנ״א,
 ית׳ אלקותו ומרגישים
 בכלל אינם וממשלתו,

 בהם שאין מאחר בנ״א,
 שזה ה׳, את לדעת דעת

 (ליקו״מ האדם גדר עיקר

ד). ז, ח״ב

טוב לא נפש דעת בלא גם
ב). יט, (משלי

 השכל חכמים, אמרו
 הוא והבושה הבושה הוא

 ראית שלא וראיה, השכל.
 דעתן ולא דעת חםר ביישן

ג). צדיקים (ארחות בושה בלי

דעת, בה אין בקליפה
 ׳והאבדתי נאמר שכבר

 ותבונה מאדום חכמים
חכמו ׳לו וכתיב עשו׳, הר1פ

מקדעת בהם שיש הקדושה מן אינם שלהם והבינה החכמה כי דעת, בהם שאין רק דשמאלא, מםטרא שהם ותבונה חכמה ביניהם שיש מכלל זאת׳, ישכילו ע  גופו ולזכך הבורא את לעבוד דעת בו אין דעה, בו שאין תייח ט). יד, המלך (
רלשמה תורה התורה, חביבות נעימות ידידות עריבות מתיקות טעם טועם אינו אזי התורה, אילן החיים למקור נשמתו להעלות שלהבת להבת אש כרשפי ונפשו מקו  שאינו די לא דעת, בלא התורה הלומדים אותן נח). פ׳ חיים מים (
עם ומעשה דיבור לייחד המידה זאת בו שאין כאמור הוא אך דעת, בו אין איך תייח נח). פ׳ חיים מים (מקוררעות מידות רעים, חולאים עליו ומתגברין המוות, םם לו נעשה שהתורה אלא התורה, ע״י רעות מידות מחולי עצמו מרפא

ה). ט, איוב (מלבי״םםפק בלא הברורה הידיעה היא הדעת חהלים). עיניים (מאורדעת הנקרא המחשבה

הלומדים של התנגדות בא ומזה אמת. צדיקי על עתק לדבר פה להם נעשה עי״ז לשמה, שלא שלומדים ופוםקים גמרא תושבע״פ ע״י והעיקר לשמה, שלא תורה שלומרים עייי # שיה ותו עצה
רהאמיתיים הצריקים על שחולקים צו קי ב). יב, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

 / עליון צדיק
תחתון צדיק

 שהוא עליון צדיק הוא יוסף
 מ״ה הנותן דדכורא יסוד

 יסוד הוא תחתון וצדיק
 וה״ס מ״ן, הנותן דנוקבא
 הכוונות (שער הצדיק בנימין

ו). ק״ש כוונות דרושי

 בין היא בחצות השכינה
 עליון צדיק צדיקים, ב׳

שיתתחתון וצדיק  חכמה (רא

ז). הקדושה שער

 צדיק אדם ׳אין כאשר
 בצדיק לעוררה בארז׳

 כוחות הנה העליון,
 הדין, שלוחי שהם הטומאה

 להיכנס וממהרין מתעוררים
 בקטרוגתן, זוהמתן ולהטיל

 הדין העליון הנחש מכוח
 מלאכתן ולעשות הקשה,

 השער אדם, תולדות (של״ה

הגדול).

 רודפת שהשכינה ארזייל
 להיות הצדיקים, אחר

 חבל ע״י גורם שהצדיק
 מספירות להשפיע נשמתו

 שאפילו עד עליונות,
 ידם, על מקבלת השכינה

 שני בין ׳שכינה סוד וזהו
 העליון צדיק צדיקים׳,

 עולם, של צדיקו יסוד ב״ה
 שגורם התחתון וצדיק

 (שפעמ״ן בסוד כוח להשפיע

ו). ד, טל חלק טל

 הוא התחתון הצדיק
 היקרים השבויים בין סרסור

 הקב״ה, ובין וניצוצותיה
 שהם ורחימו, בדחילו
 שמכונה מלכים, סגולות

 י״ה בסוד ואמא, אבא בשם
ואתחנן). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 זורע העליון כשהצדיק
 לכנס״י, מסודו ומשפיע אורו

 טוב מיני כל מזה נמשך אז
 של מזריעה כמו חסד, וכל

 חיטין כמה עולה אחד גרעין
 חדשים ליקוטים ישראל (אוהב

עקב). פ׳

 ע׳ליון צ׳דיק ר״ת עצות
 יוסף סוד ת׳חתון, ו׳צדיק

 מיין משפיע זה ובנימין,
 וזה גבורות בחי׳ נוקבין
עצות). (קה״י,חסדים משפיע

 ש׳ני י׳חבר ר״ת ישועה
 הם (ו״וין ה״א, ע׳ם ו״וין

 סוד והוא הצדיקים), ב׳
 צדיקים תרין בין ׳שכינתא

 הישועה, בא שמזה יתבא׳,
 תחתון הצדיק כאשר
 עליון וצדיק להמ״ן משפיע

ישועה). (קה״י,מ״ד

יהודי שד
 היינו שיח׳, למי מדנים למי’

 ש׳ד ח׳כם ע״י שי״ח, ע״י
 ידו על מדנים ידו על י׳הודאי,

ג). כח, (ליקו״ם התנגדות בא

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רכח

ר ארץ ירשו צדיקים כ  הוא ׳ארץ׳ ני ר״ל );3הנמל(י נמי 3וכמ ו
 ירשו ׳וענוים ע״פ ד' כסימן נמ״ש מלנוס, כחינס

 פה, ׳מלכוס, נחי׳ מושנע״ס, השכינה, הוא ומלכות ארץ׳,
 ׳נין מושנע״פ, היינו ׳שכינמא; פירוש וזה לה', קרינן ומושנע״פ

 ׳צדיקים׳ כי ימנא׳, צדיקיא מרין
 היא ארץ׳, ׳ןרשו הס משמע, פרי

כנ״ל. מושנע״פ השכינה
ה א ז קר שכינה. גלות נ  וגיאר ה

 לימוד ע״י יג): (פ״מ נעצוה״מ
 אח מנין אינו לשמה שלא מורה

 צדיק על וחולק שונא ונעשה האמת,
 השכינה, גלות נקרא וזה האמת.

 היינו נגלוח, נמצאת שחושנע״פ
 גיאוח. לשם הלומד הלמדן של נפיו

 השכינה, גלוה נענין מצינו (קה) ליקו"מ5ו

 חלק נו יש אדס נכל כי וז״ל:
 ונכל וצירופים, העולמוח כל מכללות

 לשם עצמו, אח מדנק שהוא מה
 הוא ותאוותו, לינו שרירות אחר הולך וכשהוא חלקו. מקשר הוא

 ומתנלנליס ח״ו, לסמ״א והצירופים והאותיות חלקו מקשר
השנינה. גלות והוא ממנלנל, ג״כ והדעת והצירופים, האותיות

 כמ״ש יתבא, צדיקיא תרין בין שכינתא כי
 ירשו צדיקים ע״נ) רמה וימי ע״נ, קנג (ויצא בזוהר
 צדיקים ושני משמע. תרי צדיקים ארץ,
 התורה זאת שחידש הצדיק זה הם, אלו

 התחתון, וצדיק עליון. צדיק זה שבע״פ,
 שבע״פ, ותורה החידושין.*) שלומד זה

 מלכות אליהס (נפמח כמ״ש שכינתא, היינו
 וכשהשכינה, לה. קרינן שבע״פ ותורה פה,

 ת״ח בתוך באה שבע״פ, תורה הנקרא
השכינה. גלות נקרא זה יהודי, שד

טזע״א מוהרנ״ת: דפום ^

א ת נ י כ א צדיקיא תרין בין ש תג ארץ. ירשו צדיקים וכר י
 שור כז־כט): (לז, בתהליס לשה״כ על מיוסד זה זהר מאמר

 את !עז'נ ולא מינופט אהנ ה׳ כי לע^ס: ושכן טונ ועשה מרע
 ארץ יירשו צדיקים נכרת: רשעים וזרע נשמרו, לע^ס חסידיו

נזהר(ויצא, ואימא עליה: לעד וישכנו
ב׳ את לבן מבית פדה שיעקב ע״ב) קנג

 ותורה השכינה בבתי׳ היא ורתל בנותיו,

 תרין אולידת ^רסל וז״ל: שבע״פ,
 בין שמינוה דהא אתסז; והכי צדיקים

 לכתיב לעלמין, יתבא צדיקי תרי
 לעילא צדיק ארך, יירשו ׳צדיקים

 מיניה לעילא, צדיק לתתא. וצדיק
 מיניה לתתא, צדיק עילאין, מיין נגדן

 דכורא לגבי מיא נוקבא נבעא
 דא משמרא צדיק שלים, בתיאובתא

 יושף דא ועל (...)דא. משמרא וצדיק
 זכה יושף נינהו, צדיקין תרין ובנימין
 את דנמר בגין לעילא צדיק למהווי

צדיקי, תרי בין שמימה לאתעמרא לתתא, צדיק איהו בנימין קיימא,
 למהווי זפה יוסף (שם): מדבש המתוק וביאר הצדיק. ובנימין הצדיק יושף

 ברית אות את ששמר לפי למעלה, צדיק להיות זכה יושף לעילא. צדיק
 מרתל למעלה לעלות זכה ועי״ז פומיפר, באשת בנשיון ועמד קודש

 תורתם ע״י נוקבין מיין שיעלו הזה, שבעולם הצדיקים על הממונה הראש והוא (...)לממה, צדיק הוא בנימין למסא. צדיק איהו בלמין אמו.
 הפשוק פירוש זה ולפי צדקי. סדי בין שמימה לאמעמרא אותם. ומעלה אלו נוקבין מיין ע״י מתקשטת והמלכות טובים, ומעשים במצוות ועבודתם
 ועוד המלכות. שמקבלת השפע את יורש דלתתא וצדיק המלכות, לו שמעלה נוקבין המיין את יורש דלעילא הצדיק פירוש, ארץ', יירשו ׳צדיקים

 בגין לה, מתערין לתתא דצדיקייא נשמתהון הוא, בריך קודשא לגבי ישראל דכנשת דרתימו אתערותא תזי, יתא ע״ב): רמה בזהר(ויתי, אימא
 איתער דדכורא אשתכת רתימותא, ואיתער דדכורא, משטרא לנוקבא מטי דא ואתערותא דדכורא, משטרא דמלכא, משטרא אתיין דאינון
 עילאין, מיין לקבל תתאין מיין למשדי דנוקבא תיאובתא גוונא, כהאי דכורא. לגבי ברתימותא אתקשרת נוקבא וכדין לנוקבא, ורתימותא תביבו

 ׳וצדיק י) (משלי דא ועל ותתאין, עילאין קיימין דעלייהו דאתי ובעלמא עלמא בהאי צדיקייא אינון זכאין דצדיקייא, בנשמתהון אלא איהו לאו
 צדיק ומתתא, מלעילא מצדיק אתכלילת ישראל וכנשת לתתא, ישודא ואיהו דלעילא ישודא איהו ׳צדיק׳ דכולא, ורזא שתם, כתיב עולם׳ ישוד

 ו). קרי״ש הכוונות(דרושי בשער ועיין ודאי. ארץ׳ ׳יירשו ארץ׳, יירשו ׳צדיקים דכתיב הוא הדא לה, ירתין שטרא מהאי וצדיק שטרא מהאי
ת ו כ ל ה מ  כג, (שער בפרד״ר וביאר לה. קרינן תושבע״פ פה, ״מלכות ע״א): יז בתיקו״ז(הקדמה, כדאיתא לה. קרינן שגעייפ ותורה פ

 נקראים שהם מפני פה׳, ׳על נקראת שהיא תתתיה, אשר המדריגות כל על שהיא תושבע״פ, נקראת המלכות תורה):
 כל שמשכנת שכינה, נקרא שמלכות הטעם שכינה): (ערך בקה״י כדמצינו השכינה, היינו ומלכות האצילות. כל רנגלות שהם מפני ׳פה׳

בגלות. איתנו שוכנת וגם שתתתיה, בעולמות עליונים האורות

חכמה מילואי
א ת נ י ל א תריץ בין ש קי די תבא. צ  אימא נח): (פ׳ המאיר באור ומובא י

השכינה, על ונאמר יתיב׳, צדיקים מרי בין עלמא ׳האי בזהר
 שני בין יושבת רמב), פנחס רע״מ (זהר דעלימא מלישנא ׳עלמא׳, נקרא שהיא

 יכול ומי עמוק, הזהר שכוונת הגס תתתון. וצדיק עליון צדיק צדיקים,
 מה נאמר זה כל על תתתון, וצדיק עליון צדיק הוא מאי סודו על לעמוד
 השכינה של וקישוטין תיקוני שעיקר משפרים נודע כי עניינו. לפי שנראה

 ולכן שלימה, קומה לה הבונין הס והס הצדיקים, של פעולתם בכישרון מולה
 ׳שעושקים שם על ׳בנאים׳, נקראים תכמיס שהמלמידי קיד) (שבח מצינו

 ברצונו שעלה ולהיות כמדובר, ׳עולם׳ הנקרא השכינה היא עולם׳, של בבניינו
 במדריגות השכינה תיקוני את הלביש מבריותיו, שעשועים לקבל הפשוט

 בכל השוכנת השכינה איברי והס קדישין, ניצוצין הנמוכין, התתתוניס
 קדישין ניצוצין להעלות לזה, ונפשו ליבו ייתן והמשכיל להתיומס. המדריגות

 ובעומק דמטרוניתא, שושבינא נקראין והצדיקים (...) הרמה. למקומם
 הגשמיות, אפילו עובדותיהם ענייני כל אל הדעת את בהכניסם השגתם

 כל עס ומגושם, בהסתרה שהוא הגס אלקות, התלבשות את רואין שס שגס
 ומוספת הצדיקים לתועלת והכל (...) לשכינה, תיקונים משס גס מקרבין זה

 שס גס משיגין בהיות פעולתם, מכישרון יתברך אליו המגיע תענוג
תענוג יומר ומקבל השכינה, תיקוני משס ולהעלות אלקות התלבשות

 ממדריגות להשכינה ולבושין תיקונין שגורמים הצדיקים מאותן אלו, מצדיקים
 המגיד בשס אתר במקום ביארנו וכאשר המצוות, ומעשה מתורה עליונים,

 בזהר. המוזכר השכינה יושבת שביניהם הצדיקים בתינות ב׳ הס ואלו ע״ה,
 ׳צדיקים כתיב יצמק, רבי אמר ב): בבמדב״ר(יג, ומצינו ארץ. ירשו צדיקים

 אלא באויר. ישכנו, במה הרשעים עליה׳, לעד וישכנו ארץ יירשו
 בארץ. הקכינה הקפינו• הצדיקים אבל הארץ, מן השכינה שילקו הרשעים

ה קרא ז ה. גלות נ שכינ  כאשר הנה מו): (הקדמה הגלגולים בשער ומובא ה
 ביניהם שגלו שהנשמות לפי הקליפות, בין שכינה גלתה ביהמ״ק נתרב

 שכינתו וע״כ במטאס. שנפגמו כיוון מתוכם, לצאת ויכולת כות בהס אין
 ללקט כדי ביניהם נכנסת אכלה׳, אש אלקיך ה׳ ׳כי נאמר עליה אשר יתברך
 למקום אומס ומעלה אותם ומבררת במוכס, אשר נשמות ניצוצות אומס

 שוד היטב תבין ובזה האנשים. בגופות בעוה״ז ומורידם וממדשס הקדושה,
 מלאכתו שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו ביהמ״ק שנמרב ומיום שכינה׳. ׳גלות

 בו ונתערבו הבליעל, האדם של הקליפות בין שנפלו הנשמות כל ללקוט
 אין הרגליים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמור ועד רגליו. ועד מראשו
 אומס מלקטת השכינה אין ואמנם (...) נגאלים. ישראל ואין נגלה המשית

 גדר וכפי לאלקיס׳, עז ׳מנו בשוד ומפילומיהס, המתמוניס מעשה ע״י אלא
ההס. והניצוצות הנשמות הוצאות גדר כך התתתוניס, מעשה

המתרגם

לידה רחל ^  שני הו
 שהרי ראוי, וכך צדיקים

 לשכינה) (כינוי השמיטה

 שני בין יושבח היא
 כמ״ש לעולמים, צדיקים

 ארך, יירשו ׳צדיקים
 וצדיק למעלה צדיק

 למעלה, צדיק למטה.
ס נמשכים ממנו  המי

 למטה, וצדיק העליונים,
 הנקבה נובעח ממנו

 בחשוקה הזכר לגבי מיס
 מצד צדיק שלם, וחפץ

 (...) זה. מצד וצדיק זה
 ובנימין יוסף כן ועל
 שיוסף צדיקים, שני הס

ח זכה ק להיו  הצדי
 ששמר מפני שלמעלה

 הוא ובנימין בריח, אוח
 כדי שלמטה, הצדיק

 בין השמיטה שחחעטר
 יוסף אלו, צדיקים שני

הצדיק. ובנימין הצדיק

ה, בא י א ר  אח ו
 כנסח אהבח החעוררוח

ה, אל ישראל ב״ ק  ה
 שלמטה הצדיקים נשמוח

ם הס ררי  זאח, מעו
 מצד באים שהן מפני

 הזכר, מצד המלך,
 זו שהחעוררוח נמצא
 מצד הנקבה אל מגעח
 מחעוררח ועי״ז הזכר,

 שהזכר ונמצא האהבה,
א רר הו מעו  אח ש

ח בו בי ח ה ה ב ה א ה  ו
 הנקבה ואזי לנקבה,
 לגבי באהבה נקשרה

 חשוקח זה, כעין הזכר.
קבה וחפץ  שעמ3( הנ

ח הייחוד)  אח להעלו
 חחחוניס נוקבין המיס
 הזכריים המיס לכנגד

 אלא הוא אין העליונים,
 הצדיקים, נשמוח ע״י

רי ש ס א קי י ד צ ה  ל
 ובעולם הזה בעולם

 עומדים שעליהם הבא
ס מחברכי ם ו  העליוני

ס, חוני ח ח ה  כן ועל ו
 עולם׳ יסוד ׳וצדיק כחוב
 ענין וסוד סחמי, בלשון

 הוא ש׳צדיק׳ הוא, זה
 והוא שלמעלה היסוד
 וכנסח שמלמטה, היסוד

א ישראל  כלולה הי
ק הצדי עלה מ מ מל  ש

ק הצדי מ ה, ו מט מל  ש
 זה שמצד שהצדיק

 הס זה שמצד והצדיק
חה, יורשים  שזהו או
 יירשו ׳צדיקים שכחוב

ודאי. ארך ׳יירשו ארך,

ח ״ מלכו קראח ה  נ
 לה קוראים אשר פה,

חושבע״פ.

 והשתדלותם עסקם עיקר
 יהודאין, השדין של

 להרבות ישראל לב לעקם
י). ד, נסך יין (ליקו״המחלוקת

 והעיקר בו, שמכנים והבלבול הטעות כפי ליבו ומעקם מבלבל אחד ולכל שיעור, בלי גוונין לכמה דמתהפכת המתהפכת׳, החרב ׳להט בבחי׳ הם כי שבעולם, הבלבולים וכל הטעותים כל נמשך שמשם ורע, טוב הדעת עז בחי׳ שהוא נוגה מבחי׳ יונקים והם יהודאין, שדין בחי׳ יש
 ואיתתיה נוגה, קליפת םוד הוא יהודי שד אשמדאי אחרי). פ׳ (מדה״נחושך דאיתקרי אחרא ושמא חול, דאיתקרי יהודאי שד מן אחרא ושמא נש, בבר שמיה קוב״ה ביה יהב לעלמא, נש בר דאתי בשעתא חזי, תא י). ד, נסך יין (ליקו״הבתחילה במצוות עצמו שמתלבש ע״י

 עצמו, לפועל להזיק יכולת להם אין ואם דאורייתא, בשמהן ומתכפיין יהודאין שדין דאינון אעייפ טז). יד, המלך (עמקיהודאין שדין אינון כל על מלך שהוא דיעזדי, מלכא רבא אשמדאי יחזקאל). מרכבת ישר (אדםקליפין ג׳ משאר הם אחרנין שדין אך כנודע, זעירתא לילי״ת
 ושדים יהודים שדים שיש ידוע ד). שבת תיקוני המלך (עמקכבראשונה הטוב ממשלת תחת הרע להכניע דוד, בן משיח ע״י לנחמינו ממרום רוח עלינו יערה עד הטוב, ממשלת תחת אינו הרע כי עליהם, תקיפה אינה וידינו דבר. לא על ניזוק שיש שידעת כמו בנו, בן או בנו מזיקין
 אותו מטעין חלילה ולרמות לשקר כוונתו אם אותו, שמטעין יש דברים). הזהר על (רמ״זכן אינו ישראל של אבל רע, שכולם העולם באומות כן שאין מה והחםדים, התורה כוח עם להימחק הכנה בו ויש הקדושה, עולמות של הגבורות מהתפשטות הוא כוחו שיצה״ר והסוד גויים,

 שדין אותן גם לתקן כח בו יש אזי קדוש, למלאך שחוזר עד לגמרי הרע יצרו מתקן כשהצדיק קרח). פ׳ חיים מים (מקורואחיתופל כדואג ולחוץ מהשפה תורתן יהודאין שדין בראשית). פ׳ חיים מים (מקוריהודי שד להרע, חכם ונעשה בחיצוניות שנשאר עד כאלו, בדברים
 נתעורר האדם, לגוף מלמעלה קדושה נשמה רדת בעת קרח). פ׳ חיים מים (מקורלהו חזי קא ומזלייהו בחשכות עדיין והם מתוקן שהוא על מקנאתו יהודאין שדין אותן בו מתגרין ולכן לגמרי, שיתקן חי שהוא זמן כל א״א וכו׳, טוב יעשה אשר בארץ צדיק שאין מחמת אבל יהודאין.
 והבחירה בזה, או בזה ידבק שירצה ומי השלם, האיש מזה יתלוצץ אשר ג״כ שנברא יהודאין, שדין ת״ח בליעל איש זה נגד לו שנותנים עד לריק, נברא למה כן ואם למוטב, העולם יחזיר שזה מאחר ולהםטין, לפתות פעולתו לפעול יוכל לא מעתה לומר הם״מ, מן מלמעלה הקטרוג
ת שדים). (קה״י,כבהמה וחד כבנ״א, וחד השרת, כמלאכי חד מינין ג׳ ובהון דמסאבא, מסטרא שדין ואית לאורייתא, דאתכפיין יהודאין שדין אית קרח). פ׳ חיים מים (מקורחופשית לו ה ג נ כי ש  הגדולה היינו השכינה. גלות וזהו גאווה. בעוון נלכדים הדיבור חטא עייי ה

 השכינה, גלות עיקר ב). כד, (ליקו״מתצאו בשמחה כי כתיב מהגלות ישראל כשיצאו הוא וזה (...)עליה, גוברים הקליפות, שהם כשעצבות, גלותה עיקר ישראל, של שמחתן שהיא לב, בחי׳ שהוא השכינה גלות י). נח, (ליקו״מגאווה ונעשה נפגם שכינה, בחי׳ מלכות בחי׳ שהוא
 הקליפות כי מאמינים אעפ״ב קדוש, עם ישראל על מושלים הקליפות שהם שהעכו״ם ואע״פ משלה׳, בכל ׳מלכותו באמת כי ולידע להאמין זוכה כי הזה, המר בגלות עכשיו גם ית׳ אותו מכיר שזוכה ומי בעוה״ר, והםט״א הקלי׳ התגברות מחמת כביכול ית׳ מלכותו שנתעלם
 הולכת שכינה, שנקרא אדנ״י מידת אזי ממנה, ומםתלק נבדל ח״י וכשא״ל הנבראים, כל על ומושלת המלכות כיםא על יושבת אדנ״י מידת אזי אדנ״י, במידת ח״י א״ל מידת בהתאחד כי דע, ב). הקן שילוח (ליקו״הכולם את מחיה ית׳ הוא כי ית׳, ממנו חיות מקבלים הם בעצמם
 גלות נקרא וזה דקליפה, י״ם של ראשונות שלושה אל תתאה, ה״א שהיא העשייה תרד לפעמים הצלם). בענין דרוש ישר (אדםכנודע שנפלו הניצוצות לברר השכינה גלות דוגמת ולברר, לתקן בעוה״ז הנשמה ירידת ב). אורה (שערינכריות וכוחות ממשלות שאר תחת בגלות

 שהיא שכינה גלות של בחי׳ ארבע הם הם הקליפות. של שבי״ם העשירית הרשעה, במלכות יורידנה חמור, יותר החטא ואם הקליפה. של תחתונות בשלושה יורידנה חמור, יותר ואם הקליפות. של אמצעיות בשלושה העשייה את בחטאו האדם יוריד חמור, יותר החטא ואם שכינה.
 ובהיות ביהמ״ק, חורבן וייקרא ויבש׳, יחרב ׳ונהר ונקרא וחושך, גלות ייקרא הזה החיות וקיום ושיעור שאפשר, מועט היותר בשיעור מועט, אור הוא אזי בקודש, למטה יורד משתלשל ההשגחה היינו הא״ס כשאור כא). הקדמה הגלגולים (שערהקליפות בתוך היורדת העשייה,

 מהארות בתחתונים ישראל עם ותשכון שתאיר מה כי ונאמר שכינה, מילת בביאור לדעת ראוי תחילה ג). א, לאברהם (חסדהייחוד העדר שהיא ממנו, קשה גלות אין אשר השכינה, גלות נקרא וזה לבד, הזה שיעור לםבול שיוכלו מה אם כי אור לה יותן לא השכינה בגלות, ישראל
 ממקום גולה עצמו שהאדם כעניין שהוא ברצון שהיא או אדמתן, מעל ישראל גלות כמו באונם שהיא הן הטלטול, על נאמר ׳גלות׳ מילת וביאור שכינה. נקראת בתחתונים השוכנת בחינתו כי אתם׳, ׳השכן מלשון הוא זו מילה וביאור שכינה, שנקרא זהו והקדוש, הטהור האלקות
 ת״ח היו זכריה את שהרגו אלו כי הלצה דרך על שמעתי כאשר יהודאין, שדין ת״ח מן גלות שסובלין חטא יראי הת״ח הוא מכולם הקשה גלות כג). א, לאברהם (חסדגלות מילת ביאור וזהו למקום, ממקום ונד נע מעצמו האדם היות היינו עוון׳, מכפרת ׳גלות ז״ל כמ״ש למקום,

 כל שבתוך הקודש החיות צמצום וישב). פ׳ ושמש (מאורהשכינה גלות ממעט הוא לאדם שיש שמחה עייי בלק). פ׳ עה״ת (בעש״טכנודע האומות בעיני מבוזין לכך הת״ח את הארץ עמי שמבזין וע״י זה, את זה שמבזין הת״ח ע״י הוא הארץ עם בעיני הת״ח שמבוזין מה כי ודפח״ח,
ב). לט, בראשית יפות (פניםיוםף מכירת משעת השכינה גלות התחיל שלח). פ׳ (תוי״יהצדיק׳ את מכתיר ׳רשע בםוד אותה, ומכםה הקדושה את מלביש שהקליפה מה היא השכינה גלות סוד ויקרא). פ׳ הארץ (פריבתוכם להשוכן גלות הוא הצמצום כי השכינה, גלות נקרא מתגשמים



המתרגם

 יושי ורבי אבא רבי י
 בתורה לעשוק קמו

 (...) הלילה. בחצות
 אזי יושביה שהיו בעוד

 שעמד אחד צל ראו הה
 והולך ובא הולך עליהה,

 ותמהו הבית, בתוך ובא
זה. על

 כמלפניה צל אותו חזר ^
 כמו הבית תוך והלך
 ואזי אדה, של דיוקן

 אבא. רבי פניו על נפל
 נזכרתי יוהי, רבי אמר

ה שבזה קו  ראיתי המ
 בן פנתה רבי את פעה

 היה אחד שיוה יאיר,
 והיה המקוה בזה עומד

כך, אומר

 וישב צל אותו בא ״
 קול שמעו לו. ונשק
 פנו אומר, שהיה אחד

 לרבי מקוה פנו מקוה
 שהוא יאיר בן פנתה

 שבכל שלמדנו, אצלכה,
ה ה שהצדיק מקו  הי
 תורה דברי בו מחדש
 בזה היה הוא כאשר

 פוקד הוא אזי העולה,
 לו ובא המקוה לאותו
 כאשר שכן וכל אצלו,

ה תו בתוך שוכני  או
 אחריה צדיקיה המקוה
תו לחדש שבאו  באו

 שה שאומריה המקוה,
 מעשה כעין תורה, דברי

 פינתה רבי בא שהיה זה
 את לפקוד יאיר בן

 אלו שה ומצא מקומו
 מחדשיה שהיו הצדיקיה

 ואזי תורה, דברי שה
שו  רבי לפני התחד

 אותה יאיר בן פינתה
כמלפניה. תורה הדברי

רכט :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
ע י נ כ ת שבר ו ת  ו

 החולקים כל את ותבטל
 בלבם ותתן האמת, על

 שיתגלה אמת.ואמונה,
 וישובו האמת, להם
 ובלב באמת אליף כלם

 ותפרסם ותגלה שלם.
 בעולם. האמת את

 שכתוב מקרא ותק.ים
 תצמח מארץ ״אמת
 נשקף״. משמים וצדק

 כל בין שלום ותשים
לעולם ישךאל עמף

יב). (ליקו״ת

רנו עז  שלא ברחמיף ו
 לדבר פה להם יהיה
 האמת צדיקי על עתק
 כשרים אנשים ועל

 את ותסבר באמת.
 סרה ידברו שלא פיהם,
 ולא עם, ההמון בפני

 הם רעתם, .יחלישו
כ). (ליקו״תושלום

״ז ^י שה ן ת נע חינ  זה שכעין ציין, ממשערין הר״ן והרה״ק נשיקין. ב
 ירבי וז׳׳ל: זה, בעניין מופלא מעשה ע״ב) ריז (פנחס, בזהר איתא

 עד (...) ליליא. נפלגוס נאוריימא למילעי קמו יושי ורני אנא
 אזלא ואמיא אזלא עלייהו, דקיימא טולא סד ממו ימני דהוו

 ואימא מווהו. נימא, נגו ואמיא
 ע״א); רכ (שם, זה מעשה כהמשך

 כמלקדמין טולא ההוא יאהדר
מו נימא גו ואזלא  דנר דיוקנא נ

 אמר אנא. רני אנפוי על נפל נש,
 אמרא דנהאי אדכרנא יושי, רני

 יאיר, נן פנמש לרני ליה סמינא
דוכמא נהאי קאיש הוה סד יומא
 ונשיוה רפנ״י, דרשפ אה נאריכופ דמניא נזהר ועי״ש הכי, אמר והוה

שמעו ליה. ונשיק וימינ טולא ההוא "אמא נזה״ל: איפא דרשפו

 וכר. עתק צדיק על לדבר פה לו יש ואז
 איזה ובטהרה, בקדושה לומד וכשהאדם

 אחד, צדיק או תנא איזה שחידש ופסק, דין
 בחינת זה ונשיקין נשיקין. בחינת נעשה עי״ז

הזה, הפסק כי בדוחא. דוחא התדבקות

 ראשית בליקו״ה(יו״ד וכתב עתק. צדיק על לדבר פה לו יש ואז

 הוא האמית; החכם את לבזות לו שיש הכות עיקר יז): ה, הגז
 ומשם כזה, ללמדן שמקורב או לשמה שלא תושבע״ת שלמד ע״י

 פה לו שנעשה עד ההלכות אצלו נפלו כי כנ״ל, לדבר פה לו נעשה
 הגז ראשית (ירד שם עוד ומובא לדבר.

 כל הדורות בכל גס באמת כי :0 ה,
 התולקיס שדוברים רעים הדיבורים

 נמשך הכל ואנשיו, האמת הצדיק על
 טימאו שתתילה מתמת זאת, מבתינה
הרעים, פגמיו כפי אתד כל בריתם

 התולקיס אתר כרוכים הס כן על
 שלא לימודם אבל בתורה, העוסקים

 נעשה זה ומתמת הזאת, בתאוה נקיים אינם הס וגס כנ״ל לשמה
כנ״ל. וכו׳ הדורות קלקולי כל שמשם כנ״ל, לדבר פה אצלם

יאיר בן פנתס לרבי אתר פנון אתר פנון אמר, דהוה קלא תד
 לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא מילי ביה אתתדש דצדיקא אתר דכל דתנינן, גבייכו, דאיהו

 יאיר בן פנתס רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מילי דאמרין אתר, בההוא לתדתא אתרנין צדיקייא בגוויה שראן כד שכן וכל
 המתוק ופירש קמיה. יאיר בן פנתס דרבי מילה ההוא כמלקדמין ואתתדש דאורייתא, מילין מתדתין צדיקייא אילין ואשכת לאתריה למפקד

 ספק בלי ומתקדש קדושה מקבל ההוא המקום תורה, דברי בו מתדש שהצדיק מקום בכל גש. דבר דיוקגא כמו וכו׳ מוצא ההוא מדבש(שם):
 דהיינו לשס, ובא המקום אותו את ומבקר פוקד הוא העליון, בעולם כבר הוא כשהצדיק לכן שס, המאירה הצדיק נשמת הארת ע״י

 ניצוץ כי ידה, על שנתקדשו המקומות אותם כל בקדושתה פוקדת היא אז ידועים, בזמנים בקדושתה מתגברת הצדיק כשנשמת
 שס שאומרים ההוא במקום הנשמות מתתדשיס אז אתרים, צדיקים בו כשנמצאים שכן וכל לזמן, מזמן אורו לתדש שס בא נשמתו

 נסתלקה שכבר הצדיק נשמת תתעורר ועי״ז בזו, זו ומאירות הקודמת הקדושה את עכשיו של הקדושה מצאה אז כי תורה, דברי
 אל תרוץ הצדיק ונשמת קדושה, על קדושה העניין יוסיף אז הצדיק, אותו של מימרא ממש יהיה ואס שס, מאירה והיא לעולמה

המאמר. לכלליות זה זהר דברי בקשרי נשיקין בחינת נעשה ׳עי׳׳ז ד״ה בילקוה׳׳נ ועיין תידושה. מקום

חכמה מיליואי
ם ד א ה ש כ מד ו שה לו קדו ה ב בטהר ה עיייז וכוי ו ש ע נשיקין. בחיי נ

 שני יש לשמה בלימוד ואתחנן): (פ׳ עה״ת בצעש״מ ומוצא
 וכו׳, ממנה העליונה מדריגה נגד לשמה שלא הא׳ בחינה ונקרא בחינות,

 ׳אין ח) (צרבות חז״ל כמ״ש הלכה, נקרא התורה כי זכרנו דכבר והוא
 אמרנו הלכה שנקרא והטעם הלכה׳, של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה

 ונודע (...) ׳הלכה׳, אותיות שהוא ׳הכלה׳ לקשט א׳ לימוד, מיני שני שיש
 ע״י שהוא הלימוד כך טובים, ותכשיטין לבושין ע״י הוא הכלה קישוטי כי

 תועלת איזה לו שיהיה שיבה לאיזה או הבא, עולם לתכלית או לבושין,
 תועלת שום בלי לשמה לימוד ויש (...) במלבושין, לימודו דרך נקרא

 בתוך לדבק ופנימיותיו והתפילה, התורה באותיות עצמו את לדבק והנאה,
 נשיקין שוד ונקרא האותיות, של הנשמה שהוא והתפילה התורה פנימיות

 ונשמה ברוחא רוחא לדבק בפה זיווג המעולה זיווג פיהו׳, מנשיקות ׳ישקני
 אהבה, אותיות ד׳ נגד הוי״ה באותיות הרמוז נשיקין ד׳ שוד בנשמה,
 שני והנה יעו״ש, בא) ח, שער (פרד״ר בזה קורדוורא מוהר״ם הרב וכמ״ש

 הרב שעשה וכמו יום, בכל להשלים השלם אדם צריך הנ״ל לימוד מיני
 ור״ל וכו׳, הקליפות לשבר כדי בפלפול הלכה למד תחילה זלה״ה, האר״י

 ומכשה הקדושה את מלביש שהקליפה מה הוא השכינה גלות שוד נודע כי
 עץ נוף בשפר שכתב כמו הצדיק׳ את מכתיר ׳רשע א) (חצקוק בשוד אותה
 וזהו צא), פ׳ הליקומיס ספר (עיין שם יעויין רמ״ב דף בזהר פקודי בפ׳ חיים

 כדי בפלפול לימוד ע״י כן ואס קדרו-ת׳, ^מיס’ עבשו• נ) (ישעיה שאמר
 ולקשטה העליונה מהכלה השחרות לבושי להשיר כדי ר״ל הקליפות, לשבר

 לשמה, לימוד של ראשונה בחינה זהו הקדושה, לבושי התורה בלבושי
 בעצמות ופנימיותו עצמותו לדבק לזיווג הנ״ל ב׳ בבחינה ילמוד ואח״כ

 ׳לעולם נ) (פסחים יהודה רבי אמר ובזה לבוש, שוס בלי התורה פנימיות
 הראשון בדרך שיעשוק דהיינו ציווי, שהוא לשמה׳, שלא בתורה אדם יעשוק
 השנייה הבחינה נגד לשמה שלא נקרא שהוא השכינה, קישוטי הנקרא

 לשמה שלא ׳שמתוך שאמר וזהו לבוש, שוס בלי עצמיי דיבוק ממנה, העליונה
 שהיתה השכינה שהוא לשמה, שלא בתוך שהוא בחינה כי לשמה׳, בא

 לשמה, בא עכשיו וכו״, הצדיק מכתיר ׳רשע בשוד הקליפות, בתוך מלובשת
 אותיות בפנימיות עצמו שמדבק לשמה, רק ותועלת, הנאה לשוס לימודו שאין

מנשוא. עוונו גדול לשמה, שלא בחינות שאר אבל לבוש, בלי התורה

‘הנחל יליקום
ה ש ע ת נ נ חי  צחינת נעשה ׳עי״ז ד״ה צמקו״ח מעלה עיין נשיקיץ. ב
 זה זהר קשרי צציאור (יצ) הנחל יד צקוצץ ומוצא (פנחס). הזהר צדצרי נשיקין׳

 כל את היטב לקשר ניתן בביאה״ל, החמישי הכלל ע״פ וז״ל: המאמר, לכלליות
 כי היינו, יאיר, בן פנחש רבי בשם שנאמרו הדברים בפרט בזהר, הנאמר

 השכינה הוא הוא בריך וקודשא ופינחש, משה הס צדיקים׳ ׳תרין עניין
ה׳, קנאת את בקנאו נוקבין מיין העלה שפינחש וע״י שנסתלקה, עצמה

 שהשכינה משה, זה עליון צדיק צדיקייא. תרין בין יתבא שכינתא עתה אזי
 לתחתון נותן העליון והצדיק פינחס. זה תחתון וצדיק שם, כנזכר כלתו היא
 תרי בין ותשב עימו היא אף תהא שהשכינה היינו שלום, ברית אות

 שהוא יאיר, בן פנחס רבי אף ירד ממש זו בדרשה ודייקא צדיקייא.
 הצדיק שהוא לתנא ונשק העליון מעולם ובא מכבר, שנסתלק העליון הצדיק

ברוחין. רוחין והתדבקות נשיקין היינו דכאן, תחתון
ך1ה ק ם ד חא ה1ה א. רו ח ת  שעניין ז) ג, ודס חלצ (יו״ד צליקו״ה וכתצ ב

וז״ל: הצדיקים, קצרי על צהשתמחות גס נעשה צרוחא רוחא התדצקות
מאוד, גדול דבר שהוא האמיתיים הצדיקים קברי על השתטחות בחינת וזה
 בחינת זה האמת הצדיק קבר על כשמשתטח כי עי״ז. לתשובה זוכין כי

 כוונות עיקר שזה ז״ל), האר״י צכתצי (כמוצא ברוחא רוחא אתדבקות
 נעשה ועי״ז הצדיק, ברוח רוחא לאתדבקא צדיקים, קברי על ההשתטחות

 בחינת הוא האמת הצדיק של הקבר מקום כי כנ״ל. והזך הנח אויר בחינת
 ישראל ארץ לירש זוכין שהצדיקים ארץ׳, יירשו ׳צדיקים בבחינת ישראל, ארץ

 שאמר ז״ל, טוב שס הבעל בשם העולם שמשפרין וכמו קבורתם, במקום
 ישראל וארץ ישראל• ארץ בחינת יהיה קבורתו שמקום השי״ת אצל שפעל

 קבר במקום מאוד שם מסוגל כן ועל כנ״ל. והזך הנח אויר בחינת הוא
 עושה הוא מה היטב היטב עצמו את להזכיר ליבו, לעורר האמת הצדיק
 מעלתו את שיזכור גדול, בגלות אצלו הכבוש הטוב את ולהזכיר הזה, בעולם

 כולם העולמות כל נבראו שבשבילם ישראל מזרע הוא כי בעולם, הוא היכן
 לא שהאדם להיות יכול ולפעמים שנפל. למקום נפל הוא ועכשיו וכו׳, וכו׳

 יכול אעפ״ה כאלו, דיבורים לעצמו כשידבר אפילו ולפעמים זה, כל ישמע
 כשזונה אבל מאוד, גדול בגלות כבוש שהטוב מחמת ח״ו, ישמע שלא להיות
 שם ואין והזך, הנח אויר בחינת הוא ששם אמת, הצדיקי קברי על לבוא
 זוכה ואז הכבוש, הטוב ובין הקדושים הדיבורים בין שיפריד רעה רוח שוס

 ועוסקים מדברים שהיו אמת, הצדיקי של הקדושים דיבורים את לשמוע
 לתשובה לזכות ויכול מעלתו, את זוכר ואזי הקדושים, דיבוריהם את היטב לשמוע הטוב יכול ועכשיו בתשובה, ולהחזירו הכבוש הטוב את להזכיר תמיד

ת1ד לשורשו. ולחזור ו ק ב ד חא ת חא. רו )בשיהר״ן משופר (יצ): הנחל יד צקוצץ ומוצא ברו עו  כל את שם ומציין שו״ע, בלימודו רביה״ק הנהגות על (
 אינו שהרי הגולה׳, ׳באר לומד שהיה במפורש שהזכיר מה מובן אינו ולכאורה הגולה׳. ׳באר את גס מציין וביניהם לומד, רבינו היה אותם השו״ע פירושי
 בקיצור שכתב מוהרנ״ת לדברי ומכוון יפה, מתיישב הדבר זו בתורה רבינו דברי ע״פ אך להלכה. נפשק פיהם שעל הפוסקים שמות של ציון אלא פירוש

התורה׳. זאת שחידש הצדיק ברוח רוחו לדבק כדי הדין, זה שחידש הפוסק או התנא שם להזכיר כדי הגולה׳, ׳באר עם פושק ללמוד ׳טוב ז) (יצ, ליקו״מ

ערכים
וכינויים

 התדבקות
ברוחא רוחא

 אתדבקות הוא אהבה
 רוח דהיינו ברוחא, רוחא

 שזה הנאהב, ברוח האוהב
 שרוחם הנח, אויר בחי׳
 רוח אין כי מזה, זה נחים
 שיפריד שנאה, שהוא רעה

ה). יז, (ליקו״םביניהם

 להשגות לזכות יכולין
 שזוכה מי גדולות,

 ברוחא רוחא להתדבקות
ט). ג, הריח ברכת (ליקו״ה

 םוד הוא אהבה היכל
 הרצון והיכל החיבוק,

 שהוא הנישוק, םוד הוא
 (שער דרוחא אתדבקותא

ה). ק״ש כוונות דרושי הכוונות

 ומפרנם זן יעקב׳, יוישק
 הנק׳ השכינה את אותה
 משק ׳ובן מלשון רחל,

 כביכול הצדיקים כי ביתי׳,
 כנז׳ השכינה, את מפרנםים

 ׳ישקני בפםוק הזהר בם׳
 ׳יפרנםני׳. פיהו׳, מנשיקות

 לשון כפשוטו, יהיה גם
 חוזר הצדיק כי נשיקה,

 אל פה השכינה אל ומגיד
 כל את נשיקה, הנק׳ פה

 שחידש התורה חידושי
 הזהר, בםפר כנז׳ בעוה״ז,

 הדעת (עץהעוה״ז מן בלכתו

ויצא). פ׳ טוב

 משתטח (האריז״ל) והיה
 יודע והיה התנא קבר על

 ברוחו, רוחיה לאדבקא
 ומעלה ומייחד ומכוון
 התנא נשמת עם נשמתו

 ייחוד שעשה עד מ״ן, בםוד
 הוריד ואח״ב למעלה,
 בתוך התנא של הנשמה

 עימו מדבר והיה הגוף,
 שלמד מה כל לו ומגלה

 ׳כאשר מעלה, של בישיבה
 (עמק רעהו׳ אל איש ידבר

ג). ג, הקדמה המלך

 ממש הוא הנשיקין
 ברוחא, רוחא התדבקותא

 והתעוררות אהבה וזהו
 דלא רעין ׳אינון של גדול

 וגם לעלמין׳, מתפרשין
 היה ע״ה, רשב״י תלמידי

 והתדבקותא אהבה להם
 וכן ממש, ברוחא רוחא
 ׳ביומוי תרומה בזהר אומר

 מה הוה באתגליא דרשב״י
 חבריא דהוו בגין דחוה,

 רוחא דביקות ברחימו,
כה). יד, המלך (עמקבדותא׳

 ית״ש בו הדביקות עניין
 התורה אותיות ע״י הוא

 מחשבתו שידבק והתפילה,
תו מיו פני ת ו מיו  לפני

 האותיות, שבתוך רוחניות
 מנשיקות ׳יעזקני בםוד
 בדותא רוחא דביקות פיהו׳,

ואתחנן). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 אהבה, פודם הנשיקין זיווג
 רוחא התדבקות שהוא

 התדבקות והוא ברוחא,
 כוח אין אך וגמור, גדול

 התפילה ע״י זה לעורר
 עצמו מםירת ע״י אלא לבד,

 ח״א במרום (אדיר למיתה

חקלא). ומחצדי

 דבר שום לאהוב ראוי אין
בעולם, אופן בשום אחר
אלקינו, כאהבת אהבה ואין
 ולהתדבק להתקשר נאה ולו

 ורוחו נפשו במםירת
את לאהבה אליו, ונשמתו

 איבר כל על ולהמליכו בו, ולהתקשר לו ולהודות עבורו יצרו ולנצח אותו ולפאר ממנו ולירא והתפילה, התורה באותיות הנעלם ב״ה אא״ם בשורש ותפילה, בתורה מפי היוצא הפה הבל ברוחא, רוחא בהתדבקות נפלאה אהבה אמת אהבת שמו
 פםול מחשבת שום בלי ובתמים באמת אליו בייחוד הכל שיהיה והרגשותי, תנועתי וכל ומעשי ודיבורי ומחשבתי לבבי את אליו ולייחד לה׳ עבד והנני גמורה, מלכות נשמתי רוחי נפשי גופי של גידים ושם״ה איברים מרמ״ח וגיד וגיד ואיבר

וארא). פ׳ חיים מים (בארית׳ לכבודו שנוגע מה רק אם כי ותנועה, מעשה שום לעשות ולא דיבור שום אדבר ולא מחשבה שום אחשוב שלא באופן חלילה,

 התחתון. הצדק שלומד התודה זאת שחידש הצדק היינו העליון, הצדק את נם ודודף שונא בזה הצדק על דעות ומדבד שחולק שבזה דע הצדיקים, על החולקים הלומדים אלו # ותושיה עצה
ואינו יהודי, שד הוא בזה ות״ח השבינה. נלות זהו פיו, לתוך באה השבינה שהיא ובשהתושבע״ם הימנו. טובה ונבילה דעת בלא שלומד דק תושבע״ם, שהוא ופוםקים בנמדא למדן שהוא מחמת בוחו ועקד

ג). יב, ליקו״ט (קיצורהאמת הצדיק על וחולק שונא ונעשה האמת, דואה



ערכים
וכינויים

חידושיז
דאורייתא

 דאורייתא חידושין עייי*
 יותר השי״ת השגחת נתגלה
 ח״ב המידות (ספר לבנ״א

א). דאורייתא חידושין

 דחידושא מאן איהו זכאה
 קמיה, אמרת דאורייתא

 קוב״ה עביה חדוה כמה
 ואמה דיליה לפמליא כניש

 דאורייתא חידושא עזמעו
 דפלניא, דא נשמתא דאמרת
 מילה ההיא מוקמי וכולהו

 לתתא אינון מתיבתי, בתרי
 לההיא חתים לעילא וקוב״ה

קעג.). שלח (זהרמילה

 אותיות מתהווה נזההבל
 שהם ונשמה ורוחניות
 לעילה מעלול מסתלקים

 אליהם הנרצה המקום עד
 הנשמה בשורשי המיוחדים

 החדשים ׳שמים עניין וזהו
 הנעשה החדשה׳ וארז

ט). לא, (פרד״רתורה מחידושי

 המחדש השכל עזכח
 נמשך הוא תורה דברי

 עליו המושפע אור משפע
 ׳חכמת נאמר ועליו מלמעלה,

 ובפרט פניו׳, תאיר אדם
 הפרצוף בחכמת לבקיאים

 האדם, בצלם והמשכילים
 ואין האריז״ל. הרב כמו
 יחדש האדם שכאשר ספק

 פני יאירו תורה חידושי
 נבוך כשהוא כן ולא צלמו,

 תאיר לא אז כי בספיקות
במדבר). זהר על (רמ״זנשמתו

 חידושי של אמת דבר איזה
 לאדם שנתחדש תורה

 נמשך זה כל הזך, בשכלו
 במצוות שמדקדק ע״י אליו

 יהונתן (תפארת כראוי ה׳

יג). יא, דברים

 אע״פ ביהמ״ק, שחרב מיום
 הנביאים, מן הנבואה שניטלה

 וע״כ ניטלה. לא החכמים מן
 לחידושי ׳נבואה׳ לה קרי

 שהחכמים שכל לפי התורה,
 ע״י הוא בתורה מחדשים

 על ית׳ מאיתו הבא שפע קול
 נבואה כדמות וזהו סיני, הר

פה.). ב״מ חיים (תורת

 כהנא, בר אבין ר׳ אמר’
 חדשה ׳תורה הקב״ה אמר

 תורה חידוש תצא׳, אתי1כ
 יג). (ויק״ר תצא׳ אתי1כ

 תורה שתצא לא כלומר,
 חלילה, ית׳ מאיתו חדשה

 דאורייתא, חידושי אלא
 תורה טעמי לנו שיפרש

כז:). חולין חיים (תורת

 מה השי״ת על חביב
מן יותר בתורה שמחדשין

עקב). פ׳ משה (ישמחהכל

 התורה׳ נותן וכו׳ יברוך
 קאי עבר דלשון הווה, לשון

 והלכותיה התורה גוף על
 משא״כ בסיני, שנאמרו

 חריפות על קאי הוא ׳נותן׳
 שתלמיד מה תורה, וחידושי

 יום בכל בטובו מחדש ותיק
 מיין׳, דידיך ד׳טובים תמיד.
 הת״ח, דודיך׳, דברי ׳טובים

 (חת״סתורה׳ של מיינה ׳יותר

מב:). כתובות

חכמה מקור מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רל
ש פ נ ה ל  ויהי חיים נקמח באפיו ויפח האדרוה מן עפר האדם אח אלקיס ה׳ וייצר ז); ננראשיה(ג, כדכפינ ממללא. לרוח ותרגומו חי

 כאדם והווח דחיי, נשממא נאנפוהי ונפח אדמחא, מן עפרא אדם יח אלקים ה' ונרא“ (שם); אונקלוש והרגם חןה: לנפש האדם
ה/ ׳נפש נקראו וחיה נהמה אף סיה. לנפש ופירש״י(שם): ממללא. לרוח  ודינור. דעה נו שנחושף שנכולן, חיה אדם של זו אך חי

א צ ו ץ ת ש האר איז מוצא אלקים ויארנר כד): (א, ננראשית כדכהינ חיה. נפ ז וחיתי ורמש נהרוה למינה חןה נפש ה ויהי למינה אי
נו ונהג כן: האדן פוצא כחיי(שס): תי

צא ץ תו ש האר החיות, הוא ודיבור התנא. של דיבורו הוא וכיאי חיה. נפ
״: הי״ל לדוח ותדגומו חיה, לנפש )3 (נלאשיה כמ״ש ’•= י״ל (י

חיה, הנפש היינו ממללא, ודוח ממללא. ׳איז'
 נמצא חיה. נפש האדץ תוצא א) <שס כמ״ש שבע״פ, מתודה באה הוא

 בעצמו, הדיבוד זה החידוש, זה ומדבד חידוש, איזה התנא שמחדש בשעה
ח תוצא כמ״ש מוצאה, משם כי שחידש, שבע״פ התודה בחינת היא א  ה
הלימוד וכשמכניסין הזה, החידוש את כשלומדים עכשיו נמצא חיה. נפש

אנ דאיח נמה לנשמחא איח ואם
 הארץ ׳חוצא דכחינ רזא אוקמוה והא ומשחכחי, כולא אחיין ונוקנא מדכר לחחא נין לעילא נין םמרין דנכל ומשמע נארעא, לגופא ואם
 רמז נזהר(ויחי, כדאימא ׳ארץ׳, היינו והושנע״ס דאיחמר. כמה עילאה, קדמאה דאדם נפשא חיה׳ ׳נפש ישראל, כנשח דא ׳הארץ׳ חיה; נפש

״נ גני ע״נ)  לחושנע״פ נפקי ומהכא אחוון. דכ״נ כללא השמים; ׳אח אמר דאח כמה שמיש, אחשין דאורייחא י*כללא נזה״ל: ההורה אומיוה נ
ג פללא השמים אס מדנש(שס): הממוק ופירש הארץ׳. ׳ואח כדקאמרינן ׳ארץ׳, דאיקרי ״  דהיינו האוחיוח כל על רומזח ׳אח׳ פירוש, אפוון. מ

 לחושנע״פ אומיוח הכ״נ יוצאוח אנפין מזעיר «׳. לסושנע״פ נפקי ומהנא ומושנ״כ. ׳שמיש׳ הנקרא אנפין לזעיר נמשכוח והש ח׳, ועד מא׳
p הנקראח המלנוח שהיא fr.את): נקה״י(ערך וכמונא ׳ pfr ה ׳ארכה שנאמר חורה, זה א  אל שכיוון לומר, יש ח). הקדמה, (איכ״ר מדה" מ

 מהימנא נרעיא שאמר וזה נח, פרשח נחנחומא שאמרו נמו מדה; מארץ ׳ארכה נאמר ועליו ׳ארץ', שנקראח מלכוח נחינח שהיא חושנע״פ
וכו״. האת ׳תוצא ד״ה כילקוה״נ ממה המונא הנחל נמכועי ועיין .pא נחינח שהוא חושנע״פ נחינח דהיינו משנה; מארי ׳ארץ ע״נ רנ״נ פנחש

 ׳זה ז) (כ״ר חז״ל דרשו פיה. נפש
 זה ואמר הראשון׳. אדם של רוחו

 לה שאין שנאדה, הנהמיח הנפש על
 חוזרח היא אלא העליונים עם חלק

 כרוח הגוף, נמוח חיכף לעפר
 ׳ורוח ג) (קהלה נה שכחונ הנהמה
 לארץ׳. למטה היא הירדח הנהמה

יאנ ע״א): יכ (שמוח, כזהר מצינו וכן

ס ג חי ה

א “ ני  אה אלקיס ה׳ ו
 האדמה, מן עפר האדם
 חיים, נשמת בפניו ונפח

תה הי  לרוח באדם ו
מדברת.

 ואס אב יש לנשמה י
 לגוף ואס אב שיש כמו

מע בארץ, ש מ  שכל ו
 למעלה בין הצדדיס

 באיס כולס למטה בין
 ונקבה, מזכר ונמצאיס

דו והרי  זה ענין העמי
 ׳תוצא הכתוב בסוד
ז י א , נפש ט ה'  חי

 כנסת זוהי ש׳הארץ׳
 זהו חיה׳ ׳נפש ישראל,

 העליון, האדה״ר נפש
מו  כבר שנתבאר כ

אחר. במקוס

 הוריש התורה כלל
 שנאמר כמו השמיס, את

 כ״ב כלל השמיס׳, ׳את
 יוצאיס ומכאן האותיות.

שבע״פ  הנקראת לתו
ץ׳, אר מו ׳  שאנו כ

ס מרי ק על או  הפסו
הארץ׳. ׳ואת

הנחל ילקונז
א1ו צ ץ ו ר א ש ה פ ה. נ  בהערותיו זצ״ל וקסלר שלמה ר׳ הרה״ח בכת״י ומובא חי

ת/ שתס היינו ׳ארץ/ כי יב): תורה (על הגליון על א  ישראל ארץ ׳
 בחי׳ מלכות, בחי׳ והיא עז״ר, בשימן לקמן וכנזכר בזוה״ק כמובא

ה/ לעס נשמה ״נתן הזהר בשפר כמובא והיא תושבע״פ.  דיהבה עלי
ם/ ׳ארץ נקראת כן ועל חיים׳. ורוח נשמה  תחילה חיים מתיה כי חיי
 וע״י הצדיק, וחיות דיבור מוצא משס כן ועל כמחז״ל. המשיח לימות
 על השתטחות כמו חשוב זה ואולי ברוחינו, רוחו נתדבק תורתו לימוד
 וניגאל ברו״ג הצרות מכל נינצל ועי״ז עלינו, זכות ללמד שמעוררו קברו
 ו׳רוח כתוב: זצ״ל קעניג רנ״צ הרה״ח שהוציא הליקו״מ ובגרסת אכי״ר. ב״ב

ה/ ה׳נפש היינו ממללא/  הארץ ׳תוצא כמ״ש מתושבע״פ, באה היא חי
ה/ נפש כנודע. שכינה בחי׳ היא והארץ חי

א1ו צ ץ ו ר א ש ה פ ה. נ  בזה: ביאר תש״מ) (חשון־כסליו הנחל מבועי ובקובז חי
 כמו הארץ/ ׳תוצא שבפשוק חיה׳ ה׳נפש את מפרש רבינו הנה

ה/ לנפש האדם ׳ויהי שבפשוק חיה׳ ה׳נפש של התרגום  ׳רוח היינו חי
 ׳נפש תושבע״פ, שכינתא, דא הארץ׳ ׳תוצא הפשוק, יתפרש וכך ממללא/

 אפשר זה לפי מהתושבע״פ. ובא יוצא הדיבור כי ממללא, רוח דא חיה׳
ה/ נפש הארץ ׳תוצא בתיבות גס להעמיש  הנקראת שהתושבע״פ היינו חי

 לנפש האדם ד׳ויהי מקרא של פשוטו הלא כי ישראל, נפשות תוצא ׳ארץ/
ה/ ה/ ל׳נפש נתהווה שהאדם הכוונה חי  כדרשת ישראל, הס אדם ועיקר חי
 שכתב ב׳ שער אורה׳ ב׳שערי (ועיין אדם׳, קרויים ׳אתם סא) (יבמות חז״ל

 חיה נפש הארץ ׳תוצא כאומרו אדנ״י, מארץ, הפורחות הנפשות ׳וכל בזה״ל
ה/ ה׳נפש ואכן למינה״).  הוא הישראלי, האיש של ה׳אדס׳ עצמות שהוא חי

 (כמרומז חד/ כולא ואורייתא ׳ישראל כי תושבע״פ/ של ממללא ה׳רוח
 חלקו הוא הישראלי האיש של חיותו עיקר אמנם כי כאן). בביאה״ל

 מחמת הוא לעין נראה הדבר שאין ומה מקומות), בכמה (כמבואר בתושבע״פ
 אז עצמו ומטהר מתקדש האדם כאשר אך החומר, ובהמיות הגשם עביות

 כפי אחד כל וחיותו, נפשו אור שהוא התושבע״פ, אור בו ומאיר מתגלה
 ׳התדבקות עניין יותר זה לפי ומובן בתורה. ושכלו דעתו והשגת חלקו
 דעתו דביקות כי ובטהרה/ ׳בקדושה כשלומדים שנעשה ברוחא׳ רוחא
 של פשוטו והנה והבן. ממש, ונפשו חיותו עצס היא התנא בתורת ושכלו

ה/ נפש הארץ ׳תוצא הפשוק וחיות, בהמות של החיה׳ מ׳נפש מדבר חי
 המובא אורה׳ ב׳שערי וכן ע״א) מז דף בראשית ושס ע״א יג דף בהקדמה זהר (עיין מקומות בכמה הקדוש בזהר הוא וכן ישראל, נפשות על מפרשו ורבינו
 מי עמוק עמוק הס, עמוקים רבינו ודברי בביאה״ל. בזה שרמז מה עיין הנגלה, מהפירוש כך כל ומנוגד רחוק הפנימי שהפירוש פלא והוא לעיל,

 דברי ע״פ לבאר ונראה אחד. למקום שביס וכולם ונתיבות, ואורחות ודרכים שבילים לכמה ומתפשטים ניצוצות לכמה מתחלק דיבור וכל ימצאנו,
 ד׳נפש הבחינות שני כנגד הס שהס מרחוק שנראה גשמי, וחיות רוחני חיות חיותא/ ׳תרתי חנה בר בר רבה דברי בביאור זה במאמר להלן רבינו
ה/  שס מבאר רבינו כי הגשמי. החיות הוא חיה׳ נפש הארץ ׳תוצא בפשוק והשנייה הרוחני, החיות הוא חיה׳ לנפש האדם ׳ויהי בפשוק האחת חי

אוכבוד׳ עשר ובשמאולה בימינה ימים ׳ארך בבחינת משמאלה, וזה מימינה זה מהתושבע״פ, נמשכים דשניהם ב מו כ  משמאלה כי ג׳), באות במאמר לקמן (
 ׳שכינתא/ דהיינו והארץ, העפר׳ מן היה ׳הכל כי מהס, ולמטה והחיות הבהמות לנפשות שמגיע עד למדריגה ממדריגה הגשמי החיות משתלשל

 כולא ׳בעתיקא כי בעתיקא, העליון, בימין הוא שורשו הוא גס ש׳בשמאולה/ הגשמי החיות שגס ג) ת״ת (יו״ד הלכות׳ ב׳ליקוטי ועיין תושבע״פ.
א/ מינ  הגשמי והחיות השפע את להעלות הוא הזה, בעולם האדם עבודת עיקר והנה גשמי. השפע שמאל בצד נצטייר ההשתלשלות לאחר ורק י

 והחומר הגשם עס להשתמש היא הכוונה הפשוט האדם ואצל ד׳), (באות במאמר וכמבואר להאי/ מהאי ׳ושוור בחינת בימין, להכלילה שבשמאל
 גלות ושורש ששוד בביאה״ל ועיין הבריאה. תכלית שזהו כידוע, בימינא׳ שמאלא ׳לאכללא הזה, בעולם העבודה כלל זהו ובאמת השי״ת, לעבודת
 בחינת מזה שישתלשל כדי היה זה דיבור ותכלית ס), (תולין עצמך׳ ומעטי ׳לכי השכינה שוד שהיא ללבנה השי״ת כשאמר הבריאה, בתחילת היה השכינה
 על להתענג ונצחי, רוחני בחיות לנבראים להיטיב הבריאה כוונת תכלית לפועל ייצא שעי״ז בימין, ולכוללה ולהעלותה לתקנה הוא ועבודתינו שמאל,
 בעלי נפשות עד והכבוד העושר השתלשלות שממנה שבשמאל, חיה׳ שה׳נפש נמצא ולהעלותה. לתקנה האדם שזכה מה כפי שכינתו, מזיו וליהנות השי״ת
 ׳תוצא הכתוב שוד כן אס מבואר רוחני. ולעשותה הגשמי את לקדש בימין, לכוללה עבודתינו, עיקר זה בחלק כי הבריאה, כוונת עיקר זהו וכו׳, החיים
 שגס נמצא נתבונן וכאשר מקרא. של כפשוטו החיים בעלי נפשות השתלשלות גס שמשם שבשמאל, החיות היינו חיה׳ ׳נפש ה׳שכינתא/ שהיא הארץ׳
ה/ ׳נפש נקראו וחיה בהמה ׳אף שס רש״י כדברי הבחינות, שתי רמוזים עצמו חיה׳ לנפש האדם ׳ויהי בפשוק  שנתושף שבכולן, חיה אדס של זו אך חי

 דעה בו שיש עליון, נפש גס בו שנתושף אלא וחיה, שבבהמה חיה׳ מ׳נפש גס כלולה שבאדם חיה׳ דה׳נפש נראה הקדוש מלשונו ודיבור׳. דעה בו
 חיה׳ ה׳נפש אכן כי וגו״, הארץ ׳תוצא שבפשוק חיה׳ ל׳נפש וגו״, האדם ׳ויהי שבפשוק חיה׳ ה׳נפש השבת יותר יובן זה לפי חיותא׳. ׳תרתי וזהו ודיבור,

בליקו״ה. כמבואר תמן, וכבוד עושר ולית ימינא כולא העליון בשורש כי יחד, לכוללם התכלית וזהו שבבהמה, חיה׳ מה׳נפש גס כלולה שבאדם

חכמה מיליואי
ל ו מ י ד א ו ת הו חיו  הנה זה: עניין בביאור וישלח) (פ׳ נחל בערבי ומובא וכוי. ה

 שלו וחיות בקרבו האדם רוח עניין כי זללה״ה הבעש״ט כתב
 נשמת באפיו ׳ויפח הכתוב שאמר וכמו בקרבו, אשר הדיבור כוח הוא

ה/ לנפש האדם ויהי חיים  כשהאדם זה ולפי ממללא/ ׳לרוח ומתרגמינן חי
 באותן שלו חיות ויוצא חיותו, הן הן ההס הדיבורים אזי דיבורים מדבר

 הדיבורים לכן בשורשו, תמיד דבוק האדם חיות שלהיות רק הדיבורים,
 שבכל אף תמיד, חי ועי״ז חדש, חיות משורש עליו ממשיכים עצמן ההמה
עד חדש, חיות לו מביא עצמו דיבור כל רק מקרבו, חיותו יוצא דיבור

מגדולת ידוע הוא הנה וארא): (פ׳ הארץ בפרי בזה מובא ועוד דבריו. כאן
 תרגום גס החי. על המדבר מעלת שהוא כידוע האדם, כל זה כי הדיבור

ה/ לנפש האדם ׳ויהי של  והוא שבו. החיות שהוא ממללא/ ׳לרוח תרגומו חי
 בו להיות והעניין הכל, את והמנהיג והמצוה המושל הוא הדיבור כי האמת

 אס ותמונה, השגה שוס בלי הוא הדיבור כי שמו, יתברך החיות עיקר הוא
 כי והשומע, המבין הבנת בשביל הוא אבל באותיות, מלובש הוא אמנם
 כל ולעולם להבינו, ותפישה השגה שוס לדיבור אין האותיות מלבושי בלתי

 מה האפשרי, ובהירות ומהירות ומהודר נאה יותר לנפש יש הדיבור משפטי
 ומלתו בו דבר ׳רוח כי שנים, אלפים באלפי לדבר יוכל שבגוף הפה שאין

תצא לא מאיתו כי ולהבין להשגיח דיבורו את שמרגיל אדם וכל לשונם׳. על
חדשה וארץ חדשים שמיס בורא הוא הרי המדבר, והוא הטוב, מה׳ אס כי

 אס עכשיו נשתנה ומה נעשו׳, שמיס ה׳ ׳בדבר הבריאה בתחלת היה כאשר
 הוא הגבורה מפי שיצא ודיבור דיבור שכל איך דיבורו בשעת משיג האדם

 הוא מדבר שהוא דיבור באיזה לכן מפיו, שנשמע עד כך כל ומשתלשל
 ע״י ודלועין ירקות הבקעה שנתמלא עקיבא דרבי כמעשה מחדש, בורא

 אס הדיבור גדולת אמיתות וככל מקדושים. הרבה וכן סח), (סנהדרין לימודו
 בורא ח״ו עצמו, להנאת להיפוך הוא אס ח״ו הוא נהפוך כן בקדושה, הוא

 הוא שהרי עצמו, על וממשילס בקליפות חיות ונותן ותוהו שוא של רקיעין
 תחתס שהוא נמצא מהס, לקבל רוצה שהוא עצמו הנאת מחמת כוחם מושיף
 אלא מדבר כשאינו כן שאין מה עצמו, על ממשילס הוא נמצא מהס, ומקבל
 בו הדיבור ע״י קשור הוא ואדרבא כלל, הנאה פניית שוס בלי יתברך דבריו

בדיבורו. מושל הוא הרי הכל, את הבורא יתברך



רלאחכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
ת א ז ת ו קו ב תד ה א רוחא ה ח רו  נזהר כדאיפא נשיקין. נקרא ג

 מנשיקות ׳ישקני פתח יצחק '=רני ע״נ): קכד (משפמיס,
הו/ מנשיקות ׳ישקני ישראל כנשת אמרה א). ונו״(שה״ש פיהו  פי
 הכי אלא ׳ישקני׳. אמאי ליה, מינעי ׳יאהנני׳ ׳ישקני; טעמא מאי

 אדנקותא ׳נשיקות׳, מאי מנינן,
 נשיקה כך דנניני נרוחא, דרוחא

 ומקורא אפקומא פומא דהא נפה,
 נפומא נשיקין דא ועל הוא, דרוחא

מא,  נרוחא, רוחא ודנקין נחנינו
 דא ועל דא. מן דא ממפרשן דלא
 ננשיקה, נשממיה דנפיק מאן

 דלא נרוחא אחרא, נרוחא ממדנק
 איקרי והיינו מיניה, ממפרש
 ישראל ננשת אמרה דא ועל נשיקה.
 לאדנקא פיהו׳, מנשיקות ׳ישקני

 מן דא ימפריש דלא נרוחא רומא
 כמיג אמר, יהודה רני (...) דא.

 וישא לרחל יעקנ ׳וישק כע) (נראשית
 אלא נכה. קא אמאי וינך; קולו את

 תימא, ואי ונכה. למקנל, לינא יכיל לא נה דרוחא נאמדנקותא
 אמאי תנינן, וינכו׳. 'וינקהו ועשיו) יעקנ כשנפגשו לג, (שם כתינ הא

 כמינ דא ועל כלל, רוחא ניה אתדנק דלא אלא ׳וישקהו׳, נקוד
 שונא/ נשיקות ׳ונעמרות מאי שונא׳. נשיקות ׳ונעמרות כז) (משלי
 נדניקומא נרותיה רוחיה ממדנק נחנינומא דנשיק מאן אלא

 אלא הוא, נדניקומא לאו נחנינומא, נשיק דלא ומאן דחנינומא,
נשיקה נההוא רוחיה דניק דלא גסומא, ׳נעתרות', מאי ׳ונעתרות',

 רוח שמדבקין נמצא פה, בתוך והחידוש
 רוח עם החידוש, זה שחידש הצדיק,
 החידוש זה הלומד הדיבור עם היינו ממללא,
 ברוחא, רוחא ההתדבקות וזאת עכשיו.

 הלכה איזה כשלומדין נמצא נשיקין, נקרא
 התנא רוח נתדבק עי״ז התנאים, שחידשו

 עצמו את נושק כאלו ודומה הלומד, רוח עם
 כשלומד יהודי, שד ת״ח אבל התנא. עם

 כז) (משלי כתוב עליו דין, פםק או גמרא

 אינו התנא כי שונא. נשיקות נעתרות
יהודאין, שד ת״ח של רוחו למבול יכול

 דהוא פיהו׳, מנשיקות ׳ישקני כתינ כך ונניני כלל. ניה אתדנק ולא
 ההפדכקופ ׳וזאפ ד״ה גמילוא״פ מטה עוד ועיין נרוחא. רוחא דנקומא

 מטשערין, הר"! הרה״ק שציין מהזהר מ"מ כעוד נשיקין׳ נקרא כרופא רופא

ת זה. ענין המכאריס ר ר ת ע שיקות ג  כמשלי(כז, כדכפיכ שונא. נ
 וגעמרות אוהנ פצעי נאמנים ו):

(שם): יונפן ופרגס שונא: נשיקות
דרחמא, פודעמיה אינון יישפירן

 המצו״ד ופירש דקנאה. נושקמא ונישן

 לאהונו הפוצע האוהנ נאמנים. (שם):
 הס הפצעים הנה לכת, יישר למען

 שליחותה עשו כי המה, נאמנים
ענורס כי לזה, והועילו  ייטינ נ

הנשיקות אפי׳ השונא, מן אנל דרכו.
הואיל למשא, והינס המה מחנות

(כה, כראשיפ וכרש״י מועלת. נהם ואין

 אומר כזה״ל: 'נעפרופ' פיכפ כיאר כא)
 הפצרה לשון ׳עמר/ לשון כל אני

 ׳ועמר פ) (יפזקאל וכן הוא, ורינוי
העשן, עליית מרנית הקטרת׳, ענן

םוכן ש  נשיקות ׳נעתרות כז) (משליוכן דנריכס', עלי ׳העתרתם לה) (
אפ (שם) פכמיס השפפי וכיאר למשא. והינס למרונות דומות שונא',

לשון נמי ד׳ונעמרות' לומר אפשר איך לומר, רצה רש״י: של דכריו
 הרנה, ינשק שהשונא לומר שייך היאך קשה כן אס הוא, רינוי

 אע״פ לומר, רצה למשא', והינס למרונות ׳דומות פירש זה ועל
 נשק כאילו נעיניו דומה מקום מכל אחד, פעם אלא נושק שאינו

עליו. כמשא היא האחת והנשיקה פעמים, הרנה

חכמה מילואי
ממללא. רוח עם החידוש זה שחידש הצדיק רוח שמדכקין נמצא

המתרגם

 הסס יצסק רני
 הפשוק'ישקר את לפרש

הו מנשיקות ״. פי גו  ו
 ישראל כנשת אמרה
 פיהו', מנשיקות 'ישקני

 הרי 'ישקני', הטעם מה
 לומר הפשוק צריך היה

ע 'יאהבני', מדו  כתוב ו
 למדנו, כך אלא 'ישקני',

ת', ענין מהו קו שי  'נ
 ברות, רות התדבקות

 היא נשיקה כך שמשום
 הוא הפה שהרי בפה,
 ועל הרות, ומוצא מקור

 בפה הם הנשיקות זה
 נדבקים ואזי בתביבות,

 שאינם ברות, הרות
 זה. מן זה נבדלים

 מי של זה ערן כן ועל
 בנשיקה נשמתו שיוצאת

א,  מתדבק שהוא הו
 שלא ברות אתר, ברות
 נקרא וזהו ממנו, נבדל

 אמרה כן ועל נשיקה.
שקני ישראל כנשת  'י

הו', מנשיקות  היינו פי
 הרות להתדבק כדי

 זה יבדלו שלא ברות
 יהודה רבי (...) זה. מן

 יעקב 'וישק כתוב אמר,
 קולו את וישא לרתל
 בכה. הוא מדוע ויבך',

 רותו בהתדבקות אלא
 לא הוא אזי ברתל בה

 זאת, לשבול יכול היה
 ואס בכה. הוא כן ועל

 גס כתוב הרי תאמר,
 ועשיו יעקב בפגישת

 למדנו, ויבכו', קהו1'וי:
 זה בפסוק נקוד שמדוע

 אלא 'וישקהו', תיבת על
 כלל, רותו בו נדבק שלא
 'ונעתרות כתוב כן ועל

 מהו שונא', נשיקות
 נשיקות 'ונעתרות ענין

 שנושק שמי אלא שונא',
 מתדבק אזי בתביבות

 בדביקות ברותו רותו
 שאינו ומי תביבות, של

 אזי בתביבות, נושק
 זה, הוא בדביקות לא

ת', אלא  מהו 'ונעתרו
 שלא גסות, 'ונעתרות',

 נשיקה באותה רותו דבק
 כלל. בו נדבק ולא

 'ישקני כתוב כך ובעבור
הו', מנשיקות  שהוא פי
ברות. הרות דביקות

ם יפיס  הס וטובי
ם האוהב, פצעי  ורעי

 נשיקות הס ושנואים
השונא.

י שקני ' ת 'י שיקו  מנ
 שלמה ראה מה פיהו',
ס שהוא המלך  הכני
 העולם בין אהבה דברי

 התתתון, לעולם העליון
 האהבה שבת ותתילת

 הוא ביניהם שהכניס
דו אלא 'ישקני',  העמי

 שאין הוא, וכך זה ענין
 הרות דביקות של אהבה
 בנשיקה, זולת ברות

שיקה א ונ  בפה, הי
עת שהוא בי  הרות נ

 וכאשר שלו, והמוצא
 אזי לזה זה נושקים

 אלו הרותות מתדבקיס
 ואזי אתד, והיו באלו
 בספר אתת. אהבה היא
 הזקן המנונא רב של

 על אומר היה הראשון
ק, זה  שנשיקת הפסו

לארבע מתפשטת אהבה
 הוא, ומי בהם, תלוי השירים שיר של ושבת בהם, תלויים והתתתוניס והעליונים בהם, תלוי הקדוש שהשם אותיות והן אותיות, בארבע ועולים האמונה, סוד בתוך והס כאתד, מתדבקיס רותות וארבע רותות,

 האהבה של נשיקות להיות לרתל', יעקב 'וישק שכתוב העליונות, הנשיקות של אהבה מתעוררת אזי אהבה, היכל אצל שנכנס כיוון (...) הכל. ושלימות ודביקות תבירות והס העליונה, המרכבה והס אהב״ה,
'ישקני', היא זו, שירה שבת התתלת כך ומשוס שלמעלה, וקישור והתדבקות אהבה כל התעוררות התתלת הס הנשיקות ואותם כראוי, העליונה

 רכ (פנתס, הזהר דברי נשיקין' בתינת נעשה 'עי״ז ד״ה במקו״ת לעיל עיין
 (שס) הזהר על ברמ״ז וביאר יוסי, לרבי שנשק יאיר בן פנתס רבי של צלו בעניין ע״א)
 פ״ג, הייתודיס (שער א׳ ו׳ הנבואה בשער שנתבאר במה מובן העניין זה: עניין

 ומוסיפים מחדשים החיים שהצדיקים ע״א), כד יוס״ד, פירוש עס רוה״ק ובשער
 יום בכל שעושים טובים ומעשים בתורה למעלה ממש חדש שפע יום בכל

 הם ולכן עשוהו, כבר כאשר מייחדים הם פטירתם אחר האמנם בפועל,
 הרשימו אותו לעורר קדושתם אור שם שנשאר המקומות כל פוקדים
 בן פנחס לרבי אתר ׳פנון הקול אותו אמר שלכן ואולי (...) בו. ולהאיר
 יוסי, ורבי אבא רבי שם, שהיו הצדיקים שני אותם עם כרנדבר יאיר',
 של תורתו נתחדשה לומדים שהיו התורה שבכוח לבעליו, הכסא אותו שיפנו

 היום אותו כשל הארתה ונוספה מקום, באותו שחידש יאיר בן פנחס רבי
 שאמרה, יוסי לרבי שנשקו עד ע״ה שמח ולכן לפניו, והאירה חידשה שהוא

 בתסד בזה כתב ועוד המידה. באותה אחר חידוש שנתוסף אלא עוד ולא
 מקום אותו תורה, בדברי שעוסקים המקומות כל כ): נהר ב, (מעין לאברהם
 שאר וכן מדרשות ובתי כנסיות והבתי ומתקדש, ספק בלי קדושה מקבל

 תורה בדברי עוסק הצדיק בהיות והנה קדושה. תשמישי שהם דברים
 נאצלת הקדושה ואותה ידו, על מתקדש המקום אותו ידוע, במקום

 על המחודשת התורה בסוד קדושה אותה בהיות גס ומה ממש, מנשמתו
 נעשים מהם כי גדולה, יותר קדושה למעלה פועלים חידושים אותן כי ידו,

 ואס ע״ב), ד הזהר, (הקדמת בראשית בזהר כנזכר חדשה וארץ חדשים שמיס
 נשמתו, במציאות אחוזה קדושה שהיא קדושה מציאות שס שיימצא ראוי כן

 בכל אז נשמתו יפקוד אז ידועים, בזמנים בקדושתו גובר הצדיק ובהיות
 נשמתו ניצוץ במציאות יכולת יש כך כל כי ידו, על שנתקדשו אלו המקומות

 עוסק בהיותו גס ומה כנזכר, לזמן זמן מדי אורו לחדש בא שהוא שם,
 כי ממנו, ירחיק ולא בזו זו ומאירה לקדושה קדושה מצא התורה, בסודות

 הקדושה ואותה הקודמת, קדושה יעורר אלו ע״י שנתוספה הזאת הקדושה
 לעילא׳ רוחא ההוא ו׳סלקא מאירה ואז הנאסף, הצדיק נשמת תעורר היא

 האורה אותה וממש עי״ש, ע״א) רנו דקדושה, (היכלות פקודי פ׳ בזהר כנזכר
 ונשמת קדושה, על קדושה העניין יוסיף אז שס שחידש הדברים ואותם
 ונשמתו בקבר׳, דובבות ׳שפתותיו כי לן קיימא דהא שס, ירוץ הצדיק

 העוסקים הצדיקים אלו שס, ומוצאה חידושה מקום אל ורצה מתעוררת
 לבאר. שנראה מה וזה מהזהר, פנחס בפ׳ שנזכר מה והיינו שיעוררהו,

ת א ז ת ו קו ב ד ת ה חא ה א רו ח קרא ברו שיקץ. נ  למובא והרתבה ולתוספת נ
 '^'׳ישקני ע״א): קמו (תרומה, בזהר עוד איתא זה, עניין גבי במקו״ת מעלה

 בין דרחימו מילי אעיל דאיהו מלכא שלמה חמא קא מאי פיהו׳, מנשיקות
 בינייהו דאעיל דרחימו דתושבחתא ושירותא תתאה, לעלמא עילאה עלמא

 דרוחא דדביקות רחימו דלית איהו, והכי אוקמוה הא אלא איהו. ׳ישקני׳
 דיליה, ומפקנו דרוחא מבועא דאיהו בפומא, ונשיקה נשיקה, בר ברוחא

רחימו איהו וכדין חד, והוו באילין אילין רוחין מתדבקן לדא דא נשקין וכד

 נשיקה קרא, האי על אמר הוה קדמאה סבא המנונא דרב בספרא חד.
 רזא גו ואינון כחדא, מתדבקן רוחין וארבע רוחין, לארבע אתפשט דרחימו

 בהו, תלי קדישא דשמא אתוון ואינון אתוון, בארבע וסלקין דמהימנותא,
 איהו, ומאן בהו, תלי השירים דשיר ותושבחתא בהו, תליין ותתאין ועילאין
 (...) דכולא. ושלימו ודביקותא חברותא ואינון עילאה, רתיכא ואינון אהב״ה,

 ׳וישק דכתיב עילאין, דנשיקין רחימו איתער אהבה, היכל לגבי דאעיל כיוון
 נשיקין ואינון יאות, כדקא עילאה דרחימו נשיקין למהווי לרחל׳, יעקב

 שירותא כך ובגין דלעילא, וקישורא ואתדבקותא רחימו דכל דאיתערו שירותא
 ע״ב). רנו (פקודי, בזהר עוד ועיין ׳ישקני׳. איהו דא, דשירתא דתושבחותא

ת ^ ל ת ^ ת ^ קו שי א. נ  זה: עניין בביאור קדושים) (פ׳ המאיר באור ומובא שונ
 נודע כי להנ״ל, לרמוז ירצה שונא׳, נשיקות ׳ונעתרות כתיב

 וייחוד ונישוק חיבוק בחינת וגס דקדושה, בסטרא נשיקין בחינת שיש כמו
 הבחינות אלו בסט״א ג״כ יש זה לעומת בהתעוררותה, גורמים שהתחתונים

 חכמים אשר וראה ובוא מספרים. כנודע טובים לא במעשים שגורמים
 לעבירה נשיק דלא פומא ליה, יהיב קא מדיליה ׳יוסף קצו) מקץ, (זהר הגידו
 לומר היה ומהראוי (...) עמי״, כל ישק פיך ׳על מא) (בראשית ביה כתיב

 פוטיפר׳, לאשת נשיק דלא ׳פומא או אדוניו׳, לאשת נשיק דלא ׳פומא
שיש כמו ומפורסם, נודע כי בזה, נרמז גדול דבר אמנם קאי. דעלה
 מעשים בכשרון ונתקנת הנבנית דקדושה בסטרא שלימה קומה בחינת
 קומת בניין לבנות גורמים הרשעים מעשה כן כמו צדיקים, של טובים

 ׳פומא בדבריהם הנרמז וזהו (...) עבירה, נקרא בכללותה אשר הסט״א,
 המכונה הסט״א לקומת נשיקות גרס שלא הפה כלומר לעבירה׳, נשיק דלא
 בקומת נשיקין גורס הוא ובטהרה, קדושה בפיו כוחו רק ׳עבירה׳, בשס

דלא ׳ידא עמי״. כל ישק פיך ׳ועל וכתיב ליה, נתנו ׳מדיליה השכינה,
׳פתח מקיים אשר ישראל של הידיים האמור, דרך על ג״כ לעבירה׳, קריב

לעבירה׳, קריב ׳דלא ביד, התלויים ממצוות וכדומה טו) (דברים תפתח׳
 הנקרא הסט״א בקומת ידיים בחינת עשות לבלתי להיזהר שידע כלומר

 והולך מונה וכן יוסף״, יד על אתה ׳ויתן מא) (בראשית ׳כתיב עבירה,
 עצמו את מטהר האדם אס בזה, הכלל כי עקב. ועד מראש הקומה כללות
 בחינת אל מרכבה נעשה אלקות, להשראת עקב עד מראש קומתו במלא

 לקומת נשיקין גורמים ולהיפך השכינה, קומת בניין ובונה הקדושה
 ישנה פוטיפר אשת עם מיוסף בתורה הכתוב זה עניין ובאמת הסט״א.

 צריך מישראל אחד שכל הגואל, ביאת עד והולך ונוקב זמן, ובכל אדס בכל
 נשיקין כי הכתוב, עניין וכל לעבירה נשיקין יגרום לבלתי דרכיו על להשכיל

 והן רע, לעשות לקליפות כוח ליתן שצריך הקב״ה, בעיני מאוד כבדים כאלו
 ובאמת (...) שונא׳. נשיקות ׳נעתרות בפסוק המוזכר נשיקין בחינת המה
 פרטי בכל לגרוס בקליפות כוח ליתן יתברך, אליו כבד כמשא כזה רצון

 וזהו רע. ישראל של עמהס לעשות וזיווג וחיבוק נישוק מבחינת בחינותיו
 כינוי בשונא, הנעשין הנשיקין כלומר נשיקות׳, ׳נעתרות הכתוב כוונת

כבד. כמשא עליו וכבידות ׳נעתרות׳ הרשעים, את להלקות לסט״א,

ערכים
וכינויים

ממללא רוח
 נש דבר זמנא בכל חזי, ותא
 ופרמיה קשוט, באורח אזיל

 קדישין מילין ממללן ולישניה
 האי באורייתא, בצלותא,

 רחימא ביה, אתדבקת נשמתא
 נטורי[ כמה דמאריה. הוא

 רשימא סטרין, מכל ליה נטרין
 ותתא, לעילא לטב הוא

 שרייא קדישא ושכינתא
 לעילא דסלקא היא ודא עלוי,

 קדישא, מלכא קמי וממללא
 ולית תרעין בכל ועיילא
 אתקרי דא ועל בידהא, דימחי

מו:). תזריע (זהרממללא׳ ׳רוח

 ולכבודי בשמי הנקרא יכל
 עשיתיו׳. אף יצרתיו בראתיו

 קדישא נשמתא דא ׳בראתיו׳
 המחשבה, עולם דאיהי

 ממללא רוח דא ׳יצרתיו׳
 ממללין, חיוון דמיניה

 דתמן נפש דא ׳עשיתיו׳
סח.). כב, (תיקו״זעשייה

 בע׳ הדיבור רוח ממללא, רוח
לח). מא, בראשית (חת״סלשון

 איתו ׳ואמלא בפס׳ מרומז
 רוח היינו אלקים׳, רוח

 ותפילה בתורה לדבר ממללא
דגלובדעת׳ ובתבונה ׳בחכמה ) 

תשא). כי פ׳ אפרים מחנה

 מעשה, דיבור מחשבה סוד
 דיבור הנשמה, מצד מחשבה

 ממללא, רוח הרוח מצד
ציון). (קה״י,הנפש מצד מעשה

נשילויז
 עצמו את לשמור אדם צריך

 רשעים, עם עצמו את מלנשק
 ביניהם נעשה הנשיקה ע״י כי

 (ספרמיתה לאחר גם התקשרות

ג). ח״ב, רשעים הרחקת המידות

 הצדיקי של הייחודים כל
 בגשמיות וזיווגיהם אמת
 בחי׳ שזהו משם, רק נמשך
 והנשיקין, ורחל יעקב זיווג
 לרחל׳ יעקב ׳וישק בחי׳

ג). ג, הגז ראשית (ליקו״ה

 הוא השי״ת עבדות עיקר
 ועי״ז נשיקין, למעלה לגרום

 שפע כביכול השכינה מקבלת
 בית לעמו ומשפעת לעצמה
ויחי). פ׳ (תו״אישראל

 נקרא דנשיקין עליון זיווג
שמות). זהר על (רמ״זדבקותא

 קודם לנש״י הקב״ה אהבת
שתנשיקין נקרא שנבראו  (קדו

שיה״ש). לוי

 מה מורי בשם ששמעתי
 איחור טעם משמים לו שנא׳
 מאריכין שאין משיח, ביאת

 נשיקין סוד רבה׳, ב׳אהבה
 לעורר כדי הזיווג, שקודם

 תחילה שתזריע תאוותה
 רחמים שהוא זכר ותלד

וארא). פ׳ (תוי״יודפח״ח

 שום בלי לשמה לימוד יש
 א״ע לדבק והנאה, תועלת

 והתפילה התורה באותיות
 של הנשמה שהיא ופנימיותיו,

 נשיקין סוד ונקרא האותיות,
שלח). פ׳ (תוי״י

 הוא נשיקין ב׳ כללות
התפארת. בחי׳ והוא הדעת,

נשיקין). (קה״י,

 גימ׳ ׳נשיקה׳ פעמים בי
 גבורה׳ חסד דעת בינה ׳חכמה

אותיות(שם). וי״ט

 דבקותא הוא נשיקה עניין
 הוא והעניין ברוחא, דרוחא
 בבחי׳ הספירות, וזיווג ייחוד

 שבהם הפנימי ואור עצמות
כאחד(שם). מתייחדים

 בייחוד הנשיקה עניין
ומלכות(שם). התפארת



ערכים
וכינויים

נבילה
 הטעם, נתקלקל פה ניבול עייי*
נבילה טעם הם הטעמים שכל

יג). מעשיות (סיפורי

 נבילה באיזו אדם מריח אם
 בנפשו מאוד פוגם רע, ריח או

 (שער ממנו שתתרחק וגורם

ז:). יוס״ד, ע״פ רוה״ק

 לידי תבוא םופה הנבילה
 שאין וזה כשמםרחת, טהרה

 למעלתו בא לא דעת בו
 ווי (של״ה בטיפשותו ועומד

כו). העמודים

 באים בעוה״ז הגופות
 מותם ואחרי םרוחה, מטיפה

 על אשר מםרחת, נבלה הם
 ליהנות יכולה הנשמה אין כן

 משותפת בעודה ה׳ מנועם
בראשית). זהר על (רמ״זעימו

 נבלה נקרא המוות מלאך
ויקרא). זהר על (רמ״ז

 נשמות ׳נבילה׳, פירוש
 נפשות נובל, כעלה הנובלין,

 נפש טוב ובוודאי הארז, עמי
 דבוק כשהוא שכן ומכל ע״ה

 אותו, ותומך אמת לצדיק
 אין אשר כזה חכם מתלמיד

 כידוע בגלגול, אלא תיקון לו
 חיים מים (מקור אמת ליודעין

נח). פ׳

 לשם שלומדים הלימוד
 כח נותן וגדלות גבהות

 שאינו די ולא ח״ו, להקליפות
 רח״ל, שמקלקל אלא מתקן

 ׳אם וזהו והבן. הגלות וזהו
 שהיא נבילה׳, אז דעת בו אין

 כלומר ׳טובה׳, וםט״א, הקלי׳
 ׳הימנו׳ גדולה טובה לה יש

תהלים). עיניים (מאור

 חמורה היא מת טומאת
 והוא נבילה, מטומאת
 אדם ׳כל א) (ויק״ר משחז״ל

 טובה נבלה דעה, בו שאין
ג). יט, במדבר יפות (פניםממנו׳

 דכתיב צרעת, זו נבילה
 בפניה׳, ירק ירוק ׳ואביה
 מנבל ׳ואביה יונתן ותרגם

 שנבל לומר רצה באפה׳, ינבל
 נבל םוד שהוא החכמה אור
 ר״ת נבלה נתיבות. ל״ב ר״ת
 רומז החכמה, נתיבות ל״ב

 ל״ב העלם ע״י בא שהצרעת
נבלה). (קה״י,החכמה נתיבות

 שפתותיו
בקבר דובבות

 מיתה, בה שייך לא התורה
 שמועה דבר אומרים וכאשר
 שאמרו מי מתחבר מפיו,

 ע״י החיים אל משמו ההלכה
 מביא ולכך חיים, שהיא התורה

 דובבות ששפתיו עד החיים לו
יבמות). אגדות (חידושיבקבר

 האומר תלמיד שכל כשם
 ׳שפתותיו רבו בשם הלכה

 בזמן כך בקבר׳, דובבות
 תבשילו מקדיח שהתלמיד

 בקבר, מנוחה לרבו אין ברבים
 אזהרה להזהיר לו היה כי

 שלא תלמידו את אזהרה אחר
 למדו לא ואם חטא, לידי יבוא

 של לרבו אוי יאמרו כראוי,
 על קם וכאילו למדו, שכך זה

 ממנוחתו ומבטלו כאויב, רבו
טז). לא, דברים יקר (כליבקבר

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקוררלב

ת שפתותיהם ו ג ג  טירני ע״ג); (צו גינמופ כדאיפא כקכה ח
 אמרה ולא מדרשא ני לשמעמא אמר אלעזר

 אמי רני לגניה עול איקפד. יוסגן, רני שמע יוחנן. דרני משמיה
ח המעשה היה כך לא ליה, אמרו אשי, ורני  של הכגשח נני

 גלושנורא, נראשו שיש ננגר נונריא,
 עד יושי ורני אלעזר רני נו שנחלקו
 קרעו נחממן. חורה שפר שקרעו
 שנקרע אימא אלא דעמך, שלקא
 רני שם והיה נחממן. חורה שפר
 אני ממה אמר, קישמא, נן יושי
 ענודח זו הכנשח ניח יהיה לא אש

 מפי, איקפד הדר הוה. וכן כוכניש,
 רני לגניה עול נמי. חנרומא אמר,
 ׳נאשר ליה, אמר אידי, נר יעקנ

 יהושע, עשה וכן יהושע אח משה צוה כן ענדו משה אח ה׳ צוה
 שאמר דנר כל על וכי משה׳. אח ה׳ צוה אשר מכל דנר השיר לא

 ודורש יושנ יהושע אלא משה; לי אמר ׳כך להש אומר היה יהושע
 חלמידך, אלעזר רני אף היא, משה של שהורמו יודעין והכל שמש
 מה מפני להש, אמר היא. שלך כי יודעין והכל שמש ודורש יושנ

 טעמא מאי יוחנן ורני חנרינו. אידי כנן לפייש יודעין אמם אי
 'אגורה דנמינ מאי רנ, אמר יהודה רנ דאמר האי. נולי קפיד

 אלא עולמים, נשני לגור לאדם לו אפשר וני עולמים', נאהלך
 דנר שיאמרו רצון יהי עולש, של רינונו הקנ״ה, לפני דוד אמר

 נן שמעון רני משוש יוחנן רני דאמר הזה, נעולש מפי שמועה
 הזה, נעולש מפיו שמועה דנר שאומרים חכש מלמיד כל יומי,

 שמעון ואיחימא זעירא, נן יצחק רני אמר נקנר. דוננוח שפחומיו
 דוננ למישרים לדודי הולך הטונ כיין 'וחכך קראה, מאי נזירא,
 כיוון עננים של כומר מה עננים, של ככומר ישנים', שפחי

 ניוון חכמים, חלמידי אף 'דוננ', מיד עליו אצנעו אדם שמניח
 דוננוח שפמומיהש הזה, נעולש מפיהם שמועה דנר שאומרים

י (שם): ופירש״י נקנר. ג  וראוי ענ שראשו גלוסטיא. בראשו שיש מ
 רני דלה, נעילה לעניין נו ונחלקו משמיש, ולשאר שומיש לשחיקה

 עליו כלי מורח שיש לפי מחיר, יושי ורני נו, לנעול אושר אלעזר
 חניריי, עושים אמם מלמידיי אח נמי. שברופא לטלטלו. ומומר
ובן חנריס. שהיו יושי ורני אלעזר מרבי ראיה לי מניאים שאמם

הנחל ילקופז
ם ח הי ! ^ ^ ! ^ ת ^ בבו  בעניין יא-יב) ה, שלוחין (חו״מ בליקו״ה וכתב בקבר. דו

 שעושקים צדיקים שנמצאים עת בכל ח״ל: בהרחבה, זה
 משטרא גם משה מת לא כאילו נתשב העת באותו משה, בתורת כראוי
ק,  מותו׳. ׳אתרי דידן לגבי ת״ו נקרא אז ת״ו, בה שמתרשלים ובעת די

 ואנשי לב על שם איש ואין אבד ׳הצדיק נז) (ישעיה הנביא שצועק מה וזה
 צריכין באמת כי הצדיק׳. נאשף הרעה מפני כי מבין באין נאשפים תשד

 שיזכו וכנ״ל, אליו המקורבין אפילו תמיד, האמת הצדיק את לתפש
 עצות ויותר יותר ממנו לקבל כדי ויותר יותר ביגיעות אליו להתקרב

 ונתרתק קלקולם, מתמת מהעולם פעם בכל משתתר הצדיק כי וכו׳.
 ע״י אם כי הגדול, מאורו ולינק לקבל להם שקשה עד הרבה מהם

 השתלקות אתר שכן מכל בתייו, גם וזה הרבה. ותיפוש ובקשה יגיעות
 בתורתו ולתפש לשלשל ויותר יותר ולבקשו לתפשו צריכין ולעילא לעילא

 לפני הרבה ולהתתנן ולבקש הקדושים, ואורתותיו בדרכיו ולילך הקדושה
 עד ה׳, לפני כמים ליבו שישפוך עד הרבה דמעות שיוריד עד השי״ת
 הצדיק בתינת שזהו הקדושה, תורתו כוונת פנימיות ולהשיג למצוא שיזכה

 שלו. הקודש רות גנוז ששם הקדושה תורתו הוא הצדיק עיקר כי בעצמו,
 האמיתיים תלמידיו שהם רבים או אתד נמצא שבוודאי להאמין וצריכין
 את להתיות שיכולים הקדושים, ורמזיו ועצותיו ודרכיו תורתו שקיבלו

 אתריו שהשאיר עד הצדיק נשתלק לא ובוודאי יתום׳, דור ׳אין כי הכל,
 (כמו שלו, ה׳תליפות׳ בתינת שהם שלו, האמיתיים התלמידים שהם ברכה,

 שכשהם הימב), עי״ש תנינא, ליקומי ז׳ בסימן ינהגס׳ מרחמס ׳כי בהתורה שמבואר
 וכנ״ל, רז״ל שאמרו כמו מת, לא כאילו נתשב הקדושה תורתו מגלים

מתלבש הוא הקדושה דעתו שכשמגלים הנ״ל, ז׳ בשימן שם וכמבואר

 עם עצמו את לנשק לסבול יכול מי כי
 הימנו. טובה שנבילה שכן כל נבילה,
 לעולמם, הלכו שכבר צדיקים ואפילו
 נתחבק עי״ז תורותיהן. לומדין וכשאנו

 צז) (ינמות חז״ל שאמת כמו ברוחינו, רוחם
 ידי על וזה בקבר, דובבות שפתותיהם

נשיקה: בחינת

 עשה, משה מפי שעשה, מה שכל המקרא עליו העיד יהושע. פשה
 שאמר ודנר דנר נכל אפשר אי שהרי שחס, שאמר מה ואפילו
 דמפי קרא אשהיד הכי ואפילו משה', אמר ׳כך שאמר יהושע

 נעוח שפחיי שיהיו הזה. נעולה מסי שמועה דני שיאמרו הוה. משה
ר נעוח, דוננוס. חי. אני כאילו נקנ
מי. ומנצנץ. שמרחיח דנר לשון נו
ם נו שמניחין כלי  עד ענני

 כמו לצאת, נוח ויינו שממחממין
 (פשחיס נשחט דחמיד נישרא' 'מכמר

 ויוצא ונע רוחש היין דוננ. ;ה).
נ, למעלה. נ ו  ניארו ועוד פריט״ה. י

 נאהלן אגורה (שס): ההושפות נזה
 מעלה של נישינה כשנשמתו עולמיה.

ר נעוח שפתוחיו מדנרוח, כאילו נקנ
 דאמי (שה); המהרש״א וכפנ עולמים. נשני דר אחח שנשעה נמצא

נ  אחח נפעם לגור אפשר וכי עולמיה. נאהלן אגורה נו׳ יהודה י
 אוהל שע״י אלא המיחה, נעולה שייך לא ד׳אהלך׳ עולמוח, נשגי

 נקנר. גס דהייגו עולמוח, נשני אגורה הזה, שנעולה מורה של
 שעל יעקנ (נעין מראה יפה ונעל יעקנ עין נעל נדנרי נזה ועיין

 כי מההיקש, רחוק שהוא וכמנו נזה שהאריכו פ״נ) שקלים הירושלמי
 אל ׳וישונ זמן ענור אחר שכן וכל כו', יתנועעו איך המח שפחי
 העניין כי השכל, מן רחוק אין כי אומר ואני עי״ש. כו", העפר

 דינור וכל הגוף, כלי ע״י הנשמה כוח הוא הדינור כי מנואר
 אומו אומרו, נשם ונאמרו משונח, נדומה רוחני כוח מוליד משונח

 שהם עולמות, נשני מולידיו מעורר הוא כנר שנולד רוחני כוח
 גם הזה, נעולם השפחייס שהם הדינור וכלי הנא נעולם הנשמה

ר הם כי קנ  הוא ננור, המונח הטונ מיין הדמיון ומניא כנר. נ
 כי גם השפמייס, כן המעוררו, האצנע כוח ע״י ודוננ רוחש

 מצינו ועוד ודו״ק. המעוררו, כוח ע״י רוחשים שחח, ננור מונחים

ה״נ, ניעמה ש(  אז מפיו, שמועה דנר כשאומרים לזה: נניאור ז) דנ
 כשאומרים ולכך שם, ועומדת כלומדים שם ממלנשח צדיק נשמח
 שפיר ולכך כנ״ל, שם ממקשרח משה נשמח מסיני, למשה הלכה

 כלומדים העולם ונזה הנצחי, עולם עולמוח, צנ' דדר אמרינן
ר נגוף מחלצשח וגס מפיו, שמועה דנר כאומרים קנ  נהנלא נ

צקנר. כגוף מתלנש כי צקנר', דונצוח ׳שפתוחיו אמרו ולכך דגרמי,

חכמח מילואי
ם ה י ה ו ה פ ת ש בבו  רבי אמר סהלים(ל): שוס״נו נמדרש ואיסא בקבר. דו

 אלא למתים סייס צדיקים בין אין יוסי, ברבי חייא
 שנאמר החיים, בצרור אוחס ש^ס להקב״ה מקלסין והס בלבד, הדיבור

 אין משכבותס', על ׳ירננו הסייס׳. בצרור צרורה אדני נפש ׳והיסה (שמו״א:ה)
 צדיקים׳. באהלי וישועה רנה ׳קול קיס) (״הליס דאמר כמה קילוס, אלא ׳ירננו'

 שפתותיו פלוני, אמר כך ואומר, ודורש יושב שהזקן בשעה יוחנן, רבי אמר
שס)וכתיב הטוב׳, כיין ׳ויוכן 0 (שיה״ש שנאמר בקבר, ודובבות רוחשות  ׳דובב (

 עולמיס׳ באהלך ׳אגורה דוד אמר משכבותס׳. על ׳ירננו לכך ישנים׳, שפתי
 שיהו יהודה, רבי אמר אלא לעולמים, סי שהוא דוד חשב וכי סא), (סהלים

 ע״א. לנו דף שמיני נזהר ועיין מדרשות. ובחי כנשיוח בבחי משמי אומרים
פ ה י ה ו ה & ת ש בבו  טנס נסליו סוישי (מאמרי יששנר בבני ומובא בקבר. דו

 ימי כל בחורה בעושקו הצדיק סכם התלמיד הנה יג): ג,
 אבל פעס, בכל שכר לו ניפוושף יופר פעס בכל שעוסק מה כל חייו,

 הכלי, שהוא הגשמי הגוף ומפשיט עדן לגן והולך חייו ימי כשמשליס
 בכל לו אין מזה בתורה, הנשמות עושקים עדן בגן גס כי הגס הנה
 כי כב.), (עירובין שכרש לקבל ומחר לעשותם היוס כי שכר, פושפת פעם

 הצדיק נקרא ולזה הגוף, שהוא הנשמה כלי ע״י רק מקרי לא עשייה
 תורה דברי אומרים כשהחלמידיס אבל עומד, הבא ולעולס הולך, בעוה״ז

 הזה בעולם הגוף של שפתוחיו הנה פטירתו, אחר החכם של משמו
 ע״י שהוא הגס בחייו, כמו בעוה״ז הגוף בכלי לומד הוא נמצא דובבוח,

 בכל שכרו ניפוושף הנה ראשונה, מלאכתו מעין עושה מיקרי אחר דבר
 ׳ונתתי יהוצדק בן ליהושע שאמר זהו מהלך, ונקרא פטירתו אחר גס פעם

ג). (זכריה האלה׳ העומדים בין מהלכים לך
 פשוק על רז״ל שאמרו וכמו ממש, חי הוא כאילו ונחשב בדיבוריהס

וכו״. בקבר דובבות שפתותיו בשמו, הלכה דבר שאומרים סכם חלמיד כל אלא עולמות, בשני לדור לאדם אפשר ׳וכי עולמים׳, באהלך ׳אגורה

ואתחנן). פ׳ ישראל (ישמח לעד הנפש השארת כוח מיקרי זה בקבר/ דובבות שפתותיו’

ת ר כ הז  דבריהם, ב
 מעורר תורתם חלק

למעלה, נשמתם שורש
ב.). כתובות (הפלאת שבגוף החיות מתעורר נשמתם בהתעוררות כן על נשמתם, בשורש הקשורה דחיותא קיםטא בקבר נשאר כי ולהיות

המתרגם

 אמר אלעזר רבי
 שמועה המדרש בבית

 לרבי שמיוחסת שהיא כל
חנן  אמרה לא אך יו

 רבי זאת שמע משמו.
חנן, ד יו קפי ה  עליו. ו

 אמי רבי אליו ובאו ועלו
 לפייסו, כדי אסי ורבי

 היה כך לא לו, אמרו
 של הכנסת בבית המעשה
 עץ קורת בדין טבריא,

 גדול עיגול בראשה שיש
 רבי שנחלקו מכנה), (נצורה

 בדינו, יוסי ורבי אלעזר
 מחלוקתם שמעוצם עד

רע  ספר שקרעו אי
 הגמרא, ושואלת תורה.

 דעתך על יעלה וכי
ס אי ר מו א ם ש שי  קדו

 תורה, ספר קרעו אלו
 אכן הגמרא, ומשיבה

 שנגרם ולומר לדייק צריך
 שנקרע מחלוקתם מחמת

ה תורה. ספר  שס והי
 קיסמא, בן יוסי רבי אז

 אס אני תמה ואמר,
 יהיה לא זו הכנסת בית

 ואכן כוכבים, עבודת
 זה (כל דבריו התקיימו

 לרצי אסי ורגי אמי רצי אמרו

 זה ממעשה לו להוכיח כדי יוחנן,

ממחלוקת). להיזהר ראוי כמה

 שרבי הגמרא מספרת
 לאחר יותר הקפיד יוחנן

 שאמר, משוס דבריהם,
 ורבי אלעזר רבי הרי

סי ס יו דיי, הינ  תלמי
ה ממ  מביאים שאתם ו

 משמע ראיה מהס לי
 אותם מחשיבים שאתם

 הקפיד כן על לחביריי,
 ובא עלה אזי יותר.
 אידי בר יעקב רבי לפניו

 לו, אמר לפייסו, כדי
 צוה ׳כאשר בתורה כתוב

 כן עבדו משה את ה׳
 וכן יהושע את משה צוה

 הסיר לא יהושע, עשה
 ה׳ צוה אשר מכל דבר
 לבאר, וצריך משה׳. את
 שאמר דבר כל על וכי

שע הו  ישראל לעס י
 היה רבו משה של משמו
 לי אמר ׳כך להס אומר

 מסתבר אין והרי משה׳,
 היה שיהושע אלא כן,

 וכולם סתס ודורש יושב
 של תורתו שזוהי יודעים
 לגבי הדבר וכן משה,

 אלעזר, רבי תלמידך
 יושב שהינו שאפילו

 ולא סתמי באופן ודורש
 בשמך, דבריו את אומר

 יודעים כולם זאת בכל
 אמר הס. שלך שדבריו

 לרבי יוחנן רבי להס
 מפני אסי, ורבי אמי
ם אתס אין מה דעי  יו

ס  אידי בן כמו לפיי
 הגמרא, ושואלת חברינו.

 יוחנן שרבי הטעם ומה
 כך. כל כך על הקפיד

 מכוח שזהו ומשיבה,
הודה רב שאמר מה  י

 שכתוב מהו רב, אמר
 עולמים׳, באהלך ׳אגורה

 לגור לאדם לו אפשר וכי
 כך אלא העולמות, בשני
 הקב״ה, לפני דוד אמר

 יה״ר עולם, של ריבונו
 שמועה דבר שיאמרו

שהרי הזה, בעולם מפי
רבי בשס יוחנן רבי אמר

 הולך הטוב כיין ׳וחכך מהפסוק זה, דבר לומדים פסוק שמאיזה זאת, אמר נזירא ששמעון אומרים ויש זעירא, בן יצחק רבי אמר בקבר. דובבות שפתותיו אזי הזה, בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכס תלמיד כל יוחי, בן שמעון
כן ׳דוצצ׳), (לשון ונע רוחש היין מיד עליו אצבעו מניח כשאדם שתיכף דרכו הכלי שאותו שכשם יין, עשיית לשס הענבים בו ששמים לכלי דומה שזה הגמרא לומדת ישנים׳ שפתי ׳דובב הפסוק שמסמיכות ישנים׳, שפתי דובב למישריס לדודי

בקבר. דובבות שפתותיהם תיכף בשמם, שמועה דבר איזשהו הזה בעולם כשאומרים שתיכף חכמים, בתלמידי

דבריו את גדולה בקדשה למורנו ידי על בקבר דובבות שפתותיו שיהיו הזה והצדיק להתנא גדול תענוג ונגרם אותה, לומךים שאנו וההלכה התוךה זאת שחרש והתנא להצדיק רוח לנחת למורנו שיהיה ונזכה # תפלה ואני
תגדולה ובטהרה בקרשה למורנו ידי על מהגלות השכינה להעלות מעפרא שכעתא לאקמא ונזכה הקדושים, ״ קו לי יב). (



המתרגם

 כנשת וראה, בא
 רחל, כך, נקראת ישראל

 לפני ׳וכרחל שנאמר כמו
 למה נאלמה׳. גוזזיה

 שכששולטיס ׳נאלמה׳,
 הקול אזי העמיס, שאר

ק ס פ ה נ מנ א מ הי  ו
 שכתוב וזהו נאלמת,

קול מע ברמה ׳ ש  נ
ם׳. בכי נהי רי  תמרו
 זו נשמע׳, ברמה ׳קול

 ׳רחל למעלה. ירושלים
 כל זהו בניה׳, על מבכה

 בגלות, הס שישראל זמן
 עליהם, מבכה שהיא
 שלהם, האס היא שהרי

ה כן ועל  להנחס ׳מאנ
בניה׳. על

רלג גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
ק ש י  (נחי׳ הצדיק על לגן) היהודאין(גחי׳ השדין מחלוקה לענין ולגן, רהל עם יעקג פגישה של הפשוקים אה עחה לדרוש מהחיל רגינו לרחל. יעקב ו

 נחיג אופניו. על דגור דגר השייך, הפסוק אח ועניין מקום גכל נגיא רגינו דגרי הגנה ולחועלח רחל). (גחי' החושגע״ה נפילה ולענין יעקג)

 הכאר פי מעל האגן את דגל !עקג ניגש אמו אחי לכן צאן ואת אמו אחי לכן ח5 רחל אח נעקג ראה כאשר ויהי י-יא): גגראשיח(כס,
 עימו גכלשח שאילה הקודש כרוח שצפה לפי ויגן. ופירש״י(שם): ניכן: קלו אח ויאא לרחל !עקנ וישק אמו: אחי לכן צאן אח ד'שק

לפי אחר, דנר ע). ג״ר (עיין לקנורה

יעקב וישק כס) (גראשיה בחינת וזה
רש״י פירש ויבד. קולו וישא לרחל,
נכנסת שאינה הקודש ברוח שצפה

 בחינת רחל, לקבורה. עמו
לפני כרחל שהיא פה, שבעל

 וכחג שגעייפ. תורה בחיי רחל
כס): ה, ר״ח (או״ח גליקו״ה

 זה מושנע״פ, נחינח שהיא רחל,
 מעלח כי דאמגליא, עלמא נחינח

 וחניג רואין הכל דאורייחא חידושין
 שיש מחמח עולם, כני כל כעיני
 לעין הנגלה גדול ושכל חכמה נהם

עי״ש). העולם, געיני השונה ואינה דאחכשיא, עלמא שהיא לאה (לעומח כל,

תורה
גוזזיה,

 אליעזר אמר, ריקניות. כידיים שכא
 נזמים כידיו היו אכא אכי עכד

 כידי אין ואני ומגדנוח, וצמידים
 עשיו כן אליפז שרדף לפי כלום.

 והשיגו, להורגו אחריו אכיו כמצות
 יצחק של כחיקו אליפז שגדל ולפי
 לציווי אעשה מה לו, אמר ידו. משך

 ועיין כמח. חשוכ והעני שכידי, מה מול יעקכ, לו אמר אכא. של
הזהר דנרי נשיקין' נקרא נרוחא רוחא הההדנקוח 'וזאה ד״ה נמקו״ח לעיל

ח לרחל'■ יעקג ׳וישק הפסוק על נ י א ת ש ס כנ  ויהי אל מכיח דקעו סז-כ); (לה, ננראשיה כדכחינ לחם, ניה נדרך ונקנרה לקבורה. עמו נ
איז ככרח עוד  ויהי כן: לך זה גס כי מיראי אל המנלדח לה ומאמר נלדמה כהקשמה ויהי נלדמה: ומקש רחל ופלד אפרמה לכוא ה

עקכ לחם: כיח הוא אפרמה כדרך ומקכר רחל וממח מןמין: לו קרא ואכיו אוני כן שמו ימאיא ממה כי נפאה נצאח צכ!  על מצכה ד
מה, כחיג ועוד היום: עד רחל קכרח מצכח הוא קכרמה  עלי ממה מפדן ככאי ואני המכפלה: נמערח שיקנח יוסף אל יעקג נצוואח ז) שס(

ס ואקכרה אפרמה לכא איז ככרת כעוד נדרך כנען כאיז רחל  ואע״פ וגו׳. מפדן גלאי ואני ופירש״י(שס): לחם: כיח הוא אפרת כדרך ן
 אפילו הולכחיה ולא שם. ואקגרה לחם. לניח סמוך מחה שהרי לאימך, עשיתי כך ולא כנען, כארץ להיקנר להוליכני עליך מטריח שאני
 ננוזראדן, אוחס כשנגלה לכניה לעזרה שתהא שם, קנרתיה הדינור שע״פ לך דע אכל עלי, נלינך שיש וידעחי לארץ, להכניסה לחש לנית
ללא) (ירמיה שנאמר רחמים, עליהם ומנקשח ונוכה קנרה על רחל יצאח שם, דרך עוכרים והיו קו  משינה והקנ״ה וגו", נשמע נרמה '
 הצדיק נשינת הוא שננימין הזהר דנרי וגו״ צדיקיא מרין נין ״שכינמא ד״ה נמקו״ח לעיל ועיין לגנולס', נניס ושכו וגו' ה' נאם לפעלמך שכר 'יש

ע״ג). פו ההקדמוה, (שער מייס נעץ ועיין מממון. הצדיק ננימין, אמ לידמה נעמ הימה רמל שמיממ מה לענין וקיקר מממון,

ממנגדיס שאינם וכרחל כשה ישראל, ענור ייסוריה השונליש דור, שנכל והצדיקים המשיח, מלך גני ז) (נג, כישעיה כלשה״כ והוא גחזיה. לפני כרחל
 כן רפים עליף שרנמו• כאשר רנאד: וגבה ונשא ירום עבדי !שכיל הנה ד־מ): נג, יג-יד; שם(נב, כדכתיב בהם, הפוגעת הדין למידת

 רנסלל והוא ורנענה: אלקיס מכה נגוע חשבנהו ואנסנו כןבלס ומכאבינו נשא הוא סלינו אכן (...) אדם: מפני ומארו מראהו מאיש משסס
 נגש כלנו: עון אס בו הפגיע וה׳ פנינו לדרכו איש מעינו כצאן כלינו לנו: נרפא ובסברמו עליו שלומנו מושר מעונמינו רנדכא מפשענו

 נגזר כי ן^סס מי דורו ואס לקס וממשפט ר5מע פיו: !פמס ולא נאלמה גזזיה לפני וכרמיל יובל לנןבס כשה פיו !פמס ולא נענה והוא
 כשה המצו״ד(שם): ופירש בפיו: מרמה ולא עשה ממש לא על פממיו עשיר ואס קברו רשעים אס וימן למו: נגע עמי מפשע סייס מארץ
 פיו, יפמס לא והשה בקולה, מצעק ולא נאלמה היא שהרסל צמרה, הגוזז לפני העומדס וכרמל המבס אל המובא כשה והיה יובל. לשבש

 בייסורים שמתים שהצדיקים ר; אות במאמר להלן ועי׳ הגזוזה. לרסל הנמשל המנוגש המרעס ולא לטבס המובל לשה הנמשל המעונה המלונן לא וכן
̂הא בזה״ל: ע״ב) כע (וארא, בזהר דאיתא מצינו נוסף ובאופן הלמדן. שבפה מגלותה תושבע״פ, בתי׳ השכינה, מוציאים ובכך עליהם, הבאים  כנשס הזי, ט
והיא מינה אהפשק קלא עמין, שאר שלמין דכד ׳נאלמה', אמאי נאלמה/ גוזזיה לפני ׳וכרחל אמר דאח כמה רחל, איקרי, הכי ישראל

זמנא כל בניה׳, על מפכה ׳רחל לעילא. ירושלים דא נשמע׳, פרמה ׳קול ממרורים׳. פכי נהי נשמע פרמה ׳קול דכחיב הוא ודא אחאלמח,
גוזזיה׳. לפני ׳כרתל ד״ה בילקוה״נ ועיין פניה׳. על להנחם ׳מאנה דילהון, אימא דאיהי עלייהו, מפכה איהי פגלוחא, אינון דישראל

‘הנחל יליקומחכמה מיליואי
ק ש י ב ו ק ע ן כל היו הקדושים אבות בשלת): אלימלך(פ׳ בנועם ומובא לרחל. י ל ש י ב ו ק ע יעקב שבפגישת יג) ד, מתנה בליקו״ה(תו״מ ודרש ויבך. וכוי לרחל י

בגבורה, יצתק בתסד, אברהם כנודע, מדריגתו על ואתד אתד
 שהוא במידתו השי״ת עובד היה ע״ה אבינו יעקב והנה בתפארת. יעקב

 ממנו לקת ואוכל, עושה או שומע או רואה שהיה דבר וכל תפארת,
 תישב לתיך, הטוב דבר איזה אוכל היה אם למשל ב״ה. להבורא התפארות

 הלא המאכל, בזה הטוב טעם נתן ומי נברא, הוא המאכל זה בדעתו,
 טוב שכל בוודאי הלא טעם, טוב כך כל הוא המאכל זה ואם ב״ה, הבורא
 דבר. בכל תושב הוא וכך ותכלית, קץ אין ית״ש ב״ה בבורא הוא הטעם

 אבינו שיעקב תמוה הוא גם לרתל׳. יעקב ׳וישק הפסוק מובן הוא ובזה
 הטוב דבר שכל כתבנו, כאשר כך הוא הפירוש אלא כזאת, יעשה ע״ה

 ויתעלה, ית״ש הדביקות אל ההוא דבר מכות בא ע״ה אבינו יעקב שראה
 בו עצמו הדביק מאוד, עד תואר יפת שהיתה רתל את שראה ובכאן
 נקרא שהדביקות לרתל׳, יעקב ׳וישק הפירוש וזהו כנ״ל. ידה על יתברך

רתל. בשביל כמו ׳לרתל׳, ומילת ברומו, רומו המדבקומ נשיקה,

 ע״י רק נעשית והמדמה, הקליפות מאתיזת התורה שהעלאת מרומז ורתל,
 ומי אתר), במקום ז״ל אדמו״ר שפי׳ (כמו התורה היא רתל וז״ל: האמת, הצדיק
 משם הס שלו התורה תידושי גס אזי כראוי, מבורר שלו המדמה שאין

 את מנהיג והוא למילתא, מילתא שמדמה מבורר, שאינו המדמה מבתי׳
 והלוואי כלל, להם לעזור יכולה אינה שלו התורה אבל שלו, בהתורה ישראל

 צאן ולרעות להנהיג שיכולים ושוברים טועים העולם אך להם, תקלקל שלא
הצאן׳, עם באה בתו רמל והנה שלום ׳ויאמרו וזהו שלהם. בהתורה קדשים
 יש המדמה, ביררו לא שעדיין דלבן משטרא שהם המנהיגים שאלו שאמרו

 קדשים צאן את ורועיס ומנהיגים בעולם גדולים והס כנ״ל, גדול שלום להם
 שהתורה היינו הצאן׳, עם באה בתו רמל ׳והנה וזהו שלהם. בהתורה
 אלו של התורה שהיא לבן, של בתו רמל שהיא המדמה, מכות שנמשכת

אותס. ורועה קדשים צאן עם שהולכת הצאן׳, עם ׳באה כנ״ל, המנהיגים
 כך בתוך עימם שדיבר שבתוך הצאן׳, עם באה ורתל עמס מדבר ׳עודנו (...)

 וזהו אצלם, שנפלה המורה דהיינו בדבריהם, הצפון הטוב על והשמכל ראה
כל במוך מורה למצוא יכול יעקב, במי׳ הצדיק כי אותם. ומנהגת קדשים הצאן עם שבאה רתל בתי׳ שהיא התורה את שראה הצאן׳, עם באה ׳ורתל

קדושה בעצמה התורה המדמה, בכות בגלות שמונמת המורה באמת כי היא׳, רעה כי לאביה אשר הצאן עם באה ׳ורתל וזהו העולם. עם שמדבר הדיבורים
 ׳ורתל וזהו ישראל. את מנהגת בעצמה התורה אזי האמיתי, מנהיג שהוא האמת נקודת למצוא זוכין שאין זמן וכל עמו, על סומל והשי״ת מאוד, וטהורה

 שהם לאביה, אשר הצאן את ומנהגת רועה דייקא היא התורה, שהיא רתל שהיא בעצמה שהיא דייקא, ׳היא׳ היא׳, רעה כי לאביה אשר הצאן עם באה
בעצמה שהתורה עמו, על תומל השי״ת רק ישראל. את להנהיג כות בהם שאין המדמה, כות בתי׳ לבן אמיזת בהם שיש הנ״ל למנהיגים המתקרבים הנפשות

תתבולות כמה ועושה ע״ז עינו נותן יעקב, במי׳ האמת שהצדיק לטובה שיבות משבב השי״ת אשר עד שעה, לפי ישראל את מנהגת בתו׳, ׳רמל במי׳
 כל שמתקן עד הזאת, המורה עם ומתתבר מתייתד והוא המדמה, הכות מתוך לבן, בית ממוך רמל במי׳ המורה את ומעלה שמוציא עד נפשו, ומושר

 ישראל. את להנהיג אמיתיות עצות שהם נפלאים תידושיס עי״ז ומתדש לשורשה, אומה ומעלה הזאת התורה את מברר הוא כי ידה, על העולם
ל ח ר  תפש פשוטו לפי והנה פיו׳. יפמת ולא נאלמה גזזיה לפני ׳וכרתל הפשוק מלשון הוא תש״מ): (חשון־כסליו הנחל מבועי צקוצץ וביאר גוזזיח. לפני כ

 מוציאים הצדיקים המושבע״פ, כך תדש, צמר תמיד מגדלת היא זה ולצורך לגזיזה תמיד עומדת שרמל כמו והכוונה הכתוב, לשון צתות רבינו
 שבגלות ׳וראה ויבך׳, קלו ׳וישא הפשוק מבואר דבהמשך במכוון, הכתוב לשון תפש שרבינו נראה אך תדשיס. הלכות ופשקי דינים תידושי תמיד ממנה

 פיו׳, יפמת ולא נאלמה גזזיה לפני ׳וכרתל נתקיים דאז רשע׳, של לימודו ע״י בקבר דובבות שפתותיו שאין וכו׳, הגונים אינם הלומדים הרוב ע״פ הזה
 להתזיר לימודם ע״י גורמים הרשעים שהלומדים קברו׳, רשעים את ׳וימן בהמשך שם שנאמר וזה הרשע. של לימודו ע״י בקבר דובבות שפתותיו אין כי

 קברו׳, רשעים את ׳וימן במינת דזהו מנה, בר בר רבה מאמר בביאור כדלהלן לסבול, יכול לא שהתנא ליה׳, יכיל ׳ולא אבל לגופו, התנא נפש את
 ׳שפתותיו ד״ה א׳ אות לעיל במילוא״ח הובא עיניים, המאור לבעל לב׳ ׳ישמת הקדוש בשפר שכתב מה ע״פ ביותר ויבואר הרשעים. ביד משור קברו שכביכול

 הלומדים דהרשעיס שאמרנו מה יותר מובן זה לפי שלו. התיות וטמון קבור בהם כי קברו, בתינת הס הצדיק שדברי מדבריו מבואר עי״ש, בקבר/ דובבות
 איך הצדיק מייסורי שמדבר הקפיטל בכל נג) (ישעיה שם ויעויין קברו. בתינת הוא ודבריו מורתו כי קברו׳, רשעים את ׳וימן במינת זה הצדיק תורת
 וכו׳. וכו׳ כלנו׳, עון את בו הפגיע ׳וה׳ מעינו׳, כצאן ׳כלנו מפי^ענו•׳, מחלל ׳והוא אישים׳, וחדל ׳נבזה לו׳, הדר ולא תאר ׳לא כל, בעיני מבוזה שהוא
 הצדיק יעלה שעי״ז השי״ת מאת מכוון הוא זה שכל ובוז, בגאוה עתק עליו שדוברים הצדיק שעל המחלוקת מעניין זה, במאמר למבואר שרומז ויתכן

ד״ה המאמר, שבסוף בנח״נ לקמן מובא בביאה״ל ומבואר אחרים. בצירופים ונתערבבו שנפלו מתושבע״פ האותיות צירופי את שיעלה מגלותה, השכינה את

 ערכים
וכינויים

רחל
 מ׳בכה ׳רחל ר״ת נזערב

 בכתבי (כמובא ב׳ניה׳ ע׳ל

 במערב/ ׳שכינה כי האריז״ל/
 ומייללת בוכה והשכינה

 בחי׳ ישראל, על כביכול
 מאנה בניה, על מבכה ׳רחל

 איננו׳, כי בניה על להנחם
 ישראל צרת על בוכה שהיא

 על ואינם בגויים המפוזרים
סז). (ליקו״ממקומם

 אברהם בזמן השכינה
 ובזמן שרה, נקראת אבינו
 רבקה, נקראת אבינו יצחק
 נקראת אבינו יעקב ובזמן
ה). אורה (שערירחל

 מי׳ הי׳ םפירה היא רחל
 עולם שבכללות םפירות

נט:). ההקדמות (שערהאצילות

 אלקים, נקראת רחל
 מחרשת ואינה אל, ונקראת
 לשבח הלילה כל ושוקטת
א). חצות תיקון (פע״ח להקב״ה

 ע״ש כנם״י, נקראת רחל
 ישראל אורות לתוכה שכונםת

ויקרא). זהר על (רמ״ז בעלה

 רחל לישראל, צרה עת בכל
 הצרות כל לבטל וצועקת באה

ויצא). פ׳ לוי (קדושת מישראל

 בבקשתה, פעלה רחל
 מעט בגלות ישיגו שישראל

 לבוא העתידות מהנחמות
 לסבול שיוכלו בכדי עליהם,

איכה). לוי (קדושתהגלות עול

 הבית, עקרת היא רחל
 כולל ׳בית׳ שייקרא מי וכל

 נקראו ולפיכך הכל, ומאחד
 ולזה רחל, ע״ש ישראל
 היתה שאם בדרך, נקברה
 היה לא במערה, נקברת
 בגלות ישראל אצל נשאר

 את והמאחד המקבץ כוח
ויחי). פ׳ משה (ישמחישראל

 דאתגליא, עלמא היא רחל
 העובד וצריך המלכות, עולם

 בעולמות ולקשרה לייחדה
 ההוי״ות באור העליונים

 עבודתינו תכלית וזאת ב״ה,
ויצא). פ׳ ושמש (מאור

 הוא מעיקרא צדיק כחיי
 היתה ׳ורחל וז״ם ברחל,

 תשובה ובעל תאר׳, יפת
 שאמר וזה לאה, בבחי׳ הוא

 לאה׳, שנואה כי הוי״ה ׳וירא
 וברחל ענווה בלאה כן ועל

 מעיקרא הצדיק כי יראה,
 מחטוא, נזהר יראה מחמת
 עכשיו אחז תשובה והבעל
 אחר וענווה הכנעה במידת
 לבוא יכול צדיק ואין שחטא,
 חטא שלא אחר זו לענווה

רחל). (קה״י,

 הרביעית עקרה היא רחל
 ז׳ נגד שבעולם עקרות מז׳
 יום נגד והיא בראשית, ימי

 שמש בו שנברא הרביעי
 והן בנה יוםף עמד וירח,

לו(שם). השתחוו

ותושיה עצה
ם ד א ש ד כ מ  לו

ה ש ה בקדו טהר ב  ו
 ותורה ופסק דין איזה

 או תנא איזה שחידש
 נעשה עי״ז אחר, צדיק
 היינו נשיקין, בחי׳
 רוחא התדבקות בחי׳

 רוח שנתדבק ברוחא,
 הלומד, רוח עם התנא
 את נושק באילו ודומה
 וגורם התנא, עם עצמו
 במו להתנא, גדול תענוג

 ׳שפתותיו חז״ל שאמרו
 (קיצור בקבר׳ דובבות

ה). יב, ליקו׳׳מ



ערכים
וכינויים

הלכות
 הזהיר הפוסקים לימוד ועל

 מכל ביותר מאוד מאוד
 כל ללמוד וראוי הלימודים.

 מראשם כולם שו״ע הד׳
 יכול אם כסדר. סופם עד

 עם שו״ע הד׳ כל ללמוד
 מה הגדולים הפירושים כל

 פנים כל על לאו, ואם טוב,
 הקטנים שו״ע הד׳ כל ילמד
 מאוד מאוד גדול תיקון והוא

כט). (שיהר״ן

 בחי׳ זה טו״ר הדעת עץ
 שאין פסוקה, שאינה הלכה
 מן הכשר לברר זוכים

 ההיתר מן האיסור הפסול,
 אמונת פגם ע״י זה וכל וכו׳,

 מבררים החכמים כי חכמים,
 הכשר והמותר, האסור

 עיקר וזה וכו׳, והפסול
 מאמין שאין ומי עבודתם,

 דין שום יודע אינו בהם,
 בבתי׳ הוא ואזי הלכה, ושום
 שפגם טו״ר הדעת עז פגם

ה). ג, יבום (ליקו״האדה״ר בו

 כמ״ש הליכה, לשון הלכות
 אלא הליכות תקרי ׳אל רז״ל

 יזכה ההלכות שע״י הלכות׳,
 אליו ולשוב ה׳ בדרכי לילך

לב). ה, סעודה (ליקו״הית׳

 הצינורות הילוך הם הלכות
ספרמשם יורדים שהרחמים ) 

טהרות). סדר ד״ה הפליאה

ל’  אלא הליכות תקרי א
 ייפול הלכה כי'עזם הלכות׳,

 מנקודת נוטה שאינו על
 הוא זה דרך ולפיכך האמת,

 דרך היא לעוה״ב, שמוליכו
 מנקודת נוטה שאינו הישר
 דרוש המהר״ל (דרשות האמת

התורה). על

 יום בכל הלכות השונה יכל
 עוה״ב׳, בן שהוא לו מובטח

 וצירוף בירור הוא ההלכה כי
 היא ההלכה זה ומפני הדין,

 שהוא עד ג״כ, האדם צירוף
יג). ישראל (תפארתעוה״ב בן

 איזה לאדם יהיה כי אמרו,
 באמת יידע בלימודו, קושיא
 יגע להיות השי״ת שרצון
 זאת לולי כי הלכה, בעומק

 הקושיא לו נודע היה לא
יד). יג, שמות יפות (פנים

 הכנה היא התבודדות
 הלכה, של בעומקה ללון נכונה

 להבין כוחה תת תוסיף לו
 אמת דין ולדון בוריו על דבר

התבודדות). יועץ, (פלאלאמיתו

 שהולכת מלכות הוא הלכה
 ׳הלכה וז״ס לתפארת,

 כד כרבים׳, ׳הלכה למשה׳,
 שנקרא באבהן איתכלילת

 הוד נצח בין היא וכד רבים,
 הלכה, נקרא רגלין, דאינון

 עם ׳הלכה׳ לבעלה. שהולכת
 גי׳ והכולל אותיות ארבע
הלכה). (קה״י,אדנ״י

 החסד, מצד הוא הלכה
 בדין מתקיים העולם שאין

 כב״ה הלכה וע״כ בחסד, רק
 למזוג צריך אמנם כב״ש. ולא
 לפעמים וע״כ דין קצת ג״כ
בהלכה(שם). חומרות יש

 הוא ההלכות שורש באמת
 הוא חסד ואיש מגבורה,
 וכוללם חסד כלפי מכריעם

 שהוא מי כן שאין מה בחסד,
 לא כב״ש, גבורה שורש

 רק ונשאר בחסד כללוהו
 יכול העולם ואין דין, בחי׳

 ג״כ לפרש ואפשר לסובלם.
 הלכות׳, ׳השונה שאמר מה

 אותן שמשנה שינוי, לשון
 ■עזניות לשון וגם לחסד, מדין

 שני בהלכה שעושה וכפל,
 מצד שההלכה חו״ד בחינות,

 והוא בדין, שורשו עצמו
בחסד(שם). וכוללו מיעזנהו

רמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רלד קו ה מ מ כ ח

ל כ ד ה ופוסקין גוזזין ש ת ממנ שים והם הלכו  3וכה לגושין. נע
 הצמר דהיינו הצאן גיזת );3 ג, הגז ראשיפ (יו״ד ליקו״ה3

 גמשכין הס הלנושין וכל ,לכושי! מהצמר עושין כי לנושין, הוא
 נסינמ שזה הצאן, כשגוזזין כן ועל החשמ״ל. כסוד מקיפים מנחינת
, , שזוכין המקיפים כפינת שהם לכושין,
והם הלכות. ממנה ופוסקין גוזזין שהכל להנשמה, לכושי! נעשי! מהן להשיג,

ללבושיך, כבשים כז) (משלילבושין,כמ״ש נעשים כמו ללכושך, ץכשיס ככחינת
 כבשונו שהם ׳דברים רז״ל שדרשו

 להבין שזוכין דהיינו שמשיגין, המקיפים כל כי וכו". עולם של
 מזה מתפילה, מבינים היו שלא מה אורייתא חידושי ולהשיג
 הצאן גיזת בחינת וזה דרבנן. חלוקא בחינת לבושים, נעשין

 רז׳׳ל ודרשו גזזיה', לפני ׳וכרחל בחינת כנ׳׳ל, לבושין מהם שעושין
 בחינת תורה, חידושי היינו הלכות, ממנה שגוזזין התושבע׳׳פ על

 צמר מגיזת הנעשין לבושין בחינת שהם הנ׳׳ל, המקיפין השגת
 שלג ׳הנתן בחינת דיקנא, תיקונא בחינת הוא צמר כי כנ׳׳ל,

 בילקוה״נ לעיל ועי״ע וכו׳. צמ׳׳ר אותיות המצ׳׳ר׳ ׳מן בחינת כצמר׳,

 הס הנגזזות שההלכות הביאה׳׳ל דברי ע׳׳פ המבאר גוזזיה׳ לפני ״כרחל ד״ה

עי״ש. והשכינה, התושבע״פ שהיא המלכות, מספירת היוצאות ישראל נפשות

ה ופוסקין גוזזין שד!כל  כא, בתיקו״ז(תיקון כדאיתא הלכות. ממנ
 נשא בני אית גוונין, מכמה אתקריאת יז׳פכןק׳ ע״א): מו

 לגבה, אומנות בעלי ואינון לשמה פה דבעל באורייתא דמשתדלין
 לון דפשקין ולבתר תקיפין, ושלעין כמורין אבנין בה ופשקין

 ועלייהו פירוקין, בכמה לון מתקנין
 שלמות ׳אבנים כז) (דברים איתמר
 בניינין כמה בהון ועבדין תבנה׳,
בינייהו. לדיירא ולממרוניתא למלכא

 שמרין, לכמה לון וחתכין דממרוניתא, לבושין דאינון פשקות ואית
 קדם מטרוניתא בהון לאתחזאה פירוקין, בכמה לון מתקנין ולבתר
 מ), (בראשית עולם׳ ברית לזכור ׳וראיתיה זמנא בההוא מלכא.

 בגדי וארבע לבן בגדי ארבע דאינון דכהנא, לבושין אינון ואילין
 מדרשא, לבי אתיין דקא תרישין מארי מאילין פשקות ואית זהב.

 ואילין ושייפין, כרומחין דאינון בלישנהון בהון וחתכין דפשקין
 דאינון וביבשתא, בימא קרבא דמגיחין תקיפין פרשיין אינון

 מלכא אם אינון זכאין פה. דבעל ואורייתא דבכתב אורייתא
 דאינון תורות תרין כליל דאמצעיתא, עמודא דאיהו בינייהו
נצחין דביה ומשמאלא, מימינא דאתייהיבו ותושבע׳׳פ תושב׳׳כ

בלא תורות בתרין קרבא לאגחא דיעלון לאילין לון ווי קרבא.
הדא מלגאו, ואיהי בתושבע׳׳פ, משתכחין אומניות בעלי כל קולם׳. נשמע בלי דברים ואין אמר ׳אין יע) (תהליס איתמר דעלייהו מלכא,

םדכתיב הוא ש  וכד קשוט, שמכי תרי דאינון שוקין בתרין גביה אזלת איהי כד דמלכא, ׳הלכה׳ איהי פנימה׳. מלך בת כבודה ׳כל מה) (
 דשלקא זמנא בההוא פה׳. דבעל ׳אורייתא אתקריאת בפימיה ליה נשיקת וכד ׳קבלה׳, אתקריאת דמלכא דרועוי בתרין בגופא שליקת
 משיני׳, למשה ׳הלכה אתקריאת בתראה בגלותא רגלהא על קמת כד בו׳. אדבר פה אל ׳פה מהימנא ברעיא יתקיים מיד דמלכא, לפימא

 בו׳. אדבר פה אל ׳פה מיד דמלכא בפימא שריא וכד משיני׳, למשה ׳קבלה אתקריאת דמלכא בדרועוי שריא וכד
ם י ש ג  נעשים ומהם ורחליס מכבשים צמר שגוזזים שכשם מבאר ללבושך׳ ׳כבשים מהפסוק דבריו. את לבאר פסוקים ב׳ רבינו מביא עתה ללבושיך. כ

לכה׳ ׳שמלה שבחי׳ מבאר וגו״ לכה ׳שמלה הסמוך ומהפסוק לבושים. נעשים מהן רחל), (הנקראת מהתושבע״פ הנפסקות ההלכות כן לבושים,
 וראה בהן, ומתלבשת חוזרת נפשו אזי התנא, שחידש ההלכות לימוד שע״י היינו לנו׳, תהיה ׳קצין בחי׳ התנא, לנפש הלבוש הס וההלכות, הלבושים היינו

 ודור: לדור נזר ואם חכןן לעולם לא כי לעדרים: לבך שית צאנך פני תדע ידע כג-כז): במשלי(כז, וזלשה״כ וכו״. ׳שמלה ד״ה להלן ילקוה״נ
 לנערותיך: וחיים ביתך ללחם ללרזמך עזים חלב ודי עתודים: שדה ורנחיר (לבושך כבשים הרים: עשבות ונאכןפו דשא ונראה חציר גלה

 ובזהב, בכסף עשיר אתה שאם יוסן. לעולם לא פי צריכים. הם מה תמיד בם להתבונן בעיניך, יקלו אל צאנך. פני הפשע: ע״ד ופירש״י(שם)
 אז לצמוח, עשבים ונאספו הדשא ויראה ניסן בימי החציר כשגלה סציר. גלה שלך. קטנים דברים תבזה אל לכך לעולם, יתקיים לא שמא

 ללסמך פרנסתך. ודי. העורות. ותמכור הבשר תאכל כי העתודים, לך ישוו שדה. ומסיר ללבושיך. כבשים של גיזותיהם שיהיו לך ייטיב
 ׳כי לאט, וינהלם בחיקו ישאם הציבור על המתמנה הרב צאנך׳, ׳פני הוא, כן והמשל מליצתו. הרי העזים, בחלב תסתפק גיסו. וללסה

 האלה הכבשים יהיו אז ידו, על התורה ותגדל שמועותיו כשיתפשטו סציר. גלה קיימת. והקרן פירותיהם יאכל ובזאת חסן׳, לעולם לא
 לך יהיו והעתודים מלבושיך, לצורך יהיה הכבשים גיזת כגשיס. המצו״ד(שם): פירש ועוד והדר. הוד ולבוש לשם לו התלמידים יהיו לבושו,
 ומעברין קיימים, והעתודים תתמיד העתודים גיזת כן עומדת, לעולם והארץ ושנה שנה בכל נקצרת השדה תבואת כמו כי שדה, בערך

 ביתך, אנשי ולמאכל למאכלך עזים חלב מחסורך די לך יהי עזיה. סלג ודי לבעליהם. קיימים המה ואף הרבה, ולדות ומולידים נקבותיהם
 העיון, קלי פשוטים דברים גם למוד עיוניים, בדברים חכרנת אם אף לומר, למשל, והוא ברעב. ימותו ולא לנערותיך חיים ימצא ובזה

 פשוטים. בדברים אותו ותח;ה עיוניים, דברים להשכיל דעתו קצרה אשר מי עם וללמד העיוני, כוח תחלש לעת בהם לעסוק ותוכל
 עיינין, וסתימין ליבא אטימין דאינון עלמא לבני ווי ואמר, שמעון רבי י^פתת ע״ב): (קלח חדש בתיקו״ז כדמצינו התורה, לבושי הן וההלכות

דאורייתא, לבושא פשט, דאיהו דאורייתא תבן למיכל אלא בעאן דלא בהון, משגיחין ולא באוריתא, אית סתימין רזין כמה דהא
א, (בראשית עה״ת הש״ך ובפירוש לנשמתא. נשמתא ואית לנשמתא, גופא דאיהו נשמתא אית חזי, תא מלגאו. מוחא מן טעמין ולא

והמתקבל. הנראה שהוא העליון המלבוש והוא התורה, מפשטי אלא אינם הדינים כתב: א)

הנח?* ייליקוט

 ישראל נפשות הן הן האותיות שצירופי ערבוב׳, לשון תהלה לדוד, ׳תהלה
 ויצאו הנפשות והתחלפו התערבבו הערבוב וע״י מתושבע״פ, היוצאים
 ישראל נפשות שהם יעקב, של הכבשים מרעה סוד וזה בהמות, בבחינת

 יעקב שם סבל זה ובשביל הגון, שאינו הלמדן שהוא לבן, אצל בגלות שהיו
 אחי לו ׳ויאמר בבחינת לבן, של החירופיס ובעיקר שסבל, מה אבינו
 שעי״ז השי״ת מאת מכוון זה וכל (...) ג׳). אות בסוף במאמר (כמבואר אתה׳,
 שם שכתוב מה שזהו ויתכן וכו׳, ממנו הנפשות את מעלה הוא דייקא

 עון את בו הפגיע ׳וה׳ ישראל, נפשות היינו דייקא, ׳כצאן׳ תעינו׳, כצאן ׳כלנו
 ולהעלותינו. אותנו לתקן כדי בשבילנו הוא שסובל הייסורים כל כי כלנו׳,

ם י ש ב  שנעשין הלבושין כי א): הגז ראשית (ירד בליקרה וכתב ללבושיך. כ
 על ׳תהלה׳ במאמר כמובא הלכות, בבחינת הס צמר מגיזת

 ללבושך״ ׳כבשים בבחינת הלכות, ממנה ׳שגוזזין גזזיה׳, לפני ׳וכרחל פסוק
 מן ושמירה תיקון הס המלבושין כן ועל דרבנן. חלוקא בחינת וזה יב), (בסימן

 דהיינו הברית, תיקון בבחינת והס יאיר, נרו רבינו בדברי כמובא הקליפות,
 הברית, תיקון בבחינת הס לבנים, בגדים בבחינת כראוי נקיים כשהבגדים

 לאדם אלקיס ה׳ ׳ויעש וכמ״ש כמ), (בסימן וכו״ מאן ׳האי במאמר כמבואר
 נמצא וכו״. להון עבד דחבו ׳ובתר ותרגומו וילבישם׳, עור כתנות ולאשתו

 מן הוא הסט״א אחיזת עיקר כי התשובה. אחר שנעשה תיקון בבחינת שהם
 (בסימן אלקיס׳ ׳ויסב במאמר כמובא מחלוקת, בבחינת הס כי המחלוקת,

 שעי״ז הברית, פגם בחינת שהוא הדעת עץ פגם ע״י נעשה זה וכל סב),
 הדעת, מעירוב שהוא מחלוקת נעשה ומזה הדעת, ונתערבב ורע טוב נתערב
 שמבררין ע״י כי לזה, תיקון הס הלכות הפסקי כן ועל כנ״ל. יניקתם ומשם

 שלום, ונעשה שבקדושה המחלוקת בין ומכריעין והמותר, האסור ההלכה
 שהם הבגדים כן ועל ממחלוקת. שיניקתס הסט״א מחלוקת נכנע עי״ז

מן שמירה הס כן על כנ״ל, דרבנן חלוקא בבחינת הלכות, פסקי בבחינת

ה מיליואי מ כ ח

ם ח ם ך שי ע  ב׳ שיש כמו תזריע): (פ׳ יוסף יעקב בתולדות ומובא לבושיץ. נ
האדם, בשר נוקבא, הוא הגוף והנשמה, הגוף באדם, בחינות

 כך לא), (ירמיה גבר׳ תסובב ׳נקבה בסוד דכורא, שהוא לנשמה המלביש
 הלכות׳, גופי הן ׳הן ג) (אבות שאמרו וזה ונשמה. גוף יש בתורה

הפנימי. אל לבוש הן והפסוקים שהתושבע״פ
ם י ש כ  שמשיקין דברים יש ע״א): (מו ע״ז בירושלמי עוד ומצינו ללבושיך. כ

 מנשיקות ׳ישקני אמר דאת כמה היך, הפה, את עליהם
 ׳ואתי׳, ׳אתי׳ ה״, צוה ׳ואתי ד) (דבריס כתיב יצחק, רבי אמר פיהו׳.
 עצמי. לבין בינו שנאמר דברים לי ונאמר לכס, שנאמר דברים לי נאמר

 ׳כבשים נחמן, בר שמואל רבי בשם חגי רבי חלפתא בן שמעון רבי
 שתלמידין בשעה כיצד, הא כתיב, ׳כבשים׳ עתודיס׳, ^דה ומחיר ללבושך
 רזי להם גלה כעתודיס ונעשו הגדילו תורה, דברי לפניהן כבוש קטנים
 המשפטים ׳ואלה יוחאי, בן שמעון רבי דתני למה מסייעה ודא תורה.

 אין כך בריה, לכל נגלית אינה הזאת הסימה מה לפניהם׳, תשים אשר
 ופירש כשרין. אדם בני לפני אלא תורה בדברי עצמך את לשקע רשות לך

 הפה את וסותמין עליהם השפתיים שמשיקין דברים יש (שס): משה הפני
 למכתב, ליה הוה אמי. ישקני. וכו׳ כמה היך, וכלל, כלל לגלותם ואין

 לכס הטעם לומר רשות לי שיש דברים לי שנאמר ללמד ׳ואתי׳, וכתיב
 עצמי. לבין ביני טעמן לי נאמר אס כי הטעם, לגלות לי שאין ודברים
 אשר הדברים. כבישת מלשון הימנית, בשי״ן כבשים וקרינן כמיג. כגשיס
 להסתיר אתה צריך שלפעמים ואוצר, סימה מלשון ודריש לפניהם. משים
 תורה דברי ולגלות עצמך את שם לשקע רשות לך ואין הזה, כאוצר אותן

אותן. ומייקרין שמחבבין כשרין אדם בני בפני אלא

כנ״ל. המחלוקת תיקון בחינת הס כי הברית, תיקון בבחינת והס הקליפות,

ם תרג מ ה

 מכמה נקרא פסק
ם,  אדס בני יש גווני

 בתושבע״פ שעוסקים
 אומנות בעלי והס לשמה
 בה פוסקים והס לגבה,
 וסלעים כהרים אבנים
 שפוסקים ולאחר חזקים,

 אותם מתקנים הס אותם
 ועליהם תירוצים, בכמה
 שלמות ׳אבנים נאמר

ה', הס תבנ  עושים ו
 למלך בניינים כמה בהם

 ביניהם. לדור ולמלכה
 לבושי שהן פסקים ויש

ה, כ ל מ ם ה כי ת חו  ו
 צדדים, לכמה אותם

 אותם מתקנים ואח״כ
 כדי תירוצים, בכמה

 המלכה בהם שתתראה
 באותו המלך. לפני
 הפסוק מתקיים הזמן

 ברית לזכור ׳וראיתיה
 לבושי הס ואלו עולם׳,
 ארבעה שהם הכהן,

 בגדי וארבעה לבן בגדי
 מאלו פסקים ויש זהב.
 הס אשר המגינים בעלי

 המדרש, לבית באים
 וחותכים פוסקים שהם
 שהם בלשונם בהם

 ואלו וחרבות, כרמחיס
 החזקים הפרשים הס

 ביס המלחמה עורכי
 התושב״כ שהם וביבשה,

 להם אשרי והתושבע״פ.
 שהוא ביניהם המלך אס

 כולל האמצעי, עמוד
 שהן התורות שתי את

 והתושבע״פ התושב״כ
 ומשמאל, מימין שניתנו

ם שבו חי צ  את מנ
 להם אוי המלחמה.

 לעשות שיכנסו לאלו
 התורות בשתי מלחמה

 שעליהם המלך, בלי
 ואין אמר ׳אין נאמר
 קולס׳. נשמע בלי דברים

 הס האומנויות בעלי כל
ם שבע״פ, נמצאי  בתו

ם, והיא  שזהו מבפני
 בת כבודה ׳כל שכתוב

. מלך ה׳ מ י  היא פנ
 כאשר המלך, של ׳הלכה׳

 בשתי אצלו הולכת היא
קיים  שני שהס השו

 היא וכאשר אמת, עמודי
 זרועות בשתי בגוף עולה

 נקראת היא אזי המלך
 היא וכאשר ׳קבלה׳,
 אזי בפיו אותו מנשקת

 ׳תושבע״פ׳. נקראת היא
 עולה שהיא הזמן באותו

 יתקיים מיד המלך, לפי
 הפסוק הנאמן ברועה

 בו׳. אדבר פה אל ׳פה
 על עומדת היא וכאשר
 האחרונה בגלות רגליה

 ׳הלכה נקראת היא אזי
 וכאשר מסיני׳, למשה

 בזרועות שורה היא
 ׳קבלה נקראת אזי המלך
 וכאשר מסיני׳, למשה

 אזי המלך בפי שורה היא
׳פה הפסוק מתקיים מיד

בו׳. אדבר פה אל

״  ואמר, ר״ש פתח י
 העולם לבני להם אוי

 וסתומי לב אטומי שהס
 סודות כמה שהרי עיניים,

 והס בתורה, יש נסתרים
 בהם, משגיחים אינם
 לאכול רוצים אינם שהם
 של התבן את אלא

 הפשט, שהוא התורה
 התורה, של לבושה שהוא
ם אינם והס מי ע  טו

 בא שבפנים. המוח מן
 שהיא נשמה יש וראה,

 נשמה ויש לנשמה, גוף
לנשמה. נשמה שהיא



רלה גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

השכתוב כמו שעי  תהיה קצין לך שמלה 0 (י
 אזי התנא, תורת לומד כשר כשאדם לנו.

 התנא, נושק והוא אותו, נושק התנא
 שאמרו כמו להתנא, גדול תענוג וגורם

 בחינת וזה וכר. בקבר דובבות שפתותיו
 התורה היא לרחל, התנא. הוא יעקב, וישק

 רוחו, את ודיבק שנשק שחידש. שבע״פ
 שצפה ריכך, שבשכינה. הקודש ברוח
 והכנים מפיו שהוציא שלו, הקודש ברוח
 שבגלות וראה שבע״פ, התורה בתוך
הגונים, אינם הלומדים הרוב פי על הזה,

ת ו ל ג ב ה ש ג עייפ הז רו ם הלומדים ה  ואיפא הגונים. אינ

 כמורה למדן שיהיה צריך צדיק כל ט); (לא, נליקו״מ
 עם ׳ולא רז״ל אמרו למדן, אינו אס כי מונים. כמעשים וחשיד
 להיות אפשר כי כלום, אינו כוודאי כלנד ולמדן משיד', האיז

 נעשה זכה, ו׳לא גמור, ורשע למדן
 שיהיה צריך כן על מוות', שם לו

 גליקו״ה מוהרנ״פ וניאר וחשיד. למדן

 פגם נחינח וזהו לה); ד, אומנין (פו״מ
 של המחלוקת נתינת שהוא קורת,

 והחשידיס הצדיקיש על הממנגדיש
 מחמת כותש שכל האמימייש,

 קצמש מורה. שלמדו שלהש הלימוד
מושפות, פירוש, כגמרא, לומדים

וכמניס, קנלה גס שלומדים ויש
 מהם ויש כהוגן, אינם מעשיהם אכל

 שאין ויש רח״ל, לגמרי מקלקלים
 כל על אכל כך, כל מקלקולס יודעים

 ואין ה׳ נענודת מתרשלים הס פגים
 ורודפים וניגיעות, נכוונה מתפללים

 מתגרים והם וכיוצא, והתנשאות וכנוד ממון של ההנל אחר
נאמת, ה׳ כמורת ההולכים הדרך ממימי ויראים נהכישריס
והם לשמים, הלנ ונכוונת ככוח טוניס ומעשים כתפילה העושקים

 כלי וליצנות רדיפות מיני ככמה עליהש וחולקיש פעש ככל עומדיש
גדול, ולמדן חכש היה קורת כי קורת, עדת נתינת וזה שיעור.
עיקר כאילו וצדיק, למדן כין להפריד שרצה שלו הפגש ועיקר

 כלם העדה כל 'כי שאמרו וזהו לנד. למדן נתינת הוא המעלה
וכו", אלקיך' ה' נשיני'אנכי שמעו רז״ל'כולם ודרשו ונו", קדשים

 שהם הדינרות עשרת וכל ׳אנכי' שמעו שכולם מאחר שאמרו, היינו
 כמ״ש והתנשאות, מעלה שוס ואהרן למשה אין כן אס התורה, כלל
 ששמכו הנ״ל, פגש נחיגת וזה ה". קהל על תתנשאו ׳ומדוע שש
 וההתנשאות המעלה עיקר כי האמת, כעיקר וכפרו לנד הלימוד על

טוכיש, מעשיש ע״י רק הוא מכירו על מישראל אחד כל של אמת

הנחל ילקוט
ה קציץ לך שמלה הי תש״מ): (חשון־כסליו הנחל מבועי צקוצץ ומובא לנו. ת

 בידך היא ומחוורת בתורה אתה ׳עשיר זה פשוק על ברש״י עיין
 נופלת היא פיו לתוך באה כשהתורה כשר, שאינו הלמדן כי כשמלה׳.

לדוד׳), ׳תהלה הפשוק בביאור רבינו (כדברי אתרים, לצירופים ומתערבבת
 ומתתוורים ומתלבנים הצירופים, מתבררים ידו על יעקב, בתינת הצדיק אך

 הנה (יב): הנחל יד צקוצץ בזה מובא ועוד לבושים. ונעשים כשמלה ההלכות
 גוזז שהאדם שההלכות לכך ראיות שני רבינו פה שהביא נראה לכאורה

ללבושך׳, ׳כבשים מהפשוק א׳ ראיה לאדם, לבושים נעשים הם מהתושבע״פ
 אפשר בדרך לבאר ונראה לנו׳. תהיה קצין לכה ׳שמלה מהפשוק ב׳ וראיה

 לומדים אנו ללבושך׳ ׳כבשים שמהפשוק היינו לתבירו, משלים פשוק שכל
 מידיעותיו יעשה שלא היינו לבושים, מההלכות לעשות האדם שצריך
 זאת שילביש אלא עיוני, שכל לבעלי רק השייכים מופשטים דברים בתורה
 לעבודת ונתיבות דרכים מלימודו להשכיל יוכל פשוט אדם שכל כזה באופן

 הביא ולכך אלו, ללבושים לזכות נוכל מהיכן לנו יקשה שוב אך השי״ת,
 לומד הכשר שהאדם היינו לנו׳, תהיה קצין לכה ׳שמלה הפשוק את רבינו

 התנא נפש ולהלביש להרכיב גורם הוא בזה כראוי, בכשרות התנא בתורת
 הנ״ל הכשר שהאדם מה וזה רבב״ת). מאמר בביאור (כדלהלן גופו על

לבתינת לימודי ע״י זוכה אתה שכעת היינו לכה׳, ׳שמלה להתנא, אומר
שאתה היינו לנו׳, תהיה ׳קצין כן על גדול, תענוג מכך לך ויש לבושין

 ׳והמכשלה וזהו השי״ת. לעבודת ונתיבות דרכים מלימודי שישכילו פשוטים, לאנשים גם תורתי את ללמד שאוכל היינו ללבושין, לזכות איך ג״כ תלמדיני
 יכול שאתה ידך׳, ׳תתת היא עיוני, שכל בעלי שאינם הפשוטים האדם בני מרוב ונעלם מופשט עניין הוא שלימודינו הזאת׳ ש׳המכשלה ידך׳, תתת הזאת

 זאת שתידש התנא ׳זה ׳פרשא׳, מפרש שרבינו רבב״ת מאמר בביאור להלן מדוייק וזה המצו״ד. שם שביאר וכמו זאת, ממכשלה להינצל איך ללמדינו
 אלא ונשתרת, נעלמת התורה יהיה שלא תעלומה, לאור להוציא הוא התנא עניין שכל כנ״ל, היינו תעלומה׳, לאור והוציא יפה אותה ופירשה התורה

׳כבשים הפשוק את שם דורש אבהו שרבי ע״א) (יג בתגיגה ועיין השי״ת. לעבודת ישרות דרכים ממנה ולהוציא בה ולהבין להשכיל יוכל אתד שכל
הנגלה התלק על מדבר הפשוק של שהפשט היינו תומר, כמין זה כל יבואר רבינו דברי ולפי לבושיך׳, תתת יהיו עולם של כבשונו שהן ׳דברים ללבושך׳,

 כל, לעין וברורה מגולית שתהיה לבושים, בבתינת להיות צריכה היא שהתושבע״פ היינו ללבושך׳, ׳כבשים הפירוש וזה ׳הלכה׳, בתינת התושבע״פ, של
 שדרש מה וזה מושתר, עניין איזה עוד משתתר ללבוש שמתתת משמע ממילא לבוש שזה כיוון כי היינו אבהו, רבי של הדרש גם מרומז עצמו בזה אבל

 את רק מביא היה רבינו אם כי הפשוקים. שני של הצריכותא עוד לנו יבואר ובזה ודו״ק. לבושיך׳ תתת יהיו עולם של כבשונו שהן ש׳דברים זה מפשוק
 ויהיה כל לעין זאת יגלה לא אמנם אבהו, רבי וכדרשת שבתורה הנשתר התלק על מדבר שרבינו ולומר לטעות יכול הייתי אז ללבושך׳, ׳כבשים הפשוק

 תעלומה לאור להוציא שזכה מה דווקא היה התנא, אליה שזכה התורה שתכלית רואים אנו מזה וכו״, לכה ׳שמלה השני מהפשוק אך ללבושיך׳, ׳תתת
 כדי ללבושך׳, ׳כבשים הפשוק את גם צריך לכן מידי, לא ותו הלבושין רק בידינו שיישאר נטעה שוב אבל והלכות. לבושין בבתינת היטב התורה ולפרש
 לפי אתד כל זה, בתוך אבל שבתורה, הנגלה מהתלק רק לרבים ולהודיע לגלות צריך אני אמנם נשתרים, עניינים עוד משתתרים הלבושים שמתתת לומר

 שתידש לצדיק פה קורא שרבינו מה מרתוק להבין קצת נוכל הנ״ל כל ע״פ ואולי הלבושים׳. ש׳תתת מה גם בצנעא לשני להעביר זוכה הוא השגתו
 היו ולא לפה, מפה עבר הכל התנאים שהיו עד שהרי לרבים, תעלומה לאור והוציאו שפירשו הראשונים היו הם התנאים כי ׳תנא׳, בשם התידושים

ללבושיך׳. ׳כבשים ד״ה במילוא״ח לעיל עוד ועיין והבן. ההלכות, היינו התושבע״פ לבושי את התושב״כ מצירופי ולהבין להשכיל יכולים הרבים
ה ל מ ה קציץ לך ש הי  הלבושים היינו לכה׳ ׳שמלה שבתי׳ רבינו מבאר לנו׳ תהיה קצין לכה ׳שמלה שבפש׳ לומר ייתכן הנחל(יב): יד בקובץ ומובא לנו. ת

 מצינו צתות ובדרך בשמו. שלמדנו בהלכות ותתלבש תתזור שנפשו היינו לנו׳, ׳תהיה ואזי ׳קצין׳, בשם המכונה התנא לנפש הלבוש הם והההלכות,
והלכות. לבושים הבתינות, ב׳ את בתוכן וכוללות ׳שמלה׳), שבמלה האתרונה הה״א את (כשכופלים הלכה׳ ׳שמלה על מרמזות לכה׳ ׳שמלה שהתיבות לרמז

בא הלז והתענוג השכינה. גילוי שיהיה לעתיד וכמה כמה אחת על השכינה, מזיו ניצוץ והוא לאמיתה, לו ההלכה שנתגלה עבור והוא ועריבות, הנעימות שמרגיש קושיא,

ח ל מ ה קצין לך ש הי  זה פסוק המגאר הקודם ד״ה נריש עי׳ לנו. ת

 שהפרה האזהרופ גענין ד-ז) (ג, נישעיה נפיג לכאן. ושייכופו

 העס ונגש נס: ימשלו• ומעלוליס שייהס נערים ונמתי נישראל: ישעיה
 ימפש כי ננכנד: והניןלה מקן הנער ירהנו נרעהו ואיש כאיש איש
 לכה שמלה א?יי נימ נאחיו איש
 מחת הזאת והמכשלה לנו מהןה קצין
 לא לאמר ההוא ניום ואא ןדף:

 ואין לחם אין וננימי חנש אהןה
 ופירש״י עם: קצין מאימני לא שמלה

 אדם כני אלו שריהם. נפייס ו«סי (שס):
 ימשלו וסעלולים המצוות. מן המנוערים

 ואני חלשים. אדם כני שועלים, גס.
 ליצני 'תעלולים׳, פשוטו, לפי אומר

 ומנזין כהן הממעולליס אדם כני
 נעפר 'ועללמי טו) (איוג נמו אותם,
תהתעללתי׳ אשר ׳את קרני; שמו  י). (

 על זה ונגושין דחוקין יהיו העם. ו?גש
 מקן. הנער ירהט וחירום. נמיגור זה

 גננני. והנקלה הזקן. על הנער יתגדל
 נמי וירהנ נקלות, עליו דומות שתמורות מי ינוא ומדרשו, כפשוטו.
*ט נכנידות. עליו דומות שהקלות ? !t איש יתפוש נאשר נאסיו. איש 

 נידך היא ומחוורת כתורה, אתה עשיר לאמר, אניו ננית כאחיו
 כה נכשלים שאנו הזאיג והמכשלה ומלמדנו. לע. סהיה קצין כשמלה.
 שאמה הוא, ידיך מחת כטהרה, או כטומאה כהיתר או כאישור

 ׳והמכשלה׳ ערום, להלניש לכה׳ ׳שמלה אחר, דנר לנו. להורות יודע
 ידך׳ 'מחת לחם, מחוסר שאני מחסרוני נלע׳׳ז), (פיילנצ׳׳א
 ואין לחם אין ׳נניתי משיש, והוא לנו׳. תהיה ׳קצין ולכך להספיקני,

 שנועה, לשון אלא ׳ישא׳ אין ההוא. טוס ישא לקצין. טיני ומה שמלה׳
 המדרש. נית מחונשי אהיה לא אגש. אהיה לא להם. ישנע הוא

 אגדה. טעם ולא משנה טעם לא כידי אין ושמלה. לשה אין ונטסי
 שהוא שופט, אהיה לא חונש; אהיה ׳לא פשוטו, לפי אחר דנר

ת הנידוניש את חונש וכו״. לך ״שמלה ד״ה נילקוה״; ועיין השוהר. נני

חכמה מילואי
ו פ ו1ור1ש ת י בבו  ישמח הספר מחוך שלח) (פ׳ עה״ח בבעש״מ ומובא בקבר. דו

 וחכם תנא שום דברי כשלומדים ח״ל: עיניים), המאור לב(לבעל
 הלומד והאדם שלו, ומוחין חיוח הוא ההוא שהדבר הקדמונים, מדברי
 ונקרא הדיבורים, לתוך שלו ומוחין חיוח ומכניש מדבק דבריו ומדבר

 שלכך בהדברים, החיוח שמכניש אוחו, מחיה ולכך ברוחא, רוחא אחדבקוח
 בחי׳ זהו כי לומר ואפשר בקבר׳. דובבות ׳שפתותיו צז) (יבמוח אמרו

 וטמון קבור הוא שם הצדיק דיבורי כי צדיקים, קברי על השתטחות
 לתוך שלו ומוחין החיות עם בהיכנשו הלומד וזה כאמור, שלו החיות
 ברוחא, רוחא אתדבקות נקרא בדבריו, שטמן הצדיק של ומוחין החיוח

 בגנזי נשמחו טוב שם הבעל מדברי זה כנודע בקבר, דובבות ושפחותיו
 דבריהם שהן הצדיקים, קברי על השתטחות זו בחינה ונקרא מרומים,
 והבן. הצדיק אותו של מוחין מחיה ולכך הלומד היום ומזכיר שלומד

ק ש י ב ו ק ע  זן יעקב׳ ׳וישק ויצא): (פ׳ מוב הדעת עץ בספר מובא וכוי. י
ביתי׳, משק ׳ובן מלשון ׳רחל׳, הנקראת השכינה את אותה ומפרנש

 ׳ישקני בפשוק הזהר בש׳ כנז׳ השכינה את מפרנשים כביכול הצדיקים כי
 חוזר הצדיק כי נשיקה, לשון כפשוטו יהיה גם ׳יפרנשני׳. פיהו׳, מנשיקות

 שחידש התורה חידושי כל את נשיקה, הנק׳ פה, אל פה השכינה אל ומגיד
לרחל׳. יעקב ׳וישק וז״ש הזה. העולם מן בלכתו הזהר, בשפר כנז׳ בעוה״ז

ערכים
וכינויים

קציץ
 מלשון הם, החשובים

 הארץ ׳מקצות כמו קצין,
 (ישעיה קראתיך׳ ומאציליה

בראשית הארוך הטור (פי׳ מא)

ב). מז,

 המכוסים דברים לך כשיש
 מרכבה כמעשה בשמלה,
 ראוי בראשית, וכמעשה

 ותדריכנו לנו, קצין שתהיה
ד). ח״א נערב (אורבהם

 מאחד אשר הוא קצין
ה). ישראל (נצחהכלל ומקשר

 תהיה קצין לכה שמלה’
 שורה השכינה כאשר לנו׳,
 אזי ׳שמלה׳, שמכונה עליך
 ורומז לנו׳, תהיה ׳קצין

 שיש ייחודים ג׳ ב׳קצין׳
 הוי״ה-אהי״ה, להשכינה,

 הוי״ה- הוי״ה-אלקים,
 (ישרש קצי״[ גימט׳ אדנ״י,

שמלה). יעקב,

תענוג
 תענוג הרגשת עיקר

 הש״י וכל עוה״ב ושעשוע
 בלב הוא הכל עולמות,

קצא). (ליקו׳׳מ

 לנו א״א עוה״ב תענוג
 מחמת וזה עכשיו, להשיג

 דבר וכל בגבול, עכשיו שאנו
 להשיג לו א״א גבול לו שיש

 (ליקו׳׳מהרוחני עוה״ב תענוג

עב). ח״ב

 בד״כ הוא התענוג עיקר
 האמיתית הידיעה השגת

 היא זו כי הדברים, בכל
 המשכלת הנפש תשוקת

 (בינה הטבעית ונטייתה

לשב׳׳ת). ו דרוש ח״א, לעיתים

 ובנועם ה׳ באור להתעדן
 שאין תענוג הוא העליון עדן

 עוה״ז תענוגי כי מתהפך,
 בחילוף לנג״ע מתהפכים

 ולא טו״ר, הדעת בעז אתוון,
 היפוך, בו שאין עליון תענוג

 בו ואין ה׳ עם תמים כולו כי
יב). ח״ב דבש (יערותעצב

 והוא הייחוד, הוא הדעת
 קודם ועכשיו תענוג. הנקרא
 לשום א״א המשיח, ביאת
 עליון תענוג לסבול אדם
 שום בלי אמיתי וייחוד כזה

מטות). פ׳ הארץ (פריאמצעי

 תענוג׳, אינו תמידי תענוג’
 ואינו רצו״ש׳. ׳והחיות לכך

 רשימו, שמשאיר רק נפסק,
 כלי עושה שמסתלק וע״י

 ובלא תענוג, לקבל שיוכל
 ולא כלי, היה לא הסתלקות

 תענוג לקבל יכולים היו
אמור). פ׳ עיניים (מאור

 עליונים במדריגות אפילו
 בחי׳ יש שם גם בתו״מ,

 יכול שהאדם תענוגים,
 בעשותם. עצמו את להתענג
 כי המובחר, זה אין ובאמת
 ניתנו׳, ליהנות לאו ׳מצוות

 והשתדלותו מגמתו כל אם כי
 לעשות המצוות בעשיות

 עבור והכל ליוצרו, רוח נחת
 צורך העבודה כי השכינה,

 (אור הדיוט צורך ולא גבוה

וירא). פ׳ המאיר

 בבינה, עונג בחי׳ עיקר
 ה״, על תתענג ׳אז כמ״ש

ענג). (קה׳׳י,הבינה היא

 תפארת ג״כ רמז בעונג
 ׳ענג׳ בה, הכלולים ומלכות

 ׳עדן׳ ג׳ן. נ׳הר ע׳דן ר״ת
 ׳גן׳ תפארת, ׳נהר׳ בינה, סוד

(שם).מלכות

 בתענוגים שמורגל הרשע
 שיהיה רחוק הוא גשמיים,

 בעולם תענוג נמצא
 ושתייה, אכילה מבלי

 העוסק כן שאין מה
 התענוג ורואה בתורה,

 איזה כשמתרז לו שיש
קושיא). (קה׳׳י, נצח מבתי׳



ערכים
וכינויים

הקודש רוח
 אלוקי שפע הוא רוהייק
ג). כא, (ליקו״מ

 שימצא הוא, רוה״ק עניין
 רחב, לב בעצמו האדם

 נפלאים, דברים בפיו ויזדמנו
 יתבטלו ולא העתידות, ויגיד

 ויוציא כלל, הרגשותיו
 שישים מה כפי מפיו, דברים

 יודע אינו והוא רוה״ק, בפיו
 (רבינו הדברים לו באו מאין

ח). לג, דברים בחיי

 שהיא החכמה, היא רוהייק
 שהוא הקודש, מן נמשך רוח

 החכמה והיא העליון. המקור
 שיםודה הנבואה, מן למעלה

 דברים בחיי (רבינו ה׳ בשם

ח). לג,

 היא האחוריים מדריגת
 שכינת שנקראת הבחינה

 הדעת (עץ רוה״ק ית', עוזו

תשא). כי פ׳ טוב

 דעת מםפירת נמשך רוהייק
בראשית). על (הרמח״ל

 מאור כשמאירה המלכות,
 (קה״י, רוה״ק נקרא החכמה,

החכמה). נתיבות

 לעולם, נפםק אינו רוהייק
 אפילו דור כל בחםדו ונוהג
 משיחנו ביאת עד הזה, בזמן
פתיחה). ח״א, הברית (ספר

 רוה״ק, נקראת נבואה
 איש יינבא לא כי בעבור
 רוח עליו יושפע אא״כ

 עליו ותנח וקדוש, ממרום
 ח״א, הברית (ספר הרוח

א). שמים מוסדות

אומרו בשם אומר
 בשם דבר אומר שאינו כל

 (מדרש נפשות הורג אומרו,

פ״ב). ב, נוסח אחרים פנים

ת היו  שהצדיקים ב
 ומלמדים בתורה עוםקים

 פלוני תורתו, חלק לזה זה
 כך, חידש ופלוני כך חידש
 הבחינות נכללים וממש

 זו הנשמה ואור העליונות
 העליון שלימות וזהו בזו,

 והוא הימנו, למעלה שאין
 ההיכלות והקשר האחדות

 שארז״ל מה וז״ם בהםפירות,
 אומרו בשם דבר ׳האומר

 כי לעולם', גאולה מביא
 בחינה אותה ממש מאיר

 בעניין זה, םוד שגילה
 ומוםיף המקור בה שמתגלה

 (חסד ובאחדות בתורה

לו). ב, לאברהם

 אומרו׳ בשם דבר יהאונזר
 ויופיע יאיר שעי״ז גורם

 אבא יםוד אור ויתמשך
 תלוי ובזה ז״א, יםוד אל

 נפשינו, ופדות גאולתינו
 בעולם הזה אור כשיאיר

 נהירין בגוונין הקשת ויתחזי
תולדות). פ׳ חיים מים (באר

 אומרו בשם דבר האומר יכל
 הוא כי לעולם׳, גאולה מביא
 שהוא כמו דבר אותו אומר

 של בצירופים העליון, בעולם
 מפי ■עזןצאו אמת ושל חיים

 והוא החיים, מקור הקב״ה
 ועי״ז אומרו', ׳בשם כוונת
 היינו לעולם', גאולה ׳מביא
 בזה העולם את גואל שהוא

אמור). פ׳ אפרים מחנה (דגל

 אומרו', בשם דבר האומר’
 יתלבש שלא מיבעיא לא

 אלא שלו, שאינו בטלית
 שלא כ״כ למלמדו יכבד
 רק שמעתי, כך םתם, יאמר
 (תפארת לברכה שמו יזכיר

ז). ו, אבות יכין, ישראל

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רלו

א  יהא רז״ל'שלא וכמ״ש המעשה', אלא העיקר הוא המדרש ני'ל
 ני ונו". ממנו שגדול וכמי ונאניו נרנו ונועט ושונה קורא אדם
 היו לא המורה, קיום הוא שהעיקר נהאמס, מאמינים היו אס

 האמס להנין להס ראוי היה ני ונו״, ממנשאו 'ומדוע אומרים
 מאוד גנוה קדושתם ואהרן שמשה
 נמאוות עדיין משוקעים והס מאוד,

 פסוק על ח״ל שאמרו נמו עוה״ז,
 ׳הס ונו", החטאים מחפות 'את

 הס אנל ונו", נפשותם על חטאו
 מצדיק, למדן נחינת להפריד רצו

 ונאופן ונו׳. למק הוא העיקר נאילו
 הודאה נרנו! (או״ח נליקו״ה ניאר נוסף

 שחלק קורח פגם נחינח וזהו ח): ה,
 קרח', 'ויקח נחינח ואהרן, משה על

 למדן שחלק קרח', וחרגומו'ואמפלג
 העדה נל ׳ני שאמר וזה מעלה. הוא נעצמו שלמדן ואמר מצדיק,

 היינו ונו׳״, ׳אנני נסיני שמעו ׳נולס ופירש״י קדשים׳, נלס
 ׳אנני', נסיני שמעו ונולס המורה אח קינלו שנולס מאחר שאמר,

 אע״פ ני מאוד, וחטא פגס ונזה ח״ו. שווין אפין נל נן על
 נקיוס שווין נולם אין אנל נסיני, המורה לימוד קינלו שנולם

 נפי אחד, נל של הצדקות נפי רק הוא השלימוח ועיקר המורה.
 נקדושח מלוי והנל נשלימוח, המורה לקיום אחד נל שזונה מה

 הוא רק חנירו, עס שנעשה מה יודע אדס שוס אין שזה הנריח,
 לו ראוי נוודאי נן על נזה. אוחז הוא איך שלו החסרונוח יודע

 עוצם שרואים משה, נחינת שהוא האמת הצדיק נגד להמנטל
 דנריו על ולסמוך לנו, שגילה המורה נפלאוח ע״י קדושחו נפלאוח

 רנינו משה נפרט לו, נראוי הגדולה לימן למי יודע שנוודאי
תיו שאין הדינור. ע״פ הנל שעשה נעצמו ת שפתו  דובבו
 הפגס ע״י ):3האיתנים(י נירח וניאר רשע. של לימודו עייי בקבר

 המושנע״פ נין ח״ו פירוד געשה עי״ז לשמה, שלא הלימוד של
לקנורה. עימו גננסת ואינה המורה, זאת שחידש להצדיק

הנחל ילקוט

 תכנם לא שילמדו, למודם ידי שעל נמצא
 שבע״פ, תודה של דחל, של הקודש דוח

 על בקבד, דובבות שפתותיו שאין לקבודה,
 על ויבך זה ידי ועל דשע, של לימודו ידי

 איזה אומד הלמדן שלפעמים ועוד, גלותו.
 נמצא התנא, בשם ולא עצמו, בשם חידוש
 כי לקבודה, התנא עם נכנם אינו שעי״ז

אומדו: בשם אומד אין

שם אומר אין כי  התורה :0 באבות(מ המשנה מלשון והוא אומרו. ב
 בשמיעת בתלמוד, הן, ואלו דברים, ושמונה בארבעים נקנית

 את והמכוון רבו, את המתנים (...) ונו׳ שפתיים בעריכת האוזן,
 דבר האומר כל למדת, הא אומרו. בשם דבר והאומר שמועתו,

לעולם, גאולה מביא אומרו בשם
 בשם למלך אסתר ׳ותאמר שנאמר
(במדבר, בתנחומא מצינו ועוד מרדכי'.

 רבי אמר תזקיה רבי אמר כב):
 כל יותנן, רבי בשם אבא בר ירמיה
 עליו אומרו, בשם דבר אומר שאינו

 דל תגזל ׳אל כב) (משלי אומר הכתוב
 כשהוא אדם וצריך הוא׳. דל כי

אומרו, בשם אותו לומר דבר שומע
רבותינו, ששנו הלכה, משלישי אפילו
 אני מקובל הלבלר, תנתום רבי אמר

 שאינו מי כל משיני. למשה הלכה הזקנים מן שקיבל מיאשא מרבי
 תגזל ׳אל אומר הכתוב עליו אומרו, בשם תורה משל דבר אומר

 ישראל שייגאלו זוכה אומרו, בשם דבר האומר וכל הוא׳, דל כי דל
 כן ע״י ממרדכי, הדבר ששמעה מאשתר למד, את ממי ידו. על

 בשם אומר הוי דבר, שמעת אם הוי, ידה. על ישראל שנגאלו זכתה
 מרבי אני מקובל הלבלר פגסוס רבי אמר (שם): יוסף העץ ופירש אומרו.

 דפאה, פ״ב במשנה הוא שכן וכי. מהזוג שקיבל מאבא שקיבל מיאשא
 וציין השלישי. עד אומרו בשם השמועה לומר שצריך למדנו ומזה

 משום יותנן רבי דאמר ע״ב): בסנהדרין(צ למ׳׳מ כאן ממשערין הרה׳׳ק
 הזה, בעולם בשמו הלכה שנאמרה מי כל יהוצדק, בן שמעון רבי

 מצינו ועוד ישנים׳. שפתי ׳דובב שנאמר בקבר, דובבות שפתותיו
 בשם שמועה האומר כל אמר, גידל רב ע״א): שקלים(יא בירושלמי
 בצלם ׳אך שנאמר לנגדו, עומד כאילו שמועה בעל יראה אומרה,
 בעל יראה ח): פ״ב, (שם יעקב העין שעל הכותב ופירש איש׳. יתהלך
 ונפש בגוף שתוזר כמי הוא שהרי כלומר, לנגדו. עומד כאילו שמועה

שמועתו. המזכיר התלמיד כנגד ועומד הזה, בעולם להיות

חכמה מיליואי
מר אין כי שם או  לי אכפת ׳לא רביה״ק אמר מז): צשיש״ק(צ, מוצא אומרו. ב

 זה וכל ככוונה, שיתפלל ככוונה, יכרך ושהשני ממני, ותשיתו שתדכרו
 וישיתו שידכרו כאומר, והיינו מכותי׳, כא שזה יידע לא והלה ככותי, יהיה

 שהדיכוריס לו יגלו ולא השני, את ויעוררו רכינו דרכי ע״פ ה׳ עכודת כדרכי
 אמרם. מי כשיידע הדכריס יקכל לא שהלה כשרואים רכינו, מתורות הם

 ער מיר, פון שמועסן זאל מען מיר, פון רעדן זאל מען נישט הארט ׳מיר
 ער און כות, מיין פון זיין ס׳זאל ערנסט, דאוונען ערנסט, כענטשן זאל

 ישראל רכי זה על אומר והיה כות׳. מיין פון ס׳איז אז וויסן נישט וועט
 מכיא אומרו, כשם דכר האומר ׳כל תז״ל שאמרו אע״פ ז״ל, טרהוויצער

 אם כן שאין מה לעולם, גאולה מכיא כדיכוריו שגם דוקא זה לעולם׳, גאולה
 אדרכא אזי לשומעם, השומע יאכה לא אומרו כשם הדכרים אותם יאמר

הדיכורים. את יגאל וכזה הנ״ל, רכינו כדכרי מקורם את להעלים צריך

מר אין כי שם או  אמר יהודה א״ר ע״א): (צח צ״צ צמס׳ ומצינו אומרו. ב
 אומו מכניסין אין מ״ת ואינו מ״ת של כטלית המתגאה כל רכ,

 הממגאה (שס): יעקצ העין שעל יעקצ צעיון צזה וציאר הקכ״ה. של כמתיצתו
 מה תורה דכרי שאמר שלו, שאינו כטלית מתעטף שהוא מ״ס. של בטליס
נגד יכון לא שקרים ׳דוכר והוי אמרן, עצמו מפי כאילו אתרים מפי ששמע
ייתכן המאמר קשרי וע״פ הקכ״ה. של כממיצמו אומו מכניסים אין לכך עיני׳,

 צמחיצתו שנמצא לתנא גורס ואינו אומרו, צשס אומר אינו זה שמתגאה שכשם צזה לרמז
הקצ״ה. של למחיצתו יכנס שלא מידה, כנגד מידה עונשו כן על תענוג, השי״ת של
ן י מר א שם או  לומר לו יש ז): (ו, להמהר״ל חייס צדרך ומצינו אומרו. ב

 אומר הקכ״ה ואף אומרו. מפי המורה יגזול ולא אומרו מפי הדכר
 הוא כך כני ׳אכימר 0 (דף דגיטין קמא כפרק כדאימא אומרו, מפי דכר

למרום, משה שעלה ׳כשעה ח) חוקת (תנחומא כמדרש אמרו ועוד אומר׳,
 אליעזר ואמר, אדומה פרה כפרשת ועוסק שיושכ הקכ״ה של קולו שמע

 לו אמר ודם. כשר מפי הלכה ואומר יושכ ואמה שלך הס והתתתוניס העליונים עולם, של ריכונו הקכ״ה, לפני אמר שמיים׳. כת ׳פרה אומר כך כני
משוכה מה כזה, לשאול ויש וכו״. שתיים כת פרה אומר, אליעזר רכי מתילה, פרה כפרשת לפתות ועמיד כעולמי לעמוד עמיד אמד צדיק משה, הקכ״ה,

כי מורה זה דכר כי ור״ל תתילה, אדומה פרה כפרשת שיממיל שאמר זה פירוש אכל ודם. כשר מפי הלכה הקכ״ה שאמר מה למשה הקכ״ה השיכ
 דכר אומר הקכ״ה היה כך ומפני (...) שכלו, גודל לפי אליעזר רכי כה מיותד ההשגה שזאת אמר ולפיכך ואתד, אתד כל לפי השכל לפי הס ההשגות

 סידר אשר האומר דעת לפי ההשגה כאשר ודעתו, שכלו אדם לכל נתן כך מהותו, אתד לכל ונתן הנכראיס כל כרא ימכרך שהוא כמו אליעזר, רכי כשם
 לא ואס אליו, ראויה השגה אותה כי השמועה, שאומר מי אל כתורה השגה כל גס לייתס ראוי ולפיכך (...) אומרה, מפי הלכה אומר הוא הנה השי״ת

שאומר כמי מורה דכר כל יתלה כאשר כמורה משנה אינו ואז כאומרו, דכר כל לתלות יש רק אשד, לכל שסידר מה כתורה משנה הוא הרי כך יעשה
הדכריס הן והן העולם׳, את השריכ כאילו אליעזר רכי לדכרי יהושע רכי ודכרי יהושע רכי לדכרי אליעזר רכי דכרי שמשנה מי ׳כל כמדרש ויש אותו.
 לרכי זה דעת השי״ת וסידר כהשגמס, משולקיס שהם יהושע, לרכי מיותדת יהושע רכי והשגת אליעזר לרכי מיותדת אליעזר רכי השגת כי אמרנו. אשר

שינוי יש כאשר העולם תורכן זה ודכר לתכמיס, השי״ת סידר אשר התורה סדר משנה הוא הרי דכריהס משנה וכאשר יהושע, לרכי זה ודעת אליעזר
כה. להתליף ויכוא השמועה כעיקר ג״כ ידקדק לא כזה, ידקדק לא שאס אומרו, כשם דכר שיאמר שאמר מה לפרש ואפשר כמורה. הסדר

ר מ ו שם א  לא יאמרו ולא פעל, ימכרך הוא כי שידעו רוצה השי״ת גאולה, מכיא הקכ״ה כאשר כי לדעת יש ז): להמהר״ל(ו, חייס צדרך ומצינו אומרו. ב
מצרים׳, מארץ אותם כהוציאי ה׳ אני כי מצרים ׳^ידעו ז) (שמות כמיכ מצרים כגאולת ממצא וכן ידם, ועוצם מכממס רק זאת כל פעל השי״ת

להתגדל כדי תכמתי כרוכ עשיתי אני לישראל אומרת מ״ו והימה לתלותה, שראוי כמי הדכר למלות זאת מידה כעלת אסתר הימה לא אס ולפיכך
שאסתר מאמר אכל ישראל, עם עושה יתכרך שהוא והטוכ התסד להודיע רוצה שהשי״ת ידה, על הגאולה שתכוא ראויה אסתר הימה לא ולהתפאר,

 כשם אומרת הימה רק זה עשתה ולא המלך, כעיני תן למצוא למלך זאת עשיתי אני כי למלך לומר לה אפשר והיה מרדכי, כשם אתשורוש למלך הגידה
 נודע כוודאי מצרים וגאולת ממנו, כאה שהיא הגאולה שיוודע רוצה השי״ת כי (...) לעולם. גאולה להכיא ג״כ ראויה היא זה ומפני עשה, אשר מרדכי

ואס כלל, ומופתים אומות היו לא זאת כגאולה אכל יתכרך, שמו שנודע עד גדולים ומופתים אומות זאת כגאולה נעשה כי השי״ת, מן שהוא הגאולה
מכיא אומרו כשם דכר שהאומר מה עוד (...) זאת. עשתה היא כי לומר לאסתר אפשר והיה השי״ת, מן הגאולה הימה לא כי שיאמר לומר יש כן

אל אתר כיד שהם הדכריס מתזיר כאשר לעולם, גאולה מכיא ג״כ הוא אומרו כשם דכר האומר כי וזה מאוד, מופלג טעם כזה יש כי לעולם, גאולה
ישראל כי ישראל, של הגאולה ג״כ ידו על ולכך שלו, שהדכריס מי אל ומתזירס ידו, מתת שהיו אותם אתר מרשות הדכריס ויצאו שלו, הס שהדכריס מי

 מתזיר והוא אומרו כשם דכר אומר כאשר ולפיכך כוודאי, הקכ״ה אל הס וישראל שלו, שהם מי אל ישראל שיתזרו ראוי ידו ועל אתרים, ממת היו
שלו. שהם מי אל אתרים מרשות ישראל ויצאו הגאולה תהיה ידו שעל ראוי ג״כ שלו, שהדכריס מי רשות אל אשר מרשות הדכריס

ר מ ו שם א והוא לנגדו עומד כעצמו שרכא יתשוכ רכא׳, ׳אמר מימרא למשל כשלומד הוא, הלימוד של הכוונה ואתחנן): (פ׳ עה״ת צצעש״מ ומוצא אומרו. ב
 עליו ממשיך הוא אז רכא שאמר הדין את כשאומר ואש״כ האותיות, שהם מהדיכור התיות עצמו על ימשוך כן כשיתנהג ואז זה, דכר אומר

 שהוא לעולם׳, גאולה ׳מכיא וגס כקכר׳, דוככות ׳שפתותיו וגס המיות, אליו וימשיך עצמו יתקשר לכך וכהכנמו, כשכלו הדין אומר שהוא מהכינה, התיות
 אף כשמו, אומרים מותו ואשרי כאמת, כשייו מורה שאומר מי וירא): (פ׳ אפריס מחנה צדגל מוצא וכן המיות. הוא והגאולה קטן, עולם שנקרא שלו הגוף

אומרו׳). צשס אומר ׳אין כי ד״ה צמקו״ח מעלה (עי׳ גידל רכ כמאמר הזה כעולם שהיה כמו וכתכניתו כצלמו מתלכשת קדושה הנשמה עליון, כעולם שהוא



רלז גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
י ר לרחל יעקב גן* ו כ  כעניין הפסוקים המשך אה כעפ דורש רנינו ו

 פי ^רחל יעקיג רפד יכ); (כס, ככראשיפ כדכפיכ ורפל, יעקכ
מיז היא רנרןה כן וכי הוא אפיה אסי  ופירש״י לאפיה: ומפד י

 אגחגו׳ אחים ׳אגשים כמו לאפיה, קרופ הוא. אפיה אסי ט (שס):
 לרמאוס אס ומדרשו, יג). (כראשיפ

 פרמאומ, אחיו אני גם פא, הוא
 פן אני גם הוא, כשר אדם ואם

 יג). ע, (כ״ר הכשרה אחומו רפקה

 לא מפה שאמה לפי לאטה. ומגד
 כיאר ועוד לו. אלא להגיד לה היה

 פירוש ו»׳. 3יעק ויגד (שם): האוה״פ
 שהיו הקורפה פחיגות פ׳ לה הגיד

 והוא הגוף קורפח א׳ לרחל, לו
 והפ׳ הוא', אפיה אחי 'כי אומרו
 פן ׳וכי אומרו והוא הנפש קורפח
 פדומה. ישמחו והצדיקים פצדקוחיה, רפקה וידועה הוא׳, רפקה

שעים בם ילכו צדיקים שלו ופו ם. ינ  ספר אס מסייס זה פס׳ ג

ישרים, השי״פ דרכי שלעולם שיאמינו ישראל אס ומפזק הושע,

 אלה רנן חכם מי י): (יד, כהושע וזלשה״כ האדם, כיד הכפירה ואעפ״כ
 יכישלו ופישעיס פם .ילכו וצדקיס ה׳ דרכי ישלים כי וידעם נפון
 חוכחוחיו דפרי (כשסיים) כהמימו סכם. מי המצו״ד(שם): וכיאר פם:

 דפר להפין נפון הוא ואס הדפריס, אלה יפין חכם שהוא מי אמר,
 פהס ׳אין ישרים, המה ה׳ דרכי אשר וישכיל, יידע דפר, ממוך
 אפל כישלון, מפלי מהלכם כדרך פהס ילכו וצדיקים ועקש׳, נפמל

 כי ועיקש, נפמל מקום פהס היה כאילו פהס ייכשלו הפושעים
 הצדיקים אל כן ולא הדרכים, להם יסלף ליפס מחשפוח יצר

 מהפורה שאף ע"כ) (פס כ״כ כמסכס ודרשו אורחומס. המיישרים

 נראה ולכאורה לרמוס, כיצד מהם ללמוד שניפן דכריס ישנס פז״ל ומדכרי

 ה׳ דרכי ש׳ישריס מסעם אופס, גילו ואעפ״כ לגלופס, שלא ראוי שהיה
 משקלוח עושין אין מ״ר, כגמרא: שם איפא וכן וגו", כס ילכו וצלקיס

 עושין אין מ׳׳ר, (...) גיסטרון. של ולא אפר של ולא נעץ תל לא
 אחח, פפח ימחוק לא קצר. אחד וצידו עפ אחד צידו המחק אח

מעט ימחוק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע אחח פפח שהמוחק

ם ב א  כשלומד תיכף הלא לך, יקשה ו
 להזור לו היה הצדיק של החידוש הלמדן

 את שבע״פ התודה מניח ואיך בתשובה,
 ויגד זה, על תשובה בדשעתו. לילך הלמדן
 בן וכי זזוא אכיזז אחי כי לרחל יעקכ
 הצדיק שהגיד בשעה פידוש, חוא. רכקח

 יד) בבחינות(הושע אותה הגיד שבע״פ, התודה
בם. יבשלו ופושעים בם, ילכו צדיקים

איך ה מניח ו ר תו ת שבעייס ה  וכפכ ברשעתו. לילך הלמדן א
 משרע״ה הפפלא זה עניין שעל יס) ה, הגז ראשיה (יו״ד כליקו״ה

 הפופים אה היינו הסנה, אס מכלה אינה הפורה אש כיצד הסנה, כמראה

 למשה, שאמר מה וזה וז״ל: הפורה, לומדי של והקליפוה והקוצים
 פשפיל שהוא הסגה מראה כשראה

 נעליך ׳של לו אמר החורה, קפלח
 כי וכו". המקוס כי רגליך מעל
 פאש פער הסנה ׳והנה ראה משה

 וחמה והחפלא אכל', איננו והסנה
 אס ואראה גא ׳אקרה ואמר מאוד,

 יפער לא מדוע הזה הגדל המראה
 ממוך אליו נמגלה השי׳׳ח כי הסנה׳.
 הגלוח פצרח אנכי עמו משוס הסנה,

 הוא הגלוח ועיקר רז׳׳ל, שאמרו כמו
 כן על כנ׳׳ל. ההלכוח נפילח ע׳׳י

 הקוצים פחיגח הוא הסנה כי וכו׳׳, פאש פער ש׳הסגה משה ראה
 שנפלה מושפע״פ פחיגח שהוא השושנה, אח הסופפיס והחוחיס

 פין ׳כשושנה פגלוח פיגיהס היא שעי׳׳ז הגונים, שאינם להלומדיס
 פחינח אש, פחיגח שהיא פמורה עוסקים שהם ואע״פ החוחיס׳,

 ולשרוף לפער המורה פאש כוח אין אעפ׳׳כ כאש׳, דפרי כה ׳הלוא
 המפלא כן ועל הנ׳׳ל, והקוציס החוחיס פחינח שהס הסנה אח

 הנ׳׳ל. המורה פאש הסנה׳ יפער לא ׳מדוע זה על מאוד משה
 להשיג כי רגליך׳. מעל נעליך של הלם, מקרפ ׳אל השי״ח והשיפו

 מקום לפחיגח שיעלה עד המגעליס, חליצח צריכין זה סוד
 ׳כמנוח פחינח ששס המורה, שורשי פחינח שהוא העליון, הפיהמ״ק

 נעליך׳, ״של זהר פחיקוני שאימא מה פחינח שזהו פאל״ף, אור׳
 מזיווג הפרישוח פחכליח עצמו להפריש שצריכין איממא׳, דא

 פירור ע״י שעושיס העליוניס זיווגיס ולזווג לייחד רק המחמון,
כאהנ״ל פמורה המפואר הנ״ל פפחינה ההלכוח מו כ  כמאמר לקמן (

 לגמרי, הסגה לפער אפשר אי הגלוח ימי שכל יפין ואז ד׳), כאוס
 פרנסה, פשפיל שמאל פחיגח פלימודו להצדיק שיהיה פהכרח כי

 נמשך ומשס גי), כאוס כמאמר לקמן (כמוכא העולם וקיום חיוח שהוא
שיפוא עד פשלימוח ייגמר לא והפירור המיקון זה כי הסנה. כוח

הרגלין, עלייח עיקר יהיה ואז פרורה, הלכה יהיה שאז משיח,
 הגלוח, ימי כל אפל ז״ל, האר״י ופכחפי פזהר המופא פרגלין׳ רגלין דמטו ׳עד ופפחינוח הזיחיס', הר על ההוא פיוס רגליו ׳ועמדו פפחינח

 משלח; פיד גא ׳שלח ואמר פשליחומו, משה מיאן פאמח כן ועל אז. למקן שצריכין מה כפי פעס פכל ההלכוח ומעלין מפררין הצדיקיס
 אי כי מצרים. מגלוח ישראל אח ויוציא לישראל המורה כל אח שימן כדי לילך, הכריחו השי״ח אך ידו. על הפירור ייגמר שלא ידע כי

 שפירר ע״י המורה כל אח לקפל שזכה משה של פכוחו הכל משיח, שיפוא עד דור פכל וקיומנו חיומינו וכל אחד, פפעס הכל לפרר אפשר
 שפכל הצדיקים ע״י כוח לנו יש כפר אחד, פמקוס פרורה ומשגה פרורה הלכה שאין עד שקלקלו, כמו אח״כ שקלקלו ואע״פ ההלכוח, כל

והכשרים הצדיקים זוכין עי״ז גדולוח, יגיעוח ע״י אס כי ההלכה יודעין שאין ע״י דייקא אדרפא, כי שקיפלנו, המורה ע״י להחקיים דור
שעי״ז דור, פכל המורה וחידושי ההלכוח שמפררין עד עצומוח, פיגיעוח לשמה פחורה ועוסקין פאמח עצמן שמייגעין ע״י גדולוח למעלוח

 דור פכל המיקון ועיקר כלל. וחיוח קיום שום לנו היה לא רפינו משה לנו שנמן המורה ולולי משיח, שיפוא עד דור פכל ממקיימין אנו
 פמהרה צדקינו משיח שיפוא עד לשורשן שנפלו ההלכוח כל מעלים שהם לשמה, פמורה העוסקים אליהם והנלווים אמח צדיקי ע״י הוא

ח ואמן. אמן וכנ״ל, פשלימוח המיקון וייגמר פימינו, ע ש ה הצדיק שהגיד ב ר תו ה הגיד שכעייס ה ת  בם ילכו צדיקים ככחי׳ או
קרז״ל שאמרו וזה ס): (לא, נליקו״מ מציגו זה ומעין וכוי. ״ מו  המורה אומיוח כי מפיהו׳, יפקשו מורה צפאוח ה׳ למלאך דומה הרפ ׳אס יז) (
 הם כי ה.), רכופ5(חורה׳ אלא טופ ו׳אין פראשיח׳, מעשה ממיד יום פכל מחדש ׳ופטופו כמ״ש דפר, כל של החיוח הס כי פועלים, הס

שני להחורה יש כן ועל ציור. שוס להם ואין וחיוח מנועה שוס להם ואין כגולם, הם פעצמן האוחיוח אך העולם. כל אח מנהיגין

הנחל ילקוט
ה ע ש ד ב הגי ק ש צדי ה ה ר תו פ ה בע״ ד ש ה הגי ת חיי או ם ככ קי  צדי

ם ילכו  שגי לה יש הפורה כי ה-ס: (לי, נליקו״מ יאייזא וכוי. כ
 חיים סס לו געשית זכה "וקממס', שאמרו כמו ולהמיות, להמית כותות,

לכל הצדיק של התורה כך וכו". בס ילכו צדקיס ה׳ דרכי ׳ישרים וכתיב וכו״,
ויש התורה, מהתגלות תדשה גשמה לו שגעשה אדם יש תפיסתו, כפי אתד
 הייגו שלו הכלי לפי הכל בס׳, ילכו צדקיס כמ׳׳ש להיפוך, ת״ו שהוא אדם
 לשוס אפשר שאי גדול, כלל הוא דזה שלו. המותין תפיסת תפיסתו, כפי
 ברית אות תתילה שתיקן לא אס הצדיק, של בדיבורו ולתפוס להשיג אדם
 כלל הוא וזה (...) הצדיק. של דיבורו ולתפוס להבין יכול ואזי כראוי, קודש
 המקבל כלי בתיגת לפי אך פשונו, אור אס כי תצא לא עליון מפי כי גדול,

 מקבל הוא אזי בשלימות הוא הכלי אס בתוכו, האור גצנוייר כך האור את
 בבחיגת מקבל הוא אזי בשלימות איגו הכלי ת׳׳ו ואס מלא, ׳מאורות׳ בבחיגת
 ׳צדקיס הוא וזה רשע׳. בבית ה׳ ׳מארת ג) (משלי כמ׳׳ש וא׳׳ו, תסר ׳מארח׳

אך וסחיס; ׳קמין בחיגח הוא מלעיל, הבא הפשונו אור כי (וכו׳)׳. בס ילכו

ערכים
וכינויים

יעקב
 חכמה, בחי׳ שהוא יעקב

 שהוא מדלות, מוחין בחי׳
עד). (ליקו״םהנפש רפואת בחי׳

 שהוא שמש בחי׳ הוא יעקב
רסא). (שיהר״ןהוי״ה בחי׳

קב ע  העקב ע״ש נקרא י
 משיחא, עקבות בחי׳ והסוף,
 וניצוצות נשמות יש ששם

 עד מאוד שנפלו הנפולין
 רוב בחי׳ שזהו העקב,

 אלו, דורות של הנשמות
 משיחא עקבות בחי׳ שהם

פט). ז, המנחה תפילת (ליקו״ה

 הבא אדם לשון יעקבי,’
 בראשית (רש״י ועקבה במארב

י). לה,

ב ק ע  המידה סוד הוא י
 התיומת כמו האמצעית,

 שני ■עזפזתים שבלולב
 ומאחזת באמצע הצדדים

 במידה ושמאל ימין
 שנמצאו עד האמצעית,

 נאחזים ויצחק אברהם
ה). אורה (שעריביעקב

קב  אלא תפארת, הוא יע
 יעקב בין יש גדול חילוק

 הרמז ישראל כי ישראל. ובין
 מלשון יעקב אבל בתפארת,

 אמנם במלכות. והרמז עקב,
 הרמז בוא״ו מלא כשהוא

 יעקב מידת שהוא בתפארת
 הכולל עזביעזם ו׳ והוא אבינו,

 עקב בין חילוק ויש קצוות. ו׳
 הרמז עקב כי ליעקב, ממש

 לבד, התחתונה במציאותה
 אל ג״כ ירמוז היו״ד עם אבל

 הנקודה אל הנעלם מציאותה
יעקב). כג, (פרד״רהמאירה

 הייתי אני עשיו, אכזר
 ע״ש יעקב שנקרא חושב
 אבל בעקב׳, איחזת ׳וידו
 שנקרא לי נתאמת עתה
 ורמאות, עקבה מלשון יעקב
 עה״ת (ש״ך הלב׳ ךקב7׳ כמו

לו). כז, בראשית

 נשמות בחי׳ לכל שורש הוא
 יצחק נפש, אברהם ישראל,

 (קה״י, נשמה יעקב רוח,

יעקב).

ת ב תי  אותיות כלול יעקב ב
 וק׳ ע׳שייה, י׳צירה ב׳ריאה
 שהוא קימה, לשון דיעקב
 בי״ע עלמין ג׳ ומקיים מקים

עדות). (קה״י,בשמו הנרמזים

חכמה מילואי
מד תיכף! שלו מדן כ ש הל דו חי ק של ה צדי ה ה ר לו הי בה. לחזו שו בת

 רבי בשם ירמיה ורבי הונא רבי שדרשו: צ) (פתיחתא, צאיכ״ר וכדמצינו
 שמרו/ לא תורתי ואת עזבו ׳ואתי טז) (ירמיה כתיב אמר/ אבא בר תייא

 שבה המאור בה מתעשקין שהיו מתוך שמר/ ותורתי עזבו אותי הלואי
 כו׳. שבה המאור בה מסעהקין (שם): צמתרכ וציאר למוטב. מתזירן היה

 לטובה. רעה מדרך להטותו האדם עייני מאירה שהיא על מאור ואמר
ם בם ילכו צדיקים שעי פו  דצריס): (פ׳ עיניים צמאור ומוצא בם. יבשלו ו

 ויראה אהבה שהן ורתימו בדתילו הדיבורים לדבר כשמתתיל
 כל מגביה הדיבורים, להבין מתתיל ואת״כ המידות, ובכל ובהתקשרות

 ממילא ואז הבינה, לעולם מלמטה הדיבורים דברו בעת שקדמו המידות
 ג״כ, עולין מהמידות מידה באיזה שפגם עבור עליו שבאו הדינין כל

 באותן כבר שקלקל הרע נתקן בטוב המידות כל עם הבינה אל שבא מאתר
 בדרך לומד הוא אם כן נעשה ובאמת לשורשן. שהביאן מאתר המידות,

שבו הרע את ומנצת ובהתקשרות וביראה באהבה הדיבורים שמדבר הנ״ל,
הכלי. בתינת לפי האור שנצטייר צירי, בתינת הוא המקבלים הכלי בתינת לפי

׳ י ח צ ם ב קי מן מכלל צספר ומוצא וכוי. בם ילכו צדי סי פי(  צריך היה כותות שני יש בהתורה אם קשה, לכאורה זצ״ל): הלי דוצ יעקצ ד הרה״ח צשס יצ, יו
 זה על התירוץ אך בם׳. יכשלו ׳ופשעים לבתי׳ רק נופל הוא ומדוע הצדיק, תורת לימודו ע״י למוטב הלמדן יתזור לפעמים שגם בשוה, להיות

 ותגד ׳ותרץ וכו׳, יותר בנקל לו בא בם׳ יכשלו ׳ופשעים של הבתינה זאת היינו לאביה׳, ותגד ׳ותרץ אלא עוד ׳ולא וז״ל זה, אתרי האות בזה מבואר
 אינו הלמדן כן גלל לשה״ק. ע״כ וכו״, ליטהר׳ ׳הבא כמ״ש מלעילא, שיוע צריך הקדושה כי להאדם, יותר ובמהירות בנקל בא שהערמימיות לאביה׳,

ודעת. טעם בטוב הכל מתורץ וממילא בנקל, לו שבא בהערמימיות רק בושר הוא כי בתשובה, תוזר



ערכים
וכינויים

רבקה
 שבימי ז״ל מרבינו שמעתי*

 השכינה היתה אבינו אברהם
 ובימי שרה, בשם נקראת

 (ליקו״ה רבקה בשם יצחק

).1 ב, בחלב בשר

 תפילה, בחי׳ היא רבקה
 של ומשפט דין המתקת בחי׳

מו). ה, מתנה (ליקו״היצחק

 שרה, ממש היא רבקה
 חזרו לכן ודיוקנא, גלגולא

 יצחק כשהביאה הםימנים
 ממש אמו׳ שרה ׳האיהלה

שרה). חיי פ׳ עמוקות (מגלה

 אמנם כן. נקרא המלכות
 מצד אלא כן תיקרא לא

 עם ומתייחדת הדין, תוקף
 הגבורה תוקף מצד דודה
רבקה). (קה״י,

 עקרות מז׳ אחת היא רבקה
 והיא בראשית, ימי ז׳ נגד
 רקיע ׳יהי בו שנא׳ יום נגד

 הולידה והיא מבדיל׳, ויהי
 ׳ואבדל שנא׳ ועשיו, יעקב
העמים׳(שם). מכל אתכם

 נקרא שבאדם נפש ’בהי*
רבקה(שם).

 אשתו רבקה תושב״ב, י*צהק
יצחק). (קה״י,תושבע״פ

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רלח

ותושיה עצה
ה ה שיש מ מ  כ

 הרבה תורה שלומדים
 בתשובה, חוזרים ואינם

 חולקים הם ואדרבא
 מחמת זה צדיקים, על

 כי לשמה, שלא שלומד
 ורבנות כבוד בשביל אם

 ואזי ולקנטר, להתייהר
 בו נכנם התורה ע״י

 כי יותר, ערמימיות
 בחי׳ בה יש בתורה

 בם ילכו ׳צדיקים
 בם׳. יכשלו ופושעים

שבע״ם ואזי  מהתו
 לדבר פה לו נעשה

 מחמת הצדיקים, על
 רק בתורה רואה שאינו

 טוב שאינו המשמעות
 יבשלו ׳ופושעים בחי׳
 ערמימיות בחינת בם׳,

ד). יב, ליקו״ט (קיצור

 ני ז.). העניה ועיין עג; (יומא ונו" חיים סס לו נעשה 'זכה, נוחוח,
 אופיוח ומפרש מצייר הוא כך נכסף, שהוא מה לפי אחד נל

ס ילכו ׳וצדקיס ורע, מונ אחיזח כלול נהמורה כי המורה.  נ
 שלו הכיסופין לפי אחד כל היינו יד), (הושע נס׳ יכשלו ופשעים
 עושה עי״ז נפשוח, נעשים שמהם
 ונצטיירו המורה, לאוחיוח נקודוח

 להיפך או לטונ ונמפרשו האוחיוח,
 הס כך שנצטיירין, מה ולפי ח״ו,

 אוחיוח נן ועל נעולס. פועלים
 צדיק, מפי להצטייר מנקשיס המורה
 שלו, דקדושה הכיסופין מדנר שהוא

 נקודוח האומיוח מקנלין שעי״ז
 דומה הרנ וזהו'אם לטונ. ונצטיירין

 שיהיה ג״כ צריך הרנ ני ה״, למלאך
 סס להחורה, שיש נוחוח שני לו

 כרצונו, לקנל אליו להממקרנ אפשר שיהיה נאופן וכו', וסם חיים
 השי״ח, לענודח משתוקק הוא אס יכשלו׳. ו׳פשעיס ילכו', ׳צדקיס

 יש וטינא לאו, ואס ה', אח לענוד ישרה דרך מהרנ לקנל יוכל
ח״ו. נכל ויכפור ננטיעוח שיקצץ דנר נהרנ למצוא ג״כ יוכל נלינו,

 בבחינת ברמאות, הוא אביה אחי כי וזה
 הוא רבקה בן וכי כם. יכשלו ופושעים
 כם. ילכו צדיקים כחינת וזה הכשירה,

 היינו לאביזז, ותגר ותרץ עוד, ולא
 כם, יכשלו ופושעים של הבחינה זאת
 חז״ל שאמרו כמו יותר, בנקל לו בא

 כי ערמה. שכנתי חכמה אני כאס (חוט?
ערמימיות. בו נכנם תורה, לומד כשאדם

 זכאי, נן יוחנן רנן אמר כולן על למוכר. ויפה ללוקח שרע מעט,
 ילמדו שמא אומר, אם אומר. לא אם לי אוי אומר, אם לי אוי

 חכמים מלמידי אין הרמאין, יאמרו שמא אומר, לא ואס הרמאין,
 אמר ארנרה. לא או ארנרה להו, אינעיא ידינו. נמעשה נקיאין

ארנרה, יצחק, רנ נר שמואל רנ
 דרכי ישרים ׳כי אמרה קרא ומהאי

ס ילכו וצדקיס ה׳  ינשלו ופשעים נ
 על נולן. על (שם); רשג״ס ופי׳ נם׳.

 שמא ילמדו הללו. עוולוח מיני כל

 לרמות ינואו כך וממוך נו׳. יאמרו
 ולדקים מורה. דנרי ה׳. דיני יומר.

ס. ילנו ס יזהרו נ  לרמות שלא נ
לרמוח. ילמדו נם. ינשלו הנריוח.

ברמאות. הוא אביה אחי כי
 'ויגד“י );3ע" (יג גמגילה כדאיפא

 נן והלא הוא, אניה אחי וכי הוא׳. אניה אחי כי לרחל יעקנ
 אין, ליה, אמרה לי. מינסנא לה, אמר אלא הוא. אניה אחוח
 נרמאוח. אנא אחיו לה, אמר ליה. יכלח ולא הוא רמאה אנא מיהו

׳עם אין, לה, אמר נרמיומא. לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה, אמרה

הנחל ילקוט

המתרגם

ק כסוג י® ד’ נפסו ג  וי
 אחי כי לרחל יעקב
ה א'. אבי  ושואלח הו

א, ר מ ב וכי הג עק  י
 של אביה לבן אחי היה

 היה הוא והלא רחל,
 אחוח שהיחה רבקה בן

 אלא רחל. של אביה לבן
 שאמר הגמרא, מחרצח

 חינשאי לרחל, יעקב לה
 אכן רחל, לו אמרה לי.

 להינשא משכימה הנני
 הינו לבן שאבי אלא לך,

 לו. חוכל ולא רמאי
 אחיו יעקב, לה אמר
 לו אמרה ברמאוח. אני

 לצדיקים מוחר וכי רחל,
 אמר ברמאוח. להחנהג

 מוחר זה אכן יעקב, לה
 ׳עם כחוב שהרי להם,

 עקש ועם חחבר נבר
חחפל׳.

 הצדיקים ע״א): קכג המאירי(ב״ב וביאר פמפל/ ננקש ועם ממבר נבר
 עסקים להם יש אם מקום ומכל גמורה, רמאות או גניבה או גזל בו שאין אע״פ רמאות, של צד שום בו שיהא בדרך לילך להם אסור

 עצמם להראות יכולים הם אף עליהם, גוברת רמאותם יד תהא בתמימות עימם הולכין יהו שאם מהם ומתייראין הרמאים, אדם בני עם
 האוה״ח וכתב ברמאות/ אני ׳אתיו לבן עם אבינו יעקב שאמר והוא מהם, נשמרים יהו שבו שיעור כדי עד מעט, הרצועה את כמתירים

תאמר כי יעקב תש זה וכפי ברמאות, הוא אתיו כי השיב והוא רמאי, אביה לו, שאמרה ע) (ב״ר ז״ל אומרם דרך על יב): כע, (בראשית
בולעו להוציא ואמת צדק בדרך עליו שיתתכם פירוש רבקה', בן ׳וכי אמר ולזה כרשעתו, רשע עם צדיק שיתנהג הדבר הוא גנאי עליו,

ככה. בעשותו יכלם אשר ומיאוס, רשע בדרך ירמהו ולא בעליה׳, תחיה ׳החכמה ז) (קהלת סוד והוא במשפטיו, ולנצחו מפיו
מה אני  ותבונה תקרא חכמה הלא ושבתיה: מעלותיה את ומונה הולכת עצמה התורה בו בפרק יא-יב) א, (ת, במשלי כדכתיב ערמה. שכנתי חכ

ופירש״י(שם): ארנצא: רנזמות ודעת ערמה שכנתי חכמה אני בה: ישוו לא חפצים וכל מפנעים חכמה טובה כי (...) קולה: תתן

 נכנס תורה אדם שלמד שכיוון ערמה, אצל ערמה. שכנפי בעניין. למטה האמורים דברים אליכם מכרזת התורה הלא מקרא. סכמה הלא
 דעתך, סלקא תיפלות תיפלות. מלמדה תורה, בתו את המלמד כל אומר, אליעזר רבי ע״ב): בשומה(כא ואיתא דבר. כל של ערמימות בו

 חכמה שנכנסה כיוון ערמה׳, שכנתי חכמה ׳אני דכתיב אליעזר, דרבי טעמא מאי אבהו, רבי אמר תיפלות. לימדה כאילו אימא, אלא
 ערמומית מבינה היא שמתוכה כאילו. לה. קרא ׳תיפלות׳ תורה וכי לעמו. סלקא מיסלומ לימדה ופירש״י(שם): ערמומית. עימו נכנסה באדם,
 כר. ערמומית עימו נכנשה כאלה סכמה שנכנס כיוון כר אליעזר דרכי טעמא מאי (שם): המהרש״א וביאר תורה. סכמה. בהצנע. דבריה ועושה

מזימות תורה, של דעת ע״י לפרש, יש אמצא׳, מזמות ׳ודעת בזה וסיים כנגדם. ולהערים הרשעים עורמת להבין תועלת הוא איש ולגבי
וק״ל. וקלקול, עבירה לידי ויבואו יערימו פן קלות׳, דעתן ׳נשים אבל תתפל׳, עקש ׳ועם דרך ועל אמצא, אחרים של

חי כי ה א בי א א ת. הו או מ  להו ׳שרי לד): ה, ריבית צליקו״ה(יו״ד וכתב בר
 אמת שאין כשרואה הצדיק כי רמאי׳. עם ברמאותא לשגויי לצדיקיא

 נפשו, את להציל כדי דרכים בכמה האמת להעלים מוכרת הוא בעולם,
 ועשיו לבן עם יעקב שנהג וכמו בעולם, האמת מכניש הוא עי״ז ודייקא

הוא המתלוקת כל כי השלום׳. בדבר לשנות ׳מותר בתינת וזה וכו׳.
 נקיים שאינם מתמת לגמרי, השקרנים של או הטועים של האמת מתמת

ואומרים לאמת השקר מהפכים הם מאוד, עכורים ודמיהם מתאוות
טוב, ולרע רע לטוב אמרים ׳הוי ישעיה שצעק כמו טוב, ולרע רע לטוב

וכו״. למר מתוק ^מים לחשך, ואור לאור חשך מים1כ
מד כשאדם רה לו ם תו ת. 1ב נכנ מיו מי  ד, מתנה (חו״מ צליקו״ה וכתב ער

 כל כלל בחי׳ זה נתור׳ בן ׳לבן וערמימיותו: לצן צחי׳ גצי יג)
 במנהיגים א״ע ומתלבש בעולם, מכניש שהבע״ד והערמימיות הרמאות
 יעקב, בחי׳ שהוא האמיתי הגדול הצדיק על לחלוק בליבם ומכניס וגדולים,

 ועיקר ליעקב׳, אמת ׳חתן בחי׳ הצדיקים, שבכל האמת נקודת בחי׳ שהוא
 זוכין כשאין המדמה, כוח ע״י הוא הבע״ד של והערמימיות הרמאות כל

 כנראה המדמה, מכוח נמשכין שבעולם הטעותים כל כי כראוי. לבררו
 האדם, את לפעמים מטעה המדמה שכוח גשמים בדברים אפילו בחוש

 השקר לברר יכולין גשמים בדברים אבל וכיוצא. אבן שהוא עץ על ושובר
 מאוד קשה השכל אל הנוגעים בדברים אך הראות, חוש ע״י מיד והטעות

 בני את ומטעה מתפשט המדמה כשכוח האמת, על ולעמוד הדבר לברר
 דבר כל להפוך כוח לו יש הדמיונות מריבוי כי האמת, את להפוך אדם

 עצמן כשמקרבין אם כי עליו, לעמוד מאוד שקשה עד היפך, אל מהיפך
 אבל לאמיתו. האמת נקודת בחי׳ שהם יעקב, בחי׳ שהם אמת, לצדיקי
 להרבות ולרוחב לאורך עצמו את ומניח ביותר, זה על מתגרה הבע״ד

 והכניע שיבר שכבר האמת, נקודת בחי׳ שהוא כזה צדיק על מחלוקת
 בלב ומכניס בתחבולותיו משבב הבע״ד כי לגמרי. המדמה כוח את וביטל

 ח״ו, ממש האמת היפך הוא כאילו ממש, ההיפך עליו שיאמרו אדם בני
 הבע״ד התגרות ועיקר כן. לא אשר דברים עליו ומחפה כזבים עליו ובודה

 שיטעו הדור של ומנהיגים בגדולים שמתגרה היינו כשרז״ל, בגדולים הוא
 שיודע מחמת ח״ו, ממנו ישראל לרתק כדי שיאמרו, מה עליו ויאמרו בו

כן על להשי״ת, כולם יקרב הקדושות, ולעצותיו ולדרכיו אליו יתקרבו שאם
 ׳לבן נקרא המדמה כוח כי נתור; בן ׳לבן בחי׳ וזה שבעולם. והערמימיות והטעותים הרמאות כל שמשם המדמה, כוח ע״י והכל עליו, מחלוקת מרבה

 על א) (צסימן ז״ל אדמו״ר כמ״ש במצוות, עצמו להתלבש תמיד דרכו כי ׳לבן׳, נקרא כן ועל כנ״ל, שבעולם והטעותים הרמאות כל שמשם ע״ש הארמי׳,
 גם כנ״ל. היפך אל מהיפך האמת מהפך כי עליו, לחלוק גדולה שמצוה בלב מכניס כי וכו״, ברישיה חיוורא דנורא צוציתא כי ׳ומתחזי רבב״ח מאמר

מוחא דימינא ׳משטרא בחי׳ דמוחא׳, ליבונא ׳מן לבנון׳, מן ונזלים חיים מיס ׳באר בחי׳ העליון, לובן בחי׳ הוא האמת הצדיק של הקדוש המוח כי

חכמה מיליואי
 כן שאין מה התיקון. עושה אז לשמה׳, ׳תורה נקרא שזהו המידות, ובשאר

 השפה מן רק אינו שלו שהדיבורים רק הנ״ל, בדרך עושה שאינו מי
 לאיזה כשמכווין שכן וכל דינין, מקום דיבור, בבתי׳ רק שנשאר ולחוץ,
 הלימוד אותו ע״י שאדרבה הלימוד, מאותו גדלות לו שבא או ח״ו, פניה

 תיקון אז בו שאין מאחר עליו, והצרות הדינין ומתגברין עליו מתעוררין
 ה׳ דרכי ישרים ׳כי יד) (הושע נאמר וע״כ כנ״ל. לטוב כולן המידות
 עליהן, שבאו המרירות וכל הדינין למתק למעלה בס׳, ילכו צדיקים

 יתגדל שעי״ז בס׳ ׳יכשלו לימודם, בעת אפילו והולכין שפושעים ׳ופושעים׳,
 הדינין מרירות ויחזיק שיזיק אלא ויתקן, יועיל שלא די ולא כנ״ל, המכשול

 זכה לא חיים, סס לו נעשה ׳זכה רז״ל אמרו זה דרך ועל עליו. לבוא
 ולשעבדן להביאן מידותיו רוע כל מנצח אינו אס כי מיתה׳, סס לו נעשה

 בתורה עשקו שבעת מה באמת כי ח״ו, המוות סס לו נעשה להתורה,
 שבאין שלו הדינין ממש הוא וגדלות חיצוניות ופניות מחשבות לו באין

 שבאין או התורה, עס למעלה עצמו את להתקשר אותו מניחים ואינם
 זאת מבין להיות בראשו עייניו ואס להתורה, ולשעבדן בלימודו אז לתקנן
 המידות בכל לאחוז עצמו את יתגבר בוודאי אזי הנ״ל, לכוונה אליו שבאו
 את אוחז אזי זאת, ואמונה דעת להס שאין השוטים, אך ולתקנן, לטוב
 ע״י יותר למעלה כביכול ופוגס לעצמו יותר עוד ומקלקל בהן עצמו

 שבתוך אלקי חלק לריחוק שיבה שהוא לגדלות, בא שעי״ז מפני לימודו,
 ממנו, האלקות שמסתלק וע״י לדור׳, יכולין והוא אני ׳אין כמ״ש האדם,

 ח״ו, האלה הרעות מצאוהו בקרבו אלהיו אין כי ועל שמירה, בלא נשאר
 את הביא ולא דינין, מקום דיבור, בבתי׳ למטה רק שנשאר עבור זה וכל

 רוע לו יש לימודו שבעת עבור הבינה, לעולם המידות כל עס עצמו
לעלות. יוכל ואיך בה וכיוצא רעה התפארות מידות,

ה אני מ כ תי ח כנ  נתחכמה ׳הבה י): א, צחיי(שמות צרצינו וכתצ ערמה. ש
 היא ובמוסר בתורה החכמה רעה, חכמה ויש טובה חכמה יש לו׳.

 ׳התחכמות׳ וזה רעה, חכמה היא ערמימות בעניני והחכמה טובה, חכמה
 ׳אל ז) (קהלת הכתוב ואמר נחכמה׳, ׳הבה אמר לא כי ׳חכמה׳, לא

 כי הזאת, החכמה מן שהוא הזה ההתחכמות על הזהיר יותר׳, תתחכם
יותר׳. תחכם ׳אל אמר לא



רלט גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
 ריש אמר );3ע״ יומא(לח כמס׳ כדאיחא לו. מסייעין לטהר ד!בא

חן. ימן ולענויס ילין הוא ללצים ׳אס דכמיב מאי לקיש,
 רני דני מגא אומו. משייעין ליטהר נא לו, פומחין ליטמא נא

 למדוד נא ואפרסמון. גפט מוכר שהיה לאדם משל ישמעאל,
 לעצמך. אמה מדוד לו, אומר נפט,

 לו, אומר אפרסמון, למדוד נא
 כדי עימך, שאמדוד עד לי הממן

 רננן, מנו (...) ואמה. אני שנחנסס
 אדס קדשים', והיימס 'והחקדשמם

 אומו מקדשין מעט, עצמו מקדש
 אומו מקדשין מלמטה, הרנה.

 מקדשין הזה, נעולס מלמעלה.
 (שם); ופירש״י הנא. לעולם אומו
 רשע. להיומ לינומא. אדם שנא כיוון

נו, ליכנס הטומאה פחח לו. פוססץ

 ובנקל. במהירות שרץ בארם ותרץ, וזה
 להלמרן מגרת היא שהתורה לאביה, ותגר

 לאביה, ותגר) ותרץ (וזהו ערמימיות.
 יותר ובמהירות בנקל בא שהערמימיות

 מלעילא, סיוע צריך הקרושה כי לארם.
 מסייעין לטהר הבא נה.) שאמרו(ע״ז כמו
 פתחים לו יש פותחין, הערמימיות אבל לו.

בנקל: לו ובא הרבה

ם לו יש הי ת ה פ רג א ה  ה, גניבה בליקו״ה(חו״מ וכתב בנקל. לו וג

 על מסתכל ואינו עורף פונה כשר, איש שהוא מי לד):
 הס שס שיש הפתחים כל ואזי כלל, הסמ״א של רעות המחשבות

 אבל ח״ו, עצמו לממא בהס לכנוס רוצה שאינו מאחר סגורים
 אחריהם להימשך כשמתחיל תיכף

 פותחין תיכף אזי ח״ו, ליממא ובא
 שאינו ומי שס, שיש הפתחים לו

משס, להימלט למהר עצמו על חס
 ומפתח לפתח מפתח ונכנס נופל אז

 מהדרך ונתרחק שנתעה עד לפתח
 ריחוקו כפי אחד כל מאוד, הטוב

 כי ח״ו, אחריהם שנמשך מה כפי
 להימשך כשמתחיל אח״כ גס

 לו יש עדיין ושלום, חס אחריהם
נפשו. על להימלט למהר בחירה

מן ממנו מונעין ואין בידו מספיקין
 יתן להתחבר, בא הוא לענוים. אם יעזרוהו. ולא ימנעוהו לא יליך, ׳הוא להתחבר, בא הוא ללצים אס יצץ. הוא ללצים אם לעכבו. השמים

 קדשיס', ׳והייתם מעט, והסקדשמם. לעצמך. מדוד המוכר, לו אומר רע שריחו מפני נפט, למדוד הלוקח, בא. ליתן. שבידו מי חן, לו
 לאדם משל בזה״ל: כתב והמהרש״א(שם) היא. נכונה וגירסא לו׳, ׳פתחים גורסין יש הרימב״א(שם): וכתב אותו. מסייעין ליטהר הבא הרבה,

 לעיל דמייתי וקרא אפרסמון, למדוד בא כמו לו מסייעין ליטהר הבא אבל מסייע, לו ואין לו פותחין ליטמא הבא לנמשל, דומה וכר.
 עימו, מסייעין דאחריס הנותן, הוא מי הזכיר לא יתן׳, ׳הוא אמר לא ענויס וגבי מסייע, לו שאין ילץ׳, ׳הוא אמר לץ דגני כן, מוכיח
 אדס של ׳יצרו נב) (סוכה אמרינן דהכי וסיוע, לעזר צריך אין כי לו. סופסין ליטמא בא יעקב(שם): העין שעל יעקב בעיון ביאר ועוד וק״ל.

 ד) (בראשית כתיב טעמא ומהאי וסיוע. עזר צריך ליטהר הבא להיפך, כן שאין מה וכו״, עוזרו הקב״ה ואלמלא יוס בכל עליו מתגבר

 כדי לו, מסייע אינו לכך ישמעאל, רבי דבי דתנא המשל לפי גס עליו. ומתגבר בגופו יצה״ר נכנס לו שפותחין מיד רבץ׳, חטאת ׳לפתח

 ע״א), (קד שבת במסכת הגמרא בדברי גס מובאים וכו״ לו פותתין ליממא ׳בא הנ״ל לקיש ריש ודברי לטובה. כן שאין מה המחטיא, הוא יהא שלא
 פתח לו שפותחין אותו, מסייעין ליטהר בא ליכנס, פתחים לו יש כלומר לו. §משין ליטמא בא דגרשי איש בזה״ל: התוספות שם בזה וביארו

מ׳פותחין׳. טפי הווי אותו ד׳מסייעין׳ לומר צריך לו׳ פותחין ליטמא ׳בא דגרסי ולהנהו (...) ליכנס.

הנחל• יליקוט
 שהוא התורה וכל צרוף, ככסף ונקי זך הוא הק׳ מותו כי ככספא׳. תיוורא
 ה׳ ׳אמרות במי׳ כלל, ופסולת סיג שוס בלי ונקי זך ברור אמת הוא מגלה

 המדמה הכות זה ולעומת שבעתיס׳. מזקק וכו׳ צרוף כסף טהרות אמרות
 בני את כ״כ ומטעה מרמה כי הארמי׳, ׳לבן נקרא האדס את שמטעה

 בו אין כאילו אצלס ברור שהשקר עד ושקריס, טעויות מיני בכמה אדס
 מראות ארבע במי׳ דקליפה, לובן במי׳ וזה האמת. אל לנטות ספק שוס

 לאמיתו דבר כשמבררין כי היינו, הלובן. תכלית מראיהס שכולס נגעיס,
 וכו״, לך ׳שמלה כמ״ש כשמלה, אותו ומבררים הדבר שמלבניס בתי׳ הוא

 אבל הלכתא׳. ליבון ״ו-בלבניס׳, וכשדרז״ל כשמלה׳, הברורין ׳דברים ודרז״ל
 שמלבין עד המדמה, כות של הטעותיס ע״י האמת להפוך ממגרה הסט״א

 צד שוס בו אין כאילו הדבר, הוא שכך ומלובן ברור הוא כאילו השקר
 ׳לבן בתי׳ וזה הארמי׳. ׳לבן נקרא כן ועל האמת, שהוא ההיפך אל נטייה

 הצדיק על שתולקין והמתלוקת ההתגרות כל ידו שעל מתמת נתור׳, בן
מי בבתי׳ הצדיקים, כל שבין האמת נקודת במי׳ יעקב, במי׳ שהוא האמת  ׳

 הס ׳כרמים׳ נטרתי׳. לא שלי כרמי הכרמים את נערה שמני כי נחרו אמי
 היינו מצרים׳, ׳אנשי פירש״י אמי׳, ׳בני שם. כשפירש״י מנהיגים, בתי׳
 בסי׳ מקז׳ ׳ויהי בהתורה (כמ״ש ומצרים פרעה בתי׳ שהוא המדמה כות בתי׳

׳נמרו׳ הס מבורר, שאינו המדמה כותות שהם אמי׳, ש׳בני היינו ע״ש). נ״ד

חכמה מיליואי
 כתיב מה תזי, תא ע״ב): כו חדש(נח, בזהר ומצינו לו. מסייעיץ לטהר הבא

ב). (בראשיח כנגדו׳ עזר לו אעשה לבדו האדם היות טוב ׳לא באדם,
 והיינו קונו, בדרכי להוליכו עזר אצלו שהיא הנשמה היא זו רבי, אמר
 קונו בדרכי הולך כשהאדם רבנן, תנו אומו׳. מסייעין ליטהר ׳בא דמנן

 אומו, מסייעין השרת מלאכי אומו, מסייעת נשמתו אומו, מסייעין הרבה
 לא ׳בלכתך ואומרים לפניו מכריזין וכולם אומו, מסייעת מקום של שכינתו

 צדיקים של נשמתן אומר, נתן רבי ד). (משלי תפשל׳ לא מרוץ ואס צעדך יצר
 מעשיו ע״י הצדיק זה: עניין ביאר ואחחנן) (פ׳ המצווח ובשער אותו. מסייעין
 מוזרת משנתו בהקיצו ואת״כ בלילה יישן שכאשר אפשר שעושה, הטובים

 קדמון צדיק איזה של נשמה איזה עמה ומביאה ממשכת היא ואזי בו, נפשו
 לסייעו כדי באה והיא בגוף, נכנסות ושתיהן העיבור, בסוד בו ומתעברת

 ליטהר ׳בא על הנעלם ובמדרש נתן דרבי באבות שאמרו כמו במצוות,
 זה. והבן אותו׳, מסייעין הצדיקים נשמות אומר, נתן ׳רבי אומו׳, מסייעין

 ע״ה רבינו כמשה להיות יכול אדם כל א): (הקדמה הגלגולים בשער כחב ועוד
 רום עד גבוה יותר אמר רות לו לקמת שיכול לפי מעשיו, לזכך ירצה אס

 המפורסם עניין מבין בזה גס וכו׳. הבריאה מרו-ס נשמה וכן היצירה,
 באדם ומתעבריס באים נשמתיהון או דצדיקייא רותיהון כי רז״ל, בדברי

השי״ת. בעבודת לסייעו עיבור, הנקרא בסוד
 הס הכרמים׳, את נטרה ׳שמני אשר עד ישראל, בכנסת היינו ׳בי׳, ונתגרו

׳כרמי נקרא כן ועל האמת. הצדיק היינו האמת המנהיג בתי׳ הוא שלי׳ ׳כרמי נטרתי׳, לא שלי ׳כרמי לי. להועיל יכולים שאינם אתרים מנהיגים בתי׳
המנהיג הוא כי שלי׳, ׳כרמי נקרא כן ועל לו, כראוי מישראל אתד לכל וכו׳ והתתזקות עצה וליתן או״א׳ כל של רותו נגד להלוך ׳יודע הוא כי שלי׳,
 ומנהיגים ׳כרמים׳ נקראים עליו התולקיס המנהיגים שאר אבל באמת. לי ולהושיע אותי להנהיג יודע הוא רק כי באמת, מישראל כאו״א של היינו שלי,

 אינם כן על לי, להושיע יכולים ואינם לגמרי המדמה ^ברו לא שעדיין מאתר אבל וכשרים, צדיקים שהם כמה בהם שיש אע״פ כי שלי, ואינם אתרים,
 וכו׳ בצהרים תרניץ איכה תרעה איכה נפשי שאהבה לי ׳הגידה מהשי״ת כנס״י מבקשת כן ועל מהם. מועלת לקבל יכול שאיני מאשר שלי, מנהיגים

 איכה היינו תרביץ׳, איכה תרעה ׳איכה האמת לה ויגלה לה שיגיד מהשי״ת ומתתננת מבקשת שכנס״י היינו תבריך׳, עדרי על כעטיה אהיה שלמה
 ובשביל במ״א). מזה (ועי׳ להצאן שרע התום עת שהוא שם כשפירש״י ׳בצהרים׳, בתי׳ שהוא הזה המר הגלות בעת באמת ישראל את הרועה הוא ואיפה

 את שמטעה המדמה כות ע״י הוא האמת הצדיק על לתלוק ההתגרות שכל מתמת בי׳, נתרו אמי ׳בני בתי׳ נתור׳, בן ׳לבן המדמה הכות נקרא זה
וכו״. למר מתוק שמיס וכי, לחשך אור שמיס רע, ולטוב טוב לרע הא׳מריס ׳הוי כמ״ש לאמת, והשקר לשקר האמת שמהפך עד האדם,

א ב הר ה עין לט ת אבל לו מסיי מיו מי ר ע עבירה לדבר ההולך שגס אלקיס׳, עשה זה לעמת זה ׳את עח): ה, השחר ברכח בליקו״ה(או״ח וכחב פותחיץ. ה
נמצאים בהם וגס הרע, ליבו שרירות בדרך ולילך חיצוניות, חכמות שהם חז״ל שאסרו מה ללמוד למרחקים לילך עולמו את לאבד שרוצה או ח״ו,

חזק ברצון ממגברים הס אך לשם, לבוא הטבע בדרך שאין שנדמה מה מאוד עצומות מניעות שארי וגס כזה, למרחקים הוצאות על להם שאין הרבה
תי, מוליכין לילך רוצה שאדם ׳בדרך כי עולמות, משני אותם לעקור שרצו, למה לשם שבאים עד סיבות להם מסבב שהשי״ת עד לו יש והרצון או

 הכל יכולין וההפרש החילוק אך הכל, לבאר אפשר ואי שבעולם, הדברים בכל הוא וכן וכנ״ל. הבחירה גודל מחמת זה וכל וכנ״ל, וכו׳ גדול תוקף
 יעשה ומה האחרון וסופו קיצו על להסתכל מנעוריו עצמו שמרגיל האחרון, התכלית בשביל הוא ורצונו כוונתו יסוד כל הכשר האיש זה כי להבין.

 עיניו ׳החכם ב) (קהלח וכמ״ש וכו״, בורך בארך, ׳בוראיך, יב) (קה״ר רז״ל שאמרו וכמו בחורתיך׳, בימי בוראיך את ׳וזכר וכמ״ש פקודה, ליום
כי, בסופו יהיה מה רואה עולמו שבראשית בראשו׳,  ולזכות רעות, התאוות מכל עצמו את ולפרוש באמת, השי״ת את להכיר ורצונו תשוקתו וכל ו

לילך רוצה שאדם ו׳בדרך הרע, ליבו ושרירות הזה עולם לתאוות ורצונו מגמתו כל משים ההיפך, וזה הנצחי. תכליתו בשביל ימיו כל טוב לחטוף
וסברות סיבות אחד לכל מזמין השי״ת ואזי לי. פותחין ליטמא הבא לו, מסייעין ליטהר ׳הבא לח) (יומא רז״ל שאמרו וכמו כנ״ל, אותו׳ מוליכין
 האמת מן אחרים ואת עצמו להטעות הבל, של וחכמות סברות לומר וכו׳ והכופר להחולק כוח לו שיש עד כרצונו, לעשות שיוכל בדעתו וחכמות

לאמיתו. האמת היכן רואה באמת והחפץ לעצמו, עד האמת אבל איתו, שהאמת ולומר

ערכים
וכינויים

ערמימיות
 בחכמתן נלכדים החכמים

 החכמה כי עצמם, של
 לחכמה, מחכמה אותו מתעה

 לחכמה החכמה ומאותה
 לחכמה מחכמה וכן אחרת,

 שנלכד עד ויותר, יותר
 עצמו, בחכמות ונתעה
 ןרמם׳7ב חכמים ׳לכד בבחי׳

 בתמימות ההולך אשרי (...)
עח). ח״ב (ליקו״מ

 של החמישים שער בחי׳ יש
 שער כנגד שהוא הטומאה,

 הקדושה, של החמישים
 הםט״א כל כולל השער שזה

 השקרים וכל והקליפות
ת והרמאות  וההטעאו
 ריבוי שמעוצם שבעולם,
 שיש והרמאות השקרים

 גבול בלי כמעט הוא שם
 הוא שגם אע״פ כי ומניין.

 עצמו להתלבש בהכרח
 יונק הוא אבל אמת, באיזה

 עד והאמת, מהקדושה כ״כ
 ולהעלים לבלבל ח״ו שיכול

 שבעולם, אמת מיני כל
 וערמתו ברמאותו ולהפך

 בלי והעמוקה הגדולה
 לעזקר מאמת להפך שיעור,
 רע לשום לאמת, ומעזקר

 בהמה (ליקו״הלרע וטוב לטוב

טו). ד, טהורה וחיה

 שהיה הנחש מזוהמת
 כל נמשכין משם מכל, ערום
 והטעאות ערמימיות מיני

 שהכנים הבע״ד של ורמאות
ה). ד, עדות (ליקו״הבעולם

 תיקרא ההיתר תחבולת
 להיתר ושאינו ׳הערמה׳,

 (פיהמ״ש ׳מרמה׳ תיקרא

א). ה, תמורה לרמב״ם

 לומר נראה הלצה בדרך
 מרמה לבעל שקוראים שזה
 נהור, םגי ע״ד עורמה׳, ׳בעל

 שקר בדבר עצמו את דמכםה
א). ג, בראשית יהונתן (תפארת

 היצה״ר, הוא מלחמה איש

 ואי בערמימות, ומלומד
 אלא ממנו לימלט אפשר
 גדולה והשקפה רבה בחכמה
ב). ישרים (מסילת

 בםוד היא היערמהי
 הם״א, נגד השמירה
 עוד יהיה לא ולעת״ל

 תינתן אך לישראל, יצה״ר
 הגרורים, לגרים העורמה

 להנצל יוכלו שבכוחה כדי
׳הנשאר דם״א מהרושם י פ ) 

משלי). על הרמח״ל

 ה׳,1ןךכ7 עזכנתי ה1חככ אני’
 עצמו שמתפשט ערום, לשון

 וזהו הגשמיות, ממלבושי
 ׳נערמו׳, אונקלום שתרגם
בשלח). פ׳ לוי (קדושת׳חכימו׳

 דאיהו יעקב דא יערנזח
 קמה:) (תולדות ובזהר חכים׳,

 שכנתי חכמה ׳אני דורש
 דא חכמה׳ ׳אני ערמה׳,
 דא ערמה׳ ׳שכנתי כנם״י,
 הוא דיעקב וי״ל יעקב.

 ז׳ בבתי׳ דמ״ה הוי״ה בחי׳
 גימ׳ מ״ה פעמים ז׳ מידותיו,
 מקנן דזעיר נודע גם ׳ערמה׳.
 גימ׳ ׳ערמה׳ וכן ביצירה,
ערמה). (קה״י,׳יצירה׳

 החכמה בלא חעורנזח
(שם).לרוב לרוע תהיה



ערכים
וכינויים

גמור צדיק
 כשהוא הוא גמור צדיק
 כל לצדיק יאנה ׳לא בבחי׳
 גירש שכבר דהיינו און/

 עד שלו, הרע כל וביטל
 שום לו יארע שלא שבטוח
ה). ח, (ליקו״מעבירה מכשול

 שייגע מי שכל אמר
 מאנ״ש, לאחד ויתחבר
 כשר איש יהיה בוודאי
 בלבד, כשר איש ולא באמת,

 כמו גמור צדיק אפילו אלא
ריח). (חיי״מרוצה שאני

 בפירוש, ז״ל רבינו אמר
 שהיה ושיחה שיחה שבכל
 יכולים עימנו, ומדבר משיח
 כשר, איש ידה על להיות

 ימי כל גמור צדיק ואפילו
 (אזוי רוצה שאני כמו חייו
 גוטער איין מיין איך וויא

 עמה, לילך ירצה אם יהוד),
 הקדושה שיחתו כפי לקיים
שנח). (חיי״מ

 ומאהבה מיראה העושה
 זה הרי לשמים, ליבו ומכוון
כה:). מגילה (רשב״אגמור צדיק

 אל לרדת יוכל גמור צדיק
 ולהעלות גהינם, הנק׳ הקלי׳
 שם שנפלו נשמות משם
 שהוא גהינם, של היוון בטיט
 הכוונות (שער הקלי׳ םוד

ב). אפים נפילת דרושי

 גמור, צדיק עניין בזה תבין
 הכל כי ובינוני. גמור, ורשע
 ניצוצות חלקי כפי תלוי
 חלקי מםפר וכפי שבו, הטוב

 כי ועוד שבו. הרע ניצוצי
 המצוות או העבירות אופני

 בחי׳ ערך כפי הם שעושים,
 איבר ובאיזה שבו, הניצוצות

 רע, ואם טוב אם הם, ושורש
 אל ותאבים חושקים הם כך

 העבירות אל או המצוות
 ורודפים מזולתם, יותר ההם

 (שער אחריהם תמיד

כ). הקדמה הגלגולים

 גמור צדיק שהוא מי*
 חטא, טעם טעם לא ומעולם

 בדרכיו הולך עליון צל והוא
 למעלה שכינה אז אשריו,
 ׳יד בו, דבק ממש מראשו

 עין רגל תחת רגל יד תחת
 ׳כל בםוד כו״, עין תחת
 (של״ה איבר׳ מחזיק איבר

ז). י, מאמרות עשרה

 יצרו מתקן כשהצדיק
 שחוזר עד לגמרי הרע

 כוח בו יש אזי קדוש, למלאך
 יהודאין שדין אותן גם לתקן
קרח). פ׳ חיים מים (מקור

 בעיניו, ושפל מוכנע שיהא
 אופנים בכל פזורה ונפשו
 ונפשו בגופו ובגמ״ח, בתו״מ
 בשם אז וכדומה, וממונו
 צדיק הוא והרי יכונה ישראל

בא). פ׳ אלימלך (נועםגמור

 המקשר הוא גמור צדיק
 עם עליונים עולמות

עקב). פ׳ הארץ (פריהתחתונים

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רט

ם מקכלים העולם כל ת ס רנ שמאלה פ  עושר משמאלה כמ״ש מ
 העשירות כל ני א): ה, הגז ראשיפ (יו״ד נליקו״ה וכפג וכבוד

 נעליהן׳ את ׳שמעשרות צאגך/ ׳ועשתרות כנתינת מהצאן, נמשך
 מנתינת שגוזזין מההלכות נמשך העשירות כי רז״ל. שאמרו כמו

 עשר ׳נשמאולה כנתינת הצאן,
מו וננוד׳,  הנ״ל נהתורה שמנואר נ

 שהעשירות ומתמת א׳), נאופ (לעיל
 נן על הנ״ל, שמאל מנתינת נמשך

 לאיזה נלימודו ליפול התנא מוכרת
 לשמה שלא נתינה של דקה נתינה
 להמשיך כדי שמאל, נתינת שהיא

 נמשך ועי״ז ועשירות, פרנשה
 אלו שהם תושנע״פ שלומד שהלמדן

 הצדיקי על מתנגד הוא ההלכות,
 התורה נעשית זנה, ׳לא ני אמת,
 המתנגד הלמדן כי מוות׳, שם אצלו
 לנן, נתינת שהוא לשמה, שלא נתינת אש כי נהתורה רואה אינו

 וכו׳. עתק הצדיק על לדנר פה אצלו ונעשה
ה ל א מ ש שר מ  ג-ה): (יג, נפל״פ זה עניין וניאר וכבוד. עו

 שנת רז״ל אמרו הלא ני מפורשמת, נזה הקושיא
 נשמאולה נימינה ימים ׳ארך דכתינ מאי ששת, רנ ׳אמר ש״ג דף

 ליכא׳ וננוד עושר אינא, ימים אורך נימינה אלא וננוד׳, עשר
 וכנוד׳) עושר שכן כל ימיש, אורך דאיכא כיוון ׳נתמיה, (פירש״י

ה למיימיניש אלא  וכו״. וכנוד עושר שכן כל איכא, ימיש אורך נ
עושר דאיכא שכן כל נימינה שגש רז״ל נדנרי מנואר הרי נמצא

 גמור, צדיק היה התנא אם לך, יקשה ואם ג
 שיכול תורתו שאומר הדבר, זה בא איך

 דהיינו טוב, משמעות משמעות, שני לסבול
 דהיינו להיפוך, ומשמעות בם, ילכו צדיקים

 היה שהתנא דע, אבל בם. יבשלו ופושעים
 ומה פסולת. מבלי זכה ותודתו גמוד, צדיק

 כי זה, עדמומיות, משמעות בה שנדאה
 משמאלה, פדנסתם מקבלים העולם כל

וכבוד. עושד משמאלה ג) (משלי כמ״ש

ה ל א מ ש שר מ ד עו  נני יד-ימ): א-ג, (ג, נמשלי כדכפינ וכבו
 ןמים ארך כי לנף: ןצ'ר ומצומי פישכת אל תורתי

 כשף משחר שחרה טוג כי (...) לך: יוקיפו• וישלוש חייש וישנות
 נה: ישוו ל'א חפציך וכל מפנינים היא יקרה תנואתה: ומחרון

 עשר ?שמיאולה נירנינה ןר(יש ארך
 וכל ניעש דרכי דרכיה וכנוד:

 היא חיים עץ שלום: נפינופיה
ה למחזיקים מאישר: ותימניה נ

 נל ספצין. וכל (שם): ופירש״י
 שווין יהיו לא נה. ישוו לא חמדותיך.

נימינה. נדמיה. ודמיהן נשוויה

ה למיימיניש לשמה, נה ועושקיש נ
וכנוד, עושר שכן וכל ימים אורך

 שלא נה שעושקים נה ולמשמאיליש
יש. וננוד עושר מקום מנל לשמה,

 רני אמר ע״א): (שג שנפ3 וכדאיפא
 לזה זה המחדדין חכמים תלמידי שני אלעזר, רני אמר ירמיה

 מקרי אל צלח׳, ׳והדרך שנאמר להם, מצליח הקנ״ה נהלכה,
 ׳צלח שנאמר לגדולה, שעולין אלא עוד ולא ׳וחדדך׳, אלא ׳והדרך׳

 יכול אמת׳. דנר ׳על לומר מלמוד לשמה, שלא אפילו יכול רכנ׳.
 זוכין כן עושין ואס צדק׳. 'וענוה לומר מלמוד דעתו, הגיש אם

 נר נחמן רנ ימינך'. נוראות ׳ומורך שנאמר נימין, שניתנה לתורה
 רנא דאמר מורה, של נימינה שנאמרו לדנריש זוכין אמר, יצחק

 ששת, רנ אמר חמא נר יושף רנ אמר לה ואמרי שילא רנ נר
אלא וכנוד׳, עשר נשמאולה נימינה ימים ׳אירך דכמינ מאי

לנתינת השערה כחוט ליפול הצדיק צריך למה כן ואס וכנוד,
יז״ל זקני אני אדוני מפי ושמעתי וכנוד. עושר איכא תורה של נימינה שגם מאחר וכנוד, עושר להמשיך נשניל 'שמאולה׳ ג ר  אהרון (

 כל שכחתי אך ז״ל, רנינו וקלשיה ז״ל, רנינו לפני תירוץ זה על אמר וגס ז״ל, רנינו לפני זאת שהקשה רגיז״ל) פלמיד נרפלג, של הרג
 הדנרים את לו "וישפר שכמנ נמה אח״כ, זה נאות ז״ל רנינו נדנרי מנואר זה על שהתירוץ דעתי לעניות נראה ולכאורה העניין.
 ערמימות משמעות מורתו שישנול הזאת לנתי׳ נא שלא פירוש, וכו״. ממונו ממנו ושנטל אחיו אונם ממוך אלא נא ׳שלא פירש״י האלה',

 העניין אך כלל. מנואר אינו אחיו׳ אונס ׳ממוך פינת ולכאורה וכנוד״. עושר ׳נשמאולה כדי ממונו, ממנו ושנטל אחיו, אונס ממוך אלא
 ועיקר נזוה״ק, כמנואר מתמצית רק ניזונין וישראל השפע, כל נוטלין הש וכו; עשיו שליטת המגנרות נזמן הגלות נזמן עכשיו כי הוא,

 (והדנר מימינה ולא תורה של משמאלה רק וכנוד, עושר שפע להמשיך עכשיו אפשר אי כן ועל כידוע, דשמאלה משטרא הוא אחיזתם
 שנטל היינו ממונו; ממנו ושנטל אחיו אונם מתוך אלא נא ׳שלא ז״ל נדנריהס מדוקדק וזה נזה). להאריך אפשר ואי קצת ממילא מונן
 עושר של גשמיות שפע משם להמשיך נכדי דייקא, 'שמאולה' לנתינת קצת ליפול עכשיו הצדיק מוכרח זה ונשניל שלו, השפע כל הוא

 נפל ניהמ״ק שחרנ שמיום מעשיות), הסיפורי (שאחר נהשיחות ונדפס ז״ל רנינו שאמר ממה אלה לדנרינו וסעד שמך עוד ויש וכנוד.
 מאלפים גדול עשירות לו שיהיה נאמת כשר לאיש קשה כן ועל וכו׳, אלפי״ש אותיות פלאים׳ ׳ומרד ננחינת הקליפות, נעמקי העשירות

 גחמן ר׳ ואמר וכנוד; עושר שכן ׳כל רז״ל מאמר על ז״ל גחמן מוהר״ר וכו׳ הקדוש זקיגו שאמר מה שש והניא וכו׳, מזומנים הרנה
נימינה גש שנוודאי ע״פ שאף להדיא מנואר וכו׳. מזומנים להם אין שכן, כל שהוא ע״פ אף כי נפירוש, לא אנל שכן כל רק שהוא ז״ל

הנחל ילקוט
ר מ ו א תו ש ר ת. שני לסבול שיכול תו שמעו  א)5 (רז״ב נליקרמ ומציגו גז

 יוכל שהעולם כדי בדבריו לשנות צריך שהצדיק זה עניין של בחי׳ עוד
 ומשפרים רשעים עם לפעמים מדברים האמיתיים הצדיקים וז״ל: לקבלם,
 בזה מלביש הוא אך העולם, מעשקי בזה וכיוצא מלחמות מעשקי עמהם
 זה שונים בלבושים התורה אור מלביש הוא כי התורה, של הגדול האור
 אחרים. בצירופים מתלבש התורה והאור הללו, בדברים שמלבישו עד מזה

 יכול היה הרשע, עם בפירוש תורה תיכף מדבר הצדיק היה אם כי
 יכשלו ופשעים בם ילכו ׳צדקים כי יותר. רשע נעשה והיה יותר להתפקר

 עב:). (יומא מוות׳ שם לו נעשה זכה לא חיים, שם לו נעשה ׳זכה כי בם׳,
 היה כי יותר, מתפקר היה שהיא, כמות תורה לו מגלין היו אם כן ועל

 צריכין כן ועל התורה, מן רחוק הוא כי ח״ו, מוות שם אצלו נעשה
 כשהושיב המלך בתלמי שמצינו וכמו אחרים. בצירופים התורה לו להלביש
 התורה להלביש ואחד אחד כל בלב השי״ת ונתן זקנים, ושנים שבעים

 וכמו מ), (מגילה וכו׳ בראשית׳ ברא ׳אלקים וכתבו אחרים, בצירופים
 יותר מתפקר היה שהיא, כמות התורה כותבין היו אם כי שם. שפירש״י

 והם חולין, שיחת ההמון עם לדבר האמיתיים הצדיקים צריכין כן ועל וכו׳.
 שהם, ממקום הדיבורים באלו אותם מקשרים והם התורה, בהם מלבישין

 עימם, מדבר שהצדיק והשיפורים הדבורים מאלו רחוקים אינם הם כי
להשי״ת. אותן ומעלה אותן מקשר ועי״ז

ת וכוי טוב משמעות עו מ ש מ  ד׳ יום רה, (מכתב בעל״ת וכתב להיפוך. ו
זאת. בשבוע ב׳ ביום קבלתי מכתבו תקצ״ו): בנ״י למספר כ״ה

 לטעות מקום כאן מצאו שהמתנגדים שנים כמה זה שמעתי כבר (...)
 יש והתורה אותו׳, מוליכין לילך רוצה שאדם ׳בדרך כי במחלוקתם, להחזיק

 המוות׳, שם לו נעשה זכה לא חיים, שם לו נעשה ׳זכה כוחות, שני בה
 מפרשין שהאפיקורשים שראינו כמו כרצונו, בהתורה למצוא יכול אחד וכל

 שארי שכן מכל הרעה, לדעתם אמת, משה תורת הקדושה תורתינו עיקר
 שנתפשטו השפרים בעניין שלפנינו בדורות ובפרט קדושים, שפרים

 אע״פ הלומדים, החולקים בהם שמצאו הקדושים, ותלמידיו מהבעש״ט
 כאילו כדעתם, ומצאו חתרו אעפ״כ בתורה, וגדולים צדיקים קצתם שהיו
 כנגד דברים כותבים הם חשידים בשם הנקראים ז״ל הבעש״ט תלמידי ח״ו

זה דבר על אם כי עלינו החולקים צעקת היתה לא ואם ח״ו. התורה

 שגם ומפורשם ידוע זה הלא אך להם, להשיב לי היה בוודאי בלבד,
 בלי וליצנות וגידופים בחירופים מפיהם עתק ויצא הרבה חלקו מקודם
 הקדוש ולשמו ז״ל אליו הנלווים שכל מחמת רק דבר, לא על בחינם שיעור
 ותורתו להשי״ת יה שלהבת אש ברשפי ליבו בוער השתלקותו, ולאחר בחייו

 בו אין הבלים הבל שהעולם היטב לב ומשים בכוונה, ולהתפלל הקדושה
 עטין מתרי״ג הכלולים הקדושים בעצותיו לילך עצמו ומרגיל וכו׳, ממש

 אבותינו בדרך האמת בדרך לילך האדם את המיישרים דאורייתא,
 שאנחנו אשרינו נדבר, ומה נאמר מה וכו׳. וכו׳ מעולם אשר הקדושים

 ואמת הקדוש לאור להתקרב בחיים חלקינו ו^ם מטעותם להינצל זכינו
 מברשלב. נתן לנצח, באמת אוהבו דברי (...) כזה.

ר משמאלד! ש  שדרך הקושיות לעניין (תצג-תצד): בחיי״מ מובא וכבוד. עו
 עליו ובפרט הצדיקים, על הרבה קושיות להקשות העולם

 הקושיות ע״י הלא צחות, בדרך ואמר ענה הרבה, קושיות מקשים שהיו
 של והפרנשה העשירות כי ועשירות, פרנשה לנו יש עלינו שמקשים
 (שבתאמרו רז״ל כי קושיות. ע״י רק הוא לשמה בתורה העושקים הצדיקים

 ימים אורך ׳בימינה והקשו וכבוד׳, עשר בשמאולה בימינה ימים ׳ארך סג)
 הקושיא שע״י נמצא וכבוד׳. עושר ׳כ״ש והשיבו ליכא׳, וכבוד עושר איכא,
 אם כי לשמה. בתורה המיימינים להצדיקים והכבוד העושר נמשך דייקא

 להצדיקים וכבוד עושר שום היה לא זו, קושיא מקשים רז״ל היו לא
 הקושיא ע״י אבל ימים, אורך רק היא שבימינה שנראה מקרא של כפשוטו
 והכבוד העושר נמשך עי״ז ליכא׳, עושר איכא, ימים ׳אורך שהקשו

 הקושיות שע״י נמצא וכבוד׳. עושר ׳כ״ש שם שתירצו כמו להצדיקים,
 ע״י להצדיקים והכבוד העושר עיקר כי פרנשה, להצדיקים יש דייקא

 אבל (בדיחה), ווערטל שקורין צחות בדרך אמר אלו שדברים ואע״פ קושיות.
 כל כי מאוד. עמוק ושוד גדול עמקות זה בעניין ויש בגו דברים באמת

 בכולם יש ווערטליך, שקורין שאומר, שלו צחות דברי אפילו שלו, הדברים
 אמיתי שכל לו שיש פשוט אדם ואפילו מאוד, ועמוקות נוראות עצומות שודות
 עיין המעתיק, (אמר ונוראים נפלאים רמזים קצת בהם להבין יכול קצת,

 ת״ת הלכות הלכות ובליקוטי לדוד׳ ׳תהלה במאמר י״ב שימן א׳ בליקוטי
 ד״ה בנח״ג המובאים הפל״ח בדברי ועיין הנ״ל). צחות דברי קצת ותבין ג׳, הלכה

כאן. שהובאו רבינו של הצחות דברי את מבאר שבסופם וכבוד׳ עושר ׳משמאלה



רמא גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
 כה למיימינין אלא ליכא?! וננוד עושר איכא, ימים אורך נימינה

ה למשמאילים וכנוד, עושר שנן וכל אינא ימים אורך  עושר נ
 שואלין סמסדדין. (שס): ופירש״י ליכא. ימים אורך איכא, וכנוד

 וסויך. וחדדך. כמו והדין. להמחדד. אלא לקפח ולא ומשינין,
מורה, של למיימינין. ומלמדך.

 קשה העשירות, שנפל עכשיו אעפ״נ וכגוד', עושר דאיכא שכן ׳כל
 יש כן אם מזומן, רב עשירות גם כה להמיימינים שיהיה מאוד
 ׳שמאולה׳ לנחיגמ ליפול עכשיו הצדיק מוכרח כך שמפני לומר

כנ״ל. ג״כ קצת נמזומן לישראל וככוד עושר להמשיך נכדי דייקא,
קצת, ניומר הדנרים לנאר אך

ק מעמיהן שמפשפשין  ז״ל רנינו שהניא מה ע״פ נראה אמירת בשעת התנא נפל זה, בשביל נדקדו

׳כי מ״ט שימן 'לןמש׳ נמאמר השערה, כחוט רקה שגיאה לאיזה תורתו, למלאכה. המיומנח נימין ונוררין,
ד עושר  ניוון נחמיה, לינא. וננו

 נה. למשמאילין וכנוד. עושר גס שיש שנן נל ימים אורך דאינא
ה יגעים שאין ה מיימינין נמי, אי צרכן. כל נ  העושקין הס נ

 המהרש״א ניאר ועוד לשמה. שלא העוסקיס הס משמאילים לשמה,
ס למשמאילים (שס):  ׳כהן פרק וכדאמרינן נו׳. לינא ימיה אורן נו׳ נ
 שם לו נעשיח זנה גו׳, שם אשר המורה 'וזאח עג) (יומא גד^'

וק״ל. עיי״ש, כו" המווח שם לו נעשיח זנה לא חיים,

 ימין יש עכשיו של נאוריימא
 וליח שמאל ליח נעמיקא אנל וכנוד׳, עשר ו׳נשמאולה ושמאל,

 נהאי שמאלה ׳ליח קכ״מ דף נשא אידרא (ועיין ממן׳ עושר
 להקשות יש שם גם ולכאורה וכו״). ימינה כולא שמימאה עמיקא

 המונן אך וכנוד. עושר דאיכא שכן כל נימינא גם הא כנ״ל,
 גשמיות שפע משם להמשיך יכולין שנוודאי אע״פ ני הוא, משם

 כלל מחשנתו על עולה אינו ימין למדריגת הזונה אך שכן׳, נ׳מנל
 שפע משם להמשיך שיכול מאחר גשמיות, נשפע חפץ שיהיה

 רוחניות, שפע רק משם ממשיך הוא כן על רוחניות, השפע אור כנגד כלל ערך שום גשמיות להןפע שאין ימים, אורך של רוחניות
 צדק׳ ׳צוית נמאמר מקומות, נכמה ז״ל רנינו נדנרי מונן זה וגם רוחניות, שפע על שם מחליף וכנוד עושר של גשמיות השפע וגם

 לנתינת השערה כחוט ליפול הצדיק מוכרח כן ועל השפעות׳, ׳כל ד״ה ר״מ ונשימן ש״ג, שימן המילה׳ כוונת ׳שוד ונמאמר כ״ג, שימן
אג׳ הלכה תורה תלמוד הלכות הלכות נליקוטי ועיין כג״ל. גשמיות שפע משם להמשיך נכדי ׳שמאולה; נ מו  הרננ״ס, דנרי על ננח״נ לקמן (

 שנקרא עתיקא מנתינת רק ג״כ נמשך ופרנשה עשירות של השפע שורש שעיקר שם, מנואר וכו״), וקופץ שוור ופרישופו קדושפו ׳ומפמפ ד״ה
 ולמטה ומצוחצח, צח אור רק הוא העשירות שפע וגם כלל, ציור שום נהשפע ואין חד כולא שם אך כנ״ל, ימינא כולא ששם 'מזלא',

 לצייר נכדי 'שמאולה׳ לנתינת ליפול הצדיק צריך זה ומחמת ופרנשה, לעשירות נשמאל השפע נצטייר אז ולשמאל לימין השפע כשנמשך
 על ח״ו, השפע כל לעצמם ולהמשיך נהשפע ולהתאחז ח״ו, להתגנר השט״א תוכל שמאל לנתינת כשנופל אז אנל לעשירות, שם השפע

 נדנרים נזה שהאריך עי״ש גדולה, נקדושה לעולם הפרנשה ממשיך ואז נימיגא, שמאלא ולאכללא לימין משמאל תיכף לחזור צריך כן
ה״ק של הצפופ דנרי כעניין עוד כפנ ז־פ) ,3(י נפל״פ שס דנריו ונהמשך נפלאים.  וז״ל: וכנוד'), עושר 'משמאלה ד״ה נילקוה״נ לעיל (המונאיס תי

 עליו (היינו עלינו שמקשין הקושיות ש׳ע״י אחת פעם שאמר ז״ל, רנינו של הקדושים צחות נדנרי נפלאות תנין לעיל שניארנו ממה
 ימים רז״ל'אורך שהקשו כמו קושיות, ע״י נמשך והעשירות הפרנשה כל כי ועשירות. פרנשה לנו יש עי״ז אמת), צדיקי שאר ועל ז״ל

 העושר נמשך עי״ז הפשוק, נזה רז״ל שהקשו הקושיא שע״י נמצא וכנוד'. עושר שכן 'מכל ותירצו ליכא', וכנוד עושר איכא, נימינה
מהר״ן נשיחות ועיין עכ״ל. נה' המיימינים הצדיקים של והכנוד ״ פיי  גדול. עמקות אלו צחות נדנרי שיש ז״ל נתן הר״ר שם שכתנ פצד) (

 שמגיע נהיפוך רז״ל שהקשו להקושיא אמת, הצדיקי על מקשים שהחולקים הקושיות עניין מה ניאור, שום הללו לדנרים אין ולכאורה
 כי לעיל, שנתנאר מה ניותר מנין נזה וגם ז״ל, הקדושה כוונתו נפלאות עומק קצת מנין הנ״ל לפי אנל וכנוד. עושר אמת להצדיק גם

 הצדיקים את שמפילין וההפלה הדחייה נחיגת נעצמו זהו ליכא; וכנוד עושר איכא, ימים אורך ׳נימיגה שהקשו הקושיא זו נאמת
 אזי המורה של ימינה ננחינת דנוק שהצדיק שנשעה נמנאר כנר כי וכנוד. עושר להמשיך נשניל ג״כ ׳שמאולה' לנתינת נה המיימינים

 היכן כלל ליה קשיא לא נוודאי ואז ימים, אורך על ג״כ וכנוד עושר של השפע גם מחליף אדרנא רק וכנוד, נעושר כלל חפץ אין
 נזה חפץ אינו שהוא רק שנן, נמכל גשמיות שפע גם משם נמשך שנוודאי ויודע כלל נזה חפץ שאינו מאחר שנימינה, והכנוד העושר

 ׳עושר שהקשה מה נמשך נעצמו ומזה ׳שמאולה׳, נתינת לאיזה אומו להפיל מוכרחין זה ונשניל ימים, אורך של רוחניות נשפע רק כלל,
 וכנוד עושר נשניל לגמרי לשמאלה ולירד ימין מנתינת עצמו לנמק חפץ ואינו ׳ימינה', ננחינת דנוק הוא שהעיקר הגם כי ליכא', וכנוד

 העושר היכן להקשות ממשנתו על אז עולה עי״ז וכנוד, עושר שמשם ׳שמאולה׳ נתינה לאיזה אומו שמפילין הנ״ל הנחינה ע״י רק ח״ו,
 נעצמו זה ליכא', וכנוד ׳עושר שמקשה שזה רק ׳ימינה; מנחינת רק שפע להמשיך רוצה הוא עכשיו גם נאמת כי שנ׳ימיגה; והכנוד

 ימים אורך נימינה ׳אלא לעצמו ומפרץ נימין, ג״כ שמאל וכולל לימין חוזר מינף ואז ׳שמאולה', לנתינת שנפל הדקה שגיאה נתינת הוא
 ׳שמאולה; נתינת וע״י 'ימינה; מנתינת ג״כ גדולה נקדושה וכנוד עושר של השפע נאמת ממשיך ועי״ז וכנוד; עושר שנן נל אינא,
 ניומר מיושנ ממילא ונזה ניותר). ומנין לעיל המונא ופירש״י הגמרא לשון (ועיין ׳שמאולה׳ מנתינת שנמשך הנ״ל הקושיא ע״י היינו

 הקושיא ע״י ג״כ ונצטייר נמשך שנימינה והכנוד העושר זה כי וכנוד, עושר ג״כ יש נימינה הלא שהקשו, הנ״ל המפורסמת הקושיא
 ודעפ. טעס נמוג זה עניין המסכס הנפל, מנועי נדנרי וכו" הפנא נפל זה 'נשכיל ד״ה נילקוה״נ מטה עוד וראה כנ״ל, 'שמאולה׳ מנתינת שנא

ל י ב ש פל זה ב א נ תנ ת ה ע ש מירת כ ט דקה שגיאה לאיזה תורתו א שערה כהו  ישנן זה שלעניין נ) ג, פ״פ נליקו״ה(יו״ד וניאר וכוי. ה
 לחיי הפורה ע״י לזכות מורה, של לנמרה ולזכות נאמת נפורה לעסוק שרוצה מי כל וז״ל; לנו, השייכופ כעכודופ גס השלכופ

 אחיזת נתינת ולהכניע לנרר המושנע״פ נעסק מאוד להתייגע צריך הוא הקדושה, הפורה עסק תכלית זה אשר נקונו להפדנק עולס
; ינשלו 'ופשעיס ס  לעסוק ח״ו, האמת מן לננו להטות ורוציס מחשנמו אחרי שרודף והערמימיות ופניות גסות של המחשנות דהיינו נ

 נסעודה תורה ולומר מפורסם להיות או הוראה מורה או קהילה נאיזה רנ שיהיה נשניל רני, שיתקרי נשניל וגסות כנוד נשניל נתורה
 עוסקס נשעת להלומדיס שיש והנלנוליס הרניס והשטומיס הפניות נאלה וכיוצא עכשיו, כנהוג כנודו ולהרנות העולם ולהנהיג שלישית

לעולם פרנסה להמשיך נשניל נה ליפול מוכרת שהיה מורתו, המגלות נשעת לה.צדיק שהיה דקה משגיאה נמשך זה וכל נמושנע״פ.

הנחל ילקוט
ל י ב ש  דקה שגיאה לאיזה תורתו אמירת כשעת התנא נפל זה ב

מובא: תש״מ) הנחל(חשון־כסליו מבועי וצקוצז וכוי. השערה כהוט
 גשמי חיות להמשיך שצריך ׳ומחמת חנה ר5 ר5 רבה מאמר בביאור ולהלן

 כמתמיהים, נראים אלו דברים לשמה׳. שלא ללימוד אותו מפילין לעולם,
 בחינה לאיזה תורתו אמירת בשעת ייפול הקדוש שהתנא כזאת יתכן דאיך

 מפילים השמים שמן אלא עצמו מצד זה אין אם (גם שגיאה, של כלשהי
 למה ביאור, צריך עוד ולעולם). לו גשמי חיות שימשיך כדי לכך אותו
 ע״י רק גשמי חיות להמשיך אפשרות אין מדוע ככה, השם עשה

 הדקה). מן דקה אם (אף ושגיאה, לשמה׳ ׳שלא לבחינת יפול שהצדיק
 של בשמאל הדבוק את לשמה׳ ׳שלא לכנות ניתן כיצד ביאור, צריך גם

 דקדושה. שמאל והיא וכבוד׳, עשר ׳משמאולה נאמר עליה הלא התורה,
 ושוגה נופל שהצדיק הזאת, והשגיאה הנפילה מהות מהי לבאר צריך וכן
 הדברים את שמיישב לחכמה׳ ב׳פרפראות עיין תורה. אמירת בעת בה

 ועי״ש וכבוד׳), עושר ׳משמאלה ד״ה בנח״נ מעלה (מובא ודעת טעם בטוב
את שמפילים שזה שם, מדבריו והיוצא (...) מוהרנ״ת. מדברי שמביא

 לבחינת שזוכה הצדיק כי הוא לשמה׳, ׳שלא ׳שמאל׳, לבחינת הצדיק
 ועשירות, פרנשה של גשמי חיות על מלחשוב מאוד רחוק הוא עתיקא,

 יהא ואם הרוחני, מהחיות נימא כמלוא עצמו לנתק כלל חפץ ואינו
העולם לטובת כן, על כלל, גשמי שפע לעולם יימשך לא כך הדבר

שיחשוב גשמית, למחשבה אותו שמפילים שמאל, לבחינת אותו מפילים
 ונוראה גדולה בקדושה היא זו מחשבה ואמנם גשמי. שפע המשכת על

 מדריגת לערך אבל הקדושה, התורה של שמאל בחינת הוא כי מאוד,
 ושפע עושר חמן דלית ימינא׳, ׳כולא ששם בעתיקא, הדבוק זה הצדיק
 למטה המדריגות ובהשתלשלות לשמה׳, ׳שלא לערכו מכונה היא גשמי,

 לשמה׳ ׳שלא התורה בלימוד לטעות הבחירה כוח זו ממחשבה משתלשל
 של השמאל באמת כי השם, בעזרת הכל מיושב זה לפי (...) גמור.

 גם אך הימין, עם מתאחדת היא ובשורשה ממש, קדושה היא התורה
לכן גבוה, מעל גבוה מזה, למעלה זה הרבה מדריגות יש בקדושה

גשמי, חיות של שמאל מחשבת גם אצלו העליון, בימין שאוחז הצדיק
לשמה. ושלא ונפילה לשגיאה נחשבת עליונה, בקדושה שהיא אע״פ

ערכים
וכינויים

השערה הוט
 תחילה במחשבה שעלה עייי*

 במידת העולם את לברוא
 כל נמשכין משם הדין,

 של הקשים והייםורים הדינים
 שהשי״ת הנוראים, הצדיקים

 השערה כחוט עמהם מדקדק
ח). ד, ערבית תפילת (ליקו״ה

 וההבדל החילוק עיקר
 הםט״א לבין הקדושה שבין
 השערה, כחוט רק הוא

 ובין ביני כפשע ׳כי בבחי׳
יד). ג, גילוח (ליקו״ההמות׳

 שחוט לידע אדם כל צריך
 מאוד, מאוד יקר השערה

 בחוט עת בכל תלוי והוא
 לקלקל האדם שיכול השערה,

 השערה חוט ע״י הרבה
 לתקן שיכול שכן ומכל ח״ו,

 כי השערה, חוט ע״י הרבה
 ממידת מרובה טובה מידה

 השערה חוט כי פורעניות,
 מאוד מאוד יקר בקדושה

קכח). נפש (משיבת

 צדיקיא עם מדקדק קובייה
 והאי השערה, כחוט אפילו

 לאות דםחיר חוט איהו חוט
לח.). יט, (תיקו״זמילה ברית

 הטובים מעשיו כשיעור
 במעלות נשמתו תתעלה כן

 שהוא היות ועם הםולם,
 אם שבעולם, קטן חטא חטא

 ימנעהו ההוא הקטן הפגם
 הגדולה המדריגה אל מלזכות

 עוצם שם אשר והעצומה
 לא אם הנה מעשיו, דקות

 הוא ממנו ויטהרוהו יענשוהו
 שמאבד גדול, איבוד מאבד

 וזכות הטובים מעשיו
 מעלה העולים רוחניותם

 הםולם, מעלות דרך מעלה
 אינו וזה ההוא, החטא מפני

ה). לא, (פרד״רמהראוי

 הצדיק נשמת ששורש לפי
 עליון גבוה ממקום שבא
 שתשוב וצריכה מאוד, ונורא
 זכות ערך לפי ושם שמה,

 והנורא הגדול אור צחצוח
 ונשגב רם בעולם במאוד

 זכה להיות צריכה כזה,
 נפלא בליבון מלבנה וטהורה

 תימצא שלא ופלא, הפלא
 על הדק מן דק כתם בה

 שתוכל בכדי השערה, חוט
 הגדול הנפלא אור לםבול
 שם, ומאיר המבהיק והנורא

 בשחקים׳, הוא בהיר ׳אור
 עם מדקדק ׳הקב״ה כן ועל

 השערה׳, כחוט הצדיקים
 מקום אל להשיב שיוכלו כדי

 נלקחו אשר מקום מחצבתם
 שארי כן שאין מה משם.

 מעולמות שנלקחו הנשמות
 מדקדקין אין שלמטה,

 לםבול יוכלו כי כ״כ, עמהם
 אף משם שנלקחו עולם אור

 כ״כ ובהירים זכים יהיו שלא
חקת). פ׳ חיים מים (באר

 עם מדקדק יהקבייה
 השערה׳, כחוט הצדיקים

 גדולתו, מכירים בהיות
 נחשב השערה כחוט אפילו
 שמות יפות (פניםלנגדו כעזות

לח). כח,

 ונקרא היםוד, הוא נינזא
נימא). (קה״י,השערה׳ ׳חוט



ערכים
וכינויים

שמאלה
 רבש״ע, תורה, אמרה

 עשר ׳בשמאולה כתוב
 והקב״ה עניים? ובני וכבוד,
 איהבי ׳להנחיל ואומר משיב

 בעוה״ז, עניים הם למה יש׳.
 בדברים יעםקו שלא כדי

 התורה את וישכחו בטלים
תשסד). רמז במדבר (ילקו״ש

 בימינה׳ ימים ארך’
 וכבוד ו׳עשר נצח, הוא

 (ספר הוד הוא בשמאולה׳

ישראל). שמע סודות התמונה

 שלא מצוות העושה
 פרם, לקבל מנת על לשמן,

 רבים ימים בעוה״ז בהן יחיה
 וכבוד, ובנכםים בעושר

 ׳בשמאולה נאמר זה ועל
 ופירשו וכבוד׳, עשר

 עושר בה ׳למשמאילים
ד). יח, ויקרא (רמב״ןוכבוד׳

 בפשטיה העוסקים
 עליהם הטובים, הגופניים

 עשר ׳בשמאולה נאמר
 הנתון הפרם הוא וכבוד׳,

 עםקם כן כי בעוה״ז, להם
 היותם בבתי׳ הוא בתורה

 והיתר איםור בדיני בעוה״ז,
 והם וכו׳, וטהרה טומאה

 את העובד העבד כנגד
 לקבל ע״מ שבוודאי רבו

 העוםקים אמנם פרם.
 בחי׳ שהם התורה, ברזי

 שעוםקים מה כפי התורה
 נאמר עליהם בעוה״ב, בה

 ׳לעולם בימינה׳, ימים ׳אידך
 הנכנם כבן ארוך׳, שכולו

 לפני ומשמש ולפנים לפני
 לקבל מנת על שלא אביו
 על מוהרח״ו הקדמת (ע״ח פרס

ההקדמות). שער

 ימין לה יש התורה
 פוסלין ד׳הללו ושמאל,

 הללו מכשירין והללו
 וכו״, מתירין והללו אוסרין

 מחלוקת דאיכא היכא וכל
 אליבא שהיא הסברא בדבר,

 ודעת ׳ימין׳, קרויה דהלכתא
 ׳שמאל׳ קרויה עליה החולק

סד.). עירובין חיים (תורת

 של בימינה העוסק כל
 הלכות, בפסקי דהיינו תורה
 דהיינו ימים׳ ׳אידך שכרו

 ארוך׳, שכולו ׳עולם עוה״ב,
 וכבוד׳, עשר ו׳בשמאולה

 בדעת נמי העוסק שכל
 של שמאלה שהן החולקים,

 וכבוד׳ ׳עשר שכרו תורה,
 חיים (תורת עלמא בהאי

סד.). עירובין

 לשם ה׳, לשם נקרא לשמה
 העליון הפה מוצאות ה״א
 ונסתר הנעלם ב״ה סוף אין

 הדיבור ע״י התורה באותיות
 העליון מפיו שהוציאן

 עצמו את לדבק הקדוש
 שיהיה ב״ה סוף אין לאור

 שנשפע החיות עם אחדות
 ע״י שרואה בהאותיות

 ג״כ שהוא חיותו שמדבק
 אפשר אי וזה העליון, חיות

שמתחילה אם כי להשיג

חכמה מקור מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רמב
 אלו כל ולהשפיל להכניע עוז ככל ולהתאמץ הרעים, מעשיו כל על שלימה נפשונה לשוב דהיינו גדולה, יגיעה צריכין כן ועל כנ״ל.

 ולעשות כתורה לעסוק שציוונו לנד השי״ת נשכיל נהתורה שיעסוק דהיינו להשכינה, לימודו שיהיה שיזכה מהשי״ת ולנקש רעות, המתשנות
 כמורה שעמלים הלומדים של והעמל היגיעה גם נאמת כי נמושנע״פ. והעמל היגיעה עיקר וזהו רצונו, ונעשה שאמר לפניו רות נמת

 ׳שמאולה; נתינת שהוא הנ״ל השגיאה מנתינת מזה רק נמשך זה גם דהלכמא, אלינא שמעממא ולאסוקי מכונה על וההלכה הסוגיא לנרר
ם; יכשלו ׳ופשעים אמיזת שמשם נ

 בחינת זו ידי שעל כדי שמאלה. לבחינת
לעולם, ופדנסתו שפע יקבל שמאלה,
 שכתוב כמו וכבוד, עושד להם ולהמשיך
התנא, מצד אבל וכבוד. עושד משמאלה

 לידע הלמדן צדיך זה ועל ועקש. נפתל אין
לקליה, ציית עדן שבגן הצדיק ללמוד, שיושב שבשעה לימודו, קודם

תל אין פ  מלשה״כ והוא ועקש. נ
 כל פצדק ח־מ): (ח, במשלי

 כלס ועקש: נפמל פהס אין פי ארנרי
 דעת: אי5למ וישרים למבין נכחיס

עקמומיות. ועקש. נפמל ופירש״י(שם):

 מוץ שהס הקליפות אתיזת שמשם
 שמשם ההלכה, על התופין ותבן

 הכבידות וכל הקושיות כל נמשכין
 שקשה שבהלכה התומרות וכל

 הדין ולהוציא מכונה על להבינה
 שהס מהס נמשך זה כל כי לאמיתו,

 כמובן שבהלכה, ותבן מוץ בתינת
 בכמה מהימנא וברעיא בתיקונים
 אתד כל צריך כן ועל כנ״ל. פרנסה בשביל בה ליפול מוכרת שהיה הצדיק של דקה השגיאה ע״י רק נמשך וכותס תיותס ועיקר מקומות,

 זוכה ואז ופניות, גסות של המתשבות שהם הקליפות אתיזת שהם ההלכה מן ותבן מוץ ולגרש ולהשפיל להכניע בתורה, ולהתייגע לעמול
 רז״ל שאמרו כמו כמותו, הלכה ואזי עימו ה׳ אזי השי״ת בשביל לשמה כשעוסק כי דהלכתא, אליבא שמעתתא ולאסוקי ברורה להלכה

 ומכניס ביותר הסמ״א מתגבר הזה המר בגלות ודור דור שבכל מתמת רק נמשכין והתומרות הקושיות כל כי כמותו׳. שהלכה עמו', "וה׳
 משרבו רק מתלוקת, שוס היה לא הראשונים בדורות בתתילה כי מקום. בשום ברורה ומשנה הלכה אין זה ומתמת בלב, יותר וגסות פניות

 שמתדש הצדיק כי ביותר. המתלוקת נתרבה פעם ובכל בישראל המתלוקת נתרבו עי״ז צרכן, כל רבן את שימשו שלא והלל שמאי תלמידי
 בצמצום רק הדק מן דק השגיאה שיהיה צריך אבל לעולם, פרנסה להמשיך בשביל דקה שגיאה לאיזה ליפול בהכרת צריך הוא התורה

 המתלוקת נתרבה פעם שבכל עד יותר, שגיאה לידי באין שלפעמים עד הלבבות, נתמעמין ודור דור בכל אבל לבד. ההכרת לצורך גדול
 מפגם נעשה לא כן על גדולה, בקדושה בתורה עוסקס היה אעפ״כ כי השגיאה, באותה כ״כ הסמ״א נתאתזה לא שעדיין ובתתילה עי״ז.

 מתלוקת שנעשה עד מאוד נתאתזו הרבים בעוונותינו עכשיו אבל שבקדושה, מתלוקת שהוא עצמה בהתורה המתלוקת ריבוי אס כי השגיאה
 הצדיק של הדקה השגיאה מבתינת משם נמשך זה וכל כזאת. היתה לא אשר וצדיקים תכמיס תלמידי בין וקמגוריא הצדיקים בין גמור

וכנ״ל. מאוד המתלוקת נתרבה ועי״ז ולקנטר, להתייהר לגמרי לשמה שלא לימוד לידי שבאו עד בזה שנתאתזו כנ״ל, וכו׳ התורה שתידש

‘הנחל יליקוט
ה בחיי זו שעייי כדי אל מ ע יקבל ש פ סתו ש  ביקרא ומובא לעולם. ופרנ

 זהר5 מבואר ח״ל: שבת, קדושת בעניין גס נעשה זה שעניין (יב) דשבתא
 לחדש שזוכה מי הוא והעיקר בשבת, תורה חידושי מעלת גודל הקדוש
הוא שבת כי לשמה. תורה חידושי פנים כל על שלומד או לשמה בתורה
תורתו ולומד בתורה שמחדש הצדיק בחינת שזה הבא, עולם מעין בחינת
 בפנים, כמבואר יעקב בחינת שזה לעתיד, וצפון ושמור גנוז וטובו לשמה,

 גודל לפי ובאמת (...) שבת. שמירת בו שמבואר הראשון הוא יעקב כן ועל
 מעשיהם כל ושיהיה בתשובה, לחזור הכל צריכין היו שבת קדושת הארת

 רצון שום לו יהיה ולא שלעתיד, הטוב התכלית בשביל רק שמים לשם
 אך ח״ו, לשמה שלא כוונה איזה לכוון בפרט כלל, הזה עולם לענייני
 בבחינת גשמיית, שפע גם להמשיך צריכין קודש שבת שמקדושת מחמת
 בזהר וכמבואר אחר, במקום וכמבואר לאכלה׳, לכם הארץ שבת ׳והיתה
כל מתברכין ד׳מיניה שבת, מקדושת רק נמשכת הפרנסה שכל הקדוש
וכבוד ׳עשר בחינת שמאל, בחינת הוא גשמיות ושפע יומין׳, שיתא

 הם במה ארצות שבשאר ׳עשירים רז״ל שאמרו מה בחינת שזה בשמאולה׳,
 לטעות האדם שיוכל נמשך מזה וכו״, השבת את שמכבדין בשביל זוכין,

ח״ו. לשמה׳ ׳שלא של לגמרי גשמיית כוונה לאיזה ח״ו וליפול

חכמה מיליואי
ה ל א מ ש ר מ ש  בשפר כתוב ואתחנן): (פ׳ עיניים במאור ומובא וכבוד. עו

 הארידענקר נחמן רבי בשם שלח) (פ׳ יושף יעקב תולדות
 ומקשה וכבוד׳, עשר ובשמאולה בימינה ימים ׳ארך שכתוב מה על פירוש
 ׳אלא ומשני ליכא׳, וכבוד עושר איכא, ימים אורך ׳בימינה אטו הש״ש

 וכבוד׳, עושר רק ובשמאלה וכבוד, עושר שכן וכל ימים אורך בימינה
 מיימינים של וכבוד שהעושר מפני כי מרומים, בגנזי נשמתו הוא ופירש

 העולם כדרך עבים שיבות ע״י שהוא לעין, הנראה מדבר בא אינו בה
 כל שיבות שהוא לעין, נראה שאין ממקור אלא ומתן, משא של בעסקים
 זה בפסוק להיכתב לעין נראה אינו שלהן וכבוד עושר לכך השיבות,
 וכבוד׳, עושר שכן ׳וכל כאמור שכן׳, ׳כל ע״פ בהעלם אם כי בפירוש

 התצמצמות דרך שפען השפעת שאין ע״י והוא חן. חכם פי ודברי עכ״ל
 שהאותיות האותיות, מן ולמעלה העולמות מן למעלה אם כי העולמות,

 בדרך רק אותיות, בכתיבת עושרם נכתב לא לכך כנודע, העולמות הן
 רחמים וממקום האותיות מן מלמעלה בא שהוא מפני נלמד, שכן׳ ׳כל

 אפילו בטחונם, שמשתפין אותן אבל וקטרוגים, דינים שם שאין פשוטים
 הסיבה, מן ליזון להם שאפשר ההיא בסיבה וגס יתברך בו שבוטחים

תמיד וחושב מפרנסתו, נעדר יהא הסיבה בהעדר כי ומדמה שחושב
 והוא וצמצום, גבול לו יש גשמי דבר כל כי וצמצום, גבול לו שיש בדבר

 עד לסיבה מסיבה עולמות דרך ירידתם ע״י ומצומצת מוגבלת להיות צריכה שההשפעה למעלה, כן נעשה לכן ההוא, המוגבל דבר על בטחונו משים
 גשמיות שיעור כפי גשמיות סיבה ע״י לקבל הוא צריך כן ועל ירידתה, עת בכל תמיד קטרוגים יש כן ועל מאוד, הגשמית הסיבה לאותה הגעתה

והבן. לעיל, כאמור אותיות שהן בהעולמות המתעכב השפע את באותיות תפילתו ע״י לתקן יוכל ג״כ ולכך בטחונו,
י ל ה בחיי זו שעייי כ אל מ ע יקבל ש פ סתו ש  יעקב את לבלבל רוצה זלע״ז אשר הארמי, לבן על זה עניין דרש שגס ויצא) (פ׳ ושמש במאור ומצינו וכוי. לעולם ופרנ

 עלי שכרך נקבה ויאמר, בגללך. ה׳ ויברכני נחשתי בעיניך חן מצאתי נא אס לבן, אליו ׳ויאמר וז״ל: שמאלה, בבחי׳ לשמה, שלא רק בעבודתו שיעסוק אבינו
 לאבינו אשר כל את יעקב לקח לאמר, לבן בני דברי את וישמע וגו׳, מאד מאד האיש ויפרץ וגו׳. כדברך יהי לו הן לבן, ויאמר וגו׳, ויאמר ואתנה.

 שעוסקים היינו בה למיימיניס ימים אורך וכבוד׳, עשר ובשמאולה בימינה ימים ׳ארך פסוק על דרשו חז״ל כי הרמז, בדרך הכתובים לפרש נראה וגו״.
לשמה שלא רק לשמה, בעבודתו יעסוק שלא אבינו יעקב מחשבת לבלבל רצה הרשע לבן הנה וכבוד. עושר לשמה, שלא שעוסקים היינו ובשמאלה לשמה,

של הרצון שאבד לומר רצה אבה׳, ׳ולא הפסוק שאמר כמו רצון, מלשון ׳אבי׳ לומר רצה אבי׳, אבד ׳ארמי כו) (דבריס בפסוק מרומז וזה בשמאל, המכונה
 לשון הוא ׳גלל׳ בגללך׳, ה׳ ויברכני ׳נחשתי ליעקב לבן אמר אשר וזה לשמה. שלא שיעבוד לבלבלו רצה רק לשמה, ה׳ את עובד יהיה שלא אבינו יעקב
׳נקבה לו אמר כן על וכבוד׳, עשר ׳בשמאולה הכתוב כמאמר בעושר, נתברך כפסולת, אצלך הוא אשר לשמה שלא שלך העסק ע״י ר״ל ופסולת, פרש

וכבוד. בעושר השכר לו יהיה ועי״ז לשמה, שלא עבודה שהיא נוקבא, במדריגת שהיא השמאל מידת לידי להביאו שרצה לומר רצה ואתנה׳, עלי שכרך
של שמאלה בבחי׳ יהיה
 והיה חיל כגיבור אזר אבינו יעקב אמנם וכבוד. עשר ובשמאולה וגו׳ ימים ׳אירך כמבואר וכבוד, עושר עבור שמאל למידת להביאו לשמה, שלא תורתו עםק שיהיה יעקב את לבלבל ביקש לבן ליקוטים). עיניים, (מאור לשמה שלא שנקרא תורה
מאוד, גבוה ממקום הוא כי חיצונים אחיזת בו להיות יכול ולא קיטרוג, שום בו אין דימינא מםטרא הבא שהעושר הוא זה, לעושר זה עושר שבין והחילוק הגמרא. כדברי וכבוד, עושר שכן ובמכל ימים אורך לו והיה לשמה, רק לעםוק בימין נאחז

וישלח). פ׳ ושמש (מאורהחיצונים אחיזת בו להיות שיוכל מחמת חםרון, איזה בו לבוא יכול דשמאלא מםטרא הבא עושר אמנם

ה צ ה ע שי תו  נעשה ועי״ז שלומד, התורה זאת וגילה שחידש הצדיק או התנא עם עצמו את לקשר וצריכין (...)לקליה. ציית עדן שבגן הצדיק ללמוד, שיושב שבשעה לימודו, קודם לידע צריך # ו
 משמעות רק בתורה רואה אז התורה, לקיום עי״ז ולזבות בולם, בנגד ששקול תורה תלמוד מצות לקיים בדי לשמה, תורה בשלומד זה ובל בחושך. שעברו ימיו לחדש לתשובה יזבח ועי״ז בנ״ל, ובו׳ נשיקין

 עם עצמו את לדבק יבול אינו ובודאי הימנו טובה נבילה אזי וביוצא, למדן נקרא שיהיה בשביל רק בשלומד אבל בפנים, במבואר השי״ת מאת בבוונה הוא להיפך משמעות בתורה שיש שמה יודע בי טוב,
ריהודי שד ת״ח של רוחו לםבול יבול אינו התנא בי שונא', נשיקות ׳נעתרות בתיב ועליו התנא, רוח צו קי ו). יב, ליקו״ט (



ם תרג מ ה

 כאשר הלילה בחצי ^
 מתעוררות, הציפורים

 מתעורר הצפון צד אזי
ח, אזי ברו ד ו מ  עו
 שבצד השרביט בקיומו

ס ה דרו מכ  באותה ו
ח, רו אזי ה תו ו  או

 ונמחקים נשקט השרביט
רר ואזי דיניו.  מתעו

 במנהגו לנהוג הקב״ה
 הצדיקים עס להשתעשע

 חלקו אשרי עדן. בגן
 באותה שקס האדם של

ה ע ש ע ה ש ע ת ש ה  ל
 הקב״ה שהרי בתורה,

 עדן שבגן הצדיקים וכל
 לקולו, מקשיבים כולם
 ׳היושבת שכתוב שזהו

 מקשיבים חברים בגנים
 ולא השמיעיני׳. לקולך
ד,  שהקב״ה אלא עו
 של אחד חוט עליו מושך
 הזה החוט שע״י חשד
 שמור יהיה האדם אותו

 העליונים שהרי בעולם,
ם תוני ח ת ה ם ו  שומרי

 ׳יומס שכתוב וזהו אותו,
 ובלילה חשדו ה׳ יצוה

 רבי אמר עמי׳. שיריה
 שעושק מי כל חזקיה,

 אזי בתורה, השעה בזו
 תמיד חלק לו יש בודאי
 אותו שאל הבא. בעולם

ס מה יושי, רבי ע  ט
תמיד׳ שאמרת  יש ש׳

 הבא, לעולם חלק לו
. מהו ד׳ מי ת  השיב ׳

ה, רבי לו  כך חזקי
 לילה חצות שכל למדנו,
 מתעורר הקב״ה כאשר

 אלו כל אזי עדן, בגן
 הס הגן של הנטיעות
 יתירה השקאה מקבלים
 הנקרא הנחל מאותו

, ׳נחל ם׳ מי דו  נחל ק
ם,  פושקים שאין עדני

מיו  אותו לעולמים. מי
 זה בתורה ועושק שקס

 כאילו כביכול לו נחשב
 על נמשך נחל אותו
 בתוך אותו ומשקה ראשו

 עדן. שבגן הנטיעות אלו
 הואיל אלא עוד, ולא
 גן שבתוך הצדיקים וכל
 אזי לו, מקשיבים עדן

 באותה חלק לו נותנים
 נמצא הנחל, השקאת

ד חלק לו שיש מי ת
הבא. בעולם

 שעושק מי כל
ם, בזה בתורה ל  העו

 שיפתחו זוכה הוא אזי
 באותו שערים כמה לו

 אורות וכמה העולם,
 ובשעה שס. לו יאירו

א א שהו צ ה יי  מז
 היא התורה אזי העולם

 והולכת לפניו מקדימה
 השערים, שומרי לכל

 להס ואומרת ומכרזת
 ויבוא שערים ׳פתחו

 כשאות הכינו צדיק׳, גוי
 שאין המלך, עבד לפלוני

 אלא שמחה להקב״ה
 בתורה. שעושק במי

 שמתעורר אדם שכן כל
 בתורה, לעשוק בלילה
 שבגן צדיקים כל שהרי
 לקולו מקשיבים עדן

 ביניהם, נמצא והקב״ה
הו כמו דו  על שהעמי

 בגנים ׳היושבת הפשוק
לקולך מקשיבים חברים

רמג :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

חברים בגנים היושבת ״) (שה״ש במ״ש
ע״א). צב דף לך לך נזהר (וכמונא לקולך מקשיבים

 בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויזזי וזה
 יעקב, שמע יודע בשהלמדן היינו אחותו,
 שלמד בשרות, בחינת אחותו בן שיעקב

 ויעקב לשמה, בכשרות התורה זאת ואמר
 לקראתו, וירץ לקליה. ציית התנא היינו

 לימודו, ידי שעל היינו לו. ומנשק ומחבק
נשיקין. בחינת זה ברוחו, התנא רוח מתדבק

 ערכים
וכינויים

לשמה תורה
 תורה לומדים הכל היו אם

 פניות שום בלי לבד לשמה
 היה כבר בוודאי כלל,

 כל והיו לגמרי מתוקן העולם
 בעולם והברכות ההשפעות

ח). ג, הגז ראשית (ליקו״ה

 העוםק כל אלכםנדרי, אייר
 שלום משים לשמה בתורה

 ובפמליא מעלה של בפמליא
צט:). (סנהדריןמטה של

 לשמה תורה לומד אדם אם
 לומד ואם לראשו, כת״ר היא

לכר״ת יחזור לשמה שלא
יד). כ, שמות (בעה״ט

 הנה לשמה תורה שלומד מי*
 עם ודביקות קישור לו יש

 וכן עימו, והשי״ת השי״ת,
 הנמצאים עם חיבור לו יש

ב). ו, חיים (דרךכולם

 הוא לשמה תורה הלומד
מעשיו, בכל וצנוע נםתר
 הוא רק גילוי בעל שאינו
ךמעשיו בכל צנוע ר ד חיים (

ב). ו,

 על החיוב גודל מבואר
 כוונתם שתהיה תורה לומדי
 תהיה ולא השכינה, לייחד
 להשיג עצמו לתועלת כוונתו

 העוה״ב לשכר או החכמה
 השכינה מתרעמת זה שעל

 כציז חםדו ׳וכל ואומרת
 בהשתדל נכלל והכל השדה׳.

עבד, ולא בן שייקרא האדם
 מנת על עובד םתם בן כי

 על והעובד פרם, לקבל שלא
 נענש הוא פרם לקבל מנת

ח). האהבה שער חכמה (ראשית

 לומדי בכל מתדבק משה
 עלתה ולא לשמה, תורה

 תמיד רק למעלה, נשמתו
 נשמת עם דבוק שורשה
 ידע ׳ולא וזהו ות״ח, צדיקים

 הוא כי קבורתו׳, את איש
 חכמי כל עם בגולה קבור
ח). ח״א דבש (יערותהדור

 אלא בעולמו לקב״ה לו אין’
 הכוונה הלכה׳, של אמות ד׳

 תורה הלומד צדיק אדם על
 אמות ד׳ נקרא והוא לשמה,

 שורה ועליו הלכה, של
).1 ח״ב דבש (יערותשכינה

 לאור זוכה לשמה הלומד
בראשית). פ׳ עה״ת (בעש״טהגנוז

 לשמה היינו לשמה׳, לימוד’
 שהורידה ההוא האות של

 שלומד ע״י שעתה למטה,
 מכוון ורחימו בדחילו
 נשמה שהוא האות להעלות
 ולהעלותה הקליפות, ממקום

 (בעש״ט בשורשה ולדבקה

ואתחנן). פ׳ עה״ת

הוא, הלימוד של הכוונה
 מימרא למשל כשלומד

 שרבא יחשוב רבא׳, ׳אמר
 והוא לנגדו, עומד בעצמו

 כשיתנהג ואז זה, דבר אומר
 החיות עצמו על ימשוך כן,

האותיות, שהם מהדיבור
 הדין את כשאומר ואח״כ
 ממשיך הוא אז רבא שאמר

 שהוא מהבינה, החיות עליו
ובהבנתו, בשכלו הדין אומר
 וימשיך עצמו יתקשר לכך
 שפתותיו וגם החיות, אליו

 מביא וגם בקבר, דובבות
הגוף שהוא לעולם, גאולה

 העוםק ׳כל מאיר ר׳ אמר שבזה לשמה, לימוד נקרא שהוא והתפילה, התורה אותיות שבתוך םוף אין אור רוחניות פנימיות אל עצמו את שידביק ותפילה, תורה עםק שעיקר ממורי קיבלתי* (שם).החיות הוא והגאולה קטן עולם שנקרא שלו
 בעצמה, האות לשם לשמה, תורה וכשלונזדין (שם).מעלה של עולמות שרואה מה ומלבד השי״ת, ועבודת בתורה יתנהג איך וידע התורה, מתוך מאורעותיו וכל עתידות שידע ר״ל וכו׳, תורה רזי לו ומגלין הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה
 הלונזד יד). כו, ויקרא (אוה״ח לשמה תורה אלא מהיצר מציל אין ואתחנן). פ׳ חיים מים (מקורםוף אין אור וחיות ודביקות באור מאירה והנפש הדינין, נמתקין אזי םוף, אין וחיות אור אבא, יםוד בהארות אתוון, מכ״ב הכלולה הנפש לדבק
דגלעונותיהם כל להם מוחלין לשמה, תורה העולם לפני ואומר לשמה, תורה  שלא זו בחינה על יהיה הלימוד עיקר אמור). פ׳ עיניים (מאורהתורה אל לשורשו העולם את ומקרב מעלה בדור, לשמה תורה לומד כשיש אחרי). פ׳ אפרים מחנה (

תהדין מידת בחי׳ להמתיק כך לידי מביאו התורה הכוונה בזה לומד וכשהוא פרם, לקבל מנת על שלא טוב ועשה מרע םור להיות ה׳ לעבודת דרך לו מורה שהתורה מחמת רק לימודו, עבור בעוה״ב ולא בעוה״ז לא גמול, תשלום לשום לצפות  (ב

תםשפע מקבלין ידו על כי עולם, בכל אותו ומכירין עולם ועד מעולם הולך א״ם, באור ובטהרה בקדושה עצמו ומדבק לשמה בתורה העוםק וצדיק צורתו, עומדת שם דבוק שאדם מקום בכל תזריע). פ׳ עין ב). הקדמה אסתר, מגילת על אופיר (כ

ת ב ש ו י ו ם בגנים ד  ,D(נשה״ש כדכשינ לקולך מקשיבים חברי
ס חנרים פגניס היוקנמ יג):  ^קולך מקקיני

 את לכגש״י, אומר הקנ״ה נגנים. היושנס ופירש״י(שם): האמינניני:
מי ויושנש אחריש של נגנים רועה נגולה, הנפוצה  כנשיוס ננ

מי ס מדרשות. וננ  מקשיניס םניי
 נני חנירייך השרת מלאני לקולך.

 ונאיש מקשיניש דוגמפך, אלקיש
מי קולך לשמוע שיוח. ננ  ננ

 שאמר הם, יקדישו ואח״נ השמיעיני.
 אלו נקר׳ כונני יחד ׳נרן לח) (איוג

 נני כל ׳ויריעו ואח״כ ישראל,
 ע״א): צג לך, (לך נזהר ואימא אלקיש׳.

 מתערין, ציפורין נד ליליא =נפלגות
 קש נרוחא, איחער דצפון שטרא

 דרוש דנשטר שרניטא נקיומיה
 ואתנשם. ושכיך רוחא, נההוא ונטש
 צדיקייא עם לאשחעשעא ננימושוי הוא נריך קודשא אימער כדין

 דקאיש נש דנר חולקיה זכאה שעתא נההוא דעדן. נגינתא
 צדיקייא וכל הוא נריך קודשא דהא נאוריימא, לאשתעשעא

תינ הוא הדא לקליה, צייתין נולהו דעדן דנגינתא  ׳היושנח דנ
 דקודשא אלא עוד, ולא השמיעיני׳. לקולך מקשינים חנרים נגנים
 נעלמא, נטיר למהווי דחשד חוטא חד עליה משיך הוא נריך
 מנ) (מהליס דכחינ הוא הדא ליה, נטרין וממאין עילאי! דהא

 מאן כל חזקיה, רני אמר ננמי׳. שירה ונלילה חשדו ה׳ יצוה ׳יומם
 מדיר חולקא ליה אית ודאי נאוריימא, שעמא נהאי דאשמדל

 הכי ליה, אמר חדיר. טעמא מאי יושי, רני אמר דאתי. נעלמא
ד ליליא פלגוח דכל אוליפנא,  נגינחא איחער הוא נריך קודשא נ

 נחלא מההוא ימיר אשמקיין דגינמא נטיען אינון נל דעדן,
 לעלמין. מימוי פשקן דלא עדנים, נחל קדומים׳, ׳נחל דאיקרי
 אימרק נחלא ההוא כאילו נאוריימא ואשמדל דקאיש ההוא כניכול

 עוד, ולא דעדן. דנגינמא נטיען אינו! נגו ליה ואשקי רישיה על
 חולקא ליה, צייתי! דעדן גינמא דנגו צדיקייא וכולהו הואיל אלא

 מדיר חולקא ליה דאית אשמכח דנחלא, שקיו נההוא ליה שויין
דאשחדל מאן כל“ ע״א); ריג נזהר(פנחס, איפא ועוד דאחי. נעלמא

שמוע ויהי ת לבן כ  נליקו״ה(יו״ד וכפנ אחותו. p יעקב שמע א

המאמר, לענייני שייכח ולנן יעקנ פרשח שכל ג-ד) ה, הגז ראשיה
 דייקא, צאנו לגזוז לנן שהלך נעח מלנן נרח יעקנ כן ועל וז״ל:

 אשר המרפים אח רחל ומגננ צאנו אח לגזז הלך ׳ולנן כמ״ש
 לנן לנ אח יעקנ ויגננ וכו׳, לאניה

 נרח כי לו הגיד נלי על הארמי
 לשגיאי לצדיקיא להו ׳שרי כי הוא׳,

 העשק נל כי רמאי׳. עם נרמאומא
 ממחילה הארמי לנן עם יעקנ של

 נירור נעניין היה הכל שוף, ועד
 של ההתנגדות לנטל הנ״ל ההלכות

 כל שמשם והחולקים, המתנגדים
 ניהמ״ק וחורנן הדורוח קלקול

הרנים, כעוונותינו הגלות ואריכות
חינם, ושנאח מחלוקת ע״י שהכל

 ועדיין הניהמ״ק נחרנ שעי״ז
 מההתנגדות נמשך המחלוקת וכל הרנים. כעוונותינו הגלות מתארך
 עד וכנוד, ממון נשכיל רק לשמה, שלא שלומדים ע״י שנמשך
 פה להם שנעשה עד וכו׳, השמאל נחינח רק נהמורה שרואים

מו הדור, ונשרי אמת הצדיקי על נגאוה עתק לדנר  שמנואר נ
 ויגד וכו׳ לרחל יעקנ ׳וישק של הפרשה על זה נל שניאר שם

 הפרשה שאר שכל רמזים להכין נוכל ומזה ונו״, לרחל יעקנ
 מלכן העשירות כל לנרר יעקנ טרח כן ועל זה. על נאמרה
 מחמת הוא לכן, נתינת והמתנגד החולק של נפילתו כל כי דייקא,

 הרכים ונעוונומינו כנ״ל. התורה של משמאל שנמשך העשירות
 לכן נתינת שהחולקים עד מתגנרת, הםט״א ודור דור ננל

 מחמת אצלם כרוכים העשירים ורונ אצלם, העשירות ממשיכים
 העשירות נל ונאמת העשירות. שמשם שמאל כנתינת שהם

 אמת, איש שהוא יעקנ מנתינת רק נמשך העולם כל של והפרנשה
 תורה שלומד האמת הצדיק נתינת שהוא מם', איש ׳יעקנ נתינת
 לאיזה נוטה העולם לטונת רק כלל, פשולת כלי זכה ומורתו לשמה
 לעולם, ועשירות פרנשה להמשיך כדי לשמה שלא של דקה נתינה

 העשירות שם האמת, הצדיק שממשיך העשירות שפע כשורש ושם
תורת לומד כשר שאינו נשהלמדן אנל הםט״א, מאחיזת ונקי זך

מה ליה דיפמחון זני עלמא, נהאי נאוריימא  לההוא מרעין נ
 וינוא שערים ׳פחמו ואומרת מכרזת מרעין, נטורי לכל ואזלא קמיה אקדימח היא עלמא מהאי דינפוק נשעמא נהורין. כמה עלמא,

 נר שכן כל נאוריימא. דאשמדל מאן אלא הוא כריך לקודשא מידו דלית דמלכא, ענדא לפלניא כרםיין אמקינו כס, (ישעיה צדיק׳ גוי
 כמה ניגייהו, משתכח הוא כריך וקודשא לקליה ציימין דעדן דנגיגמא צדיקייא כל דהא נאוריימא, לאשמדלא נליליא דממער נש

 דא נגנים׳, ׳היושנח ניה, איח דחכממא רזא קרא האי אמר, שמעון רני השמיעיני׳. לקולך מקשינים חנרים נגנים ׳היושנת דאוקמוה
 לקולך, צייתין כולהו עילאין משריין השמיעיני', לקולך מקשינים ׳חנרים נעקתייהו. עימהון ואזלא ישראל עם נגלותא דאיהי ישראל ננשת
 דמשמדלי חנרייא דאינון קלא ׳השמיעיני׳ קולך׳, את השמיעיני מראיך את ׳הראיני אמר דאת נמה ׳השמיעיני׳, נגלותא. מושנחתך לקול

ר( עוד ועיין נאורייתא. דמשמדלי כאינון קמאי מושנחמא לית דהא נאורייתא, ה ע״א). יג (ויקרא, וכזהר ע״א), מו שלפ5גז

י ^ י ע ו שפו  שמע את לכן כישמע ויהי יג-יד): (כט, מראשיח כדכפיג ולכן, יעקג נעניין העוסקים הפסוקים המשך אח כעס דורש תינו וכד. לבן כ
וכארי עצמי אך לכן לו ויארור האלה: הדנריס כל את ללנן ויספר כימו אל ויניאהו לו וינאק לו ויחנק לקראמו וןרן אחמו נן !עקנ

ויסנק. טעונים. גמלים כעשרה לכאן נא הניח ענד שהרי טעון, הוא ממון כשכור לקיאסו. וילז ופירש״י(שס): ןמיס: חדיש עמו גיאנ אמה
 אלא נא שלא ללנן. וישפר כפיו. והם הניא מרגליות שמא אמר, לו. וינשק נחיקו. והינם הניא זהונים שמא אמר, כלום עמו ראה כשלא
חודש נך אטפל קורנה מפני אלא כלום, נידך ואין הואיל הכיתה לאשפך לי אין מעמה ונשרי. עצמי אן ממנו. ממונו ושנטלו אחיו אונם מתוך
אלו. כפינוח לגאר תינו מרפיג שס ד' כאוס כמאמר להלן ינואר זה עניין נשיקין. בחיי HT צאני• רועה שהיה לחינם, לא זו ואף עשה. וכן ימים,

הנחל ילקופז
ת ב ש ו י ם ה ם בגני שיבים. חברי שבגן הצדיקים נשמוח כל לקולו שנחעוררין ע״י עלמא, דהאי וזילוחא מגנופא שעניין יט) ה, פעולה (אי״שבליקרה ו:מנ מק

ויעסוק כלילה שיקום אדם כל אח הפסוק ומחזק שמזהיר וזה וכנ״ל. עדן נגנים ׳היושבח הקדוש נזהר איחא ח״ל: לילה, בפצומ בלימוד נעשה זה
 ׳היושבח שם, ומפרש גנות, לשון ׳נגנים׳ שם ודורש לקולך', מקשיבים חברים

 כשעוסקין לקולך מקשיבים הצדיקים, שהם ׳חברים׳ דעלמא, בגנופא בגנים',
 הפורה עסק מעלת עיקר שזהו היינו עי״ש. וכו', לילה בחצות בחורה

 מעלין עי״ז בחורה, ועוסקין אז מהשינה שנפעוררין ע״י בי בחצות, בשקמיס
כולם מעלין ואז (...) ישנה', ׳אני מבחינח בו התלויים הנשמוח וכל נשמתו

 אעפ״כ כי מעשיו, ע״י מגונה שהוא מחמח בדעתו ייפול ולא בחורה,
 שפילה, עלמא דהאי נגנופא נגנים', ׳היושבת שזהו לקליה, צייפין הצדיקים

 לשמוע מחאווים בולם בי לקולך', ׳מקשיבים הצדיקים, שהם ׳חברים׳, אעפ״כ
 בקולך ח״ו שימאסו תאמר ולא ׳השמיעיני', כן ועל ותפילה, בחורה קולך

דייקא. בקולך משתעשעים והצדיקים השי״ת אדרבא, כי גנותך, מחמת

שמעון רבי השמיעיני'.
 כולם העליונים שהמחגוס היינו השמיעיני', לקולן מקשיבים 'מביים בצרמם. עמהם הולכם והיא ישראל עם בגלום שהיא ישראל כגםם זוהי בגניס', ׳היושבם מסבאר, הסכמה בשוד זה פםוק וכל הסכמה, מסוד בו יש הפסוק זה אמר,

מו 'השמיעיני', בגלוס. סשבססן לקול היינו לקולך, מקשיבים בסורה. שעוסקים ?אלו לפני שבס אין שהרי בסורה, שעוסקים הסברים אלו של הקול אס ׳השמיעני' קולך', אס השמיעיני מראיך אס 'הראיני שנאמר נ



ערכים
וכינויים

ספיר
 יקרה אבן הוא יספירי

 גדול זכות ועניינו לבנה,
 (רבינומאחריו נראה שהאור

י). כד, שמות בחיי

 כעין וזה שחור, ספיר יש
 תכלת, כעין והוא לבן, ספיר
 שמות (חזקוני בלע״ז בלו״י

י). כד,

 מלשון הספירות נקראות
 שהספיר כמו כי ספיר, אבן
 כולל אלא מיוחד גוון לו אין
 כן בו, הנראים הגוונים כל

 ההפכים כל כוללת הספירה
ב). ח, (פרד״ר

 הלשון ילאה ספיריי, אור
ב). יא, (פרד״רדקותו להגיד

 בהירות מלשון ספיר
משפטים). פ׳ לוי (קדושת

גשמיות שפע
שר  שפע הוא וכבוד עו

קנט). (ליקו״מגשמיות

ה ל חי ת  לעובדו צריכין ב
 כי עבדות, בבתי׳ ית׳

 הגוף גשמיות מחמת
 הממון להמשיך צריכין

 נעשה שיהיה מהדעת,
 ברכות (ליקו״ה גשמיות שפע

מג). ג, השחר

ע  בחי׳ הוא גשמיות שפ
 ההשפעות כל כי גשם,

 (ליקו״ה גשם בשם מכונין

א). תפילה

 שום לקבל אפשר אי
 ושפע ברכה ושום השגה

 אם כי ורוחניות, גשמיות
 אומנין (ליקו״ה אמונה ע״י

לד). ד,

 גשמי כוח שכוחו נזי
 כוח שהוא מזל, לו יש

 ישראל אבל גשמי, ושפע
 כוחם אין בה׳, הדבקים

 (גור להם מזל ואין גשמי

לה). כא, במדבר אריה

 יכול הגשמי העולם אין
 לחשות הרוחני האור לקבל

 ואין הגשמי, כוח ורפיון
 שיתגשם לצדיק טובה זה

 שכרו ויחשיך ויתעבה
 העוה״ז כי בעוה״ז, הרוחני
 שיורד השפע וגם הגשמי

 ונפסד, בלה כלה הוא בו
 ומפני ובוהו, תוהו הכל

 צדיק של חלקו נשאר כן
 והדרו, וזיוו באורו למעלה
 אור לבושי לו לעשות

שפעלו הצריכים  הגהות טל, (

ב). שנה מאה בן להקדמה

המתרגםחכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רמד

 מאוד, והפגום הגשמי לשמה שלא שמאל לנחינמ רק וגומה הפגא
 וממון עשירות כשניל ורג רני נשם ולהיקרא ולקנטר להתייהר

 ת״ו העשירות יורד אזי וכו', ועטרה קרדום מהתורה ועושה לנד,
 נתוץ שהם לאומם רונ ע״פ העשירות ומגיע להשט״א, ונופל

 שהם השט״א שהוא שמאל, ננמינת
 זה וכל ונו'. והרשעים העכו״ם

 נזה שתטא אדה״ר, מתטא נמשך
 הנתש נעצת אשמו מוה ע״י

 חית מנל ׳ערום שהיה הקדמוני
 נערמימיות, מכל ערום השדה',

 מוה את שהשית הארמי, לנן נתינת
 מושנע״פ, נתינת שהיא ממילה
 ׳אשה נתינת רמל, נתינת שהיא
 שהוא תוה נתינת שזהו ה", יראת

 נתינת שהוא הדינור, נתינת
 ימוה ללילה ׳ולילה נתינת מושנע״פ,

 אומה השית הנמש והרמאי וכו״,
כהלכה שלא נמורה פניש שמגלה

ר פ ס י שק וכד ו  מי לז); (לח, נאיוג דנפיג כעין וזה ואור. ספיר ל
חנמה שחקים ישפי  ופירש״י !שכינ: מי ■:ומןם וננלי נ

 מי (שס): המצו״ד פירש ועוד תפקידם. ויזהיר ידנר ישפר. (שס):

 נזהר ומצינו כשפיר. נהירים השמים את יעשה אשר הוא מי ישפר.
 ׳השמים יגכמינ ע״א): ח (הקדמה,
 חתן דא ׳השמים׳ אל', כנוד משפרים

 ממנהרין 'משפרים', לחופה, דעאל
 משייפי וזהיר דנהיר דשפיר נזוהרא

עלמא. שייפי ועד עלמא

כב

 התנא רוח את שמביא ביתו, אל ויביאהו
ביתו, שם כי עכשיו, שלומד התורה לתוך

 ויספר חיה. נפש הארץ תוצא כמ״ש
 מאיר התנא שרוח ואור. ספיר לשון ללבן,

 אלא בא שלא רש״י פירש האלה, הדברים את לו, ומבאר להלמדן,
להלמדן, מודיע התנא שרוח פירוש ממונו. ממנו שנטל אחיו, אונם מתוך
ערמימיות, משמעות תורתו שיםבול הזאת, לבחינה התנא בא שלא
 כדי וכבוד, עושר בשמאלה כדי ממונו. שנטל אחיו אונם מתוך אלא

 עצמי אך לבן יאמר זה, כל הלמדן כשידע גשמיות. שפע להם להמשיך
גדול. בהתקשרות התנא עם הלמדן שיתקשר דהיינו ׳> אתה, ובשרי

טזע״ב מוהרנ״ת: דפום

 מגיעה מיתה שאין ׳כשם שקר של וחומר קל ולמד בו/ שנגעה עד ׳דחפה תמתון/ מות ׳לא כמ״ש ורע, מוב הדעת עץ אכילת להתיר
 העשירות, ומשם ימין, בחינת שהוא בעלה לגבי שמאל בבחינת האישה כי מהאישה, נמשך העשירות שכל אצלינו מבואר כבר כי וכו״.
 וזיווג, ונישוק חיבוק לבחינת תושבע״ת שהם ההלכות כל ומעלה מברר הצדיק ואז כידוע, הכל נתתקן ואז בימינא שמאלא לאכללא וצריך

קמןהנ״ל התורה בסוף שם שמבואר כמו  בחינת שזהו משם, רק נמשך בגשמיות וזיווגיהס אמת הצדיקי של הייחודים וכל ד׳), באות (ל
 הגשמיות תאוה אל נטייתו כפי הגשמיות, לתאוות ונוטה צדיק, שאינו מי אבל וכו״. לרחל יעקב ׳וישק בחינת והנשיקין, ורחל יעקב זיווג

 בחינת שהוא במעלה הגדול האמת צדיק ע״י רק תיקונו כל כן על וכו׳, שמאל בבחינת לימודו כל גס ועי״ז שמאל, לבחינת נופל כן
 ונישוקין זיווגין לעורר לבד לשמים רק כוונתו כל התורה, בלימודו בין בזיווגו ובין זאת, מתאוה הקדושה בתכלית וטהור קדוש שהוא יעקב,

 לבחינת שמאל, לבחינת ונפל מזה שנטה עד האדם את שהסיתה עד חוה את הסית הנחש אבל וכו״, לרחל יעקב ׳וישק בחינת העליונים,
 טוב הדעת עץ אכילת בחינת שהוא כהלכה שלא בתורה פנים גילה ועי״ז בברית פגם הראשון שאדם רז״ל שאמרו כמו הגשמיות, תאוה
 שמאל מבחינת שנמשך הפרנסה אל מגיע הפגם עיקר כי וכו״, תאכלנה ׳בעצבון כמ״ש הפרנסה, בעניין דייקא נתקלל כן ועל ורע.

 אז כן ועל כנ״ל. לבן עם יעקב של עסקו כל היה וזה זה, כל לברר הראשון אדם חטא לתקן עסקו יעקב, בפרט האבות, וכל וכנ״ל.
 העשירות. כל שמשם דייקא, הצאן ע״י שלו הגדול העשירות את ממנו בירר אז הארמי, לבן מבית רחל את יעקב והעלה כשבירר

א שלא א ג תנ ה ה היג ת לג א שמעות תורתו שיסבול הז  זה עניין וסיכם גשמיות. שפע להם להמשיך כדי וכוי אלא ערמימיות מ

ד ר ה(י ר ק לי  כחוט דקה שגיאה לאיזה ליפול מוכרח היה התורה זאת שחידש האמת שהצדיק מחמת כי והכלל, א): ג, ת״ת ב
 וכבוד, עושר להם ולהמשיך לעולם ופרנסה שפע יקבל שמאלה בחינת שע״י כדי תורתו אמירת בשעת שמאלה לבחינת השערה
 המשמעות כי להיפך. ומשמעות טוב משמעות בה שיש דהיינו בס׳, יכשלו ופשעים בס ילכו ׳צדקיס בחינת בתורתו יש זה מחמת
 הפרנסה עיקר כי פרנסה, להמשיך כדי ׳שמאולה׳ לבחינת השערה כחוט ליפול מוכרח הצדיק שהיה מה ע״י נמשך להיפך

 יכשלו ׳ופשעים בחינת להיפך, המשמעות אס כי תורתו בלימוד רואים אינם הגונים שאינם הלומדים זה ומחמת כנ״ל. משמאלה
הצדיקים. על חולקים הס כן ועל ולקנטר. להתייהר רק הוא ותורתם בס׳,

חכמה מיליואי
ל פ ס י שון וכוי ו ר ל  ׳כל בראשית): (פ׳ אפרים מחנה בדגל ומובא ואור. ספי

 לפרש יש ו). (אבות הרכה׳ לדכריס זוכה לשמה כתורה העושק
 שפגם עצמו של הן הרכה, דיכוריס מזכך הוא לשמה שכתורתו הפירוש,

 דיכוריס הן חומריות, כעכירות ונפלו ככוונה שלא שדיכר דיכוריס כאיזה
 התערוכות, מן הכדלה ועושה ומטהר ומזכך מעלה הוא הכל אחרים, של

 לשמה. תורה לימוד ע״י טהור רק ונשאר למטה והקליפות השמרים ונופל
 ׳שפר׳, שנקראת התורה היינו שפר׳, ׳זה כפסוק שמרומז לומר יש וזה

כה, דמשתדלין עיינין שמנהיר שם על מאירות׳, יחד גזרתם ׳שפיר לשון

ם כתוב מי ש ה  ׳
 אל', כבוד משפרים
ם׳ מי ש ה  החתן זה ׳
ש כנ , שנ ה פ ו ח  ל

 מאירים שהם ׳משפרים׳,
 שמאיר השפיר כזוהר
 ועד העולם משוף וזוהר

העולם. שוף

 וכצדיקים תולדות, נקראים אדם של מעשיו כל היינו אדם׳, ׳תולדת (...)
 התורה וע״י להיפך, וכרשעים ל), (ב״ר טוכים׳ מעשים תולדותיהם ׳עיקר

 לשמה, לימוד והיינו כהם, שפגם אדם של הדיכורים ומכהיק מנהיר הוא
 וכן הפסולת. ודוחה הטוכ מכרר הוא חכמה שנקראת התורה כאור שאז

 חולין, שיחת כשמדכר אפילו והיינו דכרים, שיפורי מלשון ׳שפר׳ לומר יש
 שיחתו כשעת דכוק שהוא היינו הקודש, טהרת על שנעשו חולין והס

 היינו אדם; ׳תולדת ומכהיק ומזהיר משפר הוא כזה קודש, שנקרא לחכמה
אותם. ומעלה מתקן הוא הכל חולין, כשיחת לפעמים שפגם מה

במציאות שרצה לפי*
 גשמיים דברים משפיע עתה שהוא רואים שאנו שמה ונמצא, חודשה. הזה התכלית על שלא ודאי, לה היא שירידה אלה, וגשמיים שפלים דברים להוליד במעלתה, נשפלת היא גם השפעתו שתהיה גזר כן על הזה, השפל העולם

ע קכה). צו תבונות (דעת והקדושה השלימות מקור ית׳, האל השפעת להיותה לגבה, פחיתות שהם אלה בדרכים להתלבש שצריכה עצמה, להשפעה והשפלה מיעוט שזהו נדע ושפלים, שפ שנ ובדעת בחכמה שנתמלא לנפש שפע כ
סוכות). של ב׳ יום רמזי ושמש (מאורעמהם יורד גשמיות שפע גם ממילא ועבודה, התורה דרכי להבין

רכנ״ל התורה זאת שחידש הצדיק ברוח רוחו לדבק בדי הדין, זה שחידש הפוסק או התנא שם להזביר בדי הגולה׳, ׳באר עם פוםק ללמוד טוב # ותושיה עצה צו קי ז). יב, ליקו״מ (



רמה :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

א  שיהיה עזרנו יי, אנ
 מלמוד אצלנו נעשה

 סם הקדושה התוךה
 ידי על שנזכה חיים,

 בתשובה לחזר למורנו
 באמת לפניף שלמה
 נעורנו, כנשר ולחרש
 שעברו ימינו לחרש
 ובה וזכות נדול, בחשף

 ען הקדושה התוךה
 מעתה להצילנו עלינו,
 חטאים מיני מכל

 ומכל ופשעים ועוונות
 שבעולם, פנמים מיני
 שנעמק בעת בין
 שאנו בעת ובין בה

 לעסק שלא מכרחים
 עלינו ען תמיד בה,

 התוךה ובה זכות
 מכל להצילנו הקדושה

 ופנמים חטאים מיני
 שהודעת כמו שבעולם.

 חכמיף ידי על לנו
ם, שי  שאמרו הקדו

 ומצלה מנינה ׳אוריתא
 בה רעסיק בעךנא בין

 יק עם ךלא בערנא ובין
 שימשף ונזכה בה׳.

 וטהרה קדשה עלינו
 התוךה למוד ידי על

 מעתה שנזכה הקדושה,
 עצמנו ולטהר לקדש

כךצונף נדולה בקרשה
ט יב). (ליקו״ת ב1ה

ש ד ח ת  כל על בתשובה לשוב דהע״ה מתפילת והוא נעוריכי. כנשר ת

 פרכי לדוד א-ה): (קג, בתהליס וזלשה׳׳כ שעברו, הימים
 ואל ה׳ את נפאי כרכי אדשו: אס את ארני וכל ה׳ את נפאי

 הכואל מפלואיכי: לכל הרפא עונכי לכל הסלס גמוליו: כל מאכרוי
 סאד המעכורכי פייכי מאפת

ך כשוב המאכיע ורחמים: מ  ע
 ופירש״י(שם): נעודיכי: כנאר מתחדש
 הזה כנשר נעוריני. כנשי סססדש

 לשנה. מאנה ונוצה כנפיו שמחדש
 נשר מין על אגדה מדרש ויש

הג לנערותו. חוזר שכשמזקין  ונ
 הנשר יע): נ, (נראשית נשיי נרנינו

ה ועפיפחו שנעופוח מלך  מכל גנו
 יגניה שנים עשר לו כשישלימו כי מענייניו שידוע וכמו עוף,

 ולרוב האש, לגלגל מחקרנ שהוא עד מאוד, עד עפיפחו
 כן ואחרי נמרמ, הוא והנה ליס עצמו ומפיל מחנמ החמימות

 שניס ועשר עשר כל מנהגו וכן כנחחילה, אנר ויעלה יתחדש
 ומגניה האש לגלגל ניומר מתקרנ המאה ונשנח שנה, מאה עד

ז״ל. רס״ג כחנ וכן ומת, ניס ונופל כמנהגו העפיפה

 בדבר ויתיישב ימים, חודש עמו וישם
 בתשובה, לחזור איך התנא, רוח עם

 קג) (שהליסבבחינת בחשך, שעברו ימיו לחרש

 שר ת״ח אבל נעוריכי. כנשר התחרש
 שומע ואינו אלה, כל רואה אינו יהורי,
אתה, אחי לו ויאמר אחותו. בן שמע

ם בדבר ויתיישם א רוח ע תנ שובה. לחזור איך ה  וניאר בת
 שנעת לדעח צריך מורה הלומד יג): (ש״מ נעצוה״מ

 או למנא להתקשר וצריך לקולו, עדן נגן הצדיק מקשיב לימודו
 לימוד וע״י לומד. הוא אומה המורה אח וחידש שגילה לצדיק

מת, לשמה מורה א  ממדנקת נ
 עם לשמה, חורה הלומד נשמח
המורה, אח שגילה הצדיק נשמח
 לחשונה הלומד זוכה שעי״ז

 הימים אח לחדש היינו אמיתית,
 הזמן היינו נמשיכה, עליו שעברו
 ע״י כי מהשי״ח. רחוק שהיה
 לדעת זוכה נאמת המורה לימוד

 ולהתחדש להתחזק ולהתעוררות,
ם, ונמעשיס טונות כמידות  ומידות מתאוות ולהתרחק טוני

 נאמת. שמיס לשם תורה לומד נאשר זוכה הוא שלזה רעות,
ש ד ח ת  זה ה-ו): ה, יזפילין (או״פ נליקו״ה וכהנ נעוריכי. כנשר ת

 כמו נעוריכי', כנשר ׳מתחדש קג) (מהליס נתינת
 וכו", כשמזקין הזה 'הנשר שס) רש״י גפיחש (מונא רז״ל שאמרו

נכל ומתחיל יומר חיותו מחדש הוא יומר שמזקין מה שכל היינו
 כל כי (...) מחדש. פעם ננל לחיות ומתחיל כיותר, מחדש פעם

 מהם לצאת לו אפשר שאי עד נהם שרגיל וכמעשיו נחטאיו נזקן שכנר נעיניו שנדמה דסט״א, זקנה מנתינת הס שנעולס הנפילות
 כריה נעשה ולהיות להתחדש האדם ניד כוח יש שעה וככל עת וככל יום שככל ולהאמין, לידע צריך הוא ונאמת ח״ו. אופן נשום
 מחדש פעם נכל להתחזק צריך כן על כנ״ל. וכו׳ לחנירו דומה שעה ואין יוס ואין עת, נכל חדשות עושה השי״ת כי ממש, חדשה

 ארוך זמן כך יהיה אס ואפילו אחר, כמקום כמבואר פעמים כמה להתחיל צריכין אחד כיוס גס ולפעמים מחדש, יום נכל ולהתחיל
 מחדש מעמה ולהתחיל הגה, עד שענר מה כל לגמרי ולשכוח נהשי״ת עצמו את להזכיר צריך שעה וככל עת נכל שיהיה, איך יהיה

כלל. הדעת וחלישת כלכול שוס על יסתכל ואל שיוכל, מה כל ממש

חכמה מילואי
ר איך ה לחזו ב שו ת ש כ חד מיו ל ם(פ' מס;ה בדגל ומובא וכוי. י  לן) לן אפרי

כך, על תשובה עושה ואח״כ לשמה שלא שלמד הלמדן של זה לעניין השייך דרוש
 ימיהם כל בזה ונשארים לשמה, שלא ללמוד המתחילים אדם בני יש וז״ל:

 שבאים אלא עוד ולא ח״ו, האמיתי להתכלית כלל מגיעים ואינם לעולם
 באומרם בכוונה, מעט הלומדים הצדיקים ומבזין מאוד, והתפארות לגדלות

 (בראשית בפשוק שמרומז וזהו הרבה. בתורה כרישם מילאו כי רמה, ידינו
 הוא שכבר כשראה שפחה, בחי׳ שהוא אותו היינו הרתה׳, כי ׳ותרא מז)

 עם ׳הרתה׳ גם בתורה, כרישו מילוי ע״י ׳הרתה׳, וזהו הרבה, תורה למד
 ונמאשים נבזים שנעשו היינו בעיניה׳, גברתה ׳ותקל ׳תורה׳, גימט׳ הכולל
 ׳גברתה׳ שזהו לשמה, דליבא בכוונה מעט הלומדים הצדיקים אותם בעיניו

 דרך על לרמוז והוא שווין, ו׳הרתה׳ ׳גברתה׳ משפר גם כנ״ל. גבירה בחי׳
 מן לשמה העושק ניכר אינו עיניים למראה כי וכו״, למצה חמץ בין ׳אין

 רק ביניהם תלוי ואינו אחד, ועשק עניין שהוא לשמה, שלא העושק
 זה רואה כביכול וכשהשכינה ביניהם, ההפרש הלב אמיתת אחת נקודה

 ללמוד שהתחילו בשטותם ונשארים ארצה, ח״ו אמת תורת השליכו כי
 זה בליבו הכנישה שמתחילה על מאוד וקובלת מתרעמת היא אז ולעשות,
 וזהו גרעה. מגרע ואדרבא בזה, כלל הועילה לא כי לשמה, שלא שילמוד
 ללמוד כלל שהתחיל שמה היינו וגו״, שפחתי נתתי ׳אנכי הכתוב שאמר

 ועתה אמיתי, לתכלית יבוא אולי בליבו זה הכנשתי שאני ממני, היה
 שכביכול בעיניה׳, ׳ואקל כנ״ל הרתה׳ כי ׳ותרא כי אנכי׳, זה ׳למה

 נבזים הם ׳גבירה׳, מידת האמת אל עצמם המדבקים והצדיקים השכינה
 היינו מפניה׳, ותברח שרי ׳ותענה גורמים ובזה בעיניו, ונמאשים

 שפחה, לבתי׳ עצמו שהדביק האדם אותו ומשפלת מענת כביכול השכינה
בורחת שהיא כביכול, והתורה השכינה על שקאי לפרש יש מפניה׳ ׳ותברח

 יכבד, הוא באמת ה׳ יראי אבל כלל, פירות עושה ואינו מהם לגמרי תורתם שנשתכח כאלו אדם מבני מעשיות כמה ששמעתי כמו תלמודו, ומשכח ממנו
 זה רואה וכשהוא אמת, תורת ותורתם אמיתתם לגודל למעלה, למעלה ויגדלו פירות ויעשו ויצמחו ילכו הם לשמה בכוונה מעט שלומדים אותם היינו

 הנאה, צד לשום ולא גבירה בחי׳ לשמה בתורה שוב שיעשוק גברתך׳, אל ׳שובי הכתוב שאמר וזהו לה׳, נפשו ובכל ליבו בכל עי״ז ושב האמת ומכיר
 לפני עצמו את משפיל שהוא ידיה׳, תחת ׳והתעני וזהו וכו״, בכוונה מעט ׳טוב כי בכוונה, מעט הלומדים הצדיקים אותם מאוד בעיניו ויחשיב

 קרא כן ׳על כנ״ל, לשמה שלא לימודו את ומעלה אמת, תורת בתורתו פירות עושה שיהיה היינו זרעך׳, את ארבה הרבה מלאך לה ׳יאמר ואז הצדיקים,
תז״ל כמאמרם חיים מים וכבאר המתגבר כמעיין שנעשה לשמה תורה לימוד מחמת שיזכה היינו ראי׳, לחי ׳באר ההוא לבאר׳ בו א  מחמת והוא פ״ס, (

והבן. עומד, הוא עולמים חי שלפני עיניו לנגד תמיד ורואה תמיד׳, לנגדי ה׳ ׳שויתי שמקיים ראי׳, ׳לחי
ש ד ח ת שר ת  משליך שהוא כנשר, שלו הניצוצין כל שיתקן היינו נעוריכי׳, כנשר ׳תתחדש לזה: בביאור משפמיס) (פ׳ אפרים מחנה בדגל ומובא נעוריכי. כנ

 נקרא הנשר קם כי ז״ל, יצחק לוי הרב מורינו הגאון הרב פירש יתרו): ישראל(פ׳ בעבודת בזה מובא ועוד ומתוקנים. חדשים ולובש הישנים כנפיו
 עיי״ש, ק״ג קפיטל בתהלים שפירש״י וכמו נעוריכי׳ כנשר ׳תתחדש שכתוב וזה ידוע. לזמן חדשים בנוצות ומתחדש וחוזר נוצותיו נושר כי מעשהו, על

 איזה להם ובא המוחין, בגדלות אפילו אחת, במדריגה להיות יכולים ואינם מהלכים, שייקראו עינינו ראות לפי ישראל לעמו נתן הקב״ה העניין זה וכמו
והבן. נשרים׳, כנפי על אתכם ׳ואשא וזהו כנ״ל, הנשר מעשה כמו הוא וזה לבקרים, ומתחדשים מיד ומתחרטים שבים והם קטנות,

הנחל• יליקוט
ב ש י י ת י ם בדבר ו א. רוח ע תנ  זצ״ל וקסלר שלמה ר׳ הרה״ח בכת״י ומובא ה

 בשפר לימוד שע״י נמצא יב): תורה (על הגליון על בהערותיו
 לחדש איך זי״ע המחבר בעל רוח עם להתיישב זוכים (ליקו״מ), הזה הקדוש

 אכי״ר. מאהבה שלימה בתשובה ולשוב בחושך, שעבר הימים
ם בדבר ויתיישב א רוח ע תנ ך ה ר אי בה. לחזו שו ת  בירח וביאר ב

לשמה, שלא הלימוד על להיות צריכה התשובה שעיקר (יב) האיתנים
 מחזירו שבה המאור אז כי לשמה, התורה בלימוד תלוי התשובה עיקר וז״ל:

 פרקים׳, שני ילמד אחד, פרק ללמוד ׳הרגיל ארז״ל באמת כן ועל למוטב,
 הלימוד על או תורה ביטול על להיות צריך האדם תשובת עיקר כן ועל
 כמו מכשול, מכל ניצול היה לשמה תורה לומד היה אם כי לשמה, שלא

 לשמה, הלומד על רק נאמר זה ובוודאי ומצלא׳, מגינא וכו׳ ׳אורייתא שארז״ל
 פניו׳, על שלייתו שנהפך לו ׳מוטב ארז״ל ממש, לשמה שלא כן שאין מה

 עיקר כן ועל לו׳, אין תורה אפילו תורה, אלא לו אין האומר ׳כל וארז״ל
 תורה׳. בביטול ׳יתלה שארז״ל בבתי׳ התורה, בלימוד שפגמו על התשובה

ם בדבר ויתיישב א רוח ע תנ ך ה ר אי ה לחזו ב שו ת  בבחיי וכוי ב
ש ד ח ת שר ת תש״מ) הנחל(חשון־כסליו מבועי ובקוצז נעוריכי. כנ

 זה מזמור שמתחיל כמו הנפש, על ע״ה המלך דוד אמר זה פשוק מובא:
 (אות לעיל כמבואר האדם, של ממללא הרוח הוא הזה והנפש נפשי׳. ׳ברכי

 וכאשר חיה׳. לנפש האדם ׳ויהי בחינת האדם, של החיות עצם והוא א׳),
 התנא, של ברוחו דביקים ונפשו שרוחו עד ובטהרה בקדושה לומד האדם

 ואפשר וכו׳. ימיו לחדש בתשובה, לחזור איך בנפשו התנא רוח לו מאיר אז
 כי וגם ימיו, של החיות היא הנפש כי נפשו, היינו ׳ימיו׳, לחדש דהלשון

ימים׳. ׳חדש בחינת שהיא כידוע, הלבנה בשוד היא הנפש

ערכים
וכינויים

חשך
 העדר בחינת זה חושך
ב). ה, ח״ב (ליקו״םהעצה

 בחינת הם העוונות טבע
).1 ח, ח״ב (ליקו״םחושך

 בחינת הם הקושיות
 התגלות המםתירין חושך,

 החושך וזה ית׳. אלקותו
 שום ע״י לםלק אפשר אי

 לבד אמונה ע״י אם כי דעת,
ב). ג, הבוקר השכמת (ליקו״ה

 זה לילה׳, ויהי חשך יתשת
פז:). (ב״מללילה שדומה עוה״ז

 אחד מקומות. בג׳ החושך
 ׳יעזת שאמר כמו בכתר,

 שאין לפי סתרו׳, חעזך
 בגבורה, ואחד שם, השגה
 שקראו ויש בקליפות. ואחד

 מעורב, חושך למלכות גם
 העליונים שהאורות לפי

 כדי אותם, ומחשכת מערבת
 לסבול. התחתונים שיוכלו

 שהכתר על טעם ליתן ויש
 יש בכתר כי חושך, נקרא

 הנ׳ שער בסוד שערים, נ׳
 והוא בכתר, שהוא דבינה
 ראשי חשך שערים. הנ׳ כולל

 כ׳תר ש׳ערי ח׳מישים תיבות
חושך). (קה״י,

 לחושך, משולה תושבעייפ
 ההלכים ׳העם נאמר ועליה
 וי״ל גדול׳. אור ראו בחעזך
 דנוק׳ מסטרא הוא כי טעם,
לילה(שם). מידת

 מניעת רק הוא חושך
 גמור אופל ולא האור,

י). נ, ישעיה (מלבי״ם

נשר
 אלקים ה׳ ׳ואתה אומר נשר

 הקיצה ישראל, אלקי צבאות
 כל תחן אל הגוים, כל לפקד
 נט) (תהלים סלה׳ און ביגדי

שירה). (פרק

 הם הוי״ה אותיות ארבע
 הקודש חיות ארבע על

 פני ה׳ אריה, פני י׳ איהו,
אדם פני ה׳ נשר, פני ו׳ שור,
קכ). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלה

 שהוא רחמים, הוא נשר
 ושמש (מאור המידות כללות

נח). פ׳

 שהוא תפארת בחינת נשר
 הוא הנשר וכן רחמים,
 לי ונראה בניו. על רחמים

 נ׳ מקבל התפארת כי עוד,
 ואצלו בינה, מן בינה שערי
 נעשו רחמים בחינת שהוא

 ראשי נשר רחמים, שערי נ׳
 ר׳חמים ש׳ערי נ׳ תיבות

נשר). (קה״י,



ערכים
וכינויים

צדיק על דובר
 לסוף צדיק, על שדובר נזי*

 (ספר כל בעיני שנתבזה

ב). כבוד המידות

 לאדם אין הרע לשון עייי*
 את מבזה גם ללמוד. חשק

ח). לשוה״ר המידות (ספרהצדיק

 הצדיק, על שדוברים עייי*
 הפילוסופיא נתגבר עי״ז

 (ספר להיפך וכן בעולם

א). ח״ב, מריבה המידות

 על שדוברים הדיבורים
 נהפך שדבריהם לסוף הצדיק
ספרלמשכב ונופלים עליהם ) 

קנה). צדיק המידות

 בידוע הצדיק על שדובר נזי
 המידות (ספר גדלן שהוא

רד). צדיק

 לעוה״ב לזכות אפשר אי
 ורוב צדיק, שהוא מי אם כי

 רק צדיקים, אינם בנ״א
 שמצדיק האמת הצדיק בכוח

 שמוצא הטוב ע״י אותם
 נקראים הם גם עי״ז בהם,
 לחלק וזוכין צדיקים בשם

 את שמבזה זה אבל לעוה״ב.
 צדיק, אינו בוודאי הצדיק,

 אותו, ויצדיק עזיזכה מי ואין
 לעוה״ב חלק לו אין כן על

כא). ד, נזיקין (ליקו״ה

 הצדיק על שחולק זה
 שלו המצוות כל האמת,

 אדם בפני כקוף רק הם
 בהטוב ממש אין כי וכו',
 הצדיק, ע״י אם כי שלו

 שיסבול מה לסבול ויצטרך
 שהצדיק עד גלגולים בכמה
 לגמרי מחדש ויתקנו יחזור

מ). ה, שלוחץ (ליקו״ה

 הלצים ישיבת דרך זה
 מרבין בתחילה הרשעים,

 שנא׳ כעניין הבאי, בדברי
 דברים', בריב כסיל ׳וקול

 לספר באין כך ומתוך
 כעניין הצדיקים, בגנות
 שקר שפתי ׳תאלמנה שנא׳

 עתק', צדיק על הדיברות
 הרגל להן יהיה כך ומתוך
 דופי ולתת בנביאים לדבר

 שנא׳ כעניין בדבריהם,
 במלאכי מלעיבים ׳ויהיו

 דברים ובוזים האלקים
 ומתוך בנבאיו', ומתעתעים

 באלקים לדבר באין כך
 שנא׳ כעניין בעיקר, וכופרין
 דברים ישראל בני ׳ויחפאו

 אלקיהם׳ ה׳ על כן לא אשר
י). טז, צרעת טומאת החזקה (יד

 על שמדברים בנ״א אלו
 ובוז, בגאוה עתק צדיק

 ׳שלח הכתוב אמר עליהם
 בריתו׳. חלל בשלמיו ידיו

 ידו ששולח מי פירוש,
 היינו ישראל, אמוני בשלומי
 זהו כשרים, ואנשים צדיקים

 בריתו, חילל שבוודאי סימן
 טהור בלתי הוא ׳מקרה והוא
 מה אלקים ׳אמר ולזה וכו״,

 עה״ת (בעש״טחקי׳ לספר לך

קדושים). פ׳

 בלא התורה הלומדים אותן
 מרפא שאינו די לא דעת,
 רעות מידות מחולי עצמו

 שהתורה אלא התורה, ע״י
 המוות, סם לו נעשה

 חולאים עליו ומתגברין
די ולא רעות. מידות רעים,

נחלגוגע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי נוכע נחל רמו

 אלא תורתו אמר לא התנא שגם ואומר חושב שלבן
ובוז. גגאוה עתק צדיק על ודובר וכר כערמימיות

 שעונרין והצרות הגלויות כל ח): ה, הגז ראשית (יו״ד גליקו״ה וכתג
 המנואר זה נעגיין תלוי הכל והישועות, הגאולות וכל ישראל על

 שכל ידוע זה כי הג״ל. נהתורה
 ע״י רק ומתנהג מתקיים העולם
 הכל היו ואם הקדושה, המורה
 שום כלי לנד לשמה מורה לומדים

 העולם היה כנר נוודאי כלל, פניות
 ההשפעות כל והיו לגמרי מתוקן

עולם, והנרכוס  כל ועיקר נ
 כי המחלוקת. מחמת הוא הקלקולים

 קצת, לשמה הלומדים ואפילו לשמה, לומדים אינם הלומדים רונ
ר זך אינו ח  הצדיק ע״י הוא תיקונם וכל כראוי, הזכות נתכלית ונ

 שום נלי הזיכוך נתכלית לשמה מורה שלומד משה, נתינת האמת
 הכל היה אצלו, ממנטלים העולם כל היה ואם כלל. פשולס צד

 ממנמלים שאינם די לא הרנים נעוונומינו אנל לגמרי, מתוקן
 המחלוקת וכל עליו. ומתנגדים חולקים הם גם אף אצלו,

 מחמת הנ״ל, נהמורה המנואר הנ״ל מנתינה נמשך וההתנגדות
 של דקה נתינה לאיזה כורחו נעל לדלג מוכרח הגדול שהצדיק

 ועי״ז וכו', וכנוד עושר להמשיך כדי שמאל, נתינת לשמה', 'שלא
 'שלא נתינת אם כי נהתורה רואה אינו כראוי כשר שאינו הלמדן

 נו ממגרה ועי״ז מוות', שם לו נעשית זכה, 'לא כי לשמה',
 הצדיק על לדנר מהמושנע״פ פה לו שנעשה עד מ״ם השמ״ך

 מלחמות כל היו וזה כנ״ל. רח״ל החורננומ כל ומשש וכו', עמק
 הנרכות לקנל נגדו לעשות שהוכרח התחנולות וכל עשיו, עם יעקנ

 נאמרי אניו ׳שצד נפיו', ציד ׳כי נעשיו, טעה יצחק כי מיצחק.
 כאילו וכו", התנן את מעשרין איך ׳אנא, לו שאל כי דייקא, פיו׳
 היה והכל יתירות, נחומרות המורה ע״פ רק ומתנהג צדיק הוא

 ועיקר הרעות, תאוותיו אחר רק הלך עשיו כי ומרמה, נשקר
 רז״ל, שאמרו כמו וכו׳ נשים צד שהיה הכלליות, המאוה אחר

 אנומינו נו עושקים שהיו נמורה גש עשק נוודאי ואעפ״כ
 הגשמי, לשמה שלא רק היה לימודו כל אנל וענר, מישם שקינלו

 אניו, את לרמות רק היה לימודו כל רק ננרכה חפץ לא כי
יצחק נו שטעה עד וכנ״ל, רז״ל שאמרו כמו נפיו׳ ציד 'כי נתינת

 אמר לא התנא שגם ואומר, חושב שלבן
 צד שום בה ואין בערמימיות, אלא תורתו

 שבולו ברמאות, אחיו שהוא וחושב בשרות,
 בתשובה, לחזור רוצה ואינו ח״ו, רמאות

ובוז: בגאות עתק צדיק על ודובר

 הראשון אדם מחטא התחיל הקלקול זה כי רמאותיו. מעוצם אנינו
 נגמר לא אנל ולנררו, נמיקונו לעשוק התחילו והאנות כנ״ל,

 המורה, ההלכות כל והעלה ונירר רנינו משה שנא עד התיקון
 ראוי היה ואז נפרטיות, הלכותיה וכל המורה כל לקנל שזכה עד

 אנל לגמרי, העולם שיממקן
 חטא ע״י קלקלו הרנים כעוונותינו

 רעים לימודים ע״י ג״כ שנא העגל,
 שלא נמורה שעשקו רנ הערנ של

 שהטעו עד ומרמה, נשקר לשמה
 לדנר פה להם ונעשה ישראל אח

העגל, את שעשו עד משה על שרה
 והעשירות הזהנ רינוי ע״י והעיקר

 החנם שהוא ממשה נמשך העשירות שכל אז, להם שהיה
ד עושר נשניל לשמאל דמעט מעט שנוטה ע״י האמיתי,  וננו

 עי״ז, ישראל את שהטעו עד מוות שם להם נעשה והם כנ״ל,
 על רז״ל שאמרו וכמו לנעל', עשו וזהנ לה הרנימי ׳וכשף כמ״ש
 מאות שהוא הכלליות ממאוה נמשך זה וכל וכו". זהנ ׳ודי פשוק

 להמיר אלא העגל אח ישראל ענדו ׳לא רז״ל שאמרו כמו ניאוף,
 עושק הצדיק כי נזה. מלוי זה כי מזה, לעיל וכמנואר וכו", להש

 ותנועותיו, מעשיו נכל ושנינמיה הוא נריך קודשא לייחד רק
 נפלאה כקדושה שהוא נזיווגו ונפרט עשקיו, ונכל כתורה נלימודו
 וכנ״ל, וכו" לרחל יעקנ ׳וישק נתינת העליוניש, ייחודיש כנתינת

 כאכילה וענודמו המורה נעשק ענודמו אצלו, אחד הכל כי
 לגלות קדושיש ייחודים לייחד לנד לה׳ רק הכל וזיווג, ושתייה
 ואפילו לזה, זוכים אינם העולם רונ אנל כעולם. ומלכותו אלקומו
 מלחמה הוא ני כשלימות, לזה זוכים אינם וצדיקים כשרים

 נמאוה שנוטה מה ונפי כידוע, הכלליות נמאוה ונפרט עצומה,
 נצחות לימודו שיהיה זוכה אינו כן כמו עצמו, להנאת הזאת
 שיכול הנ״ל הגדול הצדיק ע״י רק הוא תיקונו וכל כראוי, וזכות

 שנוטה עד הזה עולם תאוות נו כשמתגנר אנל וכנ״ל, הכל להרים
 וחולק הגדול, הצדיק על לדנר פה לו שגעשה עד לגמרי, לשמאל
 ויומר, יומר המגושמים ההמון שאר לומדים וממנו עליו ומתנגד

 רח״ל, גמורים ואישורים נענירות מאוד מזוהמים שהם שיש עד
 הקלקולים כל נעשים עי״ז יכפר, המקום עכשיו כמצוי נפרט

הרכים. כעוונותינו הגלות אריכת כל ועי״ז רח״ל,

הנחל ילהוט
כערמימיות. אלא תורתו אמר לא התנא שגם ואומר חושב שלבן

 וזה וז״ל: זה, לעניין בדומה ג) ז, המנחה תפילת (או״ח בליקו״ה ומצינו
 שלא וענני וכו/ אש שתרד ׳ענני רז״ל ואמרו ענני/ ה׳ ׳ענני אליהו שאמר
 ומלכותו אלקותו לגלות אז צריך היה אליהו כי הס׳. כשפים מעשה יאמרו

 מכשפים שהיו הבעל נביאי של ושקר מטעות ישראל את להוציא בעולם,
 דבר הבעל דרך כן כי (...) רת״ל. הרעות לכל ישראל את והביאו גדולים,

 שקריהם ע״י שמטעין כמו האדם את מטעין שבתתילה והשט״א,
 אלקותו שמגלה אמיתי צדיק שבא וכשרואין האמת, מן ההפוכות ודעותיהם

 נגלה נש ולהעלים לשתור יכולים ואינם אליהו, בימי אז שהיה כמו באמת
 מעשה הלא תידוש זה מה ואומרים, הדבר מהפכים הס כזה, ונפלא

 יאמרו שלא אליהו, מתיירא היה וזה בכישוף. אותו ותולין הס, כשפים
 הבעל, מנביאי יותר הכישוף תכמת ויודע גדול תכס בוודאי הוא שאליהו

 ליבם את ה׳ שיפתת התפלל זה ועל כשפים. מעשה ע״י היה הנש וכל
 השמים מן נש שהוא לאמיתו האמת על שישתכלו ישראל, של ועיניהם

 ולא הצדיקים, תפילת ששומע יתברך היתיד הבורא השי״ת ברצון לבד,
 גדול צדיק שכשבא דור, בכל עתה מתנהג וכן הס. כשפים מעשה יאמרו
 רק שהוא שרואין אופן, בשום לשותרן אפשר שאי תידושיס שמגלה ונורא
 (וכמו אנושי בשכל כזאת לגלות אופן בשום אפשר שאי השמים, מן תורה

 וכו/ מהס להתלוצץ תותריס מתתילה עי״ש), חיים העץ בהקדמת מזה שמבואר
 אפשר שאי נוראים תידושיס שס ונמצא קהות ששיניהם כשרואים אבל

 גדול תכס היה בוודאי תידוש, זה מה אומרים הס וכו/ מהס להתלוצץ
 אותיות, וצירופי תיבות ראשי וגס תורה ותידושי פשטיס לומר ויכול ונפלא

ואומרים כלל צדיקים שאינם גדולים ולומדים תכמיס כמה שנמצאים כמו

 ה׳ ׳ענני תמיד זה על מתפלל האמיתי הצדיק אבל וכו׳. בשכלם תורה
 השמים מן אמיתית התורה התגלות בתינת שהוא וכו״, אש ׳שתרד ענני/
 שלא ו׳ענני וכו״, האש מתוך שמענו ׳ודבריו כמ״ש אש, בתינת שהיא

 שנאמרו לומר האמת להכתיש יוכלו שלא הס׳, כשפים מעשה יאמרו
 שהוא כשפים מעשה בתינת שזהו וכו׳, אמיתית יראה בלי בתכמה הדברים

 וכו׳, הבתירה בשביל אנושי לשכל השי״ת שנתן הכות ע״י תתבולות, ע״י
 זה שאין בליבס ויבינו בעיניהם ויראו וליבם, עיניהם יפקת השי״ת רק

 כולא ׳דאכלי אכלה/ ׳אש שהיא השמים מן תורה היא רק כלל, אנושי שכל
 לנצת תיות מקבלים בה הדביקים אבל זה, על התולקיס כל כולא׳ ושצי

 היום׳. כלכס תייס אלקיכס בה׳ הדבקים ׳ואתם בבתינת משס,
ל ב ו ד ה עתל, צדיל, על ו או  יח): ה, הגז ראשית (יו״ד בליקו״ה וכתב ובוז. בג

אותו, ומנדין ומגרשין אותו מתרימין האמיתי, תכס שמבזה מי
 של מהלכות שנמשך דקדושה בהדיבור ואתיזה תלק שוס עוד לו יהיה שלא

 עיקר כי כנ״ל. משס שנמשך תיותו כל ממנו מוציאין ועי״ז כנ״ל, תושבע״פ
 ותרגומו תיה/ לנפש האדם ׳ויהי כמ״ש מתושבע״פ, שנמשך מהדיבור התיות
 יכולין והתרס הנידוי ע״י כן ועל אחר), במקום שמבואר (כמו ממללא׳ ׳לרות

 משס אותו שעוקרין תושבע״פ, מדיבור הכל שנמשך ועשירותו, מתיותו לעוקרו
 דיבוריו על שלימה בתשובה ויתזור באמת שישוב לא אס וכנ״ל, הנידוי ע״י

 לתזור יכול הוא כי אותו, שביזה האמת התכס ע״י להתתקן יוכל אז הרעים,
 כי באמת, ישוב אס הוא גס להתתקן יכול ועי״ז כנ״ל, ההלכות כל ולברר
 אור/ ׳כתנות בבתינת למעלה הוא ששס ההלכות, קדושת לשורש ויעלהו יתזור

 שהוא באל״ף אור׳ ׳כתנות לבתינת קדושתו עוצם ע״י זכה האמת הצדיק כי
ימינא. כולא שס כי בימין ונכלל השמאל מתבטל ששס התורה, שורש

לצדיק עצמו מדבק שאינו
 עליו מדבר כאילו ית״ש הבורא בעיני נחשב אשר וגידופיהם, בחירופיהם עליהם פיו ופוער הצדיקים על הנזדבר נח). פ׳ חיים מים (מקורהצדיק בתוך שבו רעות מידות כל ומוצא צדיק, על עתק שדובר אלא נפשו, את ויעלה שיתקן כדי אמת

לו ואין בתורה פנים ומגלה אפיקורוס נקרא חכם תלמיד המבזה כל שלח). פ׳ אלימלך (נועםבאמת ה׳ העובדים הצדיקים מעלת ויכיר הערל לבבו ייכנע אז בארז, ונד נע גולה ויהיה למקום ממקום ייכרת הצדיקים, מבזה שהוא ועל ב״ה. כביכול
כ). אברהם (ביתהחכם את עזילצה עד רעה לו גמל כי לנפשו אוי שבת. עליו מחללין ואין מעלין, ולא המורידין מן והוא לעוה״ב, חלק

תפלה ואני

ה כ אז  בף להאמין ו
 האמתיים ובצריקיף

 האמתיים. השם וביךאי
 שום בדעתי יבא ולא

ר ה הךהו ב ש ח מ  ו
 הם אחריהם להךהר
 שלא שכן מכל ושלום.

 עליהם מפי עתק .יצא
 אדבר ולא ושלום, הם

 רבור שום עליהם
 אזכה רק כב/דם, כנגד

 תמיד ולפארם לכבדם
 ונפשי בגופי באמת,
 כבוד מיני בכל ומא־די

 ותזכני ותפארת. ויקר
 שלא ותצילני ותעזרני

 שום לאזני נשמע יה.יה
 היוצאים ת/רה דברי
 חכמים תלמידי מפי

 וכשדים, הגונים שאינם
 ״תלמידי נקראין שהם

 יהוךאין״. שדין חכמים
 בדחמיף ותךהיקני

 ולא אשמע ולא מהם,
 מהם. ת/רה אקבל

 ותבדילני ותרהיקני
 מהם מגבולם, ותפדישני

 ותציל ומתלמידיהם.
 ואת זךעי ואת אותי

 עמף כל ואת זךעי זרע
 מיני מכל ישראל בית

 ושלום הם התנגדות
 שלא השם, יךאי

מתנגד שום בנו ימצא
השם יךאי על וח^לק

 יתגלגל ולא האמתיים.
 שום ושלום הם ידינו על

 ליךאי כלל ובזיון הרוף
 נזכה דק באמת. השם

 כבוד, מיני בכל לכבדם
 בכל ולסמכם להחזיקם

 ונזכה סמיכה. מיני
 ומא׳דנו נפשנו למסר
באמת השם יךאי עבור

כח). (ליקו׳׳ת



ם תרג מ ה

 מנשיקות 'ישקני
 השתוקקות זוהי פיהו',

 רצון שיוצא העליונה,
 לנשק, כדי מהפה

 מהתוטס יוצא ואינו
 (של האש שיוצאת כעין

 כשמתתבר שהרי הגבורה).
 יוצא אזי לנשק הפה

 האהבה), (של אש מהפה

 בהארת טוב, ברצון
 הכל, בשמתת פנים,

 נתת בה שיש בדביקות
 נאמר זה ובעבור רות.

מיין' דודיך טובים 'כי
במילוא״ח). (המשך

רמז :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
ה ל י ח ת נו דרש וכד. נישוק לכחי׳ ואחייב חיכוק לכחיי מ  תי

וכו" לו ומנשק ומחבק לקראתו, ׳וירץ ג׳) (אות לעיל

 במאמר), א׳ אות לעיל (כמבואר ברוחא רוחא התדבקות בחי׳ זה שה׳נשיקין

 כמובא וייחוד נישוק החיבוק, עניין סוד רמוז שבזה עתה ומבאר ומוסיף
 עליית על המרמז ובאריז״ל, בזוה״ק

 העלאת בבחינת לשורשה, המלכות

 דקות ומפאת כידוע. לשורשה, התושבע״פ
 בדבר כללית הודעה ונביא נקדים העניין,

 מדבש המתוק בעל שביאר כפי הכינויים,
 טז), עמ׳ (פתיחה האידרות ספר בהקדמת

 כי הוא גלוי שדנר לדעס, צריך ויל:
 הגוף כוח ולא גוף לא למעלה אין

 והציורים הדמיונות וכל חלילה,
ר שנזכרים קפ  ונשאר הזוה״ק נ

 אח לשכך כדי אמנם ח״ו, למעלה כך שהם מפני לא קנלה, ספרי
 כלתי שהם רוחניים עליונים דנרים להכין האדם שיוכל האוזן,

 ננחינות לדנר רשות ניתן לכן האנושי, כשכל ונרשמים נתפסים
 כמ״ש זה, דנר נזכר התורה כפסוקי גס כי ודמיונות. ציורים

 צדיקים', אל ה׳ ׳עיני הארז׳, ככל משוממים המה ה׳ ׳עיני
 מה מכולם וגדולה רנות, וכאלו ה", ׳וידנר ה", ׳וירח ה", ׳וישמע
א שאמר תונ'וינר  נרא אלקיס נצלם כצלמו האדם את אלקיס הכ

 אנחנו גס כך, דינרה עצמה המורה ואס וגו". ונקנה זכר אתו
 אלא למעלה שאין הוא שפשומ היות עם הזה, כלשון לדנר נוכל

 לא ׳כי כמ״ש כלל, נתפסים כלתי הרוחניות כתכלית דקים אורות
 והזיווגיס הייחודים נמהות נחוצה הקדמה ונושיף ממונה׳. כל ראיתם
 גפפר מדגש המחוק נעל שכחג כפי הזהר, ונשפר הקנלה נספרי הנזכרים

 השתלשלות סדר כי ננאר, נכללות נזה״ל: ח) ט, (שער זהר שערי
הס, וכיוצא העולמות אל השפע  כי ונשפע, משפיע כנתינת הוא נ

 שתראה ומה (...) שתחתיה. לנתינה משפעת עליונה נתינה כל
 ׳זכר׳ פירוש כי מדע וכדומה, ונשיקין וזיווגין ונקנה זכר כינויי

 את המקנלת המידה היא וה׳נקנה׳ המשפעת, המידה הוא
 ודינוק מינור הוא הספירות, אל המיוחס הזיווג, וסוד השפע.

 של הקדוש שס עס המשפיע, שהוא הזכר נתינת של הקדוש שס
 של הגנורות המתקת הוא ועניינו המקנלת, שהיא הנקנה נתינת

 מידת עס הרחמיס מידת ושיתוף הזכר, של החסדיס עס הנקנה,
 הנשיקין וסוד הזיווג. סוד עצמו הוא העולם, ננריאת שהיה הדין
 זה הספירות רוחניות דניקות דהיינו נרוחא, רומא דניקות הוא
 לנחי' ואח״כ חינוק לנחי׳ ׳ממחילה ד״ה נמילוא״ח מטה ועי' זה. עם

היטג. אלו עניינים המנארים הפרד״ר דנרי נישוק'

 שהקב״ה השי״ת, מאת מכוון שזה ודע ד
 היינו הלמדן. של בפיו גדול צדיק איזה מפיל

 שהצדיק כדי הצדיק, על דעות דובד הלמדן
 מהגלות השכינה, היינו שבע״פ, התודה יקה

 לשדשה, אותה ומעלה הלמדן. שבפה
 חיבוק, לבחינת מתחילה למדתה. ממדדגה

זיווג. לבחינת ואח״כ נישוק, לבחינת ואח״ב

ה יקה שהצדיק כדי ר תו ה היינו שכעייפ ה שכינ ת ה  מהגלו
ה ומעלה הלמדן שכפה ת  נליקו״ה(יו״ד וכחג לשרשה. או

 משנאת שנמשך הזה האחרון נגלות נעו׳׳ה עמה יא): ה, הגז ראשיח
 שעל המחלוקת ע״י וכן כשארז׳׳ל, שני ננית שהי׳ ומחלוקת חינם

 שנשלך עד דור נכל אמת הצדיקי
 השקרניס וכל ארצה, האמת

 המ״ח ע״י ממגנריס והרשעיס
 ולימודס האמת מנקודת הרחוקיס

 הגלות על כנ׳׳ל, וכו' לשמה שלא
כנ׳׳ל, פלאים׳ ׳ומרד נאמר הזה
 ועמה וכו". מריד כאשר ׳והיה נחי׳

 כשלימות הכל שיממקן תקוותינו כל
נ׳׳נ, שינוא צדקינו משיח ע״י

 והנפילה הירידה לעומק לירד שיוכל
 מאוד, לממה למטה עפה שנפלו הפורה הלכות של הדינור של
 אמת וכשרי צדיקי על וליצנות וגידופים חירופים שמדנריס עד

 ולהעלות לשם גס לירד יכול והוא מעולם, כזאת הי׳ שלא
 הלכות מהם ולעשות הנפלאה נתכממו ולנררס משם הדינוריס

 שאמר וזה הכל. יממקן ועי׳׳ז כנ׳׳ל, עי״ז נפלאים יחודיס ולייחד
 ותרגומו חיל', עקה ׳וישראל האחרון הקץ על כשהפננא נלעם

 ע״י לישראל שיהיה העשירות עוצם היינו נננסין', יצלח ׳וישראל
 שמשיח דייקא, 'וירד' וכו", מעיר שריד והאניד מיעקנ ׳ררד
 לעומק לירד שיוכל דייקא, ׳וירד׳ נתי׳ ע׳׳י נכל ומושל רודה יהי׳

 ים עד מיס ׳ו.יךד נחי׳ שזהו ההלכות, משם להעלות הירידה
 ההלכות כל משם להעלות ומהומות ימים לעמקי לירד שיוכל וכו",

 תלוי זה כי הכרית, פגס ע״י שנפלו למקום שנפלו הניצוצות וכל
 נשום יעסוק לא משיח כן ועל הכל. וינרר יעלה והוא כנ׳׳ל, נזה

 של זיינא כלי שכל נ׳ נסי׳ כמ״ש לנד, נפה כ״א נחרנ מלחמה
 ישאו ׳לא וכמ׳׳ש לנד, כתפילה הכל שיכנוש המלחמות וכל משיח

 והתרנ המלחמות שינטל מלחמה׳, עוד ילמדו ולא תרנ גוי אל גוי
 ממקום ההלכות כל שיעלה ע״י זה וכל האומות, רננין אפי׳

השמתחיל עניין נאומו שם כמ׳׳ש כנ״ל, וכו׳ שנפלו שעי  ׳והיה נ) (י
 ני ונו' מדרכיו וירנו וכו' ה׳ נית הר יהיה נכון הימים נאחרית

 לאתים חרנופס וכתפו וכו׳ הגויס נין ושפט וכו׳ תורה תצא מציון
 ו׳דנר מורה מצא שמשם הניהמ׳׳ק ע״י התיקון שכל היינו וכו",

 שנפלו ממקום ההלכות כל וינרר שיעלה נרורה, הלכה׳ זו ה׳
 כלל, והתנגדות מחלוקת עוד יהיה ולא והשלימות, הזיכוך כתכלית

 וכנ׳׳ל. הכל יממקן ועי׳׳ז כעולם, מופלא שלום ויהיה
ת ואח״כ חינ נליקוטי עיין הנחל(יג): נמי וכחג וכוי. נישוק לכ

ק מרומז ג׳׳נ שזה ה', הלנה הגז ראשית הלנות  נפסו
עקנ ׳וישק  הדונר המתנגד יהודי שד הת״ח שהוא לכן, מנית התושנע״פ שהיא רחל את העלה שיעקנ לעיל, נפניס המנואר לרחל׳ י

עקנ זיווג היה ואח׳׳כ לרחל', יעקנ ׳וישק נתינת שזה נישוק, לנתינת עמק, צדיק על  כל כי זיווג, לנתינת אומה להעלות ורחל י
 למדריגה. ממדריגה יהודי שד מ׳׳ח לכן מנית המושנע׳׳פ, היא רתל נתינת ולהעלות לנרר כדי הכל לכן אצל יעקנ של ענודמו

 שלפניו העניין גס ממנ״ך אחד פסוק כשמניא כידינו, אשר הכלל כפי הזאת, המורה ע״פ הולכת סוכנת הפרשה כל שאר גס ועי״ש
׳הספר נכל כקודש כדרכו העניין, מזה מדנר ושלאחריו י ע ו לראנר״נ). העיון כללי מח״י החמישי נכלל (

חכמה מילואי
ה ל חי ת  נא) ח, נפרד״י(שער וביאר נישוק. לבחי׳ ואח״כ חיבוק לבחי׳ מ

 עניין לבאר הוא זה בפרק הנרצה וז״ל: והנישוק, החיבוק עניין את
 חיבוק נקרא הזה הייחוד (...) והנישוק. החיבוק אל העליון בזיווג המשל
 ב), (שה״ש חחבקני׳ וימינו לראשי חחח ׳שמאלו זרועוח השחי ע״י שהוא

 שהוא ׳שמאלו׳ והיינו הימין, אל השמאל מקדים המלכוח כי והכוונה,
 שהוא החסד, שהוא ׳ימינו׳ ואח״כ כדפירשחי, אליה הקודמח הגבורה
 וזהו חחבקני׳, ׳וימינו נאמר ועליו המלכוח, שהוא במערב האוחז הדרוס
 הזיווג אל החיבוק עניין למדנו (...) העליון. הייחוד אל חיבוק הנקרא
 בצפון מחייחד והחפארח בחפארח, מחייחד שהחסד ע״י שהוא העליון
 המלכוח ואז במלכוח, אוחז והחסד במלכוח, אוחז והגבורה הגבורה, שהוא

 וימינו לראשי חחח ׳שמאלו בסוד יחד, ומחושקיס מחובקים והחפארח
 החסד ע״י אלא וקירוב חיבוק להס שאין והטעם כדפירשחי. חחבקני׳
 ויבש, קר שהוא ומטבעו העפר, יסוד היא שהמלכוח לפי הוא, והגבורה

זה בטבעם הפכיים הס והרי ולח, חס והוא האויר יסוד הוא והחפארח

הנחל• יליקוט
ה יקה צדיק1שד ר תו ת וכוי שבעייס ה  (יו״ד בליקו״ה וכתב וכוי. מהגלו

 ליהושע שבא המלאך של המעשה בחי׳ וזה יד): ה, הגז ראשית
 וארז״ל באחי׳, עחה וכו׳ לא לו, ויאמר לצרינו, אס אחה הלנו לו, ׳ויאמר
לו, ושאל החורה׳, עסק ביטלחס ועחה החמיד ביטלחס ׳אחמול לו שאמר

 ׳וילן מיד וכו׳, חורה ביטול על באחי׳, ׳עחה לו, והשיב באח, מה על
 ששס ישראל, ארץ לכבוש הלך יהושע כי וכו״. העמק בחוך בלילה יהושע
כנ״ל. החיקון עיקר שזה החורה, של ההלכוח בירור ששס הביהמ״ק מקום

 עסק החיקון עיקר כי חורה, ביטול על שבא המלאך, לו אמר כן ועל
 המלחמוח כל לכבוש יכולין שעי״ז לאמיחן, ההלכוח כל לברר לשמה, החורה

 בחוך יהושע ׳וילן מיד כן ועל וכנ״ל. וכו׳ ומחלוקח מהחנגדוח שנמשכין
 שלן דייקא, הלכה׳ של ׳בעומקה הלכה׳, של בעומקה ׳שלן וארז״ל העמק׳,

והחולקים, המחנגדיס יונקים שמשם לשם, ההלכה שירדה העומק לחוך וירד
 כל שקיבל ויהושע ישראל. כנגד שהס העכו״ס כוח כל גס נמשך שמשם
יש דייקא שעי״ז מעומקה, ההלכה ולברר להעלוח לשס ירד ממשה, החורה

לא אס ולהשלים להשחווח להס אפשר ואי ויבש, קר וזהו ולח חס שזה מזה,
 ביבשוחו העפר אל משחווה ויבש חס והאש בקרירוחו, העפר ואל בלחוחו הרוח אל משחויס ולחים קרים שהמיס ביניהם, אמצעיים שהס והאש המיס ע״י
 בכמה בזהר מחבאר הזה והייחוד לעיל. כדפירשחי והחסד הגבורה שהס ומיס אש ע״י הפכיים היוחס עס מחייחדיס שהס והרי בחמימוחו. האויר ואל

 פיהו׳, מנשיקוח ׳ישקני כחיב כן כי בפה, היא הנשיקה שנאמר ראוי וראשונה הנישוק, עניין בביאור נבוא החיבוק בעניין שהחעוררנו ואחר (...) מקומוח.
 אשא כד מחוטמא נפיק ולא לנשקא, מפומא רעוחא דנפקא עילאה, חיאובחא הוא דא פיהו׳, מנשיקוח ^^׳ישקני וז״ל, ע״א) (ע נח פ׳ בזהר ביארו וכן

 וכו״. מיין דדיך טובים ׳כי כך ובגין דנייחא. באחדבקוחא דכולא, בחדווא דאנפין, בנהירו ברעוחא, אשא, נפיק לנשקא פומא אחחבר כד דהא נפקא.
 הנשיקה אלא כג), שער (פרד״ר הכינויס ערכי בשער ויחבאר כנודע השורף ואש המשכר יין השפעח שמשם הגבורה ע״י הזאח הנשיקה שאין נחבאר ומחוכו

שפע בסוד הגבורה, כוח מחעורר הנשיקה וע״י רחמים, הוא הפה אבל הדין, יוצא לפעמים החוטם שמן יוחר, ומשובח יוחר רחמים שהוא בפה הוא

ערכים
וכינויים

וזיווג נישוק חיבוק
 דיבורים שאינם הדיבורים

 שנתעורר גורם אזי קדושים,
 עכו״ם, םוכת נוצרים, םוכת
 שוא דבר פיהם ׳אשר כמ״ש

 שהוא שקר׳, ימין וימינם
מח). (ליקו׳׳םדםט״א חיבוק

 הלילה חצות אחר
 את לחבק השמאל מתעורר

 מה היום לצורך המטרוניתא
 ׳שמאלו בםוד אח״ב, שיהיה

 החיבוק וזה ראשי׳. תחת
 דק״ש הייחוד ע״י נעשה

 דרושי הכוונות (שער דערבית

א). ק״ש כוונות

 םוד הוא אהבה היכל
 הוא הרצון והיכל החיבוק,
 דרושי הכוונות (שער הנישוק

ה). ק״ש כוונות

 וחיבוק נישוק כוונת כל
 כנפשך נפשי לומר, הוא

 וכן לאחדים, כגופך וגופי
 הנישוק כי אומר הזהר בםפר

 ברוחא רוחא לאדבקא הוא
ט). מח, בראשית (אלשיך

 ח״ן׳ ויעלת אהבים אילת’
 (יונתנ׳שיקה ח׳יבוק נוטריקון

יג). ח״ג אלם

 חיבוק ׳זיווג עניין
 לשון הם אלו כל נישוק׳,
 עצמיים שמותם קודש,

 ואח״כ בקדושה, להם
 בשאלה, הוא בהשתלשלות

 נקראים הגשמים שאפילו עד
 ואז בהשאלה. אלו בשמות

 איברי כל אדרבה, כי מובן
 ית׳ בו שמותם מרכבה פרקי

 העליון, אדם והוא בעצם,
 שלנו איברים כוחות ושמות

 ונקראים בהשאלה, הוא
 למה םימן שהם ע״ש כן

 אדם, תולדות (של׳׳ה שלמעלה

יג). אחרון בית

 ׳חבוק׳, בגימט׳ ינזינוי’
 (ערה׳׳כתחבקני׳ ׳וימינו והרי

חיבוק). להרמ׳׳ז,

 ייחוד הוא חיבוק עניין
 מה שכל אלקים, הוי״ה

 אלקים ל״ב בםוד שנברא
 שם עימו לייחד צריכים
 כמה מעלה ובזה הוי״ה,
 הקליפות מעמקי נשמות

יתרו). פ׳ חיים מים (מקור

 חזן ר״ת בכתבים, נזייש
 כי נ׳ישוק, ז׳יווג ח׳יבוק

 וזיווג ייחוד נעשה ידו על
 ובוודאי קוב״ה, בין ונישוק

 לידע ה׳ בםוד הבאים המה
 השייכים הכוונות כל לכוון

צו). פ׳ (תוי׳׳י לתפילה

 ג׳ צריכים אנו לעולם
 נישוק חיבוק עניינים,

 הכל תחילת והנה זיווג.
 את והמעורר החיבוק, הוא

 דז״א השמאל הוא החיבוק
ל.). בראשית הזהר על רצון (שעת

 נ׳ישוק, ז׳יווג ח׳יבוק ר״ת חזן
 שהמלכות בחי׳ ג׳ שהן

חזן). (קה׳׳י,ידיהן על מתייחדת



ערכים
וכינויים

חבצלת
 שושנת השרון חבצלת אני*’

 שהשושנה כדרך העמקים/
 נאים ישראל כך נאה הזו

האומות מכל במעשיהם
ב). זוטא (שה״ש

 אין השרון/ חבצלת אני*’
 שרה שהיא אלא השרון
 את שברא למי למקום

העולם(שם).

ת ל צ ב  (רש״י שושנה היא ח
א). ב, שה״ש

ת ל צ ב  נקרא השרון ח
חבצלת). (קה״י,המלכות

ת ל צ ב  השרון נתכנה ח
למלך משוררת שהיא עבור

ת ל צ ב  עשר גימט׳ ח
 והוא כוללים וי׳ ב״ן פעמים
 םפירותיה עשר שכל מלכות

ב״ן(שם). דשם הויו״ת הן

חכמה מקורמוהר״ן יב לדוד תחלה ליקוטי גחלנוכע רמח

 נ) (שה״ש שכתוב כמו
ירוקה היא בתחילה

דף אמור ע׳׳א, רכא דף ויחי

השרון, חבצלת אני
 נזהר (עיין כחבצלת

שאמרו כמו ע״א), קז

ח ל י ח ת  הגז ראשיפ (יו״ד נליקו״ה ומוגא כחבצלת. ירוקה היא ב
 בהתורה עיין ה״ל: המלים, לג׳ בקשר זו בחי׳ בביאור ז) ה,

 נעשה שהסיבוק וכו/ זיווג נישוק סיבוק בסינת מבואר איך הנ״ל
 לו שיש בהיישורין ושמס באהבה הייסורין מקבל שהצדיק ע״י

 סיבוק, בסינת וזה וכו/ מהסולקיס
 מעלה שעי״ז תחבקני/ ׳וימינו בחינת

 בחינת חבצלת/ ׳אני לבחינת השכינה
 חניכיו את ׳וירק בחינת ליבא/ ׳בינה
 בפרמיות לבאר נוכל זה וע״פ וכו״.

 הנ״ל בחינה כנגד הס סוכות, שבועות פסח שהס רגלים שהשלוש
 ימין בבחינת שהוא חיבוק בחינת כנגד פסח כי וכו׳. חיבוק שהם
 כמובא, אברהם בבחינת ימין, בבחינח שהיא פסח בחינת שזהו וכו׳,
 פסח בליל אברהם ע״י היה שזה וכו״, חניכיו את ׳וירק בחינת וזהו
 זה מקרא נאמר ושס רז״ל, שאמרו כמו המלכים את רדף שאז

 ׳ירוקה חבצלת/ ׳אני בבחינת השכינה עולה ואז וכנ״ל, ׳וירק׳
 קודם היה כי מוביס, מעשים לישראל אין שעדיין מחמת כחבצלת׳,

 יובל בחינת שהוא בינה מבחינת היתה הגאולה וכל התורה, קבלת
 שמבואר כמו הנ״ל ׳וירק׳ בחינת שזהו הקדוש, בזהר שאיתא כמו
 בבחינת נישוק, בחינת הוא אז ובשבועות וכנ״ל. הנ״ל בהתורה שס

 רז״ל. שאמרו כמו התורה קבלת על שנאמר פיהו/ מנשיקות ׳ישקני
 קבלת בחינת שזה כמובא, יצחק בבחינת הוא שבועות כן ועל

 שאמרו כמו יצחק של אילו של שופר קול ע״י הגבורה מפי התורה
 שהוא רק גמור, זיווג בחינת ג״כ הוא הנשיקין ייחוד כי רז״ל,

 כי לייחד אפשר אי הייחוד שזה מאוד, גבוה עליון ייחוד בחינת
 בחינת שזהו ז״ל, האר״י בכתבי כמובן ה׳ קידוש על מס״נ ע״י אס

 רבי בחינת וזה העקידה. בשעת ה׳ קידוש על נפשו שמסר יצחק
 על נפש מסירת עיקר שאז ב׳אחד׳, בנשיקה נשמתו שיצתה עקיבא
 שאז עצרת, בשמיני הגמור הזיווג עיקר אז ובסוכות ה׳. קידוש

 שזהו הגמור, הזיווג עיקר אז כי וכו׳, הטיפה עוצרת הנוקבא
 היתה יעקב כן ועל נ?כתה׳. נסע ׳ויעקב בחינת יעקב, בחינת
 לייחד שזכו אע״פ ויצחק אברהם כי פסול, בלי שלימה מיטתו

 ונמשך כשבא אבל ונישוק, חיבוק בבחינת מאוד גבוהים ייחודים
 למטה עדיין כן ועל השלימות, בתכלית עדיין היה לא למטה הייחוד

 גדול כוחו היה יעקב אבל ועשיו, ישמעאל בחינת פסולת, איזה היה
 אחיזה צד שוס היה לא למטה הגמור בזיווג שגס עד כ״כ,

 על ישראל ׳וישתחו כמ״ש שלימה, מיטתו היתה כן ועל להסט״א,
 הגמור הזיווג המשיך כי שס, השכינה שהיתה המטה/ ראש

כלל. פסולת אחיזת שוס בלי העליונה בקדושה

הנח?* ייליקוט
 מלכותא ׳ושמע חי׳55 לכבוש, צריך שהיה המלכים כנגד להילחם כוח לו

 מנפילה, ההלכה ומעלין שמבררין שע״י המאמר), (בסוף ע״ש וכו״ וקטליה
 שאחז וזה ע״ש. וכו׳ הרשעה מלכוח בחי׳ שהוא וכו׳ יהודי השד נופל עי״ז

 כי וכו״, אפה ׳הלנו לו ושאל משופק היה ויהושע בידו, שלופה חרב המלאך
 שמאל, בחי׳ גבורוח בחי׳ שהיא שלופה, חרב שיש זאח לו רמז המלאך
 של לעומקה ולירד בחורה לעשוק צריכין כן על החולקים, הפגברוח שמשם
 בזה שיש רק כנ״ל, המלחמה כוח עיקר שעי״ז כנ״ל, ולעלופה לבררה הלכה

 וכנ״ל, כלל חרב שום צריכין אין בשלימוח לברר כשזוכין כי בחינוח, ב׳
 לפפוש יכולין שעי״ז הבירור מועיל אז בשלימוח, הבירור ואין וכשמבררין

 הלכה של לעומקה לירד הפורה עשק הוא העיקר אבל וכנ״ל, ולהילחם החרב
וכו״ העמק בפוך ההוא בלילה ׳וילן ומיד כן יהושע עשה כן ועל כנ״ל.

שופר. קול ע״י רק וחרב, מלחמה בלא בנש יריחו שכבש עי״ז אז וזכה כנ״ל,
 בו שאמרנו החיבוק עניין היא שאהבה מהאהבה, יופר ונחמד נעלם

 ״שיר ע״א) ע״ז שה״ש, (ז״ח במדרש ע״ה הרשב״י ביאר וכן ברופא׳. רופא ׳דביקופא הוא ידו שעל ואמר האהבה, אחר הוא הנשיקה ועניין מקודם,
 בשפירוח שם שפירש השירים שיר שעניין הורה והנה עכ״ל. וכו״, ברופא דרוחא אפדבקופא פיהו׳ מנשיקוח ׳ישקני בגופא, דגופא אפדבקופא השירים׳

 היופם השפירוח, אל ונשמה פנימיוח בשוד ברוחא, דרוחא אפדבקופא הנשיקה אמנם החיצוניוח, בבחינופיהן השפירוח דהיינו דגופא, אפדבקופא הוא
 רופא בנשמה, נשמה והיינו בנשימה, נשימה פה, עם פה מייחד הוא הפה ע״י כי בפיו, לחשוקפו הנושק כאדם יחד הפנימיוח הרוחוח ב׳ מפדבקוח

 מוצא בה ודרך בפפארח, הנעלמח בבחינפה המלכוח עניין הוא הפה כי הוא, מהזהר מקומוח מקצח והנשיקה הפה בעניין אלינו העולה והכלל ברופא.
 מהאין המאיר השפירוח מפנימיוח מפעוררוח הנשיקוח ועניין הנשיקה. ידם ועל במלכוח, הנעלם הפנימי הרוח וכן בפפארח, הנעלם הפנימי הרוח

 השפירוח. של הפנימיוח הבחינוח מצד יפייחדו כך השפירוח, של החיצוניוח הבחינוח מצד מחייחדים שהם שכמו הוא, זה ועניין שוף,
ת ל צ ב שרון ח  על שאמרה וכמו זה, בשם נקראח יופי בכל כלולה שהכלה שם על העמקים׳, ׳שושנח עד): ברכה עמק האותיות, צשל״ה(שער ואיתא וכוי. ה

מזמרח שהיא ׳השרון׳, היפה׳. ירקרוקח ׳אשחר שם על ירוק והוא ׳חבאק׳, הנקרא הוא ו׳חבצלח׳ העמקים׳, שושנח השרון חבצלח ׳אני עצמה
ויש העמקים׳, ׳שושנח לאגם׳. השרון ׳והיה שכפוב כעניין מהלבנון, חיים מים לקבל עומדח שהיא השרון׳, חבצלח ׳אני אחר, דבר שלמה. המלך לפני ושרה

 ואדום לבן בגוונים משונה זו שושנה מה שושנה, ונקראח היפה. ושם העליון מהעומק ׳העמקים׳, קצווח. משישה כלולה שהיא הכלה כנגד עלין שישה בה
 והוא שוד, לה יש ׳שושנה׳, ואח״כ ׳חבצלח׳ בפחילה שנקרא טעם כי ודע, רחמים. פעם דין פעם במידופיה, משונה היא אף זה, לגוון זה מגוון ומפהפכח

שושנים׳. ׳שפפופיו בשוד ׳שושנה׳, נקראח ואז המלך, עם בשבחה עליה׳ משוך חשד של ׳חוט ואחר ירוקה, ולפיכך כן, נקראח המלך עם הפחברה קודם כי

ה השרון חבצלת אני תחיל ת ירוקה היא ב חבצל  בשורוח וכוי. כ

 לשפרא בפירושו האריז״ל מדרשח חלק בדבריו שוזר רבינו הבאוח
 האצילוח, בעולם לזיווגה ועד מהגלוח השכינה עלייח בשדר העושק דצניעופא

 הפושבע״פ שמעלה הצדיק ע״י נעשה הנ״ל כל כיצד רבינו מבאר מכן ולאחר

(ועי׳ לשורשה. הלמדן, שבפה מהגלוח
 שם היפה׳ ירקרוקח ׳אשחר הבא בד״ה

הנ״ל). האריז״ל דברי בפמציח מובאים

 חבצלת אני א-ב): (ב, בשה״ש כפיב
 פין כשושנה העמקים: שושנת השרון

 אמר, יוק רבי א); בשהש״ר(ב, ואיפא הבנות: פין רע^תי כן החוחים
 שהיא זמן כל אלא שושנה. היא ולא חבצלת, היא לא חבצלת׳, ׳אני

 ׳שושנה׳. אותה קורא הגדילה ׳חבצלת׳, אותה קורא הוא קטנה
 ע״א): רכא בזהר(ויחי, ואיפא בצילה. שחבויה חבצלת, נקראת ולמה

 לבתר ירוקין, דילה דטרפין כחבצלת ירוקא בקדמיתא חזי, ^יתא
 ׳שושנת׳, טרפין. בשית שושנה חיוורין, פגוונין סומקא ׳שושנת/

 פקדמיתא ׳שושנת/ לגוונא. מגוונא ואשתניאת גוונהא דאשתניאת
 ׳חבצלת/ איקרי פמלכא פיה לאזדווגא דפעיא פעידנא ׳חבצלת׳,

 בגין ׳שושנת׳, איקרי נשיקין פאינון פמלכא פיה דאתדפקת פתר
 דהיא העמקים׳, ׳שושנת שושנים׳. ׳שפתותיו ה) (שה״ש לכתיב

 זמנא לרחמי זמנין לביש, וזמנין לטב זמנין גוונהא, משנייא
 הלא לו, הוקשה הנה כספצלמ. ירוקא מדבש(שם): המחוק ופירש לדינא.
 להשכינה קורא ואיך אדומה, היא ושושנה ירוקה, היא חבצלת

 ירוקה היא שבתחילה אמר לכן מחולפיס. וגוונים בשמות
 היא הייחוד קודם שהשכינה ירוקים, שלה שהעלים כחבצלת

 ואחר כחבצלת. ירוקה בחינת היא ואז המתקה, פלי הדין בסוד
 לפנים, בגוונים המעורבת אדומה כשושנה נעשית היא הייחוד

 אודם ונמתקו והגבורות החסדים אנפץ מזעיר קיפלה כפר שאז
 אותיות בה יש ׳שושנה׳ כי. מרפין בשימ שושנה החסד. בלובן דיניה
 שישה להשכינה יש וכנגדם עלים, שישה לה שיש לפי ׳שש׳,

 הגוונים את שמשנה השתנות, מלשון הוא ׳שושנת׳ ועוד, קצוות.
 ביה לאזדווגא והנהגותיה. פעולותיה את שמשנה והיינו שלה,

 שס על שישנים. שספופיו דכפיב בגין אנפין. זעיר שהוא במלכא.
 משניא כשושנה. אדומות שהס בשפתיים הוא הנשיקין שעניין
 מעשה לפי וזהו הנהגותיה. היינו גווניה, משנה כי. גוונהא

 ולפעמים מיכאל, ע״י החסד במידת לטוב לפעמים (...)התחתונים,
 במידת לרחמים ולפעמים גבריאל, ע״י הגבורה במידת לרע

 רפאל. ע״י המלכות במידת לדין ולפעמים אוריאל, ע״י התפארת
דומה. בלשון זה מאמר נשנה שם ע״א), קז (אמור, בזהר גם ועיין

חכמה מיליואי
 דאנפין׳ בנהירו ברעוחא ׳אשא והיינו המשמח, יין המשומר, יין הבינה,

 וז״ל ע״צ) (קכד משפטים בפ׳ הזאח הנשיקה בביאור הוסיפו ועוד דקאמר.
 ליה, מיבעי ׳יאהבני׳ ׳ישקני׳, טעמא מאי פיהו׳, מנשיקוח ^״״ישקני

 ברוחא, דרוחא אדבקוחא ׳נשיקוח׳, מאי חנינן, הכי אלא ׳ישקני׳. אמאי
 דא ועל הוא, דרוחא ומקורא אפקוחא פומא דהא בפה, נשיקה כך דבגין

 דא. מן דא מחפרשן דלא ברוחא, רוחא ודבקין בחביבוחא, בפומא נשיקין
 דלא ברוחא אחרא, ברוחא מחדבק בנשיקה, נשמחיה דנפיק מאן דא ועל

 ׳ישקני ישראל כנשח אמרה דא ועל נשיקה. איקרי והיינו מיניה, מחפרש
 ועל עכ״ל. דא׳ מן דא יחפרש דלא ברוחא רוחא לאדבקא פיהו׳, מנשיקוח

 ממנו, פורש שלא ברוח אחר, ברוח מחדבק בנשיקה נשמחו שיוצאח מי כן
 להדביק פיהו׳, מנשיקוח ׳ישקני כנש״י אמרה כן ועל נשיקה. נקרא וזהו
דבר הנשיקה היוח נראה מחוכו והנה זה. מן זה יפרוש שלא ברוח רוח

ם תרג מ ה

 בתחילה וראה, בא
 כחבצלת ירוקה היא

 ירוקים, שלה שהעלים
 נקראת היא אח"כ

 והשושנה ׳שושנת',
 בגוונים אדומה היא

 בשישה שושנה לבנים,
 ׳שושנת', ונקראת עלים.

 ומשתנית גווניה שמשנה
 ׳שושנת', לגוון. מגוון

 כ׳חבצלת', היא בראשונה
 רוצה שהיא שבזמן

 אזי במלך בו להזדווג
 'חבצלת', נקראת היא

 בו שנדבקה ולאחר
 הנשיקות באלו במלך

 'שושנת', נקראת היא אזי
 'שפתותיו שכתוב מפני

 'שושנת שושנים',
 משנה שהיא העמקים',

 לטוב פעמים גווניה, את
 פעמים לרע, ופעמים

לדין. פעמים לרחמים

 'ישקני בפסוק נאמר
 מה פיהו', מנשיקות

 הרי 'ישקני', הטעם
 לומר הפסוק צריך היה

 כתוב ומדוע 'יאהבני',
 למדנו, כך אלא 'ישקני'.

 'נשיקות', ענין מהו
 ברוח, רוח התדבקות

 היא נשיקה כך שמשום
 הוא הפה שהרי בפה,
 ועל הרוח, ומוצא מקור

 בפה הם הנשיקות זה
 נדבקים ואזי בחביבות,

 שאינם ברוח, הרוח
 זה. מן זה נבדלים

 מי של זה ענין כן ועל
 בנשיקה נשמתו שיוצאת

 מתדבק שהוא הוא,
 שלא ברוח אחר, ברוח
 נקרא וזהו ממנו, נבדל

 אמרה כן ועל נשיקה.
 'ישקני ישראל כנסת

 היינו פיהו', מנשיקות
 ברוח הרוח להתדבק כדי

זה מן זה יבדלו שלא
במילוא״ח). (המשך



ם תרג מ ה

 שבו יתבונן/ ׳מי
 שהיא בבינה מבין, הלב
גבורה. לשמאל, בלב

לימין. הוא והחשד

 את תיקנו הרי חז״ל
 היין, על הברכות רוב

 כך. זאת תיקנו ומדוע
 שמשמח הצד שהוא אלא
 היין על היינו הכל, את

 תמיד. בענביו המשומר
 הברכה זה ובשביל

 השבע של הראשונה
 היין. ברכת היא ברכות

 פירות עושה היין כי
 למטה, ובין למעלה בין

 את מקבלת הגפן ואח״כ
 פירות מוציאה והיא הכל

 התעוררות כי לעולם,
 מצד היא השמחה

 ׳שמאלו כמ״ש שמאל,
מכן ולאחר לראשי׳, תחת

תחבקני׳. ׳וימינו

(הבינה) עליונה אימא

 השתוס עולם היא
 מ״ם, והם והנעלם,

 שתומה, וס׳ פתוחה מ׳
 ס׳ מלכות, פתוחה מ׳

בינה. שתומה

רמט :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
 אמר, קרחה גן יהושע רבי (...)אשחר. לה וקרי הדסה לה קרי הדסה', אח אמן ׳ויהי ע״א): כמגילה(יג מאימא היתה. ירקרוקת אסתר

עליה. משון ססד של הונו W6 זו. כהדסה היעה. ימןיוקס הפשט; ע״ד ופירש״י(שם) עליה. משוך חסד של וחוס היחה ירקרוקח אסחר
 הימה', 'ירקרוקת נחיגת ירוקה, נעשיה המינוק נחי׳ ע״י עליימה שנעת להשכינה, כינוי היא 'אשמר׳ ולאחשומש. לאומות יפה גראיח לכך הקב״ה, מאח

 מנינה, הבא השמאל מצד אס כי לזיווג המעוררות אין כי וז׳׳ל: המשמח, יין כשוד א) דצניעומא לשפרא רשנ״י(פי׳ מאמרי נשער האריז״ל מניאר
המשכר, ולא המשמח היין בסוד

ס (מגילה  וזה היתה. ירקרוקת אסתר יג
 השמחה כי תחבקני. וימינו חיבוק, בחינת

 נתת 0 (חהליס שכתוב כמו מהלב, בא
 ששם בינה, הוא והלב בלבי. שמחה

סתימא, עלמא שהוא המשמח, יין

א והלב בלגי שנוחהנתת  הו
יד): (ה, נפל״ח וכחנ בינה.

 אלא נמחקין הדינין כי'אין ידוע הנה
 ש׳דינין בבינה, היינו בשורשן',
 0 (נראשיח בבחינח ממנה', ממערין

 נממקין ושס וכו״, לבו אל ׳ויתעצב
 אל ׳ויאמר ח) (שה בבחינת בשורש,

 שמחה ׳נחמה בחי׳ בלב, הוא השמחה ועיקר (...)וכו". אסף לא לבו
 סימן לדוד׳ ׳מהלה מאמר עיין אליהו), (פחח בינה הוא בלבי׳(והלב

 למעלה גס שמחה וגורס לעילא', איחער דלממא ו׳באמערומא י״ב),
ןכביכול י עי בשורשן. הדינין נממקין ועי״ז קפד), דף שמות זהר (

 הס ואז אהבה, אח המעורר והוא
 מבינה שמקבלח ירוקין, קצווחיה

 מה וזה כנודע, ירוק קו שהיא
 כו", הימה ירקרוקיח שאמרו'אסתר

 משקיו לאשקאה ׳בעייא היא ואז
 הבינה. עד עליימה בסוד דנחלין;

נשה״ש כדכמינ תחבקני. וימינו
אהבה: עלי ודגלו הןןן בית אל הביאני ד-ו): (נ,

 שמאלו אני: אהבה מולח כי במפוחיס רפדוני באשישוח סמכוני
 עולש); אהנח כג, (שער נפרד״ר וניאר מחבקני: וימינו לראשי מחת

 ואח״כ לראשי', תחת ׳שמאלו בסוד הפחד ע״י הוא האהבה מחילח
נקה״י(ערך ומונא מחבקני׳. ׳וימינו דהיינו החסד, ע״י הימין, ע״י

 ׳מחת׳ לראשי', מחח ׳שמאלו סוד וזה מחבקני', ׳וימינו בסוד החסד אל עולה היא אזי הגבורות, ע״י שנבנית לאחר מערנית): דרומיה
 והבן. תחתיו, ומצומצמת בו נכללת והיא בה אוחז שהוא דייקא, מחבקני׳ ׳וימינו אבל מחת, והוא בה נכלל שהשמאל דייקא,

ת ת  ותירו^ס דגנס מעת בלבי שמחה נחמה ה׳: פניך אור עלינו נכוה טוב מי!ראנו אמרים רבים ז-ט); נמהלים(ד, כדכמינ בלבי. שנוחה נ
̂ן אנזכבה !חדו ביכזלוס רבו;  מישראל רבים טוג. אטv מי אומרים רבים הפשט; ע״ד ופירש״י(שם) תושיבני; לבטח לבדד ה׳ אמה כי ואיי

 פניך, אור אח לנס עלינו הרם מליט. נסה כאלו. חאוה ומשיגי עשירים להיוח טוב׳ יראנו ׳מי ואומרים ובשלוה, בעושר רשעים שרואין יש
ט. וסייושס דגנם 0מע בליבי. נתונה שמחה כי בהס, מקנא איני אני אבל (...) שנ), (ישעיה נס׳ ׳הרימו לשון  למכעיסיס אס אני, בטוח י
ב שכרם. קיבול יוס שהוא לבוא, לעמיד וכמה כמה אחת על רצונו לעושי כך, ל ה א ו  בינה ע״א): יז נמיקו״ז(הקדמה, כדאימא בינה. הו

 לב דניה יתבונן׳, =י׳מי נזה״ל: ימנונן׳ מי גנורומיו ׳ורעם יד) (כו, נאיונ הפשוק על ע"נ) רלה (פנחש, רע"מ נזהר וכדמצינו מנין. הלב ובה לינא,
. יסנוק מי מדנש(שם); המפוק ופירש לימינא. וחסד גבורה. לשמאלא, בלינא דאיהי בבינה מבין,  בו'יחבונן', ליבא, בינה, שהיא 'מי׳ «׳

 המחגלה שמאל, קו שבראש בבינה הוא הגבורה שורש ני הגבורה, צד שהוא לשמאל בלב היא שהבינה בבינה, מבין הלב שבו דהיינו
 יבין'. 'ולבבו ו) (ישעיה שנאמר מנין, שהלב מניין ע״א): (שא ננרכופ רש״י כפג וכן לימין. הוא והחסד שבלב, התבונה נוח שמשם בלב

פפאה׳ ׳גנורה נקראפ שהמלכופ שם, שניאר וכו"), ירקרוקפ ׳אשפר ד״ה (נמקו׳׳ח, הנ׳׳ל האריז׳׳ל מדנרי חלק הינה זו לשון אף המשמח. יין
 מנפיגח מקנלח המלכוח הפינוק ונעח המשמח׳, ׳יין נשוד עילאה׳ ׳גנורה גקראח והנינה נה, אחיזה לחיצונים יש ונגלוח המשכר', ׳יין נשוד והיא

 ולהכין וכו". נידיה דפמרא כשא פרי ׳ונקיט ד׳׳ה רננ׳׳ח מאמר נניאור רנינו נדנרי להלן ועיין נאהנה. ומפעוררח דיניה נמפקיש ועי׳׳ז שננינה המשמח׳ ׳יין

הר(חממה, איפא המשמח׳ ד׳יין ענין  דאמנטיר יין ההוא על לכולא, דחדי סטרא דאיהו אלא אמאי. היין, על דברכאן =ירובא ע׳׳נ): קשט נז
 איבא ואפיק כולא נטיל גפן לחתא, בין לעילא בין פרי עביד יין ד!!ן. רזא איהו שבע דאינון קדמאה ברנה כך ובגין חדיר. בענבוי

 על דנינאן רונא מדנש(שם); המחוק ופירש תחבקני׳. 'וימינו ולבתר לראשי', תחת ׳שמאלו דכחיב איהו, שמאלא דחדוה ואיתערו לעלמא,

די סטרא דאיהו ונו׳. קידושין מילה, בריח קידוש, המזון, ברכח כגון היין.  אח המשמחת היא המשמח היין שורש שבה שהבינה לטלא. מ
די. נענטי דאסנטיי יין ההוא היין. על לברכם צריך לשמח הבאות ברכות מיני כל לכך הכל,  שאין בבינה, תמיד בענביו המשומר היין פ

ה ואיפערו המלכות. סוד היא גפן. קדושות. נשמות פרי. עטד יד. מגע בה לחיצונים מ  היא הייחוד שמחת אל המעוררות איהו. טמאלא מ
הימין. המעוררות בא ואח״כ השמאל, התעוררות היא שמחילה הרי פפמןר. וימיט ולגפר שבשמאל. הגבורה מצד

ד א1ש א ו פ  דא מ׳׳ס, ואינון סתימא, עלמא עילאה ™אימא והשפומוח: הפפוחוח האופיוח גני ע׳׳נ) (קט חדש נפיקו׳׳ז כדמצינו סתימא. על
ע׳׳א). עג כט, נפיקו׳׳ז(פיקון ועיין בינה. סמימא ס׳ מלכות, פתוחה מ׳ סחימא, ודא פחיחא

הנחל ילקוט
ד! ק בחיי וז בו נו חי מי  תש״מ) (חשון־כםליו הנחל מבועי וצקוכץ תחבקני. וי

 הוא פה שבעל התורה עליית תתילת דלכן מבאר בביאה״ל מובא:
 בתינת השתלשלות ע״י היה נפילתה שתתילת מפני ימין, תיבוק ע״י

 שמי תורתו שובלת כך שע״י השגיאה, בתינת היה שבה שמאל,
 ועי״ש ימין, תיבוק ע״י הוא ועלייתה תיקונה תמילת לכן משמעויות,

 מה דזהו לבאר יש אלו דברים לפי הקדושים. דבריו בעומק עוד
 נעשו הלכות מאיזה שמבין ע״י נעשה ימין דתיבוק כאן, שמבואר

 ובאהבה. בשמתה אותם ומקבל עתק, עליו הדובר הלמדן של הדיבורים
 את כשמצא בו שנכנש מהערמומיות נמשכים אלו דיבורים הלא כי

 לבתינת כשנפל השגיאה ע״י שנגרם התנא, בתורת ההפוכה המשמעות
 השמאל כאשר נעשה הצירופים וערבוב שהקלקול מבואר וכבר ׳שמאולה/

 שזה בימינא, שמאלא שוב לכלול הוא והתיקון מהימין, ונפרד מתרתק
 הוא התיקון לכן במאמר. לקמן המבואר להאי׳ מהאי ׳ושוור שוד

 בימין. כוללם שעי״ז ימין, יד תיבוק בתינת באהבה מקבלם שהצדיק
ם ש שמח. יין ש  תמימות בתינת זה יין ג): ג, נסך יין בליקרה(ירד וכתב חמ

 הם המשכרין משקאות מיני ושאר שהיין בתוש כנראה הדמים,
 יתאדם׳ כי יין תרא ״אל ע) (סנהדרין רז״ל שאמרו וכמו הדמים, מתממין

 רז״ל שאמרו כמו בתינות, משני כלול היין כן ועל דם׳. שאתריתו כג), (משלי
 בכוש בקדושה היין לשתות שזוכה מי כי וכו״. משממו זכה לא משמתו, ׳זכה

 היין ע״י כי אליו, גדולה טובה היין אזי וכו׳, טוב ויום בשבת ברכה של
 לבבו, ומשמת דעתו מרים היין כי להשי״ת, דרתימותא בשלהובין הלב נתלהב

הדעת, עיקר שזה יתברך, אלקותו דביקות תשוקת ידיעת בדעתו שמרגיש

 שזה בו, ולדבקה בהשי״ת להיכלל רבה ובשמתה גדול בהתלהבות הלב ונתתמם
 אל נתהפכין יין, בתינת שזה הדמים כשתמימות האהבה, שלימות עיקר

 ׳נגילה בתינת שזהו כנ״ל, להשי״ת דרתימותא בשלהובין להתלהב הקדושה
 שלימות עיקר זה כי אהבוך׳, מישרים מיין, דדיך נזכירה בך, ונשמתה
 לבב ישמש ׳ויין בשינת ואנשים׳, אלקים ׳המשמש יין בתינת וזה כנ״ל. האהבה
 שמשם יתברך, אלקותו ידיעת בלב כשמרגישין הוא השמתה עיקר כי אנוש׳,

 ה׳ כי דעו וכו׳ בשמתה ה׳ את ׳עבדו בבתינת שבעולם, השמשות כל נמשכין
 ׳אנכי בבתינת האלקים, הוא ה׳ כי כשיודעין השמתה שעיקר האלקים׳, הוא

 נפשי תגל בה׳ אשיש ׳שוש וכתיב וכו׳, לבנו ישמת בו ׳כי וכתיב בה״, אשמת
 השמשה עיקר כי ישעי׳, באלקי אגילה אעלוזה בה׳ ׳ואני וכתיב וכו״, באלקי

 כן ועל הטובות, שבכל והטובה התכלית עיקר שזה מהשי״ת, כשיודעין הוא
 ראש נעשה ׳זכה רז״ל שאמרו כמו הדעת, את ומגביה שמרים שבקדושה היין

 זה כי משמת, היין כן על יתברך, אלקותו ידיעת הוא הדעת ועיקר וכו״,
 עיקר כי היין׳, על אלא שיר אומרים ׳אין כן ועל כנ״ל. השמתה עיקר

 דוד בתינת שהם כידוע, ותשבתות ושירות תפילה ע״י הוא להשי״ת הדביקות
 כנ״ל. המשמת יין בתינת שזהו ישראל, זמירות נעים שהוא השלום עליו המלך
 שזוכין ע״י הנ״ל, בתינה ע״י הוא שבקדושה, יין ע״י שזוכין השמתה ועיקר
 אל הכל להפוך וכו׳, עכו״ם השבעים אתיזת שמשם הדמים תמימות להפוך

 דייקא הדמים תמימות ע״י דרתימותא בשלהובין המצוות לקיים הקדושה,
 וכשנכלל הדמים, תמימות בתינת יין כי המשמת. יין בתינת עיקר שזה כנ״ל,

 עיקר כי השמתה, עיקר שמשם דקדושה האהבה שלימות עיקר זה בקדושה
הנ״ל. בתינת שהוא בימין נכלל כששמאל הוא השמתה

 ערכים
וכינויים

אסתר
 היא עצמה אסתר בחיי
 דאצילות, מלכות נקודת בחי׳

 למטה ונתלבשה שירדה
 בסוד הבריאה, עולם בראש

 עצמך׳. את ומעטי ׳לכי
 ומתלבשת מסתתרת ולהיותה

 הבריאה, בראש למטה שם
 סוד וזהו אסתר. נקראת

 ׳נקראת בזוה״ק שאמרו מה
 לה דסתיר ע״ש אסתר
צא:). ההקדמות (שערקוב״ה׳

ר, ת ס  להסתרת כינוי א
 ושמא בגלות, שהיא השכינה
 בקיומיה אתקיים לא עילאה

אסתר). המאיר, (אור

ר ת ס  המלכות היא א
 דעת האמצעי מקו המקבלת
 שאמרו וז״ס ויסוד, תפארת

 ירקרקות ׳אסתר רז״ל
 הוא האמצעי קו כי היתה׳,

 ׳אלא כנודע, ירוק בחי׳
 עליה׳, משוך חסד של שחוט

 ׳מטה בסוד ימין, לצד שנוטה
אסתר). (קה׳׳י,חסד׳ כלפי

 בגימ׳ מספרה אסתייר
שושנ״ה(שם).

תר,  סוד שהיא ידוע אס
 ש״ך פעמים שני המלכות.

אסת״ר(שם). גימ׳ ואהי״ה

יין / חמשמח יין
ת בו ה ל ת  שבקדושה ה

 ואש המשמח׳, ׳יין נקרא
 המשכר׳, ׳יין נקרא זרה

 יש ושם היצר, התלהבות
 להחיצונים אחיזה ח״ו

מא). (ליקו׳׳מ

שיך שנזנז  שורש כ
 אז מבינה, הגבורות
 משם, בורחים החיצונים

 והברכה, הבכורה לוקח והוא
 ׳ויבא כמ״ש המשמח, יין וזה
 של שורש וישת׳, יין לו

מא). (ליקו׳׳מהברכה

 כוחות, שני בו יש יין
 זכה לא משמחו, ׳זכה בחי׳

 המשמח׳ ׳יין בחי׳ משממו׳,
 כפי והעיקר המשכר׳, ו׳יין

 ציצית (ליקו׳׳ה הברית תיקון

יב). ה,

 גבורות בחי׳ הוא היין
 תרא ׳אל בבתי׳ כידוע,

 ׳שאחריתו יתאדם׳, כי יין
 המשמח, יין בחי׳ ויש דם׳,

 וכו״, לבב ישמח ׳יין בבתי׳
 בחי׳ לפי הוא החילוק ועיקר
 כמו היין, את המקבל הכלי

 כי בגשמיות, בחוש שנראה
 לשתות יכול שהוא אחד יש

 אבל אותו, משמח היין ואזי
 לשתות יכול שאינו אחד יש

 ומערבב משכרו היין ואזי
א). א, היין כלי (ליקו׳׳הדעתו

 שלימה אמונה לו שהיה נזי*
 שהכל והאמין בעוה״ז
 לזה יזכה ית׳, ברצונו
 המשמח, יין לבתי׳ לעתיד

 דהיינו וכו״, המשומר ׳יין
 בבתי׳ ית׳, ברצונו להיכלל

 הזוכה אשרי דרעוין, רעוא
ז). א, היין כלי (ליקו׳׳הלזה

 הוא ׳ישכר׳ הישן, הוא יייך
 אמרו ואחרים התירוש,

 החדש, היין הוא ה׳יין׳ כי
 שהוא הישן היין הוא ו׳שכר׳
ג). ו, במדבר בחיי (רבינומישכר

בגימט׳, סו״ד על מורה יייך
כו״, מששת בענביו ו׳משומר

 הוא יין שאותו רמז הוא
 דומה מאין, יש רוחני דבר

בראשית דימי ענבים לאותן
 פ׳ עמוקות (מגלהבראשית ימי משבעה למעלה שהוא וטמא, בערל נגיעה שום אין ושם בינה, סוד בענביו, משומר הוא יין סוד כי בשתייה, אסור ביין גוי מגע לד:). ברכות (מהרש׳׳אמיש יש שהם אח״כ שנטעו הענבים משא״ב מאין, יש שנבראו

 שולט ולכן בנפש, ועיקרו המשכר יין הוא העצבון אבל במקורה, לקשרה למעלה הנשמה שמעלה המשמח׳, ׳יין מתוקות, גבורות ה״ס השמחה בראשית). זהר על (רמ׳׳זהמשמח יין בסוד השלימה, השמחה היא היא כידוע הגבורות ביסוס ויצא).
 מיתוק, בלא היא ואם האהבה, וכל השמחה כל מעוררת בחסדים, ומתוקנת ממותקת היא אם והנוק׳, המשכר. יין הוא הרבה ואם המשמח, יין הוא כראוי שותים אם היין, בראשית). זהר על (רמ׳׳ז הנפש. על לשוט המתקומם אחרא רוחא אותו בו

 ואחד מים חלקים ג׳ למוזגו צריך כן ועל מהשם, אחרונה ה׳ מלכות, בחי׳ הוא יין (שם).תושבע״ם בחי׳ הוא יין (שם).נפקח׳ מבינה ׳אורייתא בינה, בחי׳ יין יין). (קה׳׳י,תורה דברי זה יין נח). חכמה פתחי (קל׳׳חהעוצב כל גורמת היא אדרבא
 שמריו, על נשקט א׳, פירוש פירושים, שני בו יש ׳משומר׳ בענביו׳. המשומר ׳יין נקרא אז הבניין ימי ששת אל יושפע יין וכשאותו יין, יש בבינה כי בפרדס פירש בענביו׳, המשומר יין’ (שם).אחרונה ה׳ הוא יין ואחד יה״ו, הוא מים חלקים ג׳ יין,

(שם).הקשה דין תערובות מבלי שם שמור הוא כי שמירה, לשון משומר ב׳, ופירוש שקט. הוא אז הבניין ימי לששת נשפע כבר כאשר אמנם הגבורה, דרך שיצא אפשר כי נשקט לא עדיין בבינה למעלה וכשהוא יין, שמרי שנקרא הדינים סיגי שהם



ערכים
וכינויים

 מאותיות צירופים
התורה

 גבוהה שלי התורה אמר,
 שאני מקום ובכל מאד,

 אותיות צירופי עם משתמש
 תיבות וםופי הר״ת (דהיינו

 שמגלה נוראים וצרופים
 הוא הקדושים) בםפריו

רג). (שיהר״ןביותר גדולה

 כמה התורה לאותיות יש
 תיבות צירופי מכמה פנים,

 אחד, בעניין מאותיותיה
 אלפי לאלף שונות בבחינות

 בלי רבבות ריבי אלפים
 ואח״ב םוף, ובלי תכלית

 בכל אותיותיה בתמורת
 מיני ובכל ביתו״ת אלפ״י

 בלי שהיא באופן תמורות,
 נתגלו לא הפנים ואלו םוף.

 אחד כל עלייה, לבני רק
 תורה שבועות, (של״הכוחו לפי

עד). אור

 חומר באדם שיש כמו
 באותיות יש כך וצורה,
 כי וצורה. חומר התורה

 החומר, הוא האותיות גוף
 אור עם הםפירות ורוחניות

 הוא המחיה, שבתוכו םוף אין
 האותיות. אל ונשמה הצורה

 בתורתו האדם יכוון זה ואל
 בחםד וכמ״ש ותפילתו,
 ׳עיקר מג) (נהר לאברהם
 להמשיך צריך כי הכוונה,

 מדריגות מן הרוחניות
 שהוא האותיות אל עליונות
 האותיות שיוכלו כדי מזכיר,
 העליונה מדריגה עד לעלות

 (בעש״ט שאלתו׳ לעשות

ואתחנן). פ׳ עה״ת

 לדעת חזק, שכל לו שיש מי*
 רמיזא לעצמו ליקח איך

 בעולם, דבר מכל דחכמתא
 בחיצוניות, בעוםקו אפילו
 שבחיצוניות האותיות מעלה
 בעת השכינה איברי שהם

 וכשמתחיל להתפלל, עומדו
 התפילה, אותיות לנענע

 אותיות ידו על מתנענעים
 עמהם שעםק וצירופים

 ומהפכם הגוף, לצרכי
 (אור קדושים לצירופים

וירא). פ׳ המאיר

ערנ כ לנו ח חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי נ

שיה עצה ותו

 שדובר הלמדן שזה דע
 הצדיק, על רעות

 מאת גדול מכוון הוא
 מפיל שהקב״ה השי״ת,

 של פיו לתוך גדול צדיק
 שעי״ז כדי הלמדן, זה

 השכינה, הצדיק יוציא
 התושבע״פ, היינו

 הלמדן. שבפה מהגלות
 הגדולים הצדיקים כי

 יודעים המובחרים
 נעשו הלכות מאיזה
 הצירופים אלו אצלו
 על שמדבר רעים

 מעלים והם הצדיקים,
 ועושים הצירופים, אלו

 הלכות, הדיבורים מאלו
 ייחודים בזה ומייחד

ונפלאים גדולים
ח). יב, ליקו״ט (קיצור

ן י י  להצהיל אנוש לנג ישמח י!ון טי): (קד, נההליס וזלשה״כ קהימאה, עלמא הנקראת הגינה מקום גה והוא נלג, היא השמתה לככ. ישמח ו
 דמרווי, עילאה חמרא דא מחלג', אמס ולכן מיין עיניים 'חכלילי“* ע״א): רמ נזהר(ויתי, ואיתא ןנ!עד; אנוש לגג ולחם מאמן פנים

 דסופא גגין מעמא, מאי דינא. וסופיה נפקא, מיניה חידו דכל אמר הוא, חדוה דחמרא שירומא חזי, מא (...) שמי. מיניה דאוריימא
עיניים ספלילי מדגש(שם): המתוק ופירש לינא. וסופא מלוה שירומא לא ועל עלמא, אימלן וגיה הוא, לינא לכולא כנישו אמר ליליה

הכינה של העליון יין הוא מיץ.

 שנופל והצדיק לבב. ישמח ויין קל) (שסבחינת
עתק. עליו דובר שהלמדן הלמדן, פה לתוך
 דובד שהלמדן הדבדים שאלו מבין והוא
 שבתודה מאותיות צידופים הם עליו,

 הדיבודים נעשו הלכות מאיזה ומבין שבע״פ.
ובאהבה, בשמחה אותם ומקבל אלו,

נסקא. מיניה סילו דכל אסר המשמס.
 יוצאים שבבינה שמסה מיני שכל

כשאדם ר״ל, דינא. וסוסיה משם.
שהוא רע לו גורם ממנו משתכר
 דינא לכולא פנישו אסר דין. בחינת

 של הגבורה התפשטות שסוף הוא.
 הוא ששם במלכות, הוא הבינה
 עוד ועיין הדינים. כל קיכוץ מקום

בזה. נושף ביאור לבב׳ ישמח ׳ויין ד״ה במילוא״ח מטה

ם י פ ו ר י  סוד את ביאר ל) (שער הצירוף שער ובפרד״ר מאותיות. צ
בזה״ל: זה שער בתחילת וכתב התורה, אותיות צירופי ענייני

ושופי פשוקים וראשי תיבות ותוכי תיבות ושופי תיבות וראשי והתמורות והגימטריאות הצירופים ע״י הוא הקדושה תורתינו שודות ידיעת
 ע״פ יתחלפו כי העלמם, לרוב להשיגם כוח בנו ואין נשגבה ושודם ונעלמים, נשגבים אלו ועניינים אותיות. וצירוף אותיות ודילוג פשוקים

בנאמר זה ועל תכלית, ולאין שוף לאין אלו דרכים איו  אחר התחייה, אחר שיתגלו מקווים אנו אלו ועניינים וגו״. רנדה מארץ ׳ארכה יא) (
נשיקין׳. בחינת נעשה ׳עי״ז ד״ה במקו״ח א׳ אות לעיל ועיין יוצרה. בחפץ הצורה ויישאר הנגוף הגוף שייצרף ואחר העכור, החומר העיכול

ר שהלמדן וכד וד!צדיק  דוג
תק עליו  מכין והוא ע

ם שאלו ם וכוי הדברי  צירופים ה
תיות או  בעצוה״מ וביאר שבתורה. מ

 הצדיקים ז): ומריבה (מחלוקת
 דיבוריהם כל מתקנים האמיתיים

 על החולקים הלומדים (של הרעים
 ל׳הלכות', אותם והופכים הצדיקים)

 שמבזים והבזיונות הרעים דיבוריהם ע״י ודוקא אמת. לימודי היינו
להשי״ת. גדולים שעשועים הצדיקים מעלים האמת, צדיקי את

הנחל יילקום
ם י ע ר ר י ת צ תיו או רה. מ  את המבאר ח) (ימ, בליקו״מ דאיתא ומציגו שכתו

 וריחו בטעמו נשתנה דבר כל ח״ל: האותיות, צירופי עניין
 בחכמתו הקב״ה ששקל הקודש, לשון של אותיות צירופי לפי הכל ותמונתו,

אותיות וכך וכך זה, דבר בהם שיברא אותיות וכך כך הפשוט וברצונו
 בהתורה, שיש ונקודות ויתירות חשירות בחינת וזה זה. דבר בהם שיברא
 לפעמים לגרוע שצריך המשקל, לפי ומושיפין שגורעין המשקל, לפי שהכל

 השם, כוח של המשקל לכוון כדי נקודה או אות איזה לפעמים להושיף או
 וכך כך שישקול יתברך, ורצונו חכמתו חייבה כן כי ורצונו, חכמתו לפי הכל

 כדי הזה, הדבר אלו ונקודות ואותיות הזה בכוח ויברא ונקודות, אותיות
אותיות וכך כך שקל וכן הזאת, ותמונה הזה וריח הזה טעם לו שיהיה

וטעם וריח כוח לו שיהיה כדי אחר, דבר בהם וברא אחרות ונקודות
שבעולם. דבר בכל וכן האותיות, אותן כפי אחרת ותמונה

ה איז ת. מ שייכות בעניין מו-מז) ה, הגז ראשית (יו״ד בליקו״ה וכתב הלכו
וז״ל: התושבע״פ, של הדיבור בפי׳ שהם וההליכה הרגלין לעניין ההלכות בירור

 תקרי ׳אל כשרז״ל עולם׳, ׳הליכות בחי׳ הקדושה, רגלי בחי׳ הם ההלכות
 הוא להשי״ת, ולהתקרב לילך דקדושה ההילוך עיקר כי הלכות׳. אלא הליכות

 ׳והם חכמים התלמידי על נאמר כן ועל התורה, של הקדושות ההלכות ע״י
 מעיר רגליהם שמכתתין חכמים תלמידי ׳אלו רז״ל ודרשו וכו״, לרגלך תכו•

בירור כי תורה, ללמוד רחוקות לישיבות הולכין היו כן ועל וכו״. לעיר
 הוא הדיבור שעיקר מבואר כבר כי כנ״ל. רגלין בבחינת הם ההלכות
 לרגלו׳, יקראהו ׳צדק כמ״ש ׳רגל׳, נקרא והדיבור תושבע״פ, שהם מהלכות

 לשמה, שלא וכשלומד אחר, במקום שמבואר וכמו תדברון׳, ׳צדק וכתיב
 עתק הצדיק על לדבר מהתושבע״פ אצלו שנעשה עד ולקנטר, להתייהר

 כמ״ש ׳רגל׳, נקרא הפגום הדיבור כי הרגלין, פגם בחינת זהו ובוז, בגאוה
 ׳לא כמ״ש הילוך, בלשון הרע ולשון רכילות כתיב כן ועל לשנו׳, על רגל ׳לא

 עצמן לטלטל ישראל הצריכו כן ועל שם, שפירש״י וכמו בעמך׳, רכיל תלך
 שנפלו ההלכות כל ולברר ולהרים להגביה בשביל המשעות, כל במדבר ולנשוע

 הקלקול כי כנ״ל, בההלכות שפגמו הראשונים ודורות אדה״ר חטא ע״י
 בזה, פגמו תורה מתן שקודם הדורות כל וגם כנ״ל. אדה״ר מחטא התחיל

 באותן אז כי ומתושלח. נח כמו האלו, בדורות שהיו הצדיקים על שחלקו על
 שם של מדרשו בבית עושקין שהיו פה, בעל רק הלימוד כל היה הדורות

 ישרים דרכים אז גם מהם מקבל היה בליבו ה׳ יראת שנגע מי וכל ועבר,
 מחמת עליהם חלקו העולם ורוב דמעט, מעט היו אבל יתברך. אליו להתקרב

 זה כי הצדיקים. על לדבר פה להם שנעשה עד חיים, אלקים דברי שהפכו
 וכו׳ השמות ובלימוד בחכמה גדולים היו הקודמים שבדורות שהרשעים ידוע

 ׳ופשעים בבחינת בהם, נכשלו הרעות תאוותיהם שע״י רק אז, להם שהיה
 במדבר ישראל הלכו זה ובשביל כנ״ל. לדבר פה להם שנעשה עד בם׳, יכשלו

 ההלכות ולהעלות לברר למקום, ממקום ברגליהם ונשעו שנה ארבעים
 התורה הלכות פעם בכל קיבלו כן ועל רבינו, משה של כוחו בגודל מנפילתה
 כל בחינת וזה (...) וכנ״ל. פעם בכל לברר שזכו מה כפי במדבר, בהליכתם
 והטלטולים הנסיעות וכל ונד, נע בגולה שהולכין ישראל על שעוברים הגלויות

 מחלוקת, ע״י שנפלו הלכות בירור בשביל שהכל ובפרט, בכלל ישראל של
 צריך כן ועל אחר. במקום שמבואר כמו ח״ו, וטלטולים גירוש בא שעי״ז
 שהם שנפלו, ההלכות עי״ז לברר שכוונתו וטלטולו, והילוכו בנסיעתו לכוון

 לזה, כוח בו ואין הכי בר שאינו מי ואפילו כנ״ל. עולם׳ ׳הליכות בחינת
 שירוויח כדי ונסיעתו הילוכו שכל לכוון צריך ופרנסה, ממון בשביל ונסיעתו

 שהם לשמה, בתורה העוסקים האמיתיים חכמים תלמידי להחזיק שיוכל ממון
 והפרנסה והעשירות הממון כל כי האמיתיים, תורה וחידושי ההלכות מבררים

 העשירות ולהחזיר להעלות להשתדל אחד כל וצריך כנ״ל. מהם נמשך
כנ״ל. העולמות כל תיקון עיקר שזה קמא, למרא והפרנסה

חכמה מיליואי
ן י י ח ו מ ש  לבב ישמח ^׳ויין ע״צ): רמז (פנתס, רע״מ צזהר ואיתא לכג. י

 ושתו בלחמי לחמו• ׳לכו מ) (משלי דכתיב דאורייתא, יינא דא אנוש׳,
 סתים למהווי צריך יין ומה ׳סוד׳, כחושבן ׳יין׳ סליק דהכי מסכתי׳, פ!ין

 סוד וחתיס סתים למהווי צריך הכי אוף זרה, לעבודה יתנסך דלא וחתיס
 עבדין למגנא ולאו ליראיו. אלא אשתקיין דלא דילה, רזין וכל דאורייתא

 תרי ליה אית ויין הוא. בריך לקודשא ביה ומברכין ביין פיקודין כמה
 דשושנה כגוונא ׳ביין׳, תוספת ב׳ והיינו ורחמי. דינא וסומק, חיוור גוונין,
 וציאר דשמאלא. מסטרא סומק דימינא, מסטרא חיוור וסומקא, חיוורא
 ור״ל, ורסמי. דינא וסומק סיוור גוונין סרי ליה איס ויין מדצש(שס): המתוק

 אותו מקבלת כשהמלכות אבל ודין, גבורה בחינת הוא שהיין שנראה הגס
ורחמיה. בחסד נמזג הוא הבינה מן

ם י פ ו ר י ת. צ תיו או  אלפ״א כ״ב בצירוף ה): (שער אורה צשערי ואיתא מ
 וכל ומטה, מעלה צבאות וארץ, שמיס נבראו ביתו״ת

 ודבר דבר כל ויצאו נבראו צירופן בכוח והתחתונות העליונות המרכבות
 הצירוף בסוד ונקבה זכר המרכבות כל יצאו כן הצירוף שחייב כמו למינו,

 סוד וזהו באש״ס׳, ונקבה באמ״ש ׳זכר יצירה בספר שאמר כמו והגלגול,
 עומק יתברר מהם האותיות, צירוף לעומק והנכנס וגלגולן. האותיות צירוף

 מרכבה כל ותבנית למינו, אחד כל כולם היצורים בבריאת והפליאה החכמה
 כ״ב סוד כי ותראה מאוד התבונן (...) ונקבה. זכר כל וסוד ומרכבה,

 במצרף העולם צבאות וכל המרכבות כל נבראו שבצירופן ביתו״ת אלפ״א
 כולן האותיות ציירה והיא המיוחד, שם של ראשונה ה׳ סוד שהיא הבינה,
 אחה״ע אלו, שהם מקורות בחמש כולן האותיות כל ויצאו צינורות. בחמש
 שבהם והבינ״ה החכמ״ה צינורות הן ואלו זסשר״ץ, דטלנ״ת גיכ״ק בומ״ף

 האותיות צורת ומתוך סוף, אין הנקרא רום מעומק האותיות צורת כל יצאו
 צפירושו הרמ״ק וכתצ ותחתוניה. עליונים למיניהם, המרכבות צורות כל נעשו
 עוד וז״ל: התורה, אותיות כ״צ צירופי ענייני קצת שציאר לאתר (פ״צ), יצירה לספר
 הוא האותיות נשמת כי גדול, דבר וזה האותיות, נקודת לשקול צריך

 הניקוד בהשתנות ואמנם (...) הבינה, אל נשמה שהחכמה כדרך הנקודה,
 המשקל בסוד אלא מקרה, דרך על הדברים שיהיו ולא גדול, משקל צריך

 שיהיה כדי אחד, שם אל ניקוד מיני קני שיצטרך ופעמים דבר. כל אל
 ובמשקל במידה הכל טעמים, גס יצטרך ולפעמים השני, אל לבוש האחד

 רוח ובעלי לנביאים אלא נמסרה לא זו ומלאכה הכוונה. אל צורך לפי
 פעמים מלאים פעמים כוונתס, אל הנרצים התיבות שוקלים שהיו הקודש

 פעמים כך נקוד פעמים קטנות, פעמים גדולות אותיות פעמים חסרים,
 שהחזיר הסופר עזרא חכמת היא וזו כך. פעמים כך טעמים פעמים כך,

 ובמשורה. ובמשקל במידה הכל אך ליושנה, והניקוד הטעמים עטרת
ם י פ ו ר י ת. צ תיו או  שעניין דע יא): נהר ב, (מעין לאברהם בתסד ומצינו מ

המרקחות, אלו מציאות כעין ממש הוא והאותיות התיבות
 חדש, מציאות מהם קיעקה מפני מהם המורכב כמו יפעול לא שהפשוט

 פשוט, עניין הוא לעצמו אחד אות כי האותיות, בעניין הוא ממש כך
 ויעשו• שניהם מבין חדשה הויה נולד אזי אחרת לאות כשתתחבר אבל

 אות שיקבל ממה יותר והרמז וההוראה צירוף ויקבלו מחודשת, הויה
 כאשר וצירופיס ורמזים ועניינים הרכבות אותיות יעשו ולכן הפשוט,

 שיתקבצו האורות שריבוי מפני הוראתם, תתרבה כך ריבויים כפי יתרבו,
 ועניינים מציאות ויעשו שבו האורות ויתרבו חדש מציאות יעשה שם

 ויורה צירופים יורה כן שבתיבה האותיות ריבוי כפי הכלל, זה חדשים.
 וקיבוז מספרם יורה באות שיתרבה מספר וכפי מחודשיה, עניינים
 וזהו ורמיזותיו, הוראותיו יתרבה כן שבפסוק התיבות ריבוי וכפי אותיות,

 על מצטרפים, התיבות שהרי לישראל, לחדש הקב״ה שעתיד תורה סוד
רשב״י שעשה כעין כו״, קויתי ה׳ לישועתך ה׳, קויתי ׳לישועתך משל דרך

ם תרג מ ה

 בפסוק נאמר
 מיין עיניים ׳חכלילי

 זהו מחלב/ סניס ולבן
 שמרווה, העליון היין

 שוחה. ממנו שהחורה
 בחחילה וראה, בא (...)

 לידי מביאה היין שחייח
 הוא שורשו כי שמחה,

 השמחה שכל מהמקום
 הוא וסופו יוצאח, ממנו
 משוס הטעם, מה דין.

 הכינוס מקום שסופו
 ובו דין, שהוא הכל של

 היין ולכן העולם, נידון
 וסופו חדוה ראשיחו

דין. הוא

 ׳ויין בפסוק נאמר ^
 ויין אנוש׳, לבב ישמח

 חורה, של יינה זהו
 הקב״ה אומר שעליה

 בלשון ישראל לעס
 בלחמי לחמו ׳לכו הכחוב

 שכך מסכחי׳, ביין ושחו
 כמספר ׳יין׳ חיבח עולה
 שיין וכמו ׳סוד׳. חיבח
 וחחוס סחוס להיוח צריך
 יחנסך שלא לשמרו כדי

 כן כמו זרה, לעבודה
 החורה סוד להיוח צריך
 סחומיס שלה הרזין וכל

 נשקה שאינו וחחומיס,
 ולא ליראיו. אלא ונמסר
 כמה שעושים הוא לחינם
 עליו ומברכים ביין מצווח

 שני לו יש ויין להקב״ה.
 שהס ואדום, לבן גוונים,

 וזהו ורחמים. דין סוד
 מחיבח ב׳ האוח בסוד
 מסכמי) ב׳יין (ושמו ׳ביין׳

 עצס על חוספח שהוא
 כעין שהוא ׳יין׳, החיבה

 לבן גוון בה שיש השושנה
 הימין, מצד לבן ואדום,

השמאל. מצד ואדום

תפליה ואני

 להתקשר ותזכנו
 לצדיקי ולהתקרב

 במעלה הגדולים אמת
 להם יש אשר מא־ד,

 ולהפ׳ף להעלות כח
 והצרופים הדבורים כל

 על שמדברים ךעים
 להפכם אמת הצדיקי

 ולעשות הקדשה, אל
 שלהם רעים מהדבוךים

 אשר הלכות, צרופי
 אלו נשתלשלו משם

 של רעים הדבורים
 האמת, אל המתנגדים

 אלהים דברי הפכו אשר
 פה להם ונעשה חיים

 עתק הצדיק על לדבר
 ידי על ובוז בגאוה
 פה שבעל תודה למוךם

יב). (ליקו״ת



רנא גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 אותף לעב־ד וזכני

 ועזרני תמיד, בשמחה
 הנעלבים מן להיות
 שומעים עולבים, ואינם

 משיבים, ואינם חךפתם
 ושמחים מאהבה עושים

 מאתף וחננו ביסורים,
 ודעת. בינה חכמה
 ללמד כלנו ונזכה
 לשמה הקדושה תוךתף
 אליף ונשוב תמיד,
 עלינו ותשפיע באמת,

 ממקוד בךכות רב
 לעשות ונזכה הברכות.

 ימי כל באמת ךצונף
 וכל וזךענו אנחנו חיינו,
 מעתה ישראל בית עמף
 סלה אמן עולם ועד

יב). (ליקו״ת

ם י ב ל ע נ ו ם וכר ד ם שמהי רי שים גיסו  כדאיפא מאהבה. ועו
עולנין, ואינן הנעלנין רננן, פנו ע״ג); (פח גשגח

 ניישורין, ושמסין מאהנה עושי! משינין, ואינן סרפמן שומעין
 רג אמר (...) נגנרמו׳. השמש כצאס ׳ואהניו אומר הנמוג עליהן
 ׳שמעו דכמינ מאי פפא, כר מננאל

 דנרי נמשלו למה אדגר׳. נגידים ני
 זה נגיד מה לך, לומר ננגיד, מורה

 דגרי אף ולהמיומ, להמימ נו יש
ס יש מורה  היינו ולהמיומ. להמית נ

ה למיימינין רנא, דאמר  סמא נ
 דמומא. סמא נה למשמאילים דמיי,
 ודינור דינור כל ׳נגידים', אחר, דנר

 שני לו קושרים הקנ״ה מפי שיצא
 ואינם הנעצנים (שם): ופירש״י נמרים.
 נחוצפה, עליהם נאין אחרים עולגים.

 עלינה על נייסוייס. ושמסיס המקוס סאהנס ששין אחרים. על הן ולא
 סודה, לדעת וטרודים כוחם נכל עשוקים למיימינים. עליהם. הנאה
כפיים. שני לו קושרים עיקר. שהיא ימינו ניד המשממש כאדם

 הקולוח׳. אח ׳רואים כדכמיג ונראה, ממש נו שהיה לדינור,
ל ו ס לי מי כה-כו); (עג, נחהליס כדכפינ לבכי. צ מן  לא ועמך נן

 אלקיס וחלקי לנני צור ולנני שארי נלה נארץ: חפצמי
 כי אנוכי רואה עמה לי. מי הפשט; ע״ד המצו״ד(שם) ופירש לעולם:

 לשחף חפצמי לא ועמך. להיטיג. או להרע השמים נצנא מי אין
 לה׳. יתאוו ולנני נשרי כלם. לך. דומה אין כי נארץ, מי אמ עימך

 ג) ונשהש״ר(ה, לעולם. וחלקי לנכי חוזק הוא אלקיס כי לנני. צור
 נר חייא רני אמר המדרש: וז״ל העליון, 5ל כנגד היינו ש׳לכגי׳ דרשו

 קרא, הדין מן ישראל, של לינן הקנ״ה שנקרא מצינו איכן אנא,
 דכפינ קול(שם): היפה ופירש לעולם׳. אלקיס וחלקי לנני ׳צור דכמיג

ו׳חלקי׳. ו׳לנני׳ ׳צורי׳ הוא ׳אלקיס׳ הנמוג, ויתפרש וכו׳. לגני צור

 הנעלבים פח:) (שנח חז״ל שאמרו כמו
 מאהבה. ועושים כיפורים שמחים וכו׳

 החרפה את מקבל שהצריק ואהבה,
 תחבקני. וימינו חיבוק, בחינת זה באהבה,

 [הוא] ביםורין, ששמח השמחה ירי ועל
 השרון, חבצלת אני לבחינת מעלה

 בלבי. שמחה נתת כמ״ש לב, לבחינת
לבבי, צור עג) (פהליס בבחינת הוא ואז

ם י ח מ שים כיפורים ש ה ועו כ ה א  (רז) גליקו״מ ומצינו וכוי. מ

 גנורוח יוצאין שלפעמים דע, וז״ל; כאן, למוכא כדומה
 להם שיש מחמת הדור לגדולי העולם נזה נאים והס רח״ל, קשוח
 נדעח נאים קשוח, גנורוח ח״ו כשיוצאין כן על גדול, דעת

 מהפה ויוצאין נוקעין ושם הגדולים,
 ואזי כנ״ל, דינוריס מהם ונעשה

 קשוח גנורוח נחינח הס הדינורים
 והצדיק (...)להמחיקס. לראות וצריך
 אלו להמתיק לראות צריך הדור

 הדינוריס שהם קשוח הגנורוח
 לכף אומס דן שהוא וע״י הנ׳׳ל,
 נמצא עליו, שמדנריס נזה זנוח

 ונזה חסד כלפי מטה שהוא
 הייסורים שמקנל ע״י או ממתיקס,

ס שהם רי  מקנלם עליו, מדנ
ה, אהנ  הגנורוח שהם שלהם דינוריס ג״כ ממתיק הוא עי״ז נ
 אזי להממיקס, הדור כצדיק ח״ו כוח אין אס אנל כנ״ל. הקשוח

 שנאים הנ״ל הגנורוח אלו ע״י ח״ו מאוד ממדריגמו ליפול יוכל
 מממקח נשמתו הסמלקומו ע״י ואז עי״ז, ח״ו שיסתלק או עליו,

 כי הנעש״ט, הסמלקוח היה ומזה הנ״ל. הקשוח הגנורוח אלו
 שמו ימח הש״צ אצל ני שמו. ימח הש״צ ממעשה שיסחלק אמר
 כמפורסם, אותם שהטעה מופלגים ולומדים הדור גדולי נמה היו

 היה וזה מושנע״פ, כלל על רעות ודינרו הכלל מן יצאו והס
 נחינח מחמם אותם המתיקו ולא קשוח גנורוח להם שנא מחמח
 הדינוריס ואלו הכלל, על רעים דינוריס דינרו כן ועל הנ״ל,
 הדור, הגדול אז היה הוא ז״ל והנעש״ט הדור, גדול על נפלו
 שנעשו שאמר ז״ל, הנעש״ט נשם שאומרים וכמו נסחלק, ומזה

 ומזה שמו, ימח הש״צ של המעשה ע״י כלינו נקנים שני לו
על נשמדנרים או מושנע״ח על כשמדנרים ני וננ״ל. נסתלק
 הוא מושנע״פ עיקר כי ממש, אחד דנר הוא נעצמו הדור הצדיק

 לדוד׳ ׳פהלה נהפורה (עיין אחר כמקום כמונא המושנע״פ שהוא ימנא׳, צדיקיא מרין נין ׳שכינמא קנג:) ויצא (זהר כמ״ש הדור, כצדיק מלוי

פרז״ל שאמרו כמו המורה, נעצמו הוא המ״ח וכן י״נ). נפימן מ מ  כשהצדיק אנל וכו״. אורייתא מקמי דקיימי וכו׳ טיפשאי ׳כמה כנס (
י״כ). כסימן (שס אחר כמקום כמונא מורה מהדינורים ועושה חוזר הוא אזי שלהם, דינורים ממחיק

חכמה מילואי
 זה ולערך כעולם, יפפדשו סודופ ככמה ׳כראשיפ׳ מילפ כצירופי ע״ה
 הפורה כי לפדש. הקכ״ה שעפיד פורה פידוש וזהו כולה, הפורה ככל פכין

 עולס לצורך הגשמיפ זה כצירוף נצטרף שכפפילה אלא עומדפ, כמקומה
 אל ויפעלו העכור זה הגוף מן אדס כני יפפשטו כאשר ולעפיד הזה, הגשמי

 כלכוש הפורה סוד ישכילו הרי שפטא, קודם לאדה״ר שהיה הגוף סוד
 הרי השכיעי), אפר (נ״א השישי אלף אפר יופר וכשיפעלו ההוא, הנעלם
 שכל ויוכל ההוא, הנעלם כמציאוס הפורה סוד יופר עוד וישכיל יפעלו
 מציאופ כמה שישכיל עד נספריה, וצירופי הפורה כנסלאופ להשכיל האדם

 הכלל, זה לדורשיה. אז ויפגלו כפורה כעפ נעלמופ הס סודופ נוכעופ
 האדס יעלה שלעפיד וכמו ממש, האדם כמו גשמי כלכוש נפלכשה הפורה
 ופהי שלה הגשמי מלכוש הפורה פפעלה כך דק, ללכוש הגשמיי מלכוש
 יהיה הזה הלכוש והרי מציאופ. אל ממציאופ ענייניה כרופניופ להס מושגפ

 כלכוש וישכילו לעפרם, פוזריס ואינם זכים יהיו ואפ״כ הפפייה, של זמן עד
 לעילוי השמיטה כשנפ יפעלו כעפרס העומדים לאופס הזה והלכוש הפנימי,

 הפורה כן הגשס, מן יפפשטו אדס שכני וכמו פפעלה, הפורה ואז גדול,
 כהס. מפעסקין והצדיקים מאיריס הנעלמים פניה ויהיו מגשס פפפשט
ואינה פעמוד ולעולם מקודס, שהיפה מה היא אפד הפורה ולעולם

הנחל ילקוט
חכצלת אני לכחיי מעלה [הוא] כיסורין ששמה השמהה וע״י

תן. ש  בירידה כשהשכינה יב): (שיעורים, נועם דרכי בספר ומובא ה
 חבצלת ׳אני הק׳ השכינה שאומרת בזוה״ק ומובא להעלותה, צריך ודינים

 יש ואח״ה שפע, צריכה שהיא יבישה, ואני מיס צריכה שאני היינו השרון׳,
 הקדושה ש׳עומק׳ עד והחכמה הבינה מאור שנמשך העמקים׳, ׳שושנת

 ׳חבצלת׳, בחי׳ היא שאז שמאל, חיבוק בחי׳ הוא ובתחילה בעולם. מאיר
 בייסורים׳, שמחים וכו׳ ׳הנעלבים ואהבה, בשמחה כשמקבל הוא שעניינו

 לשוב ומתחיל מנפילתה, השכינה את מריס בזה דלתתא אתערותא וכשיש
 ירוקה, חבצלת בחי׳ הסתרה, עדיין יש אבל לגמרי, אחר לעולם להיכנס

 מידת עומק ששס העמוקים שושנת לבחי׳ אותה מעלים שהצדיקים עד
 י״ג בה (שיש הרחמים מידות בחי׳ הוא שושנה שעניין כנודע הרחמים,

 בחי׳ כשמתעורר ואז בזוה״ק), כמובא הרחמים מידות י״ג כנגד עלין
 דגופא זיווגא מתעורר ואז וטהרה, דקדושה רוח יש הצדיק, ע״י נשיקין
 סו״ת הנחל(יב): שעשועי צקוק עוד ומובא העולם. תיקון עיקר שזה בגופא,

חיבו״ק. כמו בגימטריא הכולל עס מאהבה׳ ועושים׳ ביסוריס׳ שמחים׳

ההיא. בעת ומציאותם כוחם כפי אדס בני ישכילוה אלא ח״ו, משתנת

ערכים
וכינויים

ביסוריז ששמח
 לאדם שיש הצער עיקר

 שעוברים מהייםורין
 מחמת רק הוא ח״ו, עליו

 הדעת, מהאדם שלוקחין
 להםתכל יכול שאין עד
 כולו שהוא התכלית על

 וכאב צער מרגיש ואז טוב,
 דעת לו כשיש כי הייםורין.
 אינו התכלית, על ומםתכל
 של הצער כלל מרגיש

ג). סה, (ליקו״מכנ״ל הייםורין

 שהיא הצדיקים שמחת
 ע״י הוא ישראל שמחת

 שהם דייקא, הקטנות
 שכל כ״כ, בעיניהם קטנים

 הם מהשי״ת שמקבלים מה
 כשיש ואפילו בו, שמחים

 ח״ו, ועניות ייםורים להם
 (ליקו״הבייםורים שמחים הם

ל). ו, הודאה ברכת

 האדם, רצון נגד שהוא מה
 לו וצר בעיניו רע הוא

 ומאמין כשיודע אבל לקבלו.
 ית׳, ממנו נמשך שהכל
 בתכלית הפשוט אחד שהוא

 ית׳ וכוונתו הפשיטות,
 ימצא בוודאי תמיד, לטובה
 הרחבות הצרות, כל בתוך

 את ולשמח לנחם גדולות
 העבר על מודה להיות עצמו,
 יתבטלו ועי״ז להבא, וצועק

 (ליקו״ה לגמרי הצרות כל

טז). ד, בהמה כלאי

 השמח כל ריב״ל, אמר
 מביא עליו שבאין בייםורין

ח.). (תעניתלעולם ישועה

 בייםורין שמח אדם יהא
 אדם שאילו מבטובה,

 נמחל אין ימיו כל בטובה
 נמחל ובמה שבידו, עוון לו
 דברים (ילקו״ש בייםורין לו,

תתלז). רמז

 עולבין, ואינם הנעלבים’
 ואינם חרפתם שומעים
 מאהבה עושים משיבים,
 ג׳ בייםורים׳. ושמחים
 מזו, למעלה זו הם מדריגות

 ואינו ומשיב חרפתו שומע
 בתשובתו, לחבירו מעליב
 אך כלל משיב אינו שנית
 שלישית בקרבו, מר ליבו
 יכפר ה׳ גם בייםורין, שמח

 חיים דרך יומא, (של״העוונותיו

מו). מוסר תוכחת

 הםובלים הצדיקים סוד
 זוהמות להעביר ייםורים,
 הקדושה מהשכינה העוונות

שלום). יעקב, (ישרש

 המגדף. דברי של ייסורים
 ייםורים', ׳םבלנות נקרא
 והם נפשיים ייםורים ואלה

 גופניים ייםורים לא עיקר,
ו). ב, מאמר ח״ב, הברית (ספר

רחיבוק לבחינת חשבינח את מעלין עי״ז באחבח, חשונאים חרפת לקבל מאחבח, ועושים ביסורים ששמחים עייי ■ותושיה עצה צו קי ט). יב, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

צור
 של הצייר הוא הלב

 החכמה היינו המידות,
 צור הוא הלב כי (...) שבלב

המידות צור היינו העולמים,
א). מט, (ליקו״מ

 הקב״ה נקרא פשט עייד
 כשם כי תוקף, מלשון ׳צור׳

 הארז, ויםוד תקיף שהצור
 (רבינוהעולם יםוד הקב״ה כן

ד). לב, דברים בחיי

גרושין). (ספרמט״ט הוא צור

 שהם ׳צור׳, נקרא הדינים
 והצדיק האבן, כמו קשים
 לרחמים, אותם מהפך

 חםדים. ממשיך ואדרבה
 שהם הצור׳, ׳ההפכי וזהו

 מים׳, ׳אגם להיות הדינים,
 ליקוטי אלימלך, (נועם וחםד

שושנה).

 כי צורים, נקרא ישראל
 בפני החזקים כםלעים הם

 לחרם נמשלו שהן האומות,
צור). (קה״י,

(שם).גבורה בחי׳ הוא צור

 אל ׳הביטו צור, נקרא בינה
 תפארת וכן חצבתם׳, צור

 בצור׳, ׳והכית צור, נקרא
 עמד ׳הנני צור, נקרא מלכות
 בחרב׳. הצור על שם לפניך

 הן ומלכות בינה והטעם,
 ועולה דההי״ן, אלקים בחי׳
 הוי״ה ותפארת צור, גימ׳

(שם).צור גימ׳ בהכאה

רמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רנב קו ה מ מ כ ח

ה לא אלמלא ת משרע״ה הכ  פ״ה נליקו״ה(יו״ד 3וכה הצור. א

נצור, משה היכה לא רז״ל'אלמלא שאמרו וזהו ג): ג,
 נסיגס הוא הצור כי כמונא. וכו" נשמעממא רננן טרחי הווי לא

 שהוא ׳שמאולה', נחינת זה נצור משה והכאח כמונא, מושנע״ס
 וגנורוח דינים נחיגח הכאה, נחינח

 היה רנינו שמשה ומחמח כידוע,
 'שמאולה׳ לנחינח ליפול מוכרח
סה, נשניל  נחינח שהוא פרנ

 להמשיך ונעירס׳ העדה 'להשקוח
 ערערו שדורו ומחמח פרנסה, להס
נמטהו הסלע אח והיכה טעוס לידי נא ידס על אז, עליו

 השי״ח כי ׳שמאולה׳, נחינח ניוחר שהחגנר דהיינו פעמיים,
 נחינח לעורר צריך היה לא כי הסלע', אל ׳ודנרחם לו אמר

 שהוא הסלע אל ננחח לדנר רק ממש, נעונדא ח״ו 'שמאולה'
 היה זה פרנסה, של ושפע מיס להמשיך שצריך ואע״פ חושנע״פ,

 רנינו שמשה ומחמח הדק. מן דק ׳שמאולה׳ נחינח ע״י נמשך
 כן על לנד, ה׳ לשם היה כוונחו וכל הקדושה נחכליח קדוש היה
 נשניל ׳שמאולה׳ לנחינח ליפול אופן נשום לו אפשר שאי סנר

ם שהיה כמו ממש, הכאה ע״י אס כי פרנסה,  הראשון נפע
רצון היה כך לא ונאמח וכו". נצור ׳והכיח השי״ח שציווהו
ס אדרנה, כי עכשיו, השי״ח ע  המגלוח נמחילח היינו הראשון נפ

נחינח לעורר כדי נצור, להכוח ההכרח נאמח היה המורה,
דהיינו לעדה, מיס להמשיך כדי ׳שמאולה׳ נחינח שהוא הכאה

 כשצריכין ׳שמאולה׳, נחינח נמעורר שכנר אח״כ אנל פרנסה,
 שמאלא ולאכללא ׳שמאולה׳ נחינח להממיק דייקא צריכין לפרנסה
 משה הכאח ע״י כן ועל פרנסה. ממשיכין דייקא ואז נימינה,

 נמשכין כולס כי שנהלכה, והחומרוח הקושיות כל נמשכין נצור
 נצור, משה הכאח נחינח שהוא הצדיק של השגיאה מנחינח

 נחינח שהוא האמח הצדיק שמוכרח ׳שמאולה', נחינח שהוא
כנ״ל. פרנסה נשניל לשס ליפול משה

ה לא אלמלא ת משרעייה הכ  משעה נלקו״ה(או״ח וכמג הצור. א
 משה היכה לא ׳אלמלא רז״ל אמרו ):3כ ד, ומעניוה אנ3

 לנרר יכוליס שהיו היינו נשמעממא', רננן טרחי הוו לא נצור,
 שמנררין ע״י חכמים אמונח חיקון עיקר שזהו ננקל, הלכה הפסק
הכשר והאסור, המומר והטמא, הטהור דהיינו הלכה, הפסק

 צור, הנקראת שבע״פ תורה שבבחינת
 אלמלא ע״א) מג דף כא (מקו! בתיקונים כמובא

 לא הצור את ע״ה רבינו משה הכה לא
שבע״פ. בתורה כך כל לטרוח צריכין היו

ת עייה רכינו נושה היכה לא אלמלא  כדאיפא וכוי. הצור א

 פתס שמעון רבי לאקס ע״ב): מג כא, (תיקון בתיקו״ז
 דאיהי שכינתא דא ׳ריב/ מאן ה׳/ ריב את הריס ׳שמעו ואמת

 ו׳רבן׳ ב׳רבי׳ ריב איהי בנהא, בגין ׳רב/ ׳רבי/ דאיהי ה׳/ ׳ריב
 תנאיס בכולהו ודאי ריב ו׳רבא/

 בהון מריבת דאיהי ואמוראיס,
 בעלה בגין משנה, שדרי בשית

 שית כליל דאמצעיתא עמודא דאיהו
הריס׳ ׳שמעו דא ובגין (...) שדרין.

 דא ה״ ריב ׳את אבהן, אילין
 דאינון מבעלה, לה דמרתקין בגין אבהן עס ריב דאיהי שכינתא,

 תנאיס, אינון אילין ארץ׳ מושדי ׳והאתניס אמוראיס. אתקריאו
 ׳איתני והוד נצת ואינון אתוון, בהיפוך ׳אתניס׳ ׳תנאיס׳ ואילין
 בגלותא, ליה דמשייע ׳תניא׳ אתוון בהיפוך ׳איתן׳ והא עולס׳.

 והאי קנך׳. בשלע ושיס מושבך ׳איתן כד) (במדבר איתמר ועלה
 וכמה שס, זעיר שס זעיר טיפין, טיפין אלא מיניה נפיק לא שלע

 בהון דאיתמר המוריס, דא, גריס ומאן טיפין. אילין על מתלוקות
 נא ׳שמעו לא ובגין מיתה/ תייב רבו בפני הלכה המורה ׳כל

 לא דאס פעמזס/ במטהו השלע את משה ׳ויך ובגינייהו המוריס׳.
 באורייתא ואמוראין ותנאיס ישראל טרתין הוו לא בה, דמתא
 ונתן השלע אל ׳ודברתס בו איתמר אלא שלע, דאיהי פה דבעל

 וגו״ עוד ןלמדו ׳ולא בהון מתקייס והיה טורת, בלא מימיו׳
 בגין ופשק, ומתלוקת קשיא בלא מיא נפיק והוה לא), (ירמיה

 הוה ה״ נאס כאש דברי כה ׳הלוא כג) (שם בה דאיתמר דשכינתא
 ׳שלע׳, דאיהי פה, דבעל אורייתא דאיהי דישראל, בפומיהון שריא

 ש׳, 'על 'סלע/ איהו דהכי משכתות, שיתין דאינון ש׳, 'על
 מבועא האי דאשתלק ובתר (...) טינרא. על נת הוה דשכינתא

 מרתה/ ׳ויבאו דכתיב הוא הדא באתרהא, מרה שליטת מתמן,
 קושיא, דא וגו״, קשה בעבודה תייהס את ׳וימררו דמילה ורזא

 דאתזי עד ישראל הוו והכי אוקמוהו. והא ותומר, קל דא ׳בתומר׳
 וימתקו המיס אל וישלך עץ ה' ׳ויורהו דכתיב הוא הדא עץ, לון

 י/ דאיהי מבועא ההוא על דאתרבי התייס עץ ולא המיס',
 שנה מאות תמש מהלך עץ והאי ו׳, דאיהו לאילנא דאשקי מבועא
 לי ׳קראך בה דאיתמר בתראה ה׳ דא המיס׳, ׳וימתקו ה/ דאינון

פשק. ליה דלית גניס׳ ׳מע!ן איהי דשכינתא א). (רות מרא׳
 ומתמת וכנ״ל. ורע׳ טוב הדעת ׳עץ תיקון עיקר שזהו והפשול,

 מתלוקת שהוא ואע״פ התכמיס. בין רבות מתלוקות נתרבו ועי״ז ההלכה. שמבררין קודס גדולות יגיעות צריכין כן על בזה, פגס שמשה
 זה: בענין י) ד, נסך יין בליקו״ה(יו״ד עוד מובא וכן אמת. הצדיקי שעל המתלוקות וכל שבעולס המתלוקות כל נשתלשל משס אבל דקדושה,

 כלל להתקייס יכוליס היינו לא זה שבלא הגלות, תוקף בתוך שמתנוצץ משית של מאורו הנמשך האמת אמיתת המשכת ע״י התיקון עיקר
 יתקן אז כי משית/ משה ׳דא שילה/ יבא כי ׳עד שנאמר כמו בעצמו, משה שהוא צדקינו, משית ע״י יהיה התיקון גמר עיקר כי כידוע.

 רבנן טרתי הוו לא בצור, משה היכה ׳אלמלא בזוה״ק שנאמר כמו בקדושה, המתלוקת שורש נמשך שמשס הצור, בהכאת שטעה מה
 דסט״א המתלוקות נשתלשל ומשס התורה, בדיני בישראל מתלוקות נתרבו עי״ז בשמעתתא, רבנן טרתי שעי״ז הצור מהכאת כי בשמעתתא׳.

כנ״ל. בעצמו משה שהוא משית ע״י והתיקון לבאר), הרבה יש זה (ובכל הגלות נתארך ועי״ז מקדש הבית נתרב שעי״ז ישראל, שבין

מיליואי

ה לא אלמלא כ ת משרעייה ה ר א  חקת): ושמש(פ׳ במאור ומובא וכוי. הצו
 היה לא הסלע, את משה היכה לא אלמלא במדרש, איתא

 להשיג יכול היה אחד כל כי ואמוראיס, התנאים בין ופלוגתות מחלוקת
 שהיכה מחמת רק פלפול, שוס בלא וצלולה ברורה והלכה האמת תיכף
 יוצא היטב העיון לאחר אבל והפלפול, המחלוקת נתרבה הסלע את משה
 אמנם בתורה. רמז שוס לו שאין פלא, הוא הזה והמדרש לאמיתו. הדין
 דקאי ר״ל כא), (במדבר כן׳ ׳על זה מפסוק דבריו הוציא שהמדרש לי נראה

 את ויך ידו את משה ׳וירם כתיב שלמעלה בפרשה דהנה שלפניו, אפרשה
 את משה שהיכה מפני דהיינו כן׳, ׳על הכתוב אמר זה ועל וגו״, הסלע
 ופלפול, במלחמה ללמוד שצריך כלומר ה״, מלחמת בספר ׳יאמר הסלע

 והב ׳את הכתוב שאמר וזה אהבה, ביניהם יש האמת שמשיגים לבסוף אבל
 יש אהבה הספר, שע״י ׳מלחמה ל) (קידושין חז״ל שאמרו כמו בסופה׳,
 עצה, השי״ת לנו נתן אמנם הנ״ל. המדרש שפיר אתי והשתא בסופה׳,

 האמת תיכף להשיג אפשר אעפ״כ הסלע את משה שהיכה לאחר שאף
 עול עליו ומקבל שלימה, תשובה עושה כשהאדם דהיינו הדברים, אמיתת

 לשמה, תורה ולומד עצומה בכוונה ומתפלל באמת שמיס מלכות ועול תורה
 האדם מדבק מה וע״י התורה. ואמיתת ביאור מיד להשיג יוכל כן ע״י

 כמה כנ״ל דהיינו הצדיק, על עצמו את סומך שהוא ע״י בתשובה, עצמו
 שלימה. בתשובה יעוררו והוא הדור, הצדיק אל שיתחבר פעמים
ה לא אלמלא כ ת משרעייה ה ר א  הליקומיס(חקת בספר ומצינו וכוי. הצו

 כי דע, הסלע׳. את ויך ידו את משה ׳וירם זה: עניין בביאור ימ)
 הזכים. המיס אלא קליפה, שוס בלי בפנים פנים התורה רוצים היו ישראל

 ולכך ישראל, של קליפתן מגבירין היו רב הערב שעדיין ראה ומשרע״ה
 כמו התורה, ומלבוש מגוף בחינה אותה לשבור במטה/ הסלע את ׳ויך

 לא והקב״ה הקליפה. ולשבר להכות בפלפול רעהו את איש מכיס שאנחנו
 ששונים כמו לבד, בדיבור לעיניהם׳ הסלע אל ׳ודברתם אס כי אותו ציווה

האמיתיים, כלומר בדיבור, מימיו׳ ׳ונתן וזהו בדיבור. בפנים פנים למעלה

ה מ כ ח

 התורה, מגוף מעט בידו שיישאר רמז שזהו בידו, בלבד המטה את ושיקח
 הסלע המן המרים נא שמעו ואמר העס את ׳ויקהילו אפשר. אי שבלעדה

 מיס לכס להוציא אפשר וגשמיים וגסים מורים שאתם מאחר וכו״, הזה
 הסלע את ׳ויך ואז מורים, שאתם כיוון אפשר אי זה בלבד, בדיבור
 רבים מיס ׳ויצאו ירושלמי, ותלמוד בבלי תלמוד כנגד פעמים׳, במטהו

 את תשקה התורה של ומהסולת מהעיקר ר״ל, ובעירם׳, העדה ותישת
 לבעיריס. שדומים העם את השקה ומהסובין הגדולים, שהס העדה

 הקב״ה, אמר מידה, כנגד מידה היה לארץ נכנס שלא משה של והעונש
 בהכאתך הכית ואתה טורח, בלתי המיס להס ליתן רוצה הייתי אני

 אתה ותישאר הזה הקהל את תביאו לא לכן אותי, קידשת ולא קליפה
 שאז המשיח ימות עד עמהס, תהיה הגלגולים שבכל עד במדבר, עמהס

עמהס. בארץ תיכנס אז שבתוכה, מה הקליפה תתברר
א ח צריכיץ היו ל רה כך כל לטרו תו  ג): (נח, בתנחומא ואמרו שבעייס. ב

 (שמות שנאמר התושבע״פ, על אלא ישראל עם ברית הקב״ה כרת לא
 כתב לא חז״ל ואמרו ברית׳, אתך כרתי האלה הדברים פי על ׳כי לד)

 ולא האלה׳ הדברים ׳בעבור ולא האלה׳ הדברים ׳למען בתורה הקב״ה
 קשה שהיא תושבע״פ היא וזו הדברים׳, פי ׳על אלא הדברים׳, ׳בגלל

 ׳העס מ) (ישעיה שנאמר לחושך, משולה שהוא גדול צער בה ויש ללמוד
 גדול, אור שראו התלמוד בעלי אלו גדול׳, אור ראו בחשך ההלכים

 לבוא ולעתיד ובטהור, בטמא והיתר באיסור עיניהם מאיר שהקב״ה
 דקדוקי בתושבע״פ בה שיש (...) ה). (שופמיס בגברתו׳ השמש כצאת ׳ואהביו

 שאין לפי קנאתה, כשאול וקשה כמוות עזה והיא וחמורות קלות מצוות
 מאודו, ובכל נפשו ובכל ליבו בכל הקב״ה שאוהב מי אלא אותה לומד

 ו), (דברים מאדך׳ ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה׳ את ׳ואהבת שנאמר
 אחריו, כתיב מה ראה תלמוד, לשון אלא זו אהבה שאין למד אתה ומנין
 תלמוד זה זה ואי לבבך׳, על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים ׳והיו

(...) שינון, שצריך תלמוד זו לבניך׳, ׳ושננתס אומר הוי הלב, על שהוא

ם תרג מ ה

 פתח שמעון רבי קס
 בפסוק נאמר ואמר,
 ה״, ריב את הריס ׳שמעו

 ׳ריב', הנקרא הוא מי
 ׳ריב שהיא השכינה זוהי
 ׳רב', ׳רבי', שהיא ה״,

 ריב היא בניה, מפני
 ו׳רפא׳, ו׳רפן׳ פ׳רפי׳

 התנאים בכל בודאי ריב
 רבה שהיא והאמוראים,

 משנה, סדרי בשישה פהס
 עמוד שהוא פעלה מפני

 שישה כולל האמצעי
 זה ומפני (...) סדרים.

 האבות, אלו הריס׳ ׳שמעו
 השכינה, זוהי ה״ ריב ׳את

 האבות עס ריב שהיא
 אותה שמרחקיס מפני

 נקראו שהס מפעלה,
 ׳והאתניס אמוראים.

 הס אלו ארץ׳ מוסדי
 ה׳תנאיס׳ ואלו התנאים,

 אותם שזהו ׳אתניס׳ הס
 מהפכים כשאנו האותיות

 והוד נצח והס אותם,
 ׳איתן׳ והרי עולם׳. ׳איתני

 עולה אותיות בהיפוך
 ׳תניא׳ תיבת כאותיות
 ועליה בגלות, לו שמסייע

 ושים מושבך ׳איתן נאמר
 לא הסלע וזה קנך׳. בסלע
 טיפות אלא ממנו הוציא

 שס, קצת שס קצת טיפות,
 על יש מחלוקות וכמה

 גורס ומי הטיפות. אלו
 שנאמר אלו המורים, זאת,

 הלכה המורה ׳כל עליהם
 מיתה׳, חייב רפו בפני

 נא ׳שמעו זה ומפני
 נאמר ופגללס המורים׳.

 הסלע את משה ׳ויך
ם/ במטהו  שאס פעמי

 לא אזי פו, שהיכה לא
 ישראל עם טורחים היו

 והאמוראים והתנאים
 סלע, שהיא פתושפע״פ

 פו מתקיים היה אלא
 ונתן הסלע אל ׳ודפרתס

 והיה טורח, פלי מימיו׳
 זלמדו■ ׳ולא פהס מתקיים

 ואיש רעהו את איש עוד
 את דעו לאמר אחיו את
 אותי ידעו כולם כי ה׳

 גדולס׳, ועד למקטנס
 בלי מיס מוציא והיה

 ופסק, ומחלוקת קושיא
 שנאמר שהשכינה מפני

 כאש דברי כה ׳הלוא בה
 שורה היתה ה״ נאס

 ישראל, עם של בפיהם
 התושפע״פ, היא שהרי
 ס׳, ׳על ׳סלע/ שהיא
 מסכתות, שישים שהם
 ׳סלע׳ תיבת עולה שכך

 היינו ס׳, ׳על בנוטריקון,
 נחה היתה שהשכינה

 ולאחר (...) הסלע. על
 משס, המעיין זה שעלה

 במקומו, מרה שלטה אזי
 ׳ויבאו שכתוב שזהו

 נרמז הדבר וסוד מרתה/
 חייהם את ׳וימררו בפסוק

 זו וגו״, קשה בעבודה
 קל זה ׳בחומר׳ קושיה,
 זאת פיאור והרי וחומר,

 במקום התפרים יישבוהו
 ישראל עם היו וכך אחר.
 להס שהראה עד זה במצב

 שכתוב שזהו העץ, את
 אל וישלך עץ ה' ׳ויורהו

 וזהו המיס׳, וימתקו המיס
 אותו על שגדל החיים עץ

 מעיין י׳, שהיא מעיין
 שהוא האילן את שמשקה

 מהלך הוא העץ וזה ו׳,
 שהס שנה מאות חמש

 זו המיס/ ׳וימתקו ה/
 בה שנאמר האחרונה, ה׳

 שהשכינה מרא׳. לי ׳קראך
 ׳מעין היא התחתונה

הפסק. לו שאין גנים׳



המתרגם

 מצד שהוא אברהם
אהבה. הנקרא הימין

 כזהב ירוקה אבן
 עילאה אימא מצד היא

ה),  נקראת שהיא (הבינ
 הקו שוד והיא תשובה,
 כל את המקיף הירוק

העולם.

טיחכמה מקור קו ר״ן יב תהלהלדוד לי ה רנגגחלנוכע מו
ק ל י  ארנעה אה אגרהס שרדף כשעה נאמר זה פשוק חניכיו. את ו

(יד, ננראשיה כדכהיג נשני, אחיו גן לוש אה שלקחו המלכים
 ישב והו-א וילכו אברס י1אר בן רכשו ואת לומ את וירןסו ינ-טז):
 ממרא באלני שכן והוא העברי לאגרס חבד הפלימ וןבא בשלה:
 והס עגר ואסי אשכל אמי האמרי

 כי אברם נישמע אברם: ברית בעלי
 ילידי חניכיו אח וןרק אחיו נשבה
 נירדף מאוח ושליש עשר שמנה בימי

 הוא לילה עליהם גיחלק דן: עד
 אישר חוגה עד נירדפס ננכס נעגדיו

 ורכשו אחיו לומ אח וגס הרכש כל אח ישב לדמשק: משמאל
 כמרגומו וירק. (שם): ופירש״י העם: ואח הנישיס אח וגס הישיב
 בחרבי ׳אזדיין כס, (ויקרא חרג׳ אחריכם ׳והריקימי וכן 'וזרז׳,

םוסגר׳ חנית וכן'והרק טס, (שמוה חרבי' וכן'אריק עליכם',  (ההלי

 לשון והוא למצווח, שחנכו אליעזר זה כחיב, ׳חנכו' סניפיו. לה).
 בה, לעמוד עמיד שהוא לאומנות כלי או האדם כניסת המחלח

 רבותינו וגו׳. עשי שמנה המזבח׳. ׳חנכח כג), (משלי לנער׳ ׳חניך וכן
 שמו. של גימטריא מניין והוא היה, לבדו אליעזר לג) (נ״ר אמרו

 עגל שם להעמיד גניו שעמידין שראה כוחו, משש שם ין. עי
 הוא ׳ויחלק המקרא, שרס פשוטו לפי עליהם. דסלק צו). (שנהדרין

 הנרדפים אחר שממפלגים הרודפים כדרך לילה', עליהם ועבדיו
 נמנע לא שחשכה אחר כלומר, לילה. לכאן. וזה לכאן זה כשגורחיס
 הראשון ובחציו הלילה, שנחלק מג), (נ״ר אגדה ומדרש מלרודפס.

 מצרים. של לילה לחצות לו ובא נשמר השני וחציו נס, לו נעשה
 שם על ׳חוגה׳ קורא ׳דן׳ אלא ׳חוגה׳, ששמו מקום אין סופם. עי

 יג). (חנחומא שס להיוח שעמידה זרה עבודה

ם ה ר ב א א ש  ואסה ח); (מא, נישעיה כדכחיג ימין. בחיי הו
 אברהם זרע בחרמיף אישר !עקיב עבדי נשךאל

 תוכחה מחוך הכירני שלא לןהני. אגיהה זרע ופירש״י(שם): אהבי:
 ע״ג): רנו (פקודי, נזהר ואימא אהבה. ממוך אלא אגומיו ולימוד

 אהגה): כג, נפרד״ר(שער וכמג אהבה. דאיקרי ימינא דאיהו י^אברהס

 כוח עליו המשיך כי אהבי׳ ׳אברהם נקרא ולכן בחסד, הוא אהגה
 ומצינו אהבה. נקראת החסד מצד יונקח כשהיא השכינה וכן האהבה,

שה: כדאיהא ׳אהני', נשם נקראים אנרהם חלמידי שאף יט) (ה, נאנוח

 חניכיו, את וירק יד) (נראשיח בחינת וזח
 בחינת ימין, בחינת חוא שאברחם

 חירוק, קו בחינת זח וירק, חיבוק.
חעולם. כל את ומקיף מבינח, שנמשך

 וכוי חבצלת אני מגחיי הירוק שקו וכוי חניכיו את וירק
וז״ל: זה, עניין יא-יג) (יג, נפל״ח ושיכם וכוי. ימין חיבוק

 הדברים שאלו מבין שהצדיק שע״י בקצרה, הדברים ביאור
 ומבין שגמושגע״פ, מאותיות צירופים הס עליו דוגר שהלמדן

 אלו הדיבורים נעשו הלכוח מאיזה
 בחינת הוא הזאת ההבנה (ועניין
 האלו הדיבורים ומקבל בינה),

 אח מעלה עי״ז ובאהבה, נשמחה
 היא ואז חיבוק, לבחינת השכינה
 עי״ז כי כחבצלת׳, ׳ירוקה בבחינת

 ממושבע״פ, ניצוצות (שהם האלו הדיבורים אח מקבל שהצדיק
 הגון), שאינו הלמדן בפה בגלות שנפלו השכינה בחינח שהיא
 ׳וימינו בחינת ימין, בחינח הוא ואהבה באהבה, אותם מקבל והוא

 בייסורין ששמח השמחה וע״י הנ״ל, חיבוק בחינח זה מחבקני',
 ושמחה נשמחה, הנ״ל והקושיות החרפות של הדיבוריס ומקבל

 הוא והלב בלבי', שמחה ׳נמחה ד) (ההליס כמ״ש מהלב, באה
 שמבחינת ליבא; ׳בינה לבחינת השכינתא מעלה עי״ז כן ועל בינה,
 וכמבואר כידוע, העולם כל אח המקיף ירוק קו נמשך בינה

 וכו׳ עילאה דאימא מסטרא כזהב ׳ירוק י׳ דף מיקו״ז בהקדמות
 'אני בבחינת כביכול השכינה ואז עלמא', כל דאסחר ירוק קו

 ירקרוקח 'אסתר בחינח כחבצלת׳, 'ירוקה בחינח השרון', חבצלת
 והאהבה החסד בחינת עליה׳, נמשך חסד של שחוט אלא הימה
 אברהם אצל שנאמר וזה כנ״ל. חיבוק בחינח ימין בחינח שהוא
 יצא שממנו ראה כי לוט, אח להציל המלכים אחר שרדף בשעה
 כידוע, מושבע״פ בחינח מלכוח בחינת שהם ומשיח דוד נשמח

 כן על חושבע״פ', בחינת זה 'דוד המאמר בסוף כאן גם וכמבואר
 בחינת חסדים בחינת זה 'חניכיו' חניכיו', אח ׳וירק אז כחיב

 מעולס הארה השכינה על נמשך ואז בפניס, כמבואר חיבוק
 חכמה, ע״י הוא הנשיקין ובחינת כנ״ל, ירוק בחינח שזה הבינה

 כמבואר וכו׳ לזיווג ראויה היא שאז בניינה עיקר חכמה וע״י
 הצירופין שלומד עד וכו׳ בחכמתו משכיל כשהצדיק כן ועל בפנים.

 עי״ז שנתקלקל, מקודם שהיה ההלכה צירוף מהם ועושה וחוזר
 זיווגא מתעורר ואז נשיקין, לבחינח השכינה אח הצדיק מעלה

וכו׳. יחבא צדיקייא מרין בין שהשכינה בגופא, דגופא

ערכים
וכינויים

אכרהם
 התחלת עיקר נזאברהם

 כמ״ש העולם, קיום
 כמ״ש ׳באברהם', ׳בהבראם',

 איש אברהם היה וע״ב רז״ל,
 בחםדים, תמיד ועםק החםד

 ניתנה לא שעדיין ראה כי
 מתקיים העולם ואין תורה,

 ביהכנ״ס (ליקו״הבחםדו אלא

לה). ה,

 חםד, בחי׳ אברהם
 ואיהו בחכמה, ושורשו

 (קה״י, דאדם ימינא דרועא

אברהם).

 חםד, הוא אברהם נזידת
 אברהם וכן ׳אל׳, ונקרא

 א״ל פעמים ח׳ גימטריא
טעם). (קה״י,כנודע

ירוק קו
 נמשך הנרמז הירוק נזקו

 ובניינו העולם תחילת
ב). א, בראשית (רקנאטי

 את הםובב ירוק קו נקרא
 קצוות, ו׳ שהוא העולם,

 תוך המתפשט הדעת בםוד
 בםוד ירוק, ונקרא ההיקף.

יט). כג, (פרד״רגוונו

 נזבינה, שורשו מקיף כל
 כל את המקיף ירוק קו שהיא

קמה). יד, המלך (עמקהעולם

 המלכות את קוראים

 הבינה ע״ש ירקרוקת,
 ועל ירוק. קו הנקראת

 ׳אםתר חז״ל אמרו כן
 של וחוט היתה ירקרוקת

 והכתוב עליה׳, משוך חםד
 מלכות׳ אםתר ׳ותלבש אומר

פ״ד). האלקות (מערכת

 הבא, בעולם ונוסלין הזה בעולם אוכלי! אבינו אברהם של תלמידיו
 אהבי׳. אברהם ׳זרע לכתיב אוהב, אקרי אברהם יש. י35א להנסיל (שם): הרע״ב ופירש אמלא׳. ואצרתיהם יש אהבי ׳להנתיל שנאמר

 יוצא שממנו כולו, העולם כל את שמקיף ירוק קו זהו ׳תהו׳ תנא, יעקב): העין גרסת ע״א בחגיגה(יב כדאיתא מגינה. שנמשך הירוק קו
 מים, יוצא שמהם בתהום, משוקעות ומפולשות מפולמות אבנים אלו ׳בהו׳ נ?כתו׳. סביבותיו סתרו חשך ׳ישת שנאמר לעולם, תושך

 ליתלות. לשון מפולמוס. השמים. את מקיף התושך שקו למדת הא סביבוסיו. !jjb ישס ופירש״י(שם): בהו׳. ואבני תהו קו עליה ׳ונטה שנאמר
 תשובה, דאיהי עילאה, דאימא מסטרא כזהב למירוק ע״א): י בתיקו״ז(הקדמה, וכדאיתא אבנים. וה׳בהו׳ קו, שה׳תהו׳ למדת הו.3 ואבני אהו קו

העולם. המקיף ירוק קו בינה כי בינה, בתינת הן המקיפים כל כתב: מקיף) אור ובקה״י(ערך עלמא. כל לאסתר ירוק קו

הנחל• יליקוט
ה וירק ת ז נ חי ק קו ב רו שך הי מ ה שנ בינ ף מ ת ומקי ם. כל א העול

 בנח״נ (מובא בביאה״ל עיין מובא: תש״מ) (חשון־כסליו הנחל מבועי ובקוצז
 כינוי זהו העולם׳ ש׳כל וכו") שגיאה לאיזה נופל התנא ׳לפעמים ד״ה לקמן,

 הארץ, מן בא בעולם שנמצא מה כל כי כן ונקראת המלכות, לספירת
 מבינה הנמשך הירוק שקו היינו ימין׳, ׳חיבוק כי מלכות. השכינה, שהיא
העולם׳. ׳כל המכונה המלכות את ומחבק ומקיף ימין, החשד, את עובר

חכמה מיליואי
 בה שיש לפי תושבע״פ, ללמוד יכול אינו ותענוג עושר שאוהב מי שכל
 מתן לפיכך עליה, עצמו ומנבל מבלה ויש שינה, ונידוד גדול צער

 ׳אור גדול׳, אור ראו בחשך ההלכים ׳העם שנאמר הבא, לעולם שכרה
 ביום תושבע״פ לעמלי הקב״ה שגנזו ראשון ביום שנברא אור גדול׳,

 לא אס ה׳ אמר ׳כה לג) (ירמיה שנאמר עומד, העולם שבזכותן ובלילה,
 ברית הוא זה אי שמתי׳, לא וארץ שמיס חקות ולילה יומס בריתי
 אס ה׳ אמר ׳כה (שס) אומר הוא וכן תלמוד, זו ובלילה, ביום שנוהג
 ולילה׳, יומס יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אס ׳כי א) (תהליס ואומר וגו״, עבדי דוד את תפר בריתי גס הלילה בריתי ואת היום בריתי את תפרו
 אמר אותם בריתי זאת ׳ואני נע) (ישעיה שנאמר הדורות, כל שוף עד זרעם ומפי מפיהם תושבע״פ תי^כח שלא ישראל עם ברית כרת הקב״ה ואף

זרעך׳. זרע ומפי זרעך ומפי ׳מפיך אלא ׳ממך׳ כתיב ולא וגו״, ימושו לא בפיך שמתי אשר ודברי עליך אשר רוחי ה׳
ת וירק כיו א  עיקר כי דן׳, עד וירדף מאות ושלש עשר שמנה ביתו ילידי חניכיו את ׳וירק הפשוק לפרש יש ירבעם): עגלי בקה״י(ערך ומובא ובוי. חני

 ועי״ז הוד, עד שמתפשטות הבינה אור ממשיכים כאשר אמנם מינייהו׳, דשלהי, ברכי ׳הני ו) (ברכות שאמרו כמו בירכין, הוא הקליפות אחיזת
 לכל האדם את מחנכים שהן ביתו׳, ילידי ׳חניכיו נקראים והירכין הירוק קו איהו דבינה ונודע החיצונים, משס ובורחין הירכין אל הבינה אור מביא

וזה תפארת, גבורה חשד ואבות תולדות, שהן ישוד הוד נצח שהן הילדים שוד שהוא ביתו׳ ׳ילידי נקרא וגס הרגליים, עד נגמר שהכל מעשה,
(כמו זהב נקרא דבינה בזהב׳, ׳שהוריקן לב) (נדרים רז״ל שאמרו וזה ירוק. קו שהוא הבינה ע״י שהוריקן ביתו׳, ילידי חניכיו את ׳וירק שאמר

הקדושים הגבורות וע״י ירוק, קו שהוא מבינה ושורשן זהב, שנקרא הגבורות כוח עליהם שהמשיך בזהב׳, ׳שהוריקן רומז גס זהב). בערך שכתבתי
הוד נצח אל מבינה שהמשיך וע״י הוד׳, גבורה בינה ׳זהו גימטריא ׳וירק׳ וכן הוד, גבורה בינה שהוא שמאל בקו הגבורות ועיקר הדינים, מכניעים

ליעקב. שעשו• כמו ירכו בכף יגעו ולא הקליפות בהס יתאחזו שלא כוח בהס נתן ביתו׳, ילידי ׳חניכיו שנקרא ישוד



ערכים
וכינויים

חכמה
 היא החכמה שלימות

יד). ד, באב ט׳ (ליקו״ההעצה

 יראת היא החכמה עיקר
יט). ב, שבועות (ליקו״השמים

 והן השורש, היא החכמה
 אין ודקות, פנימיות הוויות

 אלא להתבונן יכולה בריה
 דרך שהוא ממנה, היונק

 ולא יניקתו דרך התבוננות
 נהור סגי הר״י (פי׳ ידיעה דרך

פ״א). יצירה לספר

 בטבעו חכמה, הנקרא אבא
 היחידה בתו את לאהוב

 בספר כנזכר הבנים, ז׳ בין
ד). לב, (ע״חהבהיר

 גדול עיקר היא החכמה
 בה להשתדל אדם וצריך

 ולהיות ההשתדלות, תכלית
 הדברים ושאר קבע תורתו
יג:). הוריות (המאיריעראי

 היא החכמה תחילת
 ■עז.יטה כלומר השתיקה,

 חכמים דברי לשמוע אוזנו
יז). א, אבות (המאירי

 מעלת תחת היא החכמה
 הכולל שהוא העליון, הכתר

 (פי׳ הכל יסוד והוא הכל

א). יצירה לספר בוטריל הר״מ

 דביקות יש החכמה עייי
 והחכמה ית׳, בו האדם אל

 היא בפרט, התורה היא
 ובין השי״ת בין אמצעי כמו

ט). ג, חיים (דרךהאדם

 צריך הנוקבא של הבניין
 ובסוד חכמה בסוד שיהיה
 חסד ׳עולם כמ״ש חסד,
 התפשטות כי והוא יבנה׳,

 בסוד הוא הכל הדברים
 ע״י נעשית העלייה אך חסד,

 עולה׳ זאת ׳מ״י בסוד אימא,
 דז״א רעותא ח״א במרום (אדיר

רעותא). ההוא לקבלא

 אלקים׳, ׳רוח נקרא החכמה
 לבינה ונשמה רוח שהוא
רוח). (קה״י,׳אלקים׳ הנקרא

 לדעת יכול האדם אין
 רק החכמה, דרכי מעצמו

 ע״י מה׳ לו נתונה היא
 (מלבי״ם, הנבואה או התורה

המשכן). רמזי סדר

 הנפש, חיי היא החכמה
 חיים תחיה לא וזולתה

 בהמיים חיים רק נפשיים,
 משלי (מלבי״ם חייך שאינם

יג). ד,

והוד נצח
 שני נקראים וההוד הנצח
 ריעים הם כי והטעם ריעים,

 רוב נמצא ולכן בפעולתם,
 שניהם על באדם כינוייהם

ריעים). כג, (פרד״ריחד

 דוגמת הוא השפתיים
 לעניין תבין ובזה נו״ה,

 מאמרי (שער לשה״ר מספרי

א״א). של פסיעותיו מאמר רז״ל,

 דבוקים הם בזעיר הוד נצח
 קומת נבנה שמהם במלכות,
דשנו). (קה״י,המלכות

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רנד

שהצדיק נמצא תו משכיל כ מ כ ח ה ויודע ב  של צירופין מאיז
שה שכעייפ תורה  אלו לומד והצדיק וכוי, אלו נע

 הגז ראשית נליקו״ה(יו״ד ונמג הלכה. צירוך מהם ועושה הצירופין

 ׳אין אמר כי נלק, ששכרו נלעס פרשת כל נשיגת וזה ה-ס: ה,
 אנו אף כפיו, אלא משה של כוסו

 (...)גפיו׳. שכוחו כאדם עליו נעמוד
 כסכנה ישראל אז היפה ונאמס
 זכר ׳עמי רז״ל, שאמרו כמו גדולה

 מן וכו׳ נלק עליך יעץ מה נא
 של כוחו כגודל אכל וכו״, השמים

 כי הרע, מפיו ניצלנו רכינו משה
 עד מאוד, גדול כוחו היה משה

 כל ולהעלוח לכרר יכול שהיה
 החולקים שמדכרים הדיכוריס

 להעלוח הלכוס, מהם ולעשוח
 וזיווג ונישוק חיכוק ככחינח השכינה

 כהסורה הימג כאר כמכואר וכו׳,
 ה׳ אכה ׳ולא ועי״ז עי״ש, הנ״ל

 ה׳ ויהפך כלעס אל לשמע אלקיך
 כל נחהפכו כי לכרכה׳, הקללה אח

 הלכוח לכחינח הרעים דיכוריהם
 הכרכוח כל שמשם המורה,

 הכל שנחזר והעשירוח, והפרנסה
 ונכללים הנלווים הכשרים לישראל
 ככר כי (...) וכנ״ל. רכס כמשה
 כמאוה האדם קדושח שכפי מכואר

 של ההלכוח לכרר זוכה כן הכלליוח,
 כחינח רחל, כחינח שהם חושכע״פ

 כל לאו כוודאי אכל ה״, יראח ׳אשה
 כן על כשלימוח, לזה זוכה אדם

 רק הוא אדם כני כל של המיקון
 לזה שזוכה האמח הצדיק ע״י

 ויעקכ משה כמו השלימוח כמכליח
 היה זיווגיהם שכל עד וכו׳, ודוד

 וכזהר ז״ל האר״י ככמכי המכואר וזיווג ונישוק חיכוק ככחינח
 הדיכוריס הצדיק שמגרר ע״י נעשה שזה ז״ל רכינו שכיאר הקדוש,

 שנכלל ומי וכו; הלכוח מהם ועושה החולקים, עליו שמדכריס
שזוכה עד אומו גס ומעלה מחקן הוא הזה להצדיק וממוכר

תו לשון כ ם ששמן חני ה מג, כדאיתא כשמו. אבר ר( ״  על ג) גנ
חניכמו, נעלי ׳חניכיו׳, ניתו׳: ילידי חניכיו את ׳וירק הפקוק

 כמה כינויו, סנימו. כהונה(שם): המתנות ופירש כשמו. ׳אכרם׳ שרנס
 נתושפות ע״ג לד גיטין (עיין ליה׳ דאיח וחניכא שוס ׳וכל אמר דאח

גרים, היו וכולם וכו״). שוס ד״ה'וכל
שמו. על ׳אנרהם׳ ונקראו

ר ק י ע ה ו ה. עייי בניינ מ חכ
 כשער האריז״ל כדכיאר

א): דצניעותא לשפרא (פי' רשכ״י מאמרי

p יסד כחכמה ׳ה׳ ג) (משליכמיג b;•

 נפקח דאימא דמסמרי גג על ואף
 ע״י ויסודה מיקוניה מקום מכל נח,

 שאמר מה וזה (...) נוסדו. החכמה
 אשר הצאן עם נאה ׳ורחל הכחוג

 ׳אשר דילה, דרגין ׳דאינון לאניה;
 (זהר נלק כפ׳ כדאימא ודאי; לאניה׳

 דהיינו ד׳מאניה׳ ע״נ) קפז נלק,
כדכמיננא. אינון חכמה,

ם ג ה ו מנ תי א חו ת א  וכוי אבי ב
א מוב ר ב ה ר בז מו וכוי. א

וגו", אמנה ׳וגס הפשוק נדרש זה נזהר

לזה, השייכיש הפקוקיס את תחילה ונניא

 לקיחת גני ע-ינ) (כ, ננראשית כדכתינ

 אנירנלו ויקרא אנימלך: לנית שרה
 לנו עשיח רנה לו ויארנר לאנרהס

ועל עלי הנאח כי לך חנןאחי ומה

 במדרש כמובא חסדים, בחינת זח וחניכיו
 אברחם ששמן חניכתו, לשון מג) פ׳ לך לך (נ״ר

 אני מבחינת חירוק, שקו חיינו כשמו.
 זאת ירקרוקת, אסתר בחינת חבצלת,

 ימין. חיבוק ידי על לשכינח, יש עלייח
 ראויח שאז חכמח, ידי על בניינח ועיקר
 אחותי אמנח וגם כ) (נראשית כמ״ש לזווג,

 ותחי ואז וכו׳, אמי בת לא אך אבי בת
 (כמובא לזווג, ראויח חיא שאז לאשח, לי

 שלח אבא ר׳ ע״ב, ק׳ דף אמור בזוחר
 דכנסת זווגא אימתי אמר שמעון לר׳ ליח

 וגם ליח שלח קדישא, במלכא ישראל
 ספרא בפירוש ואיתא ע״ש). וכו׳ אמנח

 חחכמח. ידי על חוא שחנשיקין דצניעותא,
 שחן עליונים חשפתיים כשנתעוררים

לבחינת זווג, לבחינת עליונים, וחוד נצח
............. נתעוררין אזי ברוחא, רוחא חתדבקות

̂ם̂’ גדלה קנןאה גו^א לאתדבקא אווג, תחתונים וחוד נצח S ש
 בחכמתו, משכיל כשחצדיק נמצא בגופא.

 שבע״פ, תורח של צירופין מאיזח ויודע
 עליו. דובר שחלמדן חצירופין אלו נעשח

 מחם ועושח חצירופין, אלו לומד וחצדיק
שנתקלקל. מקודם שחיח חלכח צירוף

 ויאמר ננננדי; עשיח ועשו לא
 כי ראיח מה אנרהם אל אנימלך

 ףארנר הזה: הדנר אח עשיח
 יראח אין רק ארנרמי כי אנרהס
 על והרגוני הזה נרנקוס אלקיס

ח אחחי ארננה וגם אשמי: דנר  נ
א אני ח לא אך ה  לי ומהי אנני נ

 לרני ליה שלח אנא יירני ע״נ): ק (אמור, נזהר ואיתא לאקה:
 שלח קדישא. נמלכא ישראל דכנסח זיווגא איממי אמר, שמעון,

ח אחמי ארננה ׳וגס ליה ח לא אך היא אני נ  לי ומהי אמי נ
א, רני אמרגיש כ). (נראשית לאשה׳ ואמר, נכה קליה, אריס אנ

ם תרג מ ה

 לו שלת אנא רני יי
 אמר, שמעון, לרבי

 כנשת של הזיווג אימתי
 המלך עם ישראל
 רבי לו שלח הקדוש.
 ׳וגס הפסוק את שמעון
 אבי בת אתתי אמנה

 אמי בת לא אך היא
 הזדעזע לאשה׳. לי ותהי
 קולו, והריס אבא, רבי

 רבי רבי ואמר, ובכה
 אוי, אוי הקדוש, המאור

 תצא כאשר לעולם אוי
 שיהיו לדור אוי ממנו,
 תסתלק כאשר בעולם

 יתומים וישארו מהס
 רבי לו אמר ממך.
 פסוק אבא, לרבי חייא

 שמעון רבי ששלח זה
 אמר סודו. מה לעומתך

 אין ודאי אבא, רבי לו
 המלכה עס המלך זיווג
 מאירה שהיא בזמן אלא

 וכאשר העליון, מאבא
 אנו ממנו מוארת
 שהרי קודש, לו קוראים

 קודש הנקרא אבא מבית
 מזדווגים ואזי זה, נוטל

 שהמלך מפני כאחד,
 כמ״ש ׳קודש', נקרא

 לה״, ישראל ׳קודש
 שנקרא מהמקום שנוטל
 בת ׳אחותי ואז קודש,

 בת לא אך היא, אבי
 אבא מבית שהרי אמי׳,

 אמא, מבית ולא זה שס
 לאשה׳, לי ׳ותהי כן ועל

 זה בזמן כאחד להזדווג
 בזמן אחר, בזמן ולא

 אבא מבית שנוטלת
 מבית שנוטלת בזמן ולא

אמא.

מיניה, תיפוק כד לעלמא ווי ווי, ווי קדישא, בוצינא רבי רבי
 קאמר. מאי לקבלןו דשלס האי אבא, לרבי סייא רבי ליה אמר מינך. יתמין וישתארון מינהו! תסתלק כד בעלמא דיהון לדרא ווי

 מבי דהא קודש, ליה קרינן מיניה אתנהרא וכד עילאה, מאבא דנהרא בזימנא אלא בממרוניתא דמלכא זיווגא לאו ודאי אמר,
הדכתיב איקרי, ׳קודש׳ דמלכא בגין כתדא, מזדווגי וכדין האי, נמלא אבא מי ר  קודש, דאיקרי מאתר דננויל לה״, ישראל ׳קודש ב) (י
 כתדא לאזדווגא לאשה׳, לי ׳ותהי דא ועל אימא, מבי ולא דא שמא אבא מבי דהא אמי׳, בת לא אך היא, אבי בת ׳אתותי כדין

ש ואיתא אימא• מבי דנמלא בזמנא ולא אבא מבי דנמלא בזמנא אתרא, בזימנא ולא דא בזמנא א בפירו א ספר ת עו צני  ד
א שהנשיקין ה. עייי הו מ חכ להאריז׳׳ל. א) דצניעותא לספרא (פי׳ רשב׳׳י מאמרי בשער עיין ה

‘הנחל יליקוט
ק י ה צ ה מד ו ץ אלו לו ה הצירופי ש עו ם ו ה ף מ רו ה צי ה הלכ הי  ש

 אותיות צירופי בענין ב) (סב, בליקו״מ איתא שנתקלקל. מקודם
 מן שורשו היצה״ר, מחלוקת התהוות עיקר וז״ל: למחלוקת, כתיקון ההלכה

 למטה, שנשתלשל עד לדרגא דרגא מן כשהשתלשלה שבקדושה. המחלוקת
 אפיקורסות, בו ומטיל לבס׳, ׳חלק בבחינת היצה״ר, מחלוקת ממנו נתהוה

 שבקדושה, ומחלוקת להשיב. יודע אינו אשר השכל שבילי ממנו ומשחיר
 מתיר, וזה אושר שזה שבגמרא, ואמוראיס תנאים מחלוקת הוא

 המחלוקת וכשמתקן היצה״ר. מחלוקת ממנו נתהוה למטה ומהשתלשלותס
 אלא אחיזתו אין כי היצה״ר, מחלוקת נתבטל ממילא אזי שבקדושה,

 הלכה פשק כי פשוקות, הלכות הן שבקדושה המחלוקת ותיקון משס.
 לימוד וע״י ואמוראיס. התנאים מחלוקת של והכרעה השלום הוא

 שבקדושה, המחלוקת ומתקן שבקדושה, להשלוס נתקשר הוא הפוסקים
 בכל השם את לעבוד יוכל ואז שבליבו, היצה״ר המחלוקת נתבטל ואז

 לאפיקורוס. להשיב שיודע השכל, שערי לו ונפתחו יצרים, בשני לבבו,
 נוטריקון שלום, אותיות וזה הנ״ל. והשלוה ההכרעה ע״י נעשה זה וכל

 על להשיב יודע השלום, ע״י כי ל׳אפיקורוש׳. ש׳תשיב מ׳ה ׳ו׳דע
 משפטי בלמדי לבב, בישר ׳אודך קיט) (תהליס וזה שבליבו. אפיקורסות

 היינו צדקך׳, משפטי ׳למדי כד אימתי, יצרין. בשני דייקא, ׳לבב׳ צדקך׳,
המקושר זה, לעניין ביאור מובא ו) (אות שס דבריו ובהמשך הפוסקים. לימוד ע״י

 המחלוקת, תיקון הס שההלכות שם מבואר היטב, עי״ש לדוד׳ ב׳תהלה כמבואר הלכות, נעשה מהמחלוקת הנ״ל). לאות שייך זה (גס וז״ל: י״ב, למאמר
 מהם ועושה המחלוקת, של הצירופין אלו לומד שהצדיק שם שכתוב מה עי״ש שם, כמבואר להלכות המחלוקת של אותיות הצירופי ומהפך חוזר כי

 מכאן להוציא ייתכן זה וע״פ והבן. המחלוקת, תיקון בשביל פושק, דהיינו הלכות ללמוד שצריכין כאן, שמבואר מה בחינת וזהו עי״ש. וכו׳ הלכה צירוף
עלינו. ומדברים שחולקים וכו׳ רעים הצירופים כל ולהפוך ולהעלות לברר יכולים אנו בפשיטות, פוסקים לימוד שע״י למעשה, עצה

חכמה מיליואי
ן מ ש ם ש ה ר  במדרש אומרם זה: עניין לך) לך (פ׳ נחל בערבי וביאר כשמו. אב

 הקדים כי יב) (ב״ר ידוע הוא, העניין כו״, חניכיו את ׳וירק
 המדריגות בהשתלשלות כי ר״ל הדין, למידת ושיתפו הרחמים מידת

 בפרי, השורש כוח כי המתקה, קצת בו יש ולכן מחשד, נשתלשל הגבורה
 שכיוון המפרשים וביארו אברהם׳, נקרא ׳יצחק ג) (סג, בב״ר אמרו ולזה

 להתקיים, העולם יכול ועי״ז החשד כוח בו יש מחשד נשתלשל שהגבורה
 לאברהם׳ היה ׳בת טז) (ב״ב רז״ל אמרו המלכות של הדין מידת על וכן

 של ׳בת בשם כינויה ולכן מהחשד, נשתלשל הדין מידת כל כי כידוע,
 הדין כוחות כל ולכן דין, שוס שם אין החשד ממידת למעלה כי אברהם׳,

 שומק חיוור יש כי וידוע אברהם. של ביתו׳ ׳ילידי יקרא בשם לכולם
 אאע״ה והנה ירוק. בחינת הוא משניהם ותערובות וחשד, דין היינו וירוק,

 על ההם, הרשעים על הדינים כוחות להמשיך רצה וכאשר חשד, איש היה
 הדינים כוחות נשתלשלו וממנו במידתו ההשפעה לרבות כוונותיו היו כן
 ולכן בהם, החשדיס כוח פנים כל על היה ממילא ההם, הרשעים על

 היינו אברהם, כולם שנקראו וחניכא, שוס מלשון ׳חניכיו׳ במדרש דרשו
 מכוחו הדינים ששלשול כיוון אברהם׳, נקרא ׳יצחק המדרש שאמר כמו

 לעיל, שנתבאר וכמו ׳שהוריקו׳ ׳וירק׳, דריש נמי הכי ומשוס ומידתו.
האמור. לטעם ביתו׳ ׳ילידי וקראן

ה ואני תפל

ד מין ח ר ב  וחסדיף ו
 ותרצה תפיס הגדולים

 וכנסת עזף שכינת את
 פניה שתשיכ ישראל
 נעשה ויהיה אליך.
 בריף קךשא יחוד
 פנים ושכעתיה, הוא

 פניך תסתר ואל בפנים.
 ותשלח עוד. מאתנו

 ורבניס צדיקים לנו
 את לנו שיורו אמתיים

 והישר, הטוב הדרו
 נלך אשר הרךף את
 אשר המעשה ואת בה

 אותנו ותציל נעשה.
 שקר. של ורבי מהמנהיג

 עזרנו לישועתך, קךבנו
 באור ההינו ברחמיך.

 מטובך שבענו פניך.
ם, וחסךיך  האמתיי

 הסריס עלינו גמל
 אתה כי (...) טובים,
 פה. כל תפלת שומע
 פי אמרי לךצון ״יהיו

 יי לפניך לבי והגיון
 עושה וגואלי. צוךי

 הוא במרומיו״, שלום
 ועל עלינו שלום .יעשה

 אמן ואמרו ישראל כל
מח). (ליקו״ת



המתרגם

 האבנים לוחות שתי
 לעמו הקב״ה שנתן

 בעשרה הכתובים
 הם דומים שורות,
 הבושם, ערוגת לשורות

 את מגדלים שהם
 והטעמיה, דקדוקיה

 מגדלת שהערוגה כמו
 חכמיו ושפתי בשמים.

 בתורה, העושקים
 בכל טעמים הם נוטפים

 הוא פיהם ומאמר צד,
מובחר. כמור

 רצון יעלה וכאשר
 עמו את לגאול ה׳ מלפני

 אזי מהגלות, ולהוציאם
 המשיח, למלך יאמר הוא
 הגלות, אץ נשלם כבר

 לפני נודף הצדיקים וזכות
 וחכמי האפרסמון, כריח
 בקביעות יושבים הדור

 המדרש בית בשערי
 סופרים בדברי עוסקים
 קום ובכן תורה, ובדברי

 אשר המלכות את קבל
לך. גנזתי

ר קו ה מ מ כ רנה :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיח

תפלה ואני
 ברחמיף אותנו ותזכה
 כ־ח ידי על הרבים
 להתקדש אמת הצדיקי

 עד באמת, ולהטהר
 אנחנו גם שנזכה

 שנדע זה, לדעת לבוא
 ולתפיד ולהעלות לברר

 ךעים הצרופים כל
 לברךם הקדשה אל

 לשךשם ולהעלותם
 מהם לעשות שבקךשה

 קדושות. הלכות צרופי
 השכינה להעלות ונזכה

 ולהכרה מהגלות
 באהבה דוךה עם

 בבהינת ורעות, ואחוה
 וזווג, ונשוק הבוק

מפיהם בלעם ולהוציא
יב). (ליקו״ת

ת ג ש ו גהחילה השרון, צלפ3ח ׳אני ד״ה נמקו״ח לעיל עיין העמקים. ש

וכוי. שושנים שפתותיו כחנצל״׳■ ירוקה היא
ת אמכם עמי51ה: ש-יג): נשה״ש(ה, כדכמיג לס מו  ממצאו• אס ירו̂י

 היפה מדוד דודן מה אני: אהגה קסולת לו מנידו מה דודי אס
ס קי  קככה מדוד דודן מה מ

 דגול ואדום צח דודי הקפעחנו;
 הפקס כערוגח לחיו (...) מרפפה;
 שוקניס שפחוחיו מררןחים מגדלוח
 (שם) יונשן ומרגס עפר: מור ננופוח

 ונו": הטשס כערוגי! ׳לחייו עה״פ

 לעמיה דיהג אננין לוחי י״מרין
 לשימי דמיין שימין, כעשר כמיפן
 דקדוקין מרפןן פוסמא, גינח

 מרפןא דגינחא היכמא ומעמין,
 דעסקין חנימוי ושפוחי פוסמין.

 סמר, פכל מעמין זלחין פאוריימא,
 פחירא. כמירא פומהון ומימר
 עוכר רוח פיפי. מוי (שם): ופירש״י

צד. לכל וממפשמ
תנו דודודאים  רנינו דרש ריח. נ

ם׳ שהלשון אי ד דו ׳
ם׳, לנחי׳ מרמזח דודי  כינוי שזהו ׳

 לישראל וריעים דודים שהם לצדיקים

 יד): (ז, נשה״ש כמיג שמיא. כלפי

 כל פמחינו ועל ריח גחנו הדודאים
 *ונד יונתן(שם): ופרגם לן: צפנמי דודי יקניס גם חדישים מגדים

 למלכא יחאמר גלוחא, מן עמיה יח למפרק ה׳ קדם מן רעוא יהי
 נריח קדמי אחפסם צדיקייא וזנוח גלוחא, קץ שלים כפר משיחא,
 פפחגמי עסקין מדרשא חרעי על קפיען דרייא וחנימי פלקמון,
 לך. גנזיח די מלכומא קפיל קום כען אוריימא, ופמגמי קפר^א

 והרעוח, המונוח המאנים דודאי ריס. גפנו סמדאים ופירש״י(שם):
 וגו׳ מאניס דודאי שני והנה ה׳ ׳הראני כד) (ירמיה שנאמר כעניין
 לא אשר מאד רעוח מאנים השני והדוד וגו׳ מיפוח האחד הדוד

 ריח, נחנו שניהם עכשיו כא), (עירוכיןישראל פושעי אלו חאכלנה',
פ׳ נזהר ואיפא פניך. מפקשיס כולם ) ה״נ ד  נחנו ׳הדודאים חולדות): מ
 מולידים הס אף כעולם, אהפה מולידים הדודאים מה (...) ריח׳.

 ולהכיר לדעת מעשיהם כישרון ריח; ׳נמנו ומאי פעולס. אהנה
רן לפוראס. ע קה״י(  הצדיקים, נשמוח הן הדודאים נזה: ניאר דודאים) ונ

 אהנה מיילדין הצדיקים אף פעולס, אהנה מיילדין הדודאים ׳מה
 ריח, נחנו ׳הדודאים שאמר וזה שפשמים׳, לאפיהם ישראל פין

 ריח, פחינח פא ומשם מפינה, היא אהפה ושורש מעשיהם׳. נישרון
 אהפה שמולידים שאמר וזה מפינה, הארה מושכים והצדיקים

נינה. פחינח אהפה, מולידים שהם נקרא דודאים כן ועל פעולס,

 החכמה ידי על אזי החכמה, זאת לו כשיש
 נ) (שה״ש מבחינות היא השכינה הזאת,

 בחינת נשיקין, מבחינת העמקים, שושנת
 רוחא אתדבקות בחינת שושנים, שפתותיו

 בגופא, דגופא זווגא מתעורר ואז ברוחא.
 צדיק בין יתבא, צדיקיא תרין בין שהשכינה

 התורה, זאת שחידש התנא שהוא עליון
 התחתון, צדיק ובין בה. משפיע ועכשיו
 מיין להשכינה ומעלה להתורה, הלומד
 שפתותיו ם) (שה״שחה שתתדבק. כדי נוקבין,

 נוטפות נשיקין, בחינת ידי על שושנים,
 שנוטף היינו לעבר. מעבר לשון עובר, מור

 מצדיק עברים, משני טוב ריח להשכינה,
 הדודאים 0 (שם וזה תחתון. ומצדיק עליון
 הצדיקים, שני היינו דודים, ששני ריח, נתנו

ריח: נתנו

 וקיומו חיוחו וכל הנהגוחיו וכל חורחו שכל מאחר פרורה, להלכה
 כך כל הזאח הרעה לחאוה נפל הרשע פלעם אפל (...)ממנו. הכל
 הרעה ופטומאמו האמח, הצדיק פחינח משה על מאוד וחלק וכו;

 עד לישס, תושפע״פ של הקדוש הדיפור להמשיך שרצה כ״כ החגפר
 על סרה לדפר פפיו כוח לו שהיה

 ולחרף משה פחינח האמח הצדיק
 דיפורי כל להפוך רצה כי ולגדף,

ח״ו, הרעה לדרכו החושפע״פ
 פה מהחושפע״פ אצלו נעשה שיהיה
 על קללה, פחינח שהוא עמק לדפר

 פחינח שהס ואנשיו האמת הצדיק
 לעוקרס שרצה ישראל, וכלל משה

 והכל והטמא, הרע פפיו לגמרי
 עשה כן ועל וכנ״ל. הנ״ל פפחינוח

 כוחו גודל והראה נפלא נס השי״ח
 נס דפר אז שעשה י ע" משה, של

 שהאמון מעולס, כמוהו היה שלא
 כלעס עס ודיפר פיו אח פחח

 כוחו שפגודל היינו אומו, והוכיח
 כל גס להעלוח יכול היה משה של

 מקום עד שנפלו ההלכוח דיפורי
ממש, לפהמיוח כזה מאוס

 ולזככס ולפררס משס גס להעלומס
 למקומס להשיכס להלכוח להופכס

 חיפוק נעשה שעי״ז הראשון,
 נפלא נס שעשה עד כנ״ל, העליונה פקדושה וכו׳ ונישוק

 פגודל משה כי פלעם. עם ודיפרה פיה פחמה פעצמו שהאמון
 שהאמון עד והנפילה, הירידה ממכליח משם הדיפור העלה כוחו

 של כוחו גודל לדורוח הראה ופזה אומו, והוכיחה דיפרה פעצמה
 והירידה הנפילה ממכליח הדינור להעלות שיכול האמח, הצדיק

 להוציא יכול האמח הצדיק נחינת משה כי (...)אחריו. ירידה שאין
 כנ״ל, הלכות פחינח שהם לפרכה ולהופכם שהם ממקום הדינוריס

 וקטליה מלכומא ׳ושמע פפחינח מפלתו, כל הימה פעצמו ועי״ז
 ומפין. הנ״ל פהחורה היטפ עי״ש המאמר), נסוף (כמונא וכו"

ה נ י כ ש ה א, צדיקיא תרין בין ש תג  שהוא עליון צדיק בין י
א תנ ש ה ת שחיד א ה ז ר תו  צדיק וגין וכוי ה

ק ת ה ת  נחינח וזה ו): ג, מ״י! נליקו״ה(יו״ד וכיזנ להתורה. הלומד ה
 זה ודור דור ככל כי וכו". עמו יוסף עצמות אח משה ׳ויקח

 זאת שגילה פהצדיק עצמו לדפק צריך כמורה שעוסק הצדיק
 פרוחא, רוחא אחדפקוח פחינח נשיקין, פחינח שהוא המורה,

 אח הדור, הצדיק פחינח שהוא משה שלקח מה פחינח שזהו
 שאמרו וזהו כנ׳׳ל. העליון הצדיק פחינח שהוא יוסף עצמות

עסק ומשה פפיזה עסקו ישראל שכל מצות׳, יקח לג ״חכס רז׳׳ל
ח זה יוסף׳ נעצמוח עסק ׳משה כי יוסף׳, נעצמוח  נחינ

 משה המשיך ואז כנ׳׳ל, נסתלק שכפר הצדיק שהוא העליון פהצדיק העולס שכזה התחמון הצדיק המקשרות פרוחא, רומא אמדנקוח
 משה ע׳׳י עשירות של לשפע גס שזנו דהיינו פפיזה, ישראל כל עסקו ועי׳׳ז כנ׳׳ל, ׳שמאולה׳ פחינח ע׳׳י פרנסה של השפע גם

 השי׳׳ח מאח גדול מכוון שהוא הלמדן של לפה הצדיק שנופל מה פחינח שזהו מצרים, פגלוח ישראל שנזדנכו ע׳׳י ני וננ׳׳ל.
 התושפע׳׳פ, שהוא ישראל עלייח נחינת שזה ננ׳׳ל, להלכות רעים הצירופים ומהפך עי׳׳ז מגלוח השנינה מעלה והצדיק שם, נמפואר

 יציאת פפחינח פשלוס משם לעלוח וזונה פפיו שם נזדכך כשהצדיק ואזי הלמדן, שפפה מגלוח היינו הדיפור, מגלות מצרים, מגלות
 לנרר וזכה ׳שמאולה; נחינח הממיק הצדיק כי גדול׳. נרכש כן.יצאו ׳ואחרי פחינח עשירוח, של לשפע גס זוכה אז כנ׳׳ל, מצרים

 הצירופים והפך זאת כל הממיק הוא הממנגדיס, של רעים הדיפוריס פאו שמשם נהם, שנאחזו מהקליפות ׳שמאולה׳ נחינח ולזכך
כנ״ל. גדול׳ פרכש יצאו כן ׳ואחרי נחינח כנ׳׳ל, הפרנסה נמשך שעי״ז נימין, ונכלל שמאל פחינח והממיק לטופ

ט קו ל ל י ח נ ה

ף ט ו נ ה ש נ כי ש ה ח ל ב רי שני טו ם מ רי ב ק ע צדי ק עליון מ צדי מ שהצדיק ע״י נעשה העולם, כל את המקיף ירוק קו ימין, יד תינוק ו
תון.  לאות קצר ביאור מובא תש״מ) (חשון־כסליו הנחל מבועי ובקובץ תח

 והס ע״פ,5התוש שהיא במלכות המאירים אורות שתי יש וז״ל: במאמר, ד׳
 ימין, יד תיבוק שוד והוא מפינה הארה הראשונה מזה. למעלה זה

 המלכות אלו הארות שני וע״י נשיקין, שוד והוא מתכמה הארה והשנייה
 כשר שאינו הלמדן של הדיבורים והנה לזיווג. ראויה ונעשית מתתקנת

 שנפלו פה׳, ׳מלכות שהיא התושפע״פ, צירופי הס הצדיק, על הדובר
 מהס ונעשים הצירופים מתערבבים שעי״ז הלמדן, של בפיו בגלות

 מתתקניס אלו ודיבורים הצדיק, על דובר שהרשע רעים דיבורים
 תינת55 לזיווג, ראויים שיהיו עד האמורים ההארות שתי ע״י ומתעלים
פתינת שהיא הפינה, הארת והנה יתבא׳. צדיקיא תרין בין ׳שכינתא

 ובאהבה, פשמתה אותם ומקבל אלו דיבורים נפלו הלכות מאיזה מבין
 נשיקין, בתינת התכמה, והארת בינה. ע״י ימין יד תיבוק בתינת וזה

 והצדיק וכו׳, צירופין מאיזה ויודע בתכמתו משכיל ש׳הצדיק ע״י נעשה
 שנתקלקל. מקודם שהיה הלכה צירוף מהס ועושה הצירופין אלו לומד
 הנשיקין, שוד הוא בשפתיים והלימוד וכו״. התכמה זאת לו כשיש

 ע״י שנעשה ברותא רותא התדבקות בתינת שושנים׳, ׳שפתותיו בתינת
 צדיקיא, תרין בין ויתבא ההלכה, שהיא השכינה מתעוררת ואז הלימוד.

 עכשיו, בה ומשפיע ההלכה זאת שתידש התנא שהוא העליון, צדיק בין
 המעלות לכל אותה שהעלה ההלכה, את לומד שהוא התתתון, צדיק ובין

וכו׳. ומזדווגת עולה ועי״ז ותכמתו, בינתו ע״י

ערכים
וכינויים

דודאים
 וראה בוא אמר, יורן רי

 הדודאים חביבין הם כמה
 העולם, והיה שאמר מי לפני

 הללו הדודאים שבשכר
 גדולים שבטים שני עמדו

 שבטו הם, ואלו מםויימים,
 של ושבטו יששכר של

כ). ז, (שהש׳׳רזבולון

 גי׳ דודאי״ם הםוד לפי*
 מלכות םוד שהוא אדנ״י,

בראשית). זהר על (רמ׳׳ז

 השורשים, בםפר כתב
 ׳דוד׳ הוא דודאים ששורש

 דודאים זה ולפי נופף, ושהא׳
 יצחק רבי אך דודים. היינו
 הנוםף הא׳ כי לרמוז, ירצה

 האחדות לעוצם ירמוז
 והנשמה, הגוף בין שיהיה

 לעולם, עוד יתפרדו לא כי
 תתעלה ו״ה בחי׳ שהרי

 ׳יהיה בםוד י״ה, בחי׳ אל
 ׳דודים׳ כי וידוע אחד׳. ה׳

 ו׳רעים׳ ו״ה, דהיינו זו״ן הם
 כנזכר י״ה, שהם או״א

 וגו׳ רעים ׳אכלו בפםוק
 דודים שהם וז״ש דודים׳,
זה(שם). עם זה וריעים

ם קי צדי  נמשלו ה
 להוליד שםגולתם לדודאים,

 הצדיקים. וכך בעולם, אהבה
 בחינות, בב׳ הוא זה ועניין

 ייחוד בםוד הראשונה
 או״א זיווג שהוא הנשיקין

 הנקרא הוא והוא כנודע,
 וריעים. דודים מםוד אהבה,
 אהבה עניין כי ב׳, ובחינה

 ואז דאימא מםטרא הוא
 יהיה ולא ם״ג, שם כוח יגבר
 ייחוד המפריד םיג שום

 הולדת עניין וזהו העצמי,
מחודשת(שם). אהבה

 ׳דודאים׳ םתם שקראם נזה
 ומה הם מה פירש ולא

 כי וחשיבותם, מעליותם
 שהוא עליהם מוכיח שמם
 אהובים, וריעים אחים לשון
 דודנים׳ ׳אירחות וכמו

 כא). (ישעיה בכתוב הנאמר

 להכנים םגולה הוא הזה ומין
 אדם בין והחיבה האהבה
 לאשתו, איש ובין לחבירו

 ׳דודאים׳, נקראים כן ועל
 אחים שהוא דודים, מלשון
 מים (באר האהובים וריעים

ויצא). פ׳ חיים

דודים
 בעיתות לא ידודיסי,

 ייקראו בלבד ההתקרבות
 בעת גם אם כי דודים,
 ייקראו ליקרב החשק
 זה לידבק חושקים דודים,

 (שושנתית׳ עימו כמונו בזה

טז). ה, שה״ש על העמקים

 נאמן. דוד נקרא צדיק
 מטעם כן שנקרא ואפשר

 הוא כי המלכות, דוד הוא כי
 לתפילה גאולה םמיכות םוד

דוד). כג, (פרד׳׳ר

 דוד ג״כ נקרא היסוד
דוד). כג, (פרד׳׳ר

 אלו דידיך׳, טובים יכי
 דודים שנקרא האבות

דוד). כג, (פרד׳׳ר

 (ש׳׳ך דוד נקרא הקבייה

כב). ה, שמות עה״ת

 בכל בא הוא ׳דודי׳ לשון
 מצוה (נר האהבה על מקום

לב). עמ׳



ערכים
וכינויים

שד
 של דעתו ששודדים שם על

 (חזקוני שדים נקראו אדם

יז). לב, דברים

 הם כי שדים נקראין
 עליונות, המערכות שודדים

 ׳שהן בכשפים שאמרו כעניין
 מעלה של פמלייא מכחישין

 להידבק תאבים והם וכו״,
 המשתוקקת כאישה בת״ח

ז). יז, ויקרא (רקנאטילבעלה

 מצד לנפש הנעשה הלבוש
 נוגה, בקלי׳ אשר הגבורות

 לא עדיין כי היצה״ר, הוא
 מלאים עדיין והם נזדככו

 ונקרא וםיגים, קליפות
 שהוא היצ״ט בבוא אך שד,

 בצאתן תיכף החםדים, לבוש
 יצ״ט, נקרא הם נוגה מקלי׳

 הרע מן נתרחקו כבר כי
 הם כי בהם שולט הרע ואין

 חםדים דוגמת ואז חםדים,
 כנודע הגבורות הממתקין

 יצ״ט כן ונקבה, זכר הם יען
 את ממתיק היכנםו אחר

 ליה לאחזרא ויכול היצה״ר,
 שניהן ואז למלאך, משד

 השומרים מלאכים נקראים
 הגבורה אך כי האדם, את

 שנעשית אלא היא טהורה
 שבה הרע ממנו ובהםיר שד,
ג). נ, (ע״חטוב למלאך חוזר

 יצה״ר ואדם אדם לכל יש
 בגופו אחד שד נקרא שהוא

 כי ודאי, שד המחטיאו,
 שלהם מחצב והשדים יצה״ר

ט). ז, לאברהם (חסדאחד

 שוד, מלשון הוא שד
 מלאכה, עושה ירצה ומלאך

 לעבד נהפך בהתמתקו כי
 אדוניו מלאכת לעשות

דברים). זהר על (רמ״זושליחותו

 נוגה קליפת בשער איתא
 נותנים הצדיק ׳נפש פ״א,

 מלאך שהוא יצה״ט לה
 חיצוניות מפנימיות אחד

 שד ויצה״ר דקדושה,
 חיצוניות מפנימיות אחד

 על (רמ״ז דקלי״ (דחיצוניות)

דברים). זהר

ליליתא) לילית(בר
 הקליפה ע״י בא הברית פגם

 לילי״ת, שנקראת הידועה
 שזהו תמיד, שמייללת ע״ש
 עיקר וע״כ עצבות, בחי׳

 ע״י זוכין הברית שמירת
קסט). (ליקו״םשמחה

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רנו

ד מ ל ש מו כ א ידע פ”שכע תורה ע  נליקו״ה 3וכה לילה. שהו
 יום נחינמ הוא ומושנע״פ מושנ״כ כי א); ה״פ (יו״ד

 מושנ״כ לומד היה נרקיע כשהיה רניגו שמשה כמונא ולילה,
 שהניא כמו ללילה, יום נין ידע ועי״ז נלילה, ומושנע״ס ניוס
מןנ״י רנינו סי ב  ימין נחינת וזה ג). (

 ולילה. יום נחינמ שהם ושמאל,
 יום נחינס הוא שמושנ״כ נמצא

 נחינס היא וימין ימין, נחינמ
מו ׳לשמה',  "ארך רז״ל שאמרו נ

ה למיימיגים נימיגה׳, ימים  נ
 תושנע״פ אנל וכו", לשמה שעושקים

 כנ״ל, שמאל נסינת לילה נחינס הוא
 ה׳שלא ניופר מפגנר שם כן ועל

פ ג״נ שהוא לשמה׳  שמאל, נפינ
 וכנוד', עשר ׳נשמאולה כמ״ש
 ׳שלא נפינפ שהוא רז״ל ואמרו

׳נשמאולה׳. שנקרא לשמה׳

שהיה ללילה יום בין משה ידע איך ע כ  כדאיפא וכר. ברקי

הי נמשה כפינ (יס): פסלים שופ״ט במדרש  עם ^ם רנינו'וי
 כאור ׳ונגה כפיב והלא לד), <שמופ לילה׳ וארנעים יום ארנעים ה׳

משך ׳גם וכפינ ב), (מיאל שרא׳ עמה ׳ונהורא ג), (פבקוק פהיה׳

שג״ם: שד הוימיז. ר
 בסנהדרין כדאמרינן הוא,

דהורמיז. לפפאי מפלגן
 שיני על דשייא. אקופא
 להודיע עובדא והאי הפומה.
 שמרפס הקב״ה, של צדקופיו

נופן ואינו בריופיו, על
שלא וגס להזיק, לאלו רשוס
 ורהיט יפידי. בדרן לצאפ

 יפיל ולא תומו. לפי פרשא.
ביותר, רץ השד שהיה ליה.
מתכוין היה לא הפרש מיהו
אוכף שהיה מסרגין. לכך.

הפרידות. על נתונין ושרגא
מדלג והשד מזה, זה רתוקים והיו נהר. אותו שם דדונג. גשרי מרי

מורק והוה יין, מלאים שניהם דסמרא. כשי מרמי זו. לפרידה זו מפרידה
 אתת, טפה אפילו נשפך ואין משוור, דקא בהדי זה בתוך זה ביתד, תרווייהו

 עד באניות הים יורדי עולים שהיו סערה, רות היום אותו שהיה ואע״פ
 לארץ. טפה נפלה לא ואעפ״כ הרות, מכת תהומות עד ויורדים השמים לב

 מלכא כיה שמעימ בתהלים. הים יורדי גבי הוא פסוק וגו׳. שמים יעלו
 והרגוהו אדם. לבני להראות שד של דרכו שאין דשידא, מלכא וקשליה.

 שלא ירא שהיה קיסר, מלכא, בי דאמרי, ואית סודם. מגלה שהיה מפני
האנשים. בין דר והיה שידה, על שבא מאדם שד אותו שהיה מלכותו, יטול

 רכזז ׳׳שאמר וזה
 לדידי חנה כר כר
 דורמיז לי חזי
 דהוח ליליתא, כר
 אקופא רחיט קא

 דמחוזא, דשורא
 פרשא ורהיט

 פוסיא רביב כי
 יכיל ולא מתתאי,

 חדא זימנא ליה.
 ליה מפרגין הוי

 חיוהא, תרתי
אתרי וקיימין

גשרי
ושוור
להאי,
להאי.
כסא

 דדונג.
 מהאי
 ומהאי

 תרי ונקט
דחמרא

 ואותו לארעא. נטפא מינייהו נטפי ולא להאי, מהאי ומורק בידיה,
וקטליה: מלבותא ושמעית הוה, תהומות ירדו שמים יעלו היופ
 ת״ח זה כר-יליליתא, הוא. שד ר״ש פירש הורמיז. לי חזי לדידי

 ידע איך יט) פהליס טוב (שופר במדרש כמובא ליליתא, בר וזה יהוראין. שר
 שבע״פ תורה עמו כשלמר ומובא, ברקיע, כשהיה ללילה יום בין משה
 והוה שבע״פ. מתורה הלמרן שעיקר ליליתא, בר הה לילה. שהוא ירע

את רורף יהוראין, שר שת״ח הרוה צריק זה דשורא, אקופא רהיט
יזע״א פוהת״ת: דפום

הנחל ילקופז

סממך׳ יחשיך לא הלי פ  ומניין קלט), (
 וממי יום מפי משה יודע היה

 יום 'ארנעים אומר שהוא לילה,
 נשעה אלא לילה'. וארנעים
 שהוא יודע פורה מלמדו שהקנ״ה

 משנה מלמדו שהוא ונשעה יום,
 רצון היבקש ופירש לילה. שהוא יודע
 סהיה. פאוי ונ׳גה 3נםי והלא (שס):

 דפשכמ קאמר, דהכי ליה מפרש
 כאור, הקנ״ה לפני היא הלילה

ס נדאמרינן  ׳נאמריה ג) (דף נפספי
 נגהי׳. לאורמא קרי הונא דרנ

 ממיד שורה האור טיא. עטה ונהורא
 מאיר שממיד וכיוון הקנ׳׳ה. עם

 משה כן אם יפנרך, הקנ״ה לפני
 הארנעים אופן כל ה׳ לפני נעומדו

 האורה, לפניו מפמיד היה יום
 יום מפי יודע היה מניין כן ונהיוח

 מלמדו שהקנ״ה נשעה לילה. ומפי
 מקרא לומדי! אין כי פי׳. פויה

 פשא, (כי בפנפומא איפא ועוד נלילה.
 ראש נעשה נמורה העוסק כל כפ):

 מלכים 'ני פ) (משלי שנאמר ומלך,
 נמשה, וכן !שרו׳. ^ריס ני ימלכו,

 ומלך, ראש נעשה נפורה שעסק לפי
 ומניין מלך׳. ניקרון ׳ויהי שנאמר

 ׳ויהי שנאמר נפורה, הרנה שיגע
 וארנעיס יום ארנעיס ה׳ עם שם

 שפה', לא ומים אכל לא לפס לילה
 פושנ״כ, מלמדו הקנ״ה היה ניום

פה. על המשנה מלמדו היה ונלילה

המתרגם

נר נר רנה אמר
 אותו נראה היה לי חנה,
 ׳הורמיז הנקרא השד

 היה כשהוא ליליתא׳ בר
 של החומה שיני על יץ

 וראיתי מחוזא, העיר
 לפי מתחתיו יץ שהיה
 על רכוב פרש תומו

 יכול היה ולא שושיס,
 פעש להשיגו. הפרש

 שני לו חבושות היו אחת
 שני על ועמדו חיות,
 דונג, ששמו נהר גשרי
 ומדלג קופץ השד והיה
 לזה, ומזה לזה מזה

 כושות שני בידיו ואוחז
 מזה מוריקש שהיה יין

 מרוצתו אף ועל לזה,
 מהש נשפך לא הגדולה

 טיפה אפילו לאיץ
 שבאותו ואפילו אחת.
 חזקות רוחות נשבו היוש

 ׳יעלו עליהם שנאמר
 תהומות׳. ירדו ש מי יכן

 המלכות כך על ושמעה
אותו. והרגה

ר א ב ת לי ה לי  בחי׳ בין שקישר (ריד) בליקו״מ ומצינו יהודאיץ. שד תייח ז
 יום יודעים כשהיו הראשונים בדורות ח״ל: דייקא, ׳לילית׳ לבתי׳ הלמדן

 עליהם, להבע״ד שליטה היה ולא היום כל בתורה עוסקים היו מיתתם,
 כהוגן, הלימוד שאם דע, לימודם. באמצע שמתו אדם בני מצינו ועכשיו
 אם גמרא לימוד בפרט כראוי, הלימוד אין אם אבל כות, שום לו אין בוודאי

 בגימטריא תלמוד כי מהלימוד, כות יותר מקבל הוא אזי כראוי, הלימוד אין
 אותה, להכניע או התלמוד בלימוד כות יש כן על לילי״ת. שמה של אותיות

 ׳בר מקום בכל מובא: תש״מ) (חשון־כסליו הנחל מבועי וצקוצז ת״ו. להיפך או
 הקדושה, השכינה לעומת שהיא בישא, שפתה הידועה, הקליפה היא ליליתא׳
 ׳בדורות המתתיל במאמר רבינו שכותב מה ועיין תושבע״פ׳. פה, ׳מלכות

 לימוד שע״י ׳לילית׳, שמה של גימט׳ שהיא דתלמוד ריד), (סי׳ הראשונים׳
 רבינו של פירושו מקושר זה לפי מהלימוד. כות יותר מקבל הוא אזי וכו׳ גמרא לימוד בפרט כראוי, הלימוד אין אם אבל כות, שום דבר לבעל אין כהוגן

 שלילה להוסיף ויש לילה. בתינת שהיא מתושבע״פ, שיונקת הנ״ל לקליפה כות נותן בלימודו כי ליליתא׳, ׳בר נקרא כשר שאינו שהלמדן הפשוט, לפירוש כאן
 שהיא לילי״ת, הקליפה שם על כפשוטו ליליתא׳ ׳בר שנקרא לרמז יש מובא: ז) מלך(יב, מעדני ובספר הקליפות. יניקת עיקר שמשם שמאל, דין, בתינת הוא

 ולמדן רב והיינו להלן. המבואר רב׳ מלכות ׳יין בבתי׳ ׳רב׳, אותיות ׳בר׳ כי גס ועוד לילית״א. בר נקרא כן ועל רי״ד, בסי׳ כמובא מלמוד בגימטריא עולה
בפנים. כמבואר לילה, בתי׳ שהיא מתושבע״פ שיונק מתמת הוא והצדיקים התנא על לתלוק ליליתא בר ונקרא מהקליפה, היונק יהודאין שד

חכמה מיליואי
ל תא. ב לי  כמה א): ת, מערכת אחרון, קונטרס (ספריס הגדוליס בשס ומובא לי

 הכלה מקשט שהוא ימיו, כל שמיס לשם בתלמוד העוסק מעלת גדולה
 הרי בוריה, על ההלכה שיידע עד ותירוצים בקושיות וממנו במשאו הכלולה

 של תבר תלמיד עכו דמן ר״י דברי קיצור מורף זהו כראוי. הכלה קישוט זה
 בשבת דפין בכמה והאריך וישלת, בפ׳ כמ״י עיניים מאירת בספר הרמב״ן

 אמרים ורבנים זה על גאון האי רבינו תשובת והביא בתלמוד, העוסקים
 שמה, כמספר ׳מלמוד׳ כי מלילי״ת, ניצול לשמה בה העוסק באריכות.
 טוב ומה המקובלים. שאמרו כמו להכניעם, ׳במתלת׳, בגימטריא וגס להכניעה,

 בתמים, להולכי טוב ימנע לא וה׳ להכניעם. וירושלמי בבלי בתלמוד לעסוק
מכמ״ה. משך הממשבה שם על (יו״ד) עוד ונוסף ׳מלמוד׳, גימטריא ׳ממיס׳

 מקלי׳ אתי רב הערב
 ׳לילי״ת הנקרא נוגה
 דחוה לבושא עורף, קשת
 לילי״ת ויש אדם׳. אשת
 אשת והיא חיצונה, יותר

 סמא״ל יש גם םמא״ל.
 פנימית, אחרים ולילי״ת

 מלאך שהיה אחז״ל שע״ז
 ונקרא השמים, מן מגורש

 המתהפכת׳, החרב ׳להט
 שד. לזמנין מלאך לזמנין

כמה לך יתורצו ובזה
ע׳׳חטו״ר אדם נעשה ואז וחוח באדם נתערבה הנוגה וזה אחרים, ולילי״ת ם״מ מן כלולה זה נוגה קלי׳ ע״י היה הפיתוי אך אחרים, וליל״ית ם״מ ג״כ יש ששם החיצונים קלי׳ הג׳ הם וחוח לאדם שפיתו ולילי״ת ם״מ כי מאמרים, ) 

 כוונתם כי שדים, נקראים ואלו וגו״, זרה שפתי תטפנה נפת ׳כי כמש״ה לילי״ת, שמצד בנקבות אלא נמצא הפיתוי כוח אין כי לחטוא, האדם את ומפתות ומםיתות יורדות הם הנקבה מצד הנמשכות הכוחות בתחילה כי דע, ב). מט,
 מזיקים תהלים). הפסוקים, (שער האדם את וממיתין להזיק, החרב בידם אשר מזיקין, הנקראים הזכרים כוחות מתחברים אז אחריהם, האדם שנתפתח ואחר אותו. מזיקים ואינם ולהחטיאו, לפתותו האדם, עם להידבק

 יללה לשון כולן ולילין, לילי״ת לשון נגזר ומזה הבכי, מעוררין שהן מהחיצונים הדין כוחות מצד במלכות, הוא יללה יד). לד, ישעיה (מצו׳׳צ השדים אם היא כו). ז, לאברהם (חסד בלילות ששולטים ע״ש לילי״ת, הנקראים בישין ורוחין
 וזה ביהמ״ק, חורבן על ויגון וצער העוונות ודאגת צער ע״י והכנעתם רח״ל, ואנחה יגון בעלי שחורה מרה בעלי נמשכים וממנה ובוכים, מייללים וכולם לילי״ת, כמניין מחנות ת״פ לה ויש דם״מ, נוקבא הוא לילייית יללה). (קה׳׳י,
 מכניע תורה דברי שלומד ועי״ז הקליפה, מצד הדאגה כי תורה, בדברי ישיחנה׳ איש בלב ׳דאגה שאמרו וזה הקדושה, תורה ע״י הזאת הקליפה הכנעת נראה לי* (שם). בשלח פרשת בשל״ה כתב כן הזאת, הקליפה ומכניע מבטל הצער

 אחוריים הוא לילי״ת והנה התורה, שורש שמשם דעת בינה חכמה םוד הוי״ות, ג׳ גימט׳ והן לחם, נקרא שהתורה ׳לחם׳, אותיות התורה על רומז ׳מלח׳ כי תאכל׳, במלח פת תורה של דרכה הוא ׳כך רז״ל שאמרו וזה אותו. ומשבית
 (שם).אותן ותכלה ׳תאכל׳ הקדושה התורה ע״י ׳במלח׳, מתנותיה, ות״פ לילי״ת גימט׳ ׳פת׳ שאמר וזה אחוריים, םוד הלילי״ת פת מבטלים דעת בינה דחכמה הוי״ות דג׳ הפנים ע״י כן על לילי״ת, גימט׳ ק״ל קס״ו קפ״ד דעת בינה דחכמה

ר צלילן לו  והוא שבדור, הצדיק ע״י הכל כי טובים, במעשים או גדולות בהשגות להתגאות אץ א). נו, (ליקו׳׳םהדור צדיקי כל על ואפילו הדור, כל על מושל הוא גדול ובהעלם באתכםיא ואעפ״ב ממשלה, שום לו אין שבאתגליא אחד יש ה
 יזכה באמת תפז הוא אם יבשלו׳. ופשעים בם ילכו ׳צדקים כרצונו, לקבל אליו להמתקרב אפשר שיהיה באופן מוות, וםם חיים םם להתורה, שיש הכוחות שני לו שיהיה צריך שבדור והרב הצדיק טו). גאוה המידות (ספדםופר אצל כעט הצדיק אצל

 (ליקו׳׳עליצלן רחמנא בם׳ יבשלו ׳ופשעים בחי׳ וזה לגמרי, ויתרחק בכל שיכפור דבר בו שימצא דהיינו רוצה, שהוא מה בהרב למצוא ג״כ יוכל בליבו, יש וטינא בעקמומיות בא והוא לאו, ואם ית׳, לעזם לשוב טובות ועצות ישרה דרך מהרב לקבל

 יימצא לא רבים, בין יחיד הוא בעולם, המואם החכם האיש פב.). לך לך (זהדאשתיל ועליה אםתמיך ובגיניה עלמא, קאים ועליה ׳וציםו״ע׳, דכתיב חד, צדיק על אלא קיימא לא ועלמא תחותוי, יתבי וכולא כולא, על עילאה הוא צדיק מ). צדיק
 שמשפיע השפע, םוד הוא צדיק שנקרא ועניין ׳ציםו״ע׳. נקרא הנמצאות, בכל תחתיו אשר הדברים כל ונושא יםוד שנקרא ולפי כולה, התורה בכל ׳צדיק׳ נקראת ח״י) א״ל הזאת(מידת המידה הקדמה). להדמב׳׳ם, (פיהמ׳׳שמהדורות בדור אחד אלא

 הכולל, המנהיג שמלבד הים׳, אל הלכים הנחלים ׳כל ואמר להם, להאיר דורו בני עם ובא מהלך הוא וגם הדור, מנהיג להיות שראוי אחד צדיק יש ודור דור בכל הנה ב). אודה (שעדיונותן׳ חונן ׳וצדיק שנא׳ כעניין אדנ״י, במידת ונותן וברכה טוב כל
 מרכבה שהוא אחד צדיק בדור יש שתמיד ידוע ג). ופודים חנוכה ד׳׳ח (פע׳׳חולהנהיגם לתקנם כדי כללות, שהוא לים, הולכים כולם לו, ענפים והם זה, מצדיק שיוצאין ת״ח שהם הלכים׳, הנחלים ׳כל והיינו הדור, המנהיגים חכמים פרטים כמה יש

 האדם, של המידות הן הדור, וצדיקי ראשי ע״י אם כי להיות אפשר אי אדם של עליות כל ג). טז, במדבד יהונתן (תפאדתהלכה של אמות ד׳ שהוא צדיק ר״ל הלכה׳, של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה ׳אין וכמ״ש העם, לכל זורח שואף וממנו לשכינה,
 חולין שיחת אפילו יבול׳, לא ׳ועלהו פםוק על כא:) (סוכהחז״ל שדרשו דרך על שלו, בשיחה אם כי להעלותן יכול שאינו אנשים ויש ותפילתו, בתורתו אותם מעלה שהצדיק אנשים יש בזה, בחינות שני ויש להעלות. יכול הצדיק הכל שלו, דיבורים הן

 הדור צדיקי נשא). פ׳ (תוי׳׳יעוה״ז פרצוף כללות של והגוף החומר עם, והמוני העולם, של הנשמה הם הדור צדיקי* עקב). פ׳ עה׳׳ת (בעש׳׳טעימו שמדבר לו דיבורים ע״י אותו מעלה הצדיק ובאמת בטלים, דברים שהם שנראה אף צורך, בו יש שלו
 ובאם עלייה, להם יש לכולם שלו, הפרנםה הן שלו, טובים ומעשים תורתו הן המדריגות, בכל נתעלה אזי הצדיק םביב הוא שדיבוקו ומי לה׳, ישראל נשמות ומקרב קונו׳ עם המתחםד חםיד, ׳איזהו דפא.) תצא כי (זהדדרך על חםד, אנשי שנקראים

דגלהקדושה תורה ע״י והכל ולהשפיל, להגביה מהשי״ת ממשלה להם שיש צדיקים יש ודור דור בכל מצודע). פ׳ אפדים מחנה (דגלקליפות מיני ת׳ זה׳ לזןמת ׳זה כנגדו יש אזי צדיק, לשום ח״ו דבוק אינו  הנםיעה עיקר ליקוטים). אפדים, מחנה (
האזינו). פ׳ ושמש (מאודאופניהם על ולהבינם בוריים על המצוות להשיג לאדם באפשרי אין ודור, דור בכל הם אשר הדור צדיקי בלא שמות). פ׳ ושמש (מאודעלמין׳ רכל ושורשא עיקרא ׳דאיהו לידע לזה שיבוא כדי הדור, צדיקי בצל להםתופף

תפלה ואני
ר עז ת  לעם־ק לנו ו

שה בתוךתף  הקדו
 יומם תמיד לשמה
 שמסךת וכשם ולילה.
 למשה הקדושה תוךתף
 עמו למךת וביום עבדף,
 ובלילה שבכתב תוךה
 כן פה, שבעל תורה

 הרבים ברחמיף תעזרנו
 בתורתף ולהגות ללמוד

 שנזכה תמיד, הקדושה
 שבכתב תורה ללמוד
 יומם פה שבעל ותוךה

ג). (ליקו״ת ולילה



המתרגם

 נשיאה יהודה רבי
 בניית מש את הטיל

 התכמיס. על גס התומה
 הרי לקיש, ריש לו אמר

 צריכים אינם התכמיס
 עליהם, התומה לשמירת

 ממול 'אקפרס כמ״ש
 מדובר מי ועל ירבוך.

 שאומר זה בפסוק
 תאמר אס 'אספרם',

 הצדיקים על שמדובר
 הכתוב אומר שעליהם

 מתול, מרובים שהם
 שהרי בזה, לנו יקשה
 ישראל כל שעל מצינו
 אשר 'כתול בהם כתוב

 ואס הים', שפת על
 לומר אפשר איך כן
 בפני הצדיקים על רק

 מתול', ש׳ירבו עצמם
 הכתוב, אומר כך אלא

 מעשיהם את 'אספור'
 ומעשיהם הצדיקים של

 ופסוק מתול', 'ירבו
 ותומר, בקל מדבר זה

 מועט שהוא התול ומה
 מגן הוא זאת ובכל

 של מעשיהם הים, על
 מרובים שהם צדיקים

 מגינים שהם שכן כל לא
 הגמרא, מספרת עליהם.
 לפני לקיש ריש כשבא

 רבי לו אמר יותנן, רבי
 מה לקיש, לריש יותנן
 לו תוכית שלא טעם
 'אני זה, מפסוק זאת

 כמגדלות', ושדי מומה
 כנגד זה תומה' ש׳אני

 כמגדלות' 'ושדי התורה,
 תכמיס התלמידי כנגד זה

לתומה ג״כ שנמשליס
 על לחומה נמשלים שהם (וכיוון

החומה). ממס פמורים הם כן

 שריש הגמרא, ואומרת
 זאת הוכית לא לקיש

 ושדי תומה 'אני מהפסוק
 שסבר כיוון כמגדלות'

 כדרשת נדרש זה שפסוק
 פסוק על שדרש רבא

 זה תומה' 'אני כך, זה
 'ושדי ישראל, כנסת כנגד

 בתי כנגד זה כמגדלות'
 המדרשות. ובתי הכנסיות

 הגמרא, אומרת (...)
 כולם יהודה, רב אמר

 עבור מס לשלם תייביס
 וגובים העיר, דלתות

 מיתומים, אפילו זאת
 גובים לא מהמכמיס אבל
 אינם שהם כיון זה מס

 (...) זו. לשמירה צריכים
 אסי רבי אמר ועוד
 כולם יותנן, רבי בשם

 שגובים במס תייביס
 ותיזוקי תיקוני לצורך
 זאת וגובים העיר, תומת

 אבל מיתומים, אפילו
 גובים לא מהתכמיס

 שהתכמיס כיוון זאת,
 לשמירה צריכים אינם

 את פפא, רב אמר זו.
 לצורך שגובים המיסיס
 המיסיס וכן המומה,
 וכן הפרש, לצורך שגובים

 לצורך שגובים המיסיס
 אלו כל הזיין, כלי שומר
 מיתומים, אפילו גובים

 גובים לא מהמכמיס אבל
 שהמכמיס כיוון אותם.
 לשמירות צריכים אינם

אלו. מעין

 של הסוס הוא מט״ט
 שבו עליו, הרוכב תפארת

 כל מתלבשים (במט״ט)
 להם הוא וכך הספירות,

לנשמה. כגוף

 לתינס לא וראה, בא “
 'אין הקדמונים אמרו
 אלא לסוס טפל הרוכב
 לרוכב', טפילה הסוס

לרוכב נקבה הוא שהסוס

טיחכמה מקור קו ר״ן יב תהלהלדוד לי ה ע מו כ לנו ח רנזג
ם תלמיד ו אין חכ רי  ל״רגי ע״ג): 0 נג״ג כדאיפא לנטירותא. צ

לקיש, ריש אמר אדרננן. דשורא רמא נשיאה יהודה
 ׳אשפרס׳ ירנון׳. מחול ׳אקפרס דכמיג נמירומא, צריכי לא רננן

 כמיג ישראל כולהו השתא ממולא, דנפישי לצדיקים אילימא למאן,
 הים׳, שפת על אשר ׳כחול נהו

 אלא ירנון׳. 'מחול עצמם צדיקים
 של למעשיהם 'אםפרם׳ קאמר, הכי

 וחומר, וקל ירנון', 'מחול צדיקים
 הים, על מגן שמועט חול ומה

 מרונים שהם צדיקים של מעשיהם
 כי עליהם. שמגינים שכן כל לא

 ליה, אמר יוחנן, דרכי לקמיה אחא
 מהא, ליה מימא לא טעמא מאי
 ׳אני כמגדלוח', ושדי חומה 'אני

 אלו כמגדלוח׳ 'ושדי תורה, זו חומה׳
 לה שנר לקיש וריש חכמים. תלמידי
 כנשח זו חומה' 'אני רנא, כדדרש
נחי אלו כמגדלות׳ ׳ושדי ישראל,

ח ״ א. צריך אין ת ת ח טי  שומרים וד' פקדו! (חו״מ גליקו״ה וכפג לנ
 ׳נהמהלכך נחינח וזה המורה. ע״י השמירה עיקר יג): ד,

מה וכו״, עליך משמר נשכנך אמך מנחה מז  עליך משמר וכמינ'
 ועל כנ״ל. עלמא מזיקי מכל שומרח המורה כי מנצרכה', חנונה

 דינא לעניין רז״ל אמרו נאמת כן
 צריכים אינם חכמים 'חלמידי

אוחס, שומרח המורה כי נטירומא',
 המלמיד שאין לעניין הדין כמנואר

העיר. שמירח לצורכי לימן צריך חכם

 חז״ל כמאמר לחומה, שנמשל הדור הצדיק
 שם. עיין לנטירותא, צריך אין ת״ח זס (נ״נ

 פרשא, תומו. לפי ר״ש פירש פרשא, ורהיט
 ופירשה התורה, זאת שחידש התנא זה

 ת״ח כי תומו. לפי אבל רודף, אותו גם תעלומה. לאור והוציא יפה, אותה
 כי ממילא. נעשה הרדיפה וזאת התנא, את לרדוף מכוין אינו יהודי, שד

 מחזיר עי״ז התנא, תורת שלומד ידי על הלמדן כי מתתאי, סופיא רביב
 רכיבת כמו לגוף, נפש החזרת התנא. של גופו לתוך התנא, של נפשו

 בלימודם, גורמים התחתונים כי מתתאי, וזה לו. טפילה שהםום הםום,
 וכו׳. דובבות שפתותיו שאמרו כמו גופו, על םוסו, על התנא נפש להרכיב

הימנו, טובה נבילה כי נשיקותו, לסבול יכול לא שהתנא לו, יכיל ולא אבל

ערכים
וכינויים

חומה
 ׳חומה׳ נקרא אנזונה

ב). ד, תולעים (ליקו״ה

 יוחנן ר׳ עלינו/ היו יחונזה
 אומרים, תרוויהון יונתן ור׳

 קרויים שהצדיקים מצינו
 רמז כה שמו״א (ילקו״ש חומה

קלד).

 המלכות, היא החונזה
 היא כי חומה ונקראת (...)

 והיא ישראל על הםובבת
ח). כג, (פרד״רלחומה להם

 מלשון היא חונזה
 שנכנם וחמימות התלהבות

שיה״ש). עיניים, (מאורבה

 רב אמר (...) מדרשות. ובתי כנסיות
 ואפילו העיר, לפסי הכל יותנן, רבי אמר אסי רבי ואמר (...) נמירותא. צריכי לא רבנן אבל מיתמי, אפילו גפא, לאגלי הכל יהודה,
 צריכי לא רבנן אבל מיתמי, אפילו ולמרזינא, ולפרשאה, לשורא, פפא, רב אמר נמירותא. צריכי לא דרבנן לא, רבנן אבל מיתמי,

 ממעשיהם מועט שהוא סול. אדם. בני שאר על כמו התכמיס על העיר תומת יציאת המיל אדרבנן. דשורא רמא ופירש״י(שם): נמירותא.
 תומה. צריכין אין אלמא סכמיס. סלמידי אלו ליס׳. גבול תול שמתי ׳אשר ח) (ירמיהו כדכתיב לתומה, לו והוא הים. על מגן צדיקים. של

 ׳אגלי׳, דלתות. בהן להציב העיר, תומות לשערי גפא. לאגלי כוכבים. בעובדי מליממע עצמן וגודרים תומה, לעניין שווין כולם כנש״י. זו
ממציאות׳ ב׳אלו הגפה׳ אתר ׳מצא כמו סתימה, ׳גפא/ כח). דף (ברכות גלי׳ ׳מרוקו כמו דלתות, ״ ב  לפרשא. התומה. לתיקון לשורא. כה). (

 המאירי וביאר השער. אצל בבית ויושב העיר בני של זיין כלי שומר לטרזינא. צריכה. היא מה ולידע לשומרה העיר סביבות שהולך פרש
 הכל מן זו להוצאה ונפרעין לשס, השונאים צבא ליכנס שלא שעריה, ולהעמיד העיר תומת לגדור צריכים העיר בני כל זה: ענין (שם)

 תומה. קרויה שתורתם נמרותא׳, צריכי לא ׳רבנן כי זה, לעניין מהס גובין אין תכמיס תלמידי מקום ומכל היתומים, מן אף
ת ר ז ח ! ש ד  דביה דתפארת, סוס לטמממרו״ן ע״ב): רכח (פנחס, רע״מ בזהר וכדאיתא וכוי. לו טפילה שהסוס הסוס רכיבת כטו לגוף נפ

 מעונו הקב״ה הווי אתה׳, מעון ׳ה׳ צ) (תהליס כתיב מ): בב״ר(סח, ואיתא לנשמתא. כגופא איהו והכי מתלבשין, ספיראן כל
ק, בר אבא רבי אמר מעונו. עולמו ואין עולמו של  לרוכב מפילה הסוס ואילך, אילך משופעים וכליו הסוס על רוכב שהוא לגיבור יו

 כי הסוס, על הרוכב כגיבור הוא הקב״ה (שם): יושר האמרי ופירש סוסיך׳. על תרכב ׳כי ג) (חבקוק שנאמר לסוס, מפילה הרוכב ואין
 מה שופעים. כליו לעולם. וקיום הנהגה לתת שמיס׳ ׳רכב האל וכן הסוס, להנהיג רק עליו ירכב ולא הגיבור, כן לא לסוס, צריך התלש
 ביאר דומה ובאופן עליהם. תרכב למרכבותיך, ישועה אתה רק להס, צריך שאתה לא שושיך. על מרכב כי הוא. האל כות רואה, שאתה

 פרשת ריש ובציוני וברקנאמי ברמב״ן כמבואר במלאכים שהוא התלבשות בסוד היא הכוונה וז״ל: זה, למדרש בפירושו ג) אור תורה השל״ה(ויצא,
 המלאך כשמתלבש נמצא וכו״, בשר לעיני יושג המלבוש, סוד והוא במלאכים, נברא ׳כבוד הוא ׳אנשים׳ בשס המוזכרים שהמלאכים וירא,

 תיקון נעשה התתתוניס מוב מעשה מכות כי גבוה, צורך היא והעבודה כביכול, גבוה צורך בתתתוניס שכינה כי (...) מקומו, העולם אז
 שלום גורמים התתתוניס מעשה כי מעונו, העולם כי לומר קרוב זו בבתינה נמצא התתתוניס. יתברכו השס בהתברך ואז למעלה, וייתוד

 לימהר בבואם מיד כי האלקי, בעזר נעשה אבל גבוה, צורך והעבודה גורמים התתתוניס אמת הן אתה׳, מעון ׳ה׳ אמר זה על עליון. בית
לרוכב. מפילה הסוס מקום מכל ירוץ, שבו הגיבור צורך הוא הסוס כי להכתיש ואין סוס, על רוכב כגיבור משל והביא לו. מסייעין

הנחל• יליקוט
ל  אור נשכח העולם בכלליות יב): (שיעורים, נועם דרכי בספר ומובא יהודי. ש

 יודעים ואין בביהמ״ק, שהאיר הדעת הוא שבאמת הצדיקים,
 דיבור מחשבה כל ולזכך לה׳ רוח נחת לעשות נקי להיות העבודה דרכי

 של מציאות נהיה ומזה נשכח, זה כל וכו׳, ה׳ לפני שיהיה ומעשה
 בחי׳ והוא הצדיקים, דרך כנגד וכו׳ מדברים והלמדנים זה, על מחלוקת

 שם מאיר הברית קדושת שע״י ובהאר״י, בזוה״ק כמבואר יהודי, ש״ד
 האות שורה לא וכו׳ העוה״ז ותאוות הנגה ענייני מברר וכשאין שד״י,

 (ועי״ז והסתרה קליפות של מציאות מזה ונהיה משד״י, ש״ד ונשאר י׳
 ומבזים חולקים הם כן ועל רח״ל), יותר חמורים לדברים ליפול יכולים

מזה. כלל להיחלש לא חיזוק הרבה וצריך הצדיקים, דרכי
ר עי״ז שו מחזי פ א של נ תנ א. של גופו לתוך ה תנ  מכלל בספר ומובא ה

 בספר ראה זצ״ל): פראנק שמעון יצחק נחום ר׳ הרה״ח בשם יב, (סימן יופי
 דורם, אנשי עם תמיד מתחברים הצדיקים ׳וכן וז״ל יב) (ח״א, דבש יערות

דורם, מאנשי פסקה לא אהבתם תמיד במותם כי אף בחייהם, בלבד ולא

חכמה מיליואי
מ י כ ס הסוס ה1ר לה שהסו  תא“ ע״א): קלד ע, (תיקון בתיקו״ז ומצינו לו. טפי

אלא לסוס טפל הרוכב ׳אין קדמאין אמרו למגנא לאו חזי,
לזמנין (...) אדם. דאיהו לרוכב נוקבא איהו דסוס לרוכב׳, טפילה הסוס
 לזמנין בישא, איתתא דא תחותה, לרוכבו ואפיל דאתגאה סוסיא תשכח
 תשכח דא כגוונא עבד, לזמנין איש, לזמנין סוסיא, על רכיב אדם תשכח
בגין בישין, עובדין ועביד תיקונוי בכל שפיר סוס דאיהו גוף דאית לזמנין
ובגין ממזר, או עבד, רע, אדם דאיהו עליה, דרכיב נפש ההוא ליה דאית

 העיקר׳, הוא המעשה אלא עיקר המדרש ׳לא מתניתין מארי אוקמוהו דא
 ומאן בישא, דיוקנא ליה דאית גופא דאיהו בישא, סוסיא תשכח ולזמנין
 ׳מטה איהו ודא טבין, עובדין למעבד ליה וסטי טב איהו עליה דרכיב

 הצדיקים שמות הוכפלו דלכך נראה קיג): (סו, חרדים בספר ואיתא חסד׳. כלפי
 מערבין שאין לומר וכדומה, כב) (שס אברהם׳ ׳אברהם ו), (בראשית נח׳ ׳נח
 לרוכב, כסוס לו, טפלה והגוף העיקר שם שלנפש בחייהם, ונפש גוף

יתברך. הבורא לעבודת כרצונו הסוס ותנהיג תמשול והנפש
קד) (דף דכתובות גמרא תובן ובזה וכדומה. יושר ולמליץ למגן להם להיות

 קאמריתו׳. אתם להו, אמר דרבי. נפשיה נח ליה, אמרו ובכי. לאחוריו קרעיה קפרא בר אהדר נפשיה, נח וכי בחרב. יידקר דרבי, נפשיה נח דאמר ׳מאן
 דנת ברמז להם להגיד שביקש קפרא בר וגס מות׳, יראה ולא יחיה גבר ׳מי למה, בחרב׳, יידקר דרבי נפשיה נח האומר ׳כל שאמר מה להבין ויש

 נפשו צדיק כי נאמר אבל דבר. להס הגיד מבלי רבי במיתת וירגישו לפניו, הקרעים להניח ליה הווי יביטו, לאחוריו וכי וכו׳, קרעיה אהדר למה נפשיה,
 במעשיו לדור שייכות מה כי הבא, לעולם דרא דיזכו קול בת דנפקא נד) (דףבעירובין פרידא דרב בעובדא האריז״ל כתב ולכן הדור, בנפשות קשורה

 ולכך בו, קשורים היותם ה׳, ייטיב להם גס שלו, הטוב בפועל ולכך אחד, בשורש ודבוקות קשורות הן דורו נשמת עם הצדיק נשמת כי וכתב הטובים.
 ברבי אמרו ולכך בחיים. עודם אשר דורו נפשות עס קשורה להיותה בהחלט, עולה ואינה בגוף, למטה קשורה נפשו מקום מכל הצדיק, מת כי אף

 קשורה נפשם אז כי ההוא, הדור חיי זמן כל תמיד וזהו לביתו. לשוב לו ונוח בגופו למטה שכנה נפשו כי לביתיה׳, אתי הווי שמשא בי ׳כל קג) (כתובות
 ודיבוק חיבור לו אין כי ישוב, ולא הולך למטה, עוד תשוב ולא החיים בצרור למעלה עולה ונפשו הקשר, נפסק ההוא הדור יעבור כאשר אבל בנפשו,

 אמרו לכך למגן, לנו היות לנו נרפא ובחבורתס החיים, נפשות עס לדבק מגופו נפשו זזה לא תמיד, בדורו הוא אבינו יעקב ולכך שלאחריו. דור עס
 אף שפיר (שייך הצדיק של תורתו לימוד ע״י והנה עכ״ל. עימם׳ להתקשר בחיים׳ יעקב אף בחיים זרעו ׳מה ואמרו מת׳, לא אבינו ׳יעקב ה) (תענית

 בקבר. דובבות ושפחותיו בגופו נפשו חוזר התנא, של הק׳ תורתו לימוד דע״י י״ב תורה מוהר״ן בליקוטי שכתב כמו שלאחריו), בדורות
ת1ד ר ז ש ח פ  שלום, בחינת זה חיותם בחיים יחד מקושרים וכשהם הפכים, שני הס והנשמה הגוף ג): ג, קעקע וכתובת קרתה בליקו״ה(יו״ד ומובא לגוף. נ

 למטה הנפטר נפש וממשיכין חוזרין הספד ע״י כי עליו, ומספידין מתאבלין כן ועל השלום. קלקול בחינת זה מהגוף הנשמה וכשנסתלק
 ההספד ע״י כי מאוד, מאוד לתשובה מועיל שהוא צדיקים, של סילוקן על הספד בחינת וזה הנפטר. בגוף הנשמה הארת ונקשר וחוזר כמובא,

 וחוזר הצדיק נשמת מעורר עי״ז יתברך, אליו להשיבנו בידינו מנהל ואין הצדיק, שנסתלק על מאוד ומתגעגע ובוכה הצדיק קברי על וההשתטחות
שע״י והכלל, חיים׳. קרויים במיתתם ו׳הצדיקיס מבחייהס׳, יותר במיתתם צדיקים ׳גדולים כי השתטחות, בחינת עיקר שזה כידוע, בגופו נפשו ומתקשר

ותושיה עצה
דן מ ל  ע״י הישר, ה
 התנא, תורת שלומד

 של נפשו מחזיר עי״ז
רגופו לתוך התנא צו קי ) 

י). יב, ליקו״מ



ערכים
וכינויים

 / רוחני חיות
גשמי חיות

 בגוף מיושבת הנפש אין
 הגופני חיותו ימעט כאשר

 לשבת דרוש המהר״ל (דרשות

תשובה).

 רוחני חיות הן החיות, כל
 בא הוא גשמי, חיות הן

 עיר לירושלים תחילה
 ואח״ב ׳לב׳, לבחי׳ הקודש,
 העולם, לכל בפרט מתחלק

 בחי׳ הן קדושה בחי׳ הן
 בעולמות וכן גשמיות,
תהעליונים בהר). פ׳ עין (ב

 חיות יש נברא דבר בכל
 אותיות בחי׳ קדושה, רוחני

 אותיות צירופי רוחניים,
 והוא נברא, בו אשר

 אותם ומהווה המקיימם
 פ׳ עין (בת לכבודו תמיד

חקת).

 באהבה ה׳ את שעובד נזי*
 ית׳, לו ומשתוקק רבה

 חיות אצלו הוא בוודאי
 חיות שהוא כלחם ממש,
עקב). פ׳ עין (בתגופני

נחלגוגע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי נוכע נחל רנח

ם י מ ע פ א ל תנ ה נופל ה ה מן דקה שגיאה לאיז  כדי הדק
 גגיאה״ל וניאר חיותא. תרתי לעולם ימשיך שעיייז

 הלא כי הקדושים, נדנריו קצת להתפלא יש לכאורה והגה ):3(י
 והכנוד, העושר כלל צריך היה לא עצמו למונת שהתנא מאתר

 להמשיך העולם שלטונת שייך איך
 אומו יורידו וכנוד, עושר להם

 [לא 'שמאולה׳ נשגיאות מלמעלה
 מכשול מזה שישמלשל עד לשמה]

 נגלות השכינה להוריד הפושעים,
 שכניכול עד הרעים, צירופיהם

 לימן מכוונת, נכוונה השי״ת יצמרך
ם לננ  הרעים הצירופים להוציא נ
 עיין הדור, הצדיק על תירופין נדנרי
 נישונ קצת ולרמז נפנים. הימנ

 לננו את נא נשימה הזאת הפליאה
 מקודם שמנאר ונהכמונים ד; לאות

 כמנ ואמ״כ ולנן, ורמל יעקנ נעגיין
 וכר, יהודי שד מכם תלמיד ׳אנל

 כדי וכר, אמה׳ אמי לו ׳ויאמר
 שהיא המושנע״פ יקת שהצדיק
 ומעלה לנן, שאצל מגלותה השכינה,

 וכו", זיווג לנתינת וכו׳ אומה
 הקדוש, מלשונו להמעיין ומנואר
 הכמונים שאר אודות על שמרמז

 שהיו האמהות את מלנן להוציא שהשתדל הנ״ל, יעקנ שנעניין
 הימה ענודמו ועיקר כידוע, המונ״פ והארץ השכינה ננתינת

 היה נירורם וכל נפנים. כמונן ננתינמה יומר שהימה רמל, נשניל
 נפנים, כמונן מלכות עד ממשד וענר מנינה, הנמשך הקו ע״י

 נמרעה גם עסק זה ועל כידוע]. ו]שנים [מידות השנע כל [דרך
 ננמיגת נפשותיהם, ניצוצי משם שהעלה עד המונ״פ, הכנשים

 כל מהם שיצאו עד המונ״פ, הדודאים שנסוד וזיווג ונישוק תינוק
ת ׳מוצא הכמונ עניין שזה ישראל, נפשות א  המונ״פ. מיה׳ גפש ה

 מה מאיתו לנרר האמת הצדיק עוסק ודור דור שנכל ע״פ ואף (...)
 ני לעמיד, עד יהיה לא נשלימות הניחר לגמור אנל לנרר, שצריך
 נמצא אשר כל כי ערך. לאין ונעלמות רנות ממנולות לזה מוכרת

 נקראה זה שמממת כידוע, והשכינה הארץ מן היה הכל נעולס,
 נהכמונ המרומז התינוק נסוד נפנים [כמונן העולם׳ ׳כל נשם
את ומקיף מנינה הנמשך הירוק קו שהוא וכו״, מגיכיו את ׳וירק

 בורח והתנא שונא, נשיקות ונעתרות
 מחזיר אינו הוא איך לך, יקשה ואם ממנו.

 ואדרבא למוטב, ללמדן התנא של תודתו
 זה, בא ואיך ביותה גדלות לו שנתוסף
 הלמדן יכול התנא, של הקדושה שמתודה
 זזוי חדא זימנא זה, על ותידץ להכשל.
 לפעמים כי חיותא, תרתי ליזז מפרגין

 הדקה, מן דקה שגיאה לאיזה נופל התנא
 כי חיותא. הדתי לעולם ימשיך שעי״ז כדי
 ימים אודך דוחני, חיות חיות, מיני שני יש

 עושד בשמאלה גשמי, וחיות בימינה.
 העצומה דביקותו מחמת והתנא וכבוד.
 ח״ו עצמו את מהיד אינו הדוחני, בחיות

 שהוא ומחמת הדוחני. מחיות וכל מכל
בשביל לשמה], [שלא הלימוד לבחינת נפל

 מה הנ״ל, פליאתינו נישונ מרתוק מנין זה כל שלפי העולם׳], ׳כל
 וכל ישראל נפשות כלליות נטונת להשתדל הצדיקים שמוכרתים

 אף כי והכנוד. העושר ופרנסת הגשמי להמיות המוכרמיס העולם,
 [עיין נרקיע משה כמו כמונ״פ, שמים׳ ׳יעלו נשמתם, שמצד ע״פ

 מוכרמים יהיו לנל נפנים] הימנ
 עיקר אנל ושתייה, לאכילה כ״כ

 נהארץ כשנמאתדים הוא השלימות
 ננתינת הזה, עולם שהיא והעולם,
 ננתינת שעיקרה כנ״ל, השכינה
כנ״ל, המונ״פ והשגיאה השמאל

 הראשונה מהשגיאה הנמשכת
 משמעות נו שהיה השי״ת, שנדינור
 ואעפ״ה כידוע, והערנונ המיעוט

 מאת גדול מכוון נזה נאמת היה
 נהארץ אומה ולימן למסור השי״ת,

 אומה יתקנו שהם דייקא, אדס לנני
השכינה, העלאת לעניין [וכמונ״פ

 אומה מעלה נממילה שגס ע״פ שאף
וכו״, ׳וישק ננמיגת הצדיק יעקנ

 לנן נהמגנרות דייקא את״כ אנל
 מעלה וכו״, אמה אמי הכי ׳ויאמר

 והמלתמה הזיווג]. ננתינת גס אותם
 הצדיק גס כי מאוד, כנידה נזה

 הזאת נהשגיאה כשיורד האמת
 להאי׳ מהאי ו׳שוור מאוד, מאוד מסוכן הוא שמאל, יד שנהכאת
 ומעוצס ממש, שגיאה ננתינת תהיה לנל נימינא] [לכוללה כמונ״פ,
 נקודת תכלית לכוון זכה לא ע״ה רנינו משה גס נזה, שיש המלממה
 צור ננתינת [שהיא נהכאמה דשערה נשערה ושגה משקלה,

 צריכין שמאז נה, הנמאתזות להקליפות נות נמוסף שאז כמונ״פ],
 עלינו עומד ודור דור ונכל הנ״ל. כשמלה נלינון מאוד מאוד לטרות
 הוא ג׳נ׳ל׳ כי הכל, את לעקור המנקש המונ״פ, הלנן קליפת

 האריז״ל נשם הזאת המורה שעל מוהרג״ת נדנרי מזה [כמונא
 שהיא וננילה דעה'.)], גלא ׳וכשלומד ד״ה גנה״נ א׳ אוה לעיל (הוגא

 מכלית הוא כי כמוהו, רעות נריתות מסרתת אינה ממה, נהמה
 נהתיות ימיס לאורך הזונה יעקנ, מנתינת זה לעומת זה ההיפך
 מזיו להתענג לגופו נפשו נמזר אז גס כי מיתתו, אמר גס הרומני

 ׳הדודאים נזיווג וגס המונ״פ, שושנים׳ ׳שפתותיו ננישוק השכינה,
טנ עיין גנול, לאין וערנ טונ רית׳ נמנו נפנים. הי

 למטה, הקדושה הנשמה הארה וממשיכין חוזרין וההשפמהות ההספד
 וזה כנ״ל. שלוס ונמשך וחוזר הנפטר, נהגוף הנשמה ניופר ונפקשר
 הוא ההספלקוה, לאפר נגוף הנשמה והפקשרוה הארה דהיינו השלוה,

 שהפירוד מה כל כי פיופו. כפייה שהיה וההפקשרוה מהשלוה ניופר גדול
 גדול השלוה אזי יפד, ונפפברין כשנפהפן כן כמו ביופר, הוא וההרחקה

 הפכיה שהשני מה וכל כנ״ל, הפכיה שני נין הוא השלוה עיקר כי ביופר,
 כיפד. ומפפנריה כשפוזריה יופר ויקר גדול השלוה כן כמו ניופר, רפוקיה

 כפכליח הזה ומעולה מהגוף רחוקה הנשמה שאז ההספלקוח, אפר כן ועל
 שהנשמה מאוד, מאוד כמעלה הגכוה הגדול הצדיק נשמח וכפרט הריחוק,

 כפוך נקנר והגוף שעולה, כמקום למעלה למעלה ועולה מספלקח שלו
 הריחוק, נפכליח מהגוף רחוקה הנשמה שעכשיו נמצא אמוח, כמה הארץ

פפה צדיקיה ׳גדוליה כן ועל ניופר, גדול השלוה כן ועל מי  יופר נ
 למקוה מפפלקח שנשמפו אע״פ הגדול הצדיק נאמח כי (...) מנפייהה׳.
 רנינו שאמר כמו ג״כ, למטה שפהיה השלימוח עיקר אעפ״כ שמפפלקח,

 העצומה מעלפו הפלגח גודל מפמח אדרכא כי פנינא, ליקוטי ז כסימן ז״ל
 למטה עצמו להוריד יכול הוא כן על מאוד, מאוד והגכוהה והנוראה

 מאוד מאוד והרפוקיס הנמוכים אפילו ולהריה ולהגניה יופר, למטה
 יכול הוא כנ״ל, עכשיו שזוכה השלוה מעוצם כי כיופר. הריחוק כפכליח

 מאוד. מאוד הקדושה מן הרחוקים אפילו להשי״ח, כולם ולהמשיך לקשר
ת ו ר ת ע נ ת ו קו שי א נ א שונ תנ ה פינז ממנו. כורח ו  הנמל(סשון- מנועי ונ

מלנן, יעקר נריפח על שמרמז אפשר מונא: סש״מ) כסליו
 ׳ולא (שם) לכן לו שאמר וזה לו׳. אשר וכל הוא ׳וינרח לא) (נראשיס כמ״ש

 אח רצה לא יעקר כי הפושנע״פ, חלקי שהה ולנניפי׳, לנני לנשק נטשפני
ממנו. כרח לכן וכו", יכול מי ׳כי שלו, הנשיקין

״ז כדי ך שעי שי מ תי לעולם י ר א. ת ת ד וניונ חיו ר ה(י ״ קו לי  ז) ג, יו״יו נ
 קדוש עם ישראל וז״ל: ולפיגסה, למורה לזנומ ינולין נצדיק אמונה שע׳׳י

ח האמח, נהצדיק להאמין צריכין  הנאמר ענדו׳ ונמשה כה׳ ׳ויאמינו ננפינ
 זוכה אדם כל ׳לאו כוודאי כי ולפרנסה. הפורה להפגלוח זכו ועי׳׳ז נקי׳׳ס,

 אדם יזכה ואיך כנ׳׳ל, כקי׳׳ס׳ אדה של מזונופיו ׳קשין כי שולפנוח׳, לשחי
 האמיפייס הדור צדיקי על לסמוך רק צריכין אנו כן על לקי״ס. ככוחו

משה, נפינח הוא הדור צדיק כל כי משה, כפינח הס כי נהה, להאמין

הנחל ילהוט

המתרגם

(המשך)
 לעיתים (...) אדם. שהוא

 שמתגאה שוש תמצא
 תתתיו, רוכבו ומפיל

 לעיתים רעה, אשה זה
 על רכוב אדם תמצא
ם שוש, תי  איש, לעי

 זה כעין עבד, לעיתים
 גוף שיש לעיתים תמצא
 בכל יפה שוש שהוא

 הוא זאת ובכל תיקוניו
ם, מעשים עושה  רעי

 אותה לו שיש מפני וזהו
 עליו, שרוכבת הנפש
 עבד, רע, אדם שהוא

 כך ומשום ממזר. או
 המשנה בעלי העמידוהו

 אלא עיקר המדרש ׳לא
 העיקר׳. הוא המעשה

ם  שוש תמצא ולעיתי
 לו שיש גוף שהוא רע,

 שרוכב ומי רע, דיוקן
 והוא טוב הוא עליו

 לעשות הגוף את משית
ם, מעשים בי  וזהו טו

תשד׳. כלפי ׳מטה

 כי קי״ש. בחינת שהוא ולפרנסה לתורה לזכות יכולין לבד האמונה וע״י
 אלי תצעק ׳מה כמ״ש האמונה, ע״י היה ישראל לכלל קי״ש בחינת עיקר
 בפניהם, עומד הים אין ׳כי שם שפירש״י כמו וישעו׳, ישראל בני אל דבר

 ע״י כי בפניהם׳, הים לבקוע בי שהאמינו והאמונה הם כדאי כי
 העליון ממזל ולפרנסה לתורה לזכות יכולין האמת ובהצדיק בה׳ האמונה

 כל לו להמשיך האמת הצדיק יכול אעפ״כ בכוחו, לזה זוכה שאינו אע״פ
 אמת, ובצדיקי בה׳ לישראל שיש הגדולה האמונה ע״י ההשפעות אלו

ואמן. אמן כנ״ל, עבדו׳ ובמשה בה׳ ׳ויאמינו בחינת
ת, מיני שני יש כי ת חיו חני חיו ת וכוי רו חיו  בליקו״ה(יו״ד ומובא גשמי. ו

 יעקב את יצתק שבירך הברכות לפרשת המאמר ע״פ ביאור ט) ה, הגז ראשית
 מיצחק בחכמה לקבלם יעקב שהוכרח הברכות עניין כל וזה וז״ל: ועשיו,
 תאוותיו, אחר עשיו שהלך ע״י היה זה וכל כנ״ל. בעשיו טעה כי אביו,
 ותהיין וכו׳ ויקח שנה ארבעים בן עשו ׳ויהי כמ״ש הנ״ל, תאווה בפרט
 טלפיו שפושט לחזיר שנמשל שם שפירש״י וכמו ולרבקה׳, ליצחק רוח מרת
 כזאת, במרמה שעסק עשיו רשעת שמרוב מראת׳, עיניו ׳ותכהין וזה וכו׳.
 לברך שרצה עד האמת, מראות עיניו כהו האמת הצדיק יצחק שגס עד
 חפץ שעשיו סבר כי וכו״, ציד לי ׳הביאה לו ואמר הרשע, עשיו את ח״ו

 יצחק הבין בוודאי כי בפיו׳, ציד ׳כי בחינת ולפרנסו, להאכילו באמת
 היה ויעקב שדה׳, ׳איש שהיה מעשיו יותר ועבודה בתורה עוסק שיעקב

 שהיה כמו יעקב את לפרנס מרוצה שעשיו סבר רק אהלים׳, ישב תס ׳איש
 את לפרנס שיוכל כדי בעשירות לברכו רצה כן על ליצחק, ציד להביא רגיל

 הקדושה בתכלית בתורה שעוסק בעצמו הצדיק שהוא יעקב, כי יעקב,
 ועשירות, פרנסה בשביל לשמאל מעט שנוטה אע״פ גמור, בשלימות לשמה

 מלאכתו שיהיה ובהכרח לגמרי, העשירות את לצייר פנאי לו אין אעפ״כ
 בחינת יששכר, את יחזיק שזבולון ההכרח זה ובשביל אחרים, ע״י נעשית
 את לברך יצחק סבר כן ועל וכו״, באהליך ויששכר בצאתך זבולן ׳שמח
 היה בוודאי שעי״ז הצדיק, יעקב את שיחזיק כדי זה, בשביל בפרנסה עשיו

 לי ׳ועשה לו ואמר יצחק דקדק כן ועל בתשובה. שב והיה עשיו מתתקן
 דעשה, מפיקודין אהבתי׳, ״כאשר רז״ל ודרשו אהבתי׳, כאשר מטעמים

 שיהיו אותו שהזהיר היינו תעשה׳, דלא מפיקודין שנאתי, כאשר ולא
בחינת שהוא לשמאל ולא עשה, מצוות בחינת שהוא לימין רק המטעמים
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תפלה ואני

ה מ  כל כעל י; נקדם ב
 ורב ברחמיו נמלנו אשר

 לנו נתן אשר חסףו,
 עולם וחיי אמת תורת

 יי ועתח בתוכנו. נטע
 חסךיף אשר אלהינו,

 עלינו, עולם ועד מעולם
 וכשם עלינו, מעיף יהמו

 ונתת עלינו, שחמלת
 הרבים ברחמיף לנו

 חמרה הקדושה, תוךתף
 יום שעשוע ננוזה,

 ברחמיף תזכנו כן יום,
 בחסךיף ותחננו הרבים,

ם, לי דו ה הנ הי ת  ו
 כלנו שנזכה בעזרנו

 בתוךתף ולעסק ללמד
 תמיד, לשמה הקדושה

 מהבלי פנינו ונהפף
 כי לנמרי, הזה העולם

 תהיה יי בתורת אם
צנו, פ ף ח ת ך תו ב  ו

 וכל ולילה. יומם נהנה
 ה בקרש יהיה למורנו

 כונתנו וכל ובטהרה,
 שמף בשביל רק תהיה
 באמת, והקדוש הנדול

 רוח נחת לעשות
 ונזכה בלמודנו. לפניף
 לשמר וללמד’ ללמד

 כל את ולק.ים ולעשות
 באהבה, תורתף דברי

 לנו שןאיר ותעזרנו
 הקדושה התוךה אור

 ולהגות ללמוד שנזכה
 מאפלה להוציאנו בה,

ה, ך או רנו ל החזי  ל
 לפניף, שלמה בתשובה

 רבותינו, שאמרו כמו
 ׳המאור לברכה זכרונם

 למוטב׳ מחזיר שבה
יב). (ליקו״ת

ת מ ח מ שתו ו תו קדו שו שלא וקופץ שוור ופרי שמה מ  ל
 נאמת ני ד-ה); ג, ה"פ (יו״ד גליקו״ה וכהנ ללשמה.

 אפתי אי אעפ״כ ׳שמאולה/ מכסיגס גמשך שהפרגשה אע״פ
ה להמשיך ס מ  כל נמשכין שמשם נימין, שמאל כשגכלל אס כי הפ

 נימיגא שמאלה מכלליוס ההשפעוס
 לנחינס ח״ו כשנופל כי כידוע.
 לו יהיה לא נוודאי לגמרי, שמאל

 אחיזת משמאל ני נלל, פרנסה
 שעל אחרים אלקים שהוא הסט״א,

 ׳וסרתס כמ״ש השפע, נתעכנ ידס
 את ועצר אחרים אלקיס וענדתס
 אין כי וכו". מטר יהיה ולא השמים

 לצייר רק שמאל, לנחינח ליפול צריך
 השפע נצטייר שם ני שם, השפע

 ציור, שום נה שאין העליונה
 עשירות לנחינת שם נצטיירת
 תיכף צריך אח״כ אנל ופרנסה,

 נימין, שמאל ולכלול לימין לחזור
 העשירות להמשיך שיוכל כדי

 חסד, נחינח שהוא ימין ע״י הפרנסה עיקר כי לעולם, והפרנסה
 מה וזהו חסדו׳. לעולם ני נשר לנל לחם 'נתן קלס (פהליס נמ״ש

 אס ני מילחא חליא נזכוחא לאו ומזוני חיי 'נני רז״ל שאמרו
 העליון נמזל דהיינו הקדוש, נזהר ואימא מילמא׳. מליא נמזלא
 הלא קשה, ולכאורה המזונות. מלוייס שם עמיקא, נחינח שהוא
 עשר ׳משמאולה נחינח משמאל, הוא והפרנסה המזונות עיקר

 שהוא העליון ממזל שהמזונוח כאן אמר ואיך ננ״ל, וכנוד׳
 הקדוש נזהר שאימא ונמו נלל, שמאל שוס אין שם הלא עחיקא,

 אמר ואיך חמן', עושר וליח שמאל ליח ימינא, כולא עחיקא 'האי
 שורש עיקר אמח אך דייקא. משס והעשירות שהמזונות כאן

 שהוא עמיקא ננחינח שס, רק הוא ופרנסה עשירות של השפע
 שס כי עשירות, נשס לקרותו שייך אין נשורשו שס אנל מזלא,
ה ואין חד כולא הקדושה השפע ושס ימין כולא  ושס ציור, שוס נ

 ולמטה ומצוחצח, צח אור חורה רק הוא עשירוח של השפע גס
 נצטייר אזי ולשמאל לימין השפע כשנמשך אזי השפע כשנמשך

 ליפול הצדיק צריך זה ומחמח ופרנסה, לעשירוח נשמאל השפע
 שמאל לנחינח כשיפול מיכף אנל פרנסה, נשניל שמאל לנחינח

 ימקייס לא וזה זה ואזי ח״ו, נו וימאחזו להמגנר הסט״א סוכל
 הס ישללו אח״כ כי וכו״, המקטרג הוא המסיח ׳הוא כי נידו,

 ׳וסרמס ננחינח מאומה, נידו יישאר ולא ממנו השפע נעצמס
 לאדם יתרון ׳מה א) (קהלפ ננחינח ונו", השמים אח ועצר ונו',
כמו המורה חליפי דהיינו השמש', מחת שיעמל עמלו נכל

 דדונג, גשרי אתרי קיימין גשמי. חיות
 על שעומד אדם כמו לזזאי, מהאי ושוור

 על קופץ לעמוד, יכול ואינו שעוה, של גשד
 שעות, של השני שגם ומחמת השני. גשד
 כן לתאי, מהאי קופץ הדאשונה. על קופץ

 ומחמת לשמה, תמיד לימודו עיקד התנא
 מפילין לעולם, גשמי חיות להמשיך שצדיך

 נוטלין אזי לשמה, שלא ללימוד אותו
 מלשמה ושווד לשמה, בחינת לימוד ממנו

 ופדישותו קדושתו ומחמת לשמה. לשלא
ללשמה. לשמה משלא וקופץ שווד

 נשניל נתורה וכוונתו לשמה, עוסק כשאינו היינו שם, שפירש״י
 יתרון ומה נעמלו ישא לא ומאומה ילך כן נא ׳כאשר עצמו הנאת

 שלא די לא לשמה שלא נחורה שעמל העמל כי לרוח׳, שיעמל לו
 כעס ימיו ו׳כל זכה לא לפרנסה גס תורה, של לכתרה זכה

 אצלם הפרנסה נשאר כי ומכאניס׳,
כנ״ל. נעמלו ישא לא ומאומה ח״ו,
 נלי לשמה רק נחורה יעסוק ואם
 הדקה מן דקה אפילו שגיאה שוס
 עיקר ני פרנסה, לו יהיה לא ג״נ

 נאמת כן ועל משמאלה. הפרנסה
 ננחינת פרנסה להשיג מאוד קשה

 כן ועל כנ״ל. כקי״ס׳ מזונותיו ׳קשין
 פרנסה ולהמשיך להשיג אפשר אי

 צדיק כשהוא אם כי לעולם, דקדושה
 עד לעלות שיכול עד כ״כ גדול

 המזל נתינת שהוא קדישא, עתיקא
 ההשפעות כל שורש ששס העליון

 שוס שס ואין ימינא כולא ושס כנ״ל,
 הצדיק וזה לשמאל, ימין נין חילוק

 שהוא אע״פ ני נימין, שמאלא להנלל יכול הוא זו לנתינה שזוכה
 הוא כי ימין, הוא השמאל גס שנאמת יודע הוא לשמאל, נופל
 חד, כולא ששם עתיקא, שהוא נשורשס ושמאל ימין שורש יודע
 אינו הצדיק זה כן ועל ההשפעה. שורש עיקר ושס ימינא, כולא
 תיכף אח״כ אנל לעשירות, שס השפע לצייר אס כי לשמאל יורד
 ופרנסה תורה וממשיך נימין שמאל וכולל לימין משמאל חוזר הוא

 לימין, משמאל העשירות כל מוציא הוא ני גדולה, נקדושה לעולם
 'על תלכו', נחקתי 'אם וכמ״ש גדול', נרכש כן.יצאו 'ואחרי ננחינת

 לנרר לעמול כנ״ל, דייקא 'עמלים' נתורה'. עמלים שתהיו מנת
 וכו' התורה העסק מן נשמאל, הנאחזין הקליפות אחיזת ולגרש
עתס; גשמיכם ׳ונתתי אזי כנ״ל,  כנ״ל. עי״ז הפרנסה עיקר כי נ

שמה משלא וקופץ שדור  גדנרי הקודס גד״ה עי׳ ללשמה. ל

 מה עיקר י): (יג, נפל״פ נזה עוד מונא וכן מוהרנ״פ,
 רק הוא 'שמאולה', לנתינת שנופל ע״י פרנסה הצדיק שממשיך

 נימינא, שמאלה גם וכולל ׳ימינה', לנתינת תינף אח״כ שחוזר ע״י
מנואר השפע המשכת עיקר ועי״ז  הלכה ת״ת הלנות נליקוטי נ

 הוא תורתס נלימוד האמיתיים הגדולים הצדיקים השגת והנה ג׳.
 אף כי ממן, ועושר שמאל ולית ימינא כולא ששס עמיקא, ננחינת

 אפשר אי אנל משס, רק נמשך העשירות שורש שעיקר ע״פ
 נימינה; ימיס ׳ארך ננחינת רוחני כולו שס כי עושר נשס לקרותו

 מחמת רק כנ״ל, לינא' וננוד ׳עושר כלל להקשות שס שייך ולא
אותו מפילין נן על וננוד, עושר גס לישראל להמשיך שצריכין

הנחל ילקוט
ס כוונתו שכל היינו תעשה, לא  ימין, נחינת נשניל רק יהיו נהממעמי

 לימין משמאל הוא גס וישונ יחזור שעי״ז כדי להחזיקו, הצדיק נשכיל
 כוונת שכל האמת ידעה והיא וכו", יצחק ?דנר שמעת ׳ורנקה וכנ״ל.
 הנרכות את לחנווף יעקנ את הזהירה כן על וכנ״ל, להרע רק עשיו

די אוחו שהלנישה וזה מאניו. נחכמה  ידיו על ׳הלנישה וכן וכו', עשיו ננג
 היו כי הכירו ׳ולא ועי״ז וכו״, העזים גדיי ערח אח צואריו חלקת ועל
עקנ נתינת שהצדיק רמז זה וינרכהו׳, קגנרת, אחיו עשו כידי ידיו  י

 ׳שגנרח׳, כנתינת עצמו את להלניש מוכרח לשמה, רק נחורה שעוסק
 לקכל נשכיל שמאל, נתינת לשמה, שלא נתינת שהס עשיו, נגדי כנתינת

 יצחק שאמר וזה וכנ״ל. משמאל שנמשך והעשירות הפרנסה כרכת את
 אמר כי ׳ויכרכהו', דייקא ועי׳׳ז וכו", עשו ידי והידיס יעקכ קול ׳הקל

 כלי שהס ׳והידיס׳ ואעפ׳׳כ נפלא, ו!פות וכצחות כקדושה יעקכ׳ קול ש׳הקל
 של נתינה כאיזה עשו׳ ׳ידי כנתינת הס העשירות, הממשיכין המעשה
 זאת נתינה ע״י דייקא כי נעשירוח, ׳וינרכהו׳ דייקא עי״ז שמאל,

 קולות, שני יעקנ', קול ׳הקל נתינת ג״כ וזהו כנ״ל. וכנוד עושר ממשיכין
 כשעוסק הצדיק של הנ״ל נתינות שתי על רמז חסר, והשני מלא א׳ וקול

 כדי ושמאל, ימין קולות, משני כלול הקדוש קול שיהיה שכהכרח כתורה,
 צפון נתינת כשמאל כי ו', חסר שני קול כן ועל וכנוד. עושר גס להמשיך

 עשירות, נתינת הזהנ נמשך דייקא ומשם חסר', ׳צפון כי החסרון, שס
 יין נתינת ז׳,5וי.':ן יין לו ׳וינא שכתוכ וזה ןאתה׳. זהנ ׳מצפון כמ״ש

 ׳גשה כחינ ואח״כ תינוק, נתינת שהוא הנ״ל, נהחורה המנואר המשמח
 שיעקנ דהיינו הנ״ל, נשיקין נתינת וכו״, לו וישק ויגש נני, לי ושקה נא

 וכו', ונשיקין תינוק כנתינת יצחק אניו לחורת נאמת עצמו אח דינק
ס כל והעלה  וכו׳ הלכות מהס ועשה עשיו נתינת של רעיס הדינורי
 השמיס ממל האלקיס לך ׳וימן כמ׳׳ש מופלג, נעשירות כירכו ואז וכנ׳׳ל,

 מנתינת מכחוך שהס העמיס שכל וכו", עמים יענדוך וכו', הארך ומשמני
 והעשירות השפע וכל אליו, ונמליס נכנעיס יהיו כולס דשמאלא סמרא

עסק ע׳׳י לכד ממנו הכל כי אליו, נמשך יהיה הכל משמאל שנמשך

ערכים
וכינויים

 שלא לימוד
לשמה

 בתורה ךמל7ש העמל
 שלא די לא לשמה, שלא
 גם תורה, של לכתרה זכה

 ימיו רכל זכה לא לפרנסה
 ת״ת (ליקו״הומכאובים׳ כעס

ה). ג,

 נוח לשמה, שלא העושה כל
יז.). (ברכותנברא שלא לו

 שלא בתורה העוסק כל
 המוות סם לו נעשית לשמה,
ז.). (תענית

 לשמה לומד כשהוא
 ית׳ בוראו נזצות דמקיים

 שלא בלימוד אבל ב״ה,
 ליה קרי הוה לא לשמה

 מצות קיום זה דאין עשייה,
יז.). ברכות (מהרש״אבוראו

 ואין יוהרא, לשם הלומד
 המצוות לקיים כדי כוונתו

יב). כז, דברים יקר (כלי

 באה לשמה שלא ממצוה
 עמוקות (מגלה לשמה עבירה

עקב). פ׳

 ילדתני׳ כי אמי לי אוי*’
 בכל הדור שפלת בראותי

 אין ממש אירופה, חלקי
 לשמה, תורה לומדי ישיבת
 מומחים לומדים ישיבת

 בעומק התורה על שוקדים
 בעו״ה אלא אמת, של הלכה

 הודה מבלי הבל של בפלפול
 להבין דורש אין האמת, על

 בוריה על התורה דרכי
ב). ח״א דבש (יערות

 ניכר אינו עיניים למראה
 העוסק מן לשמה העוסק

 עניין שהוא לשמה, שלא
 תלוי ואינו אחד, ועסק

 אחת נקודה רק ביניהם
 אפרים מחנה (דגלהלב אמיתת

לך). לך פ׳

 נותן לשמה שלא בלימוד
 פ׳ ושמש (מאור לסט״א כוח

וישלח).

 תורה לומד אינו ח״ו אם
 רק ורחימו, בדחילו לשמה

 פנייה באיזה להתייהר ח״ו
 כמה גורם אזי לשמה, שלא

 פוגם וגם בעולם רעות
 ושכינתיה ובקוב״ה בתורה

משפטים). פ׳ ושמש (מאור

ם, עם עשיו כשנכנש ואח״כ כנ״ל. הנ״ל בבחינה תורתו  אז המטעמי
אד/ עד גדלה חרדה יצחק ׳ויחרד  השכים ואז גיהנם, עימו שנכנש מ

 אז כי יהיה׳. ברוך ׳גם ואמר יעקב, את שבירך הברכות על מדעתו יצחק
לבד, לשמה שלא רק היה לימודו שכל עשיו, של והשקר הרעות לו נודע

עשיו אבל ליעקב, העשירות ברכת כל מגיעים בוודאי כן על גמור, בשקר
 תעבד אחיך ואת תחיה חרבך ׳ועל שבירכו שפעל עד הרבה וצעק בכה

שאינם אדם בני בכל (שמתלבש הש״מ בחינת הרשע עשיו כי וכו״,
כרוך ש^ם כראוי שאינם חכמים והתלמידי בהלומדים ובפרט הגונים,

 אז כי ולקטרג, לצעוק כוח עדיין אז לו היה רז״ל) שאמרו כמו ביותר,
 כן ועל משיח, שיבוא עד יתברר לא כי הנ״ל, פגמים נתברר לא עדיין

 רז״ל. שאמרו כמו אחד׳, במקום ברורה ומשנה ברורה ׳הלכה אין
רי קיימין ת ג גשרי א נ ו י י י ו שו אי ו ה  ת״ת בליקו״ה(יו״ד וכתב להאי. מ

קית). (פסתיס כקי״ש׳ אדם של מזונותיו ׳קשין בחינת וזה ד): ג,
 והתורה החכמה לגלות החכמה, בים דרך לעשות בחינת היא קי״ש כי

 והמחשבות הקליפות שהם הזידונים, במים יטבע שלא ולהינצל בעולם
 ישראל זכו שזה כנ״ל, וגשות בפניות דעתו ומבלבלין המוח על השוטפין
 בים ועברו בפניהם הים נבקע בגשמיות שגם שזכו עד ממצרים, ביציאתם
 כן ועל בגשמיות. גם זכו כן ברוחניות שזכו כמו אחד, הכל כי ביבשה,
 גדולה לביזה זכו וגם הנביא׳, יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ׳ראתה
 ומחמת גדול. ועשירות ולפרנשה מאוד החכמה להתגלות אז זכו כי מאוד,

 עבודה עובדי והללו זרה עבודה עובדי ׳הללו גדול קטרוג עליהם היה זה
 עבודה עובדי ׳הללו אז ישראל על לומר שייך איך תמוה ולכאורה זרה׳.
 ׳משכו כמ״ש ממצרים, יציאתם קודם זרה מעבודה נטהרו כבר הלא זרה׳,
 לא ישראל כי הנ״ל, ע״פ אבל וכו״. זרה מעבודה ידיכם ׳משכו לכם׳, וקחו
 ברוחניות, קי״ש לבחינת גם כשיזכו אם כי ביבשה הים לעבור יכולים היו

 ים לבקוע וכשצריכין התורה. להשגת ולזכות החכמה ים לבקוע שהוא
 ימין בחינת שהם דרכים שני שם לעשות צריכין בתורה, ולהשיג החכמה
ליפול צריכין בהכרח זה ובשביל פרנשה. להמשיך כדי בהתורה, שיש ושמאל



ערכים
וכינויים

שעוה / דונג
חס״ג גימטריא דונג ״ ע פ ) 

כד). שבת

 תהלים (מצו״צ שערה דונגי,’

ג). סח,

מדי’  ו׳משענתך 'עז׳בטן עי
 (בני שעו״ה ר״ת ה׳מה׳

ח). השבתות מאמרי יששכר

 אותיות ד׳ עם ישעוהי
שעוה). (קה״י,׳שכינה׳ גימט׳

 ש״ע מקבלת המלכות
 שהוא הזעיר ע״י נהורין

 הרי הה׳, הוא והמלכות הו׳,
שעו״ה(שם). הצירוף

הלב שמחת
 יסתכל עצבות, לו שיש מי
 לו ויבוא הצדיקים על

 המידות (ספר בליבו שמחה

ו). עצבות

 את משמח הצדיקים קרבת
כו). עצבות המידות (ספרהלב

 עי״ז הלב, שמחת עייי
 שבלב, המדמה כוח מכניעין

 הנפולות אהבות שהם
א). כפים נשיאת (ליקו״ה

 רפואת סיבת הלב, שמחת
 יונה (רבינו מחוליו האדם

כב). יז, משלי

 מתוך שורה השכינה יאין
 מטמטם שהעצבון עצבות׳,

 שבילי וסותם הלב את
 עצלות׳, מתוך ׳ולא ההכנה,
 ׳אלא והתבוננות, שקידה

 ליושר הלב׳ שמחת מתוך
 החכמים דרך ואף המזגים,

 במילי לפתוח בישיבתם היה
ל:). שבת (המאירידבדיחותא

 הוא בלב הנשמה דביקות
לב). המנחה (תורתשמחה ע״י

 אם במצוה אם הלב שמחת
 לפי בגוף, ניכרת היא בעבירה

 ולחות הגוף, שורש שהלב
 (רבינובענפים מתגלה השורש

ב). יט, ויקרא בחיי

 לאורה נמשלת הלב שמחת
 וע״י הנפש, את המאירה

 משוש, ישיגו השמחה אור
 המחולות הוא שהמשוש

 השמחה, בעת שיעשו
יא). כד, ישעיה (מלבי״ם

רב מלכות יין
המשמח׳. ׳יין ערך לעיל ראה

חכמה מקורמוהר״ן יב לדוד תחלה ליקוטי גחלנוכע רם

 שממחיל מה נעצמו וזהו ׳שמאולה/ לנחינמ גדול נדקוס קצת
 נערך שזה ננ״ל, לינא׳ וננוד ׳עושר להקשות דעתם על לעלות

 שייך ששם ׳שמאולה/ נחיגת אל קצת גמייה איזה כמו מעלתם
 הרנה שוהים איגם וצדקתם קדושתם מגודל רק וכנוד, עושר

 הקושיא נתינת שמשם זו נמדריגה
 למקומן תוזרין שתיכף רק הנ״ל,
 לעצמן ומתרצין ימין נתינת שהוא
ד/ עושר שנן כל וכו׳ ׳אלא כנו  ו
 ג״נ ׳שמאולה׳ הנתינת נוללין שנזה

 הנחינת שגם מגלין כי נ׳ימינה׳,
נשורשו נמשך שנשמאל וכנוד עושר

מנתינת היינו ימין, מנתינת רק
ששם רק ימינא, כולא ששם עתיק
 וננוד עושר של השפע ניכר אינו

 השפע הארת קדושת גודל מתמת
 משם, שנמשך ימים אורך נתינת של
 רק הגדלות, לגני נטל הקטנות כי

לנתינת גם הצדיק שנפל ע״י
 וע״י הנ״ל, הקושיא ע״י ׳שמאולה׳

נתינת שזה נימין ונכלל ותוזר ששנ

ן י ת י  נמלאפ אחשוורוש המלך שעודפ גגי נאמר זה פסוק רב. מלכו

א, כדכפיג למלכופו, שנים שלוש  זהנ ננלי קות1וה': ז־פ); נאספר(
 אין כדת והןמןה הנולך: כ!ד רנ מלכות ו.יין שוגים מכלים וכלים

ואיש: איש כרצון לעשות ניתו רנ כל ננל ה?נלך יפד כן כי אגש
 מלנופ ויין הפשט: ע״ד (שס) ופירש״י

 שהשקה אמרו ורנותינו הרנה, יג.
 זקן שהוא יין ואתד אתד כל אותם
 נרעיא יין): נקה״י(ערך ומונא ממנו.

קנ מהימנא  מנואר ע״ג) (רעא ע
 הוא וכן תושנע״פ, נתינת הוא ןןין

 לעיל והונא ע״א), (רמ ויחי נזהר

לגג'. ישמפ 'ויין ד״ה נמקו״פ

 דונג, של גשר כמו אצלו הבחינה זאת כי
 לתוך שוור עליו. לעמוד יכולים שאין

 לטובת הכדח מחמת ומלשמה לשמה,
 אצלו שהוא הזאת, מהגשד שווד העולם,
 מזה ושווד דונג, של גשד כמו עכשיו

 בחינת בתודתו יש ועי״ז לזה. ומזה לזה,
 הנ״ל, לכל התיקון בם. יכשלו ופושעים

 תודה בחינת יין, בחינות שני יש כי בידיה, דחמרא כפא תרי ונקיט
 הלב, שמחת לבא, בינה ובחינת א). (אספר דב מלכות יין בחינת שבע״פ,

 ידוק קו שימשיך להאי, מהאי ומורק יין. בחינת הוא גם לבב, ישמח ויין
 את באהבה שיקבל חיבוק, הה כנ״ל. חניכיו את וירק בבחינת להאי, מהאי

 בבחינת היא שבע״פ, תורה שהוא השכינה, עי״ז ביסורין. וישמח הרדיפה,
בשלימות, החיבוק שיהיה כחבצלת, ירוקה חבצלת, אני בבחינת חיבוק,

 וכבוד/ עושר שכן ׳כל של התירוץ
 לשמה, שלא הלימוד בחינת של השורש בא מזה ל׳שמאולה/ קצת הנמייה שמחמת רק לישראל, דקדושה הפרנסה להמשיך זוכה עי״ז

 הצדיקים, על ומקשה חולק הוא לשמה שלא שלומד הלמדן שזה ע״י אך ביותר, השפע מתמעטת שעי״ז השכינה גלות בחינת שהוא
 כנ״ל. וכבוד׳ עושר שכן ׳כל בבחינת הקדושה, אל השפע חוזר עי״ז מגלותה, השכינה ומעלין הלכות מזה בונים והצדיקים

ר ו ו ש רד וכתב לזה. ומזה לזה מזה ו ה(י ר ק  שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו בתורה יעסוק ׳לעולם רז״ל שאמרו וזהו ח): ג, ת״ת בלי
 אח״כ אבל לעולם, פרנסה להמשיך בשביל לשמה׳ ׳שלא בחינת דקה פנייה איזה לו שיהיה צריך בהכרח כי לשמה׳. בא לשמה

 כנ״ל. ל׳לשמה׳ מיד חוזר בוודאי אח״כ כי לשמה׳, בא לשמה שלא ׳שמתוך וזהו כנ״ל. להאי׳ מהאי ׳שוור בחינת ל׳לשמה, חוזר תיכף
 שיתקרי בשביל ממש, לשמה שלא שעוסק זה בוודאי כי פניו׳, על שלייתו שנהפכה לו נוח לשמה, שלא תורה ׳הלומד רז״ל אמרו כן ועל
 עיקר אס רק בס׳, יכשלו ׳ופשעים בחינת של להיפך המשמעות רק רואה אינו כי נברא, שלא לו נוח בוודאי ולקנטר, להתייהר רבי

 אפילו בתורה אדם יעסוק ׳לעולם רז״ל אמרו זה על לשמה׳, ׳שלא של פניות עליו שבאים רק השי״ת, בשביל הוא בתורה בעוסקו כוונתו
 שהוא האמת הצדיק כוח ע״י ׳לשמה׳ לבחינת לשמה׳ ׳שלא מבחינת בוודאי יחזור זה כי לשמה׳. בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
 לשמה שלא ׳שמתוך בחינת שזהו כנ״ל, להאי׳ מהאי ׳שוור בחינת ׳לשמה׳, לבחינת לשמה׳ ׳שלא מבחינת תורתו בעת תמיד וקופץ דולג

במחשבה. רק הוא לשמה׳, ו׳שלא ׳לשמה׳ בחינת של העניין עיקר מובא: דשבתא(יב) וביקרא כנ״ל. לשמה׳ בא

הנחל• יליקוט
 כחוט אפילו כשנוטין ותיכף ׳שמאולה׳. בחינת שהוא דקה שגיאה לאיזה

 אלקיס ועבדתם ׳ושרתס כמ״ש ח״ו, זרה עבודה בחינת זהו לשמאל השערה
 זרה, עבודה בחינת זהו השערה, כחוט ה׳ מאחרי כששרין שחיכף אחרים/

 ורוצין ח״ו, הזידונים המים באין ותיכף ז״ל. טוב שם הבעל בשם כמובא
 לימודו ושיהיה לגמרי הדקה בהשגיאה להתאחז רוצין הם כי ח״ו, לשטוף

 אבל בשלום. הים לעבור גדול זכות צריכין אז כן על ח״ו, לשמאל רק
 לשמו רק הוא באמת כוונחם פנימיוח שכל ויודע חעלומוח יודע השי״ח
 לבד, פרנשה בשביל ל׳שמאולה׳ השערה כחוט ליפול שהוכרחו רק יתברך,

 שעקד ימין, שהוא אברהם זכות ונתעורר שמאל, על ימין החגבר כן על
 לעבור וזכו בשלום, הים את עברו ועי״ז שמאל, בחינת בנו יצחק את

 שהם הים, את עליהם לעבור שצריכין הגשרים שני בחינת ע״י בים
 בשוף המבוארים דדונג׳ גשרי ׳תרי בחינת שהם ושמאל, ימין בחינת

 כן ועל גדול. ולעשירות התורה להתגלות אז זכו ישראל כי הנ״ל, המאמר
 אם כי לפרנסה לזכות לו אפשר אי כי כקי״ש׳, אדם של מזונותיו ׳קשין

 לעבור מאוד לו וקשה גדולה, יגיעה צריך זה ועל ׳שמאולה׳. בחינת ע״י
 לבחינת שיפול בהכרח כי שם, ייכשל שלא בשלום ׳שמאולה׳ בחינת דרך

 לשם ייפול שלא גדולה יגיעה לשבול צריך אבל פרנסה, בשביל ׳שמאולה׳
 ׳תרי בחינת שזהו לבד, ההכרח בשביל השערה כחוט רק ח״ו, לגמרי

להאי׳. ומהאי להאי מהאי שוור דדונג, גשרי
רה בחיי יין ת יין בחיי שבעייס תו  (יו״ד השולחן בנחת ומובא רב. מלכו

 ואפילו עכו״ם, של יינם שתיית איסור מאוד חמור כן ועל קכג):
 וכלול מאוד גבוה בשורשו הוא שבקדושה מחמת כי נאסר, לבד במגעם

 ׳חמרא בחינת ומוחין, חכמה מבחינת הוא כי הנ״ל, התיקונים בחי׳ מכל
קחין/ וריחא וכו״, רב מלכות ׳ויין בחינת מלכות, ובבתי׳ תורה ובבתי׳ פי

נעשה ׳זכה בחי׳ וזה בזוה״ק, וכן י״ב סימן לדוד׳ ׳תהלה במאמר וכמובן
במגע נאסר כן ועל הנ״ל. מכל ההיפוך בחי׳ הוא המשכר יין כי ח״ו, מהמידה יותר להיות שלא מאוד, בשתייתו ליזהר צריכין באמת כן ועל ראש׳.

ק ידן1שיד ח״ו. רע לכל עי״ז לבוא שיוכל עד ביותר היצה״ר עליו ומתגבר אותו, השותה ישראל בנפש ופוגם העכו״ם בו ת ההי מו שלי ולא וזה ב
א פ ט הו נ א. מיניי ארע  עיין החיבוק. שלימות על רומזות לארעא׳ מינייהו נטפא ׳ולא תיבות איך ביאור צריך מובא: חש״מ) הנחל(חשון־כסליו מבועי ובקוצץ ל

 דסט״א, ארעא בחינת יש ולעומתה ארץ, בחינת היא שהשכינה במאמר, שמבואר מה ע״פ שמבאר וכו״) לדוד ׳חהלה ד״ה בנח״נ לקמן (מובא בביאה״ל
 יוכלל לעתיד התיקון בעת אבל התורה, המשכת בעת דקה השגיאה השתלשלות ע״י קדישא מארעא שיונקת ליליתא/ ׳בר הקליפה בחינת שהיא

יהודי׳. לשד ׳וקטליה ועי״ז כלום, דסט״א לארעא ינטוף שלא עד השלימות, בתכלית לגמרי בימין השמאל

חכמה מיליואי
 ׳תירש׳ כתיב רמי, כהנא רב ע״ב): (עו ביומא ואיחא יין. בהיי שני יש כי

 כתיב רמי, רבא רש. נעשה זכה לא ראש נעשה זכה ׳תירוש׳, וקרינן
 רבא, דאמר והיינו משממו, זכה לא משמחו, זכה ׳ישמח׳, וקרינן ׳ישמח׳,

 ראש. נעשה מידה. לפי לשתות זכה. (שס): ופירש״י פקחין. וריחני חמרא
 ישמח/ ׳יין וקרינן שממה, לשון בשי״ן ישמס. כמיב בחכמה. ליבו שמפקח

 שני(כז מעשר בירושלמי איחא ועוד פיקח. עשאוני פקחוני, פקסין. שמחה. לשון
 וטוב שותה חכם תלמיד לו, ורע יין שותה יש לו, וטוב יין שותה יש ע״ב):

זה: עניין בסוד כ) מ, (בראשיח הרקנאמי וכחב לו. ורע שותה עם לו,
 ה׳ ׳כרם לשלמה/ היה ׳כרם ח) (שה״ש שנאמר ׳כרם/ נקראת השכינה
 רמזנו, אשר בענביו המשומר היין יוצא ההוא הכרם ומן ה), (ישעיה צבאות׳
 ויבקש יתור שהאדם רצה אדם לבני סתריו בגלות ויתברך יתעלה והבורא

 מיני שני בו יש הכרם בזה כי בקליפותיו, שיתדבק לא אך הזה, הכרם
 האילן, בזה שיש החסד מצד הבא הנזכר המשומר היין הוא האחד יינות,
 אחר יין בו יש ועוד ברכה, של כוס רויה, כוס ישועות, כוס ונקרא

 ׳כוס ב), (ירמיה נכריה׳ הגפן ׳סורי תנינם׳, ׳חמת יב) (דברים עליו שנאמר
 נסך, יין הנקרא הטומאה מצד ההוא היין ונמשך נא), (ישעיה התרעלה׳

 הטומאה, ברוח נגע כי אלקינו׳, אתם למסכה ׳הא׳מרים מב) (ישעיה שנאמר
 האדמה איש שהוא נח והנה נסיכם׳. יין ׳ישתו לב) (דברים שנאמר זהו

ההוא הכרס ענייני ולבקש לתור והלך כרס נטע הדין, ממידת האדומה
ולא נזהר לא אמנם כרס/ ׳ויטע שנאמר זהו שבו, והרע טוב בין ולהבחין

 מן ׳וישת חולין׳, עצמו ׳עשה לו) (ב״ר רז״ל דרשו נח׳, ׳ויחל כדכתיב נשמר,
הה״א אהלה׳, בתוך ׳ויתגל המשכר, היין מן שתה כלומר וגו״, וישכר היין

המשכר היין אחרי נמשך כי חרפתו, נתגלה שס כרס, הנקראת השנייה
ואנשים׳. אלקיס ׳המשמח היין אחר ולא



רפא גחלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור

יעלו

ע מ ש  שנעים כנגד פריס שנעים מקרינין היו שנסונומ רז״ל נדנרי ידוע לא): ז, פחומין עירוגי נליקו״ה(או״ח ונהג וקטליה. מלכותא ו
 השנעים שיתקיימו נשניל פרים השנעיס מניאין שהיו רז״ל נדנרי איתא כי הקדושים. דנריהם מונן אינו לכאורה אך אומות,

 נשניל פריס השנעיס שמניאין שותרין, שהדנריס לכאורה ונראה התג', כפרי והולכין ׳מתמעמין שהם נדנריהס אימא אנל אומות,
מהם ולגייר מהם הטונ לנרר כדי הוא נשנילס, פריס השנעיס ומניאין נקיומס מפצים שאגו מה עיקר כי אמת, שניהם אך לכלותם.

אל אהפך אז ׳כי שיתקיים עד גרים,

לארעא. מינייזזו נטפא ולא הה
 תהומות ירדו שמים יעלו היום ואותו
 תרין בין ישבה שהשכינה היינו הוה,

שמים. יעלו בחינת זה עליון, צדיק צדיקיא,
 זה תחתון. צדיק בחינת זה תהומות, ידדו

 עובד מוד נוטפות בחינת נשיקין, בחינת
נשיקין, בחינת נעשית מה ידי ועל כנ״ל.

 החכמה ידי על עובר, מור נוטפות בחינת
 היינו וקטליה, מלכותא ושמע וזה כנ״ל.

 הנקרא שבע״פ, התורה את וישמע שישכיל
 היוצאים מצירופיו וישכיל פה. מלכות
 בשעה וישכיל ישמע יהודי, שד מת״ח

 מפה היוצאים והגידופים החירופין ששומע
 עי״ז שבע״פ. תורה ישמע יהודי, שד ת״ח

 והשדין הקליפות של חיות עיקר כי קטליה,
 שהיא זמן כל השכינה מניצוצי אלא אינם
 אזי חםרון, איזה לה ויש בשלימות אינה

 לבחינת אותה כשמעלין חיות. להם יש
 וכשנבנית בניינה, עיקר ששם חכמה,

יהודי: לשד וקטליה זה ידי על כשלימות,

ת. ירדו שמים מו הו ת
כג-לא): (קז, גההליס כדכפיג

 מלאכה עשי נאניומ הןס יורדי
 ה׳ מעשי ראו המה רנים: נמןם

 ויעמד ויאמר נרנצולה: ונפלאותיו
 !עלו גליו: ומרומם קערה רוח

 כרעה גפישס תהומות !רדו שמיס
 וכל כישכור וןנועו ןחוגו תתמוגג:
ר ה' אל ויצעקו תתנלע: חכמתם ^ 

 :קם יוציאם: וננמצוקתיהס להם
 גליהם: רחשו לדממה קערה

 מחוז אל ו!נחס ישתקו כי וישמחו•
 ונפלאותיו פקדו לה׳ יודו• חפצם:

 יעלו (שס): המצו״ד ופירש אדם: לנגי
 למעלה עולים הספינה אנשי שמיס.

 עד ויורדים וחוזרים השמים לצד
ס הגלים כי התהום, הי  מגני
 מורידים זה ואחר למעלה, הספיגה

 גרעה. אנשיה. עם למטה אומה
 יסוגו. נפשס. ממוג הפחד כרעת
 הספינה נמוך ונדיס נעיס והמה

ענור  עד הספינה, תנועת גודל נ
 עומדס, נמקוס לעמוד אפשר שאי

אשר סנמסס. וכל השיכור. וכדרך

 אכל וכו", נרורה שפה העמיס כל
 אפשר שאי שנהם הגמור הרע

 ע״י נעצמו וזה לכלותו. צריכין לנררו
 יפול שעי״ז מהם הטונ שינררו

רי (כמונן הרע ויכלה  וכמ״ש ח״ל), מנ
 רננ״ח מאמר על ז״ל אדמו״ר

 י״נ (נסימן וקטליה׳ מלכומא ׳ושמע
 ננפ״נ ד׳ אופ לעיל ועי׳ א׳). פלק ליקוטי

 ויודע פכמפו משכיל כשהצדיק ׳נמצא ד״ה

 עניין אפ נשופו המנאר צירופין׳ מאיזה

וקטליה'. מלכופא 'ושמע

ת בני שנ כ ז”עי כשלימות ו
ה טלי ק שד ו  ל

 הגז ראשיפ (יו״ד נליקו״ה ומונא יהודי.
 נשלימופ ההלכופ נירור נעניין כ) ה,

 הנחמה, עיקר וזה וז״ל: לעפ״ל,
 קול וכו', עמי נחמו ׳נחמו נתינת
ר קורא מדנ  !שרו ה׳ דרך פנו נ

 גיא כל לאלקינו, מסלה נערנה
 למישור׳, העק'נ והיה וכו׳ ינשא
 נירור על מנשר הוא זה שכל

 כל כשלימות שישיגו המורה, הלכות
 שהם שנמורה והמסילות הדרכים
יתגלה ולעמיד עפה, נעלמים

 כל הספינה, נהנהגת והשכילו למדו
 לדממה. סעיס יקם נחכמה. יועילו לא כי נשחת, יהיה החכמה

 עוד. יהמו לא הים וגלי לדממה ישיננה שהקיס הסערה ר״ל,
 וינסם. הגלים. ישמוקו כאשר ישמחו הספינה אנשי וישמסו.

אליו. ללכת חפצו אשר הגנול אל ינהגס והמקוס

ת כשלימות, חינ ם ננ  ׳והרכסי
 יחדו נשר כל וראו ה׳ כנוד ׳ונגלה וזהו למישור׳. ו׳העקנ לנקעה׳,

 שחלקו ע״י למטה שנפלו הדינוריס יראו שהכל דנר׳, ה׳ פי כי
 שהם ויכינו הכל יראו אז החורנן, כל שמשם אמת, הצדיקי על

 אין עתה כי ההלכות, אלו שדינר ה' פי שהם שנפלו ההלכות
 'וראו יתקיים לעמיד אנל כנ״ל, האמת הצדיק אם כי זאת משיג

 הגונים, שאינם הלומדים ע״י המורה מנפילת שנמשך כהלכה, שהיה וההעלמות והעקמימיות הרכסים שכל דנר׳, ה׳ פי כי יחדו נשר כל
 שנפלו ההלכות שהס ה׳ פי דנרי הס זה שכל דנר׳ ה׳ פי כי יחדו נשר כל ׳יראו אז כנ״ל, הצדיק על לדנר פה מההלכות להם שגעשה
 הכנוד יחזור כי ה״, כנוד ׳ונגלה ועי״ז הדינוריס, אלו נמשך מהיכן הכל שיראו עד לשורשו הכל ויתעלה ימנרר אז כי כג״ל, למטה

 וזה הנניא. עידו כעניין רז״ל שאמרו כמו מכנודו, יומר הצדיק כנוד על מקפיד הוא וגס ימנרך, כנודו הוא הצדיק כנוד כי לשורשו.
 והכיתי אנוא פן וכו׳, נניס על אנוח לצ והשיג והנורא, הגדול ה' יום נוא לפני הנניא אליה את לכס שלח אנכי ׳הנה מלאכי שסיים

המחלוקת לנטל היינו נעולס, שלוס לעשות רק ינוא שאליהו רז״ל דרשו וכו״ נניס על אנוח לג ׳והשיג זה ממקרא כי חרם׳. הארץ את

חכמה מילואי
שכיל ישמע ה וי ע ש ע ב מ שו פין ש רו חי ם. ה פי דו הגי  בגועם ומציגו ו

 צדיקי לבזות אלא שאינה במחלוקת להכיר סימן שנתן שושנה) (ליקומי אלימלך
 הצדיקים על העומדים מחלוקת בעלי כמה רואים עינינו ודל: אמת,

 לקנתר כדי כוונתם אם להבחין יודע ומי ובוז, בגאוה הצדיק על ודוברים
 אדם בני כמה בפיהם יגידו כאשר לשמים כוונתם אם אמת, צדיקי ולבזות

 כוונתם באומרם זו במחלוקת נמצאים תורה לומדי וגם לשמים, שכוונתם
 אנו אם דהיינו לשמים, שכוונתם איתם אמת אם ייבחנו בזאת אך לשמים.
 בוודאי אזי אופנים, בכל חברים אחד כאיש כולם שלימה שחבורתם רואים

 ואמיתיים גמורים הצדיקים של הדרך הוא כן כי לשמים, שלימה כוונתם
 יותר חבירו את ואוהב וחביבות, רבה באהבה בזה זה קשורה שנפשם
 ויגל נפשו ישמח חבירו גדולות בראותו באחיו, איש יקנא ולא מגופו,
 רואים אנו אם אבל ויותר. יותר ויתנשא שיתגדל לגדולתו עוד ויצפה בלבבו

 כולם ובערו להמחלוקת רק התחברות להם שאין מחלוקת בעלי אדם בני
 אחד יוכל ולא וחלוקות, פרודות לבביהם התחברות בשאר אבל כאחד,
 ממונו׳, ׳זה ברגליהם׳, אשר ל׳היקום תאוה ויתאווה חבירו, בגדולת לראות
 תבער אשר ומריבה המצה התבערה שאש האות זה לו, יהי חבירו וגדולת
 ׳קנאת השיאם׳, לבם ו׳זדון לב׳, רע אם כי זה ׳אין אחד, שכם יחד בעדתם

באמת. ד׳ עובדי הצדיקים על לדבר מרעהו׳ איש
ר ק וכוי. השכינה מניצוצי אלא אינם והשדין הקליפות של היות עי

 עניין ג) לח, (שער חיים בעץ מבואר חקת): (פ׳ נחל בערבי ומצינו
 ניצוצות שיוציאו לישראל כוח שניתן עם כי התרפים׳, את רחל ׳ותגנב

 קדושות ניצוצות יש מקום מכל ובגזילה, חזקה ביד מהקליפות קדושות
 להוציא כוח זה על ניתן לא הקליפות, חיות עיקר והם הרבה, החשובים

 נשמר יעקב איך ויצא בפרשת זה עם והארכנו גניבה, רק גזילה, בדרך
 לבן נזהר היה ולא ומדריגתו, צדקתו גודל ערך בו לבן יבין שלא מלבן

דימה כי האלו, החשובים ניצוצות הוצאות בעניין ממנו להישמר מיעקב
באורך. עי״ש הגשמים, התרפים את לגנוב רחל בכוח היה ועי״ז ההם, קדושות הניצוצות את יעקב גנב ועי״ז ההיא, מדריגה בערך כלל שאיננו בליבו

הנחל• יליקוט
ה כשמעלין ת ה לבחיי או מ ה וכוי חכ קטלי  ביקרא מובא זה וכעין וכוי. ו

 אור בחינת זה ה״, מעשיך גדלו ׳מה וזה (צד): דשבתא
 בחינת מחשבתיך׳, עמקו ׳מאד באמונה׳. מעשהו ׳וכל בחינת האמונה,

 שנפלו הניצוצות אפילו ולהעלות להוציא יכולין שעי״ז וחכמה, מחשבה
 וכשיל ידע לא בער ׳איש וזה כידוע. ׳מאד׳ בחינת שזה דמותא, בשטרא

 בחינת שהוא אמונה וגם חכמה, בחינת לו שאין היינו זאת׳, את יבין לא
 עלייתם כי עד׳, עדי להשמדם וכו׳ רשעים ׳בפרח בחינת וזה כידוע. ׳זאת׳
 להאבידו׳, פניו אל לשנאיו ׳ומשלם בבחינת ומפלתם, ירידתם תכלית הוא

 במקומן, שנפלו הקדושים הניצוצות שהם חיותם כל מהם יוצא עי״ז כי
 עליית בחינת ה״, לעלם מרום ׳ואתה וזה לגמרי. ואובדין כלים הם ואז

 וזה ג״כ. בפנים ומובן כידוע ׳אתה׳, בחינת שהם הדיבור אותיות ניצוצי
 בלתי קרני כראים ותרם וכו׳ יאבדו א׳יביך הנה כי ה׳ איביך הנה ׳כי

 שעי״ז הנ״ל, עין בחינת ע״י היינו בשורי׳, עיני ׳וחבט וזה רענן׳, בשמן
 בבחינת הרשעים, מפלת ג״כ ממשיכין עי״ז הקדושים, הניצוצות מעלין

 גל ונעשה בו עיניו ׳נתן בחינת תראה׳, רשעים וישלמת תביט בעיניך ׳רק
 הקדושים ניצוצות מוציא לבד, עיניו והבטת השתכלות ע״י כי עצמות׳. של

 גם כמבואר לגמרי אפש נעשה ועי״ז חיותו. כל שזה במקומו, שנפלו
 ׳בקמים וזה וקטליה׳. מלכותא ׳ושמעית על י״ב בשימן גם וכמובא בפנים,

 אחדות שהם הצדיקים כי יפרח׳, כתמר צדיק א;ני תשמענה מרעים עלי
 שעובר ורדיפות המחלוקת ע״י כן על הקדושים, הניצוצות עם אחד

 חכמה (בחינת ה״ בבית ׳שתולים וזה ביותר. וגדילים פורחין הם עליהם
 ׳עוד וזה ׳יפריחו׳. אמונה) (בחינת אלקינו׳ ו׳בחצרות בפנים), כמבואר

 ׳להגיד וזה עליהן׳. מתיישבת דעתן שמזקינים זמן ׳כל כי בשיבה׳, ינובון
 נעשה והכל באמונה׳, מעשהו וכל ה׳ דבר ישר ׳כי וכו״, צורי ה׳ ישר כי

כנ״ל. ה׳ דבר בחינת שהם הקדושים הניצוצות עליית בשביל

ערכים
וכינויים

 של חיות
והשדיז הקליפות

 נשלם המצוה שמחת עייי*
 החיות ומעלה הקדושה,
 (ליקו״מ שבקליפות והקדושה

ב). כד,

 הקדושה של ספירות ’בי*
 בתוכם, נבלע שלהם החיות

 אבל בלבד, לי׳ ונחשבין
 נבלע החיות אין בקליפה

 מתערב קודש אין כי בתוכם
 ראשם על עומד אך בחול,
 הם ואז להם, מאיר ומשם

 המוסיף ׳כל וזהו לי״א, נחשבין
י). יא, (ע״חגורע׳

 ׳בלע כתיב אז המשיח, בימי*
 הקליפות שהם לנצח׳, המות
 המ״נ בחי׳ הוא חיותם אשר
 עדיין והם הובררו שלא אלו

 לגמרי נבררין היו ואם בתוכם,
 החיות כל מהם מסתלק היה
 עניין וזהו לגמרי. מתים והיו
 כל שיכלו עד בא דוד בן ׳אין

 כאשר כי שבגוף׳, הנשמות
 הקדושות הנשמות כל יכלה

 עוד יהיה לא משם, לצאת
 וימותו הקליפות אל חיות

א). לט, (ע״חויתבטלו

 בעוה״ז, בחייהם הצדיקים
 כדי האומות אצל גולים

 הפס׳ וז״ס הניצוצות. להוציא
 באדם האדם שלט אשר ׳עת
 האומות ששולטים לו׳ לרע

 להוציא שנוכל כדי בישראל,
 אשר הניצוצות אותם ידם תחת

 להקליפה חיות הנותנים הם
מג). ה, המלך (עמק

 לקליפה, יש חיות מיני שני
 בגזירת לה שנקצב מה האחת
 שמוסיפין מה והשנית עליון,

 בהפלת החוטאים מינן בר
 (רמ״ז הקדושה של הניצוצות

שמות). זהר על

השכינה ניצוצי
 לאדם שבאים החסרונות כל
 השבירה, מחמת באין הן

 ונחסרו ניצוצות שנפלו
 והתיקון כידוע. מהשכינה

 עצמו את שמשמח ע״י הוא
 כל נשלמו אזי באלקיו,

 ונתעלה מהשבירה, החסרונות
צ). (ליקו״מהניצוצות כל

 של ניצוצות בי׳ השכינה
 בי׳ להתלבש מתפשטת הי״ס,

 ולהשפילם, להכניעם קליפות
 בכל ׳ומלכותו שנא׳ מה לקיים

ז). טז, (פרד״רמשלה׳

 בתפילתינו, פנינו מגמת כל
 לפדות שלימה בכוונה תהיה

 הקדושה וניצוצי השכינה את
 אסורים בית ולתברא מהגלות,

לח:). שלום (נהרדילה

 באה הפורעניות קודם
 התקנה וזה וזרה, המחשבה

 לב שיתן זו, מחשבה לתקן
 זו זרה המחשבה בתוך שיש
 הקליפה שבתוך השכינה ניצוץ

 וישתף כנודע, השבירה מחמת
 ויראה השכינה, עם עצמו את

 ׳יתפרדו ואז בו, יבוא ורעד
 פ׳ עה״ת (בעש״טאון׳ פיעלי כל

לו). לד

 יצה״ר עם מלחמתו עייי
 וחרד ירא שהוא ומחשבותיו,

 השכינה ניצוצי נפילת צער אל
 ונעשה הקליפות, בעומק
 ואז נורא, עם יראה ייחוד

 ומעלה און׳, פעלי כל ׳יתפרדו
וישלח). פ׳ (תוי״יהשכינה ניצוצי

 שהיא הנפש חלקי להעלות
 הקליפה מתוך השכינה, ניצוצי

גאולה נקרא הקדושה, אל
ויחי). פ׳ (תוי״י

 ואיברי ניצוצי הן ההלכות
 עליונה הלכה סוד השכינה,

איפוך). (קה״י,



ערכים
וכינויים

חסד
 הוא התורה המשכת עיקר

 אהבה בחי׳ החסה ע״י
 (ליקו״הדקדושה והשתוקקות

יב). א, דם

 ץדלה/ נקרא החסד מידת
 חסדו שמוציאין מה וכל

 נתגלה הגילוי, אל מהעלם
 (משיבת יותר ית׳ גדולתו

קי). נפש

 בעבור חסד, נקרא ולמה
 מבחנת אינה המידה שזו
 חסד, מלעשות לרע טוב בין

 הוא. חסד עושה לעולם אלא
 רגלי ארבע התחלת והיא

 ועוד ד״ה הפליאה (ספר הכסא

אבי). שא״ל אחד דבר לך אומר

 העושה כל הוא חסד לשון
 לעשות מוכרח שאינו דבר
 שעושה אלא הדין, מצד
 אין1פ ורצונו בחפצו אותו

 הדבר אותו ועושה מכריח,
 חסד נקרא זה בטובתו,

ח). כג, (פרד״ר

 כי מטעם חסד, נקרא
 היפך פעולתו הזו המידה

 חייב, הדין שמן אע״פ הדין,
 כג, (פרד״ר אותו מזכה הוא

חסד).

 (שער אור נקרא החסד

כג.). ההקדמות

 שיתלבש אפשר אי
 בשום הא״ס אור ויתפשט

 עד אלא הי״ס, מן אחד
 בהם, החכמה אור שיתלבש

 עשית׳. בחכמה ׳כלם וז״ס
 אחד שום אין עד״ז וכן

 יכול נה״י חג״ת מהו״ק
 אם הא״ס, אור בו להתלבש

 תחילה בהם שיתלבש לא
 יצוה ׳יומם וז״ס החסד, אור

 נקרא החסד כי חסדו׳, ה׳
 לכולהו דכליל יומא ׳יומם׳,
 הו״ק שהם יומין, שיתא
 משפטים הזהר על רצון (שעת

צה.).

 יום בכל ׳מחדש המאציל
 ׳טובו׳ ע״י בראשית׳ מעשה
 ׳אך כמ״ש החסד, שהוא

 בסוד ירדפוני׳ וחסד טוב
 שהחסד לבקרים׳, ׳חדשים

 ומחדש בבוקר מתעורר
לא.). צו הזהר על רצון (שעת

 לקרב חסד פעולת
 המפוזרים. ולקבץ הנידחים

 תשובה, בעל סוד הוא חסד
 אל׳ ׳חסד מבחי׳ שיונק

חסד). (קה״י,שבים המקבל

 בסוד רצון נקרא החסד
 אותיות נוצ״ר חסד׳, ׳נוצר
דרעוין). רעוא (קה״י,רצו״ן

חכמה מקורמוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטי גחלנוכע רסב

 ננ״ל. החרננוס כל שמשם וכו', לשמה שלא שלומדים ע״י שנעשה
 אומו צויפי אשר ענדי משה פורח 'זכרו שם מקודם אמר וע״כ
 שפרי שיים שמלאכי היינו ומשפמיש/ פוקיש ישראל על נמרג

 וכו; רנינו משה פורפ הימג שיזכרו ישראל אפ והזהיר הנניאיש
 כל שהש והמשפמיש הפוקיש כל

 היטב לזכרם לנו שמשר ההלכוש
 לשכפם, שלא נמופו ולשומרם כראוי

 כמו כישראל, מפלוקומ להרנומ שלא
 רכו השכפה שע״י רז״ל שאמרו

 ומשם הפנאים שנין הממלוקופ
 ע״י הגמור המפלוקפ נשפלשל
 לשמה שלא למדו האפרונים שנדורופ

 מיד אמר וע״כ וכנ״ל, ניופר הגשמי
 אליה אפ לכם שלפ אנכי ׳הנה

 היינו כעולם, שלום שיעשה היינו ונו", אנופ לנ והשיש הנשיא
 וכנ״ל. ומשיש אליהו ע״י רק יהיה הפיקון שגמר להם שנינא

ה ל ה ה לדוד, ת הל  והנה, (יג): מיאה״ל ומונא ערכוג. לשון ת
 נדנריו עצמו ששמך מעיין, לכל מנואר נראה ד׳ נהאוש

 דנריו וכל אמש, שפרי נשאר מהש שמושא מה על הקדושיש
 הלשנה [ששנוגה המוש״פ דוד המלכוש שפירש אודוש על הקדושים

 יוצאוש ישראל נפשוש שכל והשכינה, הפוששע״פ שהיא כידוע],
 מעולה נשממו אך משם, שאה העליון הצדיק נפש [וגם מאימה,

 פד', כולא וישראל ׳אורייפא כי כידוע], ישירה שמעלה עוד
 שפנים המושא מאיפה הנגזזוש ההלכוש הן הן האלה והנפשוש

 שלימוש כל שעצמה, היא וגם ההלכוש, מגיזי א׳) נאות (לעיל
 המוש״פ. שהשלמה הלנומיה גיזוזי ששירור [הוא] אורה לשנונימ

 ניצוצי וכמה כמה ונשלפו נמערששו המוש״פ, וערשושה ומפהילפה
 [והעיקר ממש, ופיות שהמות ששפינש ולהיות לצאת נפשותיהם,

 שעל הגז ראשית שהלכות מזה כמושא והנצשים, הרפלים ששפינש
 ׳תוצא הנ״ל הכתוש עניין יופר משואר זה שלפי הזאת], הפורה
 כי ישראל, נפשות לעניין א׳) נאויז (לעיל המוש״פ מיה׳ נפש האיז

העולם שריאש מקודם שהשפיל הנ׳׳ל, וגלותה מערשושה זה כל

 ערבוב, לשון תחלח לדוד. תדלה וז״פ
 ישים ובמלאכיו ד) (איוג שכתוב כמו

 שבע״ב. תורה בחינת זה דוד, תתלה.
 ונתערבב נופלת שבע״פ, כשהתורה היינו

 אלוקי ארוממד כנ״ל• אחרים לצירופים
 אלוקי, ידי על שלה התרוממות דמלך,
נג), (מהליס היום כל אל חםד בחינת

 כתיב שבמאמר. השגתו כלל את זה בפסוק כעת מלביש רבינו לדוד. תהלה

 המלך אלוקי ארוממך לדוד מהלה א-ג); (קמה, נמהלים
 ועד: לעולם שמך ואהללה אנרכך יום ככל ועד: לעולם שמך ואנרכה

 אין הזה ששהמזמור לפי למד. סהלה הפשט: ע״ד המצו״ד(שם) ופירש
 ששתי אם כי ושקשה שאלה שום שה

 כי לדוד', ׳מהלה אמר ולזה המקום,
וששש. שהילה אם כי שה אין

רוממופיך. אספר איוממן.
אכיו מל ב שים ו ה. י חל ת

(ד, באיוב כדכתיב

 אס זצדק מאלוק האנוש יז-ית):
 לא פעבדיו הן גבר: זכוהר מעשהו
מהלה: ישים ובמלאכיו יאמין

יצדק. מאלוק האנוש (שם): ופירש״י
 ומה גכר, יטהר מעושהו יותר ואס גבר. ימהר מע^הו ואס בתמיה.

 לו, יחטאו שלא יאמין לא הצדיקים בעבדיו. הן יצעק. חבירך זה
הוללות. לשון {ה.55 זמנם• לפני העולם מן ומשלקס

ד ו  וארא): (פ׳ עמוקות במגלה כדאיתא שגעייפ. תורה בחיי זה ל

 תורה מיסוד הוא משה זה, לקבל זה עומדים ודוד משה
פה. שבעל תורה מיסוד הוא ודוד שבכתב,

ל ס  לדוד: משכיל לרננצח י): א-ג, בתהליס(נב, כתיב היום. כל אל ח
 בית אל דוד בא לו ויאמר לשאול ויגד האדמי דואג בבוא

 ואני (...) היום: כל אל חכןד הגבור ברעה תתהלל מה אחימלןו:
 ופירש ועד: עולם אלקיס בחכןד בטחתי אלקיס בבית רענן כדת

 בכל הוא אל שחסד ידעת לא וכי ההד. הפשע: ע״ד (שם) המצו״ד
 בתי׳ ׳אלוקי ד״ה בנת״נ (מובא בפל״ת וביאר רנרחמיס. לי ויימצאו עת

 השם מצד והוא ׳אלוקי׳ לתיבת בביאורו זה פסוק דרש שרבינו וכו״) תסד

 הכי 'אלוה' ^תנינן,“ זה: שם בסוד ע״א) צד לך, (לך בזהר ואיתא ׳אלוק׳.
 כחדא אשתתפו נוקבא, ה' דכר, ו' דחכמתא, נהירו 'אל' הוא,

 'אלוה' השס הוא. הכי ׳אלוה׳ (שם): מדבש המתוק וביאר אקרי. 'אלוה'
 החסדים, נמשכים שממנה החכמה הארת הוא 'אל' נוטריקון, הוא
יחד וכשמשתתפיס הנקבה, היא ה' ואות הזכר, היא ו' אות

מיליואי
ד ס ם. כל אל ח  נהירו אתר בכל ^׳אל׳“ ע״א): לא (צו, בזהר ואמרו היו

 (תהליס דכתיב יומא, בכל בקיומיה וקיימא הוא, עילאה דתכמתא
 עלמא יכיל לא בעלמא איתער אל דהאי ואלמלא היום׳, כל אל ׳תסד נב)

 בכל בעלמא דמתערין תקיפין דינין מקמי תדא שעתא אפילו למיקס
 והארץ השמים תולדות ׳אלה ב) (בראשית דכתיב הוא הדא יומא.

 דאברהס באתערותא ׳באברהם׳, אלא ׳בהבראם׳ תקרי אל בהבראם׳,
 יומא בכל דמשתכתי דינין אינון כל בעלמא, אברהם איתער וכד קיימי,
בכל אל (שם): מדבש המתוק ופירש קמיה. קיימין ולא לבר להו דתי ויומא

המתרגם

׳אלוה׳ שם למדנו,
 אור הוא ׳אל׳ הוא, כך

 ה׳ זכר, ו׳ התכמה,
יתד כשמשתתפיס נקבה,

׳אלוה׳. נקרא

 מקום בכל ׳אל׳
 התכמה של אור הוא

מד והוא העליונה,  עו
 כמ״ש יום. בכל בקיומו

ם׳, כל אל ׳תשד  היו
 אל השם שזה ואלמלא

 אזי בעולם מתעורר
 העולם יכול היה לא

 אתת שעה אפילו לעמוד
 התזקיס הדינים מפני

ם ררי מתעו  בעולם ש
 שכתוב זהו יום. בכל

 השמים תולדות ׳אלה
 אל בהבראה׳, והארץ
א קר , ת ה׳ א ר ב ה ב  ׳

א , אל ם׳ ה ר ב א ב  ׳
 אברהם של בהתעוררות

ם, הס מדי  וכאשר עו
 בעולם, אברהם מתעורר

ם אלו כל אזי  הדיני
 ויום יום בכל שנמצאים

 לתוץ אותם דותה הוא
לפניו. עומדים ואינם

 המיעוט משמעופ שו שהיה שעצמו, השי״פ של הדינור ע״י
 שפינפ הפועל אל יצא עי״ז כי שפנים], היטש ועיין אפר שמקום מזה [כמושא השי״פ מאפ גדול מכוון היה זה גס ששאמפ והערשונ,

 שששפינפ הצאן ועושר הרפל ששפינפ היא שפינפה עצס נל כי עי״ז. יופר ופפמלא פאיר סוף כל שסוף המוש״פ, קומפה] [של השמאל
 אך כמוש״פ, יופר שמהירופ שא ששה השמאליפ שהערמה נ׳), נאות (לעיללאשיה׳ ופגד 'ופרץ הפסוק על שפנים כמוכן דייקא, השמאל
 כי כמוש״פ. היום]' כל [אל ה׳משד שסוד שהיא ד׳), נאות (לעיל המוש״פ נהןמין אופה וכוללים כשמפשקיס היא פיקונה כל אעפ״כ
 המוש״פ, לילופא שר קליפופ מאיפה יונקים זה שמממפ כידוע, כלום' מגרמה לה ׳ליפ המוש״פ, שלילה השולטפ שנה הלשנה שפינפ

 עצמו למשוך הטוש ומטשע ששהה, וה׳ל׳ש׳ן׳ הנוגה למהופ נהפכים להיופ ששה, הנפשופ אפ גס יעשקו לשנינופה מאור ושיניקפס
 פדש ונו', לשן נשמע 'ויהי המוש״פ הכפוש נאמר זה שעל הקדושה, אל להימשך שו שנפאפזפ הרע גם פעם נל מונרפפ לשורשו

ונו". אפה אפי הכי לו, 'ויאמר שהטומאה שניהס נכללים להיפך, ולפעמיס ג׳). אופ5 (לעיל נמוש״פ להפפדש ימיס',
ד ו  קדושים דשריו וערשושי פהילפ כל שגם המוש״פ, דוד שן משיפ ע״י יהיה הפיקון עיקר ):5גגיאה״ל(י וניאר שגעייפ. תורה בחיי זה ד

 לעומפ זה שהיא הסט״א, של להארעא מינייהו נטפא ולא כמוש״פ, עשר׳ מור נטפופ שושנים ׳שפפופיו כי הקדושה, שלימופ שפכליפ
 כנ״ל, השכינה שהיא דאפגליא שהעלמא משם להפייפד המוש״פ, ספימא עלמא ששה והשינה, להפנמה ששלימופ יעלה אשר הוא כי כנ״ל. זה

 ׳אני [כי כנ״ל, ויופר יופר כידוע] השכינה [לשם ׳לשמה׳ ששמינפ להיופ העולם], טושפ [לשם לשמה׳ ו׳שלא שמאל שפינפ אצלו שפעלה עד
 לעולם'. שמך הנ״ל'ואשרכה הכפוש יסושש זה שעל ועושר, שפייס דשרנפא כ^א מקור היא הזאפ שהפכמה כמוש״פ], ערמה' שכנפי פנמה
ד ו  הלימוד ע״י ממנה ולינק הפוששע״פ אור להעלים מאוד מפגשרפ הסט״א ):5(י האיהניס נירח מונא שגעייפ. תורה גחיי זה ד

 שפי' שעצמו שהוא דוד מלכופ שפי' משיפ', של רופו 'דא ונו", מרפפפ אלקים 'ורופ ע״י הוא והפיקון לשמה, שלא
ה 'רופ לשפי׳ יזכה והוא פוששע״פ, מ  הכל יפקן שעי״ז ונו", לדוד למשיפו פסד 'ועשה כמ״ש הנ״ל, פקד לשפי׳ וכן ושינה', פנ

חיי אלוקי זיווג. נישוק פישוק לשפי׳ לשורשה הפוששע״פ ויעלה ג, וניאר היום. כל אל הפד ג ע(י פל״  מושן. אינו לכאורה יג): נ
 שם כי שס), הרמ״ז ונפירוש צ״ז צ״ו דף משפטים (ונשנא צ״ד לך לך פרשה שזוה״ק גס ומוכן שכפשיס ומשואר הידוע ע״פ לפרש ויש

 ששכינה, ס״ג משם יוצא ׳אל׳ ושם ה״א, וא״ו לאופיופ לשוש שנעשה היום', כל אל ׳פסד שפינפ שהוא ׳אל', שם הוא שורשו ׳אלוה׳
 היוס', נל אל 'פקד שסוד ׳אל', שס שעניין האופיופ שער עדן גן ששערי ועיין ז״ל. צמפ יעקש לרשי הכינוייס ערכי צספר עיין

 כי משואר נמצא הנ״ל, 'אלוה' שם מסוד ג״נ ועי״ש ׳אלקיס', שצשס מ״י ואופיופ 'הוי״ה' שששס ו״ה אופיופ נשלס ידו על ני
ה״א. שוא״ו זה שם כאן כפוש המסורה וע״פ ננ״ל, וכו" אל ׳פסד משפינפ הוא הקדוש זה שס שורש

חכמה
 מסד והוא העליונה, חכמה הארת הוא מקום נפל ׳אל׳ השם נו׳. אפר

 יום. נכל החשד נקיום ועומד לעולם, לדין מתהפך אינו זה ושם גמור,
 נשערי ומצינו אנרהם. של החסד מידח של החעוררוח דאניהם. נאפערופא

 נשפע וממנו עליון, חשד הוד הוא ׳אל׳ זה: עניין נביאור ה) (שער אורה
 שם ׳ויקרא :א) (בראשים נאנרהם שאמר הוא וההוד לאנרהה, החהד

 ולפיכך נה, והחזיק החסד מידת לחלקו קנה אז כי עולם', אל ה׳ נהם
 ואומר טונים׳, חסדים גומל עליון ׳אל אנרהס מגן ננרכת אומריס אנו

עליון׳. לאל אנרס ׳נרוך יד) (שם



ם תרג מ ה

 שוד זה ׳ברוך׳
ה ד קו ה, הנ נ ו לי ע  ה

ך, שהוא  שכל ברו
 משם. נובעות הברכות

 הבא עולם תאמר, ואס
 הוא, כך לא ברוך. נקרא
 העליונה נקודה שהרי

 הבא ועולם זכר, הוא
 ׳ברוך׳ הוא נקבה, היא

 ׳ברוך׳ ׳ברכה׳, והיא
 ועל נקבה, ׳ברכה׳ זכר,

 נקודה הוא ׳ברוך׳ כן
העליונה.

מן ברוך, ב׳ ®י סי  ו
 אותיות, ראשי ברו״ך

 ר׳אש, ר׳ ב׳רכות, ב׳
 שזה כ׳ל, ך׳ ו׳מקור, ו׳

 לכל ומקור ראש הוא
הברכות.

 נקרא העליון המות
 הנביעה הברכות, נביעת

מנו הברכות שכל  מ
נמצאים.

רסג :חלנוכע מוהר״ן יב תהלהלדוד ליקוטיחכמה מקור
 נסוד כפנ אל) שם האופיוש, עדן(שער גן שערי ונשפר ה׳. עס ו׳ לחנר ינוא החכמה שהוא העליון של'אל' החשד שפע כי 'אלוה/ נקראים

 'כל אזי אל׳ ׳חסד שנחגלה כיוון כי היום', כל אל 'חסד דכחיב החסד, שהוא נחנאר כנר ׳אל׳ שס כי אחי, דע גזה״ל: זה פשוק
האלה׳ ׳מי הכמוג כסוד אלהי״ס, שס מן ׳מי׳ נחסר אזי ממכסה שהחסד זמן כל כי היום', שי א ר  ע״א), רכא ויהי, (זהר ואמרו מה), (נ

 ארץ׳, יכסה ו׳החשך היו״ס, סוד ונחסר י״ה/ כס על יד ׳כי הכמוג כסוד ו״ה, נחסר הוי״ה ומן לנרכה/ ראויים שאין אלה', ״מי
אזי אל׳ ׳חסד שנמגלה כיוון אנל

 כמלך בנפש שהלב לבא. בינה לבחי׳ זזמלך,
 היינו שמך, ואברכה .פ״ו) יצירה (ספר במלחמה

 לבחינת שבע״פ התורה את מעלה אח״ב
 ריבוי שם על ברוך, הנקרא כנ״ל, חכמה

הברכה: מקור היא החכמה, כי רברכאן.

כמבואר ׳ברכה/ נקראת

הברכה. מקור היא ד!חכ«ד!
 השולחן בנחת ומובא

 וכל ההשפעות כל עיקר קסז): (ארח
 מבתינת בשורשן נמשכין הברכות

 כמבואר הברכה, מקור שהיא תכמה
 י״ב שימן לדוד׳ ׳תהלה במאמר
 דקדושה המלכות וכן בשופו,

ברכה׳. ואיהי ברוך ׳איהו בזוה״ק

 כי והכוונה, (...) היו״ס׳. ׳כל נשלם
 ייתוד יש אזי התשד יתגלה כאשר
 הגדל ׳המאור המאורות, לשני

 הקטן והמאור היום לממשלת
 כיוס ׳לילה ואז הלילה׳, לממשלת

 בחי׳ ׳אלוקי ד״ה בנח״נ ועיין יאיר׳.

 זה. עניין בביאור הפל״ח דברי וכו״ חסד

ש שד!לב מה. כמלך בנפ ה מל  לב (פ״ו): יצירה בספר כדאיתא ג
הכוונה ח): כא, בפרד״ר(שער וביאר כמלתמה. כמלך בנפש

 הכותות שאר על מולך והוא בלב, הנפש עיקר נמצא, הגוף. איברי בשאר מתפשטת ומשם התיונית, הנפש משכן עיקר הלב בתלל כי
 ועס פשוטו. דרך זהו במלתמה׳, ׳כמלך והיינו הרפואה, לבעלי כנודע החיות אויבי עס ומתקוטט הגוף מנהיג והוא ממנו, המתפשטים

 עוד ועי׳ עולם. של ברומו עומדים ודבריו הזה בעולם מדבר יצירה, השפר דרך שכן ערץ, במרומי רמיזתן אמת, דברים של פשוטן היות
המאמר. לכלליות השייכים עניינים מספר ומבארים העולים הסוד, דרך על זה עניין בביאור שם דבריו בהמשך

ך ו ר מתמן. נבעין ברכאן דכל ברוך, דאיהו עילאה, דנקודא רזא דא מ^׳ברוך׳ ע״א): קסב בזהר(תרומה, כדאיתא דברכאן. ריבוי שם על ב
׳ברכה׳, ואיהי ׳ברוך׳ איהו נוקבא, דאתי עלמא דכר, איהו עילאה נקודה דהא הכי, לאו ברוך. איקרי דאתי עלמא תימא, ואי

 נקודה של השוד היינו וכו׳. עיצאה דנקודא רזא דא מדבש(שם): המחוק ופירש עילאה. נקודא איהו ׳ברוך׳ דא ועל נוקבא, ׳ברכה׳ דכר, ׳ברוך׳
 ברוך. איקרי דאסי עלמא פימא ואי משם. נובעות הברכות שכל הברכות, מקור שהיא לפי ׳ברוך׳ נקראת שהיא החכמה, שהיא העליונה

 זכר בחי׳ היא החכמה שהיא העליונה שהנקודה ומתרץ, העיקר. והוא ברוך, נקראת הבינה שוד שהוא הבא שעולם תאמר אס היינו
 להברכות. קיבול ובית כלי שהיא החכמה, של הנוקבא בחי׳ היא הבינה טקגא. דאמי עלמא והמשפיע. המקור שהוא

 ו׳מקור, ו׳ ר׳אש, ר׳ ב׳רכות, ב׳ אתוון, ראשי ברו״ך ושימן ברוך, יב׳“ ע״ב): קכ ע, בחיקו״ז(חיקון כדאיחא הברכה. מקור היא ד!חכמד!
 נביעא דברכתא, נביעא איקרי ״מוחא“ ע״א): רפט אד״ז(האזינו, בזהר איחא ועוד הברכות. לכל ומקור ראש הוא דדא כ׳ל, ך׳

 המבוע שהוא הברכות, מקור הוא כי הברכות, מבוע נקרא שתימאה המוחא (שם): מדבש המתוק ופירש אשתכחו. מיניה ברכאן דכל
 וז״ל: ומנשה, אפרים בברכות ידיו את שיכל שיעקב לזה בביאור יג) מח, בחיי(בראשית ברבינו כתב וכן ממנו. ונמשכות נמצאות הברכות שכל והמקור

 התרגום אמר וכן והשכל, החכמה ממקור הברכה להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכוון כי וחכמה, שכל מלשון ידיו׳ את ׳שכל הוא
 ברבינו כתב ועוד זה. והבן הברכה, מקור שהיא החכמה היא קודש קלד), (תהליםה״ את וברכו קדש ןדכס ׳שאו כעניין לידוהי׳, ׳אחכמינון

ה״. את ׳וברכו החכמה, היא קדש׳ ידכם ׳שאו שכתוב וכעניין משס, שהברכה ולפי הכתר, מן החכמה להפריד אין לא): יד, בחיי(שמות

חכמה מיליואי
^ ל ח ש ש פ ה. כמלך בנ  ואתחנן): (פ׳ אפרים מחנה בדגל בזה ומובא במלחמ

 המלך צבא דרך אין ובוודאי והאיברים, הגוף של המלך הוא הלב
 האיברים כל דרך כן כי האדם יבין ומזה ידיעתו, בלתי דבר שום לעשות

 ירים לא ׳ובלעדיך הגוף לכל המתנועע חיים כוח ובו הלב, ע״פ להתנהג
 האיברים. כל של החיות הוא כי רגלו׳, ואת ידו את איש
ה מ כ ח א ה  התחיל מה מפני ג): הבהיר(אות בספר ומצינו הברכה. מקור הי

 נקראת דהתורה ומנלן ברכה. דאתחיל כמה בבי״ת, התורה
 אלא ים ואין ירישה׳, ודרום ים ה׳ ברכת ׳ומלא לג) (דברים שנאמר ברכה,
 כל אלא ה״, ברכת ׳ומלא מאי ים׳. מני ׳ורחבה יא) (איוב שנאמר תורה,
 אלא ראשית ואין ׳בראשית׳, כדאמרינן ברכה, לשון הוא בי״ת שנאמר מקום

 ברכה, אלא חכמה ואין ה״, יראת חכמה ׳ראשית קיא) (תהליס שנאמר חכמה,
םוכתיב שלמה׳, את אלקים ׳ויברך שנאמר לשלמה׳. חכמה נתן ׳וה׳ ה) א (מלכי

ה מ כ ח א ה  זה ע״א): כג (ר״ה אגדות בחידושי ומובא הברכה. מקור הי
 שאין לפי לכל, משפיע מטבעו השכל כי החכמה מצד ידוע

 השכל ומעניין לכל, משפיע הוא השכל רק לחומר, שיש כמו גבול לשכל
 וכן והשפע, הברכה מקור נקרא השכל כי שאמרנו, כמו משפיע להיות

 חכם תלמיד כל לכך והשפע, הברכה מקור היא העליונה החכמה
 הוא (...) שבו, החכמה מן לאחרים להשפיע עומד מעצמו שבו החכמה
 השפעה כי לאחרים, משפיע הוא כי לגמרי, עליונה בחכמה מתדבק
 הוא שזה לעצמו החכמה קיבול לא החכמה, אמיתת מצד הוא לאחרים

 החכמה, אמיתת מצד הוא לאחר השפעה אבל לבד, חכמה שהוא מצד
 היא תורה המלמד הלומד. מן יותר למאוד גדולה מדריגתו ולפיכך

 בכתב לכתוב אוכל ולא לאחר, משפיע שהוא עד השלימות על תורה
עמוק. דבר הוא כי זה דבר

ערכים
וכינויים

תושבעייפ
 המבחנת היא תושבעייפ

 היא כי הדברים, ומבררת
 (ליקו״הלטוב רע בין מפרשת

ח). א, תערובות

 לקבל אסור תושבע״ם על
 לימוד עיקר כי שכר,

 הדעת, לגלות היא תושבע״ם
 הארז כל ׳מלא כי לדעת

 שכר לקבל וכשרוצה כבודו׳,
 נופל אזי בממון עיניו ונותן

ב). ת״ת (ליקו״הלכסילות

 אוהל כמו היא תושבעייפ
 ולפיכך לתושב״כ, וארון

 כל יתבארו התושבע״פ ע״פ
 והעומקים והסתרים הסודות

 (שערי בתושב״ב הנעלמים

י). א, אורה

 מלכות, היא תושבעייפ
 (רקנאטי כלה הנקראת והיא

יג). יט, שמות

 האמונה, היא תושבעייפ
 אלא בכתב ניתנה לא כי

 (תורת בקבלתה להאמין

סג). המנחה

 המשנה היא תושבעייפ
 פירוש שהוא והתלמוד

 על הדינין בהוצאת המצוות,
 מעין וההיקש, הסברא דרכי

 השכלי והוויכוח החקירה
כג). ח״ג הקודש (עבודת

 סל״ע, נקראת תושבעייפ
 שישים על ס׳, ׳על אותיות

 בתשבע״פ שיש מסכתות
וישב). פ׳ (תו״א

 מחמת תושבע״פ, נקראת
 פיו, את מקדש שהצדיק

 דבר שום מפיו מוציא שאינו
 ׳בעל לשון וזהו ח״ו. בטל
 בעל שהוא לומר רוצה פה׳,

 מדבר שאינו לפה, ואדון
 וחידושין קדושה דברי אלא

 (נועםהקדוש בפיו דאורייתא

בחוקותי). פ׳ אלימלך

 משפט הנקרא תושבייכ
 ת״ת, יום מידת סוד הוא

 הוא דבר הנקרא ותושבע״פ
 וכל לילה, מידת סוד מלשון

 דבר האי לחבר הוא העבודה
 ׳יכלכל וזהו משפט, בהאי
ערביבמשפט׳ דבריו  פ׳ נחל (

שופטים).



ערכים
וכינויים

השגחה
 השי״ת השגחת אמת עייי*

 ממנו מסיר השקר, וע״י עליו,
נא). (ליקו״מהשי״ת השגחת

 שהכל ויודע דעת לו שיש נזי
 שום לו אין מהשי״ת, בהשגחה

 צער שום מרגיש ואינו ייסורין
רנ). (ליקו״מ

 העולם יתנהג אז לעתיד,
 השגחה ע״י היינו נפלאות, ע״י
 שלא נפלאות, בחי׳ שהיא לבד

י). ח, ח״ב (ליקו״מהטבע כדרך

 טבע מהו להבין יכולין אנו אין
 הטבע גם באמת כי והשגחה,

 א״א וזה ית׳, השגחתו היא
 כאחד, דברים שני להבין לאדם

 היא שבאמת הטבע דהיינו
יז). ח״ב (ליקו״מית׳ השגחתו

 היא האדם את השי״ת ידיעת
 בראשית בחיי (רבינובו השגחתו

יט). יח,

 ועד שעולם ספק שאין דע,
 בנאצלים המאציל השגחת

 ואף אחד, רגע נפסקת אינה
 שאז בתחתונים, פגם בהיות גם

 מחזירים העליונים האורות
 ומסתלקים מהתחתונים פניהם

 אין למעלה, ועולים מהם
 העליונה הארה השגחת

 לתחתונים להחיות המוכרחת
 (אדם כלל נפסקת הכרחם די

העקודים). בעניין ישר,

 כל להם יש וישראל הואיל
 שעזפעו במרכבה מקום וא׳ א׳
 השגחתו המקום, מזה אליו בא

 מובחרת ומעלתם שלימה
 מנוחה (ברית מאוד עד ומופלאה

ב).

 המשפט שהוא ההשגחה
 כ״א אמצעי ע״י אינה האלקי,
 השופט הוא ובעצמו בכבודו

יב). ח״ג הקודש (עבודתוהמשגיח

 ההשגה היא ההשגחה
 מצד דהיינו בו, משיגין שאנו

 מצד זה זולת כי פעולותיו,
 אף מושג אינו ית׳ מהותו

 פסחים (של״ה הנבדלים לשכלים

ל). ו,

 שרצה הראשונה הפעולה
 בברואיו לפעול המאציל

 פירוש, בכלל, ההנהגה היא
 התחתונים על השגחתו
 והפעולה בקרבם, ושכינתו

 (...) שכינה. נקראת הזאת
 השגחה היא הזאת ההשגחה

 לצדיקים ישגיח שכך כוללת,
 על כמו טוב, שכר להם לשלם

 ואין מהם, להיפרע הרשעים
 מעניין השגחה בבתי׳ שינוי
י). צבאות ה׳ (קנאתלעניין

 בהשגחתו הוא שבעולם מה כל
 לאדם, היראה בא ומכולם ית׳,
 כל מחמת בהשי״ת שיזכור ר״ל
עקב). פ׳ עה״ת (בעש״טודבר דבר

 באמונה להאמין האדם צריך
 בהשגחה שהכל שלימה
 שאירע עולם, מבורא פרטית

 דייקא אלו דברים לשמוע לו
 ׳עת כי אחר, ביום ולא זה ביום
 ולא תפז׳, לכל ועת זמן לכל

 לשמוע הקב״ה לו שולח לחינם
 ביום ולא הדיבורים אלו עתה
 אליו כי אחר, לאיש ולא אחר
 הזאת בעת לתקנם הדבר נוגע
 להבין ליבך ותן לזולתו, ולא

 (אור הדברים אלו ולהשכיל

בשלח). פ׳ המאיר

צדקה
 שישראל וחסד צדקה כל

 גדול שלום בעוה״ז, עושין
 ישראל בין יושר ומליצי
 המידות (ספר שבשמים לאביהם

א). צדקה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפד

 שנועוה ',5 הטקר השכמה הכאוה; ההלכוה אה מוהרנ״ה יישד זה מאמר על

 א׳. מיכה א', שאלה א', אפומרפוש ג', ומציאה אגידה ג', קידושין א/
 רטנו מכה״י זה מאמר גירשת הליקו״מ שנשוף נהושפות מונאת כמו״כ,

 נשלימומה זו גירשא שנידינו. המאמר מגירשת שינוייה קצה וגה נעצמו, ז״ל

 וגמור הליקו״מ, שנשוף נהושפוה מודפשה
 שנין העיקרייה השינוייה אה הנאנו נה"נ

 נמקומו. אמד כל הגרשאוה,

ה ח ג ש  נליקו״ה וכמג שלימה. ה
 עיקר ז): ד, מו"מ (או״ה

 עיניים, נסינס הוא המורה כלליוס
 שאנו דהיינו והשגחה, ראייה גמינמ

 שהוא נפרטיומ, נהשגחמו מאמינים
 ומשגיח ורואה ומנימ צופה יחנרך
 נפרט, ודנר דנר נל על חמיד
 כל אל השגיח שנחו 'ממכון כמ״ש
 מאמינים שאנו ועי״ז הארן׳, יושני

 ננחינח חמיד, אליו דעמנו עיני מכווני! אנו יחנרך, נהשגחחו
 היושני עיני אח נשאמי ׳אליך נחינח ה״, אל ממיד ׳עיני

 ומנושא ומרומם נשמיים יושנ יחנרך שהוא אע״פ כי נשמיים׳.
 נהשגחה משגיח נעצמו יחנרן הוא אעפ״כ מאיחנו, מאוד מאוד

 עולם של המרכז נקודח חכליח עד שנעולם, דנר כל על פרטיח
 ל^נח המגניהי אלקינו כה׳ 'מי וכמ״ש נו, אשר וכל הגשמי

 כי המורה, כלליוח עיקר וזהו ונארץ'. נשמיים לראוח המשפילי
 הוא הפרטיח, נההשגחה נעלמא כפירה איזה וכופר הפוגם

 האפיקורוס הוא והוא הדח, מן ויוצא כולה המורה נכל כופר
 לכל ומומר ממשומד גרוע שהוא ח״ל, דנרי נכל המוזכר והכופר
 נמאמר(אוה ולהלן לנארו. צריכין שאין פשוט דנר וזה כולה, המורה

שלימה׳. השגתה ד׳להמשין זה עניין יתנאר ד׳)

ר ב ש י ת ש אוו שגירתה נזנזון ת א ו  ונליקו״ה צדקה. י’עי הו
 דעמם ונלנול טרדומם כל כתג: ד) ג, קידושין (אה״ע

ההמון שאר הן הניגונים הן העשירים הן העולם, כל של

יג תורה
דועם אשרי

 פט): וכר(תהליס תרועה יודעי העם אשרי

להמשיך א
 אלא אפשר אי

ושבירתה, ממון.

 שלימה, השגחה
 תאוות שישבר עד
צדקה. ידי על הוא

י ל ש ם א ע ה. יודעי ה ע ת  על ומיוסדת ברה״ש נאמרה זו תורה ת
 פאור ה׳ תרועה ידעי העם אקרי מז): בתהליס(פט, הפס׳

 בוראם את לרצות שיודעין מרועה. יודעי ופירש״י(שם): ןהלכון: פניף
ושופרות. זכרונות מלכויות עליה שמסדרים בתרועה, השנה בראש

 מלביש רבינו שם המאמר בסוף להלן ועי׳
דבריו. כלל את זה בפס׳

שגחה לד!משיף  א”א שלימה ה
א ד אל שבר ע  שי

ת אוו שגירתה ממון, ת א ו  עייי הו
 ליבו רוע שמשבר שע״י ומצינו צדקה.
 נמשכת הצדקה, ע״י ממונו ותאוות

 מעשיך ׳בכל בבתי׳ וברכתו השי״ת השגתת
(מו, בדברים כדכתיב ידך׳, משלת ובכל

 מאחד אביון בף ןהיה כי ז-יא):
ה׳ אשר בארצף שעריך באחד אחיך

 לבבך את תאמץ לא לך נתן אלקיך
 לו ןדך את תפתח פתח כי האביון: מאחיך ןדך את תקפ׳ז ולא

 ולא לו תתן נתון (...) לו: יחסר אשר מחסרו די תעביכןנו• והעבט
 בכל אלקיך ה׳ ערכך ה;זה הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע

 כן על הארץ מקרב אביון יחדל לא כי ןדך: משלח ובכל מעשך
 ולאבינך לערך לאחיך ןדך את תפתח פתח לאמר רנצוך אנכי

 אס יתן אס שמצטער אדם לך יש סאמז. צא ופירש״י(שם): בארצך:
 ידו את שפושט אדם לך יש תאמך, ׳לא נאמר לכך יתן, לא

 לו, תתן לא אס האביון. מאמין תקפוז׳. ׳ולא נאמר לכך וקופצה,
 נמון פעמים. כמה אפילו מסממ. סמומ אביון. של אחיו להיות סופך

 דע״י (יז) תהליס שות״ע במדרש ומובא פעמים. מאה אפילו לו. ממן

 היא כמה ראה עלינו: ית׳ השגתתו בתי׳ שכינה, פני לקבל זוכה צדקה,
 ׳אני שנאמר שכינה, פני מקבל הוא צדקה שע״י צדקה, של כוחה
 לפרש דוד ראה מה תמונתך׳. בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק
 זכות אלא בהם ואין רשעים שאפילו ללמדך בלבד, צדקה של זכות

ה״. כבוד ׳ונגלה שנאמר שכינה, פני ומקבלין זוכין בלבד, צדקה של
וייסורים וטרדות גדולות ביגיעות והפרנסה הממון אחר הרודפים

 צדקתו לאביונים נתן ׳פזר כמ״ש גדול, ובפיזור בריות צדקה נותנין שאין מחמת הצדקה, ממניעת רק נמשך זה כל הרבה, ודאגות
 תאות בחינת הוא זה כל והפרנסה, הממון בענייני העולם כל של הבלבולים וכל הייסורים וכל הטרדות כל כי וכו״. לעד עומדת
 של מהקללה ניצולים היו בהרחבה, צדקה נותנין היו שאס נמצא הנ״ל. בהתורה כנ״ל צדקה ע״י אס כי לשברה אפשר שאי ממון,

 שהוא הממון, טרדת מחמת כלל חיים להם אין העולם רוב כי חיים, להם והיה הממון, רדיפת טרדת שהוא לחם׳ תאכל אפך ׳בזיעת
 חיי מכלה שהוא דמותא, סטרא ודאגות עצבות שחורה מרה חשוכין אנפין בחינת שהוא זרות, עבודות ע׳ מכל כלולה זרה עבודה

כנ״ל. הצדקה ע״י הוא ממון תאות שבירת תיקון וכל צדק׳, ׳ציווית בהתורה כמבואר עולמות, מב׳ האדם את והורגת האדם

חכמה מיליואי
ה להמשיך ח שג מה ה א וכוי שלי  יפות פנים בספר מובא צדקה. עייי הו

וגו״. כליעל ך55ל עם ר5ד יהיה פן לך ׳הי^מר מ): מו, (דברים
 נאמר ע״ז, עובד כאילו הצדקה מן עיניו המעלים ׳כל ע״א) י (ב״ב אחז״ל

 כזה, הטעם להכין יש כליעל״. כני אנשים ;יצאו להלן ונאמר ׳כליעל׳, כאן
 כדכתיכ ישראל, כארץ וכיותר ישראל, על הש״י כהשגחת המאמין כי

 הוא יריאיו׳, אל ה׳ ׳עיני לג) (תהליס ונאמר כה׳, אלקיך ה׳ ׳עיני יא) (דברים
 כדכתיכ אותו, ומכרך משגיח הש״י כי הצדקה, מן יעני אדם שאין מאמין
 לפי מקכל אחד שכל כזה האמונה חסרון אכל כזאת׳, נא ׳כחנוני ג) (מלאכי

 מאמין שאינו פירוש מצדקה, עין המעלים כל כי וז״ש (...) שלו מזל
 ע״ז. עוכד כאילו וכא״י, כישראל הכורא כהשגחת

ה ^ ר ר י מ ש א ו  המור כתב הצדקה מצות ותשיבות יקר בגודל צדקה. עייי הו
 ומאוד ידו, השגת כפי צדקה ליתן עשה מצות רמז): (ירד

 לידי שיכוא אפשר כי עשה, מצוות מכל יותר כה ליזהר אדם צריך מאוד
 דכן עוכדא כההיא מיד לו יתן לא אס המכקש העני שימות דמים, שפיכות

 עיניו למעליס תעשה לא יש ועוד כעשה, כה נצטוינו פעמים וכמה זומא.
 מאחיך ידך את תקפוץ ולא לככך את תאמץ ׳לא מס (דברים שנאמר ממנה,

 הזהיר וכל ע״ז, עוכד וכאילו כליעל נקרא ממנה עיניו המעלים וכל האכיון׳.
 ואת כניו את יצוה אשר ׳למען דכתיכ ה׳, כרך זרע הוא כי עליו מעידה כה

 האמת ודת מתכונן ישראל כשא ואין ומשפט׳. צדקה לעשות אחריו כיתו
 אלא נגאלין ישראל ואין תכונני׳. ׳כצדקה נד) (ישעיה שנא׳ כצדקה, אלא עומדת
 משפט ׳שמרו ואומר כצדקה׳, ושכיה תיפדה כמשפט ׳ציון שנאמר כצדקה,

 הקרכנות, מכל וגדולה להיגלות׳. וצדקתי לכוא ישועתי קרוכה כי צדקה ועשו
נכתר ומשפט צדקה ׳עשה דכתיכ הקרכנות, מכל הצדקה גדולה ר״א, דאמר

 חשד, העולם לכל מלאו כאילו ומשפט צדקה העושה כל אר״א, מזכח׳. לה׳
 מן מעני אדם אין ולעולם הארץ׳. מלאה ה׳ חשד ומשפט צדקה ׳אוהכ שנא׳

 מעשה ׳והיה שנאמר ידה, על מתגולל היזק ולא רע דכר ולא הצדקה,
 ליתן לאדם ויש עליו. מרחם הקכ״ה עניים, על המרחם וכל שלום׳. הצדקה

 שמכקש וכמו פרנסתו, לו שיזמין מהקכ״ה שעה ככל שמכקש שכמו ליכו, אל
 זאת גס ואף העניים, שוועת שישמע צריך כך שוועתו, שישמע מהקכ״ה
 לפיכך תשמע׳, אתה עניים ׳שוועת שנא׳ עניים, צעקת לשמוע קרוכ שהקכ״ה

 ממוני אחסר איך לומר, עצה כליכו יעלה ואל וכו׳. מזעקתס ליזהר לו יש
 רצון כו לעשות פקדון אלא שלו הממון שאין לדעת לו יש כי לעניים, ליתנו

 ממנו, לו שיהיה הטוכ החלק וזהו ממנו, לעניים שיחלק רצונו וזה המפקיד,
 הצדקה כשכיל כי ומנוסה כדוק הדכר כי ועוד צדקך׳, לפניך ׳והלך כדכתיכ
 (דבהי״ב כדכתיכ וככוד, עושר לו תוסיף אדרכה אלא לו, יחסר לא שנותן,

 כרך ה׳ כי לרוכ עד והותר ושכוע אכול ה׳, כית לכיא התרומה ׳מהחל לא)
 ויהי האוצר כית אל המעשר כל את ׳הכיאו ג) (מלאכי וכתיכ עמו׳, את

 את לכס אפתח לא אס צכאות ה׳ אמר כזאת נא וכחנוני ככיתי טרף
 ככל חכמים, ואמרו די׳. כלי עד כרכה עליכם והריקותי השמים ארוכות

 כי ועוד, כזאת׳. נא ׳וכחנוני כדכתיכ זה, מדכר חוץ ה׳ את לנשות אשור דכר
 לצרפית אירע כאשר ממוות תציל וכרעכ הקשות, הגזירות את דוחה הוא

 הקרוכיס תרחיק ומניעתה לאליהו. שנתנה קטנה עוגה כשכיל יז) (מל״א
 אלינו קרוכיס שהיו ומואכ לעמון אירע כאשר התורה, ומן ממנה לשכינה

 לחשות הרחוקים ומקרכת וכמים. כלחם אותנו קדמו לא אשר על ונתרחקו
 ויאכל לו ׳קראן ב) (שמות אמרו על ליתרו אירע כאשר השכינה, כנפי תחת

כראוי. ליחנה מאוד מאוד ליזהר אדם צריך ע״כ לחם׳,

המאמר התגליות סיפור
השיחות לנו נודע ולא ראשון, וביום שבת ביום אז שחל תקס״ד שנת ברה״ש נאמר זה מאמר נט). תקס״ד(חיי״מ ברה״ש נאמר י״ג, סימן השגחה/ אשרי’ מאמר

א). יג, (פל״ח זה למאמר השייכים והעניינים
את שמקרבת צדקה גדולה
 ההתקשרות עיקר ב). נד, (ליקו״טלכנס״י משפיע צדיק שבחי׳ וכנס״י, צדיק ייחוד נעשה עי״ז להמקבל, הנותן שמשפיע צדקה עייי ב-ז). (שםגמור צדיק ונקרא מזלו, ונתרומם להקב״ה, מלוה ונעשה השכינה, פני ומקבל המיתה, מן ומצלת הגאולה,
 לצדקה לכם ׳זרעו שנאמר שבה, חםד לפי אלא משתלמת צדקה אין ר״א, אמר יז). ג, לגב״ח שליח העושה (ליקו״הונותן׳ חונן ׳צדיק בבתי׳ לכל, שמשפיע הצדקה שם על צדיק נקרא שהוא צדיק, של במידתו אוחז שבזה צדקה, ע״י הוא להצדיק

 זוטא (ד״אואיננו׳ בו עיניך ׳התעיף כג) (משלישנאמר פתאום, יעוף צדקה ממנו עושה אתה אין שאם העוה״ב, ותנחול העוה״ז ממנו קנה בידך, שהוא בעוד צדקה. ממנו עשה לממון זכית ואם לממון, תזכה צדקה עשית אם מט:). (סוכהחםד׳ לפי וקצרו

 גדול א). זוטא (שה״שמפרנםים אתם לי כביכול העניים, את מפרנםים כשאתם עליכם אני מעלה פרנםים. אלא ׳רעיתי׳ ואין חםדים. בגמילות יפה׳ ׳הנך הצדקה, במתן רעיתי׳ יפה ׳הנך שנאמר להקב״ה, פרנםים נקראים צדקה הנותנים פ״ד).
עצמך שעבד הפחות ולכל כוחך, כפי בצדקה רגיל הווי א). זוטא (שה״שלאבדם דינם גזר אין רשעים, מעשיהם שכל אפילו וגמ״ח, צדקה בו שיש דור כל א). זוטא (שה״שהדין ועל הצדקה על אלא נשתבחו לא משה של מעשיו שכל הצדקה, כח

ה ואני תפל

שיך מ ת ו ו לינ  ע
ך מי ח ר ה ב ח שג  ה

 ידי ועל תמיד. שלמח
 כל עלינו תשפיע זה

 וברכה טובה שפע טוב,
 אמתיות. וטהרה וקדשה

 בענינו ותךאה והשגיח
 בגוף וךחקנו ועמלנו

 בגשמיות וממון ונפש
 על ותרחם ורוחניות.

 הנפוצים ישראל עמך
 להם אין אשר כצאן

 ותקבץ ותשוב רועה.
תינו צו  ונךחינו נפו

 הארץ. כנפות מארבע
לגאלינו ותחיש ותמהר

יג). (ליקו״ת

תך ותתגלה  מלכו
 באי לכל והשגחתך

 שאין הכל ויךעו עולם,
 בעולם טבע שום
 מתנהג הכל רק כלל,

 ותאיר לבד. בהשגחתך
 ואל פניך באור עלינו

 ממנו. פניך תמהר
 עברך על פניך ״ך!איךה

חסךך״. הושיעני  ב
 אתה כי פעול כל וידע

 יצור כל ושין פעלתו
 ויךעו יצךתו. אתה כי

 משגיח אתה כי הכל
 על פרטיית בהשגחה

 שבעולם, ךבר כל
 בכל פרטיות בפרטי

 ואין רגע. ובכל עת
 הטבע ך.ךך שום

 הכל רק כלל. בעולם
 אלי ״פנה לבד. מאתך
 לעברך עזך תנה והנני

 אמתך. לבן והושיעה
 בעברך האר פניך

 נסה חקיך. את ולמדני
יי״ פניך אור עלינו

לא). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 ׳צו בפשוק נאמר ^
 ואמרת ישראל בני את

 לתמי קרבני את אליהם
 ואמר ניתותי/ רית לאשי
 שיש מצינו יהודה, רבי

 ה׳עשן׳ ענין את בקרבן
 ניתות׳. ה׳רית ענין ואת

 הדין, מצד זהו ה׳עשן׳
 אז ׳כי שכתוב שזהו
ד ה״, אף יעשן עו  ו
 באפו עשן ׳עלה כתוב
 וענין תאכל׳. מפיו ואש

 הכתוב ניתותי׳ ה׳רית
 מה מצד זהו בקרבן,

 את מעורר שהקרבן
ם, מידת  כמו הרתמי

ת שכתוב רי  אפך ׳ו
 הרועה אמר כתפותיס׳.

 שניהם, והרי הנאמן,
ת, העשן רי ה  הס ו
 שהפסוקים וכמו באף,

ם, די ק מעי  אתד פסו
 ׳עלה שכתוב מה הוא
ק באפו׳, עשן הפסו  ו

 שכתוב מה הוא השני
 כתפותיס׳, אפך ׳ורית
 נקרא למה כן ואס

 ה׳עשן׳, שהוא האתד,
 נקרא והשני ׳דין׳, בשם
ס׳ בשם רתמי  (הרי ה׳

 להיות צריכים לכאורה שניהם

 הם ששניהם כיון הענין, אומו
 ענין ביאור אלא באף).

 שבתוטס כך, הוא זה
שנס ת, שני י  תלונו

 נאמר השמאלי ובתלון
 ומהו באפו׳, עשן ׳עלה

 (שמהיכן ׳עלה׳ בו שכתוב

 שמהלב אלא עולה), הוא
 כנגד שמאל, בצד שהוא
 מצד אזי הגבורה, מידת
 רות אליו יורדת ימין
 את ולשכך לקררו כדי

 התסד מצד וזהו רגזו,
ת. ס1ש': (שבימין)  המו

מין, היא והתכמה  לי
 ׳הרוצה תז״ל כמאמר
 (ש׳דרום׳ ידריס׳ להתכיס

 והבינה ה׳ימין׳), צד הוא
 שמאל, כלפי בלב היא

 ׳הרוצה תז״ל כמאמר
 (ש׳צפון׳ יצפין׳ להעשיר

 ולכן ה׳שמאל׳), צד הוא
 עשן ׳עלה בפסוק נאמר

 שהעשן והיינו באפו׳,
 מהבינה עולה הוא הזה

 לתכמה בשמאל) (שהיא
מין, שהיא אזי לי  ו

 אותו את מקבל התכמה
 ותדוה, בשמתה העשן

גון ס. של בני  הלויי
 הקרבן של העשן ואותו

 על אלא עולה היה לא
 דולק שהיה האש ידי

 מרמז שזהו בעצים,
 המלאים האיברים על

ת, ד שהם מצוו ג  כנ
 ובעלי העולה. עצי ענין

 התורה אזי התורה,
 מדליקה שהיא שבהם

 מידת בתוזק אש בהם
 שנעשה עד הגבורה,

 עליית של זה ענין בהם
ה, שמצד העשן  הבינ

 עשן ענין כנגד וזהו
 עשן ומשעולה המערכה.

 נקרא זה אזי לאף זה
שכתוב שזהו ׳קטורת׳,

ערכיםרפה נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
וכינויים

ת רוחא חי שכר נ  (פנחס, רע״מ גזהר כדאיפא דליכא. חמימא ל
 קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני את **'צו ע״א): רנד

 ׳עשן׳ אית בקורבנא אמר, יהודה רבי ניחוחי; ריח לאשי לחמי
 דכתיב הוא הדא דדינא, משטרא איהו ׳עשן׳ ניחוח׳. ׳ריח ואית

 ה״, אף יעשן אז ׳כי כט) (דנריס
 תאכל׳ מפיו ואש באפו עשן 'עלה

 רחמי, ניחוחי', 'ריח יח). (חהליס
 אמר ז). (שה״שכתפוחים׳ אפך ׳וריח
 עשן מרווייהו, והא מהימנא, רעיא
 שהדין, וקראין באף, אימן וריח,

 ואמאי כתפוחיש', אפך ׳וריח ותניינא באפו; עשן ׳עלה חד
 אית בחוממא אלא, ׳רחמי׳. ותניינא ׳דינא', ׳עשן׳, חד, אתקרי

 ׳עלה', מאי באפו', עשן 'עלה בשמאלא ואיתמר חלונין, תרין
 רוחא נחית מימינא גבורה, לקבל בשמאלא, דאיהו מליבא אלא

 מוחא. דחמן דחשד משטרא רוגזיה, ולשככא ליה לקררא לגביה
 כלפי בליבא בינה ידריש; להחכיש ׳הרוצה לימינא, חכמה

 מן באפו', עשן ׳עלה דא ובגין יצפין׳, להעשיר ׳הרוצה שמאלא,
 בניגונא בחדוה, ליה ומקבל לימינא, דאיהי חכמה לגבי בינה

 בעציש, דאדליק אש ידי על אלא שליק לא עתן והאי דליוואי.
אורייתא מורה, מארי עולה. עצי פיקודין, מליין איברים דאינון

סבזוהר איתא כי ח פנ ד לף (  נחית רוחא ע״א) מ
 רוחא, נחית וכד דליבא, חמימא לשכך
 דליואי. תגונא בחרוה ליה מקבל ליבא

נדיבה, רוח שהיא צדקה, בחינת זה רוחא,

ת מקררין ידו על וכוי צדקה בחי׳ מו מי ת ח אוו וכוי. ממון ת
 יסודיח הקדמה מוהרנ״ח 3כח ג) ג, קידושין (אה״ע וגליקו״ה

 דליק נור שהוא דלבאי חמימא בחינח זה אש וז״ל: זה, עניין להננח
 בחינת שהוא אש, בחינת שהוא ג"), נאוח נמאמר לקמן (הנזכר

 מה הנ״ל, ממון מאוח חמימות
 בעצמו שהוא לממון, בוער שהלב
 כי המשגל. מאוומ חמימות בחינת
 הם ממון ומאוח ניאוף מאות

 מלוי אחד וכל אחת, בחינה
ז״ל, רבינו בדברי כמובא בחבירו,

 ׳ציווית בהמורה כמ״ש ניאוף, ממאוח נמשך ממון מאוח שעיקר
 שע״י אומרים כשאנו להיפך, וכן כג), (סימן וכו״ עדומיך צדק

 הלב חמימות ומשככין ממון חאומ ומשברין מחקנין צדקה
 חאומ שנשבר מה ממילא בזה נכלל ועשירוח, לממון הבוער
 כי ממון מאוח לשבר אפשר אי בוודאי כי הצדקה. ע״י ניאוף

 זה לה יש הצדקה ואך ניאוף, מאוח מקודם כשמשברין אם
 מאוח גם שנשבר עד לגמרי, הלב חמימות שמשנכת הכח

אי בזה נכלל וממילא ממון,  בלא כי ניאוף, מאוח שמשפכח נייי
 אפשר אי כי ממון, מאוח חמימות לשכך אפשר היה לא זה

ניאוף. פאות מקודם כשמשברין אם כי ממון מאות לשבר

שך) (המ

 פרוטה שבוע בכל לתת
 ועשה ד״ה הפליאה (ספר אחת.

הטובים). בדרכיהם להדביק

הצדקה, היא הנתינה
 (רש״י החסד הוא והטורח

מט:). סוכה

 אתה העני שחסר מה לפי
 לו אין אם לו, ליתן נזצוה
 אין אם אותו, מכסים כסות

(...) לו. קונין בית כלי לו
 העני זה של דרכו היה אפילו
 רז ועבד הסוס על לרכוב
מנכסיו, וירד והעני לפניו,
 עליו לרכוב סוס לו קונין
 שנאמר לפניו, לרוץ ועבד

לו׳. יחסר אשר מחסרו ׳די
 חסרונו להשלים אתה ומצוה

דלעשרו נזצוה אתה ואין י ) 

ג). ז, עניים מתנות החזקה

 ברוך ית׳ שהבורא אעייפ
 והכל בצדקתו יחיד הוא

ית׳, אצלו גמור אחדות
 רוצה אהב׳, ׳צדקות אעפ״ב

 אוהב צדקות מיני כל לומר
 שכל אע״פ מאיתנו, ומקבל

בבחינתו, צדקה נותן אחד
 לבד לשמיים שכוונתו יש

 מכוונים ויש ית׳, שמו למען
 מקבל אעפ״ב לטובתם,

 לשמה שלא ׳מתוך כי מהם,
אהב׳ ׳צדקות וזהו וכו״.
 מאיתנו שאוהב רבים, לשון
 (נועם צדקות מיני כל הכל,

בראשית). פ׳ אלימלך

 הצדקה מעשה גדולה הנה
השלם, לצדיק צדקה הנותן

 במידות ייחוד שעושה
 שני שיש כידוע העליונות,

 וע״י ו׳צדק׳, ׳צדיק׳ מידות
 הצדקה את המקבל הצדיק

 אחרונה הה׳ את מעלה הוא
 בגלותינו איתנו שהיא

ונעשה ׳צדק׳, למידת
 מלא העולם ואז ׳צדקה׳,

 וברכה שפע טוב כל ושבע
 ומזוני ובני וחיים ורחמים
 ותכלית קז, אין עד ושלום

 המקבל הצדיק ע״י הנשפע
 הולכת ידו ועל הצדקה, את

 אחד לכל העולם, לכל השפע
 והצטרפותו מחסורו די ואחד
פקודי). פ׳ אלימלך (נועם

שאדם הצדקה עייי*
 מרכבה נעשה הוא עושה
צדקה, הנקרא יסוד לבתי׳

 שהיא למלכות המשפיע
 מגרמה לה דלית עני בחי׳

 חוט עליו נמשך ועי״ז כלום,
צדקה). (קה״י,חסד של

 וע״י ׳צדק׳, נקרא הנזלכות
בחי׳ שהוא לעני, שנותן
 ממשיך עני, שנקרא מלכות

לה, וניתוסף חסדים ה׳ לה
 שאמר וזה ׳צדקה׳. ונקרא
 ׳מאן סב.) (בשלח בזהר

 אשלים למסכנא דאשלים
 ואתעביד חד אות ליה

 רז״ל כיוונו ולזה צדקה׳.
 מתנות כח ׳גדול שאמרו

 הדין מידת שמהפכת עניים
דין, הוא צדק כי לרחמים׳,

 הצדיקים לאהבת יבוא הנדיבות עייי* נדיב / נדיבה רוח (שם).אותיות וט״ז ודבינ״ה דחכמ״ה יחוד״א גימטריא צדקה כנודע. ובינה חכמה המייחד הוא הדעת כי צדקה, נקרא דעת בחיי (שם).רחמים צדקה נקראת עניים מתנות וע״י
 שקנה גמליאל רבן כגון המצוות, לקנות בממונו נדיב יהיה עא). ח״ב (ליקו״מהעליון מנועם שנמשכין דרחימותא, שלהובין לקבל כלי ונעשין דליבא, שבילין נפתחין ועי״ז הלב, ונתנדב שנפתח היינו לב, נדיבות מד). צדקה המידות (ספר

שבתבמצוות להדר בממונו נדיב ויהיה מא:), (סוכהזוז באלף אתרוג  ואם כספו, את לעני להלוות נדיב ויהיה ומיודעיו, לשכיניו להשאיל נדיב יהיה ביתו כלי ועל לו, שאין למי ולהשאילם ספרים ולקנות לכתוב בממונו נדיב ויהיה קלג:), (
 ולעשות חולים, ולבקר בשמחתם, ולשמוח בעדם, ולהתפלל בצרתם, ולהצטער ומשאם, עולם לסבול אדם כל עבור לטרוח בגופו נדיב ויהיה מועט, דבר על ידקדק לא ולעולם ובמתנו במשאו נדיב ויהיה לעשירים, גם ילוה בידו יספיק

תהעוה״ב לחיי להביאו לאדם המתנדב הנדיבות, מיני שבכל הגדולה הנדיבות וזוהי לשמיים, ליבם את ולהמשיך דעת אדם כל ללמד תורתו, בחכמת נדיב להיות צריך וביותר המתים. עם חסד  ולא עני איזה יהיה אם יז). צדיקים (ארחו
וטוב לעוה״ז טוב לאחרים, וטוב לעצמו טוב לבריות, וטוב לשמיים טוב נדיבה, רוח של זו טובה מידה טובה כמה תרומה). פ׳ טוב הדעת (עץמשגת ידו שאין אלא העשיר על יתירה ליבו נדבת כי ית׳ לפניו גלוי כבר מועט, דבר רק ייתן

טו). נא, תהלים (מלבי״ם הקודש רוח הוא נדיבה רוח נדיבה). יעקב, (ישרש בינה נקרא נדיבה רוח נדיבות). יועץ, (פלא לעוה״ב

 בבינה, בהון עשן ועלה לגבורה, בתוקפא אש בהון אדליקת דאיהי
אפן. קטורה ׳ישימו לג) (דבריםלכתיב הוא הלא ׳קטורת', אתקרי לאף ומלסליקת המערכה. עשן  כקטורת, בעלמא מותנא דבטיל ולית ב

 דאינון וכר סליק לא עשן האי (שם): מדבש המתוק ופירש ׳קטירו׳. ל׳קשר/ תרגום ב׳אף׳, ניתות׳, ׳רית עם ברתמי, ללינא קישורא לאיהו
 העשן בתינת לעורר אבל אתרות, ומצוות תשלים גמילות מצות ילי על באה הימין, מצל ניתות רית המעלה הבתינה פיקודין. מליין איכרים
 מצוות. המלאים האברים שהם בעצים, הנללקת (...) התורה ועשק העבולה בתשק האלם שמתלהב ההתלהבות אש ילי על הוא הטוב,

א ח ו  כתיב דבריו. את בהם ומבאר בתינה, אתר בתינה הנ׳׳ל, הזהר דברי את ומביא עמה תוזר רבינו נדיבה. רוח שהיא צדקה בחיי זה ל

מתן. לתת האוהב נליב מלשון נדיבה. (שם): המצו״צ ופירש תכןרנכני: נליבה ורוח יקעף ששון לי הישיבה יד): (נא, בתהליס
 ה׳ תרומת את הביאו אתו רוחו נלבה אשר וכל לבו נשאו אישר איש כל ןיבאו בזה״ל: המשכן תרומת גבי כא) (לה, בשמות כתיב ועוד

 ממונו, וערך יכולתו כפי נפשו ברצון המתנלב הוא רוסו. נדכה האוה״ת(שם): וביאר הקלש: ולבגלי עבלתו ולכל מועל אהל לרנלאכת
 צדקה נתינת על מורות נדיבה׳, ׳רות שהתיבות הנ״ל, ע״פ לדייק וייתכן בנפשו. צער כמו הלבר עושה שאינו לשלול רוחו׳, ׳נלבה יקרא ולזה

יותר. הממון תמדת משברת כן יותר, נדיבה ברות שנתינתה וככל הלב, שמתת ממוך

חכמה מיליואי
א צדקח הי בה. רוח ש די  שעולה תיכף לשבועות): (דרוש המאיר באור מובא נ

 שנאצלה רגע במעט הענין צדקה, ליתן לבו ונדבת רומו על
 מד וגרמייהו איהו קלה בשעה אזי צדקה, ליתן לבו, מפנימיות מממשבמו

 עצמו, ברשות אינו וכמעט לרומו, מעצור ואין ממשבמו, עומק עם בהון
 צדקה, ולרדוף לרוץ ממהרים והרגלים ומיד, תיכף ליתן פשוטה ידו כי

 הנאצלה, למתשבה ותזק אמיץ בקשר ומתוברים מקושרים האברים ופרטי
 המקשרות לגודל והוא, הפועל, אל מכת להוציא מעשהו יתיש למהר

 וכל ורגל. יד עקירת בעצמו מרגיש אינו הנאצלה המתשבה אל האיברים
 כן שאין מה צדקה, ליתן רותו ונדבה המתשבה שנאצלה ומיד תיכף זה

 שנמשך עוד וכל הקדומה, מהתעוררותו מעט מעט נופל הזמן, בהמשך
 עד ורגליו, ידיו מנועות להרגיש ומתתיל בעצלות, ונופל יומר נתרפה הזמן

 שתוזר עד לגמרי הנופל ייפול ולפעמים לאו, או לימן אם בספיקות שנופל
ידו. וקופץ הקדומה ממתשבמו

 מנועות (היינו הטיות וכמה כפילות וכמה גניתות וכמה ואבוי אוי של
 וצדקה (...) קשות׳, המתלות ׳כל כי מאוד, קשה שאז בהמתלה, ועיקר עובדא. איזה שעושין קודם לעשות צריכין בעבודתם) ה׳ יראי שעושין משונות

 דבר כל כי יומר. הפמת ומרמבת ויותר יומר פוממת היא הצדקה והתתלה, פתת כשיש שאפילו מפתת׳, ׳פמות מו) (דברים בבתינת המתלה, תמיד היא
 מתמת קשות׳, המתלות ׳כל בתינת וזה הדרך, באותו ליכנש פמת שם לפתות צריכין העבודה, ואותו הדרך באותו ליכנש כשרוצץ השם, מעבודת ודבר

 באיזה פתת איזהו שכשעושין ויותר, יומר הפמת ולפתות להרמיב הצדקה כת וסגולת מאוד. קשה כן על מתדש, פתת ולפתות לשבר צריכין שבהממלה
 הפממים כל ומרמבת פוממת היא כי ההמתלות, כל של ההמתלה היא צדקה כי ויותר, יומר הפמת ומרמבת פוממת הצדקה אזי צדקה, ונותנין עבודה
 קשה היא הצדקה התתלת כן ועל כנ״ל, ציוויתי׳ העורבים ׳ואת במינת שזה צדקה, ליתן כשמתתילין דהיינו התתלה, יש עצמה בצדקה וגם כנ״ל.

תמיד. מועלת הצדקה כי מאוד, מאוד גדול הצדקה של התועלת אך כנ״ל. ההתתלות כל של התתלה בתינת היא כי מאוד, וכבידה

הנחל• יליקוט
ח ק ד א צ חי בח. רוח ש  מעלת ויקרת בגודל א) ד, (ח״ב בליקו״מ ואיתא נדי

 אזי לצדקה, להתנדב כשמתתילין בתתילה כי בזה״ל: הצדקה מצות
 עבודת עיקר וזהו לרתמנות, להפכו שלו האכזריות את לשבר צריכין

 שבטבעו, רתמנות משמת צדקה ונותן בטבעו רשמן שהוא מי כי הצדקה.
 עיקר רק בטבעם, רתמנים שהם תיות כמה גם יש כי עבודה, זה אין

 העורבים ׳ואת בשינת וזה לרתמנות. להפכו האכזריות לשבר העבודה
 לכלכל לרתמנות ונתהפך אכזרי, בטבעו הוא העורב כי לכלכלך׳, ציוויתי

 שהוא מי כל לב, הנדיבי וכל כנ״ל. בצדקה צריכין כן כמו אליהו. את
 העורבים׳ ׳ואת בשינת זו, בשינה דרך בשתילה ולעבור לילך צריך נדבן,
 להם שיש מה שלהם, האכזריות לשבר צריכים שבתתילה דהיינו הנ״ל,

 זו, ובתינה כנ״ל. לצדקה להתנדב לרתמנות, להפכו בשתילה, אכזריות
 וכל העבודות כל כי מאוד. וכבידה קשה היא הצדקה, התתלת דהיינו

קלין כמה השם, בעבודת עובדא איזה לעשות שרוצין מה כל התשובות,

באפך. קטורה 'ישימו
ומ״ל). קטורת (מלשון׳קטירו׳ זהו ׳קשר', תיבת של התרגום גם וכן כנ״ל), הלץ עני! הוא (ששם ב׳אף' כנ״ל), הרחמים ענץ (שהוא ניתות' ׳רית ענין את דהיינו הרתמים, במידת הדין מידת קישור ענין שהיא הקטורת, כמו בעולם המוות את המבטל ואין

י אג ח ו ל פ  הן עת, בכל לי נותן אתה אשר יי מברכת ןדים בשתי להם ולתן להם להעניק הגונים לעניים משלי לפזר הן בחי, בכל הגונים לעניים לעזר תמיד לבי שיתנדב שאזכה תסמכני״. נדיבה ורוח ישעך ששון לי יהשיבח’ # ת
 ותתנני בחםדף עלי ותשפיע צריכים. שהם מה וכל מלבושים הן מזונות הן להם, יהמר אשר מחםוךם רי הגונים עניים ידי למלאת ולסעדם, לתמכם ישראל בני אחינו לב נךבת ןד על ולקבץ עבוךם ולסבב לילך בחי בכל עבוךם להשתיל

ללב אמר לב בךברי להפך בה לי שיהיה ותעזרני אפים. ןפה מנה ואחד אחד מכל מהם לקבל ואזכה הרבה. צדקה לתן לבבם שיתנדבו באזניהם דברי ויכנסו אצלם, דברי נשמעים שיהיו שאזכה ישראל, בית עמך בעיני ולהסד לחן
תחןי ימי כל תמיד באמת בצדקה להךבות ואזכה נדיבה, ״ ו ק ל יג). (



ערכים
וכינויים

ממון תאוות
 תחובים זרות עבודות כל

א). כג, (ליקו״מבממון

 ממון, בתאוות הנופלים
 שהקב״ה מאמינים ואינם
 האדם את לפרנם יכול

 אחר ורודפים קלה, בםיבה
 גדולות, ביגיעות פרנםתם

 נקשרים בנ״א אלו (...)
 אלקים דםט״א, בפנים

 מיתה בחי׳ חושך, אחרים,
א). כג, (ליקו״מ

 תאוות של התיקון עיקר
 ברית, ע״י הוא ממון

 ליפול א״א בריתו וכשמתקן
ה). כג, (ליקו״מממון לתאות

 ממון, לתאוות תיקון
 לשורש שיםתכל היינו

 וכל הממון כל בא עזמעזם
 הםתכלותו וע״י ההשפעות,

 שם כי תאוותו. יתבטל שם
 אור כולו השפע בשורשה,

 רוחני, ותענוג ומצוחצח צח
 מכת״י: (נ״א מתאווה ואין

 הוא ומי למטה, אלא מתעבה)
 להשליך הנה יםור הפתי
 עב תענוג וליקח רוחני תענוג

ה). כג, (ליקו״מ

 משם שמשתלשל המקום
 בחי׳ בוודאי הוא הממון,
 קודש, ושפע קדושה
 כדרך למטה נתגשם ואח״כ

 ונתהווה ההשתלשלות
 תאבה הנפש וע״כ ממון,

 באה שהנפש מחמת לממון,
 משם בא שהממון ממקום
סח). (ליקו״מ

 שאין מי ממון, תאות עיקר
 לעניין כמו לקבל, כלי לו

 מי בוודאי כי אכילה, תאות
 ועיקר וכו׳, לאכול שיכול
 כמו מהשיעור, ביותר התאוה

קצג). (שיהר״ןממון לעניין כן

 ממון תאוות שבירת עיקר
 שחולק ומי הצדיק, ע״י הוא
 לתאוות נופל הוא הצדיק על

 ומים ברה״מ (ליקו״ה ממון

טז). ד, אחרונים

 שהוא ממון, תאות עיקר
 וטרחות ביגיעות תמיד יגע

 וממשיך גדולות, וטרדות
 ׳בזעת של הקללה עצמו על

 רח״ל לחם׳ תאכל אפיך
ה). ופרנסה ממון (ליקו״ע

 בתאוות השקוע ידוע,
 כי יחםר, תמיד הוא הממון

 תאוותו וחצי מת אדם ׳אין
 הוא שבידו ובםך בידו׳,

 וע״כ מתאווה, כי מצד חםר
 דאגה׳ מרבה נכםים ׳מרבה
יח). ה, פסחים (של״ה

 כן רבה הממון שחמדת כמו
 שיהיה וכדי רבים, מכשלותיו

 עיון באמת, מהם נקי האדם
 לו. צריך רב ודקדוק גדול
 שהגיע יידע ממנו, ניקה ואם
 כי גדולה, למדריגה כבר

 רבים בענפים יתחםדו רבים
 ובעניין החםידות, מענפי
 להגיע יוכלו לא הבצע שנאת

 (מסילת השלימות מחוז אל

יא). ישרים

 האוםרת היא הממון חמדת
 ונותנת העולם במאםר אותו

 על והעםק העמל עבותות
 הכתוב כעניין זרועותיו,

 ישבע לא כםף ׳איהב
 אותו המםירה היא כםף׳.

 כמה הנה כי העבודה, מן
 וכמה נאבדות תפילות

 רוב מפני נשכחות מצוות
 הםחורה, המון ויגיעת העםק

 המוםרת והיא ת״ת, כ״ש
 ומתשת רבות לםכנות אותו

 הדאגה, ברוב כוחו את
 הרבה, השיגו אחרי אפילו

 רבות פעמים המעברת והיא
 על ואפילו התורה מצוות על

הטבעיים(שם). השכל חוקות

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפו

ל ת מקררין ידו ע מו מי ת ח אוו (יג); הנחל כמי ומונא ממון. ת

ה הרוח שע״י שמנואר מה לעניין  למו״מ זונין נלינ
 ששון לי ׳השינה הפשוק פירוש נ״ל נחלקו, שמח להיוח נאמונה
ה ׳ורוח ע״י נחלקי, וששון נשמחה להיות ישעך׳,  חשמכיני׳ נלינ

 זוכין עי״ז והנה נפניש, כמנואר
 נאוה לקמן (כמוגא תורה להמשיך

 לרניך', פושעים ׳אלמלה וזה ג׳).
 מלמיש 'הצילני החורה, לרכי

 משמע, חרמי למים ני אלקיש',
 ממון. ממאוח להינצל היינו

ל ת מקררין ידו ע מו ת חמי אוו ג, וכמנ וכר. ממק ת ח(י פל״  נ): נ

 ׳נינה עי״ש) נמקו״ח, מונא ע״א, רנד (פנחח, שש זהר עיין
 עשן 'עלה לא ונגין יצפין, להעשיר הרוצה שמאלה, כלפי נלינא
 שנלנ החמימות לשכך הרוח נא העיקר ני מונן ונו". נאפו׳

 לקמן. נמנואר אף חרון ח״ו נמשך שמזה ממון, למאות שנוער
ר ו צ כ  מוהרנ״ח ניאר ה) ו, פורים (או״ח ונליקו״ה נגידים. רוח י

 שי יונילו וכו׳ לה׳ ושלמו ׳נלרו וזהו כף אלו פשוקים
 נשניל צלקה לימן להיינו וכו׳, ולשלש לילור שצריכין למורא',
מיקון עיקר כי הקלושה, אל העשירות כל ולהרים להחזיר השי׳׳ח,

 ממון. תאוות חמימות מקררין ידו על
 נגידים, דוח יבצוד עס (פהלים בחינת וזה

 והעשידות. הנגידות תאות ממעט שהדוח
ומתן משא בחינת זה דליואי, נגונא

ו ג י ח ל צ  סנחריב, מפלת על נדרש זה מזמור הפשט ע׳׳פ נגידים. ח
הנגידות, תאוות ונוצרת ממעמת צדקה נתי׳ שהרות דורשו, ורנינו

 כןביביו כל אלקיכס לה׳ ושלמו• נדרו• ינ-יג): (עו, נתהליס וזלשה״כ
 ופירש״י ארץ: למלכי נורא נגידים רוס עצר למורא: שי יובילו

נדיבים, של גסה רוס. עצור (שם):
 כמו ימעט יבצור, גאוותם. ממעט

מהם׳. ייבצר ׳לא יא) (נראשית
ח ומתן משא ג מו א  ששמח ג

 שוזר רנינו וכד. בחלקו

להעשיר׳ אץ ואינו נתלקו ׳ששמת נמיליס
 רץ ו׳אינו א), (ד, נאנות המשנה מלשון הוא נתלקו׳ ׳שמת יתד, כתוניס נ׳

 מכל ללמדינו נא מה וראה ודו״ק כ), (כת, כמשלי מלשה״כ הוא להעשיר׳

 השמח עשיר, איזהו א): (ד, נאמת שנינו וכך יתד. ומשילונס לתוד, לשון
 וטוב אשריך תאכל, כי כפיך ׳יגיע קכת) (תהליס שנאמר בחלקו,

 התוי״ט וניאר הבא. לעולם לך׳, ׳וטוב הזה, בעולם ׳אשריך׳, לך׳.
 לעבודת ימיו כל פונה ונמצא להון, נבהל לא בחלקו השמח (שם):

 וכתנ לעוה״ב׳. לך וטוב בעוה״ז ׳אשריך נאמר ולפיכך (...) שמיים

 לי די האומר, בסלקו. השמס עשיר זהו אי (שם): יונה רנינו עוד
לי ומה בתורה, ולעסוק עצמי את לפרנס יכול שאני אחר בחלקי,

 הנ״ל). סט כסימן (כמ״ש הגונים לעניים צדקה ע״י הוא העשירות

א הנ״ל• כל ע״י דסט״א הנגידים רוח וימעט שיבצור נגידים׳, רוח ׳יבצור וזהו נ ו ג  כליקו״ה(תו״מ וכתכ וכר. מויימ כחיי זח דליואי נ
 הנאמר התיקון המשיך הוא כן ועל והשיר, הניגון בחינת ששם דלוי, סטרא בחינת הגבורה, מידת תיקן הוא יצחק יד): ג, ומציאה אמדה

 ממון, תאות תיקון שלימות בחינת שהוא דליוואי׳, דניגונא בחדוה לה מקבל ליבא רוחא, ההוא נחית ׳וכד בחינת שהוא הנ״ל, בהתורה
 דליוואי, דניגונא חדוה בחינת שזהו להעשיר, אץ יהיה ולא בחלקו שמח שיהיה לשמחה, דהפכו ממון לתאות הלב חמימות שןשכך

 בחינת שהם יאחה׳, זהב ׳מצפון בחינת ממון, תאות אחיזת השתלשלות עיקר שמשם קדושות, גבורות בחינת שהוא יצחק בחינת שזהו
 יצחק גבורות לבחינת החסד, איש אברהם של והחסד הצדקה כח כשממשיכין דהיינו בשורשו, אלא נמתק הדין ואין ודינים, אף חרון

 שיזכה עד בחלקו, שמח יהיה אדרבא רק ממון, לתאות הלב יבער שלא אחרא דסטרא הלב חמימות ורנשככין הלב, חמימות בחינת שהוא
 והניגון השיר ששם דקדושה, שמאל בחינת שהוא יצחק, בחינת שהוא לוי, בבחינת הוא והשמחה הניגון כי דליוואי, דניגונא חדוה לבחינת

 ושיר בשמחה להשי״ת הלב ויתחמם שיבער וזוכין ממון, תאות בחינת שהם אחרא דסטרא הדינים אחיזת משם כשמבטליס והשמחה,
 שהוא נדיבה הרוח את לקרות שצריכין ד), (עמוס השמיעו׳ נדבות ׳וקראו בחינת וזהו (...)חי׳. אל אל ירננו ובשרי ׳ליבי בבחינת וניגון,

 רוחא, ההוא נחית ׳וכד בבחינת הצדקה, כח ויקבל הלב שישמע עד תליא׳, בליבא ׳שמיעה כי הלב, אל אותו ולהשמיע הצדקה כח
 שלימות עיקר שזה וכו׳, הלב לתוך יצחק שהמשיך אברהם של הצדקה כח ע״י כי (...) וכנ״ל. דליוואי׳ דניגונא בחדוה לה מקבל ליבא

 ממון, תאות שהוא אחרא דסטרא חמימות שוס בליבו יהיה שלא דהיינו ושיר, וניגון לשמחה הלב חמימות שהפך עד ממון, תאות שבירת
דליוואי. דניגונא חדוה בחינת שהוא וכו׳, וניגון בשיר יתברך אותו ולהלל להודות להשי״ת ליבו שיתחמם רק העולם, הבלי כלל שהוא

יליקום
ל דו ע ת מקרריז י מו מי ת ח אוו  ד): ג, קידושין בליקו״ה(אה״ע וכתב ממון. ת

 ממון, לתאוות עדיין נופל האדם שאין זמן שכל כתוש, רואין אנו
 שמיים, כיראת עימו לדכר אפשר עדיין כתאוותיו, משוקע שהוא אע״פ

 שנפל כיוון אכל הרעות, מתאוותיו ולהוציאו להשי״ת, ולקרכו ולהמשיכו
 דייקא רוצה אתד שכל עכשיו, ששכית כמו כפרט ממון, כתאוות ונשקע

 וקטנים ואכיונים עניים ואפילו הנגידים, כדרך להתנהג צרכיו להרכות
 וכדירות נאים כמלכושים כגדולות להתנהג עת ככל משתכלין כמעלה,

 עני עכשיו שהוא קצת, עשירות לו שיש מי שכן ומכל נאים, וכלים
 כמה לעולם עינו תשכע ולא כגדולות, תיכף שמסתכל משמת כיותר,

 לו שמוכרת כך מתנהג הוא אדומים מאה לו שיש תיכף כי לו, שיש
 או אדומים אלף לו נותן השי״ת ואס אדומים, ממאתיס יותר לפרנסתו

 דתקות לו שיש עד גדולות הנהגות וכשאר כשף ככלי מרכה הוא יותר,
 אתה אי מיד, משיכ הוא לצדקה אותו וכשתוכעין דעתו, לפי פרנסה

 המשא כי עכשיו, הראשונים כימים ולא העתים, כצוק שעכשיו יודע
 צרכי כי כדותק, פרנסה אס כי מרוויתין ואין ונתמעט, נלקה ומתן

 כי השך, זה כל הרווית שמוך שזה ה׳, תשדי שוכת והוא מאוד, מרוכיס
 לגדולה עלו ככולם רוכס רק מאכותס, עשירותס ירשו לא העשירים רוכ

 והשי״ת כזה, וכיוצא תתילה משרתים היו רוכס כי ודתקות, מעניות
 מה כפי אתד לכל כזה עשירות להם ונתן ומאשפות, מעפר הקימס

 לו נדמה שנתיים או שנה ולפני זה, ככל תשכע לא ועינו אותו, שתנן
 כי מאוד, לו מספיק היה אדומים מאות ארכע לו היו שאס כעצמו

 רק לו שיש למי להשתתף או ומשרת לנאמן עצמו להשכיר צריך היה
 מספיק אינו ועדיין אדומים, אלפים כ׳ כעצמו לו יש ועכשיו מאתיים,

 כאילו זה, כל עס נולד הוא כאילו עצמו, על שהרכה צרכיו לריכוי לו
 כדכר רק דכר, כשום לקמץ לו אפשר שאי לו ונדמה כזה, תלויים תייו
 משיכ, הוא לצדקה אותו שכשתוכעין כצדקה, דהיינו מקמץ, הוא אתד
 ולא דעת לא ליכו אל ישיכ ולא עכשיו, דתוקה והפרנסה מרוכיס צרכי

 להשי״ת נצרך ואני כך כל מרוכיס שצרכי מאתר אדרכא לאמר, מכונה
 הכל יודעים זאת כי עת, ככל כצדקה להרכות צריך אני ורגע, עת ככל

 זה שופט אלקיס כי איש, יגכור ככות לא ׳כי לכד, מהשי״ת שהכל
 הון לאסוף ה׳ לנגד עצה ואין תכונה ואין מכמה ואין ירים׳, וזה ישפיל

 הגדול, ותשדו ה׳ ישועת כלי אתת פרוטה להרווית אפשר ואי כעצמו,
 ימכרך והוא ופרנסה, ועשירות מיל לעשות ועצה כת הנותן הוא כי

 כעין לו ולמת ואכיון, דל על לתוש אזהרות וכמה ככמה והזהיר ציווה
 גודל השפריס וככל כהמורה כמכואר לו, יתשר אשר מתשורו די יפה

כגלל ׳כי אומנו והכטית כולה, המורה ככל ששקולה צדקה מצות מעלת

הנחל•
 שמתעשר׳, כשכיל ׳עשר רז״ל שאמרו וכמו אלקיך׳, ה׳ יכרכך הזה הדכר
 לעצמו, שהרכה הרכים הצטרכותו כשכיל כצדקה לקמץ פניו יעיז ואיך

 לאשמו, ומכשיטין מרגליות לקנות המלך גזירת ע״פ מוכרת הוא כאילו
 הכל וכנומיו, כניו ולכל ולאשמו לו מיותדיס וכגדיס הרכה כשף וכלי

 העני ועל ורככות, אלפים להס שיש דייקא הגדולים הנגידים כמנהג
 כל כי ממני, יומר הרמכה לו יש כי לו, אמן למה גדול, כקול צועק

 הנשמעים כאלה כדיכוריס וכיוצא וכו׳, העניים קונים והאווזות העופות
ם, כמה מפי  רק מלא, כפה זאת לומר ממכיישיס וקצתם נגידי

 לקנות מפץ העני שגס כשרואים צרה ועיניהם זאת, תושכיס כמתשכמס
כערכ כשר לפעמים לאכול כשרוצה שכן ומכל שכת, על יפה מנה

 כל כידוע וכו׳, מלכוש איזה לעצמו עושה שהעני כשרואה או וכיוצא,
 כי לנפשם, אוי להס אוי נגידים, כמה מפי הנשמעים האלה העניינים

ע להס כאילו כלל, משמכליס אינם עצמם על ע״פ השמיים מן מגי
 דייקא, אדומים מאתיים כשך מרגליות לאשמו שיוסיף הטוכיס מעשיהם

 המלכושיס כענייני וכן כזה, וכיוצא אדומים תמישיס כשך ולפתות
 וכיוצא גדולות ומראות וכסאות שולתנות הכית וכלי ודירות וכו׳, הרכים

 העושק כשר איש ועל העני ועל הכל, מרכיס הרכה דכריס יש כי כזה,
 ולא וכיוצא, כשר תמיכת או עוף שקונה שרואה על מקפיד הוא כמורה

מישים עול עליו מככיד הוא גס אף צדקה, לו נותן שאינו די
דעתם ולפי מהעשירים, יומר העניים נותנים שלפעמים עד וארנוניות,

 ת״ו, כרעכ נפות העני את רואים היו אס רק צדקה, לימן צריכין אינם
 גדול. כצמצום מיונו כדי מאוד מועט ושך פרוטה לו נותנים היו אז

א נ ו נ אי נ ליו ה ד ה. מ”מו בחיי ז נ מו א  בהמה בכור (יו״ד בליקו״ה כתב ב
 המדמה ותיקון כירור עיקר כעצמו, האדם אצל ה): ב, מהורה

 כמאמר ז״ל רכינו כדכרי וכמכואר שלו, הממון את שמתקן ע״י הוא
 משא דהיינו הממון, שתיקון יג), (סימן השגתה׳ להמשיך העס, ׳אשרי
 ׳שאו כתינת דליוואי, ניגונא כתינת הוא כתלקו, ושמת כאמונה ומתן
 צדקה. ע״י נעשה וזה עי״ש, ומתן משא כתינת שהוא תוף׳, ומנו זמרה

 כנ״ל. המדמה נמכרר ניגון וע״י ניגון, כתינת הוא הממון שתיקון נמצא,
 המעורכ רעה הרות מן טוכה הרות מכרר הוא הממון, זה ע״י כי (...)

 וגס קדושות, ניצוצות וכמה כמה מלוכשין כממון שס כי הממון, כמוך
 כמינה כממון, אתיזמו שעיקר רות, העצכות אתיזת עיקר כממון שס

 ותיקון (...) והפרנסה, הממון עצכות שהוא ג), (בראשית תאכלנה׳ ׳כעצכון
 כתינת כפו, יגיע כתינת הנ״ל, יד כתינת כנ״ל, ניגון כתינת הוא הממון

 תננו אשר והממון העשירות כפי שפירושו ידכם׳, משלת ככל ׳ו-קמתמס
ולתקנו. לכררו כשזוכה השמתה כא שמשם ה׳,  בדורות הוא הממון חמדת

תאוות כל סיבת עיקר הללו
כא). ד, אבות יכין ישראל (תפארתנפשו בסכנת אפילו להרבותו משתדל אדם ממון, חמדת מטות). פ׳ עיניים (מאור תאוותו גודל עבור לו, כראוי צדקה לעשות זולתו על מרחם אינו ועי״ז, כנודע, התאוות כל לקנות יוכל הממון ע״י כי שבעולם,

ה ואני תפל

ת כו בז  הצרקה וכ־ח ו
 ישראל בית עטף כל של

 לשבר אותנו תזכה
 מאתנו. ממון תאות

 של נדיבה והרוח
 ןמשף הקדושה הצדקה

 חמימות וישכף עלינו
 האות ממון האות

 מה והעשירות הנגידות
 ומתאוה בוער שהלב
 להתעשר הךבה, לממון

שלו שאינו בעולם
יג). (ליקו״ת

 עלינו חוסה אלהים, יי
 אותנו והצל ברחמיף
 הזאת ר!ךעה מתאוה

 ברחמיף וזכנו ממון, של
 ומךבה חסד רב הרבים

 בעזרנו, ותהיה להיטיב
 צךקה לתן שנזכה
 מהגנים. לעניים הרבה

 עסקנו בונות עקר וכל
 יהיה ומתן בהמשא

 הצךקה. בשביל רק
 יותר צדקה לתן ונזכה
 לנו ותזמין בחנו, מכפי

 מהגנים עניים ברחמיף
 ותעזרנו בהם. לזכות
 צךקה מצות לקים
 בתכלית באמת כראוי

ת, שלמו  בשמחה ה
 פנים ובסבר לבב ובטוב
 צדקה לתן ותזכנו ןפות.
 העני יתביש שלא בא־פן

 לדבר ואזכה בקבלתו,
 ומרורים עניים לב על

 דעתם ולהרחיב לפיסם
 לבם את ולשמח

יג). (ליקו״ת

ח ת פ ת  לבבנו, את ו
 זאת לקים ותזכנו
 לתן שנזכה באמת,

 עת בכל הרבה צךקה
 וכשדים הגונים לעניים

 לנו ותשפיע באמת.
 ובךכה. טובה שפע
 לומדי ידי להחזיק ונזכה
 באמת. יי ועובדי תורה
 צדקה מצות לקים ונזכה

 הטוב, כרצונף בשלמות
 פנים ובסבר טוב ובלב
 גדולה ובשמחה ןפות,

ועצומה דבה וחתה
כט). (ליקו״ת



רסז נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

א  בחסדיף זכנו יי, אנ
ם לי דו ה הנ כ  שנז

 תאוותינו על להתנכר
 הרעות, ומחשבותינו

 לבטל שנזכה ותעזרנו
 ממון תאות את ולשבר

 שמח ואהיה מאתנו.
 יי, לי נתת אשר בחלקי

 להעשיר אץ אהיה ולא
 מותרות אחר אךרף ולא

 מהבל. הון להךבות
 מה ההכרחיות ואפלו
 לעסוק מכרה שאני

 משא או עסק באיזה
 פרנסה בשביל ומתן
 הרביס ברחמיף תזכני

 בקרשה העסק שיהיה
 הנרול. לשמף ובטהרה
 משא לעשות ותזכני

 ותהיה באמונה, ומתן
 ומלאכתי קבע תורתי
 את אטריר ולא עראי.
 כלל ומחשבתי רעתי

 ואפלו ומתן, בהמשא
 ומתן המשא עשית בעת

 שתהיה ברחמיף, אזכה
תי שב ח ה מ שוך  ק

 ובתוךתף בף וךבוקה
שת הקרושה  המלב
 עסקי בכל ונעלמת

 ומלאכות ומתן משא
 וזכני שבעולס. ועסקיס
 הבטחון מרת לי שיהיה
 ואהיה בשלמות, באמת
 ואזכה תמיר, ביי בוטה

 יהבי כל את להשליף
 תכלכלני !אתה עליף,
 טובה עצה לי שתתן

 ענןני בכל פעס בכל
 שאזכה ומתן, המשא
 להתנהג איף לידע

 לדעת ומתן, בהמשא
 ולמכור, לקנות ומתי מה

 את שתצליה בא־פן
 לי ותזמין ןדי. מעשי

תי  בסבה ברוח פתס
 פ£ךךא שוס בלי קלה

 אוכל למען כלל, ובלבול
 ולעסק ךצונף לעשות

 ובעבוךתף בתוךתף
ת תמיר יג). (לקו״

 מי כי ה׳. דגר אס ולהקים צורכי כדי לי להיות אך אחר, לממון
 עני אז יח', השם לו שנתן נמה שנע ואינו נחלקו שמח שאינו
 לנ ומונ רעים, עני ימי ׳כל מס (משלי נפסוק שמפורש כמו הוא,

 רעים, אחרים, לממון המתאווה עני ימי כל ר״ל תמיד', משמה
הנ ׳כי כסף׳ ישנע לא כסף או

| ד מ ש  ה) ופרנסה (ממון וגעצוה״מ להעשיר. אץ ואינו בחלקו ש

 מאות את שמשנרים ידי על גזה״ל; זה עניין ניאר
 רעה מאוה ממון שמאוח ויודעים שמכירים ידי על היינו הממון,

 הרדיפה כי והכרה ידיעה ידי ועל המגונות, התאוות ככל היא
רנות, ניגיעות וממון פרנסה להשיג

ממון, תאות נגדר היא אף נכנסת להעשיר. אץ ואינו בחלקו, ששמח באמונה, נחלקו, ושמח לנ טונ אך ה), (קהלה
 משתה העושה כימי מוביס ימיו כל

 בחלקו, שמח אדם להיות מאוד עד טובה מידה היא כן על תמיד.
ר אץ ואינו עשיר. הנקרא והוא שי  (כח, במשלי כתיב להע

 איש ריש: זקבע ריקים ורנרדף לחם זקבע אדמתו עבד ימ-כ):
 איש (שם): ופירש״י זנקה: לא להעשיר [אץ ברכות רב אמונות
 הקב״ה אלא בדבר, עד שאין באמונה, מעשרותיו הנותן אמומס.

 בשל להתעשר השעה דוחק להעשיר. ואץ ברכה. לו ומרבה רואה
 ולא באמונה המתעסק אמונות. איש ביאר: (שם) והמצו״ד עניים.

 להעשיר הממהר אבל ברכות, לרב הוא מעותד הבריות, את ירמה
הראוי. מהגמול נקי יהיה לא מלרמות, יחדל לא עצמו את

 מהשתדלות מתרחקים כך ומשום
 לפרנס יכול שהשי״ת ומאמינים ומרגישים אלו, בעניינים יתירה

 ידי על וכן קלה, וביגיעה מועמת בהשתדלות גם האדם את
 להמשיך זוכים זה ידי על כלל, תכלית אינו הממון כי שמכירים

 בשלימות, השי״ת להשגחת זוכה שהאדם כלומר שלימה, השגחה
 אבל ובגשמיות. ברוחניות ורעות צרות מיני מכל לשמירה וזוכה
 צדקה מצות קיום ידי על רק אפשר המגונה, ממון תאות לשבר

 היוקדת האש את מקרר הוא צדקה נתינת ידי על כי כראוי.
 הרע והרצון התאוה את ושובר הממון, תאות את באדם והמלבה

באמונה ומתן במשא לעסוק הוא זוכה גס לעשירות. להגיע
 לו שחלק מחלקו רצון ושביעות ואושר שמחה תוך ובכשרות,

 וממון, פרנסה להשגת רבות וטרחות מרובה שהשתדלות ומאמין מכיר כי וביגיעות, בטרחות והפרנסה הממון אחר בהול ואינו השי״ת,
 כראוי צדקה מצות ידי ועל לחס', תאכל אפך ׳בזיעת של הקללה את ושלום חס ממשיכים ידה שעל המגונה, הממון תאות עיקר הס

המקדש. בבית שהקטירו כקטורת יתברך אצלו חשובה זו תאוה שבירת ממנה. הנובעים ומכשולות פגמים מיני ומכל זו, מתאוה ניצולים

‘הנחל יליקומחכמה מיליואי
ח מ ש  כל צריך באמת כי י): ג, ומציאה אבידה (חו״מ בליקו״ה וכתב בחלקו. ש

כאשר עין, כבבת ותפציו ממונו לשמור מאוד ליזהר אדם
שתאות אע״פ כי פעמים. כמה זה על ז״ל ורבינו מורינו אדונינו הזהירנו

 מאוד. לשמרו צריכין הישראלי איש של ממון אעפ״ה מאוד, מגונה ממון
 לשוק כשיוצא גדולה שכנה ויש מאוד מגונה ממון שתאות מתמת אדרבא,

 בשביל לצאת מוכרת הוא אך ממון, לתאות ייפול שלא פרנסתו, בשביל
 מלאכה איזה ע״י יתברך בהשגתתו הרווית שכבר הממון זה כן על פרנסה,

 נפשו שסיכן מאתר מאוד, לשמרו צריך בוודאי וכיוצא, ומתן משא או
 קטנים, פכים על אבינו יעקב שזר כן ועל זה. בשביל ורותניות בגשמיות

 שס ממון שאות משמת זה ואין וכו״, עליהם תביב ממונם ׳צדיקים כי
העולם, עסקי כל מאוד בעיניהם וקשה שמבוזה מתמת אדרבא, ושלום,

תורה, מדברי עי״ז שמתבטלים משמת פרנסה, בשביל לעסוק שצריכין
 התפץ זה כן על המוכרתת, פרנסה בשביל בזה גס לעסוק בהכרת ואעפ״ה
 ושלום, תס נאבד יהיה שלא היטב אותו שומרים לידס, בא שכבר והממון

זה. בשביל ושלום תס תורה מדברי ולהתבטל לתזור יצטרכו שלא

א ש מתן מ ה. ו מונ א  כל ׳אשרי באמונה): מו״מ (פרק חכמה בראשית כתב ב
 קמא בפרק ברכות במסכת גרסינן בדרכיו׳. ההולך ה׳ ירא

 יותר כפיו מיגיע הנהנה גדול דעולא, משמיה אמי בר תייא רבי ׳אמר
 ה׳ ירא כל ׳אשרי קכח) (תהליס כתיב שמיים בירא דאילו שמיים, מירא
 בעולם אשריך לך׳, וטוב ׳אשריך (שס) כתיב כפיו מיגיע ובנהנה וגו״,
 יעשה ׳מה תינוקת בפרק בנידה וגרסינן הבא׳. לעולם לך וטוב הזה
 משלי במדרש וגרסינן באמונה׳. וישן וישא בסתורה ירבה ויתעשר, אדס

 ונותן הנושא ינקה, לא להעשיר ואץ ברכות רב אמונות ׳איש כת) (משלי
 אדס שבני מפני פרנסתו, לו מזמין והקב״ה מתרבין נכסיו באמונה
 שיתפרנס לו די ולא תמיד. אצלו מצוי ממונם ויהיה באמונתו בוטשין

 ישיה״ באמונתו ׳וצדיק ב) (חבקוק שנאמר צדיק, שנקרא אלא האמונה מן
 אתר ורודף בתלקו, שמת ואינו באמונה שלא ונותן הנושא לפיכך (...)

 העולם על רעה מביא זה הרי כדין, שלא ממון לקנות ומשתדל העושר
 ׳ואץ כת) (משלי שנאמר ובממונו, בגופו גדול להפסד מזומן והוא

 ממונו, ובכל בנכסיו מאירה תיפול פתאום ופתע ינקה׳, לא להעשיר
ילד ולא דגר ׳קורא יז) (ירמיה נאמר ועליו לבריות, ויצטרך מנכסיו וירד
 וגו״. שס ואהבה ירק ארותת ׳טוב מו) (משלי שנאמר כדין, שלא הקנוי ההרבה מן ובמשפט בדין הקנוי המעט נעים ומה טוב ומה וגו״,

ח מ ש אינו בחלקו ש ץ ו  אפס מדי, יותר הפרנסה על ולעמול להתייגע ראוי כמוך ותכם נבון אין ח): יד, מאמר (ח״א, הברית בספר וכתב להעשיר. א
לא הטבע, בדרך כותך לפי הפרנסה אתר שתפש אשר התיפוש במעט יכלכלך׳ והוא יהבך ה׳ על ׳השלך הבטתון, במידת להשזיק לך ראוי

לא ביום הלילות, לרבות הימים כל גדולות ויגיעות רתוקים ודרכים ומדברות ויערות ימים במעברות בסכנות עצמך ותכניס ערב עד מבוקר שתעמול
 מזימות עושה באיש בתטאיס ליבך יקנא אל תלילה. טוב לא דרך על ומתייצב בהיתר שלא פרנסה לך תקיים שלא שכן ומכל ישכב, לא ובלילה ינות

 יברך והוא עליו בטת דרכך, ה׳ על גול אך תעשה׳. אשר בכל לומר, תלמוד בטל, ישב ׳יכול ז״ל כאמרס שלילה, בטל משב לא אף נכונות. בלמי ומשבולות
 לעצמך הבית בצרכי מקמוץ לא אף אורשיס, והכנסת הצדקה מן ידך את תקפוץ ולא בו. עוולמה ולא וביושר במוס כושך כפי מעשה אשר ידיך מעשה

 על עליו בוטת שאינו מי קוב״ה קמי ניתא לא כי מתר, פרנסת לך יהיה לא ואולי פן מתר, דאגת בעבור היום ולשמות לאכול עיניך ומרע בימך ולבני
בכל המן לזכור וציוונו במצוותיו אומנו ה׳ פקד זה ובעבור מז), (שמות בוקר׳ עד ממנו יומר ׳אל המן אצל שכתוב מה הדבר על הנאמן והעד מתר. יוס

יש כך עצל, להיות שלא הנמלה מן ללמוד לנו שיש וכמו ביומו. יוס דבר במן אומנו שזן כמו למשר וגס היום מזון לנו שיזמין עליו לבטוש כדי יוס,
 כל מאוד מתייגעים וכולם שלה, הבור במוך מבואות רב בקיץ אוגרת הנמלה כי מתר. בעד היום ביותר ולהמעמל להעשיר אץ להיות שלא ממנה ללמוד

 כל שכבו עלפו גדולה בתרדמה נופלים כולם כי מאומה, התבואה מכל יטעמו ולא יאכלו לא ובסוף התורף, ימות על לרוב מאכל להס להכין הקיץ ימי
 אלו כי מתר, בעבור היום סעודת לקמץ אין ובכן יגיעתם. כל היה ולריק תילס לאתרים ויעזבו כלל, מנועה בלי קבר שוכבי שלליס כמו השורף ימות

 תי לכל ומשביע משגית יתברך הוא כי שידענו אתרי יוס׳, יוס ה׳ ׳ברוך בהודות היום, עד הלל כבית הלכה בסעודה, הלל ובית שמאי בית שבין דברים
 יוס דבר ה׳ מאת להס ממסור אין כי יצוריו, מבשר אדס לבני גס מה אמרנו, כאשר ונבזים קטנים היותר לבריות אפילו ויום, יוס בכל ומזון רצון

ח בה׳. יבטת אשר הגבר וברוך ביומו, מ ש אינו בחלקו ש ץ ו  ׳אס משפטים בפרשת הכתוב אמר יג): מט, יפות(בראשית פנים בספר וכתב לחעשיר. א
 פ״ד) (אבות אמרו זה ועל עמך, הוא העני שתלק עמך׳, ׳העני שהרי כספו, נותן שהוא לתשוב לעשיר שאין פירוש, עמך׳. העני את עמי את מלוה כסף

בידו. השי״ת הפקיד אשר הפקדון מן אתד לכל לעניים ומשפיע בתלקו, ושמת ג״כ, העניים תלק שקיבל שיודע בתלקו׳, השמת עשיר ׳איזהו
 דבאמת הגס כאלו אנשים על זכות ללמד ויש להעשיר, אץ ותמיד כסף ישבע לא כסף דאוהב רואות עינינו נ״ך): ישראל(ליקומי באוהב מובא לחעשיר. אץ

 לו אין כאילו לו דומה ואז ממנו ומתכסה מתעלס העשירות כל אז המקום לפני רצויס מעשיו ואין זכה דלא כיון עכ״ז גדול ועושר רב הון לו יש
 ואינו בעורון עיניו נגעו כי עליו. והסמוכין א״ע לפרנס במה לו שאין שסובר עוד להרוית עצמו את מייגע הוא לכך כעני עצמו בעיני ונתשב כלום
 הש״י את שעובדים אף רואים שאנו הצדיקים ומדות מעלות הוא ממש זה שבסגנון בתוש מראה זה בענין היטב וכשתתבונן וזהבו. כספו עשרו את רואה

ית׳. לשמו עבדו ולא כלום עשו לא שעדיין לבס מכאב צועקים הס טובים ומעשים מצות עת בכל תמיד ומסגליס תייהס ימי כל

ערכים
וכינויים

בחלקו שמח
 וזוכה בחלקו השמח

 הוא אזי ממון, תאות לשבר
 נהירין, אנפץ בע׳ מקושר

 ונמצא לתורה, פנים בע׳
 התורה כל מקיים שבזה
ב). א, יבום (ליקו״הכולה

 בחלקו שמח כשהאדם
כב). יז, משלי (רש״ימאירי[ פניו

 קורת מוצא בחלקו השמח
ב). ו, קהלת (רש״יבעושרו רוח

 שמח הוא הענוה בעל
א). א, ויקרא בחיי (רבינובחלקו

 מאת והשפע העושר
 ׳הרוצה כדאיתא הבינה,

 ולכן יצפין׳. להעשיר
 השמח עשיר ׳איזהו אמר

 פי׳ בחלקו׳ ׳השמח בחלקו׳.
 הבינה שפע םוד המשפיע

 אל משפיע שמחה, שהיא
 אלוק חלק שהוא המלכות,

גרושין). (ספר

 ומאמין בחלקו השמח
 לו מזמין שהוא בהקב״ה
 שיצטרך עת בכל פרנםתו

 ליבו לעולם זה הרי לה,
 וכאילו לב, וטוב שמח

 תמיד ומשתה ערוך שולחן
ד). האותיות שער (של״הלפניו

 להיות בתורה, גדול כלל
 בעסק גם בחלקו שמח

 מעט אם ועבודה, התורה
ריממנו ויחנה הרבה, ואם פ ) 

כב). מכתב הארץ

אץ
 עיקר זהו להעשיר׳, אץ’

 ממון (ליקו״ע ממון תאות

ה). ופרנסה

טו). יז, יהושע (רש״ידחוק אץ,

 את הדוחק הוא ׳אץ׳ כל
 תיכף לעשות והעניין השעה

 הוא ומחשבה, עיון בלי
 משלי (מלבי״ם למחםור תמיד

ה). כא,



ערכים
וכינויים

ומתן משא
 נתבטלים באמונה מו״מ עייי*

 ח״ב המידות (ספר הקללות

יח). ממון

 המו״מ, של תיקונו עיקר
 והילוך הילוך בכל שיכוון

 שהוא ודיבור דיבור ובכל
 המו״מ, בשעת ומדבר הולך

 כדי שירויח כדי שכוונתו
ט). כט, (ליקו״מצדקה שייתן

 ׳נוטה בחי׳ היא נזויינז
 בחי׳ היינו כיריעה/ שמים
 כי וכנס״י. צדיק ייחוד
 מו״מ. בחי הם וכנם״/ צדיק

 הוא כי משא, נקרא הצדיק
 והוא (...) העולם, את נושא
 כל של זרעית הטיפה נושא

 משך ׳נושא בבתי׳ הנשמות,
 לכנם״י, ומשפיע הזרע׳,

 העולם. לכל נותנת והיא
 כנם״י נקראת זה שם ועל

 ׳וחתן לא) (משלישם על מתן,
 לנערותיה׳. וחק לביתה טרף

 וכנם״י צדיק של וייחוד
 (ליקו״מ מו״מ ידי על נעשה

ג). נד,

 הוא באמונה מו״מ עייי*
 שאמרו כמו ׳ואהבת׳, מקיים
 שם ׳שיהא ׳ואהבת׳, חז״ל

 ידך על מתאהב שמיים
 ׳ואהבת׳, וכשמקיים וכו״,
 בלא פרנםה לו יהיה עי״ז

די). (ליקו״מ וטורח יגיעה

 בחינות הוא נזויינז
 הדבר, ומרימין שמנשאין

 אותו ומשיבין ונותנין
 קדושות יש כי למקומו.
 בחינות היינו נפולות,
 מו״מ וע״י שנפלו, ניצוצות
 אותן, ומרימין מנשאין
 וזה למקומן, אותן ונותנין
רפ). (ליקו״ממו״מ בחינות

 להון, ונבהל להוט שאינו נזי*
 יותר ונותן נושא ואיננו
 רק לו, שיש ממונו מכפי
 בממונו באמונה מו״מ עושה
 מאחרים לווה ואינו לבד

 זהו גדול, מו״מ לעשות
 (שיהר״ןמאידך׳ ׳ובכל מקיים

רפט).

 זה תעשה׳, בעיניו והישר’
 שנושא מי שכל מלמד מו״מ.
 הבריות רוח באמונה, ונותן
 עליו ומעלין הימינו, נוחה

 התורה כל את קיים כאילו
א). ויסע פ׳ (מכילתאכולה

 דהיינו באמונה, מו״מ סוד
 לביתו מכנים שהאדם מה

 יהיה שמרוויח, מה כלומר
 מה אח״כ גם באמונה,
 באמונה, יהיה שמוציא

 בטלים לדברים יוציא שלא
 יהיה רק יתירה, לתאוה

 והוא לשמיים, הכל הוצאתו
 בהכרחי, יםתפק בעצמו

 לתלמוד יוציא והמותר
 ולגמילות ולעניים תורה

 אשר הברכה כפי חםדים
א). חולין (של״הה׳ בירכו

 של הםוד פנימיות
 מעלה, של באמונה מו״מ
 ומקבל נושא הש״י הנה

 למעלה, מלמטה התעוררות
 מלמעלה הברכה ונותן

 האמונה, ע״י והכל למטה,
 נושא למטה האדם ואם

 הולך אז באמונה, ונותן
יט). חולין (של״הקונו בדרכי

חכמה מקורן מוהר יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רסח

ה ז טרת בחיי ו  (המוגאוה רגיז״ל מכה״י פורופ וגהופפופ שמקשה ק

ונו׳. שמקשר קשר, לשון קטורת, נחי' וזה איפא; ליקו״מ) כסוף
ה ז ת כחיי ו טר ם הלב חימום שמקשר ק ח ע  בחיי וכוי הרו

פל״פ(יג, וניאר באפך. קטרה ישימו  נזהר מונא זה גס ג): נ
 לעיל מונא ע״א, רנד (פ;פפ, שס

 עי״ש) נפיפ', 'רופא ד״ה גמקו״פ

 קטורח, אפקרי לאף 'ומדסליקח
 ׳ישימו לג) (דנריס דנמינ הוא הדא

 איהו קטורח ונו", נאפך קטורה
 מרגוס ונו', נרחמי דדיגא קישורא

 הוא השלימוח עיקר ני הוא, העניין לענייננו אך ׳קטורי״. דקשר
 חימום נחינח שיפנטל ולא הרוח, עס הלנ חימום לקשר דייקא

די לגמרי, הלנ  נאמונה, ומחן משא עי״ז לעשוח שיונל ננ
 הרנה, הקדושות הניצוצות ועליית גדולים תיקונים עי״ז שנעשין

אר מנו  'מקץ נ״ד נסי' ועיין נזה. הרנה ז״ל רנינו נדנרי נ
 צדיק ייחוד נעשה נאמונה ומתן משא שע״י מנואר זינרון',
 לינא רוחא, נחית ׳ונד נאן גס ניאר נן ועל ישראל. ונגשת
 נאמונה, ומתן משא נתינת זה דליוואי, דניגוני נחדווא ליה מקנל

 גדול תיקון נעשה אז ני ונו", להעשיר אץ ואינו נחלקו ששמח
 מחמת רק ומתן, משא עי״ז עושה ני הלנ, חימום ע״י גם

 דדינא 'קישורא נתינת שזה הרוח, עם הלנ החימום שמקושר
 ומתן המשא ועושה נחלקו, ושמח להעשיר אץ אינו עי״ז נרחמי',

 תיקונים שלו, המו״מ ע״י שנעשה עד וננשרות, נאמונה שלו
 נתינת ממש שזה הרנה, הקדושה ניצוצות ועליית למעלה גדולים

נידוע. קטורת ע״י שגעשה התיקון
ת ל ט נתינת וזהו מז): ד, פפלה (או״פ גליקו״ה וכפג לב. ישמח ה

 פא) (שס כמ״ש ומתן, המשא זה הנגינה כי
 ששמח זה חדוה, תוף. ותנו זמרה שאו

 חימום שמקשר קטרת, בחינת וזה בחלקו.
לב, ישמח קטרת כס (משליהה הרוח. עם הלב,

ק׳
 ממון תאות היפך לב/ ןשמס ׳קטורת כי קטורת,

 ׳בעיצבון ג) (בראשית בתינת שתורה, ומרה עצבות בתינת שהוא
 ששבירת יג), (סימן העם׳ ׳אשרי בהתורה מבואר וכן תאכלנה׳.

 הס הקטורת ועיקר לב׳. ישמת ׳קטורת בתינת הוא ממון תאות
פהנ״ל המאכלים של הרית בתינת זה הקדוש, הרית בתינת ״ ע ) 

 ד״ה להלן בילקוה׳׳נ עי׳ תפלה, מהבעל בהמעשה יב בסיפו״מ המסופר

 שעיקר המעשה), של הסיפא מובא שם וכו״, האדם ישליך ההוא ׳ביום
 מעשרת׳ ׳קטורת בתינת וזה עי״ז. הוא ממון תאות שבירת

 בתינת שהוא לקדושה, העשירות תיקון בתינת היינו כו), (יומא
 שוס לו אין ממון לתאות הנופל זה כי ממון. תאות שבירת

 שיש מה וכל לתאוותו, תמיד תוב בעל הוא כי לעולם, עשירות
 מרבה נכסים ׳מרבה פ״ב) (אבות בתי׳ ויותר, ביותר לו תסר לו,

 כשמשבר אס כי באמת, לעשירות זוכה אדס ואין וכו״. דאגה
 קלה, בסיבה פרנסתו לו שיזמין בהשי״ת ומאמין ממון, תאות
 (שם רז״ל שאמרו כמו העשירות, עיקר שזהו בתלקו, שמת והוא
 בהתורה זה כל כמבואר בתלקו׳, השמת עשיר ׳איזהו פ״ד)

 בתי׳ שהוא כזאת, לקדושה והעשירות הנ״ל. צדק׳ ׳ציווית
 לב׳, ישמת ׳קטורת בתי׳ קטורת, ע״י זוכין ממון, תאות שבירת

כנ״ל. מעשרת׳ ׳קטורת בתי׳

הנחל• יליקוט
קטרת. בחיי וזה וכוי תוף ותנו זמרה שאו כמייש המויימ זה ננינדן1ד

 ד״ה בנח״ג (מובא בפל״ת עי׳ תש״מ): (מבת הנחל מבועי צקוצץ ומובא
 הניצוצות עלייית נעשה באמונה, המו״מ דע״י וכו״) שמקשר קמרת בחי׳ ׳וזה
 להלן), רבינו בדברי המבואר הנפשות עליית סוד ענין עצמו (שזהו הק׳
 עצמו דזה ידוע והנה עי״ש. כידוע קטורת ע״י שנעשה התיקון ממש וזה

 הנגינה דעניין רבינו, בדברי פעמים כמה כנזכר הנגינה, סוד גס הוא
 והעלאת בירור עניין הוא עצמו דזהו הרע, מן הטוב בירור סוד הוא

 ׳שאו הרמז עניין ביותר ומבואר ומתן, המשא ע״י שנעשה הנ״ל הנפשות
ממש. אתד עניין הס כי תוף׳, ותנו זמרה

 ביום הקטורת את נוטל גדול כהן שהיה ׳בשעה מו) תצוה, (תנחומא ואמר
 ׳כסית כעניין מתילה, לשון ׳וכיסה׳, מהו הקטורת׳, ענן וכיסה ה׳ לפני האש על הקטורת את ׳ונתן מז) (ויקרא כתיב מה ולפנים, לפני ונכנס הכיפורים

 ׳אשכול א) (שה״ש שנאמר ישראל, של עוונות שנתכפרו יודעים היו כאשכול, ונעשה למעלה ועולה מיתמר הקטורת ענן שהיה כיון פה), (תהליס תטאתס׳ כל
 אומר נמצאת ימות׳. ולא העדות על אשר הכפורת את הקטורת ענן ׳וכיסה שנאמר מת, שהוא יודע היה הקטורת ענן כיסה לא ואס לי׳, דודי הכופר
 לב׳, ישמת וקטורת ׳שמן שנאמר בישראל, גדולה שמתה היתה יוצא, שהיה כיון לפנים, לפני נכנס גדול שכהן בשעה נרתעים היו ישראל וכל גדול שכהן

ועולה׳. מיתמר הקטורת שענן רואין שהיו ישראל, אלו וקטורת בשמן, שנמשת גדול כהן זה שמן

ו א ה ש ר מ ו ז תנ ף. ו  בביהמ״ק, הלוויים בנגינת עוסק זה מזמור תו

 משא בתי׳ היא שהנגינה וגו״ זמרה ׳שאו הפס׳ את דורש ורבינו
 א-ג): (פא, בתהליס וזלשה״כ ׳מתן׳. לשון ׳ותנו׳ ׳משא׳, לשון ׳שאו׳ ומתן,

 לאלקי הריעו• עוזנו לאלקיס הרנינו לא^ף: הגמית על לרננצס
 כנור תף ותנו זרנרה קאו !עקב:
(שם): המצו״ד ופירש נבל: עס נכניס

זמרה, קול בפה הרימו זמרה. שאו
 שקולו וכינור התוף על קול ותנו

פס׳ תז״ל דרשו ע״א) (יא ובערכין נעים.

וז״ל: ושיר, במשא הלוויים עבודת על זה
 ממשמע !שאו', בכתף עליהם הקודש עבודת כי נתן לא קהת ׳ולבני

 אין ׳ישאו', לומר תלמוד מה שישאו, יודע איני ׳בכתף׳ שנאמר
 ואומר תוף׳, ותנו זמרה ׳שאו אומר הוא וכן שירה, לשון אלא ׳ישאו׳
 וכו״, מו׳׳מ בתי׳ זה דליואי ׳נגונא ד׳׳ה בנת׳׳נ לעיל ועי׳ ירונו׳. קולס ׳ישאו

והניגון. המו׳׳מ בין השווה הצד את מוהרנ״ת מבאר שם

ת ל ט  דברי וכו״, שמקשר קטרת בתי׳ ׳וזה ד״ה בנת״נ עי׳ לב. ישמח ק

 גבי זו באות רבינו דברי בהמשך המובא כל שגס שביאר הפל״ת,
 ׳רותא בד׳׳ה לעיל המובא ע״א) רכד (פנתס, הזהר מדברי הס אף הקטורת,

 שמן ט): (כז, במשלי וזלשה׳׳כ בו. המובאים ומהפסוקיס וכו״ נתית
 שמן המלבי״ס(שם): פירש נפש: מעצת רעהו ומתק לב ושמת וקטית

 ע״י ושמת התיונית, לנפש משכן הוא אשר הלב לב. ישמש יקמורש
 ה׳ ערך שכבר הגס קטורת, וע״י טוב, רית שנותן הטוב שמן

 תתעורר תיוני, אויר תנופת הלב על תניף והריאה זך, אויר שישאב
 כותה על אומץ ותוסיף מבחוץ הבא רית ע״י הנפש מתניית
 אמר טו): (תצוה, בתנתומא כדמצינו שמתה עניינה וקטורת הפנימי.
 כקטורת. עלי תביב אין מקריבין, שאתם הקרבנות מכל הקב״ה,

 התטאת כיצד, ישראל. של לצורכיהן כולן הקרבנות שכל תדע,
 הלב, הרהור על באה העולה כן, והאשם התטא, על באה היתה

 אבל עשה, מצוות על באין שהן לכפרה, אלא באין אינן השלמים
 האשם על ולא עוון על ולא התטא על לא באה אינה הקטורת

 בזהר עוד מצינו וכן לב׳. ישמת וקטורת ׳שמן הוי השמתה, על אלא

 הדין וממתיקה מקשרת והקטורת ׳קשר׳, תרגומו ש׳קטר׳ ע״א) רל (ויתי,
 תדוה, על אלא אתיא לא לקטורת שם: כדאיתא השמתה, את וממשיכה

 כד כהנא דא ועל לב׳. ישמת וקטורת ׳שמן דכתיב הוא הדא
 ל) (שמות אמר דאת כמה קטורת, מקריב הוה בוצינין, אדליק

 בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות את ׳בהיטיבו
 ברמשא גרים, דשעתא תדוה, על בצפרא יקטירנה׳, הערבים

 תדוה. על אלא אתי לא ולעלם אתתזי, והכי שמאלא, סטר למתדי
 אעבר ודא ותתא, לעילא ואתיד קשרין מקשר קטורת תזי, ותא

 דכתיב כמה בעלמא, לשלטאה יכיל דלא ורוגזא וקטרוגא מותא
 אש עליה ותן המתתה את קת אהרן אל משה ׳ויאמר יז) (במדבר

 ׳וירן כתיב דא לבתר וגו״, מהרה והולך קטורת ושים המזבת מעל
 התייס ובין המתים בין ׳ויעמוד וכתיב העס׳, על ויכפר וגו׳

 מקטרגין וכל בישין סטרין כל יכלין דלא בגין המגפה׳, ותעצר
דכולא. וקישורא דכולא תדוה איהו דא ועל קטורת, קמי למיקס

חכמה מיליואי
ת ל ט מח ק ש  מתקשר הקטורת ע״י א): ל, (שמוח עה״ח צש״ך ומוצא לב. י

 שעיקר ועוד (...) תקטרג שלא המגיפה נעצרת ידה ועל הכל,
 הקרבנות כל קודם ובערב בבוקר היתה זה ועל הקטורת, כולם הקרבנות

 שמן שהוא ׳שמן׳, כס (משלי שנאמר הנרות, את בהיטיבו הקרבנות כל ואתר
 אלא רוצה איני אני קרבנותיהס ׳מכל (...) לב׳. ישמת ׳וקטורת מנורה, של

 שמזבת לך, תדע לתמי׳. קרבני ׳את שנאמר ושתיתי, אכלתי וכאילו הרית,
 נתון לרית שהס הקטורת ומזבת בתוץ, נתון היה לקרבנות שהיה העולה
 ק׳דושה נוטריקון קטרת קטורת׳. מקטר מזבת ׳ועשית נאמר לכך בפנים,
וגו״ לב ישמש וקטורת ׳שמן הכתוב שאמר זהו ת׳קוה, ר׳תמיס ט׳הרה

ם תרג מ ה

ת ^ ר טו ק ה ה נ נ  אי
 ענין על רק אלא צאה

 שזהו והחדוה, השמחה
 וקטורת ׳שמן שכתוצ
 הכהן ולכן לל. ישמח

ה שהי ק כ  את מדלי
 היה הוא אזי הנרות,
 הקטורת, את מקריצ

 ׳צהיטיצו שנאמר כמו
ה, הנרות את רנ קטי  י

ת  את אהרן וצהעלו
ס צין הנרות  הערצי

 שהוא היינו יקטירנה',
 הקטורת את הקטיר
 שהחדוה צזמן צצוקר

 שהשעה כיון מצויה,
 כדי צערצ וכן גורמת,

 השמאל, צד את לשמח
אוי, וכך לם ר  ולעו

 אלא צאה לא הקטורת
 וצא החדוה. ענין על

 הקטורת שהנה וראה,
 קשרים מקשרת היא

 ולמטה, למעלה ואחוזה
 דין את מעצירה והיא

 הקטרוג ואת המוות
 לשלוט יוכלו שלא והרוגז

 שכתוצ כמו צעולם,
 אהרן אל משה ׳ויאמר

 ותן המחתה את קח
 המזצח מעל אש עליה
 והולך קטורת, ושים

 וכפר העדה אל מהרה
 הקצף יצא כי עליהם,

 הנגף', החל ה׳ מלפני
 ׳וירן כתוצ זה ואחר

 והנה הקהל, תוך אל
 ויתן צעם, הנגף החל
 על ויכפר הקטורת את

ד וכתוצ העם׳,  ׳ויעמו
 החיים וצין המתים צין

 משום המגפה׳, ותעצר
 הכוחות כל יכולים שלא

 המקטרגים וכל הרעים
 הקטורת, לפני לעמוד

 היא הקטורת כן ועל
שמחת  הכל את מ

הכל. את ומקשרת

 שהוא בה׳ להאמין העיקר
 ושאינו בלתו, ואין הוא לבדו
 וסיבה עילה לשום צריך
 פרנסתו, לו ימשוך ידה שעל

כל עילת שמו ית׳ הוא כי
 הוא הכל מו״מ, ושאר מלאכות, ל״ט מן האדם ומלאכת [וכו׳] ושתייה אכילה כל מקץ). פ׳ עה״ת (בעש״טהגדול בחסדו פרנסתו לו להזמין יכול השי׳׳ת לפרנסתו, הכנה ושום ומו׳׳מ עילה שום יעשה כשלא ואפילו הסיבות, כל וסיבת העילות

 בין ישראל נפזרו זה בשביל ההיא, הקדושה מקור למקומו שנותנו ו׳מתן׳ נושא, לשון שהוא נפילתו, ממקום הקדוש הניצוץ שמגביה שם על הוא נזויינז בראשית). פ׳ חיים מים (מקורימי׳ ׳מדת בסוד היוולדו מיום עמו שבאו שלו ניצוצות לברר
 ית׳ לו שיש התענוג וגדול הקדושות, ניצוצות בו שאין דבר לך אין ויצא). פ׳ עיניים (מאורשבעולם דבר בכל ית׳ לו מרכבה עושה ועי׳׳ז עמהם, שעוסק בהדברים המלובשים ההם ניצוצות מהם מוציאים ובדברים, במו׳׳מ עמהם עוסקן שע׳׳י העמים,

 בין הלוקח את מאנה שהמוכר בין חבירו, את המאנה וכל חבירו, את להונות שלא מאוד ליזהר צריך (שם).גמור באמת באמונה במו׳׳מ ולהתנהג ית׳ בו האמונה גודל ע׳׳י זה וכל (...)כזה, השפל במקום הנפולים קדושות הניצוצות אצלו כשמביאין
סב). (קצוש״עבאמונה׳ ונתת ׳נשאת לדין אותו שמכניסין בשעה האדם את ששואלין הראשונה השאלה והיא אחיו׳. את איש תונו אל עמיתך, מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו ׳וכי שנאמר בלאו, עובר המוכר, את מאנה שהלוקח



רפט נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

א  וחמל חום יי, אנ
 ועל האמללח נפשי על

 ישראל בית כל נפשות
 מן ותבדילנו עמף,

 את האובדים התועים
 תאוות ידי על עולמם
 כל הטרודים ממון,
 פרנסתם בעסקי ימיהם

^בון. לחם ואוכלי  ב
 לחם י־אכלו אפם בזעת

 האךמה, אל שובם עד
 ישאו לא ומאומה
 דחמים מלא בעמלם.

 והצילנו עלינו דחם
מהם♦

ם ח חם, ר  הצל ד
 כל ואת אותי הצל,

 עמף כל ואת חברתנו
 מתאות ישךאל בית

 זאת אשר ממון,
 נתנברה הרעה התאוה

 מא־ד מא־ד ונתפשטה
 הללו, ברורות עכשו

 כלל לנו אפשר שאי עד
 עצמנו על להסתכל

 לחשב דעתנו, ל.ישב
 בסופנו, יהא מה היטב

 קדם ניעול אנפין בהאיף
 טרדת מחמת מלכא,
 בכל ומחשבותינו דעתנו

 פרנסותינו, עסקי על עת
ת, ואפלו חיו הכר  ה

 מאד אותנו מבלבלין
יג). (ליקו״ת מא־ד

ו מ י ש בחי׳ באמונה, ומו״מ בחלקו השמח בחי׳ היא שקמורח היינו וכו״, קמורה ׳ישימו בפס׳ כה עד דבריו אח רבינו מבאר עחה באפך. קטרה י

קודם לוי לשבט משה בברכח ח-יא) (לג, בדברים וזלשה״כ שלימה. השגחה ונמשכח הפרנסה, ומרדח אפיך׳ ׳בזעח גזירח מחבמלח שעי״ז צדקה,
 ארזיו ואת ראיתיו לא ולאמו לאביו האמר רנריבה: מי על תריבהו פמכןה נ^יתו א^ר ידףpח לאיש ואוריף תמיף אמר וללוי הסחלקוחו:

 מזבחך: על וכליל באפך קמורה ישימו לושלאל ותורתך ל!עקב משפכןיך יורו עצרו: ובריתך ארנרתך שרנרו פי ידע לא בנו ואת הכיר לא
רנחץ תרצה ידיו ופעל חילו ה׳ ברך

מו באפך, קטרה ישימו לג) (דברים בחינת וזה שי ך קטרה י פ א ומובא וכד. ב

וזה (יג); הנחל כמי נתבטל הנ״ל, קטית בחינת ידי שעל

משפמיו ׳יורו הפסוק שמתחיל תאב^ אפר מעת נ) (נראשיח בחינת

 ןקומון: מן ורנשנאיו קמיו מתנים
 ששמרו מה על (שם): האלשיך ופירש

 באפך, קמורה שישימו יזכו אמרתך
 חלילה ישראל על אף יעלה שאס
 עשה כאשר האף, לבמל קמורת יעשו בעוונותס, לו ודומה כנגף
 לסלק באפך׳ קמורה ׳ישימו וזהו ישראל, מעל המגפה לעצור אהרן
 ממומאת וברחו בך ודבקו אמרתך׳ ׳שמרו אשר כי מעליהם, אפך

 חיצוני כת לסלק באפך, קמורה לשים ראויים הס גילוליס, העבודת
ת ישראל. מעל ^ ז ך ב  מרדח עונש על נאמר זה מקרא תאכל. אפ

 נשחלשלה ומזה הדעח, בעץ שחמא אחר הראשון אדם על שנגזר הפרנסה,
ולאדם יז-יע): (ג, בבראשיח וזלשה״כ בחלקו, שמח ושאינו הממון חאווח

 יזכו מה ע״י לישראל׳, ותורתך ליעקב
 התורה שימשיכו דעת נמשך עי״ז כי באפך׳, קמורה ׳ישימו ע״י לזה,

 שניגונא ביאר כבר כי דייקא, ללוי זאת משה אמר כן ועל לישראל.
 והנה לזה, זכו לוי ששבמ נמצא באמונה, מו״מ בחינת הוא דליוואי

ת חילי. ה׳ ׳ברך שסיים וזה נתעשר, צדקה ע״י ע ז ך ג  אפ
 רק מתקיימת הזאת שהקללה היינו (יג): הנחל במי ומובא תאכל.

 לחם, יאכל אפו ובזיעת תמיד, יגע שהוא ממון בתאות בהמשוקע
ה׳. שחננו מעושרו רוח נחת לו ואין להעשיר, אץ והוא

לא לאמר צויתיך אישר העץ מן ותאכל אינזתך לקול שמעת כי אמר
 תאכל אפיך בזעת השדה: עשב את ואכלת לך תצמיח ודרדר וקוץ ח;יך: ןמי כל תאכלנה בעצבון בעבורך האדמה ארורה ממנו תאכל
 ארורים, דברים לך תעלה בעבורך. האדמה ארורה ופירש״י(שם): תשוב: עפר ואל אתה עפר כי לקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד לחם
 שצריך אברהם, ר׳ אמר אפך, בזיעת עוד: כחב יצחק(שם) חולדוח ובספר הרבה. בו שתמריח לאחר אפיך. בזעת ונמלים. ופרעושים זבובים כגון

גמור. לחם מעם בתימה היה המלאכות, אלו כל זולת החמא, שקודם פי׳, חיים. בעלי כמאכל ולא ולבשל, וללוש ולמחון לזרות למרוח

חכמה מיליואי
ו מ י ש ך קמרה י פ א  משה דחהו האף, יא): יז, (במדבר עה״ת הש״ך כתב ב

 משה עמד בהם׳, אפי יחר ׳ועתה לב) (שמות שנאמר בעגל,
 שנאמר לעלות האש התחיל אפו׳, ׳ויחר במתאוננים גס ודחהו. בתפילתו

 ב) (שס שנאמר ודחהו, משה והתפלל ה״, אש בס ׳ותבער יא) (במדבר
 לזה חזק, יותר שהוא הקצף׳, ׳יצא אלא האף יצא לא עתה, האש׳. ׳ותשקע

 ׳ויתן עשה וכן בקטורת, אלא כח התשת לו אין קטורת׳, ׳ושים לאהרן אמר
 קטורת, של טבעו כן כי משחית, של ידיו נתקשרו מיד הקטורת׳. את

 קטורת. משימין האף כשיצא באפך׳, קטורה ׳ישימו לג) (דברים שנאמר
ת בחיי ש;}״י טל הדיל קטר ב ת ת בחיי נ ע ך בז פ  ביומא ומצינו תאכל. א

 אפך ׳בזיעת בתי׳ היפך דקדושה, עשירות בתי׳ מעשרת, שהקטורת ע״א) (כו
 אתת מפעם יותר אדם הקטיר (לא בה אדם שנה לא מעולם תנא, וז״ל: תאכל׳,

 פפא רב ליה אמר שמעשרת. מפני חנינא, רבי אמר טעמא, מאי קטורת).
 וכתיב באפך׳, קטורה ׳ישימו דכתיב משוס אילימא טעמא, מאי לאביי,
 ליה, אמר מזבחך׳. על ׳וכליל הכתיב נמי עולה הכי אי חילו׳, ה׳ ׳ברך בתריה

 היו לא לפיכך שמעשרס. מפני (שס): ופירש״י שכיחא. לא והא שכיחא הא
 מתברכין הכהניס היו ג): ב, (יומא להרמב״ס בפיהמ״ש וכתב לקנות. אותו מניחין

 מתעשר היה קטורת שמקטיר מי כל אומרים, והיו הקטורת, בהקטרת
 חילו ה׳ ׳ברך וכתיב באפך׳, קטורה ׳ישימו השי״ת למאמרו מתרבה, וממונו

 שנייה, פעם להקטיר אותו מניחין היו לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו״,
 בא כיצד ביאר א) י, (ויקרא בתיי ורבינו יקטירו. שלא הכהניס מן זולתו שישאר

 שנאמר הדין, למידת הקטורת כי ידוע וז״ל: אף, התרון המתקת ע״י העשירות שפע
 במידות, הרוח התקשרות קטורת ולשון באפך׳, קטורה ׳ישימו לג) (דברים

 המקטיר. על הברכה שפע יבוא הדין וממידת הדין, למידת ממעלה ההמשכה שפע בא ההוא, ההתקשרות ומתוך לת). (בראשית ׳ו-קקרת׳ ׳ותקשור׳, תרגום
ת ע ז ך ב פ  באשמורת קודש שבת ובערב שבת, צרכי על ז״ל טוב שם הבעל למרן היה לא אחת פעם ז): מקץ (פ׳ תיים מים מקור בספר ומובא תאכל. א

 דבריו ע״פ האיש זה שנתעורר התעוררות ומחמת לדרכו. הלך ותיכף שבת, צרכי על שצריך ואמר אחד איש אצל החלון על ונגע הלך הבוקר
 על אתה נצרך אס אליו, האיש ויאמר אותו. והשיג אחריו ורץ לחלון, מבעד המדבר זה מי לראות החוצה והלך ממיטתו תיכף האיש קם הבעש״ט, של

 מחמת אך ע״ב), לא (נדה פרנסתו עימו נולד הנולד האיש כל עם שלעולם הבעש״ט, לו והשיב לך. שאתן עד תמתין לא ולמה ברחת, למה שבת הוצאות
 לעמול צריך כך הקלקול ערך לפי אחד שכל העמילה, בין הפרש יש אבל לחם׳. תאכל אפך ׳בזיעת הפסוק כמאמר הפרנסה, על לעמול צריך גורס שהחטא

 שהוא כל פעולה לעשות רק רב, לעמל צריך אינני בדעתי שגמרתי כפי ואני וכדומה, לחמו ממרחק להביא שצריך מי ויש בביתו, שפרנסתו יש פרנסתו, על
 הרמח״ל וכתב לא. או לי תתן אתה אס נפקותא שוס לי ואין השי״ת, לי יעזור בוודאי לעזרתי, סיבה איזה לעשות עלי שמוטל מה עשיתי וכאשר בלבד,
 מזה, חוץ שהוא מה וכל שמו, יתברך הבורא בראו שבעבורה התכלית לפי עושה שהוא מה הוא ה׳, לעבודת עושה שהאדם מה כל חיים: עץ דרך בספר
 הדבר לסבול לעונש לו וניתן מעבודתו, אותו בהפריעו שמו, יתברך הבורא מן להרחיקו אחרים, בדברים לשקעו וחפץ המקטרג הנחש של דעתו לפי הוא

 יהיה כן הנחש, אל לשמוע בתחילה בחר שהוא וכיון אותו, מוליכים בה לילך רוצה שאדם בדרך כי אחרים׳. אלהיס ׳ועבדתם יא) (דברים דרך על הזה,
 גדול היותר הצער וזה לחם׳, תאכל אפיך ׳בזיעת ג) (בראשית גזירת וזוהי עליו, נגזר אשר הזמן נגד יסבלהו אלא מעולו, חורין בן ייעשה שלא משפטו,

 העולם עסקי כל איך ויראה דבר, מוצא על בהשכילו הנה לאשורו, דבר המבין החכם האיש אך מקורה. אל תשוקתה סוף שסוף לנשמה, הצער מיני שבכל
 ללכת יצטרך אס כי ולילה, יום ה׳ בעבודת אחד בדרך תמיד להיות יוכל שלא הזה, בדבר נחש של לדעתו להיות כרתו בעל האדם שנשאר ממה אלא אינם

ידו. תשיג אשר בכל ובעבודתו בתורה להרבות וישתדל שיוכל, מה כל בעסק וימעט במיעוטו, הרע בוחר להיות יבחר כן על הזה, העולם הבלי אחרי

הנחל• יליקוט
דן ז מו בחיי ו שי ך קמרה י פ א ת בחיי שעייי ב טל הנייל קטר ב ת  בחיי נ

ת ע ך בז פ ל א כ א  מבואר תש״מ): (טבת הנחל מבועי בקובץ ומובא וכוי. ת
 ׳עלה בחי׳ נעשה דליבא חמימא דע״י הנ״ל בזהר שמבואר מה עם ביותר

 האדם פרצוף על הזהר מאמר מפרש שרבינו מה ולפי באפו׳, עשן
 חמימות עניין בעצמו הוא באפו, העולה העשן דעניין נמצא התחתון,

 ואץ ובהול רוח קוצר שנעשה עניין שהוא האדם, של באפו העולה הלב
 נעשה האף שזיעת לחם׳, תאכל אפך ׳בזיעת עניין עצמו והוא להעשיר,

 שהקטורת באפך׳, קטורה ׳ישימו אמר זה ועל הנ״ל. הלב מחמימות
 תאות שע״י רבינו אומר להלן והנה אפך׳. ׳בזיעת של העניין ממתיק

 הלב חמימות עשן שע״י דזהו וי״ל עי״ש, למעלה אף חרון נעשה ממון
 עשן ׳עלה בחי׳ למעלה כביכול גורס הממון, אל לשאוף באפו העולה
 נמתק נדיבה, הרוח ע״י העשן המתקת ע״י אבל אף, החרון שהוא באפו׳

 זה לפי ומבואר כביכול. העליון נדיבה רוח ע״י אף החרון למעלה גס
 מעלה, של ׳באפך׳ היינו לפשוטו, קרוב באפך׳ קטורה ׳ישימו הנ״ל הכתוב

 כנ״ל. מעלה, של אף החרון את להמתיק הקטורת שפעולת
ל ט ב ^ ר ת בחיי כ ע ך בז פ  תש״מ): (טבת הנחל מבועי בקובץ ומובא תאכל. א

 באפו העולה הלב חמימות עשן ע״י נעשה הזיעה כי היינו
 קישור בחי׳ שהוא קטורת, ע״י אבל להעשיר), ורץ ואץ בהול שהוא (ע״י

 להעשיר, אץ ואינו בחלקו שמח להיות זוכה הרוח, עם הלב חימום
 ׳איזהו בחי׳ האמיתי, העשירות שזהו וגו״, אפך ׳בזיעת בחי׳ ונתבטל

בעושרו. רוח נחת לו ושיש בחלקו׳ השמח עשיר

ערכים
וכינויים

קטרת
מעלין הקטורת עייי*

 (ליקו״מ חיותם מהקליפות

ב). כד,

 למעלה עולה הקטורת
עד הקרבנות, מכל

 עמקי ומבטל שמכניע
 ומוציא הקליפות, עמקי

 ניצוצות וכל הנפשות כל
 סוד שזהו משם, הקדושה

 הקטורת סמני עשר אחד
יג). ד, קרי״ש (ליקו״ה

 ׳קטורת׳, בסוד הבינה מידת
 (נשמות ניצוצות המעלית

 הקליפות מעמקי הפושעים)
טז). ובינה חכמה (כוכ״א

 במספר הכולל עם יקטרתי
 חי״ת נו״ן [כזה: במילואו שמו

יז). ובינה חכמה נו״ן](כוכ״א מ״ם

 כל מן חביבה הקטורת
 נתון המוות וסם הקרבנות,

 נדב נשרפו שבו לתוכו,
ח). יח, (במדב״רואביהוא

 שהוא נ״ל קטורת, לשון
 קשר ועניינה ארמית, לשון

 ועל עליונה. מרכבה ודיבוק
 הדין, למידת מתעלה שהוא
 באפך׳, קטורה ׳ישימו כתיב

 ישמח וקטורת ׳שמן וכתיב
א). ל, שמות (רקנאטילב׳

 עולה שהתפארת בעת
 בינה העולמות לקשר
 ׳עשן׳, נקרא יחד וחכמה
 תוך אל הגיע אחר אמנם

 קטורת. נקרא החכמה,
 הגיע כאשר כי והטעם,

 והקשר, הייחוד מחוז אל
 חכמה ידו על ונתייחדו

 מלשון קטורת נקרא ובינה,
 קושר שפירוש קשר,

יט). כג, (פרד״ריחד הספירות

 שאמירת ז״ל האר״י כתב
 וסמניה הקטורת פרשיות
 בתשובה לחזור יסייענו

יא). ב, העבודה ושורש (יסוד

 קשר, לשון קטורת
 ישראל, כל שמקשר היינו

 רשעים על מגינים וצדיקים
יא). כה, במדבר יהונתן (תפארת

 אותיות ד׳ עם יקטרתי
 עם ׳תשובה׳ גימטריא

 התשובה שסוד ונודע הכולל.
 הוא הקטורת וסוד בבינה,

 זה שכל והריח, הבשמים
קטורת). (קה״י,בבינה

קטורת(שם). נקרא המלי

 עליית סוד הוא קטורת
 ע״י מעלים שאנו נוקבין, מיין

טובים(שם). ומעשים תורה

ת ע אפך בז
 לוי, בן יהושע רבי אמר
 לאדם הקב״ה שאמר בשעה
 זלגו לך׳, תצמיח ודרדר ׳וקוץ
 לפניו, אמר דמעות. עיניו

 נאכל וחמורי אני רבש״ע,
 שאמר כיוון אחד. באבוס

 לחם׳, תאכל אפיך ׳בזעת לו
קיח.). (פסחיםדעתו נתקררה

 בספר נמצא אפיך׳, יבזעת
הקללה שזו החסיד, יהודה ר׳

תושרים במלכים ולא אדמה בעובדי אלא מתקיימת אינה  חולי לו יביא מלאכה בשום מתעמל שאינו מתוך מט). ה, המלך (עמקהטוב אל קודם שהרע מפני לחם׳, תאכל אפיך ׳בזעת שנאמר גדול, בטורח הוא מו״מ כל יט). ג, בראשית זקנים (דע
 בכת הארז מן לחם להוציא אלקים חסד עליו היה שעשה, התשובה ע״י אך הלחם, את בטבעה הארז תוציא שלא בחטאו נענש האדם פו.). יומא (מהרש״אלחם׳ תאכל אפיך ׳בזעת וכמ״ש לעשות׳, ידיו אנו1כ כי תמיתנו עצל ׳תאות כמ״ש הגוף,

 והרי העליון, המלך גזר שכן פרנסתו, לצורך השתדלות איזה להשתדל אדם חייב ע״כ אשר לחם׳, תאכל אפיך יבזעת קב:). סנהדרין (מהרש״אבחסדו הארז׳ מן ׳הלחם את הטבע, נגד בכת ׳המוציא׳ הלחם ברכת שינוי נוסח וזהו אלקי.
מסילתממנו להימלט אין אשר האנושי המין כל שפורע כמס זה פי׳שבעולם אור כל סותם זה לחם׳, תאכל אפיך יבזעת כא). ישרים (  והיתה מצלעותיו, צלע במזגו שווה אישה לו היתה דבר. לו חסר לא הראשון אדם לרמח״ל). המצוות (

 ולא יגע, שיהיה להיפוכו, לחם׳, תאכל אפיך ׳בזעת ה׳ לו אמר בקלקולו, ולכך וכו״. עמדי נתת אשר ׳האשה אומרו וזהו ורע, טוב יודע כאלקים להיות בלבבו וירום דבר, בעוה״ז הקניין בשלימות חסר היה ולא תשכב, בחיקו תמיד עימו
בשלח). פ׳ משה (ישמחהתורה לחם על כן גם קאי באמת הנה הגשמי, לחם על קאי וגו״ אפיך ׳בזעת הפירוש כמשמעו אם טז). ח״ב דבש (יערותעושהו אלקים לשכוח לבב רום לו יהיה

 מו״ט לעשות וזוכה והעשירות, הנגידות תאוות ומשברין ממון, תאוות חמימות מקררין צדקה ע״י כי צדקה, ע״י היא ושכירתה שלימה. השגחה ממשיכין ממון תאוות שמשכרין עייי # שיה ותו עצה
 וטרחות כיגיעות תמיד יגע שהוא ממון, כתאוות כמשוקע מתקיימת שהיא לחם׳, תאכל אפיך ׳כזעת של הקללה מן וניצול להעשיר, אץ ואינו ה׳ שחננו כמה רוח נחת לו ויש כחלקו, שמח ולהיות כאמונה,

רקטורת כמקטיר ונחשכ מזה, ניצולין צדקה וע״י ר״ל. מעשרו רוח נחת לו ואין גדולות וטרדות צו קי א). יג, ליקו״ט (



ערכים
וכינויים

משיח
 הוא המשיח ביאת עיקר
 כל את לקיים אותנו ללמד
 שזכינו הזאת התורה דברי
 (ליקו״ה משרע״ה מפי לקבל

לד). ה, תחומין עירובי

 הוא המשיח מלך התגלות
 (ליקו״הית׳ מלכותו התגלות

א). ב, רה״ש

 לבוא לעתיד יורן, רבי אמר
 ושלושה שניים לו יש אדם

 והוא חבירו, על חוב זהובים
 מלך אצל נלך לו, אומר

 אצלו, הולכים והם המשיח.
 חייב אני מה לו, אומר והוא
 זהובים, ושלושה שניים לך,
 והזהב שהכםף מכאן. טול
 כעפר, הוא המשיח מלך לפני

 שלום׳ גבולך ׳השם שנאמר
פז). תהלים שוח״ט (מדרש

 זמן הוא המשיח ימות
 לישראל המלכות שתשוב
 ויהי ישראל, לארז ויחזרו

 ובית מאוד גדול המלך אותו
 שמו, יגדל בציון, מלכותו

 הגויים מלוא יהיה וזכרו
 שלמה, המלך מן יותר

 האומות כל איתו וישלימו
 הארצות, כל ויעבדוהו

 ולנפלאות הגדול לצדקו
 שיקום מי וכל ידו, על שיהא
 יתעלה ה׳ יאבדהו עליו

שבידו אותו וימםור  (פיהמ״

א). י, סנהדרין להרמב״ם

 מלכות םוד הוא המשיח
 מלכות וכולל קדישא,

 דנוקבא, ומלכות דכורא
 ומלכותא דשמיא מלכותא
 ושולט כופה והוא דארעא,

 (ספר שמיים מלכות על

ט). זכריה הליקוטים

 לעוה״ב הכנה הוא משיח
כח). ישראל (נצח

 הוא המשיח מדריגת
 עוה״ז(נצח מן ונעלם נםתר
מג). ישראל

 מעלה לו שיש צדיק יש
 שתראה כמו מיוחדת, אחת

 מיוחדת מידה ירש שאברהם
 ובמעלה, בהתרוממות

 אלקית מידה ירש ויצחק
 ית׳, בו הדביקות הוא

 הקדושה מידת ירש ויעקב
 המשיח והמלך האלקית,

 יהיה בימינו במהרה שייגלה
מא). ישראל (נצחהכל לו

 אשר הוא המשיח חמלך
 בבריאה, הכוונה ישלים
 והייחוד האמת עטרת ויחזיר

 (םט״א) ההוא והצד ליושנה,
 היה ההוא הזמן עד אשר

 כנפי תחת ישיבהו ׳אחר׳,
 עוד ייקרא ולא השכינה

 שבעז הרע יהפוך כי ׳אחר׳,
 כולו ויהיה הטוב אל הדעת

יד). ח״ד הקודש (עבודתטוב

 מישראל אחד כל צריך
 משיח בחי׳ חלק להכין
 עד נשמתו, לחלק השייך

 הקומה כל ותתכונן שיתוקן
 בתמידיות כללי ייחוד ויהיה

נצבים). פ׳ עה״ת (בעש״טב״ב

 הוא המשיח הגלות, בזמן
 להם ויש הקליפות, בתוך
 (פי׳ ח״ו בו אחיזה איזה

ישעיה). על הרמח״ל

ריח מדריגת לו יהיה משיח

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל ער

ע"כ1י 'דפוספוהת״ת:

ם ישליך ההוא ביום אד ת ה  נליקו״ה 3וכה וכוי. כספו אלילי א
 הפורה כל פגם הוא ממון מאוס פגם );3 א, ימס (אה״ע

 שנעים זרוס, ענודות השנעיס מכל כלולה המאוה זאת כי כולה,
 כל כלל שהוא למורה, פנים שנעים כנגד שהם משוכין, אנפין

 ׳כל רז״ל שאמרו וכמו המורה,
 על עונר כאילו זרה, ענודה העונד

 למאות שנופל ומי כולה׳, התורה כל
 הענודות כל על עונר הוא ממון
 עונר שהוא נמצא שנעולם, זרות

 מי להיפך, וכן המורה. כל על
 נשנעים מקושר הוא ואזי ממון, מאות לשנר וזוכה נמלקו ששמת
 כל מקיים הוא שנזה נמצא למורה, פנים נשנעים נהירין, אנפין

 ניצוצות לנרר נשניל היא כולה, המורה כל כי כולה. המורה
 כלולים הם הניצוצות ורונ כידוע, הראשון אדם מטא ע״י שנפלו
 מקומות, נכמה ז״ל רנינו נדנרי כמונן ממון, נתאומ וזהנ נכסף

 הגוונין כל כלולים ושם מאוד, מאוד גנוה נשורשו הממון כי
 מאד, הקליפות שם נמאמזו הראשון אדם מטא וע״י עילאין,

 אז נמקלל כן ועל מאוד, וזהנ כסף של הניצוצות אלו ונמערנו
 כן ועל כנ״ל, ממון מאות פגם נתינת שזה תאכלנה', ׳נעיצנון
 קדושה שיש שנמקום ידוע זה כי מאוד. התיצונים שם נמאתזו

 דייקא שם ממאתזין להמאתז, מקום שם כשמוצאין מאוד, גנוה
ת מאוד, מאוד  מה נתינת וזה נגדולים׳. ידו ׳שפשט ננתינ

 דדהנא׳, ׳סוספימא הקדושה ניצוצות של הפסולת שנקראים
מן הניצוצות ונזדככים כשממנררים ולהיפך הקדוש, נזהר כמונא

 יתבטל שאזי משיח, התגלות בחינת הה
 ההוא ביום )3 (ישעיה כמ״ש הממון, חמדת
זהבו, *> ואלילי בספו אלילי את האדם ישליך

א ביום הו ם ישליך ה אד ת ה הבו ואלילי כספו אלילי א ע״ד ז
 כל וכל מכל יפכטלו המשייז דכימוש מכאריס אלו פשוקים הפשט,

 שמדת יטול3 על גס זה מקרא ודורש מוסיף ורכינו העולס, מן ע״א מיני

 יז-כא): ,3י ,3( ישעיה3 וזלשה״כ סמוך,3 ואר3כמ הע״ז, עיקר שהוא הממון

 ורם גאה כל על צנאות לה׳ יום כי
 גנהות ושת (...) וישפל: ?שא כל ועל

ה׳ ונשגנ אנשים רום וישפל האדם
כליל והאלילים ההוא: ניום לנדו

ונמחלות צרים נמערות ונאו !חלף:
גאונו ומהדר ה׳ פחד מפני עפר

 ואת כקפו אלילי את האדם !שליף ההוא ניום הארץ: לעיז נקומו
 לנוא ולעטלפים: פרות לחפר להשמחות לו עשו אשר זהנו אלילי

גאונו ומהדר ה׳ פחד מפני הסלעים ונסעפי הצרים ננקרוח
 כי נאפו נישמה אישר האדם מן לכם חדלו הארץ: לעריץ נקומו

 האדם. גנהות יושפל אז ושם. המצדד(שס): ופירש הוא: נחישנ נמה
 ינואו כוכנים עונדי ונאו. העולם. מן יעניר כולם את ישלוף. כליל

 עשו אשר לו. עשו אשי הארץ. יושני האיץ. וכו׳. נמערות להיטמן
סנ פיוס. לשפוי אליה. להשתחוות לעצמו אחד כל כולם  על מו
 ואל העמוקות החפירות אל ישליך האלילים לומר, ׳ישליך׳ מילת
 הצורים ננקרות לנוא כשילך לומר, רוצה לנוא. העטלפים. חורי
 מנעו לנס. שידלו מידו. האלילים ישליך מהלכו נדרך אז וכו׳,

 יש אשר האדם מן הדנר פנינו כי האלילים, מענודת עצמכם
 ישונ רוחו ׳תצא הלא הוא, נחשנ נמה הראיתם נאפו, נשמה

נו. אין חיים נשמת שאפילו האליל, לענוד ראוי א״כ ואיך לאדמתו׳,
ת הס הפסולת, כי מקומות, נכמה כמונא צרוף׳, ׳כסף ננחינ

 לשנר כולה התורה כל כלל הוא כן ועל כנ״ל, ממון פאות דהיינו וזהנ, כסף ננחינת רק הוא הקדושים הניצוצות שנתערנו מה עיקר
 כמו וכו", זהנו ואלילי כספו אלילי איש ׳והשליכו ננחינת ממון, מאות נשנירח מלוי המשיח ניאת עיקר כן ועל כנ׳׳ל. ממון פאות
 הנירור שייגמר עד תלוי המשיח ניאח עיקר כי יג), סימן3( עי״ש השגחה׳ להמשיך תרועה, יודעי העס ׳אשרי נמאמר ז״ל רנינו שכפנ

 ענודת שעיקר נמצא, כנ׳׳ל. עילאין הגוונין וכל הקדושים הניצוצות כל הם שם כי ממון, מאוח שנירת ע״י הוא הנירור ועיקר כידוע,
כנ׳׳ל. ניומר שס שנמערנו הקדושים הניצוצות משס לנרר כדי ממון, מאות לשנר הוא העולם נזה האדם

הנחל ילקופז
ח ז ת כחיי ו לו תג ח ה שי אזי מ טל ש תכ ת י ד מ  בסיי״מ א3ומו הממון. ח

 נעשה ויהיה פשאוס, וא3י שמשיש שאמר נשמו שמעשי (מקצז):
 עוסק שהוא ומשן המשא ישליך אשד וכל משיש, שנא גדול רעש קול
 שכשונ וכמו השעוה. ישליך וזה שלו, השולשן ישליך השולשני נו.

 שסונרין כמו ולא ו׳.3זה ואלילי כספו אלילי איש ׳והשליכו כישעיה
 וכל כנ״ל. הוא רק עכשיו, ול3מ אשר עולס יהיה משיש שכשינוא קצש,

מעשיו. לפי אשד כל מעשיו, משטוש ישנייש אשד
ם ו י א ב הו שליך ה ם י ד א ת ה לי א לי כספו אלי  שייך זה ולעגין זהכל. ואלי

 וז״ל ובביטולה, הממון בפאות העוסק יב), (סיפו״מ תפלה׳ מהבעל ׳המעשה כל
 מאלו כשאכלו ותיכף הנ״ל, המאכלים מן להם נתן אח״כ המעשה: של הסיפא

 אחד וכל וזהבם. כשפם את מהם ולזרוק להשליך תיכף התחילו המאכלים,
 גודל מחמת החפירה בתוך עצמו את וקבר וקבר, חפירה לעצמו חפר

 משרית (שהוא הממון של השירחון גודל שהרגישו ע״י שנתביישו הבושה,
 פניהם את וקרעו הנ״ל, המאכלים מן שטעמו מחמת ממש), צואה כמו

 אחד ונתבייש כלל, פניהם להרים יכולים היו ולא עצמן, את וקברו
 הבושות, מכל הגדולה הבושה הוא הממון המקום, באותו שם כי מחבירו.

 ממון כי ממון, לו שיש לו אומר הוא לחבירו, ביזוי דברי לדבר שרוצה ומי
 על יותר. מתבייש ממון יותר לו שיש מי וכל שם, מאוד גדולה בושה הוא

 פניו להרים יכול היה לא אחד וכל הבושה. מגודל עצמן את קברו כן
 אצלו מוצא שהיה מי וכל הנ״ל. הגיבור בפני שכן מכל חבירו, בפני אפילו

 למרחוק ממנו ומשליכו מיד אותו מבער היה גדול, או דינר איזה עוד
 החפירות (מן אותם והוציא הגיבור, אליהם בא אח״כ גדול. בחיפזון

 להתיירא צריכים אינכם עתה כי עימי, בואו להם, ואמר הנ״ל), והקברים
 ממנו מתייראים עשירות של המדינה בני כל (שהיו הגיבור, מן עוד

 מן להם שייתן הגיבור מן וביקשו (כנ״ל). הגיבור הוא אני אני כי כנ״ל),
 מאוד ממאשים יהיו בוודאי הם כי למדינתם. להוליך כדי הללו, המאכלים

 להם ונתן ממון. של זו מתאוה ייצאו המדינה בני כל שגם רצו אך בממון,
 מאלו להם כשנתנו ותיכף שלהם, המדינה אל והוליכו המאכלים, מאלו

עצמן וטמנו כנ״ל, וזהבם כשפם את להשליך תיכף התחילו המאכלים,

 נתביישו הנ״ל והאלקות הגדולים והעשירים הבושה. מגודל עפר במחילות
 נתביישו כנ״ל, רעות׳ ׳חיות אצלם נקראים שהיו הקטנים וגם ביותר.
 להם שאין מחמת עצמן בעיני קטנים הנה עד שהיו על כן, גם בעצמן
 אלו כי הבושה. עיקר הוא הממון שאדרבא, נתגלה עתה כי ממון.

 מאוד, בממון ממאש מהם שאוכל שמי זו, שגולה להם יש הנ״ל המאכלים
 אלילי השליכו ואזי ממש. וטינוף צואה כמו הממון שירחון מרגיש כי

 להם ונתן הנ״ל, תפלה הבעל את לשם שלחו ואח״כ זהבם. ואלילי כשפם
 שבו העולם וכל בכיפה. מלך הנ״ל והמלך אותם. וטיהר ותיקונים, תשובות

 יהי כן אמן טובים. ומעשים ותשובה ותפלה בתורה רק ועשקו השי״ת, אל
 ה): ד, שותפין (תו״מ בליקו״ה כתב זה ועל ואמן. אמן לעולם ה׳ ברוך רצון.

 לכל נופל שאז כנ״ל, ושלום חש ממון לתאות הם הנפילות כל עיקר
 הגלות אריכת עיקר וזה אומות, השבעים כל של זרה עבודה השבעים

 מה הממון, בעניין רק הוא ונפש בגוף הגלות עיקר כי ליצלן, רחמנא
 בתאות משוקע אחד כל וגם מישראל, הרבה ונתינות מישים שלוקחים

 משיח, שיבוא שנזכה עד (...) ושלום. חש נפילתו כפי ליצלן רחמנא ממון
 אז יתקיים כי ממון, תאות של זאת מנפילה אותנו יקים שבחכמתו
 ישראל יושיפו לא ואז וכו״, זהבו ואלילי כשפו אלילי את איש ׳והשליכו

 שתאות תפלה, הבעל של בהמעשה וכמובן הכל. יתתקן אז כי עוד, ליפול
 להם הראה ואז בעצמו, המלך אל כולם שבאו עד אם כי נתתקן, לא ממון
 ואז ממון, תאות נתתקן שעי״ז וכו׳, היד על כתוב שהיה החרב אל הדרך

 ממון תאות שכשיתתקן נמצא, מטעותם. ויצאו הרעות הכיתות כל נתתקנו
 השי״ת כי עוד׳, ליפול תושיף ולא ׳נפלה יתקיים ואז הכל, יתתקן אז

 אותה יקים כביכול בעצמו שהשי״ת היינו ישראל׳, בתולת ׳קום לה יאמר
 ה׳ בישועת אם כי לגמרי, ממון מחאות לצאת אפשר אי כי מנפילתה,

 וכמובן מזה, להוציא איך הדרכים כל שיודע האמת, מהצדיק לקבל שזוכין
 ובביטולה. הממון בתאוות העוסק יב), (סיפו״מ תפלה מהבעל המעשה הנ״ל בהמעשה

 שיוציאו אמת, לצדיקי להתקרב שנזכה ישראל, כל ועיני עינינו יאיר השי״ת
 כולנו ונשוב ממון, מחאות ובפרט הטעותים, ומכל התאוות מכל אותנו

אמן. לעולם, חיינו כל יתברך לעבדו

משיח). (קה׳׳י,הריח סוד וזה ובינה, חכמה אל המלכות יתעלה שבזמנו צדקינו, למשיח יאות זו שמדריגה ותבין (...)דינו. דן היה ובהם כסאו נושאי מחיות שומע שהיה השמיעה, מדריגת לו שהיה כשלמה ולא הראייה, מדריגת לו שהיה כמשה ולא החוטם,

ה ואני תפל

 אליל להשלף ונזכה
 יהיה שלא וזהב, כסף

 תאוה שום בלבנו
 והתלהבות וחמימות

 נהיה רק בלל, לממון
 תמיד. בחלקנו שמחים

 במה מסתפקים ונהיה
 אותנו חונן שאתה

 את עת, בכל ברחמיף
 כפי ואחד אחד כל

 נתן ולא הטוב, ךצונף
 שאינו במה כלל עינינו
 ולא נחמד ולא שלנו.

 אשר לכל נתאוהיכלל
 להיות נזכה רק לרעינו,
 תמיד בחלקנו שמחים

יג). (ליקו׳׳ת באמת



ם תרג מ ה

 ונפטר כמעט כאשר ^
הו, שי א  ראה אזי י
הו מי ר תיו י תו שפ  ש
 ירמיהו אמר רותשות.

 דבר ת״ו שמא בלינו,
 אומר הוא הגון שלא

 גתן ולכן צערו. מתמת
 שמע הוא ואזי לעברו,

 מצדיק שיאשיהו איך
 עצמו, על הדין את

 כי ה׳ הוא ׳צדיק ואמר,
 פתת ואזי מריתי׳. פיהו

 השעה באותה ירמיהו
 אפינו ׳רות עליו ואמר

ה״. משית

ר קו ה מ מ כ רעא נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיח
ח ו  המלך על ירמיהו מקינת חלק הינו זה פסוק הי. משיח אפינו ר

 תתבמל הצדקה שהיא ׳רוח׳ בחי׳ שע״י דורשו ורבינו שנהרג, יאשיהו
 (ד, באיכה וזלשה״כ משיח. בחי׳ וחחגלה אפיך׳, ׳בזיעח בחי׳ ׳אפינו׳, בחי׳

 נסיה פצלו אמרנו• א^ר פקסיתותס נלכד ה׳ רנקיס אפינו רו-ס כ):
הוא ה/ משיס (שם): ופירש״י בגויס:

 אפינו רוח 0 (איכה בחינת וזה לא) (דבסי״ב שנאמר כמו יאשיהו,
זאת ע״ז שיש זמן וכל ה׳. משיח יאשיהו. על ירמיהו ׳ויקונן

סם. סו שסי מ ג ו מ ו ג • נ י פי ״ בעולם. אף חרון בעולם, ממון של י״יייי ש
 מוה עינה גני ע"נ) (כנ העניפ נמפכפ

 מפני יונמן, רני אמר נסמני נר שמואל רני אמר נזה״ל: יאשיהו
 (...) נמלך. ולא נירמיהו לימלך לו שהיה מפני יאשיהו, נענש מה
 אמר, מרפשן. דקא שפוומיה ירמיהו פזא נפשיה, ניסא הוה יכי

 ושמעיה גחין, צעריה. אגנ אמר מהגנא דלא מילמא ח״ו שמא
 פיהו ני ה׳ הוא ׳צדיק אמר, אנפשיה, דינא עליה מצדיק דקא

 ה". משיח אפינו ׳רוח שעחא ההיא עליה פחח מריחי׳.
ת ע״ז שיש זמן וכל א ם ממון של ז ל עו  כפינ געולם. אף חרון ג

 אל מקנן שללה כל ואח ה;דפפ: עיר נדיני יז-יפ) (יג, נדנריס
 אלקיף לה׳ כליל שללה כל ואח הנניר אח נאש ו^רפח רחנה חוןו

 החרס מן מאומה נןדף ידנק ולא עוד: ממה לא עולם מל והימה
 ר5א'5 והרפף ורחמף רחמים לף ונמן אפו מחרון ה׳ ן'שונ למען
 עיר נרכוש המועל גני פמ״ד) (ראה כשפרי ודרשו לאנמיף: נישנע

 אפו. מסיו; ה׳ יפוג למען ונו׳ הסיס מן מאומה נידן ידנק ולא הנידפפ:
 זרה ענודה נשמלק נעולס, אף חרון נעולס זרה שענודה זמן כל

 ענין וקשרו דומה, כאופן פז״ל דרשו ע"נ) ונסנהדרין(קיג החרון. נשמלק

 מן מאומה נידך ידנק ולא וז״ל: הממון, ממדה עס אף המרו! ניטול
 רשעיש, מאן וכו׳. נעולש אף חרון נעולש שרשעיש זמן כל החרש,

 נין הלשון נשינוי (שם) שנע נאר נשפר ודייק גנני. יושף, רנ אמר

 קשה גנני. יופף ינ אמי יפעים מאן וז״ל: הגמרא, ולשון דלעיל השפרי
 אנו אין עדיין וני רשעיה׳, ׳מאן פריך מאי חדא טונא, נעיני

 מי שכל יודעין רנן ניס של מינוקוח הלא רשעים, מאן יודעים
 גנני דוקא יושף רנ אמר למה ועוד, רשע. גקרא ענירה שעונר

 כלומר, גנני, יושף רנ ומתיז (...) ענירה. עונרי משאר טפי
 שלל מן ליקח החומדיס גנני הם נמשנה, הנזכרים האלה רשעים
 זרה, ענודה עונדי העיר שלל נעולם שישאר וגורמין העיר,

 חרון נעולם זרה ענודה שיש זמן שכל נעולם, אף חרון ומניאין
 דמאן יושף רנ פשיט (שס): רמה יד נשפר עוד וכהנ נעולה. אף

 ממון שאינו ממון שגוננין גנניה גנני, הכא, דקמני רשעים
 גגני, דמיקרו החרש, מן שגהגין אדם ננגי הדין והוא שלהם,

שעעכן גני כדכמינ הו  מיימי קא ועלה כיחשו׳, וגס גגנו ׳וגס ז) (י
 רשעים אנדו נעולם, אף חרון נעולם, שהרשעים זמן שכל חנא,

 נא טונ לעולם, נא צדיק העולם, מן אף חרון נשחלק העולם, מן
 דין העושה כל טז): ד, (עכו״ה הפזקה ניד הרמנ״ש כפנ וכך לעולם.

השנאמר כליל, עולה כמקרינ זה הרי הנידחת, נעיר רי דנ  ׳כליל יג) (
 ׳למען שנאמר מישראל, אף חרון שמשלק אלא עוד ולא אלקין; לה׳

 ׳ונמן שנאמר ורחמים, נרכה עליהם ומניא אפו׳, מחרון ה׳ ישונ
(פ״נ, הפייה נשפר זה נענין עוד ומצינו והרנך׳. ורחמך רחמים לך

עי״ש. המשיח, רגלי עקנוח יחעכנו הזה, הזעם וניטל ענר שלא עוד וכל (...) ייחשנ, ע״ז נכלל הוא גם הנשף, ענודח פ״ה):

ת עייז שיש זמן וכל א בעולם. אף חרון בעולם ממון של ז
 פאופ שעיקר לנאר מוהרנ״ש מושיף יא) ג, קידושין (אה״ע ונליקו״ה

 של הצינור הוא הנריש שמירח כי וז״ל: הנריפ, פגם ע״י הוא ממון
 כל להמשיך הנריח שמירח ע״י זוכין כן ועל כידוע, ההשפעות כל

 לכנשח דקדושה והעשירוש השפע
 ניטול נתינת וזהו לנד, ישראל
 תאות עיקר כי ממון. ומאות חמדת
 הוא וכו׳, זרה ענודה שהוא ממון

 של הצינור שהוא הנריח פגם ע״י
 השפע להמשיך יכול איגו אזי ח״ו, נו שפוגם ומי כג״ל, השפע

 והקליפות העכו״ש ח״ו ואזי לנד, ישראל לכגשח הקדושה אל
 וגשמר גמעלש למטה, השפע כשיורד ואזי ח״ו, מהשפע יוגקיש
 והממון, העשירוח נחגשם ואז השפע, שורש שהוא אלקוח קדושת

 שנעשה עד אחרא, והשטרא הקליפות כל ניוחר נו ונמאחזין
 ורדיפת ממון מאוח שהיא גמורה, זרה ענודה נחינח הממון
 מכל כלולה זרה ענודה נחינח שהיא גדולה, ניגיעה הזה העולם

 ישראל וכגשח השכינה ואז כנ״ל, עכו״ס הע׳ של זרות ענודוש
 נעניוח והכשרים הצדיקים רונ ע״פ ועי״ז ודלוח, נעניוח כניכול

 של השפע כל כי גדול, שלהם עשירות והרשעים והעכו״ש ונחושר,
 העכו״ם מקנלים שמשם אחרא, להשטרא נמשך העשירות
 הגונים, לעניים צדקה הוא לזה התיקון ועיקר (...) והרשעים.

 צדקה ע״י ני נאמח. ה׳ אח העונדים חורה לומדי ולהחזיק
 השפע נשורש עצמו אח לדנק חוזר ואז כנ״ל, ממון מאוח משנר

 להיות ולנלי נחלקו, שמח להיות נקדושה הממון ולקנל דקדושה,
 נו ולנטוח ה׳, שחננו נמה להשמפק רק להעשיר, ואץ להון ננהל

ה עד נרנו אשר תמיד, ימנרך  עשירות או פרנשמו לו והשפיע נ
 אוחו הרועה האלקיס יעזננו, לא ושינה זקנה עד שגס הנה, עד

 העשירוח, עיקר שזהו חמיד, נחשדו אוחו ויזון ינרנו מעודו
 השפע כל להמשיך זוכין ואז נחלקו׳. השמח עשיר ׳איזהו נחינח

 וכמו אלקיך׳, ה׳ ינרכך הזה הדנר נגלל ׳כי כמ״ש הקדושה, אל
 הנריח ושמירת צדקה כי שמתעשר׳. נשניל ׳עשר רז״ל שאמרו
 שיש ׳דע הממחלח נהמורה ז״ל רנינו שאמר כמו נזה, זה מלוייש

 להינצל הנריח, שמירח שעיקר רמנ), (שימן ונו" אנפין אריך
 מהם, להינצל מאד שקשה ניומר הממגנרים רעים מהרהורים

 ממוות חציל ׳וצדקה נחינת הגונים, לעניים צדקה ע׳׳י הוא העיקר
 גמשך הנריח, לשמירת כשזוכין מליא, נהא הא כי עי׳׳ש. וכו"

 שהוא זרה והענודה הכפירוח גמנטלין ואז הקדושה, אל השפע
 שהוא ממון מאוח כשמנטלין להיפוך, וכן כנ׳׳ל, ממון מאוח נחינת

 להינצל זוכה עי׳׳ז כנ׳׳ל, נצדקה שמרנה ע׳׳י דהיינו זרה, הענודה
 נשורש עצמו אח מקשר הצדקה ע״י ני הנריח, פגם לידי מלנוא
 נל שמהם הקליפות אין ואז אלוקוח, רוחניות שהוא השפע

 עי׳׳ז ניצול נן ועל כלל, הקדושה נשפע להמאחז ינולין המאווח
 שנמשך הדמים עכירש המגנרוש ע׳׳י שנא ניאוף, ממאוח

 שעיקר כפירות, אחר, אל נחינח שהם והקליפות, מהיצה׳׳ר
ממון. מאוח שהוא ח״ו, זרה הענודה כשממגנרח אחיזתה



ערכים
וכינויים

חסד
 חסה בחי׳ הוא אברהם

 (תהלים בחינת אמונה בחי׳

 ולא אפיר לא ׳וחסדי פט)
 (ליקו״ם באמונתי׳ אשקר

ב). כח,

 ׳גדולה/ נקרא החסד מידת
 חסדו שמוציאין מה וכל

 נתגלה הגילוי, אל מהעלם
 (משיבת יותר ית׳ גדולתו

קי). נפש

 שזו בעבור חסד, נקרא
 בין מבחנת אינה המידה

 חסד, מלעשות לרע טוב
 הוא. חסד עושה לעולם אלא
 אומר ועוד ד״ה הפליאה (ספר

אבי). שא״ל אחד דבר לך

 המידה כי מטעם חסד נקרא
 אע״פ הדין, היפך פעולתו הזו

 מזכה הוא חייב, הדין שמן
חסד). כג, (פרד״ראותו

 העושה כל הוא חסד לשון
 לעשות מוכרח שאינו דבר
 שעושה אלא הדין, מצד
 אין1כ ורצונו בחפצו אותו

 הדבר אותו ועושה מכריח,
 חסד נקרא זה בטובתו,

ח). כג, (פרד״ר

 (שער אור נקרא חסד

כג.). ההקדמות

 ויתפשט שיתלבש א”א
 הי׳ מן אחד בשום אא״ס

 שיתלבש עד אלא ספירות,
 ׳כלם וז״ס בהם, החכמה אור

 עד״ז וכן עשית׳. בחכמה
 חג״ת מהו״ק אחד שום אין

 אור בו להתלבש יכול נה״י
 שיתלבש לא אם הא״ס,

 החסד, אור תחילה בהם
 חסדו׳, ה׳ יצוה ׳יומם וז״ס

 יומא ׳יומם׳, נקרא החסד כי
 יומין, שיתא לכולהו דכליל
 על רצון (שעת הו״ק שהם

צה.). משפטים הזהר

 יום בכל מחדש המאציל
 טובו ע״י בראשית מעשה
 ׳אך כמ״ש החסד, שהוא

 בסוד ירדפוני׳, וחסד טוב
 שהחסד לבקרים׳, ׳חדשים

 ומחדש בבוקר מתעורר
לא.). צו הזהר על רצון (שעת

 לקרב חסד, פעולת
 המפוזרים. ולקבץ הנידחים

 תשובה, בעל סוד הוא חסד
 אל׳ ׳חסד מבחי׳ שיונק

חסד). (קה״י,שבים המקבל

 מסדר המסודרת ההנהגה
 (מלבי״ם חסד נקרא הנסיי,

ט). ז, דברים

דעת
 אחדות הוא הדעת עיקר

 זה וגבורות, חסדים של
 שלא היינו דעת, נקרא
 ויברך לדין, חסד בין יחלוק

 והמטיב׳ ׳הטוב כולם על
ד). ד, (ליקו״מ

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל ערב

ת ע״ז של הכיטול וכפי א טל כן ז תכ שך וכוי אף החרון נ  ונתמ
ממון מאוס ה): ופרנסה (ממון געצוה״מ וגיאר כעולם. חסד

וממון, פרנסה להשיג כדי וטרחות ניגיעות מרונה והשתדלות
 ופרנסה, ממון נשל המורה ממצוות אחת מצוה על מנירה ונפרט

 זמן וכל ממש. זרה ענודה נגדר הס
נעולם, זו זרה ענודה שמצויה

רחמנא שטופים שאנשים כלומר
 נעולם. אף חרון יש זו, נתאוה ליצלן

 מצות ע״י זו תאוה שונרים וכאשר
 השגחה ואמונת כראוי צדקה

 כעסו מנטל השי״ת אזי אמיתית,
 לו וממשיך העולס, מן אפו וחרון

 מן היינו האור, מן וחלק חסדים
נעולס שתהיה האמיתית הדעת
עיקר שהיא המשיח, נימות

 (נרכורזחז״ל נדנרי כמנואר ניהמ״ק,

 דעה, נו שיש אדס ׳כל ע״א) לג
 היינו נימיו; ניהמ״ק נננה כאילו

 וזוכה נימיו, ניהמ״ק נננה כאילו אמיתית, לדעת שזוכה מי כל
 שיתגלו ונפלאים אמיתיים מורה חידושי וללימוד ולהנין להמשיך
 ממון. מאות ניטול ע״י הנעשים רנים תיקונים עוד ויש נעתיד.

טל כן תכ חרק נ  ידי על נמצא, הנחל(יג): נמי ומוגא וכד. אף ה
הצרות. מכל וניצולים הדינים מממיקין ממון, מאות שינור

 החרון נתבטל כן זאת, ע״ז של הביטול וכפי
 ונתמשך ה׳. משיח אפינו רוח בבחינת אף,

 חסר ועושה יס) למהליס בבחינת בעולם, חסר
 יתמשך הזה, חסר וכשיתגלה למשיחו.

 ה) (שס בבחינת הבית, בנין שהיא הרעת,
 בזוהר כמ״ש ביתך. אבוא הסרך ברוב ואני
 בי למיבנא זמין רא וימינא ע״נ) רכ דף (פנחס

 בית, בחינת הוא הרעת כי מקרשא,
חחז״ל כמאמר רכו  ריעה בו שיש מי ע״א) לג (ג

ובו׳: המהרש בית נבנה כאילו

ה ש ו ^  כשהודה דוד אמרו זה מזמור הפשט ע״ד למשיחו. חסד ו
ע״א) סט (יתרו, ובזהר ומשאול, מאויביו הצלתו על להשי׳׳ת

 מז-נא): (ית, בתהליס וזלשה׳׳כ למשית, שיעשו הגדולים הרסיס על דרשוהו
o צורי וברוןו ה׳ חי m רדפר לי נקמות הנותן האל יקעי: אלוקי 

 מן אף מאעי יpמפל תחתי: עמים
תצילני: חמס מאיש תרוממני קמי
 ולשמף ה׳ בגויס אולף כן על

 ועקה מלכו ןשועות מגדל אזמרה:
עולם: עד ולזרעו לדוד למשיחו חכןד

לעולם, הנמשך אלקי שפע הינו ה׳תסד׳

 כדפירש התתתוניס, מעשה על כגמול לא

לומר, אספר מ^זל. (שם): המצו״ד
 לומר רצה ישועות, מגדיל שה׳ דעו

 ולא למלכו, גדולות ישועות עושה
 וכן בחסד. אס כי גמול בתשלום

 ועושה (יז): תהליס שות״ט במדרש מצינו
 דוד אמר ולזרעו. לדוד למשיחו חסד
 אלו עולם, של רבונו הקב״ה, לפני

 לפניך בא איני אני אבל טובים, מעשים ומכת התורה מכת באים
וגו". בצדק ׳אני שנאמר צדקה, המבקש כעני אלא

ב ואני רו א חסדך ג  לכך ראיות ב׳ כעת מביא רבינו גיתך. אבו

 ודו׳׳ק ביהמ׳׳ק, בתי׳ שהיא הדעת תימשך התסד התגלות שע״י
א׳ ראיה העיון). כללי מת״י טז (כלל מהן אתת בכל ללמדינו בא מה וראה

הנח?* ייליקוט
י ש מ ה בו שי ע לו די ה כאי בנ  השכמת בליקו״ה(או״ח וכתב וכוי. ביהמייל, נ

 מיצר שיהא שמיס ירא לכל שראוי ס״ג) א׳ (שי׳ע שאמרו וזה ב): הבוקר
 ורואה זוכה ירושלים על המתאבל ׳כל כי ביהמ״ק, תורבן על ודואג

 על ודואג שמיצר ע״י נמצא, ס). (ב״ב רז״ל שאמרו כמו בשמתתה׳,
 שעי״ז הדעת, בניין בתינת הוא ביהמ״ק ובנין בניינו. בתינת זה הביהמ״ק,

 ב׳). באות (לקמן עי״ש הנ״ל י״ג בשימן כמבואר כנ״ל, נפשות להעלות יכולין
 ממון, תאוות בתינת שהוא השינה, שמשברין תצות, קימת בתינת וזה

 בניין בתינת וע״י אותו, בונין ועי״ז ביהמ״ק, ותורבן ירושלים על ומתאבלין
 ממתיק תצות כן ועל ולהעלותן. הנפשות ללקט יכולין עי״ז ביהמ״ק,

 כנ״ל, כפירות בתינת מיתה, בתינת שהיא השינה, את משברין כי דינים,
 את מקימין תצות קימת וע״י ראה), (ספרי וכו׳׳ זרה עבודה שיש זמן ׳כל כי

 מסוגל שתצות קמט) (בסימן רבינו שאמר וזה תשדיס. וממשיכין האמונה
 שמשבר צדקה, בתינת הוא הפדיון כי דייקא, פדיון כמו פדיון, כמו

 בתינת שהוא השינה, שבירת הוא תצות וכן הדינים, וממתיק ממון תאוות
 ילקוה״ג זו, באות לקמן (ועי׳ כנ״ל דינים ממתיקין שעי״ז כנ״ל, ממון תאוות
אתת). בבתי׳ הס ממון ותאות ששינה שמבאר התורה׳, נולד הזה היתוד ׳וע״י ד״ה

למקדש מיד ונכנס ונדכה, ונשבר מאוד לבבו ונכנע בו תזר ואת״כ
תטאו על והתוודה ל), שמות יקר כלי (עי׳ בו נכנס שהיה שטות רות הבהמיות רות לבתינת לרמז גשמי, הצאן מן הבקר מן הבהמה מן קרבנו והביא
 אתד כל בתוך שכינתו השרה שהקב״ה מלמד עה״פ), (אלשיך תז״ל ודרשו בתוכם׳ ׳ושכנתי בו שנאמר למקדש שנכנס וע״י ועוזב, ומודה תשובה ועשה
לה״, ניתות רית ׳אישה לבתינת הגשמי הבהמה בתינת הדין מידת ונתהפך קדושה, רות ההוא תשובה בבעל תיכף נכנס הזה ובכת מישראל, ואשד

חכמה מיליואי
י ש מ ה בו שי ע  אלעזר, רבי אמר כא): (ה, תייס בדרך המהר״ל ביאר וכוי. די

 כי זה, וביאור בימיו. ביהמ״ק נבנה כאילו דיעה בו שיש אדם כל
 כך האדמה, מכל נבדל הוא שביהמ״ק שכמו ביהמ״ק, אל מתדמה האדם
 בעל הוא האדם אס אבל האדמה, פני שעל הנבראים מכל נבדל האדם
 בו יש אס אבל בקדושתו, נבדל שהוא ביהמ״ק אל דמיון לו אין תומר,
 פני שעל הנבראים מכל בקדושתו נבדל האדם ואז הנבדל, השכל שהוא דיעה

 וזהו האדמה, מכל בקדושתו נבדל כן גס שהוא ביהמ״ק כמו האדמה,
 ביהמ״ק אל דמיון הוא עצמו האדם כי בימיו, ביהמ״ק נבנה כאילו שנתשב

 הוא האדם כי לומר ובא כן, גס אתר במקום זה ביארנו וכבר שהתבאר, כמו
 גמור. ביהמ״ק שיהא עד כן גס עצמו האדם יקדש ולפיכך ביהמ״ק, דמיון

י ש מ ה בו שי ע  בתי׳ הס שהצדיקיס שמיני) (פ׳ עין בת בספר וביאר וכוי. די
 לג (ברכות תז״ל אמרו הנה שס: וז״ל דיעה׳, בו שיש ׳מי בבתינת ביהמ״ק,

 הוא, והעניין וכו״. בימיו ביהמ״ק נבנה כאילו דיעה, בו שיש מי ׳כל ע״א)
 שכאשר היינו לרתמיס, הדין מידת להפך היה המקדש עניין עיקר כי

 תז״ל (כמאמר בו שנכנס הבהמיות רות שטות רות ע״י האדם תטא
הבהמה), רות היינו שטות׳, רות בו שנכנס עד תוטא אדם ׳אין ג) (סומה

 והייסורים הצרות כל
 ערך לפי אלא אינו והגלות
 וכשנשלם הדעת, חסרון
 כל נשלם אזי הדעת,

 (נדרים בבחינת החסרונות,

מה קנית דעת ׳אם מא)
 ומבין חכמה שלומד האנושי שאדם כמו ד). ז, ח״ב (ליקו״םהאדם גדר עיקר שזה ה׳, את לדעת דעת בהם שאין מאחר בנ״א, בכלל אינם וממשלתו, ית׳ אלקותו ומרגישים יודעים ואינם בבנ״א, הדעת מאיר שאין זמן כל יא). כא, (ליקו״םחסרת׳

 מפני ספירה, נקרא לא ולזה דעת. נקרא ההוא מחיבור היוצא כללות התכלית יחד, ניצוצותיהם כשמסכימים ובינה, חכמה בספירות כן ובינתו, מחכמתו הנולד הדעת היא ההסכמה וזאת אחד, לדבר מסכים ההבנה ומתוך הבינה, מכח דבר מתוך דבר
 ומורידם בהם ובהתבוננו ישרות, ודעות אמונה וקבלת הטהורה מהמחשבה שנתפשט מה נקרא הדעת דעה). (קה״י,ה׳חיים׳ ע׳ז ׳ד׳רך תיבות ראשי דעה, הוא דעת ט). יד, המלך (עמקובינה חכמה של מהסכמה נולד שהוא כלי, לו ואין נקודה שהיא
ק לג). מכתב ח״ב העבודה (יסודלעשתו׳ ובלבבך ׳בפיך כתיב גם לבבך׳, עם ׳וידעת תמיד כתיב ע״כ ואשר הגופני, תאוות ובין השכל בין הממוצע והוא המידות, כוחי שם אשר לליבו י מי ה י הוא כן ודעתו, מוחו להגדיל יותר עוסק שהוא מה כל ב

חמתרגם

 היא הברית ענין י
 הימין בצד תמיד דביקה

 זה עליון וימין העליון,
 את לבנות עתיד הוא

 שהוא המקדש, הבית
הברית. ענין

 אמרי לדוד: מזמור הנסילומ אל למנצס א־מ): (ה, נמהלים מלשה״ה
ואני (...) ואצפה: לף אערך לקר קולי מקמע לקר ה׳ אתפלל: אליף כי ואלקי מלכי שועי לקול הקטינה הגיגי: ליגה ה׳ האזינה

אנוא עימדי, שמעשה החשד רונ נענור ססדן. ניוג המצו״ד(שם): ופירש ןןךאמף: קדישף היכל אל אשמחוה ניתך אנוא חנ!דף נרל
שער עולפ ונשפר להשמחווח. נניחך  נרונ אס כי עצמי, מצד ננימך ליכנס כדאי איני ר״ל וגו', חסדך נרונ ואני כפנ; אפיס) נפילפ פמיד(
א זמין דא וימינא ניראחן וכו׳ אשחחוה ולכן וכו׳, חסדך מיגנ  ניהמ״ק, ייננה כידוע, ימין נפי׳ הפסד, שע״י לכך נ׳ ראיה מקדשא. גי ל

 וכן נריח. דאיהו מקדשא, ני למנני זמין דא עילאה וימינא עילאה, נימינא חדיר איהו דנקא ינריח ע״נ); רכ הזהר(פנפש, מדכרי היא

ניהמ״ק. זה ימינו, קנחה זה הר קדשו גנול אל ויניאס ניהמ״ק: ייננה שנימין ממכא) רמז עפ, נילקו״ש(מהליס מצינו
י ו שיש מ  מי וכל ה״, דיעוח אל ׳כי שנאמר אותיות, שמי נין שנימנה דיעה גדולה אמי, רנ אמר ע״א): ננרכומ(לג איפא וכוי. דיעה ג

 שניחן מקדש גדול אלעזר, רני אמר עושהו׳. ירחמגו לא כן על הוא, נינוח עס לא ׳כי שנאמר עליו, לרחם אסור דיעה נו שאין
 נין ניחנה דיעה נימיו, ניהמ״ק נננה כאילו דיעה, נו שיש אדס כל אלעזר, רני ואמר ה". מקדש ה', ׳פעלת שנאמר אותיות, שחי נין

מידות שנג׳ העליונה המידה היא הדעח ני מנואר נו׳. דיעה גדולה המהרש״א(שה): וניאר אוחיוח. שמי נין ניחן מקדש אוחיוח, שמי
ומשמאל מימין עומדין שהס אלו, ושמוח אותיות נ' (...) רוה״ק. והיא עי׳׳ש, משא ני פרשח נחומש כפירש״י ודעת, ונינה חכמה שהס

תפלה ואני

ו נ כ ז ת ף ו מי ח ר נ
ם בי ר ל ל ה ל כ  ה
 הדור לצדקי ולהתרבק

 זכו אשר האמתיים,
 תאות ולשבר לבטל
 ידי ועל בתכלית, ממון

 עלינו נמשף יהיה זה
 חסךף ידי ועל חסד.

 אור לנו תפתח הגדול
הרעת.

א תבי  משיח את לנו ו
 עלינו ארף כי צךקנו,
 ונפש, בגוף מאד הגלות

 בה ״כשל אשר עד
 אתה כאשר הסבל",

n v r חום אלהינו. יי 
 ותשפיע עלינו, וחמל

 ותביא עלינו, חסךיף
 משיח את מהרה לנו

 בית את ותבנה צךקנו,
 בימינו. במהרה המקךש

 שכתוב מקרא ויק.ים
 אבוא חסךף ברב ״ואני
 אל אשתחוה ביתף
 ביךאתף. קךשף היכל
 פי אמרי לךצון יהיו

 צורי יי לפניף לבי והגיון
יג). (ליקו״ת וגואלי"

ת■ ותושיה עצה אוו וביטול ביהמ״ק. בנין בחי׳ שהיא הדעת נמשך ועי״ז בעולם, חסד ונמשך אף החרון נתבטל כן זאת, תאווה של הביטול וכפי בעולם. אף חרון בעולם, ממון של זאת ע״ז שיש זמן וכל ממש, ע״ז היא ממון ת
ב). יג, ליקו״ט (קיצורהממון חמדת יתבטל שאז משיח, התגלות בחי׳ זה ממון תאוות



המתרגם

 גוף, לה יש התורה ^
 התורה מצוות הס ואלו

 גופי הנקראים ודיניהם
 הוא הגוף וזה התורה.
 שהס בלבושים, מתלבש

 העולם זה של השיפורים
רה. ס שבתו שי פ ט  ה

 משתכליס אינם שבעולם
 שהוא הלבוש, בזה אלא

ם רי פו שי  שבתורה, ה
ם ואינם דעי  יותר, יו
 במה משתכליס ואינם

 הלבוש. זה תתת שיש
 יותר, שיודעים אלו אבל
ם הס  משתכליס אינ

ף אלא בלבוש,  בהגו
 הלבוש. זה תתת שהוא

 עבדי שהס והתכמיס
עליון, המלך  אלו ה

 שיני, בהר שעמדו
ם הס  משתכליס אינ

 התורה, בנשמת אלא
 התורה כל עיקר שהיא

 לבוא ולעתיד ממש.
 להשתכל עתידים הס

ן נ ו ב ת ה ל ה ו מ ש  בנ
ה. נשמת של ר תו  ה

ה (...) ת או שמה ו  הנ
 בשוד היא שאמרנו

 שהוא ישראל, תפארת
 והנשמה ממש, התורה
 עתיקא זוהי לנשמה

שא,  אתוז והכל קדי
בזה. זה וקשור

רעג נחלנוכע מוהר״{ יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
 והגנורה, הרחמים שמוח שני שהן ו׳מקדש/ 'דעח׳ מילח של

הם שננראו אופיוח לצרף יודע הוא לצרפם והיודע  שמיס נ
 וגו". אלקיס ה׳ נרוא ׳כיוס כמ״ש והדין, הרחמים שהם וארץ,
 כאילו דיעה נו שיש אדם כל לומר, עוד ר״א הושיף ומזה
 שהמקדש כמ״ש כו׳, ניהמ״ק נננה
ה  דימין אוחיוח נ׳ ע״י נננ

 לצרפן נצלאל יודע שהיה ושמאל,
 כן גס שניחן ורוה״ק, הדעח ע״י
 נו שיש ומי אוחיוח, שמי נין

ה המקדש להיות ראוי הוא הרי נצלאל, כמו דיעה,  נימיו, נננ
 נזה״ל: ע״א) (צג נסגהדרין גס גשגמה זו שגמ׳ מציגו עוד הדעח. ע״י

 ניהמ״ק נננה כאילו דיעה, נו שיש אדם כל אלעזר, רני אמר
 ואמר אוחיוח. שתי נין ניחן וזה אותיות שחי נין ניתן שזה נימיו,

 'ונדעח שנאמר ממעשר, לסוף דיעה נו שיש אדם כל אלעזר, רני
ונעים׳. יקר הון כל ןמלאו חדרים

א אורייתא יתגלה שלעתיד ק תי ע גשממא שהיא סתימאה. ד
 נזהר כדאימא לעמ״ל, לההגלוה דעהידה דאורייתא לנשממא

 פיקודי ואינון גופא, לה איח ״אורייתא ע״א): קנג (נהעלותך,
 דאיגון נלנושין, ממלנשא גופא האי מורה. גופי דאקרון אורייתא
 נההוא אלא מסמכלי לא דעלמא טיפשין עלמא. דהאי סיפורין
 נמה מסתכלי ולא יתיר, ידעי ולא דאורייתא, סיפור דאיהו לנושא,
 מסמכלן לא ימיר, דידעין אינון לנושא. ההוא מתות דאיהו

 ענדי חכימין לנושא. ההוא ממות דאיהו נגופא אלא נלנושא,
 אלא מסמכלי לא דסיני, נמורא דקיימו אינון עילאה, דמלכא

 זמינין דאתי ולזמנא ממש. אורייתא דכולא עיקרא דאיהי ננשממא,
 דא דאמרן נשממא (...) דאורייתא. דנשממא ננשממא לאסתכלא

איהו דא לנשמתא ונשממא ממש, אורייתא דאיהי ישראל, תפארת
נדא. דא אחיד וכולא קדישא, עתיקא

 של התורה התגלות בחינות וזה ב
 שלעתיד בזוהר במובא לבוא, לעתיד
סתימאה. דעתיקא אורייתא יתגלה

א אולייתא תיק ע  א, ואישות פו״ר (אה״ע ונליקו״ה סתימאה. ד
 כשינוא וז״ל; שתימאה, דעתיקה אורייתא מהי ניאר ינ)

 סמימאה, דעמיקא לאורייתא נזכה אז נימינו, נמהרה משיח
 התיקון גמר יהיה ואז מאוד, וגנוהה עליונה חכמה שהיא

מה ודייקא נשלימות,  שס שפגס נ
ת יתתקן,  לו נעשין ׳עוונות ננחינ

ה' ׳מורת נתינת וזה (...) כזכיות׳.
 דעתיקא אורייתא הוא תמימה׳,
 (שימן נ״י רנינו כמ״ש סתימאה

 שפירש׳׳י, כמו חייס׳, לדרכי מימה ׳מדרכי נפש׳, ׳משינת מע),
 ונליקו״ה חייס. לדרכי מימה מדרכי ושנין נממקנין שס כי

 דעמיקא אורייתא נזה: עוד ניאר לד) ה, וע״ת תחומי! (או״ח
 נימינו. נמהרה צדקנו משיח שיגלה התורה היא סמימאה

 נתינה הוא עכשיו של המורה על הזאת התורה מעלת ועיקר
 אין עד כאלה ונפלאות עמוקות לעצות שנזכה דהיינו הנ׳׳ל,
 ולקלקלס לסומרס והקליפה אחרא הסטרא תוכל שלא סוף,
 אפילו ישמנו לא המורה מצוות נוודאי כי נעולס. אופן נשוס

מי אחד דקדוק  הוא המשיח ניאת עיקר אדרנא המשיח, ני
 מפי לקנל שזכינו הזאת המורה דנרי כל את לקייס אותנו ללמד

ת נעצמו משיח יהיה שהוא משרע׳׳ה,  ה׳וא ש׳היה 'מ׳ה ננחינ
 את לקנל זכינו שכנר אע׳׳פ עכשיו, עד כי כמונן. שיהיה׳
 עדיין אעפ׳׳כ יתנרך, אומו להכיר עצות כולה שהוא התורה,

 איך עצות פעס נכל צריכין שאנו כנ׳׳ל, אלו לעצות צריכין אנו
 מצוות כלל שהס האלו, הקדושיס עצות לקייס להמגנר נזכה

ארח המורה. ה( קו״ לי  קצוות שנשישה המוחין כתנ: עז) ה, ר״ח ונ
 ששת ננחינת שהיא שננגלה, התורה נתינת זה אנפין זעיר של

 שישה נחינת שזהו משנה, סדרי שישה נחינת המעשה, ימי
זעיר שנראש והמוחין כנ׳׳ל, המורה שהוא אנפין דזעיר קצוות

 הצדיקים של מורה חידושי נתינת מורה, סתרי נתינת זה אנפין,
לנוא. ולעמיד המשיח נימות לאמגליא דעמידא סמימאה דעמיקא מאורייתא שנמשכין דור, שנכל אמיתיים

חכמה מילואי
 שגרמו אמר אבל בנוי, גיהמ״ק כשהיה היה כ״ז הרחמים. מידת בחינת

 הדין מידת מהפכים צדיקים קרבן, ולא מקדש לא לנו ואין עוונותינו
 שהצדיק היינו בהם, שיש דיעה בחינת ע״י לג) (נ״ר הרחמים למידת

 (...) ב״ה הבורא בגדולת ודעתו בשכלו תמיד מתבונן דיעה בו שיש
 שיהיו ענייניו פרמי בכל במעשיו ומדקדק ענייניו, בכל ה׳ בדרכי והולך
 ולחזק נפשו להחיות סיפוקו די רק שיאכל באכילתו הן לבדו, לה׳ בלתי
 ומתן משא כגון עושה, הוא אשר בכל ובן ב״ה, הבורא לעבודת גופו

במי׳ מהפך הוא ובזה לה', בלחי מכוון הוא בכולם דברים, שאר או

 למידת הדין מידת קדושה, בחינת אור לבחינת חושן בחינת הגשמיים
 (ע״רו וגבורה תסד התחברות בחינת דעת, נקרא זו ובחינה הרתמים,

 בחינת רחמים לבחינת גשמיים, בסי׳ דין בסינת המסברות פ״נ), ש:״א
 שהפך הנ״ל, בביהמ״ק הקרבן עניין כמו ממש והוא כנ״ל, קדושה
 הנה גזה״ל: שמוי!) פ' (שס, עוד וכשג כנ״ל. קדושה לבחינת גשמי בחינת
 בגמרא שאיתא כמו ביהמ״ק, בנין בחינת הוא דעת בבחינת כשהוא
 וכשהוא בימיו', ביהמ״ק נבנה כאילו דיעה בו שיש מי ׳כל לג) (ברכות

ביהמ״ק. סורבן בחינת הוא הדעת, הסתלקות בבחינת

ערכים
וכינויים

(המשך)
 כי ביהמ״ק, בבניין עוסק
 ביהמ״ק בניין בחי׳ עיקר

עב). ח״ב (ליקו׳׳םהדעת הוא

 הפאר הוא האמת הצדיק
 העולם כל של והחן והיופי
 של הבית בעל והוא כולו,

 בחי׳ והוא כולו, העולם כל
 ביהמ״ק, של הבית הבעל

 ולכל לביהמ״ק מאיר הוא כי
קו). צדיק (ליקו׳׳עכולו העולם

 קדוש הוא ביהמ״ק כי אף
 התורה, לקדושת דומה אין

 שהיא לגמרי קדושה שהיא
 ביהמ״ק ואילו שכלית,

 הבית על חלה הקדושה
 שאין מה וגשם, גוף שהוא

 אלקית שהיא בתורה כן
 אל מצורף ואין בעצמה

 א עולם (נתיבות גשמי דבר
א). התורה נתיב

 ומנושא מוגבה כשהאדם
 בהשי״ת, ודבוק במדריגתו

 מקדש, בחי׳ נקרא הוא
 באדם׳, שכן ׳איהל כאמור

פל שנו כ תו ו מדריג  מ
 ביהמ״ק. חורבן נקרא
 בנופלו גם האדם וצריך

 ולילך להתחזק ממדריגתו,
 מדריגה באותו השי״ת אל

 בהיותו כמו עכשיו, שהוא
 וזהו העליונה, במדריגה

 למקדש׳, ׳זכר נקרא
 שהוא שבמדריגה בהאמינו

 השי״ת, כן גם יש עכשיו
 מיניה׳ פנוי אתר ׳לית כי

האזינו). פ׳ עיניים (מאור

 אצילות, בחי׳ ביהנזייק
 חוז מדריגות, ארבע עזכן

 ישראל ארז עשייה, לארז
 בריאה, ירושלים יצירה,

 (קה׳׳י, אצילות ביהמ״ק

ביהמ׳׳ק).

אורייתא
סתימאה דעתיקא

 שני בה יש התורה
 נגלה בחינות בחינות,
 והנסתר נסתר. ובחינות

 אורייתא הוא הזה,
 דעתידא סתימאה דעתיקא

 לבוא לעתיד לאתגליא
ד). לג, (ליקו׳׳מ

דעתידא דעת״ס אורייתא
 ומבטלים יצרם, את הכופים אמיתיים צדיקים ע״י כ״א הזאת, האהבה אור להשיג א״א אשר והימים, והמידות מהזמן למעלה היא הזאת האהבה אשר העולם, שבראת קודם עמך ישראל ובין בינך שהיה הגדולה האהבה היא לבוא, לעתיד לאתגליא

ו). ה, ר׳׳ח (ליקו׳׳הבזה וזה בזה זה ונאחזים קשורים והמידות המצוות כל איך התורה, של והנתיבות הדרכים כל נתגלין אלו חידושין שע״י דעת״ס, אורייתא לג). (ליקו׳׳תברשותם וליבם הביטול, בתכלית רעות והמידות התאוות כל



ערכים
וכינויים

משיח משה
 רועה הוא משיח, משה

 שכלול האמיתי ישראל
 (ליקו״ת רועים השבעה מכל

ה). ח״ב

 משה שהוא האמת הצדיק
 הראשון הגואל הוא משיח,

 האחרון, הגואל יהיה והוא
 יכולין אנו בכוחו ורק

 לגלות שנזכה עד להתגבר,
 באי לכל בשלימות מלכותו

 המנחה תפילת (ליקו״ה עולם

עג). ז,

 משיח, משה עבודת עיקר
 הדין שורש להמתיק

 עד למעלה, למעלה העליון
 הדינין כל ממילא שיתבטלו

 רעים היצרין וכל שלמטה
 ישובו ועי״ז מהם, שיונקים
 ותבוא להשי״ת ישראל
 בימינו, במהרה הגאולה

 ולשבי גואל לציון ׳ובא כמ״ש
 בימינו במהרה ביעקב׳, פשע
יז). ד, הקן שילוח (ליקו״האמן

 בחי׳ בו יש הדור צדיק כל
 בוודאי אבל משיח, משה

 על ןלית7ה׳ הוא העיקר
 משיח משה שהוא כלנה׳,

 פעמים כמה כנשמע בעצמו,
 (כוכ״א בפירוש הקדוש מפיו

כא). ובינה חכמה

 בחי׳ גם לו יהיה משיח
 חכמה בחי׳ שהוא חיה

 אליה זכה שלא דאצילות,
 נשמה בחי׳ והוא משרע״ה,

 משה, הוא ומשיח לנשמה,
 נשמה לבחי׳ שיזכה רק

משיח). (קה״י, דנשמה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רעד

ה ש  ללימוד הכללים מח״י ם׳ כלל (הקדמה, ככיאה״ל וכפכ משיח. מ
ר ליקו״מ): דנ  הצדיק נרוממומ והודעותיו השגותיו נ

 יותאי נר שמעון [כרכי הדורות יתידי על כוונתו שוננ ותורתו,
 משה על זולת ככולם, נרונס כוונתו יהיה לא וכעיקר והאריז״ל,

אליו], מתכיס שאנו נעצמו משית

ר ק י ת ע תורה קבל שה שהוא השכל עייי ה  משרע״ה משיח. מ

 אף מסיני, פורה קיכל שמשה וכשם ישראל, דכל והדעפ השכל הוא
 כמונא משיה, כנפי' שוג ולהפגלופ להאיר נשמפו עפידה אפרו! נדור

 כוודאי תנריא, שמעון, רני יאמר ע״נ): קיא שע, (פיקון נפיקו״ז
עימנא, אשתכס הוא כריך קודשא

נהאי למהווי ותתאין עילאין השכל׳ ידי על התורה קבלת עיקר כי

אתגליא דהאי דרא זכאה תינורא. לו שיש ומי חכם. עלח גבורים עיר כא) (משלי כמ״ש משיח, משח שחוא

על לאתתדשא האי כולי דעתיד כיה, חתורה חארת לחמשיך ויכול תורת, לקבל יוכל משיח, משח בחינת

נדרא יומיא כשוף דמשה ידא ושכינתיךק. דקוב״ח מיחודא בא חתורח, חתגלות כי אדם. בני שאר ללמד
ש׳היה ׳מ׳ה קרא לקיימא כמראה, י

הלפשיהיה׳ ה׳וא ק  איתמר דעליה אלקיו׳. שה׳ העם ׳אשרי ׳משה', נגימטריא לו; שככ״ה העם ׳אשרי ה׳שגית; ש׳נמו ׳מ׳מכון וכיה א), (
א; ודור הולך ׳דור (שס)  ודרא, דרא ככל הוא ואמפשטומיה דור׳, לאלף ציווה ׳דנר איתמר ועליה רינוא, משישיש פמות דור ולית נ
 מפשעינו' מתולל ׳והוא דמילה ורזא דילהון. מפגימו לכולהו לאשלמא רינוא, שימין עד נאוריימא, דממעשק ומכס צדיק ככל

מה לכולהו, שקיל דאיהו נג), (ישעיה  דשקיל משה ומנו, רינוא', שישים ילדה אתמ ׳אשה א) (שהש״ר ממנימין מארי דאוקמוה נ
 מה מדכש(שה); המפוק ופירש כמלקדמין. יימי איהו נא׳, 'ודור עלמא, לההוא הולך׳ 'דור עליה איתמר דא ונגין רינוא, לשישים

 כאלף להתגלגל צריך היה הראשון אדש כי מר. לאלף ציווה דני האמרון. גואל יהיה הוא הראשון גואל שהיה משה דהיינו ונו׳. הוא שהיה
 של דורו תיקון רק נמשה ונשאר כולש נאנדו העגל נמטא אכל משה, של נדורו דור האלף כל ולהממקן להשמלש ראוי והיה (...), דור

 דילהון. מפגימו הקדושה. המורה אמיתות את שישכילו כדי ונו׳. וסנה צדיק נפל אז. נתקנו לא הדורות שאר אכל נשמות, רינוא שישים
 ושוד אז, עד נשקנו שלא מה דורות האלף כל את יתקן הוא משית כשינוא מפשעינו. ממולל והוא הראשון. אדם של נמטאו שנפגמו

 עם העליון לעולם משמלק שמשה עלמא. לההוא פשעינו. את שונל משה שהוא שמשית מפשעינו', מתולל ׳והוא שכתונ מה הוא הדנר
 ועוד ודור. דור ככל ומאיר מתגלגל שמשה ור״ל הנא, הדור עם כמקודם ויוולד ינוא שמשה נמלקדמין. ייפי ומתים. המשמלקים הדור

 דאיממר משית, משה ודא המים'. ׳וימתקו וכיה מייס, עץ ודא עץ', ה׳ '׳ויורהו נזה״ל; משיפ משה שוד גני ע״א) כז (נראשיפ, נזהר מצינו
 משיטרא ׳עזר׳ איהו למנןה, אתהפך כד מימה. ומשטריה מייש, משטריה מטטרו״ן, דא ׳מטה׳ כידי', האלקיס ׳ומטה יז) (שמופ ניה

^ ליה משר הוא כריך וקודשא ד). (שה מפניו׳ משה ׳וינש מיד ׳כנגדו', איהו לחויא, אתהפך כד דטונ, י  אורייתא ואיהו דמשה. נ
 כמו המורה, כמתיקות ללמוד יזכו שעי״ז המיס. וימסקו המורה. שהוא סייס. פץ מדנש(שה): המפוק ופירש והימר. אישור דניה פה, דנעל

 נניאת שממגלה משה נשמת שוד הוא ו׳משית׳ תייס', 'עץ הנקראת שנכמנ המורה שוד הוא ׳משה' משים. משה מדנש'. שכמונ'וממוקים
 אסהפך נד נגלות. למשה עזר עזי. איהו ישראל. זכויות ע״י למשה. אסהפן הגלות. נעת השולט משסרו״ן. תיים'. ׳עץ שונ ויתגלה שמשית
 נו. אתיזה איזה להנתש שיהיה העוונות יגרמו שלא מפניו. משה וינש נגלות. משה כנגד שעומד כנגדו. איהו ישראל. עוונות מצד לשויא.

פ ועי׳ הרע. ומצד הטונ מצד כלול הוא כי והימי. אישור דניה האלקים'. 'מטה כשוד עימו שישממש דמשה. נידא ליה משי  ג׳) לקמן(או

קנלפ שע״י ל׳השכל' כימי הוא ׳פנס׳ חכם. עלה גכורים ידו. על הפורה והפגלופ ומט״ע, משה עני! המנאר ונו" הפניה שר 'מע״ט ד״ה

שלי(נא, וזלשה״ה המורה,  לנין שעלה רנינו, משה זה סנה. עלה גינויים עיי ופירש״י(שה): מנטחה: עז וירד חכם עלה גנריס עיר כנ): נמ
 מלאכים. של עירן שהן השמיים, אלו מכש׳, עלה גינוריס ׳עיר נא): משלי(פ׳ כמדרש מונא וכן מורה). וגו', (ויורד כת גינורי המלאכים

רישנאמר ׳גינורים', המלאכים שנקראו ומניין המורה. זו מנטתה', עוז ׳ויורד משה. זה 'תכם', גינו  משה שעלה ומניין דנרו׳. עושי כת '
כשלום'. עמו את ינרך ה' ימן, לעמו עוז 'ה' שנאמר עוז, נקראת שהמורה ומניין האלקים׳. אל עלה ׳ומשה שנאמר לשמיים,

הנחל ילקוט

 / התורה קכלת
התורה הארת

 כן הקדושה, רבות לפי*
 ולפי התורה, הארת ריבוי

 נתרבו כן התורה, הארת רוב
י). כ, (ליקו״םהמלאכים כוחות

 ע״י היה התורה קבלת
 כל מאיתם שהשליכו

קכג). (ליקו״םהחוכמות

 ע״י התורה קבלת עיקר
 ברכת (ליקו״ההרצון שלימות

סג). ה, השחר

 הוא התורה קבלת עיקר
 ׳לא כי לקיימה, שנזכה

 אלא העיקר הוא המדרש
 קדושה (ליקו״ה המעשה׳

יט). ו, דסידרא

 תלויה התורה קבלת
פרטית ההשגחה באמונת

ז). ד, מו״מ (ליקו״ה

 מאיר שם הצדיק, בקבר
 משורשה התורה הארת
לו). ה, סעודה (ליקו״ה

 הארת היא התורה, הארת
 (ליקו״ה משרע״ה של הדעת

ה). ג, נדרים

 שהם המוחין המשכת
 רק הוא התורה הארת

 ידינו על שלא מלמעלה
כח). ה, גזילה (ליקו״ה

 רומזים מימין המנורה קני גי
 לבוש, התורה, חלקי ג׳ על

 נגד מאירים כולם נפש, גוף,
 סוד, שהוא תורה של ד׳ חלק
 ג׳ נגד השמאליים קנים ג׳ וכן

 נגד ונשמה, רוח, נפש, חלקי
 לנשמה, נשמה האמצעי נר

 יאירו התורה הארת וכן
אתה ׳אם ז״ש הנשמה. חלקי

 יולידו בהם כי להקדמה, מהקדמה וחקירה במושכלות הבנה שהוא טוב, משמן טוב יותר הקודש, ברוח הקב״ה של משמו התורה הארת שמשיג מי* בהעלותך). פ׳ עמוקות (מגלהשבך הנשמה חלק היינו נרך׳, את משמר ׳אני התורה, שהיא נרי׳, את משמר
 שהוא איך ולהשכיל, להבין אור לו, אור והתורה התורה, הארת מקבל בחינתו לערך מישראל ואחד אחד כל ז). ח״ב דבש (יערותוחילוף טעות בהם יקרה לימודם, בית כל נשען עליהם אשר החושים כי הורתם׳, הובישה אמם זנתה ׳כי וזיוף, טעות

ת שבועות). המאיר (אורמיניה פנוי אתר וליה עלמין, כל ותחות עלמין כל ממלא ית׳ לו ג ת ה ה ר תו  (ליקו״הבעולם אלקותו לגלות התחיל והוא לנימולים, וראש למאמינים ראש שהיה מאאע״ה, התחיל התורה התגלות התחלת עיקר ה

 בכללותיה בסיני למשה ניתנה התורה וישלח). פ׳ אהרן (תולדותקדושתו לפי התורה פני לו מראין אז עצמו כשמקדש אבל עצמו, מקדש אין שהוא כיוון קדושה שהיא התורה יבין איך תורה, ללמוד ורוצה עצמו מקדש שאין אדם א). א, דם
 על שמכסה הקליפות, התנסות מסך שיסולק אחר כ״א וביאורה, מצפוניה להם לבאר אפשר ולהיות ישראל לכל התושב״ב ביאור שהוא התושבע״פ, התגלות היה לא עדיין אך לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו פה, ושבעל שבכתב ובפרטותיה

שה״ש). המאיר (אורמעט מעט כ״א העולם, בזה התורה התגלות להיות אפשרי בלתי* דברים). פ׳ עיניים (מאורכנודע כן גם התושבע״פ

קר כי ה קבלת עי ר תו שכל עייי ה א ה הו ה ש ש ח. מ שי  בקוצץ ומוצא מ
 הדברים לקשר משיח/ ׳משה כאן שהזכיר מה תש״מ): הנחל(מצת מטעי
 התורה קבלת כעין הוא משיח, שע״י לבוא לעתיד של התורה שהתגלות

 כי בדבה״ק. כדלקמן חכם/ עלה גיבורים ׳עיר בו שנאמר רבינו, משה של
הנ״ל. והשכל הדעת בחי׳ שהוא משה/ דא ׳משיח

ת1ד ו ל נ ה ת ר תו א ה א ב ד חו ה דקובייה מי תי שכינ חודם וכוי ו  עייי וי
ת א ל ע ת ה שו פ ה-ז) ג, קידושין (אה״ע צליקו״ה וכתב ישראל. נ

 נפשות בהולדת גס הוא כן ברוחניות ישראל נפשות בהעלאת קייס זה שעניין שכשס
 דקדושה, זיווג ע״י ישראל נפשות הולדות כי התורה: מתגלה ידס שעל ישראל
 כי ושכינתיה, הוא בריך דקודשא ייחודא ע״י התורה הולדת בחינת הוא
ם/ התורה ׳זאת כמ״ש התורה, בחינת בעצמה היא ישראל נפש  כי אד
 מצוות רמ״ח בחינת שהם גידים, ושש״ה איברים מרמ״ח כלולה היא

 שהולדות נמצא, וכמובא. התורה כלליות שהוא תעשה, לא ושש״ה עשה
 שזוכין הדעת, ע״י שנעשה התורה הולדות בחינת הוא ישראל נפשות

 הקידושין, בחינת וזהו כנ״ל. הצדקה ע״י שזוכין ממון, תאות שבירת ע״י
 נותן שהחתן קידושין של הפרוטה שע״י כנ״ל, הצדקה בחינת שהוא

 חמימות לשכך זוכה ועי״ז הצדקה, הארת בחינת ממשיך הוא להכלה,
כו/ הלב  הנפשות, ליקח זוכה שעי״ז ולדעת, לחשד זוכה ועי״ז ו

 ישראל, נפשות נולדין שעי״ז וכו/ נוקבין מיין העלאת בבחינת להעלותם
 את ׳הרי לה שאומר וזהו כנ״ל. התורה והתגלות הולדות בחינת שהם

 היינו דייקא, וישראל׳ משה ׳כדת וישראל׳. משה כדת וכו׳ לי מקודשת
 שעי״ז הצדקה, ע״י שנמשכת התורה כלליות שהוא וישראל, משה דת כמו
 נמשך יהיה כן כמו כנ״ל, התורה נולד שעי״ז וכו/ הנפשות ליקח יכול

 שעי״ז הצדקה, הארת בחינת שהוא הקידושין, ע״י הזה התיקון בחינת
 בקדושה ישראל נפשות להוליד לזכות כדי הנ״ל, הבחינות כל נמשכין יהיו

זה חתונתו ׳ביום רז״ל שאמרו וזה (...) כנ״ל. התורה בחינת שהם גדולה,

 נפשות נולדין שעי״ז חתונה, בחינת הוא תורה מתן כי תורה/ מתן
 ׳ביום וזהו כנ״ל. תורה מתן בחינת התורה, הולדת בחינת שהוא ישראל,
 מתן עיקר כי תליא, בהא הא כי וכו״, ביהמ״ק בניין זה ליבו שמחת
 ע״י שזוכין ביהמ״ק, בחינת שהוא הדעת ע״י חתונה, בחינת שהוא תורה

צדקה. בחינת שהוא הקידושין
א ד ^ ח י ה. דקובייה מ תי שבינ  שעניין ח) ד, מו״מ (או״ח צליקו״ה וכתב ו

לצדו, לו היא העולם שהנהגת האמונה הוא ושכינתיה׳ קוצ״ה ׳ייחוד
 הייחוד, שורש שוד עיקר וז״ל: זה, שבמאמר שלימה ההשגחה עניין ממש וזה

 שמאמינים יתברך, אליו העולמות כל הנהגת ומייחדין כשמקשרין
היג מלך יתברך שהוא מנ  הזה, הגשמי העולם בכל בעצמו ומושל ו
 כוונת כל שובב זאת נקודה ועל כולם, העולמות בכל שכן ומכל

 וזהר ז״ל האר״י כתבי כל של הכוונות שודות וכל והמצוות התורה
 לייחד הוא המצוות כל כוונת ששורש השפרים, בכל מבואר כי הקדוש.
 ודבר מצוה כל קודם לומר שנוהגין וכמו ושכינתיה, הוא בריך קודשא

 כנ״ל, היינו וכו״, ושכינתיה הוא בריך קודשא ייחוד ׳לשם שבקדושה
 כי זאת, בחינה הוא ושכינתיה הוא בריך קודשא ייחוד שוד עיקר כי

 להשגיח כדי עצמו מצמצם שהשי״ת מה והמלכות, ההנהגה בחינת
 ומי שכינה, בחינת מלכות, נקראת הבחינה זאת העולם, ולהנהיג

 ׳נרגן הוא יתברך, ממנו מלכותו הנהגת ומפריד בהשגחה, ח״ו שכופר
 לה׳ כי מאמינים שאנו הוא הקדושה אמונתינו ועיקר אלוף/ מפריד

 ומיוחד מקושר מלכות, בחינת שהוא העולם שהנהגת היינו המלכות,
היג העולם, בכל ומושל שליט מלך לבדו הוא כי אליו, מנ  הכל ו

 מצוה כל ע״י ממשיכין אנו הזאת הקדושה ואמונה לבד. בהשגחתו
 כמ״ש כולה, התורה כל ישוד הוא הזאת הקדושה אמונה כי ומצוה,

 ייחוד ׳לשם מצוה כל קודם אומרים וע״כ אמונה׳, מצוותיך ׳כל
וכו״. ושכינתיה הוא בריך קודשא

המתרגם

 שמעון רבי אמר י
ס, רי צ ח ה א, ל רי ב  ח

 מהכיס הקצ״ה בוודאי
 עליוניס שהנה עמנו,

 לסייע באיה וחחחוניס
 של החיבור בזה לנו

 הזה הדור אשרי הזהר.
 מחגליס אלו ששודוח

 אלו כל שעחידיס בו,
 על להחחדש השודוח

 הימים בסוף משה ידי
 לקיים האחרון, בדור

 ש׳היה ׳מ׳ה הפשוק אח
א ה׳ ה׳ו הי  (ראשי שי
 נאמר ובו ׳משה׳), מיטת

 ה׳שגיח׳, ש׳צחו ׳מ׳מכון
 ׳אשרי עליו נאמר ועוד
 שחיצח לו׳, שככ״ה העם

 צגימטריא היא ׳שככה׳
 ׳אשרי ונאמר ׳משה׳,

 ועל אלקיו׳. שה׳ העם
 הולך ׳דור נאמר משה
 דור ואין בא׳, ודור

 ריבוא משישים פחוח
 נאמר משה ועל נשמוח,

 דור׳, לאלף ציווה ׳דבר
 בכל הוא והחפשטוחו

 בכל דהיינו ודור, דור
חכה צדיק שק ו  העו

 שישים עד צחורה,
 להשלים נשמוח, ריבוא

ם כולה אח ג פ ה  מ
 הוא הדבר ושוד שלהם.

 מחולל ׳והוא שכחוב מה
 שהוא לפי מפשעינו׳,

 ישראל, כל כנגד שקול
מו  בעלי שאמרו כ

 אחח ש׳אשה המשנה
 ריבוא׳, שישים ילדה

 משה זה זה, הוא ומי
 שישים כנגד שקול שהוא

 נשמוח כלל של ריבוא
 נאמר כן ועל ישראל,

 לעולה הולך׳ ׳דור עליו
ר העליון,  בא׳, ׳ודו

כמקודס. יצוא שהוא

 ׳ויורהו צפשוק נאמר ^
 עץ שזהו ומפרש עץ׳, ה׳

 החקייס ידו ועל חייה,
קו שנאמר מה מח  ׳וי

 משה ענין וזהו המיס׳.
 במשה שנאמר משיח,
 בידי׳, האלקיס ׳ומטה

ה׳ ט מ הו ו׳  בשוד ז
אך ל מ , ה ן ״ ו ר ט ט  מ
 ענין נמשך שמצידו

 ענין גס ולהיפך החיים,
 מצידו. נמשך המווח
 מחהפך המלאך וכשזה

, ה ^  ׳עזר׳ הוא אזי ל
 וכשהוא שבו, הטוב מצד

 הוא אזי לנחש, מחהפך
 ׳וינה מיד ואזי ׳כנגדו׳,

 והקב״ה מפניו׳. משה
 ביד מט״ט למלאך מהרו
 שוד הוא ומט״ט משה.

שצע״פ,  הוא שבה חו
והיחר. אישור עיניני



ם תרג מ ה

שמע ^  מושר בני '
 ׳ואל הקב״ה, זה אביך׳

 זוהי אמך׳ תורת תיטוש
הי ישראל, כנשת מי  ו

 ׳כנשת שנקראת זאת
ה, זוהי ישראל׳,  הבינ

להבין שכתוב כמו  ׳
 יהודה רבי בינה׳. אמרי
 'שמע שכתוב מה אמר,

 זוהי אביך׳ מושר בני
 תיטוש ׳ואל התכמה,

הבינה. זוהי אמך׳ תורת

שמע ^  מושר בני ׳
 ׳ואל הקב״ה. זהו אביך׳,
 זוהי אמך׳, תורת תיטוש

ישראל. כנשת

ערהחכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
ע מ ך מוסר כני ש  ההורה׳ ׳ההגלוה נענין המדגר זה פס׳ וכוי. אכי

 וזלשה״כ הנא, נד״ה המונא הזהר מדנרי פלק הינו ונע״ם) כפנ3(

 ופירש״י אמף: מורת מטש ואל אניף מוסר נגי אמע פ): נמשלי(א,

 פה. ועל נכמנ למשה הקנ״ה שלמן מה אנץ. מופר גני תמע (שס):
 והס (...)ישראל, כנסמ אוממן, אמן.
 והוסיפו שחידשו סופרים, דנרי

 למורה. סייגים ועשו
א אכיף מו קובייה ד א א ו  ד

ת ס  כדאיפא ישראל. כנ

 נגי "'שמע ע״א): פה (יפרו, נזהר
 הוא, כריך קודשא דא אניף׳ מוסר

 דא ישראל', ׳ננסח מאן ישראל, ננסח דא אמך׳ מורת מימוש ׳ואל
שלידכחינ כמה נינה, ןא) (מ הני ל  אמר, יהודה רני נינה'. אמרי '

 היא דא אמך' מורח חימוש 'ואל חכמה, היא דא אניך' 'מוסר
 הוא המורה ושורש נינה. דא ננפ״י (שס); מדנש המפוק ופירש נינה.

 נמוכה כונסח שהיא שס על ישראל', ׳כנסח נקראח ולכן ננינה,
שורש שנו סכמה. היא דא ישראל. הנקרא ז״א שהיא המורה אח

 וכר, אביך מוסר בני שמע א) (שס כמ״ש
ישראל כנסת דא ואמך קוב״ה, דא אביך

ידי על ויחודם, ע׳׳א). ריג פנחס ע׳׳א, פה יתרו (זוהר
נוקבין. מיין בבחינת ישראל נפשות העלאת

 ונזהר פה. שנעל המורה שורש שנה נינה. היא דא שנכחנ. המורה
 קודשא דא אניך', מוסר נני 'שמע“ נזה״ל: איפא ע״א) ריג (פנפס,

 המפוק ופירש ישראל. כנסח דא אמך', מורח חימוש ׳ואל הוא. נריך

 שז״א השכינה. שהיא ננפ״י. דא ז״א. דהיינו קנ״ה. דא מדנש(שס):
 ואמם אניהס נקראים הס והשכינה

 הנשמוח כל כי ישראל, נשמוח של
ושכינמיה. קונ״ה מייחוד יוצאוח

ם ד חו  נפשות העלאת עייי וי
 נ”מ בכחיי ישראל

וכוי. הנפשות ליקה יכול והחכם
 הקנלה מיסודופ אלו מושגים לנאר נכדי

 נהננפס. המסייעומ גפוצופ הקדמומ כמה הנאגו העיון), כללי מפ״י י״פ (כלל
 נ) ומהופו. הייפוד עניין ניאור א) זא״ז: המשלימופ הקדמופ לד׳ זאפ ופילקנו

 ׳עינור׳, (וסוד הנפשוס. העלאס עניין ניאור ג) ומהופו. המ״ן עניין ניאור

 ומפמפ הנפשופ׳. ליקפ יכול ׳והפכס עניין ניאור ד) ה׳). אופ להלן כמנואר

 הנאנו הלומד, על להכניד לא ונכדי נשלימומס, הדנריס כל הנאפ פשינופ

מ"נ". ננפי׳ ישראל נפשוה העלאפ ע״י ׳ויפודס ד״ה נמילוא״פ מעה אופס

חכמה מילואי
ם ר ו ה י ת ע״י ו א על ת ה שו  הכינויים נדבר נז״נ. בבחיי ישראל נפ

 מדבש המתוק בעל שביאר כפי כללית, הקדמה ונביא נקדים והייתודיס,
 כי הוא גלוי שדבר לדעת, צריך וז״ל: טז), עמ׳ (פתיתה האידרות ספר בהקדמת

 שנזכרים והציורים הדמיונות וכל חלילה, הגוף כת ולא גוף לא למעלה אין
 אמנם ח״ו, למעלה כך שהם מפני לא קבלה, שפרי ובשאר הזוה״ק בשפר

 שהם רוחניים עליונים דברים להבין האדם שיוכל האוזן, את לשכך כדי
 בבחינות לדבר רשות ניתן לכן האנושי, בשכל ונרשמים נתפשים בלתי

 ה׳ ׳עיני כמ״ש זה, דבר נזכר התורה בפסוקי גס כי ודמיונות. ציורים
 ה״, ׳וירח ה״, ׳וישמע צדיקים׳, אל ה׳ ׳עיני הארץ׳, בכל משוטטים המה

 אלקיס ׳ויברא הכתוב שאמר מה מכולם וגדולה רבות, וכאלו ה״, ׳וידבר
 התורה ואס וגו״. ונקבה זכר אותו ברא אלקיס בצלם בצלמו האדם את

 הוא שפשוט היות עס הזה, כלשון לדבר נוכל אנחנו גס כך, דיברה עצמה
 כמ״ש כלל, נתפשים בלתי הרוחניות בתכלית דקים אורות אלא למעלה שאין

 להבנת הנתוצות ההקדמות ד׳ את לבאר נבוא ועתה תמונה׳. כל ראיתם לא ׳כי
 שערי בספר מדבש המתוק בעל כתב ומהומו. הייסוד עניין בביאור (א) הדברים:

 הפשוט הייחוד אופן מן ומהותם, הייחודים עניין בזה״ל: פ״ת) ט, (שער זהר
 פעולת ע״י הנעשים הייחודים באופני בקודש למעלה עד אדס, בכל השייך

 מלשון הוא וגס אחד, מלשון הוא ׳ייחוד׳ והנה ה׳. בשוד הבאים הצדיקים
 הלשונות ושלושת ע״ב), קפא תצוה, זהר (עיין וקרבן קירוב מלשון וגס שייכות,

 לאגד פעלנו הנה מקורו, אל מה דבר כשמשייכיס כי אחד, בקנה עולים
 והזיווגיס הייחודים ובמהות כאחד. להיות השניים את ולקרב ולדבק

 שדר כי נבאר, בכללות הנה הזהר, ובספר הקבלה בספרי הנזכרים
 ונשפע, משפיע בבחינת הוא בהס, וכיוצא העולמות אל השפע השתלשלות

 זכר בחינת זה בשפע ויש שתחתיה, לבחינה משפעת עליונה בחינה כל כי
 ייחודים יש והנה (...) ׳נקבה׳. והמקבל ׳זכר׳ ייקרא המשפיע כי ונקבה,
 המעורר והאדם מציאותם, לקיום המוכרח השפע מצד ותמידיס קבועים

 מבלעדו גס אבל השפע, הורדת אל צינור לשמש רק זוכה זה, ושפע ייחוד
 לפי גורס בהס שעוסק שמי ייחודים ויש להיות. מוכרח והשפע הייחוד

להתגלות בחינה אותה את בפעולתו ומעורר בה, שכיוון בבחינה שפע שעה
והאדם ייחודם, את חיסרנו הגלות שבזמן ייחודים ויש בעולם. שאת ביתר

 לפי נחת ליתן ופועל החיצונים, לביטול גורס הייחודים אותם את המעורר
 הראינו הנה הגאולה. את מקרב הוא ובזה בגלות, עוזינו לשכינת שעה

מקורו, אל הנאצל וקירוב ושיוך אחדות מלשון הוא ייחוד כי לדעת,
 בדווקא. החומריים האדם בני וכוונת מעשה ע״י הוא הייחוד והתעוררות

 חכמת לימוד בריבוי תלוי שעיקרם מדריגות, כמה בו יש הייחוד ואופן
 שלושה הס הייחודים מהות וכללות הזיכוך, ריבוי בקשת עס הנסתר

 הגורס והאדם רב, שפע נמשך ייחוד של ואופן פעולה בכל אכן אופנים,
 עדין בביאור (ב) מאוד. גדולה מעלתו השפע, והמשכת הייחוד את

 יג) עת׳ (פתיחה, האידרות הפר בהקדמת מדבש המתוק בעל ביאר ומהוסו. המ״ן
 לעולם ישראל בני נשמות הקב״ה ששלח הטעם עיקר כי לדעת צריך בזה״ל:
 חטא ע״י הקליפות, בין שנפלו קדישין הניצוצין את לברר כדי הוא הזה,
עוסקים ישראל שבני ע״י והיינו סיבות. שאר ע״י ועוד הראשון אדס

 קדישין, הניצוצין אלו מבררים הס טובים, ומעשים ובמצוות ובתפלה בתורה
 נוקבין מיין בסוד הניצוצין אלו עולים תחילה דלתתא, אתערותא ובסוד

 בשס הנקראת הקדושה השכינה שהיא המלכות, אל מ״ן) בר״ת (הנזכר
 המ״ן את מעלה והיא המ״ן, אלו ע״י ומתקשטת נתקנת והיא אדנ״י,
בז״א, שהוא הוי״ה השס עס להתחבר כדי הייחוד, לצורך אנפין לזעיר
ייחוד ונעשה יאהדונה״י, כזה: ואדנ״י הוי״ה השמות ב׳ מתחברים ועי״ז

 בר״ת (הנזכר דכורין המיין שפע מלמעלה נמשך זה ייחוד וע״י העליון,
 לבני ובפרט העולמות לכל טובות השפעות מיני כל נמשכים ומזה מ״ד),
 באופנים הפסוקים בביאורי רבות פעמים נזכר זה ועניין הקדושים. ישראל
חייהם בימי ישראל בני עבודת ותכלית עיקר שזהו לפי בזוה״ק, שונים
הכלולות בחינות ב׳ בזה יש הנפשוס. העלאס עניין בביאור (ג) הזה. בעולם

 הפקר (חו״מ בליקו״ה מוהרנ״ת וביאר ׳עיבור׳. ובחי׳ הנפשות׳, ׳העלאת בחי׳ והן, יחד
 שבשינה הנפש התחדשות כעין זה עיבור בבחי׳ הנפש שהתחדשות יט) ד, הגר ונכסי
 עולה נפשו ישן האדם שכאשר ע״א), פג לך, (לך הזהר שביאר מצינו דבריו וע״פ עי״ש,
(במדור בחוץ שנשארת ח״ו יש בלילה. עלייתה כן ביוס בעוה״ז מעשיה וכפי מעלה,

 היא הרי לאדם בחזרתה ובבוקר בה, ומתעברת (במלכות), במקורה הנכללת ויש הקלי׳),
 מעולם, כלל בה היו שלא חדשות מעלות בתוספת אף ולעיתים ממש, מחדש כנולדת
 כמו כי דע, ג): דרוש הלילה (דרושי הכוונות בשער האריז״ל זאת ביאר וכך עי״ש.

 ישנים גופותינו בהיות לילה בכל למעלה עולות אנחנו שנשמותינו שביארנו
 של עצמן לצורך וזה העליון, לזיווג מ״ן בחי׳ נעשים הס ואז ונרדמים,
 רבה לבקרים ׳חדשים ז״ס והנה (...) להתחדש שיחזרו כדי הנשמות

 ע״י לילה, בכל ורבה גדולה נעשית אמונה הנקראת המלכות כי אמונתך׳,
 כדי בתוכה ולהתעבר להיכלל לילה בכל העולים התחתונים נשמות כל

 וזה מחודשות, משס יוצאות בבוקר ואח״כ בתוכה, בהיותם שס להתחדש
 נפש׳. שבבחי׳ ׳ונשר ד״ה בנח״נ ה׳ אות במאמר להלן ועי׳ לבקרים׳. ׳חדשים מ״ש
 מצינו מ״ן/ סי׳55 ולהעלותם הנפשוס ליקס יכול ׳והפכם עניין בביאור (ד)

 הנפש להעלות שכוונתו אפייה, נפילת הוד ׳וזה בזה״ל: (לא) בליקו״מ רבינו שכתב
 ונעשה ונתעלה נפש נעשה בעצמו מזה וכו׳, ייחוד ולעשות נוקבין מיין העלאות בבחינות

 נפילת (דרושי הכוונות בשער המובא ע״פ זאת לבאר ייתכן ועפ״ז עכ״ד. וזיווג׳ ייחוד
 למסור בתפילתו ומכוון אפיים נפילת עושה לכך, הראוי שכשהאדם להאריז״ל, ב) אפיים
 שנפלו קדישין והניצוצין הנפשות את משס לברר בכדי הקליפות, מקום עד ולהפילה נפשו
 שנפלו הנפשות ואותן עצוס, אור בנפשו שמתעבר זוכה אזי מ״ן, בהוד ולהעלותם לשס,

ממש לבוראן יכול ואף ומתחדשות, נתקנות עולות, הן ובזה הנ״ל, החכם בנפש מתעברות
שנופל בעת אפיים בנפילת לכווין שצריך מה שס: האריז״ל וז״ל חדשות, כבריות

 (...) האצילות, בעולם עומדים י״ח בתפילת אנו עתה הנה כי פניו, על
 שס, עתה אנו אשר האצילות עולם מן מלמעלה עצמנו מפילים ואנו

 הגג מראש עצמו המפיל כאדם העשייה, עולם בסוף למטה עד ויורדין
 אשר עתה כי ותכוין אפיים. נפילת כוונת וז״ס בקרקע, למטה עד

 העשייה, מן מ״ן ומברר מלקט אתה העשייה, בסוף עצמך היפלת
 משס ג״כ ומברר ומלקט היצירה אל משס עולה שאתה תכוץ ואח״כ

 תעלה ומשם משס, ולברר ללקוט הבריאה אל לעלות תכוין ומשם מ״ן,
לעלות יכולות אינם המתבררות ניצוצות שאותם ודע, (...) האצילות. אל

 יעלו ועי״כ עמהס, שלו נר״ן לשתף האדם שיכווין ע״י לא אס מעצמם,
 נתונים הס הבירורים אלו כי דע, גס שלו. נר״ן עס הבירורים אותם

 העשייה, בעולם נפשך להוריד תכוין ולכן כנ״ל, עצמם הקליפות תוך
 בכת יהיה וזה עמך, ותעלם הבירורין אותם משס ותברר תלקט והיא
 שהצדיקים חז״ל, מ״ש אל דומה זה והנה מקיים. שאתה תפלה מצות זכות
 ברשעים ואוחזין הקלי׳, מדור מקום שה״ס לגהינס יורדין מיתתן אחר

 עשן ואכבה אמות מתי יוחנן, ׳א״ר בחגיגה וכמ״ש משס, אותם ומצילין
הנתונות הנשמות אותם מבררת ההוא הצדיק נפש ואז (...) מקברו׳.
 ומעורר מ״ן, בסוד אותם ומעלים ממש, הקלי׳ מדור מקום שהוא בגהינס,

 ואור שפע ג״כ יורד ואז (...) ידס, על הנשמות אותם ונתקנות עליון, זיווג
 אפיים נפילת שעושה הזה האדם של (נר״ן) נשמה רוח נפש אל וכו׳ גדול

 מלמעלה, נפשו אל הראוי גדול אור כת בו ויושפע הזו, המצוה לכל וגורס
 ספק בלי וכו׳, למיתה עצמו למסור זו רבה מצוה שהעושה ספק בלי כי

 עס להתערב הזכר של מ״ד טיפת שירדו טרם ולכן מאוד, עצום ששכרו
 וקודם טובות, חדשות בריות ולבוראס לתקנם מ״ן הנקרא הבירורין אותם

 אפיים, נפילת שעשה הזה האדם לצורך עילאין מ״ד בתחילה יורדין זה
 שס נפשו ומתחדשת שס, נכנסת אשר בנפשו מתעבר האור ואותו

 באופן מתקיימות דלעיל הבחינות שכל וראה ודו״ק השלימות. בתכלית ומתתקנת
 את אף בהעלותו שעושה, העליון הייחוד וע״י משה-משיח, בחי׳ החכם ע״י נעלה היותר

 דע״ה. אורייתא וממשיך יורד ובחידושן ה׳), אות (להלן ביותר הפגומות הנשמות
ן י י  אין כי בזה״ל: מ״ן בהוד ב) א, (שער המלך עמק בספר ביאר נוקביץ. מ

 אתערותא הצדיקים, מעשה התעוררות נוקבין, מיין סוד אלא עלייה
 ׳כמא לשונו וזה שה״ש בזהר הוא וכן התחתון. שבעולם צדיקים דתתאי

 מתתא ומטרוניתא מלכא לאתערא לעילא מתתא אתערותא דאצטריך
 ואמא׳. אבא לאתערא ומטרוניתא ממלכא אתערותא אצטריך כן לעילא,

 של הטוב מעשה ע״י אס כי נוקבין, מיין להעלות אפשר אי כי
 מסוד ברכה, עלינו להריק טוב שפע איזה המעורר כנודע, התחתונים

 ויקרא (זהר לקמך׳ אתינא ברא במאי ׳חזי אומרת שהשכינה העליון, הזיווג
 הוא הדין שורת לפיכך מעשיו, וכך כך לימודו, שקידת וכך כך ע״א) יג

התחתון. להעולס ידו על וברכה שפע שתתן

ערכים
וכינויים

נוקביז מיין
 מיין העלאת בחי׳ עיקר
 השתוקקות בחי׳ הוא נוקבין,
 לגבי אחד שמעורר ואהבה
עה). (ליקו״מחבירו

 עיקרם נוקבין המיין כי דע
 שבהם החםדים כי גבורות,
 שלטא ׳נקבה בםוד טפלים,

 הם דכורין והמיין דכורא׳, על
 להם טפלין והגבורות חםדים,

ר״ה). שער תמיד (עולת

 וגניזת הכלים בשבירת
 הארתן נשארה האורות

 עולים ומשם השברים, בתוך
 התחתונים, בםיוע ניצוצים
 למעלה ולהתייחד להיאחז

 למקומן. האורות שחוזרים עד
 אמרנו אשר הזה הםילוק וכל
 למעלה הנעשים מ״ן םוד הוא

 ממש הצדיקים מנפשות
 המצוות כל כי םילוקן, בשעת
 יחד מתכנםות בחייהם שעשו
 ה׳ האדון לפני ולראות לעלות

 לפניך ׳והלך כטעם צבאות,
 ה׳ ש׳כבוד בשעה צדקך׳
כב). אלם (יונתיאספך׳

 ומיין מ״ן שסוד אחי, דע
 מאוד, גדול סוד הוא דכרין
 ותיקון התורה רזי כל הכולל

 התחדשות יבוא לא כי העולם,
 או עתה הבריאה ותוםפות

 ועד מראשית התחייה לאחר
 שום ויעלה ייצא ולא אחרית,

 מלמעלה, או מלמטה צדיק
 בעולם, הנהגה שום יהיה ולא
 הללו טהורים מים ע״י כ״א
סד). ה, המלך (עמק

 מ״ן, בםוד אלא עלייה אין
 הצדיקים, מעשה התעוררות
 צדיקים דתתאי אתערותא

 הוא וכן התחתון. שבעולם
 וז״ל ד.) (ז״ח שה״ש בזהר
 אתערותא דאצטריך ׳כמה

 מלכא לאתערא לעילא מתתא
 כן לעילא, מתתא ומטרוניתא

 ממלכא אתערותא אצטריך
 אבא לאתערא ומטרוניתא

 מ״ן, להעלות א״א כי ואמא׳.
 של הטוב מעשה ע״י כ״א

 המעורר כנודע, התחתונים
 עלינו להריק טוב שפע איזה

 העליון, הזיווג מסוד ברכה
 במאי ׳חזי אומרת שהשכינה

 וכך כך לקמך׳, אתינא ברא
 וכך כך לימודו, שקידת
 הדין שורת לפיכך מעשיו,

 על וברכה שפע שתיתן הוא
 (עמק התחתון להעולם ידו

ב). א, המלך

 אשר טובים מעשים
 ויעלה בעוה״ז אדם ישתדל

 עליונים אורות באמצעותם
 נקראים הם נשמתו, בשורש

 בדאשית (זהד ז״ל בדבריהם

 יירדו אלו ובעלות מ״ן, יח.)
 בהתעוררות כי דכורין, מיין

 מים יתעוררו התחתונים
 אורות להשפיע העליונים

 (אוה״ח נשמתו בםוד נוראים

יד). כח, בדאשית

 לתפילה, מ״ן הוא תורה
 שכל המהרש״א וכמ״ש
 ליראה הכנה הוא התורה
 ובתפילה וכו׳, תפילה הנקרא

 מיין להמתפלל משפיעין
 וכשלמד מ״ן, נגד דכרין

 כך מ״ן שהיה כמו לשמה,
 שאין מה דכורין, מיין הוא

 כך לשמה שלא כשלמד כן
 ואז בתפילה, לו משפיעין

 שמבלבלין לחטאה׳, ׳תפלתו
 זרות מחשבות בתפילתו אותו

נח). פ׳ עה״ת (בעש״ט

 האדם של התעוררות
מקודנוקבין מיין נקרא עצמו ) 

נח). פ׳ חיים מים

 גם ריח, נקרא מ״ן ’בהי*
 וםוד מבינה, הן הנשמות

דיח). (קה׳׳י,ריח נקרא הבינה



חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רעו

ותושיה עצה
 ממון תאוות שיגור י”ע

 מטתיקין צדקה, ע״י
 מגל וניצולים הדינים
 חכם, ונקרא הצרות

 להעלות יכולין ועי״ז
 ולחדשם ישראל נפשות

 לעולם תורה ולהניא
 התורה התגלות כבתי׳

 בחי׳ לבוא, לעתיד של
א אורייתא  דעתיק
 עי״ו גם סתימאה.

 קודשא ייחוד נעשה
ושכינתיה הוא גריך

ג). יג, ליקו״ם (קיצור

ם כ ח ה שות. ליקח יכול ו  לדעה, שזכה זה שהוא דייקא ׳ההכס׳ הנפ

 פאווס שכירת ע״י א): א, שגועוה (או״ח גליקו״ה כדגיאר
 הניס, ומין משיס נסיגת וגתגלה התשד, ונמשך הדין גמתק ממון

 יכולין הדעת ע״י כי כעולם. מורה לגלות יכולין ועי״ז דעת, ונמשך
ולוקת ננמיגת נפשות, וליקת לקנך

שות ולוקח  חיים עץ צדיק פרי ל): כמשלי(יא, כהינ חכם. נפ
צדק. פרי הפשע: ע״ד (שם) ופירש״י חנם; נפשות ולקח

 נפשוס ולקס לעולם. הס חיים עץ הצדיקים, מעשה פירות גמול
 והרי טוג, דרך שמלמדה נפשות לו קונה חכם, שהוא מי פגם.

שנאמר כענין קנאס, כאילו לו הס
נתרן עשו אשר הנפש ׳ואת בבחי' ולהעלותם הנפשות ליקח יכול והחכם עלה גינוריס ואזי"עיר חכם נפשות

ע״א) פה (נ״מ אגדוה נמידושי והמהר״ל חכם. נפשות ולוקח יא) (משליכבחי׳ נוקכין, מיין מגנוחה'• עוז ויורד חכם
 הפרי פי׳ סיים. עץ צדיק פרי נפג:

 הזרע הוא צדיק, של הפרי כי חיים, עץ הוא הצדיק מן שיוצא
 פרי ולפיכך והחיים, הנרכה ממקור נא הוא ממנו, שיוצא
 לקיחה ייתכן לא כי כו׳, חכם׳ נפשות ׳ולוקח חיים. עץ הצדיק
 לוקח הוא השכל מצד החכם רק לקיחה, כנפש שייך שלא כנפש,
 נפשות ׳ולוקח אמר ולכך השכל, כרשות הוא שהנפש הנפש,
זה. זולת מצד לא הנפש, לוקח הוא חכס שהוא מצד ני חנם׳,

ם כ ח ח ת ליקח יכול ו שו הנפ
 נאמת נ): א, שאלה (חו"מ נליקו״ה ונפג ולהעלותם.

 ולהעלותם נפשות ליקח הנ״ל כמאמר שנאמר מה דהיינו זו, נתינה
 לעסוק מחויינ אדם וכל אדם, ככל היא זו נתינה מורה, ולהמשיך

 הדור, חכם לעגין נאמרים הג״ל רניגו שדנרי אע״פ כי נזה.
 אעפ״כ תורה, להם וממשיך אותם ומעלה ישראל נפשות שלוקח

ל שייכים והס גדול, כלליות הס ז״ל רנינו דנרי  כל כי אדם. ננ
פי אחד וכל כתורה, חלק לו יש מישראל אחד לו שיש חלקו נ

 ככל פעם, ככל ולקנלה המורה את להמשיך צריכין אגו כי פעם, ככל מורה להמשיך עת ככל להשתדל צריך הוא כן כמו נהמורה,
 יום ככל כי נשפריש. וכמונא עכר, לשון ׳גמן׳ ולא הווה, לשון המורה׳ ׳גופן מנרכין שאנו וכמו זמן, וככל אדם וככל ודור דור

 להמשיך מישראל אחד כל שצריך מה המורה המשכת ועיקר עת. ככל לקנלה זוכה מעשיו כפי אחד וכל המורה, את לנו נותן השי״ת
 ועי״ז נוקנין, מיין ננחיגת נפשות, להעלות יכול הוא ממון מאות שכירת ע״י כי וכג״ל, וכו׳ ממון מאות שכירת ע״י הוא מורה,

 הוא ונטהרה, כקדושה עושה שהוא והענודות העשיות כל ע״י מישראל, אחד כל כי כנ״ל. עלינו השגחתו נתינת תורה, ממשיך הוא
 שיש הנפשות לנרר נדי כקדושה, לעשותם כן גם צריכין דחול, נעונדין ואפילו טונים, ומעשים מצוות ע״י הן נפשות, ומעלה מכרך

 שעי״ז כנ״ל, ממון מאות שכירת ע״י זה וכל הנ״ל, חנם׳ נפשות ׳ולוקח כנתינת נפשות, להעלות צריך מישראל אחד שכל נמצא שש.
 כג״ל. השי״ת השגחת גמשך ועי״ז נסיגתו, לפי מורה שממשיך ?(כנוחה׳, עוז ׳ויורד ועי״ז הנפשות, להעלות יכול הוא

ם ת ו ל ע ח ל חיי ו  לקנץ שיכול עד לגמרי, ממון מאות ששיכר האמת הצדיק החכם זה ):3 ג, ומציאה אגידה נליקו״ה(פו״מ ונהג נ.”מ כג
ת הוא הצדיק זה מורה, עי״ז ולהמשיך ה׳) נאוה לקמן (כמונא עינור ננחינת לחדשם אותם ולהעלות הנפשות  משינ ננחינ

 קרונ לא ׳ואש כנתינת אנידמש, אחר ולדרוש לנוא נשזוכין לנעליהם ומשינה ומחזירם שנעולש, האנידות כל מוצא הוא ני אנידות,
טנ והנן לו׳. והשנותו אותו, אחיך דרוש עד עימך והיה אליך, ואספתו ידעתו, ולא אליך אחיך  הצדיק, לעניין הזה המקרא פירוש הי
 לנעל כולם להשינ עת ככל חפץ והוא כולם, שמוצא עד נענודמו מתייגע שהוא עולם, נאי כל של האנידות כל המשינ עיקר שהוא

ד והש אליו לאוספם מוכרח ממנו, רחוקים שהם זמן כל אך מיד, האנידה ע מו'  קרונ לא 'ואם כנתינת ונו", אותו אחיך דרוש עי
 וכו', העולש לאויר כשיצא מיד ושכח שאינד אנידמו אחר לחזור הצדיק אל לנוא שצריכין קפה) (כסימן וכמ״ש וכו״, אליך אחיך

 כל לוקח והצדיק הנ״ל, אנידמש אחר לנקש אליו נאים הס להשי״ת, שיקרנש הצדיק אל הנאים הנפשות אלו שכל נמצא, עי״ש.
ת ומחדשס אומש ומעלה הנפשות, אלו  להם ומחזיר משינ ונזה ונוראים, נפלאים מורה חידושי ידם על וממשיך עינור, ננחינ

מו אנידה, שהוא ל) נידה שם רז״ל שאמרו (כמו העולש לאויר כשיצא ששכח התורה הוא אנידמש עיקר כי אנידתם,  שש שמנואר נ
ל ועתה הנ״ל. קפ״ח נשימן  התורה נתינת היינו תורה, להם וממשיך וחוזר ומחדשש נפשותם מעלה הוא הצדיק, אל שנאים פעם ננ
 להם, שממשיך התורה ע״י וגש עינור. כנתינת נפשותם שחידש החידוש ע״י שאת, ניתר עתה להם מחזיר הוא מהש, ונאנד שנשכח

 אפשר אי כוודאי כי מצאו, לא שעדיין אנידמס שארי אחר ולנקש לחפש כעצמם כת להש שיש עד גדול, אור עליהם מאיר הוא
ם מאוד המרונות אנידמש כל להש להחזיר  הנר, כינוי גורס השמן רינוי כי ושלוש, חש האור רינוי להש יזיק שלא אחת, נפע
 נעת מהצדיק מקנלין שהם ומורה מורה כל ע״י פעש, וככל האמת. אל המעוררומס וכפי הכגמש כפי מעט מעט להם להחזיר ונהכרח
 ומורה מצוה נר ׳כי כמ״ש ונר, אור נקראת המורה כי אנידמס, שארי אחרי ידם על לחפש וגר אור להם נמשך עי״ז אליו, שכאיש

 מזנה שהחכם והמצוות התורה של ונר אור ע״י היינו רז״ל, שאמרו כמו כנרות, הוא והחיפוש אחריהם, לחפש צרינין והאנידות אור׳.
ונו״. חופש אדם נשמת ה׳ ׳נר ננחינת אנידמם, את ולמצוא לחפש ינולין ועי״ז נשמתם, אור מאיר עי״ז אותם,

ח ק ו ל ת ו שו  חנם׳, נפשות ׳ולוקח ננחי' הנפשות, ליקח יכול והחכם איפא; ליקו״מ) כשוף רכיז״ל(המוכאופ מכפ״י מורופ וכהושפומ חכם. נפ
שות ולוקח מכס׳• נפשות ולוקח חיים עץ צדיק ׳פרי נחי׳ וזה החיים, עץ שהיא המורה נולד הייחוד ועי״ז  ומונא חכם. נפ

 וגממק ממון, מאות נמנטל צדקה ע״י כי היינו העניים׳, את הזן ׳זה הפשוק, זה על גת פרשה נמנחומא דרשו חז״ל כי הגהל(יג): כמי
 עולין שניהם כפשוטו, הפשוק ופירוש חז״ל דרשת כי נמצא, הנפשות. להעלות יכול הזה הדעת שע״י הדעת, שהוא חשד ונמשך הדין

 תהיה 'וצדקה כמ״ש צדקה, כשש נקרא המורה כלליות כן ועל מהצדקה, נמשך זה וכל מורה, ממשיך הנפשות עליית וע״י אחד. נקנה
 הטנע, דרך שום אין כי כצדקה, להרנות יכולין השי״ת, נהשגחת שמאמינים וע״י שלימה, השגחה נמשך התורה המשכת וע״י לנו',
כתחילתו. העניין שוף שמקושר נמצא נפלא. כשלימות התיקונים כל עליו יתמשכו פעש ככל ואז ה', ינרכו הזה הדנר כגלל כי יאמין ואז

הנחל ילקוט
ם כ ח ה קח יכול ו ת לי שו פ ת ולוקח וכוי הנ שו פ  נליפו״ה ונסב חכם. נ

 כשף כחינת שהוא ככשף', אלא קיסה ׳אין :0 ג, קידושין (אה״ע
 כחינת כנ״ל, הצדקה ע״י הנמשך משד כחינת ׳כשף׳, שנקרא צדקה, של

 הקישה, עיקר כי צדקה, כחינת שהוא העני', את עמי את תלווה כשף ׳אש
 הכשף. ע״י הוא מכה', נפשות ׳ולוקס ככמינת הנפשות לקיחת כפינת

חי ולהעלותם כ  מ״ן העלאס מובא: יג) (שיעורים, נועם דרבי ובספר נ.”מ ’כ
 להיכלל לחזור חזק רצון שמעלה נפש, משירוח בחי׳ הוא

ה׳. עבודח בחוך חמיד, השגחה של מציאוח בחוך שוב

חכמה מיליואי
ח ק ו ל ת ו שו פ י כשהנשמה כי דע, פד): הליקומיס(תהליס בספר מוצא חכם. נ ג א ה ו ל פ ת ק

 אפילו שהרי דינור, בנהר טבילה לעשוח צריכה מעוה״ז יוצאח
 שם לטבול צריכין כשחוזרים שליחוח, באיזה בעוה״ז כשבאים המלאכים

 מדריגחה כמו ואחח אחח כל לנשמה יארע הזאח בטבילה והנה כנודע.
 באוחו שם בעברו עליונה, ממדריגה שהוא גמור הצדיק והנה מצווחה. וכפי
השורף, מהאור חמימוח ולא נזק שום לו מגיע שאין מחיירא, אינו האש

 ולא ישיחוהו׳. ׳מעין וז״ש חיים, מים למעיין ההוא הנהר מחהפך אדרבה
 בהם שמחלבש ומחנוח ברכוח מורה׳, יעטה ברכוח ׳גם אלא בלבד, זו

 עובר צדיק רז״ל, מ״ש וז״ש הוראוח. מורה הוא אם שם, העובר הצדיק
 ליכנש הנפשוח אלו שזוכוח באופן ישיבה, אל מישיבה חיל׳, אל מחיל ׳ילכו ואז מ״ש. ע״ד שהוא חכם׳, נפשוח ׳ולוקח שנאמר נפשוח, שם לוקח בגהינם
ח הצדיק. לנשמח לבוש בהיוחם ממחיצחם, לפנים הצדיק בעבור ק ו ל ת ו שו פ שבזבז המלך במונבז מעשה ח״ר, ע״א): (יא צ״צ צמס׳ איתא חכם. נ

 גנזו אבוחי להם, אמר מבזבזם. ואפה אבופם, של על והושיפו גנזו אבופיך לו, ואמרו אביו וביח אחיו עליו וחברו בצורח, בשני אבופיו ואוצרוח אוצרופיו
 בו, שולטח היד שאין במקום גנזפי ואני בו שולטח שהיד במקום גנזו אבופי נשקף׳. משמיים וצדק חצמח מארץ ׳אמח שנאמר למעלה, גנזפי ואני למטה

 יאכלו׳. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק ׳אמרו שנאמר פירוח, שעושה דבר גנזפי ואני פירוח עושה שאין דבר גנזו אבופי כשאך׳. מכון ומשפט ׳צדק שנאמר
 ׳ולף שנאמר לעצמי, גנזחי ואני לאחרים גנזו אבופי חכם׳. נפשוח ולוקח חיים עץ צדיק ׳פרי שנאמר נפשוח, אוצרוח גנזחי ואני ממון (אוצרוח) גנזו אבוחי

הצדקה. מעלת לעניין א) לעיל(אות למוצא וקשר יאשפך׳. ה׳ כבוד צדקך לפניך ׳והלך שנאמר הבא, לעולם גנזפי ואני הזה לעולם גנזו אבופי צדקה׳. פהיה

א נ  למען עשה יי א
 בקשתנו ומלא שמף,

ם, מי ח ר ה ב  שנזכ
 וחסךיף הרבים ברחמיף

 להתקרב העצומים
 שבדור האמת לצדיק

 הזה כה לו שיש הזה,
 לקבץ שיוכל הזה, ודעת

 ולהעלות נפשותינו
 nr על ולגרם אותם
 הוא בריף קךשא יחוד

שכעתיה  ולחדשם ו
ה ב טו ת ל נ י ח ב  ב

 לנו ולהמשיף עבור,
אמתיים תוךה חדושי

יג). (ליקו״ת



רעז נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוגע נחל

תפלה ואני
 להתקרב אותנו ותזכה
 שיש כזה אמת לצדיק

 הזה, ודעת הזה כת לו
 את ולקח לקבץ שיוכל

 שנאמר כמו נפשותינו,
 חכם״, נפשות ״ולוקה

 נפשותינו כל ויהיו
 והחכם והד. כלולות
 הנפשות יקח האמת
 עמהם ו.יעלה שלנו

 כלם אותם ויחדש
 לנו ויוריד לטובה, והד

 עתיק מפי תוךה הדושי
 ״עיר שנאמר כמו יומין.

 ויורד חכם, עלה נבוךים
 ותגלה מבטחה״. עוז
 הרבים ברחמיף לנו

 אוריתא תוךה פתרי
ה דעתיקא א מ תי  ס
יג). (ליקו״ת מאד

ד ידי ועל חו ה הי  אנידה (חו״מ נליקו״ה ונהג התורה. נולד הז

 הס משה, נחי׳ שהס הגדולים הצדיקים ה); ג, ומציאה
 ממשיכים והס כנ״ל, הגפשוח עלייח ע״י מורמס חידושי ממשיכי!

 שיש עד כזה, נפלא כשכל כזה וגשגג נורא עליון ממקום המורה
 כל ולהחיוח להשינ נמורמס כח

 כי לנצח. נחורחס שיעסקו הנפשוח
 שהעלו ע״י היה חורמס המגלוח
 העלו כוחם וכגודל כנ״ל, הנפשוח

 לנוא, העמידין הנפשוח כל אח גס
 אשר ואח פה ישגו אשר אח כי וכו׳, לנדכס אמכם ׳ולא ננחי׳
 שיעסוק מי שכל עד כזאת, כקדושה המורה והמשיכו פה׳, איננו

 לרגלי ׳נר ננחי׳ אפילמו, מחשכת לצאת המורה לו מאיר נמורמס,
 נפשו ונתחדש חוזר נהתורה, עוסקו ע״י כי לנחינחי׳. ואור דנריך
 שזאח מחמת ה׳-ו׳) נאות המאמר נהמשך (כמנואר עינור ננחי'

 פה ישנו אשר 'אח הנפשוח, המחדשוח מעלייח נמשכת המורה
 נרה׳, כלילה יכנה לא סחרה מוכ כי ׳מעמה נחי׳ וזה וכו״. ואח

 ועד, לעולס נרו מכנה לא הסמלקומו, אחר דהיינו כלילה, שאפילו
 טונ כי ׳טעמה נחי׳ מאד, טונה מורמו, דהיינו שסחורמו, מחמח
 ׳ולוקח ננחי׳ כאלה, נשכליוח מורתו המשיך כי וכו״, סחרה
ר חכס', נפשות עי חי׳'  של ׳שי״ן ננחי׳ וכו״, חכס עלה גינוריס נ
 ו׳), גאות לקמן (הנזכר וכו״ ראשיס ארנעה של ושי״[ ראשיס שלושה

 לעולס נרו חככה ולא כלילה, גס להאיר כח לה יש מורתו שעי״ז
 עיין וז״ל: אלו, מוהרנ״י! דנרי אה לנאר הרחיג יג) (יג, ונפל״ח ועד.

 שהצדיקיס ה׳, אוח ג׳ הלכה ומציאה אנידה הלכוח נליקוטי
 ע״י מורה חידושי ממשיכי! הס משיח, משה נחי׳ שהם הגדולים

 נפלא וכשכל כזה ונשגנ נורא עליון ממקום כנ״ל, הנפשות עליית
 כל ולהחיות להשינ שלהם, חורה נחידושי כח שיש עד כזה,

 שעסקו נעת כוחס כגודל ני לנצח, נחורמס שיעסקו הנפשות
 גס אז העלו חורה, להמשיך נשכיל הנפשוח להעלוח זה, כתיקון

 כי וכו׳, לנדכס אמכם ׳ולא ננחי׳ לנוא, העתידי! הנפשות כל אח
 כקדושה המורה והמשיכו פה; איננו אשר ואח פה ישגו אשר אח

 הקדושה המורה לו מאיר כמורמס שיעסוק מי שכל עד כזאת,
 ואור דנריך לרגלי 'נר קי״ט) (פהליס ננחי' אפילחו, מחשכת לצאת

 עינור, ננחי׳ נפשו ונתחדש חוזר נהחורה עוסקו ע״י כי לנמינחי;
 ׳אשר הנפשות, והחחדשוח מעלייח נמשכת המורה שזאת מחמת

 הסמלקוח לאחר אפילו כן ועל וכו״, פה איננו אשר ואח פה ישגו
 ונסתלק עדן, דגן מרעי! ונסתמו לילה, נחי׳ הוא שאז הצדיק,
 אחד כל יכול אעפ״כ משיח, משה כחי׳ שהוא הזה הקדוש הדעת
 הקדושה, המורה נהמגלוח עצמו אח ולהחיות נפשו אח להשינ

 נחי׳ שזה מיוחס, נחייס הנ״ל הגדוליס הצדיקיס אלינו שהמשיכו
 התגלוח ני נרה', כלילה ינכה לא סחרה טונ כי ׳טעמה לא) (משלי

 המורה החגלוח מנחי' מאוד, וגנוה עליון ממקוס הוא חורחס
 זה, כמאמר כמכואר וכו׳ דעמ״ס אוריימא כחי׳ לעמיד, שיתגלה

כתיקון ולהשתדל ה׳ לענודח חזקיס כרצונוח להמגנר העיקר רק

 וכשעולה התורה. נולד הזה, היהוד ידי ועל
 גבורים עיר בבהינת הנפשות, עם החכם

מבטחה: עוז ויורד עי״ז, חכם, עלה

 זה כמאמר נמנואר רצון נחי׳ הוא נפש כי שיוכל, מה כל נפשו
 לאחר שגס עד כך, כל מורתו וחידושי הצדיק נח גדול אז הנ״ל,

 כי מונן, וממילא לטונה. נפשו אח לחדש כח לו יש הסמלקומו
 וממקנציס הנאים לאומם הנ״ל, המיקוניס כח להמשיך יומר ננקל

הקדוש, השגה ראש על יחד
ערנ ומשחטחיס  על השנה ראש נ

 נחחנונים שם ומרנים הקדוש, קנרו
 מאוד חזקים וכיסופי! ורצונוח

הקדושה, ולענודחו להשי״ח
 הקדוש הצדיק וזכות וכח הארח עליהם להמשיך כזה ומשמדליס

 כנחי׳ ולהעלותם ישראל, נפשוח כתיקון חיומו כחיים שעסק הזה,
 המורה, המגלות עי״ז ולהמשיך לטונה, שם נפשומס ולחדש עיכור,

 מקוס על להתפלל הנאיס נפשות כתיקון עוסק עכשיו גס ונוודאי
 עכשיו גס כוודאי אזי הקדוש, כזכותו ונשעניס הקדוש, ציונו

 האהנה מעניין נחוש, נראה שזה וכמעט לטונה. נפשם נחחדש
 גלא לה ׳ורמיא כנחי׳ המכריס, נין אז שגמוסף חדש והמעוררות

 ומסתמא ו׳), אות כסוף (לקמן זה כמאמר המנואר לחנרמה׳ קלא
 לפי אחד לכל המורה המשכח של התיקון גס נרוחגיוח געשה

 חד כל רק כאלה, רוחניים נדנריס כך כל לנאר אפשר ואי נחינמו.
 מדעתו. מזה ויוחר זה כל וישכיל יכין נליניה, דמשער מה כפום

הוד וע״י ה הי ד הז ל  המגלות מונא: (פ) ונחיי״מ התורה. ד
 (כמגואר לפניו אז שנמצא הנפשות כפי היא המורה

הה. עז ויורד יג)• נסימן א־ נליקועי ׳אשרי׳ נהמורה ט  וכתג פכ
 השנה, ראש נחיגח וזה פע): ו, ונה״פ לסעודה נע״י (או"פ נליקו״ה

 לנוא וממייגע טורח אחד שכל נזה, עוסקין ישראל כל שאז
 אנוכי עמי 'נמוך נחינח שזהו ישראל, של הקדוש להקינוץ

מו השנה, ראש על הנאמר יושנת׳  הקדוש, נזהר שאימא נ
 המקום אל ממקנציס הרחוקים ומקומות הכפרים מכל ואפילו

 האמיתיים, להצדיקיס לנוא נשזוכין והעיקר מישראל, קינון שיש
 כי השנה, ראש על לצדיקים לנסוע ישראל כל נוהגי! כאשר
 נחיגח האמימי, הרועה הצדיק ע״י הוא וקיומו הקינון עיקר
 רמזים כחינח שהוא שופר, מקיעח נחיגח וזה כנ״ל. משה

 ונאו גדול כשופר !מקע ההוא כיוס 'והיה נתינת להחקנן,
 (...) הרמזים. ע״י וזה וכו", והנידחים אשור נארן האונדיס

 של המורה ע״י הוא לנצח, הדעח קיום שהס הרמזים ועיקר
 שיכול וכארן', כשמים כל ׳כי נחינח שהוא משה, נחינח הצדיק
 מורתו שחידושי מחמח יחד, ולכוללס מטה ודרי מעלה נדרי להאיר

 יחד ומקנצס שלוקחם ישראל, גפשוח משורש נלקח כי כלליוח, הוא
 יג), כסימן שמנואר (כמו חכם׳ נפשות ׳ולוקח נכחיגח הדרוש, קודם

 המורה. שהוא מנטחה', עוז ויורד מכס עלה גינורים ועי״ז'עיר
 תורותיו ני מנטחה', 'עוז כזאח אמיחיח מורה נקראח כן ועל

 והם עולמים, ולעולמי לעד ונו' וקיימים חיים הקדושים ודנריו
 קייס לישאר ורמזיו מורומיו לדכרי לכ המשים לכל עוז מנטח

עליו. שיענור מה ככל הקדוש, הקינון נמוך כמלחמה

הנחל ילמופז
י ״ ן ן ד ן הו ה הי לד הז ה. נו ר תו  נסב נ) הנוקר השנמס (או״ס ובליקו״ה ה

 הנ״ל ממון פאות שבירת צחי׳ היא שגס השינה, לשבירת צהקשר זה בעניין
 להעלות יכולין שעי״ז ממון, תאות שבירת בתינת וזה וז״ל: א׳, צאות

 יג) (צסימן השגתה׳ העם ׳אשרי בהתורה כמ״ש תורה, ולהמשיך הנפשות
 שאמרו כמו מתדש, התורה את לקבל צריכין ויום יום בכל כי עי״ש.

 בעיניך דומין יהיו יום בכל היום, מצווך אנוכי ׳אשר י) (דצריס רז״ל
 ומתדשין הנפש את שמעלין ע״י הוא התורה וקבלת שס), (ספרי כתדשיס׳

 שזה כנ״ל, ממון תאות שבירת ע״י נעשה וזה שם. כמבואר אותה,
 ממון תאות כי כנ״ל, אמונה בתינת בזריזות, השינה התעוררות בתינת

 בתינת תשוכין, אנפין תושך בתינת לילה, בתינת כפירות, בתינת הוא
במיתה מש׳ אתד שהיא שינה, בתינת מיתה, בתינת ועצלות, עצבות

ערכים
וכינויים

נפשות
 נשמה, רוח נפש כלליות

ח). ג, ערב (ליקו״הנפש נקרא

 לבנ״א המנהגת ההנהגה
 נקראת והיא הגוף, ומחזקת

 זהו דימי, רב אמר הגוף, נפש
קט:). וירא (זהרהמחזיק כח

 לבדו הגוף לפעמים מציגו
 בחיי (רבינו נפש בלשון נזכר

ב). ד, ויקרא

׳רוחנייתו פירוש נפש י פ ) 

ב). יצירה לספר הרמ״ק

 (ע״חנפש נקרא האותיות

ג). ה,

 (ש״ךנפש נקראת התפילה

יז). כד, ויקרא עה״ת

נפש נקרא המהשבה
אמור). פ׳ (תוי״י

 התנועה נפש הוא נפש
 העיבור, משעת בו הנתונה

 הוולד מתחיל זמן שבאותו
 היא זו ונפש להתנועע,
 שבי׳ המלכות מספירת
פניספירות י.). ברכות יהושע (

 והוא הדיבריית, נפש
 והשכלותיה מושגיה התגלות

 (מלבי״ם הדיבור ע״י לחוז

א). ד, שה״ש

 בתינת שהיא השינה, את לשבר התגברות לו שיהא וצריך נז). (ברכות
 להמשיך ולהעלותו נפשו לתדש יוכל ואזי ממון, תאות בתינת מיתה,
 השינה אדרבא אזי ממון, תאות את השינה, את כשמשבר ואזי תורה,

 ג) (איכה בבתינת נפשו, מתדש השינה ע״י כי דייקא, לו טובה היא
 משא ע״י נפשו מתדש הממון ע״י וכן אמונתך׳, רבה לבקרים ׳תדשיס

 זרקא׳ העם ׳אשרי בהתורה כמ״ש שינה, בתינת שהוא באמונה, ומתן
 היינו משנתך׳, תקום מתי תשכב עצל מתי ׳עד פירוש וזה לה). (בסימן

 ע״י אדרבא שאז השינה, את תשבר מתי בעצלות, ותישן תשכב מתי עד
 היינו משנתך׳, תקום ׳מתי וזהו כנ״ל, נפשו ויתתדש מותו יתתזק השינה
 להעלות וכשזוכה השינה. ע״י נפשך ויתרומם שיקום תקומה, לך שיהיה

ושכינתיה. קוב״ה ייתוד עושה עי״ז השינה, שבירת ע״י נפשו



ערכים
וכינויים

רצון
 ע״י הוא הרצון הארת עיקר

 הרצון התחזקות וכן הצדקה,
 ברכת (ליקו״ה צדקה ע״י הוא

לד). ה, השחר

 מן למעלה הוא הרצון
 הדעת מן אפילו הכל,

 רצון בבתי׳ ושם דקדושה,
 כלל הסט״א אחיזת שום אין

ג). ג, וב״פ לסעודה נט״י (ליקו״ה

 עושין אנו המצוות כל
 כמו לפניו, לרצון שיהיה
 לפני, רוח ׳נחת רז״ל שאמרו

 רצוני', ונעשה שאמרתי
ב). ג, ערב (ליקו״ה

 הכל הגדול הצדיק נזן
 הוא כי לגמרי, רחוקים
 שינויי מכל ומנושא מרומם

 העולם, בני כל של הרצונות
 מכל לגמרי רחוק הוא כי

 רצון שום לו ואין העולם,
 הוא רק כלל, העולם בזה

 העליון, ברצון תמיד כלול
 ומי דרעוין. רעוא בבתי׳

 אליו, ומתקרב בו שמאמין
 יכול ואחד אחד כל אזי

 זה בתוך עצמו את למצוא
 נשמות שורש הוא כי הצדיק,
 כי מכולם, וכלול ישראל

 שברצונות, רצון בבתי׳ הוא
 המלובש העליון הרצון היינו
 של והנפשות הרצונות בכל
 שומר (ליקו״ה עולם בני כל

יא). ב, שכר

 הוא דא שתיתאה, היכלא
 דרצון, היכלא דאקרי היכלא
 ׳מוצא דאקרי רעוא, דאיהו

 דאתדבקותא חדוה ה״, פי
 רעוא איהו והכא דכולא,
 ׳כחוט דכתיב ברזא דרעוין,

 רכל רעוא שפתתיך׳, העזני
 מההוא דנפקי נשמתין,

רנג:). פקודי (זהרה״ פי ׳מוצא

 (ספר אלקות הוא הרצון

ג). התמונה

 הרצון הוא ההרגשה כח
 בכל ר״ל בכל, המתפשט

 תפז ונקראים כולם, הדברים
 התפארת ד״ה הפליאה (ספר

כח). נותנת השישית מידה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רעח

ם כני אלו שכל ם אד אי ם הג ד כל הדור לחכ ח אחד א לו יש ו
 עיקר יא): ג, ומציאה אבידה (חו"מ בליקו״ה וכתב רצץ. איזהו

ה המורה נהמגלות תלויה הגאולה  ע״י דהיינו הנ״ל, ננחינ
 אס לקנן כח להם שיש משיח, משה ננחינת שהם הצדיקים
 נחכממס ולעלות נחכממס הנפשות

 נתינת וזהו וכנ״ל. תורה ולהמשיך
 אל ושמעו יעקנ נני ואמעו 'הקנצו
 נני ושמעו ׳הקנצו אנינם'. ישראל
עקל,  הנפשות, קינון נתינת זה י

 לשמוע הנאים הנפשות אלו שכל
 ומעלה יחד מקנצס הוא ה', דנר

ת אותם  ׳הקנצו וזה עינור. ננחינ
 שימאשפו אותם שמזהיר ושמעו',
 ויהיו אזניהם וימו יחד, וימקנצו
 לשמוע, חפצים שהם הזאת וההכנה הקינון וע״י לשמוע, מוכנים

 יש ואז מורה, להם מוריד ועי״ז נפשומם, החכם מעלה עי״ז
 שישמעו דהיינו אניכס; ישראל אל ׳ושמעו וזהו לשמוע. מה להם

 פעמים שמי נאמר כן ועל להם. וגילה שהמשיך הגפלאה המורה
 ומכינים אזנם שמטים מה על נאמר הראשון ׳ושמעו׳ כי ׳וישמעו׳,

לכל שיש החזק הרצון נתינת שזהו הקנון, נעת לשמוע עצמן

ש ג  אדם בני אלו שכל רצון. בחינת זה ונפ
 לו יש ואחד אחד כל הדור, לחכם הבאים
 הרצונות, כל לוקח והצדיק רצון. איזהו
 מבטחה. עח ויורד ואח״כ, עמהם, ועולה

 ושוב. רצוא והחיות א) (יחזקאל בבחינת
 בחזרת ושוב, הנפשות. בעליות רצוא,

שמובא וזה התורה. התגלות עם הנפשות,

חי זה ונפש  אמם וידנר ח): (כג, ננראשיח כדמצינו רצון ’כ
 מלפני מתי את לקנר נפשכם את ויש אם לאמר

 רצונכם. נפשכם. ופירש״י(שס): צימר: נן נעפרון לי ופגעו שמעוגי
ת ו י ח ה  המרכנה לעני! שייכים כמאמר רכים עניינים ושוב. רצוא ו

 ועמה ה'), (אוח להלן כמנואר ליחזקאל,

 כדכחיכ ושונ', ה׳רצוא כענין דורש
 החיות ודמות יג-יל); (א, כיחזקאל

 כמראה נערות איש כגחלי מראיהם
 החיות נין מתהלכת היא הלפדים

נרק: יוצא האיש ומן לאיש וגגה
ה?זק: כמראה וישונ רצוא והחיות

מיאס ושוכ יצוא ופירש״י(שם): הסק. נ
 רצוא ע״כ) יג (פגיגה רנומינו פירשו

 תמיד שיוצאה הכנשן כלהנת ושונ
 מתחת ראשן כשמוציאות כך וליכנס, לחזור וממהרות הכנשן מפי

 מפגי נרתעות נעניין, שמפורש כמו מהן למעלה הנמויה הרקיע
 והר״מ ראשן. את להשינ וממהרות הרקיע, מן שלמעלה השכינה

 וז״ל: רצון, לשון הוא ד׳רצוא׳ ניאר פ), (פ״א, יצירה להפר נכיאורו נועריל

 לזקוף שרוצות ר״ל רצון, מערן הוא ורצוא ושוכ. יצוא וסשיוס
לאחור. חוזרות מיד ושונ האלוקי, עצם לראות כדי קומתן

 קינון נתינת עיקר שזהו ה׳, דנר לשמוע הנאים ואחד אחד
מו הרצונות, דהיינו הנפשות,  רצון היינו תליא', נלינא 'שמיעה ני עי״ש, וכו" רצון נתינת הוא 'ונפש הנ״ל נהתורה שם שמנואר נ

 ושמעו ׳הקנצו ננחינת יחד, ומאשפם מקנצם ועי״ז כנ״ל, נפש נתינת שזהו האמת, הצדיק החכם דנר לשמוע הגדולה ותשוקתו הלנ
 המורה המגלות על שגאמר אניכס', ישראל אל ׳ושמעו שהוא השני, ׳ושמעו׳ נתינת וזהו מורה. עי״ז להם מוריד ואח״כ יעקנ', נני

עקנ; נמחילה נאמר כן ועל וכנ״ל. להם שמגלה  קודם הקינון נעת כי ישראל', אל ׳ושמעו ׳ישראל', ואח״כ יעקנ׳, נני ושמעו ׳הקנצו ׳י
 נתינת שהוא אחיו', את עקנ ׳ננמן נתינת ׳יעקנ', נתינת והדעת המוחין נקראין אז עינור, נתינת עדיין הוא שאז התורה, התגלות
 על כא) (כהימן ׳עתיקא' נהתורה ז״ל ורנינו מורינו אדונינו שנמנ כמו ׳ישראל', נתינת הוא אז התורה, ונתגלה כשנולד ואח״כ עינור,
ת כל לוקח והצדיק עי״ש. להגולמו', ישראל יה לו נחר יעקנ ׳כי פקוק  אי כ): א, שאלה כליקו״ה(חו״מ וכחכ עמהם. ועולה הרצונו
 רנינו נדנרי היטנ כמנואר הנפשות, שורש הוא והעשירות הממון כי ממון, תאות שנירת ע״י אם כי ולהעלותם, הנפשות ליקח אפשר

 הם התאוות כל כי הנפשות, שורש על השורה הקליפה שמשנר ונמצא ממון, מאות כשמשנר כן ועל הפ), (הימן אחר נמקוס ז״ל
 ועי״ז דקדושה, ממון על החופה והקליפה אחרא השטרא ושלום חש שממגנר נמצא ממון למאות וכשנופל והקליפות, אחרא מהשטרא

 שורש ששם הממון של הקליפה שמשנר נמצא ממון, מאות כשמשנר אנל נעשירות, ששורשה הנפשות להעלות יכול אינו נוודאי
 וזה כנ״ל. ממון מאות שהוא שם, שיש הקליפה שינר שכנר מאחר ועשירות, נממון ששורשה הנפשות להעלות יכול ואזי הנפשות,

וכנ״ל. וכו׳ נפשות להעלות יכולין ממון מאות שנירת שע״י ז״ל, רנינו שכתנ

חכנוח מילואיחנחל ילקונז

 כעניין רצון, הוא לב
 ישר לבבך ׳היש שנאמר

 עם לבבי כאשר לבבי עם
 הוא דבר כל קיום כי לבבך׳.
 ׳בל׳ ויהיה בו, הרצון בעוד

 כל להשיב הרצון בהתהפך
 כמושך להווייתן, הדברים

 הרמב״ן (פי׳ אליו רוחו את

יצירה). לספר

פ׳ בקדושת וכתב רצוץ. בחיי זה  שהיא השי״ת של כביכול שנפשו יתרו) לוי(
 ׳אנכי ע״א) קה (שבת רז״ל כוונת וזהו ח״ל: בתורה, מתגלת רצונו,

 כמו הרצון, הוא שהנפש וידוע י׳הבית׳. כ׳תבית נ׳פשי א׳נא נוטריקון
 כתבתי אני כתבית׳, נפשי ׳אנא וזה כו״, נפשכם את יש ׳אס כג) (בראשית

 לכס פירוש לכס, רצוני ומשרתי תושבע״פ. זה ׳יהבית׳, תושב״כ. זהו רצוני,
העולמות. כל יתנהגו רצונכם וכפי רצונכם, כפי לפרש רשות

רצץ. איזהו לו יש ואהד אהד כל הדור להכם הבאים אדם בני אלו
 נתלקיס אליו המקורבים שאנשיו אמר רבינו קב): (ב, בשיש״ק מובא

 באים אתת כיתה שיריים, לתטוף באים אתת כיתה כיתות, שוגי לשלושה
 ולרבי למוהרנ״ת רבינו ופנה בליבי. אפויים אתת וכיתה תורה, לשמוע
בליבי. שאפוייס הזאת מהכיתה תהיו שאתם אני רוצה להס, ואמר נפתלי

 און שיריים, תאפין קומט וואש כימה א משידיס, כיתות דריי האב ׳איך
איינגבאקן זיינען וואש כיתה א און תורה, הערן קומען וואש כיתה א

בלב אפוי להיות שבכדי זה, על שלומינו אנשי ואמרו הארצן׳. אין מיר ביי איינגבאקן זיינען וואש די פון זיין זאלט איר וויל איך הארצן. אין מיר ביי
המקורב. של בליבו אפוי להיות רבינו צריך רבינו,

דבר כל סיבת הוא הרצון
 והוא שיהיה רוצה שאחד מה על יורה רצון הרצונית, המחשבה על יורה רצון הוראות. הרבה לה יש רצון מילת כי דע, הברכה). וזאת פ׳ תורה (ליקוטירצון גימט׳ הכולל) משה(עם אותיות לכן הרצון, בהיכל נגנז נזשרעייה ח). טז, ויקרא (רקנאטי

 דמכל דידוע שמות). פ׳ עמוקות (מגלהשמ״ו׳ ׳מה שנאמר צנו״ר, סוד רצויין דגולגלתא). מצחא במרום (אדירגדול סוד באמת וזהו יפות. פנים וסבר פיוס על יורה רצון התכליתי, כוונה על יורה רצון וחשק, חפץ על יורה רצון שכלית, גזירה כמו
 הוא הרצון גדר (שם).הכתר סוד הוא רצון רצון). (קה״י,רצון נקרא יסוד שקלים). פ׳ לוי (קדושת׳ראשית׳ נקרא הרצון כן ואם והתפארות, והיראה אהבה נתוסף אח״ב הדבר, בונה אז בדבר כשרוצה ואח״ב הרצון, הוא הראשית השכליות,

 וזאת גדול, בהתלהבות דיבורים איזה ואומר מאוד, ליבו מתלהב לפעמים ושוב רצוא לח). השחר אילת ויקרא, (מלבי״םנפשית נטייה מכל ונקי השכל מבחירת הוא הרצון ג). א, ויקרא (מלבי״םבו ובוחר הדבר אל מסכים שמחשבתו
 כלים, פעם בכל לתקן כדי ושוב, רצוא בבתי׳ פעמים, כמה ולעלות לחזור צריכין ע״כ אחת, בפעם הניצוצות להעלות א”א רנב). (חיי״מ׳ושוב׳ בחי׳ וזה הרשימו, רק לו נשאר ולא וההתלהבות ההתעוררות נפסק ואח״ב ׳רצוא', בחי׳ היא הבחינה

 לחדש כדי ושוב ברצוא לשורשו פעם בכל לעלות צריך לב). ד, ערבית תפלת (ליקו״הויותר יותר ניצוצות להעלות יכולים יותר כלים שמתקנים מה וכל יותר, כלים מתקנים יותר ניצוצות שמעלים מה כל כי כסדר. ובמידה בהדרגה להעלותם כדי
 בבחי׳ לה׳ נפשינו ומסירת עבודתינו כל שיהיה צריכין אנו ה). ב, ואפותיקי מהלקוחות גב״ח (ליקו״הושוב ברצוא הביטול ע״י פעם בכל נשמתו שמחדש ע״י ויותר, יותר ניצוצות ולהעלות לברר ה׳ בעבודת יותר כח לו שיהיה כדי ונשמתו, נפשו

 (ליקו״הגוף בחי׳ שהם התחתונים העולמות אל החיים ממקור החיים להמשיך והחיים, הרחמים עיקר זה כי ולהמתיקו, הגוף להחיות כדי הגוף אל לחזור ואח״ב וחיים, רחמים משם להמשיך לה׳, הנפש להעלות דהיינו ושוב׳, רצוא ׳והחיות

 מתמלאות זו ועלייתם תשוקתם וע״י הגדול, האור מפני להסתכל יכולות ואינם מהם, למעלה אשר העליון הכבוד להשיג ורצות וצמאות משתוקקות הכסא מן למטה אשר החיות כי הבזק', כמראה ושוב רצוא והחיות’ ב). א, אלילים עבודת
 לכל דן אתה וכן הבזק׳, ׳כמראה וזהו גדולה, במהירות הימים כל משפטן וכה להשיג, ורצות צמאות ומשתוקקות חוזרות ומיד השמיים, צבא כל על ומשפיעות מפרנסות זו תשובתם וע״י ופחד, מורא מרוב חזרה ויעזביות עליון, ושפע אור

מגןשמו ית׳ הראשונה הסיבה אל ומגמתם פניהם וכולם ר׳,1שיפ גביה מעל גביה ׳כי העליונות, החיות  א). יצירה לספר הרמ״ק (פי׳ מקומם אל ענוה מחמת ושבים עליון, בכבוד להסתכל ממחיצתן לצאת רצים ושוב׳, רצוא והחיות’ נ). דוד (

רתגביל שלא ׳ושוב׳ המציאות, לחייב ’רצוא’ ספ  שם, וכשמגיעים המלכות. עד הדברים ומתפשטים הא״ס, אל קרובה היותר המדריגה היותו מפני הוא הראשון, הכתר היות כי והעניין, ברק. כדרך יוצאין שהמאורות האמת ה). חרדים (
 גם הנפרדים וכל המאורות לכל והירידות העליות כל עושה וזה המאורות, בכל תמיד נמצאת ושוב רצוא התנועה וזה מל׳. וכתר כתר, במדריגת המלכות וחוזרת בכח, שם ומתגלה ב״ה הא״ס חוזר מיד אך מגולה, יותר להיות צריך היה הנה
 יראה מחמת ׳ושוב׳ משם, נאצל אשר העליון הזך בהיר לאור והתשוקה האהבה מחמת ׳רצוא׳ ושוב׳. רצוא ׳והחיות בסוד הם העולמות כל עתיקא). בהאי שמאלא לית במרום, (אדירכולם עולים התשובה ובדרך כולם, יורדים הריצה בדרך כי כן,

 וכל הוא, עלייה צורך ירידה לכן המקבל, יתבטל החיות השפעת בהתמיד כי ושוב, ברצוא כ״א ית׳ חיותו לקבל שא״א אדם, ולכל מקום בכל ושוב׳, רצוא ׳והחיות ית׳, חיותו בלתי נמצא דבר שום אין שקלים). פ׳ ישראל (אוהבגאונו ומהדר ה׳ מפחד
 רשימו, שמשאיר רק נפסק אינו אך ושוב׳. רצוא ׳והחיות לכך תענוג, אינו תמידי תענוג בא). פ׳ הארץ (פריבהתגלות היא והעלייה פנים, בהסתר חיותו הוא הירידה כי מלבד כולם, את המחייה וחיותו ית׳ מאיתו והכל להתעלות, צריכים הדברים

 ולדעת בחכמה. שהוא היראה מצד ׳ושוב׳ בבינה, שהוא האהבה מצד ׳רצוא׳ כי חכמה. מצד ׳ושוב׳ בינה, מצד ’רצוא’ אמור). פ׳ עיניים (מאורתענוג לקבל יכולים היו ולא כלי היה לא הסתלקות ובלא תענוג, לקבל שיוכל כלי עושה שמסתלק וע״י
יד). א, יחזקאל (מלבי״םהשליחות מן תיכף וישובו ובמרוצה, זמן בזולת פעולתם שיעשו ר״ל ושוב׳, רצוא’ רצוא). (קה״י,בבינה ׳ושוב׳ בחכמה ׳רצוא׳ להיפוך, הוא אזי יראה, משמאל ובינה חכמה, ימין מצד דאהבה הסוברים

 לאחוז החכם יוכל שעי״ז כדי זה, על ולהתפלל להשי״ת טוכים רצונות לו ולכקש כמעשיו לפשפש אחד כל צריך שאז תורה, לומר עצמו מכין שהחכם כשעה שהעיקר, שמענו גם # ותושיה עצה
ראז לו שיהיה הרצון כפי למוכה ולחדשו שם, שהוא ממקום ולהעלותו כידו צו קי  מפי כששומע וכין התורה, אמירת כשעת הצדיק אצל כעצמו כשהאדם כין שיש הגדול החילוק תכין מזה ה). יג, ליקו״ט (

ראחר כמקום כמכואר חילוקים הרכה עוד מלכד אז, נפשו ונתחדש כהתורה חלק לו יש שם כעצמו כשהוא כי אחר. צו קי ט ( ו). יג, לקו״

תפליה ואני

 עלינו גובךים רחמיןד
 לנו עוזר ואתה תמיד
 גמלתנו אתה עת. בכל

 גמלנוף ואנחנו הטובות
 ךחקנו ובעצם הרעות.
 וחלישותנו ועמלנו

 צריכים אנו הזאת בעת
 אמתי, מנהיג לנו שתתן

 יום בכל עלינו שישגיח
 שעה, ובכל עת ובכל
 ואביון דל על ׳/יחם

 יושיע״, אביונים ונפשות
 רעלה בידינו, יאחז אשר

 מאפלה ויוציאנו אותנו
 את לנו ויורה לא/רה,

 ואת בה נלך אשר הרךך
נעשה אשר המעשה

יג). (ליקו״ת



המתרגם

 הוא מאנוש שיצא חנוך '
 שנהפך היינו מטטרו״ן,

 (ועלה אש ללפיד בשרו

 נקרא והוא לשמים), בגופו
 ועל נוריא״ל. בשם גס

 נאמר אלו שמות שני
 ושוב', רצוא ׳והחיות

א זה ׳רצוא׳  בגימטרי
א״ל, רי ב׳ נו שו  זה 'ו

א ״ן, בגימטרי טרו ט  מ
 בחשבון עולים הס וכך

 ׳כמראה הפסוק תיבות
ט המלאך הבזק׳.  מט״

א מז הו ר ק נ סו פ  ב
כמראה  אשר הקשת ׳

 שהוא היינו בענן׳, יהיה
ה בו שנאמר זה  ׳והי

 הארץ על ענן בענני
 בענן׳, הקשת ונראתה
 יהיה ׳ולא נאמר ובעבורו

 בשר', כל לשחת מבול
 בשרו שנהתהפך משוס
 וכל כנ״ל. אש ללפיד

 על הממונים המלאכים
מהמלאך הנשמות, גלגולי

באו. הס מט״ט

 הוא נוריא״ל המלאך
 נר שהוא הגבורה, מצד

 ׳נהר בו שנאמר דולק,
וגו״. דינור

 החברים כל באו
א את וברכו עי ר  ה

א, מנ אמרו מהי  לו, ו
 שהקב״ה סיני, סיני

 בפיו, דיברו והשכינה
 לפניו לעמוד יכול מי

 אשרי שמגלה. מה בכל
 את לחדש שזכינו חלקינו

 הרעיא של הזה החיבור
א מנ הי ך, על מ ד  י

 להשכינה להאיר כדי
 רשות שאין לפי בגלות,

״ן להשתמש רו ט ט מ׳  ב
 כי לך, אלא ה׳פניס ש׳ר

 תיבות ראשי של אותיות
 ה׳פניס ש׳ר מ׳טטרו״ן

׳משה׳. בשם נרמזים

 פיו פותח כשאדם
ת, בתפלת  אזי ערבי

 החול בימי נשר יורד
 תפלת את בכנפיו לקבל

 נוריא״ל, וזהו הלילה,
 שמות, שני לו ויש

 אוריא״ל נקרא שהוא
 ונוריא״ל החסד מצד
 אש שהוא הגבורה, מצד

 ׳נהר בו שנאמר דולקת,
״. דינור גו  ובתפלת ו
 לקבל אריה יורד שחרית

 בזרועותיו התפלה את
 כנפיים שארבעה וכנפיו,

 והאריה חיה, לכל ישנס
 ובתפלת מיכאל. זהו

 לקבל שור יורד מנחה
 בקרניו התפלה את

 גבריאל. וזהו וכנפיו,
 הקב״ה יורד ובשבת

 לקבל האבות בשלושת
 שלו יחידה הבת את

 נרמז זה וסוד בהם,
 ׳בת׳ ש׳ ׳שבת׳, בתיבת
 זמן ובאותו שלו. יחידה

 את מקבל שהקב״ה
 אזי שלו, היחידה הבת

 שנקראו העליונות החיות
 הס הוי״ה של בשם

 ׳שאו ואומרים פותחים
 והינשאו ראשיכם שערים

עולם׳. פתחי

רעט נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
א ו צ  קיט ע, נמיקו״ז(מיקון כדאיהא מט״ט. דא ושוב נוריאל דא ל

הפך ממטרו״ן, איהו מאנוש דנפק 'חנוך ע״ג):  נשרו מ
 רצוא ׳והחיות איתמר תרוייהו ועל נוריא״ל. ואיהו אש, ללפיד
 שלקין הכי ממטרו״ן, דא ׳ושונ׳ נוריא״ל, דא ׳רצוא׳ ושונ׳,

 איהו הנזק׳. ׳כמראה נחושנן
 נענן׳, יהיה אשר הקשח ׳כמראה
 על ענן נענני ׳והיה ניה דאיחמר

 ונגיניה נענן', הקשת ונראתה הארץ
 כל לשחת מנול יהיה ׳ולא איתמר
 ללפיד נשרו דאתהפך נגין נשר׳,

 נשמתין על דממנן מלאכין וכל אש.
 הממוק ופירש הוו. מתמן דגלגולין,

 רצים מצידו כי ׳רצוא׳, נמילת ונרמז נוייא״ל. דא רצוא מדגש(שם):
 ונרמז מנומרו״ן. דא ושוג מערכם. למעלה השגות להשיג אדם נני

 מנינים ני להשיג, מלעלות אדם נני שנים מצידו ני ׳ושונ', נמלת
 שמינות הנזק. כמראה מערכם. למעלה להשיג להם אפשר שאי

 נוריא״ל׳. ׳חנוך כמםפר עולה הכולל עם הנזק׳ ׳כמראה
 יאנוריא״ל ):3ע״ כג נוהר(גראשית, נדאיהא דלוק. נור דא נוריאל

 ניה דאיממר דליק, נור דאיהו דגנורה, מםיטרא
 דא ׳נוריאל ד״ה נמילוא״ח מטה עוד ועי׳ וגו". דינור ׳נהר ז) (דניאל

 מיוה מד׳ דאשפ גילוי הוא שנוריא״ל המנאר הזהר, דנרי המשך דלוק׳ נור
ה׳). (אוש נמאמר להלן כמונא המרכנה,

ט ״ ט הו הפנים, שר מ ם רשים דאי ש  זה זהר מאמר מש״ה. ג

משרע״ה), (הוא מהימנא הרעיא ע״י נאמר ע״א) ריט (פנמס,

 שם דנריו נהמשך ישראל. כלל עגור הצדיקים יישורי סוד אה מנאר ונו
 םיני, םיני ליה, ואמרו ליה, ונרינו כולהו י^אתו נזה״ל; אימא

 לקיימא יכיל מאן נפומוי, מליל ושנינתיה הוא נריך דקודשא
 דא קדמאה חינורא לחדשא דזנינא חולקנא זכאה נכולא. קמיה

 לאשממשא רשו אית לא דהא נגלומא, שנינמא לאנהרא נך,
 נשמך. רמיזין דיליה דאמוון לך, אלא ה׳פנים ש׳ר נמ׳טטרו״ן

 נהר שנתעלה רנינו למשה סיני. סיני (שס): מדנש הממוק ופירש
 רשות ניתן לך לכן נסמך. ימיזין דיליה דאסוון זה. נשם כינו שיני

לאחרים. ולא התורה םודות לגלות

 נודאל, דא רצוא, ע״א) קט ק־ ע (תיקוןזוהי בתיקוני
נור דא נוריאל, הפנים. שר מט״ט דא ושוב
בחמימות שכעיס וכתיקונא ע׳׳כ, כג כראשית (זוהר דלוק

 זזפנים, שר מט״ט דא ושוב ממון. האות
משיח. דאיהו מש״זז בשם רשים דאיהו

א ו צ  עוד לנאר ויש נ): פ׳ נמדנ״ר נפל״ח(על וכמנ נוריאל. דא ל
 נתנאר וננר שם, כמנואר רצוא גימט׳ נוריאל ני נזה

 הכולל עם משה נחי׳ שזה ממון, מאות תיקון נחי׳ הוא שרצון
מד מעלה והוא רצון, גימט׳  נכאן אך נמ׳׳א, כמנואר לרצון מן

אל׳׳ף, נמקומה וכמונ הנו׳׳ן תשר
 אוריאל אותיות נין ההנדל ג׳׳נ שזה

ננשתרות. עשק לנו ואין לנוריאל,
א לצוא אל ד א ושוב נורי  ד

 נפל״ח וניאר וכוי. מטייט

 לכנות מונן אינו לכאורה ד): (יג,
 נשם ממון, למאות החמימות

רצוא. ונשם נוריאל הקדוש המלאך
 נוריאל כי כידוע, כפשוטו הוא הנ׳׳ל ושונ רצוא עניין והנה

 תורה נליקוטי ועיין מטטרו׳׳ן, גימטריא ושונ רצוא, גימטריא
 שם שנמנ ושונ', רצוא ׳והחיות פשוק על ניחזקאל ז׳׳ל להאר׳׳י

 גימטריא והוא החיצונים, אל אחיזה לפעמים יש ננוריאל ׳והנה
 ׳אנל עי׳׳ש, וכו" ורע טונ ונגימטריא מטטרו׳׳ן, מאותיות רמו׳׳ן

ם ט׳׳ט אותיות שהם הפנימיות  ׳ר׳ שוד וזה להם, אחיזה אין ̂'
 מנואר ונזה ונו", זרק׳ קליפתו אכל תוכו מצא, למון מאיר

 נשורשו הלנ החימום שגם אע׳׳פ ני ולענייננו, קצת. העניין
 הקדושות הגנורות מנתינת נמשך כי מאוד, קדוש הוא העליון

 הוא למטה, נשנשתלשל ואפילו הזוה׳׳ק, נשם ננ׳׳ל לינא שננינה
 והתשוקה הרצון כי רצוא, וננחינת נוריאל הקדוש המלאך ננחינת

 נזה לעשות הקדושה נשניל רק נשורשו הוא לממון, הנפש של
 קדושות, ניצוצות ולעלות נאמונה ומתן משא לעשות ימנרך, רצונו

 של הענודה ננחינת הוא הזאת והתשוקה הרצון נשורשו כן ועל
 מנתינת הוא הלנ החמימות ששורש מחמת אך רצוא, נתינת

 אחרא השטרא יניקת שורש משתלשל שמנוס ודינים, גנורות
 להפיל שינולין עד הזאת, ננחינה אחיזה להם יש כן על כידוע,

 אלילי ננחינת ממונו שיהיה עד ממש, ממון למאות האדם את
 אך ושלום, חם אף חרון עי׳׳ז שיהיה עד ושלום, חם וזהנ כשף
 רשים דאיהו הפנים, שר ׳מט׳׳ט נתינת שהוא נדינה הרוח ע״י

החמימות נשתנך עי׳׳ז אפינו׳, רוח שהוא משיח משה נשם
ת אף, החרון ונמנטל משה, גימטריא שננה, המל! ׳וחמת ננחינ

 של זרה הענודה נתינת עי׳׳ז נעשה שיהיה עד הלנ נהחימוס אחרא להשטרא אחיזה יהיה שלא היינו וזהנ׳, נשף אלילי משכך שהוא
 ומתן משא נתינת דליוואי, דניגוני חדווה נתינת הרוח, עם הלנ חימום המקשרות ע״י נעשה שיהיה רק ושלום, חם ממון מאות

 עליית של התיקון כן גם נעצמו עי׳׳ז ונעשה רצוא, וננחינת נוריאל ננחינת ונעשה לשורשו עולה הלנ החמימות גם ואז נאמונה,
 עשיית ע״י וממנררין העולין הקדושות הניצוצות כי זה. נאות לעיל כמנואר ושונ רצוא נתינת כן גם שזה המורה, והמשכת הנפשות

 שיש הרצון גם אז כי נפשכם׳), את יש ׳אם רצון(כמ׳׳ש נתינת הוא ונפש הקדושות, הנפשות עליית נתינת ממש היינו ומתן, המשא
מנואר הקדוש ייחוד כן גם נעשה ומתן, המשא שע׳׳י והנפשות הניצוצות עליית וע׳׳י כנ׳׳ל, נקדושה כן גם הוא להממון  נ׳׳ד, נםימן נ

ונו"). ארץ דרך עם מורה מלמוד ׳יפה נכלל כן גם זה (ואולי התורה המשכת נתינת כן גס עי׳׳ז נעשה וממילא

הנחל ילקוט
א רצוא אל ד רי א ושוט נו ט ד ט״ ם. שר מ  ע״א נליקו״ה(ירד וכיזג הפני

 הנשמה כי והגוף, הנשמה מינור דהיינו מייס, נמינת וזה א):
 הנשמה וכשמתמנר וכסילות, דין נמינת הוא והגוף והרממיס, הדעת הוא
 דהיינו הגוף, את ממייה הנשמה אזי מייס, נמינת שזה הגוף, עס

דין, נתינת שהוא הגוף את מממקת היא והרממיס, הדעת שהיא שהנשמה
נו, שמתונרת הנשמה שהיא הרתמים, ע״י כן גס להגוף מיות יש ואזי

 הסייס עיקר וזה לרממיס, אותו ומהפכת כן גס הגוף את מממקת שהיא
 דין כנתינת הגוף נשאר אזי ושלוס, מס מסתלקת כשהנשמה אנל כנ״ל,
 דא ׳רצוא הנ״ל נזהר שנאמר מה נתינת וזהו מימה. נתינת שהוא

 כשהוא כי כנ״ל, רתמים היינו מטטרו״ן׳, דא 'ושונ דין, היינו נוריא״ל',
 עולה כשהנפש כי דין, נתינת הוא אזי לה', נפשו שמוסר ׳רצוא', ננמינת
 ננסינת כשהוא אנל כנ״ל, ומיתה דין ננמינת הגוף נשאר אזי להשס,
 נמשך אזי הגוף, אל הנשמה כשמוזרת כי רסמיס, נתינת זהו 'ושונ׳,
הרתמים, עיקר וזהו דגופא, סטרא שהוא הדין להמתיק ומיים רתמים

 כל שיהיה צריכין אנו כן ועל כנ״ל. הדין להמתיק הרתמים כשנמשך
 להעלות דהיינו ושוג', רצוא ׳והמיות נכמינת לה׳ נפשינו ומסירת ענודתנו

 כדי הגוף, אל למזור ואמ״כ ומייס, רתמים משם להמשיך לה', הנפש
 להמשיך והמיים, הרתמים עיקר זה כי כנ׳׳ל, ולהמתיקו הגוף להסיות
 השי״ת כי גוף, נתינת שהם התסתונים העולמות אל הסייס ממקור הסייס

 מומר מקרוצי עפר מגושי תהילה ׳ואנית שנאמר כמו נענודתינו, רוצה
ושלום. מס העולם נניטול מפץ ואינו וכו״,

הכ"כ כמסכת רז״ל אמרו הנה ע״א): קגה ע צדיקים ׳עתידים ע״נ) (
 הקכ״ה, של שמו על נקראו שלושה יומנן, ר׳ אמר נממני נר שמואל ר׳ ׳אמר ושם וגו׳׳׳, נשמי הנקרא ׳כל מג) (ישעיה שנאמר הקנ״ה, של כשמו שייקראו
ט גס והנה עי׳׳ש. וכו", וירושלים ומשית, צדיקים, מט״  מינעי אלי׳ ׳עלה נד), (שמות הוי״ה׳ אל עלה אמר משה ׳ואל ע״נ) לש (שנהדיין רז״ל שדרשו מצינו נ

 ואמרית, תכלית ונלי ראשית כלי ויהיה, הוה היה העילות, כל עילת על רק ייתכן לא כעצם, הוי׳׳ה שם דהוראת ומוכן רנו. כשם ששמו מט׳׳ט זה אלא ליה,
 כתכלית ויתעלה ימ׳׳ש נו הדנקיס רק זולתו, על ולא המעשים, כל ועושה היצורים, כל ויוצר הננראיס, כל נורא הנאצלים, כל מאציל הויות, כל מהות

 נ׳׳ה סוף אין ומומר וקל הגדול, ניס מסוכרת נעודה עצמה נפני כלל מציאות לה שאין כהטיפה ית׳׳ש, אורו נגד גמור נניטול עצמם ומנטליס הדניקות
תנוך הוא ומט״ט עצמו. נפני ישות ויש נפרד כשהוא כן שאין מה הטהור. דניקומו שס על נשמו ונקרא עליו, תופף ה׳ כנוד אז מיניה, פנוי אמר דלית

חכמה מילואי
ל א י ר ו  הארה פעם ננל עליו גמשכש אזי להשפלל עומד נשאדס דלוק. נור דא ג

 מצד הוא ונוריא״ל בה, הכלולים ומהמלאכיס המרכבה, חיות מד׳ מאחת
 בזהר כדאיתא וגבורה, מחסד הכלולה התפארת, מידת של השמאלי צידה היינו הגבורה

 נחית קא נישרא לערבית, בצלותא פומיה אפתח י^כד ע״ב): כג (בראשית,
 אוריא״ל אתקרי נוריא״ל, ודא דליליא, צלותא בגדפהא לקבלא דחולא ביומין

 ביה לאיתמר דליק, נור דאיהו לגבורה, משטרא ונוריא״ל דחשד משטרא
 צלותא לקבלא נחית אריה לשחרית ובצלותא וגו״. דינור ׳נהר ז) (דניאל

 שור למנחה ובצלותא מיכאל. דא חיה, לכל גדפין לארבע וגדפוי, בדרועוי
 בריך קולשא נחית ובשבת גבריאל. ודא וגדפוי, בקרנוי צלותא לקבלא נחית
 ׳בת׳ ש׳ ל׳שבת׳, רזא ודא בהון, דיליה יחידא בת לקבלא אבהן בג׳ הוא

 פתחץ דהוי״ה בשמא דאתקריאו עילאין חיוון זמנא, בההוא דיליה. יחידא
 המתוק ופירש כד). (תהליס עולם׳ פתחי והינשאו ראשיכם שערים ׳שאו ואמרין

 בתפארת. מושרש שהיה אבינו יעקב שתיקן דערביס. בצלומא (שם): מדבש
 ובצלומא וגבורה. מחשד הכלול התפארת שוד שהוא נסית. קא נישרא

 אריה נסיה. אריה בחשד. מושרש שהיה אבינו אברהם שתיקן דשסרימ.
 כנפיים. אריה אצל לומר שייך מה מפרש מיה. לכל גדפין דארבע שבחשד.
 שור נסית. שור בגבורה. מושרש שהיה אבינו יצחק שתיקן דמנסה. ובצלומא

 כנגד שהוא שבמרכבה אדם פני שוד הוא קב״ה. נסיש ובשבש שבגבורה.
 ד׳ כי דהוי״ה. בשמא דאסקריאו השכינה. היא דיליה. יסידא מ5 אימא.

 ח). שע״ן, בע״ח שכתוב (כמו הוי״ה אותיות ד׳ כנגד הם הקודש חיות
ט ״ ט פ׳ ישמח בספר וכתב משייה. בשם רשים דאיהו וכוי מ שה( בשלח, מ

ערכים
וכינויים

נוריאל
 נוריאל גבריאל מיכאל

 סטרין ארבע על שלטין רפאל,
 מיא דאינון נש, דבר טבין

 חד וכל ועפרא, ורוחא ואשא
 (זהר אנפין ארבע ליה אית

רכז:). פנחס

 נוריאל, שמו אחד מלאך
 פרסאות, מאות שלוש והוא

 מלאכים ריבוא וחמישים
 מאש כולם לפניו, עומדים

 מעלה, כלפי ופניהם ומים,
 הקב״ה לפני שירה ואומרים

 כתפוח מדרש ח״א מדרשות (בתי

ד). היער בעצי

 נוריאל, ושמו אחד מלאך
 שנה, מאות חמש מהלך וגובהו

 וכל ראש, אלף שבעים לו ויש
 אלף שבעים לו יש וראש ראש
 שבעים לו יש ופה פה וכל פה,
 יש ולשון לשון וכל לשון, אלף

 (בתי דיבור אלף שבעים לו

 בעצי כתפוח מדרש ח״א מדרשות

ה). היער

 הוא יעקב של מלאכו
 במילות נרמז והוא נוריאל,
 שהוא לי׳ ארה ׳נא כב) (במדבר
 עמוקות (מגלה נוריאל בגימ׳

בלק). פ׳

 אדם, פני הכסא, נושאי*
 שור, פני אריה, פני נשר, פני

 גבריאל, מלאכים, ד׳ וכנגדם
 אלו נוריאל, מיכאל, רפאל,
 מזה זה ומקבלין לאלו הכנה

יד). יז, ויקרא (אוה׳׳ח

 פני רואי מז׳ הוא נוריאל
 מן לפנים יושבים אשר המלך

 בריאה בין המפסיק הפרגוד
 ׳משרתיו סוד והוא ליצירה,

 בחי׳ הוא ונוריאל להט׳, אש
נוריאל). (קה׳׳י,יסוד

 אוריאל, בחי׳ הוא נוריאל
 אוריאל, נקרא לחסד וכשנוטה

 נקרא לגבורה וכשנוטה
נוריאל). (קה׳׳י,נוריאל

הפנים שר מטייט
 חיים מסטריה מטייט,

 מט״ט כי מיתה. ומסטריה
 שזה מעזנה, בחינות הוא

 שהם החול, ימי ששת בחינות
 שכלולים משנה, ש״ס בחינות
 ופסול, כשר בחינות, משישה

 ומותר אסור וטהור, טמא
עט). (ליקו׳׳מ

 התורות אחיזת עיקר
 כשהתורה הוא הנפולות

 ומתלבש ויורדת משתלשלת
 מט״ט בבחי׳ מלאכים, בבחי׳

 משנה, סדרי משישה שכלול
 ורע, טוב אחיזת יש ששם
 צריכין ושם וכו׳. וטהור טמא

 הטוב לברר גדול בירור
 ומי מהשקר. האמת מהרע,
 אזי כראוי לברר זוכה שאינו

 ברה׳׳מ (ליקו׳׳ה וכו״ זכה ׳לא

ט). ה, אחרונים ומים

 שכולל מט״ט זה ה״ צבא ישר
 ששם משנה, סדרי שישה
 בקדושה, החובלים שורש
 התנאים מחלוקת שהוא

 לזה זה ׳שחובלים ואמוראים
 מתיר וזה אוסר זה בהלכה׳,

ז). ד, חפירות ברכת (ליקו׳׳הוכו׳

 הוא בשלימות הייחוד עיקר
 את מנהיג בעצמו כשהשי״ת

 מתייחדין כנס״י ואזי ישראל,
 הייחוד ואזי ית׳, עימו

 כשההנהגה אבל בשלימות,
 זה מט״ט בחי׳ ע״י הוא
 אין ואז כידוע, הסתרה בחי׳

 כח (ליקו׳׳ה בשלימות הייחוד

ג). ב, והרשאה

 שיש הפנים, שר נקרא מטייט
 רברבי אנפי פנים, שני לו

פי׳יצירה זוטרי ואנפי בריאה ) 

דברים). זהר על הרמ׳׳ז

 ע״כ יסוד, בחי׳ מטטרויין
שהוא שד״י, גימטריא הוא



ערכים
וכינויים

שך) (המ

 (קה״י, כנודע יסוד בחי׳

מטטרון).

 שליח, מלאך הוא נזטייט
מט״ט). (קה״י,נער ונקרא

 אדון, לשון הוא מטייט
 בעלת לגברת שקורין כמו

 בלשון וגם ׳מטרונא׳. ממשלת
 קורין יוון בלשון שכן שליח,

 לשון וגם ׳מנטטור׳. לשליח
 ׳משמרת׳ תרגום כח, משמרת
 הוא כי בו, הם וכולם ׳מטרת׳.

 על אדון והוא הפתח, שומר
 האל שליח והוא מעלה, צבא

מט״ט). (קה״י,

 לעולם מלבוש הוא מטייט
 סובב ועליו כולו, היצירה

 ואחר חשמל, הנקרא לבוש
 נוגה, קליפות סובב מט״ט
 הטמאים קליפות ג׳ ואח״ב
מט״ט). (קה״י,

 הפנים, שר נקרא הוא
 המלך, פני רואי ז׳ שכולל

 גבריא״ל מיכא״ל שהן
 יהוא״ל שמועא״ל אוריא״ל
 חנוך והוא רפא״ל, נוריא״ל

 הראשון אדם כללות שהיה
 מט״ט וחנוך זעיר, בחי׳ שהוא

 ז׳ הכולל זעיר תפארת הוא
 לו יש וע״כ דזעיר, קצוות
 אלו, שרים מז׳ שמות שבעים

 ועזם מיו״ד, כלול אחד שכל
 שמות השבעים כל הכולל

 באמצע אשר השם הוא
 פסקנית׳, ׳רוח ונקרא שבעים

 מט״ט שם מסבבין ולעתיד
 ועולה ישראל אותו וקוראים
 ׳חיה סוד וזה חיה, למדריגת

 וחקוק רקיע באמצע יש אחת
 ועונה ישראל, מצחה על

 המבורך, ה׳ את ברכו ואומר,
 אחריו, עונין מעלה גדודי וכל

 ועד׳, לעולם המבורך ה׳ ברוך
 ישראל, שמו יוסב לעתיד וכן

 משיח ויתקע למשיח ויעורר
 המתים, ויקומו בשופר
 וכל ה״, ׳ברכו יאמר ומט״ט

 יענו מעלה וגדודי האנשים
 ועד׳ לעולם המבורך ה׳ ׳ברוך
מט״ט). (קה״י,

התורה המשכת
שכת  צריכין התורה המ

ותחנונים ברחמים להמשיך
פג). (חיי״ם

 ע״י התורה המשכת עיקר
 הקדושות הישיבות קיבוע

 שעי״ז האמיתי, רבם אצל
 שעי״ז יחד, נפשותם נכללו
 התורה קבלת בחי׳ נמשך

 קדושה (ליקו״ה ודור דור בכל

כח). ו, דסידרא

 התורה המשכת עיקר
 שזה לקיימה, שנזכה בעולם
לו). ז, שבת (ליקו״ההעיקר

ת  הא״ס אור אל לעלו
 אח״כ ולקבל האור, ולצמצם

 כראוי, ובמידה בהדרגה האור
 התורה המשכת בחי׳ עיקר זה

ט). ג, נדרים (ליקו״ה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפ

ה ״ כ כ  המן כי שמרמז נראה הנחל(יג); כמי ומוגא משה. גיי ש
 וכן ממון. פאות כפינת שהוא זרה, ענודה עצמו עשה

 כפינת ממון, ומאסף מתנכר המן שמלכות נ״ו סימן לקמן מנואר
 אכל המן. ׳זה תז״ל ודרשו ולכנוס', לאסוף עניין נתן ׳ולתומא

 לכטל כת להס היה ואסתר, מרדכי
 מאות שהוא המן של זרה הענודה

 נדינה, הרות נתינת ע״י ממון,
 נאמרה'. הקודש נרות 'אסתר נתינת

 כפורים להרנות נוהנין זה ונשכיל
 הכנעת עיקר כי לאכיוניס, כמתנות

 מאות של זרה העכודה שהוא המן
 נתינת וזה צדקה. ע״י הוא ממון,

 נתינת לרעהו', איש מנות 'משלות
 הנפשות שנכללין והכלליות האהנת

 זה ומזכירין לזה זה ומעוררין יתד,
 כנתינת גדול, דעת מלונשת נהאכילה כי להשי״ת. לשונ זה את

 מתפרשין', דלא ריעיס ׳פרין ונינה, תכמה שהס רעים', ׳אכלו
 שנקית מי 'מכירתי כנתינת לזה, זה מעוררין הזה הדעת וע״י

ס כנמואר מידי'  וכו׳ המן את 'ויתלו וזה ו׳). נאוה (לקמן נפני
 של התמימות נשתכן ידו שעל משה, גימטריא שככה' המלך ותמת
 כן ועל ממון, כמאות משוקע היה אתשורוש גס ני ממון. מאות

 את ׳נהראומו אתשורוש של נהעשירות לספר המגילה מתחלת
 ממון מאות של ניטול וע״י נזה, מתפאר שהיה עושרו׳ כנוד

 סמימאה, דעמיקא אורייתא המגלות עד התיקונים, כל נעשין
 המגילה נתינת וזה ממדש. המורה את קינלו נימיהס זה ונשכיל

 התגלות שס על 'מגילה', נקראת זה שס ועל הפורה, נתינת שהיא
 של מלכו 'ותמת תז״ל שדרשו וזה סמימאה. דעמיקא אורייתא

 ועיין אף. המרון נממק ממון מאות ניטול ע״י ני שככה', עולם
 שכנה, העם אשרי שננה, המלו 'ותמת ע״א) רלד (פנחס נזהר

 שזה השגתה, נמשך ממון, מאות שנשמכך ע״י כי משה; גימטריא
המאמר. כסוף כמנואר העס' ׳אשרי נתינת

משה(זוהר גימטייא שבב״ה וזה החמימות.
משכך שהוא ע׳׳א)^ רלא דף פנחס ע׳׳כ, קיא דף כהר פ׳

 שהוא רצון, דא רצוא, וזהב. כסף אלילי
התורה: שמקבל משה, רא ושוב, הנפש.

 נמשך התורה, המשכת ידי ועל ד
שהם ט׳נ׳ת׳א׳, היא התורה כי השגחה.

 לו שכנה העם אשרי טו); (קמד, גחהליס נפיג משה. ’גי שככ״ה
ע״ג) קיא (נהר, נזהר ואימא אלקיו: אה׳ העם אשרי

 (מהליס שככ״ה׳ העס ׳אשרי ואמרו, ממינמא מארי ייקמו נזה״ל:
 העס ׳אשרי ואמר, מהימנא רעיא קס ׳משה׳. נגימטריא קמד),

(שם): מדנש המחוק ופירש אלקיו'. שה'
הוא אמה כלומר, משס. גגי׳ שנגה נשתכך ידו שעל אפינו, רוח שהוא

העם אשרי ואמר רבינו. משה נשמת
/ שה׳ העם ׳אשרי נאמר עליכם ט

 רלד (פנחס, כזהר איחא ועוד אלוקיו׳.

 החמימוח לשכך היא משרע״ה שמעלח ע״א)
שככה/ המלך ו׳חמח כמ״ש הדין ולהמחיק

 ודאי קדישא, בוצינא יאמר“ ה״ל:
איהי, דילך דרגא מהימנא, רעיא
 ׳אשרי שככ״ה׳, המלך ׳וחמת דביה

׳משה/ בגיממריא שככ״ה/ העם
ד! ר תו  שיש א) מנח״א, (שער כע״ח האריז״ל כחכ טיניתיאי. היא ד!

 (שם עוד וכחכ ואוחיוח, חגין נקודוח מעמיס כחינוח, ד׳ כפורה

 אינה שהנפש (וכשם הנפש סוד הס הפגין הגוף, סוד הס שהאופיוח ה),
 והמעמיס הרוח, סוד הס הנקודוח כאופיוח), נכלליס הפגין כן מהגוף נפרדח

 המרככה חיוח ד׳ גכי ע״א) (ד פיקו׳׳ז כהקדמח ומצינו הנשמה. סוד הס

אש׳ כגחלי ׳מראיהס האופיוח, הס החיוח׳ ׳דמוח כחינוח, ג׳ דיש דיחזקאל,

 יחזקאל ^קוס“ וז״ל: המעמיס, הס הלפידיס׳ כמראה ׳וכוערוח הנקודוח, הס
 ׳ודמות בהון איתמר שכינתא, קמי מראות אלין לגלאה נביאה
דאורייתא, ומעמי אורייתא בניקודי אש׳, כגחלי מראיהן החיות

 אלין אש׳ כגחלי ׳מראיהס החיות׳, ׳ודמות איתמר דאתוון דעלייהו
 ובהון מעמי. אלין הלפידים׳ כמראה ׳בוערות נקודין, אינון

׳יזהירו׳ אתוון, אלין ׳והמשכילים׳ הרקיע׳, כזוהר יזהירו ׳והמשכילים
 כלילא ושכינתא מעמי. אלין ׳כזוהר׳ בהון, דנהרין נקודין אלין

 המראות אלו את מראוע. אלין (שס): מדכש המחוק ופירש מכולהו.
 ואראה השמים ׳נפתחו א) (יחזקאלשנאמר כמו בנבואה, לך שנתגלו
 האותיות כי הסיוע. ודמוע איעמר דאעוון דעלייהו אלקים׳. מראות

 שצורתן נקודין. אימן אלין אש כגעלי מראיהם הגוף. שהוא דמות הם
 שהם אעוון. אלין והמשכילים כלפידים. האותיות את מאירים שהם טעמי. אלין הלפידים כמראה טערוע אש. מגחלי היוצאים כניצוצות נראין
 מזהירים שהם טעמי. אלין כזוהר הנקודות. בלתי האותיות את לבמא אפשר אי כי כהון. מהרין החכמה. עניין ולהשכיל להבין הגוף

בקרבה. האורות כל את כונסת שהיא לפי ישראל, כנסת נקראת והיא מכולהו. כלילא ושכינעא והנקודות. האותיות כוונות ומבארים

ם תרג מ ה

י  הישיבות ראשי קמו י
אמרו,  העם 'אשרי ו
שככה׳ לו', שככ״ה ' 

 קם ׳משה׳. בגימטריא
 ואמר, הנאמן הרועה

אלקיו׳. שה׳ העם ׳אשרי

 הקדוש המאור אמר
 לרשב״י) הכינוי (שזהו

 ודאי מהימנא, להרעיא
 הכינוי (שזהו נאמן רועה

ה למשרע״ה), ג רי ד מ  ה
 נאמר שבה היא, שלך

 שככ״ה׳, המלך ׳וחמת
 העם ׳אשרי עוד ונאמר

 ׳שככה׳ שתיבת שככ״ה׳,
׳משה׳. בגימטריא זהו

 הנביא יחזקאל קום
 המראות אלו את לגלות
 שנאמר השכינה, לפני
ת באלו בהם  המראו

 מראיהס החיות ׳ודמות
 ומפרשים אש׳, כגחלי

קודי על זאת אנו  ני
טעמי התורה  התורה, ו

 אותיות (על שעליהם

ת נאמר המורה) מו  ׳וד
מה החיות׳,  שנאמר ו
 זהו אש׳ כגחלי ׳מראיהס

 התורה, נקודות כנגד
 ׳בוערות שנאמר ומה

 זהו הלפידים׳ כמראה
מי כנגד ע  התורה. ט
 נאמר אלו כל ועל

שוק ם הפ לי שכי המ  ׳ו
ע/ כזוהר יזהירו  הרקי
נו  שנאמר שמה היי

 כנגד זהו ׳והמשכילים׳
 ומה התורה, אותיות
 כנגד זהו ׳יזהירו׳ שנאמר
 המאירות התורה נקודות

 ומה האותיות, באלו
 כנגד זהו ׳כזוהר׳ שנאמר
 ומוסיף התורה. טעמי
 כלולה שהשכינה ואומר

ם אלו מכל מי ע ט  ה
והאותיות. והנקודות

הנחל ילקוט
ח ש ל מ קג מ ה. ש ר תו  חלים המאמר חיקוגי כל כיצד דורש (יג) דשנחא וניקרא ה

 עיקר וז״ל: מהמאמר, אחת נקודה גבי דבריו את והבאנו עי״ש. בשב״ק,
 ת,5ש קדושת בחינת שזה משיח, משה שהוא השכל ע״י היה התורה קבלת

 צריך אז כן ועל פעמיס, כמה כנ״ל חלקו' במתנת משה 'ישמח בחינת
 על רז״ל שדרשו כמו תורה, בדברי להס ולדרוש קהילות להקהיל החכס
 מקהיל שהחכס חכס', נפשות 'ולוקח בחינת זה כי משה', 'ויקהל פסוק

 בחינת שזה עליון, ייחוד נעשה ועי״ז עמהס, ועולה ישראל נפשות ומקכץ
 התורה. השפעת נמשך ועי״ז בשבת, שנעשין עליוניס הקדושיס הייחודיס

י ״ ע ת ו כ ש מ ה ה ר תו שך ה מ ה. נ ח שג  גבי ז) ד, מו״מ בליקו״ה(או״ח וכתב ה
 באמונת תלויה התורה קבלת עיקר כי וז״ל: להשגחה, התורה בין הקשר

 נעלס דבר אין כי ועונש, שכר ועבירה, מצוה שייך שאז פרטית, ההשגחה
 מעשיות, ובמצוות בתורה בוחר יתברך והוא עיניו, מנגד נסתר ואין ממנו

 חס בהשגחה הכופר אבל גשמייס, מדבריס הגשמי העולס בזה הנעשין
לכל. ומובן ידוע הדבר וזה כולה. התורה בכל כופר הוא ושלוס,

 יהבין יתיר זכה רוח, ליה יהבין יתיר 'זכה כי האות, בגוף נוגעיס אינס
 בבחינת כי התגין, עס האותיות רק לנו ניתן לא שלנו תורה בספר ואמנס התגין. כמו כך כל דבוקיס אינס ולכן ע״ב), צד משפטים (זהר נשמה' ליה
 נשמה רוח הס וטעמו וניקודו נפשו, הוא והתג ישראלי, איש גוף הוא שבתורה אות כל כי נמצא, הכל יש העליונה בתורה אך ישראל, כל שויס נפש
 אור טעמיס נקודות התגין עס העליונה בתורה שלו אות מאיר פגמס, ולא נשמה רוח נפש לו שיש הצדיק כי ובינוני, ורשע הצדיק ייבחן ובזה שלו.

 ועי׳ רשע. הוא בזה גס שפגס ומי בינוני, והוא לבד, הנקודות בחינת רק הטעמיס בחינת שבתורה שלו באות מאיר ואין בנשמה, שפגס ומי ובהיר, צח
הטנת״א. ענין גבי כאן למובא ושייכותם שבתורה, חיות וד׳ נפש שבבתי׳ חיות ד׳ גבי ה׳) (אות במאמר להלן

חכמה מיליואי
 דהיה אלקיס'. אותו לקח כי ואיננו האלקיס את חנוך 'ויתהלך בו שנאמר

 תיבות שני והנך אלקיס', אותו 'ויקח או אלקיס', אותו 'ולקח לומר ראוי
 ביטול לו שהיה 'ואיננו', פירושו דהכי רק יתר. שפת הוא כי', 'ואיננו

 ש׳ר מ׳ט״ט ר״ת משה לכך טז), (שמות מה' 'ונחנו משה מדריגת המציאות,
 וכו', גופו עס למעלה אלקיס' אותו לקח 'כי ראיה הפסוק לנו ומביא ה׳פניס,

 ולכך זה. והבן למעלה, גשמי בשר נלקח להיות ייתכן לא נפרד דבר היה ואס
 ייתכן לא שבעצס אף עליו, ונקרא עליו חופף ה' כבוד כי ה', בשס נקרא

 ייתכן. לא בעצמותו אבל דייקא, רבו כשס רבו, כשס ששמו והיינו עליו,
ח1ח ר ך א ה  ס' כי שידוע מה האזינו): (פ׳ נחל ערבי בספר וביאר טיניתיאי. הי

 כל הכולל ישראל, נשמות ריבוא ס' נגד בתורה אותיות ריבוא
 (...) מהתורה. אחד אות שורשה ונשמה נשמה וכל דקדושה, קומה שיעור

 בחינת הס ואותיות טעמיס. נקודות תגין אותיות יש שבתורה שידוע לפי
ס נקודות ותגין גופיס,  דבוקיס התגין ולכן נשמה. רוח נפש הס וטעמי
ס הנקודות אבל נפש, בלא שיחיה לגוף אפשר אי כי להאות, והטעמי

 הוא התורה המשכת עיקר
 מעשה, לידי להביא רק

 למוטב, העולם את להחזיר
ע״כ מאוד, מאוד קשה וזה

 לפי השעה דחיקת ע״י שלהבת נפלה בארזים אם לעצמינו, רמזים ידם על להבין צריכין אנו וללמוד תורה אך בשגיאותם, ולהתבונן להבין לנו מה אך זה, בעניין היה שגיאותם כל ונשגבים נוראים צדיקים אפילו כי מאוד, גדול אפיים אריכת צריכין
 ודורש תורה שממשיך בשעה הצדיק אצל שנמצאים עייי כט). ה, גזילה (ליקו״הרח״ל והקלקולים הפגמים כל שמשם השעה, את דוחק מבתי׳ להיזהר צריכין אנו כמה וכ״ש מכ״ש כי כמונו, קיר אזובי יעשו מה מרומים, גובהי ברום מעלתם נשגבות
א ד). א״י (ליקו״עהצדיק שממשיך בהתורה חלק כן גם לו יש אז ברבים, י י ת נ  כנגד שעפר נמצא אותיות. תגין נקודות טעמים כנגד הם עפר, מים רוח אש יסודות שד׳ ידוע ד). לד, (ליקו״םהשי״ת של רצונו התלבשות הם התורה אותיות ט

 אותיות ט). ה, הודאה ברכת (ליקו״הלמעלה למעלה עד דין מן דין ומקבלין בזה זה מקושרים הבחינות אלו כל כי התגין. דרך להאותיות חיות ומשפיעים החיים, ממקור הטעמים דרך החיות שמקבלין הנקודות, ע״י כ״א חיות להם שאין אותיות, בחי׳
 סוד פד). הנפש (השתפכותהכל שורש שהם הטעמים ע״י נעשה הכל הנקודות, ע״י שנתהווים התורה אותיות של הצירופים כל ב). ג, כפים נשיאת (ליקו״הח״ו להיפך או לטוב הכיסופין, ע״י אותם שמציירין מה כפי רק פעולה, שום להם אין התורה
 שהוא ההוא מהמקטרג ניצול בתורה שהמתעסק להורות כדי התגין, סימן ג״ז שעטנ״ז התורה בספר רשום י). צדק (שעריולמעלה הבינה מן הם הנפלאות כי מתורתך׳, ׳נפלאות סוד והם העליון, ועולם הכתר סוד הם האותיות ראש שעל והכתר התגין
 והנאצל נאצל, ויש מאציל יש ).1 לד, שמות בחיי (רבינווהתבוננות להשגה רמז הם שהם, מקום בכל התגין כי ידוע יט). יט, ויקרא (רקנאטינשמה ונוטל רשות נוטל ומסטין, עולה ומתעה יורד לאדם, ג׳דול צ׳ורר ג״ז ע״ז, שט״ן שהוא המזיק, מלאך

 הגוף, הוא והשני נר״ן, הנקרא הרוחניות שהוא הפנימי אדם ראשון והם, באדם, שיש בחינות ד׳ הם והם אבי״ע, הם והם אותיות, תגין נקודות טעמים הם והם ומלכות, ת״ת חו״ב הם והם הוי״ה, אותיות ד׳ הם והם עפר, מים רוח אש יסודות ד׳ בו יש
 הכלים, בתוך שהאורות בזמן מורים הם והנקודות הטעמים בחי׳ כי והטעם, האותיות. קריאת בעת ונדנוד תנועה שום להם אין התגין אבי״ע). דרוש ישר, (אדםומלבושיו וגופו האדם יושב שבתוכה הבית רביעי הגוף, גבי שעל המלבושים הם שלישי

 מתוכם, נסתלק רוחניותם כי ותנועה נדנוד שום לאותיות אין שאז להם, וחוץ האותיות ע״ג האורות היות זמן על מורים התגין אבל האותיות, שהם כליהם בתוך מאירין הם והקריאה הנקודות ע״י כי יען האותיות, קריאת בעת ונדנדים נרגשין הם ולכן
 התג עליהם מורה ולכך עצמה, התורה מן יוצאים מאוד מאוד דקות השגות על מורים שבתורה, האותיות על שהם התגין ).1 ח, (ע״חבתוכן לא האותיות על זקופים העומדים התגין כדמיון מועטת, הארה להם להאיר מרחוק עליהם עומדין אמנם
 והנקודות הטעמים שתיקן עזרא בימי רזא, סודי בס׳ איתא ה). ההקדמה לחתימת אותיות רמזי (של״המתמונתו האות ישתנה לא ע״כ ועתיד, והווה העבר על רומזים התורה אותיות כתיבת ותמונת סג). ישראל (תפארתהשערה חוט כמו דק שהוא
 רזיה ישראל ילמדו הספרים מאלו ה׳יא, ז׳אטוטי מ׳עון ר״ת ׳מזה׳ כי התורה, תשתכח שלא בעולם יהיו ספרים ג׳ כלומר בידך׳, ׳מזה באורייתא נרמז זה ודבר הי״א, ספר זאטוט״י, ספר מעו״ן, ספר החורבן, אחר שנמצאו תורות ספרי שלושה ע״י ותגין

 נבחן דבר כל להיות כי וזה באותיות. הפעולה עיקר אך להם, כראוי פעולה בהם משלימים אחד כל עמהם, שמתחברים תגים נקודות בטעמים תלוי האותיות שמות). פ׳ ראובני (ילקוטהלכות של תילין וקוז קוז כל על והתגין, הטעמים תורה, של
ט). כה, שמות יפות (פניםבתבניתם למעלה רוחניות אורות הם התורה אותיות כלל כא). חכמה פתחי (קל״חטנ״ת הם ושלימותם עצמם, האותיות הוא העיקרית הפעולה של זה ועניין לבד. שלימות שהוא ומה לבד, עיקרי שהוא מה נבין פרטי, שורש

תפליה ואני

 ממון. מתאות ותצילנו
 תאות לשבר ותעזרנו

 והעשירות, הנגידות
 נתאוה ולא נחמוד ולא
 בעולם הון, לאסף כלל

 נזכה רק שלנו. שאינו
 ותשוקתנו תאותנו שכל

 יהיה ועסקנו וכספנו
 הקרושה, בהתוךה רק

 ודעת חכמה לקנות
, שלם ה ש ך ק  ד

 במצותיף ולהתרבק
 לתקן ותזכנו הקרושים.

 הפגמים כל בחיינו
 ידי על לפניך שפגמנו
 ונזכה ממון. תאות

 ניצוצות כל להוציא
ם שי  שבלעה הקדו

תינו הקלפה  בעוונו
 ותינו תא ידי על הרבים
 ידי על ובפרט הרעות
תממון תאות ״ קו לי נו). (



המתרגם

 העיניים גווני שלושה
 האבות שלושת כנגד הס

 ראשי ׳אלה בהס שנאמר
 העין ובת אבותס/ בית

 זוהי וקטנה, דקה שהיא
 עס המשתתפת השכינה
ה האבות,  אמר ועלי

 בת כאישון 'שמרני דוד
 בשוד נרמז זה וכל עין׳.
 בה שיש ׳בראשית׳, תיבת

 ואת ׳ראשי׳ אותיות את
׳בת׳. האותיות

״  לעשוק האדם צריך י
 ובוקר ערב תמיד בהס

ם, רי ה צ שתכל ו  שי
 בעיניו, בשכינה הקב״ה

 עיני ׳תמיד שכתוב זהו
 מראשית בה אלקיך ה׳

שנה'. אתרית ועד השנה

רפא נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
ה ז ת ו חל מת תורה ש שית. ה  ראייה נחינמ שהוא ׳נראשיפ', הוא המורה המחלמ זה ונשניל יא); ד, מו״מ נליקו״ה(או״ח וכפג בברא

 נח נחינמ ההשגחה, ני ישראל׳. נל ׳לעיני הוא החורה ושוף ננ״ל, עין ונח דעינא גוונין מלח נחינח הוא ׳נראשיח׳ ני והשגחה,
 עיקר שזהו נראשיח, האחריח נהראש, השוף וגנלל שחוזר עד דרגין, נל שוף עד דרגי! נל מריש אחריש, ועד מראשיח נמשך הראוש,
נרא ׳נראשיח הוא המורה והמחלח ישראל׳, נל ׳לעיני המורה שוף ני לראשה, מקושר המורה ששוף נמצא, וההשגחה. הראייה שלימוח

הארך׳, ואח השמיש אח אלקיש
שמתחלת וזה עין. ובת דעינא גוונין תלת

ה ר ו ת ת ה י ש א ר ב ע״א), יס דף ד תיקון (תקוניס ב

 בית ראשי אלה ראשי, בת. תמן ראשי תמן
 גוונין תלת הם שהאבות .0 (שמות אבותם
 בשחבם נמצא, עין. בת דא בת, תמן רעינא.
 הראות כה שמביא נמצא כנ״ל, תורה מביא

 בפי אחר וכל עלינו. הש״י השגחת של
עליו. הש״י השגחת כן התורה, אל קירובו

ת ל א גוונין ת תלת עין. ובת דעינ
מעמיס, גתי׳ הס דעינא גווני!

 גחי׳ היא עין והכת ותגין, נקודות

 שכין ׳נראשית׳, גמילה נרמוז האותיות,

 שהיא ׳גת' היינו ת', נ׳ האותיות שתי
 המרמזת 'ראשי' המילה ישנה המלכות,

 האנות שהס אנותס' נית 'ראשי לפס'
 נתיקו״ז כדאיתא גוונין, תלת נתינת

עינא גווני ייחלח ע״נ): ית ד, (תיקון
הן מלח אינון הו דאיחמר אנ  נ
ח אנומש׳, ניח ראשי ׳אלה  דא זעירא, דקיקא דאיהי עין נ

הן, דאשמחפש שנינשא אנ ח נאישון ׳שמרני אשמר ועלה נ  נ
סעין׳ הלי ת  ׳נח׳. ממן ׳ראשי׳ ממן ד׳נראשיח׳, נרזא ונולא יז). (

 ירוק. אדוש לנן שהש פינא. גווני פלס (שס): מדנש המתוק ופירש
 וגו׳. פין נס ׳ראשי'. נקראיש שהאנוח הרי אטפס. ניס ראשי אלה

שנעין. השחורה האמצעיח הנקודה והיינו

ח נן גש שהוא חינ  ראייה נ
ח שזה והשגחה, ׳נראשיח׳ נחינ

 מקושר והאחרית השוף ני ננ״ל,
 שלימות עיקר שזהו נהראשיח,

 המורה שוף נן ועל ננ״ל. הראייה
 שהה ישראל׳, נל מ׳עיני מדנר
 הה ני ימנרן, אליו ומנימיש צופיה

תמיד, יחנרך נהשגחחו מאמיניה
 עליו רנינו משה ע״י זנו שזה

 נל וע״י המורה קנלח ע״י השלוש,
 נשוף שש הפשוקיש מדנריה שמזה ונו', והמופמיש האומות
 החזקה היד ולנל ונו׳ והמופמיש האומות ׳לנל נמ״ש המורה,

 והמשלח ישראל׳, נל לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולנל
 ממן ׳נראשי״ת, נחינת שזהו השי״ת, מעיני מדנרת המורה
 היינו עין, ונת דעינא גוונין מלת שהה נ״מ׳, ממן ראש״י
הה אשר ימנרך, השגחתו עיני נחינת  ומניט צופה הוא נ

 נל את נרא ונהה הדורות, נל הוף עד הנריאה מראשית
 עת, ננל העולש את מחיה הוא ונהה יניט׳, הארך לקצות הוא ׳ני ונמ״ש ונו״, השמיש את אלקיה נרא ׳נראשית נמ״ש העולה,

 ישראל, נל מעיני מדנרת המורה ושיוש השי״ת, מעיני מדנרת המורה שהמחלת נמצא, הארך׳. ננל משוטטות המה ה׳ ׳עיני נמ״ש
 ונלליות המקשרות נחינת נעצמו שזהו ננ״ל, נהראשית והאחרית השוף מקושר עי״ז ננ״ל, אמונה נחינת שהוא הקדושה המורה וע״י
 הוא נריך 'קודשא ני חד, נולא ני המחשנה, נראשית ימנרך נו מקושריש שהש ימנרך, נגדו אחרית נחינת שהה ישראל, נל עיני

 ואנו נשלימות, עלינו מגיע השגחתו עי״ז המורה, את ומקיימין ימנרך נהשגחמו מאמינין שאנו ע״י ני חד', נולא וישראל ואורייתא
 התקשרות נחינת שזהו יראו', נעין עין 'ני ננחינח יחנרך, נעיניו עינינו ומיוחדיש מקושריש שעי״ז ננ״ל, ונו' נעיניו ונצטיירין חוזרין

 ננ״ל. 'נראשית׳ נחינת שהוא השי״ת, נעיני ישראל נל עיני נלליוח נמחילחה, המורה הוף נלליות נחינת נראשית, האחרית ונלליוח
ח ת. כ  ומצמצה עיניו את שומה אזי ממנו, רחוק שהוא דנר על להשמנל רוצה נשאדש ג): (סס, נליקו״מ מנואר הראות כת נענין הראו

 הדנר להניא המוח, של ושליח משרח הוא הראות ני מחמח וזה לראות. שרוצה הרחוק הדנר אל הראוח לנוון נדי הראות, ומכויז
 זה לידע המוח ונשרוצה נמוח, היא והידיעה שרואה, הדנר מהוח לידע דהיינו הידיעה, היא הראייה עיקר ני המוח. למוך שרואה
 נן ועל שרואה. מה יודע ואזי המוח, לתוך ומניאו הדנר ורואה הולך והראות הראות, אח שולח הוא אזי ננגדו, שעומד הדנר

 המהירות, מחמח זה נל עש ממש, נעיניו הדנר ראה שנאמח אף הדנר, מהות יודע אינו גדול, נמהירוח אדש לפני דנר נשמענירין
 שהדנריש מחמת המוח, למוך ולהניאו לשה לילך נהראות נח אין ממנו, רחוק נשהדנר נן ועל המוח. למוך הדנר להניא פנאי היה לא

 למוך שרואה הדנר להניא נח נו ואין נקלש הוא עי״ז הראוח, שנתפזר הפיזור משמח ונן אומו, מנלנליש הצד מן שרואה אחריש
 נח שיתחזק נדי וגה אחריה, דנריה ינלנלו שלא נדי שצריך, הדנר אל ולנוונו הראות ולצמצה עיניו, אח לשמוה צריך נן על המוח.
 החוזר. ואור הישר אור יש נהשמנלוח הנה, (עו): נליקו״ת גס איתא וכן ננ״ל. הרחוק הדנר לראוח יוכל ואז קלוש, יהיה ולא הראות

 ומתפשט הולך הראוח שכח מחמת הראוח, נח עיקר [כי החוזר. אור הוא שחפך דנר לראוח ונהגיע הישר, אור הוא הראות דהמפשטוח
ר ומכה מנואר הנראה, הדנר אח רואין העינייש ואז נעינייה, הדנר ונצטייר לעינייש, ההנאה מחמת הראוח הנח וחוזר הנראה, נדנ  נ
ח שיש נמצא, עי״ש). ד אות יג סימן (לעילהיטנ  הנראה, להדנר מעיניו הראות התפשטות נח כי החוזר. ואור הישר אור נחינח הראות ננ

 נתינת זהו ננ״ל, הראייה עיקר שעי״ז נעיניו, ונצטייר לעיניו הדנר חוזר שעי״ז הנראה, נדנר הראוח והנאת הישר, אור נחינח זהו
 כן גש נו נאמר האוזן לשכר כדי אך מידה, נשוש נחפש שאינו אף הוא, נרוך והשי״ח כנ״ל]. לעיניו הראות ושנ שחוזר החוזר, אור

 [כי החוזר. אור נחינח הוא ידע', ׳ממרחק הישר, אור נחינח הוא ׳יראה', יידע. ממרחק וגנוה יראה, ושפל ה׳ רש ׳כי קלח) (תהליס
 רואה האדש לפעמיש כן ועל לעיניו, הראוח הנח שחוזר מה נחינח שהיא החוזר, אור נחינח ע״י הוא שרואה, מה לידע הידיעה עיקר
 היה שלא מחמת וזה גדול, נמהירוח עיניו לפני דנר איזה כשמענירין כגון רואה, הוא מה יודע אינו ואעפ״כ ממש, נעיניו דנר איזה
 שיודע מה שהידיעה נמצא עי״ש. ג׳ אוח ש״ה נשימן וכמנואר אומו, שיידע עד נדעחו הדנר ויצייר לעיניו הראוח הנח שיחזור פנאי

 גנול, נלא הוא הדנר ראותו מקודש כי וזמן, גנול דהיינו כלי, עושה שהשחכלוח ודע, החוזר׳]. 'אור נתינת זה רואה, שהוא מה
אינו המן', אח ויאכילך וירעינך 'ויענך עד) (יומא חז״ל שאמרו וזהו גנול. לו נעשה הדנר וכשרואה י'  ונו', ואוכל שרואה מי דומה נ

 ומשקנא כנ״ל. גנול לו אין רואה שאינו מי כי נעיניו׳), שיראה האור מחמת השונע עיקר 'כי ה' אות לקמן (כנזכרשונע׳ לו אין ששומא מכאן
הגנול. והוא לנפשו, הילוך עושה הראות נכח כי נפש', מהלוך עינייש מראה טונ קרא, ׳מאי דגמרא

הנחל ילקוט חכמה מילואי
ד וכל ח פי א ה אל קירובו כ ר תו ת כן ה ח שג  לאנרהם ביוסד ומובא וכוי. ה

הי ד, (מעין  לנפש וזוכה עונד יש חלקיס, יש נישראל והנה מז): נ
 דמתמן לכד, האופניס עולס נכחי׳ עליו ההשגחה אל יזכה וזה כלנד,

ד ויש נפשין.  ומתרחק גדול נחשק וכמצוות כתורה ומתדכק יותר עונ
 החיות כנחי׳ ההשגחה אל יזכה וזה הנפש, עס לרוח וזוכה יותר, מיצה״ר

 ריחוק כפי כי רנ, שיעור מיצה״ר ומתרחק יותר עונד ויש האופניס. עס
 יגדל כן והענודה, התורה אל וקורנחו הקליפות שהס מיצה״ר האדס
 פרטית, יותר עליו ההשגחה אל ויזכה כנוד, דכסא נשמה אל ויזכה מעלתו
ד ויקרא ס ישראל נני לי ׳כי כאמרו נוראו, נו ישחנח שלס ענ  ענדי ענדי

 הכבוד. וכסא האופנים המרכבה, חיות לענין ה׳, אות לקמן ועי׳ וגו״. הס
ד וכל ח ה אל קירובו כפי א ר תו ת כץ ה ח שג  בתיקו״ז(תיקון ואיתא השייי. ה

 ובוקר ערב תדיר, בהון לאתעשקא נש בר י״צריך ע״א): קמה שתיתאה,
 לכתיב הוא הלא בעינוי, הוא בריך קולשא בה לאשתכלא תמיד, וצהרים
 שנה׳. אתרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה׳ עיני ׳תמיד יא) (דברים
 תמיד מאירות ה׳ עיני התורה לימוד ע״י ור״ל, (שם): מדבש המתוק ופירש

פב״פ. ייתול בשוד בהשכינה

ד וכל ח פי א ה אל קירובו כ ר תו ת כץ ה ח שג ת ה שייי  וכתב עליו. ה
 כדי בשבועות, הלילה כל שנעורין וזהו ג): א, שבועות (או״ח בליקו״ה

 שהיא כנ״ל, שלימה השגתה בתינת שהיא התורה, קבלת להמשיך לזכות
 הלילה. כל ישנים אינם כן ועל נאים׳, דלא ׳עינא מבתינת נמשכת

ד וכל ח פי א ה אל קירובו כ ר תו ת כן ה ח שג ת ה שייי  וכתב עליו. ה
 שבע העומר שפירת שופרין זה ובשביל ח-יב): ד, מו״מ (או״ח בליקו״ה

 העומר הנפת כי התורה, לקבלת הכנה שהוא התורה, קבלת קולס שבתות
 ישוד שהוא הפרטית, השגתתו אמונת עי״ז להמשיך בשביל הוא שעורים

 כי קצוות, השישה בכל אותו מניפין היו זה ובשביל כנ״ל. כולה התורה כל
 למי ומוריד מעלה שלו, העולם רותות שארבע למי ומביא ׳מוליך היה

 דעת למען להשי״ת, והנהגתו העולם כל לקשר כדי שלו׳, והארץ שהשמים
 בהשגתה תמיד משגית יתברך הוא כי אליו, מקושר הכל כי הארץ עמי כל

 לכוון שצריכין שמע קריאת כוונת שוד שזהו הבריאה, פרטי כל על פרטית
 שנדע היינו רותות, ובארבע ולמטה למעלה להמליכהו כדי ב׳אתד׳,
 משלה, בכל ומלכותו הארץ כל על מלך יתברך שהוא שלימה, באמונה

יתברך ידו על הוא הזה, הגשמי העולם של אפילו וההנהגה והמלכות

ערכים
וכינויים

 גווניז תלת
עין ובת דעינא

 מד׳ משתלשל מתחילה
 תלת בחי׳ השם אותיות

 ואח״ב עין, ובת דעינא גוונין
 יסודות. לד׳ משתלשל

 לבתי׳ משתלשל ומקודם
 שממנו עולם׳, יסוד ׳צדיק

 יסודות הד׳ כל נמשכין
סז). ח״ב (ליקו״ם

 גוון בחי׳ אינה עין בת
 בכולם כלולה היא כי כלל,

 ארבעה הם וע״כ כידוע,
 שינוי עיקר כי שלושה, שהם

 (ליקו״ה תלת הם הגוונין

ב). א, שאלה

 אספקלריאה, איהי עין בת
 בה אוכמא, דאיהי גב על אף

 וגוונין פרצופין כל אתחזיין
קלג:). (תיקו״זנש דבר דאנפוי

שון’  הוא עין׳, בת אי
 על ׳אישון׳, ייקרא השחור
 קטן, איש צורת בו שנראה
 הדבר, קוטן על יורה והנו״ן

 עין׳, ׳בת הוא העצם ושם
 בא משם העין גלגל והוא
ח). יז, תהלים (מצו״צהאור

 שאר כל את המקיף לבן גוון
 כעין הוא העין של הגוונים

 לבנים שבו שהמים הים,
 את ומקיף חסדים בבתי׳

 עולם בחי׳ והוא העולם, כל
 שהוא השני וגוון היצירה.

 שיש הארז, כעין הוא אדום
 אדום, שהקרקע מקומות

 שהוא העשייה, עולם והיינו
 האחוזים האומות ע׳ ישוב

 שהוא השלישי גוון בגבורה.
 הנקרא התפארת מצד ירוק

 והיא ישראל, וארז ישראל
 והנקודה הבריאה. עולם בחי׳

 עין בת של השחורה הקטנה
 בחי׳ וביהמ״ק, ציון כעין היא

 מאבן ומשם דאצילות, מלכות
 הושתת שבביהמ״ק השתיה

 (מתוק העולם כל ונשתכלל

קכו:). תיקו״ז על מדבש

 ההשגחה על רומז עין בת
 מחיצוניות הנודעת הכללית
 הקשת גווני וג׳ התורה,

 בזמן עין בבת שיתחברו
 ההנהגה על רומזים הגאולה,
 האדם מעשי שלפי הפנימית

 ע״י הנודעת שהיא בפרט,
 ופנימיותה התורה רזי

תנא). תפילות (תקט״ו

 ׳רגלי נקראים העיניים
 מקבלים שהם ע״ש השכל׳,

 ולכן השכל, מן ראייתם
 ׳אל כמ״ש עין, בת נקרא
 בת ׳כאישון עינך׳, בת תרים
 מקבלים שהם מפני עין׳,

 (פנים השכל בנות נקראים

כה). מט, בראשית יפות

 העיקרית הנקודה היא בת
 המרכז נקודת כמו והחיות,

 וכן העיגול, חיות שהוא
 עין בת אקרי העין נקודת
שבע). בת (קה״י,

ותושיה עצה

 להצדיק שבאים עייי
 השגחה ממשיכין עי״ז

 החכם הוא כי שלימה,
 התורה המביא הנ״ל

 המשכת וע״י כנ״ל,
 נמשך בעולם התורה
 עלינו. השי״ת השגחת

 טעמים היא התורה כי
 אותיות, תגין נקודות

 דעינא גוונין תלת שהם
 ע״י כן ועל עין, ובת

 החכם מביא התורה
 השגחת של הראות כה

 אחד וכל עלינו. השי״ת
 התורה, אל קירובו כפי
 השי״ת השגחת כן

 יותר בשלימות עליו
ז). יג, ליקו״ט (קיצור



ערכים
חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפבוכינויים

י ״ ג י א י ״ י י א ם י ד ו ה שיגיע ק ת כ או ר הר הדג ה ל א ר ר הנ תפז ך מ תן  והיגיעות והצער הייהוריס כל מז): ג, ומציאה אנידה נליקו״ה(חו״מ ונהג האדר. ג
 ועינוג הפרנהה חהרון כל נאים ומשם שלימה, להשגחה זונה אינו שעי״ז מהמורה, דהיינו מהשי״ח, שרחוק מחמת הנל ונו',

 חש כשרחוקים אגל יחגרו, השגחתו מעיני נמשכח והשפע הפרנשה כל כי הפרנשה. כענייני לו שיש והיגיעות היישורין וכל השפע
ימנרך, מהשגחתו הנמשך השפע ושלוש חש נתפזר אזי שש, שמנואר כמו וכו׳ כשלימות ההשגחה עליו מגיע אין שאזי מהמורה, ושלוש

שהולכת, למקוש ושלוש חש והולכת
 שמכה מחמת הראות, כה עיקר כי

 מחמת הראות הכה וחוזר הנראה, כרכר
הנראה, הרכר ונצטייר לעיניים, ההכאה,
 הדכר את רואים העיניים ואז כעיניים.
 לתוך הדכר את מכיא הראות כי הנראה,

 הוא הנראה כשהדכר אכל העיניים.
 להרבר הראות כה שיגיע קורם אז רחוק,

 ואין ונתעכר, האויר בתוך מתפזר הנראה,
 חוזר אין ועי״ז הדבר. על בהכאה מגיע

רואין, העיניים אין ואז לעיניים, הראות
ההכאה. מחמת הוא הראות עיקר כי

וראה, משמים הבט נא שוב פ) (פהליס וזה

 כל נמשך ומזה אליו, מגיע ואינה
 ני ליצלן. רחמנא הפרנשה דחקות
 חש מהמורה שרחוקים מחמת
 כשלימות, מהשגחה ורחוקים ושלום
 כנ״ל, שנמשך למקום השפע נמשך

מות דהיינו  החיצונים, למקו
 הגדולים והרשעים והעכו״ם
 השפע, כל מקכלים שם שנאחזים

 ישראל כי מממציח. ניזונין וישראל
 לקכל וצריכין כהשי״ת, נאחזים
 שלימה השגחה מכחינח השפע
ז שנמוג וזה דייקא. אי  ישראל נ
 וכו", כה אלקיך ה׳ עיני ׳ממיד
השגחה כחינח זה דייקא, ׳ממיד׳

ב ו א ש ט נ ע״ד וראה. נזשנזים הכ
 גכללופו עוסק זה מזמור הפשע

 גנו ויניע שישוג להש״י, ישראל ננקשה
פון  עזרא נימי (נננל גלופינו עומק נ

 מנאר רנינו וגו" נא 'שונ נפש׳ ונפמיה).

 וזלשה״ה הראופ, כפ נעניין השגפו אפ

 שוג צכאות אלקים עו-עז): (פ, נפהליס
 גפן ופקד וריאה ננכומןם הכמ נא

 כן ועל ירנינך ננועה אקר וכנה זאח:
 המלני״ס פירש הפשט וע״ד לך: אמצמה

 שהגפן וכנה. פ6ז גפן ופקוד (שס):
 וזה עג, עץ על לשומכי דרך היה

 ענפיו שיתפשט וכעת ׳כנה', נקרא
אל אותם ומאמצים שומנים כגונה,

 למעלה וגדל עולה והוא גנוה, כנין
 והננין וכנין, מכון מלשון ׳כנה׳ קורא עליו שנשמך והעץ ראש,
 הם הגפן והננין. הכנה ואת הגפן, את שיפקוד מנקש כן. קורא

המקדש. הוא והננין דוד, כיח מלכות הוא והכנה ישראל,

 חמיד צופות ימנרך שעיניו שלימה,
ת לשם מגיע השגחתו עיני כי ישראל. כארץ  עד הנאה, ננחינ

 כי תמיד. שם דכוקים עיניו כן ועל כעיניו, ונצטיירת שחוזרח
 שמנואר כמו ושוג׳ רצוא ׳והחיות ננחינח הוא שלימה ההשגחה

לממא מעילא ההשגחה ושוג רצוא ורגע, עח שככל דהיינו שם,
 ׳תמיד נחינח ישראל, ארץ נחינח שלימה, השגחה נחינח שזהו ושוג, רצוא ננחינח ורגע עת ככל חלילה חוזר וכן לעילא, מממא וחוזרת

 כידוע. המורה המשכח עיקר שם כי העולם, מכל ימנרך אליו סמוכה ישראל ארץ ני דייקא, 'חמיד' כה׳, אלקיך ה׳ עיני
ט ב ט נא, שוג צנאוח 'אלקים הכחוג פירוש וזהו איפא: ליקו״מ) נפוף רניז״ל(המונאופ מכפ״י פורופ ונהופפופ וראה. משנוים ה  משמיים הנ

 הנח וחוזר הנראה, נדנר מכה הראוח שכח מחמח הראייה, עיקר ני דע אכל ׳וראה'. 'הכט׳ לכאורה, נפול והלשון וראה'.
ט נא ׳שוג וזה (...) הנראה, הדנר אח רואים העיניים ואז כעיניים, הנראה הדנר ונצטייר לעיניים, ההכאה מחמת הראות  משמים', הנ

הנטה. השכח ע״י הראייה כי ׳וראה', ואז לעיניו, הראות ישיג ההכאה ע״י ישיג עלינו, משמיים שמניט ההנטה שישיג

 אשר הגופנים בכלים
 ׳עין׳ העין ייקרא לא בנו,

 אלא ממש, העין מפני
 הנקרא הראות כח מפני

 הדברים הם וכן באמת. עין
 אשר הכח ברוחניים, הם

 להשגיח מהםפירות יתפשט
 הוא הא״ם, מכח העולם על

 ד) (זכריה וכן עיניים. יקרא

 המה ה׳ עיני אלה ׳שבעה
 הארז׳, בכל משוטטים

 הם כי המקובלים ופירשו
 המשגיחים והם כוחות, ז׳

 שלהם ולהיות בנ״א, בענייני
 עיניים, נקראו ההשגחה כח

 שיש אלא עיניים, שהם ולא
 כדפי׳ רוחניות השגחה בהם

 כל נרשמים ובהם למעלה,
 ועל רע, ועד מטוב המעשים

 מאורות הב׳ מעידים ידם
 גבר, מצעדי ׳עלילות על

 ותחבולותיו, איש מחשבות
 ועל איש׳. מעללי ויצרי

 עיניים עוד האלה העיניים
 גבה מעל גבה ׳כי אחרים,

 (פרד׳׳רעליהם׳ וגבהים שמר

א). כב,

קונים  הרשב״י פי׳ בתי
 פני היא ׳ראיה׳ כי ע״ה,

 וכן בחםד, והוא ׳אריה׳
 ראייה והוא ב״ן, או״ר ראובן
 וחכמה, בחםד שהוא ואור

 כי אריה, ראייה פירוש וכן
 תיבת על י׳ בראייה הוםיף
 החכמה אל והרמז אריה,
כ). כג, (פרד׳׳ריו״ד שהיא

 וראייה בהבטה כי דע,
 רושם, עושה רעהו את איש

 יוצא הראייה בכת והנשמה
 טוב דבר הוא ואם להביט,
 ממנו ויתהווה ידבק בפועל,

 ג״כ רע, דבר הוא ואם טוב,
 נשמתו ויחליף מעצמו יקח
קדושים). פ׳ הליקוטים (ספר

 הנפשי, כח הוא הראות כח
 שאר מכל יותר נבדל

ט). ב, חיים (דרךהחושים

 נשתלשל שלמעלה מהעין
 לאלפים בהשתלשלות

 העולמות בכל ולרבבות
 כח שנתהווה עד ערך, בלי

 השגחתו, שהיא הראייה
 וכן עין, שם לו מושאל ע״כ
 העולמות בריאת עניין היה

 (של׳׳ה והגשמיים הרוחניים

יג). פסחים

 את רואה כח בנשמה יש
 פניה תשים אשר לכל הכל,

 היה לא ואם שם, להםתכל
 ויצטיירו תראנו מונע, לה

 כן גם העין וראיית בה.
 הנשמה, כי הוא. זה בדרך
 מתפשטת הזאת הבנתה בכת
 ורואה העין בקיעת דרך

 נפםק באמצע אך ומציירת,
 בשובה כי והיינו הציור,

 תפגע במקומה, להצטייר
 ואז שם, דרך ותעבור בעין

 גשמי, אלא הציור יהיה לא
 היה שם העין היה לא שאם
 דבר כל אפילו להצטייר יכול

 דרך שעברה מפני אך רוחני,
 נשאר רוחני שהוא מה העין,

 שהנשמה ונמצא לחוץ,
 בקיעת דרך מתפשטת

 לשורשה וחוזרת העין,
 נעשה ושם עצמו, העין דרך

 עינוי ח״א במרום (אדיר הציור

חיוורא). דרישא

ח  נקרא הראות וכ
ן , עי א ל י ע ל ד
ליקוטים). עיניים, (מאור העיניים ומקום רושם אם כי יישאר ולא מיד, םומא הוא הרי דלמטה, לעין הראות כח ישפיע ולא השפע שיפםוק רגע יצוייר ואם שלמעלה. עין1כ וכח ההארה מקבלת דלמטה ועין

חכמה מילואיהנחל ילקוט
קר כי ת כה עי או ר ת ה מ ח ה מ מכ  מאמר הברית(ח״א, בספר וביאר וכוי. ש

 דק עצם היותו עם האור, בזה״ל: האור, ומהות העין, ראיית באופן ג) יז,
 מזה זה חלקיו ונבדל מתחלק והוא מתנועע שהוא אחר גשם, הוא מאוד,

 שהוא זאת ומודעת הגשם. משיגי והס הבית חלוני כמו עכור, גשס ע״י
 בפגעו אחור ויישוג יוכפל לכן מאוד, ונמהר רץ והוא בתנועתו מהיר
 הכותל מול בכת הנזרק האבן כמו בגבולו, מעבור המונעו עכור בגשם
 ויכנוש יעבור או הרואה עין בחזרתו יפגוש וכאשר הכותל, מן ושוב ברצוא

 העורות ע״י העין ירגיש ואז בעין, אשר (הפארוש) נקבי דרך הרואה בעין
כנגדו. אשר מהמוחש והתמונה הגוון הנזכרים, והלחות

 שהם השעורים מן בא היה כן ועל (...) וכו״. המלוכה לה׳ ׳כי בעצמו,
 לבד, אמונה ע״י אס כי בדעת, זאת להבין אפשר אי כי בהמה, מאכל

 הייתי בהמות אדע, ולא בער ׳ואני בבחינת לגמרי, דעתו לשלק שצריכין
 אדס בני על משגיח שהשי״ת די שלא לרמז בהמה, מאכל היה גס עימך׳.

 כן גס יתברך הוא בהמות אפילו גס אף עת, בכל ולפרנשס להחיותם
 לבני לחמה לבהמה ׳נותן כמ״ש לבד, הפרטית בהשגחתו מפרנש בעצמו

 שהוא להאמין הקדושה, האמונה ישוד עיקר זהו כי יקראו׳. אשר עורב
 הבהמות, אפילו ומכלכל ומפרנש ומחייה פרטית, בהשגחה משגיח יתברך
 על שעורים של המנחה זאת נקראת כן ועל כינים, ביצי עד ראמים מקרני

את לתקן בשבועות, הלילה כל נעורים כן ועל (...) דייקא. עומר שס
 לנכח ׳עיניך וכמ״ש כנ״ל, כולה התורה כל ישוד עיקר שזהו עיניים, בחינת שהוא הלילה, בכל התורה עשק ע״י לבד, להשי״ת עינינו לכוון כדי העיניים,

 ׳ונכרתה בהס נאמר התורה על שעוברים הרשעים כי כרת, עוון על ומכפרים מתקנים בלילה, שנעוריס שע״י שמובא וזה נגדך׳. ועפעפיך!ישירו יביטו
 ומצוה מצוה כל ע״י שממשיכין ע״י להשי״ת, העולמות כל ומייחדים מקשרים המצוות כל שע״י כמו כי להכרית׳. אחריתם ׳יהי בחינת וכו״, ההוא הנפש

 התורה, על שעוברים ושלום חש עבירות ע״י להיפך, כן כמו כנ״ל, בעולם מלך לבדו הוא כי יתברך, בו מקושר העולם ומלכות שהנהגת ההשגחה, אמונת
 המלכות מפרידין הס הכפירות וע״י באדם׳, כפירה מכניש ׳הפשע א״ב ע״פ המידות בשפר ז״ל רבינו שכתב כמו ושלום, חש כפירות נמשכין עי״ז

 שהוא כוכבים, העובדי על שמשגיח ההשגחה בבחינת אס כי שלימה, בהשגחה עליהם משגיח אין השי״ת ועי״ז יתברך, בהשגחתו שכופרין דהיינו מהשי״ת,
 קשים עונשים מקבלים הס באמת כן על עלמא, מזיקי שהס והחיצונים, הקליפות דרך אותם שמחייה דהיינו כתפיה׳, ׳בתר בחינת הראות, חצי בחינת
 יכולין שאין מהשי״ת, נכרתין הס כן כמו מהשי״ת, המלכות הנהגת ושלום חש ולכרות להפריד רצו שהס כמו הכרת, בחינת עיקר וזה ידס. על ומרים
 יתברך מאיתו הראות כת שמגיע קודם רק בעיניו, ויצטיירו שיחזרו שלימה, השגחה בבחינת עליהם אלקותו אמונת להמשיך יכולין ואין יתברך, בו לכלול

 על יתברך מאיתו וחיותו השגחתו המשכת כי להכרית׳. אחריתם ׳יהי בבחינת מהשי״ת, נכרתין הס ועי״ז והחיצונים, הקליפות בין מקודם נתפזר עליהם,
 הפרטית, בהשגחתו שמאמין ומי ׳אחרית׳. בחינת זה ולקיימו להחיותו בהנברא שפוגע עד וההשגחה החיות כשנמשך ואח״כ ׳ראשית׳, בחינת זה נברא כל

 כת ממשיך עי״ז עת, בכל העולם וכל אותו מחייה יתברך והוא המוחלט, מאין יש העולם כל ואת אותו ברא הוא כי לבד, מהשי״ת שחיותו שמאמין
 מקושר האחרית ואזי החוזר, ואור הישר אור בחינת שזהו כנ״ל, בעיניו ונצטייריס חוזרים שאנו דהיינו הכאה, בבחינת בשלימות, עליו השי״ת של הראות

 וזהו יתברך. השגחתו שהוא המחשבה, בראשית ונכלל וחוזר חיותו מקבל דרגין, כל שוף הוא כי אחרית, בחינת שהוא הגשמי הזה העולם כל כי בראשית.
 אחרית׳, מראשית ׳מגיד יתברך והוא אלקיס׳, אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון ׳אני כמ״ש ואחרון, ראשון השי״ת כי תחילה׳, במחשבה מעשה ׳שוף בחינת

 בחי׳ דרגין כל שוף בחי׳ שהוא הזה הגשמי העולם ואפילו העולמות, כל מקושרין שעי״ז השלימה, השגחתו ע״י האחדות בתכלית מקושר האחרית כי
 הישר אור בבתי׳ שלימה השגחה להמשיך הראות, כת לתקן הלילה כל שנעוריס שבועות בליל וע״כ (...) כנ״ל. המחשבה בראשית מקושר הכל אחרית,

 אחרית כריתות בחי׳ שהוא הכרת, פגס בחי׳ אז מתקנים כן על בראשית, האחרית בחי׳ ונתייחד ונתקשר בעיניו, ונצטייריס חוזרים שעי״ז החוזר, ואור
 כשנעוריס זה ובשביל (...) כנ״ל. עיניים בחי׳ שהוא התורה, כל שורש שזהו כנ״ל, בראשית האחרית לקשר זוכין שבועות בליל עתה כי כנ״ל. ראשית מבתי׳

 שפר כל ושל שדרא כל של והשוף הראשית לומר אז עושקים כן על כנ״ל, בזה שתלויה התורה את לקבל כדי הראות, כת לתקן בשביל שבועות בליל
כנ״ל. ושוב ברצוא ההשגחה שלימות בחי׳ שזהו בתחילתה, התורה שוף חיבור בחי׳ שזהו בראשית, האחרית לחבר כדי כנ״ל, היינו פה, ושבעל בתושב״כ



רפג נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
ת ו י ח ה תורה היינו ו  כמו שלימה, השגחה נחינח שהיא המורה נחינח וזה ג): א, מיכה נליקו״ה(חו״מ ונהג ושוב. וכר רצוא וכר ה

מפמח', ׳פמוח ממן', 'נמון כה שנאמר המורה היינו שניים', '^נים, לכוש נימה כל כי משלג לנימה מירא רז״ל'לא שאמרו
 שלימה השגחה נחינמ עי״ז להמשיך כדי כפל, נחינמ שגייס שגייס הס מצוומיה כל כג״ל, השגחה ששס שהמורה היינו מעניק', 'הענק
שגיס' 'לכוש נחינמ מקרא', 'שניס נחינמ והיא הכרית, לוחות משני כלולה היא שהמורה נחיגת וזה כנ״ל. הראות כפילת שהיא

נחיגת היא המורה כי הנ״ל,

 ישוב עלינו, משמים שמביט הבטה שישוב
 ואז לעיניו, הראות ישוב ההבאה, ידי על

 הה ההבטה. השבת ידי על הראיה בי וראה,
 היינו וההיות, ושוב. רצוא והחיות בחינת
 הבטה בבחינת רצוא, החיים. שהיא התורה
 הראות הבאת בבחינת ושוב, לתתא. מעילא
 ונצטייר לעיניים, ונחזר הנראה, בדבר

לטושה, כמראה הם העיניים כי בעיניים.
כנגדו. שעומד דבר כל בהם שנתראה

ה היינו וד!חיות ר תו שהיא ה
באדר": ומצינו ההיים.

 שנאמר סייס, נקראת תורה י): (לד,
 למחזיקים היא חיים 'עץ ג) (משלי

 ובתנחומא מאושר׳. ותומכיה בה

 דברי שמוצא מי כל שנינו: ה) (עקב,
 כתיב לכך מוצא, הוא חיים תורה,
 למוצאיהם׳. הס חיים ׳כי ד) (משלי

 ושאלו (ד״ה הפליאה בספר מצינו וכן

 דרקיע (מתיבתא שאלו דרקיע): מתיבתא
׳אלקיס מהו הוא), ברוך מהקדוש

 של דרכה לו, אמר דרכה׳. הבין
 לו, אמר תורה. לו, אמר חכמה. של דרכה מהו לו, אמר חכמה.

ימיך׳. ואורך חייך היא ׳כי חיים לו, אמר תורה. מהו

 כפילת בחינת שהיא שלימה ההשגחה
 לשון עיקר כן ועל כנ״ל. הראות

 כמ״ש צדקה, במצות נאמר כפול
 המצוה היא וכך וכו״, תתן ׳נתון

 עיקר כי וייתן, ויחזור שייתן
 בחינת שלימה ההשגחה המשכת
 כנ״ל, צדקה ע״י היא כנ״ל, התורה

 כן ועל כנ״ל, כפול בלשון היא והיא
 כי כולה, התורה ככל שקולה צדקה

 ועל כנ״ל. התורה כל נמשך ידה על
צדקה ע״י נמשכין ההשפעות כל כן

 נמשכת הצדקה ידי על כי כמובא,
כנ״ל. ההשפעות כל נמשכין זה ידי שעל שלימה, ההשגחה
י רצוא חי ג ה ג ט ב א מעילא ה ת ת י ושוב ל חי ג ת ג א כ ה

ת או  הפסוק שמפרש היינו הנתל(יג): במי וביאר וכוי. הר
׳רצוא הזה במאמר הנאמר כל והשיג שראה בהס שכלול אופנים, בשלושה המרכבה, במראה הנביא יחזקאל שראה ושוב׳ רצוא ׳והחיות

ממון תאות ביטול וע״י ממון, תאות נתבטל ידו שעל משיח׳, משה דאיהו מט״ט דא ושוב ממון, תאות בחמימות דלוק נור נוריאל דא
 בחינת ולהעלותם, חכם׳, נפשות ׳ולוקח בחינת הנפשות, ליקח יכול הדעת וע״י הדעת, נמשך החסד וע״י חסד, ונמשך אף החרון נתבטל

 יש ׳אס כמו רצון, לשון הוא נפש כי הנפש׳, שהיא רצון, דא רצוא, ׳והחיות הזה בפסוק מרומז כן גס וזה חכם׳, עלה גיבורים ׳עיר
היינו התורה׳, שמקבל משה דא ׳ושוב הרצונות, הס הנפשות נתעלו ממון, תאות ביטול שע״י ראה הנביא שיחזקאל היינו נפשכם׳, את

כמ״ש החיים, שהוא התורה ע״י היינו ׳והחיות׳, הזה, בפסוק מרומז כן גס וזה שלימה. השגחה נמשך התורה וע״י התורה, נולד שעי״ז
 הבט נא ׳שוב בחינת שזה רואין, העיניים שעי״ז הראות, הכאת בחינת ׳ושוב׳, לתתא, מעילא הבטה בחינת ׳רצוא׳, וכו״, חייך הוא ׳כי

 אח״כ תיכף שמבואר וזה שלימה. השגחה שנמשך איך הזה העניין כל ושוב׳ רצוא ׳והחיות הפסוק בזה שמרומז ונמצא וראה׳, משמים
 גס מרמז זה כל הכסא, על ויושב והכסא מקודם שראה חיות הארבע שכל היינו עילאה׳, במרכבתא תיקונא בחינת ׳וזה ה׳) באות (לקמן

 ושוב׳, רצוא ׳והחיות אח״כ שם שנאמר בהפסוק זה כל שמפרש כמו שלימה, השגחה שנמשך עד התורה והמשכת הנפשות עליות על כן
 התורה, קבלת יום בשבועות, יחזקאל של המרכבה מפטירין כן ועל שלימה. השגחה עי״ז שנמשך איך שראה כן גס מרומז הפסוק שבזה

 שמרומז תפלה, הבעל של בהמעשה כמובן ממון, תאות הוא מצרים כי התורה, לקבלת מצרים יציאת אחר זכו כן ועל אחד. הכל כי
 בחינת שזה המצריים כל שנאבדו משיח, שהוא משה ע״י ממצרים שיצאו אחר כן ועל לעזרה׳, מצרים היורדים ׳הוי לא) (קפימיל בישעיה

 ׳עוז להם ׳ויורד׳ התורה, קבלת בעת משה על חז״ל שדרשו חכס׳, עלה גיבורים ׳עיר בבחינת הנפשות, משה העלה ממון, תאות ביטול
 שיבטל משיח, ע״י יהיו סתימאה דעתיקא אורייתא התגלות עיקר כל וכן שלימה. השגחה עליהם שהמשיך עד התורה, הוא מבטחה׳,

 ה׳וא ש׳היה ׳מ׳ה בחינת משה, דא משיח כי בפנים. המבואר וכו״, כספו אלילי אדם ישליך ההוא ׳ביום בחינת ממון, תאות לגמרי
 שייבנה הבית בניין שהוא חסד ידו על ויתמשך ממון תאות לגמרי שיבטל לבוא, לעתיד יגמור מצרים יציאת בעת שהתחיל ומה שיהיה׳,

 סתימאה, דעתיקא אורייתא ויתגלה הנפשות יעלה הזה הדעת וע״י הדעת, הוא וביהמ״ק לעולם, יחרבו שלא עד עדי בניין לבוא, לעתיד
 השמיים ׳כי פסוק על ר״נ בסימן לקמן כ״ש לגמרי, הטבע תתבטל אז כי נפלא, בשלימות שלימה השגחה ישראל כל על יימשך ואז

ויחדש יעלה משיח אשר אלה לימים ויגיע המחכה אשרי לבד. השגחה רק מזל, שוס יהיו לא אז כי תבלה׳, כבגד והארץ נמלחו כעשן
כאשר דע״ס, האורייתא ידידות מתיקות עריבות בנעימות חלק לו ויהיו סתימאה, דעתיקא אורייתא מבטחה עוז להם ויוריד נפשו,
 מובן גס בהתורה. חלק לו ויש אז, נפשו ונתעלה נתחדש התורה, אמירת בשעת האמת הצדיק אצל בעצמו כשאדם הזה, בהמאמר מובן

אמן. בימינו במהרה משיחנו ביאת בעת לבוא לעתיד שיתגלה ההשגחה אור מבחינת שלימה השגחה נמשך להצדיק, שבאים שע״י מכאן

הנח?* ייליקוט
ה שישוב ט ב ט ה מבי ם ש שמי  ג): ד, מו״מ (או״ח בליקו״ה וכתב עלינו. מ

 שמאמינים מחמת הקדושה, דרך יורדת ישראל של השפע
 מאיתן והפרנסה השפע כל כי ויודעים לבד, בו ובטוחים בהשי״ת

 שבעולם, דבר כל על פרטית בהשגחה משגיח יתברך הוא כי יתברך,
 וכמה כינים, ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס ומכלכל יושב והוא

 שאנו כמו דהיינו מלעילא, עימיה מתנהגין הכי לתתא נש בר דאתדבק
 יתברך הוא כן כמו לבד, השי״ת בהשגחת באה שהפרנסה מאמינים

 עלינו בהכאה שבא הראות כת בבחינת שלימה, בהשגחה עלינו משגיח
 וכו״ השגחה העם ׳אשרי בהתורה וכמבואר בעיניו, נצטיירים ואנו

 להקליפות ואין לבד, מאיתו עלינו והשפע הפרנסה יורדת כן ועל עי״ש,
 מאמינים אינם הכופרים, והרשעים כוכבים העובדי אבל משם. יניקה

 אור בבחינת הוא שלהם הכפירה ועיקר בשלימות, השי״ת בהשגחת
 ובצמצום בכיוון והראות הדעת שמכוונין הצמצום, ע״י שנעשה החוזר
 נתפזר כשהראות אבל כנ״ל. לעיניו בהכאה שחוזר עד שצריכין, למקום

 את רואה אינו אז לראות, שרוצה להדבר בהכאה בא ואינו הצד מן
 העובדי של הפגם עיקר בהשי״ת, הבטחון באמונת כן וכמו כנ״ל. הדבר

 באמת כי להשי״ת, דעתם עיני מצמצמין שאין הוא והכופרים כוכבים
 בהשגחה הוא שלהם הכפירות עיקר אבל השי״ת, מאמינים ככולם רובם

 עד כך, כל ונשגב ומרומם ונעלה גדול שהשי״ת אומרים כי הפרטיות,
 פרטיות, בהשגחה העולם בזה ישגיח שהשי״ת בדעת לצייר אפשר שאי

 לפומייהו עפרא באמת אבל בזה, התלוי כולה התורה בכל כופרים ועי״ז
את מטעים הם כי אמיתי, מדעת ליבם נבער כי חצץ, פיהם ויימלא

 שלרוב שאומרים יתברך כבודו ומגביהים מגדילים הם כאילו עצמם
 ותיפח הזה. השפל עולם על שישגיח ושלום חס ראוי אין יתברך רוממותו

 הנהגותיו דרכי ולהבין יתברך גדולתו להשיג רוצים הם כי ונשמתם, רוחם
 שם גדולתו ׳במקום כי ורוממותו, גדולתו עיקר זהו אדרבה כי יתברך,

 וקדוש עד שוכן ונישא רם אמר כה ׳כי כמ״ש ענוותנותו׳, מוצא אתה
 רז״ל שאמרו כמו וכו״, רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום שמו,
 חס כן אס האדם, דעת הבנת כפי רק השי״ת גדלות היה אס כי וכו׳.

 אבל וגבול, קץ לו יש ודם בשר האדם דעת כי לגדלותו, קץ היה ושלום
 גבהו כן מארץ, שמיים גבהו ׳כי וכמ״ש מדעתנו, מרומם דעתו באמת
 זהו אדרבא, באמת כן ועל ממחשבותיכם׳, ומחשבותי מדרכיכם דרכי

 דעת מתפיסת למעלה ונשגב מרומם שהוא יתברך, ורוממותו גדולתו
 כל על פרטית בהשגחה משגיח הוא ורוממותו, גדולתו שלרוב עד האדם,

 שאי ואע״פ ורואות׳. צופות ה׳ עיני מקום ׳בכל כמ״ש שבעולם, דבר
 בזה ומאמינים דעתנו מסלקין אנו בדעתנו, זאת להבין לנו אפשר

 ולהשכיל ולהבין הדעת לצמצם הדעת, שלימות עיקר זה כי לבד, באמונה
 לבד, האמונה על ולסמוך יתכלה והנהגותיו דרכיו להבין אפשר שאי
 וזכו לגמרי, גופם את שיברו אשר הקדושים אבותינו לנו שמסרו כמו

 בדרכיהם. ולילך לסמוך צריכין אנו לבד ועליהם השלימה, אמונה להשיג
ה כי אי ר ת עייי ה ב ש ה. ה ט ב ה  לרמז יש מס: מלך(יג, מעדני בספר ומובא ה

 צ׳י׳ז׳ ותיבת הבטה, לשון ציץ כי אהרן, מצח על שהיה הציץ בחי׳ שזה
 עי״ז ית׳, אליו מביטין שאנו ההבטה ע״י כי והיינו ובחזרה, ביושר נקרא

אלינו. והשגחתו הבטתו וחוזר בעיניו נצטיירין אנו

ערכים
וכינויים

לטושה מראה
 פנים, לו יש התלמיד אם

 בחי׳ נהירין, אנפין בחי׳ היינו
 יכול אזי מלוטשת, מראה
 פני אור לקבל פנים, לקבל
 יתראה שהרב ראוי ואזי הרב,

 התלמיד פני בתוך עצמו
 מראה בכל כמו פניו, המקבל

 כנגדה העומד שכל מלוטשת,
 המראה בתוך עצמו את רואה

קנג). (ליקו״מ

 ׳אין קמט.) (שבת חז״ל לשון
 והיא בשבת׳, במראה רואין
 שהמםתכל זכוכית, של מראה

 דמות מתוכו לו נראית בו
 המראה, לטישת מכח צורתו

 כן כלום, בתוכו אין אבל
 הנביאים, שאר נבואת

 הצורות אותן שרואין מתוך
 והמאורות הטהורות הקדושות
 ובהירות זהר מתוך העליונים
 ההם, העצומים האורות

 ורואין דמיונות להם נראים
 אדם, בן כצורת צורתם שם

 יב) (הושע שכתוב וכעניין

 אבל ה׳.1אדפ הנביאים ׳וביד
 נבואתו שהיתה מתוך משרע״ה

 רואה היה לא כולן, על עליונה
 אלא כלום הדמיונות מאותן
 אל קרובה אמיתית מראה
 מתוך ומכיר נודע ולכך השכל,
 דמות שם שאין נבואתו בירור

 הוא כבודו, כ״א כלל צורה ולא
 (רבינויביט׳ ה׳ ׳ותמנת שכתוב

ו). יב, במדבר בחיי

 עשרה הם הםפירות עניין
 ועשרה למטה מלמעלה

 כדמיון למעלה, מלמטה
 ומכה הבא השמש ניצוץ

 וחוזר הלטושה במראה
 כן מקורו, נגד ומתהפך האור

 באים הם כי בםפירות, העניין
 המלכות, עד למטה מלמעלה

 אל וחוזר האור, מצב ושם
 שכמו עד המםעות, דרך מקורו
 למטה, מלמעלה עשרה שהם

 למעלה מלמטה עשרה הם כן
ו). א, (פרד״ר

 החוזר, ואור הישר אור סוד
 עולם םוד הישר אור כי

 עולם םוד החוזר ואור הזכר,
 הנקבה קישוט םוד וזהו הנקבה.

 הלטושה המראה כי במראה,
 אז החמה, אור בה מכה כאשר

 לעין. כנראה החוזר הוא אור
 הצדקניות בהנשים רמז זה וכל

 נשמות, ריבוא ם׳ להעמיד שרצו
 זולתן, התורה לקבלת שא״א

 אותיות ריבוא ם׳ בתורה שכן
 והיו נשמות, ריבוא לם׳ שורש

 במראה ורואין דגים מוליכות
 הגאולה זאת כי לטושה,

 ו׳במראית חדשה, שירה היתה
 העמידו ה׳מראות׳ ע״י הצבאית׳,

 (של״ה שבאות׳ ריבוא ם׳

ט). ההגדה ביאוד פסחים,

 תמונת נקראת השכינה הנה
 התמונות שכל ר״ל כל,

 כמו כביכול בשכינה מתראים
 בה שמתראה הלטושה, מראה
 אם לנגדה העומד אדם צורת

 כדמותו ממש לאו, אם יפה
 מתראים תנועותיו כל וצלמו
ליקוטים). עיניים, (מאוד

 והמוחש המאיר עצם יתראה
 הנקרא המלוטשת במראה
 לזה והטעם במים, או ׳שפיגל׳

 על הם העין ראות שחוש מפני
 המוחש הוא האחד מינים, שני

 הכפלו', טרם ישר באור הנראה
 וכוכבים והאש השמש כגון

 הם והב׳ בעצמן, המאירים
 חוזר, באור הנראים המוחשים

 הבלתי המוחשים כל והם
 קרני מהם יחזרו אשר מאירים

 המאיר מן עליהם שנפלו האור
ג). יז, ח״א הבדיה (ספד



ערכים
וכינויים

עיניים
 עליונים דברים הם עיניים
 רואים והם מאוד, וגבוהים

 גדולים דברים תמיד
 האדם היה ואם ונוראים,

 היה כשרים, לעיניים זוכה
 ממה רק גדולים דברים יודע

 רואות הם כי רואות, שעיניו
 מה יודע שאין אך תמיד,
רנד). (ליקו״מרואה

 הזכרון, שמירת עיקר
 דקדושה שינה בחי׳ שהוא

 שמירת היא ישראל, של
 עין מרע שנשמרין העיניים,

ה). ג, שוכר (ליקו״ה

 ע״י התורה, קיום עיקר
 ישרות (עצות העיניים שמירת

ב). עיניים

 מרגלים הם והעיניים הלב
 את לו ומםרםרים לגוף

 רואה, העין העבירות.
 עושה והגוף חומד, והלב

 במדבר (רש״י העבירות את

לט). טו,

 לבבכם אחרי תתורו יולא
 אתם אשר עיניכם ואחרי
 יימשך לא כלומר זנים',

 דעתו אחר מכם אחד כל
 שמחשבתו וידמה הקצרה,

 החזקה (יד האמת משגת

ג). ב, כוכבים עבודת

 לרמ״ח פתח הם העיניים
 בראשית עה״ת (ש״ך איברים

טו). מ,

 דבר הוא שהנגלה לצד
 בו, וחושקת חפצה שהעין
 ציווי היא המלך ומצות
 הטבעי הרצון היפך עשות
 ומן המורגש, ה^רב ושנוא
 אלא בדבר, שיעמוד הנמנע

 הוא עבדותו, םימן בהערת
 עינו אשר להפוך יכופהו

 (אוה״ח יחפוז שם וליבו

לט). טו, במדבר

 מאותן יונקים העיניים
 ׳עיני הנקראים העולמות

 לא ׳עיניים׳ נקראים והם ה״,
 על כ״א חלילה, דמותם על

 העליון בעולם שיש פעולתם.
 ׳עינא הנקראים רחמים

 על תמיד שמשגיח פקיחא׳,
 לזה וצרכם, העולם רחמי

 עד״ז וכן עיניים. נקראים
 בפעולתם האיברים, שאר

 (נועם בדמותם ולא נקראים

שושנה). ליקוטי אלימלך,

 ׳רגלי נקראים העיניים
 ע״ש בזהר, כמבואר השכל׳

 מן ראייתם מקבלים שהם
 בראשית יפות (פנים השכל

כה). מט,

נוגע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוגע נחל רפד

חנו וע״י אנ חנו נמצא התורה, אל קרובים ש אנ  אל קרובים ש
ת.  ע״י זה וכל ד); א, שגועופ (או״ח גליקו״ה 3וכפ הראו

 זהו כי כג״ל, שלימה השגחה נחיגת שהיא המורה, קנלת נחינח
 לנין ישראל על ימנרך השגחמו שנין ההפרש נחינת כן גס

 העכו״ס). על (היינו שעליהם ההשגחה
 ננחינח היא שעליהם ההשגחה כי

 דנר על שמניט מי כמו שינה,
אוי  יכול שאינו נעיניו ונמאס ה|נ
 סוחס ומיד מיכף שאזי לסנלו,
 להצטייר הדנר שחוזר וטרם עיניו,
 הדנר אין ואזי סוממס, הוא נעיניו
 כן כמו שנאוי, דנר נעיניו שיצטייר רוצה אין כי נעיניו, נצטייר

 חוזרים שאינם הראוח, נחצי שהוא עליהם, השגחמו נחינח ממש
מראוח עיניו ׳ועוצם נחינח שזה כניכול, ימנרך נעיניו ונצטיירין

 נמצא התורה, אל קרובים שאנהנו ידי ועל
 הראות כה ועי״ז הראות, אל קרובים שאנהנו

 אנחנו ונצטיירים ונתראים לעיניו, נחזר
 רחוקים שהם מחמת העכו״ם, אבל בעיניו.

והשגחתו מהשגחתו, רחוקים הם מהתורה,

 משגיח אינו כי סגורוח, עיניים נחינח שינה, נחינח נרע',
 ני נניכול, סוממם ומיד וחינף נעלמא, נהענרה רק עליהם,

 היא עלינו השגחמו אנל א), (הנקוק מוכל׳ לא עמל אל ׳הניט
 עיניו שממיד וכו', פקיחא עינא נחינח שלימה, השגחה נחיגח

ח עלינו, לטונה פקוחוח חינ  ננ
 נה שנאמר ישראל, אין של השגחה
ה אלקיך ה׳ עיני ׳חמיד  מראשיח נ
 נחינח דייקא, 'ממיד' ונו", השנה
 זה ומחמח כנ׳׳ל, פקיחא עינא

 מצטיירין אנו ננו, היטנ שמסמכל
חיגח כניכול, נעיגיו  השגחה ננ

 ה׳ כי לדעח הראח ׳אמה מורה נממן שנאמר וזה כנ׳׳ל. שלימה
 נמוך נחראיח שאמה דהיינו נפעל, לשון דייקא, ׳הךאח׳ וכו",

המורה. קנלח ע״י שלימה, השגחה ננחינח ימנרך, עיניו

י ״ ע חנו ו אנ ה אל קרוכים ש ר תו ם וכוי ה אי תר ם ונ רי צטיי ו ונ חנ  אנ
 כ״כ ו5 שיש העוה״ז מובא: יג) (שיעורים, נועם דרכי ובספר בעיניו.

 הטבע מציאות וכל מעשיהם, וכל אומות ושבעים ודברים, פרטים הרבה
 באמת וכו׳, טובות והאבנים והנתלים והימים והגבעות ההרים וענייניו,

 עדיין כי מרתוק, שרואה כמו דבר, תצי שהוא אלא בהשגתה, נברא הכל
 נעשה לרצון ההעלאה ועיקר לפניו. רות נתת לעשות לרצון עולה הדבר אין
 ממשיך אזי לרצון וכשעולה השפע, נמשך ומזה בתפילה פועלים שאנו ע״י
 מזה מאוד רתוקים שאנו אלא אמיתי. ותיות בתשד מתדש הדבר את

 בכל שרוצים הרצון, ע״י התיקון ועיקר וכו׳, הראות פיזור במקום ונמצאים
 שכל התורה, באור להיאתז צריך זה ובשביל ההשגתה, לאור לתזור פעם
 אל ומקורב מתדש, ונכלל מצוייר הוא כן התורה, אל קירובו כפי אתד

 שמטעה הזה העולם מציאות את הקדושה אל להתזיר יכולים ואז הראות,
 מתדש מצטייר העולם ואז ה׳, ונפלאות השגתה רק לראות האדם, את

למעלה. שלימה בהשגתה ונכלל לפניו, רות נתת ועולה
״י { ן חנו ו אנ ה אל קרובים ש ר תו ח ועיייז וכוי ה ת כ או ר ר ה חז  לעיניו נ

ם אבל וכוי ם וכוי העכויי ם ה קי תו רחו ח שג ה תו מ ח שג ה ץ ו  א
ע ם מגי ה ה. עלי א כ ה  דברי עס זה, עניין קישר תש״מ) (מבת הנחל מבועי ובקוצז ב
 וז״ל: וכו", נתפקרו רביס הזה ההבל ׳וע״י ד״ה ו', אות בנח״נ לקמן המובאים הפל״ח
 לשמוע, שיכולה מה האוזן את לשבר רק הוא זה שכל מאליו, מובן והנה
 זה עניין כל שייך דאיך בשכל, הנ״ל כל את להבין אפשר שאי בוודאי אבל

 שעל ההשגתה דעניין בפל״ת) מבואר (וכן שמובן ומה כביכול. מעלה כלפי
 העכו״ם כי הטבע, הנהגת בתי׳ הוא כביכול, הראות בתצי שהיא העכו״ם

 והיא השגתה, היא הטבע גם בוודאי באמת ואשר והטבע, המזל תתת הם
 היינו בשלימות, השגתתו ועלינו כביכול, הראות בתצי השגתה הנקראת
 והיא מהטבע, למעלה שהיא נישיית בהנהגה מנהיג הקב״ה שאותנו

 הנ״ל הראות שבתצי ההשגתה וכלפי שתם, ׳השגתה׳ מקום בכל הנקראת
 (...) שלימה׳. ׳השגתה בשם נישיית ההנהגה נקראת הטבע, הנהגת שהיא

 המשכת ששלימות דאע״פ היינו מדריגות, תילוקי בזה דיש זה מכל ומבואר
 ההשגתה ותתגלה לגמרי הטבע יתבטל שאז לעתיד, יהיה שלימה ההשגתה

 והמיטיב, הטוב כולו ויהיה והרעות הצרות כל ממילא ויתבטלו בשלימות,
 עניין שייך אעפ״כ כלל), רעות בשורות יהיה שלא נ׳ בפשתים (וכדפרש״י

 בפנים, המבוארים התיקונים אלו לתקן שזוכין מה שכפי עכשיו, גם זה
 ההשגתה שהיא התורה והמשכת הנפשות העלאת עניין נעשה שעי״ז

 למעלה נישיית הנהגה שהיא שלימה, השגתה בתי׳ נמשך כן כמו כמוב״פ,
 (הנזכר לו׳ וטוב ׳צדיק בבתי׳ העולם ומתנהג הרע, באמת ונתבטל מהטבע,

 בריש (הנזכר שלימה׳ השגתה ׳להמשיך רבינו כוונת וזהו המאמר). בסוף לקמן
 בפשיטות. טוב רק לנו יהיה שאז ההשגתה, להנהגת שנזכה היינו המאמר),

נדע הטבע, הנהגת בבתי׳ כשאנו שגם והוא עניין, עוד יש באמת והנה
השגתה היא הטבע גם רק ת״ו, ומקרה טבע שום אין שבאמת ונאמין
 ז״ל, רבינו מדברי כנ״ל בשכל זה דבר להבין אפשר אי שבאמת ממש,

 בהשגתתו רק הוא שהכל בלב תזקה ובידיעה באמונה להתתזק צריך אעפ״כ
 נרגשים, שאינם כמעט ת״ו, והייסורים הרע גם אז לזה וכשזוכין ית׳,

 אינם הייסורים וכל צער מיני שכל ׳דע, וז״ל ר״נ בסי׳ בדבה״ק כמבואר
 אין מהש״י, בהשגתה שהכל ויודע דעת לו שיש מי כי הדעת, מתסרון רק
 הוא מהייסורין הצער ועיקר וכו׳, צער שוס מרגיש ואינו ייסורין שוס לו

של צער עיקר וזה הייסורין. שירגיש כדי הדעת ממנו שנוטלין מתמת
 בטבע הכל ותולין מהדעת שנפלו מתמת וכו׳, בגלות להס שיש ישראל

 וכו׳, העכו״ס בין שרויין שהם מתמת להס בא וזה וכו׳, ובמזל ובמקרים
 בהשגתה, שהכל דעת להס היה אילו כי ייסורין, להם יש בעצמו זה ומתמת

 רק מהטבע, למעלה הס ישראל ובאמת כנ״ל. כלל ייסורים להם היה לא
וכו׳, העכו״ס כמו הטבע תתת אל נופלים אזי ת״ו תוטאיס כשהם

 ממשיך אזי וכו׳, מגלותם ולהושיעם ישראל על לרתס רוצה וכשהקב״ה
 והמובן היטב. זה כל עיי״ש וכו״ הטבע ומבטל מכניע ואזי השגתה, עליהם

 היא הטבע שגס ולדעת להבין מאוד מאוד קשה הדבר דבאמת מדבה״ק,
 שהוא הטבע, עניין כל זהו הלא כי הייסורין, עליו שיקילו עד השגתה
 אפשר אי בטבע, יותר שנופלין מה כל ולכן ההשגתה, והסתרת העלמת

 ישראל את להושיע רוצה כשהשי״ת וע״כ השגתה. היא הטבע שגס להבין
 שלמעלה בהשגתה אותם שמנהיג היינו השגתה, עליהם ממשיך הוא

 כ״א בסי׳ המבואר והבתירה הידיעה עניין כעין שזהו ונראה כנ״ל. מהטבע
 והבתירה, הידיעה של הסוד יתגלה כאשר כי זאת, להבין אפשר שאי

של השכל יודע שאין זה הבתירה, כת עיקר זה וזה הבתירה, אז תתבטל

הנח?* ייליקוט
 הדעת יתגלה כאשר כי בענייננו, ג״כ הוא וכן עיי״ש. והבתירה הידיעה

 לגמרי, הטבע הנהגת בתי׳ תתבטל אז השגתה, היא הטבע שגס איך
 האדם צריך שבוודאי מבואר עכ״פ מהטבע. שלמעלה ההנהגה ותתמשך
 השגתתו היא הטבע שגס ולזכור, היטב בליבו לקבוע בזה ולהתאמץ להשתדל

 האמונה. מיסודי והוא בשכל, זאת להבין שא״א אע״פ ממש,
ם ״ ו כ ע ן ת ד מ ח ם מ ה ם ש קי ה רחו ר תו ה ם מ ם ה קי תו רחו ח שג ה  מ

 וכתב זה, עניין לבאר הרחיב יז-יח) ג, קידושין (אה״ע ובליקו״ה וכוי.
 וכו', והמצוות התורה בקיום הוא נעוץ העכו״ס לבין בינינו ההבדל שיסוד דבריו בסוף
 שנמשך ושוב׳, רצוא ׳והתיות בתינת הנ״ל, שלימה השגתה בתינת וזהו וז״ל:
 צריכה שממשיכין, התורה כל כי מט׳נ׳ת׳א. שכלולה התורה המשכת ע״י

 ההשגתה כן ועל תד, כולו שבאמת ותושבע״פ, מתושב״כ כלולה להיות
 השגתה בתינת זהו ושוב, רצוא בבתינת כן, גס כפולה עי״ז הנמשכת
 אור בתינת שהס ותושבע״פ, תושב״כ בתינת זהו ושוב רצוא כי שלימה,

 בתינת שהוא מלכות, בבתינת הוא תוזר האור עיקר כי תוזר. ואור ישר
 בהאור תוזר האור בתינת נכלל שיהיה השלימות שעיקר כידוע, תושבע״פ

 אור בבתינת הכל ונכלל תוזר ואז עי״ז, שלימה השגתה נמשך שיהיה הישר,
 העולמות כל כי תמן׳, אידכר לא נוקבא דכר, דאית ׳באתר כי לבד, ישר

 סמוכין להיות כשזוכין תוזר, אור בתינת שהוא מלכות, בבתינת הכלולים
 הס אזי עת, בכל עליהם ומקבלים ממשיכין שישראל התורה ע״י להשי״ת,

 שתוזר נמצא בשלימות, עליהם ומשגית כביכול בעיניו ונצטייריס תוזריס
 שהוא הישר אור לבתינת הכל ונתזר הישר, בהאור ונכלל תוזר האור בתינת
 מידי ׳ליכא כי בתושב״כ, תושבע״פ בתינת כל ונכלל ותוזר תסד, בתינת

 בכלל ידיעה בתינת הס ותושבע״פ, תושב״כ כי (...) באורייתא׳. רמיזא דלא
 מה דהיינו בכלל, ידיעה יש כי הקדוש. בזהר המובא בפרט וידיעה
 ומושל מנהיג כל אדון נמצא יתיד שיש בכלל, בהשי״ת ומאמינין שיודעין

 אלקות השגת בתינת שהוא בפרטיות, לידע צריכים ואת״כ שמו, יתברך
 תאוות לשבר שזוכה מה כפי בליביה, דמשער מה כפום תד כל שזוכה
 בתינת שהס האלה, הידיעות ושני טובים. ומעשים מצוות ולסגל הזה עולם

 תושב״כ כי (...) ותושבע״פ. תושב״כ בתינת הס בפרט, וידיעה בכלל ידיעה
 מבתינת נמשכת ותושבע״פ יתברך, ממנו בכלל ידיעה מבתינת נמשכת היא

 בתושב״כ כי תושבע״פ, נגד כלל בבתינת היא תושב״כ כי בפרט. ידיעה
 אתד בפסוק בהתורה נאמר תפילין מצות כגון בכלל, המצוות כל כתובים

 כגון המצוות, פרטי אבל וכו״, לטוטפות והיו ידך על לאות ׳וקשרתם בכלל
 היא כי תושבע״פ, ע״י אס כי יודעים אין בפרטיות, התפילין דיני כל

 ופרט׳, ׳כלל בתינת שהס אלו הידיעות ב׳ ובאמת בפרט. ידיעה בתינת
 הצדיקים ומשיגין שיודעין מה כל כי אתד, ושמו אתד ה׳ כי אתד, הכל

 תוזריס פרטיות, ידיעה בבתינת אלקות והשגות יתברך רצונו האמיתיים
 שהוא בסתם, הכל שיודעין הכלליות ידיעה בתינת שהוא הכלל, אל תמיד
 שזהו בכלל, יתברך בו שמאמינין ישראל כלל של האמונה שלימות בתינת

 ופרט ׳כלל בבפינת לשס, לפזור צריכין הפרטיות הידיעות ומכל העיקר,
 רק הנ״ל, הכללית ידיעה שהיא הכלל אל לעולם שתוזרין נמצא (...) וכלל׳.
 הס שלעולם אע״פ האמיתיים, הצדיקים של הפרטית הידיעה בתינת שע״י

 עי״ז כי מאוד, גדולה וטובה להם זכות הוא אעפ״כ כנ״ל, הכלל אל תוזרין
 השגות יותר שמשיגין מה כל כי פעס, בכל הכללית ידיעה ביותר נתתזק
 שאת ביתר שלימה אמונה לנו ממשיכין הס פרטית, ידיעה בבתינת אלקות

 וב׳ אתד, הכל באמת כי כנ״ל, הכללית ידיעה בתינת שזהו עוז, ויתר
 ומפרט לפרט, צריך שהוא ׳מכלל בבתינת לזה, זה צריכים האלו הידיעות

 ואין הבדל, בלי פשוט אתדות הס שניהם באמת כי לכלל׳, צריך שהוא
 מידי ׳ליכא כי כלום, אינו תושב״כ בלא תושבע״פ כי תבירו, בלא אתד
 וכן תושב״כ, על בנויים כולם תושבע״פ דיני וכל באורייתא׳, רמיזא דלא

 מצוה משוס יודעין אין כי כלום, אינו כן גס תושבע״פ בלא תושב״כ
 אס כי זוכין אין בשלימות האמונה עיקר כן ועל (...) לבד. מהתושב״כ

 ככולם שרובם אע״פ העכו״ס אבל והמצוות, התורה שמקיימין ע״י ישראל,
 אעפ״כ אבל מודים, הכל זה כי יתברך, ואתדותו באלקותו בכלל מאמינים

 מאוד ונפסדות זרות דעות להס ויש ישראל, כמו שלימה אמונתם אין
 ע״י מאוד, רעות בדעות שנבוכו והמתקריס הפילוסופים ובפרט מאוד,
 והס ומצוות, תורה בלא וטהרה קדושה בלא פרטיות בידיעות ליכנס שרצו

 כן על באלקות, לתקור ורוצים תאוות ושאר בניאוף בתאוותיהס משוקעים
 ליכנוס אפשר אי כי מאוד, הרבה ובשטותיס גדולות בכפירות ונבוכו נתעו
 התורה וקיום וטהרה קדושה ע״י אס כי פרטיות, וידיעה השגה בשום

הזה. עולם מתאוות ופרישות והמצוות

תפליה ואני

ו נ ו ב  עולם, של ר
 אזנף אלהי ״הטה
 עיניף פקח ושמע
 ואל שוממותינו״, וךאה

 מאתנו. עעיף תעלים
 ברחמיף עלינו וחמל

 עלינו ותשגיח הרבים,
 והחנינה החמלה בעין

 ךרהט/ חד בעינא
 דלא פקיחא עינא
 ותמשיף תדיר. נאים
 שלמה השגחה עלינו

 שנזכה הרבים, ברחמיף
 הראות כה שימשף
 ידי על עלינו מעיניף
 אשר הקדושה, תוךתף

 עלינו משפיע אתה
 אמת, צדיקי ידי על

 וקרובים סמוכים ונהיה
 הךאות כה אל מאד

 עד הקדושה, והשגחתף
 ולהצטיר לשוב שנזכה
 נכללים ונהיה בעיניף

ף יג). (ליקו״ת כ



רפה נחלנוכע מוהר"{ יג העם אשרי ליקוטי ניגע נחל
תו נמצא ח שג צי העכויים על ה ת כח או ר  ועלינו וכד ה

שגחתו  רניז״ל(המונאוה מכמ״י הורות ונהותפוה כשלימות. ה

 אינו והכאה הכאה, מסמס הראוס השנס כי איהא: לקו״מ) נסוף
 ו) א, עכו״ס מאכל' ונליקו״ה(יו״ד רסוק. על ולא קרוג לנר על אלא

 והמו״מ הצדקה עני! אה מוהמ״ת קישר
 ההשגחה ענין עם א' כאות לעיל הנזכר

 משכרת היא הצדקה וז״ל; הראות, וכת
 נתינת שהוא ׳נעצנון' נתינת ומנטלת

 מן לצאת זוכה ועי״ז ממון, מאות
 המשא ננמינת ושלום תש נלכד יהיה ולא נשלוס, ומתן המשא

 לרוות לזכות כדי אותו לענור כתוכו שנכנש ׳נעצנון׳ כנתינת כנד,
 שמוליד המות נתינת שהוא מעשרת, צדקה כי כנ״ל, דקדושה ממון
 מאות משכרת צדקה ני כנ״ל, התיקון שהוא הצדקה, ע״י נקל

 דלינא', תמימא לשכך נתית 'רותא כנתינת ׳נעצנון', נתינת ממון
 יג) (נקימן נשלימותה מהשגתה המדנר העם' ׳אשרי כמאמר כמונא

 ומתן, המשא ומתקנת ממון מאות שמשנרת הצדקה ע״י כי עי״ש,
 כשלימות, ההשגמה נמשך עי״ז כנ״ל, לו׳ ירתינ אדם ׳מתן כנתינת

 כשלימות השגתה נמשך צדקה שע״י הנ״ל כמאמר שמכואר כמו
 משמים הכט נא ׳שונ כנתינת היא שההשגתה דהיינו עי״ש,
 ע״י נעשה שזה עי״ש, התוזר ואור הישר אור כנתינת וראה׳,
 שתוזר ׳גלגל כנתינת התוזר, ואור הישר אור נתינת שהוא הצדקה
 עם עושה הכית שנעל ממה ׳יותר ני עי״ש, רנינו שכתנ כעולם׳

 ואור הישר אור נתינת שזה הכית', הנעל עם עושה העני העני,
 שוזר אזי הצדקה, לו ונותן העני על משגיש כשהוא שתיכף התוזר,
 הכית הנעל אל מהעני המגיע השפע אור דהיינו אליו, הזה האור
 ההשגתה אור ממשיך שנפתילה ומתן, משא נתינת וזהו ננ״ל.

 תוזר ואת״נ השתורה, כעד הממון שפע אור לו שנותן לשננגדו,
 ומקנל השתורה כשמוכר שאת, כיפר ומקנלו שפוזר אליו, האור
 ממה ׳יופר ני כעדה, פתילה שנתן ממה כיותר ממון כעדה

 הרוות נתינת שזה הכית', הנעל עם עושה העני וכו׳ הכית שהנעל
 למעלה, שיתזור כשזוכין המוזר, אור כי שנתן, ממה יומר שמרוית

 שירד ע״י מלמטה, שקינל ימירה והארה קדושה נתושפת חוזר הוא
 כהארה למעלה חוזר ואז והנפשות, הניצוצות משם והעלה למטה
 שעיקרו ומתן, המשא של הרווח נתינת שזה ממחילה, יומר ימירה

 צדקה, נתינת שזה החוזר, אור נתינת שהיא הממן נתינת ע״י נא
 וכו״. עושה העני וכו׳ עושה הכית שהנעל ממה ׳יומר ננחינת

 עיקר כי החוזר, אור נתינת שהוא הפנמן נתינת הוא התיקון ועיקר
 למעלה, האור שחוזר החוזר, אור ננחינת כשהוא הקדושה שלימות

כשלימות השגחה נתינת שעיקר כשלימות, השגחה נתינת שזהו

חכמח מילואי
ו1ד ח ^ ם על ו1ש צי העכויי ח ת. ב או ר  (אות דפרקא אגרא צספר ומוצא ה

 הקודש מגבול יניקה להם יש ושריהם האומות כל רעא):
 מאחורי הוא יניקתם והנה חיות. באין יתבטלו זה ובזולת חיותם, והוא

 כן על ומצבה. מעמדה כפי אומה כל הקדושים, מהשמות הקדושה, פרגוד
 אומה מכל לשון כל כי ועם, עם בלשון ומתורגמין מתוארין השמות כל

 ׳ואתה בשוד שונים, ומשכים שונים בצמצומים הקודש מן יניקתה כפי הוא
 הם עם כל בלשון הקדושים השמות תרגום גם כן על כולם׳, את מחיה

ית״ש, אלקות מעצם כביכול הם ישראל, נשמות כן שאין מה יניקתם. כפי
ניתן להם נפח׳, מתוכיותו דנפח מאן חיים, נשמת באפיו ׳ויפת בשוד

רק לשון בשום להזכירו אפשר אי אשר הנכבד, השם עצם הקודש בלשונם
אין כי הנכבד, בהשם חלק להם אין האומות כל כי הקדוש, בלשונינו
 וזה כתפוי. בתר לשנאוי דשדי כמאן הקדושה, פרגוד מאחורי רק יניקתם

 ניצוצי לאשוף מפיהם בלעם להוציא עולם, ימי כל עוד מעשינו פרי כל
 כל אז תתבטל, חיצוניתם ואז פנימה, הקודש גבול אל בתוכם אשר הקדושה

 הללו. הגדולים הדברים הבן בשמך. יקראו בשר בני
ו1ד ת ח נ ם על ש צי העכויי ח ת ב או ר נו וכוי ה עלי תו ו ח שג  ה

ת. מו שלי נודע הנה צזה״ל: נשא) (פ׳ נחל ערצי צספר ומוצא ב

 השגחתו נמצא בהכאה. עליהם מגיע אין
 רצוא, בבחינת הראות, בחצי העכו״ם על

כשלימות: השגחתו ועלינו

 נעיניו למעלה להצטייר חוזרין שאנו החוזר, אור ננחינת מלוי
 למטה ונשאר למעלה, חוזר האור שאין זמן כל אכל עי״ש, כניכול

 כי ושלום, חש כקדושה פגם נתינת זהו אדרנא, אזי ושלום, חש
 אומות, השנעיש על נמשכת שהיא ההשגחה, חצי נתינת זהו

מלמעלה, האור עליהש שיורד דהיינו
 הזה האור של הקדושה ונתפזרה
 וכל למעלה. חוזר שאינו עד ניניהם,
 כדי הכל שלנו, ומצוות כתורה עשקנו
שלימה, השגחה לנתינת לזנות

 שזהו כנ״ל, ימירה והארה קדושה נמושפת למעלה האור להחזיר
 אור שהוא ממן נתינת הוא התיקון שעיקר ומתן, משא נתינת
 כנ״ל, הפגם נתינת הוא לנד משא ננחינת כשהוא אנל החוזר,

 רעים. הדמים נתינת ׳נעצנון׳, נתינת כנד, משא נתינת
ו נ י ל ע שגחתו ו שלימות. ה  קידושין (אה״ע נליקו״ה ונהג והוסיף ג

וז״ל: די, גלי עד שפע גס נמשך שלימה השגחה שע״י יד) ג,

 השגחה ננחינת השפע כשנמשכת היא השפע שלימות עיקר כי
 נהדנר הראות כת שמכה ע״י הראייה, עיקר שזה שלימה,
 ועי״ז נעיניו, ונצטייר לעיניו הנראה הדנר את ומניא הנראה,

 השגחה נתינת שזהו הנ״ל, נהמורה היטנ כמנואר הדנר, רואה
 כמ״ש ידה, על שממשיכין התורה ע״י הצדקה, ע״י שזוכין שלימה

 ההנטה, נפילת נתינת שהוא שלימה להשגחה וכשזונין עי״ש, שם
 וההשגחה הראייה נתינת עיקר שעי״ז ושונ׳, רצוא 'והחיות נתינת
)כפולה. משם הנמשך השפע גם אזי כנ״ל, ..  זוכין כשאנו נמצא, (.

 ראייתו כניכול ממשיכין אנו אזי עלינו, כשלימות השגחתו להמשיך
 שהוא הראות כת נמשך ממחילה כי נכפליים. עלינו והשגחתו
 חוזרין אנו עי״ז התורה, אל קרונין שאנו וע״י עלינו, נהתורה

 עלינו שמשגיח וההשגחה, הראייה עיקר ואז נעיניו, ונצטיירים
 נכפלת, השלימה וההשגחה שהראייה נמצא ננ״ל. שלימה כהשגחה

 יכול נקל אזי (...) כן. גם נכפלת משם הנמשך השפע כן ועל
 כשלימות, כשהשגחה כי מרונה. וכרכה טונה שפע לרונ לזכות

 ומכופלת כפולה הראייה אזי כניכול, נעיניו ונצטיירים שחוזרים
 גליקו״ס כמג וכן די. נלי עד גדול נשפע נמשכת והשפע שיעור, נלי

 אחר כי נההשפעה. מלונשח יפנרך השגחתו ג): א, גניגה (מו״מ
 ורנ וחיות שפע לה להשפיע עולמו על משגיח השי״ת הנריאה

 דהיינו נה', אלקיך ה׳ עיני ׳תמיד ננחינח ישראל, לנית טונ
 דהיינו צריכה', היא מה ׳לראות ופירש״י ימנרך, נעיניו השגחתו
 השמיים ׳למטר שם וכמ״ש שצריכה, מה לה להשפיע שמשגיח

 החפצים וכל ההשפעות כל נתינת הוא והמטר מים׳, תשתה
ז״ל. רנינו נדנרי מזה כמונא שנעולם, והעשירות

ט קו ל ל י ח נ ה

תו נמצא ח שג ם על ה ״ כו ע צי ה ח ת ב או ר נו וכוי ה עלי תו ו ח שג  ה
ת. מו שלי  ההשגחה לפגה זה עניין קישר מז) ג, שלוחין (חו"מ ונליקו״ה ג

 הגריאה, מקודם הגריאה אחר שנגדל חיכף וז״ל: נא, שי נליקרמ המונא
 הראוח, קלקול שהס הדמעוח שמשם וכו', השקר אחיזח חיכף נחהווה

 גחינח וזהו כנ״ל, ההשגחה מלוגש שס גס גאמח אגל ההשגחה. פגס
 משורשם, שנפרדו רק וההשגחה, הראוח חלקי שהס געצמן הדמעוח

 גזהר שכחוג מה סוד גחינח שזהו כנ״ל, השקר אחיזח נחהווה שעי״ז
 כמוגא כחפא', ׳מאחורי ההשגחה, משארית יונקים שהעכו״ס הקדוש,
 חלקי גחינח שהס דמעות, מגחינח יניקחס שעיקר היינו הנ״ל, גהחורה
 וכנ״ל. ההשגחה שאריח גחינח שזהו משורשם, שנפסקו וההשגחה הראות

 יג), (סימן וכו" שלימה השגחה ׳להמשיך גהחורה ז״ל רגינו שכחג וכמו
 על ההשגחה אור שמגיע היינו גשלימוח, השגחתו עליהם נמשך שישראל
 גנו ההשגחה אור שנוגע האור, הכאח גגחינת ממש עליהם ומגיע ישראל,
 ונפרד נתפזר העכו״ס על אגל וכו׳, געיניו ונצנויירין חוזרין שאנו עד ממש,
 וכו׳, געיניו ונצטיירין חוזרין אינם כן ועל אליהם, שמגיע קודם האור
 גחינח שזהו משורשה, ההשגחה מהפסקת העכו״ס שיניקח נמצא, עי״ש.

כי השקר. אחיזת ומשם העיניים, מן שנפסקו הראוח חלקי שהם הדמעות
׳מחןה׳, אלא ׳החייח׳ נאמר ולא כולם׳, אח מחיה ׳ואחה נאמר גהקג״ה כי

משא״כ זולחו, ומחקיימח האומן, אל צריכה הכלי אין שוג הכלי, עושה שהאומן אחר ודם כשר מידת הקכ״ה, מידת ודם כשר כמידת לא כי הווה, לשון
 כמימרא, רגע אפילו חיוחו והשפעת השגחתו הפסק יצוייר ואלמלי חיותו, השפעת כלתי מתקיימים כולם אין הגרואיס, וכל העולמות כל שגרא הקג״ה

 מראות עיניים 'טהור שהוא הקג״ה על ע״ה הנגיא שכתג מה ג״כ נודע והנה (...) היו, כלא והיו ממציאוח גטליס גהס אשר וכל העולמות כל היו
את זה סוחרות והמה אמתיות, שניהם הללו ידיעות שתי והנה כלל. גרע להשגיח יכול הקג״ה שאין דהיינו א), (חבקוק חוכל׳ לא עמל אל והגיט גרע
גרע׳. מראוח עיניים 'טהור הוא הרי גהס, משגיח ואס מחקיימיס, אין גהס, משגיח אינו אס נפשך, ממה עכו״ס, האומות מתקיימים דאיך זה,

 רק כו״, עיניים ׳טהור יחכרך שהוא אמח וג״כ אחד, רגע אפילו והשפעתו השגחתו כלפי נכרא לשוס אפשר שאי אמת דהכל הוא, כך זו קושיא ויישוג
 דהיינו ישראל, כאמצעוח ומושפעים מושגחיס הס מ"מ עיניים, טהור היוחו מצד כעצמם, העכו״ס על וההשפעה ההשגחה שתהיה אפשר שאי אע"פ

 העכו״ס. אל והתמצית המותרות וגא טוכה, רוג לקכל יכוליס שאינס עד צורכם, מכדי יופר הרכה להם ומשפיע ישראל על כהשפעתו משגיח שהקכ״ה
ו ישראל. גאמצעות אלא עצמס מצד לא רק גכל, ומושפעים מושגחיס ג״כ העכו״ס נמצל) נ י ל א תו ו ח שג שלימלת. ה ח׳ מיס מקור נספר ומובא ג ס(  סיי

 זאת גס ואף כתפיה, גחר דשדי כמאן דקדושה, אחוריים מבחינת להם הנמשכת מהארה אלא חיות, ומקבלים יונקים והאומות הקליפות אין קד): ביאשיח
 ישראל כן שאין מה גשמיים, תענוגים וכל וכבוד עושר להאומות ומשפעת הזה, עולם בחומריות הארה שנתלגשה ועצומים, רבים ומסכים צמצומים ע״י

המעלות. רום עד נשמתו שורש לפי ואחד אחד כל אליך', פניו ה׳ ׳יאר (בש׳;שא) כמ״ש העליונים, פנים מגחינח יונקים



ערכים
וכינויים

 עילאה מרכבתא
תתאה ומרכבתא

 שרומזים על האבות כי דע
 מרכבה נקראים במרכבה,

 אדם ויחי ד״ה הפליאה (ספר

ויולד). שנה ומאת שלשים

 מישראל וצדיק חכם כל
 עצמו, בפני מרכבה הוא
 םומכות חיות ארבע לו ויש

 לכםא, שיש כמו למרכבה
 תלויים ממנו ושהעולמות

ב). מנוחה (ברית

חיות ארבע
 ד יש עולם בכל כי דע,
 הוי״ה אותיות ד כנגד חיות

 שבאותו י״ם כל הכוללים
 עולם ובכל זה. והבן עולם,

 נשר, שור, אריה, בשם נק׳
 מלאכים ד׳ ובשם אדם,
 הוא שלהם נוטריקון אשר
 ד כי נמצא ארגמ״ן. ר״ת

 אשר דרכיו טבעים חיות
 נקרא שכליים יםודות בד

 יצה״ר, יש וכנגדם ארגמ״ן,
 ותימה. אף, ומשחית, עוון,
 צורת בחי׳ הוא זה וכל

 ורעים טובים יםודות ד׳
ח). נ, (ע״ח

 העליונות החיות דמות
 חיות ונקראות הגנוזות,

 דמות שהן לפי כן כמו
 חיות ונקראות העליונות,

 האור, התנוצצות רוב על
 ואינו המתנוצז אור כל כי

 שם ועל חי, נקרא משתבר
 (עבודת חיות נקראות כך

יט). ח״ד הקודש

 עולמות, בכל הם יםודות די
 הם עשייה בעולם רק

 ביצירה ולמעלה גשמיים,
 מים, מיכאל דהיינו רוחניים,
 אויר, אוריאל אש, גבריאל

 בעולם ולמעלה עפר, רפאל
 רוחניים, יותר הבריאה

 שנושאות חיות ארבע דהיינו
 למעלה אח״כ הכםא,
 עד הכםא, רגלי ארבעת

 תכלית רוחניות באצילות
 גבורה מים, חםד הרוחניות,

 מלכות אויר, תפארת אש,
 שורשים ואלו עליונה. ארז

 כל ע״כ לאלו. ואלו לאלו,
 על רומז בתחתונים שיש מה

 נבוא הנגלה ומן העליונים,
כד). ה׳ בית (של״ההנםתר אל

 על הם הוי״ה אותיות די
 איהו, הקודש חיות ארבע

 ו׳ שור, פני ה׳ אריה, פני י׳
 (מגלה אדם פני ה׳ נשר, פני

קכ). ואתחנן, פ׳ עמוקות

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפו

א נ ו ק א ת ת מרככ א עילאה ד ת מרככ ה. ו א ת  כללי מח״י י״ח (כלל קכלה כספרי כעיקר המכואריס מהדכריס שהס לציין יש זה, עניין ככיאור ת
הנפשוה, העלאפ כסוד העוסק כדרוש ע"כ), (קיד פדש לפיקו״ז ככיאורו מדכש המפוק כעל דכרי אפ הקדמנו כהכנפס ללומד לסייע וע״מ העיון),

 יסיד אדון האצילות כעולם הגה אני״ע. ושדרס הס, עולמות ארנעה כי גודע הנה א) וז״ל: ופפאה, עילאה דמרככפא ענין לכאר פמצפ וכו
נראשות הקודש תיות הנהגת היא היצירה וכעולם הגשמה. מלק כנגד והוא השרפים, הנהגת היא הכריאה וכעולם הכל. על שולט כ״ה

מלק כנגד והוא מט״ט, מלאך

הו ד עילאה, דמרכבתא תקונא בחינת וז
 שלוקח החכם ידי שעל תתאה. ומרכבתא
מבטחה, עח ויורד עמהם ועולה הנפשות,
 ארבע יש כי המרכבות. שני נתתקנו

הכסא. על ויושב וכסא, נפש, בבחינת חיות

אתקונא ת כ כ ר מ ה ד א ל  עי
א ת כ כ ר מ ה. ו א ת ת

 כעליות כי ר״ל הנפל(יג); כמי וכיאר
 וזה המרככה, כל מרומז הנפשות

 היינו עילאה מרככמא כמיגת
 כשמוריד ואמ״כ הנפשות, עלאס

 כל כן גס מרומז המורה, להם
 היינו ממאה, מרככמא כמינת וזה כפנים, כמכואר המרככה

לממא. מעילא המורה להם שמוריד

 הנהגת היא העשייה וכעולם הרות.
סנד״ל, מלאך כראשות האופנים

 ככל כ) הנפש. תלק כנגד והוא
 מיני ארכעה נמצאות ועולם עולם

 ג׳שר ש׳ור א׳דס הנקראים הנהגה,
מרככה. מיקרא שכללותם א׳ריה,

 שורשם אלו הנהגה כמינות ארכע ג)
 הספירות לאתיזת אתר סדר יש עולם ככל אמנם כספירות,
 דכמרככפא ע״כ) קיד פניינא, (ספרא פדש כפיקו״ז איפא וכך כמרככה.

וכו', הגדול׳ ׳האדס הגדול׳ ׳הנשר כגון ׳גדול', הכינוי נפי׳ מפגליפ עלאה

 הגדול ׳אדס' הכגפייס, כעל הגדול ה׳גשר׳ איהי עילאה אימא“' וז״ל: אריה׳, ׳דמופ אדס׳, ׳דמופ כגון ה׳דמופ׳, נפי׳ רק מפגליפ פפאה ונמרכנפא
)מכמה, ..  פגיהס ׳ודמות כיה דאיממר מנייגא ׳אדס׳ מפארת, מנייגא מרככמא עילאה. מרככמא איהי האי גכורה, ׳שור׳ מסד, ׳אריה׳ (.

 שס כה שיש סכמס. הגדול אדם הכינה. היינו עילאה. אימא מדנש(שס): המפוק ופירש יסוד. הוד גצת ׳גשר; ׳שור׳ ׳אריה׳ דמות אדס׳, פני
 אדה וגכורה. מסד כינה, ממכמה, הכלולה העליונה מרככה הס שור, אריה, גשר, אדס, מילאה. מינגהא איהי האי ׳אדס׳. שמספרו מ״ה

י פניהם ודמוס כמכמה. שיש כמו אד״ס שמספרו מ״ה שם יש כתפארת שגס סניינא.  אדם׳, ׳פני התיות כל של פניהם׳ ׳ודמות אדם. «
 נשר, שור אריה דמות אדם פני דמות עם מצורף ונו׳. נשר שוי אייה דמום כתפארת. נכללים שכולם מפני אדם, פני יש ולכולם מאמר

 מערכות לכ׳ נמלקות הספירות א); א, הפרד״ר(שער וניאר שניה. מרככה הם יסוד, הוד, נצת, מפארת, והרי יסוד, הוד נצת סוד שהם
 כ״ת מכמה הוא הכסא על אדס שפני ע״נ) קיד ז״פ ונפיקוני ד״ג, (כהקדמה כמיקוניס פירשו כספירות מרככות כעניין וכן המפרשיס, כדכרי
 נצת מ״מ, אדס פגי והס שניה, מרככה ומתמיה עליונה. מרככה הרי גכור״ה, ושור מסד, וארי״ה כינה, וגש״ר אד״ס, כמגין ומ״ה מ״ה,

 מערכות. לשמי הספירות שמילק הרי למטה. הכל כולל ומלכות למעלה, הכל כולל עליון וכמר שניה. מרככה הרי נשר, שור אריה יסוד, הוד
י ״ ן ן ם ש כ ח ו וכוי ה קנ ת ת ת. שני נ  משה“ וז״ל: יהד, המרכנופ מנ׳ כלול הנ״ל המכס נפי׳ שמשה ע״נ) קי סט, (פיקון נפיקו״ז ומצינו המרכבו

 הימין אל אריה ׳ופני כה דאיתמר אכהן, תלת ׳משה', מן ש׳ דא, כגוונא וממאה, עילאה שלימתא מרככמא איהו תחייהו, כליל
ע יש כי אד״ם׳. פני פניהם ׳ודמות ד׳משה׳, ׳מה׳ כו״, נשר ופני שור ופני ת ארב חיי חיו ש גג שג וכסא נפ  עפה הכסא. על ויו

 מרככה וככל ג׳), אופ (עי״ל ׳פורה׳, ככפי׳ והשניה ׳נפש׳, ככמי׳ האפפ שונופ, כפינופ כ׳ כהן ושיש המרככופ, ככ׳ המכס פיקוני הס מה ומכאר, הולך רכינו

 הןה היה ג-כו): (א, כימזקאל לשה״כ על מכוסס זה ענין וכל הכסא. על והיושכ כסא אופנים, ונשר) שור אריה (אדס, הפיוס ד׳ הכאוס: הכמינוס ז׳ ישנן
 גדול ענן הצפון מן כאה סערה רוח והנה וארא ה׳: !ד ?ס עליו ומהי ככר נהר על כ:ןדיס ?איז הכהן כוזי כן יחזקאל אל ה׳ ןכר
 ודמות (...) להנה: אדס דמום מראיהן וזה חיות ארכע דמות וממוכה האש: ממוך החשמל כעין וממוכה קכיכ לו וגגה ממלקחח ואש

 מלמעלה פרדות וכנפיהם ופניהם לארכעמן: נקר ופני לארכעמן מהשמאול שור ופני לארכעמם הןמין אל אריה ופני אדם פני פניהם
 כלכמן: וסכו לא .ילכו ללכת הרוח ^מה ןה.יה אקר אל פניו.ילכו עכר אל ואיש גוימיהנה: את מכסות ושמןס איש תכרות שמןס לאיש

 וישוכ רצוא והחיות כרק: יוצא האש ומן לאש ונגה החיות כין מתהלכת היא הלפדים כמראה כערות אש כגחלי מראיהם החיות ודמות
ס יה.יה אשר על האופניס: ינאאו הארך מעל החיות וכהנשא אצלס האופניס ילכו החיות וכלכח (...) הכזק: כמראה  ללכת הרוח ן

 ינשואו הארך מעל וכהנשאס !עמדו וכעמדס !לכו כלכמס כאופניס: החןה רוח כי לעממס ינאאו והאופניס ללכת הרוח ש?נה !לכו
 וממעל (...) מלרנעלה: ראישיהס על נטוי הנורא הקרח כעין רקיע החןה ראשי על וןמות כאופניס: החןה רוח כי לעממס האופניס

מלמעלה: עליו אדס כמראה דמות הכסא דמות ועל כסא דמות ספיר אכן כמראה ראשס על אשר לרקיע

 חיות ארבע על רומז נדיב
 ב׳ אות נשר, נו״ן מרכבה,

 דאדם, ב׳ אות הוא דל״ת
 אות הוא יו״ד דנדיב ג׳ אות

 הוא בי״ת ד אות דאריה, ג׳
 שור שהוא דכרוב ד אות

נדיב). (קה״י,

כסא
 מפני כן, נקרא כסא

 הכוחות, כל בה שמתכסין
 ועליו ודוממת, יושבת והיא
רדקה׳ דממה ׳קול נאמר ספ ) 

גאון). חמאי לר׳ הייחוד

 בחיי (רבינו מלך לשון כסא

מ). מא, בראשית

 מה היינו ההשגחה, הפשקת מחמת זו, מבחינה הוא השקר אחיזת עיקר
 שכלו בעיני לראות מהדעת שנפשק עד השגחתו, לפעמים משתיר שהשי״ת
 על ומשתכל דעת בר שהוא ומי הבחירה. עיקר ושם בשלימות, השגחתו
 ששם החיצונים ומקומות העכו״ם ואפילו מהשי״ח, שהכל יודע האמת,

 שהם שם, המושתרת בהשגחתו רק מתנהג שם גם ההשגחה, ונשתר נפשק
כנ״ל. יניקתם שמשם השגחתו, עיני שם שנשתרו הדמעות, בחינת

המתרגם

ה  הנקראת הבינ
 בשוד היא עילאה אימא

שר׳ ל ה׳נ דו  בעל הג
 הגדול ו׳אדס׳ הכנפיים,

 החכמה, בשוד הוא
 בחשד הוא ׳אריה׳ (...)

 הוא ׳שור׳ (שכימין),
 זוהי (שבשמאל), בגבורה

ה רכב מ ה. ה נ ו לי ע  ה
 היא השניה והמרכבה

אדם׳ תפארת,  השני ׳
ת בו שנאמר מו ד ו  ׳

 דמות אדם׳, פני פניהם
שהם ׳נשר׳, ׳שור׳ ׳אריה׳
ישוד. הוד נצח שוד

 שני את כולל משה ^
 מרכבה שהוא המרכבות,

 ותחתונה, עליונה שלמה
 מתיבת ש׳ זה, באופן
 שלושת כנגד זהו ׳משה׳,

 שנאמר שזהו האבות,
 ׳ופני המרכבה בענין
 ופני הימין אל אריה

פני שור  כו״, נשר ו
 שמחיבת ׳מה׳ ואותיות
 מה כנגד זהו ׳משה׳,
 ׳ודמות במרכבה שנאמר
ם ה ם׳ פני פני ״ ד א

׳מה׳). בגימטריא (ש׳אדם׳

חכמה מיליואי ‘הנחל ייליקומ
א קונ א, המלבי״ם(יחזקאל כתב תתאה. ומרכבתא עילאה דמרכבתא ת

 היה יחזקאל שראה שהמרכבה קדושים, משוד ידענו כבר ד):
 ממחזה למטה ההוא המראה והיה המלאכים, עולם שהוא היצירה בעולם

 את ראה ישעיה באשר כי הכשא. בעולם שהיתה ישעיה שראה המרכבה
 היתה אז אדמתם, על וישראל במקומה השכינה שהיתה בעוד המלך

משלה׳, בכל ומלכותו כשאו הכין בשמים ו׳ה׳ בעצמו, ה׳ ע״י ההנהגה
המערכה הנהגת שגם ונשא, רם כשא על יושב המלך את ראה לכן

 שראה החיות מעולם למעלה שהוא הכשא בעולם עולם, ברום עומדים שהשרפים לו׳, ממעל עומדים ׳שרפים וראה אמצעי, בבלי מאיתו היתה
 הפלאיי בדרך שלטון מלך דבר לעשות ינהיג לא שאז בחו״ל, בגולה ראהו יחזקאל אבל לפניו. עומדים מלכותו ושרי בביתו היושב כמלך יחזקאל,

והאופנים הקודש חיות ראה לכן המלאכים, שהם המערכת מניעי ע״י נעשה שזה האופנים, שהם והמערכת הטבע שדר ע״פ ינהיג רק הנשיי,
 הגלגלים עולם שהוא האופנים עולם ובין ממנו למעלה אשר הכשא עולם בין ממוצע הוא המלאכים, שהם החיות עולם והנה לעומתם. מתנשאים

 שהשיג ההשגה תחילה ישפר לכן למטה, האופנים ויניעו זה בכח וינהיגו למעלה, אשר ה׳ מלכות מכשא ושפע כת מקבלים והם מהם, למטה אשר
מהם. למעלה אשר הכשא מן ותעצומות עוז יקבלו איך ישפר ואח״כ תחתיהם, אשר האופנים את וימשיכו יניעו איך ישפר ואח״ז עצמם, בהחיות

 מלכין ׳מהעדה שהוא בעת ההיא. בעת שיעשה הפעולה אל מיוחשות מתחלפות בצורות השם את ישיגו שהנביאים חמישי) (מאמר בכוזרי באר וכבר
 המלכים כמנהג במרכבה, רוכב יחזקאל ראהו בגולה שנשע הנשיעה ובעת ז), (דניאל יתיב׳ יומין ועתיק רמיו כרשון די ׳עד דניאל ראה מלכין׳, ומהקם
 המרכבה אופני את שיניעו חיות מארבע נמשכת הגשמיית שהמרכבה אדם בני כמנהג והמשיל לדרך, לצאת מרכבה לו שיכינו למקום ממקום בנשעם
 וכבר ללכת׳, הרוח שם יהיה אשר ׳אל המרכבה נושאות חיות וד׳ בגולה הכבוד מלך נושע שבה המרכבה את יחזקאל ראה וכן עליה. יושב שהמלך

מלכותו, כשא על יושב בהיכלו יראהו כרך שבן המלך, את שראה כפר כבן נדמה ויחזקאל המלך את שראה כרך כבן נדמה שישעיה חז״ל אמרו
למקום, ממקום הכפר דרך המלך ישע בעת יראהו הכפר ובן כשאו, על יושב מלכותו בעיר ישעיה ראהו כן שביביו, עומדים רצונו עושי ומשרתיו

ראה. אשר את וישפר המלך, את יוליכו אשר והאופנים החיות ועל המרכבה על ליבו וישים במרכבה, נושע שיראהו
הכסא, את נושאות החיות

תצוה). פ׳ אלימלך (נועםהכסא עולם נגד והוא התוה״ק, בלימוד יפעול זה כל שלם', וכסא שלם השם ׳שיהא יה׳, כס על יד ׳כי כמש״ה עמלק, מחיית לזכור השי״ת ציווה י). כה, שמות בחיי (רבינונישאות והן נושאות כאילו נראות נושאות, פירוש

והיינו האופנים, באמצעות שלא מופלאת ניסיית בהנהגה לבדו מנהיג השי״ת ששם הכסא, עולם יש כסא). (קה״י,הכסא עולם שהוא הבריאה, בעולם הוא הכסא עיקר כא). טז, ויקרא יפות (פניםבמחשבה שהוא הנשמות, עולם הוא הכסא עולם
ב י). כד, שמות (מלבי״םאמצעי בלי כבודו מכסא יורדות לבדו, מה׳ מושפעים גלויים ניסים רק המערכת, ותהלוכות הטבע בדרכי מעוטפים נסתרים ניסים אינם משם שיושפעו שהניסים ש ו ל י א ע ס כ  באדם להיכלל שזוכה מי הוא העיקר ה

 בחי׳ אלקים צלם השלים כי אדם, באמת נקרא שהוא בעצמו, הצדיק בחי׳ זה הכסא׳ על יושב’ יח). ה, תפירות ברכת (ליקו״האדם בחי׳ להשלים שזכה מאוד, במעלה הגדול הצדיק כ״א זוכה אין בוודאי וזה הכסא׳. על היושב ׳אדם בחי׳ שהוא העליון,
 אלקותו להודיע צריכין שלהם בנים, הארבעה בחי׳ שהם חיות, הארבע לבתי׳ ממנו הארה שנמשך עד החיות, ראשי שעל ורקיע הכבוד כסא בחי׳ שהם הצמצומים, כל דרך אלקות השגות ממשיך והוא הכסא׳, על היושב ׳אדם בבתי׳ והוא אדם, דמות

 ואין חוטאים, שאינם בעליונים כן שאין מה למשפט, הכסא שייך בו אשר המשפט ייחס ואליהם אותם, שופט ית׳ הוא אשר בתחתונים דוקא שייך זה דבר ודן, שופט הוא הכסא על היושב המלך כח). ד, נזיקין (ליקו״השאלתו על אחד לכל להשיב ית׳
 השכל מתחילה, וכך המלך. עניין שזהו הכסא, מן נבדל הוא הכסא על היושב התורה). על דרוש המהר״ל (דרשותהצדיק על הוא ית׳ שמלכותו כבודי׳, בכסא ׳אחוז אמר לכך להם. הכסא יחס שאין עד כיוצא, וכל ותחרות שנאה ולא קנאה לא ביניהם

 איברים רמ״ח נגד מכוונות והם בגופו, גידים ושס״ה איברים רמ״ח הוא האדם ע״ז). אגדות (חידושיהשכל אל כסא מתדמה שהגוף הכסא׳, ׳על שיושב מי כמו נעשה ולבסוף השכל, יושב ושם הגוף גפי׳ ׳על כמו השכל ומתדמה הגוף, אל מחובר הוא
יומא). (של״ההתורה מצוות תרי״ג משם אשר הדין, ממידת אדומים גידים ושס״ה הרחמים ממידת לבנים איברים רמ״ח שבו הכסא׳, על היושב ׳אדם מסוד העליון, מרוחניות נשפעת ממעל, אלוק חלק היא אשר נשמתו, ברוחניות גידים ושס״ה

ד). יג, ליקו״ט (קיצורתתאה ומרכבתא עילאה דמרכבתא תקונא בחי׳ המרכבות, שתי נתקנו הנ״ל, התורה עי״ז שמוליר מבטחה, עז ויורר עמהם, ועולה הנפשות שלוקח החכם זה עייי■ ותושיה עצה

תפליה ואני
ו כנ  הרבים ברחמיף ז

 הגרולים וחנינותיף
 לצריק להתקרב שנזכה
 כ־ח לו שיש האמת

 ויקבץ הזה, ודעת הזה
 העלה נפשותינו, כל

 כפא לפני עמהם
 רחמים ותמלא כבוךף,
ת עלינו  וכח בזכו
 לו1ןיז האמת, הצריק

 רוח לנחת נפשותינו
 ותשעשע לפניך, ולרצון

 ויהיה נפשותינו, כל עם
 על גרול יחור נעשה

 יחוךא נפשותינו ידי
 הוא בדיך רקךשא

 ויתחרשו ושכעתיה,
 .יחד כלם נפשותינו

 עבור. בבחינת לטובה
 האמת הצדיק לנו ויוריד

 תוךה חרושי זה ידי על
 לנו ויתגלו אמתיים,

 אוריתא תוךה פתרי
אה, רעתיקא תימ  ס

 הצדיק שיתקן ונזכה
 נפשותינו ידי על האמת

א א תקונ ת ב מךכ  ך
 תתאה ומךכבתא עלאה

יג). (ליקו״ת



רפז נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

אבי מאד לי צר
 ומר רע כי שבשמים,

 ואין הנפש, עד נגע כי
 לפיש ורע אח שום לי

 הכבדה שיחתי לפניו
 ואני מא־ד, מא־ד והמרה

 על קשים אבנים נושא
 כי דוי״, לב̂י ״עלי לבי.
 נפשי, מרת יודע לבי רק

 ולענה, מראש המרה
 יספר כי יאמן לא אשר

ב). ח״ב, (ליקו״ת

י ת י ר ם מורי א  הנשיאים קרננופ על חז״ל דרשוהו זה מקרא בשמי. ע

 דנריס ג' עשו שנהגאשס אף ועל המשכן, חנוכפ גיוס שהונאו
 וליקס מאפר ניפופ, לריס כהווייפס קנלס השי״פ אעפ״כ, כהוגן, שלא

 אמד ומלקמס לסלו, פאניס האורה כעין המונים, רצונופיהס אפ מפוכס

 כאפי א): (ה, נשה״ש וזלשה״כ לאפד,
 ננס מורי ארימי כלה אחמי לגני

 ימי1י5 דכאי ננס אכלמי!ערי פאמי
 ואכרו• אתו רעים אכלו פלגי עס !יני

 ליקטתי, אריסי. הכית. תנונת כימי לגני. נאסי ופירש״י(שם): דודים;
 מקרא לאון ואף ושלו', אורה ׳כמלוא א) (שניעיפ מאנה לשון והוא

 הקטורת, אס על ונאמר דרך׳. עוכרי כל ׳וארוה מ) (פהליס
 והוא ונתקנלה, התיצון מוכת על הנאיאיס יתיד קטורת שהקטירו

 יא דכאי׳. עם יערי ׳אכלתי נאמר כן ועל לדורות, נוהג שאינו דכר
 ואני העץ, ומאליכין הדכא ומוצצין וכו', כקניס גדל שהוא דכא

 את הדכא, עם הקנה אכלתי דכאי׳ עם יערי ׳אכלתי תיכה מרוכ
 שנו וכך כיוס. נו קיכלתיס ואני (...) הראוי, עם ראוי שאינו

ג, ר(י ״ מדנ  כתוכ דנריס ג׳ יוסניה, כן אר״א וגו׳. מורי אריסי נ): ננ
 ייני שתיתי דכאי, עם יערי אכלתי כשמי, עם מורי ׳אריתי כאן
 וקינלס כהוגן שלא הנשיאים שעשו דנריס שלושה כנגד תלכי; עם

 והנשיאים כקטורת, מתנדב היתיד אין מקום ככל הן, ואלו הקנ״ה.
 מקום ככל קטורת׳. מלאה זהב עשרה אתת 'כף ז) (נמדנר הניאו

 שעיר הניאו ואלו תטאו, ידיעת אתר אלא חטאת מניא היחיד אין
 וכאן השכת, את דוחה יחיד קרנן אין מקום ככל כחנוא. שלא

 חניכ נשיאים קרנן כמה למדנו הא השנת. את דוחה יחיד קרנן
 גני נפיי רנינו ניאר השם) פילול (ערך הקמפ כד ונספר הקנ״ה. לפני
 עס מורי ׳אריתי שכתוב וזה דק, חוש הוא הריח הכפונ; פשע

 כי השגה, לתוספת ׳הרחתי', אמר ולא ׳אריתי׳ לשון והזכיר נשמי׳.
קנה אותו האורה אכל נלכד, ריחו אלא קנה לא הנושם מריח

 מורי אריתי הז (שה״שבחי׳ זה נפש, שבבתי׳ אריה
שמו״אנפש מרת בחי׳ זה מורי, בשמי. עם א), (

י ת י ל ם מורי א  נ-ו): א, שנועופ (או"מ נליקו״ה וכפג בשמי. ע

 הנפשות מלקט הנ״ל שהחכם הנ״ל כמאמר שס אימא
 מלקט וגס אחד, ככל שנמצא טונות הרצונות דהיינו טונות,

 נשמי', עם מורי ׳אריתי כנתינת טוניס, שאינם והרצונות הנפשות
 דהיינו שננפש', ׳אריה נתינת שזה

 ׳ונפשה נתינת נפש, מרת שמלקט
שאינם הרצונות דהיינו לה', מרה

׳עם הזה, עולם תאוות של טונים
 ׳אריתי נתינת וזה (...) טוב. ריח שמעלה הטוב הרצון עס נשמי',

 מורי ׳אריתי שע״י תלכי', עם ייני שמימי וכו׳ נשמי עם מורי
 עם ייני ׳שתיתי ועי״ז וכו״, נפשות ׳ולוקח נתינת דהיינו וכו״,

 אין ׳ואשר כמ״ש וחלב, יין שנקראת המורה קנלת היינו מלכי',
 ׳נלא וחלב', יין מחיר וכלא כסף נלא ואכלו 'שכרו לכו כסף לו

 ע״י כי דייקא, כסף׳ לו אין ׳ואשר דייקא, מחיר׳ וכלא כסף
 וחלב יין נתינת שהיא לתורה, זוכין וזהב כסף תאות שכירת
 ע״י המורה עיקר כי וחלב, ליין המורה שנמשלה וזה (...) כנ״ל.
 שס. שנתפזרו המקומות מתוך אומן שמנררין הנפשות, נירור

 חלב', וגעשה נעכר ׳דם נתינת וחלב, יין נתינת נעצמו וזהו
 וזהו כידוע. הנפשות בירור נתינת נעצמו שזהו נירורין, נתינת

נעשה ׳זכה נתינות שמי כן גם יש נהיין כי יין, נתינת כן גם
לזכות כדי הדמים את לזכך וצריך רש', נעשה זכה לא ראש,

 נתנרר כשהיין כי (...) ראש׳, נעשה ׳זכה כנתינת היין שיהיה
 שזהו חלב׳, ונעשה נעכר ׳דם ננחינת ראש; נעשה ׳זכה כנתינת
 עין, טוב ננחינת הוא אזי כנ״ל, מורה של וחלנה ייגה נתינת
 ע״י דהיינו וחלב, יין נתינת ע״י שנמשכין ההשגחה עיני נתינת

כחלב'. רוחצות וכו' ׳עיניו נתינת שזהו התורה,
ם  נפשות נתינת שהס ג); א, שנועופ (או״ח נליקו״ה ונפג בשמי. ע

ושכל. דעה נעלי אדם, נקראים שהם טונות,

ם ערכי
וכינויים

נפש מרת
 ׳ונפשה בחי׳ נפש/ ינזרת

 הרצונות דהיינו לה/ מרה
 תאוות של טובים שאינם
ב). א, שבועות (ליקו״העוה״ז

 השכינה נפש/ מרת יוהיא
 אבל מרה, היא בגלות שהיא

 ולא בנפש, הוא המרירות
 שגם מפני ובנשמה, ברוח
 עתידים שישראל יודעת היא

שהזה הגלות מן לעלות  (פירו

שמואל). על הרמח״ל

את הכולל הלשון שהוא ׳אריתי׳ אמר ולכך והרית, הבושם הכל,
 והעלם שלקמס עד והש׳׳י כנס׳׳י בין הדבקות היפה גדולה כה תורה, מתן דבזמן מז) ד, (שה״ש העמקים שושנת בספרו האלשיך דכתב מצינו נוסף ובאופן הכל.

דבקו כי מתים, פגרים נשארו הנה כי והוא, בשמי׳. עם מורי ׳אריתי כי בי, ודבקותם תשוקתם גדלה כך כל ה״ל: שלהם, הנר״ן בתינות בכל
המיותד בשמי׳ ׳עם הנפש, הוא מורי׳ ׳אריתי וזהו הנפש, גם אם כי הוא, גם הרות או העליונות הנשמות בלבד ולא בקונם. נפשותם

וגם שבינתיים. הרות הוא שבכללם בשמי׳ עם ׳מורי וזהו נשמה, ועד מנפש אצלו, יתברך הוא ליקט הכל שאת ואמר הנשמות. הם
הדבקות. בעלת (דונג) השעוה מתוך דבש שנוטף כנופת משפתותם, הנוטף דבשי׳ ׳עם הכוונה, וטוב הפנימי דבקות היא יערי׳, ׳אכלתי

ת ר במרירות להש׳׳י התפללה עקרותה שמתמת בתנה, מהנאמר א׳ ראיה הנפש, מרירות בתי׳ היא ׳מורי׳ שהמלה ראיות ב׳ כעת מביא רבינו נפש. מ
והיא ה׳: היכל רנזוזת על הכ^א על ישב הכהן ועלי שתה ואחרי בשלה אכלה אחרי חנה ותקם מ-יא): בשמו״א(א, כדכתיב נפשה,

 ונחתה אמתך את תשכח ולא וזכרתני אמתך בעני תראה ראה אם צבאות ה׳ ותאמר נדר ותדר תבכה: ובכה ה׳ על ותתפלל נפש מרת
מי לה׳ ונתתיו אנשים זרע לאמתך  על עצמה את שמכה עתה עד הנה ופקס. המלבי״ם(שם): וביאר ראשו: על !עלה לא ומורה ח!יו כל!
הלכו העם כל כי הכסא. על יושג בעצמה. להתפלל התעוררה הרחמים, מן מתייאש שהוא שראתה ועתה צדיק, שהיה בעלה תפילת
עוזרים דברים ארבעה התקבצו ואז והיא. שיחה. לפניו לשפוך ה׳ בבית להתבודד יכולה והיתה ההיא, בעת זבחים הקריבו ולא לביתם

 על שלימה בכוונה שהתפללה ה/ על וסספלל ב) לב. נשברי תפילת שומע וה׳ נפש, מרת היתה עצמה שהיא א) לרצון, תפילתה שיהיה אל
חז״ל. כמ״ש צרה בעת מועיל שזה נדר, עצמה על שקיבלה נדר, ומידור ד) לעולם. ננעלו לא דמעה ושערי מבכה, ו?לה ג) לבדו. ה׳

חכמה מיליואי
׳ י ח ש מרת ב פ ה בהיי נ ש פ  ב׳ שסמך א) (ימ, צשמו״ר ומציגו לה. מרה ונ

 הימה שהרבה תנה זו נפשו׳, מרת יודע ׳לב ד״א ח״ל: אלו, ראיות
 פקדה לא שנפקדה כיון לעצמה, היא נפש׳, מרת ׳והיא שנאמר מצטערת,

 צ) (שמו״א וכתיב זר׳, יתערב לא ׳ובשמממו שנאמר לעצמה, אלא האלקים
 לא אתר אבל שממתי, לעצמי אני בישועתך׳, שמשתי כי בה׳ לבי ׳עלץ

 בנה כשמת אימתי, השונמית. זו נפשו׳ מרת יודע ׳לב ד״א עימי. ישמש
 האלקים איש ויאמר להדפה גיתזי ׳ויגש כתיב, ומה לאלישע. לקבול ובאתה
 ׳וקש לו ואמר בנה להתיות גיתזי ששלת כיון לה׳. מרה נפשה כי לה הרפה

 עמדת (שס), נפשך׳ ותי ה׳ ׳תי השונמית לו אמרה (שס), בידך׳ משענמי
 אמה עמוד עכשיו אף בן, לי נתמה ממשילה אלקים, של במסטורין

נפשו׳. מרת יודע ׳לב הוי אומו. והמיה אלקים של במסטורין
 בעניין שלו הפגם וכל ישראל׳, בשביל אלא גדולה, לך נמתי ׳כלום רד׳,

 ׳ט׳ בהמורה (כמבואר ישראל נפשות כלל עם כראוי קישרה ולא מפלתו אז שסילק זה, בעניין היה ישראל, לארץ לכנוש זכה לא שעי״ז הצור, הכאת
 עבודתם, בכל ויכוונו תמיד מהשי״ת שיבקשו תיקונם שכל ביותר, והגרועים הנמוכים שכן מכל פשוטים, אנשים שכן וכל שכן מכל עי״ש). וכו״, מיקונין

 גם לו יש עי״ז רק כי יתד, אליו ולקשרם לקבצם תמיד העוסק האמת, להצדיק המקושרים ישראל נפשות במוך (...) הקדוש הציבור עם להתקשר שיזכו
 בזה הרבה ז״ל בדבריו וכמבואר מאוד, בעוונות פגומה היא אם אף נפשו, גם הצדיק יעלה הכלל ובמוך ימאס׳, לא כביר אל ׳הן כי גדולה, תקוה כן

בזה. הקדוש מפיו ששמעתי וכמו עי״ש), וכו״, בשמי עם מורי ׳אריתי פסוק על יג סימן השגתה׳ העם ׳אשרי בהתורה (וכמ״ש

חנחל• יליקוב
י ח ! י ר ם מורי א  ועוד לז): ו, דסידרא קדושה ענין (או״ח צליקו״ה וכתצ בשמי. ע

 אדם ישלים ׳לעולם הנ״ל רז״ל דברי בעניין מילין, לאלקי
 דיבור ובכל מאוד, עמוקים דבריהם שכל וכו״, הציבור עם פרשיותיו

 ׳לעולם׳ וכו״, אדם ישלים ׳לעולם והעניין עמוקין. רזין בהם יש ודיבור
 כי הציבור. עם פרשיותיו להשלים לעולם צריך שהוא, דרגא שבכל דייקא,

 ויקר גבוה בעצמו שלימודו מאוד, גדולה למעלה כבר הגיע אפילו אם
 להעלות כדי הציבור, עם עצמו לקשר צריך אעפ״כ מאוד, השי״ת אצל

 בכל מתדש התורה קבלת במינת להמשיך שיוכל כדי אליו, לקשרם הציבור
 מאוד גבוה היתה ומעלתו שקדושתו בעצמו, רבינו משה אפילו כי פעם.

 ע״י אם כי מורה, ולהמשיך לה׳ לעלות יכול היה לא אעפ״כ מאוד,
׳לך פסוק על לצ) (צרבות רז״ל שאמרו וכמו אליו, ישראל נפשות קיכוץ



ערכים
וכינויים

ש פגם הנפ
 הנפש פגם הוא השכחה

י). ג, הפירות ברכת (ליקו״ה

 פגם על יגיד שבגוף מום
 שאין מום אין כי הנפש,
 דברים (אוה״ח בנפש דמיונו

ד). ד,

 ופוגם הנפש פגם הוא חטא
חטא). (קה״י,במלכות

הרצון פגם
 הרצון פגם הוא העגל חטא

ג). ד, דסידרא קדושה (ליקו״ה

 פגם הוא הרצון פגם
יט). ג, ערב (ליקו״ההאמונה

 פגם שהוא ח״ו, עצבות
כז). ג, ערב (ליקו״ההרצון

 כפירות, הוא זרה עבודה
 (ליקו״ה הרצון פגם שהוא

לד). ג, ערב

 פגם הוא המחלוקת
 המחלוקת עיקר כי הרצון,

 שזה הרצונות, בין הוא
 להיפך, רצונו וזה כך רצונו

 מחלוקת נעשה זה ומחמת
 שאין מחמת זה וכל ח״ו.

 הרצונות כל מקשרין
 בחי׳ שהוא הרצון, לשורש

 משה בחי׳ דרעוין, רעוא
י). ב, שכר שומר (ליקו״ה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רפח

שיה עצה ותו

ל  אדם בני אלו כ
 כל הדור, לחכם הבאים

 איזה לו יש ואחד אחד
 מעלה והצדיק טוב, רצון
 ובזה הרצונות, אלו כל

 נפשותיהם מחדש הוא
 האנשים אלו של

 הוא ועי״ז אליו, הבאים
 התורה התגלות מביא

 בפניהם אז שאומר
ה). יג, ליקו״ט (קיצור

ת כל גם מלקט ואז שות הרצונו  גליקו״ה(מו״מ 3וכפ שנפלו והנפ

 זה נפש ני נפשות, נתינת הם ההנאות כל כי ד): א, שאלה
 תאוה לו וכשיש הנ״ל, כמאמר לעיל שמנואר כמו רצון, נתינת

 חש להיפך וכן לקדושה, נפש נתינת זה שנקדושה לדנר ורצון
 דהיינו הנפשות, לנרר וצריך ושלום,

 והכיסופין, והתאוות הרצונות כל
 כנתינת להשי״ת, כולם ולהעלותם

 כמנואר נשמי׳ עם מורי 'אריתי
 לנררס וכשזוכה הנ״ל, כמאמר

 נתינת תורה, ממשיך הוא ולהעלותם
 נירור שעיקר נמצא, כנ״ל. השגחה
מי תלוי הוא הנפשות ועליית  נ
 ההנאה כי מהדנר, הנאה שמקנל

 לו כשיש ואז נפש, נתינת הוא
 לנרר צריך הוא מהדנר, הנאה

 השגחה נתינת תורה, נתינת ממשיך ועי״ז הנפש, את ולהעלות
 החיונ עליו חל כן כמו מהדנר, שמקנל ההנאה כפי כן ועל כנ״ל,

 ולהעלותם ולנררס, נההנאות המלונשין והרצונות הנפשות להעלות
השגחה. נחיגת תורה ממשיך ועי״ז לנד, להשי״ת

 בחינות זה לה. מרה ונפשה ל) נ (מלכיםבחינת
 תאוה, רבר כשרוצה הרצק. פגם הנפש, פגם
 ועכשיו לנפש. ומרה פגם הוא הרצון, זה

 ורצונו, נפשו עם הדור לחכם האהם זה כשבא
 אותם ולוקט הרצונות, כל לוקח הדור והחכם

 ואז כנ״ל, אותם להעלות כדי לאחד, אחד
 וזהו שנפלו. והנפשות הרצונות כל גם מלקט
הנפש, מרת שמלקט לקט. לשון אריה, בחינת

ה ש פ נ  הנפש, מרירות בחי׳ ׳מורי׳ שהמלה לכך ב׳ ראיה לה. מרה ו

 בנה מות לאחר הנביא לאלישע שבאה השונמית באשה מהנאמר
 איש אל ומנא כז): במל״ב(ד, כדכתיב אלישע), ברכת לאחר בו (שנתברכה
 איש ויאמר להדפה גיסזי ויגש פרגליו ומסזק ההר אל האלקיס

 מרה נפשה כי לה הרפה האלקיס
לי: הגיד ולא ממני העלים וה׳ לה

גרגציו. וססזק (שם): המלבי״ס ופירש
איתה, שילך עד תניסנו שלא לרמוז
 מן אין כי להודפה, רצה וגיסזי

הנביא. אל תקרב שאישה המושר
 מרירות מצד שזה לה. הרפה ויאמר

 מה כי ר״ל ממני. העלים וה׳ נפשה.
 שודו יגלה עונש, דרך ה׳ שיעשה
 למען הנביאים עבדיו אל תתילה
 אני ׳המכשה וכמ״ש רתמים, יבקשו

 יעלם תולי ע״י מעצמו הנעשה אבל עושה', אני אשר מאברהם
 תנואה. בעבור אליה זה בא ולא תנואה שלא הוציא ומזה מהנביא,

 בחי׳ זה ש׳מורי׳ בהן ללמדנו בא שרבינו שמלבד אלו, ראיות מב׳ וראה ודו״ק
את מוכיחים הפסוקים פשע גם הרי לה׳, מרה ׳ונפשה בחי׳ נפש׳, ׳מרת
כדי עד אפי׳ מרירות, מיני מכל ולהעלותן הנפשות ללקט הצדיקים, של כוחם

 יחד. ודורשם אלו ראיות ב׳ הסומך בזה המדרש דברי לה׳ מרה ונפשה בחינת נפש מרת ׳בחינת ד״ה במילוא״ח הקודם העמוד לעיל ועי׳ מתים. החייאת

ט ק ו ל  כדפירש״י גדול בקושי שיהיה לעת״ל, גלויות קיבוץ יום גבי יב-יג) (כז, בישעיה מצינו זו וכלשון אותם. להעלות כדי לאחד אחד אותם ו
בישעיה: שם וזלשה״כ בנ״י׳. אחד לאחד תלוקמו ׳ואתם כמ״ש ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך עצמו הש״י ׳כאילו ג), ל, (דברים

 גדול בשופר ןתקע ההוא ביום והןה ןקראל: פני אחד לאחד תלקמו ואתם מצרןם נחל עד הנהר משפלת ה׳ !חבט ההוא ביום והןה
 שחופמין כמו ר״ל ה׳. יסבוט המצו״ד(שם): ופירש פירושלם: הקדש פהר לה׳ והקתתוו מצרןם בארץ והנדרזים אשור ?ארץ האבדיס ובאו

 אחד, אחד הנלקטים אתם תהיו ישראל. בגי וכו׳ ואפה האומות. מפין ישראל את ישיר כן הקשין, מן התבואה להשיר במקל השיבולים את
 להשמיע גדול בשופר תקעו כאילו ויבואו, יתקבצו כולם לומר, משל עניין הוא גדול. בשופר ייפקע לירושלים. יביאהו מכם אחד והמוצא

 המוריה בהר בירושלים. הקודש בהר אובדים. קראם לכן שמה, שגלו מעת לארצם חזרו שלא לפי האובדים. ולבוא. להתקבץ העולם בכל הקול
 ׳אובדים', אשור שכאיז אותם וקרא הכללי, הקיבוץ ויהיה גדול. בשופר יימקע הוסיף: והמלבי״ם(שם) מקדש. מקום והוא בירושלים, העומד

 רה״ש ענין הן מרומז זה שבמקרא הדברים, בקשרי וראה ודו״ק 'נידחים'. רק הם מצרים שבארץ ואותם קץ, עד ומציאותם מקומם נשכח כי

 ולהעלותם, ישראל נדתי לקבץ העוסק הצדיק כוח והן וגו״, והנידחים וגו׳ האובדים ׳ובאו בחי׳ הנידחות, הנפשות עליית הן גדול׳, בשופר ׳ייתקע בחי׳ והקיבוץ,

א׳). אות (לעיל דיעה בו שיש הצדיק בחי׳ והדעת, ביהמ״ק מקום שהוא בירושלים׳, הקודש ׳בהר בחי׳

‘הנחל '?וט7יי
 ברצונות גם הזאת נדיבה והרוח הרצון מאיר דייקא ועי״ז הטוב, הרצון

 הטוב פנימיות מתוכם גם שנתברר הנפש, מרת שהם לגמרי, הנפולין
במה דבה״ק מצירופי מבואר גם בפנים. המבואר ככל למעלה ועולין

 וירידתו גיבורים לעיר משה עליית לעניין בין ושוב, הרצוא עניין שמבאר
 משה ע״י ושכיכתו הלב חמימות העלאת לעניין ובין התורה, בהמשכת

 וכן ממון, מתאות הלב שיכוך עיקר שבאמת כמוב״פ, שככ״ה גימט׳
 זה דבר שלימות עיקר עי״ז, שנעשה שלמעלה אף והחרון הכעס המתקת

בביאה״ל). מבואר (כן הנ״ל ושוב ברצוא התורה המשכת ע״י נעשה
עם הלב חימום קישור ע״י נעשה הסיכוך דעיקר הנ״ל, ע״פ ונראה
בבתי׳ החכם, שע״י הנפשות לקיחת ע״י נעשה זה דבר שעיקר הרוח,

 ׳ויורד מ״נ העלאת בבתי׳ עמהם שעולה כנ״ל, בשמי׳ עם מורי ׳אריתי
 ׳ורמיא רבב״ח מאמר על המאמר בסוף רבינו בדברי ועי׳ מבטחה׳. עוז
 מעיבור חוזרים הנפשות אלו כשכל שאח״כ וכו״, לחברתא קלא גלא

 כן שכמו ונראה עי״ש, וכו׳ זל״ז אהבה בהם נתושף הכלליות וע״י הנ״ל,
 של והרצונות הנפשות חלקי ולקיטת לקיחת לגבי בפרטיות זה כל נעשה

 וכלליותם התקשרותם שעיקר בשמי׳, עם מורי ׳אריתי שבבתי׳ או״א כל
שעמהם. התורה והורדת מהעיבור בחזרתם נעשה לזה, זה והארתם

ממון, תאות נשתכך שעי״ז הרוח, עם הלב חימום קישור שעיקר נמצא
והבן. שככ״ה, בגימ׳ מש״ה בחי׳ הצדיק שע״י התורה בהורדת נעשה

ט ק ל מ ת ש ש מר פ  וצריך תש״מ): (מבת הנחל מבועי בקובץ ומובא וכוי. הנ
 דהיינו הפגומים הרצונות ולתקן להעלות שייך מה להבין,

 השי״ת כי בע״ה, לבאר ונראה תורה. ידם על ולהוריד רעות, התאוות
 אליו ומשתוקק כושף להיות בכדי מהנפש, הנובע הרצון כת באדם ברא
 נופל עי״ז ורעים, גשמיים לדברים ומשתוקק כושף שאדם וע״י ית׳,

 הנפש ולהגביר להרים כת לו יש והצדיק בקליפות, הרצון, היינו הנפש
 שמעלה וז״פ הקדושה. אל ולהחזירה הקליפות, מתוך הרצון כת היינו

 כת את אלא מעלה, הוא רעות התאוות את לא שנפלו, הרצונות את
 הלשון ומדוייק מעלה, הוא אותו כנ״ל, רעות התאוות ע״י שנפל הרצון

 על רביז״ל שמפרש מה מבואר ובזה כנ״ל. דייקא שנפלו׳ ׳הרצונות בזה
וכו״, דמרך גבורתא חזי ׳פוק המאמר) בסוף (לקמן שם רבב״ח מאמר

 הכלל וידוע וכו״. ואעפ״כ וכו׳, אפילו הקודש אל מחול יצאתי ש׳לא
 הפירושים כל נמצא תמיד אזי ומפרשו, רבב״ח מאמר מביא כשרביז״ל

 אין וכאן הכללים), מח״י י״ז כלל (ע״פ המאמר שמביא קודם התורה בתוך
 על התורה בסוף כאן הנזכר הצדיק כת מגדולת היינו מזה, רמז שום

 כנ״ל מזה הרבה מדבר שרביז״ל מיושב, יהיה הנ״ל ולפי הנ״ל. המאמר
כנ״ל. שנפלו הנפשות היינו הרצונות, שמעלה אריה בחי׳ שזה באריכות,

ד ם1ו כ ר ח ת, כל לוקח חדו ם ולוקט חרצונו ת ד או ח  ומובא לאחד. א
 טו״ב בגימט׳ רצו״א כי היינו תש״מ): (מבת הנחל מבועי בקובץ

 ׳רצוא ד״ה בנח״נ ג׳ אות לעיל הנזכר האריז״ל בשם (כנ״ל הכוללים ב׳ עם ור״ע
 מבתי׳ הם הרצונות כל פנימיות כי עי״ש), הפל״ח בדברי וכו״ נוריאל דא

 אלא דקדושה, והרצונות הכישופין כל באים שמשם העליון, הלב חמימות
 אבל עוה״ז, להבלי ולהתאוות לרצות הקליפות אחיזת מזה משתלשל שלמטה

 עבודת בבתי׳ שיהיו הרצונות כל ומזכך מברר הוא להצדיק, שבאים ע״י
 ׳רצוא ג׳ באות משיים שרבינו כמו להשי״ת, וכישופין רצונות היינו הרצוא,

 שעצם מדבה״ק, קצת נראה כתב: דבריו ובהמשך וכו״. הנפש שהוא רצון דא
 עם הנפולים הרצונות (היינו יחד שניהם ומחבר שמלקט מה הדבר

 שזהו ונלע״ד שבמרכבה. אריה בחי׳ תיקון עיקר הוא הטובים), הרצונות
 כי א׳. באות לעיל המבואר הרוח, עם הלב חימום קישור בחי׳ עצמו

 שמקשרו ע״י הוא תיקונו עיקר לממון, והתאווה הרצון שהוא הלב חימום
 נדיבה׳ ׳רוח פשטות כי דקדושה, רצון בחי׳ שהוא נדיבה, הרוח בחי׳ עם

 בזהר ועי׳ וכעש. אף חרון היפך רצון, עניין הוא א׳) באות לעיל (הנזכר
 ׳עלה בחי׳ הוא הלב שחמימות שם שמבואר א׳, באות בדבה״ק המובא

 כתפוחים׳, אפך ׳וריח בחי׳ הוא וכו״ דנחית ה׳רוח ועניין באפו׳, עשן
 מורי׳, ׳אריתי בחי׳ עצמו וזהו טוב, ריח שמעלה הטוב הרצון היינו
 הרוח היינו בשמי׳, ׳עם ממון, תאות הרצון, פגם נפש, מרת היינו

 שרבינו דאף והיינו, טוב. ריח שמעלה אפך׳, ׳וריח בחי׳ שהוא נדיבה
 ׳רוחא כי צדקה, ע״י שהוא ממון, תאות לשבירת או״א לכל עצה נותן
 עם הלב חימום שמקשר קטורת בחי׳ שזה דליבא׳, חמימא לשכך נחית
 הזאת, העצה פעולת שלימות עיקר מקום מכל א׳, באות כמבואר הרוח
 והוא ממון, לתאות נפל שכבר מי באמת כי הצדיק. אל שבא ע״י נעשה
 לייעצו שייך איך באמונה, ומתנו משאו שאין עד להעשיר ואץ בהול

 המדובר הלא כי צדקה, לתת שיתגבר שייך שבוודאי ואע״פ צדקה. שייתן
 א״ע ויכוף הצדיק לעצת יציית ובוודאי מתאוותו, לצאת שרצונו בכזה הוא

 נדיבה הרוח ע״י הוא התיקון שעיקר משמע הא מקום מכל צדקה, וייתן
 רצונו, נגד צדקה ליתן א״ע יכוף אס אף כזה אדם וא״כ הצדקה, שבנתינת

 ויכניע יתקן איך וא״כ טוב, ורצון נדיבה ברוח נותנו שאינו ודאי אבל
 שהוא הצדיק, ע״י הוא התיקון עיקר באמת אבל עי״ז. לממון תאוותו

 למקום שנפלו הרצונות ואפילו או״א, שבכל הגנוז הטוב את לברר יכול
 עם מורי ׳אריתי בחי׳ שבתוכם, הטוב פנימיות את לברר יכול הוא שנפלו,
 ע״י נעשה וזה כידוע, דלתתא איתערותא שיהיה בהכרח אבל הנ״ל. בשמי׳

 איזה בפנימיותו יש בוודאי אשר צדקה, לתת האדם של התגברותו עצם
את ולגלות לברר יכול האמת והצדיק באמת, טוב ורצון נדיבה רוח בחי׳

תפליה ואני

 מרירות ןדעת אתה כי
 כי נפשי, ופז-ור נפשי
 מאד לי מךה נפשי
 ״כשל אשר עד מא־ד,

 אפשר ואי הסבל׳/ כח
 פזור כלל עוד לסבל
 נפשי ומרירות נפשי

 גדול בפזור המפזרת
 מאד, עצום ובמרירות

 עצם ןרעת אתה כאשר
 שיעמד מי ואין מרירותי.

 בעזרי להיות בערי
 מן ולהצילני להושיעני

 והמרירות הגדול הפזור
 האמללה נפשי של

 הצריקי בח אם כי מא־ד,
 כ־ח להם שיש אמת
 פזור גם לקבץ ורעת
 ולהעלות וללקט נפשי,

 והרצונות הנפשות גם
 לי, שיש והמרים הרעים
 עם ולהעלותם לבררם

 והנפשות הרצונות כל
ת בו טו  שימצא ה

 ולקבצם ללקטם בי
 .יחד כלם ולהעלותם

 להאיר לטובה. ולחךשם
 נפשי על חךש אור

 גדול, בחשף המנחת
 נפשי. בצחצחות ו.ישביע
 ימלא הרעבה ונפשי

 נעורי, כנשר ויחדש טוב
 נכללת נפשי ותהיה

 חברתנו כל נפשות עם
 בית עמף כל ונפשות

דכללו ישראל,  כל /
 גדולות .יחד הנפשות

תקטנות עם קו״ לי יג). (



ערכיםרפט נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
וכינויים

ך נ ע י ת ויאכילך וירעיכך ו  ישראל אש הזהיר משרע״ה, המן. א

נמדגר, שאכלו המן מעשה אש שיזכרו לאיז כניששס קודם
 הדרך כל אמ וזכרמ נ-ג): (ש, נדנריס כדכשינ נזה, להס שהיה והנשיון

גה ארכעיס זה אלקיף ה׳ הוליכך א'הר  ענמך למען כמדכר ̂'
 כלננך אשי את לדעת לגתמך

 ויענך לא: אם מצופו הפאמר
 לא אישר המן אפ דאכלף ףרענך

 למען אגפיך ןדעון ולא ןדעפ
 ןפיה לכדו הלפם על לא כי הודיעך

 יפיה ה׳ פי מוצא כל על כי האדם
 ויעגן (שם): נשיי רנינו וניאר האדם:

עיגו.  שכפוג כעניין כדרך, ויענך די
 כופי', כדרך 'עינה קנ) (שהליס

 ששאר גופניים ממזונופ וירעיבך
 המן, אפ ויאכילך אוכלין, האומופ

 (...) גופני. לא שמיים, לפם שהוא
 המן אכילפ הכפוג שקרא ומה

 לפניו מזון שאין מי שכל ללמד נא ענופך', ׳למען ואמר ׳עינוי;
 כיון לו, היא עינוי אכילה אופה כיומו, יום דנר אלא מרונה לזמן

 אינו שאוכל מה רואה שאינו מי כל וכן לפניו, המזון רואה שאינו
 'טוב לראיה והניאו שכעין, ואינן שאוכלין לסומין מכאן שנע,

 המזון רואין היו שלא ולפי ו), (קהלש נפש' מהלוך עיניים מראה
 ע״נ, (עד ניומא שז״ל דרשו וכן 'עינוי'. אכילה לאופה קרא בעיניהם,

 אמי רני ענופך׳. למען נמדנר מן ׳המאכילך יעקנ): העין גירשש
 שאין למי נשלו פפ לו שיש מי דומה אינו אמר, פד אשי, ורני

 שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה אינו אמר, ופד נשלו, פפ לו
 ואין שאוכלין לשומין רמז מכאן יושף, רב אמר ואוכל. רואה

 מהלוך עיניים מראה ׳מוג קראה מאי זירא, רני אמר שכעין,
 אלא ליכלה לא שעודפא, ליה דאיפ מאן הילכך אניי, אמר נפש׳.

 למפר. על ודואג היוש אוכל נשלו. סס לו אין ופירש״י(שם): ניממא.
 רואה ואינו המיניש כל טעש טועש המן אכילפ ואופל. רואה אמו
 הראוש כוש גני ד') (אוש לעיל למונא ׳הראיה' עניין כל וקשר מן. אלא

 ישיה ה' פי מוצא כל על 'כי נשי' ההשגשה' לענין'המשכש ונפרט ופעולשה,

דלעיל. נפשוקיס כמונא ה'), נהשגשש שלויה (שפרנקשו האדם'

 הטוב הרצק עם בשמי, עם הנפש, פגם היינו
טוב: ריח שמעלה

 המצוחצח האור זה שבנפש, שור ובחינת
 שנתקבץ pהקיב מחמת בנפש, שנתוסף

 בי ביותר, הנפש מאיר ואז הנפש, פיזורי
 ונפש בבחינת הנפש אזי מאיר, אין בשהרצק

 האור, הערר מחמת הרעב, עיקר בי רעבה.
אחז״ל שאמרו במו מ  וירעיבך ויענך ע״נ) עד (יו

שבע. אינו שהסומא מבאן המן, את ויאבילך

ם ג ש פ  יש ה): נפל״ש(יג, וניאר הטוב. הרצון עם גשמי, עם הנפ
 להפקרג טוב רצון לו יש משפמא להצדיק כשנא כי לפרש,

 עדיין הזה להאדש יש כוודאי אך להצדיק, ניאפו ע״י ה׳ לענודפ
 הש אלו שהרצונוש וכיוצא, פאוה לדנר טוניש, שאינש רצונוש גש

 כשרוצה והצדיק להנפש, ומרה פגש
 הטוב רצונו היינו נפשו, אפ להעלופ

 צריך אזי להשי״פ, להפקרב לו שיש
 טונים שאינם שלו הרצונופ גם ללקט

 אפ להעלות שיוכל נכדי ולתקנם,
 כפינת הם האלו הרצונות כי נפשו,
 עליית את ומעכב להנפש פגם

 ללקטם הפכם צריך כן על הנפש,
 ני פלוי, נזה וזה ולתקנם. כן גם

 נפשו עם הפכם שעושק ע״י
 נעצמו עי״ז עינור, לנפינת להעלותם

 להפפרט תשונה, הרהורי נו מכניש
 שלו הנפש פגמי על מאוד ולשוב

 מתאווה שהיה להיות יכול הנה ועד נפש', ׳מרת כפינת שהם
 מרה ׳ונפשה כפינת הנפש, פגם כפינת שזה טונים, שאינם לדנרים

 הפכם שעושק ע״י ועכשיו נפשו, במרירות כלל הרגיש לא והוא לה',
 זונה נעצמו עי״ז שלו, הטונים רצונות היינו הטונה, נפשו להעלות
 ושנ ומפפרט טונים, שאינם מהרצונות נפשו מרירות ניופר להרגיש
 ׳מרת נתינת שהם הרצונות אלו גם מעלה הפכם ואז מאוד, עליהם
 שאינם הרצונות על כרצונו עכשיו שמרגיש המרירות היינו נפש',

 שגם עד הרצונות, אלו את הפכם מתקן נעצמו ועי״ז שלו, טונים
 השנינה ני הקדוש, נהייפוד ננינול פלק להם שיש אפשר הם

פזי מתפארת ל'  נלכד שכנר שאע״פ לגנך', קאפינא נרא נמה ננינו
 עכשיו עליהם מפפרט הוא טונים, שאינם נרצונות כך כל

 כך כל טונים רצונות עכשיו לו ויש נזה, מאוד עצום נפש נמרירות
 הוא ׳מורי׳ נשמי', עם מורי ׳אריתי נתינת וזה להשי״ת. להתקרב

 ע״י (ומתקנם אותם מלקט והצדיק נפש', ׳מרת הנפש, פגם נתינת
 טוב רית שמעלה הטוב הרצון עם נשמי; ׳עם הנ״ל), הנתינה
 מדם שנעשה ה׳מונוק׳ הוא מור ני ידוע ני לומר, יש צפות (ונדרך

מו טמאה, פיה כלי מהלכות א׳ נפרק ז״ל הרמנ״ם שפסק נ

ש פיזורי הנפ
 מפוזרין, אדם כשנכסי

 ממש, הנפש פיזור הוא אזי
 (ליקו״ה הנפש שורש שם כי

ז). א, עכו״ם מאכלי

 מן אחד על נאנזר
 אומר, שהיה החםידים

 הנפש. מפיזור יצילני המקום
 פיזור הוא מה לו, אמרו

 ממון לי שיהיה אמר, הנפש.
 כל ובראש נהר כל בראש
ד). הלבבות (חובות קריה

 בעוםקים הכרוך ההעדר
 מה מלבד כי הממון, בקניין

 מנוחה, להם אין ימיהם שכל
 אחד חםרון עוד בהם יש

 הוא כי הנפש, פיזור והוא
 מפוזרים וםחורתו וביתו

 משכן כי מזה. זה ומפורדים
 אחד, במקום יהיה ביתו
 או בדרך יהיה עצמו והוא
 וםחורתו ים, בלב אניה

 נפשו והרי שלישי, במקום
 ביתו על מחשבתו כי מפוזר.

 על ומחשבתו שבמזרח,
 ומחשבתו שבמערב, םחורתו

 גבולים שני בין עצמו על
יג). מט, בראשית יקר (כליאלו

המשפה, לשמן ראש ושמים אח״כ ממט נעשה ואעפ״כ המקדש,
 הרצונות אלו מכנה כאן גם כן ועל וכו", עומדים תשונה שנעלי ׳כמקום נתינת מאהנה, תשונה ע״י לזכיות נפהפכין עוונות נתינת שזה

 ונדרך טוב). רית ומעלין טוב כעצמם הם כי כשמים, נשם נקראים נעצמותם הטונים והרצונות ׳מור', נישם התכם ע״י שנפתקנו הפגומים
 שאינם לדנרים רצון איזה לפעמים להם שהיה מה על עכשיו, להם שיש נפש ומרירות הפרטות את מעלה הצדיק כי לומר, יש קצרה

 יתנרך. לענודתו ולהתקרב טונים ולמעשים למצוות להם שיש הטוב הרצון עם נשמי', ׳עם ׳מורי', נתינת שזה הנפש פגם שהם טונים,
ה ר ל או ש שנתוסןז המצוחצח ה ת בנפ  וקינוץ הממון, גפון הוא הנפש פיזור שעיקר ה) א, שנועופ (או״פ נליקו״ה וכפג וכר. הקיבוץ מחנו

 אמרות ה' 'אמרות כתי' וזה וז״ל: פורה, נעשה שעי״ז כממון, שהיו הקדושים הניצוצופ אפ ומלקע הממון, פאוופ מפוך כשמוציאם היינו הנפשופ
 שמצרפין שע״י דהיינו וכו", צרוף ׳כסף נתי׳ ע״י זוכין תורה, דהיינו וכו", ה׳ ש׳אמרות היינו שנעתיים', מזוקק וכו׳ צרוף כסף טהורות,
 מה נעצמו וזהו כנ״ל. המורה נעשה עי״ז והניצוצות, הנפשות כל משם ומוציאין עשירות, מאות שמשנרין דהיינו והזהב, הכסף ומזקקין

 נעצמו מזה גס כי היינו מורה, מזה ולעשות נפשות ליקת יכולין ממון מאות שכירת שע״י הנ״ל, העס׳ ׳אשרי כמאמר ז״ל רנינו שכתב
 הניצוצות מוציא הוא ממון, מאות משכר וכשהצדיק הממון, נמוך הס והניצוצות הנפשות כל כי ממון, מאות משכירת היינו מורה, נעשה
 וזה נו). כסימן עי״ש המלכומ; למוך ימיס אריכות להמשיך הניכוריס, ׳וניוס כמאמר זה כל שמנואר (כמו מורה, מהס ועושה משס

 לקיתת כן ועל כנ״ל. הממון כתוך הוא הנפש הפיזור עיקר ני מפוזרין, נכסין לו יהיה שלא דהיינו הנפש; מפיזור ׳הצילני התכם שאמר
 לקיטמס עיקר ה׳), נאופ כמאמר לקמן (הנזכר נשמי' עס מורי 'ארימי ננתי׳ הנ״ל, העס׳ ׳אשרי הזה כמאמר הנאמר הנפשות ולקיטת

הוא משס כי נפשות, ליקת כדי ממון מאוס לשכר המכס צריך כן ועל ושלוס. מס הנפשות כל נפילת ששס העשירות, מאות ממוך הוא
שהיו הקדושיס הניצוצות ומצרף ומזכך ממון מאות שמשכר ע״י דהיינו מורה, נעשה נעצמו שהממון נמצא, כנ״ל. הממון ממוך מוציאס

 הכסף וזיקוק צירוף ע״י צרוף; ׳כסף נמי׳ ע״י נעשה וכו״ ה׳ ש׳אמרות צרוף', ׳כסף נמי׳ וזה כנ״ל. מורה נעשה עי״ז ומלקטס, שם
 והצירוף הנתינה שעיקר הכסף', את כצריף וצרפתים הזהב, את כנתין ׳ונחנמיס נמי׳ וזהו (...)מורה. נעשה עי״ז הנפשות, משם שמוציא

 וכסף', זהב מאלפי פיך מורת לי ׳טוב נתי' וזהו כנ״ל. הנפשות כל מלונשים שם ני וזהב, כסף צירוף ננתי' הוא ישראל, נפשות של
 כנ״ל. מורה מהם ועושין משם הנפשות שמוציאין מורה, נעשה עי״ז וזהב, כסף מאוס שכירת שע״י דייקא, וכסף' זהב 'מאלפי

ץ ב ק ת נ  כמוכן הנפש, פיזור נתינת נא ממון מאות ע״י כי לומר דרוצה אפשר הנפש, פיזור ו): כפל״פ(יג, וכפכ חנפש. פיזורי ש
 ׳ציווית כמאמר כמוכן הנ״ל, נפש׳ ׳מרת עניין כן גס שזה ואפשר דאגה', מרכה נכסים ׳מרכה משנת על הרע״נ כפירוש

שכלו פעמים כמה רנינו נדנרי כמונא אמד, כולו שיהיה הטוב עיקר וז״ל: זו, ע״ד שכיאר א) מצמופ כליקו״ה(פו״מ ומציגו כ״ג. סי׳ צדק׳
הנפש פיזור כי טוב. כולו אמד כולו כנתינת כיתד, מלקיה כל עם ומקונצת מכונסת כשהוא הנפש, שלימות ועיקר טוב, כולו הוא אמד
 נתינת זה כיתד, נפשו מלקי ומכנס כשמקנז אנל רכים, ׳נפשות׳ נקראיס שהס עשיו, נפשות נתינת שהוא לרשעיס', ׳פיזור כנתינת הוא

 נתינת וזה (...) טוב. כולו אתד כולו מנתינת הס כי רז״ל, שאמרו כמו אתד, ׳נפש' נקראיס שהס יעקב נפשות נתינת לצדיקיס׳, 'כינוס
מןרנינו נדנרי כמונא הממון מתקן צדקה ני המפלה, קודס צדקה שי  נכסיס 'מרכה ננמינמ הממון יהיה שלא הוא הממון ותיקון כה), (
 ני ממוות', מציל 'וצדקה כנתינת מזה, מציל וצדקה אומו, וממימה מייו ימי הממון מכלה שאזי הנפש, פיזור כנתינת דאגה; מרכה

וכו״. כצדקה אלא מתכנסות הגלויות ׳אין רז״ל שאמרו כמו הנפש, פיזור שמקנץ דהיינו נידמיס, מקנץ צדקה

חכמח מילואי
?DJ שמי ם כ ג, ומציט הטוב. הרצון ע ר(י מ״ מ  אשר ׳פפפ 0;(ישעיה דפימא כמה כגלופ, למיפה נפשם ישראל שהערו לפי גשמי', עם מורי ׳אריפי נ): בנ

 הקב״ה עפיד לפיכן מדכש, המפוקה כפורה עוסקים והיו נפשו', למוופ הערה עפיד לכך שמיים, שם כקידוש עצמם מכשמים והיו כגלופ שנפמררו
פלכ. כנפלי ולהרפיצם כראשיפ ימי מששפ כענכיו המשומר יין להשקופם דכשי', עם יערי ׳אכלפי הכשמים. מכל לפניהם ולקטר כג״ע לענגם הקכ״ה



ערכים
וכינויים

צחצחות אור
 היינו ממון, לתאות תיקון

 בא שמשם לשורש שיסתכל
 ההשפעות, וכל הממון כל

 יתבטל שם הסתכלותו וע״י
 בשורשה, שם כי תאוותו.

 ומצוחצח צח אור כולו השפע
 מתאווה ואין רוחני, ותענוג

 ומי למטה, אלא מתעבה) (נ״א
 להשליך הנה יסור הפתי הוא

 עב תענוג וליקח רוחני תענוג
ה). כג, (ליקו״מ

 מחמת ההרגשות כל ביטול
 אליו, שנגלה צח אור גודל
 התשעה השגת בחי׳ זהו

 אור השגת בחי׳ שהם היכלין,
יט). ד, אישות (ליקו״ההא״ס

 לפי צח׳, ׳אור הנקרא יש
 כל לצחצח ציחצוח שנותן

 נקרא והב׳ בכוחו. הספירות
 שנותן לפי מצוחצח׳, ׳אור

 ומעצמו לעצמו, ציחצוח
 והג׳ האחרות. לעצם
 ומצוחצח׳, צח ׳אור נקרא

 ציחצוח שפע שנותן לפי
 הספירות לכל בפנימיות

 הפליאה (ספר ומבחוז מבית

 השישית מידה התפארת ד״ה

כח). נותנת

 הוא ומצוחצח׳ צח אור’
 וכל הכוחות כל מורה כח

 ומה כוחם ומה הדברים,
 מקבלת נתיבות ל״ב (פי׳ עניינם

הגאונים).

 צח׳, ׳אור קדמון׳, אור’
 אלו כל מצוחצח׳, ׳אור

 על המורים נרדפים שמות
 צחות באחדות התייחדותן

 בסוד הנקודה, אור קדמות
 טל (שפע ועצם שם שורש

ח). ו, טל חלק

 ע״י היה העולמות בריאת
 על שהופיע הגדול חסדו

 של שהחסד אך הנבראים,
 מאוד, גדול הוא ית׳ הבורא

 היו שלא ומצוחצח, צח אור
 לסובלו. יכולים הנבראים

 השמש, באור למשל כמו
 מאורה וליהנות להביט א״א
 הצמצום מסך ע״י כ״א

 שיוכלו השיעור כפי האור,
 וליהנות לקבלו הנבראים

 אלפי באלף כך מאורו,
 חסדו אור הבדלות, אלפים
 הנבראים היו לא הגדול
 בטלין והיו לקבלו יכולים

 מידת והוצרך ממציאות,
 מידת ע״י להתצמצם החסד

 הדין מדת שהיא הגבורה
לך). לך פ׳ עיניים (מאור

 והעצם המוחלט האור
 בכתבי נקרא יתברך הנשגב
 ׳באורך ׳אור׳, בשם הקודש

 ׳והיה אורי׳, ׳ה׳ אור׳, נראה
 וכד׳, לאש׳ ישראל אור

 המקובלים בדברי ונקרא
 ׳אור צח׳, ׳אור קדמון׳, ׳אור

 בראשית (מלבי״ם מצוחצח׳

ג). א,

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רצ

ב ו  אליו, הסמוכים ולפסוקים כשלעצמו, לו שאף ודו״ק הקודס, כד״ה הנ״ל כיומא הגמרא מדנרי סלק הינו זה פס' נפש. מהלך עיניים מראה ט

האדם; על היא ורפה מש15ה חמ1ר ראיפי אקר רעה וש ז-ט): א-ג, (ו, קהלס כספר כפיכ כמאמר. רכינו דכרי כלל כהכנס שייכוס ישנה
 נכרי איש כי ממנו• לאכל האלקיס !שלישנו ולא ימאוה אשר מכל לנפשו סקר ואיננו וכנוד ונכקיס עישר האלקיס לו יפן אשר איש

רןנורה וגס הטונה מן משנע לא ונפשו שניו ליי•’? [לי יח.יה רנוס וישניס מאה איש יוליד אס הוא: רע ומ'לי הכל זה יאכלנו
מנננו מוג אמרתי לו הימה לא

בעיניו. שיראה האור מחמת השובע, עיקר כי
 היינו נפשו, נתמלא אין רואה, שאינו וע״י

.0 נפש(קהלס מהלך עיניים מראה טוב כי רצונו,
אזי האור, בצחצחות נפשו וכשמצחצח

 לפיהו• האדם עמל כל (...) הנפל:
 יותר מה כי תמלא: לא הנפש וגס

 יודע לעני מה הכשיל מן לחכם
 מראה מוב החיים: נגד להל׳ןו

הבל זה גס נפש מהלד עידס

שובע עיקר כי ת ה מ ח ר מ או  ה
 בנח״נ לעיל ועי׳ בעיניו. שיראה

 עי׳ וכן הראות/ ׳כת ד״ה בסוף ד׳ אות

 רואה/ שאינו ׳וע״י ד״ה בילקוה״נ ממה

וכו׳. כלי עושה שההסתכלות בענין
עושר (שם): ופירש״י רוח: ורעות

 ולהרבות לעשות שואף כי בעושרו, רוח קורת למצוא בחלקו שמח שיהא ממט. לאכול האלקיס ישלימט ולא כמשמעו. פשוטו לפי ונכשיס.
 ממון אותו ימול נכרי ואיש לעתיד, הימנה לאכול צדקה לעשות ישלימנו לא וגס ישבע׳ ולא ימות ׳והוא ב) (תבקוק שנאמר כעניין הון,

 לכל די די, לשון ו׳רב׳ שלו, שניו) ימי טוב וכל הון (ורב שניו. ימי שיהיו ורב בניס. מאה. איש יוליד אה ממנו. ויהנה צדקה בו ויעשה
 וכלבים שנהרג פעמים לו. היסה לא קבורה וגס שבידו. במה רוחו להתקרר בחלקו שמח שאינו הטובה, מאותה משבע. לא ונפשו טובה.

 בשביל האלה. עמל כל להצטער. לו ואין לה נתאוה ולא טובה ראה ולא והלך, בא בהבל הנפל כי אישה, של הנפל. ממנו טוב אותו. אוכלים
 בהנאה מלאה לא תאוותו אפי׳ וזה כלומר, בתמיה, פימלא. לא הנפש וגס בחייו. נהנה לא וזה והבא, הזה בעולם ויאכל שיהנה הוא, פיהו

 לראות לזה והוכשר היה טוב נפש. מהלוך עיניים מראה טוב הוא. שכן ואחרי תאוה, השגת לשון נפשי׳, ׳תמלאמו מו) (שמות כמו מועטת,
 אחר ללכת והוכשר לזה היה טוב נפש/ מהלוך עיניים מראה ׳טוב אחר דבר בנפש. ההולך ומשתה ממאכל עיניו, למראה עושרו
 הראייה עניין זה מפס׳ ללמדנו רבינו שבא מלבד כי וראה ודו״ק כשימות. תלך נפשו היכן לב נתן שלא נפשו מהילוך ולעשוק, לגזול עיניו

 גבי הן א׳), (אות בתלקו והשמת הצדקה מצוות גבי הן במאמר, נוספים עניינים ומבארים מקושרים ופירושיהם, הסובבים הפסוקים כלל גס הרי והרצון,

ד׳). (אות לעיל כמובא והעיניים הראות כות גבי והן ג׳), (אות לתכס הבאים והרצונות הנפשות

‘הנחל יליקוט
י ״ ע נו ו אי אה ש א איז רו ל מ ת  וזהו (עו): בליקו״מ איתא זה בענין נפשו. נ

 שמסתכל הסמכלות, בתינת הוא הביטתון כי הביטתון. מעלת בתינת
 אליך כל ׳עיני קמה) (תהליס בבתינת בו, ובוטת לבד, להשי״ת בעיניו וצופה

 וזמן, גבול דהיינו כלי, עושה כן גס בביטתון ההסתכלות ע״י כי ישברו׳.
 דבר לפעמים כי זמן, בלא שהיא אך תמיד, מלמעלה יורדת ההשפעה כי

 הסתכלות ע״י אך שנים, שלוש או בשתיים יבוא עכשיו, לו שצריך
 שהוא וזמן בעת השפע שתבוא וזמן, גבול לההשפעה עושה בביטתון,

 את להם ׳נותן עי״ז, ישברו/ אליך כל ׳עיני הפשוק פירוש וזה צריך.
 ביטתון, בתינות דהיינו להשי״ת, בעיניו בהשתכלותו פירוש, בעיתו׳. אכלם

 בעיתו/ אכלם את להם נותן ׳אתה עי״ז ישברו/ אליך כל ׳עיני בתינת
 בתינת שהוא הביטתון כי צריך. שהוא וזמן בעת דהיינו דייקא, ׳בעיתו׳

 התקרבות מעלת בתינת וזה כנ״ל. וזמן וגבול כלי עושה הסתכלות,
 צמא שהוא מי כמו דהיינו נפשי/ ׳צמאה מב) (שס בתינת יש כי לצדיקים.

 יש יתברך, הבורא בעבודת גס כן כמו הרעים, מיס אפילו ששומה מאוד,
 תמיד, עבודתו ועובדיס ולומדיס צימאון, בבמינת תמיד שהם אדם בני

 אך השי״ת, לעבודת תמיד שוקקת נפשו כי צימאון, בבתינת תמיד והס
 (מנחות קיומה׳ היא מורה של ביטולה ׳לפעמים כי ושכל. זמן בלא שהוא

 מעלת וזהו מורתך׳. הפרו לה׳ לעשות ׳עת קיט) (תהליס שכתוב כמה צט),
 צימאון. בבתינת יהיה לבל וזמן, גבול עושים הס כי בצדיקים, התדבקות

 כנ״ל, צימאון בתינת זה תי/ לאל לאלקיס נפשי ׳צמאה הפשוק פירוש וזה
 דייקא, ׳ואראה׳ אלקיס/ פני ׳ואראה צמאון, בבתינת יהא ולא אבוא/ ׳ממי

 גבול בבמינת הוא שאזי ראייה, בבתינת העבודה שתהיה שאזכה דהיינו
כנ״ל. צימאון בבתינת אינו ואזי כנ״ל, כראוי וזמן

 בתוך נעלם ההוא האש אדרבה אלא המשכיל, בשכל ישפוט לא ודאי
 לנהל המפשטומ קודם הפשוט. האלקות בעצם הדבר כן כלל. ופירוד תילוק שבתוכה והאש האבן בין שאין באופן ותזק, אמיתי יימוד בו ומיומד האבן

 האמיתי. ייתוד אלא כלל, הספירות מציאות שם בו יוצדק לא שכמעט עד ותזק, אמיץ קשר בו וקשורים בעצמותו ממיימדיס הספירות היו המתמוניס,
 עדיין בהן יצדק שלא אתרות צתצתות עוד נאצלו מהן אשר עליונות, צמצמות הנקראות בתוכו הנעלמים השפי׳ מקור הוא הנזכר והדקות הזה והייתוד

 לתשוב תטעה אל דאצילות, י״ש בשם הזהר בשפר אצלינו הנק׳ שהי״ש בדעתך יעלה אל ע״א): (ח ההקדמות בשער האריז״ל בזה כתב וכך צתצתות. לשון אפי׳
 נפלא, ברמז אלא הזהר בשפר להזכירם יד בהם שלתו לא העלמם ולרוב להם, קדמו עולמות כמה כי שנאצל, מה מכל וגבוהיס ראשונים היותר שהם
 כמה בראותך ומשמומס מיפלא הנז׳, המאמרים באלו המבין אל הנרמזים והרמזים והכפולות, היתירות התיבות היטב לדייק ליבך תשית ואס (...)

 תכונתם, אל ויעמוד ויבתין ידע יזכה אס זה, בתבורינו והמעיין דאצילות. י״ש בשם אצלינו הנז׳ הי״ש אל קדמו ומשפר קץ לאין מדריגות על מדריגות
האלה. ובכינוייס בשמות וכיוצא עליון, כמר גבי שעל צמצתות בלשון וקראם לשונם, במתק השמירוס הגאונים והנה

ח צ ח צ מ ש כ שו ו פ ת נ חו צ ח צ פ׳ ובזהר האור. ב ה״נ( ניזונת בג״ע במעלתה בעודה הנשמה לוי, רבי אמר בזה״ל: נפשן בצחצחות ׳והשביע הפס׳ גבי דרש וירא) מד
הה״ד הרקיע. כזוהר יאיר הגוף ואזי תיכנס, ממש האור באותו המפיס, בתחיית לבוא לעמיד לגוף וכשתיכנס בו, ומתלבשת מעלה של באור

והשביע תמיד ה׳ ׳ונמך דכמיב ממה הא, לן מנא ה״. את דעה הארץ מלאה ׳כי שנאמר שלימה, דיעה אדם בני וישיגו הרקיע׳. כזוהר יזהירו ׳והמשכילים
 ואזי יתברך. הבורא דעת זהו מימיו/ יכזבו לא אשר מיס וכמוצא רוה כגן ׳והיית הגוף, פקידת זה יתליץ/ ׳ועצמומיך מעלה, של אור זה נפשך/ בצתצתות

 ׳מה ואומריס בה תמהים והכל לגוף, ומעדנת מלמעלה תענוגים קיבלה שהיא התענוגים, נשמת הסייס, נשמת שהיא בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו
א׳). (אות במאמר לעיל כמובא לדעת זוכה הרי אלו, אורות לנשמה שכשנשפעת וראה ודו״ק לבוא. לעתיד הנשמה היא זו בתענוגים/ אהבה נעמת ומה יפית

חכמה מיליואי
שו וכשמצחצח פ ת נ חו צ ח צ  שאורות ח) (כד, בליקו״מ איתא האור. ב

 הצחצחות בשער בפרד״ר וכמובא מהספירות, למעלה הס הצחצחות
 השורשים, כל בשורש הנעלמות הספירות הס הצתצתות עניין א): יא, (שער
 בזה: ביאר דבריו(שס) ובהמשך ע״ה. והרשב״י המקובלים כל בפי המקובל כפי
 המפשטומו מכת וממנוצן הנעלם בשורש מתפשט והוא קדמון פנימי אור

 אתד ושורש אתד אור כולו צת ואור מצותצת אור גדולים, אורים ב׳ כדמיון
 ממה והמתשבה התכמה מלפרש הזהירו התלמוד ותכמי שוף. לאין נעלם
 לך אין תתקור, אל כו׳ ממך ׳במופלא ואמרו נברא, לשוס מושג שאינו
 לא מאורות, כדמות שהשפי׳ רשומות בעלי שאמרו ומה בנסתרות׳. עשק

 וזכות דקות רומניות מאורות רק והכוכביס, והירת השמש מאור כדמיון
 אצילות קודם ד): ה, (שער בפרד״ר מובא ועוד הנפשות. מזהיר זהר פנימיות

 ולא ההעלם, מכלית נעלם הפשיטות במכלית הפשוט הא״ש היה הנאצלים,
 גילוי קצת ידם על אשר ההוויות להעדר זולתו אל מתגלה אלקומו היה

 דק במציאות בכוסו בו נעלמים בכומס השפי׳ והיו אתדומו, רוממות
 שהיו באמרנו האדם לב יתמה ואל אמדומו. אל ראוי כאשר ונעלם,

 בו, הספירות היו שכבר נמצא א״כ להשיב, ימבהל ואל בו, נעלמים
 אס כי התכמיס שאלת מכלל זה אין כי והשינוי, הריבוי מזה ימתייב
 נעלמות הספירות שהיו אומרים היותנו עם כי והטעם, השכל. פיתוי

 עמה, שהן כמו ממש הספירות שהיו לומר זה בעניין כוונמינו אין בו,
 אל נאה משל ונמשיל ותזק. האמיתי ייתוד באתדותו מתייתדיס היו אבל
 יוצא האש ומן הברזל, הכאת ע״י האש ממנו שמוציאין התלמיש, אבן

 האבן בתוך היה ממש ההוא שהאש יצדק לא האמת לפי ועמה ברק.
זה ממנו, הניתזים הניצוציס תלקי כפי המלקים לריבוי נתלק אבן והיה

תפליה ואני

ה ת  יודע לבד א
 איך בעצמך, רחמנותך

 בטובותינו, חפץ אתה
תתך, להודיענו  אמ

 נעם מזיו ולהטעימנו
צחיות ך, נ ת הו ל  א
 ערבת נוךאות ונפלאות

 תשוקת ידידות נעימת
ך, ת קו ב ה ך מ בכ  ו

 מתגלגל אתה גלגולים
 סבוכים ובכמה עמנו,

 אתה שונות וסבות
 לפעמים עמנו, מסבב
 ביסורין ולפעמים בנחת

 והבל לצלן, וחמנא
 להתעורר כדי לטובתנו

ך ס ך בו ע ת ל מ א  ב
 ממעשינו לשוב כדי

מדךכינו ם, ו  הךעי
 באמת אליך לשוב

 כדי בך, ולהתדבק
 מטובך לשבע שנזכה

 בצחצחות להשביע
 בנעם ״לחזות נפשנו,

 כדי בהיכלו״, ולבקר יי
 שאמר מי את להכיר

 ז־את אשר העולם, והיה
 שבכל ההצלחה היא

 הישועה ההצלחות,
ת, שבכל עו שו  הי
 הטובות, שבכל הטובה

 התכליות. מכל התכלית
 יספר, כי היאמן ועתה
 לו, אלה אשר שאיש
 כזה, טוב בשביל שנברא
 אמתי תכלית בשביל
 להתענג כזה, ונצחי

 בצל ולהסתופף יי על
 פעל ההוא קדשהו,

 כאלה מעשים ועשה
 כאשר כאלה, ומחשבות

 לנו, היה מה אוי עשינו,
 אוי נדבר, מה נאמר מה
 באמת כי ואבוי, אוי
 רבודיס שום לנו אין

 אם כי זה בענןן לדבר
 ונמהר מר בקול לצעק

 עד הנפש, כלות עד
 משמים, יי וירא .ישקיף

 מעצור אין עדין כי
 עין כהרף להושיע ליי

 ואמתיית, שלמה ישועה
 לעולמי נצחיית ישועה

 נצחים ולנצח עד
ט). ח״ב, (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 ׳ונחך בפשוק כתוב
ד ה׳ מי ע ת בי ש ה  ו

 ושואל, נפשך', בצתצתות
שוק שאמר מהו  הפ

 רביש. בלשון ׳בצתצתות׳
 זה ענין ביאור אלא
 אתת צתות כך, הוא

ת שר ק ת מ ש ת כ  ברו
 צתות התתתון, שבגן

 וזהו צתות, מן שלפניה
 בנשמה כשמתקשרות

 התייה. שבצרור העליונה
 ׳בצתצתות', שכתוב וזהו

בת ת שתי תו צ ת צ ב  ׳
 ׳בצת לשנייה, מתתלקת

 בלשון זהו ׳בצת׳ צתות',
ד, תי נו י י  אתד, הי

ה, לשון ו׳צתות'  רבי
נו ה, היי  שהה שניי

 בכבוד למעלה למעלה
 וזה ודאי. הנשמה של

 ׳והשביע הכתוב שאמר
 מי כלומר, בצתצתות',

 האורות אלו את יורש
ה ראי ק ת', הנ  ׳צתצתו

 נפשך ׳נפשך', ואמר
 אשרי כן על ממש.
ה של מלקה קי הצדי

זה. לכל שזוכיה

רצאחכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

ה כ ז נ שביע ש  לה
ת חו צ ח צ שנו ב פ  נ

 לשבע יי, על להתענג
ענג ת ה ל ת ו רו או  ב
 העליונות, הצחצחות

 בנעם ״לחזות ונזכה
 בהיכלו״. ולבקר יי

 מקרא בנו ויקום
 תמיר יי ״ונחף שכתוב

 בצחצחות !השביע
שף׳/  שנזכה ער נפ
 ורוהנו נפשנו לצחצה

 בשבע תמיר ונשמותינו
העליונות הצחצחות
ה). ח״ב, (ליקו״ת

ש פ נ  טוב כי לה׳ הדו• א־מ): בתהליס(קז, כתיב מוג. מלא רעבה ו
צר: מיד גאלם א^ר ה׳ גאולי יארנרו• סכןדו: לעולם כי

 פיקימון במדבר מעו ומיס: מצפון וממערב ממזרס קבצס ומארצות
 תתענוף: בהם נפשם צמאים גס רעבים מצאו: לא מושב עיר דרןז

 ממצו-קותיהס להם בצר ה׳ אל ויצעקו
 אל ללכת ישרה בדרןו וידריכם !צילם:

 ונפלאותיו חכןדו לה׳ יודו מושב: עיר
 שקקה נפש הקביע כי אדם: לבני
 המצו״ד ופירש טוב: מלא רעבה ונפש
 סמעטף. ומיס. לתם מתשרון וצמאים רעבים יהיו רעבים. (שם):

 קצתו עטוף הוא וכאילו וכפוף, מדוכא הוא בצרה הוא כשאדם
 לבני נפלאותיו וישפרו תשדו, לה׳ יודו ההם האנשים יודו. בקצתו.

 המתאוה נפש השביע כי בעבור השביע. כי הנש. לפרשם אדם
 והמצו״צ(שם) מושב. עיר אל באו כאשר טוב. מילא תועה. בהיותו

השוקקה׳ ׳ונפשו כמו תאוה, עניין שוקקה. ביאר: שעי  כע). (י
ל י ב ש ה ת ו חו חצ  שבזכות הוא, הפשע ע״ד זה פש׳ ביאור נפשך. בצ

 ורעב יובש צתיתות זמני שהם ׳צתצתות׳ בימי גס אזי הצדקה,

 שהצדקה א׳, אות לעיל (וכמובא מוב כל יתסרו ולא ישביעם השי״ת גשמי,
 אור על זה פס׳ דרשו קבלה, ובספרי בתז׳׳ל, ואמנם אף). התרון משככת

 וממילא ת), כד, ליקו״מ (עי׳ מאוד והמופלא העליון העונג שהוא הצתצתות

 למרי אף הצתצתות אורות להשביע שיכול התכס, מעלת שגבה כמה עד יובן
 לחמף לרעב פרש הלוא ז-יב): (נת, בישעיה וזלשה״כ ביותר. הדוויים הנפש

ת תביא מרו-דיס וערים  לא ומבשרף וכשיתו ערס תראה כי ד
 לפניף והלןז תצמת מהרה וארכתף אורף כשחר !בקע אז תתעלס:

ה תקרא אז ה׳!אקפף: כטד צדקף ה׳!ענ  אס הנני ויאמר תשו-ע ו
 ונפש נפישף לרעב ותפק און: ודבר אצבע שלח מו^ה מתוכף תשיר
 תמיד ה׳ ונחף כצהר!ס: ואפלתף אורף בחשןז וזרח תשביע נענה

 מ!ס וכמוצא רוה כגן וה!ית ועצמתיף!חליץ נפשף בצחצחות והשביע
 ודור דור מוקדי עולים חרטת ממף ובנו מימיו: !כזבו לא אקר

 פירש הפשע וע״ד לשבת: נתיטת משובב פרץ גדר לף וקרא תקומם

הצלחתך אור יאיר אז כן, כשתעשה וכי. יבקע אז (שם): המצו״ד

 נת) (ישעיה בבחי׳ ,op (פהליסטוב מלא רעבה ונפש

 לשון שור, בחי׳ חה נפשך. בצחצחות והשביע
נפש: מהלך עיניים מראה בחי׳ הסתכלות,

ם הנוקע השחר כעמוד עני  שעשית הצדקה והלן. לעולם. ומאיר נ
 אשר המקום אל יאםפך ה' וננוד הג״ע, אל להוליכך לפניך מלך
 הטונ, רצונך את לרענ מוציא וספק. הצדיקים. נפשות גנוזות שם

 נפש נענה. ונפש המאכל. לו ממן נעת ניחומים דנרי לדנר
ענ המעונה ר שנעה. די לה ממן נ

 נעולם נהיות אורך. גסושן וורש
 מהיה ולא אורך, יזרח הצרות, חשכת

נפשן. נצסצפוס והשניע עמהם. נכלל
ויונש, צימאון נעולם יהיה נעת

 יסלץ. ועצמופיו טונה. מכל משר תהיה ולא נפשך, את ישניע

ע כגן מטונה, שנע תהיה והייש. עצמותיך. את ויחזיק ינריא נ  הן
 כמינ“ וז״ל: אלו, אומה גני ניאר ע"נ) רנד (ויפי, ונזהר המים. מן

 אלא, 'נצחצחות'. מהו נפשך', נצחצחומ והשניע תמיד ה׳ ׳ונחך
 מן דלגו צחומא דלממא, דנגינמא נרוחא אמקשר כד חד צחומא
 ׳נצח', והיינו דמיי. נצרורא דלעילא ננשממא ממקשרן כד צחומא,

 ודאי. דנשממא ניקירו לעילא לעילא דאינון מרין, ׳צחות׳, חד,
 חולקהון זכאה ממש. נפשך ׳נפשך', דא, ירית מאן ׳צחצחומ; כלומר,

 פי׳ נפשך. נצסצסוס והשניע (שם): מדנש המתוק ופירש דצדיקייא.
 דנגינפא גיושא אפקשר נד צחים. נאורות נפשך את ישניע הקנ״ה
 עדן שנגן נרוח כשממקשרח הנפש מקנלמ אחמ צחות דלספא.

 מקנלח פנימיים יומר אורות ר״ל צשופא. מן דלגו צשוסא התחמון.
 והרוח הנפש כשממקשרים וט׳. דלעילא ננשמסא מפקשין נד הנפש.

 צסוס הרוח. מצד סד. נצס החיים. נצרור למעלה שהיא ננשמה

 למעלה שורשם ודאי. דנשמסא ניקייו צחים. אורות נ׳ פירוש פרץ.
 נמילוא״ח, לעיל עוד ועי׳ ודאי. הנשמה כנול שמשם ננינה, למעלה

 לעיל וכן נזה. מדה״נ הזהר דנרי האור' נצחצתות נפשו 'וכשמצחצח ד״ה

 זה. אור של מהופו גני ניאור האור', נצחצחופ נפשו 'וכשמצפצח ד״ה נמילוא״פ

ר ו ת. לשון ש ^נו יס; (כד, ננמדנר כדמצינו הסתכלו  עמה ולא א
 נין הנדל יש (שם): המלני״ס ופירש ונו": קרונ ולא אשורנו

 מרחוק. הוא ו׳אשורנו׳ מקרונ, הוא שהראייה ׳אשורנו', ונין ׳אראנו׳
החכמה. הסמכלוח ע״ש ׳שור׳ מה״ל: מ) עו, נמיי(שמות נרנינו מה והוסיף

חכנוה נוילואי
ג  רניגו וכפנ האור', מהמה השונע 'שעיקר רנינו ניאר טוג. מלא רעבה ש8ו

 ושרק האור, מתולדות רותני אוכל שהיה במן, היה שכן צ), ש, (דצריס צתיי
 לומר וייתכן וז״ל: המן׳, לאוכלי אלא תורה ניתנה ׳לא צצתי׳ התורה לקצל זכו עי״ז

 מבין האוכלו שכל ומעלתו, המן תכלית על ללמד שבא ׳וירעיבך׳ במילת
 המזון זוהמת הפסק אתר אלא זה אפשר ואי השלימות, על במושכלות

 ׳ויכסהו ע״צ) (ד דיומא קמא בפרק במשרע״ה שדרשו וכעניין הגופני,
 ושתייה אכילה ׳למרק כדי ימים, ששת למה כד), (שמות ימים׳ ששת הענן

 הגופני, המזון זוהמת מהם שתכלה כדי ׳וירעיבך׳, בכאן וכן שבמעיו׳.
 המן במזון גופותס יתתדשו ואז ממצרים, שהוציאו תררה המזון והיה
 וקשר בשכינה. ולהדבק המושכלות לקבל ראויים ויהיו האור, תולדת שהוא

 מצמתה׳ עוז ויורד מכס, עלה גיצוריס ׳עיר הפס׳ על צ׳) (אות לעיל למוצא הנ״ל כל
לישראל. התורה שהמשיך משרע״ה על שנדרש

 מזמור מעלת גצי יתרו) (פ׳ עה״ת צעש״מ צספר ומוצא טוב. מלא רעבה
 עצודת צצמי׳ מכס׳, נפשות ׳ולוקת צצמי׳ וקיצוצס, הנפשות בהעלאת העוסק זה

 תלמידי וז״ל: וכו׳, ישראל נשמות שמעלה כידוע, הצדיק צמי׳ שהיא שצת והארת הצדיק
 תפילת קודם שבת בערב לומר נ״ע הבעש״ט של משמו תיקנו הבעש״ט

 המקובל התשיד שתיקן ׳הודו׳, על פירוש שס והוצא ק״ז. מזמור מנתה
 מק״ק זצוק״ל טוב שם בעל ישראל מו״ה בישראל גדול הדור מופת

 כי לה׳ הודו השבוע. ימי כל בקליפה שנפלו הניצוצין העלאת על מעזיבוז׳,
 בו יהיו שלא בעולם דבר שוס לך שאין נודע שכבר פירוש, וגו׳. טוב

 של שוד עצמן והן הגילגול, בשוד שם מתלבשים שהם רק קדושות, ניצוצות
 ובערב התתתוניס, מעשה ע״י תיקון צריכים שהם דמיתו, מלכים זיי״ן
 העליון שבת עד הקדושה, לגדר הקליפות, מהתלבשות עולים הס שבת

 אומרים שאנו וזהו בינה. ת״ת מלכות שבתות ג׳ שיש כנודע הבינה, שהוא
 עת מכת כך, כל טובה לכס שעושה להקב״ה והודו שבתו אלו. לניצוצות

 יאמרו (...) לקדושה. ר״ל הראשון לאיתנס תוזריס שהם בשבת, שיש רצון
 כל שהיו כנ״ל, המגולגלים הנשמות אלו ר״ל צר. מיל גאלם אשר ה׳ גאולי
 גלותא, אלא מיתה ולית מיתה, בשוד כנ״ל, בגלות המעשה ימי ששת

 מיד גאלם ׳אשר שוד וזהו גאולה, להם בא והשתא דקליפות, בספירות
 במקדשך׳, שנשתלמה היד ׳מפני בשוד צר׳, ׳יד שנקרא הקליפה שהוא צר׳,
 קכצם ומארצוה שוד וזהו (...) משם. גאולה להם בא והשתא בכוונות, עיין

 וקיבוץ גאולה להם בא שבת בערב השתא ר״ל וגו׳. וממערב ממזרס
 ממש ששודס ב״ן, מ״ה ש״ג ע״ב שמות, ד׳ מכת הארץ, כנפות מארבע

 קאי מצאו. לא מושב עיר דרן בישימון במדבר מעו (...) הארץ. כנפות ד׳
 והס הקדושה, שהוא הטוב מדרך תעו הס השבוע שכל הניצוצות, על

 אברה״ס בגימטריא ׳במדבר׳ ורמז בקליפות. ושממה מדבר בדרך הולכים
 יש תיכף בשבוע א׳ יום וכשבא בשבוע, א׳ יום נגד תש״ד, בתינת שהוא

 לנידתי מנותה בא שבת וכשבא הקלע, כף בשוד והס לשלוט, בקליפה כת
׳נדתי׳ ז״ל, טיפת שוד שהם ישראל׳ ׳נידמי שנקראו הניצוצות, שהם ישראל

ערכים
וכינויים

הסתכלות
 על מורה הסתכלות,

 גדול והתבוננות העיון רוב
ד). כב, (פרד״ר

 הוא בדבר הסתכלות עניין
שידבר אל השתוקקות  (חידו

חולין). מסכת אגדות

 ראייה היא הסתכלות לשון
 במדבר חכמים (שפתי שכלית

כ). כד,

 בחי׳ הוא הסתכלות
 האורות דהיינו מקיף, אור

׳העין מן היוצאים פי  הרמ״ז (

ויקרא). הזהר על

 הסתכלות, לשון ’יציץ
 ׳ציז׳, מדריגת לך שתעשה

 בדיך שקודשא ותבין שתדע
 החרכים׳ מן ׳מציז הוא

 מנגד נסתר דבר ואין עליך,
השמטות). עיניים, (מאורעיניו

 רק מצאו׳, לא מושב ׳עיר השבוע, כל כן שאין מה והבן, ע״ב גימטריא
 רעבים וק״ל. מיושב למקום עולים ובשבת והבן, דחרובה, עלמא בשוד הס
 למה והוא, ונורא גדול שוד בכאן פירש סמעטף. בהם נפשם צמאים גם

 ולשתות. לאכול להם תאב שאדם ומשתה מאכל ענייני הקב״ה ברא
 ובצומת בדומם מתלבשים שהם הראשון אדם ניצוצי ממש שהם והטעם,

 נוקבין, מיין מעוררין והן בקדושה, לידבק תשק להם ויש ובמדבר, ובתי
ס שאין מלמעלה יורדת טיפה ׳אין ע״צ) רמז פינחס (זוה״ק בשוד  טיפיי

 הוא ושותה, אוכל שאדם ושתייה אכילה וכל מלמטה׳, כנגדה עולים
 גס ׳רעבים הכתוב שאמר וזהו לתקן. צריך שהוא שלו ניצוצות תלק ממש

 בהם ׳נפשם שאמר וזהו זה, למה להם, וצמא רעב כשאדם צמאים׳,
 פניה׳ כיסתה כי לזונה ׳ויתשבה זרים, בלבושים גלות, בשוד תתעטף׳,

 לאדם, משמשים שהם הדברים וכל והבן. צדקה, היא ובאמת וישב), (בפ׳
 לםס בצר ם׳ אל ויצעקו והבן. בשביה שהולכים שלו הבנים שוד ממש הס

 ופתד צער להם שיש מכת לה׳, צעקו ניצוצות אלו ר״ל יצילם. ממצוקומיםם
 ואפילה טוב, ליום האבל להם נתהפך קודש, שבת וכשבא בקליפה, גדול
 ממש שזהו רתמים, שהוא שמתה נעשה דין שהוא ממש מצרה גדול, לאור

 הצלה, נעשה ממש ׳ממצוקותיהם׳ שאמר וזה והבן. לרתמיס, הדין היפוך
 ל), (ירמיה יוושע׳ וממנה ליעקב היא צרה ׳ועת שוד וזהו ׳יצילם׳. וזהו

 פו (יומא כזכויות׳ לו נעשו ׳זדונות שוד וזהו ישועה. נעשה ממש ממנו
 מכת שהצדיקים פירוש, מושב. עיר אל ללכס ישרם בדרך וידריכם ע״ב).

 בתולשה השבוע כל שהיו האלו, הקדושות להניצוצות ידריכום תפילתם
 אותן. להוליך צריך רק בעצמם, לילך כת להם ואין גדולה, ובצרה גדולה

 בשוד מושב, עיר שנקרא לבינה שרומז מושב׳, עיר אל ׳ללכת שאמר וזהו
 כל כן שאין מה והבן, מושב׳, קראו ׳ובאיזה ע״א) ג (בפסחים תז״ל שאמרו
 מסדו לם׳ יודו מצאו׳. לא מושב ׳עיר כנ״ל, מושב להם היה לא השבוע

 שעשה התשד על לה׳ שישבתו אלו לניצוצות אומרים אנו ר״ל וכו׳.
 היה הראשון שאדם וצלמוות, תושך יושבי אדם בני ממש שהם עמהס,
 אותם, ולהכין לתקנן צריכים ואנו ושדין, רותין שנה ק״ל מוליד

 מעליות כנודע הוא, ברוך שוף אין עד לעולם מעולם למעלה ולהעלותם
 ומאצילות לאצילות מהמאציל מנתה בתפילת ממשיכין שאנו שבת,

 עשייה מעלים אנו ואת״כ לעשייה, ומיצירה ליצירה ומבריאה לבריאה
 ׳יודו ורמז להמאציל, ואצילות לאצילות ובריאה לבריאה ויצירה ליצירה

 וע״ב להמאציל, שעולה אצילות נגד הוי״ה בגימטריא ׳יודו׳ תשדו׳, לה׳
 ונפש שוקקם נ׳פש ה׳שביע כ׳י בינה. שהוא לש״ג מעלה תכמה שהוא
 נפש, שנקראת למלכות הקב״ה השביע עכשיו פירוש, טוב. מלא רעבם

 היו הניצוצות עם והיא הניצוצות, שם ללקוט השבוע כל מוות יורדות שרגליה
 בר״ת הנרמז כהן שוד שהוא תשד בתינת יורדת והשתא השבוע, כל רעבים

 בשוד (...) הקליפות ונכרתיס נשתלקיס ועי״ז נ׳פש). ה׳שביע (כ׳י זה פשוק של
תקו״ה. בגימטריא ׳שוקקה׳ רמז וזהו (...) תקוה׳, תהי אל ׳ולמלשינים

שיה עצה ותו

ם ד א ש  דבר רוצה כ
 הוא הרצון זה תאווה,

 ואזי לנפש, ומרה פגם
 נפש׳, ׳מרת בבחי׳ היא
 לה׳, מרה ׳ונפשה בחי׳
 ואזי הנפש, פיזור וזהו
 מאירה, הנפש אין

 ׳ונפש בבחי׳ אז והיא
 צריך זה ולתקן רעבה׳.
 הדור לחכם לבוא
 ויעלה יתקן והוא הנ״ל,

 הדצונות אלו אפילו
 הדצונות עם הפגומים
 ועי״ז לו. שיש הטובים

 אז יתקיים להחכם שבא
 טוב׳, מלא דעבה ׳ונפש

 ׳והשביע בו ויתקיים
 ויחדש נפשך׳, בצחצחות

 דהיינו נעודיו, כנשד
 ימי ויתתקנו שיתחדשו

 בחושך, שעבדו נעודיו
 וגם אדם. נקדא ואז

 ויתחדש יתעלה גופו
להחכם שבא עי״ז

ח). יג, ליקו״ט (קיצור



ערכים
וכינויים

ר ש נ
שר  נט) (תהלים אומר נ

 צבאות אלקים ה׳ ׳ואתה
 לפקיד הקיצה ישראל, אלקי

 בגדי כל תהין אל הגוים, כל
שירה). (פרקסלה׳ און

שר  שהוא רחמים, הוא נ
 ושמש (מאור המידות כללות

נח). פ׳

שר  שהוא תפארת בחי׳ נ
 הוא הנשר וכן רחמים,
 לי ונראה בניו. על רחמים

 נ׳ מקבל התפארת כי עוד,
 ואצלו בינה, מן בינה שערי
 נ׳ נעשו רחמים בחי׳ שהוא
 ראשי נשר רחמים, שערי

 ר׳חמים ש׳ערי נ׳ תיבות
נשר). (קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רצב

שיה עצה ותו

 ואחד אחד לכל יש
 רצונו, כפי כתורח חלק
 נפשו נתחדש וכן

 צריך כן על לטוכח.
 לחתחזק אחד כל

 שיכוא ולחתעורר
 טוכים רצונות עם

 וחזקים טוכים וכיםופין
 שיתחדש כדי לחשי״ת,

 כיותר לטוכח נפשו
ה). יג, ליקו״ט (קיצור

ר ש נ חיי ו ש שגג ש זה נפ ש החידו ש שנתחד תה הנפ  בעליי
 היחוד ׳וע״י ד״ה נ', אופ כפוף גנפ״נ לעיל עי׳ עיבור. ’בבחי

 לפנס הנאים אדם נני אלו ״שכל ד״ה ג' אופ נרים וכן הפורה', ;ולד הזה

 ונליקו״ה עי״ש. עינור, ננפי' הנפש פידוש נפי' כל הימנ מנואר שם הדור',
 ניאר נ) ד, פועלים שכירום (פו"מ

 נכל נעשה עינור, ננפי׳ הנפש שפידוש
 נכל ממחדשיס הנפשות כי ויום; יום

 וכו" לנקריס ׳חדשים כנתינת יום,
ם, כידוע י מנ נ  שנלילה היינו נ
 נתינת שזהו שם, להתחדש כדי מינור כנתינת הנפשות עולים
 נכחינת מהמינור, הנפשות יוצאים וכנוקר לילה, של שינה

 ועיקר האדם. של והחיות הנפש שלימות עיקר וזהו התחדשות,
 שהם הדינים, נתינת ממנה ולנמל להמתיק הוא הנפש התחדשות

 תלישת עיקר הדעת, כלכול עיקר שמשם אף, וחרון כעם נתינת
 מחיה'. 'החכמה כמ״ש הדעת, שהוא הנפש ויגיעת

ש ד ח ת נ ש ש  כליקו״ה(פו״מ כיאר עיבור. בבחיי בעלייתה הנפ

כנפי' הנפש הפפדשות ששוד יט) ד, הגר ונכשי הפקר
 נחיגת היא השינה כי וז״ל: כשינה, הנפש התפדשות כעין זה עינור

 שהוא מהגוף, הגשמה השמלקות נחיגת שוף, האין נאור ניטול
 הנשמה שהיא אלקות רוחניות והתרחקות הסתלקות נתינת

 הנשמה מסתלקת אינה שינה שנשמת רק הגוף, שהוא מהצמצום
מו לגמרי ושלום חס  קצת קשורה נשארת רק מימה, נשמת נ

 כנתינת ומתחדש למעלה נשמתו שמעלה כדי לטונה זה וכל כידוע.
אור. נמושפת גופו למוך מחדש שמחזור כדי מינור,

 שנתחדש החידוש זה נפש, שבבחינת ונשר
 בחינת חח עיבור. בבחינת בעלייתה הנפש

קג): נעוריכי(פהליס בנשר תתחדש נשר,

ש ד ח ת נ ש ש ת בעלייתה הנפ חינ ב  נזהר(ויקהל, איפא עיבור. ב
 מנ כולא נליליא“ זה: עניין ככיאור ע״כ) ריג

 לאמרייהו, ואמהדרן שלקין דצדיקיא וגשממהון לאתריה,
 כדין שמרין, מכל ואמכלילת דאמעטרת, מאי נהו ואמעטרת

 הוא כריך דקודשא יקרא שלקא
 שלטאן נליליא מכולא. ואתעטר

 נשמתין אינון על דאמפקדו ממנן
 ולקרנא לעילא לון לשלקא דצדיקיא

(...) מאריהון. לגני נייחא קרנן לון
 ואמחזון דאמקרינו, אמר לההוא אמקרינו כד נשמתי! וכולהו

 ונמלא נקודה, נההיא אמכלילו נשמתי! כולהו רזא איהו דא ממן,
 כאיממא ואמענרא דמילה, נליעו דנלע כמאן חדא זמנא לון

 אתענרת נקודה האי כד מידין, למארי דא רזא דממענרא.
 נשמתא דאמכלילת הנאומא מההיא אתהני דממענרא, כאימתא

ה דאשתדלת אורייתא ונההיא עונדין נאינון עלמא, מהאי  נ
 נחדוה, אמהני וכיה עלמא, דהאי רעו ההוא ונמלא ניממא,

 לון ואולידת לנר לון אפיקת לנמר שמרין. מכל ואמכלילת
 דא ורזא כמלקדמין. השתא חדמא איהי ונשממא כמלקדמין,

 אינו! מעש מה דאיממר, כמה ודאי, ׳חדשים׳ לנקריס׳, ׳חדשים
 דיכלא ודאי, ׳רנה׳ אמונתך', ׳רנה דכמינ רזא נגין חדשיש,
 דא ועל חדתין, ואינון לון ואפיקת לגווה לון ולאעלא לון לאכללא

 דין נעלמא צדיקייא אינון זכאין ניממא. מלעילא אחרנין נקטא
 והוא דאפעמיס. מאי (שם): מדגש המפוק ופירש דאתי. ונעלמא
מידין. למאיי המלכות. אל דהיינו דאסקיינו. אמי לההוא המלכות.

 שער נאריז״ל ומונא הנשמות. עליית כדיני לדון המדון על להיושניס
עילאה נוקנא מהם ומתענרת השנינה, נעת רוחי׳ אפקיד ׳נידך כשוד התחתוניש נשמות עולין ולילה לילה נכל האדר״ז): רשכ״י(פי׳ מאמרי
ולהאיר נהם נח ולתת ההם, הנשמות את לחדש כדי היא עניינה ההיא, העלייה ותועלת אמונתך׳. רנה לנקרים ׳חדשיש כשוד דז״א
 עי״ע זה ענין וככיאור כנודע. נמות היושנת שלו הנשמה נחי' שהוא שלו, המוחין את ומתקן שמחדש מה הוא הזה, החידוש ועניין נהש.

ש וכי"■ מ״נ כנפי' ישראל נפשופ העלאה ע״י ׳ויפורש ד״ה וכמילוא״ה כמקו״ה כ׳) (אופ לעיל ד ח ת שר ת  הנהגפ על שונג זה מזמור נעוריכי. כנ
 נפסלים 3כפי ההפהדשופ. נפכליש ומפדשה עוונופיה לכל ששולה נזה נידה, ממנו ידה לכל מפשנוה 3פוש ואיך הרופניה, האדם נפש עם ופשדיו הש״י

 לכל הרפא עונכי לכל השלח גמוליו: כל מישכחי ואל ה׳ את גפישי כרכי קןישו: שם את קרני וכל ה׳ את גפישי כרכי לדוד א-ז): (קג,
 לכל ומישפמיס ה׳ צדקות עשה געוריכי: כנישר מתחדש עדיך מונ2 המנזניע ורחמים: חשד המענורכי חןיכי משחת הגואל תחלואיכי:

לשנה. משנה ונוצה כנפיו שמחדש הזה כנשר נעוייגי. כנשי ממשיש ופירש״י(שם): עלילותיו: !שךאל לגני למשה דרכיו יודיע עשוקים:
מחדש הנשר כמו כנשי. עוד: 3כפ (שש) והמצו״ד כנשר׳. ׳פפפדש ד״ה מילוא״ה עי׳ לנערותו, חוזר שנשמזקין נשר מין על אגדה מדרש ויש

וננריאות. נח נאמין נעורים ימי מתחדש כן נעוריו, לימי הוא חוזר שניש לעשר שניש מעשר כנפיו,

הנחל ילקוט
ש החידוש ד ה ת ש שנ פ תה. הנ  יפרו ג׳ יום ש;, (מנמג בעל״מ ומובא בעליי

 העיקר ח״ל: ישראל, נפשות בחידוש הצדיק כוח גדול כמה עד תר״ב)
 הקדוש קולו והריס זקן, להיות שאשור מאוד שהזהיר מה לקיים שתיזהרו

 קצת. מזה כנדפש וכו״, זיין ניט מען טאר ׳אלט ואמר גדול בקול וקרא
 בעיניך יהיה יום ׳בכל ואמרו פעמים כמה זה על רז״ל הזהירו וכבר

 עמו נכנשת היום כאילו בעיניך דומה יהיה יוס ׳בכל אמרו וכן כתדשיס׳,
 כל כי זה, על ז״ל אדמו״ר הזהיר ויותר ביותר אך הרבה. וכן בברית׳,

 ולתדש להרים שיכול מאוד, מאוד ונורא נפלא התתדשות בתינת הוא עניינו
 ואני וכו׳. עליהם עברו גלגולים וכמה שנה מאלפים ונפלו שירדו הנפשות

 ובפרטיות בכלליות היטב יודע ורבינו מורינו שאדוננו באמת, ומאמין יודע
 על אדס אלקיס ברוא מיום ודור, דור בכל הנפשות כל עס שנעשה מה כל

 ואתד. אתד כל של התיקונים כל ויודע האתרון, השוף ועד הנה עד הארץ
 אפשר שאי אלקות השגות השיג כי קטן, דבר אצלו הס הללו הידיעות וכל

 מה אומר מה כלל׳. בך תפישא מתשבה ׳לית כמ״ש כלל, במתשבה לתפוש
 בנפלאותיו האביון בי שהאיר הידיעה מעט וגס מאוד׳, יודעת ׳נפשי אדבר,

לא כי ה׳ ׳תשדי אעפ״כ אך בתבריי. מעט להכניש מאוד קשה העצומים

חכמה מיליואי
ש ד ח ה ! ^ וז״ל: החול, עוף גבי ה) (יע, בב״ר איתא ההתחדשות סוד בענין כנשר. !

ימים׳. ארבה ׳וכתול כע) (איוב הה״ד ׳תול׳. ושמו אתד עוף
 מקינו יוצאה אש שנה אלף ובשוף תי, הוא שנה אלף אמרי, ינאי רבי דבי

ק ר׳ ותי. איברים ומגדל ותוזר כביצה בו ומשתייר ושורפתו,  בר״ש יו
מתמרטין, וכנפיו כלה גופו שנים אלף ולבשוף תי, שנים אלף אומר,

 צב (סנהדרין חייס בתורת בזה וכתב איברים. ומגדל ותוזר כביצה בו ומשתייר
 העץ מן אכל שלא ׳תול׳, ששמו הוא עוף קרא, דהך דנשר נראה ע״ב):
 והוא שנה, אלף כל אבר ומגדל ותוזר עצמו שמתתדש לעולם, תי והוא

נעורייכי׳. כנשר ׳תתתדש שנאמר נשר, נקרא
ש ד ח ה ! ^ שר !  בביאור מובא משפמיס) (פ׳ אפריס מחנה ובדגל נעוריכי. כנ

 היינו נעורייכי׳, כנשר ׳תתתדש בזה״ל: מתהליס אלו פסוקיס
 תדשיס ולובש הישנים כנפיו משליך שהוא כנשר שלו, הניצוצין כל שיתקן

כדיין היינו עשוקים׳, לכל ומשפטים ה׳ צדקות ׳עושה ומתוקנים.
 בעמקי העשוקים הניצוצות לכל מתקן מכריע שהיא הדעת כך המכריע,
 בתינת שהוא שמשה היינו למשה׳, דרכיו ׳יודיע ליצלן. רתמנא הקליפות

הס דעת, בתינת שהס הדור ראשי דור בכל וכן ההוא, הדור של הדעת
ולהטעימנו להודיענו ביותר נפלאות ביותר ועימי עימנו עשה וכבר תמנו׳,

 משפר׳. עצמו• ואדברה אגידה אליך ערוך אין אלינו ומתשבותיך נפלאותיך אלקי ה׳ אתה עשית ׳רבות שהודיע. מה הקדושה תורתו מנעימת
ש ו ד י ח ש ה ד ה ת ש שנ פ ה הנ ת עליי ר בבחיי ב בו  עס הלומד זה כי כו״, דומה הוא למה ילד ׳הלומד פ״ד) (אבות וזה (קצב): בליקו״מ איתא זה בענין עי

 שיש אך כנ״ל. ממש ודמותו שכלו התלמיד, בדעת מצייר הוא כן שס, שכלו אותיות ומצייר הנייר, על בדיו ככותב ממש הוא התלמיד
 כי ילד, בתינות הוא שאז הדבר, זה הרב שתידש ובעת ממש, הרב מפי הדבר שומע כשהתלמיד היינו ילד׳, ׳הלומד בתינות שיש היינו בתינות, בהלימוד

מןלעיל כמבואר אותם ומתדש עיבור בבתינות הנפשות את שמעלה מה ע״י נתהוויס התידושיס סי  ׳דומה ואז היום, נולד כאילו ילד, בתינות שהוא ונמצא יג), (
שומע שאינו זקן׳, ׳הלומד אבל לזוכרו, ויוכל היטב בדעתו וליתקק להצטייר יוכל שאז היינו טשטוש, בלי היטב שס ונצטייר שנתקק תדש׳, נייר על כתובה לדיו
׳דומה ואז מקודם, שהיה כמו זקן בתינות הוא ואז כנ״ל, עיבור בבתי׳ נשמתו נתתדש לא ואזי התידוש, בשעת שלא לאת״כ מפיו אפי׳ או בעצמו, הפכם מפי
 לשוכתו. ויוכל שס, היטב נצטייר לא זה כל עס בדעתו, ונתקק שנכתב אף התכס, שמתדש התידוש כן שס, מטושטש שהכתב מתוק׳, נייר על כתובה לדיו

ש ו ד י ח ש ח ד ה ת ש שנ פ ה הנ ת עליי  העולמות, בתיקוני תלק לו שיהיה האדם את מעלים הצדיקים מובא: יג) נועס(שיעוריס, דרכי ובספר עיבור. בבחיי ב
וכו׳ בהס להאיר העליונים העולמות את להשלים עולה זה אין כי כך, כל נתשב זה אין קצת, ומתפלל לומד שהאדם אף זאת, מבלעדי כי

 ושכינתיה קוב״ה ייתוד לגרוס מתעלים האדם ומעשי מצוות בכאן, כמבואר וכו׳ בעיבור האדם את שמעלים הצדיקים ע״י אך וכו׳, השכינה ולתקן
 פעס, בכל לטובה האדם משתנה ובזה ועצום, נורא כת הוא למעלה, להיכלל האדם את מעלים שהצדיקים העיבור וכת למעלה. קדושה ותושפת

 בעיבור להיכלל שמתעלה וע״י וכו׳. ואמונה בביטתון ה׳ לישועת ולצפות בשמתה לתיות יוכל ועי״ז וכו׳, תאוותיו מכל לצאת להתתדש רצונותיו ומתתיליס
 קיבלם ולא רתוקים היו שמקודם הצדיקים, דברי לליבו שנכנשיס האדם, ישועת באה ואז האמיתית, הדעת אצלו מתקבל בזה וכו׳, תורה ומתגלה ושב

וכדומה. נקודה מכל להשי״ת שיש רות הנתת השלימה, וההשגתה בה׳ האמונה מציאות על דבריהם כגון אצלו, ומתקבלים לליבו מאיריס ועתה באמת,

ם תרג מ ה

 הדברים כל בלילה
 למקומם שביס שבעולם
 נשמות גס וכן ולשרשס,
 וחוזרות עולות הצדיקים

ם, מ קו מ ת ל ר ט ע ת מ  ו
 שמתעטרת, מי בהס

א הי  מכל נכללת ו
ם,  עולה ואזי הצדדי

 ומתעטר הקב״ה כבוד
 שולטים בלילה מהכל.
 שנפקדו הממונים אותם

תן על ת או מו ש  נ
ם קי צדי ם ה ת עלו  לה

ה ל ע מ ם ל ב רי ק ה ל  ו
 אל ניחוח ריח של קרבן
 עוד והוסיף (...) קונס.

 הנשמות שכל ואמר,
 לאותו מתקרבות כשהם
ם קו ת, מ בו ר ק ת מ  ש

 זהו שם, נראות והס
 שכל מה הענין סוד

 באותה נכללות הנשמות
ה, קוד א נ  לוקחת והי

 כמו אחת פעם אותם
 מה, דבר שבולע מי

 כמו מתעברת היא ואזי
 וסוד שמתעברת. אשה

 מדון, לבעלי הוא זה
 מתעברת זו שכשנקודה

 אזי שמתעברת, כאשה
ת היא הני ה נ ת או  מ

 הנשמה שנכללה הנאה
 היינו הזה, מהעולם

 טובים המעשים מאותם
 שאותה התורה ומאותה
 בה השתדלה הנשמה

ם, א ביו הי  נוטלת ו
 הטוב הרצון אותו את

 הזה, בעולם לה שהיה
 בשמחה, בו נהנית והיא
 מכל נכללת היא ואזי

 היא כך אחר הצדדים.
 החוצה אותם מוציאה
 כמקודם, אותם ומולידה

 חדשה היא הנשמה ואזי
ם. כעת ד מקו הו כ  וז
ק סוד  ׳חדשים הפסו

ודאי, ׳חדשים׳ לבקרים׳,

תפליה ואני

ה ב ז נ ה ו הי ת  ש
 חךשה אצלנו עבוךתך

 ונתחיל ויום, יום בכל
 מחךש פעם בכל
 עדח התחלנו לא כאלו

 בפרט לעבדך, מעולם
 אשר כמונו, ערך קטני

 התחלתי לא באמת
 התחלה שום עךין

 בעבוךתך. אמתיית
 שתזכנו בעת ואפלו
 באמת אותך לעבד

 תמיד תזכנו כראוי,
 פעם בכל להתחיל

 לחדש ונזכה מחךש.
 בתוךתך נעורינו כנשר

הקדושה ובעבוךתך
סב). (ליקו״ת

בנו  בתשובה לשוב וז
 ולהתקרב לפניך, שלמה

 (...) באמת. לעבוךתך
 תקוה לי יש שעךין

 הפגומים ימי את לתקן
 את ולהטיב מאד, מאד

 כנשר לחדש מעשי,
 בחשך. שעברו ןמי
 עיני תולה אני כן על

 לישועתך, ומצפה אליך
 ותחזירני שתחנני עד

 לפניך שלמה בתשובה
 מהרה, קל חיש באמת,

 להיות שאזכה עד
באמת הטוב נך1כךצ

ד). ח״ב, (ליקו״ת



רצג נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

 הוויית עיקר ני הפשט, דרך על
 החיה. הנפש גשניל אלא אינו האדם

ה ש ע ם נ מינו אד צל  עתירי, ג
 כדאימא מסנני. כדמותינו

 ע"נ) יג (נראשית, הזהר נהקדמה

 עשרה ארנע ממוך התשיעית דהמצוה

 מצוות היא נראשית נמעשה הנרמזות
שלימה להשגחה זוכים ידה (שעל הצדקה

ת ו ש פ ת גדולות נ חי וקטנו  ’ככ
סנני  ונהושפות ועתירי. מ

 כשוף (המוכאות רגיז״ל מכת״י תורות

 וקטנות גדולות נפשות איתא; ליקו״מ)
 כל לא כי ועתירי, משכני ננחי׳

 שרוצה מי יש כי שוות, הרצונות
קטן. דגר שרוצה מי ויש גדול דגר

המתרגם

שך) (המ

 ומה שנתבאר, כמו
 חדשים, שהם הטעם
 הכתוב השוד בגלל

 ׳רבה הפשוק בהמשך
 ודאי, ׳רבה׳ אמונתך׳,

 גדולה כך כל שהיא
 יכולה שהיא עד ורבה

 ולהכנישס להכלילם
 היא כך ואחר לתוכה

 כשהם אותם מוציאה
 היא כן ועל חדשים,
 נשמות ביום לוקחת

 מלמעלה. אחרים
 אשריהם ואמר, ומשיים

הזה בעולם הצדיקים
הבא. ובעולם

 התשיעית המצוה
 מעשה בפשוקי הנרמזת
 המצווה היא, בראשית

 ולתת העניים את לחון
 שכתוב כמו טרף, להם

 בצלמנו אדם ׳נעשה
 אדם׳, ׳נעשה כדמותנו׳.

 בשותפות, שנעשהו היינו
 ונקבה, זכר כולל
 ׳בצלמינו שנאמר שזהו

 ש׳בצלמנו׳ כדמותינו׳,
ו נ י ם, הי רי שי  ע

 עניים. היינו ו׳כדמותנו׳
 הם העשירים שהרי

 הם והעניים הזכר מצד
 שהם וכמו הנקבה, מצד

 חש וזה אחת, בשותפות
 לזה נותן וזה זה, על

 וחשד, טוב לו וגומל
 אצל גם להיות צריך כך

 שלמטה, האדם בני
 יהיו והעני שהעשיר

 זה ולתת אחד, בחיבור
 וחשד טוב ולגמול לזה
 נאמר עוד לזה. זה

 ׳וירדו הפשוק בהמשך
 ובעוף הים, בדגת

 ובכל ובבהמה, השמים,
 הרמש ובכל הארץ,

 הארץ׳, על הרומש
 בשפרו ראינו זה ושוד

 שכל המלך, שלמה של
 העניים על שחש מי

 הלב, ברצון להם ונותן
 דיוקנו משתנה לא אזי

 אדם של מדמותו לעולם
 שדמותו וכיון הראשון,

 בו, נרשמה אדם של
 כל על שולט הוא אזי

 העולם של הבריות
 שזהו הדמות, באותה

אכם שכתוב מור  ׳ו
 כל על יהיה וחתכם

 כל ועל הארץ, חיית
 אשר בכל השמים, עוף

 ובכל האדמה, תרמוש
 ניתנו׳, בידכם הים דגי

 ויראים רועדים שכולם
 שנרשמה הדמות מאותה

 שמצווה משום בו,
 חשובה מצוה היא זו

 ידה שעל ומעולה,
 בדמותו האדם יתעלה

 משאר יותר אדם, של
 זאת, לנו ומנין המצוות.

 שאף הרשע, מנבוכדנצר
 החלום את שחלם פי על

 כל זאת, בכל ההוא,
 מרחם היה שהוא זמן
 לא אזי העניים, על
המראה עליו עליו חל

המר עוד שם: הפסוקים תרגום הם (ואלו האדם מבני ונטרד דמותו השתנתה שמיד וגו״, מלכא בפום מלתא ׳עוד כתוב, מה אזי צדקה, להם וליתן עניים על לרחם שלא רעה עין הטיל שהוא וכיון בחלומו, שראה
 אשר ולמי אנשים, במלפות מושל העליון אשר מדע אשר עד זו, בגזרה עליך יעברו שנים ושבעה הבקרים, כמו עשב אותך ויאכילו מושבך, יהיה השדה חית ועם אומך, יגרשו אנשים מן המלוכה. ממך סרה המלך, נבוכדנצר לו, ואמרו השמיס מן קול אליו נפל המלך, בפי

׳נעשה בראשית במעשה נאמר כך ומשום המרסיס). עופות כצפרני ורגליו ידיו וצפרני נשר, ככנפי שערו נמגדל אשר עד השמיס, מטל נמכבס וגופו כבקריס, עשב ואכל האנשיס, מן נמגרש והוא נבוכדנצר, על לבוא הדבר כלמה ההיא בעת אומה. ימן ימפוץ
 וראה, בא בכבוד׳. תרום קרנו לעד, עומדת צדקתו לאביונים, נתן ׳פיזר בפסוק נאמר ואמר, פתח חייא רבי בועז׳. היום עמו עשיתי אשר האיש ׳שם ברות שם כתוב וכן עשייה, בלשון כאן שכתוב אדם׳,

 וכולם חכמים, מהם ויש טפשים מהם יש רשעים, מהם ויש צדיקים מהם יש אדם, בני סוגי כמה בעולם ממנו נפרדים הזה האדם ומן הכל. על מלך שיהיה האדם את עליו והשליט העולם, את ברא הקב״ה
 העולם לחיי האדם זוכה זה שבעבור העניים, עם העשירים ושיזכו הטפשים, עם החכמים ושיזכו הרשעים, עם הצדיקים שיזכו אלו. ידי על אלו שיזכו כדי והכל עניים, ובין עשירים בין בעולם, מתקיימים

לעד׳. עומדת ׳וצדקתו כתוב שהרי לעולמים, לו עומדת היא עושה, שהוא שהצדקה אלא עוד, ולא החיים. באילן ולהתקשר הבא

ם ויהי ד א ש ה ה. לנפ  (נפש האדם ויהי חיים נ':ןמת באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר ז): ,3(ראשיפ33 3כדכפי חי
 3וכפ ודיבור. דיעה בו שנמוסף שבכולן, חיה אדם של זו אך חיה', 'נפש נקראו וחיה בהמה אף סיה. לנפש ופירש״י(שם): חןה:

 והאדם האור בבריאח אם כי הנברא, הדבר עם 'ויהי' מילת שיחזור בראשית מעשה בכל ממצא לא סיס. לנפש האדם ויהי נפיי(שס): לנינו
 ומעומדת העליון, האור כמו נצחית קיימת האדם נפש כי להורוח אדם', וכמיב'ויהי אור', שכמוב'ויהי הוא לשון'ויהי'. בהם שהזכיר

הכמוב וביאור (...) מזיוו. להתענג
 ויהי )3 (נראשיפ בחי׳ זה שבנפש, ואדפ
 מסכני בחינת האדם בי חיה. לנפש האדם

 נעשה )3ע״ יג לף הזמל (נהקדמפ כמ״ש ועתידי,
׳) מםכני. כדמותינו עתידי, בצלמינו אדם

אדם, בבחינת הם אזי הנפשות, וכשנתלקטו
ועתידי: ממבני בבחי׳ וקטנות, גדולות נפשות

יחע״א פוהת״ת: דפום

 בשוחפא, אדם', ׳נעשה כדמוחנו׳. בצלמנו אדם דכחיב'נעשה טרפא, לון ולמיהב למסכני למיחן משיעאה, פיקודא” וז״ל; א׳), אופ כנ״ל
 חדא, בשיחופא דאינון כמה מסכני, דנוקבא ומסטרא עחירי דדכורא מסטרא דהא מסכני. 'כדמותנו׳ עתירי, 'בצלמנו׳ ונוקבא, דכר כלל
 לדא דא ולמיהב חדא, בחיבורא ומסכנא עמירא למהווי לממא, נש בר אצטריך הכי טיבו, ליה וגמיל לדא דא ויהיב דא, על דא וחס

 לא דליבא, ברעומא מסכני על דחס מאן דכל מלכא, דשלמה בספרא חמינן דנן רזא וגו״, היס בדגת ׳וירדו לדא. דא טובא ולגמלאה
 הדא דיוקנא, בההוא דעלמא בריין כל על שליט ביה, אמרשיס דאדס דדיוקנא וכיון הראשון, דאדס מדיוקנא לעלם דיוקניה משמני

 דדא בגין ביה, דאמרשיס דיוקנא מההוא ודחלין זעין כולהו וגו״, הארך חיית כל על יהיה וממכס ׳ומוראכס ט) (נראשיפ דכמיב הוא
 כל חלמא, ההוא דחלס גב על אף מנבוכדנצר, לן, מנא פיקודין. שאר כל על דאדס, בדיוקניה נש בר לאסמלקא מעליא, פיקודא הוא

 בפום מילמא ׳עוד ד), (דניאל כתיב מה למסכני, למיחן דלא בישא עינא דאטיל כיון חלמיה, עליה שרא לא למסכני, מיחן דהוה זמנא
 אשר האיש ׳שם )3 (חפ המם וכתיב עשייה, הכא כתיב אדם', כך'נעשה ובגין נשא. בני מן ואטריד דיוקניה אשתני מיד וגו", מלכא

 גצלמנו בשותפות. געשה דהיינו רבים, בלשון אדם׳ ׳נעשה כתוב גפופפא. אדם נעשה מדגש(שם): המפוק ופירש בועז׳. היום עמו עשיתי
 בחינת שהיא במלכות היא ׳דמות׳ כי מפגני. גדמופט העשירים. יוצאים ממנו לכן רב, בשפע עשיר שהוא בז״א הוא ׳צלם׳ כי מפירי.

 דא מוגא ולגמלאס לדא דא ולמיהג המלכות. שהיא ינוקנא. ומסטיא ז״א. שהוא דדפויא. מסנויא העניים. יוצאים ממנה לכן ועניה, דלה
 שמים לשם לבבו ברצון דליגא. גרעופא והלוואה. חסד גמילות בתורת לזה זה חסד ולגמול צדקה, במורת לעני העשיר שימן ר״ל לדא.
 ׳אדס' ששס לפי ממנו, מסתלק אינו ׳אדס', נקרא ידו שעל שבו אלקיס הצלם ר״ל נו׳. דיוקנים משפני לא וכדומה. המפארות לשם ולא

 כמו ר״ל גו׳. דפלמא גייין גל על שליט אדם. מצורת משמנה צורתו אין לעני הנותן העשיר לכן ועני, עשיר סוד שהם ונקבה, זכר כולל
 הצלם בכח פירוש ופו׳. ופפפם ומויאפם הבריות. כל על שבו אדם בצלם שולט הוא כן החיות, שאר פני על שולט שבמרכבה אדם שפני

 נפום מילפא עוד שנים. שבע אדם מבני גטרד שיהיה פלמא. ההוא בו. שנרשם הצלם מאותו ויראים רועדים הבריות כל שבכם, אלקים

 היינו אדם׳ ׳געשה כך צדקה, היינו ׳עשיתי׳ מלת שןם וכמו עשיעי. אשי האיש שם ד). פרק נדניאל (כמנואר גאוה דברי שאמר וגו׳. מלפא
רחז״ל כמאמר צדקה, עמו עשיתי אני ר״ל עשיתי', ׳אשר והיינו צדקה. ק״  עושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה ׳יותר לד) (וי

 בכבוד' מרום קרנו לעד, עומדת צדקתו לאביונים, נתן ׳פיזר ואמר, פתח חייא =ירבי ע״א): רפ זהר(ויגש,3 עוד ומציט הבית׳. בעל עם
 בעלמא מיניה מתפרשן נש בר והאי כולא. על מלכא דיהא לאדם עליה ואשליט עלמא, ברא הוא בריך קודשא חזי, תא ).3קי (פהליס

 למזכי בגין וכולהו ומסכנין, עתירין בעלמא, אתקיימו וכולהו חכימין, ומנהון טיפשין מנהון רשיעיא, ומנהון צדיקיא מנהון זינין, כמה
 עלמא לחיי גש בר זכי כך בגין דהא מסכנין, עם עמירין למזכי טיפשין, עם חכימין למזכי רשיעייא, עם צדיקייא למזכי באלין. אלין

 מדנש(שם): המפוק ופירש לעד׳. עומדת 'וצדקתו דכתיב לעלמין, קאים עביד, דאיהו צדקה דהא אלא עוד, ולא דתיי. באילנא ואמקשר

 רשעת ע״י לשם שירדה הקליפות מבין המלכות את מעלה הוא במשובה, הרשעים את שמחזיר ע״י כי הוא, הדבר וסוד לעד. עומדפ וצדקעו
 מצד השכינה את מאיר הוא להטפשיס דעת שמלמד וע״י השכינה, של השפע חסרון את ממלא הוא לענייס שנותן צדקה וע״י הרשעים,

כבו״ד. כמספר נתיבות ל״ב סוד שבה החכמה, שפע ע״י ומעלה מתרומם בכבוד', ׳תרום השכינה, שהוא ׳קרנו׳ וז״ש החכמה,

הנחל ילקוטחכמה מילואי
! ד ש ע  חנוכה שבת קודם הקדוש מפיו שמעתי (עה): בחיי״מ ומצינו אדם. נ

 של והצורות התמונות שכל העולם, של הבריות מעניין תקש״ה,
 כי אדם/ ׳נעשה בתורה הנאמר ׳אדם׳ בתיבת נכללים כולם אדם, בני כל

 מיני כל נכללים זו בתיבה אדם׳, ׳נעשה השי״ת שאמר ׳אדם׳ התיבה בזה
שבעולם. אדם בני כל של התמונות

 ישראל ׳לבני וזהו אליהם, הדבוקים הדור כל של ניצוצות לתקן יוכלו
 לוי מו״ה הגאון הרב פירש מובא: יתרו) (פ׳ ישראל עבודת ובספר עלילותיו׳.

 וחוזר נוצותיו נושר כי מעשהו, על נקרא הנשר שם כי ז״ל, יצחק
 וכמו נעורייכי׳, כנשר ׳תתחדש וז״ש ידוע. לזמן חדשים בנוצות ומתחדש
 לעמו נתן הקב״ה העניין, זה וכמו עי״ש. ק״ג קפיטל בתהלים שפירש״י

במדירגה להיות יכולים ואינם מהלכים, שייקראו עינינו ראות לפי ישראל
כנ״ל. הנשר מעשה כמו הוא וזה לבקרים, ומתחדשים מיד ומתחרטים שבים והם קטנות, איזה להם ובא המוחין, בגדלות אפילו אחת
ם י1ויד ד א ש ה ה. לנפ במעשה תמצא כי יחדיו. הגוף עם הנפש חיבור הוא ׳נפש׳ מילת בזה״ל: ׳נפש׳ המילה בפירוש ב) ד, (ויקרא בתיי רבינו לבאר ודייק חי

 ׳ויהי (שס) שאמר הוא נפש, קראם והנפש הגוף שניהם וכשהתחברו האדמה׳, מן עפר האדם את אלקים ה׳ ׳וייצר ב) (בראשית שכתוב בראשית
 אחד וכל ביחד, לשניהם והחטא הזכות כי והנפש, הגוף חיבור עניינה ה׳נפש׳ מילת וכן והנפש, הגוף חיבור הוא ׳אדם׳ מילת כי חיה׳. לנפש האדם

 האוכל הוא כי הגוף רואים ואנחנו הדם׳, את האוכלת בנפש פני ׳ונתתי יז) (ויקרא שכתוב וזהו בה, שייענש ולא שיזכה לא פעולה לו אין לבדו
נפש. הכתוב קורא והנפש הגוף חיבור כי ראיה וזהו האוכלת׳, ׳בנפש ואמר החושים, שאר ענייני וכל והשותה

ם י1ויד ד א ש ה ה. לנפ תיבות שופי חיה׳ לנפש׳ האדם׳ וכן ע״ה, משה על רמז הידיעה, בה״א ׳האדם׳ אמר ז): ב, (בראשית עה״ת הש״ך בזה ביאר חי
 לישראל משה שהוריד תורה גימט׳ היינו תרי״א, בגימטריא הכולל עם בכ״ר), באי״ק מאות שש היא שתומה (מ״ם שתומה במ״ם האדם מש״ה.

 ׳ובדבר לב) (שס ונאמר ימיך׳, ואורך חייך הוא ׳כי ל) (דברים שנאמר בתורה, אלא והעמדה חיות לו אין האדם כי חיה׳, ׳לנפש זהו נפשותיהם, להחיות
 מצוות ושש״ה האדם, איברי כנגד עשה מצוות רמ״ח בה שיש התורה קיום ע״י נצחי, וקיום והישארות הויה לו שיש ׳ויהי׳, וזהו ימים׳. תאריכו הזה

משה-משית׳. ע״י וכו׳ התורה ׳קבלת גבי ב׳) (אות לעיל וקשר שבאדם. גידים שש״ה כנגד תעשה לא



ערכים
וכינויים

אופנים
 של והגלגלים הרקיעים

 גלגלי י׳ שהם העשייה עולם
 ׳אופנים/ נקראים הם הרקיע,

 הםובבים הרקיעים הם אשר
 ובעולם השפל בעולם עלינו

ב). ב, (ע״חהחומרי

 האופנים כי ׳פנים׳, לשון
פי׳הפנים לכל כלולים  אוצר (

א). יצירה לספר השם

 מלשון ׳אופנים׳ נקראים
 שם, אשר שהמלאכים גלגל,

 להתקשר וגוללים חושקים
 בםוד הם וגם למעלה,

 והוםפה, יתרון לשון נפש,
 להם להוםיף שחושקים

 (בעש״ט וחיות שפע יתרון

נח). פ׳ עה״ת

ם עניין פני או  הם ה
 הוא ופעולתם בעשייה,

 עד והמזלות, הגלגלים לםבב
 מגיד, ע״פ שאמר מי שיש
 אופנים עזם אדם יזכור שאם

 הדבר יעלה עניין, איזה על
 והארז השמים בין ההוא
 כ״ד ויתגלגל העולם באויר
אופנים). (קה״י,שעות

שכינה ת ה ש ב תל  מ
ת להכניע ויורדת  הקליפו

 באופנים. התלבשותה ע״י
 ׳שמש יהושע שאמר וזה

 גוי יקים עד דום בגבעון
 האופנים פעולת כי אייביו׳.

 להניע אחד שתיים, הוא
 להלביש והשני הגלגלים,
 נקמה שתעשה המלכות
אופנים). (קה״י,בקליפות

 לשון הזכיר לא באופנים
 בחיות שהזכיר כמו ׳דמות׳

 כי מהם, שלמעלה ובמה
 יראם ולא גשם אינם החיות

 נדמה שכן רק עיניו, במראה
 האופנים אבל בחזיונו, לו

 במראה מושגים גשמיים הם
 המדמה כח בדמות לא העין,
טז). א, יחזקאל (מלבי״םלבדו

הנפש כוחות
 ייפםדו הגוף בעכירת

 וישחיתוה הנפש כוחות
 תצלח ולא ממלאכתה,

 השי״ת ולעבודת לחכמה
יז). יא, משלי יונה (רבינו

 הנזכרים הנפש כוחות יייב
 נפשיות, כוחות רוחניים הם

 וכר, הראות חוש ראייה והם
 כוחות והם בנפש, כוחות והם

 (פי׳ עליונים מכוחות נאצלות

ה). יצירה לספר הרמ״ק

חכמה מקורן מוהר יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רצד

ם י נ פ ו א פין הן ו  כסוף (המוגאוה רגיז״ל מכה״י פורוה וגהוספופ הגו
יכודומ. ארנע הן שנטף אופנים וארנע איפא: ליקו״מ)

מי ומונא הגופץ. הן ואופנים  גודל מזה ומונן (יג): מפל נ
ישראל, נפשוס נמיקון העושקים אמס צדיקי מעלס

 אשר אליהם, הממקרנים ומעלם
 הנשא נחינח הוא הצדיק של נפשו

 הוא הצדיק של ודעפו המרכנה, של
 והנפשות הנשא, על היושנ נחינת

 החיות ננחינת הם המתקרנים של
 הגוף אפילו אשר עד המרכנה, של
 לצדיקי המתקרנים האלה הנפשות של

 וגש, ענ חומר הוא הגוף אשר אמת,
 המרכנה. של אופנים נתינת הוא
ת כי מ ח ם שנפש מ הכ  יקר הוא ה

ה הוא ס תכ  וכל ולפנים לפני נ
ת שו פ שין הנ שין נע  אצלה. לכו

 כי א): אפמרופוס (פו"מ נליקו״ה ונפג
 מלמנש הוא נפשות המקרנ הצדיק

 לנושי נחי׳ נעשין הם כי ננפשותם,
 הכה״ג מן יקר שהת״ח מפנינים׳, היא ׳יקרה ננחי׳ אצלו, יקר

 כמו אותו, מלנישים והם ולפנים לפני הוא כי ולפנים, לפני שנכנש
 השגחה של תרועה׳ יודעי העש ׳אשרי נמאמר נ״י רנינו כ״ז שהניא
 הלנושין, ע״י הכנוד עיקר כי כנודו, נעצמו וזהו ע). (פי׳ שלימה
 וכשזוכה מכנדותא׳. למאניה קרא יוחנן ׳ר׳ ע״נ) צא (נ״ק כשרז״ל

 גדול כנוד אין ית', לעמדתו שקירנן ישראל מנפשות לנושין לו שיהי׳
 הש ישראל נפשות ני מאוד, מאוד יקרים לנושים הם כי מזה,

 וכ״ש מהם, לנושין לעצמו לעשות זונה והוא כידוע, מאוד גנוהים
ית׳. אליו הרחוקים שמקרנ למי שמגיע הכנוד גודל נזהר

 פעולותיהן עיקר כי הגופין, הן ואופנים,
 שבנפש, ההיות מן אלא אינו הגופין, של

 איברי ידי על פעולותיה מראה שהנפש
 והכל עצמיית, תנועה שום לגוף ואין הגוף,

הנפש: כוהות ידי על

 ההכם נפש הוא נפש, שבבהינת וכסא
היא יקרה ג) (משלי בבהינת שנתכםה,

, ם י נ י נ פ שנכנס גדול מכהן ע״נ ד סוטה רז״ל שדרשו (כמו מ

 יקר, הוא ההכם שנפש מהמת כי ולפנים), לפני
 הנפשות וכל ולפנים, לפני נתכםה הוא

אצלה: לבושין נעשין

ש וכוי הגופין הם ואופנים ה שהנפ א ה מר תי  י”ע פעולו
 נודע א); שער (מ״א, קדושה כשערי כמונא הטף. איברי

 כי הגוף, מצד עצמו האדם איננו האדם גוף כי מדע, נעלי אל
 ונעצמות תלנישני ונשר ׳עור י) (איור כמ״ש האדם; ׳נשר נקרא זה

 (שמות כתינ ועוד תשוככני; וגידים

וגו״. יישך לא אדם נשר ׳על ל)
 אנל הפנימיות, הוא האדם נמצא,
 תתלנש אחד, לנוש עניין הוא הגוף

 האדם היא אשר השכלית, נפש נו
 הפמירה ואחר נעוה״ז, נעודו עצמו

 ויתלנש הזה הלנוש מעליו יופשט
 (זכריה וכמ״ש רוחני, ונקי זך נלנוש

וגו׳ הצואים הנגדים ׳השירו ג)
 הנקרא הוא מחלצות׳, אותך והלנש
 גוף שלנוש ונמו דרננן. חלוקא
 אינרי נחננית האומן יעשהו האדש,
 הגוף את יתנרך הוא עשה כן הגוף,
 דיוקן נתננית הנפש, לנוש שהוא
 שש״ה ולהש אינריש, נרמ״ח הנפש

 והחיות הדם ידם על ולהמשיך האינרים, את המקשרים גידים
 נפש נו נפח הגוף יצירת ואחר צינורות. כדמיון אינר אל מאינר

 תוך ויתלנשו גידים, ושש״ה רוחניים אינרים מרמ״ח כלולה חיה,
 הנפש אינרי פועלים ואז הגוף, של גידים ושש״ה אינרים רמ״ח

 נו. החוצנ ניד כגרזן הגוף, אינרי שהם הכלים ע״י פעולתן
 הנפש נעוד אלא פעולתם הגוף אינרי יפעלו לא כי לזה, והראיה

 הרואות חשנו הנפש ונהשתלק וכו׳, שומעת ואוזן רואה עין נהש,
 שש״ה זה, דרך ועל אינרים. מרמ״ח החושיש כל ונתנטלו נארונות

שנגוף, גידים שש״ה מוך מתלנשין הנפש של רוחניים גידים
 מזון עם הגוף אינרי רמ״ח אל הדם שהוא הגופני מזון וממשינין

 רמ״ח כמו וממרקנין ממפרקין כן גם הגוף וגידי נשפע, חיות שום אין הפטירה ואחר הנפש, אינרי רמ״ח לפרנש נמוכו, פנימי הרוחני
טף, ממלנשת אשר השכלית הנפש אם כי איננו נעצמו האדם כי נמצא, היו. כלא והיו האינרים  הזה. נעולם שלה לנוש הנקרא נ

שלי(ג, כמינ מפנינים. היא יקלד!  משחר שחרה טוג כי תנונה: ןפיק ואדם תכנוה מצא אדם אישרי ומעלותיה: המורה שנח גני יג-ית) נמ
 נעם דרכי דרכיה וכנוד: עקר נשמאולה נימינה ןמים ארך נה; ?שוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה מנואתה; ומחרוץ כשף

ה למחזיקים היא חיים עץ שלום; נמינומיה וכל ד תז״ל ודרשו מאישה ומימכיה נ ה( ט סו  שנכנש גדול מכהן מפניניש׳, היא ׳יקרה ע״נ): נ
 כהן ודל: מכה״ג, למעלה אף היא החכם נפש שמעלת שה ומונא כנוד, של דנר לכל קדימות נדין ע״א) (יג נהוריות גס דרשו זה ומקרא ולפנים׳. לפני

 ממזר היה אם אנל שווים, שכולם נזמן אימתי, משוחרר. לענד וגר לגר, ונמין לנמין, וממזר לממזר, ישראל לישראל, לוי ללוי, קודם
 קרא דאמר חנינא, נרני אחא א״ר מה״מ, (...) הארץ. עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד ממזר הארץ, עם גדול וכהן חכם, תלמיד
 יוחנן, רני אמר יודא נר יושי רני אמר ע״א): ק מת, חדש(מדרש נזהר מצינו וכן ולפניש. לפני שנכנש גדול מכהן מפניגיש׳, היא ׳יקרה

 ולפניה. לפני המשמש הארץ עש גדול מכהן עדיף חכם, תלמיד ממזר אפילו נה׳. ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא ׳יקרה דכחינ מאי
 גדול כהן טונ׳. לא נפש דעת נלא ׳גם יט) (משלי כחינ ועליו שכר, עליה מקנל ואינו ענודה ענודחו אין נחורה, קורא ואינו הואיל
שות וכל ענודה. ענודחו אין ענודה, של עיקר יודע שאינו שין נעשין הנפ  נפשות ׳ולוקח ד״ה נמילוא״ח, נ׳) לעיל(אות עי׳ אצלה. לגו

עי״ש. מתעלות, ונזה לצדיק, לנושין נעשות חכס׳ נפשות ׳ולוקח ננחי׳ מעלן שהצדיק שהנפשות האריז״ל שס שניאר חכה׳

ט קו ל ל י ח נ ה

 שהאופנים המרכנה, כל הוא וכן נאופניס׳, החיה רוח ׳כי אותם, נושאים
הכל. נושאת המרכנה ונאמת המרכנה, את והחיות החיות, את נושאים
 שהאופנים דקדושה, המרכנה עניין כל נזה: עוד ביאר לה) ה, שלורזין (רזו״מ ונליקו״ה
 התיה ׳רות כי להיפך, הוא ונאמח וכו׳, הכסא את והחיות החיות אח נושאים

 וכן התיוח, את נושא הכסא וכן האופנים, אח נושאים התיות וע״כ כאופנים׳,
ונושא. נישא כניכול הוא כי לנד, ית׳ ממנו המיות כל כי מעלה, למעלה

D 'J S I S I יז"נ נליקו״מ ואיפא הגלפין. הן) pp( מה ע"פ וז״ל: האופנים, נענין 
 נישאים שהם דנרים כמה שיש רמב), (פקודי נזהר שכתוכ

 ונאמח אותם, שנושאים דהיינו נישאים, שהם דנרים כמה שם ותושנ ונושאים,
 הארון, וכן ונושאת, נישאת שהיא המרכנה כגון נושאים, הם הדנרים אלו

 החיה רות ׳כי (...) נמי׳ וזה וכו״. נושאיו אח נשא ׳והוא אוחו נושאים שהיו
והמיות החיות, נושאים האופנים כי ונושאת. נישאת נחי׳ א), (יפזקאלכאופנים׳

 ד׳ צורת הם היצרים בי
 ונקרא והרע, הטוב יםודות
 הנפש ולא הנפש׳ ׳כוחות
 אופנים הוא הנפש כי עצמה,

 כוחות הב׳ ואלו דעשייה,
 מהגולם הנוצר הגוף מגדילין

ת, דד׳ ומהחומר  יםודו
הד׳ צורת הם היצרים וב׳

 כוחות כל ז). נ, (ע״חגוף הנקרא היםודות גולם ממדריגה ולמעלה הנפש ממדריגות למטה שהם צורותיהן באמצעית אלא היםודות, גולם של עצמה הגוף על הנפש שתשרה א״א כי עצמה, לנפש ומלבוש כםא נעשין והם ורע, טוב יםודות
 הנפש כוחות כל כולל הוא הרוח א). ג, משלי (מלבי״םה׳ מצוות כפי פעולותיהם שיכונו הנפש, כוחות על שימשול שבנפש, הממשלה כח הוא הלב ז). ב, בראשית (מלבי״םהנשגב מרוחו באפו ה׳ שנפח העליונה הנשמה מן באים הנפש

קר ד). טו, משלי (מלבי״ם הפנימיים שיחכמתו על חשיבות לשון שהוא כמשמעו, יקר לשון א). י, קהלת (רש״י כובד לשון יקר, י יקר). (קה״י, נבואה לשון יקר מפתחות). הזהר על הרמ״ז (פי׳ יקר נקרא היסוד ע״ז). אגדות (חידו

(ליקו״ההאלקים׳ הוא ה׳ כי לדעת הראת ׳אתה בחי׳ משה, של הדעת הארת דהיינו התורה, עיקר שהם הלוחות ששם ולפנים, לפני הוא הביהמ״ק של הקדושה תכלית ועיקר ולפנים לפני יקר). (קה״י,יקר נקרא הדעת

 העומדים הכרובים אותם כדוגמת שומרים, שם עומדים והכרובים בטהרה. בנקיות בזיע ברתת ביראה באימה בגוף, ולא בנשמה נכנם לשם, הכהן וכשנכנם ג״ע. של דוגמתו הוא ולפנים לפני הונא, רב בשם אר״י אבא אייר ה). ג, נדרים
שותמלאך כמו לגמרי טהור שהוא עד הזה, החטא על מכפר ושם בלבד, הכיפורים ביום רק לבוא ראוי מקום שאין ולפנים, לפני הקטורת שיהיה ראוי* סא.). (יומא ולפנים לפני זה הקידש׳ ימקדש יט.). בראשית (ז״חג״ע בשערי  (דר

מ). מאמרות י׳ (של״ההשם ייחוד םוד ולפנים, לפני שהוא הזו היראה מפני מצוה, שהוא ממה ביותר עושה חםיד הוא ולפנים, לפני היראה תשובה). שבת המהר״ל,

ה ואני תפל

בי  אב שבשמים, א
 החסד, אב הרחמן,

 ךאה באמת, מל1הח
 הזאת בעת בענינו נא
 אנחנו, גדולה בצרה כי

 עכשו בנו ונתקים
 צךה עת ״והיתה

 כמוהו אשר לועק־ב
 הכית כי נהןתה״, לא

תנו  אשר מכה או
 זו בתוךה כתובה לא

 אשר הצדיקים, מיתת
 אותנו נושאים היו

 האומן ישא כאשר
 חסים והיו היונק, את
 והיו נפשותינו, על

 בכל תמיד מסתכלים
 נפשותינו, תקון על עת

 לטובה. נפשותינו לחדש
 ןמינו כנשר לחדש
 ועתה בחשף. שעברו

 ננום, להיכן נפנה, להיכן
 (...)לנו. עזר נבקש מאין

 כבר עולם, של ןבונו
 דור אין כי הבטחתנו

 עכשו גם ובודאי ןתום,
 נמצאים הזה בדור

 בעולם, אמתיים צדיקים
 הכה זה להם .יש אשר

 נפשותינו את לקבץ
 לטובה אותנו לחדש

 לנו ולהמשיף ולהוריד
 להחזירנו תורה, חדושי

 לפניף. שלמה בתשובה
 יי מלפניף רצון =ל׳י 15וב

 אבותינו, ואלהי אלהינו
 רחמים עלינו שתמלא

 ממנו, פניף תסתר ואל
 בחסךיף אותנו ותזכה

 לנו לגלות הגדולים
 את לנו ולהראות

 שבדור אמת הצריקי
 אותנו ותזכה הזה,

 כי אליהם, להתקרב
 להשען מי על לנו אין
 אבינו עליף אם כי

 צדיקיף ועל שבשמים,
 על אשר האמתיים

 וםומף עוזר אתה ןךם
 ברחמים ישראל לעמף

יג). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 הדין תוקף אילולי
 היה לא אזי הקשה

 שוד ומהו הדבש, יוצא
 שבעל התורה זהו הדבש,

 בה כתוב שהרי פה,
 ונופת מדבש ׳ומתוקים
 שכתוב ומה צופים׳.

 היינו מתוק׳, יצא ׳ומעז
 תורה שזהו ש׳מעז׳,
 שכתוב כמו שבכתב,

 יתן׳, לעמו עוז ׳ה׳ בו
 היינו מתוק׳, ׳יצא ממנו

כנ״ל. פה שבעל התורה

ר קו ה מ מ כ ערכיםרצה נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיח
וכינויים

ם ת בלא ג ע ש ד  על גהיושנ הקיימפ נפש נחי׳ מעלת טוב. לא נפ

 רש טוג א־נ): (ימ, נמשלי כדכפינ שנו, הדעח ע״י היא הנשא
 מוג ל'א גפש דעס כלא גס כשיל: והוא :!פמיו מעשיש כממו הולןו
 מרמה שאילו נפומי. הולן המצו״ד(שס): ופירש סוטא: כרגלים [אץ

 כעוניו. הוא והרי הון, לאשוף כפיו
 כשפמיו מערןש שהוא ממי מעיקש.
 לכסיל הלא והוא אדם, כני לרמוס
 נלא גם כה. יצליח לא כי ייחשב,

 דעח כלא עכירה העוכר אפי׳ דעם.
 נפשו, מוכה לא כוודאי מ״מ וכוונה,

 ואן. אוון׳. כל לצדיק יאונה ׳לא כי
 המקום אל ללכח כרגלייס הממהר

 חחילה להחכונן מהראוי כי ייחשב, לחוטא הנה ליכו, נשאו אשר
 לא נפש דעס נלא גם ניאר: (שם) יונה ורנינו פשע. דכר מזה יכוא פן

 הולך רש 'טוב ואמר החמימוח, מעלח על שדיכר לפי מוג.
 שיהיה אע״פ כי ואמר החמימוח, כעניין דעח לימד בחומו׳,

 מעווח, טכע מכל המחאוה כח אח ומיכן כמידומיו ממיס האיש
 כי גס ממעשיו, מכשול להשיר וחכמה, דעח ללמוד הוא צריך

 כי ואז״ל טוב׳. לא ׳נפש אמר ע״כ דעח, כלא לנפש חשיכוח אין
 על המצווח קיום נידו יצליח לא וחורה, חכמה למד שלא מי

 נפש והנה נזה: נפש) (ערך נקה״י ורימז מכונחם. ועל אופניהם
שם ששם כשוד וזהו טו״נ אומיוח הוא נ״ש נא״ח

 טוב׳, לא נפש דעח כלא ׳גס שוד וזה טו״נ, גימטריא אהו״ה
 כן גס נפש אזי טוב, גימטריא אהו״ה שם נו שיש הדעח, שע״י

והכן. דעח, כלא כן שאין מה טוב,
תורה כי שבתורה ליד! א ת ה א קר  ז׳ את רנינו שניאר לאחר עוז. נ

אופנים, אדם, נשר, שור, (אריה, נפש ננחינח הקיימוח הנחינוח
 'פורה'. ננחי' מפקיימוח הן כיצד ומנאר ממשיך הנשא) על והיושנ נשא

 האל ׳אחה פפטז): רמז (פהליס נילקו״ש מצינו עז, נקראח דהפורה זה לענין
 ׳ה׳ שנאמר מורה, אלא עוז ואין עוזך׳, נעמיס הודעח פלא עושה

 ע״א) קטז ופירש״י(זנחיס כשלום׳. עמו אח יכרך ה׳ ימן לעמו עוז

 ישראל. של מעוזן שהיא המורה, יפן. לעמו עוז ס׳ זה: עפ״ש
! ד מ  פלשפיס פשונח גני יח) (יד, שופטים נשפר כדכפינ מארי. עז ו

לו ויאמרו וז״ל: האריה, מגוויח דנש שרדה על שמשון לחידח

 של דעתו הוא הכסא, על היושב וזזאדפ
יט): (משליטוב לא נפש דעת בלא גם כי החכם,

ש  שבתודה, אריה בתודה. חיות אדבע וי
 יד). (שופטיםמאדי עז ומה עח, נקדא התודה כי

ישודו. שדים בי ח) (משליבחי׳ זה שבתודה, ושור

שב וד!אדם א על היו ס א הכ תו הו ע חיות ארבע ונהושפוח החכם. של ד
היו לנדה האדם בפרצו!נ ואדם איפא: ליקו״מ) נשוף (המונאוח רניז״ל מכפ״י פוחח

 נפש נעל ׳אס ננחי׳ הנפש, נעל שהוא החכם זה הכסא על היושב
ם מ). (משלי אמה׳ ת בלא ג ע ש ד  ונליקו״ה(יו״ד טוב. לא נפ

 עיקר כי כפנ: ד) ה, נכור פדיון
 ע״י הוא הנפש ומילוי שניעח
הנפש, חיוח עיקר שהוא הדעח,
 נאמר ואזי מח;ה', ׳החכמה כמ״ש
 שהוא טוב', מילא רענה ׳ונפש

 שנאמר הדעח פגם היפך הדעח,
טוב׳. לא נפש דעח כלא ׳וגס עליו

 ובמילוי כשלימוח החיוח עיקר כי
 דעח נו כשאין כי יימלאו', חדרים ׳ונדעח כמ״ש הדעח, ע״י הוא

וכו". קניח מה חשרח, 'דעח ננחינח לעולם, חשר הוא
 אח לקנל אפשר אי פ): נליקו״מ(ל, וכדאיפא עוז. נקרא התורה כי

 רז״ל שאמרו כמו דקדושה, העזוח זה ע״י אס כי המורה
הרז״ל שאמרו וכמו למד', הניישן ׳לא נ) (אנוח צ  החיות של יסודות הדי ׳מפני ע״נ) כה (ני

 ה) (אנוח שאמרו וכמו הן; שעזין מפגי לישראל, מורה נימנה מה
 כט) (פהליס כמ״ש ׳עוז', נקראח המורה זה ונשכיל כנמר׳. עז ׳הווי

 אפשר אי כי קטז), נזנחים וכן שפירש״י, (וכמו יימן' לעמו עוז ׳ה'
דקדושה. עזוח ע״י אס כי המורה, אל לנוא

ר ו ש ג, וכפנ ישוח. שרים בי ’בחי זה שבתורה ו ח(י פל״  ז): נ

(׳;שרו׳), שמאליח נשי״ן כחוב ששס אע״פ לומר, רוצה

 לשי״ן לפעמים ממחלף דרש כדרך ושררוח, שרוח לשון והוא
 שררה כחיגח כן גס הוא שור כי וגס חז״ל, נדנרי כמצוי ימגיח

הרז״ל כמאמר ומלכוח, ג חגי ךע״נ) יג ( ל מ  ונאמר שור', שננהמוח '
 ׳נכורמא ירושלמי ומרגום לו', הדר שורו ׳ככור ל״ג) (דנרים

 רנה כמדרש רז״ל ואמרו אינון', דיושף והדרא, ויקרא ומלכומא
היע״ה) (פ׳ וישלח פ׳ י ו  ככור שנאמר, מלחמה, משוח זה שור, לי '

 שלפעמים הכינויים, ערכי שער כפרדס ועיין לו', הדר שורו
 א׳ חלק לפרושים כמדרש גס ועיין המלכוח, למידח שור מרמז
 כעניין עצמו אור נמאורי כן גס ועיין אור, מאורי נשם ט״ו פרק

 שניים' ׳נקר י״ג) (פ׳ נשא מ״ר ועיין וכו', העולם רוחוח ד'
וכו". מלכוח אלא נקר 'אין מרין׳), (וחרגומו'חורין

 לאריה וכן פנים, ארבעה
 עשרה שש הרי ולשור, ולנשר
 וחיה, חיה לכל וכן לחיה,
 מן אחד לכל כנפיים וארבע
 וארבע שישים הרי הפנים,
 שתרגם והוא לחיה. כנפיים

 ושיתא וחמשין ׳מאתן יונתן
ו). א, יחזקאל (רש״יגפין׳

 הקודש חיות ארבעת
 נותנים הם הכםא, הנושאים
 אחד כל וחיות השפעה

 נותן אדם דהיינו במינו.
 נותן ושור באדם, חיות
 היה והאריה בבהמות, חיות

 גם המזבח על לרבוץ מוכרח
 אף נשר וגם להשפיע, כדי כן

 מחמת אך טמא, מין שהוא
 הוא בניו, על רחמני שהוא

 עופות מיני על משפיע כן גם
ויקרא). פ׳ אלימלך (נועם

 לד׳ מרכבה הם הקודש
 (נועם הקב״ה השם אותיות

במדבר). פ׳ אלימלך

אריה
 שהוא ׳אריה׳ זה עיניים
 לימין, שהוא ׳ראןה׳, אותיות

 העליונה נקודה בחי׳ שהוא
כג). ה, חפירות ברכת (ליקו״ה

 כגבור ׳ה׳ אומר אריה
 יעיר מלחמות כאיש .יצא,

 על יצריח, אף יריע קנאה,
 מב) (ישעיה יתגבר׳ אייביו

שירה). (פרק

 ששם שמפני ואפשר
 שפי׳ השמיים, חותם זה

 ברחמיו חזקו העולם קיום
 יתמוטט, לבלתי הגדולים

 על המורה אריה, בשם נקרא
ג). כא, (פרד״רהרחמים

 הי׳ כל נכלל אריה בנזילת
אריה). (קה״י,םפירות

 ׳ופני חםד, בחי׳ אריה
 ומכל הימין׳, אל אריה
 שכן הגבורה, בו נכלל מקום

 אותיות הן ׳אריה׳ אותיות
 ׳גבורה׳. וגימטריא ׳יראה׳

 אלא החםד שלימות אין כי
הגבורה(שם). בכללות

מדכש מחוק מה החישה ןכ'א כטיס הישכיעי כ«וס הנניר אנקי
פי, ומציגו חידמי: מצאמס לא כעגלמי חיסמס לולא להס ויארנל מאיי עז ורנה  יצא ומעז מאכל יצא ׳מהאוכל דהפסוק דכיאר ע״נ) רמ נזהר(וי

 ׳וממוקיס דכמיכ פה, שכעל מורה דא ׳דכש; מאן דכש, נפקא לא קשיא דדינא מוקפא ™אלמלא וז״ל: ונע״פ, מושנ״כ על מרמז ממק׳
פה. שכעל מורה דא מחוק; ׳יצא ימן׳, לעמו עוז ׳ה׳ דכמיכ שככמכ, מורה דא ׳מעז', צופיס׳. ונופח מדכש

ר ו ש דורש ורניגו מעלומיה, אמ ומונה המשפרמ היא עצמה דהמורה נאומן ע״ה, המלך שלמה כמנס אלו פשוקים ישורו. שרים כי וכוי שכתורה ו

ה א?י וחו'שןה עצה לי יד-יז): נמשלי(ח, וזלשה״כ שנמורה, שור פני כנגד ימנימ), (נשי״ן ׳'שור׳ נלשון שמאלימ) (שי״ן ;שירו׳ ׳שריה המינומ אמ ״ ב ק  ■אדיה אהה, נקדא ה

 ופירש ;רנצאנני: ורנשחרי אהב איהני אני צדק: שיפטי ל5 ונדיניס ןש׳רו קריס י3 צדק: יחיקקו וריזניס ;מלכו רנלניס פי גכוריה: לי כינה
די ימלונו. מלטם גי הפשט: ע״ד המצו״ד(שם) די צדק. יסוקקו המורה. כמשפט יחנהגו אס מלכוחס חחקייס על;  צודקים חוקים עשו על;

די שיים. ני וישרים. ל;  ונמצו״צ ממשלמס. מימשך המורה כחוקוח ילכו כאשר כי השופטים, שככל והגדיכיס השרים ממשלח ממקייס ע

 ני ימלוכו, מלכים ׳ני שנאמר ומלך, ראש געשה כמורה העושק כל כמ): משא, נמנמומא(כי שנינו וכך וממשל. שררה יעשו ישירו. ניאר: (שס)
 שס ׳ויהי שנאמר כמורה, הרנה שיגע ומנין מלך׳. כישורון ׳ויהי שנאמר ומלך, ראש נעשה כמורה שעסק לפי נמשה, וכן ישורו׳. שריס

פה. על המשנה מלמדו היה וכלילה מושכ״כ, מלמדו הקכ״ה היה כיום שמה'. לא ומיס אכל לא לחם לילה, וארנעים יוס ארנעיס ה' ננס

 (שם).יירא׳ לא מי שאג

(שם).אריה נקרא ביהנזייק

עוז
עזוי  האמת הצדיק זה י

 ברכת (ליקו״ה ׳עז׳ שנקרא

מו). ד, הודאה וברכת הריח

הם הישראלית האונזה
 של הלבוש קטז.). זבחים (מהרש״אעזין׳ שהן מפני לישראל, התורה ניתנה מה ׳מפני צדין אין בפרק כדאמרינן לקיימה, יוכלו לא כוכבים עובדי שאר אבל ישראל. של כוחן להתיש ׳עוז׳, נקראת שהיא התורה להם ניתן וע״כ באומות, העזים
רעוז נקרא הבורא פ ס שם).עוז נקרא חכמה גם עוז). (קה״י, בינה היא עוז טז). א, ח״ב הברית (  הקדושים בשמותיו תלוי המגדל בניין וכל הקב״ה, של שמותיו ע״י שנוםדה הכללית הבריאה שהיא ה״, ׳שם הוא עז׳, ה׳מגדל כזהו (

 גאיה כי לה׳ אשירה לאמר, ויאמרו לה׳ הזאת השירה את ובנ״י משה ישיר ׳אז טו) (שמותאומר שור שור ו). ד, שמות (מלבי״םהנשגב המגדל את בונים התורה שמקיימים ובנ״א העולמות, כל חיות שהיא ה׳, שם שהיא ובהתוה״ק,
קבים׳ רמה ויכבו םום גאה ר פ עמישבמרכבה שור פני מכח יורד הבהמה נפש ג). ד, בראשית (רקנאטיורבה׳ ׳פרה מלשון ׳פר׳, נקרא הקיום כח מפרה שהוא ולפי בבהמות, מלך הוא שור שירה). ( יםוד הוא שור ויקרא). פ׳ המצוות (ט

עגל). (קה״י,דין בחי׳ שהוא שבמרכבה, שור ו). כב, שמות עה״ת (ש״ךהגבורה מצד שהוא האש,



ערכים
וכינויים

אדם
 המרכבה חיות ארבע בחיי
 ארי, הם, הכסא נושאי שהם
 ועיקר אדם. נשר, שור,

 אדם, בחי׳ הוא כולם שלימות
 כולהו׳ על שליט ׳אדם כי

יח). ה, הפירות ברכת (ליקו״ה

 (ספר התפארת הוא אדם

 על כי והבן וראה ד״ה הפליאה

הוא). שהתורה

 רומז אדם של צורתו
 כוללו שהבניין הבניין

 אדם נקרא שהוא התפארת,
 אריה המרכבה, חיות בד׳
 הנקרא והוא נשר, אדם שור

 ראש הנקרא והוא דמות,
 ד״ה הפליאה (ספר בבניין

 אמר כי אף האשה אל ויאמר

אלקים).

 דוגמת התחתון האדם
 (הציוני במרכבה אשר האדם

תצא). כי פ׳

 אדם נקרא המלכות
אדם). (קה״י,דמרכבה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רצו

ל ש נ ש וכוי שכתורה ו ד ח ת  (עי״ש הנפש הפחדשוה נפי׳ זה שננפש׳ ׳נשר שנפי׳ לנאר זו) לעיל(נאופ הונא נעוריכי׳ כנשר ׳פפפדש הפש׳ כנשר. ת
ע"נ) (קיד פדש נפיקו״ז ומצינו דאורייפא, פידושין נפי' זה שנפורה' ש׳נשר עצמו זה נפשוק ומנאר מושיף רנינו ועפה הכפונ), פשט נניאור

 חשד, ׳אריה׳ (...)חכמה, הגדול ׳אדם׳ הכנפיים, נעל הגדול ה׳נשר׳ איהי מילאה ייאימא וז״ל: עילאה, שנמרננפא הנינה לשפירמ מרמז ש׳נשר׳
נמשכין ונינה נשר דמנפי׳ הנ״ל ע"פ לרמז וייפכן הנינה. היינו עילאה. אימא (שש): מדנש המפוק ופירש מילאה. מרכנחא איהי האי גנורה, 'שור׳

(פשפיס, השל״ה כדכפנ הפורה, שודופ

 זה שבתורה, ונשר
 בבחינת דאורייתא,

 זה שבתורה, ואדם
אדם, התורה זאת

תורה זאת ם ה ה ויש אד ת כ  קלו
 פורוש ונהוהפופ וחמורות.

 ליקו״מ) נשוף (המונאופ רניז״ל מכפ״י

ה ני איפא:  ויש וחמורוח, קלוח נ
 אינריש רמ״ח שלימה, קומה נה

גידיש. ושש״ה

 חידושין בחינת
כנשר. תתחדש

ת נ י ח יט) (נמדנר ב

׳׳Hקלות בה ויש
ועתירי. מסכני בחינת שהם וחמורות,

 נינה שערי מנ׳ טז): ההגדה ניאור
 הנקראות המורה שודוח מחפשמים

חנינם׳. שדי ׳ונאממ נשוד נשמה,
׳פירושי! ד״ה נמילוא״פ מטה ועי׳

נזה. הזוה״ק דנרי דאורייתא׳

ת וכוי שבתורה וארס א התורה ז
מת נדיני נאמר זה פה׳ אדם.

(פג נשנה ודרשו ימים: שנעח יממא נאהל אשר וכל האהל אל הנא כל נאהל ימוח כי אדם שחורה זאח יד): (יט, ננמדנר כדכפינ נאוהל, T־ \ / ׳ T T״T V :  T־T : V T V T־ :V T V״T . r 7. , . - . / ׳ ־ ׳ ־

 כי אדם התורה ׳זאת שנאמר מיתה, בשעת ואפילו תורה, ומדברי המדרש מבית עצמו את אדם ימנע אל לעולם יונתן, רבי אמר ע״ב):
 שנאמר עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין לקיש, ריש אמר בתורה. עוסק תהא מיתה בשעת אפילו באוהל', ימות
ש לעניינינו. בהקשר זו גמ׳ המבאר (קא) בליקו״מ ועי׳ באוהל'. ימות כי אדם התורה 'זאת י ה ו  התורה שמצוות ומצינו וחמורות. קלות ב

 בירושלמי עוד ומצינו ב״ד. ומיתות כריתות היינו 'תמורות' תעשה, ולא עשה היינו 'קלות' ע״ב): (יב בשבועות כדאיתא ותמורות, לקלות מתולקות

 נעו תפלס פן תייס 'אורת כתיב כהנא, בר אבא ר' בשם אתא רבי ה״ל: ותמורה, קשה שעשייתן ויש קלה שעשייתן מצוות שיש ע״ב) קידושין(כ
 ׳מכל כתיב יצתק, ר' בשם אתא רבי באמונה. אותם עושין שיהו כדי מצוה, עושי של שכרן מתן הקב״ה מילמל תדע', לא מעגלותיה

 ר' אמר תייס. לך יוצא מהן זה מאי יודע את שאין תשמור, בתורה לך שאמרתי מה מכל תייס', תוצאות ממנו כי לבך נצור משמר
 תמורה ומצוה הקן, שילות זו שבקלות קלה מצוה התמורות. מן תמורה למצוה שבקלות קלה מצוה הכתוב השוה כהנא, בר אבא

 'למען בו כתיב תוב כפריעת שהוא דבר אס מה אבון, רבי אמר ימים'. 'והארכת כתיב ובשתיהן ואס, אב כיבוד היא זו שבתמורות
 הקב״ה של שמו יתברך שנינו: א) ובתנתומא(עקב, שכן. כל לא נפשות וסיכון כיס תסרון בו שיש דבר ימיך', יאריכון 'ולמען לך', יימב
 אלא בהן, משגיתין אדם בני שאין קלות מצוות בהן שיש ומפני ותמורות. קלות בהן ויש מצוות, תרי״ג בה שיש לישראל, תורה שנתן

 התמורות מצוות מן מתיירא איני רבש״ע, ואומר, הדין מיוס מתיירא דוד היה לפיכך קלות, שהן כלומר עקביהן, תתת אותן שמשליכין
 קלה, שהיתה מפני עשיתי לא אס עשיתי אס מהן, אתת על עברתי שמא הקלות, מצוות מן מתיירא, אני ממה תמורות, שהן שבתורה,

מט). (תהליס וסובני' עקבי עוון רע בימי אירא 'למה אמר לכך תמורה, כבמצוה קלה במצוה זהיר הווי אמרת, ואתה

הנחל• יליקוט
תא. ריי  אות כל ע״י נד): ז, המנחה תפלת (או״ח בליקו״ה וכתב דאו

והלכה, הלכה כל וע״י הקדושה, התורה של ופרשה ודיבור
 בעולם, יתברך מלכותו לגלות שוף האין אור לקבל וצמצומיס כלים נעשים
 הוא זה ובשביל מקומות. ובשארי ל) (סימן דשכינא מישרא בהתורה כמובן

 וכל אמיתיים, דאורייתא תידושין לתדש להתייגע תורה בעלי על גדול תיוב
 מילה דאתתדש מה כל כי מאוד, זה על מתייגעים וכשרים הצדיקים

 לגלות יתברך, אורו ולהמשיך לקבל וצמצום כלי בתינת נעשה באורייתא,
 שנבראים תדשה וארץ תדשים שמיים בתינת שזהו ביותר, ומלכותו אמונתו

 כל כי ה). דף (בהקדמה הקדוש בזהר שאיתא כמו דאורייתא, תידושין ע״י
 על לגלות הוא תדשה, וארץ תדשים שמים בתינת שהם העולמות, תכלית

 ארץ׳ ולישוד שמיים ׳לנטוע בבתינת הוא, ברוך שוף האין אור ידם
 שם ומשיים לעיל. הנזכר הקדוש בזהר שאיתא כמו זה, על שנאמר
 ע״י שנעשים הצמצומים אלו ע״י כי אתה׳, עמי לציון ׳ולאמר בפשוק
 עי״ז תדשים, וארץ שמיים בתינת עולמות, בתינת שהם תורה תידושי
 יתקרבו ציון, בני שהם ישראל שכל עד יתברך, ומלכותו אלקותו מתגלה

אתה׳. עמי לציון ׳ולאמר בתינת בשלימות, אליו וישובו
א. ת ריי או  התחדשות גבי כתב כב) ה, תחומין עירובי (או״ח ובליקו״ה ד

 תשתנה לא שלנו הקדושה התורה בוודאי ח״ל: דלעת״ל, התורה
 אז התורה תתתדש ואעפ״ה אתת, נקודה אפילו המשית בימות כלל

 כאלה, דאורייתא תידושין לקבל נזכה אז כי אז. ניתנה כאילו לגמרי
 ועמוקות, שלימות עצות לידע מדריגתו לפי ואתד אתד כל נזכה שעי״ז
 לקיים ולזכות להתגבר, שצריך מה על להתגבר פעם בכל שיזכה באופן

 תדשה ברית ההוא ביום להם ׳וכרתי נאמר זה ועל בשלימות. התורה את
 את והשירותי וכו׳, בריתי את הפרו המה אשר הראשונה כברית לא וכו׳,

וכו״. תלכו בתוקיי אשר את ועשיתי וכו׳, האבן לב
ה זאת ר תו ם. ה  בתינת הוא האדם כתב: ב) ג, יבוס (אה״ע ובליקו״ה אד

 מצוות בתינת שהם גידים, ושש״ה איברים מרמ״ת כלול כי התורה,
 יבש, עץ שיהיה לו אשור האדם וכן (...) שבתורה. תעשה לא ומצוות עשה
 נשמה ונמשך בעולם אדם כשנולד כי בעלמא. ולאשגא ולאפשא לאולדא וצריך

 התורה בתינת הוא האדם כי ממש, התורה התתדשות בתינת זה בעולם,
 אין כי מה). (ישעיה יצרה׳ לשבת בראה. תוהו ׳לא כי העולם, קיום והוא כנ״ל

 ודור, דור בכל התורה מקיימין שהם ישראל, בשביל אלא מתקיים העולם
 תד׳, כולא וישראל הוא בריך וקודשא ׳אורייתא כי התורה, בתינת בעצמן והם
 דור, בכל דאורייתא תידושין נתתדשין כן כמו ודור, דור שבכל הנשמות וכפי

העולם. קיום עיקר וזה ודור, דור בכל העולם מתנהג כן וכמו

חכמה מיליואי
] י ש ^ ל י א. ח ת ריי או  החידושין ומעלת בביאור ע״ב) (ד הזהר בהקדמת ואיתא ד

 שמעון ^^רבי וז״ל: התורה, בסודות חידושין ובפרט בכלל, דאורייתא
 לאשתדלא נש לבר ליה אית כמה נא), (ישעיה בפיך׳ דברי ׳ואשים פתת

 דאינון לקלהון ציית הוא בריך דקודשא בגין וליליא, יממא באורייתא
 דההוא ידא על באורייתא דאתתדש מילה ובכל באורייתא, דמתעשקי

 דמילה שעתא בההיא תנן, תדא. רקיעא עביד באורייתא, דאשתדל
 קמיה ואתעתדת שלקא מילה ההיא נש, דבר מפומיה אתתדשת דאורייתא

 ועטר לה, ונשיק מילה לההיא נטיל הוא בריך וקודשא הוא, בריך דקודשא
 שלקא דאתתדשא, דתכמתא ומילה ומתקקן. גליפין עטרין בשבעין לה

עלמין, אלף בשבעין ושטא מתמן וטשא עלמין, תי דצדיק רישא על ויתבא
 אינון דתכמתא מילין יומין, דעתיק מילין וכל יומין. עתיק לגבי ושליקת

 כד הכא, דאתתדשת דתכמתא שתימא מילה וההיא עילאין, שתימין ברזין
בהדייהו, ונתתא ושלקא יומיך דעתיק מילין באינון אתתברת שלקא,
 מתמן נפקי זולתך׳, אלקים ראתה לא ד׳עין גניזין עלמין בתמנישר ועאלת
 שעתא בההיא יומין. עתיק קמי ואתעתדו ושלמין, מליאן ואתיין ושאטן

מילה לההיא נטיל מכולא, קמיה ונייתא מילה, בההיא יומין עתיק ארת
ושלקא טשת מילה וההיא עטרין, אלף ושבעין מאה בתלת לה ואעטר
 אתעבדין דתכמתא ומילה מילה כל וכן תדא, רקיעא ואתעבידא ונתתא,
 ׳שמים לון קרי והוא יומין, עתיק קמי שלים בקיומא קיימין רקיעין,
 שאר אינון וכל עילאה. דתכמתא דרזין שתימין מתודשים, שמים תדשים׳,

 ושלקין הוא, בריך קודשא קמי קיימין דמתתדשין, דאורייתא מילין
 ואתתדש תד, ארץ לגבי ומתעטרין ונתתין התיים, ארצות ואתעבידו
 כתיב דא ועל באורייתא. דאתתדש מילה מההיא תדשה ארץ כולא ואתעביד

עושה, אני אשר התדשה והארץ התדשים השמים כאשר ׳כי סו) (שס
 מאינון תדיר דעביד ׳עושה׳, אלא כתיב לא ׳עשיתי׳ וגו״, לפני עומדים
 ידי ובצל בפיך דברי ׳ואשים כתיב דא ועל דאורייתא, ורזין תידושין
 מילה ההיא (שס): מדבש המתוק ופירש ארץ׳. ולישוד שמים לנטוע כשיתיך,

 שמתדש אפילו וכו׳. לב״ג מפומיה אמסדשס נוקבין. מיין בשוד שלקא.
 על המורה. בשודות דהיינו דאמסדשא. דסכממא ומילה התורה. בפשטות

ומעורר יתר גבוה למקום התידוש שעולה ר״ל עלמין. סי דצדיק רישא
המלכות. עד רק העולה פשט של תידוש כן שאין מה יותר, עליון יימוד
ו א ה 1ז ד תו  הנפש מרכבת בין בקשר יתרו) (פ׳ עה״ת בבעש״ט כתב אדם. ה

 שיש כמו אדם׳, התורה ׳זאת ידוע הנה וז״ל: התורה, ומרכבת
עשה מצוות רמ״ת בתורה יש כן גידים, ושש״ה איברים רמ״ת באדם

 כדי מהאדם, פרטי לאיבר שייך מצוה וכל מעשה, לא מצוות ושש״ה
 בכלל המורה מכל נמצא, ההיא. המצוה ממקור ההוא האיבר להתיות

 המורה ורותניות המורה, גופי הקדושה במורה יש כן יתידה, שיה נשמה רות נפש במינות, שמישה באדם שיש וכמו האדם, לכל תיות נובע
וכו׳. התורה היינו ׳נפשי׳ י׳הבית, כ׳תבית נ׳פשי א׳נא ר״ת (שהוא) אנכ״י על זלה״ה אא״ז שאמר וכמו שמימין, רזין פרד״ש,

כסיתיך, ידי ובצל בפיך דברי ׳ואשים כתוב זה ועל התורה, של והסודות החידושים מאותם תמיד שעושה ׳עושה׳, אלא כתוב לא ׳עשיתי׳ וגו״, לפני עומדים עושה, אני אשר החדשה

המתרגם

ה  הנקראת הבינ
 בסוד היא עילאה אימא

שר׳ ל ה׳נ דו  בעל הג
 הגדול ו׳אדס׳ הכנפיים,

ה, בסוד הוא  החכמ
 בחסד הוא ׳אריה׳ (...)

 הוא ׳שור׳ (שבימי!),
 זוהי (שבשמאל), בגבורה

העליונה. המרכבה

 את לפרש פתח ר״ש
 דברי ׳ואשים שכתוב מה

 יש כמה ואמר, בפיך׳,
 בתורה להשתדל לאדם
ס מ  משוס ולילה, יו

 לקולות מקשיב שהקב״ה
ם אלו של קי ס עו  ה

 דבר כל וע״י בתורה,
 ע״י בתורה שמתחדש

תו ס או ק אד ס עו  ה
 מזה נעשה אזי בתורה,

מדנו, אחד. רקיע  ל
 שמתחדש ההיא שבשעה

 איזה מפי תורה דבר
 ההוא הדבר אזי אדס,
 לפני ומתיצב עולה

 נוטל והקב״ה הקב״ה,
 תורה הדבר אותו את

 ומעטר אותו, ומנשק
 עטרות בשבעים אותו

ת פו לו ת. ג קו ק חו מ  ו
 שמתחדש, חכמה ודבר

 עולה החידוש אותו אזי
 הצדיק ראש על ויושב

ם, חי מי ל עו ס ה ט  ו
 בשבעים ומשוטט משס
ת, אלף  ועולה עולמו
 וכל יומין. לעתיק עד

 יומין, עתיק של הדברים
 בסודות הס חכמה דברי

ם רי ת ס ם, נ י נ ו י ל  ע
 הנסתר הדבר ואותו

 שהתחדש חכמה של
 אזי עולה, כשהוא כאן,
 אותם עס מתחבר הוא

ם ק של הדברי  עתי
מין, ה יו עול רד ו  ויו

ס, ה מ ס ע  בי״ח ונכנ
 שנאמר גנוזים עולמות
 ראתה לא ׳עין עליהם
 ויוצאים זולתך׳, אלקיס

 ובאים ומשוטטים משם
 והס ושלמים, מלאים

 עתיק לפני מתיצביס
ן. מי  באותה ואזי יו
ק מריח השעה  עתי

 הזה, הדבר את יומין
 נחת מזה לו יש אזי

 והוא הכל, מן יותר
 הדבר אותו את נוטל
 ומעטר שהתחדש תורה
ת בשלוש אותו  מאו

 עטרות, אלף ושבעים
 ועולה טס הדבר ואותו
 רקיע שנעשה עד ויורד,
 דבר מכל וכן אחד,
 נעשים חכמה של ודבר

ם, עי קי ם ר י ד מ ו  ע
 עתיק לפני שלם בקיום
 להם קורא והוא יומין,

 שמיס חדשים׳, ׳שמיס
ם, שי ם מחוד מי תו  הס
 סודות של והנסתרים

ה מ כ ח ה. ה נ ו לי ע  ה
 דברי שאר אותם וכל

ם, התורה  שמתחדשי
ם הס די מ  לפני עו

 ונעשים ועולים הקב״ה,
 ויורדים החיים, ארצות

 לארץ עטרות ונעשים
 ונעשה ומתחדש אחת,
 מאותו חדשה ארץ הכל

 בתורה. שהתחדש הדבר
 כאשר ׳כי כתוב זה ועל

 והארץ החדשים השמים
ארץ׳. וליסוד שמיס לנטוע



ם תרג מ ה

ר פו ה שי  הז
 של ה1לבו-'כ שבתורה,

 שחושב ומי הוא. התורה
 התורה הוא הלבוש שזה

 אחר, דבר ולא ממש
 יהיה ולא רוחו, תיפח

 הבא. לעולם חלק לו
 ׳גל דוד אמר זה בגלל
 נפלאות ואביטה עיני

 שאזכה היינו מתורתך',
ט  שתחת במה להבי
 בא התורה. של הלבוש
 שנראה לבוש יש וראה,

 הטפשיס ואותם לכל,
 אדם לאיזה כשרואים

 שנראה בלבוש הלבוש
 אינם הס אזי יפה, להם

 אבל יותר. משתכליס
 של החשיבות באמת

 הגוף. זהו הלבוש, אותו
ף, של והחשיבות  הגו

 זה, כעין הנשמה. היא
ף, לה יש התורה  גו

 התורה מצוות הס ואלו
 גופי הנקראים ודיניהם
 הוא הגוף וזה התורה.
 שהם בלבושים, מתלבש

רי פו ם זה סי ל  העו
רה. ס שבתו שי פ ט  ה

 מסתכליס אינם שבעולם
 שהוא הלבוש, בזה אלא
 שבתורה, הסיפורים אלו

ם ואינם דעי  יותר, יו
 במה מסתכליס ואינם

 הלבוש. זה תחת שיש
ם ואלו  יותר, שיודעי
ם הס ס אינ  מסתכלי

ף אלא בלבוש,  בהגו
 הלבוש. זה תחת שהוא

 עבדי שהם והחכמים
עליון, המלך  אלו ה

ני, בהר שעמדו  סי
ם הס ס אינ  מסתכלי

 התורה, בנשמת אלא
 התורה כל עיקר שהיא
 הס לבוא ולעתיד ממש.

 בנשמה להסתכל עתידים
 בא התורה. נשמת של

 למעלה גס כך וראה,
 ונשמה וגוף לבוש יש

 השמים לנשמה. ונשמה
הס תי לו חי  הס אלו ו

 ישראל וכנסת הלבושים,
 את שמקבל הגוף זה

 תפארת שהיא הנשמה
 גוף היא כך ועל ישראל,

 הנשמה ואותה לנשמה,
 בסוד היא שאמרנו

 שהוא ישראל, תפארת
 והנשמה ממש, התורה
 עתיקא היא זו לנשמה

שא,  אחוז והכל קדי
בזה. זה וקשור

רצזחכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

שכסה דברים הם תורה, שבבחינת וכסא
ק תי ם ?! חי ס פ ) ן מי ו ,ע׳׳א) קנכ כהעלותך זהר ועי׳ ע״א קיט י

התורה. בםיפורי עצמן את מכםים והם

 כד מיפשין ואינו! לכולא, דאתסזי לבושא אית סזי, תא דאורייתא.
יתיר. משתכלין לא שפירא, לון דאתתזי בלבושא נש לבר תמאן
 כהאי נשמתא. דגופא, תשיבותא גופא. לבושא, דההוא תשיבו
 דאקרון אורייתא פיקודי ואינו! גופא, לה אית אורייתא גוונא,

 מתלבשא גופא האי תורה. גופי
 דהאי שיפורי! דאינו! בלבושי!,

 משתכלי לא דעלמא טיפשי! עלמא.
 שיפור דאיהו לבושא, בההוא אלא

 ולא יתיר, ידעי ולא דאורייתא,
 לא יתיר, דידעי! אינו! לבושא. ההוא תתות דאיהו במה משתכלי
תכימי! לבושא. ההוא תתות דאיהו בגופא אלא בלבושא, משתכל!

 משתכלי לא דשיני, במורא דקיימו אינו! עילאה, דמלכא עבדי
 דאתי ולזמנא ממש. אורייתא דכולא עיקרא דאיהי בנשמתא, אלא

 נמי הכי תזי, תא דאורייתא. דנשמתא בנשמתא לאשתכלא זמיני!
 שמיא לנשמתא. ונשמתא ונשמתא וגופא לבושא אית לעילא

 דמקבלא גופא דא ישראל וכנשת לבושא, אינו! אלי! ותיליהו!
לנשמתא, גופא איהי דא ועל ישראל, תפארת דאיהי לנשמתא
 ונשמתא ממש, אורייתא דאיהי ישראל, תפארת דא דאמר! נשמתא

בדא. דא אתיד וכולא קדישא, עתיקא איהו דא לנשמתא

‘הנחל יליקומ
ם וכוי וכסא ק שכסה דברים ה תי  שמעתי (רפט): בחיי״מ ומובא יומין. ע

 ידו 5כת5 נמצא גס ישן. מלא חדש קנקן אני שאמר, הקדוש מפיו
וכו׳. יומין עתיק שכיסה דברים שמגלה וכו׳, שבקדושה זקן אני הקדושה,
 לא שמעו ה/ דבר ראו אתם ׳הדור בזה״ל: כתב לליקו״מ מוהרנ״ת ובהקדמת

 של ברומו העומדים דברים מטמון, לכס נתן ה׳ כי ראו ראו׳. אלא נאמר
 דברים המכסה זה עתיק, ׳ולמכקה ע״א) קיט (פסחים רז״ל כמאמר עולם,

יומין׳. עתיק שכיסה דברים המגלה זה דאמרי, ואיכא יומין. עתיק שכיסה
ומכסה. מגלה הוא כי קדישא, חיבורא בהאי איתנהו כחדא ותרווייהו

 יקרות והקדמות חדשים חידושים ונעלמים, עליונים דברים ומבאר מגלה
חיים, מיס ממקור הנובעים אומן׳, אמונה מרחוק ׳עצות ונפלאות, נוראות

 דרך מבטחה׳, עוז ויורד חכם עלה גיבורים ׳עיר מאוד, ונורא עליון מקור
 עד תחתון, לשכל עליון משכל לעלול, מעלה והשתלשלות צמצומים כמה
 ובדרושיס ונאות, צחות בדרך דרבנן, בחלוקא האלו בלבושין נתלבשו אשר

 אע״פ והנה (...) השמיים. לב עד כאש הבוער השכל, מוסר תוכחות חיים ודרך וסברא ופלפול וטעם חכמה בדרך לחיך, ומתוקים ונפלאים עריביס
 מעין וחתומים סתומים הדברים פנימיות עדיין כי לתושייה, כפליים כי בגו, דברים עוד אעפ״כ דברים, של פשוטן ע״פ קצת ומובנים גלויים שהדברים

 האר״י בכתבי מזה וכמבואר וכו׳, הגילוי הוא המכסה כי העולם בזה להכניסם כדי ולגלותה לכסותם שצריכין יומין, עתיק שכיסה דברים הס כי כל,
 העליון, במקומה שהשיגה מה מכפי מדריגות ורבבות אלפים נמוכה היא מגלה, שהוא שהתורה אמר אחת שפעם ז״ל, הקדוש מפיו שמענו וכאשר ז״ל,
 ודקים קדושים דברים כאלה, ונוראים גבוהים דברים ולהוריד להלביש ונישא, הרס הקדוש שכלו יד השיגה אשר נוראותיו, הן הן גבורותיו, הן והן

 ודרכים עצות לגלות יתברך, גבורותיו האדם לבני להודיע נפש, לכל השווים דברים יהיו אשר עד וצמצומיס, רבים בלבושים להלבישם מאוד, ורוחניים
עוד׳. אין האלקיס הוא ה׳ כי הארץ עמי כל דעת ׳למען באמת, יתברך לעבודתו להגיע ונתיבות

ם ח ם ו ת מכסי מן א צ רי ע פו רה. בסי תו רז״ל שאמרו מה ידוע וז״ל: בסיפוריה, ובפרט התורה חלקי בענין ביאור הקדמה) (ח״א מוהרנ״ת ימי בספר ומובא ה
שהן תורה, גופי יש הקדושה תורתנו בכלל והנה מעשה׳. לידי שמביא התלמוד, ׳גדול עוד ואמרו המעשה׳, אלא העיקר הוא המדרש ׳לא

 בראשית, שבספר הרבה פרשיות שהם התורה, סיפורי כן גס ויש בו, נלך אשר הדרך את לנו ומורין התורה, מצוות כל שמבארין ההלכות, כל
 ועל הקדושים, מהסיפורים דייקא היא הקדושה התורה שהתחלת מצינו, והנה הנ״ל. אופנים שני בהם יש ותושבע״פ, תנ״ך בכל וכן וכו׳. שמות

וע״פ וכו״. לעמו׳ הגיד מעשיו ׳כת משוס אלא וכו׳, לכס׳ הזה מ׳החודש אלא התורה להתחיל צריך היה ׳לא א) בראשית (רש״י רז״ל שאמרו דרך
מעשי ׳גדולים כן כמו מעשה׳, לידי שמביא תלמוד ׳גדול אעפ״כ הטוב, המעשה הוא התורה לימוד תכלית שעיקר שאע״פ כשם כי כן, גס פשוטו

ע״פ גס זה מלבד הקדוש, בזהר בזה הרבה כמבואר בהם, נעלם אשר תורה וסתרי חכמה תעלומות מלבד כי שבתורה, הסיפורים כת וגדול ה״,
ולילה, יומס בה ולהגות התורה ללמוד שלהבתיה, אש ברשפי האדם לב ונתעורר נתחזק ידם על כי הקדושה, תורתנו יסוד עיקר הס הן פשוטו

אלקינו׳. לה׳ ׳הנסתרות בחינת שהם סודותיה, בכל ולהאמין בה הכתוב ככל ולקיים
ם ח ם ו ת מכסי מן א צ רי ע פו רה. בסי תו  עור כתנות ולאשתו לאדם אלקיס ה׳ ׳ויעש כתוב הראשון אדם חטא אחר מת): באוצ״ה(צדיק מובא זה בענין ה

 והמיתה מהשינה לעורר כדי הקדושה, התורה של בסיפורים נתלבשו מאוד, והנפלאים והנוראים הגבוהים הסודות שכל מה בחינת שזה וילבישם׳,
לתורה, פנים השבעים כלליות בחינת דקדושה, הפנים בחינת שהוא ע״ה, אבינו שיעקב מה בחינת כן גס וזה להשי״ת. כולם שישובו עולם, באי לכל

סיפור בחינת כן גס וזה הנ״ל. מעשיות סיפורי ע״י הנמשך העשירות שפע בחינת שזה מיצחק, הברכות קיבל דייקא ועי״ז עשיו, בבגדי להתלבש הוכרח
 בהסיפוריס גס כי מאוד. ונעלמים גבוהים דברים בהם שיש מעשיות, סיפורי בחינת הוא זה שכל הצדיק, יוסף בהם שעסק החלומות ופתרון החלומות

 שאחיו אע״פ כן ועל יוסף, בחינת שהוא האמת הצדיק אס כי זה, כל ומבין יודע שאין רק גבוהים, דברים כן גס בהם יש העולם, שמספרין והחלומות
 סוף כי ה״, לעולם מרום ׳ואתה אעפ״כ דבריו׳, ועל חלומותיו על אותו שנוא עוד ׳ויוסיפו גבוהים, דברים וסיפוריו בחלומותיו שיש להאמין רצו לא
 ידו, על היה השינה, התעוררות בחינת שהיא הגאולה ועיקר במצרים, ישראל של הקיום שכל עד ופתרונם, החלומות ע״י דייקא לגדולה עלה סוף כל

 ירמיהו, ישעיה, בנבואת שמצינו כמו בזה, כן גס השתמשו הקדמונים והצדיקים הנביאים כל כן ועל עימו׳. יוסף עצמות את משה ׳ויקח שנאמר כמו
 יחזקאל על אומרים מישראל קצת היה אז גס ובאמת מעשה. וסיפור משל בדרך היה מנבואה שהרבה זכריה נבואת ובפרט נביאים, ובשאר יחזקאל,

 משלים מושלי כשאר משלים ממשל שהוא אמרו רק ונוראים, נפלאים סודות והמעשה הסיפור בגוף שיש להאמין רצו ולא הוא׳, משלים ממשל ׳הלא
 גבוהים לדברים מרמז עניין וכל תיבה שכל המעשה, בעצם גדולים סודות יש והנביאים, הגדולים הצדיקים של מעשיות הסיפורי ובאמת האנושי. בשכלם
 רבה הקדושים, האמוראים של הקדושים הסיפורים בחינת כן גס וזה מהשינה. מעוררין דייקא ידיהם ועל לתורה, פנים השבעים בהם מלובש כי מאוד,
מאוד. ועליונים גדולים סודות בהם יש שבכולם רז״ל, בדברי המובאים והמעשיות הסיפורים ושאר יוסף, ורב יוחנן ורבי יונתן ורבי חנה בר בר

עמקהסוד דרך שהוא הנשמה, אל לבוש ההלכות וגוף ההלכות, לגוף לבוש הוא הסיפור ה מז). ה, המלך ( ר תו עד נעלמות סודות בה ישנו באמת אבל המידה, נלמד המעשה מן שגם כדי מעשיות בסיפורי נאמר ה

ם תורה שבבהיי וכסא המלה יומין. עתיק שכסה דברים ה
 בפסחים חז״ל ודרשו והסתרה, כיסוי בחי׳ על מרמזת ׳כסא׳

 עתיק', 'למכסה מאי בזה״ל: יח) (כג, בישעיה הפס׳ את ע״א) (קיט
 סתרי נינהו, ומאי יומי!, עתיק שכיסה דברים המכסה זה

 המגלה זה לאמרי, ואיכא תורה.
 מאי יומי!, עתיק שכיסה דברים
 (שם): ופירש״י תורה. מעמי נינהו,

 ומעשה מרכבה מעשה מורה. ספרי
 פסלי ביאר: (שם) והמהרש״א בראשית.

 (חגיגה דורשי! אי! בפרק תורה סתרי מקרי מרכבה מעשה מורה.

 מורה. טעמי מדעתו. מבי! לא אם ליתיד אפי' לגלות ואסור יג),

 מעם בו נותנים תכמים אם גם בתורה, מעמו שמכוסה דבר
 דהכא התורה מעמי בי! ולתלק י״ל ועוד מכשול. לידי יבוא לא

דהתם. התורה מצוות מעמי ובי!
ת מכסים וד!ם  בזהר(בהעלותך, כדאיתא התורה. בסיפורי עצמן א

איהו. דאורייתא לבושא דאורייתא, סיפור ר^האי ע״א): קנב
 אתרא, מילה ולא ממש אורייתא איהו לבושא דההוא דתשיב מא!

 אמר כך בגי! דאתי. בעלמא תולקא ליה יהא ולא רותיה, תיפת
לבושא דתתות מה מתורתך', נפלאות ואבימה עיני 'גל דוד

חכמה מיליואי
ם ה ם ו ת מכסי מן א צ רי ע פו רה. בסי  ה): אור תורה השל״ה(עקב, כתב התו

 סודות דהיינו (נשמה) בזהר, כמבואר ולבוש וגוף נשמה היא התורה
 כמו אותיות מסודרים עתה כי לעתיד, שיתגלו שמותיה וצירופי התורה
 ח״ו, ממש חדשה לא חדשה, תורה תהיה לעתיד אבל בידינו, עתה שהיא

 שניתנה, קודם למעלה שהיתה כמו אחר, בעניין אותיותיה יצטרפו רק
 ולא יתן׳ לעמו עוז ׳ה׳ שנאמר וזהו להחומש. הרמב״ן בהקדמת כמבואר

 הלכות, גופי שהן התורה גוף נתן ועתה לעתיד. ׳יתן׳ אלא ׳נתן׳, אמר
 המידות דהיינו לבוש, הנקרא שלישי חלק יש עוד מצוות. תרי״ג דהיינו
 לו, שכל שעיני למי התורה מסיפורי הנלמדים תרומיות מידות ישרות

 וזהו הגוף. שהם המצוות את ומחזיקות מקיפות מלבוש, הם והמידות
 (אות במאמר לעיל ועי׳ מלבו״ש. אותיות (בשלו״ס) בשלום׳ עמו את יברך ׳ה׳

דלעת״ל׳. התורה ׳התגלות גבי ב׳)

ערכים
וכינויים

יומין עתיק
 עתיקים, שהדברים אעייפ

 באמת, עתיקים הם אבל
 המתחדשים יומין עתיק דברי
 רגע ובכל עת בכל

 החפז לכל נפלא בהתחדשות
רם). (על״תלקבל באמת

ק תי  זה כלומר יומין, ע
 בראשית חכמים (שפתי הקב״ה

ה). כה,

תיק  שהאורות הוא יומין ע
 שבאים ב״ה הבורא של

 אהרן (תולדות בימים ונעתקין

וירא). פ׳

 העולמות שבתוך החכמה
 יומין, עתיק נקראת

 עילאין ביומין שנעתקה
בחקותי). פ׳ אהרן (תולדות

א ר ק  ע״י יומין עתיק נ
 עילאין, ביומין התלבשותו

 דבר וכל נוקבא, והיא
 דנוקבא מעלמא שהוא
 שימורים, (מצת בישיבה צריך

ציצית).

 בו מגלה שהשי״ת מה
 יומין עתיק נקרא אלקותו,

אבות). לוי (קדושת

ק תי  ז׳ נקרא יומין ע
 קדמון דאדם תחתונים

 והוא המלכות, עד מחסד
 דאבא ופנימיות הנשמות

יומין). עתיק (קה״י,ואמא

התורה סיפורי
 לנו מספרת שהתורה מה

 בהם אשר הרבה, סיפורים
 נוראות סודות מלובשים

 כל וכו', וכו׳ עילאין ורזין
 בכל שגם לנו להראות זה

 הדברים ובכל הסיפורים
 תורה בהם מלובש שבעולם
 (ליקו״ה מאוד גבוה וקדושה

ג). ד, דגים

 בחי׳ סיפור, לשון ספר,
 הארז׳ בכל שמי ספר ׳ולמען
ז). ד, ערב (ליקו״ה

 ׳ספר׳ וסיפור׳. סופר יספר
 ׳ספר׳, וקראה החכמה, היא
 הולכים, שהדורות לפי
 כ״א נשארת החכמה ואין
 נקראת ומזה ספר, ע״י
 ספר. העליונה החכמה אף

 שאדם הבינה הוא ׳סופר׳
 מלשון והוא בה, מונה

 הוא ׳סיפור׳ ומניין. ספירה
 שאפשר הספירות, שאר

 בהם. ולדבר להשיגם לבנ״א
 היו״ד, הוא הספר כי ודע

 הוא סיפור הה״א, הוא סופר
 שהיא התפארת והוא הוא״ו,
 (רבינו והבן שישית, מידה

ב). א, בראשית בחיי

א’ ת ריי  גופא, לה אית או
 גופי דאקרון אורייתא ומילי

 בפרקי שאומר וזהו תורה׳,
 נידה ופתחי ׳קינין אבות

 (אבות הלכות׳ גופי הן הן

 לנו שצריכים ואע״ם (...)ג)
 ממנו יותר הלוא מאוד,

 הסוד, דרך ע״פ הנשמה,
 הגוף, בתוך הנסתרת

 לנשמתא, נשמתא כ״ש
 הנשמה בתוך הנסתרות

 מתלבשא גופא ׳האי עצמה.
 סיפורין דאינון בלבושין

 שהגוף כמו עלמא׳, דהאי
 כך מלבושים, כן גם לו יש
דברים). פ׳ לוי (קדושת סוף אין



ערכים
וכינויים

הלכות גופי
 חסמא בן אליעזר רבי*

 הן נידה ופתחי קינין אומר,
יח). ג, (אבותהלכות גופי הן

 וזה תורה׳, ׳גופי אמר לא
 היא התורה שעיקר מפני

יח). ג, חיים (דרך ההלכה

 ליזהר יצטרך הלכות, גופי*
 יטעה כ״א בהן, הרבה

 קרוב וספירתם, בחשבונם
 כרת ספק לידי לבוא הוא

עג.). נדה (מהרש״א

 עיקרי כלומר הלכות׳, גופי*’
 הגדול השכר מצד התורה
יח). ג, אבות (תוי״ט

 גופי שהן הדינים פשוטי*
 בנ״א, בהן שיתנהגו הלכות
 קל וזהו ארז, דרך נקרא

ארץ). דרך (קה״י,ללמוד

חכמה מקורן מוהר יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל רחצ

ב ש ו י א על ו  המשפט, נשא על קונ״ה 3ייש ורומי), פרש, יוון, ל,33( הגלויות ד׳ שייכלו דלאפר ט-יד) דניאל(ז,3 3כפי יתיב. יומין ועתיק וכוי הכס
 וזלשה״כ מאוד, מלכופו ופיכון המשיפ מלן יפגלה מכן ולאפר השי״פ, של המופלטפ רפמנופו גילוי על המרמזת יומין׳ ׳עתיק הנקראת פינה33

א נןלרןן רנרנן מיון וארבע א:5ר M מגיסן ?מיא רוחי ארבע וארו לילןא ננס כחזוי הוית חזה ואמר דניאל יטענה שם: מ  ?רן מן!
נור די ?נינין פרקיה נקא כעמר רא?ה ו?ער חור כמלג לנוקה ימג יומין ועתיק רמיו כרקון די עד הויח חזה (...) דא: מן דא

נגד גור די נהר דלק: נור פלפלוהי

 בבחינת יומין, עתיק הוא הכסא, על ויושב
שבתורה, ואופנים יתיב. יומין ועתיק ז) לדניאל

הלבות: גופי הן הן

 תורות הושפופ3ו הלכות. גופי הן הן
 שוף3 אופ3(המו יז"ל3ר מכפ״י

 הלנות, גופי הן הן איפא: ליקו״מ)
 יעמודו'. ונעומדם ילכו ׳נלכחס וזה
 הן שכתורה אופנים וארנע (...)

 ספוג, נתלמידיס, מידות ארנע
ונפה. משמרת, ומשפך,

 מעשה )3ע״ (כג בתענית שמביא וזה
 עלמא איצטריד הוה כד יונה, דר׳

 בזוזא ואייתי איזיל אמר למיטרא,
 שקא, מיכסי צניעא, באתרא עמיקי, באתרא קאי והוי עיבורא.

 היינו למיטרא, עלמא מיצטריו הוה כד מיטרא: ואתי זה ידי ועל
ואייתי איזיל אמר לקחי. במטר יערוף )3ל (דנדס שכתוב כמו לתורה,

 אלפין אלף קדמוהי מן ונפק
 יקומון קדמוהי רננן ו3ור ישמשונה

 חזה (...) פחיחו: וקפרין יחג דינא
 ענני ננס וארו לילןא כחזוי הויח

 ועד הוא אמה אגש כנר ?מןא
 וקדמוהי רנקה יומןא עפיק

 ויקר ?לקן יהג ולה הקרנוהי:
 לה ול?נןא אמןא ערנמןא וכל ומלכו

 לא די ננלס קלקן ?לקנה ןפלחון
 יאר3ו תתחכל: לא די ומלכותה ,יעדה

 ר״ל .3יסי יומין ומפיק (שש): המלני״ש
 הימים מן נעתק שהוא הקנ״ה

וימיו׳ חזו לא ׳ויודעיו כמ״ש הזמן, מחח שאינו ר״ל והזמן, י א  ׳וה׳ כמ״ש הישינה, מכונה שזה הארץ, אח לשפומ כסאו על י.שנ כד), 3(
 נעת ימלנש שנס והמידות הפעולות את מציינים הלנושיס נקא. כעמר ראשיה ושער היוור כפלג לכושיה כסאו׳. למשפט כונן יישג לעולס

 לחוץ, המחשנה תעלומות המכקעות מציינים והשערות המחשנה, מציין והראש כנודע, לנושים נשם מכוניה שהמידות הפעולה,
מו  רק יהיו אז, יפעול שנם מידותיו שהה ולנושיו ורחמיה, חסד מלא נעצמו נ״ה שהש״י ור״ל המוח, ממותרי יוצא שהשער נ

 נגדיה', חמוץ מאדום נא זה 'מי כמ״ש דה, ושפיכת דין שמורה האדום היפך הלנן, נמראה מצייר שזה ורחמיה, צדקה
ס שנא שפירשתי די ג  ואין דין אין איתו כי וישועה, צדקה רק יהיו אז, שיתגלו הגעלמיס נמחשנותיו וגס ונרחמיס, לנגיס ננ

שער3 וניאר לפניו. וחשד טונ רק רע,  מקוריות הגקרא ספירות, יו״ד שנכל הראשון הוא הנה יומין׳ 'עתיק הנקרא ג): יג, ע״פ(
 לו. הצריך והניאור הדינור נו להרחינ נוכל ולא כלל, תפישה נו אין זה נראש אמנם האצילות. לכל ושורשיות

ם י נ פ ו א דכיאר ע״א) 3קנ (כהעלופך, הזהר רי3ד הפורה', כסיפורי עצמן אפ מנשיה ׳והס ד״ה נסמוך לעיל עי׳ הלכות. גופי הן הן שבתורה ו
אומר, תסמא נן אליעזר רני יפ): (ג, ופ3א3 המשנה כלשון היא זו שלשון ומצינו הפורה. גופי נקראים ודיניה, הלכופיה הפורה, שמצופ

 'קינין', קרויין העוף קרננות קינץ. רע״כ(שה): ופירש לחכמה. פרפראות וגימטריאות, תקופות הלכות. גופי הן הן נידה, ופתחי קינין
 נידה. וסססי למטה. שמעשיה נחטאת למעלה שמעשיה עולה או ננדנה, חונה נתערנו אס כגון חמורות, הלכות נהן ויש צפור. קן לשון

 פיפיאוס האותיות. חשנון וגימנוייאופ. המזלות. מהלך עניין פקופופ. שכר. עליה שמקנליס תושנע״פ עיקר הלכום. גופי הן הן נידה. הלכות

 הנריות. נעיגי נעליהם את מכנדות הללו החכמות כך תענוג, דרך לקינוח השעודה נשוף לאכול שרגילין הפרפראות כמו צפפמה.
ה ש ^ וז״ל: כפינה, אפר כפינה ומנארו ע"נ), (כג פעניפ נמס׳ המונא יונה דרכי כמעשה כה עד דנריו אה ומסכם מלכיש רנינו עפה יוגה. דרי מ

חסדא, ורנ הונא רנ דננל, חסידי דננל. לחסידי דישראל דארעא תקיפי נין מה חזי תא ספרא, לרג זריקא רני ליה ^אמר
 דישראל, דארעא תקיפי מיטרא. דייתי הקנ״ה דמירצי אפשר רחמי, ונינעי הדדי ניכניף אמרי, למיטרא, עלמא מצטריך הווה ני

 לי ואיימי ואיזיל גואלקי לי הנו להו, ואמר לנימיה, עייל הווה למיטרא עלמא מצטריך הווה כי מני, דרני אנוה יונה רני כגון
ה עמיקמא, נדוכמא וקאי אזיל לנרא, נפיק הוה כי עינורא. נזוזא מקי מע מ מינ'  נשקא ומכשי צגיעא נדוכמא וקאי ה", קראתיך דכ
רווח השתא מיטרא ואמא הואיל אמינא, להו, אמר עינורא. מר איימי ליה, אמרי לנימיה, אמי הוה כי מיטרא. ואמי רחמי, ונעי

ל. פסילי פשדא ויג סונא 3ר ופירש״י(שס): עלמא. פא נשנילס. המטר שנא מודיעין ולא צגועין ישראל ארץ ושל הדנר, את מפרשמין מג
ת ®קיפי מיטיא• אמי לא מיגייהו חד משוס אלמא אהדדי. לינניף א  טשק״א גואלקא. מיטרא. אמי דמחממיה חזיגן וקא יונה. רגי ישראל י

יווסא למיזנן. דנעית מעימיא. מי לן אייפי מודיע. היה לא ניתו לנני שאפילו נפנא, משוס דגן, פיגויא. סווא ואייפי שק. היינו נלעז,
ף דהשמא. ניוקרא זנני לא ואהכי שונע, דליהוי עלמא. ו ר ע ומ?מע ואלנרה ה?מןס האזינו א־כ): ,3כדכריס(ל כדכפיכ לקחי. כנוטר י
 היא זו לקפי. כמפר יפיוף ופירש״י(שם): ע?נ: עלי ונרניניס ד?א עלי כ?עירם אמרתי כקל מזל לקחי כמקר ןערף פי: אמרי הארץ

 השמים יערפו כאשר לעולה, חייה שהוא הזה כמטר לעולה, חייה שהוא לישראל, שנתתי מורה נפניכס, אומר שאני שמעידו העדות,
 היא ׳אמרתי׳ ניד, הגיקח דנר מושנ״כ, היא 'לקחי' ניאר: עה״פ(שס) והש״ך טל׳. ׳יערפו דשן׳, ׳ירעפו וכן יטיף, לשון יעייף. ומטר. טל

 יפ), (פהליס צרופה׳ ה׳ ׳אמרת דינור, נלשון משמשת ואינה פלוני', ר׳ אמר פלוני, ר׳ ׳אמר אמירה, נלשון משמשת שהיא מושנע״פ,
 שהוא כטל עליו, יערנ מושנע״פ שהוא הפירוש שלומד ואחר הדנר, וכוונת פירושה יודע שאינו צער לו יש תושנ״כ, כשלומד לומר
 לזה ה', מורת נקראת והיא סיפורים, שהיא לומר ינוא נפירושה אופה ילמוד לא אס מושנ״כ כי היזק, שוס נו ואין הכל על ערנ

 פורה, נו שניתנה כיוס הגשמיס יוס גדול יהודה, רנ אמר ע״א): (ז כפעניפ פז״ל שדרשו מצינו וכן מזיק. פעמיס כי למטר, אומה דימה
ח שנאמר פורה, אלא לקח ואין לקחי', כמטר 'יערוף שנאמר ק ל  שנימנה מיום יופר אמר, רנא מעזונו'. אל תורתי לכם נמתי טונ ני'

נגדול. גמלה קטן אומר, הווי נמי, גמלה מי לקחי', כמטר ׳יערוף שנאמר מורה, נו

חכנוה נוילואי
פי הץ ן1ד ת. גו  התורה כבוד פ״ד): (אבות ישראל עבודת בספר מובא הלכו

 ותגץ ואות תיבה שבכל הוא ריק דבר לא כי האדם שיתשוב היא,
 אינה איתנו בכתב המצויה התורה וכל דאורייתא, וגנזין רזין יש דאורייתא

 אין עד לנשמה ונשמה נשמה, רות, נפש, גוף, לאדם שיש וכמו גופין. רק
 האותיות כי לתורה. יש כן בעולם, נברא שוס ישיגוהו שלא עד ב״ה, שוף
 הלכות׳, גופי הן הן נידה ופתתי ׳קינין ג) (אבות התנא וכמאמר גופין, הס

 לנשמה נשמה לה יש עוד נשמה. רות נפש הס וטעמיס ונקודות והתגין
 אינה בעולס בריה ששוס וטמוניס גנוזיס נוראות שודות והן שוף, אין עד

 אל בכוונתו העניין בזה התורה לומד כשהאדס ונמצא, להשיגס. יכולה
 דיבור כל כי שלימה באמונה בזה ומאמין שוף, אין עד הנ״ל הפנימיות

 שלומד זו התורה ומקשר דאורייתא, וגנזין רזין מלא הוא שלמד תורה
 וקשר תורה. של כבודה וזהו הנ״ל, בנר״ן עליוניס באורות שלמעלה בתורה

מנת״א׳. היא התורה ׳כי ד״ה ד׳) (אות במאמר לעיל המובא עס גס הדבריס
פי הץ ן1ד ת. גו  רמו) סי׳ (יו״ד הפושקיס מ״ש תזריע): בתוי״י(פ׳ מובא הלכו

הוא, הטעס קודס, ולא התורה בפנימיות יכנוש כרישו שמילא אשר
האדס, בשר נוקבא הוא הגוף והנשמה, הגוף באדס, בתינות ב׳ שיש כמו

 יש בתורה כך גבר׳, תשובב ׳נקבה בשוד דכורא, שהוא לנשמה המלביש
 לבוש הן והפשוקיס שהתושבע״פ הלכות׳, גופי הן ׳הן וז״ש ונשמה. גוף
 שנברא גולס הגוף תתילה היה האדס שיצירת כמו כן, ואס הפנימי. אל

 של הגוף ללמוד צריך כך תייס׳, רות נשמת באפיו ׳ויפת ואש״כ השומר,
 בפנימיות השושקיס על זכות ללמד לי שיש אפש הנשמה. ואת״כ התורה,

 הס והפושקיס הש״ש כל כי והפושקיס, הש״ש בכל כרישו שמילא קודס
 שהוא מישראל יתיד וא״כ יתד, בכללות ישראל לכל השייכיס הגוף כלליס
 רשות לו יש התורה, מגוף האיבר ערך לפי כשלמד הכללות, מן א׳ איבר

 והוא ההוא. האיבר גוף אל המכו^נה הנשמה התורה מפנימיות ללמוד
 ׳ופערה צו), פ׳ תד״י ועי׳ קיא, (סנהדרין לקיש וריש יותנן דר׳ פלוגתא באמת

 תרי״ג התורה כל לקייס צריך א׳ שכל א׳, תוק ישייר שלא תק׳, לבלי פיה
 נתקייס התורה כל כי ניצול, א׳ תוק קייס אפי׳ ש״ל יותנן ור׳ מצוות,
 מצאו ושפיר לקיש, ריש נגד יושנן כר׳ דהלכה וידוע ישראל. כל בכללות
 למלא דוקא שצריך פיו הפוער וכל הנ״ל. התושקיס של ורגליהס ידיהס
 מצוות, התרי״ג כל ג״כ לקייס עליו א״כ והפושקיס, הש״ש בכל כרישו

כוותיה. זה לפוער דשבירא כר״ל נענש א׳ ובתשר

ם תרג מ ה

 ואמר, דניאל ענה
תי רואה  במראה היי

 ארבע והנה לילה, עס
 באות נושבות רותות

 העולם, רותות מארבע
 הגדול היס עס ונלתמות
 וארבע אותו: וסוערות

 עולות גדולות תיות
 מזו: זו שונות היס מן

 עד הייתי רואה (...)
 ונתקנו הוטלו שכסאות

 לדין (אחד במשפט לישב
 והזקן לישראל), לצדקה ואחד

שן ם המיו מי  (הוא בי

 למשפט, יושב הקב״ה),
 ושער לבן כשלג לבושו
 כסאו נקי, כצמר ראשו

 גלגלי אש, של ניצוצות
 נהר בוער: אש כסאו

 ויוצא נמשך אש של
 אלפים אלף מלפניו,

 רבבות וריבי ישמשוהו
 המשפט יעמדו, לפניו

 והספרים לפניו נתיישב
אה (...) נפתתו:  רו

 הלילה, במראות הייתי
 השמיים ענני עס והנה

בא היה אדס בן כדמות
ועד המשיח), למלך (המרמז
ם המיושן הזקן  בימי

ע, או הגי  אותו והבי
 אדס ולאותו לפניו:
 וכבוד ממשלה ניתנה

ס וכל ומלכות, מי ע  ה
 לו והלשונות האומות

 ממשלת ממשלתו יעבדו,
 תסור, לא אשר עולם

תינזק. לא אשר ומלכותו

 זריקא רבי לו אמר ^
 וראה בא ספרא, לרב
פי בין מה  ארץ תקי

 בבל. לחסידי ישראל
 רב הס בבל, חסידי
א א, ורב הונ ד ס  ח

 נצרך העולם וכשהיה
רו, הס לגשם, מ  א
ס תכנ חד נ  ונבקש י

ם,  יתרצה אולי רחמי
 ומי גשס. שירד הקב״ה

ז תקיפי הס  ישראל אי
 רבי כגון שאמרתי,

 מני, רבי של אביו יונה
 נצרך העולם שכשהיה

 עולה הוא היה לגשם
 לבני להס ואמר לביתו,
 אמתחות לי הביאו ביתו,

 מבואה) אחסון (שקי תבואה

 מידת לי ואביא ואלך
 (היינו בזח גדולה תבואה

 הגשם ריבוי לרוב גדול, בזול

 לבחוץ, וכשיצא שיהיה).
מד הלך הוא אזי ע  ונ

 על עמק, של במקום
ם הכתוב פי מעמקי מ  ׳

 שס ונעמד ה״, קראתיך
סה צנוע במקום  ומכו

 ואזי רחמים, וביקש בשק
 בא וכאשר גשס. ירד

 האס אותו, שאלו לביתו,
 כמו תבואה כבודו הביא

 להס, השיב שאמר.
 הואיל בליבי, אמרתי

 יהיה כעת גשס וירד
בעולם. ברווח מזון



ם תרג מ ה

 הס י״ה, אותיות
 ואהבה, יראה בתינת

 ואימא, אבא שוד שהס
 וכן ושמאל. ימין זרוע
 תשד היא ׳ויעבר׳ מילת

 לתשבון שעולים וגבורה,
 אותיות ורי״ו תיבות ע״ב

 וזהו שמות, הע״ב של
 ׳ויעבר׳, של הכתוב שוד
ר׳, אותיות והס עיבו  ׳

שניהם. את שכולל

רצט נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
ר ו ב י  רניז״ל(המוגאופ מכפ״י פורופ ונהופפופ ו.”רי עייב בחיי זח ע

 זה ע״נ רי״ו, ע״נ נחי' זה עיטר איפא: ליקו״מ) נפוף
 ונפל״פ(יג, כידוע. חמימות נחי' זה רי״ו מפמימופ), (ההיפך קרירות

 חשד, גימטריא הוא ע״נ כי לומר רוצה שיכוך, הוא ע״נ ניאר: פ)
 רי״ו כי חמימוח, נחינח זה רי״ו

 מונן נכאן וגס גנורה, גיממריא
 לקשר החיקון, שעיקר הנ״ל, עניין

 גס עולה שאז הרוח, עס הלנ חימום
לשורשו, גדולה נקדושה הלנ החימום

 ע״נ נחינח גדול, ייחוד מזה וגעשה
'עינור' אותיות ששגיהס רי״ו, עס

רי ועי' כידוע.  לעיל המונאיס הפל״פ מנ
ונו". נוריאל דא ׳רצוא ד״ה ננפ״נ

 ע״ב בחינת זה עיבור, עיבורא, בזוזא
 בחינת זה רי״ו שיכוך, הוא ע״ב רי״ו,

 ממון, תאוות בחינת זה בזוזא, חמימות.
 כנ״ל. ממון תאוות לשכך דאזיל היינו
 ששיכך ידי על עמיקי, באתרא קאי והוה

 שהוא עמיקי, לאתרא זכה ממון, תאוות
 עמוקה החמה כמראה חסד, בחינת

), ו לשנועופ הצל מן  ה׳ יצוה יומם מנ) לפהליס כמ״ש יום, אור הוא וחסד ע״נ
 אתרא וזה כנ״ל. שכל לבחינת הבית, לבנין זכה החסד, ידי ועל חסדו.

חכמה. צנועים ואת יא) למשלי כמ״ש השכל, שהוא ביהמ״ק, שהוא צניעא,

ה ואני פל ת

 ברחמיך תעזרנו ובכן
ס בי ר ך ה די ס ח  ו

 לשבר ותזכנו העצומים,
 מאתנו. ממון תאות
 שום לי יהיה שלא

 ךומךה ושום תאוה
ת ושום קקו תו ש  ה

 להיות ונזכה לממון.
 לשנא בצע שונא

 בתכלית הממון את
 ותצילני (...) השנאה.
 שלא הרבים ברחמיך

 ולא להון, נבהל אהיה
 לךדף דעתי את אטריד

 חם הפרנמה אחר
 גדולות ביניעות ושלום

 חם עצומות ובטרחות
 תשפיע רק ושלום.

 ותטע ברחמיך, עלי
 אמונה בלבי ותקבע
 באמת. שלם ובטחון
 לבד, ביי בוטח ואהיה
 באמת, !אאמין ואדע

 וממערב ממוצא לא כי
 כי הרים. וממךבר

 איש. עבור בכחו לא
 בב־חי כלל יבלת ואין

 חיל לעשות !די ועצם
 הבל רק כלל, ועשירות

 ךבונו (...)לבד. מאתך
 וחנני, חום עולם של

 ומלטני בעזךי, .והיה
 ממון מתאות והצילני
 זרה עבוךה שהיא
 עבוךה ולא ממש.

 אם כי לבד, אחת זךה
 זרות עבודות שבעים

 אמות. השבעין כל של
 על לנו גלית כאשר

 האמתיים. חכמיך ידי
 ועל עלי וחמל חום (...)

 בית עמך כל ועל זךעי
 ומלט והצל ישראל,

 ךעה מתאוה אותנו
 אשר ממון. של הזאת

 מאד עכשו נתפשטה
 ותגן בעונותינו. בעולם
 צדיקי בזכות עלינו
 עולם, מלח בדית אמת,

 מתאוה בזכותם ותצילני
 ותמשיך ממון. של זאת

 ובינה חכמה עלינו
 יבלה שלא מאתך ודעת

 את ושלום חם הממון
כג). (ליקו״תח.יינו ימי

ל ו ג י  ע״ב) כה י, מתיקו״ז(תיקון לקוח זה ענין ריייו. עייג בחיי זה ע

 חיות בד׳ הרמוז אדנ״י ושם הוי״ה שם ייחוד ענין על הסובב
 לאי״ה, בזה״ל: העיבו״ר עניין את גס שם ומבאר מוסיף וכן עי"ש, המרכבה,

 ססד ׳ויעבר; ושמאלא, ימינא דרועא ואימא, אבא ורסימו, דסילו
 תיבין ע׳׳ב לחושבן דשלקין וגבורה,

 רזא ודא שמהן, דע׳׳ב אתוון ורי׳׳ו
 ופירש תרוייהו. כלל ׳עיבור; ד׳ויעבר;

 ימיגא דרועא (שם): מדבש המתוק

 בזרוע אבא מתפשטים, הס ושמאלא.
 דסלקין שמאל. בזרוע ואימא ימין

 ע׳׳ב שאותיות וכי. שיכין ע״ב לסושכן
 תיבות ע׳׳ב שוד הס ׳ויעבר׳ ממילת

 ג׳ מצירוף היוצאים שמות הע׳׳ב של
 ׳ויט׳ ׳ויבא׳ ׳וישע׳ של פשוקים

 ע״ב), נא בשלח, פ׳ בזהר (המפורשים
 הס וביתד אותיות, ג׳ אתד בכל שיש
 ׳תשד׳ שוד והס אותיות. רי׳׳ו

שמשפרו ׳גבורה׳ ושוד ע׳׳ב, שמשפרו
ע״א). (צע סע ותיקון ע״ב) כא(נה תיקון בתיקו״ז עוד ועי׳ הגבורה. ואת התשד את שרוייהו. כלל ויקרא. פניו על ה׳ ויעבר דויעכר. רזא רי׳׳ו.

ל א ל מ ה כ מ ה החמה ׳כמראה והמילים חסד, לבתי׳ מרמזות יונה) דר׳ במעשה (המובאות עמיקי׳ ׳אתרא שהתיבות דורש רבינו הצל. מן עמוקה ה

 בשבועות ואיתא חסד. בחי׳ הוא היום, אור שהוא החמה, שאור מבאר חסדו׳ ה׳ יצוה ׳יומס והפס׳ ׳עמיקי׳, בחי׳ ש׳חמה׳ מרמזות וכו׳׳ עמוקה
 מן העמוקה תמה כמראה העור׳, מן עמוק ׳ומראה אומר הוא וכן עמוקה, בהרת, רבנן, תנו וז׳׳ל: הנגעים, מראות בביאור ע׳׳ב) (ו

כי אדם ב-ג): (יג, בויקרא לשה״כ על מיוסדים הנ׳׳ל חז׳׳ל ודברי כעמוקה. נראית אלא קאמר, דוקא לאו וגכוה. עמוקה (שם): ופירש״י הצל.
וראה הכהניס: מבניו אחד אל או הכהן אהרן אל והובא צרעת לנגע בשרו בעור והןה בהרת או שפחת או קאת בשרו בעור !היה
 וכתב אתו: וטמא הכהן וראהו הוא צרעת נגע בשרו מעור עמק הנגע ומראה לבן הפןו בנגע ושער הבשר בעור הנגע את הכהן
 הרמב׳׳ן וכתב הצל׳. מן עמוקה חמה כמראה הוא, עמוק לבן מראה ׳כל ז׳׳ל פירש׳׳י כשרו. מעור עמוק הנגע ומראה (שם): בחיי רבינו

 אצלו ייראה כן ועל ההוא, הלובן גוון מקבל אינו והעין החמה, כמראה בעיניים ולטישות זוהר נותן לובן יש כי זה, בפירוש ז׳׳ל
 גוון אבל אותו, ושובל בו נקבע והוא השחרות, גוון מקבל הוא שהעין מפני הוא הצל מן עמוקה שהיא החמה מראה כי כעמוק,

 הראות כשלג, ועז בהיר שהוא הבהרת לובן והנה כעמוק. ייראה כן ועל לו, ומתרחק הראות כת ומפזר מקבלו, העין אין הלובן
 בכל יתפשט וממנו בשחרות, הראות כת יתפוש אז כי שחור, שער בו יהיה שלא ובלבד החמה, במקום ייחלש כאשר ממנו, נחלש
 כקרובה וייראה אליו ויתקרב בו וייתפש הראות, יחליש ולא מזהיר הלובן אין אבל לבנה, היא והשאת ממנו, יברח ולא הנגע מקום

 אלו מכתובים ללמדנו בא שרבינו דמלבד הנ׳׳ל ע׳׳פ לרמז וייתכן ברקיע. גבוהים כמו נראים שהס בכוכבים, הראות כעניין ומוגבהת, אליו
 הראות, כוח בחי׳ את ומבארים מרמזים בחיי) רבינו בדברי כאן המובאת הרמב׳׳ן לשון (ובפרט נגעים, דמראות עניין שכל וראה דו׳׳ק עמיקי, בחי׳ שחמה

כנ׳׳ל. חסד בחי׳ הכהן, ראיית בכוח תלוי מטומאתו המצורע טהרת שעיקר מחמת ד׳), (אות לעיל כמבואר הראייה, פעולת ואופן

ם מ ו  ה׳ ןצוה יומס ט): (מב, בתהליס כדכתיב יום. ואור ׳עמיקי׳ בחי׳ זה שחסד ומבאר הקודם, מד׳׳ה דבריו את משלים עתה חסדו. הי יצוה י
 בימים יצוה. יומס הפשט: ע׳׳ד (שם) המצו׳׳ד ופירש לביהמ״ק, בגעגועים כולו עוסק זה מזמור חיי: לאל תפלה עמי שירה ו-בלןלה חכןדו

השומר לה׳ ותפלה שירה עימי היה במלון בלילה בטח, והלכתי עלי חשדו ה׳ ציווה ביום הנה ה; בית את הלכתי כאשר הראשונים
עד האור משיוצא יצחק, רבי אמר הדין. מידת ולא קאמר חשד מידת חשדו׳, הוי׳׳ה יצוה ׳יומס כתיב ע׳׳א): כא בזהר(שמות, ומצינו חיי.

 יוס׳. לאור אלקיס ׳ויקרא דכתיב והיינו הדין, מידת והוא ערב, נקרא לרדת משנוטה חשד. מידת והוא יוס, נקרא לרדת שנוטה
ת א  צנועים ואס והצניעות: החכמה בקשר (שם) יונה רבינו ופירש חכמה: צנועים ואת קלון, ויבא זדון בא ב): במשלי(יא, כתיב חכמה. צנועים ו

החכמים, את ןכנו בה אשר החכמים, מידת היא כי לבעליה, חכמה גורמת והצניעות הצנועים, ממידת הדברים מיעוט סכמה.
 מרוב עצמם המשתתריס צנועים. המצו״צ(שם): ופירש חכם׳. מחריש, אויל ׳גס שנאמר כמו ליבם, להתגלות יתאוו ולא ויקשיבו ישמעו כי

והיקשים, בטענות האמת ועל החכמה דרכי על החולק הוא הזד, זדון. בא ביאר: (שם) והמלבי״ס יונה). דר׳ במעשה לעיל (עי׳ ענוותנותם
ועס פניו׳, משה ׳וישתר כמו ערכו, מה ויודע במעלות, מעלות פניו שמשחיר הצנוע מן ההיפך והוא נפש, בשאט עליה לעבור ומזיד

עליהם. לחלוק יזיד ולא לרבותיו ושומע ומקבל המאמין בלב רק החכמה, דרכי ייקבעו לא כי סכמה. תבוא הצנועים

הנח?• יליקום
ל ו ג י א. וכוי ע  דברי וע׳׳פ המאמר בקשרי הנחל(יג): יד צקוצץ מוצא בזוז

 שמקבץ ׳מה ד׳׳ה בילקוה׳׳נ ו׳ אות להלן המובאים מוהרנ׳׳ת
 צדקה נותן שהאדם שע״י למעשה, עיצה של באופן לרמז, ייתכן וכו״,

 משמע תרתי ו׳דמיס׳ יז), (ויקרא יכפר׳ בנפש הו-א ׳הדס הרי לצדיק,
 לצדיק, נפשו ביאת מעין כבר בה יש הצדקה, נתינת עצם כן ועל כידוע,

 הצדקה נתינת כי ומ׳׳ן, עיבור בסוד נפשו להעלות יכול הצדיק עצמו ובזה
 להמשיך הצדיק יכול ועי׳׳ז שלו, דלתתא האיתערותא עצם היא היא עצמה

 כמובן לב, בנדיבות בצדקה שמרבה ובפרט המאמר, תיקוני כל את לו
 לרחמנות והופכו שבו האכזריות את שמשבר ד; תורה ח׳׳ב בליקו׳׳מ
שלימה. השגחה וממשיך אף החרון משכך ועי׳׳ז (עי״ש), בצדקה ומרבה

חכמה מיליואי
ג ״  הקדמה בהקדיס לומר יש ע״צ): מצ תזריע, הרמ״ז(זהר צזה וציאר ריייו. ע

 מבשמים שהחשדיס הוא מעלה של הזיווג עניין שכל וידועה, כוללת
 כל היא וזאת גבור׳׳ה, חש׳׳ד גי׳ רי׳׳ו ע׳׳ב עיבור, נעשה שאז הגבורות, את

 כנגדו׳. זכה לא עזר, ׳זכה רז׳׳ל דרשת שוד זה וגס הקדושות. הגבורות מגמת
 האור להעלות הגבורות ומידת ולהיטיב, להשפיע הוא החשדיס טבע הנה כי

 החשד, כת להגביר זוכה בהיותו ואמנם לחשד. נגדיי ממש שהוא למעלה,
 וחושק מ׳׳ן מעלה הגבורות כת כי וזה כנגדו, שהוא מה עזר לו נעשה אז

 נכונה ומידה קצבה לתת החשדיס את עוזר ואז לחשדיס, ולהיטפל להתייחד
 יהיה זכה, לא ואס האור, לקבל יוכלו לא זה בלתי כי היורד, האור לאותו
 הקשה. הדין בין ונתבטל החשד כת תשש כי כנגדו; ׳עזר, לו שראוי מה

א ז ^ ז ת בחיי זה ג אוו צידי והממון שהעושר ו) (ממות, צתנחומא ומצינו ממון. ת
 בסחורה ועמל יוצא שאדם ממה לא וממערב ממוצא לא כי מהו עה) (תהליס וממערב׳ ממוצא לא ׳כי וז״ל: הממון, מכונה צהס השונים צשמות כמרומז שמיס,

הריס ממדבר ולא מהו עשיר. נעשה אינו ההרים ועל המדברות על וחוזר למערב ממזרח והולך בספינות פירש אפילו אלא עשיר נעשה למערב ממזרח והולך
ונותן מזה נכסים נוטל עושה הקב׳׳ה ומה הללו, הדברים מן מתרומם אדם שאין רוממות שהוא מזה חןץ הריס שבמקרא הריס כל שנגוריא אבא רבי אמר
ממון לזה. ונותנין מזה שזזים זוזים שמס נקרא ולמה לזה. ונגלין מזה שנכשין נכסים שמס נקרא לכך ירים וזה ישפיל זה שופט אלקיס כי (שס) שנאמר לזה

צ). (שמו״א מרומם אף משפיל ומעשיר מוריש ה׳ אומרת חנה וכן דורש אתה הזה ובלשון לעת. מעת שהן מעות כלום. אינו מונה שאתה מה
| ך א ם ו עי ה. צנו מ  נמשך בצניעות שהוא מי כי וז״ל: והתורה, החכמה ומתגלית צאה ידה על וכיצד הצניעות, שצח ממעלת א) הצניעות (נתיצ עולס צנתיצות מוצא חכ

 בן יונתן רבי את נחמני בר שמואל ר׳ שאל תרונה׳. בחון ״חכמות תתק״ל) משלי (ילקוט ובמדרש הצניעות. לה ראוי החכמה כי החכמה, אחריו
 אמר תרונה׳. בחון ׳חכמות למדתני לא ליה, אמר אותך. ואשנה התלמוד לבית לך ליה, אמר אחד. פרק לי קנה ליה, אמר בשוק, עומד שהיה אליעזר

 כנסיות בבתי אותה, שמרחיבין במקום קולה; תתן ׳ברחובות התורה כך בחנות, נמכרת, היא היכן המרגלית תורה, של בחוצה קנית, לא קרית אס ליה,
 תורה דברי אף בסתר ירך מה ירכייך׳, ׳חמוקי דריש. מאי בשוק. לתלמידים יקנו• שלא רבי גזר אחת ׳פעם ע״צ) (טז במ״ק בגמרא וכן מדרשות׳. ובבתי
 ההוא דיברתי׳. בסתר מראש ׳לא כתיב והא בשוק. עליו מכרזת תורה מבפנים בתורה העושק כל דאמר, כדרבא תרונה׳. בחוץ ׳חכמות כתיב והא בסתר.
החכמה, עם ינהג כך בעצמה, החכמה שהיא כמו ולפיכך בנגלה, החכמה ואין ונסתרת צנועה היא בעצמה החכמה כי זה בכל והטעם דכלה׳. ביומא

ערכים
וכינויים

עיבור
 העיבור סוד לשון כי ידוע
 הגלגול סוד כי עברה, מלשון

 מידה היצירה, בעניין
 הדין במידת בעוה״ז מתנהגת

כו). ג, דברים בחיי (רבינו

 מתכסה הוא העיבור
 (קב נשמתו בתוך ונעלם

מ). הישר

 שה׳ נפשות בחינות יש
 העיבור בסוד באדם מביאם

 שבאים יש ידועות. לסיבות
 בעשותו האדם עם להתגורר

 להשתתף כדי מצרה איזה
 ויש בזה, וזוכה במעשה

 לסיבות ומתיישבת שבאה
 ה׳ הפליא אשר מופלאות

 (אוה״ח הנפשות בתיקון

לה). כה, ויקרא

 סוד ליודעי הנודע
 בחי׳ עיקר כל אשר העיבור,
 לדחות בכדי הוא העיבור

 ודם הזרע וזוהמת הפסולת
 שייצא בכדי מהוולד, נידה

 ואעפ״ב קצת, ונקי זך הוולד
 דם׳ בלא הקבר פתיחת ׳אין

 (באר האמת לחכמי כידוע

תולדות). פ' חיים מים

 בברכתן שווין בנ״א שני אין
 כל על כי ומזוני, חיי בבני
 מעשיו, לפי נמשכו אחד
 דהשתא מעשיו לפי לא ואך

 מביטין אין למעלה כי דוקא,
 כ״א האדם החומר בגוף

 וע״ב בקרבו, אשר בנשמתו
 טובה עזעתה להיות יוכל
 טובה היתה ולא למאוד, היא

 ונמצא הראשון, בגלגול
 וצריכה מתוקנת שאינה

 הקב״ה וע״ב לייסורין,
 הראשונות את עליה מגלגל
 ועוד איוב, מייסורי כנודע
 בזה נודעים רבים דרכים
 ית׳ אלקינו רזי ליודעי

 לא אשר העיבור בסוד
 הנקראים והם לכתוב, ניתן

 דלא טמירין ׳אורחין בזוה״ק
 וחביריו׳ לרשב״י בר אתגלו

בא). פ' חיים מים (באר

 עיבור, לשון לפרש יש
 נקרא התשובה שעולם

 יהיו שישראל עולם׳, ׳הרת
 התשובה בעולם טמונים

 כעובר המקטרגין, בפני
 (מאורוהבן אמו, בבטן הטמון

האזינו). פ' ושמש

 בבחי׳ הוא כשהאדם
 ישאל אם אמו, בבטן עיבור
 אדם יש אם השואל עליו

 לא, האחד וישיב בעולם, זה
 שניהם וגם יש, ישיב והשני
 לא, האומר כי האמת. יאמרו

 לא עדיין שהרי אמת, אמר
 כ״א נמצא ולא בעולם נראה
 והווייתו בפועל, לא בכח

 יש והאומר גדול, בהעלם
 הוא כבר כי אמת, אמר ג״כ

 בין כרסה שהרי בעולם
 ממנו מרגישין ואנו שיניה,

 עדיין שהוא אע״פ התנועה,
ח). ב, ח״א הברית (ספרבהעלם



ערכים
וכינויים

שלו

ד). י, (ליקו״משק נקרא הגוף

 גדול, שק הוא אנזתחתי’
 ונקרא צדדים, שני לו ויש

 נמתח שהוא אמתחת,
 בראשית הארוך (הטורלצדדין

כז). מב,

 ׳שק', הם ב״ש בא״ת יבדי
 בעניין רוה״ק בשער כמבואר

 והיה (...)השק, לבישת תיקון
 כדי בד, בגדי לובש הכהן
 המצוות (שער השק אל לכוון

צו). פ׳

 מהימנא ברעיא איתא
 הקליפות, הם ותבן שקש
 ׳שק׳. הוא בהיפוך ו׳קש׳

 שהבעל כיוון כי והכוונה
 אחר ונמשך חטא תשובה

 שק שיעלה ראוי הקליפה,
 יצרו ייכנע ובזה בשרו, על

שק). ב, ר״ה (של״ההקש שהוא

 מן כי ׳שק׳, ב״ש בא״ת יבדי
 ניצוז כשמוציאין הקליפה

 ניצוז אותו מן נעשה טהור,
 אחד, ה׳ כשיהיה ר״ל מוחין,

 בד קליפין, שק מן נעשה אז
 אחרי פ׳ עמוקות (מגלהומוחין

מות).

 (מצו״צ עבה יריעה שק,

כו). ו, ירמיה

 הוא תשובה נוטריקון
 ב׳כי ו׳אפר ש׳ק ת׳ענית
תשובה). יועץ, (פלאה׳םפד

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נובע נחליש

ת ו י ל ל כ ת ו שו ם הנפ שם מכונים ה  קודם הנשמות כלולות שבו ישראל׳ נשמות ׳אוצר לבתי׳ ׳שק׳ במילה ומרומז ייתכן המאמר קשרי ע״פ שק. ב
 ולעה״ל ונו"), ישראל נפשוח העלאפ ע״י ׳ויפודס ד״ה מילוא״פ ',3 אופ לעיל (עי׳ לילה מדי אף ומפפדשופ עולופ ולשם נעוה״ז, היופן ולאפר

 שעמידין וראה צפה העולם, אמ הקנ״ה כשנרא ע״א): יד (גראשיפ, פדש גוהר מלמו ונו מפלא׳. ׳שקיא גגפי׳ מצפי והעונג שכרן קינול עיקר שס
הגזורות הנשמות כל אשר אשד, אוצר למעלה ועשה נהם, להינתן העתידות הנשמות אומס כל מכשאו וגזר מורתו, ולקנל לעמוד ישראל

נקה״י 3וכפ שם. עומדות מכשאו

 לקיחת בחינת זה שקא, מיכסי ותות
 ולוקח כנ״ל, אותם להעלות הנפשות,

 מכונים הם הנפשות, וכלליות חכם. נפשות
דנחלא, משקייא מתעדנים הם כי שק, בשם

 ועי״ז נפשך. בצחצחות והשביע בבחינת
 בבחינת תורה, שהמשיך מיטרא, ואתי

מבטחה: עוז ויורד

ת וכלליות שו נזכונים הם הנפ
ם ש  וככיאה״ל שק. ג

 שבנפש הכסא בדבר כתב: ב) (יג,
 ולהלביש לכסות ,0ז באות לעיל (הנזכר

 הנפשות, קומת בכלליות התכס את
 שקא׳ ׳מיכסי בביאור יותר מבואר

 אודות על יונה, דר׳ שבמעשה
שק. בשם שנקראים הנפשות

 שבה ישראל', ׳כנסת נקרא אני): (ערך
 מעילא ישראל נשמות כל נכנסים

 בתינת והוא לעילא, ומתתא לתתא
כנודע. הנשמות אוצר

ם כי ם ה דני ע ת א מ שקיי  מ
 ׳שקןא מלשון ׳שק׳ דנחלא.

 סז (אחרי, בזהר מבואר שעניינו דנחלא׳,
צדיקייא, אינו! ל^זכאי! בזה״ל: ע״ב)

 תתענג ׳אז נח) (ישעיה בהו דכתיב
 בהו, משתעשע הוא בריך קודשא כביכול נפשך׳. בצתצתות ׳והשביע (שם) אמר דאת כמה דנתלא, שקיו מההוא לאתענגא בגין ה", על

 עם לאשתעשעא זכי באורייתא דאשתדל מאן וכל צדיקייא. עם לאשתעשעא אתי דא ועל צדיקייא, בהו דמתענגי דנתלא שקיו מההוא
 ידי על מאימא הנמשכים הצתים האורות משפע דהיינו נפשך. בצסצסוס והשביע מדבש(שם): המחק ופירש דנתלא. שקיו מההוא צדיקייא

הבינה. מהארת דהיינו צדיקייא. בהו דממענגי דנסלא שקיו השכינה. שהוא קב״ה. כביכול תורתם. בלימוד מעלים שהצדיקים נוקבין המיין

חכמה מיליואי
חכמה׳, צנועים ׳ואת ג״כ כאן שאמר וזה בשחר. דהיינו בצניעות שילמד
 צנועה שהיא החכמה אחריו נמשך ובנשתר, בצניעות מעשיו שכל מי דהיינו

 אליו ראוי ואין גשמי הוא זה צניעות, בבלתי מעשיו שכל מי אבל ונשתרת,
 החומרי אל יש כך נשתרת, עליונה מעלה החכמה אל שיש שכמו החכמה.
 הוא כך ואס מקומות. בכמה זה דבר שביארנו כמו נגלית, שפילה מדריגה

 יהיה לא שכאשר דברים, בשאר ק״ו כ״ש התורה, עס צניעות נוהג שיהיה
בצניעות. נוהג שיהיה צריך ודאי וחרפה, גנות יש נוהג
ת וכלליות שו פ ם הנ ם ה שם מכוני יד) א, בחיי(בראשית רבינו כתב שק. ב

 מעילוי מתעלה הנשמה ח״ל: הנשמות, בצרור נשמ״י ההכללות גבי
 ומעולס הנשמות, לעולם הגופות עולם שהוא הזה העולם מן לעילוי,

שס, צרורות שהנשמות ׳צרור׳, הנקרא הרוחות לעולם מתעלה היא הנשמות
(שס) וכתיב תראה׳, באור ׳וחיתו לג) (איוב שנאמר כעניין ׳אור׳, נקרא והוא

החיים, לעולם מתעלה הנשמה הרוחות ומעולס החיים׳. באור ׳לאור
אור׳. נראה באורך חיים מקור עימך ׳כי לו) (תהליס שנאמר האור, שממנו

 כנגד מידה לקבל וראוי החיים, בעולם ימים להאריך ראוי שאינו ומי
 עולם מכת שהוא המתים בתחיית לחיות חוזר הגופות, בעולם מידה

קני ׳ורבים יב) (דניאל אמר לכך החיים, יקני׳. ׳כל ולא יקיצו׳, עפר אדמת מ
 הוא החיים ועולס הפסק, לו אין החיים בעולם ימים להאריך שראוי ומי

 את שמחות שובע חיים אורח ׳תודיעני מז) (תהליס שכתוב הוא ׳נצח׳, הנקרא
 והמעלות הקודמים העולמים שחיי למדת, והא נצח׳. בימינך נעימות פניך

לתורה, הזוכות הנשמות תענוגי הס במאורות, אותן בנה אשר העליונות
להס. הידועים בזמנים המעלות לאותן ויזכו

ת וכלליות שו פ ם הנ ם ה שם מכוני ם כי שק ב ם ה דני ע ת א מ שקיי  מ
א ל ה היי דנ ע ככ שבי ה ת ו הו צ ה צ בזהר(תרומה, ומצינו נפשך. כ

 ההיא לעילא, עילאה נשמה גו לאתעטרא שלקא רוח ההוא ^^כד ע״ב): קמב
 אתנהירת כד כשיהרא מיניה, ואתנהירת רוח בההוא מתקשרא נפש

 גו מתקשרא נשמתא וההיא נשמתא, ההיא גו מתקשרא ורוח משימשא,
 ההוא גו אתקשרת נפש וההיא דלעילא, דנפש רזא דאיהי מחשבה, שוף
 נשמה וההיא עילאה, נשמה ההיא גו אתקשר רוח וההוא עילאה, רוח

 עילא דכולא וקישורא דכולא נייחא איהו וכדין שוף, באין אתקשרת
דלתתא, דנפש נייחא איהו דא וכדין חדא, וגוונא חדא ברזא כולא ותתא,

ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני נפש ׳והיתה כה) (שמו״א כתיב דא ועל
 נחתא כד דא. כגוונא דא את, דההוא חדא וברזא חדא בגוונא אלקיך׳,
 רתיכין לכל נהרא איהי שטרין, מכל נהורא עילאה, דנפש רזא שיהרא,

עילאה. בזיווא בנהירו דנהיר שלימא, חדא גופא לון ועביד ומשריין,
 מגו שטרין, מכל נהירא תתאה נפש האי נחתא דא כגוונא הכי אוף

ומשריין, רתיכין אינון לכל ונהרא ונחתא דרות, נהירו ומגו דנשמה נהירו
 הוא הדא בנהירו. דנהיר שלימא גופא לון ועביד וגרמין, שייפין דאינון
יחליז׳, ׳ועצמותיך ולבתר ממש, נפשך נפשך׳, בצחצחות ׳והשביע דכתיב
 לקודשא ומשבח ואודי וקס בנהירו, ונהיר שלימא גופא מינייהו דעביד

 מי ה׳ תאמרנה עצמותי ׳כל לה) (תהליס דכתיב דאיתמר, כמה הוא בריך
שטרין. מכל ודאי דנפש נייחא איהו ודא כמוך׳,

המשכת עיקר כי שמע, קריאת בחינת וזה כנ״ל, הדעת נמשך החשד
 הוא בריך קודשא ולייחד נוקבין, מיין בבחינת ולהעלותס הנפשות ולקנץ ליקח יכולין הדעת וע״י בכוונות. כמבואר שמע, קריאת ע״י הס והדעת המוחין

הוא בריך קודשא של הייחוד עיקר שאז עשרה, שמונה תפלת בחינת הוא זה וכל תורה. ונמשך נולד ועי״ז עיבור, בבחינת הנפשות נתחדשיס ואז ושכינתיה,
וזה תורה. נמשך ועי״ז וכו׳, מ״נ בבחינת הנפשות כל עולין ואז בכוונות. כמבואר שמע, קריאת בשעת שהמשכנו והמוחין הדעת ע״י שנעשה ושכינתיה,

 ישראל עמו את ׳המברך בחינת שזהו מהייחוד, שנולד התורה התחדשות ממשיכין ואז הייחוד, עיקר שאז התפלה, גמר שהיא שלום׳ ׳שים ברכת בחינת
 ׳עיר בחינת וזה רז״ל, שאמרו כמו התורה, קבלת על שנאמר בשלום׳, עמו את יברך ה׳ ייתן לעמו עוז ׳ה׳ כמ״ש שלום, שנקראת התורה שהוא בשלום׳,
 באור ׳כי שאומרים כמו שלום, שים בברכת התורה קבלת מזכירין כן ועל וכו״, יברך ה׳ ייתן לעמו עוז ׳ה׳ בחינת מבטחה׳, עוז ויורד חכס עלה גיבורים

ירידת בחינת שהוא וקטורת, יום של ושיר לציון׳ ׳ובא ׳אשרי׳ בחינת וזה שלימה, השגחה נמשך התורה וע״י וכו״. חיים תורת אלקינו ה׳ לנו נתת פניך
שכל נמצא וכו׳. וברכה טובה שפע רב עלינו יורד שעי״ז בשלימות, השגחתו עלינו ממשיכין אנו הנ״ל התורה ע״י כי היינו בכוונות, שאיתא כמו השפע

יוס. שבכל המוחין התחדשות בחינת שזהו מחדש, יוס בכל התורה קבלת בחינת להמשיך צריכין כי הנ״ל, התיקונים כל בחינת הוא התפלה שדר

הנחל• יליקוב
ד ך1ש י ש  התורה שהמשכת ג) ג, ומציאה אבידה (תו״מ בליקו״ה וביאר תורה. מ

 כי התפלה, שדר כל בחינת וזה ח״ל: ויום, יום בכל נעשית מתדש
 התורה, בזאת המבוארים אלו תיקונים בחינת כל להמשיך צריכין יוס בכל
 עצמו על להמשיך צריכין ויוס יוס בכל כי וכו׳. תורה להמשיך לזכות כדי

 בעיניך יהיו יוס בכל היום, מצווך אנוכי ׳אשר בבחינת מחדש, התורה
 צריכין תורה ולהמשיך התורה׳. ׳נותן יוס בכל מברכין שאנו וכמו כחדשים׳,

 נתבטל ועי״ז וכו׳, צדקה ע״י ממון תאות לשבר דהיינו הנ״ל, הבחינה
 וממשיכין הנפשות מעלין ועי״ז הדעת, ונמשך וכו׳ חשד ונמשך אף החרון
 שדר כל בחינת וזה עלינו. בשלימות יתברך השגחתו נמשך שעי״ז תורה,

 וביטול שבירת בחינת זה וקטורת, קרבנות אומרים בתחילה כי התפלה,
 הקרבנות כי נדיבה, רוח שהוא הצדקה, ע״י ממון תאות של זרה העבודה

 שכלל כמו לב, נדבת הס כי נדיבה, רוח בחינת הס כי צדקה, בחינת הס
 נדרת כאשר ועשית תשמור שפתיך ׳מוצא כמ״ש וצדקה, קרבנות בפשוק

 העבודה מבטלין ועי״ז רז״ל, שאמרו כמו צדקה׳, זו בפיך, דיברת אשר וכו׳
 הס קרבנות כי ודינים, אף חרון בחינת שהוא ממון, תאות שהוא זרה

 כמובא והדינים, זרה העבודה אחיזת עיקר ששס העשייה, עולם תיקון
 באמת כן ועל ד). הלכה תפלה בהלכות אתר במקום מזה בדברינו (ועי׳ בכוונות
 אף החרון לבטל ממון, תאות לשבר כדי התפלה, קודם צדקה ליתן צריכין

 והמלאכות ומתן והמשא העשקיס כל כי בעשייה, הנאחזים והדינים
 זרה העבודה אחיזת עיקר ששס ומחמת עשייה, בחינת הס שעושין

 ממון לתאות ייפול שלא מאוד ולהתגבר להתחזק צריכין כן על והקליפות,
 שזהו כנ״ל, ממון תאות משברין שעי״ז צדקה, ע״י הוא והעיקר ושלום, חש

 וזהו כנ״ל. העשייה תיקון בחינת שהס צדקה, בחינת שהס קרבנות, בחינת
 אל הצדקה כת המשכת בבחינת הס קטורת כי אז, שאומרים קטורת בחינת
 באות (לעיל שס שמבואר כמו ממון, תאות לבטל הלב, חמימות לשכך הלב,
 זה דזמרה, פשוקי אומרים ואח״ה כנ״ל. העשייה תיקון בחינת שזהו א׳),

 דליוואי׳, דניגונא בחדוה לה מקבל ליבא רוחא, האי נחית ׳וכד בחינת
 וניגונים זמירות שהס דזמרה, פשוקי בחינת זה דליוואי׳ דניגונא ׳חדוה
 להמשיך זוכין ואז בביהמ״ק, בהס עושקים הלוייס שהיו ותשבחות שירות

 בחינת שזהו בחלקו׳, השמח עשיר, ׳איזהו בחינת שהוא דקדושה, עשירות
 בכל׳, מושל ואתה מלפניך והכבוד ׳והעושר בחינת וזהו מעשרת׳. ׳קטורת

 צדקה, בחינת נדיבה הרוח להמשיך כדי צדקה, וליתן לחזור צריכין ואז
 ׳וכד בחינת דליוואי׳, דניגונא ׳חדוה בבחינת בשמחה, הלב אותו שיקבל

 אח״כ אומרים כן ועל וכו׳. חשד נמשך ועי״ז כנ״ל, וכו״ רוחא האי נחית
 המאורות ברכת עולס.כי ואהבת המאורות ברכת שהס שמע, קריאת ברכות

 שמבואר וכמו חשדו׳, ה׳ יצוה ׳יומס כמ״ש יוס, אור שהוא חשד, בחינת זה
 עי״ש. וכו״, עמיקא באתרא קאי ׳והוה רז״ל מאמר על הנ״ל בהתורה שס
 בחינת הוא כי וחשד, אהבה בחינת שהוא עולם אהבת ברכת בחינת וזה

 שבירת שע״י כנ״ל, היינו בכוונות, שאיתא כמו חשד שהוא אהבה, היכל
 לחדוה זוכין עי״ז כנ״ל, קרבנות בחינת שזהו הצדקה, ע״י ממון תאות

 שזהו לחשד, זוכין ועי״ז כנ״ל. דזמרה פשוקי בחינת שהוא דליוואי, דניגונא
וע״י כנ״ל. עולם ואהבת המאורות ברכת שהס שמע קריאת ברכות בחינת

ם תרג מ ה

 הצדיקים, אשריהם
 ׳אז בהם כתוב שהרי

 דהיינו ה״, על תתענג
תו להתענג כדי  מאו

קוי שי תל, של ה  הנ
 ׳והשביע שנאמר כמו

 כביכול נפשך׳. בצתצתות
ה ״ ב ק ע ה ש ע ת ש  מ

 השיקוי מאותו בהם,
ם הנמל של  שמתענגי

 כן ועל הצדיקים, בהם
 להשתעשע הקב״ה בא
 מי וכל הצדיקים. עם

 הוא אזי בתורה, שעוסק
 עם להשתעשע זוכה

 השיקוי מאותו הצדיקים
הנתל. של

 עולה רות כשאותה
 הנשמה לתוך להתעטר
 אזי למעלה, העליונה

 באותה נקשרת נפש אותה
רה רות ה, ומאי מנ  מ
 היא כאשר הלבנה כמו

 והרות מהשמש, מאירה
 אותה לתוך נקשרת
 הנשמה ואותה נשמה,

 הוף לתוך נקשרת היא
 שוד שהיא המתשבה,

 ואותה שלמעלה, הנפש
 אותה תוך נקשרת הנפש
 ואותה העליונה, הרות
 לתוך נקשרת הרות
 העליונה, הנשמה אותה

 נקשרת הנשמה ואותה
 הוא ואז הוף, באין

 של וקשר הכל מנותח
 ולמטה, למעלה הכל
 וגוון אחד בשוד הכל

 מנוחת זוהי ואז אחד,
 ועל שלמטה, הנפש

 נפש ׳והיתה כתוב זה
 בצרור צרורה אדוני
 אלקיך׳, ה׳ את החיים
 אחד ובשוד אחד בגוון

 ׳את׳ הנקראת אותה של
 כעין זה המלטת), (היינו

 הלבנה, וכשיורדת זה.
 הנפש בשוד שהיא

 מאירה כשהיא העליונה,
 היא אזי הצדדים, מכל

 המרכבות לכל מאירה
 להם ועושה והמחנות,

 שמאיר שלה, אחד גוף
 אף העליון. בזיו באור

 הנפש יורדת זה כעין כך
 כשהיא הזו התחתונה

 הצדדים, מכל מאירה
ה אור מתוך שמ  הנ

ך תו מ ח, אור ו  הרו
רה יורדת והיא  ומאי
 המרכבות אותה לכל

, ת ו נ ח מ ה ה ו ה  ש
ם ברי ת, האי מו צ ע ה  ו

 גוף אותה עושה והיא
 באור. שמאיר שלה
 ׳והשביע שכתוב זהו

 נפשך נפשך׳, בצחצחות
 הפשוק והמשך ממש,

 היינו יחליץ׳, ׳ועצמותיך
 שלה גוף מהם שעושה
 הוא שאזי באור, המאיר

מודה קם  את ומשבח ו
 שנתבאר, כמו הקב״ה

 עצמותי ׳כל שכתוב וכמו
 כמוך׳, מי ה׳ תאמרנה

 ודאי הנפש מנוחת וזוהי
הצדדים. מכל



ם תרג מ ה

 חייא ורבי יישא רבי
 אלעזר רבי את מצאו
 כאשר שמעון, ברבי
 את מגלה היה הוא

 התפלין. מצוות שודות
אמרו, לפניו נכנשו  ו

 כבודו. מתעשק במה
 את אמרתי להש, אמר
ה  שהרי התפלין, טע
ת האיש אשרי מני  ה
 הטעה את ויודע תפלין

רו שלהה. מ  לו, א
 כבודו, לפני טוב אה

 אמר הדבר. לנו יאמר
 מאבי, שמעתי להה,

אהבה מרוב שהקב״ה

שא נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

 מצות לק.ים וזכנו
 בכל כךאוי תפלין

ה פךטיה קי קדו ד  ו
 מצות ותרי״ג וכונותיה
 ובלב בה, התלויים

 גדולה, ובשמחה טוב
 ולגיל לשמח כראוי

 כשאנו מא־ד ולשוש
 בעטרת להתעטר זוכים

ת ר א פ ן ת לי פ ת  ה
 והנוךאים הקדושים

 כתרי שהם מא־ד
 קדשת ובזכות רמלכא.
 של ראשים השבעה

 הקדושים ״שיניך התרין
ך שהם שבתפלין, י ש  ״

 ראשים שלשה של
 אךבע של ו״שין״
 להמשיף נזכה ךאשים,

 משה קדשת עלינו
 רועה שהוא משיח
 שכלול האמתי ישראל

רועים השבעה מכל
ה). ח״ב, (ליקו״ת

חיי זהר מאמר ראשים. די של ושין ראשים גי של שין ה(  שרה, ז

לראות, הלומד שיווכח כפי המאמר, לכלל הימב מקושר ע״ב) קכט
 המשכן כדוגמת ודעח, שכל מוחין, בחי׳ שהם התפילין סוד בו ומבואר

 ה׳), אות לעיל (עי׳ ותתאה עילאה מרכבתא וסוד א׳), אות (עי״ל וביהמ״ק
 ראשים. וד׳ ג׳ של בשי״ן הרמוז דבר

 את רק הבאנו הדברים עמקות ומחמת

 המתרגם), (במור ותרגומם הזהר דברי

 על הזהר בפרשני לעיין יוכל לומד וכל

 וז״ל המאמר. בכלל לנאמר ולקשרם המקום
 אשכחוה חייא ורבי יישא לירבי הזהר:
 והוה שמעון, ברבי אלעזר לרבי

 קמיה עאלו דתפלין. רזין מגלה
 לון, אמר מר. אתעשק במאי ואמרו,
 זכאה דהא אמינא, דתפלין מעמא

 וידע תפלין דמנס נש בר הוא
 קמיה ניחא אי אמרו, דידהו. טעמא

 שמענא אמר, מילה. לן לימא דמר,
ברחימו הוא בריך דקודשא מאבא,

 אחר ולחזור מאד, לבקש צריך אך ו
 למצוא שיזכה מהש״י, ולבקש כזה, חכם
 בבחינת הנפשות, שיקבץ כזה, חכם

 ויורד אותם, ויעלה חכם, נפשות ולוקח
 אי בעצמו, החכם גם כי תורה. עמהם
 הם כי אחד. בשכל זאת שיעשה אפשר

 הוא הנפשות, שמקבץ מה שכליים, שני
 עוז ומוריד אותם, שמעלה ומה אחד, שכל

 שין בחינת וזה אחר. שכל הוא מבטחה,
 שהשני ראשים, ד׳ של ושין ראשים, ג׳ של

שכליים: השני הם שינין

אד לבקש צריף ם אחר ולחזור מ  שלוחין ובליקו״ה(חו״מ כזה. חכ

 דקודשא ייחודא ע״י הוא התורה המשכת כתב: לס ה,
 ישראל נפשות ע״י הייחוד ועיקר ושכינתיה, הוא בריך

 פעם, בכל אותו שמוצאים עד באמת אותו ומבקשים המחפשים
 ביגיעות ובאים מניעות ומשברים

 ממנו לקבל כדי פעם, בכל אליו
 רוח בחינת שהוא אמת תורת

 הצדיק בעצמו שעי״ז הקודש,
נפשותם, מקכץ כי תורה, ממשיך
 וגורם חכם', נפשות ׳ולוקח בחינת

 מעלה כי הנ״ל, ייחוד זה ידי על
 ועי״ז נוקבין, מיין בבחינת הנפשות
 (כמו וכנ״ל וכו׳ תורה ממשיך

השגחה׳ ׳אשרי, בהתורה שמבואר
 כשאין אבל עי״ש). י״ג בשימן

 ולילך לבקשו משתדלים הנפשות
 הייחוד לעשות יכול אינו אזי אחריו,

מתגברים ואזי הדינים, להמתיק
ם ושלום חש הקשים. הדיני

ם גם כי חכ ת שיעשח א”א בעצמו ח א ד בשכל ז ח  מאוד לבקש שצריך הסיבה שעיקר שמשמע ג), בביאה״ל(יג, ותירץ הקשה אלו וממילים וכוי. א
 [׳לבקש החכם בבקשת מהפלגתו להתפלא יש לכאורה וז״ל: הנפשות), את ומוריד להתכס(שמעלה שיש השני השכל אודות על היא וכו׳ כזה תכס

 וחיבור ילקוט בשכל שגם מבואר, נראה הלא כי אחד. בשכל ולא שכליים, בשני זאת לעשות שמוכרח לבד מזה וכו״], ולחזור מאד
 כל השני) מהשכל (היינו לבד מאיתו להיות השני, והשכל הדעת יותר ונכבדה כבדה זה ולמה החכם, דעת ונסתרה גבהה הנפשות
 האבות ראשי תלת על גם לבד, משיח משה הפלגת היא שהיא הקדושים, מדבריו דעתי לעניות נראה מרחוק ואולם, הנ״ל. ההפלגה
 אורחא, [ואגב הנפשות, שבחיבור והשכל השי״ן ראשי בתלת זולת יהיה לא שכליותיהם, ומדריגות הם גם כי זה. בעניין שהזכיר
 ולהוריד גיבורים, לעיר בהעלאתם העלייה, עצם אבל לקמן]. הנזכר אבהן בת שהיא גלים׳, ׳בת בשם הנפשות בקריאת יותר מבואר
 כמובא האחרונה, בגאולה שבה והנסתר הראשונה, בגאולה שבה [הנגלה לבד, משיח משה רק לזה, יזכה לא התורה, עצם ולקבל

והמרכבה]. הכסא רגלי בד׳ למטה, עד [ויורדים שנייה השי״ן ראשי ארבע נשלמים לבד ובו אחר], במקום
ם כי  שמעלה ומה חכם׳, נפשות ׳ולוקח כמ״ש לומר רוצה אחד, שכל הוא הנפשות שמקבץ מה מ): בפל״ח(יג, וביאר שכליים. שגי ח

 כי נמצא, מבטחה׳. עוז ויורד חכם עלה גיבורים ׳עיר כא) (משלי כמ״ש לומר רוצה אחד, שכל הוא מבטחה עוז ומוריד אותם
וכו׳. שיני״ן שני בבחינת והם אחרת, וחכמה שכל בחינת הוא מהם אחת כל כי האלו, הבחינות בשני ׳חכם׳ שם נאמר

 תאות שמשברת הצדקה של הנ״ל התורה כל ח): ג, קידושין (אה״ע בליקו״ה וכתב ראשים. די של ושין ראשים גי של שין בחיי וזד!
 הוא זה שכל הנ״ל בהתורה שם כמבואר תפילין, במצות כלול זה כל וכו׳, תורה ולהביא הנפשות ליקח שזוכין עד וכו׳ ממון

 וכו׳. ראשין ד׳ של ושי״ן ראשין ג׳ של שי״ן בחינת וזהו וכו׳, תתאה ומרכבתא עילאה דמרכבתא תיקונא בחינת
 מהם כלול הדעת שמוח והגבורות שהחסדים חב״ד, כנגד ראשים ג׳ של שי״ן כי ר״ל, הנחל(יג): במי וביאר שכליים. חשגי חם שיגין שד!שני

בחי׳ והם שני, שכל הוא וזה לשתים, נחלקים והגבורות שהחסדים בחינת זה ראשים ד׳ של ושי״ן אחד, שכל הוא וזה יחד, נכללים
השינין. ב׳ ענין את גס המבאר הביאה״ל בדברי וכו״ מעיבור ׳חוזרים ד׳׳ה בנח׳׳נ להלן ועי׳׳ע כידוע. שכליים מוחין שהם תפלין, של שיני״ן

חכמה מילואי
ם גי של שין שי שין רא ם. די של ו שי  ד-ו): אור תורה השל״ה(חולין, כתב רא

 ל׳תפארת׳ רומז תפילין׳, מניח ׳הקב״ה 0 (ברכות ארז״ל תפילין. סוד
 שלמעלה, פרשיות ד׳ גבורה׳, גדולה בינה ׳חכמה אורות בד׳ שמתעטר

 ראש. של תפילה והיא די׳, בקוצו בחכמה ונרמז הכל, כולל עליון וכתר
 והיא יסוד׳, הוד נצח ׳תפארת פרשיות ד׳ אורות, בד׳ מתעטר ו׳מלכות׳

 של הס עליון במקוס עור, של תפילין מניחין שאנו אף כי יד. של תפילה
 וילבישם׳. אור כתנות ולאשתו (תפארת) לאדם אלקיס ׳ויעש סוד וזהו אור,
 הנקמטין שיני״ן ב׳ אל ראש של תפילין הנחת בשעת כן גס ויסתכל (...)

 רומז שהוא לכוונה ראשין, ד׳ והשני ראשין ג׳ באחת אשר התפילין, בתפר
 שקורץ אחת מילה ושתיהן ת״ר, מספר שיני״ן ב׳ כיצד, מצוות. לתרי״ג

 שי״ן אות נמי אי תרי״ג. הס הרי שלהס, ראשין וז׳ תר״ו, הרי ׳שש׳ אותן
 ורס גאיס ד׳ כנגד שהן שבמרכבה, חיות ד׳ נגד ראשים ד׳ לשכינה, רמז
 פב) (ב״ר ז״ל אמרם דרך על אבות, ג׳ כנגד ראשים ג׳ ה׳, גאים כל על

 לשונו וזה ד׳ פרק המוסר ספר בעל שכתב כמו המרכבה׳. הן ׳האבות
 שכתבו ממה מזעיר מעט אכתוב אבל ימצאנו, מי עמוק תפילין ׳וסוד
 סוד בהן שיש לפי גדולה, קדושה בהן לנהוג שצריך דע האמת. חכמי

 תפילין שעל רשב״י הקדוש כתב הבית שנחרב ואחר קדושה, המרכבה
 שכינתו משרה הקב״ה שבסיבתם בתוכם׳, ושכנתי מקדש לי ׳ועשו נאמר

 ג׳ של שי״ן בהן יש ולכן האבות. וסוד המרכבה סוד שהם לפי בישראל,
 שי״ן השמאל ומצד ויעקב, ויצחק אברהם האבות כנגד הימין מצד רגליים

עכ״ל. המרכבה, נושאי חיות ד׳ כנגד רגליים ד׳ של
 האותיות שהם הנפשות לקיחת בחינת הס בעצמן אלו ספרים שהדפסת

 שעי״ז שלימה, להשגחה זוכין ועי״ז ישראל, לכל הקדושים תורה חידושי להאיר הרבים את לזכות שזכה חלקו אשרי שבוודאי כנ״ל, התורה והמשכת
 והסטרא העכו״ס ירצו אס היינו לו׳, יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש ייתן ׳אס וזהו (...) כנ״ל. ישראל לבית טוב וכל וברכה טובה שפע נמשך
 ישראל זכו כבר כי מהם, ונקחוק נלעוג לו׳, יבוזו ׳בוז עכשיו, הגלות עיקר שזה עי״ז, ח״ו לפתותם ממון, בתאות ח״ו ישראל על להתגבר אחרא

 שנתגלה הקדושה התורה ע״י לב, על כחותם להיות וזוכים כנ״ל, ממון תאות משברים שעי״ז קדושים, ספרים הדפסת בשביל הרבה צדקה ליתן
שלימה. בתשובה להשי״ת לשוב זוכין שעי״ז ממון), תאות שמשברת הצדקה ע״י נמשך זה (שכל הספרים, הדפסת ע״י בעולם

ם גי של שין שי ם. די של ושיץ רא שי מן מכלל בספר ומובא רא סי פי(  שי״ן כי הלשון, פשטות לפי מזה לומר יש זצ״ל): וועקסלער שלמה ד הרה״ח בשם יג, יו
 וגבורה וחסד בינה חכמה בחינת ראשים ד׳ של ושי״ן דבינה, נה״י בחינת פ״ה סימן לקמן כנזכר והוא הנפשות, קיבוץ של הוא ראשים שלושה של

 עוז מוריד ועי״ז ראשים, ג׳ של שי״ן בחי׳ זה תורה׳ להמשיך דגלא ׳רומיא בחינת הנפשות הרמת עיקר כאן גס כן על המוחין. שהם שם, שמלובשים
ס ה׳. סימן ח״ב לקמן כנזכר הדעת בחינת משה, בחינת שבתפילין, ראשים ד׳ של שנייה שי״ן היינו מבטחה,  יש כן על רועים, שבעה נגד שהשיני״ן ו̂י
ראשים. ד׳ של בשי״ן שנרמזים ודוד, יוסף וגס ואהרן משה ע״י התורה המשכת ואח״כ זיע״א, הקדושים אבות ג׳ נגד ראשים ג׳ של שי״ן לומר

הנחל• יליקוט
ת שמקבץ מד! שו פ א הנ  כב): ג, קידושין בליקו״ה(אה״ע וכתב אחד. שכל הו

 בעולם, הדפוס מלאכת שנתגלה גדול חסד עימנו עשה השי״ת
 לקיחת בחינת הוא ההדפסה בחינת כי הקדושים. הספרים נתרבין שעי״ז
 כותבין אזי ספר כשכותבין כי כנ״ל. תורה מגלין שעי״ז הנפשות, וקיבוץ

 הרבה אותיות וכמה כמה ומקבצין לוקחין בהדפסה אבל אות, אחר אות
 התורה של והאותיות שלם, דף אחת בפעם ומדפיסין הדפוס, על מאוד

 כידוע. התורה באותיות שורשם הנפשות כל כי נפשות, ניצוצי בחינת הס
 הנפשות ליקוטי בחינת הס קדושים ספרים של האותיות שקיבוץ נמצא
 בבחינת הנפשות, לקיחת ע״י נתחברו בעצמן הספרים גס כי כנ״ל,

 וחידש שגילה התורה החכם זה המשיך שעי״ז חכם׳, נפשות ׳ולוקח
 נתעורר ההדפסה ע״י כן ועל עכשיו, שמדפיסין הזה בספר הכתובה

 הנפשות, לקיחת ע״י שנמשכו החידושין אלו של השורש בחינת ביותר
 עכשיו גס כי הספר, שבזה התורה אותיות אלו נתהוו בעצמן שמהם
 בעולם, התורה ומגלין וממשיכין יחד, אותן ומקבצין האותיות אלו לוקחין

 שעי״ז רצופים, פעמים וכמה כמה שלם דף אחד בפעם שמדפיסין ע״י
 בעולם, היוצאין הרבה בספרים תבל פני ומאירין הרבים את מזכין

 ליתן הזוכה אשרי כן ועל (...) שלימה. לתשובה ישראל את ומעוררין
 כי שמיים, לשם קדושים ספרים להדפיס כזאת, נוראה לצדקה מעות

 בחינת תורה, ולהמשיך הנפשות ליקח זוכין שנותנין, הצדקות כל ע״י
 מכל ל), באות (לעיל הנ״ל בהתורה כמבואר סתימאה׳ דעתיקא ׳אורייתא

קדושים, ספרים להדפיס כדי בעצמו, זה בשביל צדקה כשנותנין שכן

ערכים
וכינויים

שות קיבוץ הנפ
 ונתרבה שנתוסף מה כל

 של להקיבוז אחת נפש
 ונתגדל נתרבה ישראל,

 וע״ב (...) התפילה בית מאוד
 כגון מישראל, שכן כשנתוסף

 יהודים, שם שדרים במקום
 שכן עוד עליהם כשנתוםף
 ונתגדל נתרבה אזי מישראל,
 כי מאוד, במאוד התפילה

 להקיבוז אחת נפש נתוםף
ו). ח, ח״ב (ליקו״מ

 גדולה, זכייה לזה צריכין
 ולכלול להתחבר שיזכה

 ישראל נפשות בתוך נפשו
 אשר הגונים, ציבור בני של
 רוח בחי׳ נמשך ידם על

 בחי׳ שהוא אמיתית, נבואה
 קדושה (ליקו״ה התורה נתינת

כח). ו, דסידרא

 ישראל, נפשות קיבוע י”ע
 חידוש לאמונת זוכין עי״ז

כו). ו, ביהכנ״ס (ליקו״ההעולם

 התורה, שהוא הדעת
 נפשות קיבוע ע״י נמשכת
 לסעודה נט״י (ליקו״ה ישראל

קב). ו, וב״פ

 השראת בחי׳ להמשיך א”א
 התגלות שהוא השכינה
 קיבוע ע״י אלא אלקותו,
 מישראל רבות נפשות
נד). ז, המנחה תפילת (ליקו״ה

 כ״א ולנום לברוח מקום אין
 לכלל המדרש, הבית אל

 של הקדוש הקיבוע בתוך
 עצמם המקרבים הנפשות
 בחי׳ שהוא האמת, להצדיק

 (ליקו״ה הישיבה של הרבי

סו). ז, המנחה תפילת

 לכל שיש החזק הרצון
 לשמוע הבאים ואחד אחד
 בחי׳ עיקר זהו ה׳, דבר

 (ליקו״ה הנפשות קיבוע

יא). ג, ומציאה אבידה

 כל קיבוע היה המשכן
 לקומה ישראל נפשות
 עם המתייחםת שלימה

 (מלבי״ם שבעולם האלקות

ג). כה, שמות

 של שייין / שייין
ד גי ראשים ו
 זה ראשים ד׳ של שייין
 וגבורות שהחםדים בחי׳

 מוחין, לשני נתחלקין הם
 בחי׳ זה ראשים ג׳ של ושי״ן

 נכללין הם וגבורה שהחםד
 בחי׳ דעת, מהם ונעשה יחד
ד). ד, תפילין (ליקו״האחד מוח

 הוא ראשין ד׳ של שייין
 קודם מקיפין בבתי׳

 לפנים, המוחין שנכנםין
 בבתי׳ והוא בכתבים, כמובא

 זה להשיג א״א כי מקיפין,
ד). ד, תפילין (ליקו״ההדעת

 של תפלין עושים כיצד
 מרובע, עע לוקחין ראש,

 ובגובהו כרוחבו אורכו
 ומרטיבין עור ולוקחין (...)

 בו ומשימין במים, אותו
את ומכניםין העע, את

שיה עצה ותו

 מאד לבקש צריך
 כזה, צדק אחר ולחזור
 שיזכה מהשי״ת ולבקש
 שיקבץ כזה חכם למצוא

 אותם ויעלה הנפשות
 עיבור, בבחי׳ ויחדשם

 כי התורה, עי״ז ויוריד
 לתקנו יכול דייקא הוא

 הפגמים מכל ולהעלותו
 (קיצור התאוות כל של

י). יג, ליקו״ט



ערכים
וכינויים

(המשך)
 וחריז, חריז כל בין העור

 רטוב והוא אותו ומכמשים
 בו שעושי[ עד ומכאן, מכאן
 שלושה לה שיש שי״ן דמות

 תפילין, המניח מימין ראשין
 ארבעה לה שיש שי״ן ודמות

 (יד המניח משמאל ראשים

ב). ג, וס״ת מזוזה תפילין החזקה

 רמז ראשין, ג׳ של שייין
 ספירות ייחוד להתאחד
 בסוד בתפאר״ת, עליונות

 ראש. של תפילין בסוד יה״ו,
 סוד ראשים, ד של שי״ן

 ה׳ בקשר יד, של תפילין
 מלכות, סוד שהוא אחרונה

 נעשה יה״ו עם ובהקשרות
 השם בסוד אחד, כולו השם
ט). צדק (שעריאחד

 לג׳ רומז שי״ן ענפי גי
 ימות עוה״ז, עולמות,

 לג׳ רומז גם עוה״ב. המשיח,
 הקב״ה, קדושת קדושות,
 קדושת שבת, קדושת
שין). (קה״י,ישראל

 שי״ן רסב:) (ואתחנן בזהר
 דג׳ רישין, ודד׳ רישין דג׳

 גבורה חסד הוא רישין
 חסד הוא ודד׳ תפארת,

 ומלכות תפארת גבורה
עמהם(שם).

 בינה, הוא דתפילין שייין
 עמי כל ׳וראו איתמר ועלה
 עליך נקרא ה׳ שם כי הארז
ממך׳(שם). דראו

 ימא / ימא נחותי
דאורייתא

 הוא בשורשו התורה אור
 ידים׳, ורחב גדול ׳ים בחי׳
 כמ״ש החכמה, ים בחי׳

 ה׳ את דעה הארז ׳ומלאה
 ומחמת מכסים׳, לים כמים
 א״א החכמה של הים גודל

 ממנו, ולקבל לתוכו לכנוס
 היטב ליבו כשמכינין כ״א

 חומל השי״ת שאז להשי״ת,
 הוא הנפלאים ובדרכיו עליו,

 ו׳נותן הדעת מימי מצמצם
 נתיבה׳, עזים ובמים דרך בים
 לקבל התחתונים שיוכלו כדי

 ובמידה בהדרגה הדעת מימי
ח). ה, כפים נשיאת (ליקו״ה

חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל שב

 דנמיג הוא הדא עימהון, דיוריה וייפי דלעילא, עילאה דרפינא נגוונא משכנא, ני ליה למענד לון אמר ישראל ננס ליה דהוה סניאה
 אפענד עילאה ננוונא פזי, פא לון, אמר פסוקא. נהאי דפפלין מעמא שפים דהכא מאנא ושמענא נפוכם', ושננפי מקדש לי 'ועשו

 נטעמא מפניפא מארי פנרייא אפערו דא וכגוונא דא כעניינא עימהון. דיוריה הוא נריך קודשא אשרי כן ונפר קדישין, נרפיכוי מקדש
ופגיגן, עילויה. דיוריה וישרי דיליה מלכופא למיפי עילאה, רפיכא פפאה רפיכא עילאין, דרפיכי דוגמא גנרא ההוא למהווי דפפלין,

ודוגמיהון, עילאין רזין ניה איפ
פרסי. מאה תלת לגלא גלא בין

 רגיז״ל מכה״י הורופ ונהופפופ

 גלא נין איפא: ליקו״מ) נפוף (המונאופ
 פלפא פרסה, מאה פלפא לגלא
 שהס הדור פכמי אלו פרסה מאה

 כמ״ש דנריס, נשלוש ׳מה׳ ננפי׳
מפו יפהלל ׳אל פכ רפו נ  ונגנו

 וכפינ ונו", נזאפ אס כי ונעושרו,
מאה׳. אלא מה פקרי ׳אל

 לגלא גלא נין רשכ״ם:
 נסמוך דקאמרינן משום כו׳.

 לפנריה קלא גלא ורמא

 דמשלש לאשמעינן איצטריך
 של קולו שמע פרסי מאופ

 יופר גלא. דלינן פנירו.

 למעלה השליכני נכהו משיעור
 הנלא נמי אי לרקיע. עד

קרוג מהלך עד נפיש דרקיע

 דוגמפ רפיכין, פלפ ניה ואיפ
 אפוופא דפלפ רזין קדישין, עילאין
 רפיכין פלפ, עלמין קדישי, דשמהן

 שליט פרשיופ ארנע אפוופא, פלפא
 דפלפ דשי׳׳ן רזא כך ועל ארנע. על

 פלפא כפרין, דארנע ושי׳׳ן כפרין
עלוי, פפילין נגופא, שליטין מלכין

 אלין לעילא, הוא נריך קודשא
 ארנע דדרועא פפלין דרישא. פפלין

 דרפינא דוגמא רנינ, לינא פרשיין,
פניגן, עוד רכינ. ופפאה פפאה,

 ולינא לפפא, דדרועא רכינא דא
לפפא, דאיהו דוגמא רכינ,

 כל לון לאעלאה נידיה ואפמסרון
 רנינ הוא לינא נך שמיא, פילי

 אינרי כל נידוי ואפמסרו לפפא,
 פרשיין ארנע מיניה ועילא גופא.

 אנל איהו, דרישא מופא, על
עילאה, שליטא הוא נריך קודשא
 דא דפכמפא ורזא מכולא. מלכא

 ׳ועשה דכפינ דמקדשא, כגוונא הוא
 אפד וכרונ מזה מקצה אפד נרונ

 דמלנא דיוריה ועלייהו מזה׳, מקצה
 ונהאי רפיכין. פרין אפוון, נארנע

 מכאן לינא ומופא, לינא גווגא
 מדוריה ועלייהו מכאן, ומופא

פרשיין. נארנע הוא נריך דקודשא
י ת ו ח  ימא ממשיכי היינו ימא נ

העולם. לזה דאורייתא
ס׳ נאגדפא דנריו כלל אס רנינו מלניש עפה מ ״ג זו(  ו׳נפופי ג׳), אופ (לעיל ספימאה דעפיקא אורייפא נפי׳ הגינה עולם זהו דאורייפא׳ ׳ימא ע״א). עג נ

 ׳צעיר ואמר, פפפ פדא ינוקא ■ייקס ע״ג): קמז י, (פיקון נפיקו״ז כדמצינו מסס, אופה הממשיכים ג'). אום (עי׳ מט׳׳ט שכנפי׳ הצדיקים הס ימא׳
 אנהיג דאיהו נער, ודא ג), (נרכוש אמו׳ משדי יונק ׳פינוק איהו דא ודאי שמעון, רני אמר (...) לנ). (איונ ישישים׳ ואפס לימים אני

 הרופ׳. נואי רופופ מארנע ה׳ אמר ׳כה איפמר נהון די רופין, נארנע דאורייפא נימא דאזלין פכמיס פלמידי דאינון נימא, ארנין
 כל עס פו׳. לימים אני צעיר כנער. פמיד שמפפדש לפי נער, הנקרא מט׳׳ט מלאך דהיינו אפד, נער פדא. ינוקא מדנש(שם): המפוק ופירש

ע דאויייסא נימא דאזלין הפורה. נסודופ לפניכם אדרוש זה אינ יוסוס מאינע פרד׳׳ם. אופני נארנעה הפורה אפ לפרש דהיינו יוסין. נ
אופניה. נארנעה הפורה להנין פכמה רופ היינו הרוס. פואי

 הרקיע מן שיש שנה לפ׳׳ק

 ניש פיזרא. שנקטניס. קטן כוכנ זוטא. דפופנא שכינא. מרפעסא. לאת.
 נשרפין מהגלא. מקלינן זרעים. שאר מכל דנפישי פרדל של כור ארנעיס זרע

 אל פהס כדונמש צעק כלומר קולו, נפן גלא. ליה ורמא הכוכניס. מפום

 מידי שנקים הס. עליהם הממונים המלאכים ושמא וגו׳, לקול קורא פהס

 אש ושטף הים לשפש חיך שיצא סנור היה כך כל שהגניה מפני ופו׳. נעלמא
 גנורהא סזי פוק לפנריה. גלא ליה. אמר הדור. עון מפני ונסרניה. העולם.

 המוט רומג כמלא דהלא. הוטא פמלא לצאש. רשוש לי אין כלומר ופו׳. דמרן

ליה. קאמר פלמודא סיראו. לא האופי שנאמר המול. מן פק לצאש יכול איני

 רבה ̂״אמר וז״פ
 חנה, בר בר

 נחותי לי אישתעו
 גלא בין ימא,
 מאה תלת לגלא

 ורומיא פרסי,
 מאה תלת דגלא

 זמנא פרסי.
 אזלינן הוי חדא

 ודלינן באורחא,
 בי דהזינן עד גלא,

 דבובבא מרבעתא
 במבזר דהוי זוטא,

 גריוא ארבעין
דהרדלא. ביזרא

טפי, דלינן ואי
 חברתי, לה, ואמרה לחברתה קלא גלא לה ורמיא מהבלא. מקלינן הוה
 אמרה וניחרביה. אנא וניתי שטפית, דלא בעלמא מידי שבקית מי

 דעבר, לית דחלא חוטא במלא דאפילו דמרך, גבורתא חזי פוק לה,
בו׳: ה׳ נאוב תיראי לא האותי שנאמר

 לגלא גלא בין העולם. לזה דאורייתא ימא ממשיכי היינו ימא, נהותי
 מאה תלת דגלא ורומיא הנ״ל. שין בהינת שהוא פרפי, מאה תלת

הנ״ל, השכליים שני בחינת (היינו הנ״ל. שניה שין בחינת שהוא פרפי,

חכנוה נוילואי
א מ  והסכמה המיס, מקור הוא שהכפר ע"נ) מג (נא, נזהר מצינו דאורייתא. י

 הס התחתונות ספירות ושבע דאורייתא, הימא היא ובינה המעיין, היא
 מיניה נפיק חד, הא דימא ^^מקור ודל: ממנה, המתפשמיס נחלים, שבעה

הא י׳. דאיהי כעיגולא מאנא, מההוא דיליה אתפשטותא כפום מעיין

 א,5ר5ר מאנא עבד לבתר פרין. הא מיניה דנפיק ומעיין חד, מקור
 מעיין, מן דנפיק מיא מן ואחמלי רברבא חפירא דעבד מאן כגון

 רברבא, מאנא וההוא תליתאה, מאנא והוא ים, אתקרי מאנא ההיא
נחלץ. לז׳ ואתפליג

 החכמה, ים בחי׳ הוא השכל
 ולהתנשא להתרומם דרכו
 לחוז לצאת לחפוז תמיד

 בחי׳ שהם הגלים, ע״י
 המחשבות, התגברות
 לעלות ורוצץ שמתגברין

 והשי״ת ח״ו. לחוז ולצאת
 תבוא פה ׳עד השכל על גזר

 שצריך וכו״, ישית ופיא
 לבל המחשבה להכניע
מגבול חוז לצאת להניחה

 איתמר עלייהו דאורייתא, דימא ושבילין אורחין אינון א). הנפש ושמירת מעקה (ליקו׳׳הכנ״ל וכו״ לים גבול חול שמתי ׳אשר בבתי׳ הקדושה, מגבול ייצאו שלא ולשברם להכניעם לחוז, לצאת שמתרוממין המחשבות שהם הגלים, ולשבר הקדושה,
 תמיד בתורה ותלמודם בה עוסקים שהם ה׳, עם כללות הם האחד ארבעה, הם בה העוסקים בסודותיה. אחיזה ידי שהם בה, אשר ודרכים פירושיה בחינות ידים׳, ׳רחב והוא בעצמו, הגדול׳ ׳הים נקרא התורה ים קלג.). (תיקו׳׳זדרך׳ בים ׳הנותן

 גדולות׳, עם קטנות ׳חיות דהיינו יותר, בה ומרחיבים העוסקים הם אלו הב׳ מספר׳. ואין רמש ׳עזם הפסוק אמר ועליהם שיעורו, כפי ואחד אחד כל שונים, ממינים מינים והם שבים, כדגים בה חיותם שכל בנ״י, קטני והיינו בה, ומתגדלים
 פניה על הים אל שהולכים כ׳אניות׳ והם בקיאים, שאינם בנ״א הם והד׳ וסודותיה. התורה בעסק משתעשע שהקב״ה השעשוע סוד והיינו ׳לויתן׳, הג׳ יותר. ומרחיבין יותר לעומקים ויורדים בתורה ונותנים הנושאים תלמידיו, עם רב

דתוכה אל נכנסים ואינם הנגלים ס ח  הים שמות). פ׳ אלימלך (נועםהתלמוד ים הנקרא העליון הים אל הולכים שלו והעובדות והתפילות התורות כל אזי הקדושים, במעשיו ומוחזק עולמות בשני מקושר הצדיק שיהיה אחר יז). ב, לאברהם (
שעתנוק׳ לשון ימא תתאין מיין שבבינה, והים גדול׳, הים ׳זה זכר, לשון ים הוא החכמה של  התגלות על מורה וים בה. הולכים ויסוד תפארת שהן והתנינים שערים, בג׳ מאירה כשהיא מב.) בא (זהרים נקרא הבינה יז.). בראשית הזהר על רצון (

 שאמר כמו מחכמה, מאירה כשהיא ים ונקראת מאמא, בינה שערי נ׳ שמקבלת נו׳ץ, גימטריא ים ים). (קה׳׳י, בחכמה נתעלם שהבינה להורות לי׳ המ׳ קדם ולכך בחכמה, בינה העלם על מורה מ״י וכשנקרא בינה, מ׳ חכמה, הי׳ בבינה, החכמה
 (גימ׳הוי״ות עשר גימטריא אותיות ו׳ עם רבא ימא דאצילות. מלכות רבא, ימא ים). (קה׳׳י, ים אקרי דיליה תתאין דרגין לה אשר התחתונה, מדריגה אלא ים נקרא שלא בזהר ופירש ים׳, אקרי דאבא מנהירו אתנהירו ׳כד (קנ:)בהעלותך בזהר

ם ים). (קה׳׳י,הים׳ אל הולכים הנחלים ׳כל בסוד העשר, כל בה וכלול אחת, בבת בה הכלולות ר׳׳ס), י ל ) ג א ל ג  ונתגאה שנשבר אותו רואה וחבירו נשבר, הוא לחול מהן אחד כל שהגיע כיוון ועולין, מתגאין שבתוכו הגלים הזה הים מה (
דבעולם נוח להם ואין כים נמשלו לפיכך חוזרין, ואינם מתגאין אלו את אלו רואין הרשעים כך בו, חוזר ואינו ועולה כ  ועליהם הדין, בתוקף המתגאים והם טרף, לטרוף ותובעים שואגים שהם במלכות, אשר כוחות הם הים גלי* שבועה). הקמח, (

גל). (קה׳׳י,הקדושה נתגלה אזי יחיה מסירין וכד הקדושה, בפני מבדיל מסך שהוא גל, אקרי סטייא ג). לרמ׳׳ז, (ערה׳׳בדין בחי׳ הם שבים הגלים כל גל). כג, (פרד׳׳רלטרף׳ שאגים ׳הכפירים נאמר

ם תרג מ ה

(המשך)
 הוא לישראל לו שהיתה

 לו לעשות להס אמר
 המרכבה כעין משכן,

ה עליונ ה, של ה  מעל
א בו  ולשכון לדור וי

ס, ה מ  שכתוב שזהו ע
 ושכנתי מקדש לי 'ועשו

 מאבי ושמעתי בתוכם',
 ונרמז סתום זה שבפסוק

 ואמר תפלין. מצות טעס
 כי וראו, בואו להס,

ת  המקדש בית כדוגמ
 בית נעשה מעלה של

ש ד ק מ ה של ה ט  מ
ת ת, במרכבו שו קדו  ה

 הקב״ה השרה כך ואתר
ס. שכינתו את ה מ  ע

 זה וכעין זה ובאופן
רו  בעלי התבריס העי
 מצות של בטעם המשנה
 הוא המצוה שסוד תפלין,

 המנית האדם שיהיה כדי
 למרכבות דומה תפלין

ת, ו נ ו י ל ע ה ה ב כ ר  מ
ה נ תו ת ת ה ה ב כ ר מ  ו
ה,  את להביא העליונ

 ולהשרות שלו המלכות
 שיש ולמדנו, עליו. דירתו

 עליונים סודות בתפלין
ס ת מ ג ו ד ם ו י ז ו נ ג  ה

ס, ה תפלין ויש ב  ב
 כדוגמת מרכבות, שלוש

ם וני לי ע ם, ה שי קדו  ה
 אותיות שלוש של סודות

 הקדושים, השמות של
 מרכבות עולמות, שלושה
ת, שלוש תיו  ארבע או

 ארבע. על שולט פרשיות
 של השי״ן סוד כן ועל

 של ושי״ן כתריס שלושה
 שלושה כתריס, ארבעה
 בגוף, שולטים מלכים
ה עליו, תפלין  הקב״

 של תפלין אלו למעלה,
 זרוע של התפלין ראש.

ת, ארבע הס שיו  פר
 של דוגמא רוכב, והלב

ה ב רכ מ ה, ה תונ ת ת  ה
ד רוכב. והתתתון  עו

מדנו,  רכיבת שזהו ל
ה, הזרוע ט מ  והלב ל
א רוכב, מ ג  שהוא דו

רו למטה, ס מ  בידו ונ
 תילות כל אותם להכניס

 הוא הלב כך השמים,
מסרו למטה, רוכב  ונ
 הגוף. איברי כל בידו

 פרשיות ארבעה ומעליו
 הראש, שהוא המת, על

ה אבל ב״ ק  שליט ה
 מהכל. המלך עליון,

 הוא הזו התכמה וסוד
 שכתוב המקדש, כעין

 אתד כרוב 'ועשה בו
 אתד וכרוב מזה מקצה
ה', מקצה עליהם מז  ו
 בארבע המלך דירת

 מרכבות. שתי אותיות,
עין כ  הלב הס זה ו
 והמת מכאן הלב והמת,
 של מדורו ועליהם מכאן,

פרשיות. בארבע הקב״ה

 סיפרו רבב״ת, אמר
 המרתק היס, יורדי לי

שלוש הוא לגל גל בין
 לזרוע שראוי כשטת המקום אותו לי נראה והיה ביותר, הקטן הכוכב של מושבו מקום את שס שראינו עד כך, כל גל והעלנו בספינה, בדרך ונוסעים הולכים היינו אתת פעס פרסאות. מאות שלוש הוא גל כל של וגובהו פרסאות, מאות

 לו השיב אותו. ואהרוס אני שאבוא כד אותו, קטפת שלא בעולם דבר הניזת האס תברי, לתבירו, וצועק קולו מריס אתד גל ושמענו הכוכב. של מתומו נשרפים היינו אזי עוד, אותנו מגביה הגל היה ואילו תרדל. זרעי של מידות ארבעים בו
 עולם מק ליס, גבול מול שמתי אשר תמילו, לא מפני אס ה', נאום תיראי לא 'האותי שנאמר מוט, רומב כמלוא אפילו היס שפת שעל המול את לעבור יכול אינו אזי רשות לי נותן לא שהוא שמאתר קונך, גבורת את וראה צא הגל, תבירו

ק ודאי שמעון, רבי אמר (...) ישישים', ואתם לימים אני 'צעיר הפסוק, בלשון ואמר ופתת אתד נער קס יעברנהו', ולא גליו והמו יוכלו, ולא ויתגעשו יעברנהו, ולא תינו  ביס, האניות את שמנהיג הנער וזה אמו', משדי יונק זהו'
 הוא המקור הרי י', שהוא עיגול כמו הכלי, מאותו התפשטותו כפי מעיין יוצא וממנו אתד, דבר זהו היס של המקור הרות', בואי רותות מארבע ה' אמר 'כה נאמר שבהם רותות, בארבע התורה ביס שהולכים תכמיס התלמידי שהס
נתלים. לשבעה נתלק והוא גדול, כלי והוא שלישי, כלי והוא יס, הנקרא הוא כלי ואותו מהמעיין, היוצאים המיס מן המתמלאת גדולה תפירה שעושה מי כמו גדול, כלי עושה הוא כך אתר קניס. הרי ממנו שיוצא המעיין עס ויתד אתד,



ם תרג מ ה

 שמעון רבי פתח
 בפשוק נאמר ואמר,
 גלים בת קולך ׳צהלי
 ׳צהלי שכתוב ומה וגו״,

 נאמר זה פשוק קולך׳,
 משוה ישראל, לכנשת
 את משבחת שהיא

 משובח, בקול הקב״ה
 ׳צהלי נאמר כך ועל

 למדנו, מכאן קולך׳.
 לשבח שרוצה מי שכל
ה את ב״ ק  בקול, ה

 קול לו שיהיה צריך
ם  לאחריה שיערב נעי

ה  ואה אותו, השומעי
 להריה יקוה שלא לא,
 וראה, בא קולו. את

ה לויי  באו שהה ב
 הנגינה של הזה מהצד

 בענינה כתוב והזמרה,
מבן ה ׳ו שי  שנה חמי
דה מצבא ישוב  העבו
״.  ענין טעה מה וגו

 משוה הוא אלא זה,
 כן ועל נמוך, שקולו

 לאוזנייה יערב לא קולו
ריו, שאיר כקול  חב
ה ואזי רי  אותו מעבי

דה מצבא  הזה, העבו
 מעלה מלאכי ממדריגות
 לעבודה לנגן העומדיה

 השה את ולכבד הזו
 שלמדנו, כראוי. הקדוש
 מעלה וצבאות שחילות

 כנגד ממוניה כולה הה
 לשבח כדי התחתוניה,

 ומשוה הקדוש, השה את
 שקולו הלוי באותו כך

 ׳ישוב בו נאמר נמוך
 ולפי העבודה׳. מצבא

 משבחת ישראל שכנהת
 אמר לכן הקב״ה, את

 קולך׳. ׳צהלי הכתוב
ק ומה ה שהפהו  מכנ

 היינו גליה׳, ׳בת אותה
 האבות. בת היא כי

ד עו ש ו רו  למה פי
 אותה מכנה שהפהוק

 העולה כי גליה׳, ׳בת
, נקרא הבא ה׳ לי ג  ׳

מד שהכל משוה  בו עו
 תיליה, תילי בו ונכלל
 עוד לכל. ממנו ויוצא

 שהפהוק למה פירוש
 גליה׳, ׳בת אותה מכנה
 ׳גל שכתוב כמו שהוא
 הגליה אותה וכל נעול׳.

 יוצאיה כולה והמעיינות
 וכנהת הבא, מהעולה

 גליה׳. ׳בת היא ישראל
 זה פשוק וראה, בא

 כתוב שבתחילה קשה,
 שהוא קולך׳, ׳צהלי

 קול, ולהריה לזמר כדי
׳הקשיבי׳ כתוב כך ואחר
 צריו שאזי חלש, כשהקול (שזהו

 אז כך, ואה להקשיב),
 ׳צהלי לה אמר למה

 לה שאומר כיון קולך׳,
 לכאורה וזה ׳הקשיבי׳,

 מה אלא לזה. זה שותר
 ׳צהלי׳, בפהוק שנאמר

ולזמר לשבח כדי זהו
 עם אח ומזרז מזהיר (שהפסוק

להקב״ה). ולזמר לשבח ישראל

 שאה וראה, בא כי
 לשבח מתחילים ישראל
 אזי להקב״ה, ולזמר
 ישראל כנהת לגבי כתוב

 הטעה ומה ׳הקשיבי׳,
ה רי הי מז ה ש רזי מז  ו

 להקשיב, כעת אותה
 משבחיה שישראל בשביל

ה רי מ מז ה ו ל שבי  ב
להקב״ה.

ערכיםשגנוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור
וכינויים

ת קולך צהלי ת שהיא גלים כ שעיה(י, כפינ אכהן. כ  הפשט, ע״ד נפרשניס עי״ש ענפוח: עניה לייכוה הקשיבי נליס בס קולך צהלי ל): ני
תינו  ׳צהלי ישראל לננסח לה דקאמר הוא נביא גלים', מ3 קולך ׳צהלי ע״ג): גשנהדרין(צד כדאיפא לנפשופ, כינוי הס ש׳גליס׳ דורש ו

 משויימין הללו גלים מה גלים׳, ׳גת א): נאיכ״ר(פפיפפא מצינו וכן הים. כגלי מצוות תעשו ויעקב, יצחק אברהם של במו גלים; בת קולך
 ׳ויהי יג) (נראשיפ גו שכתוב אומו אברהם, של במו דגלוואי, גרמיהון גולים, גת גלים׳, ׳גת ד״א בעולם. משויימין אבותיהם כך בים,
מצרימה׳, אגרם וירד נארך רעב

 של והשכל הנפשות, קיבק של השכל שהוא
 שני שאלו תורה. להמשיך הנפשות העלאת

 הם האמת, חכם שהוא הצריק של השכליים
הנפשות, הם והגלים כנ״ל). שינין שני בחינת

ואבהן בת שהיא גלים, בת קולך צהלי בבחינת מ כ ).3ע״ צד סנהדרין רז״ל שדרשו (

 כו) (שס נו שכתוב יצחק של בפו
 פלשתים מלך אגימלך אל יצחק ׳וילך

סגו שכתוב יעקב של גתו גררה׳, ש ) 
 המפנופ ופירש ארס׳. פדנה 'וילך כפ)

 משומגיס מפויימי;. (שס): כהונה
יכירום רואיהם כל בעולם, וניכרים

ם והגלים ת. ה שו וכהוספופ הנפ
 רביז׳׳ל מכת׳׳י תורות

 ונפשות איתא: ליקרמ) בסוף (המובאות
כידוע. עיגולים בבתי׳ גלגלים, הם

 בזהר דאיתא ומצינו חי. אל בני הם כי
 שהיו לפי גלים, הנקראים האבות בת היא כי גלים, בת השכינה נקראת מדבש(שם): המתק ופירש אבהן. בת גלים, בת ע״ב): רמע (ויתי,

זה. זהר דברי בהמשך גלים׳, בת קולך ׳צהלי ד״ה במילוא״ת ועי״ע גל. נקרא אחד שכל בחג״ת, מושרשים הם כי ועוד למקום, ממקום גולים

חכמה מיליואי
י ל ח ת קולך צ  ומצינו אבהן׳, ׳בת לענין גלים׳ ׳בת המילים את דרש רבינו גלים. ב

דלואי׳ ׳ניגונא לענין קולך׳ ׳צהלי המילים את שדרש ע״ב) רמט (ויחי, בזהר
 וגו״, גלים בת קולך ׳צהלי ואמר, שמעון רבי ^״פתת וז״ל: א׳, אות לעיל כמובא
 ליה משבתה דאיהי בגין איתמר, ישראל לכנסת קרא האי קולך׳, ׳צהלי

 אוליפנא, מהכא קולך׳. ׳צהלי דא ועל מסבתא, בקלא הוא בריך לקודשא
 נעימותא קלא ליה בעיא בקלא, הוא בריך לקודשא לסבתא דבעי מאן כל

 תזי, תא קלא. לארמא יקום לא לאו, ואי ליה, דשמעין לאתרנין דיערב
 ישוב שנה תמישיס ׳ומבן ח) (במדבר כתיב דא, משיטרא דאתיין ליוואי
 לאודנין יערב ולא נמיך, דקליה בגין טעמא, מאי וגו״. העבודה מצבא
 דלעילא מדרגין העבודה, צבא מהאי ליה מעברין כדין תברוי, כשאר

 דתנינן, תזי. כדקא קדישא שמא וליקרא עבודה האי לגבי לנגנא דקיימין
 ובגיני קדישא, שמא לשבתא תתאי, לגבי ממנן כולהו לעילא ומשריין תילין

 לקודשא ליה משבתא קא ישראל דכנשת ובגין העבודה׳. מצבא ׳ישוב כך
 גלים׳, ׳בת תו אבהן. בת גלים׳, ׳בת קולך׳. ׳צהלי קרא אמר הוא, בריך

 תילי ביה ואתכליל ביה קיימא דכולא בגין ׳גלים׳, אקרי דאתי עלמא
 נעול׳. ׳גל ד) (שה״ש כדכתיב גלים׳, ׳בת תו לכולא. מיניה ונפקא תיליס,

 ׳בת איהי ישראל וכנסת דאתי, מעלמא נפקי כולהו ומבועין גלים אינון וכל
 בגין דהוא קולך׳, ׳צהלי כתיב בקדמיתא קשיא, קרא האי תזי, תא גלים׳.
 קולך׳, ׳צהלי אמאי הכי, אי ׳הקשיבי׳, כתיב ולבתר קלא, ולארמא לזמרא

 ישראל אי תזי, תא ולזמרא. לשבתא בגין ׳צהלי׳, אלא ׳הקשיבי׳. דכתיב כיון
 מאי ׳הקשיבי׳, כתיב כדין הוא, בריך לקודשא ולזמרא לשבתא שראן

הוא. בריך לקודשא בגינה ומזמרין משבתן אינון דישראל בגין טעמא,

חנחל• יליקומ
ל כ ש ץ של ח ת קיבו שו פ שכל הנ ת של וה א ל ע ת ה שו פ ך הנ שי מ ה  ל

 יעקב ברכת בענין יב-יג) ג, ומציאה אבידה (חו״מ בליקו״ה וכתב תורה.
הג׳ יעקב קינטר וע״כ וז״ל: המאמר, בפשט גס נקודות כמה בזה וביאר לבניו,

 מכל כלולה בתינה שכל ידוע זה כי ולוי. שמעון ראובן הראשונים, שבטים
 וממשיך עמהם ועולה יתד מקבצם שהתכם הנפשות בכלל וע״כ הבתינות,

 ומה אתד, שכל בתי׳ הוא הקיכוץ כי קפליות, שתי בתי׳ שזהו תורה,
 ארבעה של ושי״ן ראשין שלושה של שי״ן בתי׳ קני, קכל הוא תורה שממשיך

בבתי׳ שהם נפשות יש כי בתינות, שתי בהם יש הנפשות אלו בכלל ראשין,
 שהם נפשות ויש עיבור, בבתי׳ אותם ומעלה שמקבצם הקיבוץ, של השכל
 ראובן הראשונים שבטים השלושה ואלו התורה. המשכת של השכל בבתי׳

 ומהם הראשונים, שהם דהיינו הקיבוץ, של השכל בבתי׳ הם ולוי, שמעון
 ומתמת בתתילה. ידם על הייתוד לגרום עיבור, בבתי׳ להעלותם מתתיל

 דינים מתעוררים אז העיבור בתי׳ בעת בתתילה ע״כ קשות׳, התתלות ש׳כל
 בי ה׳ ׳ויתעבר שנאמר כמו כידוע, דין בשי׳ עיבור כי ושלום, תש קשים

 בעת שבתתילה הגדולים, הצדיקים אצל בעינינו שראינו וכמו למענכם׳,
 היה שלא מה גדולות, קפידות מהם רואים היו תורה לומר עצמן שהכינו

 וע״כ עיבור, בתי׳ של ודין רוגז מבתי׳ נמשך זה כל אך תמיד. בכך דרכם
הראשונים, שהם מתמת האלו, הראשונים שבטים שלושת אבינו יעקב קינטר

בתי׳ הוא שאז עיבור, בתי׳ שהוא הייתוד המשכת התתלת עיקר ידם שעל
 ראובן כי זה, על מרמז אלו שבטים שלושה שמות כי כנ״ל. וקנטור דין

 שעדיין מרמז זה אישי׳, יאהבני עתה כי בעניי, ה׳ ראה ׳כי שם על נקרא
 הצדיק אבל מעשיהם, פגם מתמה ישראל וכנסת הקב״ה בין שלם ייתוד אין

 הנפשות גס ומלקט ומעלה בישראל, שיש הטוב מעט שמעורר כותו, בגודל
 ויאהב ישראל בערי שיראה השי״ת רתמי שמעורר עד עי״ש, ה׳) באות (לעיל שס שמבואר כמו וכו״, בשמי עס מורי ׳אריתי בבתי׳ הטובים, עס הפגומים

 לוי וכן וכו״. אנוכי שנואה כי ה׳ שמע ׳כי שס על נקרא שמעון וכן אישי׳. יאהבני עמה כי בעניי, ה׳ ראה ׳כי בתי׳ וזה עמהס, ויתייתד ויתקרב אומס
היימוד וגורמים מעוררים שהס היינו הייתוד, תתילת על מורים שבטים השלושה אלו כל ששמות נמצא וכו״. אלי אישי ילוה ׳הפעם שס על שנקרא

וימלווה ויקרבם יאהבם ועמה רבות, וצרות עינויים ושבלו ממנו ושנואים רתוקים כמו היו שבתתילה מה ישראל, וכנסת הקב״ה בין והתיבור והאהבה
׳הפעם בתי׳ היה יהודה אבל וכנ״ל. בדברים קנטרס ע״כ דין, שהוא עיבור בתי׳ ההממלה, במי׳ הס השבטים שאלו מתמת וע״כ וכנ״ל. אליהם ויתתבר

הדינים כל נמתקין שאז התורה, המשכת מלמעלה להתמשך והתתיל לגמרי, והרוגז הדינים ונתבטלו השי״ת, רשמי נכמרו שכבר שמרמז ה״, את אודה
 כי צדקך׳. משפטי בלמדי לבב ביושר ׳אודך בתי׳ וההודיה, השבת עיקר שאז התורה, המשכת בתי׳ וכו״, אודה ׳הפעם וזהו להתמשך. מתתילין כשהמותין

 לקרבם התתיל ליהודה כשהגיע וע״כ כנ״ל. הגאולה עיקר שעי״ז הנ״ל, בבתינה התורה התגלות עיקר יהיה שאז ממנו, שיצא משית בשי׳ הוא יהודה
 נמצא, כנ״ל. ותשד רתמים בשי׳ שהוא והדעת, התורה התגלות בתי׳ להתמשך והתתיל עיבור, בבתי׳ הנאשז והרוגז הדין נתבטל כבר כי טובים, בדברים
 הזכיר מצרים יציאת בעת זה שבשביל נפלאות, מראה ועמה המורה. והמשכת הולדת בבתי׳ הס השבטים ושאר עיבור, בבתי׳ הס הראשונים שבטים ששלושה

 מותו, בשעת הללו שבטים לשלושה אביהם יעקב שקינתרס ׳לפי שס ופירש״י וכו״, אבומס בית ראשי ׳אלה כמ״ש וארא, בפרשת לבדם אלו שבטים שלושה
 לידה בתי׳ נששב וגאולתם משס ויציאתם כידוע, עיבור בבתי׳ מצרים גלות כל נששב בכלליות כי הס׳. שתשוביס לומר לבדם, כאן וייתשס הכתוב תזר

שברכם הקדושות הברכות ובפרט לבניו, הרבה מורה וגילה המשיך בוודאי שיעקב אע״פ וע״כ הבתינות, מכל כלולה בתינה שכל מבואר כבר כי כידוע,
כל וע״כ בימיו, ניתנה לא עדיין אעפ״ה הסוף, עד אומס ויקרה עליהם שיעבור מה כל בהס ומרומז גבוה, תורה הוא ודיבור דיבור שכל מותו, קודם
 שהיא תורה והמשיך עיבור, מבתי׳ הנפשות שהוציא עד למעלה, נפלא ייתוד וגרס רבינו משה שבא עד עיבור, בבתי׳ הנפשות קיבוץ בבתי׳ הוא יעקב עניין

כנ״ל. דין בתי׳ עיבור כי מצרים, בגלות רבות צרות ישראל שבלו העיבור בתי׳ בעת וע״כ מצרים, יציאת במי׳ עיקר שזהו לידה, בתי׳ שהוא הדעת התגלות
התגלות שהיא הקדושה, הירושה אך משה׳, לנו ציוה ׳תורה במי׳ משה, ע״י נמשך התורה שהתגלות יעקב׳, קהילת מורשה משה לנו ציוה ׳תורה במי׳ וזה

 עיקר כי יעקב, בתי׳ שזהו עיבור, בבתי׳ הנפשות קיבוץ ע״י דהיינו יעקב׳, קהילת ׳מורשה בתי׳ יעקב, קהילת ע״י נמשך רבינו, משה לנו שהביא התורה
 בעת וע״כ אמר. במקום ז״ל ורבינו מורינו אדונינו שכתב כמו יעקב׳, לבית הבאה הנפש ׳כל כמ״ש הנפשות, כל שורש הוא כי ידו, על והקיבוץ הקהילה

 בבתי׳ הנאמז הדין ולבטל להמתיק בהס תלויה הגאולה עיקר ועתה העיבור, בתי׳ עיקר הס הס כי לבד, הראשונים שבטים השלושה אלו הזכיר מצרים יציאת
 עיקר היה שעי״ז התורה, המשכת בתי׳ נתעורר שכבר ע״י הגאולה, בעת להתמשך שהתתיל והרתמיס התשד ע״י שבטים, השלושה אלו בתי׳ שהס עיבור,

 ׳כל במי׳ יעקב, במי׳ הוא עיבור בבתי׳ הנפשות קיבוץ העולם שבכלליות נמצא, (...) וכו״. האלקיס את מעבדון ממצרים העס את ׳בהוציאך כמ״ש הגאולה,
 רבינו ומשה למצרים, להורידם אבינו יעקב הוכרת וע״כ התורה. את לנו ונתן שהמשיך משה, בתי׳ הוא התורה והמשכת כנ״ל, יעקב׳ לבית הבאה הנפש

 ׳אנכי וכמ״ש לידה, אין עיבור אין אס כי העלייה, בשביל הוא הירידה אבל יעקב, בתי׳ שזהו כידוע, עיבור מבתי׳ נמשך למצרים ישראל ירידת כי הוציאם,
 במדרש שאיתא וזה כנ״ל. לידה בתי׳ שזהו התורה, את לנו ונתן שהמשיך משה, ע״י לגאולה את״כ זכו עי״ז כי עלה׳, גס אעלך ואנכי מצרימה עימך ארד

 וכו״. האיש׳ ׳אשרי באשרי פתת ודוד ישראל׳, ׳אשריך באשרי שיים משה הברכה׳, ׳וזאת בזאת פמת ומשה דיבר׳, אשר ׳וזאת בזאת שיים ׳יעקב ויתי פרשת
 כלליות במי׳ היא אמונה ומלכות באריכות, בתיקונים כמובא אמונה, מלכות במי׳ הוא ׳זאת׳ כי ב׳זאת׳, שיים וע״כ הנפשות, קיבוץ בתי׳ הוא יעקב כי היינו

 מתתיל הברכה׳ ב׳וזאת שס וע״כ התורה, משה המשיך יעקב, בתי׳ שהוא הנפשות, קיבוץ ע״י כי יעקב, ששייס ב׳זאת׳ פמת משה וע״כ כידוע, הנפשות
 נמשך המורה המשכת ע״י כי מאשרי׳, התתיל ודוד באשרי שיים ׳משה וזהו (...) יעקב. בתי׳ שהוא הנפשות, קיבוץ ע״י שנמשך המורה מהמשכת לדבר תיכף

 בתי׳ הוא דוד כי מ׳אשרי׳, התתיל ודוד העס׳, ׳אשרי פשוק על ז״ל אדמו״ר שס שכתב כמו קרוב׳, ולא ׳אשודנו• לשון ׳אשרי׳, בשי׳ שהוא שלימה השגתה
 פנים, השמרת מתמת הוא עמה, ששובלין הגלויות וכל הצרות כל כי הנ״ל. בתינות ע״י שממשיך התורה ע״י שלימה השגתה להמשיך עשקו שכל משית,
 ענינו• משכת משמיר פניך ׳למה וכו״, ממני פניך את תשמיר אנה ׳עד עת בכל צועקין אנו זה ועל עלינו, בשלימות השגתמו נמשך אין שכביכול דהיינו

י ׳ראה וכתיב ולשצנו׳, י  הגאולה, וממשיכין ומעוררין הזה הגלות במרירת אותנו ו-מחיין אומנו שמקיימין האמיתיים הצדיקים של עשקס וכל וכו״. ועמלי ק
 במה ב׳אשרי׳ שהתתיל משית שהוא דוד בתי׳ וזהו וכנ״ל. נפשות עליית ע״י שממשיכין מורמס, תידושי ע״י עת בכל שממשיכין שלימה ההשגתה ע״י הוא

 שנקרא משית דוד בשי׳ שזהו ׳אשרי׳, בתי׳ שהוא שלימה השגתה להמשיך כדי הוא משה, בתי׳ הצדיק שממשיך התורה המשכת עיקר כי משה, ששייס
 אלו, צדיקים ששלושה נמצא כנ״ל. הגאולה עיקר שעי״ז לטובה׳, עליהם עיני ׳ושמתי בשי׳ שלימה, השגתה ממשיך שהוא מתמת רואי׳, וטוב עיניים ׳יפה
 והמשכת משה, בתי׳ שזהו התורה והמשכת יעקב, בתי׳ שזהו עיבור בבתי׳ להעלותם הנפשות קיבוץ שהס הנ״ל, בתינות השלושה כלל הס דוד, משה יעקב

 זה, פמת זה ששייס במה ע״כ הנ״ל, בהמורה כמבואר בזה, זה ותלויים וקשורים כלולים במינות השלושה אלו וכל משית. דוד בשי׳ שזהו שלימה השגתה
כנ״ל. שלימה השגתה נמשך התורה המשכת וע״י תורה, ממשיכין הנפשות קיבוץ ע״י כי כנ״ל, בתבירו ומקושר מלוי אשד כל כי

האמת חכם
 בחי׳ יש בנ״א בכלליות

 שהחכם היינו ובשר, עצם
 הנשמה בחי׳ שהוא האמת
 הוא ממנו, למטה שהם להעם
 נגדו הם והעם עצם, בחי׳
).1 כב, (ליקו״מבשר בחי׳

 שטות הם זנות ההרהורי
 התקנה עיקר ע״כ ושגעון,

 לו ויש בזה נלכד שכבר מי
 הרהורי הן המחשבות, אלו

 עבודה הרהורי הן זנות,
 רק תקנה, לו אין ח״ו, זרה

 כדי גופו ויטהר שיקדש
 וילך דמיו, ויטהר שיזדכך

 ויורה האמת, חכם אצל
 דרכי התשובה, דרכי לו

 כל על נכונות עיצות החכמה,
 הערל, לבבו ייכנע אז דבר.
עב). (ליקו״מלו׳ ורפא ׳ושב

 הישבתים כי והאמן, דע
 התלמיד אצל ששובתים

תענית כמו הם האמת, חכם
קסז). (ליקו״מ

 מקומות, בכמה נמצא
 רשות בלי להתענות שאםור
קג). (ליקו״תהאמת החכם

 שיצא זה הוא האמת, חכם
 כשלימות התאוות מכל

יב). ו, שבת (ליקו״ה

 חכמת בעצמו לקבל א”א
 שבדור והרב האמת החכם

 שהוא מתורגמן, ע״י כ״א
 מגלים שהם תלמידיו, בחי׳

 ותוכחתו חוכמתו ומבארים
 האמת בהרב כי לרבים,
 תפיםה שום להם אין בעצמו

 תלמידיו ע״י כ״א כלל
ה). ג, גילוח (ליקו״ה

 לקבל צריכים הדיינים כל
 האמת, החכם מהצדיק כח

 הםנהדרין ראש בחי׳ שהוא
 יושבין שהיו גדולה

יד). ד, גיטין (ליקו״הבביהמ״ק

 החכם שהוא הכולל, השכל
 פקדון (ליקו״ה האמת הצדיק

ד). ה, שומרים וד׳

 אל בא היראה אל כשבא
 בלא אבל ממש, החכמה

 למדן הוא אפילו יראה,
 האמת חכם אינו ומפולפל,

ליקוטים). עיניים, (מאור



חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקורדש

 גלא בין שהם החכמים אלו לגלא, גלא בין
 בבחינת הנפשות, כל מחברים היינו לגלא,
 פרסי, מאה תלת חכם. נפשות ולוקח
 תלא ורומיא אחת. שין בחינת שהיא
 הנפשות, להעלות היינו פרסי, מאה תלת

 אזלינן הדא זימנא אחרת. שין בחינת זה
 זיווג, לעורר נכנסנו שאנחנו היינו באורהא,

 ורבעי. ארחי חלט) כמ״ש(מהליס אורח, הנקרא
 למעלה, הנפשות שדלינן היינו גלא, ודלינן

 דחזינן עד •י חכם. עלה גבורים עיר בבחינת
 שגרמנו היינו זוטא, דכוכבא מרבעתא בי

 זווג, בחינת זה מרבעתא, עלאה. זווגא
 בשעת נקראת שכינתא ורבעי. ארחי כמ״ש

 קצא דף (נלק בזוהר כמובא זוטא, כוכבא זווג

 רחימתא, מגו זעירא נקודה איתעבידת ע״א)
 והרה שם. עיין בבעלה, אתחברא כדין

 דהרדלא, ביזרא גריווא ארבעין כמבזר
טבזוהר כמובא ס פנ  כד חיה האי ע״נ) למט דף (

לאולדא, יכילת ולא אסתתמת איתעברא
ב מוהרנ״ת: דפום ^ ״ ע ח י

 לאעלא אתר לי ולית אני; ׳שחורה ודא אתוון, כשאר בגוויה חיוורא
 חיוורו בה דלית י/ דא תנינן קידר/ ׳כאהלי גדפאי. תחות לכון
 בי תחמון לא תיראוני/ ׳אל כך ובגין ו/ דא שלמה/ ׳כיריעות לגו.
דילה, חיילין תקיפין, גברין עבדין מה זעירא. נקודה דאנא כלל,

 דאת כמה תקיפין, כאריין שאגין
 ומגו לנןרף׳. שואגים ׳הכפירים אמר
 משאגין דקא תקיפין ושאגין קלין

 שמע דחילא, תקיפין גוברין כאריין
 היא דרחימתיה וידע לעילא, רחימא

 אתחזיאת דלא עד כוותיה, ברחימו
 וכדין כלל. דילה ושפירו מדיוקנא

 חילא גברי דאינון ושאגין קלין מגו
 מגו רחימאה דודה נפיק דילה

נבזבזן, בכמה מתנן, בכמה היכליה,
 ואשכח לגבה ואתי ובוסמין, בריחין

 דיוקנא בלא זעירא, שחורה לה
 לה מחבק לגבה, קריב כלל, ושפירו
 זעיר זעיר דאתערת עד לה, ומנשיק

 ובחדוה ובוסמין, ריחין מגו
ואתבניאת, דעימה, דרחימהא
בדיוקנהא, בתיקונהא, ואתעבידת
כמלקדמין. ה׳ דילה, בשפירו

א. כד חיה ד!אי ר עג ת  בסמוך אי

 ׳ארחי שבחי׳ רבינו ביאר לעיל
עילאה׳ ו׳הזיווג הייחוד בחי׳ הוא ורבעי׳

בבחי׳ הנשמוח שמעלה ע״י החכם שעושה
 כך שבעקבוח מבאר ועחה ומעברם. מ״ן

דע״ס). (אורייחא החורה הולדח נמשכח

 בסוד העוסק הזהר דברי ע״פ זאח ודורש
השחר׳. ׳איילח הנקראח בבחי׳ השכינה ע״י נשמ״י, והולדח השפע המשכח

 דבור דבר רק הבאנו אך כאן, לנאמר מקושרים זה זהר דברי כללוח והנה

 ונוסיף במקורם. עי״ש הדברים ולהשלמח רבינו, שציינם כפי אופניו, על
 אלא מובן ואינו עמוק, עמוק הינו כאן, המובא והנחש׳ ׳האיילה שסוד ונציין

 באזהרח וכו״ איחעברא כד חיה ׳האי ד״ה במילוא״ח (עי׳ ה/ בסוד לבאים

 לומד וכל בסיסי, ובאופן כלשונם רק הדברים אח והבאנו בזה), מוהרח״ו
ע״א): רמע (פנחס, בזהר איחא בחינחו. כפי יופר בזה ולדרוש לעיין יוכל

בכל דלית רחמנית, חדא חיה איהי דא אלא, השחר׳. ׳איילת מאי“

חכמה מיליואי
י א ה ה ד חי א כ ר ב ע ת  כמובא אזהרה, מוהרח״ו כתב זה, סוד בענין וכוי. אי

 לנו ביאר (האריז״ל) ז״ל שמורי כיום יב): הפסח (דרושי הכוונות בשער
 אחד עורכ עליו ועכר האילנות, תחת בשדה יושכים היינו הזה, המאמר

 שאלתי האמת. דיין כרוך אחריו, ואמר ענה ז״ל ומורי כדרכו, וקורא צועק
 לכל הזה הסוד שגילה לפי כי ההוא, העורכ לו אמר כי לי ואמר פיו, את
 עליו וגזרו מעלה, של ככי״ד ההיא כעת נענש לכן כפרהסיא, האדם כני

 הלילה וכאותה כחצר, מטייל היה וכנו לכיתו הלך ותיכף הקטן. כנו שימות
 הרואה נפש כעל לכל ראוי ולכן רח״ל. ימים ג׳ אחר ומת חוליו, את חלה

 החכמה ככל הנודע הכלל זולת ההסתר, כתכלית להסתירם האלו הדכרים
 ככיאור ז״ל מורי שנענש והטעם (...) דכר׳. הסתר אלקים ׳ככוד כי הזו

תשאל׳, לא מילה ׳כהאי שאמר עצמו ע״ה רשכ״י שהזכיר וכמו זה, מאמר
קטנות, של כמוחין אלא נאחזין החיצונים שאין נודע הנה כי הוא העניין

 יהיה אם התורה, כסודות מתעסק האדם וכהיות תקיפין, דינין הס כי
 עניינים שהם האמת חכמת דרוש כשאר או העליון הגדלות זמן כעניין

הקטנות, זמן כסודות שעוסק כזמן כמו סכנה כך כל לאדם אין למעלה,
 ומזכירים שם ומתאחזין כהס מתעוררים החיצונים הנה כהס כהתעסקו כי

שנא׳ נכיאיס, של רכן משרע״ה וז״ס כהס. המתעסק האדם של עוונותיו
 לנחש נהפך אשר המטה שעניין לפי הוא והטעם מפניו׳. משה ׳וינס כו

 נתיירא ההוא כדרוש מתעסק וכהיותו נחש, הנקרא דז״א קטנות כחי׳ הוא
 מפני ואס עצמו מפאת אס להעלימו, צריך הזה הסוד ולכן מפניו׳, ׳וינס
ההוא. הדרוש מן חרדל של גרגיר טיפת אפי׳ אמיתתו יודעים אנו שאין

 כך על ובפרמ הנ״ל, על רבינו דברי וכו״ איתעברא כד חיה ׳האי ד״ה בילקוה״ג ועי׳
דע״ס). אורייתא בבתי׳ ומאמריו, שיחותיו תורותיו, לנו שגילה

גדול ייחוד נעשה ועי״ז להשכינה, מ״נ ככחי׳ עולים הסתלקותם לאחר
 הטוכיס והרצונות תשוכה הרהורי כל ומלקטין מקצכין הנ״ל הצדיקים אז וצדקתם, זכותם ולעורר קכריהס על להתפלל הכאין הנפשות וע״כ כידוע.

 ההתעוררות כל גורמין שהם מאחר הנ״ל, הצדיקים לנפשות גס ככיכול חדש והתנוצצות הארה כא שעי״ז אז, הנפשות לאלו שיש דקדושה והכיסופין
 על הכאיס הנפשות כל של הקיטץ עם הנ״ל, הצדיקים נפשות ועולין חוזרים ואז מזה, גדולים ושעשועים גדול התפארות לו יש והשי״ת הנ״ל, דקדושה

 אלו על שכן ומכל ישראל, כל על שלימה והשגחה התורה התחדשות ונעשה למעלה, גדול ייחוד נעשה ועי״ז להם, שיש הטוכיס הרצונות ועם קכרס
ה אי1ד הנ״ל. הקדוש כהייחוד גדול חלק להם שיש הנפשות א כד חי ר ב ע ת  בגילוי מוהרח״ו אזהרת גבי וכו״ איתעברא כד חיה ׳האי ד״ה במילוא״ח עי׳ וכוי. אי

 מאוד לפני קוכל והיה רח״ל, שחורות) (אכעכועות הפאקין מחולי ערש על מוטל ז״ל נכדו היה אחת פעם (קפמ): בשיהר״ן בזה ואיתא והנחש׳, ׳האיילה סוד
 כשכיל שנסתלק ואמר אחד, כן נסתלק האריז״ל שאצל איתא כי להכינם. אפשר שאי ה׳ דרכי שיש ואמר אז לי וסיפר מאוד. מזה גדול צער לו שיש

 מוכרח היה כו וכשהפציר מאוד, כו הפציר ויטאל חיים רכי כי לו, לגלות מוכרח היה האר״י כאמת והלא ז״ל. ויטאל חיים רכי לתלמידו שגילה הסוד
 עי״ז נענש ואעפ״כ הסוד, לו לגלות השמיים מן מוכרח שהיה נמצא ז״ל. ויטאל חיים רכי של נשמתו לתקן אס כי לעולם כא שלא אמר כי לו, לגלות
שעוסק מחמת רק הוא הכל שיחיו, כניו וצער וייסורין צערו שכל עצמו, לעניין מדכריו והמוכן אופן. כשום כשכל להכין אפשר שאי ה׳ דרכי וזהו כנ״ל.

י א ח  על והשגחתו הש״י מנפלאות מדכר זה מזמור הפשט ע״ד ורבעי. ל
כחי׳ גכי למאמר מקושרים והדכריס ועיכורו, יצירתו כימי הוולד

 א-ו): (קלט, כתהליס וזלשה״כ וה׳), כ׳ אות (עי׳ ועיכורן הנפשות העלאת
 וקומי קבמי ידעם אמה ומדע: חקרמני ה׳ מןמור לדוד לרננצח
 ורבעי ארחי מרחוק: לרעי בנחה
 אין כי הקמחה: דרכי וכלי זרית
 כלה: ידעח ה׳ הן בלשוני מלה

 כפכה: עלי וחישח צרחני וקדם אחור
 אוכל לא נשגבה ממני דעח פליאה

 זריס. ורבעי ארסי (שם): ופירש״י לה:

חשמיש טיפח על דרשו רבוחינו
שבה, הברור מן נוצר שהוולד
החבואה זורה לשון ׳זריח׳ ופירושו

 איתא וכן שבה. הפשולח אח לברור
 בר חנינא רבי דריש ע״א): כנידה(לא

 זריח ורבעי ׳ארחי דכחיב מאי פפא,
 נוצר שלא מלמד השכנח׳, דרכי וכל

 הברור מן אלא הטיפה כל מן אדם
 חשמיש, ארסי. (שם): ופירש״י שבה.
ל). (משלי בעלמה׳ גבר ׳דרך כמו

 ׳לרבעה׳. לשון חשמיש, ורגעי.
ת ד י ב ע ת י  מגו זעירא נקודה א

א ת מ חי וכוי. ר
 דהשכינה ע״א), קצא (כלק, כזהר איתא

 וכפרט מסויימיס, (כזמניס מיעוטה כזמן
 עד כמעט ונקטנת יורדת הלילה) כראשית

 זעירה כנקודה ונותרת העלמותה, כדי

 לילה), חצות סוד (שזה המיעוט כתכלית
 כתורתס שואגים כזה, המרגישים והצדיקים

 אט ואט השכינה מעמד יודע ומזה שאגתם, שומע והקכ״ה כתפילתם ואח״כ
 הזהר: וז״ל עי״ש. כתפילה, הנעשה הייחוד וזהו כמקודם, לקומתה משיכה

 וגו׳, ירושלים בנוח ונאוה אני ׳שחורה ואמר ינוקא ההוא לטעחח
 אבל, אוקמוה, הא אלין מילין וגו״. שחרחורח שאני חראוני אל

 דרחימו דחיקו מגו רחימהא, לגבי שגי רחימו גו דאיהי בשעחא
 אחחזיאח דלא עד שגי, בזעירו גרמה אזעירח למשבל, יכלה דלא

 מכל אחכשיא כדין י׳. איהי, ומאי חדא, דנקודה זעירו אלא מינה
דא באח דליח אני׳, ׳שחורה אמרח ואיהי דילה, ומשריין חילין

הנחל• יליקוט
ם אלו מי כ ח ם ה ם וכוי שה ת. כל מחברי שו פ  מובא: האיתניס(יג) ובירח הנ

ה׳ ׳עיני כחי׳ כר״ה, להמשיך צריכין שלימה השגחה המשכת עיקר
 כסופה׳. יהא מה נידון ׳כר״ה כחי׳ וכו״, השנה מראשית כה אלקיך

 ע״י הוא התורה והמשכת התורה, המשכת ע״י הוא השגחה והמשכת
 לכנות הנ״ל, הייחוד אודות אז עוסקין ע״כ ושכינתיה, דקוכ״ה ייחודא
 מתקנין הנ״ל הייחוד והנה דודה. עם ולייחדה ככיכול השכינה קומת
 עיכור, ככחי׳ אותם ומעלין הנפשות ומקכצין שלוקחין ע״י הדור, צדיקי

 כעצמו ר״ה וקדושת ר״ה. על הדור לצדיקי לכוא כיותר ליזהר צריכין ע״כ
 המפוזרים ישראל נפשות כל נתקכצין אז כי חכם׳, נפשות ׳ולוקח כחי׳ הוא

 שכערי הקדוש הציכור עם יחד להתפלל הרחוקים, וכמקומות ככפרים
 התיקונים עיקר רק למעלה. גדולים שעשועים ג״כ נעשים ועי״ז ישראל,

 עם עוסק והוא הדור, הצדיק אל אז שמתקכצין הקדוש, הקינון ע״י נעשה
 וממשיך אותם, לעלות שצריך למקום להעלותם ממש כפועל האלו נפשות

 התיקונים כל כי מוכן וממילא כמכפ״נ, שלימה והשגחה תורה משם
 ע״י נעשה הכל לעריהם, אז המתקכציס ישראל נפשות שאר ע״י שנעשים

 תיקונים שלהמשכת ומחמת כמ״א. ז״ל מדכריו וכמוכן הנ״ל הדור הצדיק
 ע״י הכא אף החרון וכיטול החסדים והמשכת ושכל חכמה צריכין הנ״ל
 ולזה ממון, תאות תתכטל שאז משיח התגלות כחי׳ שזה ח״ו, ממון תאות
 כצדקה. להרכות אז ישראל כל נוהגין וע״כ כמכפ״נ, צדקה ע״י זוכין

 משה ככחי׳ שהוא כזה צדיק ולמצוא לכקש זוכה אדם כל שלאו ומחמת
 להתפלל ישראל כל נוהגין ע״כ הנ״ל, התיקונים כל להמשיך שיכול משיח,
 כמיתתס ׳צדיקים כי לצדקה, שם ונותנין צדיקים קכרי על ר״ה כערכ

והצדיקים מכחייהס׳, יותר כמיתתס צדיקים ׳גדולים ואדרכה חיים׳, קרויים

המתרגם

 תינוק אותו פתח
 הפסוקים את לפרש כדי

שחורה ה אני ׳ או  ונ
 כאהלי ירושלים, בנות
 שלמה, כיריעות קדר,

ני אל או ר  שאני תי
 ואמר, וגו״, שחרחורת

 אלו את פירשו כבר הרי
 בזה אומר אבל הדברים,

 ששבשעה פירוש, עוד
 היא (המלטת) שהשכינה
 רבה באהבה מתמלאת

 אנפין), (זעיר אהובה אל

 האהבה דוחק מתוך אזי
 לסבול יכולה איננה היא
 מדודה, התרחקותה את

אזי א ו ה הי נ טי ק  מ
 עד רב, במיעוט עצמה

ה נראה שלא  רק ממנ
 אחת, נקודה של קטנות

 י׳. הנקודה, אותה ומהי
 מכל מתכסה היא ואזי

 והיא וצבאותיה, חילותיה
 אני׳, ׳שחורה אומרת

 הזו י׳ באות שאין כיון
 כמו בתוכה לבן חלל

 וזהו האותיות, בשאר
 ׳שחורה אומרת שהיא
 מקום לי ואין אני׳,

 כנפיי. תחת להכניסכס
 את מדמה שהיא ומה

 קידר׳, ׳כאהלי עצמה
 לה שאין י׳, שזהו למדנו

 ומה לבן. חלל בתוכה
 עצמה את מדמה שהיא
 שלמה׳, ׳כיריעות עוד
 היא זה ומשוס ו׳. זהו

 תיראוני׳, ׳אל אומרת
 בי תסתכלו אל היינו
 נקודה שאני כיון כלל,

ה. טנ ה ק מ שים ו  עו
 הגיבורים הזמן באותו

 שלה, החילות החזקים,
 כאריות שואגים הס

 שנאמר כמו חזקים,
ם רי פי כ ה ם ׳ אגי  שו

 הקולות ומתוך לפןרף׳.
ת גו א ש ה ת ו קו חז  ה

 אותם כאריות ששואגים
 הכת, תקיפי הגיבורים

מע אזי ה שו ב הו  א
 הוא ואזי שלמעלה,

ע ד  היא שאהובתו יו
 כמותו, באהבה כן גס

דע והוא  שהיא גס יו
ת לא  מצורתה נראי

 מתוך ואזי כלל. ויופיה
 של והשאגות הקולות

רי אותם בו  החיל גי
 אהובה דודה יוצא שלה

 בכמה היכלו, מתוך
 אוצרות, בכמה מתנות,
 והוא ובשמים, בריחות

 אותה ומוצא אליה בא
ה, שחורה טנ  ללא ק

 והוא כלל, ויופי דמות
ה, קרב מחבק אלי  ו

שקה, אותה מנ  עד ו
 לאט לאט שמתעוררת

 והבשמים, הריחות מתוך
 שאהובה החדוה ומתוך
 נבנית, היא אזי עימה,

 בתיקוניה, נעשית והיא
ה, ת מו ד ב ה, ו פי ו בי  ו

נו  חוזרת שהיא היי
כמקודם. ה׳ להיות

 ׳איילת שכתוב מהו “
 האיילה אלא, השחר׳.

הי ו ה ז ת חי ח  א
ת, בכל שאין רחמני



המתרגם

(המשך)
 רחמנית העולם חיות

 שבשעה (...) כמותה.
 אזי מתעברת, שהיא

 וכיון רחמה. נסתמת
 שצריכה זמנה שמגיע
 צועקת היא אזי ללדת,

ה מ מרי  קול קולות, ו
 שבעים עד קול, אחר

 שבעים כמספר קולות,
מור שיש תיבות  במז
 צרה', ביום ה׳ ׳יענך
 והתפילה השירה שהיא

 והקב״ה זו. מעוברת של
 והוא בקשתה את שומע
 להושיעה. אצלה מוכן
 נחש הקב״ה מוציא ואזי

 החושך, מהרי גדול
 ההרים, בין בא והוא
 בעפר, מלחך הוא ופיו
 האיילה עד מגיע והוא
 אותה, ונושך ובא הזו,
מולידה. היא ואזי (...)

אמר ק נ סו פ  ב
ש ד חו ב ו ן ׳ שו א ר  ה
ם עשר בארבעה  יו

ח לחודש ס ה״, פ  ל
 החודש ענין מהו ושואל,

 שזהו ומשיב, הראשון,
 התגלתה שבו החודש

 והתחזקה הזו החיה בו
 וזה לעולם, ויוצאה בו

 עשר ׳בארבעה נעשה
 החודש. אותו של יום׳

 שכתוב שמה ואמר
 הם אלו עשר׳, ׳בארבעה

 עשר שהן החיות, שאר
 בארבעת צד לכל עשר

העולם. צדדי

 הונא ורב פפא רב
 באו יהושע רבי של בנו

 אותם ושאל רבא. לפני
 איזה יש האם רבא,

ת מסכתא  או פלוני
 הסדורה פלונית מסכתא
 הן. לו, השיבו בפיכם.
ף סי  היש ושאלם, הו

עט לכס  עד עושר מ
 לטרוח צריכים שאינכם

 לכס ויש מזונותיכס אחר
 בתורה. לעסוק פנאי

 שקנינו הן, השיבוהו,
 ואנו קטנה קרקע חלקת

ה ניזונים  ברווח. ממנ
 רבא, עליהם קרא ואזי

שריהם ס א קי צדי ה  ל
 כמעשה אליהם שמגיע

 הזה, שבעולם הרשעים
הזה. בעולם

ר קו ה מ מ כ  ערפיס ,ן».■4מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיח
וכינויים W\1 נוכע נחל

 אסמימס. דאפענרמ, נשעמא (...) כוומה. רחמנית דעלמא חיוון
 עד קלא, נמר קלא קלין, ורמאת נעאת למילד, זמנא דממא כיון

 שירמא דאיהי צרה/ כיוס ה׳ ד׳!ענף מיני! כחושנן קלין, שכעין
 אפיק כדין לגנה. וזמין לה שמע הוא נריך וקודשא דא. דעונרמא

 חשוך, מורי מגו רנרנא חיוויא חד
 מלחכא פומיה טורין, נין ואמי

 ואמי אייל, האי עד מטי נעפרא,
 ואולידח. (...) לה, ונשיך
ת חיינו דחרדלא ביזרא חינ  ב

ת פ  אה כחרדל. דם ט

נו דרש 'גיורא' המלה  הנ״ל הזהר ע"פ תי

 מעע לגמי' מרמז ו׳חרדלא' הזרע', 'נית
 קודם המלכוה מן היוצאים והפסולת הדס

 (נכדי הפיצוניס מקנליס שממנו הלידה,

עצמו). מהשפע יינקו שלא

ה ר ו ת ה ת ו א א חז ת חי כ ל  חו
ר ם די עי ב ר  יום א

א שאר בחיי חיינו ת  בחיי וכוי חיו
 ענין אף לעיל כמצויין גריווא. ארבעין

 (פנחס, הזהר דרשפ ע"פ מפנאר זה

 השפר' נניאור'איילש העושק ע״ג) רמט

 יצאו כופופיה שנגילוי השכינה שהיא
 מכן לאפר יום וארנעיס ממצרים, ישראל

 שם: כדאיפא הפורה. אפ ידה על קנלו

 חודש מאן הראשון׳, ®*׳וכחודש
 כיה ואחחקפת כיה אחגלייא חיה דהאי חודש איהו דא הראשון,

 שאר אלין עשר׳, 'נארנעה יום'. עשר 'נארנעה לעלמא, ונפקא
ע שטר לכל עשר עשר דאינון חיווחא, ארנ  דעלמא. סטרין נ

 ניס אפגלייא השכינה. שהיא סיס. דהאי (שס); מדנש המפוק ופירש

 כדכמינ ממצרים, ישראל אח לפדות נכוחומיה נו שנגלתה ופי׳.
איך ׳וענרמי  הנקראת השכינה שהיא וגו״, ׳אני׳ וגו׳ מצרים נ

 ישראל, עם נגלוח נשמרת שהימה לפי ׳אמגלייא׳, ואמר ׳אני׳.
 דירה לה והימה לעולש ויצאה ונגאולה, ננישיש נו ונתחזקה

חחילח הימה שאז יום. עשר פארנעה ישראל. עש נחחמוניש

 כדין בערייתא, ונשיך נחש דאתיא עד
 שתית והוא דמא, מינה ונפיק אתפתחת

 היינו דחדדלא, ביזדא בחינת וזה לדמא.
 מחמת מינה דנפיק כחדדל, דם טפת בחינת

 בית ד״ש פידש ביזדא, הזדע. בבית הנשיכה
 היא הזאת וההולדה אולידת, ואח״כ זדע.

 הולכת היא הזאת והתודה כנ״ל. התודה
 חיותא שאד בחינת היינו יום, אדבעים דדך

 כמובא סטד, לכל עשדה אדבעים, שהם
 גדיווא, אדבעין בחינת וזה הנ״ל). (נדף שם

 יום אדבעים שהם חיותא, אדבעין בחינת
התודה: של

מקלינן הוזז טפי ילינן ואי
 אשד הבל יש ח) (קהלת כי מזזבלא,

 אשד צדיקים יש אשד האדץ על נעשה
ובו׳, הדשעים כמעשה עליהם מגיע

אה״ל(יג, מחבלא. מקלינן חוח טפי דלינן ואי  עניין קישר א) ונני
דלוק׳ ׳נור וענין ם׳) אופ (לעיל וקטנות׳ גדולות ׳נפשות עניין עם זה

 קוממו, דמוח נצלם האדם ומעשה מהתהוות וז״ל: ג׳), אות (לעיל
 וקטנות, גדולות נפשות יחד שנמלקטים לנד, הליקוטים ע״י

 שכזה הקדושים מדנריו ונהמנואר
 הנור [הנל] וממתיקים משננים לנד

ממון, ועשקי כמאות וחמימות
 כרכים ונחשרה חשירה [ושהאמונה
 לו וטונ רשע כראותם הנמפקרים,

 מאמר נניאור יומר מנואר וכו׳],
טפי, דלינן ׳אי חנה נר נר רנה

מהכלא׳. מקלינן הווי
א מקלינן בל ח  וכפנ וכוי. מ

 לכאורה (יג): נניאה״ל
 י״ז כלל (ע״פ מקודם מנואר זה אין

 דעתי לעניות אכל העיון). כללי מפ״י
 הקנאה חמימות הכל עניין זה זה
 אחד כל זוכים שאינם אחד, כל של

נפנים. כנ״ל נחלקו שמח להיות
שר צדיקים יש  עליחם מגיע א

ח ש ע מ ם. כ שעי  וניאר חר

 מונן אינו לכאורה י); (יג, נפל״ת
 מעלין היה אם מה מפני הטעם
 היה עינור לנתינת הרנה נפשות
 מה וגם הזה, ההנל על מקילין

 ז״ל כוונתו דעתי ולעניות המאמר. קשר עם זה לעניין יש שייכות
 שמגיע צדיקים יש אשר הארך, על הנל 'יש עניין ני כפשוטו,

 שכפרו היינו נתפקח, רכים שעי״ז ומה הרשעים', כמעשה אליהם
 כהשגחה הכל מתנהג היה אם לדעתם כי הנורא, נהשגחת עי״ז

 אי ונאמת רע, ולרשע לצדיק, טונ להיות מחוינ היה פרטיות
 ומחשנומיו מדרכינו דרכיו גנהו כי ימנרך, דרכיו להשיג אפשר

 סודות נזה רז״ל ניארו וככר ממצא׳. אלוה ו׳החקר ממחשנומיגו,
 י״ז, סי' נליקו״ת ז״ל רנינו נדנרי ועיין כידוע, הרנה נפלאים

ע שיש גדולה טונה 'ולזה שם שנמנ כשהאדם ני והשגחה, טנ
הראשון, חידוש פי' הראשון', 'וכחודש שנמונ וזה הגאולה.

 עשר כלולות עשר. עשר השכינה. מרככת שהם הקודש חיות פיוופא. שאר ממנה. התחתונים לכל ראשונה נתחדשה כעצמה שהשכינה
ארנעים. הם וכיתד עשר, צד ככל צדדים, ד׳ היינו עשר', ׳ארנעה שכמונ מה כן אם דעלמא. פטרין נארנע עשר.

שר חבל יש שח א ץ על נע אר שר ח פ, כדכפיג וכד. צדיקים יש א קהלפ( איז על נעשה אשר הכל .יש יד): נ  ר5א' צדיקים י'ש אשר ה
ה אלהם מגיע ש ^ ה אלהם 'שמגיע לאפיס יש הלשעים כ ש ^  המנהיל דנר הפל. יש ופירש״י(שם): הכל: ז.ה שגם אמלאי הצדיקים כ

 שגם אמרתי הצדיקים, כמעשה טונה אליהם שמגיע רשעים ויש הרשעים, כמעשה רעה אליהם שמגיע צדיקים. יש אשי הכריות. את
פ(י נמשכפ ואיפא כעולם. הנוהגים ההנלים מן אחד זה ריו תינ מאי חסדא, רנ נר נחמן רנ דרש ע״ג): הו  נעשה אשר הכל ׳יש דנ
א עולם של הרשעים כמעשה אליהם שמגיע לצדיקים אשריהם וגו״, הארץ על  אליהם שמגיע לרשעים להם אוי הזה, כעולם הנ

א עולם של הצדיקים כמעשה  אשריהם רנא, אמר אלא להו. סני מי עלמי מרי אכלי אי צדיקי אטו רנא, אמר הזה. כעולם הנ
 עולם של הצדיקים כמעשה אליהם שמגיע לרשעים להם אוי הזה, כעולם הזה עולם של הרשעים כמעשה אליהם שמגיע לצדיקים

 אמרו פלן. ומסכמא פלן מסכמא אוקיממון להו, אמר דרנא. לקמיה אמו יהושע דרנ כריה הונא ורנ פפא רנ“ הזה. כעולם הזה
 הרשעים כמעשה אליהם שמגיע לצדיקים אשריהם עלייהו, קרי דארעא. קטינא דזננן אין, ליה, אמרו פורתא. איעתריתו אין. ליה,

 כל כי נשלוותם, הרשעים לשמוח אין וגם נייסוריהן להצטער לצדיקים אין ני (שס): המהרש״א ופירש הזה. כעולם הזה, שנעולם
 ואין עולמות, שני אוכלים להיות לצדיקים הוא נפול, אושר מגיע אשר כצדיקים יש אשר ה״ק, רנא ולדרשת הכל. עוה״ז ענייני

 תאמר ואל נעוה״ז, גם שמצטערים לרשעים אוי וגם לשכר, נחשנת ואינה הוא הכל עוה״ז אכילת כי לעוה״נ, להם מנכה הקנ״ה
נעוה״נ. העיקרי עונשם לערך נעוה״ז שנצטערו העונש הכל, זה גם כי עוה״נ, של מעונשם הקנ״ה ינכה שמא

חנחל ילקוט
 רוצה הש״י בוודאי כי לזה, מוכרפ שהוא ואע״פ להש״י. לקרבנו עימנו

 לו היה ואעפ״כ נידפ, ממנו יידפ לבל מפשבופ פושב יפברן הוא כי בזה,
 הולך והיה כנ״ל. ה׳ דרכי הוא כי עי״ז, מאוד גדולים קשים ייסורים
 שהוא ואמר כנ״ל, פולה שנכדו מזה לו שיש הגדול צערו לפני ומספר

 כל מרגיש שהוא ואמר הנ״ל. הפינוק בעד פולה יהיה בעצמו שהוא רוצה
 ייפשב זאפ אך אמר, אפ״כ וכו׳. בליבו קרעכצין) (שקורין הפינוק גניפופ

 או פדיון לי ומביא ביפו בפוך פולה לו יש אפר כשאדם שגס לטובה, לי
 כשאפד גס הנ״ל. ככל ממש כזה צער כן גס לי יש עליו, להפפלל מבקש

 ככל בליבי ממש כזה צער לי יש פ״ו, עצמו מפרפק מקורב שהיה מאנשינו
 כל ממנו לו שיש ואמר הימים, באופן שנפרפק מאפד אז וסיפר הנ״ל.

 עניין מרביז״ל כן גס ששמע מאנשיו אפד מאיש שמעפי שוב הנ״ל. צער
 לו שיש שאמר ז״ל, אפרים שלמה הקטן בנו אצלו שנספלק בעס זה,

 לו היה אפד סוד אס כי גילה לא ז״ל האר״י הלא בשבילנו, ייסורים
כאלה. רבוס סודוס כך כל לכס גיליפי שאני שכן מכל עונש,

 נוס ה, (ס״נ ונליקו״מ הרשעים. כמעשה עליהם מגיע אשר צדיקים יש
ה׳ אפ ולעבוד הפכמופ כל להשליך צריכין בזה״ל: זה ע;ין גבי יבינו גילה

הכל
 על נעשה אשר הבל יש’

 בחי׳ הוא הבל וכו״. הארז
 יוצאים שמשם פה, הבל

 צדיקים ׳יש ועי״ז הנפשות,
 כמעשה אלהם מגיע אשר

 שמתגלגל ע״י הרשעים׳,
 מכיםופין נפש לתוכן
 שמגיע רשעים ׳ויש רעים,
 הצדיקים׳, כמעשה אלהם

 נפש לתוכן שמתגלגל ע״י
 (ליקו״מ טובים מכיםופין

ט). לא,

 היוצא פה הבל היינו הבלי,’
 כל דקגנח, מגנוחי מהגרון

 ילכו ׳צדקים ערכו, לפי אחד
 כל רשע יש יכשלו׳. ופשעים

 העבר, על ונה ומתאנח ימיו
 מעיקרו צדיק ח״ו ויש

 ונה הראשונות על ותוהא
 ו׳מגיע (...) כן, גם ומתאנח

 הרשעים׳, כמעשה אלהם
 הםט״א אל נדבקין כי

 רשעים ויש והטומאה.
 ומההבל ומאנחים, שנוהים
 אלהם ׳מגיע מפיהם שיוצא

 כי הצדיקים׳, כמעשה
 ונדבקין מהטומאה נפםקין

קט). (ליקו״םהקדושה אל

 שנקהלין הקיבוע עייי
 נפשות הרבה ונקבצין

 להודיע יכולין יחד, ישראל
 שכל יותר בלב ולהכנים

 בחי׳ הבלים, הבל העולם
 קהלת׳. אמר הבלים ׳הבל

 לטעות יכול היה אחד כל כי
 אחד, אצל עוה״ז איזה שיש
 זה דהיינו קהלת, ע״י אבל

 קבוצת בו שיש האמת הצדיק
 על שפירש״י כפי החכמה,

 אמר הבלים ׳הבל פםוק
 כל יחד מקבע והוא קהלת׳,

 עם שנעשה מה ומבין בנ״א
 להראות יכול הוא כולם,
 נט״י (ליקו״ה הבל שהכל

ק). ו, וב״פ לסעודה

 יכנים שלא למעשה העיקר
 העולם, זה לתוך הבל שום
 העוה״ז מהבלי יפרוש רק

 יהיה הבליו כל רק לגמרי,
 מקושרים ותפילה תורה הכל

לו). ג, נדרים (ליקו״הלעוה״ב

 הטוב, מצד כשהדיבור
 רושם ועושה דיבור, נקרא

 נקרא כן וכשאין למעלה,
 הבלים׳ ׳הבל פה׳, ׳הבל
ד). ופקודי ויקהל (של״ה

 המוזכר הבלים שבעה
 הבניין, ימי ז׳ נגד הם בקהלת

 אל בינה עולה הבל ויש
 מלכות יורד והבל החכמה,

הבל). (קה״י,התפארת אל

 פרצוף בכל הן הבלים גי
צוף ם ופר פי צו ר  מפ

 היוצא הבל והם העליונים,
 אזניים ומב׳ עיניים מב׳

 ומהפה, החוטם נקבי ומב׳
 ה״, פי ׳מוצא נקרא ואלו
 על ׳כי הכתוב שאמר כמו
 האדם׳ יחיה ה׳ פי מוצא כל

הבל). (קה״י,

 הוא המדרש ו׳לא מחכמתו, מרובין מעשיו שיהיו צריך כי בפשיטות,
 ה׳ את ולעבוד החכמות כל לשלק צריכין כן ועל המעשה׳, אלא העיקר

 עד להשי״ת, כך כל חזקה כשאהבתו ואזי (...) חכמות. שוס בלי בפשיטות,
 כדי יתברך, עבודתו בשביל וטיט לרפש עצמו ומשליך חכמתו כל שמשלק
 להשיג זוכה אזי כי להמוחין, טובה הוא אזי נחת, איזה יתברך לו לעשות
 היינו השיג, לא בחייו משה שגס מה מהמוחין, למעלה שהוא מה אפילו
 זה כי המשפט, עיוות בחינת שזה לו׳, וטוב רשע לו, ורע ׳צדיק בחינת
 אבל (...) זאת. השיג לא בחייו משה שגס ושלוס, חש הדין כעיוות נראה

 וטיט ברפש עצמו ומגלגל שמשליך להש״י, כך כל חזקה שאהבתו ע״י
 אזי יתברך, אהבתו בשביל ממש כעבד עבדות ועושה יתברך, עבודתו בשביל

 אין המוחין קיוס בעת דהיינו בחייו, משה שבחינת מה גס להשיג זוכה
 שהוא בן, בחינת יש כי לו׳. וטוב רשע לו, ורע ׳צדיק דהיינו להשיג, יכולין
 עבד, בחינת ויש ע״צ), קיא צהר זהר (עי׳ בן כמו דמלכא, בגנזיא מחפש

 וחקירה טעס שוס לשאול לו ואשור לו, שנתנו עבודתו לעשות רק לו שאין
 לו שנתנו עבודתו דהיינו שלו, את לעשות רק מחוייב הוא כי עבודתו, על

האהבה שמחמת עד אביו, את כך כל אוהב שהוא בן, יש אבל לעשות.



ל 1ש ח ע נ ג ו ל מוהר"{ יג העם אשרי ליקוטי נ ח ע נ ג ו נ

ותושיה עצה

 שמתרבין מה כל
 הבאים הנפשות יותר

 האמת הצדיק אל
 נתמעט תורה, לקבל

 ההבל יותר ונתבטל
 על נעשה אשר הרע

 הקושיות שהם הארץ,
ם של םי ר קו פי א  ה

 צדיק שרואים מחמת
 לו, וטוב רשע לו ורע

 הנפשות ריבוי וע״י
 צדיקי אצל המתקבצים

 ההבל נתבטל אמת,
רבאלו קושיות של צו קי ) 

יא). יג, ליקו״ט

 היה אס מוג, אינו ואס כהשגחה, אופו מנהיג אזי מוב עושה
 לכן טונה, שוס לו להגיע יכול היה לא כהשגחה, אופו מנהיג

 המנע, ע״פ טונות לו שיהיה להיות ויכול הטנע, על אומו מניח
 לגמרי, ההשגחה שממנטל אפשר היה השגחה, רק היה לא ואס

 האדס שאין ימנרך רואה כשהיה כי
 והיה כועס היה כראוי, מחנהג

 עכשיו אכל לגמרי, ההשגחה מסיר
 למוטנ וכשחוזר הטנע, ע״פ מניחו

 אנו אין ונאמח כנ״ל. עליו משגיח
ע מהו להכין יכולין  והשגחה, הטנ

 השגחתו הוא הטנע גס נאמת כי
 הגס והנה, יעוי״ש. וכו", ימנרך
 עיקר אך נפרט, האדס הנהגח לעניין כאן מנאר ז״ל שרנינו

 רונו אחר נידונין העולס כי העולס, נכלל ממנהג זה עניין
 ע״פ אזי ושלוס, חס כראוי אינס העולס רונ ואס רז״ל, כמאמר
 צדיקי וגס ושלוס, חס לגמרי חרנ העולס היה ההשגחה הנהגת

 אל לכנוס שהוכרח נח אצל שמצינו כמו להסתמר, צריכין היו הדור
 מסורריס עין מעליס כניכול השי״ח ואז המנול, מי מפני החינה
 שהשגחתו מה נחינח שהוא הטנע, הגהגח על העולס אח ומניח
ע, הנהגת נמוך ומחלנשח מסתמרת יחנרך  העולס ועי״ז הטנ

 נעשה אשר ההנל ממגנר ואז ושלוס, חס לגמרי חרנ ואינו קייס
 וכן הרשעיס, כמעשה אליהס שמגיע צדיקיס יש אשר הארץ, על

 כניכול שהשי״ח גורס הדור שמדריגח מחמת זה וכל להיפוך,
 אור כניכול ומסמיר מעליס ימנרך, וחסדיו רחמיו רונ מחמת

 גס נעצמס, הצדיקיס והגה העולס. טונח נשכיל ימנרך השגחתו
 העולס נזה צער וחיי ייסוריס לסנול להס נוח יומר כוודאי כן

 קצח מונן ונזה ושלוס. חס לגמרי יחרנ ולא העולס, וימקייס
 עלמא דאחרינ נעית ׳אי פדת לר' הקנ״ה שאמר מה כפשוטו

 וכו', מזה עלה 'לך הקנ״ה שאמר דרך על הוא זה ועניין וכו".
 מרמס עיין וכו״, אמה עורף קשה עס כי נקרנך אעלה לא כי

ע נאמח כי ומנין שס, יונתן  יח׳ השגחתו כן גס היא עצמה הטנ
 רצונו עושין שישראל ׳וכזמן שס שאמרו כ׳׳ט דף סוכה ועיין כנ׳׳ל,

 וכו', ה' אמר ׳כה שנאמר אלו, מכל ממייראין אין ימנרך,
 הנ׳׳ל. לענייננו כן גס סמך וכו", פחמו׳ אל השמיס ומאומות

י ״ ע הכל ו ה ה קרו רכים הז תפ ה דלינן ואי וכר נ רג ת ה שו  נפ
ליקו״מ) נסוף (המובאות תיז״ל מכמ״י מורות ונהוספות וכר.

 רשע לו ורע צדיק שרואיס גמפקרו, רניס הזה הנל וע׳׳י אימא:
 צדיקיס ואז רונו אחר נידון שהעולס מחמח זה אנל לו, וטונ

הרנה דלינן׳ ׳ואי להיפך, הדין והוא הדור, כעוון נמפסיס

הנחל ילקוט
חון וקופץ והולך לעשות, צריך פשוט שענד מה ענד, מעשה עושה הוא  נ

תון פאשי'), (שקורין הגדולה השוללות  נכל עצמו ומגלגל המלממה, קשרי נ
 היה לא פשוט עבד שאפילו מה לאניו, רוח נתח לעשות כדי וטיט רפש מיני

 שמשליך עד כך, כל החזקה אהנחו רואה כשאביו ואזי כאלו, עבודות עושה
 נמסר שאין מה גס לו מגלה הוא אזי אהבתו, בשביל גמור לעבדות עצמו
 מקומות יש אעפ״ב דמלכא, נגנזיא מחפש שהוא הבן, אפילו בי לבן, אפילו

 אותס, משיג אינו הבן שגס השגות, שיש היינו לשס, ליכנס אסור הבן שגס
 אביו עי״ז כנ״ל, לעבדות עצמו ומשליך חכמתו כל מסלק שהבן ע״י אבל

 בחינת לו שנתגלה היינו לבן, אפילו נמסר שאינו מה לו ומגלה עליו מרסס
 זאת. השיג לא בסייו משה שגס לו', וטוב רשע לו, ורע ׳צדיק

ם י ג ח ר ק פ ת ם נ אי ק שרו שע לו ורע צדי ג ר טו ארס ונסב לו. ו  נליקו״ה(
 כל וז״ל: ה', ועבודס מסורה להסרסקוס הגורם שורש שזהו יג) ו, ר״ס
 לעסוק יכוליס שאינס שאומריס אדס, בני הרבה בלב שיש העקמימיות

 ושלוס, חס ומניעות ייסוריס ושאר הפרנסה חסרון מחמת ה', בעבודת
 לו, וטוב ׳צדיק שהס ה׳, דרכי להבין אפשר שאי מחמת נמשך זה בל

 מי ואפי׳ אדס. בני הרבה מבלבל והמבוכה הקושיא שזאת לו', ורע צדיק
ס כל אעפ״ב זאת, בקושיא נכנס שאינו  הכשריס אפילו שרגיליס הדינורי

 מתמח להשי״ת ולהתקרב בתורה לעסוק יכוליס שאינס כנ״ל, לומר קצת
לזה התיקון ועיקר זאת. ממבוכה ונשתלשל נמשך הכל וכו; הפרנסה חסרון

 שרואים נתפקח, רבים הזה ההבל ירי ועל
 רלינן ואי לו. וטוב רשע לו ורע צריק

 מקלינן, הוה בווראי אזי נפשות, הרבה
 ולא הזה, מהבל מהבלא, קולא, לשון
העולם: על קשה כך כל הזה הבל היה

 היינו ׳מהבלא/ קולא, לשון מקליני[/ ׳הווי בוודאי אזי נפשות,
 היה ולא לצדיקים, מוב היה עי״ז מוב, העולם רוב שהיה שע״י
 זה, בערן כתב יא) ובפל״ח(יג, הצדיקים. על קשה כך כל הזה הבל

 עושק ז״ל רבינו והנה ח״ל: הנ׳׳ל, היד כתב לנוסת התייתס ובסופו
 לזכות איך בעניין זה במאמר
 שם וביאר שלימה, השגתה להמשיך

 שלימה השגתה כי העניין מקור
 ההבטה והשבת הבמה בתינת הוא
 רק הוא השגתתו העכו״ם ועל וכו',
 לבד הבמה בתינת הראות, בתצי

 תבין ומזה ההבמה. בהשבת ולא
 ע״פ העולם הנהגת עניין שורש

 ההבמה, והשבת הבמה בתינת שלימה, בהשגתה היינו ההשגתה,
 כצדקתו הצדיק עם שמתנהג כראוי, העולם מתנהג בוודאי ואז

 השי״ת מנית שאז זוכין, הדור וכשאין כרשעתו, הרשע ועם
 כן גם הוא המבע והנהגת המבע, ע״פ העולם הנהגת כביכול

 וידוע. מובן וזה כנ״ל, הראות תצי בבתינת שהוא רק השגתה,
 השגתה נמשך התורה המשכת שע״י מבואר, זה במאמר והנה
 של הראות כת שמביא נמצא תורה, מביא כשהתכם נמצא, וכו׳.

 כן התורה, אל קירובו כפי אתד וכל עלינו, השי״ת השגתת
 ההבמה והשבת הבמה בבתינת בשלימות עליו השי״ת השגתת

 הנפשות העלאת ע״י שהוא כבר מבואר התורה והמשכת וכו׳,
 הרבה נפשות מעלה היה שאם ממילא מבואר עיבור, לבתינת
 המשכת ממשיך והיה ביותר, גדול הייתוד היה אזי ביותר

 היה ואז ביותר, שלימה השגתה נמשך היה ועי״ז ביותר, התורה
 לא וממילא לו, ורע רשע לו ומוב צדיק כראוי, העולם מתנהג

 נמצא העולם. על כך כל קשה האיץ על נעשה אשר ההבל היה
 קשר עם לזה שיש השייכות וגם העניין, מעם ממילא מובן

 להמשיך שהוא זה מאמר עניין ישוד זה הלא כי הנ״ל, המאמר
 שראיתי מתמת הוא בזה, קצת שהארכתי ומה שלימה. השגתה
 המאמר ז״ל רבינו יד מכתיבת הועתק אשר יד כתיבת בנושת

 שמבואר ממה קצת בשינוי שנכתבו עניינים כמה יש ושם הזה,
 ז״ל רבינו לשון הוא זה נושת גם כי שנדפש, בנושת בכאן

 רבינו שינה שבכוונה (ונראה י״ד שי׳ בשוף כמבואר בעצמו,
 שנדפש), הנושת שהוא להעתיקו, שנתן בעת את״כ הנושת ז״ל

 על נעשה אשר ה׳הבל שעניין מבואר, יד כתיבת בנושת ושם
 ולכאורה וכו׳, רובו אתר נידונין שהעולם מתמת וכו״, הארץ

 וצדיק לו ומוב צדיק יש אתד בדור הלא כי כן, גם מובן אינו
כנ״ל. קצת העניין זה מבואר הנ״ל וע״פ וכו׳, לו ורע

חכמה מיליואי
שע לו ורע צדיק  יוחנן רבי אמר ע״א): (ז בברכות בזה ואיתא .1ל וטוב ר

 ונתן הקב״ה, מלפני משה ביקש דברים שלושה יוסי, רבי משוס
 עימנו׳. בלכתך ׳הלא שנאמר לו, ונתן ישראל, על שכינה שתשרה ביקש לו.

 ועמך׳. אני ׳ונפלינו שנאמר לו, ונתן עכו״ס, על שכינה תשרה שלא ביקש
 דרכיך׳. את נא ׳הודיעני שנאמר לו, ונתן הקב״ה, של דרכיו להודיעו ביקש
 לו, ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק יש מה מפני עולם, של רבונו לפניו, אמר

 בן צדיק לו, וטוב צדיק משה, לו, אמר לו. ורע רשע ויש לו וטוב רשע יש
 ורע רשע צדיק. בן רשע לו, וטוב רשע רשע. בן צדיק לו, ורע צדיק צדיק.

 לו, ורע צדיק צדיק, בן צדיק לו, וטוב צדיק מר, אמר רשע. בן רשע לו,
 ׳ובנים וכתיב בניס׳, על אבות עוון ׳פוקד כתיב והא איני, רשע. בן צדיק

 הא קשיא, לא ומשנינן, אהדדי, קראי ורמינן אבות׳, על יומתו לא
 אבותיהם מעשה אוחזין כשאין הא בידיהם, אבותיהם מעשה כשאוחזין
 לו, ורע צדיק גמור. צדיק לו, וטוב צדיק ליה, קאמר הכי אלא בידיהם.

 רשע לו, ורע רשע גמור. שאינו רשע לו, וטוב רשע גמור. שאינו צדיק
 נתנו לא ואחת לו נתנו שתים מאיר, רבי דאמר מאיר, דרבי ופליגא גמור.

 אשר את ׳וריחמתי הגון, שאינו אע״פ אחון׳, אשר את ׳וחנותי שנאמר לו,
 משפטיו, מידת מנהג דרכיו. להודיעו ופירש״י(שס): הגון. שאינו אע״פ ארחם׳,

 את לו. וטוב רשע לו, ורע צדיק לו, ורע רשע לו, וטוב צדיק מה מפני כגון
כדאי. שאינו ואע״פ לשעה, עליו רחמי יכמרו אשר את אסון. אשר

 ית׳ אחריו להרהר ולבלי החכמות כל להשליך ופשיטות, תמימות רק הוא
וכו״. טוב בו דלית יוס ׳לית כי שיוכל, מה כל טוב איזה יוס בכל לחטוף עליו שעובר מה בכל ולהתגבר וכו״, ה׳ דרכי ׳ישרים כי ולהאמין ולידע כלל,

כלל. והנהגתו משפטיו על יהרהר ולא חזקה, באמונה בהשי״ת שיאמין האמונה, שלימות עיקר זה כי (...)
ם י צ רו ר ק תפ ם נ אי ק שרו אי וכוי לו ורע צדי ת הרבה דלינן ו שו פ ה ולא וכוי נ הבל הי ה ה שה כייב הז  הנחל(מבת מבועי בקוצז ומובא העולם. על ק

 המבוארת ההשגחה המשכת לעניין נוגע שזה בפל״ח הובא אולם חדש. כעניין ונראה המאמר, לכלל זה עניין קשר מובן אינו לכאורה הנה תש״מ):
 הצדיקים, גס שובלין ואז עי״ש. וכו׳ זוכין שאין בעת העולם לטובת הוא הטבע שעניין י״ז שי׳ בח״ב בדבה״ק המבואר ע״פ והיינו המאמר, בתחילת

 לו, וטוב צדיק יהיה אז הטבע, ויתבטל נפשות הרבה העלאת ע״י שלימה השגחה כשיומשך משא״כ הנ״ל, בכת״י כאן כמובא רובו אחר נידון העולם כי
 רבים ועניין בחלקו, שמח אחד כל להיות זוכים שאינם אחד, כל של הקנאה חמימות הבל בחי׳ שהוא ההבל, לעניין מבואר בביאה״ל אבל עי״ש.

 עי״ש. מהבלא, מקילינן והוה ההבל נשתכך היה בעיבו״ר נפשות הרבה דלינן ואי באמונה, מו״מ עושין שאינם במו״מ, האמונה פגס היינו שנתפקרו
 ע״י הוא הממון תאות חמימות שיכוך ולהיפך כידוע, הממון בעסקי הוא הטבע כפירת התגברות עיקר כל באמת כי אחד, הביאורים ששני י״ל ובאמת

 התורה בהמשכת הוא השיכוך עיקר באמת כן ועל באמונה. ומתן משא ועושה חבירו, של בחלקו מתקנא ואין בחלקו שמח הוא שאז השגחה, המשכת
אפשר. בדרך זה כל ממון. תאות שיכוך עיקר שעי״ז והאמונה, ההשגחה נמשך אז כי כנ״ל,

תפלה ואני

א תבי  משיח את לנו ו
 בימינו, במהרה צךקנו
 חכמתו אור בנו ויאיר

 אשר ער הקרושה,
 ררכיף, את לדעת נזכה

 צדיק השגת להשיג
 לו, ורע צדיק לו וטוב
 ךשע לו וטוב ךשע
 ונבין ונךע לו. ורע

 משפטיך אךחות ונשיג
 צדיק ״כי הקרושים

 משפטיך״ ךישר יי אתה
ה). ח״ב, (ליקו״ת



שזנוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נוגע נחל
ם י ר ז ו  רניס אלו גדנריו קישר (יג) ונניאה״ל ל.”חנ מציבור ח

 נחינס ע״י היא המהוופו שכל וז״ל: המאמר, מענייני
 וע״י ונו; מאוומו חמימות לשכך נזוזא דאייתי המונ״פ, עינורא

 הרי״ו יותר גכלל עי״ז, שזוכים התורה להמשכת הנפשות עינור
״ג גנורות, ע ה  וכל חשדיס. נ

 נתינת ע״י הוא והסוף ההתחלה
 ולפנים לפני הנתכסה משיח, משה

היטב [עיין הדעת נית ננניין
 נפשות אליו שכשיפקרנו נפנים],
 וראו ה', כנוד ׳נגלה יהיה ישראל,

 את דינר׳ ה׳ פי כי יחדיו נשר כל
 אורייתא היא כי תורתו. דנרי כל

 ה׳עושה המונ״פ, סתימאה דעתיקא
 קרן כי עד כמונ״ת, למשיחו' חסד
 כפני המונ״פ, יתנרך פניו נאור

״פ, החמה מונ  החסד נאור ה
 לקנל שכלייס, השני של והדעת

שעדיין נפשות, שאר גס ולהעלות
 נתאוות ומשוקעות מעורננות הס

 ונפרט ורעות, מרות ורצונות
 שעי״ז ממון, פאות נחמימות

 נאיתערותא ושלום חס גורמים
 גנורות, נהרי״ו דליק הנור דלעילא

 ו׳פוק כמונ״פ. ותימה אף נחרון
לעיר לעלות דמרך', גנורתא חזי

 עוז משם להוריד המונ״פ, הגינור
 התגנרותו מעוצם ני מנטחה.

 החסד של וכו' דא נימינא לכוללם
טנ עיין השכל, פני ועושר הי

 השור מנתינת דייקא עי״ז נפנים,
עיניים והמראה נההשגחה ישורו, ה^רים המרכנה, שנשמאל

נגינת כל גם כי המונ״פ. נפש נמהלך הצפון פניך, שנאור
שנההשגחה] נתינות [מהד׳ העליונה הנתינה שהיא הטעמים,

ת נכללים כאשר ני כמונ״פ. דליוואי כסטרא היא  מט״ט ננחינ
 גימטריא משה, נשם רשים דאיהו המונ״ת, הפנים ואור שר

 שהיא ולמטה, למעלה והחמימות התימה יותר נתשכך ש׳כ׳כ׳ה׳,
 טפי, דלינן ׳ואי חנירו. נחלק אחד כל של הקנאה חמימות הנל
 כשזוכים כי נחלקו. שמח אחד כל להיות מהנלא׳, מקלינן הוי

שלמעלה המרכנות שני ונתתקנים נתייחדים אליו, להתקרנ

 חברתי, לחברוזה, קלא גלא ורמיא
 שבפתיח, דלא בעלמא מידי שבקית מי

 כשאח״ם, היינו וניחרביח. אנא וניתי
 הנ״ל, מעיבור החרים הנפשות אלו כשכל

 זה אהבה בהם נתוסף הכלליות ידי ועל
 זה ואומרים לאלו, אלו מעוררין ואז לזה.
 שבקת שמא אחי, זה, את זה ומזכירין לזה,
 מושלת הוא שעדיין הזה, בעולם מרה איזה
 וניתי עליה. להתגבר יכול אתה ואין עליך,
 לכלות לך, אסייע היינו וניחרביח, אנא
 פרק לו, והשיב ממך. הזאת המרה את
 החכם שהוא דמיה גבורתא חזי

 דאפילו גדול, בוחו במה ראה הנ״ל.
 פירש דעבר, לית דחלא חוטא במלא

 יכולתי לא החוט רוחב כמלא אפילו ר״ש
 שואלת את פירוש, החול. מן חוץ לצאת
 שעדיין בעולם, מרה שבקתי שמא אותי,

 אני שעדיין חברתי, תדע אותה. תקנתי לא
 יצאתי לא ועדיין התאוות, בכל משוקע

חוט. כמלא אפילו הקודש אל החול מן

תפליה ואני

כנו תז מיך ו ח  בר
 אהבה שיהיה הרבים
 בינינו גדול ושלום
 כלנו שנהיה עד תמיד,

 ונעורר בזה, זה נכללים
 זה ונזכיר זה, את זה

 אליך לשוב זה את
 ולבטל לשבר באמת,

 ךעות התאוות כל את
 מאתנו, ךעות ומדות

 המרות לכל ולזכות
 הטוב לעשות טובות,
 ימי כל בעיניך והישר
 שחסר מה וכל חיינו.

 מכל מאתנו לאחד
 ישךאל, בית עמך
בה, מךה איזה  טו

 איזה ובטול תקון או
 תמיד נזכה ךעה, מדה

 חברו את אחד להזכיר
 ולאמצו ולחזקו לעוךרו
 בחיים הכל לתקן

 כלנו ונזכה חיותינו.
 בתשובה אליך לשוב

 לתקן באמת, שלמה
 פגמנו אשר כל את

 הזה. היום עד ^עורינו
 בעזרנו, תהיה ומעתה
 כרצונך כלנו שנהיה
 ולא באמת, הטוב
 לימין ךצונך מן נםור

 ועד מעתה ולשמאל
 עלינו ותמשיך עולם,

בשלמות. השנחתך

 מאזין עולם, של רבונו
 תנים, ומקשיב חנונים
 לשועת אזן הנוטה

 דעלמא מרא אביונים,
 את ידעת אתה כלא,

 בח בנו אין כי לבבינו
 לפניך תפלתנו לסדר
 אפפו ״כי באמת, כראוי

 מספר אין עד ךעות עלי
 ולא עוונותי השעוני

 עצמו לךאות, יכלתי
 ולבי ראשי משערות

 אלהי יי ועתה עזבני״.
 אעשה מה רחמים, מלא
 ומהיכן אפעל, ומה

 ייטב אשר מנוח אבקש
 נם ידעתי אנכי כי לי,

 התרחקותי נדל ידעתי
 הדחוק, בתכלית ממך

 מעשי את הרעותי כי
 הזה, היום עד ^עורי

 השכם יום יום מדי
 מלא ואני וחטוא.
 מכף ופנמים חטאים

 בי אין ראש ועד רנל
 שלא די ולא מתם.
 מן לצאת עדין זכיתי
 אפלו הקדש אל החל

 נם אף השערה, כחוט
 נפשי על חסתי לא

 פשע, על חטא והוספתי
 חטאים, על חטאים
עד פנמים, על פנמים

 אתה אלהים, יי אדבר, מה אמר מה אדבר, מה א־מר מה הרעים, מעשי ידי על שנרמתי מאד ונוךאים נדולים ופנמים ועוונות חטאים ךבבות ןרבי אלפים מאלפי אחד חלק כלל ולפלט לבאר אפשר אי אשר
 טובים, מעשים בשם מכנים בעךכנו שהם הטובים מעשים למעט מעט ואפלו מאד, מאד וקלקלנו פנמנו כי שלנו, והקלקולים הפנמים לבוי את ולבולים אותיות צרופי בתוך כלל להכנים אפשר אי כי ידעת

 קשה זו מיי, ותוחלתי תקותי אבדה ושלום, חם א־מר ואם החיים. באור להתדבק שחת מני נפשו למלט ומנום והצלה ותרופה עזר לבקש כזה, מעלבב כזה, מלכלך כזה, פנום יוכל ואיך מא־ד. פנומים כן נם הם
 למכתנו, לפואה והקלמת אחריתנו, להיפזיב מרחוק חשבת הרבים ברחמיך אך לעולם. יתברך מהשם עצמו ליאש לאדם אסור כי האמתיים, הקדושים וצליקיך נביאיך ילי על הזהלתנו כבר כי הלאשונות, מן

 כל את ולהלים להעלות בה להם נתת אשר זכו והנוךאים העצומים הטובים מעשיהם ילי על כי לנו. ולמנום למשען היו הם אשר המה, בארץ אשר הקדושים האמתיים צליקיך הרבים ברחמיך לנו ושלחת
 מאל נדול בפזור המפזרת נפשי פזור נם ולקבץ לקחת מאד, האמללה נפשי את נם ולהנביה להלים יכולים היו הנדולים ובכחם לפניך. שלמה בתשובה להחזיךם באמת, אליהם להתקלב זכו אשר ישראל, בית

 תקוה לדל ״ותהי עמהם.יחד. לטובה נפשי את לחלש עבור, בבחינת הקדושים ישראל בני נפשות כלליות בתוך נפשי את נם ולהעלות ולקבץ לבנם מאל, נדול במלירות המרה והצמאה, והלעבה העיפה
תאמת צליקי ילי על לטובה ונתחךשים ונכללים עולים היו אשר הנפשות אשלי מזה. ויותר הזה הכה כל להם היה אשר אמתיים צליקים ראתה עין אשלי פיה״. קפצה וע^תה קו״ לי יג). (

 הצדיק אצל שהיו בעת רצויה כוונתם שהיתה סימן וזה השי״ת. בעבודת זה את זה ויזכירו ויעוררו לזה, זה אהבה בהם שיתווסף ראוי האמת, להצדיק ובאים הנוסעים האנשים אלו # שיה ותו עצה
רלטובה להתחדש והתחילו צו קי ט ( קר ת הקדושים בספרים זו עצה וכמובא תעלומותיו, כל וריעו אוהבו לפני שמספר ידי על להיוושע, יכול אחד שכל בפנים מובן יב). יג, לי ספ תו יג). ליקו״ט לקיצור ומילואים (

 ג׳ של אחד שי״ן המונ״ס, והשינין שכליים השני ע״י ושלממה,
 האנהן ראשי נח היא שגם גלים הנח וקינוץ לקיחח היא ראשים,

 המורה, להמחדשוח העלאמס היא ראשים, ד׳ של והשי״ן כמונ״ס,
ח השגת שהיא אנומס. כיח ראשי נג׳ הנכללת עין, הנ

ך ס ו ת ם נ ה ה ג ג ה לזה. זה א
ד): (יג, גגיאה״ל ונהג

 נליקוט שנמצא הנ״ל הייחוד כהכרח
ם [להיוח הנפשות ה  גדולים נ
 לעיל כמונ״פ ועתירי מסכני וקטנים,

 האהנה נדנר יומר מנואר ה׳]. נאוי!
 ודורש השואל מהגדול וההתעוררות,

 שנקית ׳מי הקטן אל דנריו כקול
 שזה מנואר, נראה מזה כי וכו״.

 זכה כנר זה, על והשואל הדורש
רעות, ומידות מהתאוות לגמרי ונזדכך

 נזה לסייע וכוספו, כרצונו שיעלה עד
וכו״, חזי ׳פוק לו המשינ לחנירו גס

 שהוא מנואר, נראה ממשונמו אשר
כנגדו. הקטנות כתכלית

 אל ההול מן יצאתי לא ועדיין
ש לו הקוד א אפי מל  כ

 רגיז״ל מכה״י הורוה וגהוספוה הוט.

 וזה אימא: ליקו״מ) נסוף (המונאוה
 הוא אזי כחול שהוא שמי לך, ידוע

הקודש. אל לנוא יכול אין ננחי׳
 אל ההול מן יצאתי לא ועדיין

ש לו הקוד א אפי מל  כ
 שמעתי (יג): הנחל כמי ומונא הוט.

 נעת ז״ל שרנינו שלומינו, מאנשי
 לנאר הוסיף הזאת המורה אמירת

 לא עדיין רק רעות, ומידות התאוות כל ששיכר מי אפילו כי נזה,
 פירוש וזה ממנה, החוט כמלוא רק אחת, מידה וניטל שיכר

 לתקן לי נשאר החוט כמלוא רק היינו דחלא׳, חוטא כמלוא ׳אפילו
 לי נשאר המעט זה ורק לגמרי, הקודש אל מחול לצאת שאוכל

 להעלות יכולין אינם דענר׳, ׳לית האיש זה גם עדיין, תיקנתי שלא
 התאוות ככל עדיין משוקע שהוא מי ונפרט עינור, כנתינת אומו

 החוט, כמלוא אפילו הקודש אל מחול יצא ולא רעות, ומידות
 עינור, כנתינת אומו להעלות יכולים שאינם דענר׳, ׳לית כוודאי

נעינור. העלה כזה נפש שאפילו דמרך׳, גנורמא חזי ׳פוק ואעפ״כ

ע״י  ה, פקדון צליקו״ה(חו״מ וכתב לזה. זה אהבה בהם נתוסף הכלליות ו
 צמצומו עם אחד כל באים הנפשות שכל ר״ה, בחינת וזה א):

 נמתקין ששם וכי, הכולל שכל בחינת שהוא האמת בהצדיק ונכללין ושכלו,
 מאוד מאוד ליזהר הנפשות אלו צריכין כן על וכי. שבעולם דינץ מיני כל

 ועי״ז וכי, יחד להיכלל שיוכלו כדי ביניהם, גדול ושלום אהבה שיהיה
וכו״. ישמח צדיקים ׳אור בחינת וכו׳, שמחה נמשך

 לסעודה נמ״י (או״ח צליקו״ה וכתב התאוות. בכל משוקע אני שעדיין
יג) סימן העס׳ ׳אשרי (צהתורה ז״ל בדבריו מובא מ): ו, וצה״פ

 הנחש נשיכת בעניין קודס שהזכיר מה מעין (היינו זה מעין הקדוש הזהר מאמר
ס, ייחוד נעשה ידה שעל כ  ושם וכו״, אתעברת כד חיה ׳האי שהוא ו

 הנפשות מעלה במעלה, הגדול שהצדיק ע״י שדייקא ומובן מבואר
 וכו״, רעבה ׳נפש בחינת נפש׳, ׳מרת בחינח שהם מאוד מאוד הפגומות

 ומעלה הקדושים, הנפשות שארי כלליות בתוך כן גם אותם ומכניס
וכמו וכו׳, הנפלא הייחוד נעשה דייקא עי״ז וכו׳, עיבור בבחינת אותם

הנחל• יליקוט
 דמרך גבורתא חזי ׳פוק חנה בר בר רבה מאמר על שם שמבואר
 שוד בעצמו וזהו עי״ש. וכו״, דעבר לית דחלא חוטא כמלוא דאפילו
 הקדוש הזהר מאמרי ע״פ שהוא בכוונות, המבואר שוף ים קריעת

 כמו וכו׳ דקטנות מוחין בחינת שהם וכו׳, נחש נשיכת בעניין הנ״ל
ת הנפשות ע״י שדייקא היינו שם, שמבואר  מאוד, מאוד הפגומו
 הנחש בחינת כי דקטנות, מוחין בבחינת הם אותם כשמעלין שאפילו

 בחינת הצדיק בכח הייחוד נעשה דייקא ידם ועל מאוד, בהם נאחז
 תצעק ׳מה שם שמבואר מה בחינת שזהו מאוד, במעלה הגדול משה,

 אם כי וכו׳ ולתקנם להעלותם אפשר אי כי מילתא׳, תליא בעתיקא אלי,
 וכו׳, שתימאה דעתיקא אורייתא ע״י דהיינו עתיקא, בחינת ע״י

 שהחולים מקומות, ובשאר ׳מישרא׳ בהתורה ז״ל בדבריו ומובן וכמבואר
 כי הקדוש, הדעת בהם ולהאיר להושיעם אפשר אי ביותר, הנפש בחולי

 מבחינת מאוד, גבוה מבחינה בהם להאיר שיכול מאוד, גדול רבי ע״י אם
כנ״ל. היינו שתימאה, דעתיקא אורייתא

ערכים
וכינויים

חוט
 ב) (יהושע מוצא אתה

 ומזה העזני/ חוט ׳תקות
 חוט לשון ׳קו׳ נפרש

ד). ד, אבות (תוי״טהמשיחה

 חוט וכן המלכות. נקרא חוט
 עשר גימטריא ב״ש בא״ת

 שבעשר מ״ה מילוי פעמים
חוט). (קה״י,דידה ספירות

א מ  ונקרא היסוד, הוא ני
נימא). (קה״י,השערה׳ ׳חוט

חול
 בהן שאין חול, מלשון
 ערווה וגדר קדושה,
לא.). שבת (מהרש״א

 מכוסים שהיו חול׳, יטמוני*
 הקליפה בתוך וטמונים
 יפות (פנים חול שנקראת

יח). לג, דברים

 כדי הוא החול של החוט קו
 לגבולם חוז יעברו שלא

 יבשה, יושבי את לשטוף
 לשטוף הים גלי וכשהומים

 וחוט להקו כשבאים העולם,
 לאחור עזבים החול, של

 שם ׳אשר קונם מיראת
 ילמדו ומזה לים׳, גבול חול

 את ליראה היבשה יושבי
 דהנה והנורא, הנכבד השם

 בזולת אשר רואים בעיניהם
 הנה מתיירא) (שהים היראה

 יציף שהים קיום, להם אין
 דבלה (אגראכרגע העולם את

בראשית). פ׳

 ׳וזיל לשון חול, שמו נקרא
 הנביא שדקדק וזה ורעדה׳,
 מפני ׳ואם נביאותו בדברי

 חול שמתי אשר תחילון לא
 ׳יקוו הנרמז וזהו ים׳. גבול

 אל וחוט קו יהיה המים׳,
 היבשה׳, ׳ותראה המים,
 יהיו יבשה יושבי היינו

 וילמדו הזה, הפלא רואים
 בוראם מפני ליראה דעת

בראשית). פ׳ דבלה (אגרא

 בחי׳ חול, נקרא מט״ט חול,
חול). (קה״י,חול ימי ו׳

 ח׳וקיו תיבות ראשי חול
 וע״ב ל׳ישראל, ו׳משפטיו

 כי ים׳, גבול ׳חול כתיב
 ושבכתב תושבע״פ סוד
 גבול הן ומשפט, חוק בחי׳

 גליו, והמון הים לסערות
 אותן, ומשפילים וממתיקים

חול). (קה״י,והבן

 ח׳מה תיבות ראשי חול
 סוד שהם ל׳בנה, ו׳כוכבים

 אברהם תפארת, גבורה חסד
 שאמר כמו ויעקב, יצחק

 גבול והן פ״ב, במדב״ר
 והאבות האומות, שהן לים

 מהאומות עלינו מגינים
חול). (קה״י,

 סוד הוא לים׳ גבול יחול
 שהוא בריבוע, אהי״ה שם
 הדינין משקיט והוא דין,
 וזה הים׳, ׳גלי שנקרא רעין

 מראה שהיה רז״ל שאמרו
 מזעפו ונח אהי״ה, שם לחים
חול). (קה״י,



חכמה מקורמוהר״ן יג העם אשרי ליקוטי נחלניכע שח

ק מו); ג, ומציאה אנידה (חו"מ גליקו״ה 3וכה דמרף גכורתא חזי פו

 ומעלה מגניה כוחו כגודל שהצדיק הנ״ל, כהמורה מנואר
 מחול עדיין יצאו שלא מאוד, הרחוקים הנפשוח גס עינור ננחינח

 גנורחא חזי ׳פוק נחינח שזהו השערה, כחוט אפילו הקודש אל
 ׳כי נחיגח וזה עי״ש. וכו״, דמרך
 פחח רונן שונאך חמור חראה

 שענר 'שונאך, רז״ל ודרשו משאו',
 משאו', חחח ׳רונן וזהו וכו". ענירה
 מגודל ולהעלוחו להגביהו שקשה

 נחיגח שהוא עליו, שמונח המשאוי
 כנד ׳כמשא נחינח העוונוח, משאוי
 להיוח יכול כן ועל וכו׳׳, יכנדו

 כי לו׳, מעזוב ׳וחדלח נחינח לו, מעזוב לחדול דעחך על שיעלה
 השי׳׳ח אבל שעליו, המשאוי מגודל להעלוחו שקשה לך ידמה
 ׳עזוב ברחמיו הזהיר כן על מאוד, רבים ורחמיו וחנון, רחום

 להשחדל ולעזור לעזוב צריכין כזאח נפש שאפילו עימו׳, פעזוב
 וזהו כנ׳׳ל. כזה כח להצדיק יש כי ולהעלוחו, להגביה כוחו בכל

 הואיל ואמר, לו ישב אפילו ׳יכול רז״ל שדרשו כמו דייקא, ׳עימו׳
 מצוה בוודאי כי היינו עימו׳, לומר, מלמוד וכו', מצוה ועליך
 אבל נפשו, ולחדש להעלוח כן גס לו ולעזור עימו להיטפל גדולה

 נזה, לעסוק כן גס רוצה נעצמו כשהוא דהיינו ׳עימו׳, זה כל
 הגדולה המשאוי לסלק נפשו במקנס להשחדל עצמו על לרחס

 לזה, לו שיעזור למי מצפה והוא נעצמו, לו אפשר שאי רק שעליו,
כי להעלומו, עימו להיטפל כוחו בכל לו לעזור גדולה מצוה אזי

 בוודאי כזאת, במדרגה שהוא מי ובוודאי
 לבא לו אפשר שאי היינו דעבר, לית

 חזי פוק ואעפ״ב, הנ״ל. עיבור לבחינות
 כך שכל החכם, כה היינו דמרך, גבורתא

בעיבור: העלה שלי נפש שאפילו חזק, כוחו

אי ד ו ו ב  לבא לו א”שא וכר כזאת כנודרגה שהוא נוי ו
ע״ג), קצה (ויקהל, גזהר איפא וכוי. עיבור לבחינות

 הצדיקים נשמוה אלא ועינור, עליה לנהי' לזכוה יכולוה הנשמות כל שלאו

 העלה שלי נפש שאפי׳ הזק כך כל ההכס ש׳כה כאן רנינו שכתג וזהו נלנד,
 פריש ליליא כד“ הזהר: וז״ל נעינור',

 בני כל כדין עלמא, על גדפוי
 ונפקי דמוחא, טעמא טעמין עלמא

 ואינון לעילא, לסלקא נשמחייהו
 יעלה ׳מי אמרי וקא קיימין מלאכין

הניח, הר דא ה״ ׳הר ה׳׳. נהר
ישראל, עזרח דא קדשו׳ ׳מקום
 בגין לממא. נמי הכי דלעילא כגוונא

 וכד ממן, קיימין סרכין וכמה ממנן כמה ורקיעא רקיעא דנכל
 לון דחיין אינון זכיין, לא ואי לעילא, לסלקא נעאן נפקין, נשמחין

 ואודעין טהירין חבילי כמה לון ונטלין בעלמא, ושאטין ואזלין לנר,
 קריב, לזמן דאמי ממה דקשוט מילין ולזמנין כדינן, מילין לון

 לעילא, ושאטן אזלין דצדיקייא, נשממין ואינון דאוקמוה. כמה
 ה׳׳, ׳הר דאקרי אמר ההוא לגו לון וסלקין פמחין, לון ופמחין
 אמר ההוא לגו עאלין ומממן לממא, הניח דהר דרזא כגווגא
 מאריהון, לקמי נשממין כל אחחזיין דממן קדשו׳, ׳מקוס דאקרי
 הוא, נריך קודשא קמי ישראל דאמחזון אחר ההוא דא כגוונא

 כדין חמן, קיימין דנשמחין נשעמא ישראל׳. ׳עזרח דאקרי אמר
 הקודשים', ׳קודש דאקרי אמר נהו לאממקנא דמאריהון חדוה

דלהון. וזכוון עונדיהון כל רשימין וחמן

הנחל ילקוט
ק ו רתא חזי פ בו  בהמשך מז) ג, ומציאה אבידה (חו״מ בליקו״ה וכתב דמרך. ג

 פריקה מצות בחינת כן גס וזהו ח״ל: בנח״נ, מעלה המובאים הדברים
 צער לו ויש משאו תחת רוכץ שחמורו זה כי בפשיטות, ממש וטעינה
 בחינת לחס/ תאכל אפך ׳בזיעת מבחינת נמשך זה בדרך, כזאת ויגיעה
 בהעשקיס לאדם שיש והיגיעות הצער כל נמשכים שמשם תאכלנה׳, ׳בעצבון
 ע״י אס כי מזה, ולהינצל זאת לתקן אפשר ואי פרנשה. בשביל שעושק

 ע״י ממון תאות שישבר ע״י דהיינו הנ״ל, בהתורה הנאמרים התיקונים
 לדעת, יזכה ועי״ז וכו״, אפך ׳בזיעת בחינת לבטל יזכה שעי״ז צדקה,
 השגחה נמשך שעי״ז וכו׳, תורה ולהמשיך נפשות לקכץ יכולים שעי״ז
 הכל נתתקן אז שלימה השגחה וכשנמשך שס, שמבואר כמו שלימה

 שרחוק מחמת הכל וכו׳, והיגיעות והצער היישוריס כל כי בשלימות.
 באים ומשם שלימה, להשגחה זוכה אינו שעי״ז מהתורה, דהיינו מהשי״ת,

 בענייני לו שיש והיגיעות היישורין וכל השפע, ועיכוב הפרנשה חשרון כל
 אבל יתברך. השגחתו מעיני נמשכת והשפע הפרנשה כל כי הפרנשה,

 בשלימות ההשגחה עליו מגיע אין שאזי מהתורה, ושלום חש כשרחוקיס
 מהשגחתו הנמשך השפע ושלום חש נתפזר אזי שס, שמבואר כמו וכו׳

 נמשך ומזה אליו, מגיע ואינה שהולכת, למקום ושלום חש והולכת יתברך,
 ושלום, חש מהתורה שרחוקים מחמת כי ליצלן. רחמנא הפרנשה דחקות כל

 דהיינו כנ״ל, שנמשך למקום השפע נמשך בשלימות, מהשגחה ורחוקים
 כל מקבלים שס שנאחזים הגדולים והרשעים והעכו״ס החיצונים, למקומות

 לקבל וצריכין בהשי״ת נאחזים ישראל כי מתמצית, ניזונין וישראל השפע,
 משאו, תחת שרונץ זה כן ועל (...) דייקא. שלימה השגחה מבחינת השפע

 וכו״, אפך ׳בזיעת מבחינת ממון, תאות מפגם שנמשך כזאת יגיעה לו ויש
 נפשו ויחדשו שיחזרו ע״י תיקונו שעיקר שלימה, ההשגחה פגס מבחינת
 כן על כנ״ל, שלימה השגחה עליו ויימשך יחזור שעי״ז עיבור, בבחינת

 ועל כך, כל שנפל מאחר כזה לאיש לעזור אפשר שאי דעתך על יעלה אפשר
 בצערו להשתתף צריכין באמת כי עימו׳, תעזוב ׳עזוב התורה הזהירה כן

תעזוב׳ ׳עזוב המצוה ומקיים בגשמיות לו שמשייע ובזה כוחו, בכל לו ולעזור
בחינת ממנו ומבטל מכניע הוא עימו, שעושה החשד בזה תקים׳, ו׳הקס
 בחינת עליו וממשיך ממון, תאות פגס בחינת שהוא וכו״, אפך ׳בזיעת

 בתקנת להשתדל הדבר מוטל מישראל אחד כל על כי שלימה. השגחה
 כי תקים׳. ו׳הקס תעזוב׳ ׳עזוב בחבירו ולקיים ורוחניות, בגשמיות חבירו
 כת ע״י אותו גס לעזור יכולין אעפ״כ מהשי״ת, מאוד רחוק שחבירו אע״פ
 גבורתא חזי ׳פוק בבחינת נפשו, גס להעלות כת לו שיש האמת, הצדיק
 לחברתא קלא גלא ׳ורמיא שס שאיתא מה היטב עי״ש כנ״ל, וכו״ דמרך

נמצא, עי״ש. וכו״, דמרך גבורתא חזי פוק וכו׳ בעלמא מידי איכא מי
שהס אע״פ שמיים, ביראת חבירו את ולהזכיר לעורר צריך ואחד אחד שכל
 הזהירה כן ועל כנ״ל. לעלות יכולים כולם הצדיק בכת אעפ״כ שהס, כמו

 אותו גס כי עבירה, עובר שראוהו דהיינו להשונא, גס לעזור התורה
 העושק הגדול הצדיק בכת כן גס להעלותו כת יש כי הרבה, לעזור צריכין

וכנ״ל. דמרך׳ גבורתא חזי ׳פוק בבחינת בזה,
ח ם כ כ ה לו וכוי ה אפי ש ש פ ה שלי נ על  אבידה ובליקו״ה(חו״מ בעיבור. ה

 בפשע גם נקודות מתבארות דרכו תנוכה לעניין דרוש הובא ו-ז) ג, ומציאה
 וז״ל: הצדיק, של תורתו כת לעניין והן הדעת, ופגם ממון תאות פגם לענין הן המאמר,

על הרשעה יוון מלכות ׳כשעמדה כי חנוכה, של הנש תוקף בחינת וזה

 בחינת זה הרשעה יוון מלכות וכו״. תורתך ׳להשכיחם ביקשו ישראל׳ עמך
 משס, לצאת לו קשה לשם שנופל ומי זרה, העבודה כל ששס ממון, תאות
 ממון של התאוה זאת נקראת כן ועל תפלה, הבעל של בהמעשה כמ״ש

 כי וכו״. מעמד ואין מצולה ביון ׳טבעתי בחינת הרשעה׳, יוון ׳מלכות
 מצולה ביון טובע בחינת הוא ממון, של זאת לתאוה ושלום חש כשנופליס

 להשכיח שביקשו בחינת וזה כנ״ל. משס לצאת אפשר אי כי מעמד, ואין
 ישראל בני מרוב התורה שכחת עיקר כי וכו׳, שמד וגזרו לגמרי התורה

שבטליס אדם, בני בהרבה בחוש רואין אנו כאשר ממון, תאות ע״י הוא
ואינם ימיהם, כל פרנשתס אחר שרודפים בממון, טרדתם ע״י מהתורה
 רואין שאנו כמו ליצלן, רחמנא לגמרי אותה ששוכחים עד בתורה עושקים

 בלימוד מופלגים שהיו והרבה תורה, בני היו נעוריהם שבימי אנשים כמה
 ממון לתאות ושלום חש נפלו לשוק שיצאו ע״י ואח״כ נעוריהם, בימי

 ולא לגמרי אותה ששכחו עד התורה, את שביטלו עד בפרנשתס, ונטרדו
 כי לתורה, עיתים קבעו ולא קלה, בשיבה לפרנשס שיוכל בה׳ האמינו
 על ימיהם כל להתייגע שצריכין להם שנדמה עד ממון, תאות אחר נמשכו

 נישיס עימנו עושה השי״ת אך (...) בידם. עלתה לא וזה וזה הפרנשה,
 דור שבכל אמיתיים בהצדיקיס כת ונותן ודור, דור בכל גדולות ונפלאות
 ומבטלין משברים הס ועי״ז נותנין, שישראל הצדקות כל ויעלו שיקבצו

 חש מישראל תורה תשתכח שלא כך, כל תתפשט שלא מישראל ממון תאות
 משחת ׳שמן השמנים. כל טימאו שהיוונים מה בחינת וזה (...) ושלום.
 כל ונתקלקלין נפגמין ממון תאות ע״י כי והתורה, הדעת הוא קודש׳

 שעי״ז לדעת, זוכין ממון תאות שבירת שע״י כמו כי והדעת. המוחין
בחינת שהיא ממון תאות כשמתגבר להיפך, כן כמו כנ״ל, תורה ממשיכין

׳טימאו בחינת וזה תורה. להמשיך אפשר ואי הדעת נפגם אז יוון, מלכות
 ושלום, חש לקלקלם הכל על מתפשטת ממון תאות כי היינו השמנים׳, כל
 תורתו להשכיחם מתפשטת היא עס, ההמון שהס העולם רוב על כי

 עד ומצוות, בתורה עושקים אינם בממון טרדותס מריבוי כי לגמרי,
 להס שנשאר אותן על אפילו אך כנ״ל. לגמרי התורה ושלום חש ששוכחים

 עד ממון תאות מתגברת עליהם גס בתורה, ועושקיס קצת דעת איזה
 להס יש רוב ע״פ ממון, תאות מחמת כי הדעת, את ומקלקלת שמטמאה

 וזה (...) ועבודתם. ותורתם בתפלתם הרבה זרות ומחשבות גדולות פניות
 בחינת זה גדול, כהן של בחותמו תחוס שהיה שמן של צלוחית בחינת
 כהן בחינת שהוא האמיתי הגדול שהצדיק היינו בלימודי׳, תורה ׳תחוס
 משחת שהשמן עד הצדקה, כת ע״י בתכלית לגמרי ממון תאות שיבר גדול,
 הוא כי זר, מגע שוס בו שאין בחותם תחוס שלו, הדעת שהוא שלו, קודש

 יכול הוא ועי״ז ממון, תאות ע״י הבאים פניות מיני מכל לגמרי וזך נקי
 בלימודי׳, תורה ׳תחוס בחינת שהוא נפלאה, בקדושה תורה להמשיך
 בבחינת למוטב, שתחזירס עד לעולם בליבס ונקבעת נחתמת תהיה שהתורה

 מוחין, תפלין בחינת שהוא וכו״, זרועך על כחותם ליבך על כחותם ׳שימני
 תפלין בחינת דקדושה, חותם בבחינת תורתו ממשיך הנ״ל הצדיק כי

). באות (לעיל עי״ש הזאת, בהתורה כמובן מוחין,  בו היה ׳ולא וזהו י
 שדר כפי כי היינו ימים׳, שמונה ודלק נש ונעשה אחד, יוס אלא להדליק

 צריכין עת, בכל ממשיכין שהצדיקים התורה ע״י קיומה שכל הבריאה,
 כידוע. חדשים מוחין נמשכין יוס בכל כי מחדש, יוס בכל התורה להמשיך

כהן בחינת שהוא האמת, הצדיק של הקדוש הדעת שהוא בהשמן, כן ועל

המתרגם

 פורש הלילה כאשר
 אזי העולם, על כנפיו

 טועמים העולם בני כל
 ויוצאת מוות, של טעם

 למעלה, לעלות נשמתם
ם ת או ם ו כי א ל מ  ה
ם מי ואומרים עומדי  ׳

 ומפרש ה״. בהר יעלה
 הבית, הר זה ה״ ש׳הר

 עזרת זה קדשו׳ ו׳מקום
 בית שכעין ישראל,
 כך מעלה של המקדש

 משום למטה. גם ישנו
ע שבכל קי ע ר קי ר  ו

ם די מ ה שם עו מ  כ
ם  שרים, וכמה ממוני

 יוצאות, הנשמות וכאשר
 לעלות רוצות הם אזי

 זוכות, אינן ואם למעלה,
 התוצה, אותן דותים אזי

 ומשוטטות הולכות והם
 לוקתים ואזי בעולם,

תן ה או מ  קבוצות כ
ם רותות של עי די מו  ו

 וכזב, שקר דברי להם
 להם מודיעים ולפעמים

 שעתיד ממה אמת דברי
 וכמו הקרוב, בזמן לבוא

 במקום בזה שביארו
ת ואלו אמר. שמו  נ

 הולכות הם הצדיקים,
ת טו ט שו מ ה, ו על מ  ל

 פתמים, להם ופותתים
 אותו לתוך אותן ומעלים
ם  ׳הר שנקרא המקו

 השוד כעין שהוא ה״,
 שלמטה, הבית הר של

 לתוך נכנסים הם ומשם
ם אותו  שנקרא המקו

ם מקו  ששם קדשו׳, ׳
 לפני הנשמות כל נראות
 אותו של זה כעין קונם,

 עם שם שנראו המקום
 הקב״ה, לפני ישראל
 שנקרא המקום היינו
 ובשעה ישראל׳. ׳עזרת

ת מו ש ת שהנ דו מ  עו
 קונם שמתת אזי שם,
 ידם על להתתקן היא

 ׳קודש שנקרא במקום
 רושמים ושם הקודשים׳,

ם כל את ה שי ע  מ
וזכויותיהם.

 כחוט אפילו הקודש אל מחול יצאו לא ועדיין התאוות בכל משוקעים עדיין אעפ״ב הצדיק אצל כשבאין ואפילו מאד, מאד פגומות שהם נפשות יש # ותושיה עצה
 יכולים כאלו פגומות נפשות שאפילו עד כך, כל ונודאות נפלאות במעלות שגדולים צדיקים יש אבל עיבוד. בבחי׳ ולחדשם להעלותם אפשד אי בוודאי כאלו ונפשות השעדה.
 בדחמיו שיזכהו השי״ת לפני מאד מאד ולהתחנן לבקש צדיך להשי״ת, ולשוב חייו על לחום ודוצה מאד שפגם בנפשו שיודע מי כן על לטובה. ולחדשם עיבוד בבחי׳ להעלות

רכזה צדיק למצוא הזוכה אשדי לטובה, נפשו גם ולחדש להעלות שיוכל כך, כל חזק גיבוד שיהיה כזה לצדיק להתקדב צו קי יג). יג, ליקו״ט (



המתרגם

 האבות מרכבת שימן ®י
עה' כך, הוא תקי  זהו '

 'שברים' אברהם, כנגד
 'תרועה' יצתק, כנגד זהו
 שנאמר יעקב, כנגד זהו
ת ביעקב בו ע תרו 'ו

בו', מלך

ב ק כתו סו פ  ב
 אלקיס', ברא 'בראשית

 הנאמר 'אלקיס' אותו
ק כאן סו פ הי ב  זו

 אימא הנקראת הבינה
 ועולה שרוכבת עלאה,

 יעקב, שהיא ב׳תרועה'
 הביט 'לא בו שנאמר

 ראה ולא ביעקב אוון
 אלקיו ה' בישראל, עמל

מו תרועת עי  מלך ו
 שתרועה לך הרי בו',
 בו ונאמר ביעקב, היא

 בתרועה, אלקיס 'עלה
 שבקול שופר', בקול ה'

עולה. הוא השופר

 אתד כוכבים עובד ®י
ה רבי את ראה הוד  י

 וראה אלעאי, ברבי
ס. שפניו  אמר מאירי

 יש האיש זה העכו״ס,
 דברים משלושה אתד בו

 שותה שהוא או אלו,
 שהוא או יין, הרבה
 שהוא או בריבית, מלווה
 זאת שמע תזיריס. מגדל

 אלעאי, ברבי יהודה רבי
 של רותו תיפת לו, ואמר
 שאפילו כיון אדם, אותו
 אין משלושתם אמד

 אותו לו אמר (...) בי.
 למה כן אס העכו״ס,

 לו אמר מאיריס. פניך
 אלעאי, ברבי יהודה רבי

 שמאירה היא התורה
 'תכמת שכתוב פני, את

 וגו״. פניו תאיר אדם
ד  המדרש, מספר עו

הו שרבי ב  הלך א
 לקיסריה, אתת פעס

 אזי משס ומזר וכשבא
ו היו י ס. פנ רי אי  מ

 והס תלמידיו, ראוהו
רו עלו מ א  לרבי ו

 זה אבהו רבי יותנן,
שאלם אוצר. מצא

שט נוכע נחל מוהר״ן יג העם אשרי ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ה כ תז  ברחמיף אותנו ו
 צךקה לתן הרבים
 ותזמין מהגנים. לעניים

 ועניים ברוח, ממון לנו
 בהם. לזבות הגונים

 אהב, משפט מלף ״ועוז
 מישרים, בוננת אתה

 ביעקב וצרקה משפט
 ממף כי עשית. אתה
 לף״. נתנו ומיךף הבל

 כל עם צרקות עושה
 צרקה, עמנו עשה בשר,

 ברחמיף אותנו ותזכה
 עושי בכלל להיות
 לבבנו, רע ותסיר צרקה.
 צרקה לתן נזכה למען

 פנים בסבר בשמחה
 לבבנו .ירע ולא ןפות,

 נפתח פתוה לו. בתתנו
 לעני לתת לו ןדנו את

 אשר מחסורו רי ואביון
 לרעב ונפק לו, יחסר
בגר נכסה וערם נפשנו

ב). (ליקו״ת

י ל ש ם א ע  מיוסד עליו בפס׳ דבריו את כעת מלביש רבינו וכוי. ה
(פט, בתהליס וזלשה״כ כה, עד המובא ע״פ ומבארו המאמר,

 פקרנף ןהלכון: פניף פאור ה׳ תרועה ידעי העם אקרי מז-ית):
 וברצונף אתה עזמו תפארת כי ירומו: ובצדקתף היום כל עילון
 יודעי (שם): ופירש״י קמינו: תרום

 בוראם את לרצות שיודעי! מרועה.
 שמסדרים בתרועה, השנה בראש
ושופרות. זכרונות מלכיות עליה

 להם. מתרצה שאתה וברצונן.
ם אשרי ע היי זה ה שגהה. ג ה

בתי׳ על מרמזת ׳אשרי׳ המילה

 שכתב: א׳ ליקו״מ (עי׳ והשגתה הסתכלות

 ׳אשורנו׳ מלשון הסתכלות׳), לשון ׳אשרי
 שבתי׳ ה׳ באות לעיל ועי׳ מ), כג, (במדבר

וראיה. הסתכלות לשון הוא שבנפש שור
ה יודעי ע היי זה תרו יעקב. ג

(פנתס, רע״מ בזהר כדמצינו

 דאבהן, מרכבה יסימן“ ע״ב): רל
 דיצתק, ׳שברים׳ דאברהם, ׳תקיעה׳
 ביה דאיתמר דיעקב, ׳תרועה׳
 בתיקו״ז מובא וכן בו׳. מלך ׳ותרועת

 ברא מה׳בראשית ע״ב): פת נה, (תיקון
 אימא איהי ׳אלקים׳ האי אלקים׳,
 ב׳תרועה׳ וסליקת דרכיבת עילאה,
 ׳לא ביה דאיתמר יעקב, דאיהי
 עמל ראה ולא ביעקב אוון הביט

 איהי דתרועה לך הרי בו׳. מלך ותרועת עימו אלקיו ה׳ בישראל,
 סליק. שופר', בקול ה׳ בתרועה, אלקים ׳עלה ביה ואיתמר ביעקב,

עקב וצדקה משפט ה בי ת  גבי א-ד) (צע, בתהליס כתיב עשית. א
 מלך ה׳ בזה״ל: דלעת״ל השלימה וההשגתה הניסית ההנהגה

 על הוא ורם גדול בציון ה׳ הארץ: תנוט כרובים ישב עמים זרגזו
 אהב משפט מלך ועז הוא: קדוש ונורא גדול שרנך יודו העמים: כל

 הפשע וע״ד עשית: אתה פ!עקב ו^דקה משפט מישרים כוננת אתה

 המשפט. אוהב אשר למלך הוא העוז מלן. ועוז המצו״ד(שם): פירש
 משפטי וצדקה. משסמ כוננת. אתה מישרים, שהוא התורה מישרים.
 המה. ידיך מעשה ביעקב, הנתונים המצודקים ודבריה התורה

׳הוי״ה הנ״ל, שבפסוק ׳ה״ המלה חסדים. בחיי הוויות, בחיי זה ד!'

 השגחה. בחינת זה העם, אשרי וז״פ
 שהוא יעקב, בחינת זה תרועה, יודעי
 וצדקה משפט צט) (פהליסבמ״ש צדקה, בחינת
 הוויות בחינת זה ה׳, עשית. אתה ביעקב
 בחינת זה פניך, כאור חסדים. בחינת
 פניו. תאיר אדם הבמה יס במ״ש(קהלת השבל,

נפש: מהלך בחינת הנפשות, אלו יהלכון,

 מצאתי אך הנ״ל, להתורה ששייך ז״ל רבינו כת״י מצאתי (עוד

 התתלת ותסר ענין, של סופו רק שס נכתב ולא הנייר, קצה רק

וזהו): הענין.

 בנ״ל, טנת״א ראיה בחינת שהיא התורה,
 הנפשות לקיטת בחינת זה יחדיו, בשר בל

 בי בנ״ל. חבם נפשות לוקח בבחינת בולם,
 נדיבה רוח ידי על נעשה זה בל דבר, ד׳ פי

בפיך חז״ל שאמרו במו ד, פי שהוא בנ״ל,
It ה ק ד !ז״ל) לשונו כאן (עד צ

 רצון איזה לו יש בעצמו הוא אס כן, גס נפשו לתדש כת יש
 לגמרי, עצמו לסלק רוצה אס אבל נפשו, בתיקון לעסוק לזה אמיתי

 בעצמו שהצדיק רוצה רק כלל, נפשו בתיקון להשתדל רוצה ואינו
 אזי כלל, בזה ישתדל ולא כלל יעשה לא והוא עבורו, הכל יעשה

 לעסוק צריך הצדיק אין בוודאי
 כשאינו לו לעזור אפשר אי כי עימו,
 כלל בתיקונו בעצמו לעסוק רוצה
 מורינו אדונינו שאמר וכמו כנ״ל.
 אינך בלעדי אתה לאתד, ז״ל ורפינו

 נפשו לתקן (דהיינו כלל, לעשות יכול
 איני בלעדיך אני גס אפל בעצמו),

 אתה שאס היינו דפר, לעשות יכול
 לי אפשר אי בוודאי כלל, תעשה לא

 הוא האדם כי הכל, עבורך לעשות
 כי להעלותו אפשר ואי בתירה בעל
 התעוררות איזה לו כשיש אס

 לו ישב אפילו יכול וזהו מעצמו.
כנ״ל. וכו״ עימו לומר, תלמוד וכו׳,
 גבורתא תזי ׳פוק ד״ה לעיל בילקוה״נ ועי׳

בזה. מוהרנ״ת דברי בהמשך דמרך׳

ה יודעי ע יעקב. בחיי זה תרו
 רה״ש (או״ח בליקו״ה ומבואר

 שברים תקיעה פתינת וזה ב): ג,
 ׳תסד פתינת זה תקיעה תרועה.

 קול ידי על הנמשך לאברהם׳
 פתינת זה שפרים כנ״ל, השופר

 יעקב. פתינת הוא תרועה (...) נשפר, לב פתינת גבורות,
 בליקו״ה וכתב צדקה. בחיי שהוא יעקב בחיי זה תרועה יודעי

מוציאי! ששס השופר קרן בתינת וזה ב): ב, לולב (או״ח
 שס שדרך הצדקה, של הקיימת קרן ע״י שנעשה (...) הקול,

 קול עיקר כי שופר. קול בתינות שהוא דקדושה הקול מוציאי!
 זה ותרועה לכס׳, יהיה תרועה ׳יוס כמ״ש התרועה, הוא השופר
 ביעקב וצדקה ׳משפט כמ״ש צדקה, פתינת שהוא יעקב פתינת
 מקרן כי ב), (בסימן אתר במקום ז״ל רפינו בדברי כמובא וכו״,

הקול. מוציאי! שס שדרך השופר, קרן בתינת נעשה הצדקה
 שם כי ר״ל, הנחל(יג): במי וביאר חסדים. בחיי הוויות בחיי זה ד׳

תסדיס. בתינת הרתמים, מידת בתינת זה הוי״ה
לעיל, המובא עם וקשר וחסדים, ׳הוויות׳ בחי׳ היא וכו״, פניך באור

! חסדי• הוי״ה יצוה ׳יומס ד״ה יונה, דרבי במעשה ה׳, אות סוף ו מ כ  פישר יודע ומי כהחכס מי א): (ח, בקהלת כתיב פניו. תאיר אדם ח
 דבר, של פשרו! דפר. פשר יודע ומי תכס. כאדם תשוב בעולם מי כהסכם. מי ופירש״י(שם): ושנא: פניו ועז פניו תאיר אדס חכמת דבר
 שבשמים. לאפיהם ישראל פין פשריס עושה כמשה מי פשרין, רזי לו נתגלו שמיים, ביראת חכם שהיה חכמתו מתוך בדניאל, שמצינו כמו
 קבלת שעיקר זה מפס׳ ללמדנו שבא שמלבד וראה דו״ק פניו׳. עור קרן כי אליו מגשת יראו ׳כי לד) (שמות עד הבריות, משאר ישונא. פניו ועוז

ו׳). אות וריש ב׳, (אות לעיל כמבואר התורה התגלות ידו שעל משרע״ה על נדרש גופא, זה מקרא הרי וכו׳, אדם ׳חכמת בחי׳ השכל בחי׳ ע״י התורה

ו ד י כ ת אלו ן ל שו ת הנפ חינ הנפשות. ועיבור לקימת בחי׳ לכלל דמרמז נראה ובכאן נפש׳, מהלך עיניים מראה ׳מוב ד״ה ה׳ אות לעיל עי׳ נפש. מהלך ב

הנחל ילקומחכמה מילואי
ת מ כ ם ח ר אד אי  ראה אחד כוכבים יעובד“ א): בקה״ר(ח, מובא פניו. ת

 הדין אמר, נהירין. אפוי חמתיה אלעאי, ברבי יהודה רבי את
 או בריביתא, מוזיף או חמר, שתוי או ביה, אית מילין תלת מן חדא גברא
 דההוא רוחיה תיפח ליה, אמר אלעאי, ברבי יהודה רבי שמע חזירי. מרבי

 נהירין. אפך מה ועל ליה, אמר (...) בי. לית תלתיהון מן דחדא גברא,
 פניו תאיר אדם ׳חכמת דכתיב אפוי, דמנהרא היא אורייתי ליה, אמר
 חמוניה נהירין. ואפוי תמן מן ואתא לקיסרין, אזל אבהו רבי וגו״.

אמר סימא. אשכח אבהו רבי הדין יוחנן, לרבי ואמרין סלקין תלמידייא,

 מוחין צריכין האחר ביום כי אחד, יום אס כי להדליק ראוי היה לא גדול,
בתיקונו, הדור היה אס היה זה כל אך חדשים. תורה וחידושי חדשים

 מעיינות נפתחין יהיו שאז צדקנו, משיח כשיבוא לעתיד שיהיה וכמו
 בעומק עכשיו אבל יום, בכל תורה חידושי הצדיקים לנו ויגלו החכמה,

 רק בשנה, אחת פעם אפילו אמיתיים תורה חידושי לגלות קשה הגלות
 שימשיך מכל, וזך נקי שהוא האמת להצדיק כת נתן רחמיו בעוצם שהשי״ת

 כי ולהאיר להדליק ראוי שאינו והתורה שהשמן עד נפלא, נש בדרך תורה
 ממקום התורה ממשיך הוא הצדיק קדושת מעוצם אבל כנ״ל, ביומו אס

 דעתיקא אורייתא שהיא לעתיד שתתגלה התורה מבחינת כזה, ועליון גבוה
 ׳בינה, בחינת שהוא השמיני, יום עד עולם ימי כל שלו התורה שמאירה דהיינו ימים, שמונה בחינת שלו והתורה השמן ומאיר שדולק עד שתימאה,

 כי המנורה, נרות בחינת שהיא חנוכה, נר ידליק בביתו אדם שכל חנוכה, ימי שמונת לנו קבעו זה ועל (...) בעולם. האמת יתגלה שאז דאתי׳, עלמא
 שכל עד כנ״ל, וכו׳ נפשות עליות ע״י שנאמרה הקדושה תורתם ע״י כזאת, נפלאה והארה כזה נפלא תיקון הגדולים הצדיקים המשיכו הנש, תוקף ע״י

 מחשכת לצאת ונר אור כמו לו שתאיר תורתם, אור עצמו על להאיר יכול אדם כל כי התורה, אור בחינת שהוא חנוכה נר להדליק כת לו יש בביתו אדם
תורתם מאור נר ולהדליק קודש, משחת שמן להמשיך יכול השי״ת, בעבודת עצמו לחנך שרוצה מי שכל חינוך, לשון חנוכה, נר בחינת וזה שלו. אפילה
שמדליקין מה בחינת וזהו גדול. לאור מאפילה לצאת לנצח לו ושתאיר בתורתם, עצמו את למצוא יכול אדם שכל עד שהמשיכו, ממקום והמשיכו שגילו

 כמבואר מפחים מעשרה לממה גס אותו עתה ממשיכין נ״ר, שעולה הייחודיס כל כלל שהוא העליון האור ממשיכין כי מפחים, מעשרה לממה חנוכה נר
הנמוכים הנפשות גס להעלות כת לו יש הצדיק, כת גבורת שמגודל דהיינו הנ״ל, התורה בסוף שם המבואר דמרך׳ גבורתא חזי ׳פוק בחינת וזה בכוונות.

עי״ש. וכו׳, החומ כמלוא אפילו הקודש אל מחול עדיין יצא שלא מי אפילו עיבור, בבחינת מאוד מאוד
ם אשרי ע ה ה ה. בחיי ז ח שג היינו שבנפש), שור לעניין ה׳ אות בפנים (וכדלעיל הסתכלות לשון הוא ד׳אשרי׳ ר״ל תש״מ): הנחל(טבת מבועי בקוצז ומובא ה

שלימה ההשגחה שעיקר ד׳ באות לעיל מבואר כי מקרא. של לפשומו גס העניין לקשר אפשר דלעיל, רבינו ולפ״ד ההשגחה. עיני הסתכלות בחי׳
כן ועל דייקא, ישראל עם על היא ההשגחה כי דייקא, העם׳ ׳אשרי וזהו המבע), הנהגת (בחי׳ הראות בחצי השגחתו העכו״ס על כי ישראל, על רק הוא

שזה התורה, בהמשכת משה ע״י עיקרו שנעשה ממון, תאות שיכוך לעניין ג׳ באות בדבה״ק לעיל המובא בעניין גס לרמז אפשר לפ״ז והנה כפשומו. אשריהם
 ע״א), רלא פנחס ובזהר (עי״ש מש״ה, גיממ׳ שככ״ה לו׳, שככה העם ׳אשרי פשוק על כן דרש שם והנה ע״ב), קיא (בהר מהזהר והוא עי״ש, מש״ה גיממ׳ שככ״ה
כנ״ל. והאמונה ההשגחה התגלות ע״י ממון, תאות של השיכוך עיקר בעצמו עי״ז ובאמת כנ״ל. ההשגחה שהוא דייקא, העם׳ ׳אשרי דזהו הנ״ל ע״פ ואפשר

ערכים
וכינויים

אשרי
 ראייה לשון הוא ’אשרי*’

 הקליפה היפך והסתכלות,
 מקלקול כוחה שעיקר
 עיניו ׳ותכהי( מבחי׳ הראות,
 מאירת׳ ׳יהי בבחי׳ מראית׳,

 ׳דא רז״ל ודרשו חסר,
רה). (ליקו״מלילי״ת׳

 והיינו בכתר, הוא ’אשרי’
 (...) יו״ד׳. ׳ראש (אותיות)

 הוא ׳אשרי׳ מילת והנה
 בזולת ובינה, חכמה כללות
 הנרמזות שלושתם כללות
 אשר״י והיינו ׳אשר׳, במילת

 מצד ׳אשר׳ י׳, אשר שעניינו
 והיו״ד הכתר, אל הבינה

ספרהחכמה מצד גרושין). (

 שבח עניין הוא ’אשרי’
 אעזרוני ׳כי כמו ותהילה,

א). א, תהלים (מצו״צבנות׳

תרועה
 תרעה ׳ואתה בחי׳ תרועה

 הרועים שהם עמי׳, את
ה). כב, (ליקו״םדקדושה

 הדיבור, בחי׳ הוא תרועה
 ירעו צדיק ׳שפתי בחי׳

ט). ס, (ליקו״םרבים׳

 ע׳, תורה אותיות ’תרועה’
 לתורה פנים שבעים בחי׳

יט). ה, ביהכנ״ס (ליקו״ה

 לשון ׳תרועה׳ נפרש אם
 הכוונה יהיה וריעות, חיבור
 העליונים. הכוחות לייחד
 לשון מפרשים יש אמנם

 ׳תריעם מלשון ׳תרועה׳
 ןה7׳ר' ברזל׳, בשבט
 למידת והרמז ןה׳,7התר'ע
 שהכתוב תמצא וע״כ הדין,
 הרומז בציון, התקיעה מזכיר

 והתרועה רחמים, למידת
 ׳תקעו שנאמר בירושלים,

 בהר והריעו בציון שופר
אלקדשי׳  ויקרא ב)(רקנאטי (יו

כד). כג,

 ׳מנקש מלשון תרועה׳ יום’
 נו:), חוקת (ז״ח אתרעא׳

 לי ׳פתחו דופק בפתח כעני
 עה״ת, (בעש״ט צדק׳ שערי

ויו״כ). ר״ה

 יעקב בחי׳ תרועה
 דאיתמר ישראל, תפארת

 (קה״י,בו׳ מלך ׳ותרועת ביה

תרועה).

 ובינה, חכמה התרועה, סוד
 מתפרשין, דלא ריעין תרין

 צריכין אנו השנה ובראש
 אין, לבחי׳ אותנו להשוות
 נגד דומה לאין ושנהיה
 אנו ואז ורוממתו, גדולתו

 שהוא אין מבחי׳ ממשיכין
 ובינה. לחכמה המאיר, כתר
 יום, אור תרועה׳, ׳יום וזהו
 לבחי׳ המאיר לומר רצה

 ומצאתי האין. והוא תרועה
 תרוע״ה שכן לכך, סעד

 דאצילות׳ בינה ׳חכמה בגימ׳
תרועה). (קה״י,במכוון



חכמה מקור מוהר^^| יג העם אשרי ליקוטי נוכע נחל י12̂׳

ה ל ג נ ר ו מר כל ומכאר וכד הי ככו א מ  פורוה וגהוספופ ל.’הני ה
 הפסל הניאור כל איפא ליקו״מ) כפוף (המוגאופ רכיז״ל מכפ״י

 סכמיס ׳כגול כמ״ש חכמה, כחי׳ זה ה״ ככול ׳ונגלה וזה וז״ל: פה,
 עי״ז מראשון׳, מרום ככול ׳כשא כמ״ש ניהמ״ק, נחי׳ ינחלו׳,

 זה ׳וראו׳ יחליו׳. נשר כל ׳וראו
 ראייה, שהיא המורה המשכח נחי׳

 זה יחליו׳ נשר ׳כל כנ״ל, טנמ״א
 ננחי׳ כולם, הנפשוח לקימח נחי׳

 ה׳ פי ׳כי כנ״ל, חכם׳ נפשוח ׳לוקח
׳רוח ע״י נעשה זה כל לינר׳,

צלקה׳. זו ׳נפיך חז״ל כמ״ש ה׳, פי שהוא כנ״ל, נלינה׳
תינו אך ש חסר הרכים כעוונו  כמי ומונא דקרא. רישיה פירו

 כנול ׳ונגלה הפשוק המחלח לנאר לפענ״ל נראה הנפל(יג):
 תורה׳, אלא כנול ׳אין ו׳) (פרק אנוח נמשכח חז״ל שאמרו כמו ה",

 החגלוח המורה, הוא השש כנול ימגלה המשיח שנימי היינו
 המורה, הוא ׳וראו׳ נ׳), נאות (כנ״ל שמימאה לעמיקא אורייתא

 כמנואר יחליו׳ נשר ׳כל ל׳), אופ (כנ״ל טנמ״א ראייה נחינח שהוא
 ראייה הוא המורה ׳כי ד׳) (נאופ שמנאר מה ולעניין נפניש.

 המורה שממחלח וזה עין, ונח לעינא גוונין מלח שהש טנמ״א,
 אנומם׳, ניח ראשי אלה נ״ח, ממן ראש״י ׳חמן נ׳נראשיח׳,

 פשוטו לפי כי לפענ״ל נראה וכו", לעינא גוונין מלח הם שהאנוח
 שלושה על רק הוא קאי אנוחם׳, ניח ראשי ׳אלה הפשוק של

 ומציאה אנילה נליקו״ה ועיין נפרשה, עי״ש הראשונים, שנטיש
 וכו"), הנפשות קינק של 'השכל ד״ה נילקוה״נ ו', אות לעיל (הוכא ג׳ הלכה

 ננחינח הנפשות עליית ננחינח הס הראשונים שנטיש השלושה כי
 גוונין מלח טנמ״א הוא והמורה המורה, הוללח נעשה ועי״ז עינור,
 כי נמצא לעינא. גוונין מלח כן גם הש והאנוח עין, ונח לעינא

 שנטיש שלושה שהם אנוחש׳, ניח ראשי ׳אלה ע״י אחל, הכל
 המורה נולל עינור, ננחינח הנפשוח עלייח נחינח שהם הראשונים,

 ניח ראשי ׳אלה נתינת כן גש שזה לעינא, גוונין מלח שהוא
כנ״ל. לעינא גוונין מלח כן גס הס שהאנוח אנומש',

 ה׳ כבוד ונגלה המקרא שמביא הדבר, ומובן
 כל ומבאר דבר. ה׳ פי כי יחדיו בשר כל וראו

 אך זה. בפסוק מפורש שהוא הנ״ל, המאמר
דקרא: רישיה פירוש חסר הרבים בעוונותינו

ר ונגלה  שגש לנראה כתב מוהרנ״ת וכוי. כשר כל וראו הי ככו
 זו תורה כגירשת ואכן דכריו, כלל את רכינו מלכיש זה כפשוק

 ה׳ ככול ׳ונגלה ל״ה ננפ״נ (עי׳ רניז״ל מכפ״י מורות נהושפות המונאת

 (מ, כישעיה וזלשה״כ זה. כפש' המאמר כלל את רכינו שה מכאר וכו"),

 העפילה הנפמה כנכואת העושק א-ה),
 עמי נחמו נחמו וז״ל; המשית, לימות

 לנ על לנרו אלקיכם: יאמר
 מלאה כי אליה וקראו ירויכולם

 מול לקחה כי עונה נרצה כי צנאה
 קורא קול חטאמיה: נכל כפלים ה׳

מדנר ה ה׳!;ןורו דרך פנו נ ערנ  ינשא גיא כל לאלקינו: מקלה נ
 לנקעה: והרכסים למישור העק'נ והןה ישפלו וגנעה הר וכל

ה ה׳ פי כי !חדו נשר כל וראו ה׳ כנוד ונגלה  המלכי״ש וכיאר דנ

 נשישה לעמיד ממעלה האלקיח ההופעה כי מנאר ונגלה. (שה);
 הימה האלקיח ההשגה עמה עד כי א) הענר. זמן על מעלוח

 לעמיד אנל וערפל, ענן ומחיצות ומשכים לנושים נכמה מעוטפח
 עד נ) המאירה. נאשפקלריא ונראה מגולה הכנוד יהיה ונגלה.
 מנהיג שנו ההנהגה שהוא אלקיש, כנוד רק השיגו לא עמה

 צנאוח, או שדי או אלקיס לשם מיוחשח שהוא ומשגיח, ומשדר
 עצמו מצד כנודו על המורה העצם, שם שהוא ה׳ כנוד לא

 נודעחי לא ה׳ ושמי שדי נאל האנוח אל ׳וארא כמ״ש ומהוחו,
 רק ראו, לא עמה עד ג) וידעוהו. ה׳. כגוד ימראה אז אנל להם׳,
 עמה אנל החושיי, העין נהשגח ה׳ כנוד ראו לא וידעו, השיגו

 נמחזוח והצופים הרואים גס עמה עד ד) יראו׳. נעין ׳עין
 אנל הננואיי, נעין הנפש נעין רק נשר, נעין ראו לא אלקיס,

 מכנוד הנוראה המראה יראה נעינו הנשר גם נשי. הל יראו עמה
 מכנוד והמשיגים הרואים היו עמה עד ה) אלוקומו. והמגלוח ה׳
 מועטים, עלייה ונני קורא, ה׳ אשר השרידים יחידים מועטים, ה׳

 עמה עד ו) ה׳. אח דיעה הארץ מלאה כי נשר, נל יראו אז אנל
 והס ה׳ אל לנדו משה ׳וניגש כמ״ש אחת, נמדריגה כולם ראו לא
הגשה, היה משה שמדריגח עימו׳, יעלו לא והעם ייגשו, לא

המתרגם

(המשך)
 לכס מניין יוחנן, רבי

 משוס לו, אמרו זאת.
 מאיריס. שפניו שראינו

 דבר שמא להס, אמר
 ואכן שמע. חדשה תורה
 לרבי התלמידיס עלו

 אותו, ושאלו אבהו,
 איזו כבודו שמע האס
 אמר חדשה. תורה דבר
 אכן אבהו, רבי להס

 ישנה. תוספתא שמעתי
 התלמידיס עליו אמרו
 אדס ׳חכמת זה, מקרא

פניו׳. תאיר

 כמ״ש מזה, גס פסותה העס ומדריגת עלייה, הזקנים ומדריגת
ר. ה׳ פי כי בשוה. אחת במדריגה יחדיו, בשר כל יראו עתה אבל שם, זאת. והבטיח מ

הנחל• יליקוט
ד  אפשר ואולי תש״מ): (מבת הנחל מבועי צקובץ ומובא וכוי. הי כבו
ה׳) (באות לעיל מבואר באמת דהא דבה״ק, מצירופי קצת לבאר

 ונתכשית יקרה היא כי שבנפש, כשא בבתי׳ נתכשה התכס שנפש בפנים
 ׳והוי יונה דר׳ במעשה וכן אצלה, לבושין נעשין הנפשות וכל ולפנים, לפני
 צנועים ׳ואת כמ״ש השכל, שהוא ביהמ״ק, שהוא צניעי, באתרא וכו׳ קאי

 הנפשות עם והתלבשותו התכשותו עניין שהוא שקא׳, מכשי והוי תכמה׳,
 ואם הנ״ל. והתכם הצדיק של ותכמתו כבודו העלמת על מורה זה שכל כנ״ל,

 רבינו שפירש מה לפי ה״, כבוד ׳ונגלה הנ״ל הכתוב לשון מורה מה על כן
 הלא ׳ונגלה׳, מהו כן אם כנ״ל, התכם של תכמתו בתי׳ הוא ה׳ כבוד שעניין

 עולה שהוא בעת דייקא הוא זה שכל ואפשר דייקא. ומכושה מלובש הוא
 הוא ואולי ולהתלבש. להתכשות צריך דייקא אז עיבור, לבתי׳ הנפשות עם

 כי אף, התרון בשלימות נשתכך לא שעדיין ובפרט הקטרוגים, פתד מפני
 עוז ויורד שיורד עד כנ״ל, דלוק׳ ׳נור בבתי׳ עדיין הוא הרצו״א בעת

 מש״ה בשם רשים דאיהו הפנים, שר מט״ט דא ׳ושו״ב בבתי׳ מבטתה,
 ההשגתה, עיני היא התורה, והמשיך אף התרון שיכך שכבר שככ״ה׳, גימט׳

 עד להתכשות, צריך ואין ועושרו, וגבורתו תכמתו כבוד דייקא, ׳ונגלה׳ אז
 דמרך׳. גבורתא בעיניך) (ראה תזי ׳פוק לתבירו ואומר מכריז או״א שכל
 התכם את כי קמ), (ליקו״מ אתר במקום בדבה״ק המבואר ע״פ אפש״ל ועוד

 גדולת שרואים תלמידיו ע״י אם כי כלל, להשיג אפשר אי עצמו והצדיק
 נגלה. הוא דייקא הנפשות ע״י וע״כ הנפשות, בתוך ומכושה מלובש הוא עצמו הצדיק דבאמת אפש״ל ולפ״ז הצדיק. גדולת ג״כ להבתין יכולים מעלתם,

 התכם, ועושר וגבורת תכמת גדולת יודעים ידם ועל נגלים, והם התכם נפש על מכשים הם כי מארבב״ת), (בביאור ׳גלים׳ הנפשות נקראים שלכן ואפשר
ידו. על שנתתדשו איך התלמידים, מעלת שרואים ע״י דייקא ונראה נגלה דזה דמרך׳, גבורתא תזי ׳פוק וכו׳ בתזרתם שאומרים מה עצמו וזהו

חכמה מיליואי
 תדתא אורייתא דילמא לון, אמר נהירין. דאנפוי ליה, אמרין למה. לון,

 לון, אמר מר. שמע תדתא אורייתא ומה ליה, אמרו לגביה, שלקון שמע.
 יוסף(שס): העץ ופירש וגו״. אדם ׳תכמת עליו, קרא אמרון עתיקא. תושפתא

 פניו תמיד הרבה שמרוית שמתוך סדרי. מרבי או בריביסא מוזיף או
 נמצאת, היתה שלא המשנה על ישנה תושפתא עסיקא. סושפמא צהובים.

 ייתכן המאמר קשרי ע״פ צחות ובדרך הרבה. תידושים בה שיש בא אני ושמת
 עוד ומובא מאיריס. פניו כן דעל ב׳), באות לעיל (הנזכרת דעת״ס אורייתא לבתי׳ לרמז

 רות שהיה בשעה פנתש, על עליו אמרו קכד): להרמב״ן(אות האדס תורת בספר
 אליעזר ר׳ על עליו ואמרו כלפידים, בוערות פניו היו עליו שורה הקודש
 של כקרנותיו יוצאות קרנותיו היו בראשית במעשה דורש כשהיה הגדול,
 של פניהם בשפרי, אמרו וכן לילה, אם יום אם מכיר אדם ואין משה,

 ולברקים ולכוכבים ולרקיע וללבנה לתמה דומים לבוא לעתיד צדיקים
 מאיזה הזאת בתקירה ישיגו לא דיעותינו ואם ביהמ״ק. ולמנורות ולשושנים

 שמו יתברך אותה הבורא כי כן, שהוא נאמין אבל הזו, המידה תהיה צד
 שתפצי רואים אנתנו ועוד מהתתכמותנו, יותר ומהותה הנפש משודות יודע

 ושומן והדר זהר בו ומושיפין הנאה לגוף נותנין כרצונה המזדמנים הנפש
 לתכמים, תכמה שכן וכל ויגיעה, בעמל אליו בבואם אפילו ובריאות,

פניו׳. תאיר אדם ׳תכמת שכתוב כעניין



שיא נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

ה כ  הכבוד להעלות ונז
 ויהיו היךאה, לשרש

 היךאה, פגמי נשלמים
 בשלמות, ליךאה ונזכה

 השם את ״ליךאה
 הזה״ והנוךא הנכבד

 ונזכה אלהינו. יי את
 יךאת עלאה, ליךאה

 לנו יהיה ולא הרוממות,
 משום ופהד יךאה שום
 אם כי שבעולם. דבר
 ד ונפה ניךא לבד ממך

 יךאתף ותהיה תמיד,
 נחטא לבלתי פנינו על

 עולם ועד מעתה כלל
יד). (ליקו״ת

ו נ ו ב  עולם, של ר
 סלה, הכבוד מלף
 העולם כל בראת אשר

שךה ת בע רו מ א  מ
 כדי כבודף, בשביל
 ויתפאר ויתגדל שיתגלה
 כבוךף ויתנשא ויתרומם

 בעולם, הגדול!הקדוש
 ושרש תכלית זה אשר

 כמו כלה, הבריאה כל
 הנקרא ״כ׳ל שכתוב

 בראתיו ולכבודי בשמי
 עשיתיו״. אף יצרתיו

 לתקן ברחמיף זכני
 קל היש הכבוד פגם

 והושיעני ועזרני מהרה,
ף מי ם, ברח רבי  ה

 הכבוד מן בולה שאהיה
 שום בלי באמת תמיד
 עת ובכל ומךמה. ערמה

 תשלח ברחמיך שאתה
 כךצונך כבוד איזה לי

 ותושיעני תעזרני הטוב,
 וגבולה כיה לי וחתן

 שלא עז בכל להתגבר
 בשביל הכבוד אקבל
 אהנה ולא כלל, עצמי

 ולא כלל, הכבוד מן
 עם ושלום הם אשתמש

 ולהנאתי לצרכי הכבוד
 להעלות אזכה רק כלל,

 להשם הכבוד כל
 שהכבוד למלך יתברך

הכבוד להעלות שלו,
לד). ח״ב לשךשו(ליקו״ת

ש תקעו א שופר כחוד  גני הפסוק על מיוסד זה מאמר וכוי. ככס

 על למנצח א-ה); (פא, נפהליס וזלשה״כ נרה״ש, ישראל ענודס
 שאו• !עקג: לאלקי הריעו עחגו לאלקיס הרנינו לא^ף: הנמיח

 ?כנוה שופר ?חדיש מיןעו ננל: עם נעים כנור מף ומנו זמרה
 הוא לישראל מק כי חננו: ליום

 המצו״ד וניאר !עקנ: לאלקי משפט

 ר״ל החודש, נהחחלח נסודש. (שס):
סה. שופר. מקעו הראשון, כיום  ננ
 חג יום נו להיוח המיועד כזמן
ק. ני ר״ה. והוא  ההיא הפקיעה «
 ישראל, על המקום גזירח חוק היא

 הפקיעה ונא המשפט, יום הוא כי
 נמשפט. לזכוח המשונה על לזרז
 ע"פ מנאר רנינו שס י' נאוה להלן ועי׳

דנריו. כלל אה זה פס'

ת ליראה שם א ׳ה׳ הנככד. ה
ד היינו הנכנד׳ כנו סי׳' ה״, נ

ה״ ש׳כנוד שניאר יא) (אוה להלן ועי'
לא אם נמ-ס): (ננז, נדנריס כמינ 'היראה'. מידת ששורשה היינו'המלנוה'

יד תורה
שלום לדומשיד

ז׳׳ל) רכינו (לשון

פא): וכר(פהליס בכסא שופר כהודש ותקעו
 להעלות צריך בעולם, שלום להמשיך א

 כמ״ש ליראה, היינו לשרשו, הקב״ה כבוד
הנכבד: השם את ליראה לדנריס:פ)

 שחימה ה/ הפת בציעת הבאות: ההלכות את מוהרנ״ת יישד זה מאמר על

 פריקה ב׳, שותפים ה/ ערלה ג׳, הקן שילות ג/ ואס אב כיבוד ג׳,
ב׳. שוכר א/ אפומרפוס א׳, ומעינה

 כינוי הוא ׳כנוד׳ ליראה. היינו לשרשו הקכ״ה ככור להעלות

 נספירמ העליון ששורשה המלכומ לספירמ
וה׳גנורופ', ה׳יראה׳ שורש שהיא הנינה

 להעלוח (יד): האיפניס נירפ כפכ וכן
 ׳מלך מלכוח, נחי' שהוא הכנוד

ליראה, היינו לשורשו, הכנוד',
 עיקר שמהם ׳גנורוח', נחי׳ שהיא
 כמנ וכן כידוע. המלכות של ננינה

ד,  אל שמרמז לי נראה ):3 נפל״ס(י
ס, שמנואר מה חני כ  עיקר כי נ

ח, הוא המלכוח ננין  וכן מגנורו
ף מונן סו יא', אוה כסוף המאמר נ

 הוא המלכוח מיקון וכן (...)
חינח ה, מנ נינ כידוע. לינא׳ ׳

ה נשמרוח יש ועוד מר הרנ מא  נ
ח ועיין להנין, וקל זה שלום. שים ונכוונח חנוכה נכוונ

 הזה נשפר הכחניס הזאח המורה דנרי כל אח לעשוח אשמר
 ונאמנים: רעים וחלןם ונאמנוח נדלח מכוח זרעך מכוח ואח מכמף אח ה' והפלא אלקיף: ה' אח הזה והנורא הנכנד האס אח לןראה
 ס6 ליראה וז״ל: המצווה, כל ופכלית שורש היא שהיראה (שס) כחיי רכינו וכפכ נך: ודנקו מפניהם ערא אאר מצרןם מדוה כל אח נף והאינ

כי הקדוש נמעמד משה ניאר וכן היראה, והיא אחח תכלית שנמורה המצוות נכל הכוונה כי הזה, נכחונ ניאר הזה. והנורא הנננד השה
פניכם׳. על יראתו תהיה ונענור האלקים נא אחכם נשות ׳לנענור כ) (שמות שאמר הוא היראה. אלא המורה ננחינח הכוונה מכלית אין

להיות היראה, על אלא ננרא לא ונניינו, העולם כל חחלח אמר, יצחק רני פ״ל: הכליאה, סורס גס היא סהיראה ניאר כראשית) מדה״נ(פ׳ ונזהר
׳ואח לשמים, ירא להיוח השמים', 'אח הארץ'. ואח השמים אח אלקים נרא ׳נראשיח מדכמינ לנריוח, יראה ונעל לשמים יראה נעל אדם

ה". יראח חכמה 'ראשיח שנאמר 'ראשית', שנקראח היראה על אלא ננרא לא העולם שכל מלמד כן נמו לנריוח. ירא להיוח הארץ',

חכמה מילואי
ך בעולם שלום להמשיך ת צרי עלו ה ר ל ה ככו כ״ ק לשרשו. ה

הנהל ילקוט
1? ק ש ו5ה ד חו א שופר ב ס פס׳ על ומיוסד בחנוכה, נאמר זה מאמר וכוי. בכ

ו, ר״ח (או״ח בליקו״ה כתב אלו זמניס ב׳ קשרי ועל לרה״ש, השייך מתהליס
 של מהעבודה נמשך תנוכה קדושת שעיקר ז״ל אדמו״ר מדברי מובן ל):

נא׳ ה׳שלת שכפי תנינא) בלקומי ז׳ בסימן שמבואר (כמו כפור, ויום השנה ראש
 בקשת שלפעול ידוע וזה תנוכה. לקדושת זוכין כן כפור, ביום שפועלין
השנה. ראש קדושת ע״י הוא העיקר כראוי, הכפוריס ביום נא׳ ׳שלת
ת צריך עלו ה ד ל שו הקבייה כבו שר נו ל ראה. היי  נועס דרכי ובספר לי

 כבודו הוא ה׳ עבודת לכל וההתתלה העיקר מובא: יד) (שיעוריס,
 את עובד אס כי ה׳. כבוד למען שיהיו צריך והתפילה התורה שכל יתכלה
 אין הרי ה׳, לכבוד לב בזה ואין מתפלל אס וכן לכבדו, ושוכס המלך

 מתגליס כולס וכו׳, ויראה אהבה דקדושה המידות כל וכן אמיתית. עבודתו
 אליו אהבתו ומתגלה בוראו, את לכבד שעושק ה/ כבוד מציאות ע״י רק

 גדול עולס ברא הקב״ה והנה ומידה. מידה בכל וכן מפניו, ויראתו
 דבר כל שיהיה לראות וצריך מזה, יתגלה שכבודו בכדי והכל ומופלא,

ה׳ מכבוד שנזכר ע״י הוא ובעיקר הכבוד. העלאת והיינו ה׳, לכבוד ודבר
 האנשיס שבין וההנהגה הבריאה הנהגת כל שהרי שנפל, כבוד רואה כאשר

ה׳ מכבוד עי״ז נזכר וכאשר וכו׳, כבוד להאדס ונותנים כבוד, ע״י היא
 והיראה ה׳ ברוממות ההבנה כי ליראה, היא וההעלאה עולה. הכבוד אזי

 בכבוד ולהתדבק ולהרגיש להעלות שהדרך והיינו הכבוד, שורש הוא מפניו
שמיס, יראת של נקודה ועכ״פ יראה, שמעורר ע״י היא דבר, שבכל ה׳

 ובבריאה הנהגה בכל ה׳ כבוד שיש מתגלה וכשעי״ז רואהו. שהקב״ה
 לעולמות הזה העולס ובין להנפש הגוף בין שלוס יש בזה הגשמית,
ה׳. כבוד מגלים כאתד שכולם ח׳־מ׳, באותיות המאמר בהמשך כמובא עליונים

ו ש ל ש נו ל ראה. היי  שצריך העבודות כל תכלית ׳כי ע״ד שימן שוף לקמן עיין זצ״ל): וועקסלער שלמה ר׳ הרה״ח בשס יד, (סימן יופי מכלל בספר מובא לי
 ואב כבודי׳, איה אני אב ׳ואס כמ״ש תכמה, ע״י נתגלה והכבוד בראתיו׳, ׳ולכבודי כמ״ש כבודו, שיתעלה כדי רק הוא השי״ת, את לעבוד

 השי״ת, כבוד של מלמעלה והשורש הראש נמצא ה״, יראת תכמה ׳ראשית וכתיב עכ״ל. וכו״, בתכמה׳ ׳אב ופירש״י ׳אברך׳ כמ״ש תכמה, בתינת הוא
 השי״ת. יראת נתעורר שבתכמה ה״י של שמיו״ד בזוה״ק תז״ל אמרו וכן שכמה׳, היא ה׳ יראת ׳הן כתיב וכן תתילה, ומתשבה בשורש השי״ת יראת הוא

ת לילאח ם א ש ד ה ב כ  לכבוד, ושיבה שורש היא שהיראה מהפשוק זאת נלמד דאיך צ״ב בזה: ביאור הביאו תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצז הנ
 שורש הוא שהכבוד לכאורה מבואר וא״כ נכבד, ית׳ שהוא השם את ליראה שצריך להיפך, נראה הפשוק של ממשמעותו לכאורה דהא

 מלמעלה והשתלשלותם המידות אצילות בדרך היינו הכבוד, שורש היא דהיראה רבינו דמש״כ הדברים, ביאור אפשר וזהו (...) להיראה. ושיבה
 היראה למידת להגיע להאדס א״א בעצמו זה מטעם ולכן הכבוד, מידת ונשתלשלה נאצלה וממנה עליונה, היותר היא היראה דמידת והיינו למטה,
 הפשוק ביאור עצמו וזהו אותה. והמאצלת העליונה להיראה ויגיע יעלה וממנה מהיראה, האצולה הכבוד מידת מקודם שישיג עד עליונה, שהיא

 רבינו של ראייתו וזהו להעליון. נעלה התתתון מן כי ליראתו, להתעורר לנו ראוי נכבד, שהוא שע״י הפשוט, וכמשמעותו הנכבד׳, השם את ׳ליראה
ממנה. התתתונה הכבוד של ושורשה העליונה, היא שהיראה הנ״ל, מהפשוק

המאמר התגליות סיפור

 א״ר השלוס): (פרק זומא ארץ דרך במסכת כדמצינו ׳שלוס׳ עצמו ית׳
 (שופמיס שנאמר שלום, נקרא הקב״ה של ששמו השלום הוא גדול יהושע,

 משית של שמו אף אומר, הגלילי יושי רבי (...) שלום׳. ה׳ לו ׳ויקרא ו)
 הוא גדול יהושע, א״ר שלום׳. שר עד ׳אבי מ) (ישעיה שנאמר שלום, נקרא

 למי השלום׳, זרע ׳כי ח) (זכריה שנאמר שלום, נקראין שישראל השלום
 שבשעה השלום, הוא גדול אומר, הגלילי יושי רבי השלום. לזרע השלום,

 ׳מה נב) (ישעיה שנאמר בשלום, אלא פותת אין לישראל נגלה המשית שמלך
שלום׳. משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו

ת ליראה ם א ש  מיני ב׳ דיש (פכ״ד) ישריס במסילת הרמח״ל כתב הנכבד. ה
ה׳ פי את מעבור ירא שאדם כפשוטה העונש, יראת והס: יראה

 קלה זאת והנה לנפש. ואס לגוף אס לעבירות, אשר העונשים מפני אלקיו
 אותו שירתיק דבר ואין לנפשו, ויירא עצמו את אוהב אדם כל כי ודאי,

 יראה ואין רעה, איזה בו תבואהו שלא היראה מן יותר אתד דבר מעשות
 יראת אינה אך קלה, דעתן אשר ולנשים האיץ לעמי אלא ראויה זו

 ירתק שהאדם והוא הרוממות, יראת הוא הב׳ המין הדעת. ואנשי התכמיס
 או יקל איך כי שמו, יתברך הגדול כבודו מפני יעשם, ולא התטאיס מן

 הבורא של רצונו נגד דבר לעשות ונמאש שפל ודם בשר של ליבו יערב איך
 תשידי בה שנשתבתו המשובתת היראה והיא (...) שמו, ויתעלה יתברך
 הנכבד השם את ׳ליראה כח) (דבריס ואומר מדבר שמשה מה והוא עולם,

 מהורה בהמה בכור (יו״ד ובליקו״ה (ה) בשיהר״ן ועי׳ אלקיך׳. ה׳ את הזה והנורא
הרוממות. ליראת גס לבוא יוכל ידה ועל לכולס, נצרכת העונש שיראת יד) ד,

עו מאמר ק  נט). תקס״ד(חיי״מ חנוכה בשבת נאמר יד) וכו׳(סימן שלום להמשיך ת
ת א ה ז ר תו  החסיד הרב נפטר העת באותו ואז חנוכה, בשבת אמר ה

דקהילת דין בית אב לברכה צדיק זכר גדליהו רבי הרב מורינו המפורסם
 זיע״א, ממעזריטש בער דוב ר׳ המגיד הרה״ק של תלמידם חן/ ׳תשואות הק׳ (בעמחה״ס ליניץ

 זיע״א, מפולנאה המוכיח לייב יהודה אריה ר׳ והרה״ק זיע״א מפולנאה יוסף יעקב ר׳ הרה״ק

(ח״א, מוהרנ״ת ובימי (קבב) בחיי״מ ועי׳ חנוכה, של חמישי נר תקס״ד, כסליו בכ״ט נסתלק

ערכים
וכינויים

ד/ בו כ
הקבייה כבוד

 שיהיה שיראה היינו כבוד,
 בשלימות, השי״ת כבוד

 כבוד נגד לאין כבודו שיהיה
 ענווה ע״י היינו השי״ת,
ב). יא, (ליקו״מוקטנות

 כבוד דקדושה כבוד עיקר
 הצדיקים, קברי על הוא ה׳,

 יאספך׳ ה׳ ׳כבוד בבחינת
 מפגם ניצול ועי״ז כנ״ל,

 ארז פגם שהוא הכבוד
 ה׳ כבוד עיקר ששם ישראל,
ג). בחבירו חובל (ליקו״ה

 בגין תורה, אלא כבו״ד אין
 דתורה אלקי״ם, ל״ב דאינון
 חכמים ואילין דיליה. יקרא

 בחכמה, חכמים דאורייתא,
 טפשי ולא כבוד, האי ירתין

פב.). קדושים (זהר

 קונו כבוד על חס שלא כל
 לעולם בא לא כאילו לו ראוי

מ״א). פ״ב (חגיגה

השם כבוד הוא השכל
יא). חגיגה (מאירי

 רק נבראו לא הנבראים כל
 (נתיבות הקב״ה כבוד בשביל

ב). השם אהבת עולם,

 כבוד ח״ו יחלל שלא ידאג
 חמור הזה החטא כי המקום,

 כי החטאים, כל על הוא
 מחלל שמים שם המחלל

 אבות חיים (דרךיתברך כבודו

מ״ד). פ״ד

תה  הקב״ה כבוד זה ע
 רחמיו שכובש במה וגדולתו

 בניו, בצער ולראות כך כל
 הקב״ה כבוד שתמיד מה

 כל לבניו להנחיל הוא
 יברכוהו והם וברכה טוב

 מים (באר זה על וישכחוהו

כא). אמור, פ׳ חיים

 אז הזכיר כי הנ״ל, להרב הספד התורה באותה ורמז לרביה״ק), חיבתו מגודל ב)
 קשה שעכשיו אז אמר גם בחנוכה׳. מספידין ׳אין רז״ל שאמרו מה התורה בתוך
 נסתלק צדיק כל כי תורה, לומר קשה צדיק כשנסתלק כי תורה, לומר

 חלק לו יש וצדיק צדיק כל כי בהתורה, לו שיש חלקו כל עם
 קשה כן על בהתורה, לו שיש חלקו כל עם נסתלק וכשנסתלק בהתורה,

קלב). (שיהר״ן תורה לומר אז



ערכים
וכינויים

חסד תורת
 דרכי ׳דרכיה כל התורה,

 שלום/ נתיבותיה וכל נועם
 תורת זה בשביל ונקראת

יח). השם (גבורותחםד

 ענין שכל מפני חסד, תורת
 האלקי הטוב לעשות התורה
כ). ישראל (תפארת

 ה׳ ע״י זעיר בנין עיקר
 התורה נקרא כן ועל חםדים,

 הן כן ועל חםד, תורת
 ה׳ נגד תורה חומשי חמשה

 הוא החםד ושורש חםדים,
נביאים). (קה״י,חכמה

 תורה זו חםד יתורת
 והעניין מט:), (סוכה לשמה׳

 הוי״ה, לשם לשמה תורה
 אבא מיםוד הארה להמשיך

 דינין להמתיק תורה, הנקרא
 שאמר וזה דלאה. תקיפין

 חםדים להמשיך חםד, תורת
חסד) תורת (קה״י, דאבא

 אדם בין שעושה המצוות
ת, מצד למקום  החםידו
 (מלבי״ם חםד תורת נקראים

ד). ו, הושע

 חםד, ותורת אמת תורת יש
 שיעשה וההנהגות שהמצות

 העיונים וכן החיוב מצד
 לכל, המושגים הפשוטים

 אמת, תורת בשם נקרא
 שיעשו הנפלאים והמעשים
 מצד עליה ובני החםידים

ת,  ההשגות וכן החםידו
 רוח בעלי שישיגו הנפלאות

 ובמעשה באלקות הקודש
 נקרא ומרכבה, בראשית

 (מלבי״ם חםד תורת בשם

ג). ג, משלי

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שיב

ד מ ו ל ת על תורה ה  אלעזר, רני אמר נזה״ל: כו) לא, (משלי לשונה' על חשד 'וחורת הפש' את ע״ג) (מש שונה נמשכת חז״ל דרשו ללמדה. מנ
ה מאי פי מינ'  לשמה פורה אלא חשד, של שאינה מורה ויש חסד של מורה יש וני לשונה׳, על חסד ומורח כחכמה פמחה דנ

 זו ללמדה שלא חסד, של מורה היא זו ללמדה מורה דאמרי, איכא חסד. של שאינה מורה היא זו לשמה שלא חסד, של מורה היא זו
ה העין שעל יושף ונע! חסד. של שאינה מורה היא שונ ימנרך, לאהנמו אינה ספק כלי לאחרים, ללמד שלא מורה כי כתנ: ע״נ) מע יעקנ(

אז היה ימנרך, לאהנמו היה שאילו

הכבוד, את להעלות אפשר ואי ב
חסד, ותורת חסד. תורת ידי על אלא

 תורה הלומד זהו מט:) (שמה חז״ל אמרו
כבודו, עיקר זה כי ללמדה. מנת על

 בשעתא ע״א) שט דף (יתרו בזוהר כמובא
 שמא ואתייקר אסתלק כדין לקוב״ה, ואודן אתיין עכו״ם דשאד

 ידעתי עתה יתדו, דאמד בשעתא יתדו, גבי כמו ותתא. עילא דקוב״ה
דקוב״ה. שמא ואתייקד אסתלק כדין האלקים, מכל ה׳ גדול כי

ת ל ו ד ת ס  ג׳ נאות לקמן עי׳ ח
 ההתנוצצות ׳וע״י ד״ה ננח״נ

 נציעת מהלכות שמונא מה כשוף וכו"
 את למעשה מוהרנ״ת משניר שה ה', הפת

חשד. מורת של הענין

 ה' אח ׳ואהנח מצוח נעצמו מקיים
 כאנרהם הנריוח על אהנהו אלקיך,
 אשר הנפש ואח נו שנאמר אנינו,

 חסד. של חורה היא וזו נחרן', עשו
 ז): התורה (נמינ עולה ננתינות וניאר

 שהחסד לפי חסד, מורח נקראח
 ענין שזהו לאחר, המונ ממפשט

 ללמד כדי לימודו אס ולכך החסד,
 לא ואם חסד, מורח נקראח לאחר

מפני (...) חסד. מורח נקראח לא כן

ולכך הכל, אל השפעמו שהשכל
 כאשר האדם מורח שיהיה ומחויינ ראוי ולפיכך הכל, אל ממפשט העליון השכל וכך הכל, אל ממפשט שהחסד חסד, מורח נקראח

נמדרש וכתנ מאוד. האלו הדנריס והנן הכל, אל ללמד מנח על מורמו יהיה וכך הכל, אל ממפשט הוא אשר העליון השכל אל ראוי

, על שמואל נ ת( ו ללמד מרצה ולא לנד, לך לעצמך המורה, שהיא טונה מחזיק אל הרנה, מורה והשגח הרנה מורה למדח אס ט): אנ
 לאחרים. ללמד אמה ומחויינ וללמד, ללמוד נוצרח לכך ני לנד, לעצמך אומה מחזיק ואל חוצה', מעיינותיך ׳יפוצו רק לאחרים,

א ב ו מ א בזוהר כ ת ע ש שאר ג יח) (תהליש ואמר פחח וגו", ימרו **'וישמע ע״א): שט נזהר(יתרו, איתא לקוגייה. ואודן אתיין עכויים ד
לא הוא נריך דקודשא יקרא דהא דחמא נשעמא קודשא, נרוח דא אמר מלנא דוד אזמרה', ולשמך ה׳ נגויים אודך כן 'על

 דישראל, נגיניהון אלא נעלמא אמייקר לא הוא נריך קודשא הא מימא ואי עמין. דשאר מסטרא אלא נעלמא אמייקר ולא נסליקו אסמליק
 הוא, נריך דקודשא דיקרא נשענודא ליה ואודן אמאן עמין שאר כד אנל לאנהרא, דשרגא יסודא הוו אינו! ישראל דהא ודאי, הוא הכי
 עלמא כל דא כגוונא ומחא. עילא נלחודוי הוא נריך קודשא ושליט חדא, נחינורא עונדוי כל על ואממקף דשרגא, יסודא אמוסף כדין

 יקרא ושליט אמחקף כדין אחרנין, טעוון דכל עלאה נומרא דאיהו ימרו דאמא וכיון הוא, נריך קודשא מקמי עלייהו נפל ואיממא דחילו
 חכים דאיהו נימרו מסחנלן הוו וכולהו זעו, הוא, נריך דקודשא גנורחיה שמע שמעו כד עלמא דנל נגין כולא, על הוא נריך דקודשא

 כדין האלהים', מכל ה' גדול כי ידעמי 'עמה ואמר הוא, נריך לקודשא ליה ופלח אחא דאיהו דחמו כיון דעלמא. טעוון דנל ממנא ורנ
 אחרשים דא ועל סטרין. ננל הוא נריך דקודשא קדישא דשמא יקרא אחייקר כדין ממשו, נהון דליח וידעו מפולחניהון, אמרחקו נולהו

 ומודים וממגייריס כשנאיס עמץ. דשאי מסטרא (שש): מדנש המתוק ופירש ניתרו. ניה הוה דפרשמא ושירומא נאוריימא, דא פרשמא
 מאירה. היא ידס שעל שלה ועיקר היסוד הס הנר, סוד שהיא נמלכוח הכלולוח ישראל נשמות «׳. דשיגא ישודא הוו איטן ישראל להקנ״ה.

א סיששא אפישיס סוף. יס קריעת של והנסים נמצריס שעשה הגנורוח ששמעו נעח ונו׳. דשילו עלמא נל ישראל. ננס ננס שיא. נשינורא  י
ג, ואמרו ימרו. של שמו על גאורייפא. ר( ה״ ק  האלקיס', מכל ה' גדול כי ידעתי 'עמה האומות חכמי מן הפסוק זה אמר אחר אילו יא): נ

 כי ידעתי ׳עמה שאמר ימרו זה אלא האלקיס', מכל ה' גדול ני ידעתי 'עמה אומר כוננים ענודח של ודאי יודע שאינו זה אומר הייתי
 דכמינ וענדה, עליה יחזיר שלא נעולס כוננים ענודח ימרו זה רעואל הניח לא ישמעאל, ר׳ דמני הרנה, כוננים ענודח שענד וגו", גדול

 והודה נתגייר ולנסוף האלקיס', ׳מכל ואמר וחזר וגו", האלקיס הס אלה האלה האדירים האלקיס מיד יצילנו מי לנו ׳אוי ד) (שמו״א
 נמנחומא ודרשו לדורות. לישראל וקנעו וקנלו הקנ״ה, לפני נמשונה שנ וגו". האלקיס מכל ה׳ גדול כי ידעמי ׳עמה לומר נאה לזה להקנ״ה,

 הנחתי לא ימרו, אמר ה", ׳נרוך ימרו אמר למה ה", נרוך ימרו ׳ויאמר יהודי. שנעשה ׳ויהד', אלא ׳ויחד׳ מקרי אל ימרו; ׳ויחד ז): (יתרו,
 למשה יתרו נעצת העוסקים יח) (שמות וגו" ידעתי 'עתה למקרא הסומים גפם' ועי״ע ישראל. כאלקי אלוה מצאתי ולא ענדתיה, שלא נעולס ע״ז

ונע״ת. הגרים קירוג לענין והן ג׳), גאות ה׳(לקמן3 ילכו הדרך להם ׳להודיע לענין הן למאמר, רכים קישורים גהס וממצא מדינתו, גני לגייר ותזרמו

הנחל ילקוט

יתרו
 נקראו שמות שבע יתרו,

 רעואל, חובב, יתרו, יתר, לו,
 יתר, קיני. פוטיאל, חבר,

 בתורה. אחת פרשה שהותיר
 במעשים שייתר יתרו,

 חביב שהיה חובב, טובים.
 כרע שהיה רעואל, למקום.
 כחבר שנעשה חבר, למקום.
 שנפטר פוטיאל, למקום.

 לשמים שקינא קיני, מע״ז.
 פ׳ (מכילתא תורה לו וקנה

א). יתרו,

 מאח קרוב שכן יטוב
 שהיה יתרו היה טוב רחוק׳,
 שמח והיה לי ונתקרב רחוק

 מעשו ישראל, של בגאולתן
 ונתרחק אח שהיה הרשע
 ישראל של בצרתן ושמח

סה). רמז שופטים (ילקו׳׳ש

 נקרא ולכן קין, הוא יתרו
 יתר יתרו, נקרא גם קיני.

 אות׳ לקין ה׳ ׳וישם בםוד ו׳,
 הגלגולים (שער ו׳ זו יתירה,

לו). הקדמה

 הקיני ׳וחבר הפםוק סוד
 הנה כי הוא, מקין׳ נפרד
 וחבר קין, משורש הוא יתרו

 של בניו מבני הוא הקיני
 ולכן קין, מן הוא וגם יתרו
 קין. לשון הקיני, חבר נקרא

 מעורב היה קין כי ולהיות
 נתקן וביתרו ורע, מטוב
 פםולת מתוך אוכל ונברר
 כי הרע, מן הטוב ונפרד

 והטוב בקליפות נשאר הרע
קחו  בו נאמר לכן יתרו, ל
 הגלגולים (שער מקין׳ ׳נפרד

לו). הקדמה

 אמרו יתרו). פ׳ הפסוקים (שעריתרו לקראת ויצא יקבלהו וע״כ מחדש, גר וזה מלך שהוא אע״פ בכבודו, יזלזל אל ולכן ׳אחי׳, ר״ת י׳תרו׳, ח׳ותנך ׳א׳ני כמ״ש אחיו, הוא כי לו רמז ולכן אחיו, הבל הוא ומשה קין, הוא(גלגול) יתרו כי הודעתיך
 כי חושב והיה כולם את עובד והיה פרטי, אחד בכת דעתו נחה לא ויתרו אחר, לכח עובד וזה זה לכח עובד שזה לגמרי, בה ודבק פרטית ע״ז שעובד ע״ז עובדי שאר כמו יתרו היה לא כי תדע מזה עבדה׳. שלא ע״ז הניח ׳שלא יתרו) (מכילתאחכמים

 אחד והיה מדין, כהן היה יתרו כי ותבין, מדנים׳. ׳אשת כא) (משליוםודה ׳מדין׳, נקראת התורה נגד העומדת הם״א הנה יט). השם (גבורותאלקים׳ מכל ה׳ גדול ׳כי שאמר כמו הכוחות, כל כולל שהוא הקב״ה לעבוד ובא שנתגייר עד לו, ראוי זה
 הקדושה. אל ההיא הקלי׳ נשתעבדה והרי נתגייר, יתרו גם ואז שם, םגורה שהיתה השכינה בםוד ציפורה את ויוציא שם, ילך שמשה והוצרך התורה. לקבל בינה שערי בנ׳ ליכנם שלא טומאה, שערי בנ׳ ישראל מחזיק שהיה פרעה, של היועצים מן

 דקלי׳, אצילות מעולם ולהיותו ׳עילאה׳, וזהו דקדושה, גדול כהן כנגד היה וכן לע״ז, עגלים מפטם והיה למשה, נגדיי דקלי׳ אבא ביםוד מושרש מתחילתו היה יתרו עילאה׳, כומרא יתרו’ מלכין). ז׳ ביאור במרום (אדירלישראל תורה ניתנה זה ובכת
 ברית״ו במילה נרמז וזה באהבה, הברית שקיבל יתרו היה לכולם וראשון צדק, גרי להיות הקליפות מן הניצוצות שיצאו פתח היה ואז דקדושה, יםוד כנגד שהוא און כהן נכנע מצרים בגאולת שמות). זהר על (רמ׳׳זממנא׳ רכל ממנא ׳רב היה לכן

 זאת לרחמים, להפכו הראשון שם על אפילו אלקים שמות כל על המושל הוי״ה ששם האמין לא זאת מקום מכל להתגייר, ובא אלקים כוחות על המושל כח שיש והאמין מצרים, ביציאת שמע שיתרו הגם שמות). זהר על (רמ׳׳זביתר״ו צירוף שהוא
ששם יתרו והודה לתשובה, יותר נתקרב ועי״ז אליו, לבו ונמשך ביתרו משה של רוחו נתדבק ברוחא, רוחא התדבקות הוא נשיקין ובחינות לו, ונשק לקראתו משה וכשיצא השכינה. כנפי תחת לחפות כראוי לגמרי שלם ליבו היה לא ועי״ז השיג, לא

יתרו). פ׳ ושמש (מאורישראל כנפח על גמורים לרחמים ולהפכן להמתיקן עליהם ומושל אלקים שמות מכל גדול הוא ב״ה הוי״ה

שיה עצה  אדם כל צריך כן על מאד. יתכרך ככודו ונתגדל ותתא, עילא דקוכ״ה שמא ואתייקר אסתלק אז כי להשי״ת, עצמן את מקרכים כיותר כשהרחוקים הוא השי״ת ככור עיקר # ותו
ככור ידו על יתגדל כיותר רחוק שהוא מה כל אדרכה כי הרעים, מעשי ריכוי ע״י כך כל רחוק ואני להשי״ת להתקרכ יכול אני איך לומר, לאדם אין גם השי״ת. לעכודת הרחוקים לקרכ מאד להשתדל

א). יד, ליקו׳׳ט (קיצורכנ״ל יתכרך ככודו עיקר זה כי יתכרך, אליו ולהתקרכ לשוכ כשישתדל כיותר השי״ת

רה לומד1ד ת על תו  הביאו תש״מ) הנחל(שצמ-אדר מצועי וצקוצז ללמדה. מנ
 עצם ע״י הוא הכבוד העלאת עיקר דהלא צ״ב, הנה צזה: ציאור

 וא״כ כמוב״פ, ית״ש לעבודתו ומקרבס לאתרים תורתו שמלמד מה הדבר
 ללמד שיוכל מנת על לעצמו שלומד מה הלימוד ענין להזכיר לנו מה

 אלא הכבוד את להעלות ׳שא״א רק לכאורה למימר ליה הוה ולא לאתרים,
 באר מבוארים ז״ל רבינו דברי אולם (...) לאתרים׳. תורתו שמלמד ע״י

 לימוד ע״י שהצדיק ע״ש, ג׳ באות לקמן בעצמו שמבאר מה עם היטב
 שבמתשבה הנשמות בשורשי מאיר הוא לעצמו, אפילו שלומד תורתו

 וכו׳ לגרים הן ישראל לרשעי הן התשובה התעוררות מביא ועי״ז תתילה,
 כבר לעצמו, תורתו שלומד לימודו בעצם גם שבאמת ונמצא שם, כמבואר

 ששד׳. ׳תורת בשם לימודו עצם נקראת ושפיר ידה, על תשד נעשה
א ת ע ש ר ב מ א תרו ד ה י ת תי ע ע ד קר אסתלק כדין וכוי י אתיי א ו מ  ש

 משה כי מו): ג, בחצירו חובל (חו״מ צליקו״ה וכחב דקובייה.
 ביניהם שיש בעצמן, ישראל בין מאד הכבוד שנפגם כשראה רבינו,

 על כנ״ל, הגלות אריכת עיקר שעי״ז השלום, היפך היינו והכאות מתלוקת
 כדי ביותר, ולהגדילו אתרא השטרא מן הכבוד להעלות מתשבות תשב כן

 על שנתגייר עד עמו, ודיבר יתרו אצל הלך כן על עי״ז. הכל שיתתקן
 מתוקף הכבוד העלאת עיקר זה יתרו וגרות הקדושה. אל ונתקרב ידו

בזהר שאיתא כמו פעמים, כמה ז״ל רבינו בדברי כמובא אתרא, השטרא

 עילא הוא בריך דקודשא שמא ואתייקר אישתלק כדין יתרו אתי ׳כד
 כל על ׳רם וכמ״ש מאד, מאד יתברך כבודו ונתעלה נתגדל שאז ותתא׳,

 על מרומם כשהוא לשמים נתעלה שכבודו כבודו׳, השמים על ה׳ גויים
 זה כל כמבואר ומתגיירין, אליו תוזרין כשהגויים דהיינו גויים, כל

 וגרם ליתרו משה שהלך שע״י נמצא ג׳). אוח יד, (בסימן ז״ל רבינו בדברי
 אתרא. השטרא מתוקף ביותר הכבוד את העלה עי״ז ידו, על שנתגייר

 דקדושה הכבוד את להעלות כשזוכין הכבוד, העלאת תיקון עיקר וזהו
 הרתוקים את להשי״ת להשיב כשמשתדלין דהיינו אתרא, השטרא מתוקף

 יתרו אצל הלך כן ועל (...) גרים. הן ישראל הן מקדושתו, מאד מאד
 הכבוד את לפגום ורצה התגברה, אתרא שהשטרא ראה כי וגיירו,

 שהם עד שלהם, בהכבוד בעצמן ישראל על התגברה כן ועל דקדושה,
 שזה אז שראה והמתלוקת ההכאה בתינת שזהו בהכבוד, פגמו בעצמן

 הגלות אריכת עיקר שעי״ז כנ״ל, הכבוד פגם בעקבוח שנפגם השלום, היפך
 וקיים היפך, אל מהיפך ועשה הלך רבינו, משה עשה מה כן על כנ״ל.

 אל הלך כי במדה, מדה אתרא להשטרא ועשה תתפתל׳, עיקש ׳עם
 עבדה שלא זרה עבודה הנית שלא יתרו, שהוא אתרא השטרא תוקף

 לו שנתגלה עד עיניו, שהאיר עד הרבה עמו ודיבר רז״ל, שאמרו כמו
 מאד, יתברך שמו ונתייקר נתעלה ועי״ז ונתגייר, להשי״ת ושב האמת

מאד. כבודו ונתגדל

ם תרג מ ה

 אח לפרש כדי ^
 יחרו ׳וישמע הפשוק

 לפרש הקדים וגו",
 כן ׳על הפשוק אח

 ולשמך ה׳ בגויים אודך
 שדוד ואמר אזמרה',

 זה פשוק אמר המלך
 בשעה הקודש, ברוח

 של כבודו כי שראה
 עולה אינו הקב״ה

 מחכבד ואינו בהחעלוח
 שאר מצד אלא בעולם

ס. מי ע שה, ה  ומק
 ידוע הרי חאמר ואס

 מחכצד הקצ״ה שאין
 עם בשביל אלא בעולם
 ומחרץ, דייקא, ישראל
 בודאי, הוא כך אמנם
 הס ישראל עם שהרי
 הנר ישוד להיוח נחהוו

 להאיר, שחוכל כדי
 נושפח מעלה אבל

 העמיס כששאר ישנה
 ומודים באים דייקא

 עצמם ומשעבדים לו
 הקצ״ה, של לכבודו

 הישוד נחושף שאז כיון
 ומחחזק הנר, אוחו של

 מעשיו כל על ומחקדש
 אחד, בחיבור שברא

 לצדו שולט הקצ״ה ואז
 כעין ולמטה. למעלה

 מחן בזמן היה זה
 כל על נפל שאז חורה

 ואימה פחד העולם בני
 שבא וכיון הקב״ה, מאח

 שהוא יחרו והחגייר
 הגדול הכומר אז היה
 אחרים, האלהיס כל של
 ונחפרשס נחחזק אזי

 הכל, על הקב״ה כבוד
 בני כל שכששמעו כיון

 גבורחו שמע אח העולם
 הס אזי הקב״ה, של

 היו וכולם נזדעזעו,
 בו ומשחכליס צופים
 אז היה שהוא ציחרו
 הגדול והממונה החכם

 אחרים האלהיס כל של
 שהם וכיון שבעולם.

 ונחגייר צא שהוא ראו
 ואמר להקצ״ה ועבד
 גדול כי ידעחי ׳עחה

 אזי האלהיס', מכל ה׳
 מעבודחס נחרחקו כולם

 וידעו אחרים, לאלהיס
 ואזי ממש, בהם שאין

 של שמו כבוד נחגדל
 הצדדים. בכל הקצ״ה

 פרשה נרשמה כן ועל
 חחילח וכן בחורה, זו

 ציחרו, מחחלח הפרשה
יחרו׳. ׳וישמע

ה ואני תפל

 הדור לצדיקי כח ותתץ
 שומתיקו האמתיים

 הקשות הגבורות כל
 מהם ו.יעשו שבעולם.

 ללמד חסד תורת
 לאהךים, בתוךתם

 ך!אךם לבני להוךיע
 הדר וכבוד גבורותיך,
 ויקום (...) מלכותך.

 ״פיה ישראל הכמי בכל
 ותורת בחכמה, פתחה

 שיזכו לשונה״, על חסד
 על תוךה ללמד כלם
 בא־פן ללמךה, מנת

 רךכי יי לעם שיורו
 באמת האמתיים יי

הטוב כךצונך וצדק
קלד). (ליקו׳׳ת



ם רג ת מ ה

 היוצא אלא אור אין ^
 כי החושך, מתוך

 הצד ונכנע כשנכפה
 הקב״ה מתעלה אזי הזה,

 בכבודו. ומתכבד למעלה
 הקב״ה עבודת ואין
 ואין החושך, מתוך אלא
 שיוצא זה אלא טוב

 לטוב. ונהפך הרע מתוך
 בדרך האדם וכשנכנס

 אז אותה, ועזב הרעה
 בכבודו. הקב״ה מתעלה

 הוא הכל שלימות כן ועל
 ולעלות יחד, ורע טוב
 ואין הטוב. אל כך אחר
 מתוך שיוצא זה אלא טוב

 להיות ומתהפך הרע
 מתעלה הזה ובטוב טוב,

 וזהו הקב״ה, של כבודו
שלימה. עבודה

שיג נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
ה ל ג ג ד ו  שישונו נעפ דלעפ״ל הנחמה נננואות נאמר זה פש׳ הי. כבו

נחמו• א-ה); (מ, נישעיה כדכפינ והגלוח, החושך מן ישראל

 כי אליה וקראו• ירואלס לג על דכרו אלקיכס: יאמר עמי נסמו
 סטאמיה: ככל כפלים ה׳ מ!ד לקפה כי עונה נרצה כי צנאה מלאה

רו דרןו פנו כמדכר קורא קול ן !  ה׳
 ניא כל לאלקינו: מקלה כערכה

 והיה ןאפלו• וגכעה הר וכל מאא
 לכקעה: והויכקים למישור העקכ
 !חדו כאר כל וראו ה׳ ככול ונגלה

 (שס): המצו״ד ופירש לכר: ה' פי כי
 ואומר מכריז קול כאילו קורא. קול
 כני כו להתיכ ה/ לרך כמלכר פנו

 כערכה עשו גערנה. ישרו הגולה.
 ילך הוא כי לאלקינו, ישר לרך

 ה/ ככול יגלה אז ונגלה. לפניהם.
 הנחמות ליכר ה׳ פי כי יראו וכולם

 ונתקיימו. הואיל האלו,
ו ד ב ע נצפניה כדכפינ אחד. שכם ל

 אז כי וז״ל: ישראל, לאמונח רניס גויים יפלוו דלעפ״ל ט-י) (ג,
 שכם לעגדו ה' כאם כלם לקרא כרורה אפה עננים אל אהפן
ופירש מנחמי: יוכלון פוצי כח עחרי כוש לנהרי מעכר אחל:

 שהם אדם כשבני כבודו, זהו נמצא
 לפנים עצמן את מקדבין לקדושה, מחוץ

 בעלי הן שמגיידין, גדים הן מהקדושה.
 וכשמקדבין מבחוץ, היו הם שגם תשובה,

כבודו: זהו לפנים, אותם ומכניםים

 הכבוד עיקד כי בגלות, הכבוד ועכשיו
 שפלים ישדאל בני ואנחנו העכו״ם, אצל

 כבודו שיתגלה לבוא, ולעתיד ונבזים.
 כבוד ונגלה מ) לישעיה כמ״ש החשך, מבין

אחד, שכם לעבדו כולם יטו אז כי וכר, ה׳

ו ה  את מקרכין לקדושה נוחוץ שהם אדם כשבני כבודו ז
יא) ד, גרהמ״ז (או״ח נליקו״ה ומנאר מהקדושה. לפנים עצמן

ח ע״י דווקא מפייקר יח' נגוזו מדוע  עיקר וז״ל: הרחוקים, הפקתו
 עול ונמושף להשי״ח, נמקרכ מישראל כשאחל הוא ההתפארות

ימכרך, לעוכלו שרוצה מישראל אחל
 של ההמפארוח עיקר הוא אזי

 כלכרי ומכואר מונן וכן השי״ח.
 שכל מקומות, ככמה ז״ל רנינו

 מתפאר שהשי״ת ההתפארות
 כנגל כלל עולה אינו כישראל,

למעלה, שעולה החלש ההתפארות
 ימנרך אליו מחלש אחל כשממקרכ

 ימרו אפי 'כל כנתינת לעכלו, ורוצה
 שמא ואפייקר אסתלק נלין וכו',

ומפא', עילא הוא כריך לקולשא
 ימכרך והתפארותו גלולתו שעיקר

להשי״ת. הרחוקים כשממקרנים הוא
לנושים, נתינת הוא ההתפארות כי

 למאני קרי יוחנן ׳רני כי וכו״, לכש גאות מלך ׳ה׳ נתינת
 נתינת לעשות כשזוכין הוא הלנושים חשינות ועיקר ׳מכנלומא",

אין כי והתפארותו, ככולו עיקר שזה להשי״ת, חלשים לנושין
 ה׳ כת כולם יכירו ומגוג גוג מלחמת וע״י אז. ני (שה): המלני״ס

 עמים אל אהפוך ואז יד). וזכריה כא, לט, יחזקאל יח־כ, םו, כישעיה (כמ״ש שמים מלכות עול עליהם ויקכלו עצניהם, את ויעזנו ונפלאותיו,

 יקראו ואז האלקות, כענייני נכר והכלי שוא אמונות מערכים היו כי נרורה, נשפה לא אכל נשפה, ה׳ שם קראו עמה שעל גרורה. שפה
 עכורות ועכלוהו שונות לכימות נחלקו כי אחל, שכס עכלוהו לא עמה שעל ומחת ה׳. נשה נולם לקרוא הנורא. נאמרות נרורה כשפה

 היושנים העמים גם ני הישונ, נאמצע אשר האומות לנד ולא מעני. כתורתו. שציוה הענודה כפי אחד שנם יענדוהו ואז ממחלפות,
 פירש וככר מנפסי. יונילון הם גם הפוענות. כל ועושים אלילים עונדי שהם פוצי׳ ו׳נת 'עפרי' הנקראות האומות גם כוש, לנהרי מענר
 לה', מנחה סנחרינ מגלות שם הנידחים את יונילון האלה והאומות וכו", לה׳ מנחה אחיכם כל את 'הניאו המנחה, תהיה מה ישעיה

שכס ה׳. ככוד אח שיגלו הללו הרחוקים הגויים ע״י דייקא ישונו הנע״ח) (היינו ישראל שנדחי ודו״ק  שנם ע״א): (כד ע״ז כמש׳ רש״י כחג אחד׳ וכענין'

מצוותיו. ככל שוה ענולמן תהא והאומות ישראל נעונליו, חילוק אין משמע אשד.

חכמה מילואי
אני ה ו ל פ ןת י ב ר ק מ ש כ ם ו סי מכני ם ו ת ם או הו לפני  עיניים כמאור מונא כגודל. ז

 קירוב ע״י ה׳ כבוד הגדלת לענין משל הספר) שבסוף (ליקוטים
 יעמדו המה מדינה, איזו לכבוש חיל אנשי השולח המלך הנה וז״ל: הרחוקיס,
 ממשלח ויהיה המלך יד חחח כבושים שיהיו בכדי מלחמחו, ללחום בנפשם
 יושבים היו ואילו כבודו, ויחרבה מלכוחו יחגדל למען עליהם, המלך

כן, על אשר אוחם. לכבוש יוכלו לא שמה, ללכח רגליהם יכחחו ולא בביחם
אחרח, ומדינה עם על ללכח ומקומם ביחם עזבו מלך של כבודו בשביל

 חיל אנשי המה ישראל בני כן עמהם. ללחום בשכנה נפשם ומושרים
 הכל שכובשים ידי ועל ולגדלו, כבודו ולהרבוח ה׳ מלחמח ללחום שלוחים

 ומחגדל מחרבה חחחונוח, מדריגוח המה הוא, ברוך הבורא יד חחח
 עלייה צורך הירידה כי כד) (משלי וקם׳ צדיק יפול ׳שבע ולכן כבודו,

חחפונוח. במדריגוח בארצינו כבודו לשכון כבודו, להרבוח
דו שיתגלה דייקא, החושך מתוך הוא האור גילוי עיקר כי החשך. מבין כבו

 דנפיק ההוא אלא נהורא ^ליח ע״א): קפד (תצוה, בזהר כדאיתא
 לעילא הוא בריך קודשא אשחלק דא, שטרא אחכפיא דכד חשוכא, מגו

 וליח חשוכא, מגו אלא הוא בריך דקודשא פולחנא וליש ביקריה. ואשייקר
 כדין ליה, ושביק בישא באורח נש בר עאל וכד בישא. מגו אלא מובא

 כחדא, ורע טוב דכולא שלימו דא ועל ביקריה. הוא בריך קודשא אשחלק העולמות כל בראת זה
טוב ובהאי בישא, מגו דנפק ההוא אלא טוב וליח בטוב. לבחר ולאשחלקא .יי1 כןם^

 אמכפיא (שס): מדבש המתוק ופירש שלים. פולחנא איהו ודא יקריה, אשחלק
 הניצוצין מבררים שאנו ידי על במדבר, השוכן אחרא השטרא דא. שנורא

 מגו אלא מפיהם. בלעם אח ומוציאים הקליפוח חשכוח מחוך קדישין
נשמחו. אור להחשיך הרוצה הרע היצר על משגבר כשהאדם סשוכא.

^^לד! ר דו שי  הלך אף אלא יתרו, שנתגייר בלבד זו שלא ומצינו החשך. מבין כבו
ב): יתרו, (פ' במכילתא כדאיתא דייקא, החושך מבין ית' כבודו לגלות

ה מ  ותן בעזךתי, קו
 על שאחם וזכני בלבי

 והקדוש ה|דיל כב^דר
 ורוחי נפשי כבוד ועל

 בעוונותינו כי ונשמתי.
 כי כבודנו, דל הרבים

 כבוךך על חסנו לא
 את ומינו כבודנו ועל

 אשר עד מא־ד, נפשינו
 בעמק כבודנו חלקי נפלו

 דל מא־ד. הגלות זלזול
 ושקצונו בגוים, כבודנו

 וךאה תנדה. כטמאת
 מרוךים ישראל עמך את

 ובפרט. בכלל מא־ד
 הגדול כב(ךף על חוסה

בשביל אשר והקדוש,

 כמו ישראל. עמך ידי
 הנקרא ״כל שכתוב

 בראתיו ולכבוךי בשמי
 עשיתיו״. אף יצךתיו

 הכבוד כל נהפך ולמה
הכבוד כל ונטל לזךים,

 לו, אמר י). (במדבר אוחנו׳ תעזוב נא אל ׳ויאמר סומנו. אס משה וישלס הכבוד ונפל מישראל,
 תעזוב נא ׳אל לדבריך, הודה והמקום יפה ועצה טובה עצה לנו נתת אתה

 מהנה הנר מה וכי החושך, במקום אלא מהנה הנר כלום לו, אמר אותנו׳.
ללבנה, חמה בין הנר יעשה מה לבנה, ואהרן חמה את ללבנה, חמה בין

 ואקרבם לתלמוד ואביאם מדינתי, בני כל ומגייר לארצי הולך הריני אלא
 חותן קיני ׳ובני אומר הוא הרי עשה, ולא שהלך יכול השכינה. כנפי תחת
יב) (איוב שנאמר חכמה, אלא עם אין העם׳, את ויקב וילך וגו׳ משה

חכמה׳. תמות ועמכם עם אחם כי ׳אמנם

 העכו״ם בין בגלות
 להם יש אשר והרשעים,

 ישראל ועמך הכבוד, כל
 אשר ולבזיון, לחךפה

 אותנו ומבז־ים מחךפים
עת♦ בכל

 למענך עלינו רחם ובכן
 ושלח כבודך, ולמען
תי מקדש. עזךך  וסע

עני שי הו  שאזכה ו
 באמת מעתה להתעורר

 לעבוךתך שלם ובלב
מעתה ואזכה וליךאתך,

הנחל ילקוט
י נ ב ש ם כ ד ם א ה ץ ש חו ה מ ש קדו ת מקרבין ל מן א צ ם ע פני  ל

ה. ש קדו ה מה) ד, הודאה וברכת הריח ברכת (או״ח בליקו״ה וכתב מ
 חענוג מקבל השי״ח ח״ל: ונפילתו, גלותו בזמן ואחד אחד כל על גס שייך זה שענין

 ורחוק הנמוך ממקום עבודה איזה לפניו כשעולה מאד, גדול ושעשוע
 ׳כי ואמר יתרו אתי ׳כד בבחינת פעמים, כמה חז״ל בדברי כמובן מאד,
 עילא הוא בריך דקודשא שמא ואתייקר אשתלק כדץ וכו״, ידעתי עתה

 ואחד אחד כל של הנפילות ובפרטיות בכלל, ישראל גלות שוד וזה ותתא׳.
 מהקדושה ורחוק נמוך למקום שנופל מה כל כי הגלות. עיקר שזהו כנ״ל,
 זוכה שאינו מה להשי״ח, לעשוח רוח ונחת עבודה איזה שם לו יש יותר,

 שנפלו והקדושות הניצוצות כל מעלה ועי״ז וכנ״ל, גדול צדיק אפילו לזה
 שנפלו הקדושות, ניצוצות וכמה כמה יש כי הזה. הטמא למקום לשם

 ומחמת מאד, מאד הקליפות עמקי לעמקי הרבה קדמוניות משנים
 שיכנש מי אין בודאי מאד, מאד תהומות בעמקי מצולה ביוון שמונחים

 ושלום, חש לשם שנפל עד שחטא אדם כשמזדמן כן ועל להעלותם. לשם
 באיזה השי״ת את לעבוד ונתעורר בהשי״ת, עצמו את כשמזכיר תיכף

 אזי כנ״ל, הנמוך מקומו לפי שם לעשות יכול שהוא בעלמא עבודה
 רוח נחת עושה ובזה משם, אותם ומעלה הניצוצות אלו כל בו מתדבקים

 תקצ״ו): כסליו ר״ח (רב, בעל״ת כתב וכן שיעור. בלי להשי״ת גדול ותענוג
 הוא כי השי״ת, בעיני מאד יקרים שלך הדיבורים גם שהוא, שאיך ותאמין
 עבודתם כל עם העולמות, כל כי לתפלתך. גם מתאוה ברחמיו יתברך

 יתברך אצלו עולה אין תמיד, וביראה באימה יתברך אותו שעובדים הגדולה
 העולם, שבזה הזה השפל אדם בן של אחת ותפלה אחת שיחה כנגד כלל

 ע״י מאד נמוך האדם ואם וכו״. ינהגם מרחמם ׳כי בהתורה כמבואר
 יתברך לפניו שיחתו מפרש כשהוא אדרבא יפה, עולים שאינם מעשיו
 יתברך, כבודו עיקר זה כי ויותר, יותר בעיניו יקר עבודה, איזה ועובד

 הקדושים. בשפריו כמבואר יתברך, לעבודתו נמשכים מאד כשהרחוקים
 שהשי״ת התפארות מגודל הקדושים בשפריו שנאמר מה שכל ותאמין

עליך. גם נאמר שבישראל, הפחות עם גם מתפאר
ם בנייי  הביאו תש״מ) (שבט-אדר הנחל מבועי ובקובץ ונבזים. שפלי
 תיקון מענין הוא בדבה״ק כאן המדובר כל באמת בזה: ביאור

 ומה ובזלזול. בגלות הוא ית׳ כבודו ושעכשיו השי״ת, של כבודו והעלאת
 נשמות באמת כי הוא בגלות, ישראל של כבודן השפלת ענין כאן שהזכיר
 הוא ישראל של כבודן והשפלת ית׳, כבודו חלקי עצם הן הן ישראל

ו ד כ ע מובא אחד. שכם ל ך577 השי״ת. כבוד נפילת בחי׳ בעצמו ד ד שכם כ ח  בחידושי מובא א
ית׳. מלכותו עול לשבול שכמם יטו כולם כי שכס), ערך בקה״י (מובאמ׳לכותו כ׳בוד ש׳ם ר״ת שכם לג): (עמ׳ אביר

ערכים
וכינויים

גרים
 הדעת, לשלימות לזכות

נג). (ליקו״םגרים ע״י הוא

 הכבוד, נתגלה גרים עייי
 ונתתקן הנבואה, ונתפשט
 ונתבטל הקדושה, האמונה
 ח״ב (ליקו״מ כוזביות אמונות

יא). ח,

 הדעת נתוסף גרים עייי
 דעת המידות (ספר בעולם

יב). ח״ב

 האמונה התגלות ע״י כי
 הפקר (ליקו״ה גרים נתהוין

לב). ד, הגר ונכסי

 לפני עומדים כיתות די
 מב) (ישעיה שנאמר הקב״ה,

 שכולו זה אני', לה׳ יאמר ׳זה
 חטא. בו נתערב ולא למקום

 אלו יעקב׳, בשם יקרא ׳וזה
 ידו יכתוב ׳וזה הצדק. גרי

 תשובה. בעלי אלו לה״,
 יראי אלו יכנה׳, ישראל ׳ובשם
מ״ג). פ״ד גרים (מסכתשמים

 שבכל הגרים, חביבין
 אותם מקיש הכתוב מקום

 אהבה נאמרה בישראל.
 ׳אהבתי שנאמר בישראל,

 ונאמרה ה״, אמר אתכם
 ׳ואוהב שנאמר בגרים, אהבה

 ושמלה׳. לחם לו לתת גר
 עבדים, ישראל נקראו
 ישראל בני לי ׳כי שנאמר
 עבדים, גרים נקראו עבדים׳,

 עבדים׳. להם ׳מהיות שנא׳
 שנא׳ בישראל, רצון נאמר
 לרצון׳, תמיד מצחו על ׳והיה

 שנאמר בגרים, רצון ונאמר
 לרצון וזבחיהם ׳עולותיהם

ב). ח, (במדב״רמזבחי׳ על

 ונכנם שבא הגר אהבת
 שתי השכינה, כנפי תחת

 מפני אחת עשה. מצוות
 ואחת ריעים, בכלל שהוא
 והתורה גר שהוא מפני

 הגר׳. את ׳ואהבתם אמרה
 כמו הגר אהבת על ציוה

 עצמו, אהבת על שציוה
 ה׳ את ׳ואהבת שנאמר

 אוהב עצמו הקב״ה אלוקיך׳.
דגר׳ ׳ואוהב שנאמר גרים, י ) 

ד). ו, דעות החזקה

 הזה בעולם גרים גדולים
 לפני בעמידתן מישראל יותר

י). עשה, מצוות (סמ״גםיני הר

 לפי הגר, על הקב״ה הזהיר
 יחידי עצמו מוצא הוא שהגר
 גר, נקרא ולכך נכריה, בארז

 יחידי הנמצא גרגיר מלשון
 מבזים האילן, ענף בראש
 כחיי (רכינולו ומריעים אותו

כ). ככ, שמות

 במלכות תלויים הם הגרים
 ׳גרי בםוד משם, זזים ואינם
 צדק נקרא המלכות כי צדק׳,
כרכות). הש״ס (ליקוטיכנודע

 ממדור רחוקים הם הגרים
 שנתגיירו, אף השכינה עצם
 כנפי תחת לפחות נכנםו ובזה

צו). שכועות (של״ההשכינה

 לבוש הם גרים נשמות
 (מגלה ישראל לנשמות

ויצא). פ׳ עמוקות

 נוגה מקליפת הם הגרים
 ורע. מטוב המשותפת

 נוג״ה שאותיות תמצאו וכן

 גמ״ל וא״ו נו״ן כזה: כמילוי
 הכולל. עם ג״ר בגימ׳ ה״ה,
 אז בקדושה בהיכללם והנה

 הקרובה מהמלכות מקבלים
 (ערה״כצדק׳ ׳גר וזהו להם,

גרים). לרמ״ז,

 שהעכו״ם להיות הזה, בזמן
ועושר עליונה במעלה הם

 אין ושפלים, בזוים ועכו״ם וחשיבות, עליונה במעלה ישראל אם זה, ולעומת כזאת, בעת הבורא שהכיר זה אשרי ולומר, ולאהוב לשבח יש לזה הלא בישראל, ומתדבקים הכל עוזבים והם עם, מכל עשוקים םחופים ודווים דלים ואנחנו איתם, וכבוד
א’ טז). ח״א, דכש (יערותושלמה דוד בימי גרים מקבלים אין כד:) (יכמותשאמרו עד מעלתו, רמה כך כל לא כי להתגייר, שבא לגר ושבח מעלה כך כל  הניצוצות בשביל הוא הגלויות שכל והיינו פז:), (פסחיםגרים׳ עליהם שיתוםפו אלא ישראל גלו ל

שרה). חיי פ׳ המאיר (אורהשורש אל משם אותם מעלה דחוכמתא, רמיזא על לבוא ויכול הכולל חכם שהוא ומי בקליפות, שנפלו הניצוצים הם גרים בחינת ה). יט, שמות יפות (פניםהארז כנפות בארבע שנתפזרו הקדושות
שלמה בתשובה לשוב
 באמת, אליך מתכןךבים ביותר כשתמרחקים כבודך עקר זה כי ידי, על הגדול!הקדוש כבוךך ויתעלה שישתבח כדי לפניך, שלמה בתשובה ולהשיבם האמת להם ולגלות לבם על לדבר אחרים לקשט וגם עצמי לקשט ואזכה לפניך.

יד). כמוני(ליקו׳׳ת מרחק ידי על ריקא, על!די הגדול כבוךך ותקדש ותגדל על!די. ממך מרחקים שאר עוד שתקרב ידי על זכות וגלגל כמוני מרחק אליך וקרב עלי רחם כן על והתא. עלא הוא בדיך רקךשא שמא ואתיקר אסתלק אז כי



ם כי ר ע
ם כינויי ו

אור
 והחושך תפארת הוא האור

ג). יב, (פרד״רמלכות היא

 הבינה הוא האור עיקר
א). כג, (פרד״ר

 (דרךהגמור הטוב הוא האור

הקדמה). חיים,

 למעשה השלמה הוא האור
 מוציא הוא האור כי בראשית,

 הפועל, אל האדם ראות
 בלילה בחושך יושב כאשר
 אל האדם ראות האור מוציא
ב). הגולה (בארהפועל

 אור הוא יתברך הנהגתו
 אור הוא ישתנה, לא פשוט
 וזה הטוב, בתכלית מתוק
 רוחניות שורש הוא האור

 ושורש והמעשים התורה
 לתולדות הגהות (של״ה הנשמות

א). חומה עיר בית אדם,

 הייחוד בםוד הוא האור
 (קל״ח לטוב הרע כל המחזיר

מו). חכמה פתחי

ה בעלי ב שו ת
 לשוב יכול האדם אין אם

 מעשיו לפי כראוי בתשובה
 הקדמונים תשובה בעלי כמו

 עצמן ומםגפים מתענים שהיו
 אעפ״כ כידוע, מאד הרבה

 חם לימנע חלילה חלילה
 מתשובה, זה מחמת ושלום

 של אחת טובה נקודה גם כי
 מאד יקר תשובה בחינת
 תפילת (ליקו״ה השי״ת בעיני

מ). ז, המנחה

 הם הגדולים הצדיקים
 רק כי תשובה, הבעלי עיקר

 כי תשובה, בעלי נקראים הם
 וכל התשובה, של הבעלים הם
 לשוב ורוצה חייו על שחם מי

 מהם לקבל צריך בתשובה
נב). ז, המנחה תפילת (ליקו״ה

 עצמו את שאוחז מי כל
 שעובר מה ובכל בהצדיק,

 עצמו, מתחזק הוא עליו
 פעמים כמה הזהיר כאשר
 וכר, יתחזק שהוא שאיך

 בעלי בכלל תמיד הוא אזי
 הירידות וכל תשובה,

ת והנפילות  וההתרחקו
 והתקרבות, לעליות נהפכים
 נתהפכין ׳זדונות בבחינת
 מחמת דייקא כי וכו״. לזכיות
 ומגונים רעים למקומות שירד
 משם וגם בעוונותיו, כאלה

 ולא בהצדיק עצמו את אחז
 עי״ז ושלום, חם ממנו נתרחק
 ומעלה אותו, מעלה הצדיק

 ניצוצות דייקא ידו על משם
 היה שלא מאד מאד הנפולין

 (ליקו״הזולתו להעלותן אפשר

עה). ז, המנחה תפילת

 הילוכו אין תשובה הבעל
 תשובה הבעל ודרך כםדר,

 לפעמים לחזור שצריך
 הבעל בשם כמובא למפרע,

 ינהגנו ׳והוא פםוק על שם
 מםייעין שבתחילה מות׳, על

 ולרוז לילך מלמעלה אותו
 אותו, מניחין ואח״ב ה׳ בדרכי

 לילך וחוזר לאחור חוזר ואז
ד). א, ד״ח (ליקו״הכםדר

 הוא תשובה הבעל גם
 לצאת שצריך גר בבחינת

 לשורש לחזור מזוהמתו,
 קדושת שהוא קדושתו
 תשובה שהבעל (רק ישראל.
 הרבה גבוה מעלתו בודאי
 כל על שהוא מחמת מהגר,
 (ליקו״ה ישראל) מזרע פנים

יז). ד, מילה

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שיד

 יקרים הס אס אפילו מכנר, לו שיש מלכות גלגושי מתפאר המלך
מו מאד,  ע״י למעלה שעולה תדש, וגוון תדש נלכוש שמתפאר נ

 וכנודו והתפארותו שעשועיו עיקר שזה להשי״ת, הרתוק שגתקרג
 תעגוגיו עיקר כן ועל תענוג, אינו תמידי תענוג כי וגדלו,

 הוא יתנרך והתפארותו ושעשועיו
 איתא כן ועל דייקא. תידושיס ע״י

 לכיש דאיהו 'ולכושא הקדוש נזהר
 אתרא, ליומא לניש לא דא כיומא

 לא נצפרא לכיש דאיהו ולנושין
 השי״ת כי וכו". נרמשא לכיש

 תדשיס, נלנושיס עת ככל מתפאר
 הרתוקים התקרנות ע״י הנעשים

 צדיק ע״י פעם ככל שמתקרנין
 של זה ענין כמפורש מונא שם י' גאוח המאמר נהמשן ועיין הדור,

 (קצג); נחיי״מ כפנ וכן כע"פ. או הגרים הפקרכופ לגכי פדש' 'הפפארופ

 אלקיס׳, מכל ה׳ גדול ׳כי פעמים כמה יום ככל אומרים ישראל כי
 עמה ׳כי ואמר ימרו וכשנא כך, כל גדול רעש מזה געשה ולא

 הוא כריך דקודשא שמא ואסתלק אמייקר ׳כדין ה׳׳, גדול כי ידעתי
 ומכניע הקליפות מעמקי כזה מרותק כשנא דייקא כי ומתא׳, עילא

והנן. ימנרך, שמו ונמגדל נתעלה מזה הקדושה, מתת עצמו

 כ). ה׳(שס באור ונלכה לכו בגרם, יאמרו אז
 pוהא מג) (יפזקאל כמ״ש אור, נקרא וכבוד

מכבודו: האידה

 עם הגדים את לקדב אפשר ואי ג
 תודה. ידי על אלא התשובה, בעלי

חוצה, מעינותיך יפוצו ה) (משלי כמ״ש

ר ונלכה לכו או  נאחרית והןה כ-ה); (כ, כישעיה כדכפיכ הי. ב
 ננגנעות ונןא ההרים נראיש ה׳ נית הר ןה,ןה נכון הןננים

 אל ונעלה לכו ואמרו רניס ע?ניס והלכו הגויס: כל אליו ונהרו
 מציון כי נארחמיו ונלכה מדרכיו וירנו אלקי!עק'נ נית אל ה׳ הר

 ו^פט מירוכולס: ה׳ ודנר מורה מצא
 רנים לננמיס והוכיח הגוןס נין

 וחניתותיהם לאמים חרנומם וכמתו
א לא למזמרות  חרנ גוי אל גוי ן|

 ןעקנ נית מלחמה: עוד (למדו ולא
 המצו״ד ופירש ה׳: נאור ונלכה לכו

המשיח. נימי הימים. נאסריס (שם):
 עליו שיעמוד ההר ה׳. כים הי

 החשונ נהר ההדים. כראש ניהמ׳׳ק.
 עם והלנו. וחשינות. נמעלה ינשא ונישא. ההרים. שנכל והראש

 יודעי ע״י אותנו ילמד המקום ויורנו. לאלו. אלו ואמרו לעם
 היא האמיתית המורה כי מציון. ני מדרכיו. מה מדרכיו. המורה.
 כן ינקשו וכאשר ר״ל ושפה. נעולה. זולתה ואין מציון היוצאת

 האומות נין ישפוט הוא המשיח, מלך והוא השופט כי יהיה,
 ישנרו וכיסהו. רניס. לעמים המשפט ינרר והוא רינומס, נדנרי

עוד יעשו לא כי אדמה, ענודת כלי מהס לעשות המלחמה כלי

ג ר ק ת ל ם א רי ם הג לי ע ע ה. כ כ שו ת ני ונשפי ה  יד) (שיעורים, גועס די
 וכן לקרנו, צריך הרי פ״ו כשנופל נעצמו האדם אצל גס מונא:

 אל ולפזור להפעורר צריך לקיימס, זכה לא שעדיין ענייניה נאופס
הקדושה. אל לקרנס שצריך גריס נפי׳ הס אלו עניינים גס הקדושה.

ם רג ת מ ה

ה שאמרם כמו ’  נ
סר שע לרני הקי  יהו

 סכמם איך סגנים, נן
 מפוארה שהיא המורה
ה מנ לי ני ער. ננ  מכו

 יהושע רני לה אמר
ן מנניה, נן י הרי אנ

 ישפוט המשיח כי שלוה), המשכפ (היינו אותה ילמדו ולא מלחמה
 עוד וניאר מקוה. יש כי והמצוה המורה נאור ר״ל ה', נאור נא נלכה יהיה וכן הואיל לומר, מזרזם הנניא יעקב. ניס רינותס. נדנרי

לא אמס וגס לעמיד, העמיס שיעשו ממה ק׳׳ו ולמדו ה׳, נאור מעמה לכו אמס א'׳כ יעקנ, נית אל קורא יעקג. ניס (שה): המלני״ס
נאורו. לכו אמס רק ראשיכם, על זורח האור כי נציון, ה׳ את ומחושך מאופל לנקש תצטרכו העמיס ככל

ץ ר א ה מדרך נא ינזראל אלקי כנוד והנה הקדים: דרך פנה אקר שער הקער אל ויולכני א־נ): ניפזקאל(מג, כדכפינ נוככודו. האירה ו
כדנר נעשית עליה, שהתלנש הכנוד אור מן האירה. (שם): המלני״ס ופירש מכנדו: האירה והארץ רנים מןם כקול וקולו הקדים

שער נראשיפ וכפנ לשמים. להאיר מאיר  וניחזקאל זרח׳, עליך ה׳ 'וכנוד )p( נישעיה אור. עניינו שכנוד נפסוקיס מצינו נ): היראה, פנמה(
דמ) (שמופ ונמורה מכנודו׳, האירה 'והארץ(מג) כנו ו קראוכן המשכן׳, את מלא ה' ' אט) (וי ר  ואפשר רנים. וכמוהו ה", כנוד אליכם 'וי

הוכתינ ׳יקר', כנוד שתרגום מפני אור, שתיקרא לכנוד להתייחס היד) (זכרי הי ו  אור והכוונה וקפאון', יקרות אור יהיה לא ההוא ניום '
כנוד׳. היינו יקר ׳מוציא ג׳ אות להלן וקשר נהירומו, מצד אלא לאור חשינות ואין חשינות, הוא יקר כי נהיר,

 ופירש״י יניס: פלגי נרחנות חוצה ינעינמיך ,יפוצו נארך: ינמוך ונזליס יננורך יניס שמה טי-מז): נמשלי(ה, כפינ חוצה. נועינותיך יפוצו
חיים, מיס כאין. מסיו ונוזליה מכוגשיס. מיס כוין. משה. מורת היא לחלקך, הקנ׳׳ה לך שנתן מנור מגוין. מים שפס (שה):

 לך ו.יצא נרנים הוראות ומורה תלמידים שתקנה סוף מוצה. מעיינוסין ימוצו והולכין. הם נונעין ולנסוף מכונסיס כמיס מחילה כלומר
 מעיין נין הנדל יש וז״ל: הפוצה, הפפשטופ דייקא מציין ש׳מעיינופין׳ לו) יא, (ויקרא המלגי״ס וכיאר מימיך. פלגי מפוצינה עיר, כלמונומ. שם.
תרד חוצה, המיס יתפשטו שלא עד נעומק הנמצא הוא שהעין עזן, ונין מו'ו  והתפשטותם המיס נניעת מצייר והמעיין ותשאנ', העינה נ

 הפורה מי המשכה לענין ע״א) (ז מעניה נמס׳ גס נדרש מעיינופיך' 'יפוצו הפס' מתפשטים. שהמיס רנ או מעט שנינו העומק אס נין חוצה,

 הגמ׳: וז״ל ה', נאוה המאמר נהמשך כמובא שפלוה, ע״י אלא מפקיימת שאינה ונכך הפורה מי נמעלת עוסקה שה הסוגיה שכלל וראה ודו״ק פוצה,
 המיו צמא ׳לקראת הוא, הגון תלמיד אס למיס׳. לכו צמא כל ׳הוי וכמינ מיס', המיו צמא ׳לקראת כמינ רמי, פפא נר חגיגא רני

 הגון תלמיד אס לנדך׳. לך ׳יהיו וכמינ חוצה׳, מעיינותיך ׳יפוצו כתינ רמי, חמא נר חנינא רני למיס׳. לכו צמא כל ׳הוי לא, ואי מיס',
י למיס תורה דנרי נמשלו למה אידי, נר חנינא רני אמר לנדך׳. לך ׳יהיו לאו, ואם חוצה', מעיינותיך ׳יפוצו הוא, הו תינ'  צמא כל דנ

 ואמר שפלה. שדעתו נמי אלא מתקיימין אין תורה דנרי אף נמוך, למקום והולכין גנוה מקום מניחין מים מה לך, לומר למים', לנו
 ואכלו, שנרו וכתינ'לכו למים', לנו צמא כל ׳הוי דנתינ ונחלנ, וניין נמים הללו, משקין לשלושה תורה דנרי נמשלו למה אושעיא, רני
 אין מורה דנרי אף שנכליס, נפחות אלא ממקיימין אין הללו משקין שלושה מה לך, לומר וחלנ', יין מחיר ונלוא כסף נלוא שנרו ולכו

אניך לה, אמר מכוער. נכלי מפוארה חכמה אי חנניה, נן יהושע לרני דקיסר נרמיה ליה כדאמרה’ שפלה. שדעתו נמי אלא ממקיימין

חכנוה מילואי הנחל ילקוט
ב ר ק ת ל ם. א ה, איפא הגרי ר( מדנ״  למה הגרים. את אוהג הקכ״ה ג): גנ

 ונכנסת כשדה יוצאת והיפה צאן לו שהיה למלך דומה, הדנר
 אצל לו הלו הצאן עם אפד צני נכנס אפד פעה יוה. ככל בן בערב,

 לרעות יצאת עמהס, נכנס לדיר הצאן נכנסה עמהס, רועה היה העיזיס,
כל עמהס רועה והוא הצאן עם נלוה הזה הצבי למלן אמרו עמהס, יצא

ואף בו, היזהרו אומו אדס יכה לא לרצונו, יפה מרעה מפקיד היה לשדה יוצא שהוא כזמן אוהנו, המלן היה עמהס. ונכנס עמהס יוצא ויוס יוס
 לו יש גדייס כמה לך, יש כבשיס כמה לך, יש חיישיס כמה מרי, לו, אמרו הרנה. אוהבו והיה וישפה, לו פנו להס, אומר היה הצאן עם נכנס כשהוא

 לכולו ולערב היוס כל בשדה לרעות דרכה היא כך רוצה, ולא רוצה הצאן המלך להם אמר מצווינו?! את ויוה יוה בכל הזה הצני ועל מזהירנו, את ואין
 הפיות כל כמקום הגדול הרפב המדבר כל שהניפ לזה טונה נפזיק לא אדה, נני ליישוב ליכנש דרבס אין ישנים הס נמדבר הצביים הדיר, נפוך לישון

 שמירה, עליו הרבה לכן אצלנו?! לו ונא או״ה וכל אומתו והניס אניו וניס משפפפו שהניס לגר טונה להפזיק צריכין אנו אין כך נפצר?! ועמד ונא
וגו׳.׳ פונה לא ׳וגר הגר׳, את ׳ואהכפס וכה״א להם, יזיקו שלא מהם עצמם שישמרו ישראל אס שהזהיר

ו צ ו פ  הנדפהס (אגרה יוהף פורס נן נספר כמונא ניאפו, פלויה הפהידוס פורפ והפצפ שנהפפשטופ לו וגילה הקדוש, לנעש״ט המשים אמרו זה פה׳ חלצה. מעינלתיך י
 נארץ שהיה קוטווער, גרשון ר׳ לגיסו שיפן הכהן יוסף יעקב מו״ה המשכר לרנינו טוב שה בעל ישראל רבי הרב שנמן אגרש זאת הספר): בסוף

עשימי פק״ז שנש השנה בראש (...) ישראל. בני עמנו בו לזכוש כדי נידו, ונשאר ישראל לארץ נסע לא הוא, נרון מהשם שהיה עיכוב וע״י הקדושה,
לשם נעלומי ולמדתי ראיתי ואשר דעתי, על עומדי מיום הנה עד ראיתי שלא מה כמראה, נפלאים דנריס וראימי לן, כידוע הנשמה עליות השנעת

 הפנאיס כל עם פורה משית לומד ששש משיש, להיכל שנכנשפי עד מדרגה, אפר מדרגה ועליתי (...) פה. אל פה אפילו ולדנר לשפר אפשרי בלפי
 פטירפי על פ״ו זו שהשמפה שנור והייתי עושה. הוא מה זו לשמפה יודע ואיני מאוד, עד גדולה שמפה ראיתי ושם רועים, שנעה עם וגס והצדיקים

 השמתה מהות אכל הקדושה, פורופיהס ע״י למטה ייפודיס מייסד כשאני למעלה להם הנאה בי עדיין, נפטר שאיני אפ״ב לי והודיעו הזה, מעולם
פוצה מעיינותיך ויפוצו נעולה ויתגלה לימודך שיפפרשס כעת תדע, כזאת לי, והשינ מר, אפי ל)ימפ משית, פי את ושאלתי הזה. היום עד יודע איני  תשובה, הבעלי כל באמת

 אפשר אי גרים, שכן מכל
בקדושת להכניסם לחזור
 והטומאות הזוהמות מכל לשוב והתקוה וההתחזקות הכח עיקר וזה הקדושה, עיקר זה כי ילדתיך׳. היום ׳אני בחינת ממש, נולד היום כאילו ונעשה לגמרי שעבר הזמן כל נתבטל ששם מהזמן, למעלה בחינת שהוא משיח, בחינת ע״י אם כי ישראל

 עומדין תשובה שבעלי מקום אבהו, רבי אמר לד:). (ברכותזולתך׳ אלקים ראתה לא ׳עין גמורים, צדיקים אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן, רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר יז). ד, מילה (ליקו׳׳הבהם שנפל והפגמים
 מאוד, נעלה תשובה בעלי מקום קיט.). (פסחיםהדין מידת מיד תשובה בעלי לקבל כדי החיות, כנפי תחת שפרוםה הקב״ה של ידו לד:). (ברכות׳לקרוב׳ והדר ברישא ׳לרחוק׳ ולקרוב׳, לרחוק שלום ׳שלום שנאמר עומדין, אינם גמורים צדיקים

טיום בכל יתירה לנשמה זוכים תשובה בעלי טו). יומא (של׳׳התשובה בעלי נקראו ולפיכך תשובה, הנקראת הבא העולם העליון המאור הוא  ולקשרו להעלותו שיכול הדור גדולי ע״י הוא העיקר תשובה, בעלי תיקון ואמהות). אבות ראובני, (ילקו
יט). כג, שמות יהונתן (תפארתתשובתן לקבל מםכימים המלאכים אין כי תשובה, בעלי לקבל חתירה חותר הקבייה עקב). פ׳ עה׳׳ת (בעש׳׳טבשורשו

אני ה ו ל פ ת

 רבים גרים ויתנירו
 על םפו1וית אמתיים

 ו.יכירו ישךאל. עמך
 בח לם1הע ת1אמ כל

 ״כי כלם ויךעו מלכותך,
 עליון לבדך יי הוא אתה

 ויתגדל הארץ״. כל על
ש מם ויתקד תרו  וי

 כבודך ויתעלה ויתנשא
 וכל עולם, באי כל על
 בשמך. יקךאו בשר בני
 רוח נשמת אשר וכל

 כאחד כלם באפיו חיים
 לשמך, והדר כבוד יתנו

 כל ימלא יי וכבוד
 ויתגלה ויתפךסם הארץ.

תך הו תך אל אךנו  ו
 ויהיה עולם, באי לכל
 שם ופךםום גדול רעש

 אךם בני כל בין כבוךך
 ךיבואו ךחוקים וישמעו
 מלכותך. כ־ח ו.יכירו
 ״תמים עולם, של ןבונו

 נפלאות עשה רעים״,
 אשר בעולמך עמנו

 וגלה לכבודך, בראת
 עלינו מלכותך כבוד

 והנשא והופע מהרה,
 חי, כל לעיני עלינו
 מבין פזורינו וקרב
 כנם ונפוצותינו הגוים

 וקול אךץ. מ.יךכתי
 ישמע אלהותך פךםום
 העולם בכל מך!ךה

 כמו גדול רעש בקול
 אל ׳/יךעם ךעמים. קול

 עשה נפלאות, בקולו
 חקר'/ אין עד גדולות

 רעם יתבונן מי כי
 מהרה ויק.ים גבורותיך,

 ליי ״הבו שכתוב מקרא
 ליי הבו עמים, משפחות

 ״קול ונאמר ועז״, כבוד
 הכבוד אל המים על יי

 מים על יי הךעים
 ״הארץ ותמלא רבים״.

 לים כמים יי את דעה
ח). ח״ב (ליקו״תמכסים״



ם רג ת מ ה

שך) (המ

 יינו את הוא מאכסן
 חרס. של פחותים בכלים
 הקיסר, בת לו אמרה

 את יאכסן במה אלא
 רבי לה אמר היין.

 אתס חנניה, בן יהושע
 חשובים, אנשים הרי
 לכס ראוי כן על אשר

 בכלי היין את לאחסן
 בת הלכה וכסף. זהב

 זאת ואמרה הקיסר
 אביה קיבל ואכן לאביה,

 את ואחסן עצתה את
 וכסף, זהב בכלי היין
 באו היין. החמיץ ואזי

 הקיסר של ביתו אנשי
 שהיין לקיסר ואמרו
 הקיסר שאל אזי החמיץ.

 לך יעץ מי בתו, את
 אמרה כך. לעשות

 רבי לקיסר, הבת לו
 הוא חנניה בן יהושע

 וציוה לכך. שיעצני זה
 אליו לקרוא הקיסר

 חנניה. בן יהושע לרבי
 מדוע הקיסר, לו אמר

 כך. לבתי לה אמרת
 בן יהושע רבי לו אמר

 דבריה דרך על חנניה,
 כך לי, אמרה שהיא

 אנוכי. לה אמרתי גס
 הרי הגמרא, ושואלת

 (ואינם יפיס אנשים מצינו

 הס זאת ובכל מטערים)
 בתורה. חכמים כן גס

 אס הגמרא, ומשיבה
 יותר, מכוערים היו הס
 יותר זוכים היו הס אזי

בתורה. להחכים

שטוחכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

אני ה ו ל פ ת

 עלינו רחם יי, אנא
 ועזרנו הרבים, ברחמיף
 לכל להגיע שנזכה

 מלפניף, שבקשנו מה
 עסק וזכות בכה שנזכה
 אמת צדיקי של התוךה

 ך!אךה עלינו שימשף
 חזק והתנוצצות גדולה

 עד נשמתנו, משרש
 באמת להתעורר שנזכה
 בתשובה ולשוב אליף,

 באמת לפניף שלמה
 עד עוונותינו, כל על

 הכבוד להעלות שנזכה
 הגלות, מעמק רקדשה
מקי ת, מע פו ל ק  ה

א ת א. מזלו ת לו  רג
 ויתקדש שיתגדל ונזכה

 כבוךף ויתרומם ויתעלה
 ידינו על והקדוש הגדול
 כבוךף ויתגלה תמיד,

 תאיר כלו. העולם בכל
 כמו מכבודף, ארץ

 האיךה ״והארץ שכתוב
 מקרא ויקים מכבודו״.

 יי, כבוד ״ונגלה שכתוב
 כי _יחךו, בשר כל וראו
תרבד״ יי פי ״ קו לי יד). (

 לה, אמר נירמי. במאי אלא ליה, אמרה דפחרא. במני חמרא רמי
 ליה ואמרה אזלה וכספא. דהבא במאני רמו דחשביתו, אתון

 ואמרו אתו ותקיף. וכספא, דהבא במני לתמרא רמייא לאבוה,
 יהושע רבי ליה, אמרה הכי. לך אמר מאן לברתיה, לה אמר ליה.

 אמאי ליה, אמר קריוהו. תנניה. בן
 היכי כי ליה, אמר הכי. לה אמרת

 איכא והא לה. אמרי לי, לאמרה
 מפי שנו, הוו אי דגמירי. שפירי

 פיו.5 (שם): ופירש״י גמירי. הוו
 תלמיד אם עצמו. הוא ילך למים. לכו ונתיב מיס. לו להוליך משמע

 ואם במקומו. אצלו לילך לרב מצוה ממך, ללמוד שרוצה הגון. (תכם)
 אמור הוא הגון אס פוצה. מעיינותיו יפוצו הרב. אצל הוא ילך לאו.

 שלשה איתך. לזריס ואין לבדן. לן יהיו לאו ואס תורה. שתרי לו
 ויודעה כלוס בה נותן שאינו התורה זו ותלב, יין מיס הללו. משקים

 שתוק בדרך דסתרא. במאני דפתרא. במאני שבכלים. בפתוס ולומדה.
 בכליס יין נותן אביך והלא לי אומרת את מה ומרמז אמר,

 כולי הא תרש, בשל לא אס נירמיה. במאי ואלא תרש. של מכוערין
 מפוארה תכמה אי לי. לאמרה היכי כי התמיץ. ותקיף. הכי. עבדי
 התורה אף מכוער, בכלי משתמר דיין לה אמרי הכי מכוער, בכלי

 נאיס אותס תנו. הוו אי נאה. הייתי משאילו יותר בי מתקיימת
 ובא דעתו, להשפיל לנאה אפשר שאי גמירי. הוו מפי תכמיס. שהס
 ׳השפלות׳, וענין מעיינותיך׳ ׳יפוצו של הגמרא דברי ומשמיכות שכתה. לידי
 של שפלותם מעלת שכפי לרמז ייתכן ה׳) אות (להלן המאמר קשרי וע״פ

 מבתוץ. שהם אלו את להשקות הס יכולים כך התורה, לומדי

ע י ד ו ! ד  רבינו מבאר פשע ע״פ לכאורה בה. ילכו הדרך להם ל
 אך מבתוץ׳, שהם אותם ׳להשקות ענין את רק אלו במילים

 יתרו בעצת מלשה״כ היא זו ולשון מאתר בזה, מרמז עוד מה וראה דו״ק

 וזלשה״כ ב׳), אות לעיל (כמובא למאמר הימב המקושר גיורו, לאתר למשה

ויעמד העס את לקפמ משה וישב ממחרת וןהי יג־כ): בשמות(ית,

חכמה מילואי
 כמוך, ועליות ייתודיס לעשות המה גס ויוכלו והשגת, אותך שלימדתי מה
 לי והיה זה, על ותמהתי וישועה. רצון עת ויהיה הקליפות כל יכלו ואז

 ממה אך להיות. אפשר זה מתי כך, כל הזמן באריכות גדול צער
 והס הקדושים שמות ושלושה שגולות דברים שלושה שם בהיותי שלמדתי

 כן גס יוכלו עי״ז אפשר ותשבתי, דעתי ונתקרר ולפרש, ללמוד, בנקל,
 לעליות יכולים בהיותם דהיינו כמותי, ובתינה למדרגה לבוא גילי אנשי

 זאת, לגלות תיי ימי כל רשות נימנה ולא אני. כמו וישיגו וילמדו נשמות
 על אני ועומד ומושבע כלל הורשיתי ולא אותך ללמוד עבורך ובקשתי

 יליזו, ואל דרכך ה׳ לנוכת בעזרך, יהיה והשם מודיעך אני זאת אך זה.
 ומוצא ודיבור דיבור וכל ולימודך, תפילתך בעת הקדושה בארץ ובפרט
 ואלקות, נשמות עולמות יש ואות אות בכל כי שם, לייתד מכוין שפתיך
 וממיימדיס מתקשרים ואמ״כ זה, עם זה ומתייתדיס ומתקשרים ועולים

 נשמתך ומכלול באלקות, אמיתי יימוד וממיימדיס תיבה ונעשים האותיות
 כאתד העולמות כל ומתייתדיס מהנ״ל, ובתינה בתינה בכל עמהס

שיעור. לאין גדול ותענוג שממה ונעשה ועולים,
 קשה עוד (פי״ח): העמודים ווי וכתב בה. ילכו הדרך להם להודיע

 על בה׳ ׳ילכו מילת למרץ ואפשר (...) בה׳. ׳ילכו מילת להבין
 שכר הכתוב ׳לימד פירש״י ויעשו׳, ׳וילכו בא פרשת שפירש״י דרך

 מיני ב׳ שיש להם׳ ׳והודעת המקרא רמז וזה לעשייה׳. שכר להליכה
 יוצא אפשר ובדרך עשייה. זו ׳והמעשה׳ הליכה, זו בה׳ ילכו ׳הדרך שכר,
 על שכר להס יש אזי בה, ילכו אשר בדרך ללכת ומעוררם בקירוב עוסק שכאשר מכאן

בפועל. ממש עשייה לידי מגיעים אינס אס אף כך,
ע י ד ו ה ם ל רך לה  ופירוש קרח): (פ׳ הארץ פרי בספר וכתב בה. ילכו הד

 כי לה׳, בה ילכו אשר הדרך להם להורות הילוך, הוא הלכה
 ע״ב) פב יתרו, (זהר ה׳ לפני להתהלך עיטין תרי״ג הס והמצוות התורה
 וההילוך (...) כידוע, ע״ב) קע וישלח, (זהר לפני׳ ׳המהלך באברהם כאמור

 פשיעה כל על שכר ומקבל רגל, לשון שהוא ושמים פעם הרגל ע״י הוא
שני. טבע יעשה שמההרגל עד ופשיעה,

 מבחוץ, שהם אותם להשקות שצריך
 שאמרו וזה בה. ילכו הררך להם להוריע

תורה. אלא כבור אין פ״ס (אנוח חז״ל

 אשר כל את משה חתן ררא הערב: עד הפקר מן משה על העס
 מדוע לעס עקה אתה אקר ה;זה הדבר מה ויאמר לעס עקה הוא
 ויאמר ערב: עד פקר מן עליך נצב העס וכל לבדך יושב אתה
 פא דבר להס זהיה כי אלקיס: לדרש העס אלי יבא כי לחתנו מקה

 רעהו ובין איש פין ושפכותי ^י
 ואת האלקיס חקי את והודעתי

 איעצך בקלי שמע עתה (...) תורתיו:
 לעס אתה היה עמך אלקיס ויהי
 את אתה והבאת האלקיס מול

 התורת ואת החקיס את אתהס והזהרתה האלקיס: אל הדבריס
אקר!עשון: המעקה ואת בה ילכו הדרך את להס והודעת

 הוא השי״ת כבוד גילוי שעיקר כה עד מבואר תורה. אלא כבוד אין

 דורש ועמה המורה. ע״י רק נעשה וזה ובע״ת, גרים שמקרבים ע״י
 ׳אלא מתגלה, הגרים, התקרבות בתי׳ ה׳, כבוד אין היינו כבוד׳ ׳אין כך, זאת

 מחבירו הלומד ג): (ו, באבות המשנה וז״ל תורה. הפצת ע״י אלא מורה׳,
 אפילו או אחד דיבור או אחד פשוק או אחת הלכה או אחד פרק
ישראל, מלך בדוד מצינו שכן כבוד, בו לנהוג צריך אחת, אות
 אלופו רבו קראו בלבד, דבריס שני אלא מאחיתופל למד שלא

 והלא ומיודעי׳. אלופי כערכי אנוש ׳ואתה שנאמר ומיודעו,
 אלא מאחיתופל למד שלא ישראל מלך דוד ומה וחומר, קל דבריס

 פרק מחברו הלומד ומיודעו, אלופו רבו קראו בלבד, דבריס שני
 אות אפילו או אחד דיבור או אחד פשוק או אחת הלכה או אחד

 אלא כבוד ואין כבוד. בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת על אחת,
 ואין מוב׳, ינחלו ׳ותמימיס ינחלו׳, חכמיס ׳כבוד שנאמר תורה,

 אל תורתי לכס נתתי מוב לקח ׳כי שנאמר תורה, אלא מוב
 כלומר תורה. אלא כבוד ואין (שם): רע״ב פירש הפשט וע״ד תעזובו׳.
התורה. עשקי על אלא לאדס לו בא כבוד אין קאמר והכי לתורה,
 שהס בשביל כבוד נוחליס הס כלומר ינסלו. סכמים כבוד שנאמר

כנחלה. אותה ויורשיס התורה את לומדיס

ל יליקוט ח ‘הנ

ת שצריך קו ש ה ם ל ת ם או ה ץ ש ע מבהו די הו בה. ילכו הדרך להם ל
 עמנו הרבה מדבר היה פעמים כמה (תקמג): בחיי״מ מובא

 בני עם הרבה לדבר להשתדל להשי״ת, נפשות לקרב מאד אומנו והזהיר
 עם לדבר אפילו היה ורצונו להשי״ת. לקרבם ולהשיבם לעוררם כדי אדם
 דיבורים מזה ויתגלגל יצמת אולי העולם, בעשקי תולין שיתות העולם בני

בעלמא, תנועה אס כי יפעל לא אס ואפילו להשי״ת. אותם שיעוררו
 טוב כן גס שעה, לפי המעוררות או תשובה הרהור איזה בהם שיכנש
וידבר, ויתזור עמהס כשידבר הימים, שברבות להיות שיכול שכן מכל מאד.
 דבר אין אשר יתברך, לעבודתו ולקרבם להשי״ת באמת לעוררם יזכה אולי
׳זכאה שם כמ״ש הקדוש, בזהר בפרט השפריס בכל כמובא מזה, גדול
בכל ביה משמבת הוא בריך וקודשא וכו׳, דתייבא בידא דאתיד מאן

 אומנו וזירז מזה, פעמים וכמה כמה עמנו לדבר האריך ז״ל והוא עלמין׳.
 על בבזיונות אומנו מבזה היה פעמים וכמה לשונות. מיני בכמה מאד לזה

 אנו שאין על יבשים׳ ׳עצים אותנו קרא אמת ופעם בזה, מתעצלים שאנו
 שבת מוצאי בליל אתת ופעם ידינו. על להשי״ת שיתקרבו נפשות מולידים

 כמה מאד אומנו והוכית שלו, מהמשוביס אנשים כמה עם לפניו עמדנו
 שישעו רצונו היה וגס זה. מענין הרבה אז ושיפר זה, ענין על שעות

ד, והרשאה כת (חו״מ ובליקו״ה אדם. בני עם לדבר כדי זה בשביל נשיעות
 לקרב ואתד אתד כל לעשוק צריכין שממקרבין הנפשות כל גס כתב: יג)

 תש יבשים עצים יהיו שלא בתינתו, לפי אתד כל להשי״ת, נפשות עוד
 שימן זה כי פעמים, כמה ז״ל ורבינו מורינו אדונינו בדברי כמובן ושלום,
 לענפים וענפים וענפים, אילן יש כי נפשות. עוד בו כשנמקרבין באמת

ענפים, במינת הס שממקרבין והנפשות דאילנא, גופא הוא והצדיק וכו׳,
וכמה כמה עמהס עוד שיצמתו עד וכו׳, ענפים עוד מהם שיצאו וצריך

 כרמים ויטעו שדות ״ויזרעו כמ״ש, תנובה תבל פני שמתמלא עד אילנות,
וכו״׳. מאד וירבו ויברכם מבואה פרי ויעשו

ם ה ך! ם א ץ. שה העומדים אותם הס מי נ) ז, ר״ח (או״ח בליקו״ה וביאר מבחו
במינת זה ודל: מו״ק), מסכת בריש המשנה את שדורש (ע״י בחוץ

 בבתינת לגמרי, מבתוץ שהם אותם גס להשקות שיכולים הגדולים, הצדיקים
 מתתילה׳ יצא שלא ממעיין בין בתתילה, שיצא ממעיין ׳בין וזהו א). חלק לקומי יד (סימן אתר במקום שמבואר כמו דייקא, ׳מוצה׳ מוצה׳, מעינומיך ׳יפוצו
 ממקומות ולהוציאם יתברך מאלקומו כן גס להודיעם מאד, הרתוקים מקום שהם תוצות, פני על מיס לשלות יכולים שהם מבעיא לא היינו א). א, (מו״ק

 ריבוי ע״י ממנו להשקות יכולים היו ולא שנתקלקל, אלא מעיין היה שכבר מתתילה, שיצא ממעיין להשקותם יכולין שהם מבעיא ולא מאד, התיצוניס
 כי יאמרו אשר ככל ויעשה בצדיקים כשיאמין אבל תתילה, משם יוצא התכמה מעיין שוס היה שלא מתתילה, יצא שלא ממעיין אפילו אלא קלקוליהס,

 תוצות, פני על מיס להם לשלות האבודים נפשות בשביל ועיקר תמיד, תדשיס מעיינות ותופרים תותריס הצדיקים כי כן. גס לתקנו יכולים זה, הוא
ן לגמרי. מבשוץ שהם אומן אפילו י ד א א כבו  אות אפילו או וכו׳ אתד פרק מתבירו ׳הלומד ג) (ו, באבות שנינו הנחל(יד): יד בקובץ כתב תורה. אל
שכל היינו נשמות׳, רבוא שישים כנגד אותיות רבוא שישים הס התורה ׳כי שכתוב זו אות בהמשך המובא ע״פ לבאר ואפשר כבוד׳. בו לנהוג צריך אתת

לפי ומעשיו שייתכן אע״פ בו, יש שבודאי שבמורה האות על כבוד בתבירו וכשנוהג צא), בשיהר״ן (כמובא במורה אות כנגד היא מישראל ונשמה נשמה
ותומר, קל דברים ׳והלא (שס) באבות שנינו ועוד לתשובה. לזכות ותוכל לשורשה, זו בנשמה הנמצא ה׳ כבוד מעלה בזה זה, כל עם כלל, יפיס אינם שעה
אתד פשוק או אתת הלכה או אתד פרק מתבירו הלומד ומיודעו, אלופו רבו קראו בלבד, דברים שני אלא מאתימופל למד שלא ישראל מלך דוד ומה

שעל השפלות מדרגות ד׳ לענין ה׳, באות להלן למובא הדברים וקשר כבוד׳. בו לנהוג שצריך וכמה כמה אתת על אמת, אות אפילו או אמד דיבור או
אות כפי עליו, המתנגדים ואף מישראל, ואתד אתד כל לכבד ויכול משוגל הוא עי״ז עצמו, בעיני שפל שהאדם שכפי היינו למורה. האדם זוכה ידם

בתשובה. שישובו שורשם ולעורר בהם, הגנוזה לתורה גס לזכות יכול שפלותו ובזכות שבנשמתם, וכו׳ פשוק או דיבור או

ה צ ה ע שי תו ו

 יכולים התורה עייי
 ובעלי גרים לקרב

 להם ולהודיע תשובה
 (קיצור בה ילכו הדרך

ג). יד, ליקו״ט



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שטז

 נליקו״ה 3וכפ דגלותא. מזילותא מזולל כבוד היינו יקר מוציא

 ועל נננוד, שורשם הנפשות כל ני ג); הקן שילוח (יו״ד
 ימנרך, כנודו המגלות עיקר כן ועל מי/ כל ׳אס הכנוד נקרא כן

 כמשונה, אותם וממזירין הגלות מן הנפשות אלו שמוציאין ע״י הוא
 כשיוצאין כי הנ״ל, כמאמר כמנואר

 לפי אזי הגלות, מן הנפשות אלו
ד יוצא נן נתינתם  הגלות, מן הננו

 נכנוד. היינו נפשם, שורש שם ני
ד היינו יקר מוציא מזולל. כבו

 שענין (יד) נליקו״ת ואימא
מהגלוח הכנוד והוצאת רחוקים קירוג

 וזכני נליני ומן נעזרתי, קומה וז״ל: נעצמו, האדם נמוך גס שייך
ד ועל והקדוש הגדול כנודך על שאתוס  ונשממי, ורותי נפשי ננו

 ועל כנודך על תסנו לא ני ננודינו, דל הרניס כעוונותינו ני
 ננודינו מלקי נפלו אשר עד מאד, נפשינו אמ וניזינו ננודינו,

 כשמנטל עוקצין): מפכח נפל״ח(על ניאר וכן מאד. הגלות זלזול כעומק
 נעצמו זה נמס״נ, השי״ת את לענוד וזוכה הנפש לגני רצונו הגוף
 מקדושתו מאד רתוק הגוף גשמיות כי הרתוקים, המקרנות כמי׳
 כמי׳ זה הגוף, איכרי רמ״ת ככל ה׳ את לענוד כשזונה כן על ית;

 מאד ימ׳ אצלו יקר שזה הרתוקים, המקרנומ כתי' הענודה מנלימ
עי״ש). ח-ט, נאוחיוח להלן מונא הנפש לגני הגוף רצון ניטול (ענין

 מזולל, יקר תוציא אם טו) (ירמיה וזהו
 אדם בני שמקרבין אלו פה.) (נ״מ ואחז״ל

 מוציא נקרא זהו כי יתברך. ה׳ לעבודת
דגלותא. מזילותא מזולל, כבוד, היינו יקר,

ם  שירמיה לאחר נאמרה זו נבואה הפשט ע״ד מזולל. יקר תוציא א

 והשי׳׳ת ישראל, על שנגזרה הבצורת עונש את לבמל לה׳ התחנן
 כדכתיב מעליהם, הגז״ד יומתק בתשובה ישראל את ישיב שבאם משיבו

 לפני וקמואל מ^ה !עמד אס אלי ה׳ ויאמר יע): א, בירמיה(מו,
 מעל שלס ה;זה העס אל נפקי אין
ה׳ אמר כה לכן (...) וי״צאו: פני
 ואס מעמד לפני ואקעף משוב אס

 !שבו תהיה כפי מזולל !קר מוציא
אליהס: תשוב לא ואמה אליף המה

 שניהס ושמואל. משה (שם): ופירש״י
ישראל, על רחמיס לבקש נזקקו

 עלה ולא עליהס, התפללו ואח״כ למוטב, החזירוס ומתחילה
 יכול אינך אתה (...) למוטב. שהחזירוס עד אפי להשיב בלבס

 סובל שאני בעבור לכן. עליהס. תתפלל אל לכך אלי, להשיבס
 ידי, על ישראל אתה משוב. אם לי. ה׳. אמר כה האלה. הצרות

 אס מזולל. יקר מוציא ואם תעמוד. לפני לי אמר אליו, אני ואשיבך
 שאני תהיה. כפי למוטב. שתחזירנו רשע מאדס הגון אדס תוציא

אליהם. משוב לא ואמה אליך המה ישובו מבטלה. ואתה גזירה גוזר
 בתריהון. למטעי תתוב לא ואת לפתגמך אינון יתובון
י שמקרבין אלו ואחז״ל ת אדם גנ עבוד  בב״מ איתא השייית. ל

היו שלא חכמים בתלמידי העוסקת סוגיא ע״א-ע״ב) (פה
 בתשובה להחזירם רבי מרח וכיצד ד׳), אות להלן גם (קשר ת״ח בניהם

 רבי אמר לה ואמרי יוחנן, רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר לה ואמרי רב, אמר יהודה רב אמר בזה״ל: איתא הסוגיא ובהמשך עי״ש,
 לפני ואשיבך תשוב ׳אס שנאמר מעלה, של בישיבה ויושב זוכה תורה חבירו בן את המלמד כל יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל

 תהיה׳. כפי מזולל יקר מוציא ׳ואס שנאמר בשבילו, מבטלה גזירה, גוזר הקב״ה אפילו תורה, הארץ עס בן את המלמד וכל תעמוד׳,
לעולס, מזרעו פוסקת תורה אין שוב חכס, תלמיד בנו ובן חכס תלמיד ובנו חכס תלמיד שהוא כל יוחנן, רבי אמר פרנך רבי אמר

חכמה מיליואי
ם בני שמקרבין אלו ת אד ד בו ע  ע״ב): קכח בזהר(תרומה, ואיתא השייית. ל

 בגין שלים, באגר ליה ולמקני תייבא, בתר למרדף בעי זכאה יההוא
 בגין לנפשיה, ויעביד אחרא. שמרא ויתכפיא זוהמא, ההוא מניה דיעבר

 יקרא ביה דישתלק שבתא איהו ודא ליה. ברא הוא כאילו עליה דיתחשב
 מאי מכולא, יתיר דא ואשתלקותא אחרא, משבחא יתיר הוא בריך דקודשא
 דקודשא יקרא ולאשתלקא אחרא, שמרא לאכפיא גרים דאיהו בגין מעמא,

 (שס) וכתיב מעון׳, השיב ׳ורבים ב) (מלאכי באהרן כתיב דא ועל הוא. בריך
 ביה ואשתדל דחייבא בידא דאחיד מאן כל חזי, תא איתו׳. היתה ׳בריתי
 הכי אשתלק דלא מה שילוקין, בתלת אשתלק איהו בישא, אורחא למשבק

 בריך קודשא דישתלק וגרים אחרא. שמרא לאכפייא גרים אחרא. נש בר
 בר האי ועל ותתא. לעילא בקיומיה עלמא כל לקיימא וגרים ביקריה. הוא

 וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי והשלום׳, החיים איתו היתה ׳בריתי כתיב נש
 בהאי ליה למידן יכלין לא דינין מארי כל דאתי. לעלמא וזכי עלמא בהאי

 (...) בידיה. דימחי מאן ולית תרעי בתריסר עאל דאתי ובעלמא עלמא,
 איהו מאן שהדותא, אשהידו ותתאין עילאין ואמר, וקארי נפיק וכרוזא
 דמלכותא בעמרא ליה לאעמרא דאתחזי ההוא לחייביא, וזכי נפשאן דעביד

 דהא וממרוניתא, מלכא קמי השתא לאעלא דאתחזי ההוא רישיה, על
 ה״ ׳עיני מאינון שהדין, תרין אזדמנן כדין עליה. שאלי וממרוניתא מלכא

 ואמרי, דא, שהדותא ושהדן פרגודא בתר וקיימין עלמא, בכל דמשממי
 ידכר אבוי דהא חולקיה, זכאה פלניא, בר פלניא על שהדין אנן הא

משמרא דהוו דחייביא נפשאן לתתא, נפשן עביד איהו דא למב, בגיניה

‘הנחל יליקומ
ם בני שמקרבין אלו ת אד ד בו ע  פב): מוהרנ״ת(ח״א, בימי מובא השייית. ל

קודש, שפרי ושאר פושק בתמימות ולמדתי המדרש, בבית וישבתי
 נפשות באיזה להאיר עתה גס אפשר שעדיין ידעתי ולא ממני ונעלם
 ׳אני אך ז״ל. ממנו שקבלתי מה כפי באמת השם לעבודת לעוררם ישראל
 האמיתיים הקדושים דיבוריו כי בי, דופק׳ דודי קול ער, ולבי ישנה

 ונלאיתי בעצמותי עצור כאש היו אש, כגחלי חמים דיבורים בי, שהשאיר
 הנעורים בני עם בתמימות ומדבר משפר והייתי להתאפק, אוכל לא כלכל

 נוראות מעזוז להם משפר הייתי דברי ובתוך העולם, זה של מהתכלית
 וכו׳, קדושתו גדולת נוראות ועוצם ומעשיותיו ושיחותיו תורותיו נפלאות

 את ומחיין המשיבין דברים לשפר הרבה הרבה לאל תהלה לי היו זה ובכל
 קצת, בלבם ליכנש דברי שהתחילו עד וכו׳, וכו׳ השומען נפשות כל

 משתוקקים שהיו עד הנצחית, תכליתם על לחשוב קצת לבס ונתעורר
 אדונינו של הישועה ממעייני הנובעים חיים אלקיס דברי ממני לשמוע
 בפרטות בזה שעבר מה וכל לברכה. וקדוש צדיק זכר הנורא ורבינו מורינו
 בכל בזה השי״ת שעזרני מאד מאד ונעלמים ונוראים נפלאים דרכים בכמה

 אנו אין וכו׳ מלא פינו ׳אילו כלל, ולשפר לבאר אפשר אי עת, ובכל יום
 עלה ולא בעיני, שהייתי ושפלותי קטנותי יודע השי״ת והנה וכו״. משפיקין

 שדברתי עת בכל אך יתברך, לעבודתו אנשים לקרב כת לי שיהיה דעתי על
 שאעפ״כ וראיתי כישן, נתעוררתי הקדושות, ושיחותיו ומתורותיו ז״ל ממנו

 מה נזכרתי כך ובתוך השפל, כמוני לאמיתתן אלה דיבורים שיודע מי אין
נפשות שאקרב שרצונו לשונות, בכמה פעמים כמה לי אמר שרבינו

 שעתא ביה שלימותא. בחדוה הוא בריך קודשא אתייקר כדין אחרא,
 קודשא ורמיז קדישא, דשמא דשימושא בכתרא יהודיע״ס, ברזא דאתקרי דאתוון, דשימושא ברזא דצדיקיא, דיוקנין על גזברא דאיהו ממנא חד אזדמן
 וארעא, שמיא עלי אשהדנא ואנא ומטרוניתא. מלכא קמיה ליה וקאיס דחייביא, נפשאן דעביד נש בר דההוא דיוקניה ואייתי ממנא, לההוא הוא בריך

 בידיה ומשרץ ממנא, דההוא ידא תחות לעילא דיוקניה חקיק דלא עלמא בהאי צדיקא כל לך לית דהא דיוקנא, ההוא ליה משרין שעתא דבההיא
רמיז הוא בריך וקודשא דחייביא, נפשאן עבד כד לאברהם דבריך ברכאן בכל דיוקנא לההוא בריך מלכא כדין בהו. דמאריה גנזיא דכל מפתחן שבעין
דעבדי לאינון גניזין אינון בר אחרא, נש בר בהו זכי דלא גניזין עלמין לשבעין עאל ואיהו עמיה, ואזלין דיוקנא לההוא ונטלין עלאין, משריין לארבע

 חיין. בתר דרדיף כמאן לון ורדפי אבתרייהו אזלו הוו להון, זכו כד בגינייהו זכאן וזכו תועלתא כמה נשא בני ידעי הוו ואלמלי דחייביא. נפשיהון
 אשלים איהו משכנא, בתר דאשתדל מאן אלא להאי, האי בין מה בחייביא. דזכי כמאן איהו ולאו עלאין, גניזין בכמה טבאן, בכמה נשא לבני זכי משכנא

 דאלהיס אחרא לשטרא עביד יתיר, אשלים איהו חייביא, בתר דאשתדל ומאן עלמא. לההוא טבאן לכמה בגיניה וזכי לאתקיימא, ליה וגרים לנפשיה חיין
זכאה אחרא, נפשא תייבא לההוא עביד יקריה, כורשי על הוא בריך קודשא דאשתלק עביד משולטנותיה, ליה ואעבר שלטא, ולא דאתכפיא אחרים

עתה הרשע, זה של ומצוותיו תורתו ידי על מהקדושה אחרא השטרא שלקח השפע שכל לפי וכו׳. סט״א לאכפיא גרים מדבש(שס): המתוק ופירש חולקיה.
 בתוך היתה נפשו עכשיו עד כי אסרא. גפשא סייכא לההוא עכיד לעשירות. עלמא. בהאי וזכי הקדושה. אל ומחזירו מפיו בלעו מוציא בתשובה שמחזירו

לנשמה. ומרוח לרוח מנפש ממש ועולה ומחדשה מטהרה תשובה ידי ועל הקליפות,
ם בני שמקרבין אלו ת אד ד בו ע דורות קלקלו לעולם אבינו אברהם שבא שעד הקדושים, באבות מצינו בשלח): ושמש(פ׳ מאור בספר ומובא השייית. ל

יתברך אלקותו לפרשם יתברך שמו קדושת על נפשו שמשר הראשון היה והוא לעולם אבינו אברהם ובא בעליונים, שכינתו אז והיה הראשונים,
 וכן יצחק וכן יתברך. להבורא עצמו את אדם שיקרב איך פתח הוא היינו לשכינה, רגל ונעשה וזכה לארץ. למטה השכינה הוריד ועי״ז העולם, על

 לארץ, השכינה הורידו הגבוהה עבודתם שע״י דהיינו לשכינה, מרכבה ונעשו בעולם, אלקותו לפרשם יתברך שמו קדושת על נפשם מסרו כולם יעקב
 שידבק אס כי אפשר, בלתי הוא זאת רק לשכינה. מרכבה ונעשה זוכה בעולם, אלקותו לפרשם ורוחו נפשו משר אשר איש כל וכן הכשא. רגלי והן

ויעקב׳. יצחק אברהם אבותי למעשי מעשי יגיעו מתי לומר, מחויב אדם ׳כל כדאיתא בעקבותיהם, לילך הקדושים באבות עצמו
א י צ ו נו יקר מ ד היי א מזולל כבו ת לו תא. מזי פז איתא הכבוד, ניצוצי את להוציא עלינו ממנה הגלות בענין דגלו ם(  הגלה לא אלעזר, רבי אמר ע״ב): בפסחי

 להכניס אלא שאה זורע אדם כלום בארץ׳, לי ׳וזרעתיה ב) (הושע שנאמר גרים, עליהם שיתווספו כדי אלא האומות לבין ישראל את הקב״ה
אותם אפה. עמי עמי ללא ואמרסי וגו׳ ורסממי מהכא אמר יוסנן ר׳ ופירש״י(שס): (שס). רוחמה׳ לא את ׳ורחמתי מהכא אמר, יוחנן ורבי כורין. כמה

אלא אחרים, בדברים לעונשם לו היה אפשר חטאם עונש משוס דאי כו׳. הגלה לא (שס): המהרש״א וביאר לעס. לי ויהיו בהם ידבקו מעמי היו שלא
כוכבים. עובדי בשאר גס האמונה לפרשם דהיינו גרים, עליהם שיתווספו כדי

המתרגם

 צריך הצדיק אותו י
ף שע, אחר לרדו  ר
 בכסף אותו ולקנות

 ממנו שיעביר כדי מלא,
תיו, זוהמת את  עוונו

די ועל ע זה י כנ  יו
 ויעשה אחרא. הסטרא

 נפשו את ויתקן הצדיק
 זה שאזי הרשע, של

 כאילו לו נחשב יהיה
 שבח וזהו בראו. הוא

 של כבודו בו שיתעלה
ה  משבח יותר הקב״

 הזו וההתעלות אחר,
 מהו מכל, יותר היא

 שהוא לפי הדבר, טעס
 את להכניע בזה גרס

 ולהעלות אחרא, הסטרא
 הקב״ה. של כבודו את

 באהרן כתוב זה ועל
ך, השיב ׳ורבים  מעו
תי וכתוב  היתה ׳ברי
 כל וראה, בא איתו׳.

 הרשע ביד שאוחז מי
מו ומשתדל  שיעזוב ע

 הוא הרי הרע, דרך את
 עליות, בשלשה עולה

 אדם עולה שאינו מה
 בזה. עוסק שאינו אחר
 את להכניע גורס הוא

 והוא אחרא. הסטרא
 הקב״ה שיתעלה גורס

הוא בכבודו.  גורס ו
ם ם את לקיי ל עו  ה
 ולמטה. למעלה בקיומו

 כתוב זה אדם ועל
תי ברי תה ׳ תו הי  אי
 ויזכה והשלום׳, החיים
 לבניו, בניס לראות
ה כ ה בעולם וזו  הז
 כל הבא. לעולם וזוכה
ם בעלי ם הדיני  אינ

 בעולם לדונו יכולים
ה, ם הז ל בעו  הבא ו
 בי״ב נכנס הוא הרי

 שימחה מי ואין השערים
 יוצא וכרוז (...) בידו.

 עליונים ואומר, וקורא
 עדות, העידו ותחתונים

 נפשות שעושה הוא מי
 על הרשעים את ומזכה

 למוטב, שמחזירס ידי
א  לעטר שראוי ההו
 מלכות בעטרת אותו

 שראוי ההוא ראשו, על
ס עתה כנ הי  לפני ל

ה, המלך לכ מ ה  כי ו
 שואלים והמלכה המלך
ם ואזי עליו. מני ד  מז

ם, שני די ם ע ת  מאו
ם אכי מל ם ה אי קר  הנ

עיני שוטטים ה״ ׳  המ
ם העולם, בכל מדי  ועו

 ומעידים הפרגוד אחורי
ם, זו, עדות מרי או  ו

ם אנו הרי  על מעידי
 שרדף פלוני בן פלוני
 להחזירם הרשעים אחרי

 חלקו, אשרי בתשובה,
 בשבילו ייזכר אביו שהרי

ב, טו הו ל  שעשה ז
 למטה, נפשות ותיקן
 של נפשות את והיינו

ם שעי  מן שהיו הר
 שאזי אחרא, הסטרא
 בשמחה הקב״ה מתכבד

 באותה בה שלימה.
ה מזדמן השעה  ממונ

 על גזבר שהוא אחד
 והוא הצדיקים, דיוקני

ה  שימוש בסוד ממונ
 בסוד שנקרא האותיות,

 בסוד שזהו יהודיע״ס,
 השס של השימוש כתר

 הקב״ה ורומז הקדוש,
ה, לזה נ מו מ אזי ה  ו

ה אותו מונ מ  מביא ה
 האדם זה של צורתו את

 נפשות את ותיקן שעשה
אותה ומעמיד הרשעים,



ם תרג מ ה

(המשך)
 והמלכה. המלך לפני
 ואני שמעון, רבי ואמר
 וארץ, שמיס עלי מעיד

 מושרים ההיא שבשעה
 צורת את הממונה לזה

א, הצדיק  שהרי ההו
 בזה צדיק שוס לך אין

 צורתו שאין העולס
 תתת למעלה תקוקה

 הזה, הממונה של ידו
 שבעים בידו ומוסרים
ת  גנזי שכל מפתתו

ם קונו  בהס. נמצאי
 הוא ברוך המלך ואזי

א לצורה מברך  ההי
 את שבירך הברכות בכל

 ותיקן כשעשה אברהם
 הרשעים, נפשות את

 לארבעת רומז והקב״ה
ת תנו מ ם, ה ני ו לי ע  ה
 הצורה את ולוקתיס

ה, והולכים ההיא  עמ
 לשבעים נכנס שהוא עד

 שלא הגנוזים עולמות
 אתר, אדס בהס זכה

ם שהס ם אינ זי ו  גנ
ם עלמי  עבור אלא ונ

 ומתקנים שעושים אלו
 הרשעים. של נפשותיהם

ם היו ואס דעי  בני יו
 תועלת כמה האדם
 עבורם מזכים וזכות

ם כשהם כי  להס מז
 היו הס אזי להרשעיס,

 והיו אתריהם הולכים
ם  לזכותם להס רודפי

 אתר שרודף מי כמו
ף התייס. סי הו ד, ו  עו

 לו כשנותנים עני שהנה
 מזכה הוא אזי צדקה

 בכמה האדם את בזה
 אוצרות בכמה טובות,
ם, גנוזים  אבל עליוני

ה הוא אין מ  למי דו
 שמזכה ידי על שזוכה

ם. את שעי הו הר מ  ו
 לזה, זה בין ההבדל

 אתר שמשתדל שמי אלא
 צדקה לו לתת העני

 אזי תסד, לו ולגמול
 לאותו משלים הוא בזה

 נפשו תיי את העני
רס ם, לו וגו  להתקיי

 שהוא הוא שכרו ואזי
 העני אותו בעבור זוכה

 לעולם טובות לכמה
 שמשתדל מי אבל הבא.
 להתזירס הרשעים אתר

 משלים הוא אזי למוטב,
 עושה הוא כי יותר,
 של אתרא לסטרא וגורס

 שיוכנע אתרים אלהיס
שלוט ולא  בעולם, י

 מממשלתו, אותו ומעביר
 מתעלה שהקב״ה וגורס

 עושה כבודו, כסא על
 אתרת, נפש ההוא לרשע

תלקו. אשרי לכן

שיז נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
 ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא וגו' נריפי זאת 'ואני שנאמר

 אמר ה", ׳אמר מאי עולם׳. ועד מעמה ה׳ אמר זרעך זרע
ר לך ערג אני הקנ״ה, אמר עולם׳ ועד ׳מעמה מאי זה. נדנ

(...)  שלה. אכשניא על ממזרמ מורה ואילך מכאן ירמיה, רני
 מאי רנ, אמר יהודה רג אמר

 אמ וינן המכס האיש ׳מי דכמיג
 אליו ה׳ פי דנר ואשר זאמ,

 דנר הארץ׳. אנדה מה על ויגידה,
 פירשוהו, ולא הנמים אמרו זה

 עד פירשוהו, ולא נניאיס אמרו
 שנאמר נעצמו, הקנ״ה שפירשו
 מורמי אה עזנס על ה׳ ׳ויאמר

 רנ אמר לפניהם'. נממי אשר
רנו שלא רנ, אמר יהודה  נמורה נ

דכמינ מאי המא, רנ אמר מהילה.

 היינו ה׳, גוים כל על רם קיג) (״?ליס וזה
 אזי ליה, ומשבהין מודין כשהעכו״ם

 הכבוד נתעלה ־> אזי כבודו, השמים על
מההושך:

 התשובה, להתעוררות לבוא אפשר ואי
 ידי על אלא לגרים, הן ישראל, לרשעי הן

שם. שהם מקום אל להם שמאירין התורה

ת לבוא וא״א ררו עו ת ה ה ל שוב א וכר הת ה י”ע אל ר תו  ה
 ליקו״מ כקיצור ונהג שם. שהם מקום אל להם שמאירין

 אפילו ישראל, נשמומ שורשי נמורמו ולעורר להאיר שיוכל ד): (יד,
 כתג: מד) נכורויז מסכת ונפל״ח(על פרסאומ. כמה ממנו הרמוקיס

 ללמדה ע״מ מורה לומד נמי׳ וזה
נהי' וזה עי״ש, ג' נאוה לעיל הנזכר
מן עקור נימך יהא ׳שלא

 ננימו שלומד אע״פ ני המלמידיס',
נהי' ג״נ הוא עצמו, לנין נינו

הנמל(יד) וכמי המלמידיס. עם לימוד

 לימוד י ע" כי ר״ל לכאר: הרחיכ
לשמו הודאה ונומנין לשמה, המורה

מורמו, אמ לנו שנמן על ימנרך
רשעי כל למשונה לעורר יכולין

יטע״א מוהרנ״ת: דפום ^

לנ מודע', כסילים ונקרנ מכמה מנוה ננון ׳נלנ  זה מודע', כשיליס ׳ונקרנ מכס, מלמיד נן מכס מלמיד זה מכמה', מנוה ננון ׳נ
 מאי זירא, לרני ירמיה רני ליה אמר קריא. קיש קיש נלגינא אסמירא אינשי, דאמרי היינו עולא, אמר הארץ. עס נן מכס מלמיד
 נעולס מורה דנרי על עצמו המקטין כל אלא הוא. שס וגדול דקטן ידעינן לא אטו מאדניו', מפשי וענד הוא שס וגדול ׳קטן דכמינ

 מזולל. ייןי ופירש״י(שס): הנא. לעולם מפשי נעשה הזה נעולס מורה דנרי על כענד עצמו המשים וכל הנא, לעולם גדול געשה הזה
ה(נ, נפושפפא אמרו וכן הארץ. מעם הכס מלמיד ריו  ורקמו יצרו הוא כאילו הכמונ עליו מעלה להנירו אהד פרק השונה שכל מנין ז); הו
סעז) (ירמיה שנאמר לעולם, והניאו א  נריה המכניס כל כך הראשון, נאדס נשמה שזרק הפה כאומו מהיה', כפי מזולל יקר מוציא '

לעולם. והניאו ורקמו יצרו כאילו עליו מעלין השכינה, כנפי מהם אהה
ם  הללו הללרה א-ע): (קיג, נמהלים כמינ החושך. ממוך כנודו ממעלה ונזה ה', אח הגויים שמשכחים ושכח רוממות נחי׳ 'רם', הי. גוים כל על ר

 ננל ה׳ גויס כל על רם ה׳: שם מהלל מנואו עד שמש ממזרה עולם: ועד מעמה מנרך ה׳ שם יהי ה׳: שם אמ הללו ה׳ ענדי
מיס ס לראומ המשפילי ל'שנמ: המגניהי אלקיגו כה׳ מי כנודו: הן מי  עם להוישיני אניון: ןריס מא'שפמ דל מעפר מקימי ונארץ: נן
 וכו', נמזרה היושנים מפי ממזיס. המצו״ד(שם): פירש הפשט ע״ד הללוןה: שמחה הננים אס הנןה עקרה מוישיני עמו: נדיני עס נדינים

 לשנה א״ע מגניה הוא אמנם אס אף כי כמוהו, עניו מי נה׳. מי השמים. על הוא שכינמו כנוד משכן ככודו. ה׳. שס מהולל כולם מפי
 ענודת ונספר לאין. מחשנ השמים אף רוממוחו למול כי ונארץ, נשמיס הנעשה כל על להשגיח עיניו משפיל הוא המשפילי. השמים. מעל

 המעלוח רום אל הגדול השם החרוממוח עניינה הוא, נרוך נמקוס האמורה והחנשאוח רוממוח לשון כל נישא. רם. ניאר: נ) הקודש(מ״ג,
 עד השמש מזריחמ רק זה אך וענדיו, עמו מפי מהולל ה׳ שם שאמנם אפש״ל, המאמר ונקשרי מצרים. נלא נחלה הוא כי שם, ולהמיחד להאחז

 היינו אניון', ירים 'מאשפות המזמור נהמשך וכן ממקרנים, לקדושה מחוץ שננ״א ע״י דייקא נעשה זה החושך, ממוך גם כנודו התעלות אולם מנואו,

א'). נאות כנ״ל (שננינה לשורשו הכנוד העלאת נחי׳ היינו הניח׳ עקרת 'ומושיני מזולל', יקר ׳להוציא נחי'

ערכים
וכינויים

עכו״ם
 כמ״ש צל, נקראים עכויים

 והם כנפים', צלצל ארז ׳הוי
 (ליקו״ם השמש אור מכםים

ט). לא,

 מבחינת הם העכויים
 הבהמיות כח שהוא המדמה,

ב). ג, אלילים עבודת (ליקו״ה

 אדם נקראים העכויים
 שולט מםאבתא ורוח בליעל
ד). ח״א, דבש (יערות

 יושבים הם העכו״ם כל
 שמורה שבתאי, מזל תחת

 ושממה וחורבן ביטול על
 דבש (יערות כנודע ועצבות

ב). ח״ב,

 פנימיות בקליפות יש
 הפנימיות ובבתי׳ וחיצוניות,

 הנקראים הגרים נפשות
 עכו״ם ונפשות נוגה, קלי׳
 על ששון (שמן חיצוניות הם

ז). אבי״ע קיצור שער נ, ע״ח

הנחל ילקוטחכמה מילואי

 התעוררות
שובה הת

 אל ליבו בהתעוררות
 איברי מתעוררים התשובה
 החפז כי ההם, הנרנח״י

 התשובה אל והתשוקה
 גורם הוא נשמה שהיא

 אל הנרנח״י חיות להמשיך
 (נהר אותם ומחיה האיברים

לט:). שלום

 בידו יהיה שאפילו נראה
 מהחטאים חטא האדם של

התשובה, את המעכבים
 להחטיא סיבה שהיה כגון
 התעוררות בזה חבירו, את

 יום על (קאי היום התשובה

 שערי לו לפתוח גורם רה״ש)
 תשובה שערי כי התשובה,
 התעוררות כי פתוחים,

 כנגד הוא היום מעט תשובה
 (נהר אחר בזמן גדול טורח

לט:). שלום

תשובה, התעוררות קודם
 לצדיק מניח הקב״ה אין

 לעוברי ומסייע עוזר להיות
ז). ח״א, דבש (יערותרצונו

 אפשר הגמור, הרשע
 למכתו תרופה לו שיהיה

 התעוררות לו כשיבוא
 בכל ה׳ אל ושב התשובה,

 שיורהו מהשי״ת ויבקש לבו,
 (בעש״ט אור ישכון בדרך

בראשית). פ׳ עה״ת

 פותח ברחמיו הקבייה
 תכף בתשובה. לדופקי שער

 שערי על לדפוק החל כאשר
שער. פותח הוא תשובה,

 היא הזאת, הדפיקה ומהו
 והקב״ה תשובה, הרהורי

 ורואה ולב, כליות בוחן
 ומקבלו בליבו שהמתחרט

 (דרושיליטהר לבוא ומסייעו

יג). הצל״ח

 התעוררות לאדם בא מהיכן
 מזה יום, בכל תשובה

 םיני בהר הקול את ששמענו
 מפי לך׳ יהיה ו׳לא ׳אנכי׳

 ומזה בלבינו, נרשם זה ה׳
 בכל תשובה התעוררות בא
שרה). חיי פ׳ לוי (קדושת יום

תהכנעה הוא התשובה התעוררות התחלת  הקטורת בסימני מצינו טו). ל, שבת החזקה (ידע״ז כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת מחלל אבל ישראל, רשעי בכלל הוא הרי המצוות שאר על העובר כל ישראל רשעי החודש). פרשת עין, (ב
 אחר הרודף נקרא רשע מ). כג, ויקרא בחיי (רבינובתשובה מקבלם והוא לפניו, אחת אגודה כולם ויעשו הטוב, הריח בעלי הצדיקים בכלל שייכנםו ישראל רשעי על להורות רע, שריחה חלבנה בתוכן להכנים הכתוב וציוה הטוב, הריח בעלי שהן
 נקרא רשע כי זה, הוא לחטאים רשעים שבין ההפרש שמות). פ׳ עה״ת (בעש״טדעת בו שאין קטן נקרא רשע אדם ג). הריע אהבת עולם, (נתיבותרשע נקרא בלבד היושר מן יוצא הוא כאשר נקרא רשע ע״ז). אגדות (חידושיאליו להרע אחד דבר
 גומל נקרא הרשעים, את ומתקן מתקשר שהצדיק מה ד). אמור, פ׳ (תוי״יבפועל שחטא הוא חוטא כן שאין מה וכו״, פירות שעשה רע, לרשע ׳אוי מ.) (קדושיןובש״ס רשע, נקרא יד בהרמת נח:) (סנהדריןבש״ס וכמ״ש בפועל, עדיין חטא שלא אף

קדושים). פ׳ משה (ישמחמת נקרא רשע קדושים). פ׳ משה (ישמחהולך׳ בחושך ׳כסיל נקרא הרשע שה״ש). עיניים (מאורשיתקנם לחםד וצריכים דלים מדריגת הם כי דלים,

ם אל להם שמאירין ם מקו  מי במעלת ד) (מז, בשמו״ר ואיתא שם. שה
 בין כמה וראה בוא ודל: וכו/ לקרבו הציבור אל בעצמו שהולך

 ואצל הדיבור, לשמוע הקב״ה אצל ובא נכנס היה משה לשמואל. משה
 כך למה, ויתיצל. ה׳ ׳ויבוא ג) (ש״א שנאמר בא הקב״ה היה שמואל

 ומי יושב, היה משה האדם. עם בא אני ובצדקה בדין הקב״ה, אמר
 את לשפוט משה ׳וישב יח) (שמות שנאמר ונידון, אצלו בא דין לו שהיה

 שלא כדי ושופט, ומדינה מדינה בכל טורח היה שמואל אבל העם׳,
בשנה׳. שנה מדי ׳והלך ז) (ש״א שנאמר אצלו, לבוא יצטערו

 בכל נתחזקתי ועי״ז וכו׳, וכו׳ לשונות וכמה בכמה בזה וחזקני להשי״ת,
ההתחזקות, בכל שכחתי שכמעט עד כך כל דעתי ונחלש חזר ואח״כ פעם,

ז״ל, מאמיתתו אנשים עם שדיברתי בעת בפרט השי״ת, כשעזרני ואח״כ
 כל שאחרי לנו ידוע כבר והנה פעמים. כמה היה וכן ונזכרתי, חזרתי
 לשוב אותם ומעוררים מהתכלית, אנשים עם שמדברים הדיבורים ריבוי

 זה השערה, כחוט אפילו אצלם פעולה איזה לפעול זה כל עם להשי״ת,
 אחר במקום כמבואר לעזור מאד קשה בחירה לבעל כי מאד, מאד קשה
 ביראת חבירו עם לדבר אחד כל מחויבים אנו אעפ״כ אבל קצז), מוהר״ן (מיי

 רז״ל שאמרו וכמו יחדל, והחדל ישמע השומע יעשה, בעיניו והטוב שמים,
ם גלוי׳. מי לפניהם גלוי לפניך ׳אם נה) (שבת  אות של דעיקרו נתבאר דכבר צ״ב בזה: ביאור הביאו תש״מ) הנמל(שבמ-אדר מבועי ובקוצץ הי. גוים כל על ר

 ע״י הכבוד העלאת מענין רק מדבר שאינו וגו״, ׳רם הכתוב ביאור בענין באמצע הפסיק למה וא״כ התורה, ע״י הכבוד העלאת ענין לבאר בא ג׳
 ומבארו מביא שרבינו מקרא שכל הליקוטים, ביאור בעל בדברי שמבואר מה ע״פ לבאר אפשר ואולי ב׳. באות לעיל לכאורה שמקומו רחוקים, קירוב

 כמאן אחד ביאור רק מזכיר ורבינו עצמו, זה מאמר ע״פ אופנים וכמה בכמה עוד מתבאר בעצמו זה מקרא הנה המאמר, התגלות ע״פ דרכו ע״פ
 עם גרים נתעוררין איך הענין סוד רבינו מבאר וגו״, ׳רם הפסוק ביאור אחר תיכף והנה הביאורים. שאר גם ונמצא שנתבונן ורצונו במחוג, דמחוי
 ישראל רשעי וגם גרים, נשמות נבראין ועי״ז זל״ז, ומאירין ומתנוצצין תחילה, שבמחשבה הנשמות שורשי נתעוררין התורה שע״י והוא התורה, ע״י בע״ת

 מזל״ז והארתם הנשמות שורשי מהתעוררות מלעילא ונמשך בא להשי״ת, ולהודות לבוא הגויים של שהתעוררותם מבואר עיי״ש. וכו׳ בתשובה נתעוררין
 אתיין שהגויים מה היינו ה״, גויים כל על ׳רם הנ״ל הכתוב יתבאר ולפ״ז ׳אור׳, נקרא שהכבוד בדבה״ק לעיל מבואר כבר והנה דקוב״ה. במחשבה

 שאיתא מה ע״פ יתבאר וביותר הנשמות. שורשי הארת דקוב״ה במחשבה למעלה שנתעורר היינו כבודו׳, השמים ׳על כי משום זהו ליה, ומשבחין ואודן
 ׳על וזהו נשמ״ה, גימ׳ השמי״ם תיבת באמת וכן שמים, נקרא שהנשמה מארבב״ח, בביאור מ׳ באות זה במאמר לקמן בדבה״ק ומובא צא) (סנהדרין בגמ׳

 הביא ולכן ליה. ומשבחין ואודן גוים ואתיין הע״ז, ונתבטל גרים, נשמות נבראים שעי״ז זל״ז, להאיר למעלה הנשמות שורשי שנתעוררו כבודו׳, השמים
אפשר. בדרך כנ״ל ג״כ. זה בפסוק זאת לרמז כדי למעלה, הנשמות שורשי הארת סוד ביאור לענין להסמיכה כאן, זה פסוק ביאור רבינו

די ה י ר תו ם מקום אל להם שמאיריץ ה ה  היינו חסד׳ ׳תורת מובא: יד) (שיעורים, נועם דרכי ובספר ב׳. באות לעיל הנזכר תסד התורת ענין שזה שם. ש
 להיכנס ועצות דרכים למעשה, מצומצם באופן ה׳ בחסד לאדם מגלים הם ועבודתו, ה׳ לכבוד להיכנס ראוי אינו שהאדם שאף הצדיקים, תורת

וכו׳. ה׳ כבוד עיקר דווקא ושהוא איתו, ושהשי״ת ה׳ בחסדי לבטוח גדולה והתחזקות ה׳ לעבודת



ערכים
וכינויים

 רבוא ששים
נשמות / אותיות

 שבתורה אותיות ריבוא סי
 ישראל נפשות ריבוא ס׳ כנגד

 דור ׳אין כי דור, הנקראים
 א׳ לכל ריבוא׳. מס׳ פחות

 בתורה חלק לו יש מישראל
 ירצה ואשר נשמתו, כפי

 התורה, בכל שלם חכם להיות
 אדם מכל למד להיות יוכרח
 כל ידע עי״כ כי בדורו, אשר
 (עץ בשלימותה התורה חלקי
יתרו). פ׳ טוב הדעת

ט ש פ ת  אדם מנשמת נ
 ריבוא שישים הראשון

 (של״ה ישראל של נשמות

יז). ב, מאמרות עשרה

 ישראל של נשמות ריבוא סי
 ט) (ישעיהסתומה במ׳ מרומזין

 סוד שהוא המשרה׳, ׳למרבה
וישב). פ׳ עמוקות (מגלהבינה

 הנשמות כל כללות כי דע
 היא והתורה ריבוא, ס׳ הם

 ישראל, של הנשמות שורש
 ריבוא ס׳ כנגדה יש ולכן

 אחד כל כפי אשר פירושים,
 נתהווה משם מהפירושים

 מישראל אחת נשמה שורש
יח). ב, לאברהם (חסד

 הם ישראל נשמות ריבוא סי
 שהמה שלימה, קומה בחי׳

 כנודע המרות מכל כלולים
בשלח). פ׳ ישראל (אוהב

דקובייה מחשבה
 חלק הוא מישראל אחד כל

 שורש לו ויש ממעל אלוק
 הוא בדיך דקודשא במחשבה

 הקדוש הדעת שורש שהוא
ח). ה, בכור פדיון (ליקו״ה

 דקודשא מחשבה חזי, תא
 ורישא עילאה היא הוא, בדיך

 מחשבה ומההיא דכולא,
 ושבילין אורחין אתפשטא

 קדישא שמא לאשתכחא
 כדקא בתיקונוי ולאתקנא

 מחשבה ומההיא יאות,
 דגינתא שקיו ונפיק אתנגיד

 כולא, לאשקאה דעדן
 אשתכח מחשבה ומההיא
 ובההיא ותושבע״פ, תושב״ב
 עילאין קיימין מחשבה
ה:). ויקרא (זהרותתאין

 של ומחשבתן התורה
 כאשר לעולם, קדמו ישראל
 יודעי מחכמינו קבלנו

 נעלם, כל מביני צפונות
 במלת התורה התחילה לכך

 במלת ונחתמה ׳בראשית׳
 באות והתחילה ׳ישראל׳,

 מסיימת, למ״ד ובאות בי״ת
 החכמה מן לקוחה היא כי

 בל״ב המתאחזת העליונה
 בחיי (רבינו החכמה נתיבות

יב). לד, דברים

 התושב״ב כי הענין, וסוד
 שבשם ו״ה שהם ותושבע״פ,

 מהמחשבה נאצלו הגדול,
 מעיני הנעלמת העליונה,

 מנועה. בה ההשגה חי, כל
 נמנע ההוא שהמקור וכמו

 ברצון לא אם ההשגה,
 אשר האמיתי, הרוצה

 הנפלאה, במחשבתו עלה
 שני ממנה לחצוב ורצה

 תושב״ב הגדולים, המאורות
 שחצב במה כן ותושבע״פ,

 והשגת ידיעתו נמנע ממנו,
 יודיענו לא אם בו, רצונו

 הקודש (עבודתבעצמו ויפרשנו

פכ״ב). ח״ג

רמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שיח קו ה מ מ כ ח

 שיטאו וגס פרסאות, אלפים כמה ממנו הרחוקים אפילו ישראל,
 הסמוכים ישראל הרשעי ואלו המונ״פ. מטעמים ויפגיירו העכו״ם

 ללמוד מתויג תורתו, לימוד ע״י למשוכה אותם שיעורר מלכד אצלו,
 ׳מורת כחינת שזה כה, ילכו הדרך להם ולהודיע כן גס עמהס

 שכמג מה נמצא נ׳. נאות כג״ל חסד׳
 עם הגרים לקרר אפשר 'ואי מקודם

 וכו׳ מורה ע״י אלא משונה, נעלי
 זה כה', ילכו הדרך להם להודיע

 עימו, כיתד שהם אלו על קאי
 שכמג ומה עמהס, ללמוד גס שצריך

 להתעוררות לנוא אפשר ׳ואי
 על אפילו קאי זה וכו״, המשונה

 עמהס. ונו׳ ללמוד לו אפשר שאי ממנו, רחוקים שהם אלו
ת רכוא ששים הם התורה כי תיו נשמות. רכוא ששים כנגד או

 והכנוד הקדושה עיקר כי ג): ג, או״א ניגוד (יו״ד נליקו״ה ונהג
 עיקר הוא נהמורה שם כי מורה, מתלמוד רק נמשך הנשמה של

 כן ועל כנ״ל. הוא כריך דקדושא מחילה נמחשנה נשמותינו, שורש
 כנ״ל. הכנוד עיקר שם כי מורה; אלא כנוד ׳אין רז״ל אמרו
ת לכל ויש מו ש ה שרש הנ על ה לפ שב מח  נירח וכמג דקכ״ה. כ

דקונ״ה, נמחשנה הוא ישראל נשמות שורש (יד); האיהניס
 כי שם, ג״כ המורה אותיות שורשי וגם הנינה, עולם נחי׳ שהוא

נפקח׳. ונינה מחכמה ׳אורייתא

 כי דייקא. חוצה חוצה, וכו׳ יפוצו כמ״ש
 כנגד אותיות, רבוא ששים הם התורה
 הנשמות לכל ויש נשמות. רבוא ששים
 כי דקוב״ה, במחשבה למעלה שרש

א). פ׳ (נ״ר תחלה במחשבה עלו ישראל

תורה כי ם ה ת רכוא ששים ה תיו נשמות. רכוא ששים כנגד או
 ידן ועל זו, אפ זו ומשלימות הקשורוש הקדמופ ג׳ עפה מניא רנינו

 וכו'. הפורה ע״י אס כי הפשונה להפעוררופ לנוא אפשר אי מדוע מפנאר

 כמנין רינוא לשישים עולופ הפורה אופיופ כיצד מנאר וגה הראשונה, וזוהי

 צא (שה״ש, פדש נזהר ועי׳ ישראל, נשמות
 ואפפנן (פ׳ עמוקופ נמגלה וכפג ע״א).

ר נקרא אות כל קפו); אופן ספ  נ
 רועה ׳משם סוד והוא ׳אנן; יצירה

 כל ר״ל מע), (נראשיפ ישראל׳ אכן
 אחת אות לו יש מישראל אחד

 ישרא״ל ולכן אנן, סוד שהוא נמורה
 א׳ומיות ר׳נוא ש׳שיס י׳ש נוטריקון,

 י׳ש נוטריקון ישרא״ל נראשית): (פ׳ ראונני נילקוע ואיפא ל׳מורה.
 א׳ומיות ר׳נוא נ׳ששים ונראשי״ת ל׳מורה. א׳ומיות ר׳נוא ש׳שים

 מן אחד נאות אוחז מישראל אחד שכל כדי ת׳ורה, י׳קנלו ש׳ישראל
 ׳אין כי פסולה, אחד אות שחסרה מורה ספר ולכן וכו׳. המורה

 לא אחד, חסריס ישראל היו ואס רינוא׳, מששים פחות אוכלסא
 רינוא ס׳ ר״ל נפש; משינת תמימה ה׳ ׳מורת וז״ש המורה. קנלו

 מכמה נית אדס, (תולדות והשל״ה מישראל. אחד נפש משינת אותיות
 ששים ני קינלנו וז״ל: מרע״ה, נשמת על קאי זה שענין ניאר לא) פניינא
 אשר ישראל, נשמות רינוא ששים כנגד התורה אותיות רינוא
מו ישראל, נשמות כל כולל השלום עליו רנינו משה נשמת נ

 זה ועל ישראל׳, כל נגד שקול ׳משה א) א, יפרו פ׳ (מכילתאשאמרו
 יהו״ה כי אלקיס, איש והוא מרי״ג, מספר עולה רנינו׳ ׳משה כן על אחד׳. ככרס רינוא ששים ילדה אחת ׳אשה ד) (שהש״ררז״ל רמזו

 פורפו׳. נלימוד ולהאיר לנרך וכו׳ אדס כל ׳שצריך ד״ה להלן ד׳ אות ננפ״נ עי׳ מוהרנ״ת, ניאר וכן מרי״ג. כן גס עולה ישרא״ל אלה״י
שבה עלו ישראל מח א, כדאיפא תחלה. ב ר( ״  ויש שננראו מהן יש העולם, לנריאת קדמו דנריס ששה אלקיס׳. נרא ׳כראשית ד): ננ

 נמחשנה עלו משיח של ושמו וניהמ״ק וישראל האנות וגו׳, ננראו הננוד והכסא התורה להינראות. נמחשנה שעלו מהן
 אמרו, יצחק ר׳ נר שמואל רני נשם ירמיה ור׳ הונא ר׳ (...) קדם׳. קנית עדתך ׳זכור עד) (פהליס שנא׳ מנין, ישראל (...) להינראות.

 כשוק, עוכר המלך נמצא אחת פעם נן. ממנה לו היה ולא אחת למטרונה נשוי שהיה למלך משל דנר. לכל קדמה ישראל של מחשנתן
 אסטרולוגוס המלך ואמרו, חזרו לנני. זו וקלמין מילנין טלו אומר והוא לו אין נן אומרין, הכל והיו לנני, זו וקלמין מילנין טלו אמר,
 שאחר הקנ״ה שצפה אילולי כך לנני. וקלמין מילנין טלו אומר היה לא נן, ממנה להעמיד עמיד שהוא המלך שצפה אלולי הוא, גדול
 ומלואו העולם נגיה, א״ר ישראל׳. כני אל ׳דנר ישראל', נגי את ׳צו כמורה כומג היה לא המורה, את לקנל עמידין ישראל דורות כ״ו
 ראשיח ׳וירא לג) (דנריס שנאמר משה, כזכות אמר, כרכיה רני וגו״. ארץ יסד כחכמה ׳ה׳ ג) (משלי שנאמר המורה, נזכוח אלא ננרא לא

 עלה ישראל עולמו, את הקנ״ה שנרא קודם נמחשנה שעלו דנריס מאותם אומר, חנינא רני נזה״ל; איפא ע״א) קת פדש(רות, ונזהר לו״.
ח האומיוח וכל התורה, לקנל ראוי שהוא מפני נמחשנה, ת  המורה, אח נו וחקק הקנ״ה עמד כניכול נמחשנה, שעלה כיון נראשו. ננ

 לישראל, קודם שהיא המורה אלא ׳זאת׳ ואין כישראל׳, לפנים ׳וזאת הה״ד המורה. נתקיימה ועליו נראשו גכמנו האותיות וכל
וכו״. אותיות רינוא ששיס הס הפורה ׳כי הקודס לד׳׳ה גס הדנריס לקשר וראה כישראל. ונרשם חקוק היה והכל האותיות, אלו ׳לפגים׳

אי לו ה נוי ו נ כ ח

דן1ר1ד ר ם ו ם ה שי ת. רבוא ש תיו  בפני כתב התורה אותיות מספר בענין או
 חשבון לפי ומתפלא משתומם עמדתי ע״א): ל (קידושין יהושע

 ערך חצי אס כי התורה אותיות יהיו שלא בלבי שיערתי פשוקים חמישים
 לאברהם חשד בשפר שראיתי עד רבוא. ששים של פצי היינו המוזכר החשבון
 אלא ריבוא, ואחד שלושים הן התורה דאותיות שנמצא וכתב בזה שהרגיש

 ועשרים השבעה היינו ריבוא, ששים עולים התורה שאותיות שנמצא מה
 שם עיין דמילוי, ומילוי במילואיהן מנצפ״ך עם ביתא האלפא אותיות
 לי נראה כדאי, אני שאין אף אמנם התירוץ. ענין י״א נהר שני במעיין

 ממש שבתורה האותיות שמשפר שמצאנו דמאחר כפשוטן, ג״כ דהדבריס
 עם ריבוא ששים שהן ג״כ למימר מצינן שפיר וא״כ ריבוא, ל״א הן

 הרבה הקדמונים ובשפריס במדרש כדאיתא בשיני, ג״כ שנמשר התרגום
 לי נראה ועוד תרגום. ואחד מקרא שנים בענין של״ה בשפר ובייחוד מאד

 בחינות שני לה יש התורה מאותיות אות שכל מרווח, יותר בענין לפרש
 הקריאה קדושת וענין אלקיס, באצבע שנכתב הכתיבה ענין ממש. קדושות
 שמעתי׳, זו שתים אלקיס דיבר ׳אחת וכדכתיב משה, עס הקב״ה שדיבר
 ויש למקרא אס ׳יש נמי ואמרינן הנראה, את ושומעין הנשמע את ורואין

 ל״א ריבוא, שמ״ך שעולין למימר מצינן שפיר וא״כ (...) למשורת׳. אס
 במבטא כלל ניכרין שאין לרוב אותיות וכמה דקריין, וכ״ט דכתיב, ריבוא

 התיבה שבאמצע ואל״פין הו״וין כאותיות כתיבה, בחינת אלא בהן ואין
 יכפר הטוב וה׳ תלין איתי שגיתי ואס בעזה״י, נכון לי נראה כן והנחה,

 להאריך. ואין כתובים׳ הס ומזה ׳מזה דרך על לפרש יש ועוד בעדי.
ש י ת לכל ו מו ש ש הנ ה שר מעל ה ל ב ש ח מ  מישראל נשמה כל דקבייה. ב

 בספר כמובא לה, השייכיס התורה ובאותיות ית׳ במתשבתו פרמי באופן מקושרת
 הס ותושבע״פ המחשבה, אותיות הס תושב״כ תשא): כי (פ׳ המאיר אור

 הצריך כלל היא המחשבה שבחינת נודע וכבר הפה. מוצאות ה׳ אותיות
ישראל בני מאיתנו כך כל תענוג תושפת ויתעלה יתברך לו ואין לפרט,

 האות, לך וזה מישראל. ואחד אחד כל בפרט אס כי בכלל, כולנו בהיות
 ישראל, כל של נשמותיהן כלליות נכללים ובו הראשון, אדם היה אחד

 רגלין, אלף לת״ר ואח״כ יה, שבטי ולי״ב אבות, לשלושה נחלק ואח״כ
 מאיתנו לקבל ה׳ בנו חפץ כי היות מורה נפשות, ריבוא לששים כן ואחר

 שנתרבה מה וכל נפרדים, בגופים החלקים מפרטי תענוג תושפות
 כן כמו לפרטיות, כלליות מבחינת ויוצאים נשמות, תושפת ריבוי ונתוושפה

 הנשמות חלקי לערך הצירופים, וריבוי התורה פירושי ונתוושפיס נתרביס
 אחד כל על מוטל שחיוב לעיל רמזנו וכבר התורה. באותיות ואחיזתס

 לעשות עליו המוטל צירופו על עצמו מבחינת לבוא מישראל ואחד
 לערך בתורה צירופים ונצטרפיס נעשים כן כמו פעולותיו, כשרון באמצעות
 מעשיו בהכשר בואו עת וממתינין בתורה, אחיזה בהס לו שיש אותיותיו

 התולים הצירופים ואלו קבע, צירוף בתורה ויעשה הטובים, ועובדותיו
 פרט בחינות להיות תושבע״פ, נקרא זה נשמות, חלקי הפרטים בעובדות

 שמשר הצירופים כלליות תושב״כ בחינת היינו המחשבה, אותיות לעומת
 רק היתה רבינו משה ע״י התושב״כ נתינת כי בשיני, רבינו למשה הקב״ה

 אח״כ הכלל ומזה ישראל, נפשות ריבוא ששים כללות הכלל, דרך על
 וצירופם. בחינתם לערך פרטיות פרטי דורשים הדורות בהמשך

ל א ר ש ה עלו י ב ש ח מ  כתיב א): א, (בראשית אריה גור בספר וכתב תחלה. ב
 שנברא מה כל לומר רוצה למענהו׳, ה׳ פועל ׳כל מז) (משלי

 הנקרא ׳כל ע״א), לת (יומא נבראו ולכבודו נברא הקב״ה בשביל בעולם,
 כאשר אלא הנבראים, מן כבוד ואין מג). (ישעיה בראתיו׳ לכבודי בשמי

 ועליהם הישראלית, באומה רק זה ואין אותו. ועובדים מצוותיו את יקיימו
 כדי אותם יצרתי שלכך ישפרו•׳, תהלתי לי יצרתי זו ׳עס (שס) נאמר

 שמקיימים במצוותיו אלא להקב״ה עובדים אינם וישראל תהלתי. שישפרו
 שאר וכל העולם׳, נברא התורה ובשביל ישראל ׳בשביל וזה התורה, את

בשביל שנברא מה זה, שוד עיקר אמנם (...) ישראל. בשביל נברא העולם
 המחשבה, היא החכמה
ם מי כ ח ם ו גי שי  מ
שבת והוא ה׳ מח

״במנביא׳ עדיף ׳חכם ולכך נשמתם, ומדרגת באמת הקודש רוח ב א). ג, בראשית (אוה״ח המופלא טוב השגת לצד הוא ה׳ מחשבת כל יג). ח״א, דבש (יערות שומע שהנביא ממה יותר ומשיג ה׳ במחשבת נשמתו מדבק החכם כי יב.), (

תפליה ואני

 מלפניך ךצון יהי ובכן
 ואלהי אלהינו יי

 אותי שתזכני אבותינו,
 בית עמך כל ואת

 בתוךתך לעסק ישראל
 יומם תמיד הקדושה

 ובטהרה, בקרשה ולילה
 למוד ידי על שנזכה עד

 לעורר הקדושה התוךה
 ישראל נשמות שךשי
 תחלה, במחשבה שעלו
 באותיות משרשים ובלם

ךה שה. התו  הקדו
 עסק שיאיר יי עזרני

 שנזכה עד שלנו התורה
 למוד ידי על לעורר

 נשמות שרשי תוךתנו
 ויתנוצצו ךיאירו ישראל,

 עד לזה, זה הנשמות
 ויתנוצצו שיתעוךרו

 כל נפשות בתוכם
 הפושעי וכל הךשעים
 ש.יגיע עד ישךאל,

 משרש הארה אליהם
 ויתעוךרו נשמותיהם,

 שלמה בתשובה כלם
 ועל באמת. אליך ךישובו

 הנשמות התנוצצות ידי
 נולדים שיהיו נזכה

 הגרים, נשמות ונבראים
 ךחוקים שיבואו עד

 בה ו.יכירו ויתגירו,
 כלם וועבדוך מלכותך

יד). (ליקו״ת באמת



המתרגם

 הנשמות יחוד ידי על ^
 נעשים העליון עולם של

 יותר ותולדות, פירות
 בזה שנעשים מהתולדות

 כי שלהם. ביחוד העולם
 העליון עולם של ביחוד

 יחד, הנשמות בתשוקת
 הנשמות כשמתדבקות

 הם אזי זו עם זו
 ותולדות, פירות עושות

 אורות מהם ויוצאים
ם שי ת, ונע רו  והם נ

ם של הנשמות רי  הג
 אלו וכל שמתגיירים.

 להיכל עולים הנשמות
גר וכשמתגייר אחד.

שיט נחלנוכע מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
ל ע ת זווג ידי ו מו ש ם הנ אי ת נבר שמו  קסז (שלח, גזהר גרים. נ

 יגיעוחיהס ופיכח הגרים, נשמוח ננראוח כיצד מנאר ע"נ)

 נשמחס נחלנשה נהם הצואיס', ׳הכגדיס אח מעליהם להפשיע ומירחוחיהס

 אמעניד עלמא דההוא ״זווגא וז״ל: ה), אוח (נאמצע להלן כמונא
 נהאי דאמעניד מאינא ימיר אינא,
 דההוא נזוונא דלהון. נזוונא עלמא
ד כחדא, דלהון נפיאונמא עלמא  נ

 ענדי דא עם דא נשממין ממדנקן
 מינייהו נהורין ונפקי אינין,

 נשממין ואינון שרגין, ואמענדי
 עיילין הני וכל דממגיירין. לגיורין
גיורא ממגיירא וכד חדא. להיכלא

 נשמות נבראים הנשמות, זווג ידי ועל
 ידי על הנשמות, וכשנתעוררים גרים.

 ומתנוצצים מפיו, שהוציא התורה אותיות
 הארה מקבל שזה זווג, בחינת זה לזה, זה

 הנשמות התנוצצות של הזווג ידי ועל מזה,
גרים. נשמות נבראים שבמחשבה,

ם י ר ר ו ע ת נ ש כ ת ו מו ש ת עייי הנ תיו ה או ר תו שהוציא ה
 כל כי בזה׳׳ל: (יד) האיתנים בירח ומובא מפיו.

 עם אסד אסדות הס ישראל שנשמות ע״י נמשכין הנ״ל התיקונים
 והארה ברכה מביאי! התורה לימוד ע״י וע״כ התורה, אותיות

 נתעלה שעי״ז עד הנשמות, בשורש
 כבוד ׳אין בתי׳ שזה יתברך, כבודו
ג׳. באות לעיל כמובפ״נ תורה׳ אלא

שמות וכשנתעוררים  על הנ
ת ידי תיו  או

ה ר תו א ה צי  וביאר מפיו. שהו

 זה לב): ה, הפת בציעת (ארח בליקרה
שמעתתא ׳משיק בתינת עיקר
ע״י שיזכה דהיינו דהלכתא׳, אליבא

 איך והילוך דרך לו להורות למוטב, להתזירו מישראל אתד כל על הארה שמגיע עד שבתורה, ישראל נשמות שורשי לעורר התורה עשק
 זה שם ועל המעשה׳. אלא העיקר הוא המדרש ׳לא כי ההלכה, פשק שלימות עיקר שזהו להשי״ת, ולהתקרב שלו מהרע לצאת יזכה

 אליו ולשוב ה׳ בדרכי לילך יזכה ההלכות שע״י היינו הלכות׳, אלא הליכות תאמר ׳אל רז״ל שאמרו כמו הליכה, לשון ׳הלכות׳ נקראים
 וכו׳ בינה בלבנו ׳ותן יוס בכל מתפללים שאנו כמו ולקיים, ולעשות לשמור הלימוד ע״י שנזכה התורה, עשק שלימות עיקר שזהו יתברך,
 השישים עיקר כי ותושבע״פ. תושב״כ בתי׳ וזה ח״ל: זה, עדן כן גס ביאר עוקצין) משכת ובפל״ח(על וכו״. ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד
 בלתי כי התושבע״פ, ע״י הוא התושב״כ שלימות עיקר רק ישראל, נשמות ריבוא שישים יש זה וכנגד בתושב״כ, הס אותיות ריבוא

 ע״י הוא ישראל נשמות והתנוצצות התעוררות שעיקר נמצא כידוע. התורה מצוות כל של האמיתי פירוש כלל להבין א״א התושבע״פ
 ודורשי[, ומושיפין וגורעין מענין, ועני! מאות אות שלמידין התורה, האותיות זיווג בתי׳ הוא בעצמה התושבע״פ לימוד כי תושבע״פ,

 פעמים י״ג בתי׳ רתמים, של מדות י״ג הס שבשורשס נדרשת, שהתורה מידות י״ג ע״י ונפלאים תדשיס לימודים עי״ז שנעשין עד
 מתנוצצין עי״ז ודרשותיה, התושבע״פ לימוד ע״י כי (...) מאות. שש הוא שהמ״ס במשפר היינו רבתי, במ״ס ׳שלום׳ גיממריא ׳תשד׳

 בעולם. שלום נמשך זה כל שע״י תשד׳, ׳תורת בתי׳ שזה תשובה, בעלי ונעשין הגרים, נשמות בתי׳ תדשות נשמות ונעשין ישראל נשמות
ם י ר ר ו ע ת נ ש כ ת ו מו ש ת י”ע הנ תיו ה או תור  כי וז״ל: כאן, הנלמד העדן להבנת יסוד ח) ה, ערלה (יו״ד בליקו״ה וביאר מפיו. שהוציא ה

 ונפשק מתרתק הוא והפגם העבירה ע״י כי נפשו, שורש שמשם התורה באותיות פוגם הוא ופגם, עבירה כל ע״י
 ע״י התיקון עיקר כן ועל (...) האמת. מן להיפך אתרים בצירופים התורה אותיות אצלו מצמרפין ואז בו, שפגם מהאות ושלום תש

אלו ולהקיז לעורר שצריכין מה כפי בשלימות, התורה אותיות כל שיאירו עד כראוי, בקדושה בתורה לעשוק שיכולים אמת הצדיקי

‘הנחל יליקומחכמה מיליואי
ם י ר ר ו ע ת נ ש כ ת ו מו ש ת עייי הנ ו תי ה או ר תו א ה צי הו מפיו. ש

 להיכנס כשזונה מובא: יד) (שיעורים, נועם דרכי ובספר
 וכל ה׳ כבוד מתעלה ומילה מילה שבכל ויודע שמיס, לשס ולומד לתורה

 בעולס והקדושה התורה, באותיות וחיות אור נתווסף כי משתנה, הבריאה
 כן גס אחריס אנשיס לעורר הזה הכת מתנוצץ אז מאד, מתגברת
 לפי כי לעצמו. גס והארה כת מקבל ומזה הקדושה, בתוך להכנישס

 בחי׳ גס הס הגריס וכו׳, הלבוש בעדן הקדוש הזהר דברי מעומק היוצא
 הארה שמקבל וע״י ה׳, את לעבוד קשה ששס והגשמיות, החיצוניות
 גס להכניס כת מקבל עי״ז ה׳, לכבוד בחיות שלמד מהתורה והתנוצצות

 ויומשך שבו, ה׳ בכבוד תתדבק הנפש דבר שבכל לפניס, הגשמיות את
העולמות. ובין לנפש הגוף בין שלוס

 קודס נבראת שהיתה התורה, היא הבריאה כל ראשית כי הוא התורה
ישראל, רק באחרונה נברא דבר ואין ב), ח, פ׳ (ב״ר אלפייס העולס שנברא
 לאומות נעשו ומואב אדוס כי לישראל, אחרונה אומה היתה לא שהרי
 ממנה הכל, ראשית היא שהתורה ומפני באחרונה. וישראל לישראל, קודס

 אינו נטוע, שהוא האילן כמו הכל, נברא בשבילה זה ובשביל הכל, נשתלשל
 תכלית מקוס ומכל גודל, ובשבילו ראשיתו שהוא העיקר בשביל רק גודל

 הפרי אין שאס וצומח, גודל זה תכלית ובשביל פירות, להוציא שלו גידול
 שיצא ישראל וכן שלו. גידול שגורס הוא וזה גודל, היה לא בסוף שיצא

 אז ישראל יצאו וכאשר העולס, כל שלימות והס הנבראיס, כל מן באחרון
 התכלית הגיע כבר כי הבריאה, עמדה ואז עולס כל שלימות היתה

 ובשביל והתחילה, הראשית שהוא נברא, התורה בשביל לפיכך והשלימות.
(ירמיה ׳ראשית׳ ישראל כן גס נקרא כך ובשביל הכל. תכלית שהס ישראל,

 כי התחלה, שהיה התורה כמו הבריאה, לכל והתחלה ראשית שהוא דבר בשביל נברא שהעולס הזה, הדבר וכלל המחשבה. ראשית הוא התכלית כי ב),
ישראל. וזהו בסוף, ובא הכל יושלס שבו הבריאה ושלימות תכלית שהוא הדבר בשביל וכן הכל, נמשך התחלה מן
ם י ר ר ו ע ת נ ש כ ת ו מו ש ת עייי הנ תיו רה. או  הוא ׳אות צבאות, נקרא הוא בריך שהקדוש רז״ל אמרו הספר): שבסוף (ליקומיס עינייס במאור ומובא התו

 שנתלבש האותיות ע״י בתוכס שכינתו וצמצס ישראל, בני בתוך שוכן הוא בריך הקדוש היות אלו, בדבריהס הכוונה דיליה׳. בצבא
בה׳ וידבקו וישיגו יתקרבו האותיות וע״י עמו, ישראל בני הס דיליה׳ בצבא הוא ׳אות וזהו ישראל, בני עמו בפה אותס וקבע כנודע, באותיות כביכול

 חיות בו שאין בריה כל לך ואין וגו״, נעשו שמיס ה׳ ׳בדבר לג) (תהליס כדכתיב הברואיס, וכל העולמות כל נבראו אותיות ע״י כי (...) הוא. ברוך
 לתחתית שירדו אותיות שהס מפני ציפצוף רק נקרא אך הנבראיס, בכל וכן כו׳ דקליס ושיחת וציפצופיס עופות שיחת יש אחד בכל ולכן האותיות.

 דיבורו כי ומתקנס, הנבראיס כל מעלה ה׳ בעבודת דיבורו ע״י והאדס בשלימות. הדיבור הוא ישראל בני באנשי רק שלס, דיבור בהס ואין המדריגות
הנבראיס. בכל שלימות מביא ונמצא בו, ונאחזיס בכולס ומושל שולט ה׳ דבר

כ ש כ ם1ך י ר ר ך ^ ת ה מו ש ת עייי הנ תיו ה או ר תו א ה צי הו  הארות מתעוררות ידס שעל נשגביס, שורשיס מעוררות שהאותיות צ) כז, (שער צפרד״ר מוצא מפיו. ש
 בביאור רז״ל שדקדקו וזהו נשמתס. פנימיות אל בצורתס מתייחסות רוחניות הס אמנס הכופמיות, התורה אותיות אין ח״ל: רומניות,

 ומאור רוחניות צורה להס יש ואות אות וכל עליונות, הספירות אל ידוע רוחניות אל רומזיס שהס לפי וזיוניהס, ותגיהס וקוציהס האותיות צורת מציאות
 ומניע מזכיר האדס ובהיות ההוא, לרוחניות ומכוון היכל האות והנה הספירות. השתלשלות כדרך למדרגה ממדרגה משתלשל הספירה, מעצס אצול נכבד
 בלבד זה ולא האצילות. שורש שהס בשורשס ויתקשרו יתעלו קדושות, צורות יתהוו ממנו הפה והבל ההוא, הרוחניות יתעורר בהכרח מהאותיות, אות
 בנש שבלוחות ושמ״ך ׳מ״ס טעס וזהו תורה, שפר קדושת טעס וזה ההס. האותיות על שורה רוחניות להס בכתיבתס, לומר רצה במציאותס, גס אלא

האותיות. שפרחו רז״ל שפירשו הלוחות שבירת בענין טעס וזה ההוא, הזך הגשס מעמיד שהרוחניות מפני עומדיס׳, היו
ם י ר ר ו ע ת נ ש כ ת ו מו ש די על הנ ת י תיו ה או ר תו א ה צי הו ם וכוי מפיו ש אי בר ת נ מו ש  מין יש אומר, רבי צ): צשהש״ר(ד, נפלא מדרש ומצינו גרים. נ

 באותה מתגיירין גריס הרבה ודורש, יושב שהזקן בשעה כך לשובכה, אצלה ובאות אותה מריחות וחברותיה אותה שמאכילין יונה
 בראותו ׳כי כמ) (ישעיה טעמא מה שעה. באותה נתגיירו גריס הרבה ועזריה מישאל בחנניה אף ואתיא, שמעה רחב ואתי, שמע הא יתרו כגון שעה,

 בכרש ריבוא ששיס במצריס אחת אשה ילדה אמר, לעוררן, ביקש הציבור. ונתנמנס ודורש, יושב היה רבי בינה׳. רוח תועי ׳^ידעו בתריה כתיב מה ילדיו׳,
 שהס רבוא ששיס כנגד ששקול משה את שילדה יוכבד זו ליה, אמר כך. הוות מאן ליה, אמר שמו, יושי ברבי ישמעאל ורבי אחד תלמיד שס והיה אחת.

 הגריס נשמות ענין הן הימצ, ומתצאריס מתיישציס הדצריס כמה עד וראה דו״ק צמאמר, רצינו הקדמות וע״פ ישראל׳. ובני משה ישיר ׳אז מו) (שמות הה״ד ישראל, כל
המעיין. שיראה כפי צפי׳ ועוד צמשה, הכלולות נשמ״י ריצוא ס׳ צפי׳ הן עוררס, שרצי המתנמנס צציצור המרומז ד׳) אות (להלן ישנה׳ ׳אני ענין הן הזקן, דרשת ע״י המתעוררות

ך!תוךה למוד ידי על
 בשךשה נשמתי ותתנוצץ שתאיד האמת הצדיק של התוךה ידי על להתעודד שאזכה עד כזו, בקרשה בתוךה עוסק הוא אשד האמתי, הדוד הצדיק נשמת בתוף להכלל הקדושה
יד). (ליקו״ת באמת אליך שלמה בתשובה לשוב שאזכה בא־פן נשמתי משרש הארה אלי שיניע עד עמך, ישראל בני של הקדושים נשמות שאר בתוך הוא, בךיך דקךשא עליונה במחשבה

תפליה ואני

ם א  אנכי אמנם ו
 מא־ד רחוק בעניי,
 בקדשה התורה מעסק

 נפשות לעורר כזו
 על בתשובה, אחרים

 עלי תרחם פנים כל
 העצומים ברחמיף
י כנ תז ף ו די ם ח  ב

ם, לי דו שאזכה הג

ערכים
וכינויים

הנשמות זווג
 הוא הנשמות התנוצצות

 (ליקו״ה הנשמות זווג בחינת

ד). ב, שותפין

 עלמא דההוא זיווגא
 דנשמתא אתדבקותא

בנהורא נהורא בנשמתא,
קסז:). שלח (זהר

 פנימיות הוא הנשמות זווג
סד). ה, המלך (עמקהעולמות

 תפארת של הייחוד נזעצם
 סוד קוראים שאנו ומלכות,

 (של״ה הנשמות נתהוו הזווג,

ד). ישראל בית אדם, תולדות

 הורידו ושרה אברהם
 לוולדות נשמות בקדושתן

 אשר ׳הנפש וזהו אחרים,
 ׳אברהם פירש״י בחרן׳, עשו

 מגיירת ושרה אנשים מגייר
 כאילו הכתוב מעלה הנשים,
 הוולדות אותן דהיינו עשאן׳,

 אברהם נשמת משורש שהם
 היו כי אצלם, נתקרבו ושרה

 בראשית יפות (פנים בניהם

ל). יא,

גרים נשמות
 היושבת הראשונה נזהכת
 הם הספיר, לבנת בהיכל
 עזבו אשר הגרים נשמות

 ה׳ בתורת ודבקו פסיליהם
ל). טז, המלך (עמק

 באות הגרים נשמות כי דע,
 מתלבשת המלכות בהיות

 הזהר על (רמ״ז בחיצונים

שמות).

 תהיה בצאתה הנפש,
 הקלי׳ מאוצר מובדלת
 בדרך ללכת ותאוה בטבעה,

 נשמות סוד והוא הטוב,
 מעצמם המתגיירים הגרים

 בצל להסתופף וחושקים
 בראשית (אוה״ח הקדושה

ט). מט,

 נעזבו הראשון אדם בחטא
 ביד יקרות נשמות כמה

 נשמות והם אחרא, סטרא
יא). כא, דברים (אוה״חהגרים

 הוא הגרים נשמות סוד
 קדושות, הניצוצות מהעלאת
 הקליפות מעמקי שמתעלין

 שמתדבקים הצדיקים ע״י
 ותפילה התורה באותיות

ם שלומדים מתפללי  ו
 כל עם עצמם את ומתקשרים

 ניצוצות להעלות הנבראים
 עיניים (מאור בשבירה שנפלו

ואתחנן). פ׳

 הוא העמים חיות כל
 שביניהם, הנפולין מנשמות

 אדם חטא ע״י שנפלו
 שאחריו, ודורות הראשון

 הגרים נשמות באים ומשם
תצא). כי פ׳ עיניים (מאור

 למורי ז״ל הבעש״ט אמד
 בער דוב מו״ה הצדיק

 הצדיק שנופל שמזה זצ״ל,
 לחזור ומתחזק ממדרגתו

 נבראו מזה לאיתנו, ולשוב
 לוי, (קדושת גרים נשמות

שה״ש). רמזי



ערכים
וכינויים

ישראל פושעי
 ואחד אחד בכל יש

שראל ת מי רו א תפ  ה
 מתפאר שהשי״ת בפרטיות,

 ואפילו בפרטיות, עמו
 אפילו שבישראל, בפחות
 זמן כל ישראל, פושעי

 עליו, נקרא ישראל ששם
 ישראל, פושעי נקרא כי
 פרטי התפארות בו יש

 עמו מתפאר שהשי״ת
א). יז, (ליקו״מבפרטיות

שעי  מאי בגופן ישראל פו
 קרקפתא רב, אמר ניהו,
יז.). (ר״התפילין מנח דלא

 מרובין שעוונותיו נזי
 עוון ובכללן מזכיותיו,

 והן בגופן, ישראל פושעי
 עריות, כגון עבירה עוברי
 בה ונידונין לגיהנם יורדין

 חודש י״ב לאחר חודש, י״ב
 נשרפת ונשמתן כלה גופן
 כפות תחת מפזרתן ורוח
ד.). ר״ה (רי״ףהצדיקים רגלי

 הם ישראל, פושעי פיי
 המשומדים והם המזידין

ה:). חולין (רמב״ן

לו פי  ישראל פושעי א
 שנאמר ריח, שיתנו עתידין
 בגדיו', ריח את ׳וירח

 ׳בגדיו׳ תקרי אל לז.) (סנהדרין
 (עי׳ וזהו ׳בוגדיו', אלא

 ריח את ה׳ ׳וירח כא:) עירובין
 ריח ליתן שעתידין הניחוח׳,

כא). ח, בראשית (בעה״טניחוח

 (יומא מרד נקרא יפשעי

 מצות על שעובר דהיינו לו),
 יצה״ר הכרחת בלי בוראו
 האותיות, שער (של״ה אותו

יא). ואמונה אמת

ישראל שם
שראל  ראש, לי אותיות י

 המוחין התגלות היינו
ח). כא, (ליקו״מ

שראל  של בשמו נקראו י
 חביב שם וכל הקב״ה,
 בשם בו להקב״ה, שנקרא

 (ילקו״ש ישראל את קרא

רצא). רמז ירמיהו

 ׳ישראל', שנאמר מקום כל
א). כה, במדבר שבח(רא״ש לשון

שראלי’  מישור אל, ישר י
 ית׳ האל בעיני גם הנראה

כט). לב, בראשית יקר (כלי

 יושר, לשון ׳ישראל׳ שם
 שהוא האמצעי לקו שרומז

 שי״ר ישראל וגם ישר, אור
 חםדים םוד שהוא א״ל,

ויקרא). הזהר על (רמ״זוגבורות

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שב

 לצרף צריך הצדיק ני כשלימות, נמשוכה שיתעוררו עד הנפשות,
ל נפלאים נתידושיס המורה אותיות פי פעם, ננ  שצריך מה נ
 ולהדרינס ולהולינס משורשם, שנתרחקו הנפשות אלו לתיקון
ת ונעצות הישר נדרך פי הצרינים מונו  ונפי והזמן העת נ
הצרינים תיקון ונפי נפשם שורש

הם, שפגמו להפגמים  ששם זמן כל ישראל, הפושעי גם זה ונשכיל נ
פושעי נקרא (כי עליו, נקרא ישראל אי” יליקש לחפש נאמת צרינין

 נקרא ישראל ששם נמצא ישראל,
 פי על אף ישראל), פושעי שנקרא מאחר עדיין, עליו פנים כל על

עליונה. במחשבה ושרש אחיזה לו יש מל.) (סנהללי! הוא ישראל שחטא

 גדפהא מתות ועאלת נשממא, הינלא מההוא פרחא חדא,
 לגו לה ומשדרת דצדיקיא, אינא דאיהו נגין לה ונשקת דשנינמא,

 והיינו צדק/ ׳גר אקרי זמגא ומההוא ניה, ושראת גיורא, ההוא
שלידנמינ רזא  אפיק דתיי אילנא מה חיים; ען צדיק ׳פרי יא) (מ

 אינא צדיק, הכי אוף נשממין,
 מתינתא רנ נשממין. עניד דיליה
מינ אמר,  שרי ׳ותהי יא) (ניאשיה נ

 דאמר ממאי ולד׳, לה אין עקרה
 יודע אנא לית עקרה׳ שרי ׳ומהי
ולד׳. לה ׳אין מאי ולד, לה דלית
 לא ולד ממינמא, רנ אמר הכי אלא
הות נשממין אנל מולדא, הות

 נגן צדיקיא דענדין כמה נתרן, דהוו זמנא ההוא כל לגיורי, נשממין מולידי הוו זנאין, תרין דאינון דתיאונתא נאמדנקומא מולדא.
 חדא מלה לעילא, דשמע ממה וגלי נחית, ממינתא רנ (...) ודאי. עשו נפש נתרן׳, עשו אשר הנפש ׳ואת יג) (שם דכתינ כנוה עדן,

 דנשממא, נהירו ויסלק ניה ינטשון דנשממא, נהורא ניה סלקא דלא גופא ואנהיר, ניה ינטשון נהוריה, סליק דלא אעא ימיר. ולא גלי
 ואמאחדת דנשממא גהירו נהיר כדין ניה, דינמשון עד ניה נהיר לא דנשממא דנהירו גופא דאית נגין לאנהרא. נדא דא וימאחדון

 כדין הא למאריה, מכרך ונעומיה, צלומיה מצלי ושנת מרומם מהדר גשממא, מגו נהירו סליק כדין גופא נה, אמאחד וגופא נגופא,
 מן גשמה שקנלה לפי צדק. גי אקרי אדס׳. נשמת ה׳ ׳נר שכמונ כמו גשמות, כלומר סרגין. ואפעניי מדנש(שס): הממוק ופירש נהיר. כולא

 נשמתו נו שמאיר כדי נשמתו, לקדושת כראוי ממנהג שאינו צדיק אדם גוף כלומר דנפמפא. נהויא גים סלקא ילא ׳צדק'. הנקראת המלכות
 נו מאירה זה ידי ועל ומעשיו, דרכיו ומטינ נשמתו נכח ואוחז מחשנומיו מטהר האדס ואז לאנהרא. גדא דא ויפאסדון ערכה. גודל נפי

גי? שליק דלא ׳אעא ענין זי״ע מוהרנ״פ שמגאר חנוכה' נר מצוח כחי׳ ׳וזה ד״ה כילקוה״נ י״ג אוח לקמן (ועי׳ והנשמה. הגוף נהיר. כולא נשמתו.

להחפלל). יכול אזי כעצמיו שלום שיש שע״י מוכא שם ח', כאוח המאמר כהמשך המונא כפי ממש עולים והדנריס נהוריה'.
י ע ש ו פ מני! ואיחא וכוי. עליו נקרא ישראל ששם זמן כל ישראל ה  גיהנס אור אין ישראל פושעי לקיש, ריש אמר ע״א): (יע נעי

נו שלטה ולא שנים כמה עמד זהנ, דינר כעוני אלא עליו שאין הזהנ מזנח מה הזהנ. ממזנח וחומר קל נהן, שולטת
׳ריקמיך׳, אלא ׳רקתך׳ מיקרי אל לקיש, נן שמעון רני ואמר רקתך; הרימון ׳כפלת שנאמר כרימון, מצוות שמליאין ישראל פושעי האור,

 נחנדא״ר ואיפא ישראל. לפושעי גס להאיר יכול החורה נכח שרק רנינו וניאר וכמה. כמה אחת על כרימון, מצוות מליאין שנך ריקנין שאפילו

 שנאמר שנידם, מע״ז אפילו משונה, שעושין נזמן ישראל פושעי את שמטהרת התורה, של כוחה גדולה נמה וראה נא נזה״ל: (פי״ח)
 לכו צמא כל ׳הוי שנאמר מורה, אלא מיס ואין וגו", גילולינס ומכל טומאותינס מכל וטהרמס, טהורים מים עליכם ׳וזרקתי לו) (יחזקאל

ינ). (חהליס שנעמים׳ מזוקק וגו׳ טהורות אמרות ה׳ ׳אמרות שנאמר ד״ת, אלא טהרה ואין נה) (ישעיה וגו" למים
פ ״ ן ג  עכרו וגס ישראל ׳חעא כדכחינ נכללס, כישראל ה׳ אף חרה כחרס, מעל לכדו שעכן אף שעל ע׳׳א) כסנהדרין(מד אימא הוא. ישראל שחטא א

אנא, רני אמר הוא. ׳ישראל׳ ש׳חטא; פי על אף זנדא, נר אנא רני אמר ישראל׳, ׳חטא שס: הגמרא וז׳׳ל ז), נריחי׳(יהושע אח
שם עדיין העם, חטא אמר מדלא ישראל. פנוא ופירש׳׳י(שס): ליה. קרו ואסא שמיה, אסא חילפי, ניני דקאי אסא אינשי, דאמרי יהייגו

 משה גני כדכמינ ׳העם׳ כתינ ולא ׳ישראל׳ מדכמינ ליה, קרי ישראל שחטא, אע׳׳פ ישראל. פטא רמה(שס): היד ודייק עליהם. קדושתם
תינ והכא הזה׳, העם ינאצוני אנה ׳עד עמך׳, שחת 'גי  הוא, חשינות לשון ו׳ישראל׳ עליו. קדושתו שם עדיין כלומר ישראל, נ

תינ דנ עקנ ׳לא נ ליה, קרו ואסא שמיה אסא ואפ׳׳ה חילפי ני קאי אסא אינשי, דאמרי והיינו ישראל׳. אס ני שמך עוד יאמר י

הנחל ילקופז
א צ מ שם נ שראל ש א י ר ק ם כל על נ כח לו אין כודאי האיש שזה מחמח לעלוח, להס אפשר אי שעדיין (או״ס נליקו״ה ומונא עליו. פני

הקליפות רינוי מחמת יוחר, ידס על נופל רוש ע׳׳פ כן ועל להעלוחן, שסמאו, שלמרויו ישראל פושעי גני מה) ד, הודאה ונרכש הריס נרכס
 הנידחים היהודים בחינת וזה ח״ל: עליהם, נקרא עדיין ישראל שס עכ״פ

 ניצוצות שם יש כי מישראל, הרחוקים במקומות הארץ, כנפוח בארבע
 מריחים היו שאם מאד, גדול וצער בגלות שם שמונחים שנים מאלפים

 שנכנש חיכף כן ועל מאד. עצמן מחיין היו ישראל של בעלמא ריח שם
 ישראל שחטא אע״פ ישראל, פושעי אפילו בעלמא, ישראל איזה לשם
 הניצוצות כשאלו תיכף אזי עליו, נקרא ישראל שם ואעפ״כ הוא,

ואע״פ בו. ומתדבקים מתעוררים הם ישראל, של ריח מריחין הקדושים

י׳ דבר כל כי כלומר ספירות, י׳ וסוד ראשית נקראו ישראל

 מחזיק פנים כל שעל מאחר אעפ״כ כידוע, הניצוצוח באלו הנאחזין
 שם עליו ונקרא ושלום, חש לגמרי דחו ממיר ואינו ישראל, בדח עצמו

 ושעשוע חענוג להשי״ח ויש השי״ח, בעיני מאד יקר בעצמו זה ישראל,
 כל עמו ויעלה משם, האיש זה יעלה שוף כל ששוף עד מזה, גדול

 ידו שעל מאחר חטאיו, כל יתקן ועי״ז משם, לעיל הנזכרים הניצוצות
 איש שום ע״י לעלות יכולין היו שלא מה האלו, הניצוצות עלו דייקא

וכנ״ל. כזה ומלוכלך טמא למקום נכנש היה מי כי שבעולם, כשר

 אשר והמופתים והאותות הפרטית השגחה מצד השם בו נקרא ישראלי’ יב). לד, דברים (הציוני׳ישראל׳ מלת שהוא שערים, ברל״א ית׳ האל ברא 1
א). לא, ישעיה (מלבי׳׳םישראל לצורך יעשה

מאיר. הכל אז שהרי לקונו, ומברך תפלתו, ומתפלל ומשבת ומרומס מהדר הוא ומיד הנשמה, מאור בהגוף בו להאיר מתתיל ואזי בה, נאתז והגוף
הדש. לו קוראים וכן שמו,

בין שעומד הדש לומר, האנשים שנוהגים זהו י

המתרגם

שך) (המ

תד, תת אזי א ר  פו
תו אתת נשמה או  מ

 תתת ונכנשת ההיכל,
 והיא השכינה, כנפי

 בתביבות אותה נושקת
 ותולדה פרי שהיא לפי
ם, של קי א הצדי הי  ו

 של לגוף אותה שולתת
 אותה שאזי הגר, אותו

 באותו שוכנת הנשמה
תו הגר, או מ מן ו  הז

 צדק׳. ׳גר נקרא הוא
 ׳פרי הכתוב שוד וזהו

 היינו תייס׳, עץ צדיק
 מוציא התייס עץ מה

 הצדיק, כן כמו נשמות,
 עושה שלו התולדה
 הישיבה ראש נשמות.

 שרי ׳ותהי כתוב אמר,
 ולד׳, לה אין עקרה
ה ושאל,  שהכתוב ממ
עקרה׳ שרי ׳ותהי אומר

ם אנו אין  כבר יודעי
ע ולד, לה שאין מדו  ו
 ׳אין ואומר הפשוק תוזר

 אמר כך אלא ולד׳. לה
 גשמי ולד הישיבה, ראש
 מולידה, היתה לא היא
 מולידה היתה היא אבל

 בהתדבקות כי נשמות.
 שני אותם של התשוקה
ושרה), (אברהם הצדיקים

 מולידים היו הס אזי
ת שמו ם, נ רי  כל לג

 עדיין שהיו הזמן אותו
 שעושים כמו בתרן,

 כמו עדן, בגן הצדיקים
 ושרה באברהם שנאמר

 עשו אשר הנפש ׳ואת
 עשו ודאי שהנה בתרן׳,

לגרים. נפשות והולידו
 ירד הישיבה ראש (...)

 והוא העליון, מעולם
לה ה גי מ  ששמע מ

 דבר רק אבל למעלה,
 יותר. ולא גילה אתד

א, הו ה ו  דרך שהנ
ם ל  שאינו שעץ העו
 כשרוצים אורו מעלה

רו,  העצה אזי להבעי
 עד אותו שיכתשו היא

 באותו הוא וכן שיאיר,
ף שמה שאור הגו  הנ
 שאזי בו, עולה אינו

 שיכתשו היא העצה
 בו שיעלה עד אותו
ה, אור מ ש אזי הנ  ו

 והנשמה הגוף יתאתדו
 שניהם שיאירו כדי

ף שיש לפי יתד.  גו
שמה שאור נו הנ  אי
 שיכתשו עד בו מאיר
 אור מאיר ואז אותו,

 בגוף, ונאתזת הנשמה
הדם כן פי על אף הקוצים,

 נשמות שורשי בתורתו ולעורר להאיר שיוכל ער לתורה זוכין ועי״ז בתכלית, ושפלות ענוה ע״י אם כי לזה לזכות אפשר אי אבל וגרים. ישראל פושעי בתשובה מעוררין בקרושה התורה עםק עייי # ותושיה עצה
בתשובה חוזר ועי״ז התורה, ע״י נשמתו משורש הארה שהוא, מקום אל לו להאיר ויכולים הוא, ישראל שחטא אע״פ כי עליו נקרא ישראל ששם זמן כל ישראל פושעי ואפילו פרםאות. כמה ממנו הרחוקים אפילו ישראל

ג). יד, ליקו׳׳ט (קיצור



שכא נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

א  מאד, לי צר יי אנ
 וחמל חום וחנני, פתי

 האמללח נפשי על
 המט־רפת והפנומח,

 שני בין כמו ונךכאת
 חטאים המלאח אריות,

ת עוונו ם, ו שעי  ופ
 בכמת ממך הךחוקח

 ומתי הרחקות. וכמה
 לביתי אנכי נם אעשה
 לדךכי, ציךה לי להכין

 להם הכינו כאשר
 היראים הצריקים כל

 מלפני שהיו והכשרים
 ומה ודור. רור בכל

 פקדה, ליום אעשה
 חרפתי את אוליך אנה

 אוכל ואיך הנדולה
 אעשה ״ומה להטמן.

 יפקד וכי אל ןקום כי
 וכבר אשיבנו״. מה

 חכמיך ידי על הודעתנו
 אתה שאין הקדושים,

 בעולם כלל ותרן
 פוקד ואתה הבא,

 כדרכיו אךם כל על
 ועקר מעלליו, וכפרי

 וחנינותיך רחמנותיך
 אליך השבים על הוא

 הזה, בעולם באמת
 אתה עליהם אשר
 ומוחל רחמים מלא

 לכל וםולח לעוונותיהם
 אם אפלו פשעיהם,

 נגדך, לפשע מאד הךבו
 למשה שהודעת כמו

 שכתוב כמו עברך,
 וךךשו ינקה״, לא ״ונקה

 לברכה, זכרונם חכמינו,
 ינקה לא לשבים, ונקה

 כן על שבים. לשאינן
 ולהתחנן להתנפל באתי

 מול ולהשתטח לפניך,
 מלא קךשך. ר!ךרת

 ומטיב טוב רחמים,
 הצופה ולטובים, לרעים
 בהצךקו, וחפץ לרשע

 עלי ורחם וחנני, חום
ם, ברחמיך לי דו  הנ

 הזה, בעולם ועזרני
 בתשובה לשוב שאזכה
 ואזכה אליך. שלמה

 שפנמתי מה כל לתקן
 מן שאסתלק קדם

 מעתה ועזרני העולם.
 הרע רךכי לעז־ב

תי שבו ת ומח  הךעו
 המבלבלים והמבלבלות

 אותי ומונעים אותי
 והישר. הטוב מררך
 מאלו לשוב עזרני

 ותן הרעות המחשבות
 ולסלק לגרש כח לי

 אלו כל מעלי ולבטל
 המטדידים המחשבות

 הם אשר רעתי את
 ונךמו בעוכרי, היו

 ממך. אותי להרחיק
 ותטהר בעזךתי קומה

 מחשבתי, את ותקדש
 את לדבק מעתה ותזכני

 באמת אליך מחשבתי
 ועד מעתה ובתמימות

יד). (ליקו״ת עולם

ת וע״י צו צ תנו ה שמתו שרש גם התנוצץ ה ץ נ  ולמעשה לעונדא אדם כל יכול כיצד יז) ה, הפפ ציעפ5 כליקו״ה(או״פ וכיאר השרשים. שאר ג

 התיקון עיקר ני מעט. מקדש נתינת שהם מדרשות, ונתי כנקיות הנתי קדושת נתינת וזהו וז״ל; זו, והפנוצצופ הארה עצמו על למשוך
 להמשיך אדם כל צריך זאת וקדושה כנ״ל. שנתורה נשמות שורשי ולהאיר לעורר לימודם ע״י שיכולין אמת, הצדיקי של המורה עסק ע״י
קשה לנדו אמד איש נוודאי כי יראוך׳. אשר לכל אני ׳מנר ננמינת אמת, נהצדיקי המקושרים להיראים עצמו שימנר ע״י עצמו, על

הארה עצמו על להמשיך לזכות לו

 שדש גם התנוצץ ההתנוצצות ידי ועל
 האדה ומגיע השדשים. שאד בין נשמתו,

 ידי ועל נשמתו, משדש ישדאל הפושעי אה
בתשובה: חחד הזאת האדה

 ומנעו שמטאו אע״פ ישראל, אף
 ׳כל כפי׳ שמם. ישראל עוונם, ניוון

 עדיין. עליו נקרא ישראל ששה זמן

 סמא וניאר; הוסיף (שה) והמהרש״א

 כל על וענר שחטא אע״פ ט׳. ישראל
 כעכו״ם, הוי לא כדלקמן, המורה
דיניו. לכל הוא דישראלהמורה, לכל נמומר אף וכמ״ש

 יחד רנים נשמתחנרים אנל הנ״ל,
 נו לעסוק המדרש נית ונונין

תו, האמת אל וכוונתם נתורה, מ א
 ותפלה נמורה עוסקם ע״י להנלל

 להאיר כת להם שיש אמת נצדיקי
 נוודאי ישראל, נשמות כל ולעורר

 שהם מחמת גם עדיף. דרנים זכומא כי ימאס׳, לא כניר אל ׳הן
 ומאירים נמעוררים עי״ז נמורה, שורש לו יש אחד וכל רנים

 נדנרי רגיל כן ועל הנ״ל. נתורה כמנואר ישראל הפושעי ונמעוררין הגרים נשמות שנולדין עד לזה, זה ומאירים המורה אותיות הרנה
 של מדרשו ׳ננית שאמרו מקומות נכמה שמצינו כמו שם, שלומדים התלמידים של והרני הצדיק שם על המדרש הנית שם לקרוא רז״ל
 עיקר כי וענר, שם של מדרשו ננית לדרוש שהלכה ה״, את לדרוש ׳ומלך פסוק על שדרשו וכמו פלוני׳, רני של מדרשו ו׳ננית רני׳

 יעקנ אוהליך טונו ׳מה וזה וכנ״ל. מורמס ע״י ישראל נשמות שורשי לעורר שיכוליס אמת צדיקי שם על כשנקרא המדרש, הנית שלימות
 כי נונע, נחל כמו האדס את מטהרין הס כי וכו״, נ^יו ׳כנחליס וזהו מדרשות. ונמי כנסיות נמי נשנח שמדנר ישראל', משכנותיך

 אף מכולס לטהר ה״, נאופ המאמר כהמשך הנזכרים הצואיס הנגדיס כנגד תמיד שעומדין הממגנר׳, וכמעין פוסק שאינו ׳נהר נתינת הס
מו פעם נכל מתגנרין אם  ומטהרת תמיד עליהם מתגנר חיים', מים ׳מקור נתינת וכו", נונע ׳נחל נתינת שהיא התורה ני שמתגנרין. נ

 אדם ני מהם. נטהר סוף כל סוף עי׳׳ז ומפלה, למורה קנוע מקום שיש שמחמת המדרש, ונית הכנסת הנית מעלת שזהו כנ׳׳ל, מהם
 הקדוש, המדרש הנית אנשי נכלל שהוא מי כל קנוע, המדרש נית כשיש אנל ננ׳׳ל, המגנרומם ע׳׳י ושלום חס להפיל ינולין יחידי
 ניומר כת להם שיש רניס, של המורה מעסק שכלול המדרש הנית קדושת ימגנר נוודאי ושלום, חס לגמרי מהס עצמו מפריד ואינו

 על לישאר הוא גס יזכה שעי׳׳ז שמו, על המדרש הניס שנקרא אמת הצדיקי ע״י הנמשכיס נשמומיהס, משורשי הארה עליהס להמשיך
כנ״ל. נקייס לנגדיס ויזכה הצואיס הנגדים מכל נכללם נטהר שיהיה עד עמדו,

י ״ ן ן ת ו צו צ תנו ה ץ ה  הפעוררופ עצמו על למשוך כיצד נוספפ עצה יס־כ) ה, הפפ כציעפ (או״פ כליקו״ה עוד ומוכא נשנותו. שרש גם התנוצ

 שורשי המורה עסק ע׳׳י לעורר נשלימות המורה עסק עיקר אז כי נמורה, לעסוק לילה חצות קימת נתינת וזה וז״ל: הפשוכה,
 נזהר שאימא כמו לקליה׳, ציימין ו׳כולהו עדן שנגן הצדיקים נשמות כל עמו ממעוררין נחצות, נתורה כשעוסקין כי ישראל, נשמות

 שעי׳׳ז לזה זה ומאירין הנשמות כל נמעוררין ממעוררין, וכשהם כידוע. ישראל נשמות מכל כלולין הם הצדיקים ונשמות הקדוש.
ם ׳היושנת הקדוש נזהר שאימא וזה כנ׳׳ל. וגרים משונה נעלי נעשין  גנות, לשון ׳נגנים׳ שם ודורש לקולך׳. מקשינים חנרים נגני

ם, ׳היושנת שם ומפרש  עיין וכו', לילה נחצות נמורה כשעוסקין לקולך מקשינים הצדיקים, שהם ׳חנרים׳, דעלמא׳, נגנומא נגני
 נשמתו מעלין עי׳׳ז נמורה, ועוסקין אז מהשינה שנמעוררין ע׳׳י כי נחצות, כשקמים המורה עסק מעלת עיקר שזהו היינו שם.
 להשי׳׳ת, נשלימות ששנין קודם הפגומין נשמות נתינת שהוא הנ׳׳ל, נהמורה הנזכר ישנה׳ ׳אני מנתינת נו התלויים הנשמות וכל

 נשמות כל לקולו שנתעוררין ע׳׳י עלמא, דהאי וזילותא מגנותא כולם מעלין ואז ה׳, כאופ המאמר כהמשך הנזכר וכו׳ פלגא נתינת שהם
 שהוא מחמת נדעתו יפול ולא נמורה, ויעסוק נלילה שיקום אדם כל את הפסוק ומחזק שמזהיר וזה וכנ׳׳ל. עדן שנגן הצדיקים

 שהם ׳חנרים׳, אעפ׳׳כ שפלה, עלמא דהאי נגנומא נגנים׳, ׳היושנת שזהו לקליה, ציימין הצדיקים אעפ״כ כי מעשיו, ע״י מגונה
 ושלום חס שימאסו מאמר ולא ׳השמיעיני', כן ועל ומפלה, נמורה קולך לשמוע ממאוים כולם כי לקולך׳, ׳מקשינים הצדיקים,

 ניומר שהרחוקים עת נכל ימנרך, כנודו עיקר זה כי דייקא, נקולך משתעשעים והצדיקים השי׳׳ת אדרנא, כי גנומך, מחמת נקולך
 קימת ע׳׳י התיקון עיקר כי היינו וכו", לך להודות אקום לילה ׳חצות וזהו (...) הנ׳׳ל. נהמורה שם כמנואר להשי״ת ממעוררין

 שם שמנואר כמו ללמדה, מנת על מורה הלימוד שהוא כ׳ כאופ כמאמר לעיל הנזכר חסד׳ ׳מורת ננחינת המורה עסק שאז כנ׳׳ל, חצות
כנ׳׳ל. נחצות יותר נעשה שזה המורה, ע׳׳י ישראל נשמות שמעוררין ע׳׳י שהוא הנ׳׳ל, נהתורה

ערכים
וכינויים

התנוצצות
 לפעמים עוזר כשהשייית

 בלב ומתנוצז שמאיר
 הוא אלקות, התנוצצות

 ממש, האור בקיעת בחינת
 ומאיר הדעת נבקע שפתאום

 אפשר שאי מה יתברך, אורו
 (ליקו׳׳ה כלל לחבירו לםפר

ז). ה, קרי׳׳ש

 כי הוא, התנוצצות סוד
 וכל ואופנים הגלגלים כל

 הן גשמיים הן הגופים,
 יורדי ואפילו רוחניים
 אם כי יתנועעו, לא מרכבה,

 התנוצצות, שהיא שירה ע״י
 כי הוא, זה והתנוצצות

 אלו שמות אותיות ממילוי
 םוף, אין עד המילוי ומילוי

 ומלאכים. שמות מצטרפים
 יש [וצירופם], והצטרפותם

 שלישית, אות מכל מהם
 רביעית, אות מכל מהם יש

 אלו, אותיות והתנוצצות
 אדם שכל המעורר הוא

 תורה. דברי על לעיין בעמדו
 יפה, מםתכל אדם היה ואילו

 תורה, בדברי יעיין כאשר
 הניצוצות אותיות יראה

 ומהתנוצצות המתנוצצים,
 הללו האופנים מתנועעים זה

 האלו והאופנים שירה, בםוד
 ביום בין יחשו, לא תמיד

יא). יז, המלך (עמקבלילה ובין

נשמה שרש
 שורש בחינת זה מזל

תחילה, שבמחשבה הנשמות
 מן לבנון, מן ׳ונוזלים בחינת
 שורש ששם דמוחא', ליבונא

ד). ב, שותפין (ליקו׳׳ההנשמות

 הנשמה קדושת עיקר
 ששם מהתורה נמשך

 עיקר כן ועל שורשה.
 הוא התשובה התעוררות

 שהוא התורה עםק ע״י רק
 זוכין שעי״ז הנשמות, שורש

 יתברך כבודו שזהו לתשובה
ג). ג, ואם אב כיבוד (ליקו׳׳ה

 כולם שיהיו אפשר אי
 את עובד אחד כל כי שווין,

 שורש וכפי מידתו כפי ה׳
 שעשועיו עיקר וזה נשמתו.
 צדיקים לו שיש יתברך,

בעולם, הרבה וכשרים
 לו עושה ואחד אחד שכל
 ושעשוע ותענוג רוח נחת

בחבירו, שאין מה מיוחד
 שני עושה הקב״ה אין כי

 אחד כל רק שווין, דברים
 שורשו כפי ונתיב דרך לו יש

 שומר (ליקו׳׳ההעליון ברצון

י). ב, שכר

הםפי׳ הוא השביעי יום
 עולם נקראת השביעית,

 הנשמה כח עזם כי הנשמות,
 בראשית בחיי (רבינו ושורשה

ג). ב,

 נקרא דאצילות הכתר אור
ב). מב, (ע׳׳חהנשמה שורש

ה  איש כל עתה לדעת הנ
נשמתו, של שורש מה ואיש
 במי ויכיר שידע צריך

 ניצוצות פרטי כל נתחלקו
אדה״ר, של ושערות איברים

 הנשמות שורשי יקרא וזה
איבר בכל וכן ממנו, הבאות

 הגהות (של׳׳המכולם כלול שאינו דבר לך אין כי מצוות, התרי״ג כל לקיים צריך הנשמה שורש של מהניצוצות אחד כל הנה לשונו, וזה ז״ל דהאר״י בקונטרם כתוב ו). הקדמה הגלגולים (שערארז׳ בן?זדי היית ׳איפה בפםוק חז״ל שדרשו מה ע״ד ואיבר,

 ה׳ ׳ומחה בלבבו המשתרר על הכתוב ואמר הנשמה, הוא השם םוד ידעת וכבר והבן. יתברך, כבודו כםא מתחת חצובות הם והנשמות כםאי׳, ׳השמים בםוד השמים, תחת קודש בהררי יםודתם בנ״י נשמות שורש כי דע, תצא). כי דברים, במדבר לספר
 אפשר ואי אותם, המלמד הרב נשמת שהוא משורשם, נאצל נשמתם שהתלמידים מפני ללמוד׳, זוכה אדם מכל ׳לאו מז:) (עירוביןאחזייל יז). כט, דברים (אוה׳׳חמשורשה הנפש כריתות היא וזו השמים, תחת שהוא משורשה, נשמתו, שהיא שמו׳, את
 א). כד, בראשית יפות (פניםלהם להשפיע כדי חכמה מקבל הוא שבשבילם הרי החכם, נשמת שורש שהוא הצינור דרך משפיעו הוא חכמתו, חלק אחד לכל לתלמידים להשפיע השי״ת כשרצון הרי נשמתו. שורש שהוא מצינור אלא החכמה לקבל לו

 בדומם, שהם הניצוצים מעלה הוא בזה בכלים, והן בדירה הן לשמים, מעשיו ועושה נפשו מזדכך שהוא ובמה נשמתו, לשורש השייכים הניצוצים כל ולהעלות נשמתו שורש לתקן האדם וצריך ניצוצין, רבבות אלפים כמה יש נשמה שורש לכל
דכא). (קה׳׳י,דכ״א תיבות ראשי א׳דם כ׳מראה ד׳מות םוד שהוא לשורשו, שמשיבו דכ״א׳, עד אנוש ׳תיעזב בםוד נשמותינו, שורש שם אדם׳, כמראה דמות הכםא ׳ועל סוד אחרי). פ׳ ושמש (מאורשבצומת הניצוצים מעלה הוא לרוח זוכה כשהוא ואח״כ

הנחל ילקוט
ע י ג מ קרה ומובא נשמתו. משרש ישראל הפושעי לזה הארה ו  נלי

וז״ל: זו, להארה לזכות כדי למעשה עצה עוד ל) ה, הפת בציעת (או״ת
 כי אמתייס. צדיקים קברי על והולכים הנוסעים מעלת בחינת וזה

 מנת על תורה שלמד דהיינו חשד, בתורת ימיו כל שעשק הצדיק
 נפשות שורשי מעורר שהיה עד בתורה עושק שהיה דהיינו ללמדה,
 וכו׳ השי״ת כבוד והגדיל מעוון השיב רבים שעי״ז שבתורה, ישראל
 כל להחזיר בזה עושק הוא עדיין כשנסתלק אפילו הצדיק זה כנ״ל,

 נשמתו משורש הארה אחד כל על שממשיך ע״י למוטב, העולם
 חלקו עמו נסתלק כשנסתלק בתורה, חלקו כפי צדיק כל כי שבתורה.

 תורה, לומר קשה אז צדיק, שנסתלק בעת זה ובשביל בתורה. לו שיש
 מפיו זה כל ששמעתי כמו שבתורה, חלקו הצדיק עם שנסתלק מחמת
 כלולה התורה שכל הגדולים והצדיקים אחד. צדיק שנסתלק בעת הקדוש

 כל שורש שהוא התורה, כל שורש עמם נסתלק כשנסתלקים בנשמתם,
ישראל, את אהבתם מחמת הגדולים, הצדיקים אלו אבל ישראל. נפשות

 נשמותיהם, משורש הארה להם להביא בשבילם נפשם מסרו ימיהם וכל
 שורש אור שיסתלק מניחים אינם הסתלקותם, אחרי עתה גס כן על

 להמשיך הסתלקותם לאחר גס עוסקים הס רק לגמרי, עמס התורה
 כל כי שבתורה. נשמתו משורש הארה ואחד אחד בכל בישראל ולהאיר
 ועיקר כידוע. הצדיק בנפש כלולה ישראל, נשמות כלל שהיא התורה
 למקום למעלה למעלה כשנסתלק שאפילו הוא הצדיק מעלת גדולת

 כמו מטה, דרי לכל הארה להמשיך כן גס למטה יהיה שנסתלק,
 כי שס), עיין ז, סימן תנינא (צלקומי ינהגס׳ מרחמס ׳כי בהתורה שמבואר

 העשיה, העולם בכל ומאירה הקדוש קברו על נשארת הצדיק נפש הארת
 נפשו הארת ששס קברו, על כשבאים נמצא ז״ל. האר״י בכתבי כמבואר

 ע״י לאחרים, ללמד ימיו כל בה שעסק התורה כל עס לשס שנסתלקה
 לשס כשבאים שבתורה, ישראל נשמות שורשי בתורתו מעורר שהיה

 כל כלולים שס כי שבתורה, נשמתו משורש הארה עצמו על ממשיכים
כנ״ל. למוטב חוזרים שעי״ז וכנ״ל, בתורה ששורשס ישראל נפשות



ערכים
וכינויים

חכמים תלמידי
 תלמיד נקרא שאינו ידוע, זה

 כי תושבע״ם, ע״י אלא חכם
 אינו חומש ללמוד שיודע זה

 זה אלא חכם, תלמיד נקרא
 ופוםקים בגמרא בקי שהוא

א). יב, (ליקו״מ

 נקראים חכמים תלמידי
 פ״ו) (אבות כמ״ש עצות,

 ותושיה׳, עצה ממנו ׳ונהנין
 לעולם ה׳ ׳עצת וכמ״ש

 עולם עמודי שהם תעמוד׳,
מא). (ליקו״מ

 נקראים חכמים תלמידי
הוד(שם). נצח

 חכמים תלמידי עזם עיקר
 להחכם שמקורב מי הוא

 שם על כי האמת, והצדיק
 שהוא חכם, תלמיד נקרא זה

 שהוא החכם, של תלמיד
 בשר (ליקו״ה האמת הצדיק

ז). ה, בחלב

 נקראים חכמים תלמידי
 שעוםקים מפני ׳בנאין׳,

 ימיהם כל עולם של בבנינו
יעקב). עין קיד:, (שבת

 חכמים לתלמידי יקראו
 נקראו ואולם ׳חברים׳,

 זה חברתם כי השם בזה
 היא כי נאמנה, חברה לזה

 (פיהמ״ש שמים לשם חברה

מ״ג). פ״ב דמאי להרמב״ם,

 הם חכמים תלמידי
 לפני ואהובים ניעזאים
 שמות עה״ת (ש״ך הקב״ה

ל). לד,

 שבת, נקרא חכם תלמיד
 (עבודת לה׳ קודש שהוא

פ״ג). אבות, פרקי ישראל

 בב׳ הן חכמים תלמידי
 הוד שבנצח מגולים חםדים

 חכמים, תלמידי נקראים
 שהם ׳בוניך׳, נקראו והם

 הנוקבא פרצוף את בונים
ת״ח). (קה״י,

 מזבח נקרא חכם תלמיד
מזבח). (קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שכב

ה כרכו שלא תור  כמאמר עוקצין); מס׳ נפל״ס(על ונהג תחלה. כ
מחילה/ כמורה כרכו 'שלא מארז״ל על מכואר הנ״ל

 ישראל נשמומ שורשי כחי׳ אח חורמן כלימוד כרכו שלא היינו
 כרכח כרכו שלא הוא הפשומ פירוש וכאממ מחילה. כמחשכה

 אחד, שניהם כאמח אכל המורה.
 המורה, כרכוח שמכרכין ע״י כי

 על יח׳ לשמו הודאה שנוחנין היינו
 חיינו הם כי חורמו אח לנו שנמן

 כיומר נשלם עי״ז ימינו, ואורך
 עד אח״כ, שלומדי! המורה הלימוד

 שורשי ולהאיר לעורר כח לו שיש
מחילה. כמחשכה ישראל נשמומ

ם כל שצריך רתו כלימוד ולהאיר לכרך תייח וכפרט אד  תו
ת כשרש שמו שכה היינו הנ מח  גליקו״ה וכפג תחלה. כ

כדכרי פומח פעם ככל האמפ הצדיק גזה״ל; יא) ה, ערלה (יו״ד

ה ד סחז״ל שאמרו וז רי ד  ת״ח מה מפני פא.) «
 בתורה ברכו שלא מפני ת״ה, בניהם אין

 לברך ת״ה, ובפרט ארם כל שצריך תהלה.
 הנשמות. בשרש תורתו בלימור ולהאיר

שרשינו. שם כי תהלה, במהשבה היינו

ם אין תייח מה מפני ה ה כרכו שלא מפני תייח כני ר תו כ
 שמהן עניים ככני הזהרו ע״א): כנדרים(פא כדאיפא תחלה.

 מה ומפני מורה. מצא שמהן מדלןו', מים ׳יזל שנאמר מורה, מצא
 יאמרו שלא יושף, רכ אמר מכניהן, מ״ח לצאמ מ״ח מצויין אין

 ששמ רכ להם. היא ירושה מורה
 שלא כדי אומר, אידי דרש כריה

אומר, זומרא מר הצנור. על יחנדרו
 רכ הצכור. על ממגכרין שהן מפני
 לאינשי דקרו משום אומר, אשי

 מכרכין שאין אומר, רכינא ממרי.
 יהודה רכ דאמר מחילה, כמורה

 האיש ׳מי דכמיכ מאי רכ, אמר
 ולא ולנכיאים לחכמים נשאל זה דכר זאח', אח ויכן החכם

 עזכם על ה׳ ׳ויאמר דכחיכ כעצמו, הקכ״ה שפירשו עד פירשוהו,
 אמר כה׳. הלכו ׳לא היינו כקולי׳ שמעו ׳לא היינו ונו". מורמי אמ
 הר״ן(שס): ופירש מחילה. כמורה מכרכין שאין רכ, אמר יהודה רכ

 שאין מורה, מצא שמהן מורה, ללמדם להשמדל עניים. כגני הזהרו
 ס״ס. מנניסם לצאס עליהם. שפלה שדעמם ועוד אחר, עשק להש
מורה, ילמדו לא להם. היא ירושה מורה. כני אינה הרוכ שעל

 הדור כפי נפלאיש מורה כחידושי ומצרפן ודורשן המורה, אומיוח
 הארה אחד כל על שיאיר כאופן והזמן, המקוש וכפי האדש וכפי

 כאממ, ה׳ אל שישוכו כאופן המורה, שכאומיוח נשממו משורש
 שש שפירש כמו מחילה, כמורה שמכרכין הצדיקיש כחינח שזהו
 החעוררוח שעיקר הנ׳׳ל, כהמורה שם מכואר כי שם. עיין

המושרשים ישראל נפשוח שורשי שמעורר עד כזאח, כקדושה כמורה שעושק ע״י הוא למשוכה, ישראל נפשומ מעורר שהצדיק החשוכה
עד הקדושוח דרשוחיו ע׳׳י נפלאוח עמוקוח ועצוח דעח ומלמדם (...) וכו', למשוכה המעוררוח כהם מכניש ועי׳׳ז המורה, כאומיוח
 כלולים כולם כנ׳׳ל, נשמוח שורשי ישראל כלל שהם המורה, אומיוח כל כלל ינ): ה, ערלה נליקו״ה(יו״ד נזה לנאר והוסיף אומם. שממקן

 המורה, אומיומ כל שורש שהוא החמישים, שער הוא ועיקר שכועומ. שהוא החמישים כיום המורה נימנה כן ועל כינה, שערי כחמישים
 הוא כי החמישים, משער מיז שערים ומשעה ארכעים השיג שמשה מאלקים׳, מעט ׳ומחשרהו פשוק על שדרשו רז׳׳ל, כדכרי וכמוכן

 הפוגמים כל של מיקון ועיקר שהשיג. מורה חידושי כל משם ומקכל יונק היה אעפ׳׳כ למשה, נמשר שלא ואע׳׳פ הכל. שורש
 המשוכה, שורש שהוא החמישים שער ע״י הוא וחשוכחם מיקונם עיקר מהם, וממרחקים שורשם, שהם המורה כאוחיוח כעוונומיהם

כן ועל כינה. של החמישים שער כחינח החמישים, שנח כחינח שהוא יוכל, ככחינח שהוא כיפור, יום כחינמ כינה, ככחינמ שהוא
עיקר שזהו מורה, חידושי משם ולהמשיך לשם לעלוח עכודחם ע״י שזוכין אמח, הצדיקי ע״י הוא חיקון, הצריכים כל של חיקון עיקר

 חוזרים ושם המורה, והמחלח פמיחח המורה, שורש שהוא החמישים לשער לעלוח שיכולים דהיינו (...) מחילה׳, כמורה ׳לכרך כחינח
כשורשן, המורה אומיוח להאיר עי׳׳ז יודעים כי והגרים, החוטאים לכל משוכה הרהורי שיגיע עד המורה, אומיוח הארח וממשיכים

להם. כראוי האמח כדרך מאד הרחוקים כל אח ולהדריך להוליך שיוכלו כאופן נפלאים, כצירופים מורה חידושי משם ולהמשיך
ף י ל צ אדם׳ ׳כל נדרש אליה דלפפא האפערופא היא מה כג) ה, הפס נציעפ (או׳׳פ נליקו׳׳ה וניאר תורתו. בלימוד ולהאיר לברך וכוי אדם כל ש

כמורה עוסקו כעח כפרט ממיד, דעמו לכוון אדם כל שצריך מכואר הנ׳׳ל ע׳׳פ וז׳׳ל; נשמפו, נשורש להאיר ניפן ידה שעל
 כי כנ׳׳ל. כמורה עסקו ע״י ישראל נשמוח שורשי ולהאיר לעורר ממיד שעוסק האמח, מהצדיק ההארה עליו נמשך שיהיה ומצווח,

 אמערומא גס לזה צריכין כוודאי אעפ׳׳כ ישראל, לפושעי אפילו והמעוררומ הארה להכיא עוסק שהצדיק שאע׳׳פ לכל, ומוכן ידוע זה
 כיומר לזה דעמו מכוון שהאדם מה וכל כידוע. שמחפך׳ עד האהכה אח מעוררו ואם מעירו ׳אם ככחינח עצמו, מהאדם דלממא
 מה שכל לי׳, ודודי לדודי ׳אני ככחינח כשלימוח, להשי׳׳ח לשוכ שיזכה עד כיומר, הארה עליו נמשך כוודאי כיומר, כמורה ועוסק

 היינו לי׳, ׳דודי כן כמו כנ׳׳ל, שכמורה נשממי משורש האממ הצדיק הארח שהוא לדודי, עצמי אח למכר יומר ועוסק חומר שאני
 כמכואר כשלימומ מורה שללמוד יוכן ממילא יז): (פ״פ, נעצוה׳׳מ זה ענין וסיכם הארה. כמוספח כי להאיר הצדיק והולך מוסיף כן כמו

כזו. לימוד מכחינח למשהו לזכוח הוא גס יכול כאמח, אליו שמקורכ ומי אמיחי. צדיק רק זוכה זה, כסעיף

הנחל ילקוט
א ל ה ברכו ש ר תו חלה. ב  הביאו מש"מ) (שבנו-אדר הנמל מבועי ובקובץ ת

 שגס מבואר הפשט, עס הדרש קישור של הכלל לפי מה: ביאור
 הפורה נרכפ שמנרן דע״י והיינו לזה. שייך כפשוטו הפורה׳׳ ׳׳נרכפ ענין
 (וכדנהב כמונ׳׳פ הפפילה אפ ולהאיר לברך לפורפו כפ יש עי״ז יוס, בכל

 ע״ד י׳׳ל הענין וביאור ונו"). בהורה ברכו ׳שלא ד׳׳ה בגס׳׳ג מעלה ראה השל׳׳ס,
 האיש ׳מי ע׳׳פ בגת׳ שס שאמרו ע׳׳מ ז׳׳ל יונה רבינו נשס הר׳׳ן שס שפי׳

 אפ עזבם ׳על ובו׳, בעצמו הקב׳׳ה שפירשו ׳עד ובו", זאפ אפ וינן הפכם
 בפורה היו עוסקין ׳דבוודאי פפילה׳, בפורה מנרכין שאין וכו", פורפי
 עד הארן, אבדה מה על פמהיס ונביאים פכמיס היו ולפיכך פמיד,

 נפורה מנרכין היו שלא הלב, מעמקי יודע שהוא נעצמו, הקנ׳׳ה שפירשו
 לברך ראוי שיהא כ׳׳כ בעיניהם פשונה הפורה היפה שלא כלומר פפילה,

 והיינו ננרכפה, מזלזלי! היו כך ומפוך לשמה, בה עוסקין היו שלא עליה,
 דפון נראה והנה עכ׳׳ל. וכו" ולשמה בכוונפה כלומר בה׳, הלכו ׳לא

 צורך ראו לא בעיניהם, פשונה הפורה היפה שלא שמפוך מהפשטופ,
והיפה בה, לזכופ פורפו אפ לנו שנפן על להשי׳׳פ ולהודופ עליה לברך

חכמה מילואי
רה ברכו שלא מפני תו  הפורה, נרכפ א): מז, בשי׳׳ע(או׳׳ש כמב תחלה. ב

משילה, בשורה ברכו שלא בעני! (שס) הב׳׳ש וביאר מאד. בה ליזהר צריך
 ברכפא בהו מפקייס לא פפילה, נפורה לברך זהירין דלא כיון פירוש, וז׳׳ל:

 שהברכה היינו לשמה׳, פורפך לומדי וכו׳ וצאצאינו אנפנו ׳ונהיה בדכפיב
 לפמוה ואיכא (...) בהם. מפקיימפ אינה הפורה בנרכפ הבפובה עצמה
 שלא על כזה ורס גדול בעונש להענישם מלפניו כזאפ יצא למה טובא,

 יפברך דכוונפו ונראה, קלה. עבירה לכאורה שהוא פפילה, בפורה ברכו
 בעצמופ נשמפינו שפפעצם כדי נפורה עוסקים שנהיה היפה מעולם

 על כפורה עוסקים היו ואס (...) הפורה. מוצא מקור וקדושפ ורופניופ
 השכינה שהיפה יפברך לשכינפו והיכל מרכבה המה היו הזאפ, הכוונה

 קובעפ השכינה היפה ממש ובקרנה המה, ה׳ היכל כי נקרנס, ממש
 של לפמליא קישור יהיה ונזה מכבודו, מאירה היפה כולה והארך דירפה,

 זה, פוק שעברו עפה אבל אפד. המשכן והיה שלמטה פמליא עם מעלה
 הדינים לידע להנאפס, הגשמיים הדברים לצורך אס בי נפורה עסקו שלא

להפעצס נפכוונו ולא פכמפס, להראוס להפגאוס גס ומפן, משא לצורך
 כדי בארך למטה השכינה ולהמשיך הפורה ורופניופ בקדושפ ולהפדבק

 בלי נגשמיופה נשארה והארך למעלה, לה ועלפה הארך מן השכינה שנספלקה פירוד עשו נזה הנה מיפפס, אפרי גדולה למדרגה נשמפס שפעלה
 נפפי אשר פורפי אפ עזבם על ה׳ ויאמר וגו׳ הארך אנדה מה על וגו׳ הפכם האיש ׳מי אמרו והוא ואנידפה, פורננה גורס היה וזה קדושה,
 פירוש, בה, הלכו ולא פורפי אפ עזבו והמה בקרבם, שורה פהא והשכינה אמפ, פורפ פורפי קדושפ בעצם שיפקשרו וכוונפי (...) וגו״. לפניהם
 בשעה לשמה, בה הלכו לא דהיינו בה, הלכו לא הפורה קדושפ בעצמופ הנשמה שפפדבק בדי למדרגה ממדרגה הפורה ברופניופ ההליכה פפילפ
 בברכפ המכוון והוא יפ׳, ונשכינפו בקדושפה דבקים שיהיו כדי ישראל, לעמו הפורה נפינפ על לו ולהודופ יפ׳ לפניו ולברך הפורה בעסק לפפוס שבאו
 קדושס נעצמוס נשמפינו שפפדנק כדי יוס, נבל בה משפעשע שהיה פמדפו כלי הקדושה פורפו לנו ונפן סיני הר לפני קרננו אשר על בנו׳ נפר ׳אשר

 הארך ׳אבדה ואז הפפפוניס, מן השכינה שנספלקה נענשו בזה כי לשמה, פורה בדברי לעסוק בה׳ הלכו ׳לא בקרבנו, השכינה ולהוריד ורופניופה הפורה
למעלה. לה ועלפה הארך מן לגמרי השכינה נספלקה כי השכינה, קדושפ שם עובר מבלי פומריפ ונשארה נפרבה כלומר עובר׳, מבלי כננדבר נצפה



ם תרג מ ה

 בגלות היא כשהשכינה ^
אני בה נאמר אזי  ׳

 כשהיא ער/ ולבי ישנה
 דופק, בה אין ישנה
 שהוא שהקב״ה משוס

 הוא שלה, הדופק קול
ממנה. התרחק

 שהיא ההיא החולה יי
ח כאשר הלב,  הרו
ה ה, נושבת אינ  אלי

 ׳ורוח בהרוח שנאמר
 פני על מרחפת אלקיס

ס׳, מי  שהיא וכעת ה
ה ה נושבת איננ  אלי

 דופקת לא היא אזי
ה, רקי  כולס ואז בעו

 כמתיס, בגלות נחשביס
 ׳במחשכיס בהס ונאמר

 עולס׳. כמתי הושיבני
 השכינה זה ובעבור

 ׳אני אומרת היא בגלות
ה׳, שינ  חולה שהיא י
 רופאיס וכמה בגלות.

 חכמיס התלמידי שהס
ס קי ס ה, עו ת א פו ר  ב

ני בכמה  בשמיס מי
חות  שושניס של ורי

ס חי ו פ ס ת י ז ו ג א  ו
 זה כל ועס ורימוניס,

 אליה לנשב הרוח לא
 עדיין שהיא זמן כל

ס בחולייה, בגלות  וג
 לא שלה הדופק דפיקות

 שיבוא עד אליה, חזרו
 האוהב הנאמן הרועה

 ׳הרועה בו שנאמר שלה,
, ס׳ שני שו א ב בי מ  ו

 אותו ס1וכ תפוח, לה
 מריחה והיא לחוטמה,

 יודעת היא ואזי בו,
 ׳מנחס שכתוב שזהו בו.

 יחזרו מיד נפשי׳. משיב
ת הרוח אליה קו  ודפי

אליה. הדופק

שכג נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
 הצמר. על יפגדיו שלא נדי להם. היא שירושה סומכים שהם מאחר

 מנרטס שאין דעפם. יגיס מהם, פוסקח פורה היפה לא שאם

 נדנרי ׳לעסוק דהיינו יום, ככל מסקס פפילח ססילה. נמייה
 ולא ונו׳ למנמים נשאל ה1 דני נפר׳. ו׳אשר נא׳ ׳והערג פורה׳,

 על ה׳ ׳ויאמר מדכפינ פרשוהו.
 דליכא מכלל פורפי', אח עזנס
 קודשא אלא מעמא להדורי דידע
 נמגילח ומצאפי נלפוד. הוא כריך

 הכי דקרא ז״ל יונה ה״ר של ספריס
 פפילה כפורה כרכו שלא דעל דייק,
 עזנס ׳על איפא דאס הארץ, אנדה

 שעזנו משמע כפשמא פורפי׳ אח
ה, עוסקין היו ולא הפורה אח  נ

 לא למה ולנניאיס לפכמיס כשנשאל
 וקל היה גלוי דנר והלא פרשוהו,

 נפורה היו עוסקין ודאי אלא לפרש,
 ונניאיס פכמיס היו ולפיכך פמיד,

 עד הארך, אנדה מה על פמהיס
 יודע שהוא נעצמו, הקנ״ה שפרשו

 מנרכין היו שלא הלנ, מעמקי
 היפה שלא כלומר פפילה, נפורה
 כך כל נעיניהס פשונה הפורה

 כך ומפוך לשמה, נה עוסקיס היו שלא עליה, לנרך ראוי שיהא
 ולשמה. נכוונפה כלומר נה׳, הלכו ׳לא והיינו ננרכפה, מזלזלי! היו

 דופק דודי קול ער ולני ישנה אני נ): נשה״ש(ה, נשיג ישינה. אני
 קוצופי נול נמלא שראשי פמפי יונפי רע!פי אפפי לי פפחי

נשמוה נכלליופ הוא שכן ע״א) קה שט, כפיקו״ז(פיקון ואיפא לילה: לסיסי

 תחלת לתוך וברכה הארה כשמביא נמצא
 ומתברכין מתנוצצין ידו ועל המחשבה,
 לבנו, נשמה כשממשיך נמצא הנשמות.

 וזכה, בהירה נשמה ממשיך הוא בודאי
 מאיר כשאין אבל ת״ח. יהיה בנו גם ועי״ז

 אז לימודו, ידי על התחילה את ומברך
 היא הנשמה לבנו, נשמה כשממשיך

 מאירה, ואינה ישינה, אני ה) (ש״ה בבחינת
 שלא מפני וזה ת״ח. בנו יהיה לא זה מפני
 הנשמות. שרש היינו תחלה, בתורה ברכו

תחלה: במחשבה עלה ישראל בבחינת

על אלא לתורה, זוכה אדם ואין ה
<ד.) (עירונין חז״ל שאמרו כמו שפלות, ידי

ך שי מ מ ש ישינה. אני גגחיי היא הנשמה לגנו נשמה כ
 הנגדיס א): ג, או״א ניגוד (יו״ד גליקו״ה וכפג

 אעפ״כ עוונופיו, ע״י שנעשו אע"פ ה׳) גאופ לקמן (מוכרים הצואיס
 ואמו אניו נפקדשו שלא מפמח ההולדה, מצד כן גס גמשכין

 עליו נמשך שעי״ז פשמיש, נשעח
 איפא כי הצואיס. הנגדיס אפיזח
 לנוש להנן נופנין ואמו שאניו

 ענודפו כל עושה שעי״ז לנשמפו,
 אניו נפקדשו וכשלא העולס, נזה

 נהלנוש נאפז אזי כראוי, ואמו
מונעי! שהם צואיס, נגדיס נפינח

ח מהקדושה, אופו נעוו! ׳ה! ננפינ
 (משליש אמי׳ ;חמפני ונפמא פוללפי

הנ״ל, נמאמר מרומז וזהו נא).
 נשמפס פכמיס הפלמידי שנני

 שהמשיכו מפמח וזכוח, נהירוח
 עמי נני אנל וזכה, נהירה נשמה
 שלא ע״י פגומה, נשמפס הארך

 וצריך כראוי. ואמם אניהס גפקדשו
 עד גדולוח, יגיעוח לסנול אפד כל

 הצואיס הנגדיס מעצמו שיפשיט
ס עצמו אח ולהלניש די נקייס. ננג

ן י א  שעל ננפ״נ לקמן ועי׳ שפלות. י”ע אלא לתורה זוכה אדם ו

לקנ״ה׳ מלפזור אופס מונעים הם הצואיס ׳הנגדים ד״ה ה׳, אום

 הגאווה שע״י לנאר מרפיג מוהרנ״פ שס ה׳) הל׳ ערלה הלכום (ממוך
 אה המונעים המאמר) נהמשך לקמן (הנזכרים הצואיס הנגדים מפגנרים

האמימי. הפיים מדרך האדם

הנחל ילהוטחכמה מילואי
ם ואין ד כה א רה זו א לתו ל ת. ע״י א  עולם(נפיג נפינום נספר וכסנ שפלו

 מפייפם אין ולכך לעולם, הפקר היא כן גס הפורה כי נ): הסויה
 ומה הפורה. שהיא כמו כן, גס הפקר שהוא מי אס כי הפורה אל

 העליון, מעולס רק הזה מעולס אינה שהמורה לפי הפקר, היא שהמורה
 הוא והכל מאסר, יופר פלק לאפד ואין נשוה, הכל אל היא הפורה ולכך
 נו ויש לכל הפקר עצמו עושה הוא כאשר ולפיכן שנפורה, הפשיטוס מצד

הפקר. שהיא הפורה אליו ראוי הפשיטוס, מדס

ערכים
וכינויים

 כדירה נשמה
וזכה

 משלי (מצו״צונקי ברור יזף,

ב). טז,

קים  נשמה להם יש הצדי
כה). עם׳ מצוה (נרזכה

 מפסולת הנקי דבר הוא זך
 כמו ושמרים, ותערובות

 זך, זית ׳שמן זכה׳, ׳לבונה
 רעות ??תכונות נקי ר״ל

יא). כ, משלי (מלבי״םגופניות

שר  זכה הנשמה תהיה כא
 להסתכל תוכל ובהירה,

 באור העומד כדמיון באור,
 השמש, אור יזיקהו שלא

 ויכה בחושך העומד אמנם
 יוכל לא בעיניו השמש אור

 לאחוריו וירתע לסבול
דלעיניו ויסתום מג  בית עוז, (

היראה). עליית מידות,

ולבי ישנה ׳אני בה אתמר בגלותא איהי שכינתא זכד וז״ל: ישראל,
 מובא ע״ב) ע כה, ובתיקו״ז(תיקון מינה. אתרסק לילה, לפיקו קול לאיהו הוא בריך לקולשא בגין לפיקו, בה לית ישנה איהי כל ער',

 'ורוס ביה לאתמר לגבה, נשיב לא רוסא כל ליבא, לאיהו סולה ^ההיא וז׳׳ל: האמת, הצדיק שהוא הרע׳׳מ, ע״י רק היא בשלימות כנס׳׳י שהתעוררות
 עולם׳. כמתי הושיבני ׳במחשכים בהו ואתמר כמתים, בגלותא חשיבין וכולהו לילה, בערקין לפיק לא איהי המים׳, פני על מרחפת אלקים

 תפוחים לשושנים וריחין בושמין בכמה לגבה, משתללין קא חכמים תלמילי אשיין וכמה בגלותא. חולה ואיהי ישינה׳, ׳אני בגלותא לא ובגין
 לילה, רחימו מהימנא רעיא לייתי על לגבה, אתחזרת לפיקו ולא לילה, במרעה בגלותא בהון לגבה רוחא אתחזרת ולא ורימונים, ואגוזים
 נפשי׳. משיב ׳מנחם לכתיב הוא הלא לגביה. ואשתמולעת ביה, וארחא לחוממא, ושוי תפוח, לה ואייתי בשושנים׳, ׳הרועה ביה לאתמר

 חום את לקרר לגבה. גשיב לא בגלות. חולה שהיא השכינה להיינו סולה. ההיא מדבש(שם): המתוק ופירש לגבה. ולפיקו רוחא חזרת מיל
השכתוב כמו ביה. וארסא המלכות. ליני על שרומז הלב, שעי  השכינה. שהיא ה״ ׳ביראת נווב, ריח יביא משה שהוא משיח ׳והריחו׳, יא) (י

 נפשותיהם. שורשי שמעורר על במורה שעושק ע״י ישראל נפשות מעורר שהצדיק מוהרנ׳׳ת ביאר שס וכו״, מ׳׳ת ובפרט אדם כל ׳שצריך ד״ה בנת״נ לעיל ועי׳

ג׳). באות לעיל (כמובא התורה הארת ע״י לעוררו שניתן הנשמה, שורש גבי ער׳ ׳ולבי אך ישנה׳ ׳אני בבתי׳ הנשמה שאמנם אפש״ל הדברים ובקשרי

 כי בגו. דברים עוד בזה שיש נראה רת״ל, תכמות שאר כלימוד אצלם
 עצמיות שהיא מה הוא אצלינו התורה של ותשיבותה מעלתה עיקר באמת

 כאן וכמבואר מד/ כולא וישראל ואורייתא ׳קוב״ה וכמאמר נשמותינו,
 וע״י נשמות, רבוא שישים כנגד הם התורה אותיות ריבוא ששישים בפנים

 בממשבה למעלה נשמותינו שורש ומאירים מתעוררים המורה את לימודינו
 לגמרי מובדלים אנו ובזה התורה מהות הוא דמהותינו והיינו דקוב״ה,
תורתו, את לנו שנתן על להשי״ת ומודים משבשים אנו וע״ז (...) מאוה״ע.

 האמינו לא כי זאת, בכוונה למדו לא הם אבל כידוע. הברכה עיקר והיא
 נשמות ריבוא שישים כנגד היא שהתורה זה ענין שעצם זה, מכל היוצא עליה. לברך ראו לא וע״כ נשמותינו, עצמיות ושהיא התורה של ברותניותה

 ישראל, נשמות ריבוא בשישים בנו׳, בשר ׳אשר המורה, ברכת כוונת עצם הוא עצמו זה לימודה, ע״י הנשמות נתעוררין זה מפני אשר דייקא, ישראל
 העליונה בקדושתה שמאמין היינו זו, בכוונה תורתו ולומד ובהתעוררות, בכוונה התורה ברכת כשמברך וע״כ מורתו׳. את לנו ש׳נמן ע״י העמים׳, ׳מכל

 התורה ברכת מברך כשאינו משא״ה המששבה. שבמשלת בהנשמות ולהאיר לברך תורתו בלימוד באמת פועל בעצמו עי״ז נשמותינו, שיי ושהיא התורה של
 כמוב״פ. ת״ת בנו יהי׳ לא ועי״ז אותם, יעורר לא בוודאי אזי הנשמות, לעורר תורתו בכת שיש בשלימות מאמין לבו שאין והיינו תתילה,

ך י ש מ מ ש ה כ מ ש אי לבנו נ ד א בו ך הו שי ה ממ מ ש רה נ הי  ׳מפני פא) (נדריסרז״ל מאמר על ד׳ באות שם שכתוב מה בזה״ל: צשיהר״ן(קלב) וכתב וזכה. ב
 המאכלים כפי נמשכת ההולדה כי בזה, עוד ז״ל ממנו שמעתי משילה׳, במורה ברכו שלא על שכמים, תלמידי בניהם אין תכמים תלמידי מה

 שימשיך עד וכו/ עסקיו וכל האכילה דהיינו לההולדה, וקודם תתילה שהוא מה דהיינו ה׳תתילה/ בתינת את ולקדש לברך אדם כל וצריך וכו/ משילה שאכל
 וקודם משילה שהוא מה דהיינו ה׳תתילה/ את המורה בקדושת וקדשו ברכו שלא משילה׳, במורה ברכו שלא ׳על וזהו כראוי. ובטהרה בקדושה ההולדה

וכנ״ל. תכם תלמיד בנו גם יהיה ואז בתורה, הנ״ל ההולדה תתילת בתינת את ולקדש לברך צריך כי כנ״ל. לההולדה

שיה עצה ותו

ך י ר אדם כל צ
 חכם תלמיד וכפרט
 להאיר שיוכל לראות
 תורתו כלימוד ולכרך

 היינו הנשמות, כשורש
 כנ״ל, תחילה כמחשכה

 ולעורר לקרכ יכול ועי״ז
 וגרים רשעים כתשוכה

 ממנו, הרחוקים אפילו
 גם שיהיה יזכה ועי״ז

 אכל חכם. תלמיד כנו
 ככחינה לומד כשאינו

 חכם תלמיד כנו אין זו,
ה). יד, ליקו״ט (קיצור



ערכים
וכינויים

נאוה
 שאין הגלות, אריכת עיקר
 הוא לארצנו, לשוב יכולין

 הגדלות עוון מחמת רק
ז). יא, (ליקו״מ

 שיכלה עד בא, משיח אין
 (ספר העולם מן גאוה [כל]

א). גאוה המידות

 מאמונתו נופל גאוה עייי
יג). גאוה המידות (ספר

 אני אין גאוה, בו שיש נזי
 בעולם, לדור יכולין והוא

 עוכרתו, קמעא רוח ואפילו
 לו ואין נשמעת, תפלתו ואין

 של עניות לידי ובא רפואה,
 אותו מבזה ואשתו תורה,

לז). גאוה המידות (ספר

 מהצדיק ההתרחקות עיקר
 רק הוא הקדושה ומהתורה

 (עצות הרוח וגםות גאוה ע״י

ח). וענוה גאות ישרות

 כלל הגאוה מידת בכלל
 (ראשית המגונות המרות כל

ז). הענוה, שער חכמה

 להתגבר אדם צריך
 ותחנונים בבכי בתפלתו

 ממנו שיםיר הקב״ה לפני
 במרת וידובק הגאוה, מדת

 גאוה בעלי הרוב כי הענוה
 בעבור ימיהם, בחצי מתים

 הוא המתגאה כל שבוודאי
 וממשיך הבריות בעיני שנוא
 ועי״ז הבריות שנאת עליו
 העולם מן אותו להוציא יוכל

ז). הישר (קב

 על מדקדק גאוה הבעל
 ובמעט השערה כחוט כבודו
 בוער ולבו מתרגז, מזעיר
 ומחרף גיהנם של כאש

 פני את ומלבין ומבזה
קבהבריות סו). הישר (

 בתורה, עוםקים הם אם אף
 מידת בהם יש אם מ״מ

 לם״א מרכבה הם אזי הגאוה,
פח). הישר (קב

 מאד שנואה מרה היא
 (מגדלוהבריות המקום בעיני

ד״א). עליית מדות, בית עוז

 מידת בלבו שגידל נזי
 שהם ותולדותיה, הגאוה

 הכבוד, ורדיפת ההתנשאות
 ליתן תמיד מזה יבוא ממילא

 פיו ולמלאות אדם בבני דופי
 בכדי וליצנות, הרע בלשון

 מהם, גדול שהוא להראות
 ברבים חבירו פני ולהלבין

 (בארחבירו בקלון ולהתכבד

יד). מצורע, פ׳ חיים מים

 לעלות רוצה גאוה הבעל
 וממנה מהכל. למעלה תמיד

 שאר אש נהרי נמשכין
 חיים מים (באר רעות מדות

יז). שופטים,

 גאוה בעל הוא האדם אם
 עמו מתנהג ג״כ הקב״ה אז

 יהונתן (תפארת גאוה במרת

א). טו, שמות

 בעל שהוא לפי כועם אדם
 שהוא בעצמו וםובר גאוה,
 מידות כל לו ויש צדיק

 פוגם כשאדם ולכך טובות,
 (תולדות כועם הוא בכבודו

תזריע). אהרן,

 שורש הוא הגאוה מידת
 (מלבי״ם הכבוד לבקשת

המשכן). רמזי סדר תרומה,

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שכד

ר ב ש י ד גאוותו ש ת מ חינו  ערלה גליקו״ה(יו״ד ומוגא שפלות. ב
 שהוא נגאומ כלולים רעות המידות כל כלל נ): ה,

 אין. נחיגת ענוה, שעיקרה מהמורה, ההיפך שהוא זרה, ענודה
 שיהיה עד הנימול נמכלית עצמו לנמל הוא המורה כל כלל כי

 ההיפך הוא וגאות שוף, נאין נכלל
 הארנע מכל כלול גאות כי מזה.

 קליפוה הארנע היינו הנ״ל, קליפות

 לשלוש המפחלקופ דגר, נכל הקיימופ
 נוגה וקליפפ לגמרי ממאופ קליפופ

ר, המעורנפ  ע״י לשנרס שצריכין עי
 גדולים כנגד וקמן שפל להיות דהיינו הנ״ל, שפלות נתינות ארנע

 את ולנמל להקמין צריך ועוד נתינות, שלוש שהם וקמנים, ונינונים
 ׳שנו ננתינת עצמו, ממדריגת לממה נעיניו שפל שיהיה עד עצמו,

 קליפות הארנע כנגד הם נתינות הארנע ואלו כנ״ל, מממיו׳ איש
 שרוצה ממדריגמו, למעלה גאות איזה לו שיש מי ני הנ״ל.

 ונאמת לקמנים, אפילו או לנינונים או לגדולים עצמו להידמות
 גדול הוא גאומו ומממת שנקמנים, קמן הוא כי מכולם, קמן הוא

 הממאות קליפות שלוש נתינת זהו ממדריגמו, למעלה נעיניו
נתינת שכולם שערה', ו׳רות מתלקמת׳ ו׳אש גדול׳ ׳ענן שהם לגמרי,

 בחינות מד׳ גאוותו, שישבר מתנה. וממדבר
 עצמו, את להקטין אדם צדיך בי שפלות.

בעדבו, אדם בני ולפני ממנו, גדולים לפני

ה. וממדגר  מתנה, רב אמר ע״א): (נד בעירובין כדאיתא מתנ
 עצמו אדם משים אס מתנה', ׳וממדבר לכתיב מאי

 אין לאו, ואס בידו, מתקייס תלמודו בו, דשין שהכל זה כמדבר
 זה כמדבר עצמו משיס אדס אס (...) בידו. מתקייס תלמודו

 לו ניתנה תורה בו, דשין שהכל
במתנה, לו שניתנה וכיון במתנה,

נתליאל', ׳וממתנה שנאמר אל, נתלו
לגדולה, עולה אל שנתלו וכיון

 ואס במות׳, ׳ומנתליאל שנאמר
 שנאמר משפילו, הקב״ה לבו מגיס

 גיא ׳כל שנאמר מגביהו, הקב״ה בו תוזר ואס הגיא׳, ׳ומבמות
 נתונה תורה הוא, כמדבר אס ממנה. ממדבר ופירש״י(שם): ינשא׳.

 קראי הני גבי דלאו גב על אף ינשא. גיא כל ישכת. ולא במתנה לו
 ומתנשא. תוזר שהושפל, גיא לידי שבא דמי ליה דרשי כתיב,
 מכת בא הוא הזה השבת שכל וכיון כתב: יעקב(שם) העין על וברי״ף

 שרואה מה מתוך עליו דעתו את״כ יגיס שלא צריך השפלות,
 בשפלותו. ותזק הולך אלא לעצמו, ד״ת וקונה בלימודו מצלית עצמו
 מופקר שהוא כמדבר ופירש׳׳י(שם): ע״א), (נה בנדרים גס נשנית זו גמרא

ב). אות (כנ״ל תסד׳ ׳תורת בתי׳ לכל, בתינס תורה מלמד לכל.
בתינות בשלוש להתגאות שרוצה ומתלוקת, רעש וגדלות, גאות

 השלוש מכל קנון הוא שבאמת כפינתס׳, שכר ומבקש זמרי מעשה ׳עושה בתינת וזהו וקנוניס. ובינוניס גדוליס בתינת שהס ממנו, הגבוהיס
 אלו שמשבר מי אבל הנ״ל. לגמרי הטמאות קליפות שלוש בתינת הוא כן ועל כנגדס, עצמו ומתדמה בעיניו מתגאה והוא הנ״ל, בתינות
 בטוב נכלל ולפעמיס ורע, טוב מעורב שהוא נוגה׳ ׳קליפות בתינת זהו עצמו, ממדריגת קטן אינו שעדיין רק הנ״ל, גאוה בתינות השלוש

 נכלל שנוגה בתינה שזהו ממדריגתו, למעלה גמור לגאות נופל הוא עצמו, מדריגת נגד קטן שאינו מתמת לפעמיס כי להיפך, ולפעמיס
 שבקדושה כמו עוד: כתב 0 זו(שס הלכה ובמשך בטוב. נכלל ואז ממדריגתו, למטה בעיניו קטן שהוא עד שפלותו מרגיש ולפעמיס וכנ״ל, ברע

 המאירין גוונין התלת ע״י השכל בעיני והידיעה ההסתכלות כל שמשס עין, הבת נקודת הוא ועיקר עין׳, ובת דעינא גוונין ׳תלת בתינת יש
 שמשס עין, בת בתינות כנגד שהוא נוגה, בתינת ע״י הקליפות כל אתיזת עיקר בקליפה גס זה׳, לעומת זה ׳את להיפך, כן כמו לשס,

 שיהיה שהוא הנ״ל, שפלות של הרביעית המדריגה בתינת שהס הנ״ל, עין בת נקודת בבתינת הבירור עיקר כי (...) כידוע. יניקתס כל
 שדרך דקדושה, האמתיות הנקודה בתינת שהיא דקדושה עין בבת נכלל ואז ׳מה׳, בבתינת שיהיה עד עצמו, ממדריגת למטה ועניו שפל
 כשמגיע והעיקר ושפלות, ענוה ע״י הוא סוף, האין באור למעלה למעלה וכלליות העליה עיקר כי למעלה, למעלה שנכלל במקוס נכלל שס

האמת. הצדיק בתינת שהוא רבינו משה של שפלות בתינת הענוה, תכלית שהוא הנ״ל, הרביעית שפלות לבתינת

הנחל• יליקוט
ר ב ד מ מ ה. ו תנ  כל שהרי בירור, וצריך מובא: (יד) הנחל יד וצקוק מ

 ע״י הנעשה רחוקים מקירוב מתחילים זה מאמר תיקוני
 רואים אנו ובכאן ללמדה, מנת על הלומד של חשד תורת בבחי׳ התורה,
 בחינות מד׳ גאוותו ׳שישבר שפלות, ע״י אלא אפשר אי התורה לזו שלזכות

 ואס לה, זוכים שמעטים ומדריגה ביותר קשה עבודה שזו ומשמע שפלות׳,
 ע״פ אפשר, בדרך לתרץ וננשה המאמר. בתיקוני להיכנש נוכל כיצד כן

 שהוא כמדבר, עצמו את אדם שעושה ׳כיון וז״ל רביה״ק, שהביא הגמ׳
 במקו״ח) (מובא זו גמרא על בר״ן ועי׳ במתנה׳. לו ניתנה תורה לכל, מופקר
 ממש זה והרי עכ״ד. לכל׳ תורתו ׳ללמד היינו לכל׳ ׳מופקר שהפירוש שכתב
 מנת על הלומד פירושה חשד שתורת המאמר, בתחילת המובא כעין

 האדם שבאם מכאן, היוצא הכלל וא״כ ה׳. כבוד את מעלה ועי״ז ללמדה,
 בעצמה זוהי הרי לכל, ללמד מנת על יהיה שלימודו באופן עצמו מפקיר

 השבר אלא נושף, תנאי כאן שאין (היינו לתורה זוכים ידה שעל השפלות
 עצמו את ומפקיר ללמד׳), מנת ׳על לימודו שיהיה צריך כמה עד פנימי
 לעצמו, וכן ממנו, לקטנים כערכו, לבנ״א ממנו, לגדולים בחינות, בד׳ ללמד

 יודע כבר שהוא חושב שאינו היינו ממדריגתו, למטה שהוא בעיניו כשמדמה
 יוכל שעי״ז נדע׳, שלא הידיעה ל׳תכלית שזוכה אלא וכו׳, בתורה ובקי

 (הנזכר תשמעו׳ בקולו אס ׳היום בבחי׳ תורתו, בלימוד תמיד להתחדש
 להתחדשות (שמובילה ביותר הגבוהה השפלות מדריגת וזוהי זו). אות בהמשך

 יוכל ואז ולתורה, לשפלות, באמת זוכה הנ״ל כל דע״י אפש״ל וע״כ תמידית).
 וכו׳. ישראל לפושעי והן לגרים הן התשובה, להתעוררות לגרוס בלימודו

תו שישבר אוו ת מדי ג נו חי ת. ב  ד): ה, ערלה (יו״ד בליקו״ה וכתב שפלו
 שהוא הנ״ל, בחינות בארבע גאוותו ולשבר עצמו לבטל כשזוכין

 רעות המדות כל כלולים שבהם קליפות הארבע וביטול שבירת בחינת
 הארבע שורש שהם השם אותיות בארבע להכלל זוכה הוא אזי כידוע,

 מדבר, חי, צומח, דומם, בחינת שהם עפר, מיס, רוח, אש, יסודות,
 הארבעה כל שיברר עד לשברם שצריכין הנ״ל קליפות הארבע הס שסביבם
 קטן כשהוא ואז הוא. ברוך השם אותיות בארבע נכלל שיהיה עד יסודות,

 יו״ד של קוצו בבחינת נכלל הוא אזי הנ״ל, בחינות מארבע למטה בעיניו
 שהוא (...) כלל הרע אחיזת שוס אין ששם כידוע, מהכל למעלה שהוא
כל של וחיות שורש שהוא עולם׳, יסוד ׳צדיק בחינת הפשוט, יסוד בחינת

 שפלותו ומרגיש עצמו שמבטל מה כפי אחד כל כי (...) יסודות. הארבעה
 לתכלית זכה שכבר האמתי להצדיק להתקרב זוכה הוא כן כמו באמת,
 הצדיק וגדולת מעלת עיקר שזה לגמרי, מ״ה בבחינות הבחינות בכל הענוה

 שמתקרב מה כל וכן רז״ל, שאמרו כמו מכולם׳, גדולה ׳ענוה כי האמתי,
 שזה באמת, ענוה לבחינת יותר זוכה הוא כן כמו בו, ונכלל להצדיק יותר

 ומהתורה אמת ומצדיקי מהשי״ת אדם כל התרחקות עיקר כי תיקונו, כל
 הנחל(יד): בשעשועי ומובא וכבוד. גאות מחמת הוא העיקר חיותו, כל שהם

 מש״ה. בגימט׳ עולה ב׳חינות מ׳ד׳ ג׳אוותו ש׳ישבר ר״ת
תו שישבר אוו ת מדי ג נו חי ת. ב  יד) (שיעורים, נועם דרכי ובספר שפלו

 השפלות בענין בעולם שלימות גילו הגדולים הצדיקים מובא:
 הק׳ ורבינו ישות. ומכל גיאות מכל מאד נקי באופן לשמה, תורה ובענין
 באמת לזכור הדבר, ועיקר בזה. גס לזכות שנוכל לנו גס זאת לבאר עוסק
 זה, ובלא מעצמו, יודע שאין עד לפניו, ובושה בביטול ולהיות ה׳ גדולת
 בביטול, ה׳ את עובדים שבאמת צדיקים לפני הן גאווה, מרגיש עדיין
 חבריו לפני והן כנגדם, עצמו משפיל ואין מהם למעלה שהוא לו ונראה

מהם יותר שהשיג מעלות לו שיש אלו כנגד וכן כערכו, אנשים וכו׳
לכבוד שייכות עוד מרגיש האס הענין, ועיקר כנגדם. בליבו ישות ומרגיש
בחינות הד׳ וסדר לה׳. וקרבה שייכות לחפש רק שעוסק או אנשים אצל

 מתקנת שהתורה עולמות הד׳ כנגד הוא ועצמו) רשעים, בינוניס, (צדיקים,
 והוא זרות, ומחשבות נוגה בבלבולי מלובשת עוד הנפש בתחילה כי כנודע.

 אולי ומשתוקק ורוצה וכו׳, יודע שאינו ויודע ללמוד, בכיסופין נכנס
 ומתחיל עצמו), ממדרגת (למטה להשי״ת להתקרב אותי תשנה התורה

את מעורר ואז יותר, ומאיר ביותר המוח מתחזק פעם וכל בלימוד,
 מול בשפלות יותר להיות וצריך הוא, מהשי״ת השכל שמתיקות עצמו

 לבהירות שמגיע ועד הבחינות), בשאר שפלות גס אצלו שייך (ואז השי״ת
 התורה גדולת כי בתורה, יותר השיגו הצדיקים שבוודאי יודע ואז השכל

 שכן ומכל מדרגה מכל למטה עצמו משפיל ובזה לשער, אין השם וגדולת
 עצה שיחפש היא, השפלות ענין כוונת ועיקר כנ״ל. הצדיקים ממדרגת

 מופלאות מדרגות יש שאס ויזכור לטובה, להשתנות פעם בכל לעצמו
 בשמחה ומתעורר נמצא, אני איפה א״כ כך כל גדול והקב״ה בעולם
השי״ת. אל יקרבו שבה שהאור הקדושה, ובתורה ה׳ בעבודת עוד לעסוק

ה ואני תפל

א  ברחמיך עזרני יי, אנ
 לבלבל יוכלו ל^ל
 יוכלו לבל דעתי, את

 חם אותי, להפזעות
שלום, שבות ו  במח

 צד שום של שטות
 בעולם וגבחות גאות
 בעניי אני כי כלל.

 ולחצי דחקי בעצם
 ממך, התרחקותי וגדל

 ושגבו גךלו נפשי וצרות
 רב זמן זח מאד מאד

 ואין ״ואביט מא־ד.
 אין כי ואשתומם עוזר

 שום לי ואין םומך״.
 אליך לצעק אם כי מנום

 לרחמיך, ולצפות תמיד,
שועתך, ולקוות  לי

 ואם לחסךיך. ול.יחל
 בעצם ושלום, חם

תי חקו תך  הז־את. ה
 על ושלום, חם עולח
 גם המבלבלת דעתי

 והבלבול הזאת השטות
 גאות צד של הזה

 ושלום, חם וגבהות,
 חלילה. תקותי אבךה

 נער יזכה במה כי
 כמוני טוב מכל המנער
 ועוונות חטאים המלא

 שחטאתי ופשעים
 לפניך ופשעתי ועויתי

 ומעשה, דבור במחשבה
 באנם ובמזיד בשוגג
 היום עד מנעורי וברצון,

יד). (ליקו״ת הזה



ם תרג מ ה

 ראס נראה היה לי ^
 היה וכבר יומו, בן שהיה
 תבור. הר כגודל גדלו
 היה כמה תבור והר

 פרסאות. ארבעה גודלו,
 הראם של צווארו ואורך

 פרסאות, שלושה היה
 על ראשו הנתת ומקום

ה הקרקע  פרסה הי
 אותו והטיל ומתצה.

 כך כל והיה רעי, הראם
 את תסס שהרעי עד רב

מלעבור. הירדן מי

ה ואני פל ת

 p.y כן פי על אף אך
 ומצפה עומד אני

 בכל ומ.יחל ומקוה
 באמת לישועתך עת

 כי הרבים, ולךחמיך
 מלא אתה כי ןדענו

 ואתה עת, בכל ךחמים
 וכליות לבות בוחן

 התעלומות, כל ךע1וי
 שבפנימיות יודע ואתה
 חפצים אנו לבנו עמק

ם שתוקקי  מאד ומ
 באמת, אליך להתקרב
 באמת ךצונך ולעשות

 פניות שום בלי תמיד
 חמל כן על והבולים.

 אבינו למענך עלינו
 וזכנו כ־ל, אדון שבשמים
 שנבטל הרבים ברחמיך
 מדת מעלינו ונסלק
 הבטול בתכלית הגאוה

 בחינות לכל שאזכה עד
 לאמתו, באמת שפלות
 באמת ושפל ענו להיות

 שבעולם, אדם כל לפני
 ובינונים גדולים לפני

 קטן ולפני וקטנים
 בעוונותי כי שבקטנים,

 מא־ד קט^תי הרבים
 ותזכני שבקטנים, מקטן
 שפלותי ולהתיש לידע

 האברים, בכל באמת
 ענו להיות שאזכה עד

 באמת בעיני וקטן ושפל
 הקטנה ממדתתי יותר

 לבוא ואזכה !השפלת
 באמת הבטול לתכלית

תהטוב נך1כךצ קו״ לי יד). (

פי ל  שפלותי גדל ו
 ושפלות כעת וקפ£נותי

תי ^ ך. ה מ טנ ק  ה
 ועצם מא־ד !השפלה

תי קו רח ת  ממך, ה
 צריך הייתי לא בוראי

 על ̂ להתפלל כלל
 הלא אך תאוה. בטול
 רע את !רעת אתה

 רעתנו ועמדת לבבנו
שבתנו, ובלבול  מח

 בעצם אפלו שגם עד
תנו תרחק ה  הם ו

ם מבלבלים בי עי מ  ו
 גם מאד רעתנו את

 של הזה ובלבול בשטות
 אשר עד וגאות, פניות
 עלינו המלחמה היתה
 צד ומכל ואחור, פנים

 ומצרי עלינו אוךבים
 מניחים !אין צךרים.

 אליך, מנום שום לנו
 יי !רעת אתה כאשר
אבותינו ואלהי אלהינו

יד). (ליקו״ת

ר קו ה מ מ כ שכה נחלנוכע מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטיח
ת להקטין וצריך  שזוכה הצדיק ע״י הוא הגאות, נימול עיקר גזה״ל; ז) ה, ערלה גליקו״ה(יו״ד ונהג עצמו. מדרגת כנגד עצמו א

כנ״ל. ממדריגפו למטה ועניו שפל שהוא תחתיו', איש ׳שנו נתינת שהוא הנ״ל הרניעית נתינה דהיינו נאמת, 'מה׳ לנתינת
 הקודמים, נתינות נשלוש הגדלות שינר שכנר אע״פ הקטנה, ממדריגתו למטה עצמו להחזיק זאת, למדריגה מגיע שאינו זמן כל כי

שלוש נתינת שהם הטמאות, קליפות השלוש יניקת עיקר כי נקרנו. הגאות וניעור חוזר להיות יכול עדיין כנ״ל, ממקומו יוצא ואינו
הוא הגמור, גאות של מדריגות

 בעצמו שהוא ולפעמים ממנו. קטנים ולפני
 עצמו את להקטין וצריך שבקטנים, קטן

 שהוא בעיניו וידמה עצמו. מדרגת בנגד
 שבו טס (שמור: בבהינת ממדרגתו, למטה

תחתיו: איש

ו ב ג תחתיו. איש ש פי  נשמות נ

 משה ויאמר כה-כט); (טז,
 לה׳ היום שנת כי היום אכלהו

 ששת ?שדהז תמצאהו לא היום
 שנת השניעי וניום תלקטהו ןמים

 השניעי כיום ויהי נו: יהיה לא
 מצאו: ולא ללקט העם מן ןצאו

 אנה עד מ'שה אל ה' ויאמר
 ראו וחורפי: ננצותי לשמר מאנפם

 הוא כן על השנת לכס נפן ה׳ כי
ם לכם נתן  יומים לחם היששי ניו
 איש י״צא אל תחתיו איש שנו

רונין(נא השנינני: כיום מננקמו עי  ונ

תנו תניא זה: מפש־ דרשו ע״א)  איש ׳
 יצא ׳אל אמות, ארנע אלו תחתיו׳

 אמה. אלפים אלו ממקומו׳ איש
 באיסור מדבר זה מקרא הפשט ע״ד

 בדרכו דורשו ורבינו כנ׳׳ל, תחומין

 י״א כלל וע׳׳פ ׳שפלות׳, לענין הפנימית

 כיצד לתפש המעיין יראה מביאה״ל
אתד. בקנה עולים הדברים

 רפה שאמר וזה
 לדידי“ חנה, פר פר
 פר אורזילא לי חזי

 פהר דהוי יומא,
 תפור והר תפור.

 ארפעה הוי, פמה
משפא ופי פרסי.

 כר אורזילא רשפ״ם:
 דאותו אתד יום בן ראם יומא.

 נולד כן מכור. כהר נולד. היום

דרישיה. מרכעמא כי גדול.
 על כששוכב ראשו הנתת מקום

 הטיל כופמא. רמא הקרקע.

 לירדנא הריעי מכרא. ריעי.

 המים שמסמסוהו עד שעה לפי
מעט. מעט ארי תלתא וצוו

 פרפא דרישיה מרפעתא ופי פרסי,
לירדנא: ופברא בופתא, ורמא ופלגא.

 בחינת היינו יומא, בר אורזילא
 וזה בזילותא. בעבו״ם שהוא בבור,

 מבבודו. האירה והאח במ״ש בבור, בחינת היינו אור, זילא, אור
משיחינו. בביאת אלא הבבוד יתגלה לא בי יומא, פר נקרא ולמה

 הרניעית נתינה שהוא נוגה מנתינת
 שינר שלא זמן כל כן ועל כידוע,

 שפל להיות הנ״ל, הרניעית הנתינה
 להיות יכול עדיין ממדריגתו, למטה

 ועל ושלום. חש וניעור חוזר הגאות
 הגאות שנירת עיקר נאמת כן

 הצדיק ע״י הוא הכל, כלל שהוא
 ניטול לנתינת זנה שכנר האמת,
 נתינות הארנע נכל נאמת נפכליח

 ני תליא, נהא הא ונאמת הנ״ל.
 לנטל שמשתדל מה כפי אחד כל

 נפשיטות, שפלותו ולהרגיש עצמו
 ופגמיו, עוונותיו כאנ להרגיש

 והתורה מהשי״ת ריחוקו ועוצם
מו ונו',  עצמו לקרנ זונה כן נ

 שמרגיש מי נודאי ני האמת. לצדיק
 על לחום וירצה ופחיתותו, שפלותו

 עולמית ממיתה להינצל נפשו
 לחיים ולזכות עולם, ומייסורי

 שוס על ישתכל לא נודאי נצחיים,
 כנוד, מחמת ככולם שרונם מניעה,

 ונו', וינזוהו עליו שילעיגו שמתיירא
 מאשתו מניעות, מיני שארי ואפילו
 מתנטלים כולם וכו', ואניו וחותנו
מעט שמרגיש מי אצל לגמרי

ומנין ורואה ופחיתותו, משפלותו
 נרפואתו, לעשוק שיוכל למי עצמו לקרנ כתו נכל ישתדל ונודאי וכו', נמעשיו נתעה ולהיכן העולם, נזה ומצנו מעמדו אופן נעצמו
 ניטול עיקר ני יומר, שפלותו מרגיש כן כמו האמת, להצדיק יומר שממקרנ מה וכל האמת, לצדיק דהיינו האמת, אל יפקרנ ועי״ז

 נמצא ונו׳). י סימן א ליקוטי המשפטים׳ ׳ואלה (גהפורה אחר נמקוס שמנואר וכמו כנ״ל, נאמת מה לנתינת שזכה הצדיק ע״י הוא הגאות
 עיקר ני (...) כנ״ל, נוגה קליפת נירור נתינת שהוא עין, נת נתינת שהוא הנ״ל, הרניעית לנתינה כשזונין הוא הגאות, ניטול שעיקר
 להשמכל זוכה הניטול, נמכלית עצמו ומנטל הנ״ל, גאות נתינות הארנע כל שמשנר ומי עיניים׳. ׳רום כמ״ש עיניים, ננחינת הגאות
 והעיקר וכנ״ל, הניטול מכלית ע״י אס כי למעלה, ולהשמכל לדרגא מדרגא לעלות אפשר אי כי ה״. ננועס ׳לחזות למעלה למעלה נעיניו

 וכנ״ל. הנ״ל נתינות הארנע נכל הגאות שמשנר ע״י דהיינו ההשמכלות, עיקר שמשם נתלימות, עין הנת נתינת לקדושת כשזונה
ה מ ד י דו ו עי קו״ה(יו״ד וכמנ ממדרגתו. למטה שהוא ג לי  עליו רנינו מתה של התפלות נתינת השפלות, עיקר שזה ג): ה, ערלה נ

ד להעלות זונין שפלות ע״י הנה הנחל(יד): כמי ודייק אורזילא. מה'• ׳ונחנו שאמר השלום, אר מהגלות הננו מנו  נ
אורזילא, נקרא וגיאות התרוממות לשון שהוא ה׳ראם' כן ועל להגלות. הכנוד יורד גאות שע״י ההיפוך, מונן וממילא נפנים,

דגלומא. נזילותא הוא שהננוד שמרמז

ט קו ל ל י ח נ ה

ם ולפני  בזה: ביאור מובא תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצז ממנו. קטני
 ונשקעו שנפלו בעצמן הנפשות מאלו יותר קטן לנו מי והנה

 להוציאם שא״א מזולל׳, יקר תוציא ׳אם נאמר שעליהם דגלותא, בזילותא
 ישא כאשר וישאם יוציאם ואז מהם, אפילו קטן שהוא עצמו כשיתזיק כ״א

 בעת גס הנפשות אלו את מכנה שהפסוק בעצמו וזהו היונק. את האומן
 יקר אותם להתזיק צריך אותם המוציא זה כי ׳יקר׳, בשם בזולל היותם
 זה. כל והבן ולהעלותם, להוציאם יוכל דייקא ועי״ז בעצמו, ממנו ונעלה
ו ב ש ש  שפלותו, לראות יכול אימתי (עט): בליקו״מ וכתב תחתיו. אי

 את לכס נתן ה׳ כי ׳ראו מס (שמות נאמר בשבת כי בשבת.
 בת ׳בת׳, דעינא, גוונין תלת ׳שי״ן׳, בת, שי״ן הוא שב״ת כי השבת׳,

 הנאמר תתתיו׳ איש ׳שבו וזהו שפלותו. לראות יכול בשבת כן ועל עין,
 ׳אל פנים כל ועל שהוא, ממה שפל מדריגתו, תתת היינו (שס), בשבת

 זמרי מעשה ׳עושה כגון ממדריגתו, למעלה היינו ממקומו׳, איש יצא
 בשבת, שפלותו לראות יכול ואימתי כב). (סומה כפינתש׳ שכר ומבקש

 ה׳ עד ׳ושבת ל) (דברים כמ״ש שבת, שהיא שלימה, תשובה כשעושה
 שהוא שפלות, לענין לעיל, שייך (...) דדין׳. כאתוון דדין אתוון אלקיך,
 תתת למטה שפל עצמו שמתזיק דהיינו תתתיו׳, איש ׳שבו בתינות
 שזוכין שעי״ז זה, בענין ז״ל משמו שמעתי שוב ומדריגתו, מקומו
 ולדמותו להוציאו יכול אדם שוס אין עי״ז באמת, שפלותו לראות

 ושפל עניו שהוא מאתר כי ושלום, מש פרנשמו לקפת דהיינו ממקומו,
אין בוודאי כן על כלל, המקום מתת ואינו אין, בבתינת הוא באמת,

 ממקומו׳, איש יצא אל מתתיו איש ׳שבו וזהו ממקומו. לדתומו יכולין
 שמתזיק מתתיו׳, איש ׳שבו בתינות שזהו לשפלות, שזוכין ע״י היינו
 יצא ׳אל עי״ז כנ״ל, ומדריגמו מקומו מתת למטה בשפלות תמיד עצמו

ממקומו. להוציאו יוכל לא אדם שוס כי ממקומו׳, איש
ו ב ש ש רד בליקרה וכתב תחתיו. אי  בירושלים שכתוב וזה ג): ה, ערלה (י

 שם גדולתו ׳במקום במינה זה וכו״, תתתיה וישבה ׳וראמה לעתיד
 ותתנשא ותרום שתגבה מה שכל ׳וראמה׳, וזהו ענוותנותו׳. מוצא אתה

 ׳שבו בבתינת שתהיה תתתיה, תשב כן כמו תתתיה׳, ׳וישבה יותר, למעלה
 עצמם להקטין האמתי לשפלות יזכו שם היושבים שכל תתתיו׳, איש

 כי המרובה, את מתזיק מועט בירושלים היה כן ועל עצמם. ממדרגת
 מתמת זה כל בירושלים׳, שאלין המקום לי צר אדם אמר לא ׳מעולם
 המרובה. את מתזיק מועט בתינת הוא שעי״ז אין, בתינת וביטול, שפלות

 הכל, להתזיק ויכול גבול בלתי בבתינת הוא ואפש, אין בתינת ענוה, כי
 קדושתה, עיקר שזה ושפלות, ענוה בבתינת הוא שירושלים מתמת כן ועל
 להעלות צריכין לשם כן על ושפלות, ענוה הוא הקדושה עיקר כי

 הנ״ל, הרביעית מקליפה הפירות לברר כדי הרביעית, בשנה הפירות
הנ״ל. מתמיו׳ איש ׳שבו בבתינת אממית לענוה ולזכות

תגלח לא כי ד י בו כ א ח ת אל א בי חינו. ב שי  (שבט- הנחל מבועי וצקוצז מ
 במי׳ והוא יום, בכל נעשה הכבוד יציאת בזה: ביאור מובא תש״מ) אדר

 יהיה בשלימות הכבוד אור שהתגלות אלא היום, שבאותו המשית ביאת
בשלימות. הגאולה ויהיה מהגלות לצאת הכבוד תלקי כל יגמרו כאשר

 ולפעמים ממנו, קטנים ולפני בערבו, אדם בני ולפני ממנו, גדולים לפני עצמו את להקטין צריך בי שפלות. בחינות מארבע גאוותו שישבר שפלות, ע״י אלא לתורה זובה אדם איץ W שיה ותו עצה
רממדריגתו למטה שהוא בעיניו וידמה עצמו, מדריגת בנגד עצמו את להקטין וצריך שבקטנים קטן בעצמו שהוא צו קי ו). יד, ליקו״ט (

ערכים
וכינויים

עצמו מדרגת
 אדם בני שני שאין דע,

 הנשמות כל כי לזה. זה שווין
 וזה מזה, למעלה זה הם

 ופנימית לזה, מלבוש
 לבוש נעשה תחתון של

 עליון. לחיצוניות וחיצוניות
 לעלות רוצה כשאחד נמצא,

 עליונה, למדריגה ממדרגתו
 האדם ונעתק הולך אזי

 העליונה, במדריגה העומד
 למדריגה ונעתק והולך
 אפשר אי כי עליונה, היותר
 במדריגה אנשים שני שיהיו
ג). כה, (ליקו״מאחת

 אצל מעלה אחד לכל יש
 למעלה זה יתברך, הבורא

 דרך על הבא. בעולם מזה
 בפני האבות מדרגות משל,
 בפני משה ומדרגת עצמן,
 בפני אהרן ומדרגת עצמו,
 כל אדם, כל ושאר עצמו,

 מדריגה לו נותנים ואחד אחד
ר״ה). (של״הכבודו לפי

 ששם מדרגתו, היינו נזקונזו
 והערך המעלה על בא מקום

א). א, ויקרא (מלבי״ם

 חירדן נחר
(ירדנא)

 קליפת םוד הוא הירדן
 ישראל לארז הםובב הנוגה
 הקדושה, םוד שהוא

 הנוגה קליפת ולפעמים
 קצתה ומתהוות חוזרת

 מתהפכת ופעמים בקדושה
 והיא הקלי', אל ויוצאת
 בעת אשר הירדן, כדמיון
 קצת לוקח מחרבין שמימיו

 ישראל, ארז מקרקע חלק
 חםרים מימיו וכאשר

 ארז ואדרבה מתמעט,
 ונוטלת ניתוספת ישראל

 קצתו ונכנס ממנו חלק
 ישראל. ארז קרקע בתחום

 תוםפת בחינת הוא עצמו וזה
 וחםרון מיעוט בסוד שבת,

 ניתוספה אז כי הירדן,
 מאמרי (שער השבת קדושת

ויקהל). פ׳ רשב״י

 ארז נקראת הירדן עבר
 שכבשה אע״פ כי טמאה,

 הראובני בה וישבו משה
 השר מתחת יצאה לא והגדי,

 (רמ״ע עליה השולט החיצון

טו). אלם יונת מפאנו,

 המונע הדבר הוא הירדן
 גדול היה כי הארז, לביאת
 והוא הארז, ביאת ומונע
 יעברו ואם הארז. מחוזק

 מנת על הירדן ישראל
 המונע הארז, יושבי להוריש

 שלא עד ג), (יהושענבקע הזה
 בענין כלל מונע להם היה

 על יעברו לא ואם הארז,
 שהוא הזה הנהר כן, מנת

 מאחר אותם, ישטוף המונע
 (גור לעשות עליהם שמחויב

נא). לג, במדבר אריה

 נקרא הירדן עברו כאשר
 (גור האיז את כבשו כאילו

י). כ, דברים אריה

בינה םוד הוא הירדן סוד
יח). ואתחנן, פ׳ עמוקות (מגלה

 כן גם הוא הירדן עבר
 כך הנקרא צדיק, על רמז

 שממתיק מעשיו, ע״ש
 בצדקתו. ומעבירם דינים

 כלומר הירדן׳, ׳עבר וזהו
 כשיורד דין. הירד שמעביר

 הוא אז לעולם, חלילה דין
 לבל ומבטלו, אותו מעביר
 הקודש בעם חלילה ישלוט

בהר). פ׳ אלימלך (נועם

 כי רמז, בדרך בזה לומר יש
 די״ן, ה״ר הוא הירד״ן ידוע

הצדיק את מונע הבחינה וזה



ערכים
וכינויים

(המשך)
 לשעתו שקשה תורה מלומר

דברים). פ׳ אפרים מחנה (דגל

 ה״ר הוא שהירד״ן ידוע
 הר שהוא בינה, היינו די״ן,

 (דגל מתערין דינין שממנה

דברים). פ׳ אפרים מחנה

 נצח בחינת הוא הירדן עבר
עבר). (קה״י,דבריאה יסוד הוד

תבור הר
 בהרים קבוע הוא תבור הר
 (מצו״ד ממקומו יזוז ולא

יח). מו, ירמיה

 על בנוי יהיה הביהנזייק
 הר הן, ואלו הרים ארבעה

 תבור, הר כרמל, הר סיני,
קב). הישר, (קבחרמון הר

יששכר בגבול היה תבור הר
טו). ה, שופטים (מלבי״ם

מתנה ממדבר
 תורה הוא, כמדבר אם

 ישכח ולא במתנה, לו נתונה
נד.). עירובין (רש״י

 לעמו הקב״ה עשה טובה
 התורה להם שהנחיל ישראל
 כשלא שאף מתנה, ממדבר

 כל ומטוהרים מזוככים יהיו
 פרטי כל לדעת שיוכלו כך,

 בעיני התעסקם ע״י התורה
 קלף על כתובה בדיו בשר
יט). יתרו, פ׳ חיים מים (באר

 אדם רכל מתנה׳, ממדבר’
 בתושבע״ם, חלק לו יש

 (הפלאהה׳ מאת המתנה והוא

ב.). כתובות

ת ס  מדבר, נקרא ישראל כנ
 (קכח:) באד״ר שאמר כמו

מדבר). (קה״י,

 אותיות ד׳ עם מדבייר
 מל', בחי׳ נ״ר, גימטריא

 ייחודים ג׳ עבור כן ונקרא
 הוי״ה אקי״ה, הוי״ה שלה,

 (עי׳ אדנ״י. הוי״ה אלקי״ם,

 (קה״י, חנוכה) שער פע״ח

מדבר).

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שכו

ד מוכן יום ובכל ת הכבו א צ  (חו״מ נליקו״ה 3וכה מזילותא. ל
 וכמו יראה', ה' גהר היום .יאמר וזהו'אשר מז): ה, מהנה

 מקרא הקוראים הגאים הדורות כל של יום כל על שקאי שפירש״י
 הג״ל, משמעו׳ כקולו אם ׳היום כחינת היינו שם, עיין וכו׳ הזה

 כפי הגאולה ממקרכת יום שככל
 שעוכד ואחד אחד כל של העכודה

 ככל מכרכין שאנו וכמו השי״ח, אח
 ׳אשר וזהו ישועה׳. קרן ׳מצמיח יום

 ויום יום ככל היינו היום', יאמר
 היום ודור, דור שככל אדם כל של
 כמו הזה, כמקום לעמו יראה׳ ׳ה׳

 ממנוצצח יום ככל כי שם. שפירש״י
 הזה כמקום נראה וה׳ הגאולה

 שוף על לעמוד אעפ״כ אך וכנ״ל,
 השלימה הגאולה חהיה ממי הדכר,

 ׳ה׳ אמר זה על האחרון, לקץ
 יראה כעצמו השי״ח רק כי יראה׳,

 ויום, יום ככל היינו היום', יאמר ׳אשר אעפ״כ אכל וכנ״ל, זאח
 פשוק על רע״כ כשימן שמכואר מה ועיין וכנ״ל. יראה׳ ה׳ ׳כהר

 השי״ח, לעכודח העצה עיקר שזה משמעו', כקולו אם ׳היום זה
 שם, עיין וכו׳ כלכד היום זה רק לו שאין ויום יום ככל לחשוג

 השעה, אח לדחוק אשור כי אחד, הכל כי הנ״ל לענין שייך והוא
 ה׳ עשה היוש ׳זה ככחינח היוש, אומו רק לחשוג שלא וצריכין

 יהיה לא שממנו יזכה כן וכמו השי״ח, לעכודח יזכה ועי״ז וכו״,
 ועוכדיש זאח המקיימיש ישראל עכודח וכפי כך. כל משיח עיכוג

 יום ככל ישועה קרן צמיחח מחנוצץ כן כמו יום, ככל ה׳ אח
 הגאולה וחכוא יחד עכודמם כל ימקכצו שוף כל ששוף עד וכנ״ל,

 אז יזכה כן משיח, כהחקרכוח חלקו כפי אחד וכל כשלימות.
אז. עלינו שישפיע הגדול מטוכו ולשכוע ה׳ על להחענג

 היום היום, מר, יבוא אימתי ביה וכתיב
 צח.), סנהדרין (כמשארז״ל תשמעו בקולו אם

 מזילותא. לצאת הכבוד מוכן יום ובכל
 שהעלאת שראה תבור, כהר והוה

 גאותו. משבר שאדם בזה תלוי הכבוד,
 העלאת הוא כן גאותו, השתברות כפי

 התורה ידי על נתעלה כבודו כי הכבוד.
 ידי על אלא לתורה זוכה אדם ואין כנ״ל,

מתנה. וממדבר הז״ל שאמרו כמו שפלות,

 ׳היום הפש׳ את תשמעו. בקולו אם היום היום, מר יבוא אימתי
ע״א) (צח בסנהדרין חז״ל דרשו ז) צה, (תהליס וגו״ בקולו אס

 שם: הגמרא וז״ל יומא׳, ׳בר בחי׳ וזה וגו״, ׳היום בו שנאמר המשיח על

 דמערתא אפיתסא קיימי דהוי לאליהו אשנס לוי בן יהושע ירבי
ליה, אמר יוסאי, בן שמעון דרבי

 אס ליה, אמר דאתי. לעלמא אתינא
 בן יהושע רבי אמר הזה. אדון ירצה
 שלושה וקול ראיתי, שנים לוי,

 אתי אימת ליה, אמר שמעתי.
 שייליה זיל ליה, אמר משית.

 אפיתתא יתיב. והיכא לדידיה.
 ביני יתיב סימניה. ומאי דקרתא.

 שרו וכולן תולאיס, סובלי עניי
 תד שרי איהו זימנא, בתד ואסירי
מבעינא, דילמא אמר, תד, ואסיר

ליה, אמר לגביה, אזל איעכב. דלא
ליה, אמר ומורי. רבי עליך שלום

 היום. ליה, אמר מר. אתי לאימת ליה, אמר ליואי. בר עליך שלום
 עליך ׳שלום ליה, אמר לך. אמר מאי ליה, אמר אליהו, לגבי אתא

 ליה, אמר דאתי. לעלמא ולאבוך לך אבמתך ליה, אמר ליואי׳. בר
 ליה, אמר אתא. ולא אתינא, היום לי דאמר בי, שקר קא שקורי

 הזה. האדון ופירש״י(שם): תשמעו׳. בקולו אס ׳היוס לך, אמר הכי

 לדידיה. בהדייהו. הוה דשכינה שלשה. קול עמהס. היתה שכינה
 אלא ממש, העיר בפתת לא למורי נראה (דקרמא). גפפסא למשית.

 עדן גן של צד דבאותו ליה וקאמר העולס, כל כנגד הוא עדן גן
 נמי והוא מנוגעיס, סולאיה. שובלי שרוי. משית העיר פתת שכנגד

 (שם) וכתיב מפשעינו', מתולל ׳והוא נג) (ישעיה דכתיב מנוגע,
 להו אשרי נגעיס. ותמש ארבע לו שיש מי כולהו. נשא׳. הוא ׳תליינו

ותוזרין אותן, ומקנתין ביתד נגעתן כל מתירין זימנא. גסדא ושרו
 ואת״כ וקושרו, ומקנתו נגע סד. שרי משית. ואיהו. אותן. וקושרין

 נגעיס. שני קשירת כדי איתעכב לא ישראל את וליגאל לצאת לי בעי אי דסבר, יתד, נגעיס שני מתיר ואינו כן ועושה האתר. מתיר
ח(ג בירושלמי איחא ועוד תשמעו. הקב״ה של בקולו. אס היום היוס. ליה אמר מר, אתי לאימת למשית, יהושע ר׳ ליה. אמר עני  ר׳ ע״ב): ח
 תשמעו׳. בקולו אס ׳היוס מעמא, מאי בא. דוד בן היה מיד אתד יוס תשובה עושין ישראל אילו תייה, ר׳ בי תנתוס ר׳ בשס אתא
 כי לאט, לאט מתנהל הענין הזכויות, שלמיעוט אלא (...) גאולה, ניצוצי כעין יש ויוס יוס שבכל דע ע״א): קיב הזהר(בהר, על ברמ״ז וכחב
 מתרבית המלאכה צדקותינו לתוסר ואולס תשמעו׳, בקולו אס ׳היוס צה) (חהליס וכד״א אתד, ביוס הכל לברר יכולנו צדיקיס היינו אילו

 מתוכס הבירוריס שנעלה כת בנו נותן הוא הקליפות בעמקי שאנתנו וגס תמיד, עלינו משגית שהקב״ה ספק אין אבל מתארך, והזמן
ילידחיך׳. היום ׳אני בחי׳ יומו, בן היינו יומא׳, ׳בר נקרא שהמשיח שא, ח״ב ובליקו״מ ב, בחהליס ועי״ע למעלה. תיקוניס כמה ונתקן

הנח?* ייליקום
י ת מ י א א בו  זו שאלה מר׳, קאחי ׳אימחי (יד): הנחל יד צקוצץ מובא מר. י

 אס ׳היוס היחה וחשובחו כשפגשו, המשיח אח ריב״ל שאל
 יושף, יעקב החולדוח בעל ע״י ומובא כידוע והנה חשמעו׳. בקולו

 השאלה אוחה אח ושאלו משיח להיכל נשמה עלייח עשה הק׳ שהבעש״ט
 חוצה׳ מעיינוחיך ׳לכשיפוצו והיא אחרח חשובה לו וענה מר׳, קאחי ׳אימחי
 לא שהבעש״ט הוא פשוט והרי וכו״). ׳יפוצו ד״ה במילוא״ח ג׳ אות לעיל (ומובא
 מן היא שהלא לריב״ל, שענה החשובה אוחה אח המשיח לו שיענה ציפה

 אלו חשובוח ב׳ וכיצד זו, בחשובה יש חידוש מה כן ואס המפורשמוח,
 עוליס הדבריס זה, במאמר רבינו הקדמוח ע״פ והנה זו. אח זו משלימוח

 אפשר ׳ואי ג׳ באוש כשב רבינו הנה כי מאוד. נפלא באופן אחד בקנה
 שזוהי חוצה׳, וכו׳ יפוצו כמ״ש שורה, ע״י אלא בע״ש, עס הגריס לקרב

 הגאולה. חלויה החשידוח מעיינוח שבהפצח לבעש״ט, שנאמרה החשובה
 לריב״ל, המשיח שענה החשובה באה כאן יהיה, זה זמן ובאיזה ומחי

 חש ולא בחינושיו, בד׳ גאוושו משבר שהאדס ויוס יוס בכל היינו ׳היוס׳,
 מיני לצאח הכבוד יכול עי״ז חוצה, השורה בהפצח ועושק כבודו, בזיון על

 בבחי׳ לעשוק חלכו אס שהיוס, חשמעו׳, בקולו אס ׳היוס הפי׳ וזה חושך.
נפשוש בקירוב בזה ולעשוק הגאולה. חלויה בזה חשד׳, ׳שורש של זו

עצמו, כבוד על חש ולא גאוושו שמשבר ע״י רק אפשרי זה להשי״ח,
העושקח נ״ט חורה בליקו״מ ועי׳ זו. במלאכה שעושק מי לכל כידוע

 שבשפלוח כבוד׳, יחמוך רוח ׳ושפל הפש׳ בביאור להשי״ש, נפשוש בקירוב
להשי״ש. הנפשוש השקרבוש כל שלויה המקרב

י ת מ י א א בו  אס ׳היוס שעבודת מז) ה, ערלה (יו״ד בליקו״ה ומבאר היום. מר י
 דייקא לענווה היא קשורה ערב) סי׳ בליקו״מ (המבוארת תשמעו׳ בקולו

ריבוי, בבחינח הוא הגאוח ח״ל: הכבוד), ולהתגלות לתורה זוכין ידה (שעל
 האדס גדולח כשמהביל בקהלח כמ״ש ימיו, רביס כאילו בעולס שמחגאה

 באמח כי וכו״. חייו ימי שיהיו ורב מאה איש יוליד ׳אס העולס בזה
זמן שוס אין באמח כי עובר׳, כצל ׳ימינו וכמ״ש הבל, חיינו ימי לאמחו

 האדס וצריך הבחירה. בשביל מהזמן למעלה מבחינח רק נמשך והזמן כלל,
 לו שנמשך לבד, השעה ואוחו היוס אוחו אס כי בעולמו לו שאין לידע

 בעוד כי והשעה, היוס בזה נצח חיי לו לקנוש שיוכל כדי שנמשך, ממקוס
 כן ועל לרוח. שיעמל עמלו בכל לו יחרון ומה והשעה, היוס יפרח רגע

 אדונינו שמבאר כמו חשמעו׳, בקולו אס ׳היוס בבחינח היא הקדושה עיקר
 אלו וע״י בסמוך, לקמן מובא א) תלק ליקומי ערב (בסימן ז״ל ורבינו מורינו
 ׳אימחי שאמרו כמו משיח, יבוא עי״ז זאח, ולקייס ה׳ אח לעבוד שזוכיס

 מאמר על זה ענין שס שהביא כמו חשמעו׳, בקולו אס היוס מר, יבא
 זה, מכל היפך הוא הגיאוח אבל יומא׳, בר ׳אורזילא חנה בר בר רבה

 יש וכאילו רביס, ימיו כאילו בגדולוח להחנהג ורוצה בדעחו שמחגאה
 ואיתא לצלן. רחמנא הצרוש כל באיס ומשס הפורחיס, לימיו קביעוח
 בעבודח גדול כלל זה ח״ל: זה, לענין השייכת למעשה העצה בענין (ערב) בליקו״מ

 פרנשה עשק5 הן היוס, אוחו אס כי עיניו לנגד ישיס שלא השס,
 בעבודשו וכן בשפריס, כמובא לחבירו מיוס יחשוב שלא צריך והצטרכושו,

 כשרוצין כי השעה. ואוחו היוס אוחו אס כי עיניו לנגד ישיס לא ישברך
 לו אפשר ואי כבד, משא הוא כאילו להאדס נדמה ה׳, בעבודח ליכנש
לו יהיה לא היוס, אוחו רק לו שאין כשיחשוב אבל כזו, כבד משא לישא
מחר אחחיל, מחר לאמר ליוס, מיוס עצמו אח ידחה שלא וגס כלל. משא

לאדס אין כי העבודוח, בשאר בזה וכיוצא כראוי, ובכח בכוונה אחפלל
הוא המחרח יוס כי בו, שעומד השעה ואוחו היוס אוחו אס כי בעולמו

 והבן. דייקא, ׳היוס׳ חשמעו׳, בקולו אס ׳היוס לגמרי. אחר עולס
ת שלאד! א ל ע ה ד ש בו כ ה תלוי ה ם בז ד א שבר ש תו. מ או  ומובא ג

 כי זצ״ל): וועקסלער שלמה ר׳ הרה״ת בשס יד, (סימן יופי מכלל בספר
 לארצנו לשוב יכולין שאין הרביס, בעוונושינו הגלוש אריכוש עיקר

 אמרו וכן וכו׳, הכבוד ורדיפח הגדלוח עוון מחמח רק הוא הקדושה,
 ענוה וכשחחרבה רוח׳, גשי שיכלו עד בא דוד בן ׳אין ז״ל חכמינו

בב״א. שיבוא משיח לרגלי צפה בעולס

ם תרג מ ה

 לוי בן יהושע רבי '
 שהוא אליהו את פגש

מד  מערתו בפתת עו
 בר שמעון רבי של

 יהושע רבי שאל יותאי,
 האס אליהו, את לוי בן

 לעולם לאגיע אזכה
 אליהו, לו השיב הבא.

 אזי הקב״ה ירצה אס
 רבי ואמר לכך. תזכה

 כשסיפר לוי בן יהושע
 ראיתי שנים זה, מעשה

 (אליהו המערה פתת על

 שלושה וקול ורשב״י),
 הגמרא ותוזרת שמעתי.
 ששאל הדברים, לסיפור

 את לוי בן יהושע רבי
הו, מתי אלי  יבוא אי
 אליהו, לו אמר המשית.

 בעצמו. אותו ותשאל לך
 בן יהושע רבי ושאלו

 יושב. הוא והיכן לוי,
 בפתת אליהו, השיבו
 שוב יושב. הינו העיר
 בן יהושע רבי שאלו

 שאוכל הסימן ומה לוי,
 השיבו אותו. להכיר

הו, מנו אלי א, סי  הו
 עניים בין יושב שהוא
 ומנוגעיס, תולייס סובלי
 העניים אותם כל ודרך
א  אתת שבעת הו
ס הס  כל את פותתי

הם של התבישות עי  נג
 ולאתר לקנתס כדי
 את תובשיס הס מכן

ם, ה עי  המשית אך נג
ת פותת מקנ  ותובש ו

ע כל ג  מפני למוד, נ
ר, שהוא מ  שמא או
 לגאול ללכת לי יקראו

 לא ולכן ישראל, את
 כל את לקנת אתעכב
 ואכן אמת. בבת הנגעים

 לוי בן יהושע רבי הלך
 שישב היכן העיר לפתת

 שלום לו, ואמר המשית,
 אמר ומורי. רבי עליך

 עליך שלום המשית, לו
 רבי לו אמר לוי. בן

 יבוא מתי לוי, בן יהושע
 לו אמר ויגאלינו. כבודו

 רבי הלך היום. המשית,
 לאליהו, לוי בן יהושע
 מה אליהו, לו ואמר
 השיבו המשית. לך אמר
שע רבי  לוי, בן יהו

 ׳שלום לו אמר שהמשית
 לו אמר לוי׳. בן עליך

 הבטיתך בזה אליהו,
 ואביך שאתה המשית

 הבא. לעולם להגיע תזכו
 בן יהושע רבי לו אמר
 המשית לאליהו, לוי

 הוא שהרי לי, שיקר
 היום, שיבוא לי אמר

עדיין  אמר בא. לא ו
 התכוון כך אליהו, לו

 ׳היום לך, לומר המשית
תשמעו׳. בקולו אס

ה ואני הי תפל  בעולם וגבהות גאות צד שום בלבי יהא שלא גמור, בבטול הגאות מדת מעלי ותבטל הרבים ברחמיף עלי שתרחם אבותינו, ואלהי אלהינו יי מלפניף ךצון ♦י
תמא־ד השפלה ממדתתי יותר בעיני קטן שאהיה עד לגמרי עצמי לבטל ואזכה לאמתו, באמת שפלותי לידע ואזכה כלל, קו״ לי יד). (



שכז נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
ר ל ד!  ב׳ על מרמז תבור׳ ׳הר המילים צמד גדלות. לשון הר תגו

 בבמדב״ר ואמרו שבירה, לשון ו׳תבור׳ גדלות, לשון ׳הר׳ שונות, בתינות
 התורה, עליו נתנה לא כן ועל התגאה תבור׳ ׳הר התורה שבקבלת ג) (יג,

העולם מסוף שבאו וכרמל, תבור זה תשפילנו', אדם ׳גאות וז״ל:

ה ואני פל ת

 מה הורני יי, אנא
 הודיעני אליך, שאצעק

 לפניך להתחנן איך
 בא־פן שלם, ובלב באמת

 בקשתי לפעל שאוכל
 שתחנני אצלך, ברחמים

 בתשובה לשוב ותזכני
 ולהיות אליך, שלמה

 מעתה הטוב כרצונך
 שאזכה עולם, וער

 מךצונך לםור לבלי
 ושמאל ןמין וממצותיך

 עולם. וער מעתה
 הרבים ברחמיך ואזכה
 מרת ולבטל לשבר
 מעלי בתכלית, הגאוה

 -יעלה ולא גבול/ ומעל
 גאות צר שום בלבי

 כלל בעולם וגבהות
 שררך הךבןים מכל

 בהם להתגדל אדם בני
 ומעשים בחכמה הן

 והן בגבוךה והן טובים,
 אזכה בבלם בעשירות

 באמת ושפל ענו להיות
 ואתגרל אתגאה לבל
 אמנם אם כלל. בהם

 אנכי בער כי יי ךדעתי
 מכל והסר ריק ואני
 בער ״כי הךבןים, אלו

 בינת ולא מאיש אנכי
 שום לי ואין לי״, אךם

 ונפש, בגוף וגבוךה כה
 מעשירות, ריקן וביתי

 חכמה לא בידי ואין
 עשירות ולא גבוךה ולא

 עשירות ולא גשמית
 מעשים של רוחנית

תטובים ״ קו לי יד). (

 כי ןדעתי יי, אנא
 מא־ד מגמגם דברי

 ואיני פגם, מלא ולשוני
 לפדר איך כלל יודע

 לפניך, ותחנתי תפלתי
 יתדותי תמכתי אך
 תפלת שומע אתה כי
 רחמים, מלא פה. כל

 וזכני ועזרני עלי חמל
 הטוב כרצונך להיות
 ועזרני עולם, ועד מעתה

 אמתית לענוה שאזכה
יד). (ליקו״ת

 ועלינו גנוהיס שאנו לומר מתגאים
 רוח 'ושפל המורה. את נותן הקנ״ה
 אח שהשפיל שיני, זה ננוד', יתמוך
 כך וע״י נמוך, שאני לומר עצמו
 וניתנה עליו, ננודו הקנ״ה תמך
 הזה, הכנוד לכל וזכה המורה, עליו
 שיני׳. הר על ה׳ ׳וירד דמימא כמה

לשון ׳הררי׳ עה. להררי דועמדת
(ל, גההליס כדכהיג גדלוה,

 אמומ פל כשלוי אמרתי ואני ז-ח);
 להררי העמדתה כרצונך ה׳ לעולש:

 נכהל: הייתי פניך השתרת עז
 נשלוי. אמיסי ואני (שס): ופירש״י

 אמומ לא חושכ הייתי כשלוומי
 כי כרשומי הדכר אין אכל לעולם,

 כרצונו הקכ״ה, של כרשומו אם
 גדולתי, את הררי, את העמיד

 פניו שהשמיר וכיון עוז, להיות
 נכהל. הייתי מיד ממני
ר ו ב ת  הוא שכך שגירה. לשון ו

 (כלים להרמנ״ס נפיהמ״ש
ל ם יתהלל א תו. הכ מ הכ נירמיה כדכהיג ג

 כמ״ש גדלות, לשון זזר, תבור, זזר וזה
 לשון ותבור, עוז. להררי העמדת ל) לההליס

 ארבע זזוזז, כמזז תבור וזזר שבירה.
 הנ״ל, שפלות בחינות ארבע היינו פרסי.

 בינונים, צדיקים, לפני להקטין, שצריך
 בעיניו ושידמה עצמו, מדרגת ולפני רשעים,

 שהוא מדרגתו לפני עדיין בא לא באלו
 ששבירת פרסי, ארבע תבור הר וזה בה.

 ומשבא הנ״ל. בחינות בארבע הם הגדלות
 הדברים בחינת זה פרסי, תלתא דצוואריזז

 ג׳ הם בהם, להתגדל אדם בני שדרך
 מהם, עצמו את לשמור וצריך דברים.
 בחבמתו חבם יתהלל אל ט) לירמיה במ״ש

עשיר. גבור חכם בחינות, ג׳ והם וכר,

 כמובא בארמית, המלה תרגום

 תבר. שבר, תרגום א): כה,
אמרכה כב-כג): (מ,

 ערכים
וכינויים

שפלות
 שפלות היא הגדולה עיקר
עב). ח״ב (ליקו״ם

 מהו כלל יודעים אנו אין
 בוודאי כי אמיתי, שפלות

 שפל שיהיה תכלית זה אין
מזל׳ ׳רע שקורין ועצל ונבזה

 כי מזלניק), שלים (ובלע״ז
 החיים עיקר הוא השפלות

 והוא ואיבר, איבר כל של
כנ״ל, הבא עולם תענוג כל

 של התכלית זה אין ובוודאי
 ועצל נבזה שיהיה הבא עולם

 צריכין כן על ושלום, חם וכו׳
 שיעזור מהשי״ת לבקש רק

 ושפלות לעניוות לזכות
 החיים עיקר שהוא אמיתי,
 הבא עולם של התענוג ועיקר

עב). ח״ב (ליקו״מ

 זו השפלתי אומר, הלל
 היא והגבהתי הגבהתי
ה). מה, (שמו״רהשפלתי

 לאדם לו שאםור דעות יש
 אלא בבינונית, בהן לנהוג

 עד האחד הקצה מן יתרחק
לב, גובה והוא האחר, הקצה
 שיהיה הטובה דרך שאין
 שיהיה אלא בלבד עניו אדם
 נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל

 במשה נאמר ולפיכך למאד,
 נאמר ולא מאד׳, ׳ענו רבינו

 ציוו ולפיכך בלבד, ענו
 שפל הוי מאד ׳מאד חכמים

ג). ב, דעות החזקה, (ידרוח׳

 עצמו את האדם יטה
 שהוא האחרון הקצה אל

 יבחר ולא השפלות, מידת
 פן המיצוע, בדרך להישאר

 שהיא הגאוה, לגבול יתקרב
 האדם המזקת המגונה המרה

 ובנפש בגוף אותו והמטרדת
 ומן המקוריים החיים מן

 בחיי (רבינו הנצחיים החיים

א). א, ויקרא

 השפלות מידת כי ידוע
 בחיי (רבינוהחכמה בגדר היא

א). לב, דברים

 השפלות מידת אין
 עצמו שינבל בה, שנצטוינו
 או הראויים בעניינים

 יחוש ולא אדם בני שיבזוהו
 החביב האדם כי עליהם,
 ראוי אלקים בצלם שנברא

 עצמו כבוד על שיחוש הוא
השכלית, נפשו מעלת ועל
 חכם תלמיד הוא אם שכן וכל

 כבוד על לחום צריך שהוא
 והוא אותו מבזין ואם תורתו,
יפייםוהו, אם בלתי מוחל,

 התורה את מבזה הוא הרי
 ענין אבל (...)אותה. ומחלל

 אדם שיהיה הוא השפלות
 ובמעשיו בדבריו רוח שפל
 לומר צריך ואין אדם, לכל

ממנו, ולגדולים לחביריו
וישתוק, עלבונו ושישמע
 למי מידותיו על ושיעביר

 עשה שלא זמן כל לו, שחטא
בזה, התמיד ולא במזיד כן

 לבו שיהיה כן גם הוא וצריך
 שבמדה לפי בקרבו, נשבר

 והחומר נכנע היצר הזו
גאוה). הקמח, (כדמדלדל

 תיקן שלא בעצמו שהבין האמיתי, ענוותנותו גודל בשביל הכל כך, כל גדולה במדריגה שבא השלום עליו רבינו משה מעלת היה וזו לבבם, באמת ה׳ העובדים הצדיקים מדריגת היא וזאת באמת, בעצמו ונבזה שפל שיהיה הוא התיקון העיקר
 (חפארחהבריות מעיני שנעלמו אף תמיד, לפניו ומציירם חםרונותיו כל ביודעו בקרבו נשבר שלבו הוא הוא, רוח שפל החלים). עיניים (מאורחלקו לפי אחד כל משה, ממידת היא השפלות מידת שושנה). ליקוטי אלימלך (נועםכלל הקומה עדיין

 רשעים, בינונים, צדיקים, חלקים, לשלושה נחלקים ישראל רשעים בינונים, צדיקים, נה.). נדרים אורה (קרןשיעור השלימות לקניין שאין כמו שיעור להשפלות ואין השפלות, מידת להגביר צריך מ״ד). פ״ד אבוח יכין, ישראל
 צדיקים, רשעים. בינונים, צדיקים, כתות, ג׳ שיש ידוע מ). כג, ויקרא יפוח (פניםכשלג ילבינו הרשעים גם הצדיקים וע״י ר׳שעים, ב׳ינונים צ׳דיקים ר״ת צבר לז). ח״ג, העולה (חורההבא לעולם חלק להם יש ישראל וכל ישראל, נקראים וכולן
 מתעורר לפעמים ובינונים, עוה״ז. עניני ובחבלי הגשמיות בתאוות ומטובעים ומשוקעים היום׳, כל רע ׳רק לבם מחשבות יצר להיפך, הוא וברשעים ובלילה. ביום אומנתם היא ותורתם ועבודה, בתורה תמיד דבוקה ומחשבתם לתורה מחוברים שהם

חצא). פ׳ ישראל (ישמחהטוב זממם יפיקו לבל הטובה ממחשבתם אותם ומפריעים מחלישים אוון ופועלי ב״א הנגעי אבל ממעל, אלקי מחלק הקדוש הניצוץ בקרבם

שיה עצה וחו

ת ר י ב ש ת ש ע הם הגדלו ארב ת. ב הינו אה״ל(יד) וכפג ג  גגי

 רנה שנמאמר הקדוש כפירושו קצת נמפלא נזה״ל:
 פרסי/ ארנע הוי, כמה מנור הר וכו', לי חזי ׳לדידי חנה נר נר

 שפלוח, נחינוח ד׳ ע״י אס כי למורה זוכה אדם שאין היינו
 לפני עצמו אח להקמין שצריך

 ולפני רשעים, נינוניס, צדיקים,
 דנריו כפי ולכאורה עצמו. מדריגח

 אות כתחילה לעיל המונ״פ הקודמים

 הרניעיח הנחינה כלל שייך אין ?׳,
 אחד דלפעמיס, לפעמים רק הזאח,

ח, מרינוא  נעצמו כשהוא רננו
 יומר קמנוח שאין שנקטניס, הקטן

 פליאה זה אין נאמח אנל מאמו.
 נהשלושה מדקדק אם כי כלל,

 שהם לה, הקודמים שפלוח נחינוח
 והנינוניס הגדולים כל הכוללים
 שכל ומראה מנין שנעולה, והקטנים

 נעיניו נחשנ ממילא להם, שזוכה מי
 הלפעמיס עליו נאמר אשר שהוא

 עצמו מדריגמ דייקא כי המונ״פ,
שנקטנומ, להקטנה נעיניו נחשנמ

 ונהנחינה מאימה. יומר קטנוח שאין
 גס עצמו אח כשמקטין הרניעיח,

 לגמרי. ואפס אין ננחינח להיום נמנטל עצמו, ממדריגח
ך י ר צ ת לשמור ו מו א  נירה וכמנ לשפלות, יזכה ועי״ז מהם. עצ

הפשיטוח, נחכליח פשוט הוא השפלוח נחי׳ האיתנים(יד):
 ודנר מעלה שום נו ואין כלל, עצמייח ומנועה המפארוח שוס נלי

 ושפל פשוט הוא רק וגנורה, ועשירומ חכמה מצד לא כלל, חשוג
כלל. הויה שוס נו שאין מה', ׳ונחנו ננחי׳ מאד, ונמוך

 אל נגנורחו הגנור ןתהלל ואל נחכמחו מכס ןחהלל אל ה׳
 דדע האכל הננמהלל ןמהלל נזאח אס כי נעשרו: עשיר ןמהלל

 כאלה כי נארץ וצדקה ננאפט חקד עיאה ה' אני פי אוחי
יוכל לא כי סכם. יססלל אל (שם): המצו״ד ופירש ה׳: נאם חפצמי
 לא כי נאלו להמהלל להם אין וא״כ נעשרו, נפשו יפדה לא והעשיר נגנורמו, נפשו להציל יוכל לא והגינור נחכממו, נפשו להציל
 ה׳, כעיני הס נכזיס אזי לתועלתו אלו כדכריס מתגדל האדם דכאשר שכיאר, למהר״ל (פמ״ד) ה׳ גכורות כספר ומצינו מאלה. מועלם אז להם ינוא

 נעצמו שלימוח נאדה שימצא נמה ההילול אין ני פירוש, וז״ל: חסד, תורת ככחי׳ לזולתו להיטינ או ית׳, לככודו כהס משתמש אס משא״כ
מו  המחהלל ימהלל ׳נזאח אנל והחפארח, ההילול עיקר זה שאין לזולחו יוצא אינו שלימוח אלו שכל עשיר, גינור חכם שהוא נ

 ה׳ אני ׳כי זה, הוא ומה נו. להחהלל שראוי דנר קנה אז עושה, שאני מה יעשה וכאשר עושה, שאני מה לעשוח וידוע׳ השכל
 וכך מחמוניס, למחמון משפיע עליונים נעליון שהוא והשי״ח הארך, והוא המחמוניס נמחמון נארך׳, וצדקה משפט חסד עושה

השלימוח. עיקר הוא והמפארח ההילול וזהו לזולמו, יוצא שלו שלימוח שיהיה האדם יעשה

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ר שון ה ת. ל פג גדלו פ׳ נ ) ״י י ו פ  וזה שלוס, גורש שפלות ע״י קדושים): נ

שפלות, שהוא אזוכ ע״י כי יג), (שמום אזוכ׳ אגודת ׳ולקחפש רמז
 ישראל׳ שש ׳וישן שמעתי וכן וכו׳. אחת כאגודה שיהיה גורש הוא

 הר. שנקרא הגאוה שהוא ההר, נגד שהיו לפי אחד, כאחדות יע) (שמום
 להלן וקשר כשלוש. עמו הכל ענוה ע״י יג): (ענוה המידוס נשפר ופדאיסא

ענין יא) (אוס הכללי. השלוש נ

 אשם שהיא שעשייום נענין גהם. להתגדל אדם גני שריד הדברים
ז): ה, ערלה (יו״ד כליקו״ה כפכ נהה להפגדל נני״א שדרך הדרכים

 כן ועל אליו, צריכין הכל כי העשיר, אצל הוא והגדולה הממשלה עיקר
 אצל הגאות על הפורה הזהירה כן ועל מגאות, כיותר ליזהר צריך הוא

 וכל לו ירכה וזהכ ונשף וכו׳, לך ׳השמד כמ״ש דייקא, עשירות דיכוי
 עיקר כי וכו״. אלקיך ה׳ אח וזכרת וכו׳, לככך ורש ירכה, לך אשר

 כתוש וכנראה אדם, של והחפצים הממון כענין הוא וההתנשאות הגאות
 הקטנים לו. שיש ממה למעלה להתנהג רוצה אחד שכל ע״י והככוד, הגאות ע״י והעיקר ממון, תאוות ע״י עולמם אוכדיס רוכס גדול ועד שמקטן

 הכית וכלי חפציה ושאר יופר יקריח כגדיש עוד חפציה והכינוניש פרנשפו, לפי הרכה ממנו גכוהיש שהש ככוד, כמלכושי חפציה הש והנמוכיש
 ממון לו שיש מה וכל הכל, מרכיש הרכה דכריס יש כי שיעור, לשש שאין דכריש שהש וכו׳, ופכשיטין כשף כלי אחר רודפיה והעשירית נאים,

ע הכל וכו׳ והחפציש העולש כל כאילו כעושרו שמתגאה עד יופר, לכו מתרומה יופר, וחפציה  כידוע עי״ז עולמות שני אוכדיש שהרכה עד לו, מגי
 ממון כי (...)כממון הוא כיותר הגאות אחיזת עיקר כי מאחיו׳, לככו רוש ׳לכלפי וזהכ כשף לו ירכה שלא המלך על הפורה הזהירה כן ועל זה. כל

 כידוע, כה׳ אחתזיין גוונין ׳דכל עין כת כתינח שהוא מלכות, כתינח ועשירות ממון כי הגוונין, מכל שכלולה הנ״ל עין כת ככתינח הוא ועשירות
 כת ככחינת הוא והממון הכשף כי הכשף, ע״י לקנות יכולין שכעולס הדכריס וכל שחורות מיני וכל התפציס שכל הכל׳, את יענה ׳הכשף כן ועל
 ומלכות, עשירות כחינת שהוא עין ככת כלולים וכולם המדוח, כחינת שהש עלאין מהגוונין נמשכין שכעולס התפציס כל כי הגוונין, מכל שכלול עין
והכתירה. הנשיון עיקר ששש נוגה, כחינח כנגד שהוא עין, גת גגחינת הוא כי המדוח, כל שכולל והכגוד הגאות של הנשיון עיקר שהממון שש כן ועל

(ועשירות. גבורה חכמה, רברים: שלשה והם נהם, להתגרל ארם בני שררך הרברים מכל עצמו את לשמור צריך
ם (קיצור בכולם ושפל עניו ולהיות ).1 יד, ליקוי

הרברים אלו מנל לו שיש גאוותו לשבר שצריך היינו .)



ערכים
וכינויים

מניעות
 המניעות שכל הכלל, והנה

 כדי החשק, בשביל רק הם
 גדול חשק לו יהיה שעי״ז
 כשאדם כן ועל כנ״ל. ביותר
 בוודאי ביותר, חושק

 ויוכל הדבר, לעשות יוכל
 הפועל. אל מכח להוציאו

 נעשין החשק ע״י כי
 מוציאי[ שעי״ז נקודות,

 כי כנ״ל. הפועל אל מכח
 כי המניעה, משבר החשק
 אלא אינו המניעה עיקר

 ועל כנ״ל, החשק בשביל
 ביותר חושק כשאדם כן

 נשבר ממילא המניעה, כפי
ד). סו, (ליקו״םהמניעה

 לו אין אחד שלכל דע,
 כפי כוחו, כפי רק מניעות

 ולעמוד לשאת שיכול מה
 אין ובאמת ירצה. אם בהם
 בהמניעה גם כי מניעה, שום

 השי״ת, שם מלובש בעצמה
 אחר במקום וכמבואר
 קט״ו). סימן א׳ (בליקוטי

 שבכל הגדולה והמניעה
 המוח מניעת היא המניעות

מו). ח״ב (ליקו״מ

 כח להם יש אדם בני*
 האדם את ולהםית למנוע

 הבורא מעבודת לרחקו
 מן יותר אמת ומצדיקי
 אין היצה״ר כי היצה״ר.

 כוחו, כפי רק יכולת לו
 מאיזה היצה״ר בחינת כפי

 האדם אבל שהוא, העולם
 מכל שכלול כלליות, הוא

 של מניעות כן ועל העולמות,
 ממניעות יותר הם אדם בני

פ). (שיהר״ןהיצה״ר

 ולבטל לשבר נברא האדם
 כלל שהם המניעות, כל
 והפיתויים ההםתות כל

 העולם, זה של והתאוות
 מניעות הם שכולם

 ומחמת להשי״ת, מלהתקרב
 מאד מעלתו שגבה זה

 וברכת הריח ברכת (ליקו״ה

א). ה, הודאה

רמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שכח קו ה מ מ כ ח

את
 הצרות כל עיקר

 שמונעים המניעות
 השי״ת מעבודת האדם
 הצרה עיקר שזה באמת,
 (ליקו״ה הצרות מכל הגדולה

כ). ד, כלים הכשר

 עיקר הם המניעות
 והצירוף והנםיון הבדיקה

 מישראל, אחד כל של
 ומצרפין ומנםין שבודקין

 לעמוד יוכל אם עי״ז אותו
 וכל המניעות, לשבר בנםיון

 ביותר חזק לב לו שיש מי
 מנםין האמת, אל יותר ונוטה

 במניעות אותו ומצרפין
 ביותר וחזקות גדולות

כא). ד, כלים הכשר (ליקו״ה

 טובה הם המניעות באמת
 בלעדם כי להאדם, גדולה

 להוציא אפשר היה לא
 נזקי (ליקו״ההפועל אל מכח

ג). שכנים

 רק הם המניעות כל
 ובדמיון עיניים באחיזת
 לבו שמחזק ומי בעלמא,
 בתשוקה כנגדם ומתגבר

 להשי״ת, חזק ורצון גדולה
 לגמרי כנגדו מתבטלים הם

ל). ח״ב (ליקו״ת

שם םוד הם המניעות
ראלקינ״ו הוי״ה פ ס  הניקוד, (

החשמ״ל). סוד

 שאינו בודאי כשיודע
 מחמת אחד בדבר יוצא

עצב, יהיה לא הרבה, מניעות

ד  הנפשוס ני ו); ג, שמיטה (יו״ד נליקו״ה 3וכמ פלגא. בשם מכונה ז
 ע״י מיקונם עיקר כן ועל פלגא, נחינס הם התיקון קודם

 שלהם, תיקון עיקר כי שלימות, נתינת שהוא היראה אל שעולין
 ועיין שלם׳ ׳יראה לנתינת ותשרון, פלגא מנתינת להעלותם

 אשר ׳כל נענין ח׳ נאוה המאמר נהמשן
 גו שאין היינו יקרג', לא מוס גו

פלגא. גגמי׳ והוא שלימופ

ם וצריך ה ת יגיעות ל  כדי רבו
שיט ם להפ ה ם מ  הבגדי

אים שו הצו  מגואר זה ענין שהלבי

 ה, הפה גציעת (או״ח גליקו״ה גהרמגה

 לידע אדם כל צריך וזה ה-ז):
 ורואה להשי״ת, להתקרנ כשרוצה

 מתפשטים והמשנים שהמניעות
 נשכנר ונפרט מאד, מאד כנגדו

 פעש שנכל ורואה מעט השתיל
 ויותר, יותר כנגדו משתטתיש

 ימיש כמה שאמר רואה ולפעמים
 המשיל שכנר לו שנדמה ושנים

 והמגנרו ונפל, תזר קצמ, להיטהר
ם המאוומ עליו רי הרהו ה  ו

 לצלן, רתמנא מאד עצום נהשמטתות
 מהנגדים נמשך זה שכל שידע צריך

 וההמגנרות, המניעות כל שמשם מהם, נזדכך לא שעדיין הצואים
 כמו מונעים הם הצואים שהנגדים הנ״ל, נהמורה היטנ וכמנואר

 עוצם מגודל אלו, נדינורים שם ושילש ונפל ונו׳. המפשיק נהר
 הצואיש, הנגדים מתממ להאדם שיש והמשנים המניעות רינוי

 גודל ומתממ שם. עיין שם שמנואר כמו רנות יגיעות לזה ושצריך
 אדם כל ולאו הצואים, הנגדים מעצמו להפשיט שצריכין היגיעות

 מי ואפילו האדם. על שעונר מה כל נא מזה נזה, לעמוד זוכה
 ואפילו מעט, עצמו לטהר והמשיל ה׳, נענודת קצת המשיל שכנר

 אעפ״כ ניומר, נזדכך פעם ונכל לדרגא מדרגא קצת עלה כנר אם
 והרהורים התאוות כל עליו וימפשט יתזור שאת״נ להיות יכול

 לא שעדיין הצואים הנגדים ע״י והכל מנתמילה, יותר נהתפשטות
 (...) קצת. עצמו לטהר המתיל שכנר אע״פ לגמרי, אומם הפשיט

חר אך קצת, עצמו ולזכך לנרר המשיל שכנר יש כי  רק הוא הני
 גדולה יגיעה צריכין לזה וגם והתנן, ממוך המיטה נירור ננמיגת

 כמונן ומנן, ממוך המיטה נירור לנרר שיזכה מלעילא, רנ ושיוע
אנל ומנן, ממוך המיטה של זה נירור מעלת גודל הקדוש נזוהר

 בבחינת דצווארא, משבא נקרא והגדלות
 ומרבעתא עתק. בצוואר תדברו עה) (תהליס

 זווג בחינת זה ופלגא, פרסא דרישיה
 מרבעתא, המחשבה. בראשית הנעשה

 ועל ורבעי. ארחי קלט) (שס כמ״ש זווג, לשון
 פרסה, ופלגא. פרסא נעשה הזה, זווג ידי
 זה לבניהם, הנשמות המשכת על רמז זה

 והתנוצצות שלימה. פרסה בשם מכונה
 את ומעוררין ומאירין מתנוצצין שהנשמות

 נשמות ומולידין בתשובה, ישראל הפושעי
 הם עדיין כי פלגא. בשם מכונה זה גרים,

 להם להיות ויכול מאד, מהקדושה רחוקים
 כדי רבות, יגיעות להם וצריך רבות. מניעות

שהלבישו, צואים הבגדים מהם להפשיט

 לשוללים אמרתי ה-ח); (עה, נמהלים גמיג עתק. בצוואר תדברו
 לננרום מרימו אל קרן: מרימו אל ולרקננים מהלו אל

 ממדנר ולא וממערנ ממוצא לא כי עמק: נצואר תדנרו קרנכם
 המצו״ד(שם): ופירש [לים: וזה !■;ופיל זה שפט אלקים כי הרים:

 עונדי לרשעי אמרתי לזה אמיסי.
 ישראל את תרשיעו אל כוכנים,

 פן כי ומתורתו, מה׳ להענירם
קין. סיימו אל לתוהו. העולם יותזר

 אל סיימו. אל להתטיאם. ישראל על
 מדנרו ואל התרוממות עם ממגאו

 ר״ל הצואר, נמוזק מעלה כלפי
 ר״ל סייס. ופו׳ לא ני רנה. נגאוה

 מוצא מרות לכם נאה לא ההרמה
 ני ממדנר, ולא ממערנ ולא השמש
 נא הכל שוסס. מאליה. נאה איננה

 זה את ישפיל הדין לפי נמשפט,
כג, ואימא זה. את וירים ר( מדנ״ ז): ננ

 לא וממערנ׳, ממוצא לא ׳כי מהו
 נשמורה ועמל יוצא שאדם ממה
עשיר. נעשה למערנ ממזרת והולך
 ממזרת והולך נשפינות פורש אפילו

 ועל המדנרות על ותוזר למערנ
 ׳ולא מהו עשיר. נעשה אינו ההרים,

 שנמקרא ׳הרים׳ כל מרומניא, אנא רני אמר הרים׳, ממדנר
 שאין גדלות') לשון 'הר (נמי' רוממות שהוא מזה תוך הם, הרים
 ננשים נוטל עושה, הקנ״ה מה האלו. הדנרים מן מתרומם אדם
 ירים׳. וזה ישפיל זה שופט אלקים ׳ני שנאמר לזה, ונותן מזה

 גס גדלות, גמי׳ היינו דצווארא׳ ש׳משכא שמלמדנו שמלגד וראה, ודו״ק

 נה. להתגדל ננ״א שדרך העשירות גענין עוסק הסוגג הפס׳ שאר

 ה׳ מזמור לדוד למנצח א-ג): (קלט, נתהליס כתיג ורבעי. ארחי
 לרנני ננמה וקומי שנתי ןדעת אתה ומדע: חקרמני

 ארסי ופירש״י(שס): הקכנמה: דרכי וכל זרית ורננני ארחי מרחוק:

עי  מן נוצר שהוולד תשמיש טיפת על דרשו רנותינו זייס. וינ
 הפסולת את לנרור התנואה זורה לשון ׳זרית' ופירושו שנה, הנרור
 זיווג', לשון ׳רגעי דורש רנינו והנה עי״ש. ע״א), (לא ננדה איתא וכן שנה.
 'י*את וז״ל: התורה, עסק נענין פירש זה לפס' יונתן שנתרגוס וראה ודו״ק

 נקרנא, למיזל ואוקימותי נאורייתא למעסק אותנותי גלי קדמך
 נאורחא נהליכותי כדון רחיק: עם מן נכנשמך לחנרותי אתניגמא
אסכנתא. ארחתי וכל חילוני, אתענדתא נאורייתא למעסק ונרנעותי

ם תרג מ ה

 שגפי גלוי לפניך
 וקומי בתורה לעשוק

 התבוננת בקר־ב, ללכת
תי רו תחב ה  בקהלך ב

ם ע ק. מ תו ה ר ת  ע
 וברבצי בדרך בהליכה
 נעשית בתורה לעשוק

שיכנת. דרכי וכל זר,

ומורסין, מסונין הקמח לנרר צריך עדיין לזה, זנה כנר אם אפילו
נלחמי', לחמו ׳לכו ננחינח לחם, נעשה שיהיה עד יגיעות צריך עדיין לזה, שזנה מי אפילו אנל פורה', אין קמח אין ׳אם ננחינח
 לנתינת שזונה מי ועצומה גדולה מעלה נודאי הוא ונאמת הניחר, לשלימוח הגיע שכנר שנדמה הלחם, נירור לנתינת כשזכה ואפילו

 לנתינת שיזכה דהיינו כראוי, הלחם לאכול שיזכה עד מנתחילה יותר ועצומות רנות יגיעות צריך עדיין אעפ״כ אנל כאלו, נירורים
כראוי, היגיעות לסנול זוכה שאינו ומי כנ״ל. ממש הצואים מהנגדים הנירור עיקר דייקא שאז האכילה, נשעת הנעשה הנירור

 לדחותם שצריכין ממש, הצואים הנגדים גתעוררים שעכשיו מחמת מנתחילה, יומר הרנה ומסכים ונלנוליס מגיעות עליו משמטחין
שיןלאכול׳ פה לנו ואין ונו', נשר והרי שולחן ׳הרי רז״ל שאמרו מה נתינת וזה דייקא. האכילה נשעת  שהשולחן שאע״פ היינו מו), (קדו
חר זה כי לאכול, ינוליס אנו אין עדיין אעפ״כ נירוריס, נמה ניררנו וכנר לפנינו, ערוך  נפרט וזהו כנ״ל. ניופר קשה האחרון הני

ר לנרר להתייגע שצריך זה, כל לענור צריך אדס כל על נפרטיות, כי ונכלל, ח הניחר נירור, אחר נני אכילה, ננחינח שהיא האחרון, ו
 מורה ע״י הנעשה הנירור שיהיה מעי', נמוך ותורתך חפצתי, אלקי רצונך ׳לעשות השלוס עליו המלך דוד שניקש וזה מכולס. קשה

 אחרא הסטרא וכל הקליפות כל גדחין יהיו כן כמו למוך, גמור הפסולת כל נדחין שאז המעיים, נמוך האכילה נירור ננחינת ומצוות,
 המגילה את ׳אכול כיחזקאל כמ״ש אכילה, נשם נקרא וקיומה המורה קנלת כן ועל לחון. ונדחה וננדל נפרש יהיה הכל הזוהמא, ומוקף
 נתינת הוא הכל והמצוות, המורה קיום כל כי וכו״. נפי ומהי ׳ואוכלה שם וכמינ רז״ל, שאמרו כמו המורה, כלל שהוא ג) (יסזקאלהזאת׳

 צרינין כי אכילה, נשם נקראים כן ועל ממש. צואה קיא נתינת שהוא והכפירות, הקליפות שהם הרע ולדחות הטונ לנרר ניחרים,
לגמרי, הצואים מהנגדים עצמו שיזנך דהיינו מעי', נמוך ׳ותורתך ננחינת הניחר, מכלית הוא שאז אכילה, ננחינת הניחר שיהיה

זנה, אכילה לנתינת לעתיד שיזנו עתיק', ולמכסה לשנעה ׳לאכול להצדיקיס שמנטיח מה נתינת וזהו לחוץ. וישליכס מהטונ ויפשיטס
 הנגדים שלימות מכלית הוא עתיק׳ ׳מכסה עתיק׳. ולמכסה לשנעה ׳לאכול ננחינת תהיה האכילה רק כלל, צואיס נגדים אחיזת נה שאין

 לעיל המונא עס הצואיס הנגדים אל האכילה שייכות ענין וקשר לזה. הזוכה אשרי תיור', כמלג ולנושיה ימינ יומין ׳ועתיק נתינת נקי, וכסות
)וכו״. לגגו גשמה ׳כשממשיך נילקוה״ג ד׳ נאות  וכל ה׳, נענודת לכנוס שרוצה למי עכשיו שיש היגיעות עוצם עיקר העולם, נכלליות וכן (...

 ע״י הנעשה הנירור נתינת שהוא הנירור, מכלית לנרר צריכין שעכשיו מחמת הוא דמשיחא, נעקנמא עכשיו של הגלות מרירות עוצם
 ננלליות כי לאכול׳. מה לנו אין ואנו ורקדו, וטחנו ודשו וקצרו וזרעו חרשו ׳הראשונים רז״ל נדנרי שרגיל מה נתינת וזה האכילה.
אע״פ ני ננ״ל, צואים הנגדים המגנרות עיקר אז כי ניומר, קשה שהוא האכילה, נירור ננחינת הוא עכשיו של הנירור העולם,

בוחן ית׳ שהבורא ויחשוב
 כובד לו יש קלי׳ בסוד שהוא מה כי העולם, בדברי שיש והקושי הטורח ענין שהיא מלאכה, נקראת נוגה קליפת ישרות). הנהגות הריב״ש, (צוואתית׳ בהבורא לשמוח עצמו ויחזק יכול, שאינו רק המובחר מן לעשות שרצונו יודע והוא וכליות, ליבות
 משפטים). הזהר מאמר פי׳ (רמח״לפשוט וזה ודוחק, סיתום גורם הלבשה כל כי הצריך, הכח להוציא ממש מלאכה וצריך הפועל, אל הדבר להוציא וקשה האור, נסתם קלי׳, דרך לעבור שצריך במקום כי מניעות. כולם שהם להעבירם וצריך הרבה, ועיכוב

רדיפה). יועץ, (פלאהשמים מן עליו ירחמו אשר עד וייכנס וידחוק יתייאש, אל הכי אפילו בו, חפץ ואינו ממנו בורח הקב״ה כאילו לו שנראה עד והדבקות, הכוונה בענין ובפרט השי״ת, בעבודת רבות מניעות לאדם לו יזדמנו אם אף

ה ואני תפל

א  נפשי על חמיל י; אנ
 הרבים ברחמיך וצוה

 מעלי ולהפשיט להסיר
 הצואים הבנךים את

 על נפשי את שהלבשתי
 על הרעים, מעשי ידי
 חטאינו!עוונותינו ידי

שעינו  שחטאנו ופ
 ושפשענו ושעוינו

 אלו אשר לפניך.
 שנעשו הצואים הבנךים

 מונעים הם מחטאינו
 מא־ד אותנו ומעכבים

 באמת, אליך מלשוב
 הקדושים בדרכיך ולילך

 !דעת ואתה והטובים.
 עצם יךל1 את אלהינו יי

 מאד, הרבות היגיעות
 להתיגע צריכים שאנו

 בכמה מאד ולטר׳ח
 רבות יגיעות וכמה

 להפשיטם כ.די ועצומות
 ״כשל אשר עד מעלינו,

 עצם לסבל הסבל״ כה
 והיגיעות המרירות

שות ת, הק בדו הכ  ו
 קדם לסבל שצריכים

ת שמשברין עו  מני
 ברזל ומחצות ומסכים
אלו, ם כ קי מפסי  ה
 הקדשה. ובין בינינו

 הרבים בעוונותינו כי
 הבגרים מא־ד נתרבו

 לבד ואתה הצואים,
 ממך וקנו רה גדל !רעת

זה♦ ידי על
 מעיך נא כן.יהמו על

 וחום עלינו, ורחמיך
שנו על וחמל  נפ
 וצוה ונשמתנו, ורוחנו

 הקדושים למלאכיך
 את מעלי להסיר

ם, הבגרים אי צו  ה
ש בי ל ה ל תי ו  או

 שאזכה בא־פן מחלצות,
 ומעל מעלי שיתבטלו

 המונעים כל גבולי
 והמסכים והמבךילים

 ומחצות והמפסיקים
 לבין בינינו ש!ש הבחיל

 אפשר שאי עד הקדשה,
 שום לעשות עתה לנו

 בשלמות שבקךשה ךבר
 אתה כאשר כראוי,

 המסכים אלו וכל !רעת.
 יתבטלו כלם !המניעות

 אזכה למען לגמרי,
 באמת, אליך לשוב
 מעתה להיות ואזכה
 באמת מךע״ ״סור

 בעיניך הטוב ולעשות
יד). (ליקו״ת תמיד



ם תרג מ ה

 פתח אלעזר רבי
 הפשוק את לפרש ואמר

 הכהן יהושע את ׳ויראני
 מלאך לפני עומד הגדול

". ה׳ גו אמר, ו  בא ו
 בני לאותם אוי וראה,
 משתכליס שאינם האדם

 קונס, בכבוד ומשגיחים
ם יום וכל  הכרוז ויו

 אינם והס עליהם קורא
 בא אס בו. משגיחים

 ולקיים להסתכל אדם
ת את ה, מצוו ר תו  ה

 עומדים סניגורים כמה
רו ב. להזכי אס לטו  ו

עובר אדם בא  על ו
ת ה, מצוו ר תו  אזי ה
 הרעים המעשים אותם

ם הס שעשה קטרגי  מ
 הקב״ה. לפני לרע עליו
 יהושע אצל שמצינו כמו

 וכבר גדול, כהן שהיה
 ענינו את החברים פרשו

 מה והנה אחר, במקום
מד ׳והשטן בו, כתוב  עו

 וראוי לשטנו׳. ימינו על
 ביהושע ומה מכך, ללמוד

 בשאר כך, היה גדול כהן
ם בני ל עו ם ה  שאינ

ם תכלי ם מס חי שגי מ  ו
 אחת על קונס, בכבוד

 מה ראה וכמה. כמה
 כהן ביהושע בו כתוב

ל, דו ע ג ש הו וי ה ׳  הי
ם לבוש ס׳, בגדי אי  צו

 זאת החברים כבר ופרשו
 נאמר אבל אחר. במקום

 הס מה פירוש, עוד בזה
 הס ודאי צואיס׳, ׳בגדים
 שהרוח הלבושים אותם

 בהם התלבשה החוטא של
 אשרי העליון. בעולם

 שלבושיו מי של חלקו
 באותו ושלימים מתוקנים

 ענין נתבאר והרי העולם,
 כל איך אחר, במקום זה
סו שצריכים מי  להכני

 הלבושים אותם לגיהנס,
 הס. איך אותו שמלבישיס

 ׳ויהושע כאן, כתוב מה
 צואיס בגדים לבוש היה

מד עו  המלאך׳, לפני ו
 המלאך זה מלאך, איזה

ה ס, על הממונ הנו  הגי
ה והוא מונ  מי על מ
 לבוש שהוא רואה שהוא
 הצואיס. הלבושים באלו

 יהושע אצל היה זה וכל
 שהשיב עד גדול כהן

אמר הקול רו ו סי ה  ׳
 מעליו׳. הצואיס הבגדים

אן ל יש מכ תכ  להס
 שהמעשים איך ולהתבונן,

 הס האדם של הרעים
 אותם את לו עושים

 עוד הצואיס. הלבושים
 יהושע בענין שם נאמר

 אליו ׳ויאמר גדול, כהן
 מעליך העברתי ראה

ך  אותך והלבש עוונ
שוהו מחלצות׳,  שהלבי

 מתוקנים, אחרים לבושים
 בזיו אדם מסתכל שבהם

קונו. כבוד

 אצל הלכו עשו, מה
 אחאב נבוכדנצר. של בתו

 ה׳ אמר כה לה, אמר
עי מי ש ה, אל ה  צדקי
 כה לה, אמר וצדקיה

 אל השמיעי ה׳ אמר
 הלכה היא אזי אחאב.
 אמר לאביה. זאת ואמרה

 הרי נבוכדנצר, אביה לה
 שונא אלו של אלוקיהס

 על מסמבר (ואין הוא זימה

על הזה), כדבר שיאמר הדעת
 תשלחי אלייך כשיבואו כן

 כשבאו ואכן אצלי. אותם
 שלחה היא אזי אליה
שאלם ואזי לאביה. אותם

שכט נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
פיג הצואים. הבגדים הסירו  אח דראני א-ה): (ג, נזכריה נ

ע  עמד וה|נןן ה' מלאן! לפני עמד הגדול הכהן יהו̂י
 ויגער הןנון בף ה׳ יגער הן^ן אל ה׳ ויאמר לנזנונו: ימינו על
 לבש הןה ויהונןע מאש: מצל אוד זה הלוא בירוינולס הבחר ף3 ה׳

 המלאה לפני ועמד צואיס בגדים
 לפניו העמדיס אל ויאמר מען

 מעליו הצאיס הבגדים השירו לאמר
 מעליף העברמי ראה אליו ויאמר

 ואימר מחלצוס: אפף והלבש עונף
 וןשימו ראשו על נוהור צניף (שימו
 ופירש״י עמד: ה׳ ומלאף בגדים הלבישהו ראשו על הישהור הצניף

 כמ״ש נכריות, נשים נשואוס בניו שהיו על להשעינו, (שטנו. (שם):
 נשים הושיבו אשר הכהנים מבני 'וימצא י) (פרק עזרא בספר

ן ה׳ יגעי יהוצדק׳. בן יהושע מבני נכריות,  הקב״ה יגער השטן. נ
 בירושלים, הבותר הוא בך ה׳ ויגער ואומר ותוזר השמן, אמה בך

 וזכה הוא ראוי הלא הזה, הצדיק על לקטרג לפניו תיכנס שלא
 באגדת מפורש מאש. מוצל אוד זה הלא השריפה. מאש שהוצל לכך
 מעה עיין לאור, ומבירו קולןה בן אמאב עם שהושלך צג) (דף מלק

 כתרגומו צואיה. גגייה לגוש הצואיס״. הנגדים ״הסירו ד״ה נמילוא״פ
 נענש והיה לכהונמא', כשרין דלא נשין להון דנסבין בנין ליה 'הוו
 בניו יבדילו מפליו. הצואיה הנגדים השירו בידם. מימה שלא על הוא
 כלומר נאים, בגדים תליפות מסלצוס. לו. וימתול נשותיהם את

 הזכויות דימה צואים, לבגדים העוון שדימה לפי אבל זכויות.
 טהור צניף ישימו זכריה. אני ואומי. ולבנים. נאים בגדים למפלצות

רבי ע״א): ריד נזהר(פנמס, ואימא עליו. רתמים בקשתי וגו׳.  אלעזר ̂י
 ה׳ מלאך לפני עומד הגדול הכהן יהושע את ׳ויראני ואמר פמת
 דמאריהון, ביקרא מסתכלאן דלא נשא בני לאינון ווי מזי, תא וגו".
 נש בר אמא משגימין. ולא עלייהו קארי כרוזא ויומא יומא וכל

 עליה לאדכרא קיימין סניגורין כמה אורייתא, בפקודי לאסתכלא
 עובדין אינון אורייתא, פקודי על ואעבר נש בר אמא לעב.

 גדול כהן יהושע הוא. בריך קודשא קמי לביש עליה קמיגורין
 לשמנו', ימינו על עומד ׳והשטן ביה, כתיב מה ואוקמוה, הוה,
 דמאריהון, ביקרא מסתכלי דלא עלמא בני בשאר כך, בהאי ומה
 בגדים לבוש היה 'ויהושע כתיב, מה תמי וכמה. כמה אתת על

 לבושין אינון ודאי צואים', 'בגדים אבל, ואוקמוה. צואים',
 דלבושוי דמאן מולקיה זכאה עלמא. בההוא רומא ביה דאמלבשא
 דבעיין מאן כל אממר, והא עלמא, בההוא ושלמין מממקנין

 כתיב מה אינון. היך ליה דמלבישין לבושין אינון לגיהנם, לאעלא
 מאן המלאך׳. לפני ועומד צואים בגדים לבוש היה ׳ויהושע הכא,

 באינון דתמי מאן על וממנא גיהנם, על דממנא מלאך דא מלאך,
 מעליו'. הצואים הבגדים 'הסירו ואמר קלא דאמיב עד לבושין.
 אינון ליה עבדין נש דבר בישין דעובדין לאסמכלא, אית מהכא

 והלבש עוונך מעליך העברתי ראה אליו ׳ויאמר צואים. לבושים
 אסתכל דבהו מממקנן, אמרנין לבושין אלבישיניה ממלצות; אותך

 מצינו כמנ: נ) לנ, יקר(נראשיה ונפלי דמאריה. יקרא בזיו נש בר
 עת ׳בכל ט) (קהלה כמ״ש המעשים, אל כינוי שהמלבוש מקום בכל

שמלותיכם׳. 'והמליפו אמר זה על לבנים', בגדיך יהיו

 כי הצואים. הבגדים הסירו ג) ספריה כמ״ש
 אותם מונעים הם הצואים, הבגדים אלו

נהר כמו מפסיקים, והם לקב״ה, מלחזור

 הבירור בבתינת גם עצמן, את זיככו בוודאי הראשונים שהצדיקים
 בכלליות הנעשה הבירור בענין אבל בשלימות, האכילה של הזה

 לסבול צריכין כן ועל העולם. בכלליות נשלם לא עדיין העולם,
 קטן דבר שום לעשות שזוכין קודם הרבה, ויגיעות מרירות

 עצמו לזכות בפרט שבקדושה,
 פעם בכל כי והרהורים, מתאוות

 ושוטפים עליו, מתגבר אדם של יצרו
 וממשבות רעיונים ודעתו לבו על

ממש, צואה קיא במינת שהם רעות,
 וצריך כנ׳׳ל, הנ״ל במינת מממת וזה

 בדעתו ליפול לבלי הממזקות, מיני בכל מאד מאד להממזק עמה
 והעצות הדרכים ע״פ מעמה לגרשם להשתדל רק כלל, מזה

 אתרא והסטרא דבר הבעל שעתה כמו כי ז״ל. בדבריו המבוארין
 ממל כבר זה לעומת כן כמו קדם, מימי ויותר ביותר מתפשט

 כאלה, צדיקים כבר לנו ושלת למכה, רפואה והקדים השי״ת, עלינו
 בימי היה שלא מה כאלה, נוראים ספרים ברכה אשריהם שהשאירו

 גם עמה עצמנו ולהמיות להממזק יכולים אנו ידם על אשר קדם,
 פעם, בכל להשי״ת עצמו את להמשיך עומדנו, על לישאר עמה,
 רממנא כאלה הזידונים מים רבים מים שטף עליו שעוברים אע״פ
 אז שעשועי תורתך ׳לולא השלום עליו המלך דוד שאמר וזה לצלן.

 ע״י שקיבלנו הקדושה המורה ע״י הנתמה, עיקר כי בעניי', אבדתי
 מאז שהיו האמתיים הצדיקים כל וע״י השלום, עליו רבינו משה
 מזילומא הכבוד עליית שעיקר הנ״ל, בהמורה מבואר כי הנה. ועד

 לשמה במורה שעוסקין ע״י הוא וגרים, משובה בעלי ע״י דגלומא
 בהמורה המושרשין ישראל נשמות שורשי כל שמעוררין עד בכוונה,

 ישראל הפושעי ונפעוררין הגרים נשמות נולדין שעי״ז וכו',
 בבמינת הם וגרים, משובה הבעלי שנשמות שם ומבואר במשובה.

 הבגדים מתמת מאד, מהקדושה רתוקים הם עדיין כי פלגא,
 בכל ולעוררם פעם בכל ולזככם לתקנם וצריכין כנ״ל, וכו׳ הצואים

 וממשיכים בה עוסקים שהצדיקים המורה ע״י נעשה והכל פעם,
 מאיר שעי״ז שבמורה, הנשמות משורשי הארה ממשיכין שעי״ז לנו,

 עד והמרירות, היגיעות לסבול להתגבר שיוכל ואמד אמד כל נשמת
 המורה, ע״י התיקון עיקר כי הצואים. הבגדים וישליך שיפשיט

 ע״י הבאים והטינופים והגילולים הטומאות מכל מטהרת שהוא
 נתלים מה וכו', נכויו רז״ל'כנתלים שאמרו כמו הצואים, הבגדים

 וכו״. מורה דברי אף לטהרה, מטומאה האדם את מעלין
ם י ד ג ב ם ה אי ם הצו ם מונעים ה ת  ופמנ לקכ״ה. מלחזור או

 הבגדים של התגברות עיקר ח): ה, ערלה פליקו״ה(יו״ד
 וכבוד גאות ע״י הוא האממי, המיים מדרך למונעו הצואים

 באמת, שפלותו שירגיש מי בוודאי כי הזה. עולם של המדומה
 הרבים, ופגמיו ותאוותיו בעוונותיו מלוכלך הוא איך לבו אל וישים

 האמתי רופא את כתו בכל ויבקש רגליו, ועל ידיו על ילך בוודאי
 מלובש להיות לסבול יוכל מי כי נפשו, ממלואי לרפא שיוכל

 את מבלבלין בעצמן צואים הבגדים אך ומטונפים. צואים בבגדים
 טינוף את ידע כלא עצמו שעושה עד לבבו, את ומעקמין דעתו

 וגסות בגאות ונופל הזה, העולם של בכבוד עדיין ותפץ מעשיו,
בני עליו ילעיגו שלא האמת, אל להתקרב יכול אינו ועי״ז הרות,
 עמה בפרט וכמשוגע, כשוטה בעיניהם נתשב ויהיה אדם,

 שמשים מי אבל וכו'. נמאסין תטא ויראי לזרים, נהפך והכבוד משתולל', מרע 'וסר ארצה', אמת 'ותשלך שנתקיים הרבים בעוונותינו
 האמת אל ויתקרב שבעולם, המניעות כל וישבר לאמתו, האמת יכיר בוודאי באמת, שפלותו ומרגיש טובים, לא אשר מעשיו כאב לבו אל

 גיא מואב גאון ׳שמענו כמ״ש שהתגאה, על וכו" עשה ימרה כן ׳על במואב כמ״ש ׳מותרות׳, הגאוה נקראת כן ועל שהוא. במקום
קיא במינת זרה, עבודה במינת ממש, מותרות במינת הוא גאוה כי גאוה׳. עושה יתר על ׳ומשלם וכתיב וכו", וגאונו גאוותו וכו', מאד

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ם הסירו די כג ם. ה אי צו נ ה ״ נ  נזפר פן על יג): ה, ערלה (יו״ל נליקו״ה ו

 הוא פי גדול, פהן יהושע נענין בפסוק הצואיס הבגדים ענין
 נפסלו הגלוח מוקף ומסמח שני, בבית לשמש צריו שהיה הראשון היה
 תיקון פל היה פן על אליו. גס צואיס הבגדים פגס שנגעו עד בניו

 אז שהתפללו הגדולה, פנסת אנשי שהס הצדיקים, תפילת ע״י הגאולה
 הצואיס הבגדים להסיר הנביא זפריה שפעל עד זאת, לתקן ועסקו

מתלצות. אותו ולהלביש מעליו

ו ר י ס ם ה די בג ם. ה אי  של לעונשו הסיגה נענין ע״א) (צג נסנהדרין אימא הצו
 צבאות ה" אמר "פה הגמרא: וז״ל הצואיס, גגגדיס הגדול הכהן יהושע

 בשמי לפס הנבאיס מעשיה בן צדקיה ואל קוליה בן אסאב אל ישראל אלקי
 לאמר בבבל אשר יהודה גלות לפל קללה מהס ״ולקת ופתיב וגו״, לשקר

 לא שרפס׳ "אשר באש", בבל מלך קלס אשר ופאתאב פצדקיהו ה׳ ישימך
 מלמד יומי, בן שמעון רבי משוס יוחנן רבי אמר קלס', "אשר אלא נאמר

 רעיהם׳. נשי את וינאפו בישראל נבלה עשו אשר "יען פקליות. שעשאן
ה׳ אמר פה לה, אמר אחאב דנבופדנצר. ברתיה לגבי אזול עבוד, 'ימאי

 לגבך אפו פי הוא, זימה שונא אלו של אלוקיהס לה, אמר לאבוה. ליה ואמרה אזלה אשאב. אל השמיעי ה׳ אמר פה אמר, וצדקיה צדקיה, אל השמיעי
 אסור. לי ואמרו שאלתינהו ועזריה מישאל חנניה והא הקב״ה. אמרו, לפון. אמר מאן להו, אמר אפוה. לגבי שדרחנהו לגגה אחו פי לגבאי. שדרינהו

 ועזריה. מישאל לחנניה דבדקחינהו היפי פי דאיבדקינפו געינא אנא להו, אמר לן. אמר לדידן להו, אמר לא לדידהו פווחייהו, נביאי נמי אנן ליה, אמרו
 ומגנא זפותיה, דנפיש יהושע ליתי סברי, גדול. פהן יהושע אמרו, גהדייפו. דגעיחו מאן לפון בחרו להו, אמר חרין. ואנן הוו, חלתא אינון ליה, אמרו
 ׳ויאמר ופחיב וגו״, ה׳ מלאך לפני עומד הגדול הפהן יהושע אח שנאמר"ויראני מאניה, איחרופי גדול פהן יהושע איקלו, אינהו שדינהו, אתחיוהו, עלן.

 פלל. בהו אהניא לא ועזריה מישאל חנניה נורא, פורתא בך אהניא מעמא מאי אלא את, דצדיקא ידענא ליה, אמר וגו". בך ה׳ יגער השען אל ה׳
רשעיס הוו הפא לנורא, רשותא אתיהיב ולא בהדיה רשעיס הוו לא התס הוה. יחיד אגרהס והא ליה, אמר חד. ואנא הוו, פלתא אינהו ליה, אמר

שיה עצה ותו

רין אי מ ש  ומעוררין כ
 ישראל הפושעי את

 הם עדיין בתשובה
שת רתוקים  מתקדו

 להיות ויכול מאד,
 רבות. מניעות להם

 יגיעות לתם וצריך
 לתפשיט כדי רבות
 הצואים הבגדים מהם

 כן על (...) שהלבישו.
 רעיוניך יבהלוך לא

 שאתה רואה כשאתה
 להשי׳׳ת להתקרב רוצה

 מניעות עליך ובאים
 בהכרת כי עצומות.

 מניעות לך שיהיו
 כי ועצומות, רבות
 מהבגדים נמשכין כולם

ם אי צו שו ה ע  שנ
 וצריכים מעוונותיו.

 ומרירות יגיעות למבול
 מעליו שישליך עד

 ועי״ז הצואים, הבגדים
 המניעות כל יתבטלו

 המבדילים והמםכים
 הקדושה לבין בינו

ט). יד, ליקו״ט (קיצור



ערכים
וכינויים

 ארץ קדושת
ישראל

 היא ישראל ארז קדושת
 כל של הקדושה הנקודה
 ויגע טרח אשר העולם,
 השלום עליו אבינו אברהם

 מאד, הרבה ושנים ימים
 וחקק וחקר והבין וראה והביט
 עד ומנה, ושקל ומדד וחצב

 הארז את השי״ת לו שגילה
 יםוד שהיא הזאת, הקדושה

 האמונה יםוד הקדושה, נקודת
פד). (ליקו״ת

 היא ישראל ארז קדושת
 (ליקו״ה המדמה בירור בחינת

יח). ה, ציצית

 עיקר זה הכבוד העלאת
 (ליקו״ה ישראל ארז קדושת

כ). ג, בחבירו חובל

 עד שלימות להתורה כשאין
 ארז קדושת לגלות שיכולין
 אפשר אי אזי ידה, על ישראל
ידה על בתשובה להשיב
ג). ה, גזילה (ליקו״ה

 לבוא להתחזק צריכין
 שרוצה מי כל ישראל, לארז
 באמת ישראלי איש להיות
 קדושת כי קטן, ועד מגדול

 לכולנו. מםפיק ישראל ארז
 מגדול מישראל אחד כל כי

 חלק איזה לו יש קטן ועד
 חיינו, ועזם ישראל, בארז

 ביתנו, שם קדושתנו, שם
 שם אדמתנו, שם ארצנו, שם

 ובחוז גורלנו, שם חלקנו,
 כאורח גרים אנחנו לארז

 בחוצות המתגולל ללין נטה
 אין כי וברחובות, ובשווקים

 ועל כלל. וחלקנו אדמתנו זה
 חוז לארז, חוז נקראת כן

 עומדים, אנו בחוז כי דייקא,
 מאםף איש ואין ממש, בחוז
 נבוא אשר עד הביתה, אותנו

 מוהרנ״ת (ימיהקודש אדמת על

א). ח״ב

 ארז הן, קדושות עשר
 הארצות מכל מקודשת ישראל

 חומה המוקפות עיירות וגו׳.
 לפנים וגו׳. ממנה מקודשות

 וגו׳. מהם מקודש החומה מן
 וגו׳. ממנו מקודש הבית הר

 עזרת וגר. ממנו מקודש החיל
 וגו׳. ממנו מקודשת נשים
 ממנה מקודשת ישראל עזרת
 מקודשת הכהנים עזרת וגו׳.

 ולמזבח האולם בין וגר. ממנה
 ההיכל וגו׳. ממנה מקודש
 קודש וגו׳. ממנו מקודש

 שאין מהם, מקודש הקדשים
 ביום גדול כהן אלא לשם נכנם

 (כלים העבודה בשעת הכפורים
מ״ו). פ״א

 היא ישראל ארז קדושת
 לארז שהיא תחתונה, קדושה
 ואינה חומר בעלת שהיא

תלגמרי נבדלת קדושה  (נתיבו

י). התורה נתיב א, עולם

 לו יש בתורתו חכם תלמיד
 (יערות ישראל ארז קדושת

ז). ח״ב, דבש

 מקדושת גדולה קדושתה י”א
בחוקותי). פ׳ עה״ת, (חת״סעדן גן

 ישראל, ארז קדושת מפני
 (מאור היצה״ר לדחות בנקל

עקב). פ׳ ושמש

חכמה מקור מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע של
 מנואר וככר ננ״ל. גאות ע״י הוא מהאמת למנוע המננרומם שעיקר הנ״ל, צואים נגדים נתינת הגוף, ופשולת מותרות שהוא צואה

מו המות, מניעות הס המניעות כל שעיקר ז״ל נדנריו  האמת, מן ונוטה דעתו שנתערנ ע״י היינו פנינא), לקומי מו (כסימן שמנואר נ
 והפגם הענירה ע״י כי נפשו, שורש שמשם המורה נאומיות פוגם הוא ופגם ענירה כל ע״י כי לאמתו, האמת לנו אל לשוס רוצה ואינו
 ׳לא ננמינת האמת, מן להיפך אמרים נצירופיס המורה אותיות אצלו מצטרפין ואז נו, שפגם מהאות ושלום מש ונפשק ממרמק הוא
מות', שם המורה לו נעשית זכה,

הנהר, אותו דרך להלוך שא״א המפסיק
 רמא הה הצואים. הבגדים להשליך וצדיך

 שמפשיטין ידי על לירדנא, וסכרא כופתא
הצואים, הבגדים מעליהם ומשליבין
 המבדילים והמסבים המניעות בל נתבטלים

 בי לירדנא, וסכרא וזה הקדושה. לבין בינם
לאדץ. לחוץ א״י קדושת בין מפסיק הידדן

 ע״י כי כנ״ל, המניעות כל שמשם
 האמת. מן ההפוכות לסברות ונוטה האמתיות, התורה תכמות ממנו שנסתלק היינו רז״ל, שאמרו כמו ממנו מסתלקת תכמתו גאות,

 לעסוק זוכה דייקא שאז הנ״ל, בתינות הארבע בכל אמתי שפלות ע״י אס כי לתורה, זוכה אדס שאין הנ״ל בהתורה מבואר כבר כי
 זוכה אין בשלימות, לזה ולזכות וכו׳. וגרים תשובה בעלי ולעשות וכו', ישראל נשמות בשורשי להאיר שיוכל עד השלימות, בתכלית בתורה

 לצדיק להתקרב המתעוררים אלו כל גס אבל השלום. עליו רבינו משה בבתינת מ״ה, בבתינת באמת, עניו שהוא האמתי הצדיק אס כי
 וכנ״ל. אותם ימנעו הצואיס הבגדים כי כלל, להתקרב להם אפשר אי זה בלא כי באמת, שפלותם פנים כל על שירגישו צריכים הזה,
 הפוכות בסברות דעתו נתערבב שעי״ז בהס, שפגם התורה אותיות צירופי אצלו שנתערבבו ע״י נמשכים המניעות כל שעיקר נמצא

רד וכתב כנ״ל. המות מניעות שעיקרם המניעות כל שמשם זרות, ודעות קרה(י  הבאים המניעות ריבוי נגד תקנה אין י): ה, ערלה בלי
 ומרה. גדולה זעקה להשי״ת מאד מאד ולזעוק גאוותו, בגדי ולהפשיט עפר עד עצמו להשפיל אס כי הצואיס, מבגדים

שת גין מפםיק ד!ירדן  לתבר שייך שיהיה ישראל, ארץ מענין מקודם הזכיר לא לכאורה בזה״ל: בביאה״ל(יד) וכתב לחוייל. י”א קדו
 בצמא לשותה מבואר, הדבר אבל לראבר״נ). העיון מכללי י״ז כלל (ע״פ בקודש כדרכו תנה, בר בר רבה שבפירוש לעניינו זה

 ושיתגלה הנ״ל, לתוצה מארצינו שגלינו דגלותא, מזילותא כמוב״פ] אדם בני [נפשות יקר להוציא תוצה, שהפיץ תורתו ממעיין
ומצא תתר (ובזה, הנ״ל התוץ מעצם [וארצם] שהם הגויים, בכל גס ה״, באור ונלכה ׳לכו שיאמרו עד התושך, מן יתברך כבודו

במאמר). לכן קודם רמוז כבר וא״י תרל ענין היכן ראבר׳׳נ

 ׳ושמתם פסוק על רז״ל שאמרו כמו
 המתשבות כל נמשכין ומשם וכו״,
 המתעים הפוכות, והסברות רעות

 לאמתו, האמת מדרך הרבה את
 יושר אורתות ׳המהפכים כמ״ש
 טוב לרע האומרים ׳הוי וכתיב וכו״,

 ע״י בא זה וכל וכו״. רע ולטוב
הצואיס הבגדים ע״י שנמשך גאות

שת בין מפםיק הירדן כי  י”א קדו
ב, (לד, בבמדבר כדכתיב לחוייל.

 ואמרם ןקראל בני את צו יב):
 הארץ אל באים אתם כי אלהס
 לכס תפל אשר הארץ זאת כנען

 (...) לגבלתיה: כנען ארץ בנחלה
 תוצאתיו והיו ה!רדנה הגבול וןרד

הארץ לכס תהיה זאת המלח ןס

חכמה מיליואי‘הנחל יליקוט
 ותד יבישי אודי תרי אינשי, דאמרי היינו לנורא. רשותא ואתיהיב בהדי,

 שהיו פפא, רב אמר איענש, טעמא מאי לרטיבא. יבישי אוקדן רטיבא,
 ׳ויהושע שנאמר בהן, מיתה ולא לכהונה הגונות שאינן נשים נושאין בניו
 אלא צואיס, בגדים ללבוש יהושע של דרכו וכי צואיס׳, בגדים לבוש היה

 בהן. מיתה ולא לכהונה הגונות שאינן נשים נושאים בניו שהיו מלמד
רדן כי ק הי ת בין מפסי ש ץ קדו שראל אר ץ י  בשער כתב לארץ. לחו

 לארץ השובב הנוגה קליפת שוד הוא הירדן ויקהל): (פ׳ רשב״י מאמרי
 קצתה ומתהוות תוזרת הנוגה קליפת ולפעמים הקדושה, שוד שהוא ישראל

 אשר הירדן, כדמיון והיא הקליפה, אל ויוצאת מתהפכת ופעמים בקדושה,
 מימיו וכאשר ישראל, ארץ מקרקע תלק קצת לוקת מתרבין שמימיו בעת

 ונכנש ממנו תלק ונוטלת ניתוושפת ישראל ארץ ואדרבה מתמעט, תשרים
 בשוד שבת תושפת בתינת הוא עצמו וזה ישראל. ארץ קרקע בתתום קצתו

השבת. קדושת ניתוושפה אז כי הירדן, ותשרון מיעוט

א מ א ל ת פ א וסכרא כו רדנ טין עייי לי שי פ מ כין ש שלי ם ומ ה לי  מע
ם די בג ם. ה אי  ביאור מובא תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצז הצו

 לזכות איך לעשות מה העצה רבינו בדברי מבואר אינו לכאורה הנה בזה:
 המונעים מהם הבאים המניעות את ולבטל צואים הבגדים את להפשיט

 במק״א, בדבה״ק המבו׳ כפי באמת אבל השי״ת. אל מלהתקרב האדם את
 זהו שבאמת נראה וביה, מיניה תמיד מתבארים רבינו שדברי הכלל וכפי

 ממגברים שכאשר הצואים, מהבגדים האדם של וזיכוכו טהרתו בעצמו
 ע״ז משתכל אינו והוא השי״ת, מעבודת ולבטלו למונעו המניעות עליו
 כפי השי״ת בעבודת שלו את לעשות כותומיו בכל וממתזק ומתגבר כלל,
 על להתגבר ויזכהו שיעזרהו להשי״ת ותתנונים בתפלות ומרבה שיכול, מה

 לנעימו״ת המניעו״ת מתהפכים אז באמת, ית׳ לעבודתו ולהתקרב המניעות
 נפשו ומשירות והמתזקומו התגברותו ע״י היינו בעצמו, עי״ז כי כידוע,
 הבגדים את מעליו ולהשיר להפשיט זוכה בעצמו בזה יש׳, רצונו לעשות

 להרגיש זוכה המניעות ותתת דרבנן, ותלוקא נקי בכשות ולהתלבש הצואים
 לגריעותא שנדרש כאן רבינו דברי פשטות לפי לכאורה שנראה א״י, קדושת בגבול העומד הירדן בתי׳ ענין וזהו השי״ת. בעבודת נפלא ומיות נעימות

וזיכוך טהרה ענין על רומז הירדן ענין באמת אבל השי״ת. אל מלהתקרב האדם את המונעים המניעות בבתי׳ והמעכב, המפשיק בתי׳ הוא כי ותשרון,
עצמו וזהו צואים, הבגדים שהם שק׳ בלבוש המלך שער אל לבוא ׳אין כי הקדושה, כלליות בשי׳ שהוא לא״י, יכנש טרם ולהזדכך להטהר האדם שצריך

 ולזכות ולהטהר להזדכך זוכה הוא עליהם כשמתגבר דייקא, המניעות שע״י היינו לתו״ל, א״י קדושת בין המפשיק ירדן בתי׳ המניעות, ענין פנימיות
 מעלה, של דינו״ר נהר כנגד מכוון הירד״ן שענין הארץ׳) על שוכב הי׳ ׳אתד של במראה פ״ג, בתיי״מ משמע (וכן שמובא וזה א״י. קדושת לבתי׳
 צואים הבגדים מאתיזת הטהרה בתי׳ היינו להכלל, שצריכים במקום ולהכלל לעלות שיוכלו כדי עוה״ז זוהמת מאתיזת לטהרם הנשמות את טובלים ששם

 כי מצרעתו. נאשף ועי״ז בירדן לרחוץ אלישע לו שאמר ה) ב (מלכים מצרעתו נעמן טהרת בשי׳ שזהו ואפשר כנ״ל. הירדן ענין פעולת בתי׳ שהוא
 תוקף התגברות בתי׳ שהוא צואים, הבגדים בתי׳ עצמו הוא הצרעת שענין נראה המצורע, טהרת בענין מ׳) אות (בסוף להלן ז״ל רבינו דברי מצירופי

 השי״ת, עבודת אל ונתקרב זרה עבודה מלעבוד ששב תושב גר נעמן נעשה שמאז בדתז״ל ומבואר הירדן. בתי׳ ע״י היא שטהרתו כמוב״פ, הגוף זוהמת
 ומבואר כמוב״פ. צואים הבגדים את שמפשיטין בעת הוא התקרבותם שעיקר וכו״, יתרו אתי ׳כד בבתי׳ המוב״פ, ובע״ת גרים התקרבות ענין שהוא

 ידעתי ׳עתה יתרו דאמר וכו׳ עכו״ם דשאר ׳בשעתא ב׳) באות (לעיל הזוה״ק דברי שהזכיר כמו הע״ז, ביטול בתי׳ ע״י הוא הענין שעיקר דבה״ק מצירופי
עבודה היפך ממה, עבודה בתי׳ שהיא לתפלה זוכין צואים הבגדים משירין שכאשר דבה״ק, בצירופי המבו׳ גם וזהו וכו״. כדין האלקים׳ מכל ה׳ גדול כי

שאתר באות ומיכף לבטשון, שגולה הם הירדן מי יז) (במתון המידות בשפר מבואר זה: ענין גבי (יד) הנחל בשעשועי מובא וכן י׳). ואות ח׳ אות בפנים (עי׳ זרה
}״י להשי״ת. נתקרב האדם הביטתון ע״י איתא, זה טין ן שי מפ שליכין ש ם ומ ה ם מעלי די בג ם. ה אי  יוכל כיצד א) אפמרופום בליקו״ה(חו״מ וכתב הצו

 וכשתוטא כמובא, ואמו מאביו לו שיש הלבושין בתינת ע״י הכל עושה, שאדם טובים ומעשים המצוות כל וז״ל: הצואיס, הבגדים את מעליו להפשיט החוטא
 האב מן שמקבל מה עיקר כי לבושו, שאבד מאתר אב בלא יתום בשינת הוא כן ועל צואים, בבגדים ונתלבש ושלום שש לבושו אובד אזי ושלום שש

 כי יתברך, לעבודתו לקרבם הנ״ל היתומים בתקנת משתדל שהוא הדור המנהיג הצדיק שהוא אפטרופוש, צריכין היתומים ואלו כנ״ל. הלבוש הוא
 כמו יתומים, של אביהם הוא אפטרופוש כי יתברך, לעבודתו לקרבם הנ״ל היתומים בתקנת משתדל שהוא הדור, המנהיג הצדיק שהוא אפטרופוש,

 וזה כנ״ל. ממש אביו הוא כן ועל נקיים, בבגדים ומלבישו צואים הבגדים ממנו מפשיט ואזי מתקנו, שהוא מאתר ממש אביו הוא כי שפירש״י,
כנ״ל. הלבושין תיקון ע״י ממש ילדו כאילו הוא כי ילדו׳, כאילו תורה תבירו בן המלמד ׳כל יט) (סנהדרין תז״ל שאמרו

ן ד ר י ק ה ת בין מפסי ש המשל פשטות ענין (שגם ומליצה׳ משל ׳להבין ע״ד והנה בזה: ביאור מובא תש״מ) הנחל(שבט-אדר מבועי ובקובץ לחוייל. י”א קדו
את בעברם ישראל כלל אצל שנעשו הנשים גודל ענין שזהו מובן רביה״ק), מאמרי הבנת בדרכי בבאהל״ק כמבואר הנמשל, לענין שייך

 שהוא לשורשו הכבוד התעלות בתי׳ שהוא שלימות, לבתי׳ פלגא מבתי׳ ישראל יצאו דייקא אז כי בפשוקים, כמבואר ישראל לארץ ונכנשו הירדן
 את מפניכם יוריש והורש בקרבכם תי אל כי תדעון בזאת יהושע ׳ויאמר ג) (יהושע שנא׳ וזהו בעצמם. ישראל אצל ובפרט בעולם היראה ונתגלה היראה,

קדושת על המכשים מהם הנמשכים והכישויים והמשכים המניעות וכל צואים הבגדים השרת על מורה הירדן מי כריתת כי היינו וגו״, התתי ואת הכנעני
בכל שמודגש וזהו קדושתה. את והעלימו וכישו בא״י שהיו האומות כל ויתבטלו יכנעו כן הירדן, מי שנכרתו וכשם בא״י. שהיו אומות הז׳ במי׳ שהם א״י,

 זוכין ידה שעל השפלות כפי המורה, בהארת תלוי שהכל בפנים כמבואר והיינו המורה, שהוא הברית ארון ע״י נעשה הירדן מי כריתת שעיקר הפשוקים
וכו׳. הצואים הבגדים שמשליכין עד להשי״ת, שיתקרבו הרתוקים את עי״ז ומעוררין ומאירין למורה,

ת ש ו ד  שזה כנ״ל, היראה מקור שם כי בא״י, הוא לשורשו הכבוד עליית עיקר וז״ל: ית׳, כבודו השלמת היא א״י קדושת שעיקר הארץ(יד) בזמרת איתא י.”א ק
׳והארץ בתי׳ הכבוד, הארת עיקר שם כן ועל ביראתך׳. קדשך היכל אל ׳אשתתוה וכתיב הזה׳, המקום נורא ׳מה וכתיב יראה׳, ׳ארץ בתי׳

ם תרג מ ה

(המשך)
 לכס אמר מי נבוכדנצר,

 לו, השיבו הזה. כדבר
 זאת. לנו אמר הקב״ה

 והרי נבוכדנצר, שאלם
 חנניה את בזה כששאלתי

 הס אזי ועזריה מישאל
 הוא זה שדבר לי אמרו

 אנו לו, אמרו אסור.
 כמוהס, נביאיס כן גס

 אמר לא להס ואמנס
 כן לנו אך כך, הקב״ה

 להס אמר זאת. אמר
 אני כן, אס נבוכדנצר,

 באש אתכס לבדוק רוצה
 חנניה את שבדקתי כמו

 אמרו ועזריה. מישאל
 שלושה היו הס לו,
 אנו אבל נצלו, כן ועל

 יכול כן ועל שנייס
 אמר נינצל. שלא להיות

 תבחרו נבוכדנצר, להס
 שיצטרף שתרצו מי לכס

 אנחנו לו, אמרו עמכס.
 עמנו שיצטרף רוציס

 הגדול. הכהן יהושע
ת ר מ או , ו א ר מ ג  ה

 שהס משוס זאת שאמרו
 שיבוא ידי שעל סברו,
 שזכויותיו יהושע איתס

 גס הס אזי מרוביס,
 ואכן בזכותו. יינצלו כן

דו רי  מארץ אותו הו
 וזרקו לבבל, ישראל

 והס לאש, שלושתס את
 אך נשרפו, וצדקיהס (אחאב

 רק הגדול הכהן יהושע
 שנאמר בגדיו, נחרכו
 הכהן יהושע את ׳ויראני
 מלאך לפני עומד הגדול

מד והשטן ה׳,  על עו
מינו  וכתוב לשטנו׳, י

 השטן, אל ה׳ ׳ויאמר
ער  השטן בך ה׳ יג

 הבוחר בך ה׳ ויגער
 אוד זה הלא בירושליס,

 לו אמר מאש׳. מוצל
 הכהן ליהושע נבוכדנצר

דעתי הגדול,  מכבר י
 אבל צדיק, הינך שאתה

ה איז ס מ ע ה ט  פעל
 והרי מעט, האש בך

 ועזריה מישאל חנניה
 האש בהס פעלה לא

 יהושע לו השיב מאומה.
 (חנניה הס הגדול, הכהן

שלושה היו ועזריה) מישאל
חד, צדיקיס  אבל בי

 ושאלו יחיד. הייתי אני
 גס והלא נבוכדנצר,

 (ואף יחיד היה אברהס

 באור ניצל הוא p פי על

 השיב האש). מן כשדים
 היו לא שס יהושע, לו

 ניתן ולא רשעיס איתו
 בכלל, לשלוט לאש רשות

 כיוון כאן כן שאין מה
ס, איתי שהיה שעי  ר

הס עלי תן ו  רשות ני
 ניתן כן על לשלוט, לאש
 גס לשלוט רשות לה

 פתגס זהו מעט. עלי
 אודיס שתי האנשיס,

 רטוב אחד ואוד יבשיס
 באש, יחד שנמצאיס

ס אזי  היבשיס האודי
 הרטוב. את שורפיס
 מה הגמרא, ושואלת
 נענש שבאמת הטעס
שע ל הכהן יהו  הגדו
 פפא, רב אמר מעט,
 נשיס נושאיס בניו שהיו

 לכהונה הגונות שאינס
 שנאמר בהס, מיתה ולא

שע הו ה ׳וי  לבוש הי
 דרכו וכי צואיס׳, בגדיס

 בגדיס ללבוש יהושע של
ס, אי מד אלא צו  מל

 נשיס נושאיס בניו שהיו
 לכהונה הגונות שאינס

בהס. מיתה ולא



שלא נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
י ם להשליך צריך עדיין כ  ע״י נעשיפ הצואיס מהנגדים הטהרה שעיקר יג) ה, הפה נציעפ (או״ה נליקו״ה מוהרנ״פ ומנאר הצואים. הבגדים מה

 עיקר וז״ל; הפורה', ע״י אלא ונו' הפשונה להפעוררופ לנוא אפשר ש׳אי ג' נאופ המונא עם הדנריס מקשרי העולה כפי הפורה, נלימוד הקניעופ
 המורה ע״י הוא מהם הטהרה עיקר ימנרך, הנורא מענודס והעיכוניס המניעות כל שמהם הג״ל, הצואיס נגדים מנמיגס הטהרה

אדם, לכל שיש הצואיס הנגדים אלו כי הממגנד. וכמעיין פושק שאינו ׳וכנהר נמשנה וכמ״ש חיים, מים נאר נקראת שהיא הקדושה,
ונפרט חטאיו, חיקן שלא זמן כל

 כי פלגא, בשם נקראים זה ובשביל
 הבגדים מהם להשליך צריך עדיין

 המפסיקים להסיר כדי הצואים,
 לבין בינם המבדילים והמסכים והמונעים
 שתלמידי הנשמות אלו אבל הקדושה.

 זה כנ״ל, לבניהם ממשיכין חכמים
המבדילים. מסכים להם אין כי •> שלימה. פרסה בשם מכונה

ד ( ׳

 (נה ננכורופ ואיפא כ!נינ: לגנלאיה

 מפשיק הירדן אומר, ר״מ ע״א):
 טעמיה נגמ', ופירשו נהמה, למעשר
 יגנול 'והירדן קרא דאמר דר״מ,

 יפ), (יהושע קדמה׳ לפאת אומו

עצמו. נפני גנול עשאו הכמונ

יטע״ב מוהרנ״ת: דפום ^

תפליה ואני
 ברחמיך, תעזרנו ובכן

 זווגנו שיהיה שנזכה
 לשמך לה1נד בקרשה
 ונזכה באמת, הנדול

ך שי מ ה ת ל מו ש  נ
שות ת קרו רו הו ט  ו

 בהירות נשמות לבנינו,
ת, כו ז שכין ו מ  הנ
 ישראל נשמות משךשי

 המשרשיט הקרושים
ת תיו או ה ב ך תו  ה
 במחשבה הקרושה,

 בךיך רקרשא עליונה
 שנזכה באפן הוא,

 תלמידי בנינו שיהיו
 ויהיו אמתיים. חכמים

 ושלמים, יראים כלם
 לשמה תוךתך עומקי
 באמת מצוותיך ומקימי
 ויתנהל שלם. ובלב

 שמך ויתקדש וישתבח
 בנינו ידי על הנדול
 ויהיה חלצינו, ויוצאי
 חכם ״בן עליהם נאמר
 בהם ויק.ים אב״. ישמח

 ואמך אביך ״ישמח
 ותאריך יולךתך״. ותנל

 בטוב ושנותיהם ימיהם
 ךצונך ו.יעשו ובנעימים,

 לעולם ימיהם כל
יד). (לקרת

 רחמנא שנתלכלך כמו שנחלכלך מי
 ומחגנרין מחעוררין שעי״ז לצלן,
פעם, נכל והמשכיס המניעות עליו
 ומפשיקין לפניו משתטחיש והש

כנ״ל, ממש נהר כמו מאד מאד
מעמד׳, ואין מצולה ׳יוון נתינת הה

 מאד שממדנק היוון׳ ׳טיט נתינת
 הנפילות כל נאיש ומשה פעה, נכל

 אדה נני הרנה של וההתרחקות
 מתעורר אה אפילו כי מהשי״ת.

 ואין מצולה ניוון ׳טנעתי דוד צעק זה ועל פעה. נכל וכן להתקרנ, אומו מניתיה ואינה כנגדו משמטחיה מיכף להשי״ת, לשונ לפעמיה
 מכל שמטהרת חייה מיה מקור היא המורה כי הקדושה, המורה הוא לזה התיקון ועיקר וכו״. אטנעה ואל מטיט הצילני וכו׳, רנעמד

 כל צריך וזה גילוליכה׳. ומכל טומאומיכה מכל וטהרמה טהוריה מיה עליכה ׳וזרקתי נתינת טהוריה, מיה נתינת והטינופיה, הגילוליה
 שארי או הפרנשה מחמת לו אפשר אי אה מעט הן הרנה הן המורה, אל יוה נכל ינרח אה שהוא, כמו הוא אה שאפילו לידע, אדה

 נטהר יהיה הוף כל הוף נודאי אז מה, עליו ויענור שיהיה איך ויוה יוה נכל ללמוד התורה, על עצמו כשיקנע פניה כל על מניעות,
 להשי״ת האדה שמתעורר פעה נכל ומתגנריה מאד, מאד נאדה נשנכיה שהה אע״פ ני נאמת. להשי״ת ויתקרנ הצואיה, הנגדיה מכל
 רעיה הרהוריה שהה יה, שהמצולות הרנה שיש ז״ל האר״י נכמני וכמונא ומפלה, נמורה לעשוק כשרוצה נפרט ניותר, מתגנריה הה

 להמשיכה ממשנתו ויכריח מקומו, את יניח לא אה אעפ״כ אנל ומפלה, נמורה עיהקו נעת נפרט ניומר, עליהה ממגנריה ומגוניה,
 שאינו ׳נהר נתינת הוא המורה כי הנ״ל. מכל אומו מטהר המורה הוף כל הוף נוודאי שיהיה, איך יהיה פעה נכל והמפלה המורה למון

 ומנטלת אומה שוטפת היא שנעולה, והגילוליה הטומאות כל כי כנגדה, להמקייה יכול ולכלוך טומאה שוה שאין הממגנר׳, וכמעיין פושק
 פעה. נכל וכן המורה, אל ולנרות לחזור וצריך ניותר, וממגנריה חוזריה הה אח״כ כי נזה, חזק שיהיה שהעיקר רק קלה, נרגע אומה

 אה ני היוה כל נמורה עושק שאינו מי אפילו גדול, נקניעות המורה עשק שיהיה דייקא, ׳קנעת׳ לתורה׳, עתיה ׳קנעת נתינת וזהו
 פעה ננל שינרח נדי יענור, ולא חוק יוה, נכל גדול נקניעות והשעות העמיה אלו שיהיו ליזהר צריך פניה כל על ושעות, עמיה איזה

 כג): ה, הפה גציעה (או״ה נליקו״ה זה נענין לנאר מוהרנ״ה וממשיך וננ״ל. הצואיה והנגדיה הטומאות מכל המטהריה חייה, מיה למקור

 נימוח הוא אנן אה המדרש, לנית משכהו זה, מנוול נך פגע ׳אה רז״ל שאמרו כמו המורה, ע״י רק הוא היצה״ר כנגד המלחמה עיקר
 ששמעתי וכמו וכנ״ל. וכו׳ המורה מימי ע״י והתיקון כנ״ל. הצואיה הנגדיה של הניוול ע״י המגנרומו עיקר כי ׳מנוול', קראו כן ועל וכו״.
 וכו׳. ערכו כפי וכך כך ללמוד יוה נכל אחד לכל חיונ שיהיה דהיינו עשיה, אל העולה להמשיך מאד נכשפמי שאמר, ז״ל הקדוש מפיו

 וכוונתו וכו׳. התורה של הגדול כת יודע אמה אין קצת, גערה נלשון השינ לצלן. רחמנא ענירות נעלי אדה נני יש הלא אז, אומו ושאלתי
 למורה קנועיה שיעוריה לו קונע היה אעפ״כ אה משה, לצאת לו אפשר שאי לו ונדמה ושלוה, חש נענירות שנלכד מי שאפילו הימה

 היצה״ר נצחון שעיקר נמצא, נשיהר״ן). מזה (עיין הוף כל הוף מהה ויוצא נתתקן היה הוא שגה עד מתגנר, התורה כת היה ויוה, יוה ננל
 להפילו ממגנר הוא נמורה לפעמיה עושק כשאדה ואפילו מהמורה, לנטלו נעצמו זה על האדה על ממגנר דנר הנעל אנל המורה. ע״י

 על נמוקפו, שלו הרע עדיין ואעפ״כ נמורה שעושק שרואה מחמת נעצמו, עי״ז הוא ושלוה, חש מהמורה לדחותו השמתו ועיקר מזה,
 המיתה, יוה נאמת ויזכור לאמתו, האמת על שמהמכל מי אנל לגמרי. מהמורה ושלוה חש לדחותו להשימו דנר הנעל עליו מתנכל כן

 לעשוק רז״ל דנרי ויקייה היצה״ר, השמת על יהמכל לא נוודאי וכו; וחשנון דין לימן ויצטרך עונר, כצל חייו ימי יענרו הוף כל ששוף
למוטנ. יחזיריהו שנה המאור הוף כל הוף כי שיהיה, איך יהיה יענור ולא חוק יוה נכל נתורה

הנחל ילקוטחכמה מילואי
 מלא ה׳ ׳וכבוד בחי׳ כבודן׳, משכן ׳מקום בסינח והיא מכבודו; האירה

 בחי׳ יקראו׳, הר ׳עמים בחי׳ הגרים, החקרבוח עיקר ושם הביח', אח
 וזה כנ״ל. החורה שלימוח עיקר שס כי כנ״ל, גרים׳ שמכשרח א״י ׳חביבה
 בה׳, הלכו ולא וכו׳ חורחי אח עזבם על הארך, אבדה מה ׳על שכחוב
 אח חורחס בלימוד ברכו שלא היינו חחילה׳, בחורה ברכו ׳שלא רז״ל ודרשו

 נחגדל שעי״ז חשובה, ובעלי גרים נעשים זה שע״י המחשבה, חחילח בחי׳
 בארצנו׳, כבוד ׳לשכון בחי׳ א״י, קדושח שלימוח עיקר שזה יח׳, כבודו
. כבוד׳. אומר כולו ׳ובהיכלו ובחי׳ ה ס ר  להלן עי׳ ׳פרסה׳ השה גבי פ

הנחל). מבועי (מדברי ורקיעא׳ ארעא ׳דנשקי ד״ה מ׳ אות על בילקוה״נ

שליך צריך ם לה ה ם מ די בג ם ה אי צו די ה ר כ ם להסי קי סי פ מ  וכוי ה
ם לי מבדי ם ה ה. לבין בינ ש  הקודש בעבודת כתב זה ענין בביאור הקדו

 מגן לקוחה רוחנית אחת בגוויה מתלבשת הגוף אל בבואה הנפש לא): (ח״ב,
 והתבאר הגס. הגוף ובין הדקה הנפש בין המחברת והיא מטה, של עדן

 אונס אין וברשותו האדם ביד הנמסרים הדרכים שני ענין זה שלפני בפרק
 איזה אל עצמו יטה בבחירתו עצמו הוא אבל מהם, אחד שום על אותו
 וצורתו ידו, על מתרבה הטוב הנה הטוב, דרך בחר ואם שירצה, מהם

 תמיד ויונק בשורשו רבה הענף והרי הטוב, למקורה כסא נעשית וגוויתו
 בשרו ויעשה הרקיע בזהר ויזהיר יזדכך עצמו החומר ואפילו והדרו, מזיוו

 אל נטה ושלום חס ואס יוכיחו. משה של ופניו ואליהו וחנוך אש, לפידי
 ההוא, מהמקור רעה רוח מושך שעושה בעבירה והנה והמר, הרע אילן לאותו כסא וגוויתו צורתו נעשית הנה יצה״ר, שהוא שבו, הקטן החלק מצד הרע

 הנפש, את ההוא האילן זוהמת שהיא ההיא העבירה שמלפפת שליפוף עבירה, עבירה שכר והנה ההיא, הרוחנית בגוויה אחוזה שהיא נפשו ומלפפת
 ממנה רוח שהמשיכה לפי אותה ונוטלת רשות ונוטלת עליה מקטרגת ההיא המדירגה והנה אחריה, שנמשך ההיא המדריגה שהיא למקורה מוליכתה

 ממקור לכלוכים עדיין בה וישארו תשובה עשתה אס אבל שאול׳. לבלות ׳וצורם שנאמר כלה, אינה והיא כלה גיהנס הרי תשובה עשתה לא ואס עליה,
 ובעוד רותחת, צואה נקראת שס שמשארת ההיא והזוהמה למקורו, ההוא הלכלוך להשיב לכלוכה ממנה שיסיר לכובס אותה לתת צריך ההיא, המדריגה
 ולחזור לצאת זכתה בהס, שנתלפפה הצואיס הבגדים מעליה שהסירו ומאחר לשורשו, שב דבר כל והרי שס, מצטערת הנפש ההיא, הזוהמא שמסיריס

 דע, עוד: ביאר לו) חיים דרך (יומא, וצשל״ה השכינה. מזיו ליהנות זוכה ובהם זכיותיה, ע״י לה שהותקנו הבגדים באותם מטה של עדן בגן ולהתלבש לשורשה
 מהעולם, ובהסתלקו האדם, אברי כנגד רמ״ח עשה מצוות ולפיכך ׳חלוק׳. רז״ל בלשון הנקרא רוחני מלבוש לו יעשה הזה, בעולם מסגל שאדם במצוה כי

 בתחיית יקום לא גס העליון, לאור יזכה לא זה מלבוש ולולא באמצעותו. להכילו העליון, עולם בעידון להתעדן החיים, באור לאור הזה במלבוש מתלבש
 בו שמתלבשיס הלבוש דוגמת מלכות׳, בלבוש המלך מלפני יצא ׳ומרדכי ח) (אסתר הצדיק במרדכי וכתיב הערום. הנחש מקום אל יידחה אבל המתים,

 הצואיס הבגדים ׳הסירו ג) (זכריה גדול הכהן ביהושע וכתיב לבא. לעתיד הצדיקים בו שמתעטריס העטרה דוגמת גדולה׳, זהב ׳ועטרת עדן, בגן הצדיקים
ה׳. מלאך הנקראת העטרה על משל עליו׳, עומד ה׳ ׳ומלאך הנזכר, המלבוש על משל בגדים׳, ׳וילבישוהו וכתיב החומר, מלבושי על משל והוא מעליו׳,
למעלה. מתלבש אינו קייס שהחומר עוד וכל ההוא, במלבוש מתלבש ואח״כ הצואיס׳, הבגדים ׳הסירו בסוד מהחומר להתפשט צריך ובתחילה (...)

ערכים
וכינויים

צואים בגדים
שבת  אחיזה אין ב
 (ליקו״ה הצואים להבגדים

י). ה, סעודה

 שבהם הצואים בגדים
 (אלשיךבגיהנם הנפש נידונת

יב). מט, בראשית

 הנקראים טומאה מלבושי
 בם כי הצואים, בגדים

 חבלה מלאכי יאחזוהו
 ולהרום, ולהאביד לדמום

 (אלשיךלמו יד כבית הם כי

ח). כא, שמות

 הקלי׳ חוטא, כשהאדם
 ומלבישתו אותו מכםה

 הצואים הבגדים וזה טומאה,
כא). תצא, פ׳ הליקוטים (ספר

 בגדים הם החומר מלבוש
 ויקרא עה״ת (ש״ך הצואים

ה). א,

 מלוכלכים, ר״ל יצואיםי,
 לכלוך הוא שהצואה ולפי

 מלוכלכים לבגדים קורא
 זכריה (מצו״צ צואים בגדים

ג). ג,

 הגוף םוד צואים, בגדים
 מחלף וכאשר שנתלכלך,

 בלבוש ומתלבש שמלות
 יכול אז הגלגול, בםוד אחר

 ששם הבא לעולם לבוא
גלגל). (קה״י,השכר פריעת

מסכים
 תכלית הוא העשיה עולם

 מםך עיקר והוא הגשמיות
 אלקותו השגת בפני המבדיל
 לעבוד כשזוכין אבל יתברך,

 העשיה העולם בזה ה׳ את
 מעשיות מצוות ולעשות
 התיקון עיקר זה אזי בשמחה,

ט). ד, אפים נפילת (ליקו״ה

 משברין שכבר מאחר
 שגם ומאמינים הכפירות,

 בעצמו המבדיל מםך
 ממנו הכל בעצמו והבחירה
 הכל נכלל אזי יתברך,

 בבחינת יתברך, באחדותו
 נעשין שעי״ז ושוב, רצוא
 אור לקבל והיכלין כלים

 ה׳ על ולהתענג אחדותו
 ולבקר ה׳ בנועם לחזות

 ההיכלין אלו וכל בהיכלו.
 נעשים והרוחניים הזכים

 המםך לשבר שזכה ע״י
 בחיים, שבחר ע״י המבדיל,

 המםך נתהפך שעי״ז עד
 ממנו ונעשה המבדיל,

 האור לקבל עילאין היכלין
 באחדותו להיכלל ידו על

 לזה שיזכה מי אשרי יתברך.
ב). ג, שלוחין (ליקו״ה

 המבדיל מםך הוא החומר
 האדם ובין השי״ת בין

 על גובר וכאשר הגשמי,
 וזה בשכלי, ודבק הגשמי
 מתוך תורה לומד כאשר

 מםך כאן אין אז הדוחק,
 א, עולם (נתיבות כלל מבדיל

ר). התורה נתיב

 בין מגין, שהוא דבר כל
 שהוא בין למעלה מגין שהוא
 נקרא מהצד, או למטה מגין
 לשון ששייך ׳מםך׳, בשם

 מלמעלה כמו הצד מן םיכוך
כה). ג, במרבר אריה (גור

 של הגדול שפע בא היה אם
 מםך בלא לאדם ב״ה הבורא

 בטל העולם היה המבדיל,
 פ׳ חיים מים (מקור במציאות

בראשית).

 שורה חטא, שבו חאיבר
 והוא הטומאה, רוח עליו
ובין בינו המבדיל מםך

 בנפש הפוגמים שם״ה עבירות ע״י וזה עליו, שורה הקודש רוח ואין וגו״, מבדילים היו עוונותיכם אם ׳כי נט) (ישעיה שכתוב וזהו הקודש, רוח מקור אל השכלית נפש בין חשוך מםך גורם הוא חיצחייר ר). יט, ויקרא (אוה״חאלקיו
שיויותר יותר מתעבה והמםך מבדיל, מםך והמה מבדילים עוונותינו כי הגלות, אריכת זהו ובעו״ה מבדיל, מםך הוא עוון כל ג). ג, קרושה (שעריהשכלית ית״ש ובין בינו המבדיל מםך בעצמו הוא יש, בעיניו שהוא מי* ה). הצל״ח (ררו

בא). פ׳ ושמש (מאורהמבדיל מםך בזה עושה מעלה, בר לאיזה עצמו מחזיק האדם אם ויגש). פ׳ משה (ישמח



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שלב

ו ת ד ב כ הו ו ת כבד סו  ג, או״א ניגוד (יו״ד נליקו״ה ונהג נקי בכ

 כמאמר שס שמכואר מה נחינמ כעצמו וזהו א):
 כמשוכה מוזרין מהשי״ס כשהרחוקיס הוא הככוד שעיקר הנ״ל,

 מפשיטין הס ואזי כתשוכה, יזוזרין כשהריזוקיס כודאי כי כנ״ל. וכו׳
 אש ומלכישין הצואיס, כגדיס מעצמן

 נפגדל כודאי נקיה, ככסות עצמן
 כחינת הם הכגדיס כי מאד, הככוד
 ככדהו 'וככדמו, ככחינת ככוד,

 כמאמר שם כמכואר נקיה', ככסות
 למאניה קרא יותנן ׳רכי כי הנ״ל,

קמככדותא׳ ״ נ  צא). (

ו ת ד ב כ הו ו ד ב ת כ סו כ נקר ב
 כתינת וזה ט); ה, הפפ נציעפ (או"פ נליקו״ה ונפג

 קודש. שכת כגדי לוכשין ואת״כ שכת, כערכ ומכילה תמין רתיצת
 ה׳ רתץ 'אם ככתינת הצואים, הכגדים מכתינת עצמן רותצין כי

 שהם שכת, כגדי לוכשין ואת״כ כמוכא, ציון׳ כנות צואת את
לכנים. כגדיס כתינת נקיים, כגדיס

 בתשובה אדם בני להחזיר וכר השייית כבוד עיקר זה כי
ה, הפפ נציעפ נליקו״ה(או״פ מונא הגרים. נשמות ולהמשיך

 כשהוא מאד, מאד רתוק שהוא מי ע״י דייקא התיקון עיקר יא);
 נפלא תיקון נעשה דייקא אז האמת, להצדיקי לכוא מתעורר

 ככודו עיקר זה כי כיותר. יתכרך ככודו ונתגדל כיותר, ונורא
 כיותר והמטונפיס והמלוכלכים כשהרתוקיס יתכרך, וגדולתו

 עליהם וממשיך רתמיו, מעורר השי״ס שעי״ז להשי״ס, נתעורריס
 נטהר דייקא ידם שעל עד האמת, הצדיק ע״י כאלה תיקונים

 כי כעולם, שנתאתזו הצואיס הכגדיס של הטינופיס מכל העולם
 כיגיעות להשי״ת לשוכ ונתעוררו כאלו, ממקומות כאו שהם מממת
 התיקונים כל כלל עיקר כי העולם. ונטהר נתתקן עי״ז כאלו,

 כרות, שרואין כמו דייקא, שנתקלקל כמקום דייקא לתקן הוא
הצואיס, כגדיס עיקר ששם כתתילה, נכרית שהיתה שמתמת

(כשדרז״ל נקי, בכסות כבדהו וכבדתו, וזה

ת קיט.) שנפ וכו'. מכונד ה' ולקדוש פסוק על ו ס כ

 הצואים. הבגדים להשליך היינו נקי,
 תוציא אם יתבדך, ה׳ כבוד עיקד זה כי

בתשובה, אדם בני להחזיד מזולל, יקד

ו ת ד ב כ ת סבדהו ו  מיוסדים נסמוך, המונאיס הגמ׳ דנרי נקי. בססו

 אם וז״ל: שנפ, קדושפ לעני! יג-יד) (נפ, נישעיה לשה״כ על
 ענג לשנת וקראת קדשי כיוס חפציך עשות רגלך משכת תשיכ

 דכר: ודכר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וככדתו מככד ה׳ לקדוש
 על והרככתיך ה׳ על תתענג אז

 !עקג נחלת והאכלתיך ארץ כמתי
 המצו״ד ופירש דכר: ה׳ פי כי אכיך

 השכת ליום מנוגד. ה׳ לקדוש (שס);
מכוכד, יום תקרא המקום שקדשו

חול. של מלאכה כו עשות מכלי
 לכד שם כקריאת לא ר״ל, וננדפו.

נמס׳ ופז״ל ענייניך. כו תככדו אלא
 לרכ גלותא ריש ליה אמר נזה״ל; זה פס׳ דרשו ע״א) (קיט שנפ

 יום זה ליה, אמר מכוכד'. ה' 'ולקדוש דכתיכ מאי המנונא,
 ככדהו תורה אמרה שמיה, ולא אכילה לא כו שאין הכפורים

 מדכמיכ מנוגד. ה׳ ולקדוש דפסיג מאי (שס): ופירש״י נקיה. ככסות
 וניאר קאי. אשכת לאו ה" ד׳לקדוש מכלל עונג', לשכת ׳וקראת

 משמע עונג׳ לשכת ד׳וקראת ור״ל פירש״י, עיין (שס): המהרש״א
 (...) אכילה, כלא לה׳ דכולו משמע ה״ ו׳לקדוש אכילה, כעונג

 כרחך על ושתייה, כאכילה יוה״כ לככד שאין כיון כרחך דעל
 על נוסף דכר דהיינו (...) נקייה, ככסות ׳מכוכד׳ מתוקמא

 סמכו זה ועל ננקיות, כיוה״כ המלכוש שינוי שיהא השכת,
 דוגמת כמדרשות וכדאימא נקיים, לכנים ככגדיס כיוה״כ
 ללכוש נהגו ד): פרי, (או"פ נשו״ע הרמ״א כפנ וכן השרת. מלאכי
 נוהגין וכן השרת, מלאכי דוגמת כיו״כ, נקיים לכנים כגדיס
 לכ ועי״ז מתים, כגד הוא גם ונקי. לכן שהוא הקיטל ללכוש
 כנדהו ׳וכנדפו, כפג לשונו נדקדוק רנינו והנה ונשכר. נכנע האדם

 קיט) לעיל(שנפ כנדרש האפפ גמרופ. שפי נכך ומשלג ויפכן נקי', נכסופ
 ׳וכנדפו׳, השניה, והגמ' יוה״כ, לענין נקיה׳ נכסופ 'כנדהו מהמליס

וז׳׳ל: שנפ, לכנוד המול מלנושי הסרפ גני ע׳׳א) (קיג שנפ נגמ׳ שנדרשה

הנחל ילקוט
ו5ך ה ד הו ב ד ב ת כ פו  לכבוד המלבושים הסלפס גבי סו"ל דישו כן נקי. בכ

 תיקוני כל נעשים שבשבת י) ה, הפת בציעת (או״ת בליקו״ה וכתב שבת,
 בהתורה המבוארין שלום ממשיכין ידם שעל התיקונים כל ח״ל: המאמר,

 ה5 שעושקין התורה ע״י התיקון עיקר כי קודש. ת5ש5 נעשים כולם הנ״ל,
 הנשמות נזדווגין שעי״ז שבתורה, הנשמות שורשי שמעוררין עד בכוונה

 שיתזרו ישראל הפושעי לנשמות הארה המביאין הגרים, נשמות ומולידין
 בשבת כי בשבת, נעשה עיקרו וזה שם, עיין שם, שמבואר כמו בתשובה

 הרבה בתורה קורין בשבת אז כן ועל התורה. שורש והוא תורה, ניתנה
 כדת שנכתב תורה בשפר בציבור התורה קריאת כי השנה, מכל יותר

 עד בתורה לעשוק דהיינו הנ״ל, התורה עשק בתינת זה משיני, כנתינתה
הוא הנשמות שורשי עיקר כי שבתורה, ישראל נשמות שורשי שיעורר

 כל ׳לעיני עד מ׳בראשית׳ התורה בשפר הכתובים אותיות רבוא בהששים
וקורין כדינו, הכתוב בשפר ושבת שבת בכל לקרותם שעושקין ישראל׳,

שבת כן ועל נשמות. השורשי התעוררות עיקר שעי״ז ונקודות, בטעמים
 ה׳ עד ׳ושבת כמ״ש ז״ל, ורבינו מורינו אדונינו שכתב כמו תשובה, לשון

התורה, ניתנה שבו שבת ע״י התשובה התעוררות עיקר כי אלקיך׳,
כנ״ל. הנשמות מכל שכלולה התורה כל כשדר בציבור בתורה בו וקוראים

המתרגם

י  יוחנן שרבי זה וכמו '
מכבדיי. לבגדיו, קרא

 וימים שבשבת לפי
ם בי ו ת ט שו ב ל ת  מ
 אור, בכתנות הנשמות

 ׳על הנביא אמר לכן
 ה״, כבדו באורים כן

שו ר פי ם, ו מי כ ח  ה
נקיה׳. בכסות ׳כבדוהו

 שנת של מלנושך יהא שלא ׳ונכדתו', דרכיך׳, מעשות ׳ונכדתו
ד איפא ונהמשך מכנדותי. למאניה, קרי יוחנן דרכי הא ייוכי חול. של כמלכושך קי  יוחנן, רכי אמר אכא כר אחא רני אמר ע״א): שס(

 ארץ, דרך תורה לימדך ישמעאל, רני דני ומנא אחרים', נגדים ולנש נגדיו את 'ופשט שנאמר המורה, מן נגדים לשינוי מניין
ס כהן ימזוג אל לרנו קדירה כהן שנישל נגדים ד דרך שהוא נגדים. לשינוי מניין ופירש״י(שס): לרנו. נו  נגדים ולנש המקום. לפני ננו
 החשוכים נגדיו ימאסו שלא כדי תשונה, ענודה שאינה הדשן הוצאת כשעת פחותים נגדים ללנוש הנתונ הזקיקו הדשן, את והוציא אסרים.
 דומיא לרגו. קדירה נהם שנישל נגדים קרא. דהאי נדרשא ישמעאל. י׳ דני ומנא וניסוך. קיטור כגון ושמיה, אכילה ענודת כהן שעונד

ס נהם ימזוג אל הדשן. דהוצאת  אדס נני להפזיר ננפי׳ יוה״ה, לענין האפפ נפיגופ, לנ׳ ומרמז ויפכן פחומיס. נגדים ללנוש הוזקק לפיכך לרנו. נו

שנו כידוע, פשונה נפי׳ היא שאף שנפ, לכנוד המול מלנושי הסרפ גני והשניה, נפשונה. פי׳'  ונפיקו׳׳ז ה׳. נאופ כנ״ל הגאוה, השפנרופ נפי׳ פפפיו׳, איש ננ

 נכמנות נשממין ממלנשין טנין ויומין דנשנת ™נגין וז״ל: אור, נכפטפ הנשמופ הפלנשופ ננפי׳ הוא נשנפ׳ נקי ד׳כסופ מצינו ע״א) יא (הקדמה,
 נאורים נן על מדנש(שס): המפוק ופירש נקיה׳. ככסות 'כנדוהו רננן, ואוקמוהו ה", נכדו נאורים כן ׳על כד) (ישעיה הנניא אמר אור,

דו אור. הנמנות הארת לכנוד נאים נלנושים שיתלנשו ה", 'נכדו טונ, ויום שנת של נרות נכח פירוש, ה׳. ננ

הסטה מילואי
ד ד ג ת ו1כ סו  לשמירת מרמז נקי שכסות א) ה, (דרוש שבת של בסידורו כתב נקי. בכ

נקיה׳. בכשות ׳כבדוהו רז״ל אמרו מכובד׳, ה׳ ׳לקדוש וז״ל: הברית,
 כי בצקה׳, לא ורגלך מעליך בלתה לא ׳שמלתך בפשוק האריז״ל דברי וידוע
 נשמתו, על אורה מלבוש לו עושין המילה בברית נכנש הקטן שהילד בעת

 על הוא זה שלבוש זמן וכל רע. מכל להצילו עליו תופף הוא הזה ולבוש
 בעוון ת״ו נטמא כאשר ואך תטא, לידי שיבוא הוא רתוק האדם, נשמת

 וזה רע. לכל לבוא ת״ו ויכול מעליו, הלבוש אותו פושטין אז ר״ל, קרי
 ש׳רגלך באופן ואך עליך, תופף הלבוש זה כלומר מעליך׳, בלתה לא ׳שמלתך

 בכשות ׳כבדוהו רמז ולזה הרגלים. ע״ש מכונה הזה התטא כי בצקה׳, לא
 השלום. ברית תיקון בו כי יתטנף, ולא עליך נקי הלבוש שתהא נקיה׳,

ם שליך1לד די בג ם. ה אי צו  הגוף זה הנה, ה): מט, (שער בע״ח וכתב ה
 אשר הנר״ן אל לבוש שהוא נוגה, מקליפת שהוא האמיתי

 אדה״ר, תטא ע״י שנתערב אתר ורע מטוב כלול להיותו עור׳, ׳כתנות נקרא
 שעושין הפעולה כל וזהו והמצוה, התורה ע״י נעשה והוא לבררו, צריך

 לישראל, ומצוות תורה הקב״ה נתן לא והנה, (...) המשית. ביאת עד ישראל
 כוונת וע״י הנשמה, לבוש שהם מהכשף השיגים ולהשיר ולצרף לברר אלא

רכ״ז. ויתי פרשת כנזכר הנשמה, לבוש נגמר ובמצוות בתורה האדם
ע״י ובהירה זכה נשמה להמשיך יכולין אז כי בשבת, הזיווג עיקר כן ועל

 בעלי ע״י השי״ת כבוד עולה בשבת כן ועל שם. עיין תתילה, בתורה ברכו שלא על רז״ל מאמר על שם כמבואר אז, שבתורה הנשמות שורשי התעוררות
 מעוצם מזה, מדברים שבת קבלת של המזמורים כל וכן שבת, בקבלת שאומרים ועוז׳ כבוד לה׳ הבו עמים, משפתות לה׳ ׳הבו בבתינת וגרים, תשובה
 הרבה, וכן וכו״, מלך ה׳ בגויים אמרו נפלאותיו, העמים בכל כבודו בגויים ׳שפרו שם כמ״ש כבודו, מכירים שהם על דייקא הגויים ע״י כבודו הגדלת

כנ״ל. בשבת נעשה שעיקרו שבתורה, הנשמות שורשי ומאירין שמעוררין ע״י נעשה שזה ומתגיירין, כבודו מכירין הם שגם ע״י הכבוד עליית עיקר כי

תפלה ואני
ר בי ע ת  מן גלולים ו

 כרות והאלילים הארץ,
 עולם לתקן יכרתון

 בני וכל שרי, במלכות
 בשמך יקךאו בשר

 ךשעי כל אליך להפנות
 גךים ויתוספו ארץ.
 צדק, גרי עת, בכל רבים

 עמך, ישראל בני על
 יהיו הארץ מעמי ורבים

 ומהגידים מת.יהךים
 באמת. הגדול לשמך

 לעבדך בל ויאתיו
 מלכותך. כ׳ה ו.יכירו

 בכת גרים נעשים ויהיו
 שלא אותם וגם ובפעל,

 .יכירו להתגיר, יזכו
 שהם מקום בכל ויךעו

 גדלתך תפארת יקר את
 כל ויךעו ומלכותך,

 ןהיד שיש עולם באי
 ויתעלה יתברך קךמון

 ולנצח עד לעולמי שמו
 כלם וישתוקקו נצהים.

 האמתיית. לאמונתך
 אתה כי פעול כל וידע

 יצור כל ושין פעלתו,
 וי־אמר יצךתו, אתה כי
 באפו נשמה אשר כל
 מלך, ישראל אלהי יי

משלה בכל ומלכותו
ה). ח״ב (ליקו״ת



ם תרג מ ערכיםשלג נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקורה
וכינויים

ת מצוהטז שמיני  ה
ה ז ו מ ר י ה ק ו ס פ  ב

 היא, בראשית מעשה
 הנכנס הגר את לאהוב
ס עצמו למול  ולהיכנ
פי תתת ה, כנ  השכינ

ה נ י כ ש ה ת ו ס נ כ  מ
ה, תתת אותם פי  כנ

ם אותם את פרדי  הנ
 הטמא אתרא מהסטרא

 (...) אליה. ומתקרבים
ם וכולם סי כנ  תתת נ

 יותר, ולא השכינה כנפי
 הס ישראל נשמות אבל

 האילן. גוף מתוך יוצאות
 בין הבדל יש ועוד (...)

 הגרים כי לגרים, ישראל
 באילן תלק להס אין

 בגוף שכן כל העליון,
 שלהם התלק אבל האילן,

 ולא המלכות בכנפי הוא
 תתת רק הוא וגר יותר,
 יותר. ולא השכינה כנפי

 הצדק', ׳גירי ונקראים
 שורים הס ■:!ס כי

 לפנים ולא ומתאתדיס
שאמרנו. כמו יותר,

אלעזר, רבי אמר
 כשנימול שגר למדנו הרי

 השכינה כנפי תתת ונכנס
 צדק', ׳גר רק נקרא הוא
 שהוא ודאי יותר, ולא

 לפי צדק׳, ׳גר נקרא
באותו להיכנס זכה שהוא

׳צדק׳. של הכתר

תפליה ואני

ו פ ס ו ת י  ויתרבו ו
 ובעלי גרים פעם בכל

 עד אמתיים, תשובה
 וכל ישראל כל שישובו

 באמת, אליך עולם באי
 מהרה לךאות ונזכה

 להעביר עזף, בתפארת
 הארץ, מן גלולים

 יכרתון, כרות והאלילים
 במלכות עולם לתקן
 בשר בני וכל שרי,

 להפנות בשטף, יקךאו
 אךץ. רשעי כל אליך
 יושבי כל וירעו .יכיח
 כל תכרע לף כי תבל
לשון כל תשבע בךף,

יז). (ליקו״ת

ם י ר ג ם הם שמתגיירין ו ת באי ה פי ת ה כנ שכינ  ויש וגרים. נע״ש שמפקרגיס ע״י נעשיפ לשורשו הכנוד עלייפ צדק. גר נקרא זה ובשביל ה

 ענין כמאמר. כאן כמוכא נלכד, לגרים השייכופ נפי׳ ויש ג'), אופ עליו׳(כנ״ל נקרא ישראל ששם זמן ׳כל ישראל לנשמופ רק השייכופ נפינופ נזה
 למרחם ממיגאה, 'פקודא“ וז״ל: הגר׳, ׳אהנפ שנהן והשמיניפ נראשיפ, כמעשה הנרמזופ כלליופ מצוופ י׳ המונה ע״א), (יג הזהר נהקדמפ מנואר זה

 משאנא אחרא משמרא דממפרשן לאיגון גדפהא, מחוח לון אעילח ואישי דשכיגמא, גדפוי תחוח ולאעלא גרמיה למגזר דעאל גיורא
עאלין וכולהו (...) לגנה. וממקרנין

ם לנוש היה יהושע נן ועל שמתגיירין, וגרים הגרים. נשמות ולהמשיך נגדי

נשואים נניו שהיו על צואים, ובשביל השכינה, כנפי תהת באים הם
במקרא שם כמ״ש נכריות, נשים , , ,

ה א ז ר ק ר נ ק ג ד ‘ ו). דף הזהר כהקדמת (כמובא צ

 יתיר, ולא דשכינתא גדפוי תתות
 מגו נפקא דישראל נשמתא אבל

 ותו, (...) אילנא. דההוא גופא
 באילנא תולקא לון לית גיורין

 איהו בגדפין דילהון תולקא אבל דיליה, בגופא שכן כל עילאה,
 אינון הצדק, גירי יתיר. ולא שכינתא גדפי תתות וגיורא יתיר, ולא

מדבש המתוק ופירש לאתמר. כמה לגו, ולא ואתאתדן שראן דתמן

 שזכתה ורות רז״ל, שדרשו וכמו
 שיצא זכתה דייקא היא כן על ולהתגייר, כזה ממקום לצאת

 יתבטלו ידו שעל הארץ, מן הטומאה רות שיבער משית, ממנה
ישראל. נשמות מכל הצואיס הבגדים אתיזת

תתת לתשות באת ׳אשר ברות שנאמר כמו גדפהא. מסות (שם):
 יש לכן בהקליפות, ונתגלגלו שיצאו אלא לקדושה, המלכות מן שורשם הגרים שנשמות לפי ר״ל, כר. מסאכא משט״א דמשפרשן כנפיו׳.

 איך הדרך להם להורות כנפיה, תתת ומכניסתם אותם מסייעת השכינה כן על להתגייר. ובאים לשורשם לתזור גדולה תשוקה להם
 ׳צדק׳ שתואר הצדק. גירי למעלה. יותר ולא המלכות בכנפי בחוץ ימיר. ולא איהו כגדסין שלו. בפנימיות דיליה. בגופא כראוי. לשוב יתעוררו

 אקרי דשכינתא גדפי תתות ועייל אתגזר כד גיורא תנינן, הא אלעזר, רבי יזאמר ע״ב): יד בזהר(ויקרא, איתא וכן המלכות. בתיצוניות הוא
׳צדק׳. הנקראת המלכות ספירת לצדק. כפרא מדבש(שם): המתק ופירש ד׳צדק׳. כפרא בההוא למיעל זכי ודאי, צדק׳ ׳גר יתיר, ולא צדק׳, ׳גר

חכמה מיליואי
ם י ר ג רין ו ם שמתגיי ם ה אי ת ב ה פי ת ה כנ כינ ש ה ובשביל ה  נקרא ז

 שמסתכל אדם כל הנה שמות): (פ׳ עיניים במאור וכתב צדק. גר
 ימי מששת בתורה הגנוז האור היינו הנ״ל האור רואה שאינו השיבה בהתורה,

 בתינת שהוא האור לפני מבדיל משך הוא שבקרבו שהרע מתמה בראשית,
 בו שאין ומי וגו״. מבדילים היו עוונותיכס אס ׳כי נט) (ישעיה כמ״ש טוב,
 אס ממילא הוא, ברוך לבורא משכן ליבו ונעשה תומרו לזיכוך שזוכה רע,
 מלבושין, המורה שיצא אתר ולעמיד הגנוז. הקדום האור רואה משך, אין
 כך להיות וצריך העולם, בכללות לבושין במינת כן גס הוא הגלות כי

 כן גס הכוונה וגו״, לי נראה ה׳ ׳מרתוק לא) (ירמיה פשוק על כמאמרינו
 לראות שנוכל בכדי משכים, ע״י הבהירות לראות אומנו להרגיל כנ״ל,
 התלבשות, שוס בלי הבהירות יהיה אז כי לעתיד, משך שוס בלי את״כ
 עיניך ׳ויהו התלבשות, מלשון והכנף וגו״, מוריך עוד יכנף ׳ולא כמ״ש
 כאמור. מבדיל הרע אז יהיה שלא מתמת משכים, בלי מוריך׳ את רואות

 מעט, מעט מקודם כלל באור הורגלו שלא מתמת העולם, ואומות (...)
 ישראל, כן שאין מה גודלו, מתמת כלל בבהירות להסתכל יוכלו לא

 הזה בזמן אפילו וגס מעט. מעט בתינמו לפי אתד כל לראותו שהורגלו
 מבתינת לצאת ושכלו מעשיו ע״י זוכה אס זו. לבתינה לבוא יכול אתד כל

 בתינת מביא צדיק כל כי כמאמרינו, לבוא׳ ׳לעתיד אצלו נקרא לבושין,
 ועי״ז אמר, במקום כנזכר משית מקומת מלקו ומשלים שלו משית שלק

 ולזו (...) הגנוז. באור הבהירות לראות וזוכה לבוא׳ ׳לעתיד אצלו נקרא
 כמ״ש ׳ראשית׳, שנקראו ישראל אס כי להגיע יכולים אינם המדריגה

 להשיג יכולים ראשית בשינת גו״. ראשית לה׳ ישראל ׳קודש ב) (ירמיה
 אינם הגרים ואף כאמור. העולם אומות לא אבל הקדוש, אור שהוא

 כנפי מתת שהן הצדק׳, ׳גירי נקראו כך שס על כי זאת, להשיג יכולים
 בתינת שהוא האתדות במקום למעלה ולא כנודע, ׳צדק׳ הנקרא השכינה

 אצל המקורב כעבד הס המקרבומס ע״י כי להס, אפשר אי שזה בן,
 בבתינת יהיה לא מקום מכל ההתקרבות, בתכלית יתקרב ואפילו המלך,

 כי והבן. מהמלך, תלק שיהא כך ממש שיהיה אס כי אפשר אי שזה בן,
 כמ״ש ה׳, תלק ממש הס זוכים אס ישראל, עם בהשי״ת הוא כך ממש

 בנושת לומר שאין ז״ל האר״י בכתבי וכמ״ש עמו׳, ה׳ חלק ׳כי לב) (דצריס
 שהוא המת לנשמת שכנה שהוא השכינה׳, כנפי ׳מחת נשמות הזכרות
 השכינה׳. מכנפי ׳למעלה לומר שיש אך הגרים, מדריגות לבחינת מורידו

ם י ר ג רין ו ם שמתגיי ם ה אי ת ב ה פי ת ה. כנ שכינ צמגילת שנאמר וכעין ה
 עס אל ותלכי מולדתך וארץ ואמך אביך ותעזבי אישך מות אחרי חמותך את עשית אקר פל לי הגד הגד לה ויאמר בעז ויען יא-יצ): (צ, רות

 אור תורה צשל״ה(שצועות, ומצאר כנפיו: מחת לחשות באת אקר ישראל אלקי ה׳ מעס שלמה משכרחך ותהי פעלך ה׳ ישלם שלשום: תמול ידעת לא אקר
 תחת לחשות באת ׳אשר שאמר בועז, מאמר על היתה רות של החרדה וז״ל: הגרים, משאר אשרת צצתינה היפה נשמתה אעפ״כ גיורת, שהיתה אף על רות, שנשמת צו)

 וגו״, האוכל לעת בועז לה ׳ויאמר (...) למעלה. ישראל ומעלת השכינה כנפי תחת הס הגרים כי לעיל, שזכרתי הדבר הוא המאמר, מזה שמובן כנפיו׳,
 משכורתך יהיה לעתיד כי להיפך, לה רמז אדרבא, כי לה ואמר וגו״, פעלך ה׳ ׳ישלם הפשוק של מאמרו הבינה לא שהיא והודיעה בועז לה השיב

 ישראל אלקי ישלם לעתיד (...) ישראל. לצדיקי שנותן מהשכר ישראל׳, אלקי ה׳ ׳מעס שאמר וזהו התרגום. כדמתרגס כו׳ רבקה שרה לאמהות כמו שלימה
 המדריגה, לזאת את תזכי באמת טעס מה לה גילה הדברים באלה שאדרבה, עתה לה רמז כנפיו׳, תחת לחשות באת ׳אשר שאמר ומה משלם. שכרך

 אינו בקדושה ונכנס נתגייר אפילו כן על מבחוץ, והאומות האילן, בפנימיות תחילתן ישראל נשמות והענין, באת׳. ׳אשר תירץ גרים. משאר נשתנית מה
 לו הידוע לטעם מואב דרך נשמתה העביר מעבר דרך הקב״ה רק מהפנימיות, היתה רות נשמת אמנם קדשים. קודש שהוא בפנימיות כך כל נכנס

 שורשן ולא שם דרך היה ביאתך כלומר וגו״, לחשות באת ׳אשר שאמר וזהו באילן. אילן כמרכיב והוא יתברך,
ל י ב ש ב ה ו  נוגה, קליפת הנקראת הקליפה אותה מן היא והוייתס מציאותם עיקר הגרים, נפשות לד): (הקדמה הגלגולים צשער וכתצ צדק. נר נקרא ז

וכו״. כשפחת לישראל גרים ׳קשים רז״ל שאמרו מה וז״ש הזהר). צספר ויקהל צפ׳ (כנזכר הקדושה אל חוזרת ופעמים משאבא, היא שפעמים
 צפ׳ (כנזכר הארץ בג״ע בהיותם הצדיקים של הנפשות מתולדות אחת, נפש בו נכנס להתגייר בא כאשר גוי, בתחילתו שהיה ההוא האיש כי הוא, והענין

 מן קדושה נפש ממש לו יש כי צדק׳, ׳גר נקרא ואז ישראל. בני נפשות כשאר ממש, קדושה אחרת נפש בו ונכנסה זוכה נתגייר, אשר ואחר לך). שלש
 למוטב, החזירתו אשר והיא הגר׳, ׳נפש הנקראת גוי, בהיותו בו שהיתה אותה והיא בו, עתה הנשארת הנפש אותה והנה כנודע. ׳צדק׳ הנקראת המלכות
 האחרת הקדושה הנפש אל קצת מחטיאה היא בהכרח שנתגייר, אחר הזה הגר בגוף עתה בהיותה ולכן הקליפה, אל אחיזה איזו לה שתהיה הוא בהכרח

הצואיס. הצגדיס שצהפשטת המניעות צצתי׳ ׳ישראל׳ הנקראת השניה נפש את מחטיאה הראשונה, הגר נפש כי כשפחת׳, לישראל גרים ׳קשים וז״ש הזה. בגר אשר

הנחל• יליקוט
 תכלית הוא ואז כנ״ל. שבת׳ ׳ירא בבחינת היראה, נשלם בשבת אז כן ועל

 הענוה ע״י זוכין זה וכל שלום. שבת בבחינת ובפרט, בכלל השלום
 תחתיו׳, איש ׳שבו בבחינת הנ״ל, בהתורה שס שמבואר כמו בשלמות,

 בשבת נעשה וזה השפלה. ממדרגתו יותר בעיניו קטן יהיה אחד שכל
 ׳שבו זה מקרא נאמר בשבת כי עט), (צסימן אחר במקום שמבואר כמו
 אחד כל רואה שבשבת זה לענין שס המקרא זה כמובא תחתיו׳, איש

 אחיזה אין בשבת כי שבת, בגדי בחינת וזה שס. עיין ושפלותו, פחיתותו
 בבגדים ומתלבשין והנשמות הניצוצות כל עולין אז כי הצואיס, להבגדיס

וכנ״ל. שבת בגדי שהס לבנים בגדים בחינת נקיים,
ם י ר ג ם שמתגייריץ ו ם ה אי ת ב ה פי ת ה. כנ שכינ  מוצא זה לענין צהקשר ה

 נפשות המקרב הצדיק כי צזה״ל: א) אפטרופוס (חו״מ צליקו״ה עוד
 בבחינת אצלו, יקר לבושי בחינת נעשין הס כי בנפשותס, מתלבש הוא

 לפני שנכנס הגדול הכהן מן יקר חכס שהתלמיד מפנינים׳, היא ׳יקרה
 רבינו זה כל שהביא כמו אותו, מלבישים והס ולפנים לפני הוא כי ולפנים,

 יג). (סימן שלימה השגחה של תרועה׳ יודעי העס ׳אשרי במאמר יאיר נרו
 (צצא רז״ל שאמרו כמו הלבושין, ע״י הכבוד עיקר כי כבודו, בעצמו וזהו
 לבושין לו שיהיה וכשזוכה מכבדותא׳. למאניה קרא יוחנן ׳רבי צא) קמא

 הס כי מזה, גדול כבוד אין יתברך, לעבודתו שקרבן ישראל מנפשות
 והוא כידוע, מאד גבוהים הס ישראל נפשות כי מאד, מאד יקרים לבושים

 שמגיע הכבוד גודל בזהר שאיתא וכמו מהס, לבושין לעצמו לעשות זוכה
 לבושה והדר ׳עוז לא) (משלי בחינת וזה יתברך. אליו הרחוקים שמקרב למי

 ותורת בחכמה פתחה ׳פיה ע״י וזה וחזקים, נאים לבגדים שזוכה וכו״,
 ׳תורת בחינת שזה בתשובה, אדס בני שמחזיר היינו לשונה׳, על חשד

 יאיר נרו רבינו שכתב כמו ללמדה, מנת על תורה הלומד שהוא חשד׳,
 כי מדה, כנגד מדה בחינת וזה יד). (סימן בעולם׳ שלום ׳להמשיך במאמר

 לבגדים זוכה כן על כנ״ל, שלהם הלבושין בחינת ותיקן אותם תיקן הוא
 של הפרשה כל וכן (...) כנ״ל. בעצמן מנפשותס נעשין והן כנ״ל, יקרים
 יתברך, לעבודתו אדס בני מהמקרב מזה, מדברת ימצא׳ מי חיל ׳אשת
 שהוא רז״ל שפירשו וכו״, לביתה טרף ותתן לילה בעוד ׳ותקס שס כמ״ש

 מבחינת שס מדבר וכן שס. עיין הפרשה, כל וכן לתלמידים, תורה המלמד
 נאים לבושין שעושה דהיינו ותמכור׳, עשתה ׳שדין כמ״ש הלבושין, תיקון

כנ״ל. לבושה׳ והדר ׳עוז ועי״ז כנ״ל, שמקרבן לאחרים

השכינה כנפי
 מרשעי זבחים מיני מקבלין

 תחת להכניסן בשביל ישראל
 ממומר חוז השכינה, כנפי

 שבתות ומחללי יין ומנסך
פ״ו). (תנדא״רבפרהסיא

 אחת ברית המכניס כל
 מעלין השכינה, כנפי תחת
 ורקמו יצרו כאילו עליו

 (תוספתא לעולם והביאו

פ״ב). הוריות

 כנפי בסתר חוסה שהוא מי*
 בצלו יתלונן הוא השכינה,
 (רש״י עליו מגין שהקב״ה

א). צא, תהלים

 ענין ג״כ הוא כנפים לשון
 משל והוא וקיבוץ, כנופייא

 אל המתקבצים החיילים אל
א). כג, (פרד״רהשכינה

 כנפי עצמם הם הצדיקים
 עולם מאמרות, (עשרה השכינה

ב). קטן

 הקב״ה רשות השכינה כנפי
 פ׳ חיים מים (באר בעצמו

כו). תולדות,

 נצח הוא השכינה כנפי
 תחתיהם אשר דמל׳, הוד

 כנפי (קה״י,ישראל כל עומדים

השכינה).

 עיקר שם השכינה, כנפי
 כשעולה הנשמה מנוחת
 מיין בסוד דנוקבא ליסוד
השכינה). כנפי (קה״י,נוקבין

צדק גר
 ונתגייר האומות מן שהוא מי

 יקרא ישראל לאמונת וחזר
 לפי צדק, גר הנקרא והוא גר,

 כנפי תחת להסתופף שבא
גר). הקמח, (כדהשכינה

 בחינת בסוד צדק גר
 ׳צדק', שנקראת השכינה

 בתיקוניה בהיותה שהיא
 בחינה הדין, בחינת

 הקליפות, אל המתקרבת
 אלא ח״ו, ממש קליפות לא

 (ספר המתקרבת בבחינה

פ). גרושין,

 כי עליונה, נפש לו אין הגר
 לו שאין צדק', ׳גר נקרא לזה

 עה״ת (ש״ך מצדק יותר עלייה

יא). יז, ויקרא

 הוא גמור ישראל צדק, גר
יב). כג, שמות חכמים (שפתי

 בעולם בדיה לשום אין
 יעקב אלא להשי״ת לכנוס
 שיתגיירו עד כלומר ובניו,
 תחת וייכנסו מהולים ויהיו
 שער ובאיזה השכינה. כנפי

 זה ועל ׳צדק', בשערי יכנסו,
 צדק. וגרי אמת גרי נקראים

 וע״ג)(ילקוט ע״ב ג׳ צדק (שערי

עז). ויצא, פ׳ ראובני

 יסוד בצדיק שורשן ישראל
 שאין מה גואל, הנקרא עליון

 ולא צדק גרי שורשן גרים כן
יג). נשא פ׳ (תוי״ייותר

 לפניו צדק גרי חביבים
 בעיניו וגדול שמו, יתברך
 מעמקי היוצא ניצוץ

גרים). (קה״י,הקליפות

 הנשמות מזיווג הן גרים
 והן קע:), שלח (זהר עדן בגן

 קליפת שער (ע״ח נוגה מבחינת

 ונכללו משם וןצאו פ״ג), נגה
 הספיר לבנת בהיכל במל׳
 צדק גר נקרא כן ועל דילה,
גרים). (קה״י,דייקא



ערכים
וכינויים

 מצוה כנפי
ציצית /

 ציצית מצות קדושת ידי על
 יסודות הד׳ לשורש זוכין

 אותיות ד׳ שהם שבקדושה,
 מהד׳ הרע ומפרידין הוי״ה,

 משפילין זה ידי ועל יסודות,
 (ליקו״ה ארץ עדי הרשעים

ד). ציצית

 זוכין ציצית מצות ידי על
 הע׳ מכל בו שיתאחזו

 להשם להתקרב לשונות
 בחינת הוא ציצית כי יתברך,
 בחינת שהוא נדחים, קיבוץ

 תשובה בעלי של הנפשות
 ידי על שמתגיירין והגרים,
 (ליקו״הדין בבחינת התפלה

ג). ז, ציצית

 מתקני[ ציצית מצות ידי על
 בחינת שהם הלבושים,

 (עצות המוחין של הכלים

א). ציצית ישרות

 כי מורה ציצית מצות
 אותו ויהדר גופו ישלים

 מלבוש הטלית כי במצות,
 יש כי לך ומורה הגוף,

 וזה במצות, הגוף לקשט
 בגדיך יהיו עת ׳בכל שאמר

 שיהיה כלומר לבנים׳,
 שיהיה גופו ומזכה מטהר

 ׳בגדיך זה וקרא טהור, גופו
 כמו הוא הגוף כי לבנים׳,

 שיהיה ואמר לנשמה, בגד
 (דרשות ונקי זך דהיינו לבן

הגדול). לשבת דרוש המהר״ל

 על באה (ציצית) מצות
 תחת גופו שיהיה הגוף,

 אגדות (חידושי הש״י עבודת

שבת).

 שורש יש ודור דור בכל
 יותר מיוחדת מצוה לתקן

 בדור למשל מצות, משאר
 מצות לתקן שורש יש הזה

 מצות משאר יותר ציצית
נח). פ׳ אלימלך (נועם

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שלד

שיה עצה ותו

פי  שמכבד הכבוד ל
 עולה כן ה/ ידאי את

 ועקד לשודשו, הכבוד
 ידאי שיכבד הדבד

 ועי״ז שלם, בלב ה׳
 הידאה פגמי משלים

 (קיצור לשלום וזוכה
י). יד, ליקו״ט

 דף מהימנא נרעיא (ימרו בזוהי שמובא וזה

 היינו מצוה. כנפי דא נקי, כסות ע״א) צג
 קינו) (פהליס בבחינות מצוה, הנקראת שכינה

 שזה וכבדתו, וזהו צדק. מצותיך כל
 כנפי תחת גדים שיכנים כבודו, עיקד

כנ״ל: השכינה

 לידע יכול בחינתו, לפי אחד וכל ו
 לפי הידאה. לשדש הכבוד העלאת
 עלה כן ה׳, ידאי את שמכבד הכבוד
הכבוד, שדש שם כי לשדשו. הכבוד

ת ו ס פי דא נקי כ  כתב עליה הקדושה, הציצית היינו מצוה. כנ
 כלולה כולה התורה כל בזה״ל: ה) ז, ציצית (או״ת בליקו״ה

ס/ בגדיך יהיו עת ׳בכל מ) (קהלת כמ״ש בגדים, בבתינת מי  ל
 לבתינת זוכין שעי״ז והמצוות התורה קיום כלליות על נאמר שזה

 דרבנן, תלוקא בתינת לבנים, בגדים
 אתד כל שזוכה הנשמה לבוש שהוא

 שזכה והמצוות התורה כפי בעוה״ב
 תיקון ועיקר בעוה״ז. לסגל

 וזהו ציצית, ע״י הוא הבגדים
 יהיו עת בכל קנג), (שבת שארז״ל

 ציצית כי ציצית, אלו לבנים בגדיך
 והמצוות, התורה קיום כלליות הוא

 כמ״ש לבנים, בגדים בתי׳ שהס
 כנ״ל. וכו״ תזכרו ׳למען

ו ת ד ב כ  (יד): הנתל במי וכתב . ו
 על שמפרשו היינו

 הבגדים שישליכו ישראל הפושעי
 נקי, כשות בתינת שזה הצואיס,

 מצוה, כנפי בתינת שזה השכינה, כנפי תתת שבאים הגרים ועל
 וזה בפנים. כמבואר מצוה׳ כנפי דא ׳כשות, בתינת כן גס שזה

 ועי״ז בשבת, הנאמר נקי׳ בכשות ׳כבדהו בתינת כבודו, עיקר
 גס שזה ת/ באות המאמר בהמשך כמובא בית ולשלום ליראה זוכה

 כמובא בית׳ שלום מפני עדיף שבת ׳נר בתינת בשבת, זוכין כן
י׳. באות המאמר בהמשך להלן

ל יליקומ ח ‘הנ

י פ ד ל בו כ ד ה ב כ מ ת ש אי א ר  תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצז הי. י
 מורה זה ה׳, יראי מכלל להיות שזכו דאלו היינו בזה: ביאור הביאו

 ולהשיג לעלות זוכין עי״ז דרק כראוי, הכבוד את ולהעלות לתקן זכו שכבר
 נשמתם עצמיות שהוא הכבוד את לתקן זכו שכבר ומאתר היראה. מדת

 השי״ת, כבוד הוא וכבודם השי״ת, של כבודו בהם נתגלה כבר א״כ כנ״ל,
מצירופי זה: בענין (שס) הנחל מבועי צקוצז לבאר והוסיף לכבדם. ראוי ע״כ

לכבדם, מוזהרים שאנו ה״ ׳יראי הני דהנה לבאר, נראה אלה דבה״ק
 בתכלית היראה שהוא לשורשו הכבוד להעלות שזכו הם הם בוודאי

 הצדיקים הם והם כמוב״פ, ליראה שזוכין הוא דייקא עי״ז כי השלימות,
 הענוה שלימות תכלית ע״י ב׳ באוח לעיל המבואר תשד׳ ל׳תורת שזכו

 הנשמות שורשי תורתם בלימוד ולהאיר לברך וזכו בתינותיה, בד׳ והשפלות
 לשורשו הכבוד ועלה ובע״ת, גרים עי״ז שנעשו עד תתילה, שבמתשבה

 עליונה במעלה היראה שלימות לתכלית עצמם הם זכו ועי״ז היראה, שהוא
הנ״ל, והתיקונים המדריגות לכל דזכיין אינון שזעירין בוודאי והנה מאד.
ע״י הוא לשורשו, הכבוד העלאת לענין האדם בני שאר של תיקונם אמנם

 ואין לשורשו. הכבוד העלאת בתי׳ עצמו שזהו הנ״ל, ה׳ יראי את שמכבדים
 ולעורר ולהאיר תשד, תורת שהוא לעיל, המב״פ התיקונים שדר שכל ר״ל

 אינו, זה הדור, לצדיקי רק נאמרו לא שפלות, בתי׳ וד׳ הנשמות, שורשי
חלעיל בפירוש אמר רבינו דהרי או ב  לברך ת״ת ובפרט אדם כל שצריך יי) (
 צדיקי כ״א השלימות בתכלית כ״ז לקיים שזוכה מי אין דבוודאי אלא וכו׳.

 הנ״ל, התיקונים בקיום שמשתדל מה כפי כ״א ההמון שאר אבל הדור,
 היינו האמיתיים, ה׳ יראי אל ביטולם בצירוף ושפלות תשד תורת היינו
 של הכבוד העלאת ובתיקון בהם נכללים הם עי״ז שלם, בלב אותם לכבד

 אנו עי״ז כי הוא, מקומות בשאר המבואר וכפי וענוותנותה. תורתם
 כי ביותר, נעלה באופן שנעשה הכבוד העלאת בתיקון להם גס משייעיס

 ע״י יותר, נעלה באופן הנשמות והתנוצצות הארת למעלה נתעורר עי״ז
 הנ״ל, ה׳ יראי את ומכבדים המייקריס עצמן הנשמות של האתעדל״ת

 משורש הארה מקבלים עצמם המקורבים הנשמות שאלו בוודאי ועי״ז
 בלקומי זה (וכמבואר שאת ביתר ה׳, הירא הצדיק של לימודו שע״י נשמותיהם

 עד היראה, שהוא לשורשו הכבוד ידו על ונתעלה עיי״ש), בפירוש חפילוח
 מש״כ וזה יותר, לבו בפנימיות ה׳ יראי את לכבד וזוכה לבו נטהר שעי״ז
 ש׳מכבד הכבוד לפי וכו׳ הכבוד העלאת לידע יכול בתינתו לפי שכ״א רבינו

בד״א. כנ״ל והבן, וכו״ ה׳ יראי
הגמור. בדביקות לאתדיס ונעשה איתו,

ד ב כ מ ת ש  עומד היה תכס, תלמיד רואה שהיה שבשעה יהודה, מלך יהושפט זה יכבד׳, ה׳ יראי ׳ואת ע״א): (כד במכוח חז״ל דרשו הי. יראי א
יכבד׳, ה׳ יראי ׳ואת מס (חהליס נאמר שמה): (סי׳ חסידיס בספר ומובא מרי. מרי רבי, רבי אבי, אבי לו וקורא ומנשקו, ומתבקו מכסאו

 ואס אב כיבוד כענין ומשכמיס, מהס ויירא יכבד רבותיו וגס יפה, בתיקון יפיס ושפריס נקיה, בכשות ושבת ואמו, אביו לכבד לו שהיה כענין
 (מל״ב אבי׳ ׳אבי לאלישע קורין היו לכך ומורא. כיבוד קייס כאילו עליו מעלין הרי מוכיתיו, ואת אותם ויירא הגדולים את ויכבד ואס, אב ומורא

במורא. אבי בכיבוד אבי לאביו, מתויב שהיה מה בו מקיים היה כי יג),

ת ו ס פי דא נקי כ  ע״א): צג (יתרו, רע״מ בזהר ואיתא מצוה. כנ
 דהיינו נקיה, בכסות כבדהו אמך׳, ואת אביך את י^׳כבד

 ׳כבד אמך. ואס אביך אס כבד (שם): מדבש המתוק ופירש מצוה. כנפי
 מפי השכינה. את היינו אמך׳, ׳ואת הקב״ה, את היינו אביך׳, את

נאה. ובציצית נאה במלית מצוה.
ת שכינה ד!יינו א ר ק מצוה. הנ

 ש כא, (תיקון בתיקו״ז כדמצינו

 מצות אתקריאת י^שכינתא ע״א):
 לא ומצות דימינא, מסמרא עשה

 ובפע״ת דשמאלא. מסמרא תעשה

הציצית, בענין כתב ה) הציצית (שער
 נקראין הציצית וז״ל: והשכינה, המצוה

 הנוקבא אל שמאירין מצוה, תשמישי
 שהטלית פי על ואף מצוה. הנקראת

 שהוא הציצית, לצורך עיקרו לז״א,
 תתילת בסוד לשכינה, משמש

 כשאנו לפיכך מעשה. סוף המתשבה
 לצד הציצית כל מביאין מתעמפין,

לנוקבא. שמאירין השכינה, ששס שמאל
ל  ארנרתך לשוני תען קעב): (קיט, בתהליס כדכתיב צדק. מצותיך כ

 שהיא מצוה בתי׳ מצוותיך׳ ׳כל רבינו ודרש צדק: מצותיך כל כי

כידוע. ׳צדק׳ גס הנקראת השכינה,

י  ׳ורעם ד״ה במקו״ת י״א אות שוף לקמן ועי׳ הכבוד. שרש שם כ
שם. במתרגם המובא מדבש המתוק ובביאור הזהר בדברי וכו״ גבורותיו

חכמה מיליואי
י מ ^ ה. כ  העבודה (נתיב עולס בנתיבות כתב מצוה כנפי המכוניס הציצית בענין מצו

 רמ״ת יש בגופו אשר גופו, מכשה שבו בבגדו, הס ציצית מו):
 גידין שש״ה בגופו ויש עשה, מצוות רמ״ת לאדם נתן זה וכנגד איברים
 שבו בבגדו, ויש במדרש. אמרו כך תעשה, לא מצוות שש״ה נתן וכנגדם
 הפועל אל יציאה על מורה הבגד, מן היוצאים ציצית גופו, מכשה

 ציצית מצות המקיים ׳כל וז״ש (...) ציצית. מצות מורה זה וכל במצוות,
 כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר, שכינה, פני מקבל היה כאילו

 השיעור וזהו (...) גופו. כל בה מכשה זאת מצוה כי מפני וזה מצוות׳,
 בו שמכשה ציצית, במצות שתייב טלית שיעור כי זאת, למצוה שנמנו
 ולכך בבגדו, היא שהרי האדם, עס תיבור לה יש והמצוה ורובו. ראשו

 כי השכינה, פני ומקבל השכינה אל תיבור לו יש כאילו זאת מצוה המקיים
 השי״ת, עס ולהיות הפועל אל הגשמי גופו מן האדם יוצא זאת במצוה

 מאוד. עמוקים האלו הדברים כי מאוד האלו הדברים והבן
ה נ י כ ת ש א ר ק ה. הנ  מתבונן כשהאדם נח): הארץ(פ׳ פרי בספר ומובא מצו

ע״ב), רכח פנחס, זהר (עי׳ כידוע אלקות ענין המצוה מעשה להיות
 גשמיים, ג״כ מצוה ותשמישי הגשמיים באיבריו לעשותה מממיל וכשהוא

 הוא אלקיס וכי אלקות, ענין מגשם הוא איך רותו ומתפעס מתבהל הוא
 באמונתו מממזק הוא אעפ״כ בפעם, כפעם התפעמו ואתר מלילה. גשמי

 שאמר העליון, הרצון מן תייס אלקיס ודברי התקשרות הוא שהמצוה ית׳,
 התלבשות ענין ומבין השפלים, מדריגת השתלשלות סוף עד רצונו ונעשה

 בראשית, זהר (עי׳ השכינה ענין הוא מצוה שכל כידוע מצוה, באותה השכינה
 הגשמיים כל התקשרות עבור הוא זה, בגשמי השכינה והתלבשות ע״א). כד

 השתלשלות דרך ומתקשרים המצוה, במעשה העשוקים איבריו ע״י השפלים
 (משלי וזהו ב״ה. שוף אין עד והגעתם מוצאם שורש בינתו ודעת המידות

 נקרא ובינה התכמה כי אור׳, ה׳תורה ע״י נר, הוא שהמצוה מצוה׳, ׳נר 0
 שהוא להאירה, במצוה מכניש שהאדם ובינה תכמה שע״י ופי׳ מורה. אור
 המצוה הכי בלאו אבל ג״כ, ומאירה נר המצוה כן ע״י אור׳, ׳תורה פי׳

 מצוה שנקראת ידה על ית׳ בו התקשרות הוא ובמה ונפרד. גשמיות היא
 השכל ע״י הוא אבל התקשרות, לשון שהוא ע״ב) ו (ברטת לזה׳ ׳לצוות לשון

 ענין לגשם שלא שאתזמהו ורמת הפתד משמת במצוה שמכניס ובינה
 ענין שהוא ושמתה אהבה שממשיך אמונתו הניש לא פשד ובאותו אלקות,

 פארומיו משלש להיות הגדולים ותשדיו ית׳ בגדולתו והתבוננות המידות
וליתדס לקשרם בתתתוניס, שכינה התלבשות העליון, ורצון ב״ה שוף מאין

ם תרג מ ה

 ואת אביך את ׳כבד
 בכסות שתכבדהו אמך׳,
ה, היינו נקי  בכנפי ד

מצוה.

 נקראת השכינה
 הימין, מצד עשה מצות

 מצד תעשה לא ומצות
השמאל.

תפליה ואני

א  רחם עלי, חמל יי אנ
 משאלותי ומלא עלי,

 לי ומחול ברחמים,
 וצוח עוונותי, כל על

 כל מעלי להפשיט
ם, הבגךים אי צו  ה

שני ם והלבי  בבגךי
 טהוךים בבגךים נקיים,

ם, שי דו ק  .והיה ו
 ברחמיך וזכני בעזךי

 מצות לקים הרבים
 בתכלית כראוי ציצית

ת. מו ל ש שם ה  וכ
 בטלית מתכסה שאני

 תלביש כן הזה בעולם
 נפשי את למעלה

 בטלית ונשמתי ורוחי
 דרבנן ובחלוקא נאה

 ולבנים. נקיים בבגךים
 שכתוב מקרא בי ויקים
 בגדיך יהיו עת ״בכל
 ראשך על ושמן לבנים

יד). (ליקו״ת יחסר״ אל



המתרגם

די ^ מי תל ם ה  חכמי
ס שהס מי  המלך של ה

 נקראים הס והמלכה,
 אין כי טוב, ויום שבת
 משלהם, פרנסה להס

ם הס כי  בעלי אינ
 העבדים, כשאר מלאכה

לין. בני  שכרם החו
 החכמים התלמידי של

 ובעולם הזה בעולם
 אותם לענג הוא, הבא
 ומשתה מאכל מיני בכל

 בלבושים אותם ולכבד
 שלמדנו שבת כעין יפיס,

הו בו ד ב כ ת ׳  בכסו
ה׳. קי א, הכלל נ  הו

 אדס שעושה מה שכל
 טובים, וימים לשבתות

 (...) להס. לעשות צריך
 חכס, לתלמיד לו המבזה

 הוא כאילו לו נחשב זה
 ואת השבתות את מבזה

ת,  ביארו וכך המועדו
ה, בעלי שנ מ  ׳כל ה

ת את המבזה  המועדו
בעיקר׳. כופר כאילו

שלה נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
י ת ז ע  וחזקני וסיעני ו

י, צנ מ א ה ו כ אז  ש
 דקדשה הכבוד להעלות

תא א, מזלו ת לו  דג
 להעלות תמיד ואזכה
 הגדול כבוךף ולגדל

 שאזכה ועזרני והקדוש.
 לשדשו הכבוד להעלות

 ותשפיע היראה, שהוא
 הקדושה יךאתף עלי

 מפניך ליךאה שאזכה
 את ״ליךאה תמיד,

 והנורא״ הנכבד השם
 להניע ותעזרני הזה,

 ליךאת בשלמות ליךאה
 ותזכנו באמת. הרוממות
 לכבד הרבים ברחמיך

 ובלב באמת יי יךאי
 לבטל שנזכה שלם,

 נגדם, באמת עצמנו
 הכבוד כל להם ולתן

 בא־פן שלם, ובלב באמת
 פגמי ןדינו על שיתקן

יד). (ליקו״ת היןאה

| ף א  וחי האדם יעשה מה ומכאר הולך זה מזמור יכבד. הי יראי ו

 שהפסוק וראה, ודו׳׳ק השי׳׳ת, לפני להתהלך הראויים ומי כהס,
 ואח׳׳ב ה׳), אות (כנ׳׳ל ענווה כחי׳ כעיניו/ ׳נכזה שיהיה תחילה מזהיר

 ה' לדוד רנזמור א-ה); (טו כתהליס וזלשה״ב יככד׳. ה׳ ׳יראי לכתי׳ עוכר
 פהר זקכן רני פאהלף יגור רני

 ודבר צדק ופעל מרניס הולך קדשך:
 לא לשנו על רגל לא בלבבו: ארנת
 נשא לא וסרפה רעה לרעהו עשה

 ואת נרנאש בעיניו נבזה קרבו: על
 ירנר: ולא להרע נקבע ןכבד ה׳ זראי

 נקי על ושחד בנשך נתן לאי פקפו
 לעולם: זמוט לא אלה עשה לקח לא

 ואת (שס): המלכי״ס כיאר הפשט ע״ד
 שעיקר מבואר מזה יכבד. ה׳ יראי

 לכבד ה/ לכבוד הוא לבו רגשות
 מאהבת יתפעל שלא לבד ולא מצוותיו, עוברי ולבזות יראיו

 כט (צו, רע״מ וכזהר עצמו. מאהבת גס יתפעל לא כי הקרובים,

 בנוי חכמים לתלמידי וז״ל: שכת, לככוד ת״ח ככוד כין השווה ע״כ)
 לון ולית טובים, וימים שבתות אתקריאו ומטרוניתא, דמלכא

 דחולין. בנוי עבדין, כשאר מלאכה בעלי אינון דלאו מדילהון,
 מיני בכל לון לענגא דאתי, ובעלמא דין בעלמא דילהון אגרא
 דאתמר דשבת כגוונא שפירין, בלבושין לון ולאוקרא ומשתה מאכל

 וימים לשבתות נש בר דעבד מה כל נקיה׳. בכסות ׳כבדהו ביה
 שבתות מבזה כאילו ליה, המבזה (...) לון. למעבד אית טובים,

 המועדות את המבזה ׳כל מתניתין, מארי ואוקומוה ומועדות,
 בכסות ׳ככדהו לענין ה׳) אות (סוף לעיל ועי׳ בעיקר׳. כופר כאילו

 גזל) (ערך הקמח כד ובספר המועדות. ביזוי לענין י׳) (אות ולקמן נקי׳,

 שחולק מי טו), (תהליס יכבד׳ ה׳ יראי ׳ואת בזה״ל: בחיי רבינו כתב
 סנהדרין(צט ועי׳ ה׳. יראת בו שיש סימן הוא השס ליראי כבוד

ועונשו. דינו ומה בת״ח, זלזול בענין ע״ב)

ר ב  בקידושין(לב כדאיתא מאלקיך. ויראת גו נאמר ללב המסור ד

 זקן מפני אפילו יכול תקום׳, שיבה ׳מפני רבנן, תנו ע״ב):
 שבעים לי שנאמר'אספה חכם, אלא זקן ואין ׳זקן׳, ת״ל אשמאי,

 שקנה מי אלא זקן אין אומר, הגלילי יוסי רבי ישראל׳. מזקני איש
 כמי עיניו יעצים יכול (...) דרכו׳. ראשית קנני ׳ה׳ שנאמר חכמה,

 ׳ויראת בו נאמר ללב המסור דבר ויראת׳, ׳תקום ת״ל ראהו, שלא
 להלן מה מ׳זקני׳, ׳זקן׳ גמר ישראל. מזקני ופירש״י(שס): מאלקיך׳.

 העס זקני הס כי ידעת ׳אשר יא) (במדבר דכתיב וחכמים, גדולים
 הכתוב. דיבר נוטריקון ולשון סכמה. שקנה זה אלא זקן אין ושוטריו׳.

 או ראהו אס יודע הוא הדבר, עושה של לליבו ללב. המשור דבר
 כרשע, יחזיקוהו שלא הבריות מעיני להישמט שיכול לפי לאו,

 ׳ויראת נאמר לכך ראהו, לא ויאמרו זכות לכף ושידינוהו
 ולבטל שלסתור בך ויודע לו, גלויות המחשבות שכל מאלקיך/

 היודע היוצר מן לירא לך יש ויראס. ס״ל נתכוונת. מצותו
 בגמרא עי״ש ממצותו. להיפטר תחבולות מבקש שאתה מחשבותיך

 גס הרי ויראת׳ בו נאמר ללב המסור ׳שדבר ללמדינו שבא מלבד כי וראה,

שלס׳. בלב ה׳ יראי ׳שיכבד בענין עוסקת הסוגיא כלל

חכמה מיליואי
ת א ראי ו  בעיניו ׳נבזה בפסוק מפורש ח): (צא, צתד״י ומוצא יכבד. הי י

 שכתב מה כשמחשב ור״ל, טס, (תהליס יכבד׳ ה׳ יראי ואת נמאס
 ירא הוא מיד יתברך, לפניו עומד שפילה בריה הוא איך הרמב״ס

 יתברך כבודו שהוא יכבד׳, ה׳ ׳יראי גס ואז וכו׳, יתברך מפניו ומפחד
 שאמר הרוח מגסי הוא רק בעיניו׳, ׳נבזה כשאינו כן שאין מה ויראתו.

 ולא בראיה לא שאינו ה׳, יראת ממנו נסתלק אז עוד׳, ואפסי ׳אני
 יכולין והוא אני ׳אין ע״א) (ה דסוטה דפ״ק הש״ס וכמאמר בידיעה,

 שמפרש, הפסוק דייק ושפיר ימאסו׳, חטא ׳יראי גס לכך בעולס׳, לדור
ת ועי׳ יכבד׳. ה׳ יראי ׳את אז ונבזה, נמאס בעיניו שהוא מי  ה׳) לעיל(או

זו. צאות כמוצן ה׳ יראי שעיקרה לתורה, זוכה ענווה שע״י

 זמן כל כי יכבד. ה׳ יראי ואת טס בבחינת(שס
 בחינתו, לפי אחד כל בגלות, הוא שהכבוד

 תקונו לפי אחד וכל ה׳. ביראי מזלזל הוא
ה׳: יראי מכבד הוא כן הכבוד, את

ר ז ק עי  בלב ה׳ יראי שיכבד הדבר, ו
 דבר לנס (קידושי! חז״ל כמ״ש שלם.

מאלקיך. ויראת בו נאמר ללב, המםור

ה א  הצדיק ו-ז): ג, או״א ניגוד (יו״ד נליקו״ה כפג יכבד הי יראי י
 אומן של אפילו כולו, הדור כל של הרג הוא שנדור האמת

 ע״י כי דגר, שוס ממגו קנלו שלא אע״פ מאד, ממגו הרחוקים
 המפורסם, הרג כן ועל נמשונה. העולם כל מעורר מורתו עסק

דינו שנדור, האמת הצדיק היינו
 והכל כולו, העולס לכל מונהק כרנ

 ממש רנם הוא כי נכנודו, חיינים
 מעורר הוא כי העולס, כל של

 שהוא ע״י עולם, נני כל נמשונה
 ועל כנ״ל, וכו׳ ישראל נשמות שורש

 עיקר כי ניומר, לכנדו מחויניס כן
 נני שמחזיר ע״י ידו, על הכנוד כל

שזה תורתו, ע״י נתשונה אדם
וע״י וכנ״ל. וכו׳ כנודו עיקר

עי״ז האמת, להרג כנוד שנותנין
 ע״י נעשה שזהו ליראה, דהיינו לשורשו, הכנוד העלאת עיקר

 וגרים, משונה הנעלי ע״י דגלומא מזילומא הכנוד את שמעלין
 שורשי נמורמו שמעורר האמת, הרג של המורה עסק ע״י שנעשין
 עולה עי״ז וגריס, משונה נעלי וכשנעשין וכו׳. ישראל נשמות
 וצריכין כנ״ל. וכו' ימנרך כנודו עיקר זה כי מהגלות, הכנוד

 ה' יראי את לכנד היינו ליראה, דהיינו לשורשו, הכנוד להעלות
 היטג זה כל כמנואר יכנד', ה' יראי 'ואת ננחינת שלס, נלג

 הוא לשורשו, הכנוד העלאת שעיקר נמצא ו׳-ו׳. גאות הנ״ל נמאמר
 וזהו יכנד׳. ה׳ יראי ׳ואת נתינת ה', ליראי כנוד שנומנין ע״י

 מקיים נזה המונהק, לרנו שנותן הכנוד שע״י רנו, כנוד נתינת
 עד כזו, נקדושה נתורה שעוסק הרג כי יכנד'. ה' יראי ׳ואת

 הכנוד העלאת עיקר שעי״ז שנתורה, הנשמות שורשי שמעורר
 הוא התורה שורש כי נשלימות, יראה לו יש נודאי הרג זה כנ״ל,

 נשת׳, ׳ירא שהוא התורה, התחלת שהוא ׳נראשית׳ ננחינת יראה,
 איכא אי הכי אפילו וכו׳, עמיך אמונת ׳והיה רז״ל שאמרו וכמו
 קודמת חטאו יראת שיהיה צריך כי לא׳, לא ואי אין, ה׳ יראת

 שמעורר עד נקדושה, נהמורה שעוסק שהצדיק נמצא, לחכמתו.
 יראה להקדים צריך נודאי מחילה, שנמחשנה הנשמות שורשי

 ׳ראשית ננחינת וראשיתה, החכמה שורש היא היראה כי לחכמה,
 המושרשים ישראל הנשמות ששורש נמצא, ה״. יראת חכמה

 שהוא ניראה, הוא שורשם עיקר המחשנה, נראשית נהמורה
 ע״י הנמשך הכנוד להחזיר צריכין כן ועל כנ״ל. חכמה ראשית

 כן ועל היראה. שהוא לשורשו להחזירו צריכין כנ״ל, המורה עסק
 שגרס נעצמו הרג לזה היינו ה', ליראי הכנוד להחזיר צריכין

 על שנתעורר עד כזו, נקדושה נתורה עוסקו ע״י הכנוד העלאת
 נאמת, ה׳ ירא עיקר הוא הרג זה ני וכו׳, הנשמות שורשי ידו
 שורשי שיעורר עד כזו נקדושה נתורה לעסוק לו אפשר אי כי

 עיקר והוא החכמה, ראשית שהוא היראה ע״י אס כי הנשמות,
 כל לימן צריכין כן ועל כנ״ל. ישראל ונשמות המורה של השורש
 שורש שהוא היראה מקור הוא כי האמת, הרג לזה הכנוד
 הכנוד העלאת נתינת שהוא הכנוד כל לו להחזיר וצריכין הכנוד,

ד ה' יראי 'ואת נתינת לשורשו, והנן. כנ״ל, ונו" יננ

הנחל ילקוט
ה א אי ו ר  אסד ■:(?פ אפפ פעם (סק;ג): בסיי״מ משופר יכבד. הי י

גביפו, אז היה לא ז״ל ורגינו בגרסלג, אפד צדיק של מפלמידיו
 כנוד נו נהגו אס ושאל זה, מעני! ז״ל לפניו סיפרו לביפו וכשפזר

 ואמר כעולס). כך כל מפורסם היה לא הזה שהאיש (אע"פ לו כראוי
 זה ועל שנעולס, הככוד כל נו לנהוג יספיק לא כזה כשר לאיש אז,

ערן מעשה הונא שז) (ה, ונשיש״ק יכנד'. ה' יראי 'ואפ נאמר  הפנטא זה: נ
ף ז״ל יצפק לוי רני פעס  נעצמי הרהרפי לארץ כשעליפי ואמר, ימיו נסו
מי ז כא! אקיים נ אי ד', ה׳ יראי ׳ואפ הפורה) (ציווי ישראל נ  עד יכנ

רני זאפ לקיים עצמי על שקינלפי  שמרפי לאל ופודה שפירא, שמואל נ
זה. יקר יהודי היכרופי שנופ כל משך כן על

ערכים
וכינויים

הי יראי
 יראי בחזקת ישראל כל
 איזה לידו שכשבא ה/

 איסור ספק או איסור דבר
 ה/ יראת מפני ממנו פורש
 היא המובחרת היראה אבל

 יבוא שלא ויירא שיפחד
 מחשבתו כל וזה חטא, לידי

 כשעוסק אפילו ופחדו,
 ושתיה כאכילה רשות בדבר

 מצוה, של אפילו מעשה וכל
 יבוא שלא ומפשפש חושב
 ורואה חטא, לידי זה מתוך
 הנולד, את דבר בכל תמיד
 תורת (זכרו חטא ירא וזהו

הקדמה). משה,

 יראת יראים לא ה׳, יראי
 העונש, יראת שהוא עצמם

 הרוממות, יראת ה׳ יראת רק
 בעבודתם חושבים ואינם

 רק ושכר, גמול בעבור
 והם המיוחד, שמו לקדש

 לקבל ע״מ שלא עובדים
טז). ג, מלאכי (מלבי׳׳םפרס

 מדרגה היא ה׳ מאת הירא
 המכבדו, מן גדולה יותר

 מצד גם לו יתנו שהכבוד
 הראשונה הסיבה שהוא

 הוא והיראה הטבע, ומנהיג
 הפרטית ההשגחה הכרת רק

 (מלבי׳׳ם ולהעניש לגמול

כד). כב, תהלים

 זלזול / זלזול
השם ביראי

 חכמים, בדברי שמזלזל נזי
 ולהרחיקו לנדותו צריכין
 בו שלטה כי עמו, מלדבר
 נסתלק כי דמותא, סטרא
 מאחר והחיים, הדעת ממנו

 שמהם החכמים כנגד שפגם
 (ליקו׳׳ה וכנ״ל הדעת נמשך

יג). ג, הגז ראשית

 דבר שמזלזל תלמיד כל
 לשכינה גורם רבו, כבוד מכל

 החזקה (ידמישראל שתסתלק

ח). ה, ת״ת

 חכמים תלמידי המכבד כל
 והעובד והאוהב מהם והירא
 מכבד אינו ומשרתם, אותם
 אלא החכם, לגוף אוהב ואינו

 אלקיו תורת כי להשי״ת,
 כביכול והמבזהו בקרבו,

 שמים בכבוד מזלזל שהוא
כח). המנחה (תורת

ד בו  כבוד הוא העבד כ
 מזלזל בו והמזלזל האדון,
יב). יז, דברים עה״ת (ש״ךבאדון

 מהו להבין גדול דעת צריך
 הזהיר אלא נקי ואין זלזול,
 קודם מאד לחשוב וזריז

 או לחבירו דבר שום עשות
 על או לחבירו דיבור דבר

 אילו בעצמו שיצייר חבירו,
 או לו עושה חבירו היה

 כמעשה עליו או לו מדבר
 היה אם האלה, כדברים זה

 המרגיש זלזול לו נראה
 (פלא יעשה לא אז צער,

זלזול). יועץ,

ר ב ר ד ר ללב המסו מ א ת בו נ א ר ך וי קר ושם מאלקי ומציט הכבוד. עי
 הגאוה ורעות, הטובות מהמידות רבות דעות בו ויש בלב, הס וכבוד ותאוה קנאה המידות כל הנה, שכתצ: טוצ) לצ האותיות, (שער צשל״ה

 וכאלה והתרטה והרצון הכעס והציקנות, הנדיבות והאכזריות, הרתמניות והשנאה, האהבה והעזות, הבושת והשמתה, היגון והשכתה, הזכרון והענוה,
 תמיד לראות ומתויב אלקיס׳. לי ברא טהור ׳לב נא) (תהליס דוד התפלל כן על מאלקיך׳. ׳ויראת נאמר שעליהס ללב, מסוריס דבריס הרבה וכן רבות,

 תורש לב שיהיה הלב את מטמא ושלוס תס ואס בתוכס׳. ׳ושכנתי שנאמר מה לקייס לשכינה, מדור שיהיה בקדושתו, נשאר קדשיס הקודש שיהיה
 ׳ודובר טו) (תהליס כתיב בלב וכן השכינה, נגד יכון לא שקריס ודובר הלב׳, קולמוס ׳הלשון רז״ל ואמרו ולפניס. לפני בהיכל צלס מכניס הוא אז און,

 השכינה, בתוך פירוד עושה ושלוס ותס מרובה, עונשו אז קטן, בדבר אפילו בלב, ואתד בפה אתד שהוא הלב, מן הפה שתולק ומי בלבבו׳, אמת
שוין. והלב והפה שלמעלה, ולב פה בתינות הוא השכינה כי ה׳ בסוד לבאיס כנודע



ערכים
וכינויים

שלום
 כמ״ש רפואה, הוא שלום
 לרחוק שלום ׳שלום
 ורפאתיו׳. ה׳ אמר ולקרוב

 הוא ח״ו החולאת עיקר כי
 היינו השלום, העדר מחמת

 שיםוד היםודות, מחלוקת
 חבירו, על מתגבר אחד

 (ליקו״מ רפואה הוא ושלום

ח). נו,

 נוטריקון שלו״ם, אותיות
 ש׳תשיב מ׳ה ו׳דע

 השלום ע״י כי ל׳אפיקורום,
 אפיקורםות על להשיב יודע

).1 סב, (ליקו״םשבלבו

 שמחבר השלום, הוא נזה
 שדרשו כמו הפכים, תרי

 בפם׳ יב:) ויקרא (זהר רז״ל
 כי במרומיו', שלום ׳עושה

 ממים, וזה מאש המלאך זה
 מים כי הפכים, תרי שהם

 עושה והקב״ה אש, מכבה
 יחד ומחברם ביניהם שלום

פ). (ליקו״ם

 בין השלום מעלת גדול
 אחד כל כי לחבירו, אדם

 ושכל צמצום הוא מישראל
 משונה דעתו כן ועל מיוחד

 צריכין אבל מחבירו,
 באהבה יחד שיוכללו

 ושלום, הכרעה לידי שיבואו
 כל שיוכללו ע״י דייקא ואז

 עי״ז יחד, דעות השינויי
 אלקות להשגות יזכו דייקא
לב). ד, נזיקין (ליקו״ה

 שנאמר שלום, נקרא יסוד
 לא שלומי ׳וברית נד) (ישעיה
רה״ מרחמך אמר תמוט ה  (ז

רעג:). עקב

 את אהוב אומר, הקפד רייא
 המחלוקת. את ושנא השלום

 שאפילו השלום, גדול
 ויש אלילים עבודת עובדין
 אין כביכול ביניהן, שלום
 (ד״אבהן לנגוע יכולה שכינה

פ״ט). זוטא

 הוא גדול אומר, מאיר רי
 הקב״ה ברא שלא השלום,

 (במדב״רהשלום מן יפה מרה

ז). יא,

 נגד ששקול השלום, גדול
 (ילקו״ש בראשית מעשה כל

תשיא). רמז במדבר

 בין המכריע הוא השלום
 הפליאה (ספרהדין ובין החםד

שמו). הוא שלום ד״ה

 שעםק זה בשלום׳, יפדה
 תורה, דהיינו שלום, בדברי

 נתיבותיה ׳וכל דכתיב
 חםדים גמילות וכן שלום׳,

 שמתוך הוא, שלום נמי
 לחבירו בגופו חםד שגומל

 אוהבו, שהוא מכיר הוא
 (רש״יושלום אחוה לידי ובא

ח.). ברכות

 נבראת שלא השלום, גדול
 ניתן ולא המדברת הנפש

 כדי אלא לאדם, הדיבור כח
 ושיחתו דיבורו יהיה שלא
טו). המנחה (תורתבשלום אלא

 הכל, משלים השלום
 שלום, נקרא כך ומפני
 כאשר כי השלמה, מלשון

 חלק אחד כל אז שלום אין
 ובשלום השלמה, וחםר

 חלק, שאינו עד יושלם
 האחד שלום לו יש שהרי

 שלם הדבר ואז האחד, עם
מי״ח). פ״א אבות חיים (דרך

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שלו

 כט) (ישעיה שכתוב כמו הכבוד, עיקר ושם

ממני: רחק ולבו כבדוני בשפתיו

 ליראה היינו לשרשו, הכבוד כשמחזיר ח
 זוכה ואז היראה, פגמי נשלם ואז כנ״ל.

 שלום יש שלום, מיני שני ויש לשלום.
שיהיה לראות אדם צריך תחלה כי בעצמיו.

ם ש ד עיקר ו בו כ  שורש נלג שם ני ג): (יד, נפל״ח 3כפ ה
לינא׳ 'נינה, מנחינמ הוא המלכות תיקון וכן הננורות,

 ועיין להכין, וקל זה כמאמר הרנה נשמרות יש ועוד כידוע.
 האימניס נידח זה נענין 5כמ וכן שלום. שים וככוונת חנוכה ככוונת

 ׳אימא אז לשורשו עולה שנשהננוד (יד):
 המלכות ני נחדא', יתנין ונרפא

 שהוא לשורשו עולה כנוד, נחי׳
 ללנ. המסור הדנר שהוא היראה,

ד (יא): האיפניס ירפ5 כפג וכן  ננו
כידוע. לנ גיממריא

 ומפנאר היראה. פגמי נשלם ואז

 זה למאמר השייכפ הפסילה מפוך
גליקו״פ כמוגא השלימה, היראה מהי
 שלום, אין לפעמים כי בעצמיו, שלום ׳ליראה כשלימות, ליראה ונזכה (יד):
 ה׳ את הזה׳ והנורא הנננד השם את

 שוס לנו יהיה ולא הרוממות, יראת עילאה, ליראה ונזכה אלקינו.
 ונפחד נירא לנד ממך אס כי שנעולס, דנר משוס ופחד יראה

 עולס. ועד מעמה כלל נחטא לנלמי פנינו על יראתן ותהיה תמיד,
 לשלוס, שזוכה היינו כג): (פסלה נעצוה״מ וכפג לשלום. זוכה ואז

 אפילו יתנרך עליו מתרעם שאינו ננינול, השי״ת עם הן
 לו שאין היינו אנשים, עס והן ושלום, חס יסוריס עליו נשנאיס

 מחלוקת. מנעלי ממרחק והוא אדס, שוס עם מחלוקת
ם ו ל  שלום שיהיה לומר רוצה ג): (יד, נפל״פ וכפג כעצפיו. ש

 נגד רצונו וינטל נכנע יהיה שהגוף ונפשו, גופו נין
 ארעא ׳דנשקי נתינת שזה ט׳ נאופ לקמן וכמנואר הנפש, רצון

ה כי כהדדי׳. ורקיע חל ם צריך ת ת אד או  שלום שיהיה לר
 עיקר יג): ג, קעקע וכפוגפ קרמה (יו״ד גליקו״ה וכפג בעצמיו.

 נריאת עיקר היה זה ונשכיל שלום, נתינת הוא ה׳ ענודת
 התחתונים מן גוף וצורה, מחומר כלול האדם כי האדם.
 ושלום חס וכשהולך הפכים. שני והס העליונים, מן ונשמה

 ׳אין שנאמר כמו השלום, העדר הוא אזי לנו, שרירות אחר
 ומנטלו גופו את כשכופה אכל חטאתי׳. מפני נעצמי שלום

 והגוף, הנשמה נין שלום שנעשה שלום, נתינת זהו להנשמה,
דרי להשי״ת, יחד העולמות נל מקשר הוא ענודתו וע״י

שלום. נתינת שזהו להשי״ת, יחד כולם מקשר ני ההפכים, כל נין כולם, נין שלום ועושה מטה, דרי עם מעלה

ו י ת פ ש  יג-יד): כישעיה(כט, כדכפיג מנזגי. רחק ולכו כבדוני ב
 ונשפמיו נפיו הזה העם נגיש כי !ען אדני וייאמר

 מלנודה: אנישיס מצות אימי יראמס ומהי ממני רחק ולנו כנדוני
 חכמת ואגדה ופלא הפלא הזה העם את להפליא יוקף הנני לכן

 ופירש״י מסתמר: נניניו וכינת חכרויו
 יונתן הזה. העם נגע פי יען (שם):

הדין', עמא דאימרנרנ ׳חלף תירגם
 עד עצמן להגניה נגשו כלומר

 כמננדין עצמן מראין הם לשמים,
 הרחיקו לינס ואת ושפה, נפה אומי

 נלג לא אופי. ייאסם ועסי ממגי.
 האנשים כמצות אס כי שלם,

להם, ואומרים אותם המלמדים
 כדי מלפניו, כנכנעים התראו
ם. לפתותו  אשר הוא הנני. לפן נפינ

 על אוטם כיסוי, על כיסוי פלא, על ונוסף פלא להפליא יוסיף
 של סילוקם קשה חכמיו', חכמת ׳ואנדה ופלא, הפלא ומהו אוטם,
 מורה, שנמשנה קללות וכל ניהמ״ק כחורנן כפלים ישראל חכמי
סמכומך׳ את ה׳ ׳והפלא אחת, הפלאה אלא אינן שכולן רי דנ  כפ), (
 יראי כגוד שעיקר לה) (ט, פרדים גשפר גיאר וכן הפלאות. שמי וכאן

 (לעיל יכגד׳ ה׳ יראי ׳ואפ מהפש׳ גופיה, זאפ ודרש גלג, דייקא הוא ה׳

ד מצינו וז״ל: ו׳) אופ  יגור מי ׳ה׳ טו) (פהליס דנמיג נלג, ננו
 שיחשוג השכל, עיני היינו נמאס׳, נעיגיו ננזה וכו׳ נאהליך

 יראי ׳ואת דקרא וסיפיה ונקלה, ומאוס ננזה הוא כי נלנו האדם
 משוה הרי נלנ, ולא נלכד וכמעשה נדנריס הכנוד ואס יכנד׳. ה׳

 אותם מכנד רק כמוהו, נעיניו ומאוסים ננזיס שהם לו, אותם
 יראי ׳ואת קאמר, הכי נרחך על אלא צוה, שהשי״ת מפני נפה

 שזהו ארץ, ונננדי גדולים שהם נלנו שידמה כעיניי׳ יכנד׳ ה׳
דם, עיקר ס ודאי כך וממוך ננו ד  (...) וכמעשה. נדינור יננ

 ככל כעי׳ לינא ׳רחמנא דהא נלנ, כנוד מצות דעיקר ונראה,
 גמרעס ימנרך הוא לכנודו, כנודס ימנרך השוה הרי ועוד מצוה,
 שעיקר כלומר ממני; רחק ולינו כנדוני ונשפמיו ׳כפיו כט) (ישעיה

יכגד׳. ה׳ יראי ׳ואפ ד״ה גנפ״ג לעיל ועי״ע נלנ. כנודי

הנחל ילקופז
ר י ז ח מ ש ד כ כו כ שו ה שר ה וכוי ל כ סנ לשלום. זו  (סו״מ בליקו״ה ו:

 שהוא מלכופ גפינפ הוא הכגוד כי :0 א, וטעינה פריקה
 כמ״ש ומייפדס, ומקגצס געס עוצר המלך כי לעיל, כמוגא אפדופ גפינפ

 פיקון שע״י יד) (נסיע! יאיר נרו רגינו בדברי איפא וכן בעמי', יעצור ׳זה
בעולם. שלום נמשך עי״ז ה', ליראי כבוד שנופנין ע״י דהיינו הכבוד,

חכמה מילואי
ו י ת פ ש שער בראשימ וכמב גזגזני. רחק ולבו כבדוני ב טס: היראה, פגמה(

 שצריך נראה מלומדה׳. אנשים מצופ אופי יראפם ׳ופהי
פ ולידע לפקור האדם  מה כענין ירא, הוא ולמי עובד הוא למי גאמיפו
ועבדהו'. אביך אלקי אפ ׳דע נס), (דבהי״א ע״ה לשלמה ע״ה דוד שציוה

 לא ופעם יעשה פעם מלומדה, אנשים מצום דרך העובד כי והטעם,
 ויספור כמוהו, אפר או כופי יבוא ואם באמונה, פקוע ליבו ואין יעשה,

 הנביא ביאר מלומדה, אנשים מצופ העובד ועונש פנים. בשום ינוצפ לא ליבו בידיעפ העובד אמנם, שינוצפ. אפשר וקושיופ, ראיופ מכפ אמונפו לו
 כנגד מידה שהיא ביען פספפר׳, נבוניו ובינפ פכמיו פכמפ ואבדה ופלא, הפלא הזה העם אפ להפליא יוסיף הנני ׳לכן נט) (ישעיה באומרו אפ״כ
 פהיה ולא ביראה, להפפכס צריך ולכן (...) מהפכמיס, הפכמה פאבד כן באמיפופ, הבורא יראפ ענין לדעפ בפורה להפפכס רצו שלא כיון מידה,
כן גס פוזר הזה העונש וכן היראה. מקור שהיא הפכמה פפעלס פ״ו לאו, ואס פטא׳, ירא גור ׳אין פ״ד) (אבוס אמר ולזה מלומדה. אנשים מצופ
אלקיו, עם מדבר שהוא כיון כי וגו״, אופי יראפס ופהי ממני ריפק וליבו כיבדוני וגשפפיו גפיו הזה העם נגש כי ׳יען הפסוק בראש שנאמר למה

ייפור. שוס גו ואין מדוקדק הפסוק כל ובזה פספפר׳. נבוניו ש׳גינפ עונשו לכן עימו, אין ליבו וגינפ
ה ל ח ך ת ם צרי ד ת א או ר ה ל הי הזה בעולס פירופיהן אוכל שאדם דברים ׳אלו א) (סרק דשאה במשנה איפא ג): סוי״י(צו, בספר ונסב כעצמיו. שלום שי

והצורה הפומר בין לעצמו שלום לעשופ גדולה, יופר בזה מצוה יש עוד לפבירו׳. אדם בין שלום אפ3׳ה וקפשיב הבא', לעולם קיימפ והקרן
(נדרים ואבירם׳ דפן זו ניצבים ׳ניציס בביאור שכפבפי כמו מנגדים הס כי ע״א), ו (מגילה המרבה' ׳אמצאה בסוד יורד, זה עולה כשזה הפכיס, ב׳ שהם

היפה ׳בריפי פסוק גס נה), (במדבר שלום׳ בריפי אפ לו נופן ׳הנני פנפס בפרשפ האלשיך שכפב דרך על הוא ביניהס, שלום ולעשופ יעו״ש. ע״ב) סד
 נפשי פגעל ׳ולא הפסוק ביאור שם ועיין באמפ, והשלום הפייס הוא הצורה אל הפומר שנכנע אפר כי משם, והעולה ב), (מלאני והשלום׳ הפייס איפו

ס, (ויקרא וכו״ אפכם  ר״ל, לפגירו', אדם בין שלום ׳הבאפ שאמרו וזה לאדם. מפוגר אדם וגשר לגוש, הוא והגוף לגו אדם ונודע פן. פכס פי ודברי נ
וצורה פומר יש כן אפד, אדם גפרטופ וצורה פומר שיש כמו והנה, הנ״ל. דרך על הצורה עם הפומר ביניהם, שלום שיהא הצורה, עם פומרו פיגור

הו; יבקשו ופורה דעפ ישמרו כהן ש׳שפפי וע״י הפומר, הס עם והמון הצורה הס הצדיקים כי המדינה, או עולם בכללופ הלך ובמישור ׳בשלום מפי
 פסוק ביאור ועוד) ואפפנן, (פרשס שכפבפי כמו לפבירו, אדס בין שלוס אמפ3 וזהו כן. גס בכללוס צורה מפומר ונעשה מעון', השיב ורביס איפי

 הבריופ אפ ׳אוהב א) (אנוס הפנא וכמאמר ׳כמוך', שיהא שפראה ׳כמוך׳, אמר לזה הפכיס, נ׳ הס הא פימא וכי יט), (ויקרא כמוך׳ לרעך ׳ואהבס
 בנס״נ להלן המובאים מוהרנ״ס בדברי ועי׳ כולם. ידי יצא שמיס וירא לפבירו, אדם ין3 שלום הבאס בענין במינוס ג׳ שונוס מדרגוס יש הרי למורה׳. ומקרבן

 לסבירו. אדם נין נ) עצמו, לנין נינו א) נעצמיו: שלום של נסינוס ב׳ עוד ישנן הכללי, לשלום לזכוס שצריך שמלבד המבאר הכללי', לשלום זוכה ספלה ׳וע״י ד״ה
ם צריך תחלה ד ת א או ה לר הי  ע״פ כו׳. אנשים בין ריב יהיה כי וז״ל: נעצמיו, לשלום יזכה הצדיק שע״י סצא) ני (פ׳ אלימלך בנועם ונסב כעצגויו. שלום שי

 השלום עליו המלך דוד שאמר דרך על בעצמיו, שלום ואין ריב, כענין עליו מפגבר יצרו לפעמים רק השוה, במזג אינו אשר לאדם המוסר,
אמיפי. שופט שהוא הצדיק אל לומר, רוצה המשפט', אל ׳ונגשו כו״, בעצמי שלום ׳אין  הוא משמעו שלום כי דע,

והוא וייחודם, הדברים קשר
 ׳שמו ט) (ויק״רואמרו שלום', ה׳ לו ׳ויקרא ה) (שופטיםשנאמר שלום, נקרא ולזה לי׳, המיוחד ׳שמי לח.) (סוטהחז״ל שאמרו וכמו המיוחד, השם נקרא ולזה ומייחדם, מקשרם הוא בו כלולות ההויות שכל הקדוש השם ואותיות ומחבר, המחרז חוט
 אצל יתרו כשבא במשה מצינו שכן הקב״ה, של לשבחו קודם שהוא השלום, גדול וישב). פ׳ עמוקות (מגלהשלוה נקרא יוםף ובן שלום, נקרא דוד בן משיח ב). שופטים (של״ההתמימות הוא שלום ה). גבאי, בן לר״מ אמונה (דרךשלום׳ הקב״ה של

 ׳זכור םוד לב׳, מוח ובינה ׳חכמה םוד שלום יתרו). פ׳ ראובני (ילקוטוכו״ משה ׳ויםפר ואח״כ לשלום׳, לרעהו איש ׳וישאלו שנא׳ בשלום, אלא בשליו ולא במן ולא הדברות בעשרת ולא םוף ים בקריעת ולא מצרים ביציאת לא לו פתח לא מרע״ה,
שלום). (קה״י,שבת בחינת שלום כן ועל מתפרשין, דלא ריעין הן ובינה חכמה כי אחד׳, בדיבור וזכור ׳שמור ע״כ מ׳וח, ו׳זכור ל׳ב ש׳מור ר״ת שלו״ם, וע״כ רכד.). (פנחסמהימנא ברעיא שאמר כמו בינה, בלב ׳שמור׳ במוח, ׳זכור׳ ושמור׳,

תפליה ואני

 בשלמות ליךאה ונזכה
 בנו ויכןים כלל. פגם בלי

 את ״יראו שכתוב מקרא
 מחסור אין כי קרושיו יי

 ידי על ונזכה ליראיו״.
 אמתי. לשלמות זה

 שלום שיהיה ואזכה
 ךפואת ותךפאני בעצמי
 הגוף, וךפואת הנפש
 להיות שאזכה באפן
 אמתי בשלמות שלם
ופגם מום שום בלי

יד). (ליקו״ת

 שלום שיהיה ותזכנו
 יהיה שלא בעצמינו

 ושלום הם לבנו חלק
 להאמין נזכה רק מאתך,

 האמתיים ובצריקיף בך
 ובלבב באמת ולעבדך

 יצרינו בשני שלם
סב). (ליקו״ת



המתרגם

 יושי רבי שנינו,
 הייתי אחד יום אומר,
מד  יהודה רבי לפני עו
 על אותו ושאלתי שבא,

 ויאמר ׳ויירא שכתוב מה
 הזה', המקוש נורא מה
 שאמר יעקב ראה מה

 הוא המקוש שאותו
 רבי לי השיב ׳נורא׳.
ה הוד  שיעקב שבא, י

ת את ראה מו  שלי
ה נ ו מ א ה ה ש דו ק  ה

 באותו מצויה שהיתה
 למעלה, כעין המקוש

 שהשלימות מקוש ובכל
 נקרא זה אזי מצוי

 אה לו, אמרתי ׳נורא׳.
מו למה כן,  של תרגו

 ולא ׳דחילו׳, הוא ׳נורא׳
 רבי לי השיב ׳שליה׳.
 כלל, זהו שבא, יהודה

 במקוה אלא יראה שאין
ת, שנמצא מו לי ש  ה

 בו שנמצא מקוש וכל
 נקרא זה אזי השלימות
א׳, ר  כתוב שהרי ׳נו

 קדושיו ה׳ את ׳יראו
 ליראיו׳, מחשור אין כי

 אין ׳כי שאמר וממשמע
 כי נראה מזה מחשור׳,
 מחשור, שאין במקוה

השלימות. שה נמצא אזי

 לשיה האדה ׳צריך
 יהיה שלא ולהתבונן לב

 ולא במשנתו, חשרון
 בנשמתו, חשרון יהיה
ה ולא הי שרון י  ח

 שהרי הטוביה. במעשיו
 כמו ועניות חיסרון אין

 התורה של החסרון
 שביארוהו כמו והמצוות,

ה, בעלי שנ  שאין המ
 מן העני אלא עני נקרא

המצוות׳. ומן התורה

שלז נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 ולנו ך!צךקה יי לןד

 הזה. כיום הפנים כשת
 אדבר מה א־מר מה
 הרעותי אצטדק. מה
 את וקפחתי מעשי את

 ופנמתי וקדשתי, טובתי
 ״גדול מא־ד, הךבה

 עצמו מנשוא״, עוני
 והנני מספר. חטאי
 הרבים בעוונותי עתה

 ובגבר שכור ״כאיש
 עונותי כי יין, עברו
 כבר כמשא ראשי עברו

 זכךתי ואם ממני. יכברו
 לבבי תעה ונבהלתי.

 ךחפו בעתתני, פלצות
 שלום אין כי עצמתי, כל

 חטאתי״ מפני בעצמי
ד). (ליקו״ת

ן י מי שלום א תי מפני בעצ א ט  מרירוה על הן 33סו זה מזמור ח

 אל ה' -ז):3 (ליז, פהליס3 3כדכמי הגוף, ייסורי על והן הנפש
 עלי ומנחת ני נחמו• ח|יף כי מ!כ!מי: ו-נחממף תוכיחני נאצפף

 חכואמי: מפני נעצמי אלום אין זעמף מפני ננארי ממס אין ןדף:
 כנד כמאא ראאי עניו עולמי כי

 חנורמי נמקו הנאישו ממני: ןכנדו
 מאד עד שחמי נעוימי אולמי: מפני

 המלני״ס ופירש הלכמי: קדר היום כל

 ונסמסן סוניסני נקצפן אל (שה):

 וננרה יאוש, מלא לינו מצא סיפרני.
 כאל הפנימית נפשו תוגת מאוד

 נקצף הימה עוונותיו על הפנימית שהתוכחה עד כלח, אנד עליו
 נחמה, והיו נופו של החיצונים הייסורים אליו נלוו זה ועם נדול,

 אליו ינואו שלא מה׳ וניקש אף, ושטף חמה נאכזריוח היו ני
 גסמפן זה, ועם הפנימית, ננפשו נקצף שמוכיחהו יחד, אלה שמי

 המוכחה שע״י ראוי כי כן, גס הקשים הגוף נייהורי סייפמי.
 מעליו ישולקו מצא, אשר הלג ומצוקת החרטה וגודל הפנימית
 גוחס ימצא הייהוריס גודל שע״י נהיפך, או החיצונים, הייהוריס

 נמכוח מיושר שיהיה לא עוונותיו, ימורקו נזה כי וידע נלנ,
 תוכיחני, נאפך כי זה, לנאר ומחחיל נלנ. יאוש מלא וגס אכזריוח

 מהיאוש נפשו נמעמקי היורדים החיציס שהם גי. נספו סיצץ כי
 של המנוח שהוא ידן. עלי פנפס כי, פייפיני. גסמפן וגם והדאגה,

 שאמר מה גגד גלויים. נמכוח גופו על מכה ה׳ שיד הגוף,
 זעמן. מפני ככשיי מפום אין כך, שע״י אמר ידך', עלי ׳ומנחת

 ני׳, ניחמו מיציך ׳כי שאמר מה ונגד החיצוני, הנשר כל שהיכה
 יגון מלא הפנימיות שעצמי פטאסי. מפני געצמי שלום אין מפרש,
 שלוה שאין שאמר מה נגד מפרש כי. החטא. מפני ויאוש

 ראשי. על מגרי אשר עווטמי. ני מנאר, חטאמיו, מפני נפנימוחו
החרטה מרונ עליו כנד כמשא והם כנד, כמשא ממני יכנדו

 מפני בעצמי שלום אין לס) (סהליס כמ״ש
 בעצמיו. לשלום זוכה היראה, ידי ועל חטאתי.

 באתרא ע״א) עע (יפרו בזוהר שאמרו כמו
שלימתא, תשתכח המן דחילא דאית

ן י תי מפני בעצמי שלום א א ט  כמו ר״ל הנפל(יד): מי3 3וכפ ח
 מחלוקת שעושין ומחלוקת, הרע לשון נעלי יש שנגשמיוח

 המנואר לשונו׳ על רגל ׳לא נחיגח שזה לחנירו, אדס נין ומרינה
 יש נרוחגיוח כן כמו י"נ, וכאוס ע' אוס כסוף המאמר כהמשך כפנים

 השטרא שהה זו, נחינה כן גס
 לפחות שמשחדלין והקליפות, אחרא

 עצום מחלוקח ולעשות האדם את
 רצונות ירצה שהגוף ונפשו, גופו נין

 הוא ואז להנשמה, נגדיים רעים
 מפני נעצמי שלום ׳אין ננחינח

 לקרנ שזוכין ע״י אכל חטאחי׳.
 היראה, לשורש הכנוד עולה עי״ז השם, לענודח הרחוקים
 ואז נפנים, כמנואר שלום׳ יש ממן דחילא, דאית ׳ונאחרא
 השלום, ונמרנה נגשמיוח, ומחלוקח הרע לשון הנעלי נחנטלין

 המשמדלין והקליפוח, אחרא הסטרא נמנטלין נרוחניוח וגם
 גמרנה רק ונפשו, גופו נין מחלוקת לעשוח האדם אח לפתוח
 ויש הגשמה. רצון רק רוצה שהגוף עד ונפש, גוף נין השלום

 לקרנ עושק שהוא מחמח כי נראשו, שופו הענין ולקשר לנאר
 הנשמה, נגד רצונו הגוף שינטל זוכה השה, לענודח הרחוקים

 רחוק הגוף גשמיוח כי הרחוקים, המקרנוח נחינח נעצמו שזה
 רמ״ח נכל השה אח לענוד כשזונה כן על ימנרך, מקדושחו מאד

 נזה. זה מלוי כן על הרחוקים, החקרנוח נחינח זה הגוף, אינרי
 הכנוד מעלין הרחוקים החקרנות שע״י מחמח כי לנאר, יש ועוד

 זוכין נ', אוח לעיל נפנים כמנואר אור נחינח שהוא מהגלות,
 גס שהוא ניח, שלום נחינח שהוא ונפשו, גופו נין לשלום עי״ז

י׳. נאוח אח״כ נפנים כמנואר אור, נחינח כן
ן מ ז ח ר תכ ש  כי ג): ד, כפכירו סוכל (פו״מ כליקו״ה וכפכ שלימתא. ת

 ועי״ע השלום היפך הוא וחסרון ומוס שלימוח, נחינח שלום

יקרכ׳. לא מוס כו אשר ׳כל ד״ה ולהלן שלימפא׳ פשסכס ׳סמן ד״ה כילקוה״נ

ערכים
וכינויים

יראה
היראה, ע״י התפלה עיקר

 היא ה׳ יראת ׳אשה בבחינת
ח). יד, (ליקו״םתתהלל׳

הבושה היא היראה עיקר
א). בושה, (ליקו״ע

 קדמאה פיקודא היא הדא
 דא פיקודא ואקרי דכולא,
׳ראשית׳, דאקרי ה״, ׳יראת
 יראת חכמה ׳ראשית דכתיב

יא:). בראשית (זהרה״

אקרי, ראשית דא נזלה
 לאעלא תרעא איהי ודא

 פיקודא ועל מהימנותא, גו
 (זהר עלמא כל אתקיים דא

יא:). בראשית

עיקרא, דאיהי יראה
 בגין למאריה, נש בר למדחל
 עיקרא ושליט רב דאיהו

 וכולא עלמין, רכל ושורשא
 כמה חשיבין, כלא קמיה

 ׳וכל ד) (דניאל דאיתמר
חשיבין׳, כלא ארעא דיירי

 בההוא רעותיה ולשוואה
 (זהר יראה דאקרי אתר

יא:). בראשית

ה״, ׳יראת דאקרי אתר
 ועל אקרי, דעת׳ ׳ראשית

 פיקודא הכא אתכליל דא
 לכל ויסודא עיקרא ודא דא,

דאורייתא. פיקודין שאר
 נטיר יראה דנטיר מאן

 לא יראה נטיר לא כולא,
אורייתא, פיקודי נטיר
דכולא. תרעא דא דהא
׳בראשית׳, כתיב כך ובגין

 אלקי״ם ׳ברא יראה, דאיהי
הארז׳, ואת השמים את

 עבר דא על דעבר דמאן
 (זהר דאורייתא פיקודי על

יא:). בראשית

 בידי הכל חנינא, רבי אנזר
שמים, מיראת חוז שמים

 מה ישראל ׳ועתה שנאמר
 כי מעמך שואל אלקיך ה׳

 רבי והאמר (...)ליראה׳ אם
 בן שמעון רבי משום חנינא
 בבית להקב״ה לו אין יוחי,
 יראת של אוצר אלא גנזיו

 היא ה׳ ׳יראת שנאמר שמים,
לג:). (ברכותאוצרו׳

 וגדולה הכל, עיקר היראה
 והיא המידות, משאר היא

המצוות, כל על העולה
 כתפילין המצוות ששאר
 יש בהן, וכיוצא וציצית

 וכיון עשייתן, בזמן זמן להן
 הוא הרי מלעשותן שגמר

 מצוות כן ולא ממנה, בטל
 אבל זמן, לה אין כי היראה,

 עת בכל לעולם קיימת היא
 שכתוב וזהו שעה, ובכל

 טהורה ה׳ ׳יראת יט) (תהלים
 בחיי (רבינו לעד׳ עומדת

נב). כח, דברים

אהבה, מחמת היא היראה
 שיודע אהבה מרוב כי

 נכנסה ונוראותיו גדולתו
 בחוז והיראה בלב, האהבה

 ראוי לו כי לעולם להראות
 מחמת לזולתו ולא לעבוד

 דברים עה״ת (ש״ך נוראותיו

יג). ו,

 כל מחזקת היא היראה
 קשר תתיר ואם המידות,

 כל ממך ייבדלו היראה
 בידך וכשאין טובות, מידות
 בידך אין טובות מידות
 התורה כל כי ומצוות, תורה

 המידות בתיקון תלויה
הקדמה). צדיקים, (ארחות

 במחשבתו כשנזהשב
 ומיוחד יחיד הוא שהבורא

 נופלת אזי ויהיה, הווה והיה
 וזאת ופחד. יראה עליו

 ואל״ף אל״ף, היא היראה
 לפי פלא, אותיות הוא

 כל הבורא של שהחכמה
החכמה של עצמיות יכול,

 האופנים ועולם הגלגלים עולם וברא צבאם, וכל וארז שמים שברא נפלאותיו גודל רואים שאנו העולמות מחמת חכמתו, מגודל קצת משיגים אנו רק אותה, להשיג יכולים שרף ולא מלאך ולא עולם שום ואין רעיון, מכל ומכוםה מופלא הוא
 עליית מדות, בית עוז (מגדלפנימה להיכנם גדר ולפרוז לפגום לחיצונים מקום ויתן ל״ת מצוות על יעבור שלא היא היראה עיקר נח). פ׳ אהרן (תולדותאותו יראים אנו ועי״ז חכמתו, וגודל נוראותיו גודל קצת משיגים אנו מזה והחיות, והשרפים

 אריה מג). מכתב הארץ, (פריהיראה להגדיל החכמה מקבל היראה ערך כפי החכמה, עם ה׳ יראת היא אחת חכמה׳, תנוח לב חכם כל ׳בלב לחכמה, אוצר שהיראה כה). ג, דברים יפות (פניםצפונה שהיא הלב במחשבת היא היראה היראה).
אריה). (קה״י,הגבורה בכללות אלא החםד שלימות אין כי גבורה, וגימטריא יראה אותיות הן אריה אותיות שכן הגבורה, בו נכלל מקום ומכל הימין׳, אל אריה ׳ופני חםד, בחינת

זעמך׳, מפגי כנשרי ממום ׳אין שאמר מה וגגד עליהם. והעצג
 גפשו שדרי שנטלו ר״ל, געיייסי. כך, ע״י וננפש, נגוף פלקי נשגי גגוע שאני ואסר איוולסי. מפני וזה, סגורופי. ונמקו הגאישו כי מפרש,

 מאד. עד רק מעט, ולא המכות, ע״י כגופי שמומי. וגס הנפש, שוממוס שהוא הדעס וטירוף עוועים רוס מלא הוא כאילו הפנימיס
 ׳רוח כמ״ש פנימיס, ומקוה רוחו ע״י יחחזק הפנימי, כרוחו שלום לו ויש כגופו הנגוע כי פילגפי. קודי היום שגל עד רנה, נהפלגה

כעצמיו, שלום שאין שע״י שס שמכואר י״ג) להלן(אוס ועי׳ רוחו. מצוקוח יסנול כן גס שלה, וגופו ורוחו, כנפשו והמעונה מחלהו׳, יכלכל איש
הפלאיס. כל כאיש ומזה זה, על זה הישודוס מפגכריש עי״ז

ו מ ת כ פ א א כזוהר ש ר ת א ת כ אי ח תפן דחילא ד תכ ש  חד יומא אומר, יוסי רני בייחניא, ע״א): עט כזהר(יפרו, איפא שליפתא. ת
 דקאמר חמא קא מאי וגו״, נורא מה ויאמר ׳ויירא כס) (כראשיסדכחינ מאי ליה שאילנא שנא, יהודה דרכי קמיה קאימנא הוה

 אקרי שכיח שלימותא דהוי אתר וככל דלעילא, כגוונא אתר כההוא שכיח דהוה קדישא דמהימנותא שלימו חמא לי, אמר ׳נורא׳. דאיהו
 דהוי אמר וככל שכיח, שלימומא דהוי כאחר אלא דחילו ליס לי, אמר ׳שליה׳. ולא ׳דחילו׳, תרגומו אמאי הכי, אי ליה, אמיגא ׳גורא׳.

סדכמינ אחקרי'נורא', שכיח שלימוחא הלי פ  נאחר מחסור׳, אין 'כי דקאמר ממשמע ליראיו׳, מחסור אין כי קדושיו ה' אח 'יראו לד) (
 ופירש זה. זהר מאמר על פנמה הראשיס דכרי ונו", דפילא דאיס כאפרא כזהר, שאמרו ׳כמו ד״ה כמילוא״ס מטה ועיין שכיח. שלימומא מחסור, דליח

ממו (שש): מדכש המסוק שלימוח. שפירושו שלים. ולא יראה. שפירושו דפילו. פי

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ן1ר ח מ כ ת ש תא. ת מ  ביאור מובא תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצץ שלי

 והדברים הך, היינו ו׳שלימות׳ ש׳שלוס׳ בדבה״ק מבואר בזה:
 השלום, בחי׳ בכל וכשנתבונן (...) דבה״ק. מהמשך וביה מיניה מבוארים

 בין שלום בענין דהנה החשרון. ומילוי השלימות תלוי דייקא שבהם נראה
 ורקיעא ארעא ׳דנשקי בד״ה בדבה״ק בפירוש מבואר הלא ונפשו, גופו
 תקנת על רק ושוקד נשמתו עם ושלום בטל שכשהגוף מ׳) באות (לקמן וכו״

 ברוחניות שם כשנתקן ממילא ׳כי בגשמיות מחסוריו גם נתמלא אז נשמתו,
׳טוב הפשוקים בענין י״א באות בדבה״ק עוד ומבואר בגשמיות׳, גם נתקן

א בזוחר שאמרו כמו ר ת א ת ב אי א ד ל חי מן ד ח ת כ ת ש מתא. ת שלי
 צריך וז״ל: זה, זהר מאמר בביאור יד) היראה, (שער חכמה בראשית וכתב

 שאמר כמו וכיוצא, הכנשת בית כגון קדושה, בו שיש מקום בכל לירא
 אין הזה המקום נורא ׳מה אמר הסולם, מראה כשראה ע״ה אבינו יעקב

המלך דוד וכן בו. שאישן ראוי היה ולא פירוש, אלקים׳, בית אס כי זה
ארון׳ אלי יבוא איך ויאמר ההוא ביום ה׳ את דוד ׳ויירא אמר ע״ה

 בו ינהוג לא ושמא הארון, לקדושת מעשיו מחמת ראוי שאינו לחושבו
 אל ׳אשתחוה דוד אמר בזה וכיוצא בכבודו. ויפגום לו הראויה הקדושה

(זהר ז״ל רשב״י פירש וכן תיראו׳. ׳ממקדשי והיינו ביראתך׳, קדשך היכל
 חמא קא מאי נורא׳, מה ויאמר ׳ויירא דכתיב מאי ליה, שאילנא סבא, יהודה דר׳ קמיה קאימנא הוה חד יומא אמר, יוסי ר׳ ׳תניא ע״א) עט יתרו,

 שתראו וצריך שלס, הוא הוי״ה שהשם קדושיו׳, ה׳ את ׳יראו הפסוק פירוש ז״ל, דעתו ולפי הזהר). דברי בהמשך במקו״ח לעיל (ועי׳ וכו״ נורא דאיהו דקאמר
 השלימות מקור הוא הוי״ה ששס ודאי נראה כן אס שלימות, להם בא ה׳ את שיראו מפני מחסור, להס ואין שלימים הס יראיו שהרי לזה, והעד אותו.
המאמר. פשט זהו ממנו, לירא וצריך שלימות, בו שיש בהוי״ה הנכללות עשר כללות שהוא השכינה, ששרתה מקום לכל נקיש ומזה אותו. שתיראו וצריך

והוא גופא פלג הוא נוקבא בלא דכר כי שלס, אדם הס כאחד ששניהם שכינתיה, עם קוב״ה הוא השלימות מקום כי נאמר, יותר הענין נרחיב וכאשר
 עילאין כל על לעלות היא העיקרית היראה ושורש השכינה. היא היראה שמקום כנודע היראה, שורה הייחוד, שהוא שלימות, שיש מקום בכל ולכן חסר,

 שלימו ׳חמא אמר ולכן הייחוד. הוא השלימות ועיקר כנודע, מתוקן וכסא השלם מקום על אלא שורה אינו והוא כדפירשתי, וכו׳ ושליט רב דאיהו
 אמר זה ומפני (...) ושכינתיה. הקב״ה ה״, את ׳יראו והיינו היראה. שורה שם ולכן המאציל, עס האצילות כל ייחוד מציאות שהוא קדישא׳ דמהימנותא

 בתיקונים שאמר מה היראה וממעלות כלל. שפע חסרון שאין במקום למעלה, למעלה תלוי הדבר היות מפני מחסור׳, אין ׳כי שלילה בלשון הפסוק
 חסרון יהא ולא בנשמתיה, חסרון יהא ולא במשנתיה, חסרון יהא =^׳לא אמר ליראיו׳, מחסור אין כי קדושיו ה׳ את ׳יראו פסוק על ע״ב) ה דף (תקו״ז

המצוות׳. ומן מתורה אלא עני אין א), (איכ״ר מתניתין מארי דאוקמוה כמא ופקודייא, דאורייתא כחוסר ועניות חוסר דלית טבין. בעובדוי
א ל ת א ת ב אי א ד ל חי ח תמץ ד כ ת ש תא. ת מ ׳יראה׳, אותו קרא אברהם המדרש: וז״ל שבה, היראה שלימות ע״ש כך נקראת שירושלים י), (נו, בב״ר ואיתא שלי

הקב״ה, אמר שלס׳. מלך צדק ׳ומלכי יז) (שס שנאמר ׳שלם׳, אותו קרא op יראה׳. ה׳ ההוא המקום שס אברהם ׳ויקרא כב) (בראשית שנאמר
קורא הריני אלא מתרעם. צדיק אדס אברהם ׳שלס׳, אותו אני קורא ואס מתרעם, צדיק אדס op אברהם, אותו שקרא כשם ׳יראה׳ אותו אני קורא אס

זה. מדרש דברי מוהרנ״ת שהביא זה, מאמר על המיוסד מו) (ה, הפת בציעת בהלכות ועי׳ ירושלים. שלס׳, ׳יראה שניהם שקראו כמו ׳ירושלים׳, אותו
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 שם ועל לשורשו, הכל ומעלין

 (ליקו״הכידוע קרבן נקרא זה
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 מקריבין שישראל בעת
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 (רקנאטי יחד מתייחדים

ג). ד, בראשית

 שהוא הגדול המעשה
 דבקות לידי האדם את מביא

 ומקרב ית׳ בשם והשגה
 הקרבן הוא להכירו, אותו
כה). המנחה (תורת

 קירבה מלשון קרבן לשון
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יג). ו,

 םוד הוא הקרבנות סוד
 וםדר הםפירות קירוב

 הצינורות ותיקון המעלות
ט). ב, אורה (שערי

 שמקרב מפני קרבן נקרא
 בעליונים, התחתונים

 מלמעלה השפע להוריד
מב). ו, פסחים (של״הלמטה

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שלח

ד, ניאר להתפלל. יכול אז כעצמיו שלום כשיש ג); גפל״ח(י
וכו', להתפלל יכול ואזי געצמיו לשלום זוכה היראה ע״י

 אשר ׳כל כא) (ויקרא כיה כמיג ונקרנן קרנן נמקוס המפילה כי
 שלום שאין מי שכן ומכל לומר רוצה וכו׳/ יקרג לא מוס נו

 ואין מהמף רחוק שהנפש נעצמיו,
 נעל לו אין שאזי עליו, ממשלה לה

 ועד רגל ׳מכף כי מזה, גדול מום
 כשזוכה אנל ממום׳. נו אין ראש

 ואין נעצמיו שלום יש ועי״ז ליראה,
 ענודמו לענוד יקרנ ואז מוס, נו

 עד המפילה, לענודת וזוכה ממה,
 וכו׳. הכללי לשלום זוכה שעי״ז
 הכל מפלתו, כל אז נעצמיו, לשלום כשזוכה כי קצת, ניאור וניומר
 כוונות שלימות עיקר שזה כרוחניות, הכל לתקן נשמתו לצורך

 היינו הכללי, שלום להמשיך כת להתפילה יש ואז כידוע, התפילה
 שכל י״ג, פ׳ ויקרא כהניס מורת ועיין לשלימומן. העולמות לקרנ

נפנים. להמנואר מכוון לעולם, שלום מניא קרנן
ת אשה א ד, וכמב תתהלל. היא הי יר  נהכרח נזה״ל: מ) מיאה״ל(י

 ישונג שלא שאע״פ ו-ז, נאות לעיל מזכר ה׳ ליראי הכנוד
על [ראיה] להניא רק הנ״ל, וכו' ה" יראת 'אשה הכמונ נדנר

 כשיש ליראיו. מחסור אין כי לד) (שס כמ״ש
 כי להתפלל. יכול אז בעצמיו, שלום
 ככחינת היראה, ידי על התפלה עיקר

 תתהלל. היא ה׳ יראת אשה לא) (משלי
כתיכ וכקרבן קרבן, במקום התפלה כי

י  דלעיל, הזהר מדרשה הלק היינו זה פקוק ליראיו. נוהסור אין כ

יו ה' את יראו י-טו): (לד, גההליס וזלשה״כ  מחסור אין כי קד̂י
 לכו מוג: כל !חקרו לא ה׳ ודרשי ורענו רשו כפירים ליראיו:

 אהג חיים החפך האיש מי אלכנדכס: ה׳ יראת לי שמעו נניס
 מרע לשונך נצר טוג: לראות ןמיס

 מרע סור מרמה: מדנר ושפתיך
ורדפהו: שלום טוש ועשה

 לשון יראים, היו יראו. ופירש״י(שה);
ורדפהו. נמקומך. שלוה. נקש ציווי.

מקוס  ע"פ שגס וראה ודו״ק אחר. נ

 הפשוקים שכלל הרי מקרא של פשוטו
טנ מקושרים השונניס  הן למאמר, הי

 ועני! אלוף', מפריד ׳הנרגן נהי׳ לשונך׳ ׳נצור ענין הן היראה, ענין

 ט'. נאוה לקמן המונא ורדפהו' שלום 'נקש נשי' ונעצמיו, הכללי השלום

ה עיקר כי פל ת  שאין ע״נ) (ל ננרכוה ואיהא היראה. ידי על ה
 ממוך אלא להתפלל עומדין אין וז״ל: ניראה, אלא לההפלל עומדים

 קרא דאמר אלעזר, רני אמר מילי. הני מנא“ (...) ראש. כונד
 לינא מרירא דהות שאני, חנה דילמא ממאי, נפש׳. מרת ׳והיא
ג ׳ואני מהכא, חנינא, נרני יוסי רני אמר אלא טונא. ח  חסדך נ
דוד דילמא ממאי, ניראתך׳. קדשך היכל אל אשתחוה ניתך, אנוא
 נן יהושע רני אמר אלא טונא. נרחמי נפשיה מצער דהוה שאני,

 דרנ הא ני ממש, ׳הדרת' לך אימא לעולס דילמא ממאי, ׳נחרדת׳. אלא ׳נהדרת' תקרי אל קודש', נהדרת לה׳ 'השתחוו מהכא, לוי,
 יאש. נונד ופירש״י(שס): נרעדה׳. וגילו ניראה ה׳ את ׳ענדו מהכא, יצחק, נר נחמן רג אמר אלא מצלי. והדר נפשיה מציין הוה יהודה

נמקוס לנו שהיא מפילה, ניראה. ה׳ אס ענדו ננגדיו. עצמו מקשט נפשיה. מציין יראה. ממוך נייאסן. קדשך הינל אל אשססוה הכנעה.
ומקונלת. רצויה תפילתו שתהא כדי ונהכנעה, כאימה שישנ צריך המתפלל הרי״ף): נדפי יוגה(שס רניגו וכמנ ניראה. אומה עשו ענודה,

 אתר וכאן שארי, אמר מאן דמאריה, פולחנא למענד דנעי מאן ניראה', ה׳ את ׳ענדו אמר, אלעזר יירני ע״נ): נו נזהר(אהרי, איהא וכן
לעילא. מממא שירומא הוא ניראה 'ניראה', ואמר, הדר דמאריה. שמא ליחדא פולחנא יכוין

ה א ת ש א רנות כט-לא): כמשלי(לא, כדכשיג ה״, יראה ׳אשה נהיגה היראה, ע״י עולה שההלל׳, ׳היא נהי׳ והשפלה, הההילה עיקר תתהלל. היא הי יר
מעשיה: נשעריס ויהללוה ידיה מפרי לה מנו תתהלל: היא ה׳ יראת אישה היפי והנל החן שקר כלנה: על עלית ואס חיל עשו ננות
 תפילות אמר, לוי בן יהושע רבי תיקנום. אבות תפילות אמר, תנינא ברבי יושי רבי איתמר, ע״ב): בברכות(כו כדאיתא קרבן. במקום ד!תפלד!

הקרבנות, לעבודת דומיא להיות צריכה עשרה) שמונה תפילת (בפרט התפלה שעבודת ד) צת, (או׳׳ת בשו׳׳ע וכתב עי״ש. תיקנום, תמידי[ כנגד
 שפוסלת מתשבה כמו אתרת, מתשבה בה יערב ולא בכוונה, הקרבן דוגמת שתהא ליזהר צריך ולכך הקרבן, במקום היא התפילה ה״ל:

 לקיר, בינו דבר יחון ושלא דמיו. ומתן לשתימתו מקומו קבוע אתד שכל הקרבנות כמו מקום, קביעות דעבודה. דומיא ומעומד, בקדשים.
 יכול אדם כל שאין אלא כהונה, בגדי כגון לתפילה, מיותדים נאים מלבושים לו שיהיו וראוי לקיר. בינו פוסלת שהתציצה דקרבן דומיא
התיקו״ז. בדברי קרבן׳ במקום ׳התפלה ד״ה במילוא״ת עוד ועי׳ נקיות. משום לתפילה, מיותדים מכנסים לו שיהיו הוא מוב ומ״מ זה. על לבזבז

הנח?* ייליקום
 ׳טוב אז בעצמיו) שלום ע״י (שהוא לתפלה כשזונה דייקא כי וכו״, לכל ה׳
 וכו׳ אליו׳ קראינו ׳בכל לנו נמצא הוא כי לפרנסה, הן לרפואה הן לכל׳, ה׳

 בלמי כלום לו אין עצמו הגוף בוודאי כי בפשוטו, גס הוא וכן עיי״ש.
 גס וכן תשרונומי׳. כל לה ומשליס הגוף את המתיה היא והנשמה הנשמה,
 במוך ונמלבשה ירדה לזאת כי הגוף, בלתי שלימות לה אין הנשמה להיפך,
 גשמי. גוף ע״י כ״א שייך זה שאין המצוות, בקיוס להשתלס כדי הגוף,

 (...) שביניהם. השלום ע״י דייקא הוא והנפש הגוף של השלימות שכל הרי
 תילוקי שיתבטל י״צ) צאות לקמן (המוצא שלעתיד המופלא השלום לענין וכן

 ע״י המכלית כל שזהו השי״ת, אל אתד רצון רק לכולם ויהיה הרצונות
 אתד ה׳ יהיה ההוא ׳ביום כמ״ש לעתיד, שיתגלה ימ״ש באמדומו שיוכללו

 קומה הס שורשם מצד ישראל נשמות כל שבאמת יתגלה ואז אמד׳, ושמו
 איזה בבתי׳ הוא בתינתו כפי וכאו״א ית׳), באתדומו (שכלולים ממש אתת
 בוודאי וא״כ בשפה״ק), המובא צורה׳ ׳תצי (בתי׳ מהקומה ותלק אבר

 איזה ויופרד שימתלק כמו השלימות, והעדר התשרון מכלית הוא שהפירוד
 יהיה כמ״כ רצונות, מילוק שייך אין אמד שבגוף וכמו מ״ו, מהגוף אבר

 והרי כנ״ל. רצונות מילוקי בהם יהיו שלא ישראל, נשמות בכלליות אז
 ודוק. השלום, ע״י רק שלימות אין הבמינות שבכל מבואר

ש י ש מיו שלום כ צ  (שצמ-אדר הנחל מצועי וצקוק להתפלל. יכול אז בע
בעצמיו׳ ד׳שלוס לקמן המבואר לפי צזה: ציאור מוצא תש״מ)

 מצד הוא המפלה ענין כל כי יתבאר ונפשו, גופו בין שלום היינו
 אס כי שייך לא וכ״ז (...) וגו״ מהלל הנשמה ׳כל בתי׳ לבד, הנשמה
 שיש הכבידות כל ולהיפך, תתתיו. ונכנע נשמתו עם שלום הוא כשהגוף

 כשיש כ״א להתפלל א״א ולכן הטבעיים, ורצונותיו גופו מומריות התגברות מצד רק הוא התפלה, בתוך ממשבמו להכניס יכול שאינו בתפלה, לאדם
 ע״י שהוא הכבוד, העלאת לענין המאמר בתתלת המבו׳ ופנים חוץ בתי׳ עצמם הס ונשמה דגוף באהל״ק ועי׳ לנשמה. נכנע והגוף בעצמיו שלום

 הגוף שיהי׳ מעשיו מצד עדיין זכה לא כשהאדם גס היינו בפרטיות, המפלה דעבודת מזה ומבואר לפנים. מחוץ והכנסתם הרתוקים התקרבות
 הדביקות אל הרצונות שאר ביטול שהוא התפלה, תיבות במוך ממשבמו להכניס התפלה בעבודת להתייגע שצריך עד הנשמה, אל ובטל נכנע

שעדיין שמאתר לומר להאדס אין וע״כ והבן. לפנים מחוץ והכנסתם רתוקים קירוב של הנ״ל התיקון בתי׳ הוא בעצמה הזאת היגיעה להשי״ת,
בעצם כי אינו, זה ע״ז, היגיעות לו יועיל לא וא״כ להתפלל, יכול אין וממילא ולשלום, ליראה שיזכה עד בפנים המבו׳ התיקונים לכל זכה לא

 ומגלה שמעלה עד הנ״ל התיקונים נעשים בעצמו בזה התפלה, דיבור אל מתשבתו לקשר הנשמה אל הגוף את ולהכניע לבטל שמתייגע היגיעות
 וכן ע״ז. היפך תמה עבודה היא שתפלה ׳תקעו׳ ע״פ לקמן בדבה״ק כמבו׳ דייקא, המפלה ע״י נתגלה שזה האלקיס׳, מכל ה׳ גדול ׳כי ה׳ כבוד

 מכל ה׳ גדול ׳כי בבתי׳ אלקינו, כה׳ אין כי נתגלה המפלה שע״י היינו אליו׳, קראינו בכל אלקינו כה׳ ׳מי י״א באות בדבה״ק המובא מהפסוק
והבן. להתפלל ויכול בעצמיו שלום שנעשה עד ולשלום, ליראה דייקא עי״ז זוכין ואז (...) האלקיס׳

ן1ד ד ל פ ם ת  יכולים ואינם גדולות ומניעות גדולים בלבולים להם יש ואזי ה׳, בעבודת ולכנוס כשרים אנשים להיות הרוצים אלו צשיהר״ן(יצ): וכתצ קרבן. במקו
 שזה דע כראוי, לעשות להם קשה ה׳ בעבודת לעשות שרוצים מה וכל להם, שיש והמניעות הבלבולים גודל מתמת לעשות איך לנפשם עצה למת

ולהוטים מתייגעים שהם בעצמו זה כראוי, לגמור יכולים שאינם אע״פ קדושה, באיזה עצמו לקדש או עבודה איזה לעשות ולהוטים מתייגעים שהם בעצמו
קרבנות. במינת שהיא תפלה במי׳ שזה בתיקונים ואימא טבמה׳, כצאן נמשבנו היום כל הורגנו עליך ׳כי מד) (תהליס בבתי׳ קרבנות, במי׳ הוא זה, אתר

חכמה מיליואי
ה ל פ ת ם ה  דעמידה ^״בצלומא ע״צ): חדש(קמו צחיקו״ז ואיחא קרבן. במקו

כנפיהם׳ תרפינה ׳בעמדם ואופנים ומיות בשרפיס אממר
 אינון זמנא בההוא דעמידה. בצלומא ישראל ודאי ׳בעמדם׳, א), (יחזקאל
 ברעוא, ממקבלין צלומין זמנא בההוא אתיו׳, אל איש ׳ופניהם כרובים
 ממנימין מארי אוקמוה הא ועוד, ממידין׳. כנגד ׳מפלות עלייהו דאממר
 כעבודת צלומא איהי דשקולה מפלה׳, אלא עבודה ד׳אין צ) (חעניח

 ממידין. כנגד מפלוס (שס): מדצש המחוק ופירש דילהון. וכקרבניא הנהנים
 יתוד נעשה הקרבנות ידי שעל כמו הקרבנות, כהקרבת התפלות ונתשבות

ישראל. תפלות ידי על נעשה כן למעלה,
ם התפלח  היה שהקרצן שוצה) שצח (הפמרח ושמש צמאור כחצ קרבן. במקו

 גס להיוח צריך שכך שכן וכל המקריצ, של ודמו חלצו מיעוט צצחי׳
 וז״ל: הדור, לצדיקי החקרצוח ע״י רק זוכה לזה אך ממש, צאדס שנעשיח עצמה צחפילה

 אדם כשהיה משפטו, על והארמון מכונו על היה מקדשינו שבית בזמן
 פסוק על תז״ל שאמרו כמו הוא הקרבן וענין קרבן. מביא היה תוטא

 מתפלל היה שעשה, ועבודה עבודה כל שעל בנו׳, תתת לעולה ׳ויעלהו
 והנה וכו׳. שתוט בני כאילו בבני, עשוי כאילו זו שתהא רצון יהי ואומר,

 הקרבן. במקום היא שהתפילה תז״ל אמרו ביהמ״ק, שתרב הזה בזמן
 דם היה כאילו הקרבן דם להתשיב היה הקרבן ענין שכל הוא, והטעם
 התפילה, בעת שכן כל כן ואס בפועל, היה שלא אף התוטא, האדם

 ללובן, מאודם ומהפכו דמו את ומרתית ואונו, כותו עליה מוציא שהאדם
ממש, בפועל דמו את שממעט האדם על מכפרת שתהא ומומר מקל

המתרגם

 דצר נלמד מהיכן
 אלעזר, רצי אמר זה.

ה נלמד זה דצר  ממ
א הכחוצ שאמר הי  ׳ו

 ושואלח נפש׳. מרת
א, ר מ כן הג הי  לך מ

ד שניתן  זאת ללמו
ק  שמא כי זה, מפסו

 צזה, שונה היא חנה
שוס תה שהיא מ  הי
 אלא מאד. לצ מרירת

סי רצי אמר  צרצי יו
א,  נלמד מכאן חנינ

 ׳ואני שנאמר זה, דצר
סדך צרוצ א ח  אצו
 היכל אל אשתחוה ציתך,
 ושוצ ציראתך׳. קדשך
 מהיכן הגמרא, שואלת

 זאת ללמוד שניתן לך
 דוד שמא כי זה, מפסוק

 שהיה צזה, שונה הוא
 עצמו מצער שהיה דרכו

 רחמים צצקשת הרצה
 אלא צתפלה. ותחנונים

 צן יהושע רצי אמר
 דצר נלמד מכאן לוי,
 לה׳ ׳השתחוו שנאמר זה,

 ודורשים קודש׳, צהדרת
 תקרא אל כך, זאת אנו

 ׳צחרדת׳. אלא ׳צהדרת׳
 הגמרא, שואלת ושוצ

 ללמוד שניתן לך מהיכן
ק זאת  כי זה, מפסו

 לך אומר צאמת שמא
 ממש, ׳הדרת׳ שהכוונה

 אצל שמצינו זה כעין
 מקשט שהיה יהודה רצ

 כך ואחר צבגדיס עצמו
 אמר אלא מתפלל. היה
 יצחק, צר נחמן רצ

 זה, דצר נלמד מכאן
 ה׳ את ׳עצדו שנאמר
צרעדה׳. וגילו ציראה

אמר, אלעזר רצי
 את ׳עצדו שכתוצ מה
 שרוצה מי ציראה׳, ה׳

 קונו, עצודת לעשות
 יתחיל, מקום מאיזה
 את יכוון מקום וצאיזה

 שס את לייחד העצודה
 ׳ציראה׳, ואמר, חזר קונו.

ההתחלה הוא ציראה כי
למעלה. מלמטה

ה צתפלת ד מי ע  ה
 וחיות צשרפיס נאמר

ם י נ פ ו א ס ו ד מ ע צ  ׳
ה נ פי ר , ת ם׳ ה פי נ  כ

צעמדס׳, שנאמר מה  ׳
 הזמן על נאמר ודאי

שראל ם שי י ד מ ו  ע
 צזמן העמידה. צתפלת
 הכרוציס אותם ההוא

 ׳ופניהם צסוד נמצאים
 צאותו אחיו׳, אל איש

 מתקצלות התפלות הזמן
 עליהם שנאמר צרצון,

 תמידין׳. כנגד ׳תפלות
 צעלי ציארו שהרי ועוד,

 עצודה ש׳אין המשנה
 ששקולה תפלה׳, אלא
 כעצודת התפלה היא

 הקרצן וכהקרצת הכהניס
מקריציס. היו שהם



המתרגם

 'איש בפשוק נאמר
 אשר לדורותס מזרעך

ה ס׳. בו יהי  רבי מו
 בביאור אמר יצחק
 הוא זה שכהן זה, ענין

 משוס לעבודה פסול
 שהוא ומי פגום, שהוא
 ראוי אינו הוא פגום

 והרי בקודש. לשמש
 ענין החברים ביארו

 שאדם אחר, במקום זה
ס, בו שנמצא  אזי פג

 ואוחו אמונה, בו אין
 זאח מעיד הוא הפגם
 כהן שכן וכל עליו.

 שלס, להימצא שצריך
ה, בעל נ מו  יוחר א

הרי מהכל,  ביארו ו
במקום החברים זאח

 בהמשך שם אימא ועוד אחר.
 הרי חאמר, ואס דבריו:

 אלא שוכן לא הקב״ה
ם  בכלי שבור, במקו

 ׳ואח שכחוב כמו שבור,
(והלא רוח׳ ושפל דכא

ם). מום לכאורה זהו ופג

 המקום באמח ומשיב,
 הוא נשבר הלב של הזה
 משוס מהכל, יוחר שלם

ך שהוא מי  עצמו מנ
 אח עליו להשרוח כדי

 הגאוה אח הכל, גאוח
ה,  שלם. וזהו העליונ

 עור ׳ואח כחוב לא אבל
 ושרוע׳, וחרוס ושבור

 ושפל דכא ׳ואח אלא
ך שמי רוח׳.  שמנמי
 זוקף הקב״ה אזי עצמו,
 הכהן כך, ומשוס אוחו.

מד  כעין למטה שעו
 צריך הוא אזי שלמעלה,

 מהכל, יוחר שלם להיוח
 ועל פגם. בו יראה ולא
 הפסוק כך על הזהיר כן

 שכחוב כמו הכהניס, אח
 לדורוחס מזרעך 'איש

מוס׳. בו יהיה אשר

שלט נחלנוכע מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
ל  כדכתיב המזבח, אל יקרבו ושלא הקרבנות, בעבודת שאסורים מומים בעלי כהנים על מזהיר במאמר) כאן (הנזכר זה פסוק יקרב. לא מום בו אשר כ

 לסם להקריב יקרב לא מוס בו יהיה אקר לדרתס מזרעף איש לאמר אהרן אל דבר לאמר: מקה אל ה׳ רדבר מז-יח): בויקרא(כא,
 דין אינו יקרב. לא מוס בו אשר איש כל כי ופירש״י(שם): שרוע: או סרס או פ^ס או עור איש זקרב לא מוס בו אקר איש כל כי אלקיו:

 זה דעל הקרבן במומי מדבר ואינו מוס, בעל להיות לו שאסור העובד, בכהן מדבר זה שפס׳ לדייק יש לפסתף'• נא 'הקריבהו א) (מלאכי כמו קיקרב,

אקר ׳כל כ) כב, (ויקרא אחר פס׳ ישנו

יקרב. לא מום בו אשר כל כא) מיקרא ביה
 דאית באתרא היינו מום, בו וכשאין
תמה. עבודתו לעבוד יקרב אזי דחילא,

 וחנה א) א (שמואל בחנה, שכתוב וזה
 זכתה היראה, ידי על לבה. על מדברת
כנ״ל. בלב הוא היראה עיקר כי לתפלה,

 ידי על שזוכים המפלה אודוח
 שמנואר מרחוק, מנין אנל היראה,

 ממהלל אשר העיקר היא כי
ד וחמכנד הכנו  ומנואר הנ״ל, נ

 ה׳ ליראי הכנוד כהכרח גס יומר
 לנד היא אשר האשה, שנשוד

וממכנד. ממהלל

 יהיה לרצון לא כי הרןריכו לא מוס ו3

 );5ע" צ (אמור, גזהר איפא לכס'.

 יהיה אשר לדורוחם מזרעך "׳איש
 נגין אמר, יצחק רני מום'. נו

 לא פגים דאיהו ומאן פגים, דאיהו
 והא נקודשא. לשמשא אמחזי

 פגים, דאשמכח גש דנר אוקמוה,
 פגימו וההוא מהימנומא, ניה ליח

 ואי דנריו: כהמשך שם אימא ועוד אוקמוה. והא מכולא, ימיר דמהימנומא, מאריה שלים, לאשמכחא דנעיא כהנא שכן כל עליה. אסהיד
הדכמינ מנירא, נמאנא חנירא, נאחר אלא שארי לא הוא כריך קודשא הא חימא, שעי  ימיר שלים אחר האי רוח׳. ושפל דכא ׳ואח נז) (י

 ומרום ושנור עור ׳ואח כמינ לא אנל שלים. הוא ודא מילאה, גאומא דכולא, גאומא עליה למשרי גרמיה דמאיך נגין מכולא, הוא
 דלעילא, כגווגא לממא דקאיס כהגא כך, ונגיגי ליה. זקיף הוא נריך קודשא גרמיה, דמאיך מאן רוח׳. ושפל דכא ׳ואח אלא ושרוע׳,

 לעיל עי׳ מוס׳. נו יהיה אשר לדורומס מזרעך ׳איש דכמינ לכהגי, להו אזהר דא ועל פגים. ימחזי ולא מכולא, ימיר שלים למהוי נעי

נו שמכאר ה׳) (אות לשלימות שזוכה היינו 'שלם', הנקרא הוא לשפלוה דהזוכה זה, זהר דכרי ע"פ ואפש״ל שפלות, ע״י אס כי למורה לזכות אפשר דאי שס מי
נעצמיו׳. שלוה ׳כשיש ד״ה לעיל כנפ״נ לזה, הפל״ח ככיאור ועי׳ היראה.

ה נ ח ת ו תה היראה י”ע לכה על מדכר  שלימות היינו ליכה', ׳על כמי׳ ע״י המפלה, ל׳דיכור׳ שזכתה ה״ יראת ׳אשה נשי' היא מנה, לתפלה. זכ

 מזוזח על הכקא על י'שנ הכהן ועלי ?חה ואחרי נשלה אכלה אחרי חנה ומקס מ-יג); (א, א כשמואל כמינ .3ל3 התלויה היראה
 ולא וזכרמגי אממף נעגי מראה ראה אס צנאוח ה׳ ומאמר גדר ומדר מנכה: ונכה ה׳ על וממפלל נפש מרח והיא ה׳: היכל

 לנה על מדנרח היא וחנה (...) ראשו: על !עלה לא ומורה חןיו ימי כל לה׳ ונממיו אנשים זרע לאממף וגחמה אממף אח מינוכח
ע לא וקולה נפוח שפמיה רק מ  לפגי לשרח חשונ זרע שיהיה אנשים. זיע ו!אמםן ונפשם (שס): המלכי״ס ופירש לשכרה: עלי רחשנה ין
 נין שמונלע זרע נגונרין, גנר אנשים, ׳זרע ע״כ) לא (כרכות חז״ל ואמרו מלך. נהיכל לעמוד ראוי ה^מי וכדומה, מוס נעל לא ה',

 א. הנדליס. שני נו יהיה לשרח, מוכנים היו הלוייס שכל שהגם שייו. ימי נל לה׳ ונששיו דרשוח. כמה ועוד גוץ׳, ולא ארוך לא אנשים,
 חמש מנן רק ענד, לא שהלוי נ. העולם. עסקי עם לו אין ודנר לה׳, רק יהיה והוא לעסקיהם, גם לפעמים פונים היו שהלויים
 קדושמ על נוספח קדושה שהיא ננזירוח, שנדרמו דאמר נמאן אם ראשו. על יעלה לא ומורה חייו'. ימי ׳כל לה' יהיה והוא שנה, ועשרים

 החשיד שאמר כמו זולמו, מדני יראה נלינו יצוייר לא עד היום כל ה׳ ניראח שיממיד ודם, נשר מורא זו דאמר כמאן אס הלוי,
 לא שזה לנה. על מדנרש שיא ושגס קמגה. ליראה ההוא נעח לננו יפנה לא גדול מדנר הןרא כי זולמו; שאירא אלוקי מיראח ׳נושמי

 ולכן כנ״ל, נדנריס להרנוח ימכן לא ונזה אמצעי, נלי לנדו לה׳ שממפללח מורה נלחש הדינור כי להמפלל, ןהרנמה מה עם ימכן
 המוכאות כמינות עוד התוככיס כפתוקיס מתכאריס הרי תמה', 'העכודה ענין את זה מפת' ללמדנו שכא מלכד כי וראה ודו״ק לשיכורה'. עלי 'ויחשנה

 שכל ט׳) (אות להלן כמונא תמה׳, ׳עכודה התפלה, לעכודת ליקרכ ויוכל מוס', ׳כעל כחי׳ היפך כעצמיו, לשלום יזכה ששמואל התפללה שחנה הן כמאמר,
ז׳). לעיל(אות המונא מאלוקיך׳ ׳ויראת נחי׳ פנימית, דיראה ענין וכן נשמתו, נשכיל לנדו, לה׳ תפילותיו

ערכים
וכינויים

מום
 בברייתו שבאדם שינוי כל

 בעל נקרא אדם, כל משאר
יב:). סוטה (מהרש״אמום

 זוהמת מצד רע הוא מום כל
 אור, תורה ויקרא (של״ההנחש

כהנים). תורת מספר

 המדויק במובנו מום לשון
 איבר, חםרון על בא

 על גם בא הרחב ובמובן
 ׳ומוכיח כמו הגיוני, חםרון
 ט), (משלי מומו׳ לרשע

 והנטייה הכלימה שקורא
 בין וכן מום, בשם מהראוי
 באדם הפוםלים המומים

 חםרון שאינם דברים יש
 כבוד נגד שהם רק ניכר,
 כמו הנכבדה, וצורתו האדם

 (מלבי״ם והשוטה השיכור

יט). כד, ויקרא

 מלשון מום׳, בו יהיה אשר’
 דוקא י״ל ׳יהיה׳ אשר

 וכן לידתו, אחר שיתהווה
 שיש מום דווקא לפרש יש
 עובר מום לא וקיום, הויה בו

א). יז, דברים (מלבי״ם

הנחל ילקוטחכמה מילואי

תמה עכודתו
 שהיא עבודה תמה, עבודה

(משלימה) ומחממת גומרת

 אחריה שיש ולא הדבר, את
כד.). יומא (רש״יעבודה

 לבל פירושו תמה עבודה
 ולייחד ממנו, מחשבתו יירף
 אבריו פרטי כל יתברך אליו

 דבר לדבר שלא וחושיו,
מחשבה, בשום יחשוב ולא
 תנועה שום יעשה ולא
 הנוגע דבר בלתי קלה

 וממליכו יתברך, לעבודתו
 וגיד וגיד ואיבר איבר כל על

 גידיו ושם״ה אבריו מרמ״ח
 עליו ומקבל גמורה, מלכות
 ומחשבתו לבבו את לייחד

 וכל ומעשיו ודיבורו
 שיהיו והרגשותיו, תנועותיו

 יתברך אליו בייחוד הכל
 שום בלי ובתמים, באמת

 (באר חלילה פםול מחשבת

כה). שרה, חיי פ׳ חיים מים

 שידמה היא, תמה עבודה
מדותיו, בכל ליוצרו האדם
 וברוך הקב״ה ישכון למען
לאצלו שמו דג  אפרים מחנה (

ראה). פ׳

 באדם נתעורר לפענזים
 תמה עבודה לעבוד חשק

 מחמת והוא ולהתפלל,
 ומעלה מתפלל שהוא הצדיק

בשלח). פ׳ עיניים (מאורדורו

 בעבדות בחינות שני יש
 עוםק שהוא מי א׳, ה׳.

 ומעשים ומצוות בתורה
 ויראה אימה לו ויש טובים,
 אבל בתורה, עסקו בשעת
 בדברים שעוםק בשעה

 כגון ההכרחיים גשמיים
אז וכדומה, ושתיה אכילה

 וזהו אחת, רגע אפילו הקדושה למקור מהתחברות נפםק ואינו ב״ה, עולמים בורא לפני והכנעה ובושה ופחד ויראה אימה לו יש ההכרחיים, גשמיים בצרכי שעוםק בשעה שאפילו ב׳, בחינה ויש מעמו. היראה נפםק
 על גם בתשובה וישוב אחר, בגלגול ובין זה בגלגול בין פגם אשר כל את שיתקן צריך צבאות, ה׳ המלך לעבוד לטרקלין הנכנסין מן ולהיות תמה עבודה לעבוד הבא וישב). פ׳ עין (בח ושלימה תמה עבודה
רהראשון אדם עד הקודמים הדורות פגמי כל את ולתקן אבותינו, עוונות או מ ה האזינו). פ׳ ושמש ( ז). ו, חנוכה (ליקו״ה ובקשה תחינה לשון חנה, בחינת וזהו ה״, יראת ׳אשה בחינת שהוא התפלה, בחינת הוא חנה חנ

נביאה, שהיתה הקב״ה, של בצלו ישבה חנה טו.). חמורה לכה״ג(חוספוח עלי שנתמנה יום היתה חנה תפלת פ). רמז א שמואל (ילקו״ש ברכות י״ח מתפללת היתה חנה שכן בתפלה, חייבות שנשים למדים אנו מכאן חנה׳, ותתפלל’
יודעת היא שגם מפני ובנשמה, ברוח ולא בנפש, הוא המרירות אבל מרה, היא בגלות שהיא הזאת שהשכינה נפש׳, מרת ׳והיא אומר, ואח״כ (...) השכינה היא חנה ל). נשמוח גלגולי מפאנו, (רמ״עבצלו ויושבת חונה לשון חנה מלת וגם

עוף מה עוף, בו שנברא חמישי יום נגד וחנה בראשית, ימי ז׳ נגד שבעולם עקרות מז׳ חמישית עקרה היא חנה חן). (קה״י,ם״ג בגימטריא חנה בינה, סוד היא חנה שמואל). על הרמח״ל (פי׳ הזה הגלות מן לעלות עתידים שישראל
חן). (קה״י,עוד׳ לה היו לא ׳ופניה דכתיב נדה, מצות ותיקנה חוה גלגול היא חנה חן). (קה״י,ביתו׳ שם כי הרמתה ותשובתו בשנה שנה מידי ׳הלך שמואל כן לקינו, וחוזר פורח

על אף כי ידעתי אמנם
 חום כפי, שטחתי אליך ואכרעה, אשתחוה לפניך אשתטח, לפניך אתחנן, אליך אשוע, אליך אזעק, אליך אתפלל, אליך ואלהי, מלכי אדוני, אדוני, אבי, אבי, אליך ואקרא קולי הרימותי כן על ממךחקים, שועתי קול שומע אתה כן פי

דךכך כי ואבר. אבר מכל בנפשי שהטלתי המומים כל מעלי ותסיר מאד, האמללה נפשי מכאובי את ותרפא ויתרה, גדולה ובחמלה באהבה קךשך ממעון עלי ותשגיח עלי מעיך נא יהמו הגדולים, וברחמיך בחמלתך עלי וחמל וחנני
מחדש ואתה בחםךיך, אותם ומתקן מחבר ואתה שברים, שברי נשברים, כלים שברי ומקבץ מעלה אתה הגדול ובבחך רבים, ברחמים מתים מחיה ואתה מספר. ואין חקר אין עד ונפלאות גדולות עושה ואתה נשברים, בכלים להשתמש

תלכ׳ל״ ולחזק לגדל וביךך וגבוךה בח ביךך ״כי חל^ה, ממך, ונךחה נאבד נצוץ שום ואין עז, וביתר שאת ביתר כבראשונה אותם ״ קו לי יד). (

תפליה ואני
ו נ ו ב  עולם, של ר
 אני עכשו כי ןדעתי
 משלמות, מאד ךחוק

 מומים מלא אני כי
 מאד, ר!ךבה ופגמים

 אין ראש ועד רגל מכף
 מתם ״אין מתם. בי

 זעמך, מפני בבשרי
 מפני בעצמי שלום אין

 איברי וכל חטאתי״.
 שהטלתי מומים מלאים
 עוונותי ידי על בנפשי
 מחמת המרבים, ופשעי

 מעבוךתך רחוק אני זה
 לעבד ןכול ואיני באמת,
 זוכה ואיני תמה, עבוךה

 תפלה שום להתפלל
 ״כל כי כראוי. בשלמות

 יקרב״. לא מום בו אשר
 ךחוק שאני ומאחר

 אזכה במה מתפלה,
 אבי (...)אליך להתקרב

 רעלמא ןבונו שבשמים,
רחמים, מלא בלא,

ל שר כ  ממוצא בזה: לבאר כתב י) (יד, מלך מעדני ובספר יקרב. לא מום בו א
 דשלוס השלום, היפוך הוא וחסרון דמום נמצא הקדושים דבריו

 פסולה דעבודתו מוס ׳בעל (סס קידושין עיין והנה הך. היינו ושלימות
 לו נותן הנני אמור ׳לכן קרא דאמר שמואל, אמר יהודה רב אמר מנלן,

 אמר כתיב, ׳שלום׳ והא חסר. כשהוא ולא שלם כשהוא שלום׳, בריתי את
הך. דהיינו תורה רמזה דבזה והיינו היא׳. קטיעא דשלוס ו׳ נחמן רב

 ואמנם ילבינו. כשלג וחטאיו הרחמים למדת הדין מדת עליו שתהפך וראוי
 תפילתו בעת לבבו וילהיב ורחימו, בדחילו שתהא צריכה התפילה עיקר

 כל גדול וחשקות בדביקות בהשי״ת מחשבתו ויקשר מאד, עצום בהתלהבות
 ולעלות בשורשו להתדבק וירצה גופו כל את שיגביה שכמעט עד כך,

 עליו. שתכפר הוא ראוי ואז העליון, אור בנועם דבוק להישאר למעלה
 הדור, לצדיקי התדבקות ע״י רק זו, מדה לידי לבוא אפשר אי ואולם
 וסיגופים עינויים לסבול אפשר ואי הסבל, כת כשל אשר הללו בדורות בפרט
 בגודל כוחו בדרך ומענה הדור, צדיקי לפני לילך למקום ממקום רגליו מכתת שהאדם וע״י אלקינו. לבין בינינו המבדילים משכים ולהסיר העוונות למרק

 שלימה, בתשובה ולשוב השי״ת לעבודת לבבו ומלהיבים לשורשה, נשמתו ומקשרים התשובה, דרכי לו שמורים הדור לצדיקי מתדבק הוא וגס מהדרכים, הטורח
 הוא. ברוך שוף באין להדבק ובדביקות בהתלהבות שתהיה מחמת וכקרבן, כקטורת תפלתו יכון ואז ה׳, בנועם מלחזות המבדיל משך עיניו מנגד להשיר

ת  למשמע איכא גברוותא הלכתא כמה המנונא, רב אמר ע״א): לא (ברכות בגמרא כדאיתא התפלה, גבי תשוביס דינים הרבה תז״ל למדו ומחנה לבה. על מדבר
 לא ׳וקולה בשפתיו. שיחתוך למתפלל מכאן נעות׳, שפתיה ׳רק ליבו. שיכוין צריך למתפלל מכאן ליבה׳, על מדברת היא ׳וחנה דחנה. קראי מהני

 משוס אלעזר רבי אמר ליבה׳, על מדברת היא ׳וחנה (...) להתפלל. אשור ששיכור מכאן לשיכורה׳, עלי ׳ויחשבה בתפילתו. קולו להגביה שאשור מכאן ישמע׳,
 וגו״, ליבה על ׳וידבר כמו לנוכח, במדבר מצינו לב׳ ׳על לישנא דהאי משוס כי. ליבה עסקי על המהרש״א(שס): ופירש ליבה. עסקי על זמרא, בן יוסי רבי

כו׳. ליבה עסקי על לעצמה במדברת הכא דרשו ולכך ליבו׳, ׳אל או ׳בליבו׳, אלא ׳על׳, לשון מצינו לא עצמו ללב ברנדבר אבל וגו״, ירושלים לב על ׳דברו

רותורה שפלות ע״י היא ליראה ולבוא העולמות. בבל שלום הבללי, לשלום זובה התפלה וע״י להתפלל, יבול ואזי בעצמיו, לשלום זובה היראה עייי■ ותושיה עצה צו קי יא). יד, ליקו״ט (



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שט

י ״ ^ ה ו  והחילוק הכללי והשלוה הפלמי השלוה ענין לגכי המאמר להגנה יהודי ההנר ד) ג, שוכר (חו"מ נליקו״ה ניאר הכללי. לשלום זוכה תפל

ל שלום הכללי, שלום ויש והגוף, הנפש נין נעצמיו׳ ׳שלום נחינמ הפרמי, שלום נחינמ ויש השלום. הוא עיקר כי וז״ל: ניניהה,  מ
 הנקשות שאפילו מ׳, נאוה המאמר נהמשך שם ואימא הג״ל. כמאמר זה כל שם כמנואר המפלה, ע״י נעשה הכללי השלום וזה העולמומ.
מנה נר נר רנה מאמר על שם שמנואר כמו שם, עיין הנפש, לצורך כן גם נהם לכוון צריך הגוף, לצורך שהם נמפלה המפורשין

, , , , , נכוומא ואגממה לשלמאי ׳שקלימא ,
הכללי, לשלום זוכה תפלה ידי ועל

שם על כי העולמות, שלימות היינו
קידוב שם על קדבן, נקדא תפלה זה

לשלימותן: העולמות

 לזה אין ולכאורה שם. עיין דרקיע',
 המדנר המאמר אל וקשר שייכומ

הנעשה הכללי השלום מענין שם
 מקושר המאמר כי המפלה, ע״י

 כענין נראה וזה זה, ענין נלא היטנ
 ימד ממנה דוגמא (וזוהי עצמו, נפני

 על העיון מכללי הי״ז הכלל אה ראנר״נ
 ענין להרכיג רניה״ק של דרכו אין פיו

 ההשגה). נעצה החילה נזכר שלא חדש
הכללי השלום עיקר נאממ אך

שמנטלין ע״י דייקא, עי״ז נעשה
שאפילו עד לגמרי, הגוף אמ

 יכוון הגוף, לצורך שהם הנקשומ
 נמיגמ וזה כג״ל. הנפש לצורך הכל

 לגמרי, עצמו אמ שמנמל ניטול,
 נו נשורשו ונכלל כשנמנטל ואזי

 שלום להמשיך יכול אזי ימנרך,
 כי העולמומ. נכל שלום הכללי,
הוא כניכול הוא נרוך השי״מ

 רבזז שאמר וזה ט
 "אמר חנזז, בר בר
 טייעא, זזזזוא לי

 לד ואחרי תא
 ארעא תשקי חיכי

 בהדדי. ורקיע
 דעביד וחזאי אזלי,

 שקליתא בוי. בוי
 ואנחתיה לסלתאי
 אמרי, אשבחיתח. ולא בעיתא, דמצלינא, בהדי דרקיעא. בבוותא

 בי למחר עד נטר דהדר, הוא דרקיע גלגלא לי, אמר הבא. גנבי איבא
לה: ומשבח השתא,

שקי היכא רשפ״ם:  מ
 גבוה מקום ורקיעא. ארעא

 זה יחד שנושקים שם היה
 העולם סוף היינו ולאו לזה

 שנה ת״ק העולם מהלך דהא

 אמצעיתו ישראל ואיץ הוי
 יושבי דכתיב היא, עולם של

והיינו האיץ טבור על

 קירוב שם על קרבן נקרא תפלדו
ת מו ל עו תן. ה מו שלי ל

 ™נזמנא ע״א): רנ כזהר(ויחי, כדאיחא
 מממקנן כולא אמעניד, דקרננא

 מא (...) כדאמרן. כמדא, וממקרנין
 אמער נש דנר צלומא השמא מזי,

 וננרכמא וממא, לעילא שלימו
 ממנרכין הוא, נריך לקודשא דנריך

 נצלומא דא, ועל וממאין. עילאין
 ופירש עלמין. ממנרכין דישראל

 נסדא ומסקינין (שם): מדגש המתוק

 ליימד כמ לו יש שהקרנן כדאמין.
העולמומ. כל

מילפאי. רננ״ח. של מקומו
קכועים. ומזלות מוזר גלגל כפשמיס כדאמרינן מוזר דהדי. שלי. לחם של

ותושיה עצה
 ע׳׳' התפלה עיקר

 שעי׳׳ז (...) היראה,
 היינו לשליטות, זוכה

 בעצטיו שלום שיהיה
 שלום שיהיה דהיינו

 אזי ונפשו, גופו בין
 עבודתו לעבוד יקרב
 להתפלל יבול ואז תמה

 התפלה וע״י בשלימות.
 הבללי, לשלום זובה
העולמות שלימות היינו

יב). יד, ליקו״ט (קיצור

 שלום/ ׳ה׳ כמ״ש שלום, בסינת
 ונאסזין נשתלשלין ומשם ודין, צמצום בסינת הוא הגוף כי הכללי, שלום בסינת וזה העולמות. לכל יתברך ממנו שלום ממשיך בו, וכשנכלל

 בו ונכלל הגוף, צרכי על כלל משגית שאינו עד לגמרי הגוף את כשמבמל אבל השלום, היפך וכעס מתלוקת בתינת שהם הדינים כל
 שלום בתינת כן גם יש אדם בני בין והנה העולמות. בכל ורתמנות שלום נמשך ואזי הדינים, וכל הצמצומים כל מבטל הוא אזי יתברך,
 עם שמתנהג הפרטי, שלום בתינת זה עוולה, לו עושה ואינו גוזלו ואינו תבירו, עם ביושר מתנהג כשאתד כי הכללי, ושלום הפרטי
 וממלא תטא איזה ושלום תש עושה כשהאדם כי והגוף, הנפש בין שיש הפרטי השלום בתינת וזה גבולו. לתוך נכנש ואינו בשלום תבירו
 הנפש עם ותולק הנפש את גוזל הגוף כי וכו״, בעצמי שלום ׳אין בתינת מתלוקת, בתינת זה הקדושה, נפשו מתאוות יותר גופו תאוות

 גופו רצון גם שעושה ואע״פ והנפש, הגוף בין שלום יש אזי התורה, ע״פ ומתנהג ועוון, תטא מכל נשמר כשאדם אבל תינם. ועושקו
 תבירו את גוזל אתד שאין והגוף, הנפש בין שלום שיש הפרטי, שלום בתינת זה אעפ״כ התורה, ע״פ המותרים ההכרתים בדברים קצת

 עד הנפש, לגבי לגמרי עצמו את מבטל כשהגוף אבל התורה. ע״פ אתד לכל כראוי בשלום מתנהגין רק מריבה, עמו עושה ואינו
להתפלל עשה מצות הוא ואדרבא, הגוף, צרכי עבור להתפלל התורה ע״פ המותר דבר ודאי שזהו הגוף, לצורך שהם התפילות שאפילו

ואפילו הכל, מבטל הוא לו ומותר לו המגיע בדבר אפילו לגמרי, גופו את ומבטל הכל מבטל הוא ואעפ״כ לו, שיתשר מה כל על
 הנפש עם שלום לו ויש הנפש את אוהב כך שכל השלום, ריבוי בתינת וזה הנפש, עבור רק הכל מכוון הוא הגוף לצורך שהם התפילות

 הפרטי שלום שיש זמן כל כי כנ״ל. וכו׳ הכללי שלום וממשיך לגמרי יתברך בו נכלל ואזי הנפש, כנגד לגמרי עצמו שמבטל עד כך, כל
 בשלו, ותפץ עצמו מבטל שאינו מאתר אעפ״כ לו, ומותר לו שמגיע אע״פ שלו, את תפץ שהגוף מאתר צמצום, איזה עדיין שיש נמצא

 מתלוקת מיני כל כי הכללי. שלום נמשך ואזי הצמצומים כל שנתבטלין נמצא כנ״ל, לגמרי עצמו את מבטל כשהגוף אבל צמצום. בתינת זה
 וכעס, מתלוקת מיני כל נתבטל אז כנ״ל, לגמרי עצמו את שמבטל ע״י הצמצומים כל כשנתבטלין אבל ודין, צמצום מבתינת נמשכין
 את לבטל אתד כל צריך כן כמו השי״ת, לפני עצמו את לבטל שצריכין כמו כי לתבירו, אדם בין כן וכמו כנ״ל. הכללי שלום ונמשך

תבירו עם מתנהג וכשאתד תד׳, כולא הוא בריך וקודשא וישראל ׳אורייתא כי בתבירו, נכלל אתד כל שיהיה כדי תבירו, לפני עצמו
לגבי מוותר כשאתד אבל הפרטי, שלום בתינת זה בשלו, אותז אתד כל רק ומתלוקת, מריבה עמו עושה ואינו גוזלו ואינו וכדין, כדת

בדבר אפילו תבירו נגד בצמצום מתנהג אינו כי הכללי, שלום בתינת זה תבירו, לגבי עצמו שמבטל נמצא לתבירו, משלו ומוותר תבירו
׳וותרן רז״ל שאמרו כמו וותרן, מעלת וזהו הכללי. שלום בתינת וזה הצמצום, בתינת שמבטל נמצא לתבירו, משלו מוותר רק שלו, שהוא

והדינים הצמצומים כל לבטל כדי מהתיוב, יותר בצדקה להרבות וצריך תינם. מתנת לעני משלו שנותן צדקה, בתינת וזה הייתי׳. בממוני
וכן העולמות. בכל השלום שנתרבה הכללי, שלום בתינת דייקא, שלום׳ ׳מרבה שלום׳, מרבה צדקה ׳מרבה בבתינת הכללי, לשלום ולזכות

 עיקר שזה ברותניות, הכל לתקן נשמתו לצורך הכל תפלתו, כל אז בעצמיו, לשלום כשזוכה כי קצת, ביאור וביותר ג): בפל״ח(יד, ביאר
 ויקרא כהנים תורת ועיין לשלימותן. העולמות לקרב היינו הכללי, שלום להמשיך כת להתפילה יש ואז כידוע, התפילה כוונות שלימות

בפנים. להמבואר מכוון לעולם, שלום מביא קרבן שכל י״ג, פ׳
 וכל העולמות כל כי ית״ש, הוא רק בעולם, דבר שום אין עקצין): מסכת בפל״ח(על וכתב העולמות. שלימות היינו הכללי לשלום

 רק העולמות, כל שלימות הוא זה כי הכללי, שלום בתי׳ וזה ממש, וכאין כלא הביטול בתכלית אליו בטלין הכל הנבראים
שיבטלו הוא העולמות כל ששלימות שכמו ונפשו, גופו לתוך היינו ביתו, לתוך כ״א הזה, הכללי שלום מבתי׳ הארה להמשיך שצריכין

חכמה מילואי
ן ב ר ת קירוב שם על ק מו ל עו שלימותן. ה  שצת של סידורו צספר ומוצא ל

 דקרבנות שרזא ע״א) רלמ (פקודי הקדוש מזהר ידוע הנה ג): ז, (דרוש
 ניחוח ריח ׳אישה בפירוש זלה״ה האר״י כתב כאשר ופירושו סוף, אין עד

 עליית ׳ריח׳, היצירה, אל העשיה עולם לעליית רומז ׳אישה׳ וז״ל, לה״,
 ׳לה״ האצילות, אל הבריאה לעליית רומז ׳ניחוח׳, הבריאה, אל היצירה

 נעשה הקרבן שע״י נמצא, כאן. עד סוף. האין אל האצילות לעליית רומז
 שם אותיות בד׳ הנרמזים עולמות הארבע כל את שמקריב כשמו, ׳קרבן׳
 כל מקבלין המה ומשם נאצלו, שמשם הוא, ברוך סוף האין אל הוי״ה

 ותענוג שמחה ונעשה שבעולם, טוב וכל רב ושפע וקדושה ברכה טוב
הראוי. בשלימות עלמא ומתבסם שיעור, בלי עד העולמות בכל גדול

המתרגם

 הסוחר אותו לי אמר
 ואראה צא הישמעאלי,

כן לך שקים הי  שנו
ם ע השמי קי ר ה  זה ו

 לאותו איתו הלכתי לזה.
 שאותו וראיתי המקום,
 חלונות עשוי המקום

 את ולקחתי חלונות.
תיו סלי ח הנ  צאחד ו

 שהיו הרקיע מחלונות
תי, שם, ל ל תפ ה ש כ  ו

 ולא סלי, את חיפשתי
 שמא אמרתי, מצאתיה.

 לי אמר גנציס. כאן יש
 גלגל הישמעלי, הסוחר
 הוא המסתוצצ הרקיע

 צמקוס וחוזר שמתגלגל
 המתן כן על אשר זה,

ס כאן  עד זה צמקו
ותוכל זו, צשעה למחר

סלך. את למצוא

 היה שהקרצן צזמן
 המזצח, גצי על נקרצ

 מתתקניס הכל היו אזי
 כמו כאחד, ומתקרציס

 וראה, צא (...) שאמרנו.
 היא האדם תפלת עתה

 השלימות את מעוררת
 שהיו (כעץ ולמטה למעלה

 וצצרכה עושים), הקרבנות
 להקצ״ה, האדם שמצרך

 העליונים מזה מתצרכיס
ם.  כן, ועל והתחתוני

 ישראל של צתפלתס
העולמות. כל מתצרכיס

 הקדושה חיות את ומייחד מקרב הוא כאשר כי הקרבן, בכת נעשה והכל
שכינתא החיים בארץ שורשו הלז להחיות לה׳, הזה חי הבעל שבתוך
 תזכה אם היטב זה והבן ושכינתיה. קוב״ה ייחוד ממש הוא הרי תתאה,

 בקרבנות שהיה לפי ואך מדע. למביני קצת עמוק הוא כי אותו, לדעת
אותיות מד׳ נשרשים שהמה מדבר, חי צומח דומם בחינת כל ייחוד

 הדומם, בחינת אדמה׳, ׳מזבח שיהא בו האזהרה היה המזבח כי הוי״ה,
 בחינת הוא והקרבן צומח, בחינת הוא למנחה׳ סולת האיפה ו׳עשירית

 ומייחד מחבר היה בהקרבתו כן על מדבר, בחינת הוא העובד וכהן חי,
הוא ברוך עשאם אף יוצרם בוראם מאצילם אל הוי״ה אותיות ארבע כל

כאמור. סוף אין עד דקרבנא רזא כן ועל סוף, אין בחינת שמו, וברוך

תפלה ואני
ה כ ז נ ה ו ל פ ת  ל
 עד תמיד, בשלמות

 התפלה ידי על שנזכה
 אליף ולהתקרב לכנס

 באמת, אותף ולהכיר
 ולהתדבק ולהתחבר

 הדבקות בתכלית בף
ת מו ל ש ת, ב מ א  ב

 בעלמא הטוב. כךצונף
 דאתי, ובעלמא דין

 ולנצח עד לעולמים
 מהרה בנו ויקים נצחים.
 ״ואתם שכתוב מקרא

 אלהיכם ביי הדבקים
 יהיו היום, כלבם חיים

 והגיון פי אמרי לרצון
 צורי יי לפניף לבי

 סלה נצח אמן וגואלי״,
מג). ח״ב (ליקו״ת ועד



ם רג ת מ ה

 שידע אף ודניאל,
 הגזירה, כתב שנרשם

 והיו לביתו, נכנם
 לו פתותיס תלונות
 ירושלים, נגד בעלייתו

 ביום פעמים ושלוש
 והתפלל ברכיו על כרע

 אלקיו לפני והודה
 עושה שהיה כלעומת

זאת. לפני

שמא נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
שמים אל יקרא מה זה מעל ה ש ץ ואל הנ ס(נ, 3כפי הגוף. זה האר  חז״ל ודרשו עמו: לדין הארץ ואל מעל ה^מןם אל ןרןרא ד); גפהלי

הדין. מן עצמן לפטור יכולין ונשמה גוף לרני, אנמונינוס ליה אמר וז״ל: ׳שמיס/ והנשמה ׳ארך נקרא דהגוף ע״א) (צא גשנהדרין
 ממנו שפירשתי שמיום חטא, גוף אומרת ונשמה גקגר. דומם כאגן מוטל הריני ממני שפירשה שמיום חטאת, נשמה אומר גוף כיצד,
 ניכורות גו והיה גאה פרדש לו שהיה ודם כשר למלך דומה, הדכר למה משל לך אמשול ליה, אמר כציפור. נאויר פורחת הריני
 בחינת זה ורקיעא, ארעא דנשקישומרים, שני נו והושיג גאות,

גוף. בחינת זה ארעא, בעצמיו. שלום
נ) (פהליס כמ״ש נשמה. בחינת זה רקיעא,

הנשמה, זה מעל השמים אל יקרא
 ובשיש צא:). (סנהדרין הגוף זה הארץ ואל

בוי, עבידי עי״ז שלום, ביניהם
ו) (דניאל בבחינת כנ״ל, תפלה נעשה עי״ז

 כאין הניטול נתכלית ית׳ אליו עצמן
 כשלימות, חיותן מקנלין ועי״ז ממש,

 מנח ויציאתם קיומם עיקר שזה עד
מו ליש, מאין נחי' הפועל, אל  כן נ

 רצונו לנטל הגוף צריך נפרטיות,
הנפש. רצון נגד לגמרי

בעליתיה. ליה פתיחין ובוין

 לו אמר שומא. ואחד חיגר אחד
 אני נאות כינורות לשומא, חיגר
 ונניאם והרכינני נא נפרדש, רואה

 שומא, גני על חיגר רנג לאנלם.
 נעל נא לימיש ואכלוש. והניאוש

 גאות כינורות להן, אמר פרדש,
 לי יש כלום חיגר, לו אמר הן. היכן

 שומא, לו אמר כהן. להלך רגלים
 מה לראות. עיניים לי יש כלום
 השמים אל ׳יקרא שנאמר, נאחד, אותם ודן נגוף, וזורקה נשמה מניא הקנ״ה אף נאחד. אותם ודן שומא גני על חיגר הרכיג עשה,
 הכינורות. תאני נינויוס. ופירש״י(שס): הגוף. זה עמו׳ לדין הארץ ׳ואל גשמה, זו מעל׳ השמיש אל ׳יקרא ננמו׳, לדין הארץ ואל מעל
 הארץ. מן שנא הגוף אל אף ויקרא מעל, השמיש מאל אדש של גופו למוך לו הנאה לגשמה הקנ״ה יקרא כלומר מעל. השמים אל יקיא
 יקרא טענמה ולפי דינה, מה עליה לפקוד הנשמה, שהיא השמיש׳ אל ׳יקרא הנמוג, ופירוש ונו׳. השמים אל יקרא המהרש״א(שס): ופירש

 רניצו הניא לכאורה וק״ל. הגשמה, עש ניחד נידון הגוף גש שיהיה עמו, אלא ננמו מקרי אל עמו׳, ׳לדין הגוף, שהוא הארץ׳, ׳אל גש
 ׳שלוס נפי' עושיס והנשמה כשהגוף הרי האלקיס, עשה דזלע״ז כלליס) (מהפ״י ו' כלל ע״פ אך ונשמה, גוף נחי' הס ורקיעא דארעא לנאר כדי רק זו גמ'

משלימופס. הפולמוס מפרחקיס אזי הגוף, לצורך רק והפקשרופס קונס אח להכעיס נכדי נעצמיו׳

] י ו כ חין ו יא) (ו, נדניאל כדכפינ ׳פלון׳, שתרגומו ׳כוי', הנקראת לתפילה זוכה ורקיעא', ארעא ׳נשקי נפי׳ נעצמיו לשלוס כשזונה בעליתיה. ליה פתי
פמיחן וכוין לנימה על כתנא רשיש די ידע כדי ודניאל“ וזלשה״כ: כלל, להתפלל דאין דריווש, גזירת אף על ניתו, ׳חלונות׳ מול שהתפלל

ופירש לנה: קדמת מן ענד הוא די קנל כל אלהה קדש ומודא ומצלא נרכוהי על כרך הוא כיומא מלמה וזמנין ירוכולש נגד נעלימה לה

חלונות לו היה העלייה ועל מוצנע, נמקוש לנימו גכנש על. הכמג. על ידו מכתג המלך כמג אשר ידע כאשר ידע. נדי המצו״ד(שס):
 פעמים ושלשה וזמנין. וכו". נחרת אשר העיר וכו׳ ארצם דרך אליך ׳והתפללו ת) (מל״א נמ״ש למולה, נתפלתו לנוון ירושלים מול פתוחות

 ננרכות(לד ואיתא דרנו. צדיק אחז לנן זה, מלפני עושה היה נן אשר נענור אלקיו, לפני ומודה ומתפלל נרניו על כורע הוא היה כיום

 חלונות, שם שיש ננית אלא אדם יתפלל אל יוחנן, רני אמר אנא נר חייא רני אמר וז״ל: חלונות, כנגד להתפלל שיש למדו זה שמפס׳ ע״נ)
נכנע. ולינו שמים כלפי משמנל שהוא לינו, שיכוין לו שגורמין סלוטס. ופירש״י(שס): ירושלם׳. נגד נעילימיה ליה פתיחן 'ונוין שנאמר

חכמה מילואי
י ק ש נ א ד ע ר א א ע קי ר ה ו ת ז נ חי  )C ננ״ר(ינ, ומנינו כעצמיו. שלום כ

 להשכין כדי רק היפה הדדי, דסתרי ונשמה מגוף האדם בריאת שתכלית
 שנאמר הן, וארץ שמיס תולדות רואה, שאתה מה כל וז״ל: בבריאה, שלום

 העליונים, מן ברא בשני הארך. ואת השמים את אלקים ברא ׳בראשית
 ׳ויאמר התתתונים, מן ברא בשלישי רקיע׳. יהי אלקים ׳ויאמר שנאמר
 יהי אלקים ׳ויאמר העליונים, מן ברא ברביעי הארץ׳. תדשא אלקים

 בשישי המים׳. ישרצו אלקים ׳ויאמר התתתונים, מן ברא בתמישי מאורות׳.
 עכשיו העליונים, מן אותו בורא אני אם אמר, אדם, את לברוא בא

 אני ואם בעולם, שלום ואין אתת בריה התתתונים על רבים העליונים
 אתת בריה העליונים על רבים התתתונים עכשיו התתתונים, מן אותו בורא
 התתתונים ומן העליונים מן אותו בורא אני הרי אלא בעולם, שלום ואין

 מן עפר וגו׳, האדם את אלקים ה׳ ׳וייצר דכתיב הוא הדא שלום, בשביל
 העליונים. מן תיים׳, נשמת באפיו ׳ויפת התפמונים, מן האדמה׳,

ם אל יקרא מי ש ה מעל ה ה ז מ ש ץ ואל הנ ר א ה ה  בליקומי וכתב הגוף. ז
 ׳ארץ בתינת בבריאתו השי״ת עשה עצמו האדם בגוף שגס בראשית), (פ׳ תורה

 המבדילה) המפיצה (פי׳ הטרפש כי ושמים׳, ׳ארץ יש באדם הנה וז״ל: ושמים׳,
 על הנטוי הרקיע הוא לבדם, המאכל אברי ובין נשימה אברי בין המפשיק

 וכיוצא, והמות והריאה הלב הרותניים, איברים כל הן למעלה לכן הארץ.
 שמים נגד העליון תצי האדם, נמצא התומריים. הגשמיים אברי כל ולמטה

 ע״א). צת סז, (תיקון בתיקו״ז בזה עוד ועיין הארץ. נגד תתתון ותצי
ם אל יקרא מי ש ה מעל ה ה ז מ ש ץ ואל הנ ר א ה ה  בספר וכתב הגוף. ז

׳שמים׳, בבתינת נקראו אשר אנשים יש בראשית): (פ׳ פייס מיס באר
 עפר הנברא גופן בתינת על משמים, הבאה נשמתן בתינת התגברות לצד
 באדם יתגבר כאשר ת״ו, ולהיפך שמים. יקראו זה ולקם האדמה, מן

 עפר בגוש ממולא הוא כי ׳ארץ׳, יקרא ההוא נשמתו, על גופו בפינת
 ׳ארץ׳ בבתינת שהוא מי כלומר ובוהו׳, תוהו היתה ׳והארץ אמר ולזה ארץ.
 יהי אלקים ׳ויאמר אבל יבוא. כי אור יראה לא ממש, ובוהו׳ ׳תוהו הוא

 ה״ אל ׳ישוב אם תורה, בליקוטי שאיתא כמו תשובה, של אורה זה אור׳,
 ראשו. עלי נרו בהלו אורו ענן עליו יפיץ ׳וירתמהו׳, ודאי אז

ש י ש כ ם ו ה  שגזרה אתר יט): (ת״א, הקודש עבודת בספר וכתב שלום. ביני
 ההיפוכים להמציא הטהורה במתשבה ועלה העליונה התכמה

 להיות יתברך תכמתו גזרה אשר כפי ורע, וטוב ורתמים מדין והשינויים,
 שורשם אל ישובו הדברים שכל זה עם יתברך רצה בזה, תלוי השלימות

 שיגיע יתברך ורצה בשוף. הכל וקיתוקן בו, היו אשר מהטוב ההוא באופן
 מכל ומשוכלל כלול בראו ולזה האדם, ידי על והשלימות התיקון זה

 וכאשר כן, שהוא הדמות לתבנית הנפש אל כבוד משכן והגוף הצדדים,
 שם היה אשר המקום אל התתברה כאילו ההוא, הדמות אל הנפש תתתבר
 הנפש, אתר ויתעלה הגוף יימשך וכאשר זה, דמות זה כי בתתילה, אוהלה

 ואין קוניהם, רצון לעשות ושמתים ששים העולם בזה בהיותם זאת גם אף
 על לפעול הגוף אל שולתה אשר בפעולותיה, הנפש אל כלל מעיק הגוף

בבריאה התכלית היה זה אשר הכבוד, לתקן ותורותיו האלקים תוקי ידו

ם כי ר ע
ם כינויי ו

 הגוף שלום
שמה והנ

שנזה ת הוא הנ  הדע
 בחינת הוא והגוף והרחמים,

 וכשמתחבר וכסילות, דין
 בחינת זה הגוף, עם הנשמה

 חיות יש ואזי (...) חיים
 שהיא הרחמים, ע״י להגוף

 והיא בו, שמחוברת הנשמה
 ומהפכת הגוף את ממתקת

 עיקר וזה לרחמים, אותו
א). א, ע״א (ליקו״ההחיים

 בחינת הוא ה׳ עבודת עיקר
 עיקר היה זה ובשביל שלום,

 האדם כי האדם, בריאת
 גוף וצורה, מחומר כלול

 מן ונשמה התחתונים מן
 הפכים. שני והם העליונים,
 אחר ושלום חס וכשהולך

 העדר הוא אזי ליבו, שרירות
 את כשכופה אבל השלום,

 זהו להנשמה ומבטלו גופו
 שלום שנעשה שלום, בחינת

 (ליקו״ה והגוף הנשמה בין

יב). ג, קעקע וכתובת קרחה

אל שר שי ם כ קי חו  ר
 פגם בחינת שזהו מהשי״ת,
 שלום ׳אין בחינת השלום,
 בין שלום ואין בעצמי',
 ותחתונים עליונים העולמות

 קרחה (ליקו״ה כנ״ל וכו׳

יג). ג, קעקע וכתובת

הנח?• יליקוט
י ק ש ^ א ד ע ר  ביאור מובא תש״מ) (שבט-אדר הנפל מבועי ובקובז ורקיעא. א

 וכמו ורקיעא׳, ׳ארעא בשם והנשמה הגוף שנקראו מה הנה בזה:
 לזה שיש נראה ט׳, באות כמוב״פ וכו״ השמים אל ׳יקרא ע״פ שאתז״ל
 התעלות לענין וג׳ ב׳ באות בדבה״ק הנזכר ושמים׳ ׳ארץ לענין שייכות
 עצמו והוא כבודו׳, השמים על וגו׳ ׳רם מכבודו׳, האירה (׳והארץ הכבוד

 גם באמת כי ב׳). באות הנ״ל הזוה״ק בלשון הנזכר ותתא׳ ׳עילא ענין הוא
 כמ״ש כידוע, המבדילים ומשכים מניעות במי׳ הם והרקיעא השמים
 עש״ז נקראת הארץ וגם וכו״, ׳להבדיל שהוא הרקיע בריאת בענין במורה

 במי׳ הוא רקיע שקם אלא המים׳, על הארץ ׳לרוקע כמ״ש רקיע בשם
 אתיזת עיקר שבו יומר, וגשמי עכור שהוא הארץ, מבתי׳ זך יומר משך

 וזה כמוב״פ. המניעות שהם ממש המבדילים והמשכים צואים הבגדים
 כל הוא דייקא, והפרשא המתיצה ע״י כי רקיעא, בשם הנשמה שנקראת
 נקי וכשות כבוד הבגדי במי׳ עצם שזהו האור, המפשטות קבלת מציאות

 בביאור ׳פרשא׳ בשם הבהירה הנשמה כינוי שפיר לפ״ז (ומבואר המוב״פ.
 בתי׳ עצמו שהוא כמוב״פ, ופלגא׳ פרשא דרישיה ׳ומרבעמא מארבב״ת

 אור שגם וזהו וההשגה). הקבלה עיקר שעי״ז ומבדיל, המפריש רקיעא
 ומדריגות, בתי׳ כמה דרך עוברת האדם, של נשמתו בבתי׳ השופע העליון
 המדריגות והבדלי תילוקי שכל כידוע, נפש רות נשמה תיה יתידה בבתי׳

 גופו את לזכך זוכה האדם וכשאין דייקא. ומתיצות פרשות במי׳ ע״י הוא
 ומתיצה רקיעא בתי׳ הוא שלו הנשמה אז בתכלית, והמשוך והגשמי הארצי

 עצמו שהגוף עד מהגוף, אורותיה כל עם ממרמקת שהיא ממש, המבדלת
 שמייגע ע״י אבל כ״ב), בסי׳ (כמבו׳ נשמתו מהשגות דבר שום יודע אינו

 אז בהדדי׳, ורקיעא ארעא ׳דנשקי עד בתפילה והעיקר ה׳ בעבודת וטורת
 אור והתפשטות תדירת בתי׳ היינו נשמתו, ברקיע׳ ותלונות ׳כוומי נעשה

 מכבודו׳ האירה (דייקא) ׳והארץ בבתי׳ הארצי, גופו על להאיר נשמתו
 הגאות ושבירת השפלות ענין כינוי ענין שיבואר אפשר ובכ״ז המוב״פ.

 לזכך הוא והשפלות הענוה ענין כל כי פרשי), וג׳ פרשי (ד׳ פרשות בשם
 שיהי׳ עד צואים, הבגדים מאתיזת והפלגא הגוף ותשכות ארציות את

 ידו שעל ומבדיל, המפריש רקיע בתי׳ ומאיר, זך ולבוש משך בבתי׳
 קירוב היינו וארעא, שמיא היינו ותתא, עילא הכבוד אור מאיר דייקא

התפלה. ע״י שנעשה המוב״פ לשלימותן העולמות
ש י ש כ ם ו ה ה עיייז וכוי שלום ביני ש ע ה. נ  בספר ונכתב בספר ומובא תפל

 נעשה ׳עי״ז עצמו, האדם אצל השלום כששורר קיא): עמ׳ (ת״ב,
 ׳כל ית׳, הבורא אל מדבר הוא מתפלל, הוא אז כי רבינו, כלשון תפלה׳,
 מרננים ובשרו ולבו השי״ת, עם ודבוק קשור כולו כל תאמרנה׳, עצמומי

 בו. ולהידבק להקב״ה מלהתפלל המפריעים כל נעלמים אז כי תי, אל אל
] י ו כ היץ ו ה פתי ה. לי תי  מובא תש״מ) (שבט-אדר הנמל מבועי ובקובץ בעלי

 בבית אדם יתפלל ד׳לעולם לא) (ברכות תז״ל למדו ומכאן בזה: ביאור
 ירמזון דאיך צ״ב, אכתי מיהו ליה׳. פתיתן וכוין שנאמר תלונות, בו שיש

 דתלון בתקו״ז דאיתא מה לצרף ואפשר תפלה. בתי׳ על עצמן התלונות
שי׳ ובטור לד) (שס דברש״י עוד ונראה תפלה. היינו נא׳, ׳תלו מלשון הוא



ם כי ר ע
ם כינויי ו

ה ס פרנ
 הולך תורה שהדין עייי*

 הפרנסה עי״ז ונתמעט,
 (ספר להיפך וכן נתמעטת,

ב). דין המידות

 הרוח מונע רוב עייפ
 ע״י יתברך מעבודתו שטות
 שמטעה הפרנסה, טרדת
 ידיו בכוח יש כאילו אותו

סה, להמשיך  שזה פרנ
 ׳ואמרת של הפגם בחינת

 נט״י (ליקו״הידי׳ ועוצם כוחי

כו). ו, וב״פ לסעודה

ה ס ת שהוא פרנ חינ  ב
 גבולך ׳השם כמ״ש שלום,
 ישביעך׳ חטים חלב שלום

 וברכות הראיה ברכות (ליקו״ה

י). ד, פרטיות

 התפלה, כפי היא הפרנסה
 נמשכין ההשפעות כל כי

 כשזוכין היינו התפלה, ע״י
ת, היא שהתפלה  בדע

 ותחנונים, רחמים בבחינת
 בלי בנקל פרנסה לו יש אזי

 וטרחות ויגיעות עבודות
 עיקר כי דינים. בחינת שהם

 הפרנסה וכבדות יגיעות
 הדעת, פגם מחמת רק הוא

 ולקטו, העם ׳'עזטו בחינת
א). ג, יו״ט (ליקו״הבשטותא׳

 דסטרא הרחמנות עיקר
 על להמשיך הוא אחרא
ת האדם ת טרחו טרדו  ו

ע הזה העולם התייג  ל
 בשביל ומלאכות בעסקים
סה, ם וכל פרנ שי  האנ

 מסיתין אחריה הכרוכים
 להם יש כאילו האדם את

 ואומרים עליו, גדול רחמנות
 הלא חושב, אתה מה לו,

 לפרנס לחיות, צריך אתה
 ואתה ובניך, ואשתך עצמך
 ועליהם עליך לרחם צריך

 מביאין ועי״ז פרנסה. לבקש
 עול ממנו שיפרוק אותו
 עול עצמו על וימשיך תורה

 הל״ט כל כלל שהם ארז, דרך
 בשביל והיגיעות מלאכות
 ישא לא ומאומה פרנסה,
א). ד, חוה״מ (ליקו״הבעמלו

 שנים של פרנסות קושי
 על אף קדמונים. משנים אלו
 תיקון (בתקו״ז בזהר דאמר גב

n היה זה פרנסה׳, הב ׳צווחין 
 היה שפרנסה ההם בשנים
 עתה, כן שאין מה בשופי,

 אי פרנסה מניעת שע״י
 יתברך אותו לעבוד אפשר

 לתלמוד בנינו ולהחזיק שמו
 של תינוקות כן על תורה,

 עבור התפללו רבן, בית
 שיזכו ואמותיכם אבותיכם

 ולחופה לתורה אתכם לגדל
 שם (כתר טובים ולמעשים

יב). ח״ב טוב

 ובין החיים בין חילוק אין
 נקרא שהרי כלל, הפרנסה
 ׳חיים׳, מקום בכל הפרנסה
 אחיך ׳וחי כה) (ויקראכדכתיב

יג). ישראל (נצחעמך׳

 מאה דוחה אחת מחלוקת
מד). יומא (של״הפרנסות

ם, כמה מוזפר  פעמי
 לאביהם מפרנסין ׳ישראל

 הוא פרנסה כי שבשמים׳,
 לוי (קדושת תענוג לשון

פורים). שלישית, קדושה

 פרנסה, מונע עמלק קליפת
 דקטנות מוחין סוד והוא
פרנסה). (קה״י,

 מהמוחין בא פרנסה שורש
 רז״ל אמרו כן ועל דגדלות,

 מזלא תליא, במזלא דמזוני
 מוחין ג׳ סוד הוי״ות, ג׳

פרנסה). (קה״י,דגדלות

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שמב

שום לעסוק רצה שלא שביל רק עוהייז מעסקי עסק כ  כ
 צריך אינו האדם נזה״ל; כד) (פסלה כעצוה״מ וכפג נשמתו.

 לתקן מגס על רק העולם, מעסקי עסק כסוס לעסוק לרצות
 צריך נהם, שעוסק ענין או עסק שככל היינו נשמתו, ולרפא
 שהזמין הוא שהשי״ת ולהאמין לזכור

הס הענין את או העסק את לו  נ
 ידס על שדייקא נכדי עסוק, הוא

 וזה ועבודתו, לאמונתו יתעורר
 כי ורפואתה. הנשמה תיקון עיקר
 ההעלמה הוא הנשמה מולי עיקר

 השגתה, אמונת מהאדם שנעלם
ע, ע״פ ממנהג שהכל ומושב  המנ
 הכפירות וע״י לכפירות, נופל ועי״ז
 ועוונות ממאים מיני לכל נופל

 ככל זוכר האדם ואם לצלן. רתמנא
 במילי הן בהם, שעוסק וענין עסק

 שעיקר דעלמא, במילי הן דשמיא
 השגתה, באמונת שיממזק נכדי הוא בה, שעוסק העבודה מכלית
 ע״י דייקא ימנרך, מלכותו ולהכרת לעבודתו שיתעורר ובכדי

 עסוק תמיד הוא אזי בה, לעסוק הקנ״ה לו שהזמין הסינה
 כל ואפילו הלכות. נליקומי מבואר כך ורפואמה. נשמתו כתיקון

 עבור בעיקר לנוון צריך הגוף, צרכי על להשי״ת שמתפלל המפלות
 שהן עשרה, שמונה במפלות אפילו ורפואמה, נשמתו תיקון

צריך עלינו', ו׳נרך ׳רפאנו׳ ברכת היינו הגוף, צרכי על מפורשות

 דרקיע, פבוותא ואנחי׳ לפלתאי ושקלית
 בסלו פת לו שיש מי כמו פרנסה, זה פלתא,

 עסק בשום לעסוק רצה שלא היינו, .עד:) (יומא
 כל גם נשמתו. בשביל רק עוה״ז, מעסקי

 נשמתו. לקשר בשביל אלא היו לא תפלותיו,
 בתפלה המפורשים תפלות אלו אפילו
 עלינו וברך רפאינו כגון הגוף, לצורך שהם
 של כוונתו היה לא הגוף, צרכי ושאר

נשמתו, בשביל אלא גופו, בשביל רבב״ח

א ת ל ה זה ס ס ת לו שיש מי כמו פרנ  כיומא(עד כדאיפא כסלו. פ
 ורבי אמי רבי ענותך/ למען במדבר מן ׳המאכילך ע״ב):

 פת לו שאין למי בסלו פת לו שיש מי דומה אינו אמר תד אס;
 רואה שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה אינו אמר ותד בסל;

 ורבי אמי רבי (שם): ופירש״י ואוכל.
דקרא; רומיא הכא ולית וכו׳. אשי
 למען ׳המאכילך מפרש קרא אלא

 סש לו אין ומעונה. אוכל ענותך/

למתר. על ודואג היום אוכל בשלו.
 מועם המן, אכילת ואופל. רואה אינו

 אלא רואה ואינו המינים כל מעם
תניא, ע״ב): (מח שומה איתא ועוד מן.
 שיש מי כל אומר, הגדול אליעזר רבי

 למתר אוכל מה ואומר בסלו פת לו
 והיינו אמנה, מקטני אלא אינו

 מי ׳כי דכתיב מאי אלעזר, ר׳ דאמר
 לצדיקים גרם מי קטנות', ליום בז

 האמינו שלא בהן, שהיה קטנות לבוא, לעתיד שולתנן שיתבזבז
 מקבלין שאין לבוא. לעמיד שולסנס שימבזו (שס): ופירש״י בהקב״ה.

 שטנות. הצדיקים• את הבא ליום בז מי כי משמע, והכי שלם, שכר

 פו׳. שולסנן שימבזבז להם גרם מי (שס): המהרש״א וביאר אמנה. קטנות
 תד ליה דיהבי כה) (תענית דוסא בן תנינא דרבי עובדא לכההוא

 דג׳ דדהבא אפתורא אכלי דצדיקי בתלמא תזא כו׳, דפתורא כרעא
ושקלוהו. רתמים בעי כו׳, כרעי דתרתי אפתורא ואיהו כרעי,

הנח?* ייליקוט
 שהוא לבו, שיכוין לו שגורמין תלונות, להיות דצריך הטעס מבואר צ׳

 מלשון ׳וכויך הלשון לזה ירמוז (ואולי נכנע ולבו שמיס כלפי משתכל
 לשמיס עיניו ישא כוונתו, ׳כשנתבשלה כתב סק״ד) (שס ובמג״א ׳כוונה׳),

 ארעא ומתבריס המקרביס הס דהתלונות ונמצא (...) הכוונה׳. לעורר
 להאדס דרך יש התלונות ע״י כי להתפלל, יכול שעי״ז כהדדי, ורקיעא
 בביאור להעמיש יש וזה השמיס. על להשתכל הארץ על העומד

 ורקיעא ארעא דנשקי היכי לך ואתוי ׳תא א״ל דהטייעא המארבב״ת,
 באמת שהס שראה היינו כוי׳, כוי דעביד ותזאי ׳אזלי וקאמר בהדדי׳,

 אין (ולפ״ז כוי׳ כוי ׳דעביד ע״י מתובריס, הס דאיך ומפרש מתובריס.
 בפניס רבינו ומש״כ והבן). הארעא על אלא הרקיעא על ה׳כוי׳ ענין מושב

 דכשהגוף הנ״ל לפי לבאר יש וכו״, כוי עבידי עי״ז ביניהס שלוס ׳וכשיש
 וכובש לבו את ששובר היינו כוי, עביד הוא עי״ז הנשמה, אל ובטל נכנע

 אל לבו כוונת להעלות התלונות, בתי׳ בעצמו שזהו הגופניות, תאוותיו
 ע״י וגס הנשמה. בשביל רק הוא בתפלתו כוונתו שכל כמוב״פ הנשמה,
 בפניס לקמן כמבואר הגוף, אל ולהשפיע להאיר הנשמה יכולה הכוותא

 ומשפיע מאירה שהנשמה היינו בגשמיות׳, גס נתקן ברותניות ש׳כשנתקן
לתבירו. ומשפיע מאיר שכ״א השלוס ענין זהו כי צרכו, כל להגוף

ם רג ת מ ה

 של מעשה כאותו ^
 דושא, בן חנינא רבי

 של אחת רגל לו שנתנו
 בחלום ראה כו/ שולחן

 אוכלים שהצדיקים
 של זהב של שולחן על

 על והוא רגליים, שלושה
 רגליים שני של שולחן

 ולקחו רחמים ביקש כו',
שקיבל. הרגל את ממנו

 אינו הדורון ואס
 נמשר הוא אזי כראוי,
 את ודוחים לכלב,
 שיש החוצה. בקשתו

 להם פותחים שאין
 ונאמר השערים, את

 תעמוד', ׳בחוז בהם
 המלך עימם ומדבר
 את להם ונותן מבחוץ,

 מבחוץ, שאלותיהם
 שלא להם. והולכים

 לבית נכנסים כולם
 בעלי אלו אלא המלך,
 בהם שנאמר הבית,
 כל בהם אין אשר ׳ילדים
 מוס בהם שאין מוס׳,

 לא וכן בתפלתם, לא
 מראה׳ ׳וטובי בנשמתם,

וכו׳. מעשיהם בכל הס

שמבקש בעס סייגו ולפרגסמה, הנשמה לרפואת בעיקר לכוון
 הם אמונה ופגס כפירות כי אמונה. ופגמי כפירות מיני מכל רפואה הנשמה, לרפואת בעיקר לכוון צריך הנ״ל, הברכות את מהשי״ת

 בלקוטי מבואר כך ופרנסתה. הנשמה רפואת עיקר שזה פרטית, בהשגתה אמונה שלימות מהשי״ת לבקש וצריך הנשמה, תולי עיקר
 יזכה כראוי, בשלימות השגתה לאמונת ויזכה אמונה, ומתסרון מכפירות כשינצל היינו בגשמיות. גס יתקן ברותניות, וכשיתקן הלכות.
ת אלו אפילו בגשמיות. ולרפואה לפרנסה גם בודאי ממילא שים תפלו ה המפור פל ת תו היה לא והוי הגוף לצורך שהם ב  פוונ

 ניאור יזמצא שס נ׳), שוכר (מהל׳ הכללי׳ לשלום זוכה הפלה ׳וע״י ד״ה ה', אוה על כנה״נ לעיל ועי' נשמתו. כשביל אלא גופו כשביל רכבייח של

 כדרכו מקודס, מבואר זה אין לכאורה וז״ל: המאמר, כגוף מקושר זה ע;ין להיכן נשאלה הוא גס העוסק (יד) נניאה״ל מונא וכן זה. לעגין יסודי
 הקדושה, כוונתו קשר משס שמבואר ז״ל] מורנ״ת [מדברי שביארתי ביאורי בדברי עיין לראנר״;).אבל העיון מכללי י״ז כלל (ע״פ הקדושה

 שעי״ז להתבטל, שצריך כמו להנשמה, הביטול בתכלית עצמו את לבטל מוכרת שהגוף ונשמתו, גופו שבעצם השלום ענין בעצמו שזה
כמוב״פ. שבגשמיות הגוף צרכי גס ולהמציא לתקן ברותניות, נשמתו עוסקת

ת אלו אפילו שים תפלו ה המפור פל ת תו היה לא וכוי הגוף לצורך שהם כ  וכפנ נשמתו. בשביל אלא גופו בשביל רבכייח של כוונ

 כשמסתכלין רק הוא התפלה שלימות עיקר כי הנצתי, תכלית בשביל באמת שתהיה צריך התפלה עיקר ה): ה, מילה נליקו״ה(יו״ד
 שלוס׳ ׳להמשיך בהתורה כתוב וכן כביכול, השכינה תסרון בשביל שתהיה צריך התפלה שעיקר שאיתא מה במינת וזה וכנ״ל. התכלית על
 וכו׳. עלינו׳ ו׳ברך ׳רפאנו׳ אפילו הנשמה, לצורך יהיה המפלה שעיקר וכו״, דרקיע בכוומא ואנמי לסלמאי ׳ושקלית רז״ל שאמרו מה על

הגשמה כי השכינה, מסרון הס הגשמה של המסרוגות כל כי כנ״ל, השכינה מסרון על יהיה המפלה שעיקר דאימא מה בעצמו וזהו

חכנוה מילואי
 אז להתעלות, עיתס בוא קץ עת עד התיקון בזה ויתמידו הזה, ובזיווג

 נשלמה בזה ואז ואליהו, בתנוך הנזכריס והעילוי הלקיתה אל שניהס יזכו
 בספר בזה איתא ועוד שורשס. אל שבו כולס והדבריס בהס, העליונה הכוונה

 ע״י זיכוך לו ויש תשרונות, ובעלת תשוכה בריאתו הגוף, צו): (אות תבונות דעת
 תרבה שלא בגוף, בבואה עצמה ממעטת אבל גדול, מקורה הנשמה הנשמה.

 את בו תפעול מעט מעט אבל מבריאתו, תשנהו ולא אשת בבת הזיכוך לו
 כותה ויגדל מעשיה, לפי בעילוייס תתעלה ואת״כ הטוביס, במעשיס הצריך

 לעמוד ראוי שיהיה עד כותה, גודל לפי בגוף הזיכוך ותרבה עילויה, לפי
עולמיס. ולעולמי לעד בהיכלו, ולבקר ה׳ בנועס לתזות יתדיו עמה

ם תיו כל נ א היו לא תפלו שביל אל שמתו. לקשר ב לוי(פ׳ בקדושת וכתב נ
 בעת וז״ל: סוף, באין נשמתו בשורש נדבק אז וגוף נפש במסירות שכשמתפלל ויצא)
 שלו מהתיות נפשט אזי וגופו, נפשו במסירת להתפלל עומד שהאדס
 של אור עליו שופע ואז הוא, ברוך סוף אין של בתייס עצמו את ומדבק

 לעלות בידו יכולת שיהיה בכדי דלעילא, אתערותא הוא ברוך סוף אין
 תפילתו ובעת מדריגתו. לפי ואתד אתד כל קדשו, הר מקוס אל תפילתו

 מאד מתענגת שבו הנשמה אזי נפשו, ובכל לבבו בכל מתלהב שהוא
 האציל אשר נשמתו רק נשאר ואז שלו, הגשמיות התפשטות מתמת

משס. האציל אשר מקוס אל לבוא קרובה ואז יתברך, מאיתו
ת אלו אפילו פלו ם וכוי ת ף לצורך שה ה לא וכוי הגו תו הי א וכוי כוונ שביל אל שמתו. ב  והתפלה, התורה עיקר תצא): כי המאיר(פ׳ אור בספר וכתב נ

 לפני ותתנוניס רתמיס אלא קבע תפלתך תעש אל מתפלל ׳וכשאתה זללה״ה המגיד בשס פעמיס כמה וזכרתי עצמו. צורך ולא גבוה צורך רק
 ורצויה מקובלת ואינה גופניות, צורכי רק כששואל תועבה תפילתו גס כי צ), תהליס (מדרש עולס של מקומה שהיא לשכינה הדיבור מושב ב), (אבות המקוס׳

 אתרונה, ה׳ צרות עבור בתפילה, שיתי בהישפך שאלתי עיקר בהיות קכ), (תהליס ויענני׳ קראתי לי ׳בצרת״ה אומר, היה זללה״ה והמוכית המקוס. לפני
 שליתה ואפילו לנפשו, אוכל לשאול ומגמתו נפשו ה^ס לאפוקי ויענני׳. ׳קראתי אני בטות עצמי, צרות עבור ולא בקרבי לבי דוה לזה השכינה, היא

 שליתה מזונא, לן הב תיי, לן הב הב, הב ככלבין ׳צוותין אותס קורא ע״א) כב ו, (תיקון בתיקוניס לגבוה, ולא לעצמו הנוגעיס מצרכייס וכדומה, וכפרה
 דאית לבר. שאלתוי ודתיין אתמשר, לכלבא יאות, כדקא איהו לאו דורונא ^א׳ואס ע״ב) לג יח, (תיקון בתיקוניס עוד ודרש בפניו. תפילתו טורפיס וכפרה׳,

 לבי עאלין כולהו דלאו לון. ואזלין מלבר, שאלתון להון ויהיב מלבר, בהון מלכא וממלל תעמוד׳, ׳בתוץ כד) (דברים בהון ואתמר תרעין, להון פתתין דלא
וכו״. עובדיהון בכל מראה׳ ׳וטובי בנשמתהון, ולא בצלותהון, לא מוס׳, כל בהס אין אשר ׳ילדיס בהון דאתמר דביתא, מארי אלא מלכא,

אני ה ו ל פ ת

י נ כ ז  שלום שיהיה ו
 להכניע שאזכה בעצמי,
 גופי, את ולבטל ולשבר

 לגמרי ממני שיתבטלו
 ומרותיו הגוף תאוות כל

 שיתבטל ער הרעים,
 אצל לגמרי גופי

 יהיה שלא ער הנשמה.
 וךצון תאוה שום להגוף
 מרצון חוץ כלל אחר

 הקרושה, הנשמה
 הטוב. ךצונף שהוא
 נשמתי בין שלום ויהיה
 יתקרש שגופי וגופי.

 שיהיה ער ויזרכף
 הנשמה בתוף נכלל

 ואזכה הקרושה.
 המצוות כל לעשות

 שיש הךברים וכל
 בשמחה ךצונף בהם

 בגוף טוב וברצון גרולה
 יהיו ושניהם ונפש.

 באהבה כאחר נכללים
 באמת, גרול ובשלום
 באמת ךצונף לעשות
 תמיר, גרולה בשמחה

 לשלמות שאזכה ער
 באמת. רקדשה גמורה

 וראוי מוכן שאהיה ער
 לפניף תפלתי לפדר

 השלמות. בתכלית
 לפניף תפלתי ותכון

 וקךבנות קטרת כמו
 לפניף העולים שלמים

ושלם תמים איש ידי על
יד). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 הקב״ה שאמר מה
 תרצה ׳אס פדת לרבי

 העולם את שאתריב
 אותו אברא כך ואתר

 שתיפול ואפשר מתדש,
 שראוי בשעה ותולד

 שמעתי כך למזון/
 שכל בודאי, זה בענין
 עולם לו יש וצדיק צדיק
 גופו שזהו עצמו, בפני

 עולם הנקרא האדם של
 אמר זה ובעבור קטן,

 ׳אס פדת לרבי הקב״ה
 את שאתריב תרצה

 שלך׳, הקטן העולם
 בגלגול אותו ואביא
 שתיפול ׳ואולי אתר,

למזון׳. שראוי בשעה

שמג נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
 יפפלל ועשירות, פרנשה על כשממפלל כגון המכלית, נשכיל שתהיה צריך המפלה שעיקר מ״ל, היינו כידוע, כניכול השכינה תלק הוא

 וממפלל שמנקש מה ככל וכן עי״ז, ושלום תם יקלקל ולא ויתקן עי״ז, מעשיו שיימינ האופן נזה עשירות או פרנסה לו ימן שהשי״ת
 כעצמה שהיא כניכול, השכינה נשכיל להיות צריכה המפלה שעיקר יראים, מספרי כאמת ידוע כנר לנאר: הוסיף ג) ונפל״ח(קעז, וכנ״ל.
צריך דנר, איזה לאדם לו כשמסר כן ועל מישראל, אמד לכל טונ כל להשפיע כוודאי ימנרך רצונו כי (...) כנוד, נתינת מלכות נתינת

שיש מממת נא זה שנוודאי לידע
ולרפואתה. נשמתו לפרנסת מכוין שהיה

 פבוותא ואנחי׳ לסלתאי ושקלית וזה
הגוף, לצורך שהוא לתפלה ששקל דרקיע,
 כי נשמתו. לצורך הכל בתפלה, ואנחיה
 נתקן ברוהניות, שם כשנתקן ממילא

 כעותי דמצלינא ועד בגשמיות. גם
 כדי מצא לא אה״כ, היינו אשכחה, לא

 אעפ״כ ברוחניות, שתיקן אע״פ פרנסתו.
 איכא אמר בגשמיות. שפע לו נמשך לא

 השיב שלי. השפע שגונבים הכא, גנבא
 גילגולין היינו דהדרא, דרקיע גלגלא לו,

כדי לצדיק שאין הגורמת, היא דנשמתין,

א ל ג ל א דרקיע ג ר הד  היינו ד
שמתין גילגולין א דנ  הי

פרנסתו. כדי לצדיק שאין הגורמת
 דנשמסין ל׳גילגולין הפרנסה שייכוס ענין

 ע״א) ק סט, (פיקון נמיקו״ז מנואר

 נשמוה גלגולי נסוד נאריכות העוסק
 דנרי את גס ומנאר ועניופס, הצדיקיס

 הגא נד״ה המונאיס פדה לרני השי״ה

 שס; הפיקו״ז וז״ל פדה', רני גני ׳נמ״ש

 דאתרינ נעית 'אי דאמר י=מה
 דנפלת ואפשר אנריה, והדר לעלמא
 כודאי, שמענא הכי דמזוני', נשעמא

 כפני עולם לו יש וצדיק צדיק דכל
דאמקרי נש דנר מפא דא עצמו,
 נעית ׳אי אתמר כך ונגין קטן, עולם

 נשעמא דנפלת ׳ואולי אתרא, נגלגולא ליה ואיימי לעלמא', דאמרינ
שןמות. וי״ל׳ לעלמא• דאסייג (שס); מדנש המפוק ופירש עי״ש. דמזוני׳,

 איזה כניכול נרותניומ למעלה גס
 כן ועל כזה, ותסרון פגם נתינת

 המסרון למלאות להתפלל צריך
 יממקן ממילא ואז נרותניומ,

 י״ד נסי׳ וכמנואר כן, גס נגשמיות
 וכו״. שלום ׳להמשיך כמאמר

ן לי ז גילגו תי מ ש א דנ  הי
ת. מ ר ג הגו פ נ  ו

 כל יח): ו, הודאה ברכת (או׳׳ח בליקו׳׳ה
 והנוראיס הנפלאים השינויים

 הם עולמו, בהם מנהיג שהשי״ת
 ששורשו הסוזר, גלגל בבסינת
 דנשמתין, גלגולא מבסינת ועיקרו

הכל, ומתקיים נברא שבשבילם
 הנשמות עם משבב שהשי״ת

 ממית ׳ה׳ בבתינת תקר, אין עד ונוראים נפלאים גלגולים
 ויעל שאול מוריד ומעשיר מוריש מרומם, אף משפיל ומתיה

 והירת השמש של הגלגלים סיבובי כל שמשם ב), א (שמואל וכו״
 בכמה ועוברים העולם לזה שבאים ישראל, נשמות של התכלית בשביל והכל עולמו. מנהיג השי״ת ידם שעל וכי, מזלות עשר ושנים
 ונוראות ה׳ פעולת ויבינו יראו הכל ואז המתים, בתתיית ולתיות ולתזור למות מוכרתים שכולם עד וגלגולים, סיבות ובכמה גלויות

ואתד. אתד כל של והגלגולים הסיבות בכל העולם, בזה שעבר עלילותיו

‘הנחל יליקומחכמה מיליואי
א כי ל מי ת שם כשנתקץ מ חניו קז ברו ת ת. גם נ שמיו  מובא זה ומעין בג

 אומרת מה שכינה בצער שרוי שאדם בזמן ארז״ל נשא): (פ׳ עיניים במאור
 איברי נקרא האדם הצטרכות שהם הדברים כל כי וכו/ מראשי קלני

 איבר הוא דבר כל דברים, ושארי פרנשה רפואה כגון כביכול, השכינה
 רק לבקש וצריך כביכול. למעלה כן גם תשר למטה שתשר ומה מהשכינה,

 יתוקן ממילא כן, יעשה ואם כלל, עצמו להנאת יכוין ולא למעלה שיתוקן
 מייתד שהיה ייתודים ע״י רק היה נבג״מ הבעש״ט ורפואות ג״כ, למטה

 ג״כ. למטה ניתקן וממילא אי״ן, מידת אל השכינה ומעלה
ם י כ ר ו כ ע ש פ ש  כלולה נשמה כל משפטים): (פ׳ המצוות בשער כתב שלי. ה

 של ניצוצות כמה מן כלול איבר וכל איברים, רמ״ת מן
 השפע שיעור הוא כך ההוא, לנשמה אשר האורות ריבוי וכפי האורות,

 ענין הוא בה, שמשפיעין השפע וכפי מלמעלה, עליו משפיעין אשר
 גונבים הם ממונו, גונבים כאשר כי ונמצא, בעוה״ז. לו אשר הממון

 שוה אלא אינו ואפילו מלמעלה, לנפשו היורד העליון השפע אותו ממנו
 עליו הנשפע השפע על פרוטה שוה מנפשו גוזל הוא הרי פרוטה,

סט. תורה ליקו״מ ועי׳ כנזכר.

ה ז ת ו שקלי אי ו ת חיי לסל אנ א ו ת כוו ע. ב ה, ר״ת (או״ת ובליקו״ה דרקי
 שהיא התפלה היא ומה שבתפלה, השונות המדריגות את מוהרנ״ת מבאר ג-ד)

 מהתורה למטה שהוא תפלה יש תפלות. בתינות שני יש כי וז״ל: נשמתו, לצורך
 וגם ממש, המורה עם אתת במינה שהיא תפלה ויש להמורה, טפילה והיא
 פרנסה דהיינו צרכיו, על שממפללין מפלה יש כי מהמורה. גבוה היא

 למטה והיא שעה/ ׳תיי נקראת המפלה וזאת וכו/ ורפואה ותיים ובנים
 ואינו גופו צרכי על שמתפלל מי בוודאי כי להמורה, וטפילה מהמורה
 תיי בני השי״ת לו שיתן מתפלל הוא רק התורה, בשביל כלל מתכווין

 לפני תשובה אינה בוודאי התפלה זאת גופו, ולצורך להנאתו וכו׳ ומזוני
 תפלות אדם לכל שיש ז״ל רבינו שכתב רעות מפלות במינת והיא השי״ת,

ה/ רתמנא אמתתרתא ׳גנבא בתינת והיא רעות,  להשי״ת ואין (...) קרי
 ממכווין המתפלל כשזה אם כי הגוף, לצרכי שהיא כזאת ממפלה נמת

 וכל ומזונא, מיי בני על שמתפלל דהיינו התורה, קיום בשביל בתפלתו
באמת. ומצוותיו מורתו ולקיים יתברך רצונו לעשות שיזכה כדי כוונתו

 ממפלה רות נמת להשי״ת יש בוודאי זה, בשביל באמת כוונתו ואם
 וטפילה מהמורה למטה בוודאי היא כזאת מפלה אעפ״כ אבל כזאת,

 המפלה עיקר אבל (...) הגוף. צרכי בשביל שהתפלה מאתר כי להמורה,
 השלום עליו המלך דוד שאמר כמו יתברך, ועבודתו ה׳ ליראת לזכות מפלותיו שכל דהיינו בעצמו, נשמתו צרכי על רק מתפלל כשאדם היא השלימה

 לשלתאי ׳ושקלית תנה בר בר רבה מאמר על יד) (בסימן ז״ל רבינו וכמ״ש וכו״, תיי ימי כל ה׳ בבית שבתי אבקש, אומה ה׳ מאת שאלתי ׳אתת
 את לקיים רק שמבקש מאשר המורה, קיום עיקר היא כזאת מפלה אדרבא, למורה, טפילה אינה כזאת ומפלה שם. עיין דרקיע׳, בכוומא ואנשיה
 בשינת שהיא התפלה, היינו תתהלל׳, היא ה׳ יראת ׳אשה בשינת וזה המעשה׳. אלא העיקר הוא המדרש ׳לא כי התורה, שלימות עיקר שזה התורה,

 ממנה. וגבוה התורה עם שוה היא התפלה וזאת המפלה. שלימות עיקר זה כי תתהלל׳, ׳היא יתברך, ליראתו לזכות ה׳ יראת בשביל כשהוא תיל׳, ׳אשת
א איכא ב  הנעשים הקליפות הן שהן לעולם, עולם בין המבדילים משכים עוד יש האם כלומר בזה: ביאור מובא תש״מ) הנחל(שבט-אדר מבועי ובקוצץ הבא. גנ

השפע. ולגנוב להיכנס להם מקום יש ואיך העולמות, ולתבר ולקרב ורקיעא ארעא לתבר זכיתי כבר והלא השפע, גונבים והם ת״ו צואים מהבגדים
 דעביד ותזאי ׳אזלי רבב״ת שאמר מהו א/ פליאות. כמה עולים רבב״ת של זה מאמר בכלליות הנה הנחל(יד): יד בקוצץ וכחב דנשמתיץ. גילגוליץ היינו

 שלא תפילות כמה דיש בזהר הרבה מצינו והנה בגשמיות׳, גם נתקן ברושניות שם כשנמקן ש׳ממילא רבינו שמכריש מה ב׳, כפול. בלשון כוי׳ כוי
 שאמר עד נשמתו, המקשרומ תפילת ע״י בגשמיות שפע לו להימשך צריך היה שבוודאי משמע ופה שמע׳, דלא וזמנין דשמע ו׳זמנין וכו׳, מיד נענין

 דהנה המאמר. קשרי ע״פ אלו פליאות לבאר ונראה פה. המובא דנשממין גילגולין ענין מהו ג׳, ג״כ. ביאור צריך זה ודבר שפעו, את שגונבים רבב״ת
 דרגה יש אך לה. מנגד ואינו רצונה לעשות לנפש מנית שהגוף זמן כל אתת, בתי׳ הפרטי. בשלום בתינות שני דיש ד) (ב, שוכר בהל׳ מוהרנ״ת ביאר
 תפילותיו ש׳כל רבב״ש, במאמר פה המבואר וזה הנפש, בטובת אלא רצונו שאין עד הנפש לגבי לגמרי עצמו מבטל שהגוף הפרטי, בשלום גבוהה יותר

 פונה ואינו צרכיו כל על לה׳ שמתפלל האשת תפילות, סוגי שני דיש זה מכל והיוצא בזה. דבריו כל הנ״ל בהלכה עיי״ש וכו״, נשמתו לקשר אלא היו לא
 כוי דעביד ותזאי ׳אזלי במאמרו רבב״ת אמר כן שעל וי״ל וכו׳. נשמתו לקשר אלא אינן תפילותיו כל שגס והשנית יא. באות כדלהלן רבות, תתבולות אתר
 אתד ש׳כוי׳ אפש״ל, זה וע״פ וכנ״ל. תפילה, בתינות שני יש בעצמיו, שלום לבתינת שכשזוכה היינו ורקיעא׳, ארעא ׳נשקי שבבתינת היינו כפול, בלשון כוי׳
 עדיין אך הוא, בריך קודשא בתר השתדלותו ועיקר רבות, תתבולות אתר משתדל שאינו בעצמיו, השלום של הראשונה הבתינה והיינו ה׳ארעא׳, כנגד הוא

 רק הס תפילותיו שכל בעצמיו, השלום של עליונה היותר הבתינה והיינו ה׳רקיעא׳, כנגד הוא השני ו׳כוי׳ ׳ארעא׳. המכונה גופו צרכי על נסוביס תפילותיו
 רבינו בדברי כן שעל וראה, (ודו״ק ׳רקיעא׳. המכונה נשמתו לצורך מכוין זה גס וכו׳, הגוף לצרכי שהם המפורשות התפילות וגס נשמתו, לקשר בשביל

 ורבב״ת הנ״ל.) השלימה לתפילה והיינו התפילה, בתינות שני מאלו אתת לבתינה זכה שרבב״ת היינו אתת, פעם כוי׳ ׳עבידי רק כתב זה מאמר בביאור
 ואס וכו׳, ומתן המשא ויבוטל וכו״, כבש עם זאב ׳וגר בבתי׳ להלן, המבואר הכללי השלום לבתינת זכה שבזה סבר עליון, כזה ביטול לבתינת שזכה כשראה

 וכו״, גלוסקאות שתוציא א״י ו׳עתידה בשלימות, מתוקן יהיה הגשמיות שאזי לבוא, לעתיד שיהיה כמו בגשמיות, גס שפע לו להימשך שצריך בוודאי כן
 היינו הפרטי, השלום בבתינת רק הוא זה שכל היינו לכך, הגורמת היא דנשמתין שגילגולין הטייעא, לו אמר זה ועל שלו. השפע שגונבים אמר כן ועל

 ודרך כלי רק הוא זה כל עדיין אבל בעצמיו, לשלום שזכה ע״י לכך שזכה התפילה שלימות רק הוא זה כל וכו׳, נשמתו לקשר רק הוא תפילתו כשכל שגס
 התשובה ובעלי הגרים נשמות (בתינת כידוע דנשמתין גילגולין בתינת הנשמות, כל יתוקנו שלא זמן וכל הנ״ל, מוהרנ״ת בדברי היטב כמבואר הכללי, לשלום

 והבן. העולמות, דתיקון השלם היעוד שלימות קוייס לא שעדיין פרנסתו, כדי לו יהיה שלא לצדיק שייגרם להיות יכול עדיין אזי וכו׳), מזילותא שיצאו
] י ל ו ג ל י א דנשמתיץ ג רמת. הי  לגופו, נשמתו בין מבדיל ומסך עיכוב שוס אין דבאמת היינו בזה: ביאור מובא חש״מ) הנחל(שבט-אדר מבועי ובקובץ הגו

לגוף, ירידתו בשעת נשמתו גלגול שלפי אלא ביניהם, וקירוב שלום יש כי לגוף, משפיעו ודאי היה גשמי, השפע מקבלת נשמתו היה ואס
ן פרנסה. של מזל עצמה להנשמה גס אין י ל ו ג ל י נ ץ ן א דנשמתי רמת. הי  מאד קשה רגיל לאדם כי בזה: לבאר כחב יד) (שיעוריס, נועס דרכי ובספר הגו

 ביותר. לזה לזכות יכול פעם שבכל עד והתתלות יגיעה לזה וצריך באמת, זה עם מקושר והוא הקדושה להשכינה רק מכוון שבאמת זו, למדרגה לזכות
בשלימות, לזה זוכים לא עוד אתרים אנשים כי וכו׳, דנשמתין גלגולין בתי׳ יש הרי השכינה, בעליית רק דבוקים והס לזה זוכים שהצדיקים אע״פ כן ועל

ה צ ה ע שי תו ו

 לזכות יראה אדם כל
 שלום לבחינת כשלימות
 שיהיה דהיינו בעצמי/

 נופו בין אמיתי שלום
 לא בוודאי ואז ונפשו.

 עםק בשום לעםוק ידצה
 דק הזה, עולם מעםקי
 כל ונם נשמת/ בשביל

 אלא יהיו לא תפילותיו
 נשמתו. לקשד בשביל
 התפלות אלו ואפילו

 בתפלה המפודשים
 כנון הנוף, לצדך שהם

 ושאד עלינו ובדך דפאנו
 תהיה לא הנוף צדכי

 נופו, בשביל כוונתו
 נשמתו לפדנםת אלא

 באמת כי ודפואתה.
 בדוחניות כשנתתקן

 נם נתתקן ממילא
 ומשפיע בנשמיות,

 צדכיו כל השי״ת לו
 נדול. ובשפע בדווח

 תהיה לא כוונתו אבל
 נשמתו בשביל דק

יג). יד, ליקו״ט (קיצור



ם כי ר ע
ם כינויי ו

ת בן רייא ד  כ
ת רבי / ד כ

 דהוה פדת, בן אלעזר רבי*
 הוה דלא שעתא, ליה דחיקא

 מערב חרובין קב אלא ליה
 לרבי כמו שבת, לערב שבת

 ע״פ גלגולו, היה (שהוא חנינא

רטו.). פנחס מדבש)(זהר מתוק

 אלעזר רבי על עליו אמרו
 ועוסק יושב שהיה פרת, בן

 של התחתון בשוק בתורה
 בשוק מוטל וסדינו ציפורי,
 רבי אמר ציפורי. של העליון
 אחת פעם אלעזר, בן יצחק

 בו ומצא ליטלו אדם בא
נד:). (עירוביןשרף

 לריש יוחנן רבי ליה אמר
 פרת לבן ראיתי לקיש,
 מפי כמשה ודורש שיושב
עב:). (יבמותהגבורה

 לאו פרת בן אלעזר רבי*
 היה, ואמורא היה, תנא

 והוא יוחנן, רבי של תלמידו
 בכל דמיירי סתם אלעזר רבי

עב:). יבמות (רש״יבגמ׳ הש״ס

 של אביו הזקן פרת ר׳ י*ש
 פרת ר׳ של וזקנו אלעזר

 יוחסין (ספראלעזר ר׳ של בנו

פ). א,

מצורע
 ׳א״ר ב) (מצורע בתנחומא

 מכריז שלמה אף ינאי,
 ולשונו, פיו ׳שומר ואומר
 שומר נפשו', מצרות שומר

 בזהר גם נפשו׳. מצרעת
 אלא מצרות תקרי ׳אל דריש

 ׳נפשו׳ פירש אך מצרעת׳.
 והא הקשה, כי נשמתו, היא
 לשון בעלי כמה חזינן קא

 בצרעת, נלקו שלא הרע
 שנשמתן טפי דגריע ותירז
 פסחים, (של״ה בצרעת נלקה

ה). ג, דרוש

 עוון על באה שצרעת ידוע
 אומר ועכשיו הרע, לשון
 הדיבור, על תבוא לבד שלא
 הדיבור העדר על גם אלא

 גדול כי התוכחה, הוא הטוב,
 בהחזרת הדינים למתק כוחה

 על (רמ״ז בתשובה הרשעים

ויקרא). הזהר

 אדום, מלכות זה צרעת
 דארבע כתבנו דכבר והטעם

 בחינות ד׳ נגד הן מלכיות
 ובינה חכמה הקדושה,

 והרביעית ומלכות, תפארת
 צרעת מלכות בחינת נגד

צרעת). (קה״י,

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שמד

ו מ  מידי ליה הוה ולא מילפא, ענד טונא, מילמא ליה דחיקא פדמ נן אלעזר יירני ע״א); (כה כהעניפ איפא פדת. רכי גכי שאמרו כ
 מורא צוצימא ונפק וחייך, נכי, דקא חזיוהו ניה, לשיולי רננן אזול וניס. ליניה חלש נפומיה, ושדייה דחומא נרא שקל למטעם,

 נהאי אצטער משי עד ליה, ואמרי הקנ״ה, עמי יחינ דהוה להו, אמר וחייכח. קנכיח טעמא מאי ליה, אמרו איחער כי מאפוחיה.
אמרי ו׳אפשד. האי כולי לקמיה, אמרי דמזוני. נשעחא דמחילדח אפשר מרישא, לעלמא דאפכיה לך נישא נני, אלעזר לי, ואמר עלמא.

אמר דחיינא. או טפי, דחיי ליה,

כה.) (פעניפ פדת ר׳ גבי שאמרו כמו פרנסתו,

 דאיברית ואפשר עלמא דאיחרוב בעית אי
דמזונא: בשעתא

י ת א עי ג ג חרו אי  5וכפ עלמא. ד

 על קאי זה ר ר״ל הנפל(יד); כמי
 קטן, עולם הוא האדם כי הגלגול,

 שחמוש, היינו עלמא', ׳דאישרנ וזה
 שששגלגל היינו דאינריש', ׳ואפשר
 דמזונא׳. ׳נשעשא הפעם עוד
 נירה ומנאר אלוף. מפריד נרגן

 השטן שהוא (יד); האיפניס

 הגוף נין ופירוד משלוקש שעושה
 ועולה ומסיש ויורד להנפש,

 ד״ה ה' אופ על ננפ״נ המונאיס הנפל מי נדנרי לעיל ועי״ע ומקטרג.

פטאפי'. מפני נעצמי שלום ׳אין

 איתא לתיבה, תעשה קנים 0 (נראשיה וזה
 מטהרין קנים מה לא), פ׳ (נראשיה במדרש

 מטהרתך. תיבתך אף המצורע, את
טז), (משלי אלוף מפריד נרגן זה המצורע,

 לא כן אס לקמיה, אמרי דסיית. לי,
 אגרא בהאי לי, אמר בעינא.
 לך יהימא בעינא', ׳לא דאמרת
 נהרוותא תליסרי דאתי לעלמא

 כפרת דכיין אפרסמון דמשתא
לקמיה, אמרי בהו. דמענגת ודיגלת,

 מאי ולתברך לי, אמר לא. ותו האי
 מגברא ואנא ליה, אמרי יהיבנא.

 באסקומלא מתיין בעינא. ליה דלית
 גירי ברי, אלעזר לי, ואמר אפותאי,

 והוא היה, אמורא סדת. בן אלעזר רפי (שם): ופירש״י גירי. בך
 בעל ע״ב), (כ נדה במסכת ישראל׳ רךbר דארעא ׳מרא הנקרא

 והיה לקיש, ריש מות אתרי יותנן רבי שימש והוא היה, הוראות
 האי כולי ממצתו. מאסותיה. ניצוץ. צוציפא. נתעלפה. ליביה. סלש שוס. של צלע השוס, בן דמומא. פרא דס. הקיז מילסא. עפד ועני. דתוק

 כפר שתייתי תיי ימי דסיינא. או גפישא דסיי דמזוני. בשעתא מיתרמינא לא דלמא ספיקא הך ואכתי עבדת, האי כולי בתמיה, ואפשר.
 שכינה אמר כי בכי, דקא והיינו לתיות, עתיד שאתה ממה מרוביס חיית שכבר מה דסייש. אמר לחיות. עתיד שאני ממה רביס הס

 אין וכי לא. ופו לעלמא. דתיחרביה פעינא. לא הכי אי לזה. מזה בהן ולטייל בהן, לרחוץ נהרוותא עשר שלשה משוס דחייך והאי הכי,
 איגרו האצבע. בצפורן ומכה הגודל, עס צרדא אצבע שמדפיק מיניה, דנפק צוציתא היינו אפומאי. פאשקמולא אחריס. דפריס לי נותן אתה

העולס כל להחריב דומה אינו לכאורה כר. לעלמא דאסריב המהרש״א(שם): וביאר כן. אמר בעלמא לחדווה בחיצי, הכיתי כלומר גירי. פן
רבי על לפרושי דאיכא כו״, מרישא לעלמא דאפכיה לך ׳ניחא מדוקדק, יותר הישנות ונוסחות אלעזר. רבי של שעתו שישתנה משוס

שעה ׳מזל שאמרו כמו כר. דמזוגי פשעמא דמסיליד אפשר הנשמות. גלגול על בכאן שכוונו ואולי שנית. ולבראו עולמו להפוך קאמר, אלעזר
שאמרו כמו המזל, לבטל שאפשר גס במזלא׳. אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני, ובני ׳חיי שאמרו וכמו הלידה, שעת דהיינו גורס׳,

דלא ר״ל, בעינא׳, לא דאמרת אגרא ׳בהאי פדת בן אלעזר לד הקב״ה שאמר וזה מזכיותיו. לאדס מנכין מקוס מכל דשבת, בחרא פרק
ע״ב). (רמז פנחס בזהר עוד ועי׳ דאתי. לעלמא משלס שכרך לך יהיבנא זה בשכר עלמא, בהאי משכר ליטול בעינא

ח ז שה קנים ו  דבריו מבאר וכעת הכללי, לשלוס באיס ועי״ז בעצמיו, שלוס שיש ע״י זוכיס תמה׳ של׳תפלה רבינו ביאר ח׳) (באות לעיל לתיבה. תע
 הארץ מלאה כי לפני פא פשר כל קץ לנח אלקיס ויאמר יג-יד): (ו, בבראשית הכתוב על המיוסד הבא, בד״ה המובא המדרש דברי ע״פ אלו

 ופירש״י(שם): בכפר: ומחוץ מפ^ת אתה וכפרת התבה את תעשה קניס גפר עצי תבת לך עשה הארץ: את מקרזיתס והנני מפניהס חמס

 מה אותו ושואלין שנה, ק״כ בה עוסק המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה, בבנין הטריחו ולמה לפניו, והצלה ריוח הרבה סיפס. לך עשה
וחיה. בהמה לכל מדוריס מדוריס קינים. ישובו. אולי לעולס, מבול להביא הקב״ה עתיד להס, אומר והוא לך, זאת

ח ת מטהרין קנים מ  האחד בזה, זה ומשלבס אופנים בב׳ שבפס׳ ׳קינים׳ המלה את דורש מ) (לא, בב״ר המדרש מטהרתך. תיבתך אף המצורע א
 להביא נדרש המצורע אותם א), א, קינים מסכת תוי״ע וכן יד, ויקרא (עי׳ ׳קינים׳ הנקראים העוף, קרבנות מלשון והשני וחדר, מדור היינו קן, לשון

 ופירש מטהרתך. חיבתך אף המצורע את מטהר הזה הקן מה יצחק, א״ר וממרין. קילין התיבה׳, את תעשה ׳קיניס המדרש: ח״ל למהרתו,

 הזה הקן ׳מה דריש ומ״מ לעוף. מדור שהקן כמו קיניס, איקרו המדורות שכל בע״ח, לכל וחדריס פשפשין ומדורין. קילין יוסף(שם): העץ
עוון, על באיס דנגעיס המצורע. אס מטהר טהורות׳. חיות ציפוריס ׳שתי כדכתיב מטהר. הזה הקן מה קיניס. מלשון מדאפיקה וכו״ מטהר

אמנה, מקטני נח שהיה למ״ד שכן וכל וגו״, בארץ צדיק ד׳אין בידו, שהיה עוון מאיזה מטהרסך. סיפמו היה. מחטא נמי נח וטהרת
חודש. י״ב בה ותפוש אסור והיותו חודש י״ב בה הבע״ח ובפרנסת במעשיה שטרח בעמלו היינו בתיבה, וטהרתו

ן ג ר ד נ לשוה״ר. וחומר המצורע ענין בביאור ומתחיל המאמר, לדברי בהקשרם בחינה אחר בחינה הנ״ל המדרש דברי את רבינו מבאר ועחה אלוף. מפרי
ןפתה חמס איש אלוף: מפריד ונרגן מדון יש_לח תהפכות איש צרבת: כאש שפתו ועל רעה כרה פליעל איש כז-ל): במשלי(מז, כחיב
ולחפש לחפור דרכו רעה. כורה (שם): הפשט ע״ד המצו״ד ופי׳ רעה: כלה שפתיו קרץ תהפכות לחשב עיניו ה5ע טוב: לא בדרך והוליכו רעהו

 אמריס המהפך סהסוכוס. איש שורפת. אש שפתיו על כאילו ומכעיסיס, חידודיס דברי לדבר ירבה וגס אדס, לבני רעה לעשות תחבולות
 כי עליהס, אשר השר את האנשיס מן מפריד אדס, בני מעשה אחר המתלונן ונרגן. הבריות. בין מריבה מגרה הוא שנאמרו, ממה

 הסותס עוצה. לעצמו. חפר למצוא טוב לא בדרך ומוליכו חמס, בדרכי הוא גס לאחוז רעהו. יפעה לאויב. להס נהפך הוא וגס פו, מורדיס
מעשה. ועשה רמזה כי עליה, חשב אשר הרעה גמר זה הנה רעה. כילה הרע. לשון לרמז בשפתיו המנדנד קורץ. אמריס. להפך לחשוב עיניו

הנח?* ייליקומ
 לבד ה׳ בהשגחת תלוי והוא הישועה, שפעל אע״פ השפע ומתעכב
 בשעתא ׳דאיברי בבתי׳ לזה, שקשורים והסיבות העניינים שאר שיצטרפו
 שמפיל הטבע מבתי׳ ולצאת פרטית בהשגחה הרבה להתחזק וצריך דמזוני׳.

 באמונה ולהתחזק ולדעת הטבעיות, והסיבות הרקיע גלגל בחי׳ האדם, את
בעז״ה. שנושע עד עניינו על ובתפילות

ן ג ר ד נ רי ד אלוף מפ מפרי ש בין ו  (שצמ- הנחל מצועי וצקוצץ ואשתו. אי
 שקורא ממה דבה״ק מצירופי נראה צזה: ציאור מוצא תש״מ) אדר

 גופו בין השלום שהוא בעצמיו׳, ׳שלום בשם הפרטי השלום ענין מעיקרא
 בהא הא דבאמת י״צ, וצאות י׳ צאות להלן וכן ואשתו, איש על מדצר וצכאן לנפשו
החולקיס הבנ״א אותם וגס בנ״א, בין מחלוקת שעושין אלו דכל תליא,

 באור להתדבק כולן להתקיים יכול ואז בנפש, והגוף ברוח והנפש בנשמה,
 מ) (עזרא הכתוב שאמר כמו הרוח, ומן הנפש מן למעלה עולה שהגוף תהפוכות׳, ׳איש נקרא הגופניות, בתאוות חוטא כשאדם אבל חיים. מלך פני

 של אלופו ומפריד והנפש, הרוח בין מדון׳ ׳משלח הוא הרי לשמים, עד ומסתלקת לסבול, יכולה אינה הנשמה ואז וגו״, ראש למעלה רבו ׳עוונותינו
מן למעלה הגוף תהפוכות שהוא נ׳שמה, ג׳וף ר׳וח נ׳פש ר״ת הוא ׳נרגן׳ שמלת לזה, ורמז האדם. את ומלמדת המאלפת החכמה שהוא ממנו, עולם

דברים שריגן ׳ונרגן׳, בוראו. על דברים שהיפך הנחש זה תהפוכות׳, ׳איש אלוף׳, מפריד ונרגן מדון ישלח תהפוכות ׳איש צ) כ, (צ״ר במדרש ואיתא הרוח.
 (שס). וגו״ הנחש אל אלקיס ה׳ ׳ויאמר נתקלל ומיד עולם. של אלופו שהפריד אלוף׳, ׳מפריד ג). (צראשית תמותון׳ מות ׳לא ואמר בוראו על

ע1ד ר ו צ ה מ ד נרגן ז רי לישנא מההוא בר בתשובה, עלייהו מכפר הוא בריך קודשא עלמא חובי כל חזי, ליתא ע״א): נג צזהר(מצורע, ואיתא אלוף. מפ
אמר, חייא רבי רע. שם מוציא של תורתו היא זאת המצורע׳, תורת תהיה ׳זאת דכתיב אוקמוה והא חבריה. על ביש שוס דאפיק בישא,

 אתי ואשתאבא. עלוי, משאבא רוחא ואיתער שלקא בישא מילה דההיא בגין לשגרא, ויתחזי שייפוי כל ליה אשתאבן בישא, לישנא דאפיק מאן כל
מתעורר מטה של הרע בלשון אסרא. מלה אימער דלמסא כמילה מדצש(שס): המתוק ופירש אחרא. מלה איתער דלתתא במילה ליה, משאבין לאשתאבא

השכינה. שהיא ישראל בתולת על רע שם להוציא הש״מ

חכמה מיליואי
ה ז ם ו ה קני ש ע בה. ת  אס סעשה קינים נח): לוי(פ׳ קדושת צספר ומוצא לתי

 מדובק שתהיה כלומר דירה, לשון ציפור, קן לשון קינים הסיבה.
 הבורא בעבדות תדבר כאשר הדיבור, היינו התיבה, בתוך ומקושר

 תגרום התיבה׳, את תעשה ׳קינים יאמר או ובתפילה. בתורה יתברך
 כנ״ל, ׳קינים׳ וזה העולם, זה על ישכון הוא ברוך שהבורא בדיבורך

הדיבור. היינו התיבה עם התיבה׳, את ׳תעשה
ה המצורע ד נרגן ז רי  ז) צ, (צראשית יפות פנים צספר וכתצ אלוף. מפ

אלוף׳. מפריד ונרגן מדון ישלח תהפוכות ׳איש זה: פסוק צציאור
 קשורה והיא הכל, מן למעלה תהיה שהנשמה היא הבריאה שכוונת מפני

קשורה ממנו למטה והרוח ממעל, אלקי חלק שהוא העליון בשורשה

ם רג ת מ ה

 פדת צן אלעזר רצי
 דחוקה פרנסתו היתה
 הוא אחת פעס מאוד,
 רפואה מעשה עשה

 ולאחר דס, הקזת של
 לו היה לא הדס הקזת
(ומצד לטעום דצר שוס

 איזה לאכול חייבים הרפואה

הדם), הקזח לאחר מאכל דבר

 של שן לקח הוא ואזי
 ונחלש צפיו, והניח שוס
 ונרדם. (המעלף) ליצו
 החכמים הלכו ואזי

 וראו לשלומו, צו לשאול
 מתוך צוכה שהוא אותו

 ויוצא וצוחק, שנתו,
 ממצחו. אש של ניצוץ

 התעורר הוא וכאשר
 אותו, שאלו הס אזי
 שצכית הדצר טעס מה

 רצי להס אמר וצחקת.
 היה כך פדת, צן אלעזר

 הקצ״ה שהיה המעשה,
 לו, ואמרתי איתי, יושצ
 אצטער אני מתי עד

 צדחקות זה צעולס
 אני שצה זו ועניות

 הקצ״ה, לי ואמר שרוי.
 נוח האס צני, אלעזר

 העולם את שאהפוך לך
 יתכן ואזי מראשיתו,

 וצמזל צשעה שתוולד
 תסצול ולא מזונות של

 ועניות. מדחקות יותר
 זה כל לפניו, אמרתי

 (להפוך לעשות מוכן אתה
 רק ועדיין וכו׳) העולם אח

 שוצ אהיה שלא ׳אפשר׳
 אותו, שאלתי ואזי עני.

 שכצר השנים האס
 שנות רוצ הס חייתי

 שאני השנים או חיי,
 לי אמר לחיות. עתיד

 שחיית השנים הקצ״ה,
 יותר מרוצים הס כצר

לחיות לך שנותר ממה
 שנחו). ממוך בכה הוא כן (ועל

 כן אס לפניו, אמרתי
 את להפוך רוצה אני אין

 צעצור רק העולם סדר
 לי שנותרו השנים אותן
 אח (ולדחוח להצטער עוד

 אמר הבא). לעולם ביאמי
 זה צשכר הקצ״ה, לי

 רוצה', אני ׳אין שאמרת
 הצא לעולם לך אני נותן

 של נהרות עשר שלשה
 צלולים אפרסמון שמן

 והחידקל, הפרת כנהרות
צהס להתענג שתוכל

שנחו). ממוך צחק הוא זה (ועל

 זאת רק לפניו, אמרתי
 ולא הצא לעולם לי תיתן

 הקצ״ה, לי אמר יותר.
 אזי יותר לך אתן אס
 (והרי לחצריך אתן מה

 לו המוכן בחלק נוגע אדם אין

 אין לו, אמרתי לחבירו).
 לי שתוסיף מצקש אני
 הצא לעולם שכרי על

 לאדם מהמוכן אלא
 צעולס חלק לו שאין
 צי היכה ואזי הצא.
 מצחי על צאצצעו מלאך
לשעשוע שעושים כדרך
 אש של הניצוץ יצא (ומזה

 הקצ״ה לי ואמר ממצחו),
 צני, אלעזר צחיצה,

חיצי. צך נשלחים

 כל וראה, צא
 הקצ״ה העולם עוונות
 צתשוצה, עליהם מכפר

 הרע, לשון מעוון חוץ
 על רע שם שהוציא
 כצר והרי חצירו.
 מה על חז״ל ציארו

 תהיה ׳זאת שכתוצ
שזאת המצורע׳, תורת
ם) (מורח עי ג  היא הנ

 המוציא של תורתו
 חצירו. על רע שם
צענין אמר חייא רצי



ם תרג מ ה

(המשך)
 שמוציא מי שכל זה,

 חבירו, על הרע לשון
 כל לו נטמאים אזי

 ראוי שהוא עד אבריו
 וזאת מצורע, להיות

 הרע הלשון שאותו לפי
 את עליו ומעורר עולה

 טומאה, רות השראת
 כי נטמא. הוא ואזי

 למטה להטמא שבא מי
 אותו מטמאים אזי

 בדיבור כי מלמעלה,
 התעורר למטה שלו

אתר. דיבור

 התתתון ההיכל
 ההיכלות משבעת למטה

 התפלה בשדר הנתקנים
 'שים ברכת כנגד הוא

 כאן וברכה׳. טובה שלום
 שלום השלום, כלל הוא

 למטה, שלום למעלה
 הצדדים, לכל שלום
 של בפמליא שלום

 בפמליא שלום מעלה,
 הזה וההיכל מטה. של

 של הפמליא בשוד הוא
 עם אתד בתיבור מטה

 מעלה, של הפמליא
 אותם לכל שופע ומכאן

 וכאן שבתוץ. התתתונים
 כאתד, הכל ונשלם נכלל

 והתתתונים, העליונים
 להשלים אתד, באור

 שהוא השלם השם את
 זה שם אלקים, הוי״ה
 אותם בכל שלם שהוא

 אותם בכל ההיכלות,
 העליונים, האורות

יתד. נכללים כולם שיהיו

שמה נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור
ד י ר פ מ שתו איש בין ו ד ועיייז וא  נערכין(מז כדאיפא ישב. בד

חנינא, מרני נדג נר שמואל רני מיניה נעא ע״נ);
 מנינא, מרני חנינא דרני ממניה נדנ נר שמואל רני לה ואמרי
 מורה שאמרה מצורע נשמנה מה לוי, נן יהושע מרני לה ואמרי

 הוא מושנו׳. למשנה מחוץ ישנ ׳נדד
 איש נין לאשמו, איש נין הנדיל

 'נדד מורה אמרה לפיכך לרעהו,
 לוי, נן יהודה רני אמר ונו". ישנ
 מורה שאמרה מצורע נשמנה מה

 אמר לטהרמו. ציפורים שמי יניא
 פטיט, מעשה עושה הוא הקנ״ה,

 קרנן יניא מורה אמרה לפיכך
 הוא (שם); גרשום רנינו ופירש פטיט.

 להם שנרם לאשפו. איש נין הנדיל
 שאמר הרע לשון ע״י להמקוטט

 יניא לפיכך הרע. נלשון קולו והשמיע פיטפט סמיש. מעשה ניניהם.

 השגרו גני וזלשה״כ שעה. נכל קול שמשמיעין ציפורין, פגויש. קינן
הוא ^מא ינומא נו הנגע אקר ימי כל מו): (יג, נויקרא המצורע של

 ישב בדד ועי״ז ואשתו, איש בין ומפדיד
 תיבתך, אף אותו, מטהדים וקנים טז). (ערכין
 המחלוקת, את מתקנין התפלה, תיבת היינו

 העולמות, בל שלום הכללי, שלום ועושה
בשלום: התפלה שמסיימין הה

 כמ״ש שלום, לשון תקעו פירוש וזה י
נאמן. במקום יתד ותקעתיו ככ) (ישעיה

ו ע ק תיו כמייש שלום לשון ת ם יתד ותקע  וכתב נאמן. במקו

 בממשלתו וקיוס חיזוק לו שיהיה לומר רוצה ד): בפל״ה(יד,
 בחינת שזה ולמלמלו, להזיזו אפשר שאי נאמן, במקום תקוע כיתד
 שהיא לשורשו, הכבוד שיעלה כבוד׳ לכסא ׳והיה שסיים וזה שלום.

 כמבואר כסא בחינת שהיא היראה,
 בענין בהעלותך פ׳ ועיין בפנים.

 התקיעה כי שם מובן החצוצרות,
 (במדבר כמ״ש ושלום, השמחה מרמז

 וכן וגו״, שמחתכם ׳וביום י)
וגו״, תתקעו הקהל את ׳ובהקהיל

 במילוא״ח מובא ברמב״ן, שם ועיין

עי״ש. שלום׳, לשון ׳תקעו ד״ה
ו י ת ע ק ת תד ו ם י מקו נאמן. ב

יא) ת, (ת״ב ובליקו״מ

 זה שתקיעה זה פס׳ של מהסיפא דרש
 וז״ל: שלום, נמשך הכבוד התגלות שע״י זה במאמר כמבואר הכבוד, התגלות

 ׳ותקעתיו כב) (ישעיה בבחינת הכבוד, התגלות בחינת זה תקיעה
כבוד׳. לכסא והיה נאמן, במקום יתד

 יהיו שלא ישב. בדד (שם): ופירש״י מושבו: למחנה מחו-ץ ישב בדד
ה שמסיימין וזד! מחנות• לשלוש חוץ למשגה. משוץ עימו. יושבים טמאים שאר פל ת  חביב לוי, א״ר יד): בדב״ר(ה, וכדאמרו בשלום. ה
 ברכת בשלום, חותמת התפלה שלום׳, סוכת ׳פורס בשלום חותמת שמע קריאת בשלום. אלא אינן ברכות של חותמיהם שכל השלום, הוא

 בני על שמי את ׳ושמו דכתיב כהנים. ברכת אחר שלום׳ ׳שים לומר ראו מה ע״א): במגילה(ית איתא ועוד שלום׳. לך ׳וישם חותמת כהנים
 אסרי שלום שים לומר ראו ומה (שם): הרימב״א בזה וביאר בשלום׳. עמו את יברך ׳ה׳ שנאמר שלום, דהקב״ה ברכה אברכם׳, ואני ישראל

 אברכם׳, ׳ואני דכתיב משום ומהדרינן אפשר. לא הכי מקמי דאילו כהנים, בברכת סיימו שלא בכאן, זו ברכה ענין מה כלומר, כהגים. ברכס
 בזה. הזהר דברי בשלום׳, התפלה שמסיימין ׳וזה ד״ה במילוא״ח ממה ועיין שלום׳. ברכות חותמי ׳כל במדרש, שאמרו וזה שלום. הקב״ה של וברכה

ח ז עו פירוש ו  כה, עד שהובאו השגותיו את מלה אתר מלה בו ומבאר והולך המאמר, מיוסד עליו בפסוק השגתו את כעת מלביש רבינו שלום. לשון תק

ו המאמר. שבריש במקו״ת לעיל ועי׳ ע ק ] ר ו1ו ם יתד י  בירושלים, למנהיג תלקיהו בן אליקים במינוי מדבר זה מקרא הפשט ע׳׳ד נאמן. במקו
 (שם): המצו״ד ופירש אביו: לבית כבוד לכסא והןה נאמן במקום ןתד ותקעתיו כג): (כב, בישעיה וזלשה״כ נאמן. כיתד קבועה תהיה וגדולתו

ומתקיים. חזק במקום התקועה כיתד ממשלתו, נעתק יהיה לא ר״ל, נאמן. במקום יסד וסקעסיו

חכמה מילואי
ז ״ י ע ד ו ד  הדיוקן יהיה אם ט): היראה, (שער חכמה בראשית וכתב ישב. ב

מעלה, של פמליא כל לפני למעלה הדיוקן תראה לא פגום, למטה
 וייכלם יבוש זה בדבר האדם יסתכל וכאשר יקרב׳. לא מוס בו אשר ׳כל כי

 מתרסק למעלה ודיוקנו בנפשו, ומום נגע הוא ועוון עוון שכל מעוונותיו,
 הנגע בו אשר ׳והצרוע יג) (ויקרא במצורע הכתוב שאמר כמו מהקדושה,

 ישב ׳בדד ואמר יקרא׳, טמא וטמא יעטה שפס ועל פרומים יהיו בגדיו
 העליונה, מהקדושה והתרתקה בנשמה אשר והפגם מושבו׳. למתנה מחוץ
 ישוב האדם ואס ישראל. ממשנה כן גס למטה הגוף שיתרתק הגורס הוא

 מצרעתו, מטהר הוא הרי עליו, הייסורין בקבלת מומיו לטהר בתשובה
 הוא הבא ובעולם הזה ובעולם בנפשו, קבוע ההוא הצרעת הרי לאו ואס

 ז״ל פירשו ע״ה, המלך דוד ולכן שיטהר. עד מעלה של פמליא מכל נרתק
 יותר הזה, בעולם בגוף הפגם שיעלה שמוטב תדשיס, ששה שנצטרע

בגהינס. ליפרע בנפש והצרעת המוס משיישאר
ך אף! ת ב נו תי ת היי ב ה תי ל פ ת קנין ה ת ת מ ת א ק לו ח מ  ומובא וכוי. ה

 תעשה ׳צוהר אמר, ע״ה שם בעל ישראל רבי נח): (פ׳ עה״ת בצעש״ט
כי מצהיר. ובתפלה בתורה מדבר שאדם התיבה שתהיה ,0 (בראשית לתיבה׳

הנח?• יליקום
 גופן בין היינו עצמן, בעצמיהס שלום שאין מתמת נמשך זה כל זע״ז,

 היינו לנפש, נכנע היה שהגוף לנפשם, גופם בין שלום היה דאס לנפשם.
 לא בוודאי הנשמה, ענין שהוא התכלית בענין רק הוא מתשבתס שכל
 הוא לתבירו אתד שבין הפירודים כל כי כלל, מתלוקת לידי באים היו
 שוס שייך ואין אתד כולם הנשמה מצד אבל והגשמיות, הגוף מצד רק

 וגס י׳), באות (להלן בית׳ ׳שלום ענין ביותר שהזכירו ומה כנ״ל. מתלוקת
כי הנרגן אצל  שרמזו נראה יב׳), באות (להלן לאשתו׳ איש ׳בין שמפריד ו
 להמשיך היינו העולמות, שלימות שהוא העליון השלום עיקר על בזה
 איש ומקבל, משפיע שוד שהוא העולמות, בתוך עולם של אלופו אור

 שלום לעשות שמקדימים מה שכפי רבינו מדברי ומשמע כידוע. ואשה
 היינו העליון, השלום בתי׳ וממשיכין מעוררין כן כמו בפרטיות, בעולם

 שהוא השלם דבר על כ״א שורה אינו כי למטה, העליון האור שממשיך
 ברכה מתזיק כלי הקב״ה מצא ׳לא משאתז״ל בבתי׳ כנ״ל, השלום ע״י
 מפריד ׳נרגן בשם נקראים מתלוקת בעלי כל וע״כ והבן. השלום׳ אלא

העולם, של אלופו בתי׳ להפריד גורמין שלמטה המתלוקת ע״י כי אלוף׳,
כנ״ל. כביכול לאשמו איש בין פירוד בסי׳ היינו

זה ומתייתדיס ומתקשרים ועולים ואלקות, ונשמות עולמות אות בכל יש
 נשמתו לכלול האדם וצריך באלקות, אמיתיים יימודיס ממיימדיס ואמ״ה תיבה, ונעשה האותיות יתד ומתקשרים ממיימדיס ואמ״ה אלקות, עם זה עם
 מה תיבה בכל לשמוע וצריך (...) שיעור אין עד גדול ותענוג שממה ונעשה ועולים, כאתד העולמות כל מתייתדיס ואז מהנזכר, ובתינה בתינה בכל

 גדולה אמונה וצריך ליוצרו. רות נמת ולעשות בבהירות, שתצא ׳צוהר׳, לה. שושבינא והוא מדברת, ע״א) רל פינחס, (זהר הדיבור עולם שהשכינה שאומר,
אלוף׳. מפריד ׳נרגן טז) (משלי ת״ו נקרא אמונה ובלא ע״ב), טז ויקרא, (זהר אומן׳ ׳אמונת נקראת דהשכינה לזה,

ה ז ה שמסיימיץ ו ל פ ת  טובה שלום ׳שים לתתא תתאה ^^היכלא וז״ל: העולמות, בכל הייחוד נעשה שלוס שיס שבברכת ע״ב) רסב (פקודי, בזהר ואיתא בשלום. ה
 פמליא איהו דא דלממא. בפמליא שלום דלעילא, בפמליא שלום שטרין, לכל שלום לממא, שלום לעילא שלום דשלוס, כללא איהו הכא וברכה׳.

לאשמלמא תדא, בנהירו ומתא, עילא כתדא, כולא ואשמליס אמכליל והכא דלבר. ממאי אינון לכל נגיד ומהכא דלעילא, בפמליא מדא במיבורא דלממא
בשער שלוס׳, ׳שיס ברכת בכוונות עוד בזה ועיין מד. כולהו למהוי עילאין, נהורין אינון בכל היכלין, אינון בכל שלם דאיהו דא שם אלקיס, הוי״ה מלא שם

ה שמסיימיץ וזה כ). העמידה, (שער צפע״ח וכן ו), העמידה, (דרושי הכוונות ל פ ת  על להתפלל יש שלום׳ ׳שים בברכת א): (ח״א, דבש ביערות וכתב בשלום. ה
 שלא יתפלל השלום, על יתפלל וכאשר ישראל. של גמור אסדות והוא הנתמד, קשר הוא כי עוקצין), (סוף השלום׳ אלא ברכה מתזיק כלי ׳אין כי השלום,

ישראל כל ויהיו וריעות, ואמוה ואהבה הייתוד בתכלית ואמודיס אמוזיס אהובים יהיו כולם כי ותתרות, ושנאה קנאה יהיו ולא בישראל, מתלוקת תהיה
מידת בו תהיה שלא ויתפלל המפילה. כל כלל שהוא התפילה, בתכלית יהיה וזה התורה. כל כלל שהוא כמוך׳, לרעך ׳ואהבת לקיים ויכוין אתת. נפש
 בנושת שלום׳ ׳שים בברכת לכוון יש ישראל(ליקוטיס): עבודת בספר וכתב שלום. אין מצוי שהכעס במקום כי שלום, במדרגת והוא לפל, עניו אס כי כעש

 שלום הבאת בשוד דלתתא, פנים באור דלעילא פנים אור להמשיך הזה לענין כן גס רומז פניך׳, באור כי פניך, באור כאתד כולנו אבינו ׳ברכנו
 הפנים אור להמשיך ש״ע, הכולל עם עולים אלו תיבות ב׳ פני״ך׳, באו״ר ׳כי בזוה״ק. כנזכר יא) (תהליס פנימו׳ ימזו ׳ישר ובשוד לרעהו, איש בין

 שע״ת עולה והכולל האותיות שמונה עם פני״ך באו״ר והנה פניך׳. באור ׳כי פניך׳, ׳באור פעמים, שני לומר הנושת לכן דלממא. פנים לאור דלעילא
התשובה. ובעלי הגריס ע״י הנעשיס השכינה של הכבוד מלבושי לענין ה׳ אות לעיל וקשר בשלו״ס. אותיות מלבו״ש, שעולה נהורין,

 ו-בהקהיל שס: וזלשה״כ עליהס, הרמב״ן ולפירוש ז-י) (י, בבמדבר לפסוקיס שהפנה הפל״ח בדברי וכו״, שלוס לשון ׳תקעו ד״ה זו, אות על בנח״נ עיין שלום. לשון
 ונושעתם אלקיכס ה׳ לפני ונזפרמס בחצצרת והרעתם אתכם הצרר הצר על בארצכם מלחמה תבאו• וכי (...) תריעו•: ולא תתקעו• הקהל את

 אלקיכס• ה׳ אני אלקיכס לפני לזפרון לכס והיו• שלמיכס זבחי ועל עלתיכס ע( בחצצרת ו-תקעתס חדשכס ו-בראשי ו-במועדיכס שמחתכם ו-ביוס מאיביכס:
מלחמה תבואו ׳וכי וכתוב במלחמה, המנצחת והיא משה׳, ביד ה׳ פי ׳על ט) (במדבר במסעות כתוב כן כי הדין, למידת רמז התרועה הרמב״ן(שס): ופירש

ה צ ה ע שי תו ו

ת בו  מתקנין התפלה תי
 ועושין המחלוקת, את

 שלום הכללי, שלום
 (קיצור העולמות בכל

טו). יד, ליקו״ט



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שמו

 כבודו ׳זהו ד״ה ב׳ אות על מח״נ לעיל ועי׳ חדש. בהתפארות
 מדגר שס ונו", לקדושה מחוק שהם אדם נשכני

א חלש• המפארוי! מעני! ס כ חי זה ב  נליקו״ה וכמנ יראה. ’כ
 מקור שם הכנוד, כנשא תם כי :0 ד, מהורה נהמה ככור (יו״ד

ס היראה, סינ  מלכוס, מורא נ
 מפני וממיראין מפפחדין שהכל
 ומשפמ ׳צדק וכמ״ש מלכות, כשא

 וכו". לפניו אש כשאו, מכון
 כדכרי ועי״ל כית. שלום הוא ואור

 אוה על ננס"; המונאיס הנשל מי

 שטאהי׳. מפני נעצמי שלום ׳אין ד״ה ש'

ם ו ל  (יד): הנשל כמי וכשנ כית. ש
יראה, הוא נית כי ר״ל

 ליה דלית על ׳תגל תז״ל שאמרו כמו
 יושף גנזי נשפר וכמ״ש דרתא',
 וע״י קי״נ, שימן לקמן וכמ״ש

לשלום. זוכין יראה
ת נר ד, וכשש קודם. שכ אה״ל(י נני

 הוא השלוש נדנר שהעיקר הנ״ל, דנריו מקשרי נהמנואר ז):
 כנ״ל], נתפלתו שיתנטל הגוף גש מוכרת לנד אליה [אשר הנשמה
את השלוש נדנר ונהנאתו שנת, נר ויתרון נתשינות יותר מנואר

ת שופר בחדש רו א פ ת ה  יופי על מרמזש ׳שופר׳ המלה כי חדש. כ

יופי, לשון 'שופר ט ש, נליקו״מ נדרש גס (וכך והשפארוש,
 נליקו״מ (כנדרש שידוש על מרמזת 'נשודש׳ והמלה מעשיכם'), 'שפרו נשי'

 (ערך נקה״י וכשנ העולס). שידוש נשינש זה 'נשדש' ש, מאמר נסוף ש״נ

 שופרא לשון שופר, נקרא שופר):
ישראל. תפארת שהוא ויופי
א. לשון וכסא סי תכ  כדאישא ה

 'תקעו ע״א): (טז נניצה
תגינו', ליוש נכשה שופר נתודש
 הוי נו, מתכשה שהתדש תג איזהו

השנה. ראש זה אומר

 היינו חדש. בהתפאדות שופר, בחדש
 הנדים התקדבות ידי על כבודו, התעלות

ידאה, בחינת זה בכסא, תשובה. בעלי או
התכםיא. לשון וכסא, הכבוד. שדש שהוא
בו נאמד ללב, המםוד דבד בחינת שזה

 כשינ יום. לאור אלקים ויקרא מעין מכוסה הדבר שזה מאלקיך, ויראת

ר ג-ה): ננראשיש(א, בית. שלום בחינת זה ליום, כל. מ א וי

־ אלק־ם ייקיא י! איי׳ בחינת £ T1« האוי? S א| י
ויקרא החקר ונין האור נין אלקיש שאמיי כמו בית, שלום הוא ואור יום. לאור

לילה קרא ולמשןו יוש לאור אלקים היום. לקידוש קודם שבת נר כג:) (שנש חז״ל
ופי׳ אסד: יום בקר וןהי ערב וןהי

 הוא וה׳חושך׳ היום, הוא בכאן הנזכר ה׳אור׳ כי יח): הרמב״ן(שם,
 ולחושך יום לאור אלקיס ׳ויקרא שאמר כמו שמס, כן כי הלילה,

ר לילה׳• קרא ת נ  שבת במס׳ כדאיתא היום. לקידוש קודם שג
 ביתו נר חנוכה, ונר ביתו נר לי, פשימא רבא, אמר ע״ב): (כג

 היום קידוש מהו, היום וקידוש חנוכה נר רבא, בעי ביתו. שלום משוס עדיף ביתו נר היוס, וקידוש ביתו נר ביתו. שלוס משוס עדיף
 אמר נישא. פרסומי משוס עדיף חנוכה נר פשמה, הדר דאבעיא בתר ניסא. פרסומי משוס עדיף חנוכה נר דילמא או דתדיר, עדיף

 בקידוש הזהיר נאה, למלית זוכה בציצית הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזה הזהיר חכמיס, תלמידי בניס ליה הויין בנר הרגיל הונא, רב
 תרי אמר, מובא, בשרגי רגיל דהוה חזא נגרא, אבין דרבי אפתחא ותני חליף דהוה רגיל הוה הונא רב יין. גרבי וממלא זוכה היוס
 נשא דבי אפיתחא ותני חליף דהוה רגיל הוה חסדא רב אבין. בר חייא ורב אבין בר אידי רב מינייהו נפקי מהכא. נפקי רברבי גברי
 ליה הוו רבנן, דרחיס רבא, אמר (...) שיזבי רב מינייהו נפק מהכא. נפק רבא גברא אמר, מובא, בשרגי רגיל דהוה חזא שיזבי, דרב
 מיליה משתמען הוא, הכי בר לאו ואי מרבנן, צורבא הוי גופיה הוא מרבנן, דדחיל רבנן. חתנוותא ליה הוו רבנן, דמוקיר רבנן. בנין

 אמרינן והכי ביפו. שלום נרות. לשתי שמן לקנות כדי לו ואין עני והוא בשבת, ביתו נר סנופה. ונר ביפו נר ופירש״י(שם): מרבנן. כצורבא
 ו) (משלי דכתיב פכמים. פלמידי בנים בחושך. לישב מצמערין ביתו שבני בשבת, נר הדלקת זו נפשי', משלוס ׳ותזנח ע״ב), כה (שבת לקמן

 עובר ופני. פליף דשבת. בשרגא. עציס. חרש נגרא. אבין דד דתורה. ׳אור׳ בא וחנוכה דשבת מצוה׳ ׳נר ע״י אור׳, ותורה מצוה נר ׳כי
 עליהס ואהבתו רבנן. בנין ליה הוו אוהב. דרפים. כבנו. דחתנו מינייהו. נסק חמיו. דאמרי, ואיכא אביו. נשא. דבי תמיד. עובר כלומר ושונה,

 לברך צריכים דהת״ת בענין הן המאמר, לכלליות הימב מקושרת הסוגיא כלל גס כי וראה בתורה. לעסוק רגיל שאינו הכי. בר לאו ואי בן. על כאב

ו׳). אות (לעיל ה׳ יראי כבוד לענין וכן ד׳), אות (לעיל ת״ת לבנים יזכו שעי״ז הנשמות, בשורש היינו ב׳תתילה׳

הנחל• יליקום
ל  מרתוק להבין יש ובזה תש״מ): (שבמ-אדר הנחל מבועי צקוצז ומוצא שבת. כ

 דהיינו שבת, לענין שנאמרו זה במאמר המובאים הפשוקיס צירופי
 שלימות לענין ממתיו׳ איש ׳שבו בשבת שנאמר הפשוק מובא ה׳ באות

 ט׳ אות ובסוף וכו׳, הכבוד ולהעלומ תשד למורת זוכין ידה שעל הענוה,
 שנאמר וכו׳) השי״ת כבוד עיקר זה (כי וכו״ נקי בכסות כבדהו ׳וכבדתו,

והבן. כאן, המובא שבת׳ ׳נר ענין וכן בשבת,
ר ת כ ב ש קודם ש דו ם. לקי  מוצא תש״מ) (שצמ-אדר הנחל מבועי וצקוצז היו

 הרומז הוא ׳יום׳ דתיבת נראה לשונו מדיוק כי י״ל בפשטות בזה: ביאור
 הזה והיוס וגו״. ׳תקעו שבפסוק ׳ליום׳ תיבת בזה כאן שפירש כמו לשלום,

 הוא עצמו והכבוד כמוב״פ. הכבוד תיקון ע״י הנמשך הוא השלום, שהוא
 אור שע״י היינו יום׳, לאור אלקיס ׳ויקרא וזהו בפנים, כנ״ל ׳אור׳ בתי׳

 (צאוח לעיל שמובא מה עצמו וזהו השלום. שהוא היום את קרא הכבוד
 אז כי היינו שלעתיד, ליום יתגלה כי יומא׳ ׳בר נקרא שהאור ה׳),

 השלום שהוא האמיתי היום בתי׳ יתגלה בשלימות, הכבוד אור בהתעלות
 שבת נר ענין שזהו ואפשר כנ״ל. העליון בית שלום בתי׳ המופלא,
 שלום בתי׳ שהוא ממש, יום בתי׳ אז ממשיכים שעי״ז שבת, בליל שמדליקין

 כיוס ׳לילה והי׳ הגנוז, האור שימש עדיין הראשון שבת בליל כי בית,
והבן. יום, בתי׳ שנעשה שבת נר ע״י עכשיו עושין וזה כידוע, יאיר׳

 היום׳, לקידוש קודם שבת ׳נר מאתז״ל בהביאו רבינו כוונת שזהו ואפשר
אור שהוא הנר ע״י נעשה היום בתי׳ עיקר כי דייקא, היום לקידוש

יום. אין אור וכשאין הכבוד,
 וזהו בתורה. אות לה יש נשמה וכל ישראל), ערך קדמוח מדצר שס, ד״ה ע״א

ריבוא הששים כשמתבריס תרועה׳, כש׳יודעי העם׳ ׳אשרי וזהו התתברות, בתינת דעת, לשון הוא ׳יודעי׳ פירוש פט), (חהליס מרועה׳ יודעי העם ׳אשרי
רצון. יהי כן אמן ישראל, כל מעל והמקטריגיס המשטינים כל ומבוטלים בטילים ממילא ואז ישראל, נשמות שהם המורה, אותיות

ר ו א א ו ת שלום הו מרו כמו בי א ת נר חזייל ש ב ש קודם ש  בקדושה שנכתב הקב״ה ששם השלום, גדול גדול): אור חכמה(פרק צראשיח וכחצ היום. לקידו
 המתינה לה, וערב קולו ששומעת שם אתת אשה והימה שבת, בליל ודורש יושב היה מאיר רבי לאשתו. איש בין שלום להטיל המיס, על ימחה

 שלא לה נשבע אחד. דרשן של קולו ושומעת יושבת הייתי לו, אמרה היית. היכן בעלה, לה אמר שכבה. הנר ומצאה לביתה והלכה שנשלם, עד שם
 מי בכס יש שמא אמר, הנשים. עם ומצאה אליה בא מאיר, רבי ששמע עד חוצה, חדשים שלושה ועשתה מביתו טרדה בפניו. שמרוקי עד לשם תיכנסי
 אתה אמרי, לה, אמר ותצא. בפניו ומרוקי להכשילו, רצונך עשה כבר המקום הרי שכינומיה, לה אמרו עלי. מרדה שעיני העין, את ללחוש שיודעת

 לקונו, שוה שיהא למאיר די לא כרבו, להיות לעבד דיו להם, אמר התורה. את בזית כך כל תלמידיו, לו אמרו פעמים. ז׳ רקקתי כבר אחת, פעם אמרת
 בדבר אלא בעולמו דבר לבראת הקב״ה התחיל שלא השלום, גדול לאשתו. איש בין שלום להטיל כדי המיס על ימחה בטהרה שנכתב הגדול שמו שהרי
שלום׳. עושה חושך ובורא אור ׳יוצר מה) (ישעיה שנאמר שלום, שהוא ומנין אור׳. יהי אלקיס ׳ויאמר א) (צראשיח שנאמר האור, זה ואיזה, שלום, שהוא

ליין. ושלום, אור שהוא הנר מקדימין לפיכך שלום, נקרא האור פירוש, ביתו׳. שלום משוס עדיף, ביתו נר היום, וקידוש ביתו ׳נר ז״ל אמרו מכאן

חכמה מיליואי
 משנאיך ׳וינוסו י) (שס משה אמר כן ועל והרעותס׳. וגו׳ בארצכם
 תראה וכן כ). (שמוח הדברות בעשרת הפנים שוד פירשתי וכבר מפניך׳,

 אליכם אמרי יום ׳עד ו) (יהושע דכתיב בתרועה, נפלה יריחו חומת כי
 ותיפול גדולה תרועה העם ׳ויריעו (שס) וכתיב והריעותס׳, הריעו

 ולא לתקיעה ראויים הקהל את ובהקהיל חרס. היתה ולכך החומה׳,
 ׳פשוטה׳ ימינו כי רחמים למידת רמז חקיעה, היינו הפשוטה, כי לחרועה,

ה יאמר כן על שביס, לקבל ח  אלפי רבבות ה׳ ׳שובה לו), פסוק (להלן מ
 כי ותקעתם׳, ובמועדיכס שמחתכם ׳וביום י) (פסוק וכתיב ישראל׳,

לרחמים. והשמחה והמועדים לתרועה, המלחמה
ש ד ח ת שופר מ רו א פ ת ה ש. ב  חשוצה) לשצח עין(דרוש צח צספר ומוצא חד

 הנה ח״ל: שציניהס, השלוס ע״י הוא ישראל של והפאר השופרא שעיקר
 שופרא, מלשון שופר התפארות, בחינת הוא שופר בחינת שעיקר ידוע
 כעמך ׳ומי יז) (דהי״א כמ״ש ישראל עמו עם מתפאר ב״ה שהבורא היינו

 על אחד בלב ואין אחדות להם כשיש היינו מתפאר, ואימתי ישראל׳.
 י״ד תיבת עם שופ״ר כי שופר, מרמז וע״ז וכלל. כלל שנאה שוס חבירו
 באחדות, שיהיו ישראל נשמות ת״ר על מרמז ת״ר, עולה בו, שאוחז

 ׳כי מלשון העולם בנין בחינת על מרמז ׳ת״ש׳ תשר״ת, מרמז וע״ז
 נשמות. ת״ר על מרמז ׳ר״ת׳ ע״צ), נד יומא (ע׳ העולם׳ הושתת ממנו

 באחדות. יהיו נשמות כשת״ר הוא העולם וקיום בנין שעיקר פירוש,
 ריבוא ששים יש ובתורה ע׳, תורה נוטריקון ׳תרועה׳, מרמז וע״ז

ל קידושין יהושע פני עי׳ מנח״א, צ׳ מאמר שה״ש (ז״ח נשמות כמנין אותיות

תפליה ואני
ה כ ז נ ב ו ר ק ת ה  ל

 להם שיש אמת לצדיקי
 גדל את לגלות כח

 שאתה ההתפארות
אר  עמך עם מתפ

 ודור. דור בכל ישראל
 ״ישראל שכתוב כמו

 אתפאר״. בף אשר
 שאתה מה בכלל הן

 כלליות עם מתפאר
 הקדוש, עמך ישראל

 מכל בנו בחךת אשר
 מכל ורוממתנו העמים

 בפרטיות הן הלשונות,
 עם מתפאר שאתה מה
 מישראל ואחד אחד כל

 הפחות עם אפלו בפרט,
 עם ואפלו שבפחותים,

 זמן כל ישראל, פושעי
 עליו נקרא ישראל ששם
 ומתגרל מתפאר אתה

 בפרטי והן בו. ומתרומם
 שאתה מה פרפזיות

ר א תפ א מ ש תנ מ  ו
טי ך פ ם ב שי ע מ  ה

 של טובות והתנועות
 כל מישראל. אחד כל

 יתגלו ההתפארות אלו
 האמת, צדיקי ידי על

 לנו יתגלו זה ידי ועל
 שהיו הרצונות כל
 עולמך. בבריאת לך

ת  הבריאה בכלליו
 נברא כל ובפרטיות

 פרפזיות, ובפרטי ונברא
 רק הןה הבל אשר

 עמך, ישראל בשביל
 ותתגרל שתתפאר כדי

 על ותתנשא ותתרומם
 ועל עמך. ישראל ידי
 ברחמיך תזכנו זה ידי

 עלינו שימשך הרבים
 בשלמות ואהבה יךאה

 ליךאה שנזכה באמת,
ל שמך את דו  הג

 אותך ולאהבה והנוךא,
 ובכל לבבנו בכל באמת
 מא־דנו ובכל נפשנו

יז). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 שידע אף ׳ודניאל,
 הגזירה, כתב שנרשם

ם כנ תו, נ ו לבי הי  ו
ס תלונות תי תו  לו פ
 ירושלים, נגד בעלייתו

ם ושלוש מי ע  ביום פ
 והתפלל ברכיו על כרע

ה ד הו  אלקיו לפני ו
 עושה שהיה כלעומת

 שם, ואומר זאת', לפני

 לבור המלך ׳וכשקרב
 עצב, בקול לדניאל זעק
 (מפד דניאל ענהו ולא

 שהיה הקול, את הכיר שלא
 ואמר המלך ענה עציב).

 עבד דניאל לדניאל,
 האלקים תיים, אלקים

 אותו עובד אתה אשר
 מן להצילך היכול תמיד,

 עבודה יש וכי האריות׳.
במקו״ח). (המשך בבבל,

חכמה מקור

תפליה ואני

ך” מ  אשורי ת
 נמוטו בל במעגלותיף

 של רבונו פעמי״.
 והצילני שמרני עולם
 לעולם אפנם שלא

 כ[ךש. טוב יום בשמחת
 בשמחה לשמיה זכני

ל בכל גרולה וחדוה  ת
תל  מקראי יי מועדי ו

 לק.ים ואזכה קדש,
 בהגף״ ״ושמחת מצות

 פרטיה בכל בשלמות
 מצות ותרי״ג ודקדוקיה
 שמרה בה. התלויים

 מבזוי והצילני נפשי
ם המועדות. ה  עלי ו

 ושמרני ישראל כל ועל
 הם אהיה שלא והצילני
 הממה בכלל ושלום

 שאין המועדות את
 הבא, לעולם הלק 1ל

 עובד כאלו ונחשב
 הצילני ןךה. עבוךה
 הבאים וחךפות מבושות

 המועדות בז־וי פגם על
 עמי ותהיה ושלום. הם

 ותצילני ותשמתי תמיד
 ואל אשורי, תמעד לבל
 שלא רגלי, למוט תתן

 את אחליק ולא אמעד
 לעולם אפל ולא עצמי

 ולא בגשמיות לא
 ישמחו ולא ברוחניות

 הם בתקלתי אךם בני
 ישחקו ולא ושלום,

 סלע ״על הקם ממני.
 אשךי״ כונן רגלי
 בדרכיף ואמצני הזקני

 שאזכה באפן הנפלאים,
 התלים לשמהת תמיד

 בשלמות. והמועדים
 עברף על פניף ״האיךה

 בהסרף״, הושיעני
ל בכל שאזכה ל ת ת  ו
 כתי, בכל ותיל לשמת

ש  יום שמהת ^התי
תי טוב תב קו״ לי קט). (

שמז נחלנוכע מוהר״{ יד להמשידשלום ליקוטי
ד| מ ה ל מכ ת נס ש  ׳עגודה גחי׳ זה המועד׳ 'שמירה גחי׳ היינו ׳הגנו׳ הנ״ל. שנפסוק ׳הגנו' הינה אה נעה דורש רנינו וכוי. למועדים עכויים פר

 המנזה כל עזריה, נן אלעזר ר' משוס ששת רג אמר ע״א): (קיה נפסהיס איהא ה׳. נאוה לעיל הנזכרה ההפלה ענודה נהי׳ שהיא המה',
הדכמינ עכו״ס, עונד כאילו המועדיס את מו ש  נעיון וניאר משמור׳. המצות חג ׳את (שס) ליה וסמיך לך', מעשה לא מסכה ׳אלהי לד) (

 נומח ואילו לנריוס, יצטרך שלא ממון חימוד משוס והכל מועד, של נחולו מלאכה שעושה דהייגו המועדוס. אס סמנזה פל יעקנ(שס):
דומה נשר, לכל למס שלומן נה׳

 בחינת זה חגינו, קודם. ׳> בית שלום כי
סחז״ל כמ״ש עבודה. תפלה, הי ס פ  למה קיה.) (
 כל לומר למועדים, עכו״ם פרשת נםמכה
 עבודת עובד כאלו המועדות את המבזה

 בחינת זה המועד, שמירת נמצא אלילים.
 תפלה אלא עבודה, ואין תמה. עבודה

כנ״ל. הכללי לשלום יבוא תפלה, ידי ועל
הכללי, שלום להמשיר שרוצה מי נמצא,

 זוכה הוא היראה, ידי ועל ליראה. היינו לשרשו, הכבוד להעלות צריד
 הוא תפלה, ידי ועל לתפלה. זוכה הוא בית, שלום ידי ועל בית. לשלום

הכללי: לשלום זוכה

זרה, ענודה לעונד
ה ואין  כדאיפא תפלה. אלא עכוד

'ולענדו', פ״ה): (עקנ נספרי
 אלא אינו או מפילה, זו מפילה. זו

 נפשך ונכל לננך ׳נכל מ״ל ענודה,
 ענודה לו יש וכי מאודך', ונכל
לנ,  נכל ׳ולענדו מ״ל מה הא נ

 הוא נדוד וכן מפילה. זו לננכס',
 מפילמי 'מיכון קמא) (פהליס אומר

 מנחת כפי משאת לפניך קטורת
 כדי לי׳ודניאל 0 (דניאל ואומר ערנ;

 וכיין לנימה על כתנא רישיס די ידע
ירישלס נגד נעלימה לה פמיחן

מ' (המונא חז״ל המאמר  כג שנפ נג
 של נרות נמאמר) כאן הנזכר ע״נ

 כדוגמות אשר חנונה ושל שנת
 שנת עיקר כל [כי] והחוץ. הניח

פניס, להעומדיס להאיר הוא  ולא נ
 הוא עיקרו שכל חנוכה, נר כן

מה נחוץ, להעומדיס להאיר  ונ
 הוא זה שכל מנואר, שממילא

והנפש. הגוף נענין

א מוהרנ״ת: דפום ^ ״ ע כ

 ננל נרך הוא ניומא מלמה וזמנין
ת יא כל אלהה קדס ומודא ומצלא נרכוהי א על ורחמיו לכל ה׳ טוב קמה) (פהליס אלו. פםוקים על שייך התורה, ז

 דנה'• קדמת מן עבד הוא די קבל
 לדניאל לגבא ׳וכמקרבה שם, ואומר

 יש וכי אריותא׳. מן לשיזבותך התל בתדירא לה פלח אנת די אלהך חיא אלהא עבד דניאל לדניאל ואמר מלכא ענה זעק עציב בקל
עבודה. קרויה תפלה כך עבודה קרויה מזבח שעבודת כשם תפלה, זו ׳ולעבדו׳ ת״ל מה הא בבבל, פולחן

ף| א ה ז תור  כתיב זה. אחר בזה לקמן ומבארם ׳אשרי׳ ממזמור בפסוקים השגתו את כעת מלביש רבינו וגר. לכל הי טוב אלו פסוקים על שייך ה
 ו<בורתך יאמרו מלכותך כבוד ערכוכה: וחקידיך מעשיך כל ה׳ יודוך מעשיו: כל על ורחמיו לכל ה׳ מוב מ-יב): בתהלים(קמה,

 וקנא לעבדיו מוב שהוא ודם כבשר אינו ה׳ לכל. ה׳ טוב המלבי״ם(שם): ופירש מלכותו: הדר וכבוד גבורתיו האדם לבני להודיע ןדברו:
 בהשחתת ירצה ולא מעשיו. כל על ורשמיו בתשובה. להחזירם מחשבות וחושב לרשעים, אף לכל מוב ה׳ כי בו, למורדים ושונא ונוקם

 להחיותם עליהם ומשגיח והשלימות, המוב בתכלית מעשה כל עושה כי מעשיך. כל ה׳ יודוך נדת. מהם ידח בל מחשבות וחושב ברואיו,
 ימשיכו הם הדין, משורת לפנים הכל ועושים בחסידות המתנהגים יברכוכה. וסשידיך אותם. הבורא ה׳ מצד במציאות רע ואין ולתקנם,

 שהוא מלכותך, כבוד תמיד יאמרו האלה והחסידים יאמרו. מלכוסר כבוד לה׳. שמברכים הברכה גדר שזה מוב, ורוב הברכה שפע מאתך
 חוקי ע״פ הנוהג כמלך ינהיג שבזה מלכותו, כבוד שהוא קדומים, מראשית שייסד המבעיית ההנהגה כפי הקבועים מעשיו סיפור

הדיבור. גדר שזה באורך, ידברו וזאת גבורותיו, הן שהן הטבע, ומשדד ומופתים אותות ה׳ שיעשה מה שהוא ידברו. גבורסך וגם מלכותו.

חכמה מיליואי
ה כל בז מ ת ה ת א דו ע מו אלו ה ד כ ב ת עו ד בו  ברמח״ל ומובא אלילים. ע

 כאילו הוא יו״ט חילול מה מפני זה, להבין צריך משפמיס): (פ׳ עה״ת
 יורשת ושפחה בגלות, היא והשכינה שולטת הקליפה בחול זרה. עבודה עובד

 לפי ח״ו, הן רשויות ב׳ ולומר לטעות למינים מקום צד איזה ויש גבירתה,
 שבאותן המועדים, ציווה הקב״ה ולכך הש״א. שליטת זמן שהוא שרואים
 ׳יראה וז״ש הקב״ה, של אדנותו בבחינת העליונים המאורות מתגלים הימים

 ואז הימים. באלו ושליטה אחיזה לה אין והש״א ה״, האדון פני אל זכורך כל
 לה היה הש״א ואס ומיוחד, יחיד אחד אדון אס כי יש שלא למפרע נראה

 שוס בלתי קדושתו מגלה רוצה, כשהוא אבל רצונו, לפי היה בחול, שליטה
 כאילו ממש הוא ביו״ט, חול שליטת ומראה המועדות שמחלל מי אבל מונע.
 כשאין אפילו לש״א, שליטה שיש להראות רוצה שהוא לפי זרה, עבודה עובד
 זרה. עבודה עובד כאילו לך לומר זה, אצל זה הפשוק שומכס ולכך לה.

ן י א ה ו ד בו א ע  וז״ל: התפלה, מצות במהות (תלג) התינוך בספר וכתב תפלה. אל
 ונכפלה תעבוד׳. ׳אותו י) (דברים שנאמר ה׳, את לעבוד תפילה, מצות

 אלקיכס׳, ה׳ את ׳ועבדתם כג) (שמות שנאמר פעמים, כמה המצוה זאת
 בכל ׳ולעבדו אחר ובמקוס תעבודו׳, ׳ואותו יג) (דברים אומר אחר ובמקוס
 היא זו שמצוה ׳אע״פ המצוות) (בספר ז״ל הרמב״ס וכתב יא). (שם לבבכם׳

 כל תכלול האל עבודת כי התורה, כל שכוללות כלומר הכוללות׳, מהמצוות
 שאמרו וכמו אליו, להתפלל האל שיצוונו והוא פרט, כן כמו בזו ׳יש המצוות,

 תפילה׳. זו שבלב, עבודה היא זו אי לבבכם, בכל ׳ולעבדו ה) עקב, (פ׳ בשפרי
 תפילה לעיקר מנין אמרו, הגלילי יושי רבי של בנו אליעזר רבי של ובמשנתו

תעבוד׳. ואותו תירא אלקיך ה׳ את מהכא, המצוות, בתוך
ן י א ה ו ד בו א ע  אל העבודה ג): העבודה (נתיב עולם בנתיבות ביאר תפלה. אל

 ובפ״ק התפילה. הוא מקום, בכל שהוא בגלותם לישראל יש אשר השי״ת
 אינו או תפילה. זו ולעבדו׳, אלקיכס ה׳ את ׳לאהבה ׳תניא, ע״א) (ב דתענית

 זו אומר הוי בלב, שהיא עבודה איזה לבבכם׳, ׳בכל לומר תלמוד עבודה, אלא
 ׳עבודה׳, התפלה שנקרא ומה השי״ת. אל עבודה היא התפלה הרי תפילה׳.

 מורה השי״ת, אל האדם שמתפלל התפילה כי למעלה, זה שביארנו כמו
 אלקותו זהו והנה, זולתו. קיום לו ואין אליו וצריך יתברך בו נתלה שהאדם
 השי״ת. אל שהכל עד יתברך, בו ותלוייס אליו צריכים הנמצאים שכל יתברך,
 נקרא זה שאין השי״ת, מן היראה ולא השי״ת, אל עבודה היא התפילה ולפיכך
 שהאדם מורה התפילה אבל יתברך, בו נתלה שהאדם מורה זה אין כי עבודה,

 ענין שכל הכל, על שמו וברוך הוא ברוך הכל, יתברך והוא יתברך, בו נתלה
 יתברך, בו נתלה השי״ת, אל צריך שהוא לפי השי״ת, אל מתפלל שהוא התפילה

 וכאשר צרכו, כל על אליו מתפלל ולכך יתברך, בו אס כי בעצמו לו קיום ואין
 הוא באחר, תולה הוא אשר שכל אליו, נקרב הוא כאילו יתברך, בו נתלה האדם

השי״ת. אל גמורה עבודה היא התפילה ולפיכך אליו, נמשר נקרב

‘הנחל יליקוט
ו ל א בד כ ת עו ד בו  שהיא תמה׳ מ׳עבודה כהפך כאן נזכר עכו״ס ענין אלילים. ע

תמה', עבודתו לעבוד יקרב ׳אזי ת׳ באות לעיל גס לשון באותה הנזכרת התפלה
 כאן הבאנו כן על הימב. מקושרים והדברים ב׳, באות המאמר בריש כן גס נזכר וכן

 ב, ע״א (יו״ד בליקו״ה כתב המאמר. לכלל המקושרת עכו״ס, בענין יסודית הקדמה
 וקודשא ו׳אורייתא ז), ויקרא (זהר בלחודוהי׳ במלכא ביה אחידן ׳ישראל ה-ז):
 העולמות כל של והחיות והצורה הנשמה בחינת והס חד׳, כולא הוא בריך
 גוף בחינת הס והעכו״ס כלל. הדברים בגשמיות אחיזה שוס להם ואין כולם,

 גס בודאי באמת אבל כנ״ל. זרה העבודה אחיזת משם אשר וחומר, ועשיה
 הס וחומר, גוף בחינת שהם העכו״ס כי זרה, עבודה על מצווין העכו״ס

 שצריך הגוף כמו ישראל, שהם והצורה הנפש לגבי ולהתבטל להכניע צריכין
 בעת לעתיד, שיהיה כמו העולם תיקון עיקר וזהו הנפש, לגבי שיתבטל
 באות במאמר לעיל כמובא וכו״ ה׳ בשם כולם לקרוא ברורה ׳שפה לכולם שיהפוך

 אנשים עשרה ׳והחזיקו שנאמר כמו ישראל, תחת מאד נכנעין יהיו שאז ב׳,
 אלקיס שמענו כי עמכם נלכה לאמר יהודי בכנף וכו׳ העמיס לשונות מכל

 יכרתון׳, כרות ׳והאלילים העולם מן לגמרי זרה העבודה תתבטל ואז עמכם׳,
 ישראל. לגבי העכו״ס הנפש, לגבי הגוף הצורה, לגבי החומר יתבטל כי

 שזהו להשי״ת, הכל ויקשרו ויעלו תמיד בהשי״ת דבוקים יהיו וישראל
 השלום הוא זה כי למאמר, מקושר זה וכל העולמות כל בריאת תכלית עיקר

 רוצים הס ואדרבא, מישראל רחוקיס שהם עכשיו אבל לעתיד. ויתגלה שיומשך
 שהוא והכפירות, זרה להעבודה אחיזה יש זה מחמת ישראל, על להתגבר

 ש׳עכשיו ב׳ באות במאמר לעיל וכמובא כנ״ל הצורה על החומר התגברות בחינת
 ונבזים׳. שפלים בנ״י ואנתנו העכו״ס, אצל הכבוד עיקר כי בגלות, הכבוד
ת ל י מ  המועדים נקראין זה ובשביל (יד): הנתל במי וכתב המועד. ש

רגל, בחינת שהיא ליראה הכבוד שמעלין ע״י כי לרמז ׳רגלים׳,
 דשטרא הרגל בחינת ולבטל לשלום זוכין עי״ז ד׳, שימן תנינא בלקוטי כ״ש

 המאמר בהמשך בפנים המבואר השוק׳ מן רגל שתכלה ׳עד בחינת אחרא,
 הרגלים שהם המועדים שמירת בחינת שהיא לתפלה זוכין ועי״ז י״ב, באות

 ברגלים. כלול הזה המאמר ענין כל כי הכללי. לשלום זוכין ועי״ז דקדושה,
 הרצון התגלות ומגלים שקוראים קודש׳ ׳מקראי נקראים טובים הימים כי

 ד, ת״ב בליקו״מ (כמבואר כרצונו עושה רק הטבע דרך שוס ואין ה׳, וגדולת
 לעבודת ונתקרב בתשובה נתעורר הזאת הקריאה קול לשמוע שזוכה ומי ו),

 כבוד נתעלה ועי״ז תשובה, ימי דין ימי הס טובים הימים כל כן ועל ה׳,
 בחינת רגלים ונקראים טוב, יום כבוד בחינת שזה היראה, לשורש השם
 בחינת שזה ונפשו, גופו בין בעצמיו לשלום זוכה היראה וע״י כנ״ל, יראה

 שהם הגוף תענוגי ואפילו לכס׳, וחציו להשס ׳חציו בו שנאמר טוב יום
 לתפלה זוכה ועי״ז הנשמה, רצון והס קודש גס הס לכס׳, ׳חציו בבחינת

בפנים. כמבואר המועדים שמירת בחינת שזה תמה׳, ׳עבודת בחינת שהיא

ערבים
ובינויים

ת המבזה  א
המועדות

 אומר, המודעי אלעזר רבי*
 הקדשים, את המחלל
 המועדות, את והמבזה
 ברבים, חבירו פני והמלבין
 אברהם של בריתו והמפר
 והמגלה השלום, עליו אבינו
 כהלכה, שלא בתורה פנים

 תורה בידו שיש אע״פ
 חלק לו אין טובים, ומעשים

מי״א). פ״ג (אבותהבא לעולם

 המועדות, את המבזה ענין
 של בחולו מלאכה שעושה

 מפני העונש, אל ובז מועד
 של חולו מלאכת איפור שאין
 וזהו בתורה. מפורש מועד

 אחד לדבר משומד דרך על
קמו). ג, תשובה (שערילהכעים

 יורה המועדות את המבזה
 במופתיו כופר שהוא עליו

 שרוב הטבעים, ובשינוי
 בגללם באים המועדות

מי״א). פ״ג אבות (מאירי

 המועדות, את המבזה
 בהן עושה חוה״מ של ימים

 מנהג בהן נוהג או מלאכה,
 (רע״ב ושתיה באכילה חול

מי״א). פ״ג אבות

 המועדות, את המבזה
 של בחולו מלאכה שעושה

 שאינו בזיון, דרך מועד
 ולא זה, באיפור מאמין
 (שערי עצמו הנאת משום

ח). ב, קדושה

 שהם המועדים, את המבזה
 (ויקרא כדכתיב קדושים,

 מקראי ה׳ מועדי ׳אלה כג)
 מבזה שהוא ומפני קודש',
 ראוי קדושים, שהם דברים

 שהוא בעולם חלק יהיה שלא
מי״א). פ״ג חיים (דרךקדוש

 וכו׳. המועדות את המבזה
 המועד כי מבואר, זה דבר

 אל חוגגין שיהיו הוקבע
 עבודתו ועובדים השי״ת
 מועד נקרא והוא יתברך,
 כי לך׳, ׳ונועדתי מלשון

 מתחברים שהם השניים
 נקרא יחד ומתוועדים

 הוא הרגל וכן ׳מועד׳,
 מתוועד השי״ת שיהיה

 להם. ומתחבר עמו עם
 המועדות, את שמבזה ומי

 בחיבור רוצה אינו כאילו
שיבאחר ומתדבק הזה  (חידו

מכות). אגדות

 היא המועדות, מבזה
 ושבזמן שבשנה הקדושה

לא). טו, במדבר (מלבי״ם

המועד שמירת
 לישראל המועדות נתנו לא

אעצמן להנאת אלא חומ תנ ) 

ד). בראשית

 שם נרמז המועדים בכל
לה). ו, פסחים (של״ההוי״ה

 בשמירת העם לעורר שייך
 שרומזים מאחר המועדות,

 (של״ה גדולות למודות

לה). ו, פסחים

 מתעוררין המועדות, בכל
 והאורות הבהירות אותן

 ע״י הזמן, לאותו השייך
 והמעשה הפרשה קריאת

 (תולדותזמן באותו שעושים

קדושים). פ׳ אהרן

 מועד חול לכבד הייב
 ובכפות ובמשתה במאכל
 ומהרי״ל טוב, יום כשאר

 היטב (באר שבת בגדי לבש

תקל). או״ח,

 במקצת אפור המועד הול
במקצתן, ומותר מלאכות

 שהיה העניין צורך לפי
להתיר. לחכמים נראה

 הפופקים מגדולי ויש
 דמלאכה להו, דפבירא

אפורה המועד בחול
קו). ב, אדם (חיי דרבנן איפורי משאר יותר זה בעונש חכמים החמירו מקום, ומכל מדרבנן. אלא דאינה להו, דפבירא הפופקים מגדולי ויש האבר. דבר או המועד צורך שאינה כל מדאורייתא,



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שמח

ותושיה עצה
 עצמו את להתיל צריך

 מה כל על להתפלל
 פרנסה הן לו, שחסר

 לו כשיש או כנים, או
 ככיתו ושלום חם חולה
 על וכו׳, רפואה וצריך
 עצתו עיקר תהיה כולם

 להשי״ת, להתפלל רק
מין א ת וי ״ שי ה  כ
 הן לכל, טוכ שהקכ״ה
 לפרנסה הן לרפואה

 ויהיה הדכרים. לכל הן
תו עיקר לו ד ת ש  ה
 ולא קוכ״ה, כתר

 תחכולות אחר ירדוף
 אינם רוכם כי רכות,

 ומעט כלום, מועילים
ם דמעט לי עי מו  ה

 ואינו מהם יודע אינו
 אכל למוצאם. יכול

 זה להקכ״ה לקרוא
 דכר לכל ומועיל טוכ

 יכול וזה שכעולם,
 הוא כי תמיד, למצוא
 תמיד כנמצא יתכרך

טז). יד, ליקו״ט (קיצור

קובייה. בתר השתדלותו עיקר יהיה בוודאי כך כשמאמין
 צריך אדם כל גזה״ל; כה) (הפלה געצוה״מ ונהג

 כמן לו, שנצרך דגר כל על מהשי״מ לנקש עת, ככל עצמו להרגיל
 חש אחרים ייסוריה ממיני ישועה או רפואה, נניס, פרנסה,
 העצה שעיקר לדעת צריך ושלוס,

 ימנרך. ממנו ישועה לנקש רק היא
 לכל, טוג שהשי״ח להאמין וצריך
 ישועה שנקשח להאמין צריך היינו

 חועיל ימנרך, מאיחו ורחמים
 מכל ולהינצל לרפואה, לפרנסה,

 אמונה ע״י כי ייסורים. מיני
 נאמת, יחנרך נו ונטחון אמיתית
 וייסורים, צרוח מיני מכל נושעים

 מאדמו״ר המידוח נספר כמנואר
 הלשון נזה ז׳ סעיף נמחון אוח ז״ל
 מצילו הקנ״ה נהשי״ח, שנוטח ׳מי

 נעת לזכור וצריך וכו״. הצרות מכל
 תחנולות אחר לרוץ שלא חלילה, צרה

הג רנוח  רונ כי העולם, כמנ
לעזור יכולוח אינן טנעיוח חחנולוח

 בחינת זה לכל, ה׳ טוב וכו׳, מעשיו כל
 לכל, טוב שהקב״ה בה', שמאמין תפלה.

 הדברים. לכל הן לפרנסה, הן לרפואה, הן
 השתדלותו עיקר יהיה בוודאי כך, כשמאמין

 רבות. תחבולות אחר ירדוף ולא קוב״ה, בתר
 להשתדל צריך בהקב״ה, מאמין שאין מי כי

 כשצריך למשל רבות. תחבולות אחר
 עשבים אחר להשתדל צריך לרפואה,

 לו, הצריכים עשבים אלו ולפעמים רבים.
 הנמצאים, והעשבים במדינתו. בנמצא אינם
לכל טוב הקב״ה, אבל למכתו. טובים אינם

כל אלקינו כהי מי  מי כי ז): בדברים(ד, וזלשה״כ אליו. קראינו ג
קראנו• פכל אלקינו• כה׳ אליו קרבים אלקיס לו א^ר גדול גוי

 קריב אלהא ליה די רב, עם מן לזארי אונקלוס(שם): ותרגם אליו:
 דאנסנא עידן בכל אלקנא, כה׳ עקתיה, בעידן צלותיה לקבלא ליה

(וישלח, בזהר ואיתא קדמוהי. מצלין
 אשר גדול גוי מי ל^׳כי ע״ב): קעג

 אלקינו כה׳ אליו, קרובים אלקים לו
 כמה סזי, תא אליו׳. קראנו בכל

 קודשא קמי ישראל חביבין אינון
 בכל ולישן עם לך דלית הוא, בריך
 אלהא ליה דאית דעלמא עמין

 בריך דקודשא כמה לון, דישמע
 ובעותהון צלותהון לקבלא זמין הוא

 לון דאצמריך שעתא בכל דישראל
 בגין בעאן, דאינון צלותא למשמע

 ממה ועיין דלהון. דרגא ההוא

וכו״ לכל מוב ׳הקב׳׳ה ד״ה במילוא׳׳ח

בזה. המדרש בדברי

‘הנחל יליקוט
ה ״ ב ק ה ה הן לכל טוב ש א  מובא: הנחל(יד) יד וצקוק לפרנסה. הן לרפו

ה׳ ש׳מוב שמאמין שמי מובן כאן האמור שע״פ בירור, וצריך
 אלקינו לה׳ לקרוא השתדלותו עיקר תהיה לו, יחשר אשר בכל אזי לכל׳,

 רביה״ק שאותן ופרנשה, רפואה בענין ובפרט לו, יחשר אשר כל על ולבקש
 מ׳ באות לעיל ומאידך, לפרנשה׳. הן לרפואה ׳הן בכותבו לדוגמא בחר
 אפילו נשמתו, לקשר בשביל אלא היו לא תפילותיו ש׳כל רבב״ח בענין כתב
 ו׳ברך ׳רפאינו׳ כגון הגוף, לצורך שהם בתפלה המפורשים תפילות אלו

 אלא גופו, בשביל רבב״ח של כוונתו היה לא הגוף, צורכי ושאר עלינו׳
 מכאן, ומשמע ולרפואתה׳. נשמתו לפרנשת מכוון שהיה נשמתו, בשביל

 לרפואת אלא גופו, צורכי על להתפלל שלא היא זו בתורה שההדרכה
 מ׳) ושבאות (שבכאן, אלו עבודות ששתי לומר ויש בלבד. נשמתו ופרנשת

 לעיל הנזכרים השלום מיני שני אף ואולי השלום, של מדריגות שתי הן
 שבתוכו, אלוף׳ מפריד ה׳נרגן על להתגבר מצליח האדם שכאשר ח׳. באות

 שלום עצמו על ממשיך הוא אזי יראתו, פגמי את משויימת בבתי׳ ומשלים
 ידה ועל ממש, בעשייה להשתדל רק שרוצה הגשמי הגוף ואזי בעצמיו,
 שחושקת הנשמה, בפני להתכופף מוכן לו, יחשר אשר כל את להשלים
 מחשורה, להשלמת תקוותיה כל את בו ולתלות להשי״ת לקרוא בעיקר
 עיקר ושתהיה שבכאן, רביה״ק של הוראתו את לקיים יכול הוא ועי״ז

 עוד מתקדם והוא בכך, משתפק לא כשהאדם אבל קוב״ה. בתר השתדלותו
 גבוהה במדריגה שלום עצמו על שמושך עד הצואים, בגדיו בהפשטת ועוד
 הנשמה, בפני כולו כל בטל הגוף אזי הכללי, השלום בבתי׳ ויותר יותר
 שהאדם הגשמיות, על כלל לבקש מעוניינת אינה בעצמה הנשמה גם ואזי

 על כלל מתפלל אינו האדם ואזי מעליה, התעלה כבר בקרבו שהיא
 ט׳. באות לעיל כמובא בלבד נשמתו צורכי על רק אלא הגשמיות,

ר5? ק תו י לו ד ת ש ר ה ת  נפעל זה שענין (יד) דשצתא ציקרא ואיתא קובייה. ב
 והתחבולות ההשתדלות כל בטלין בשבת כן על וז״ל: שצח, שצח צכל

 ההשתדלות עיקר אז כי רפואה. או ומתן ומשא פרנסה שבשביל הגשמיות
 ואפילו יתברך, ידו על רק נמשך שהכל ומאמינים הוא, בריך קודשא בתר

 ע״י ברוחניות שיתתקן שע״י מאמינים כי צרכיו, שאלת שואלין אין בתפלה
 צמאמר לעיל כמוצא בגשמיות, גם הכל יתתקן ממילא עי״ז שבת, קדושת

 מעין שהוא בשבת, שזוכין בעצמיו שלום בית השלום בחינת שזה מ/ צאות
 הנשמה, בשביל רק אז משתדלין כן ועל הנשמות, עולם בחינת הבא עולם

 מלאכה ע״י נעשין שאינם רק מאד, יקרים הגוף תענוגי גם ואז
 שבת בערב שטרח ׳מי בבחינת שבת מערב שהכינו מה ע״י רק והשתדלות,

 ע״י היינו לבוא׳, קרובה ורפואה מלזעוק היא ׳שבת בחינת וזה וכו״.
 ורפאתיו׳. ה׳ אמר וכו׳ שלום ׳שלום כמ״ש רפואה, שהיא שבת של השלום

ך למשל שצרי אה. כ  חש חולה לו כשיש יס: ליקו״מ(יד, צקיצור מוצא לרפו
יוכל וזה ותחנונים, תפלה על שמיכתו כל שתהיה צריך ושלום

המתרגם

גדול, גוי מי כי
 קרוציס אלקיס לו אשר
 תפלתם את לקצל אליו
 אלקינו, כה׳ צרה, צעת
 מתפללים שאנו זמן צכל

לפניו.

 ׳כי צפשוק נאמר
 לו אשר גדול גוי מי

 אליו, קרוציס אלקיס
 קראנו צכל אלקינו כה׳

 וראה צא ואמר, אליו׳.
ה מ ס הס כ צי צי  ח

 הקצ״ה, לפני ישראל
 עם שוס לך אין שהרי
 העולם עמי צכל ולשון
 שישמע אלוה להם שיש

 שהקצ״ה כמו אליהם,
 תפלתם את לקצל מזומן

 צכל ישראל של וצקשתס
 שישמע שצריכים שעה

 שהם תפלתם הקצ״ה
צגלל זה וכל מצקשיס,

שלהם. המדרגה

כמ״ש תמיד, בנמצא והוא לרפאותם, המבות
הבללי. לשלום זוכה התפלה, ידי ועל אליו. קדאינו בכל אלקינו כה׳ מי ד) (מריס

 המועילוח, החחנולוח ומעט כלל,
 חמיד, עוזרים אלו ורחמיס, ישועה על להשי״ח והחפלה הנקשה אכל להצילו, חחנולה לו שולח הקנ״ה רק להשיגן, היכן יודע איש אין
 שהוא וכמו מהשי״ח. וטונה ישועה לנקש יכול אדם כל כי זאח, לקיים יכול אדס וכל לו. נצרך שהאדס דנר לכל ורפואה טונה וזה

פה׳. כל מפלח שומע אמה ׳כי עשרה נשמוגה וכמנואר קוראיו׳, לכל ה׳ ׳קרונ (קמה) נמהלים כמנואר קולו, השי״ח שומע כן מנקש,

חכנוה מילואי
ה לכל הי ת ז נ חי  לתפלה לזכות שכדי ח', אות לעיל וכמצואר תפלה. ב

 לראש (דרוש המאיר אור צספר ומוצא צעצמיו, שלום לו שיהיה צריך אזי התמה
 ישיב אזי מעשיו׳, כל על ורחמיו לכל ה׳ ׳טוב צתפלה באומרו השנה):
 ותולה מהנה, אחת אני גם הלא אני, גרע למה כן אם ליבו, אל אמריו

 ומקבל ההטבה, לקבל ומוכשר מוכן כלי שאינו עצמו, בבחינת החיסרון
 מוס כל מעליו ולהשליך טובות, במידות קומתו מלוא לקשט עצמו על

 האיברים פרטי כל על אלקותו ישרה עקב עד מראש אס כי נכרי, ממגע
 ממידות הקליפיות את בקרבו מזמר מהזמירות, וכמוהו והחושים,
 לשון משמעו להתפלל, לו יתכן ואח״כ בעצמו, שמרגיש המגונות

אלקותו. לרוממות מחשבתו פנימיות לייחד התחברות,
ן1ד ד ״ ב ב ק ת לכל טו כו מ ם ה ת או רפ א ל הו א ו צ מ ד בנ מי  מי כמייש ת

 גדול גוי מי כי תתכה): רמז (דצריס צילקו״ש ואיתא אלקינו. כהי
 עובד ורחוקים. קרובים אלילים מוצא את אליו. קרובים אלקיס לו אשר

 ומתפלל עומד קרובים, הרי אצלו, ומעמידם אלילים לו עושה אלילים
 הרי יענה׳, ולא אליו ׳יצעק מו) (ישעיהו שנאמר אותו, עונים ואינם לפניהם

 מהלך לרקיע עד מכאן כיצד, וקרוב. רחוק והקב״ה ורחוקים. קרובים הס
 רחוק, שהוא הרי ורקיע, רקיע כל בין וכן ורקיע, רקיע כל וכן שנה, ת״ק

 שנאמר תפילתו, שומע והקב״ה ליבו, בתוך ומהרהר ומתפלל עומד ואדם
 אליו. קראנו בכל וקרוב. רחוק הרי וגו״, עדיך תפילה ׳שומע סה) (תהליס

 תענה אל לפניך, מתפללין אלילים העובדי כשיהיו רבש״ע, דוד, אמר
 עונים אינם שלהן כשאליליס אלא שלם, בלב לפניך באין שאינן אותם,
 שנאמר אותם, תענה לא אתה אף לפניך, באין הן צרתם רואין והן אותם

 באין כשאנו אנו, אבל ענס׳. ולא ה׳ על מושיע ואין ׳ישועו יח) (תהליס
 לו אמר צדקי׳. אלקי ענני ׳בקראי ד) (שס שנאמר אותנו, ענה מיד אצלך,

 יש אדם אחר, דבר (...) סה). (ישעיה אענה׳ אני יקראו ׳טרם חייך, הקב״ה,
 הקב״ה, אבל בו, כופר עני הוא ואס בו מודה עשיר הוא אס קרוב, לו

 יש אדם ישראל׳. בכורי ׳בני ד) (שמות ואמר בשעבוד במצרים נתונים ישראל
 פלוני אומר, מהו טפילה, אותו עיקר, עצמו עושה עני, הוא אס קרוב, לו

 קרוב׳ גוי לו ׳אשר עיקר. לישראל עושה כביכול הקב״ה אבל לי, מתקרב
 יש אדם שבעולם, בנוהג אליו׳. קרובים אלקיס לו ׳אשר אלא אומר, אינו

 בסוריא. עליו מתקיים שמא ברומי, עליו מתקיים הוא ברומי, פטרון לו
 קראנו ׳בכל והקב״ה, ביס. עליון מתקיים שמא ביבשה, עליון מתקיים

 חד. יהודי בתוכה והיה נכרים של כולה שהיתה אחת בספינה מעשה אליו׳.
 משם לנו וקח לנמל ועלה מעות טול יהודי, לאותו אמרו אחד, לנמל הגיעו

 יש לו, אמרו אלך. להיכן מכיר ואיני אני, אכסנאי לא להם, אמר מאומה.
 אלקיס לו ׳אשר הוי עמך, אלקיך הולך שאתה מקום בכל אכסנאי, יהודי

 מתפלל, כשאדם מוצא את וגו׳, גדול גוי ׳ומי אחר, דבר אליו׳. קרובים
כג). (ירמיה להם׳ אני קרוב ׳כי למה, המקום, לבין בינו בלחישה מתפלל

 זה הרופאים רפואות ע״י רפואה לקבל אבל בוודאי. לו ויועיל תמיד למצוא
 ממה יותר מזיקים הרופאים כי רוב, ע״פ כלל בנמצא אינו ובאמת לרפאותו. שיוכל רפואות עם רופא למצוא שיוכל מאד מאד ולבקש לחפש צריך

 שקייני ׳כולהו ע״צ) (מ״צ לעיל כדאמר סממנים לשתות רגיל להיות שלא פירש״י סמא/ תשתי לא צריה לתייא רצ ליה ׳אמר ע״א קי״ג פסתיס (ועיין רחוקות לעיתים שמועילים
 וכתצ אליו. קראינו בכל אלקינו כד!' מי מרופאים). הריתוק צענין (נ) צשיהר״ן ועי״ע וכו/ לזה קשה זה, לשולי דמעלי כל שס ופירש״י להאי/ קשה להאי דמעלי
 קבע׳, לה אין הערב ו׳תפלת ערבית׳ תיקן ׳יעקב בחינת שזה מצרים, בלי נחלה שהוא יעקב׳ ׳נחלת בחינת הוא התפלה שלימות צזה״ל: דשצתא(יד) ציקרא

 כן. גס עניניס בשאר בזה כיוצא כל וכן במדינתו, בנמצא ואינם רפואה בשביל אלו לעשבים צריך לפעמים כי מצרים, להם יש גשמיות תחבולות כי
 שלימות אבל וגבול, מיצר בבחינת הס הזה עולם עניני כל כי מצרים, בבחינת כן גס הוא הגוף, וצרכי גשמיים עניניס בשביל שמתפללים התפלה ואפילו

אליו׳. קראינו בכל אלקינו כה׳ וכו׳ גדול גוי ׳ומי בבחינת כלל, ומיצר גבול לו אין זה מ׳, צאות צמאמר לעיל כמוצא נשמתו בשביל רק שהוא התפלה

תפלה ואני
א פ  יכמרו חנם, רו
 ותךפאני, עלי רחמיף
 המומים כל ממני ותסיר

 ונפשי מגופי והפגמים,
 ושלח ונשמתי. ורוחי

 לחולי שלמה ךפואה
 וכו׳). (ובפךט עמך

 ורחמן נאמן רופא
 לשבורי הרופא אתה,

 לעצבותם, ומחבש לב
 וארפא יי ךפאני

 כי ואושעה הושיעני
 ואזכה אתה, תהלתי
 בשלמות שלם להיות

ופגם מום שום בלי גמור
יד). (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ שמט נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיח
ילט מ ח ר שך חשייית ש ם כל על יתמ אי ם וכל חכרו אי רו ד ירחמו חג ח  ואזי הכללי, לשלום נאים לכל׳ ה׳ ׳טוב נסי׳ מפילה ע״י חגירו. על א

ר וכדאיסא מכירו, על אמד ירממו הס ואף יס׳, רממנומו מידס הנרואיס כל על מימשך לכל' ה' 'טוג לוי, ר' אמר ג): (לג, ננ״
טונ שמואל, ר׳ אמר ׳מעשיו׳. שהוא הכל, על  יהושע רני מרחם. הוא כן ועל מידומיו שהן מפגי הכל, על ורחמיו לכל׳ ה׳ ׳

טונ אמר, לוי ר׳ נשם דשכנין  למחר אחא, רג נשם אנין נר אנא ורני חנחומא רני לנריוחיו. גושן הוא ומרחמיו לכל׳, ה׳ ׳
מרחמין והנריות נאה, נצורת שנח

אג וגר שרחמי היינו מעשיו, כל על ורחמיו וזה ם ז  נפל״ס(על 3וכמ ככש. ע

 וכל הכרואים. כל על יתמשך יתברך, ה׳
 ויהיה הכירו. על אחד ירחמו הברואים

יא) (ישעיה שכתוב כמו ביניהם. שלום

 וכר גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר
 שלום יהיה כי ישחיתו, ולא ירעו לא

מעשיו, כל על ורחמיו וזה ביניהם.

 אין כי סנ); גיטין משכס
 הפרטי שלום נחי׳ נהמשכח שלימות

 צריך רק נניחו, נגופו דהיינו לנד,
 הכללי, שלום נחי׳ גס להמשיך

 וחיות, נהמות נין גס שלום שיהיה
 מעשיו׳ כל על ׳ורחמיו נחי׳

נפניס. המנואר

חטתרגם

 תנחומא רבי בימי
 ועל גשמים בצורת היה

 ישראל צריכים היו כן
 לרבי אליו באו לתענית.
 רבי, לו, ואמרו תנתומא,

 גזר ואזי תענית. גזור
 ביום תענית תנתומא רבי

 וביום שני וביום ראשון
עדיין שלישי  ירד לא ו
 תנתומא רבי נכנם גשם.
 להם, ודרש המדרש לבית
 התמלאו בני, להם, אמר

 ואזי אלו, על אלו רתמים
 עליכם יתמלא הקב״ה

ם. גם  משפר ברתמי
 שהיו בעוד המדרש,
 לענייהם, צדקה מתלקים

 אתד אדם ראו הם אזי
 לגרושתו. מעות שנותן

 תנתומא לרבי אליו באו
 אנו איך רבי, לו, ואמרו

 ויש שאננים כאן יושבים
 אמר כזו. עבירה כאן

א, רבי להם מ תו מ  ת
 לו, אמרו ראיתם. מה

 שנותן פלוני אדם ראינו
ת  שלת לגרושתו. מעו

 אותו אתרי תנתומא רבי
 והביאום וגרושתו האיש
 רבי ואמר הציבור, לתוך

 האיש, לאותו תנתומא
 עם לך יש קורבה איזה
 אותו לו אמר זו. אשה

 אמר גרושתי. זוהי האיש,
מפני תנתומא, רבי לו  ו

 אמר מעות. לה נתת מה
 רבי, האיש, אותו לו

 היתה שהיא אותה ראיתי
 עליה ונתמלאתי בצרה

ם.  שעה באותה רתמי
 את תנתומא רבי הגביה

 ואמר, מעלה כלפי פניו
ם, כל ריבון מי ל עו  ה

 תייב שאינו זה אם מה
ה תי נו ו מז ה ב ס רנ פ  ל

 גרשה), שהרי לו היא (ושנואה
 אותה ראה זאת ובכל

 עליה ונתמלא בצרתה
ם,  שכתוב אתה רתמי

 ואנו ורתום', ׳תנון בך
 אברהם בני ידידיך בני

 אתת על ויעקב, יצתק
כמה כמה  שתתמלא ו
 ירדו מיד רתמים. עלינו

 העולם. ונתרוה גשמים
ד מספר  המדרש, עו

 היה הנשיא יהודה רבי
ל יושב מ ע רה ו  בתו
 של המדרש הבית לפני

 ציפורי, בעיר הבבליים
 עגל איזה שם עבר
 אותו והיה לפניו, אתד

 לשתיטה, מובל העגל
 התתיל כן על אשר

 ולבכות לגעות העגל
 לפניו כאומר רבי, לפני

 מהשתיטה. נא הצילני
 להעגל, רבי לו אמר
 לעשות יכול אני ומה
 נוצרת. לכך הרי לך,

 לרבי היה היום ומאותו
 עשר שלושה שיניים כאב

סי רבי אמר שנים. יו
ז וולדה את מעוברת אשה הפילה לא שיניים כאב לרבי שהיה שנים עשר שלושה אותם כל אבין, בר י א  על מכפרים הצדיקים (שייסורי הלידה בצער היולדות נצטערו לא וכן ישראל, נ

 על ׳ורתמיו כתוב שהרי לו, הניחי בתי, רבי, לה אמר להמיתו. רוצה והיתה רבי, של בתו לפני עובר היה אתד ששיץ מעשה ארע שנים), עשר השלושה (אומם אלו ימים לאתר הדור).
השיניים. מהכאב רבי נרפא ואזי הכאב), לו שהיה (היק רבי של שיניו על ידיו את ם1וכ לרבי, הגדול תייא רבי של בדמותו לטוב זכור אליהו בא יום שלושים לסוף (...) מעשיו'. כל

 כל בין ותחרות וקנאה שנאה שום יהיה ולא לאשתו. איש ובין לחברו אחר בין ישראל כל בין שלום שיהיה לעולם, ישראל עמך על שלום ותשפיע הטוב, בשלומך אותנו ותברך # תפלה ואני
 שישליכו ער ולךיק, להבל ןמיו יבלה ולא הנצהי, תכליתו על שיסתכל האמת, אל חברו את לעורר ואחר אחר כל שיכלו ער עולם באי כל בין שלום שימשך ער השלום, ויתגדל ויתרבה לעולם. עמך ישראל

 כלם ךישובו באמת, לעבוךתך כלו העולם כל לעורר שנזכה ער השלמות, בתכלית שלום בהינות לכל ונזכה (...)ובאהבה. ביךאה באמת לעברך באמת אליך כלם ךישובו זהבו, ואלילי כספו אלילי את איש כל
תבשלום״ עמו את יברך יי יתן לעמו עז ״יי ונשא, ךם אל בשלום בךכנו ברחמים. משאלותינו ומלא עלינו, וחמל חום ובאהבה. וביךאה באימה ךיעברוך אליך, קו״ לי כז). (

 מממלא והקג״ה אלו, על אלו
 יוסף העץ ופירש רחמים. עליהן

 והכי מעשיו. שהוא הכל על (שס):
 ש׳רחמיו לפי לכל׳ ה' ׳טוב קאמר

 מרחס אומן שכל מעשיו׳, כל על
 עמלו יהיה לבל ידיו מעשה על

 ונו׳. שמואל א׳׳י ולבהלה. לריק
 שהן הכל, על ורחמיו קאמר דהכי

 כלומר מרחס, שהוא מידותיו
 לכל' ה' ׳טוב קאמר, דהכי ונו׳. דשננין י׳׳י יח׳. מידוחיו הן הן ורחמנוח הטוב שמידוח לפי יח׳, עצמו מצד שהם רחמיו מידח

רני העולם. תיקון מפני זה על זה ירחמו הס שגס בריותיו, על רחמיו ממידת שמשפיע כלומר לבריותיו, גוחן הוא ומרחמיו
על המרחם ש׳כל כמומו, מרחמים שהם מעשיו כל על הוא רחמיו שמידת בשעה לכל׳ ה׳ ׳טוב פירושו, והכי ונו׳. אנא וי׳ סנסומא

 עולמו על מרחם ה׳ שוב אז לכל, כלליח מכה שהיא באה בצורת שגת למחר וכדמפרשיגן, השמים׳ מן עליו מרחמים הבריות
זה. מדרש דנרי נהמשך ונו", יממשך השי״ס ׳שרממי ד״ה נמילוא״ס מטה עוד ועיין אלו. על אלו מרחמים שהם בשעה

ל ג אב ו ם ז ש ע ם ונמר כב א-ינ): (יא, נישעיה וזלשה״כ כעולם, מופלא שלוס וישרור המשיח מלך של מלכומו מינשא נעח מדנר זה מקרא גדי. ע
והריחו ה׳: ויראח דעח רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה׳ רוח עליו ונחה יפרה: משרשיו ונצר ישי מגזע חיטר ויצא :V TT ״ V״ ־ T ־:T T T * V : :TT TT״  V ־ ־T *  T : T • • ־ ------------------------------------------------------ T : T־ : • ־ : : • ־

 וברוס פיו פשבט ארץ והכה ארץ לענוי כמישור והוכיס דלים כצדק ושפט יוכיס: אזניו למקמע ולא ישפוט עיניו למראה ולא ה׳ פיראת
 ונער !סדו ורנריא וכפיר ועגל זלפן גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר סלציו: אזור והאמונה מתניו אזור צדק והיה רשע: ימית שפתיו

 ידו גמול צפעוני רנאורת ועל פתן תר על יונק שעשע’[ יאכל כבקר ואריה !לדיהן זרבצו !חדו תרעינה ודב ופרה בס: נהג קטן
 לנש עמד אקר ושי שרש ההוא ביום וה!ה מכשיס: ל!ס כמוס ה׳ את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ושחיתו ולא !רעו לא הדה:
 וממצרוס מאשור ושאר אקר עמו שאר את לקנות !דו שנית אמי יושיף ההוא ביוס וה!ה כבוד: מנחתו וה!תה !דרשו גו!ס אליו עמיס

הארץ: כנפות מארבע J5p! !הודה ונפצות ושראל נדתי ואשף לגו!ס נש ונשא ה!ס: ומאיי ומחמת ומשנער ומעילס ומכוש ומפתרוש
להזיקו, לו שקל היונק הולד שהוא גדי. עם ואפילו יזיק לא שבחיות, עז שהוא נמר אפילו כי לאמר מושיף וגר. (שס): המלכי״ס ופירש
 השור שילך עתה שרגיליס כמו יסדו. ילכו ומריא. וכפיר עגל כי ע״ז, שיתפלאו כלל חידוש יהיה ולא יזיקנו, ולא ביחד עימו ירכז. מ״מ

 וא״ת ופרה. המורגל. כדבר כם. ינהג קמון וגער הקטן, האריה שהוא הכפיר עס העגל השור אצל אז ילך קטניס, עגליס ואצלו הגדול
 ולא אחד, מין היו כאילו יחד יגדלו ילדיהס גס טרף, לטרוף יצטרך ולא באחו אז ירעה שהדוב אומר הטורפות, החיות אז יאכלו מה
לאמר מושיף ושעשע. כבקר. תבן יאכל בשר, רק מזונו כל שעתה האריה אפילו רק אחריס, מאכליס גס יאכל עתה שגס הדוב לבד

יטה שבו הארש אור על צפעוני. מאורס על גס אבל בכוונה, יזיק שלא לבד ולא יזיק, לא האדס ובין בינו איבה שהושת הנחש שאף
 דרכס שהיה הטורפות החיות על מושב ירעו. לא שורף. ואינו מבריק עצס רק כלל, ארש יהיה לא כי יזיקנו לא והארש ידו. את הגמול
 תתפשט ה׳ שהכרת במליצתו יאמר מלאה. כי כלל. להנאתס שלא משחיתיס רק שהיו והצפעוני הפתן על מושב ישפיפו. ולא להנאתס, להרע

 שאין היס חפירת המכשיס למיס זה ומדמה אצלס, השכל כת שאין הגס התיקון, עת הגיע כי יכירו הטורפות החיות שגס עד כך, כל
 כל על תתפשט אשר ה׳ ידיעת בפני יעצור לא להשכלה, מוכן הבלתי הבע״ח חומר גס כן אותו, יכשו שלא המיס בפני מעצור מקוס
 רכים שעניינים הרי דלעת״ל, הכללי השלום כחי׳ על ללמדנו רכינו שכא מלכד כי וראה ודו״ק ה׳. בדבר הבע״ח טבע שינוי על מליצה והיא בשר,

 ׳אליו בחי׳ ב׳-ג׳), אוח (לעיל הגרים קירוב ענין הן ה״, ביראח ׳והריחו בחי׳ ו׳), אוח (לעיל בשלימוח לשורשה היראה עלייח הן אלו, בפסוקים מהבארים

המעיין. שיראה כפי נוספוח בחי׳ ועוד ישראל׳, נדחי ׳ואסף הבע״ח, ענין והן ידרושו׳, גויים

י מ ח ר ת ש שייי ך ה ש מ ת ם כל על י אי ברו ם וכל ה אי ברו מו ה ח ר  י
ד ח  צדצרי וכו" השי״ת ׳שרחמי ד״ה צמקו״ח מעלה עיין חבירו. על א

 תנחומא דרבי ביומי“̂ המדרש: צהמשך שס איתא ועוד צזה, ג) (לג, רצה הצראשית
 תעניתא. גזור רבי, ליה, אמרין לגביה, אתון לתענית. ישראל צריכין היו
 להון, ודרש עאל מטרא. נחת ולא ג׳ יום ב׳ יום קדמאי יום תעניתא גזר

 עליכם מתמלא והקב״ה אלו, על אלו רחמים התמלאו מי, להון, אמר
 מעות נותן אחד אדם ראו לענייהם, צדקה מחלקין שהן עד רחמים.

 ועבירתא הכא יתבין אנן מה רבי, ליה, ואמרו לגביה אתון לגרושתו.
 מעות נותן פלוני אדם ראינו לו, אמרו ראיתם. מה להן, אמר הכא.

 זו. לך היא מה ליה, אמר ציבורא, לגו ואייתינון בתריהון שלח לגרושתו.
 רבי, לו, אמר מעות. לה נתת מה מפני לו, אמר היא. גרושתי לו, אמר

רבי הגביה שעה באותה רחמים. עליה והתמלאתי בצרה אותה ראיתי

ה מיליואי מ כ ח

 לה שאין זה אם מה העולמים, כל ריבון ואמר, מעלה כלפי פניו תנחומא
 בך שכתוב אתה רחמים, עליה ונתמלא בצרה אותה ראה מזונות, עליו
 כמה אחת על ויעקב, יצחק אברהם בני ידידיך בני ואנו ורחום׳, ׳חנון
 רבינו העולם. ונתרוה גשמים ירדו מיד רחמים. עלינו שתתמלא וכמה
 עגל חד עבר בציפורין, דבבלאי כנישתא קמי באורייתא לעי יתיב הוה

 אני ומה ליה, אמר שיזכני. כמימר געי, ושרי למתנכסיה, אזל קודמוי,
 יוסי רבי אמר שנה. י״ג שיניו את רבי וחשש נוצרת. לכך לך, למעבד יכול

 עוברה הפילה לא שיניו, את רבי חושש שהיה שנה י״ג אותן כל אבין, בר
 קמי שרץ חד עבר יומין, בתר היולדות. נצטערו ולא ישראל, כארץ

 כל על ׳ורחמיו דכתיב שבקיה, ברתי, לה, אמר למיקטלא. ובעא ברתיה,
 דרבי בדמותיה לטוב זכור אליהו אתא יומין תלתין לסוף (...) מעשיו׳.

ואתסי. שיניה, על ידיה ויהב רבינו, אצל רבה חייא

ערכים
וכינויים

זאב
ב א  כב)׳על (שמות אומר ז

 על שור על פשע דבר כל
 על שלמה על שה על חמור

 כי יאמר אשר אבירה, כל
 יבוא האלהים עד זה, הוא
 ירשיעון אשר שניהם, דבר

 לרעהו שנים ישלם אלהים,
שירה). (פרק

אב  מלכות מידת על רומז ז
זאב). (קה״י,

כבש
ש  הקרבנות כלשון כב

 שכובשי[ שנה׳, בני ׳כבשים
 (רבינוישראל של עוונותיהם

יג). כב, בראשית בחיי

 חודשים עשר שנים עד
 לשלושה ומשבא כבש, נקרא
 נקרא ואילך חודשים עשר
).1 טו, במדבר חכמים (שפתיאיל

ת נ חי כבש נקרא יםוד ב
כבש). (קה״י,

 והשרים צדיקים, יכבשימי
 רכים כשהן שבישראל

 שנאמר לכבשים, משולים
 וכשהן כז־בךם׳, כבשים ׳ורעו
כבש). (קה״י,׳איילים׳ קשים

נמר
 הוי אומר, תימא בן יהודה

מ״כ). פ״ה (אבותוגו׳ כנמר עז

 היער חזיר מן נולד הנמר
 שניהם, מבין ויוצא והלביאה

 עז הוא ממזר שהוא ולפי
 גבורה בו שאין אע״פ פנים,

מ״כ). פ״ה אבות (רע״ב כ״כ

 ישמעאל, בחינת הוא נמר
 נמרים, ׳מהררי ג.) שמות (זהר

 (קה״י, ישמעאל׳ בני אלין

נמר).

גדי
 בחינת עזות, על מרמז גדי
 עזות, לשון עיזים׳, ׳גדי

 בחינת עיזים׳, ׳שעיר בחינת
 שהוא שעיר׳, איש ׳עשיו
 אחרא דםטרא עזות עיקר

ח). ה, ביצים (ליקו״ה

עליגדי קרוי רך דבר כל  (ב

יב). כג, שמות התוספות

 ל״א מיום עז וגדיה, גדי
 נקרא שנתו, םוף עד משנולד

 גדיה והנקבה גדי הזכר
 מנחות יכין, ישראל (תפארת

מ״ז). פי״ג

ותושיה עצה
 כשלימות, תפלה עייי

 שלום נמשך שעי״ז
 הבריות כל ועי״ז הכללי,
 חבירו, על אחד מרחמין

 ביניהם, שלום ויש
 לעתיד יהיה כאשר
 השי״ת עי״ז (...)לבוא,
 (קיצור כולם על מרחם

יח). יד, ליקו״ט



ערכים
וכינויים

 על המרחם
הבריות

 רחמנות לו היה רבינו משה
 ומסר ישראל, על באמת
 ישראל, בשביל נפשו

 ולא מנגד, נפשו והשליך
 כלל. עצמו על חושש היה
 ומנהיג רחמן היה הוא כי (...)

 ביישובו עוסק והיה אמתי,
 העולם שיהיה עולם, של

 עיקר כי אדם, מבני מיושב
 שאין ומי הדעת, הוא האדם

 היישוב מן אינו דעת, לו
 כלל אדם בשם מכונה ואינו

ב). ז, ח״ב (ליקו״מ

 לזכות הרחמנות, עיקר זה
 יתברך מאלקותו לדעת
ד). ג, קרי״ש (ליקו״ה

 הבריות, על המרחם כל
 של מזרעו שהוא בידוע

לב:). (ביצהאבינו אברהם

 מידת הוא יצהייט
 הרי״ף על יונה (רבינוהרחמנות

מד:). ברכות

 היא הרחמנות שמידת לפי*
 זרע לנו וראוי טובה, מרה

 בכל בה להתנהג הקודש
 האויבים עם גם עניינינו,

 אנחנו, למעלתנו ע״ז, עובדי
 ראויים הם היותם מצד לא

 החינוך (ספר וחסד לרחמים

תקכז).

 שבמידת והמעולה הטוב
 בנו על שירחם הרחמנות,

 הבורא לעבודת להביאו
ז). צדיקים (ארחותיתברך

 הנפש תחזק אשר בעת
 אז האדם, על הכעסנית

 הרחמנות מידת בורחת
ח). צדיקים (ארחות

 מצד הוא הרהמנות
 שיש והאחדות החיבור

 ענין וזהו ביחד, דברים לשני
 א, עולם (נתיבות הרחמנות

יד). התורה נתיב

 הרחמנות אף הרשעים,
 כי אכזריות, היא בהם שיש

 כן ולא ירחמו העין למראה
י). יב, משלי (מצו״דבלבם

 המרחם ׳כל חכמים אמרו
 מן עליו מרחמין הבריות על

 הוא, הדבר ושורש השמים׳,
 ׳באיתערותא בזוה״ק דאיתא

 עובדא איתער דלתתא
בלק). פ׳ לוי (קדושתדלעילא׳

 אהבת אל בא הרחמנות מן
ואתחנן). פ׳ הארץ (פריהשי״ת

 שבלב הרחמנות נקודת
 ויכולה וסוף, גבול לה אין
 אין עד באמת להתפשט היא
 החסד מידת כן וכמו סוף,

 מפני ג״כ, המרות ושאר
 אלקות כן גם הם שהמרוח

 להם יש אבל כידוע, עצמית
 ערך ע״י ותחום וגבול מרה

 מה המרה, אותה המקבל
 כשממלא רחמנות שצריך

תבא). כי פ׳ הארץ (פריאותו

חכמה מקור

ם כל מרח  נמי 3וכה הכריות. על ה

 שנמשך ע״י ני ר״ל הנחל(יד);
 על זה ירחמו שהגריוח הכללי, שלום

 השי״ח עי״ז ניניהם, שלום ויש זה
 על ׳ורחמיו ננחינח כולם, על ירחם

 על המרחם ׳כל כי מעשיו׳, כל
מהשמים׳. עליו מרחמי! הנריוח,

מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שנ
ם כל מרח ת על ה שמים מן עליו מרחמין הכריו ם לך ונתן כמייש ה  לו ׳ונחן הפס׳ אח )3ע״ שנח(קנא נמסכח חז״ל ודרשו ורחמך. רחמי

ננו, נא נא, לא הוא שאם זו, מדה על רחמים אדם ינקש לעולם אומר, הקפר אלעזר רני חניא, נזה״ל; יג) ורחמך׳(דנריס רחמיה
 נקיטינן, יוסף, רנ אמר“ נעולם. שחוזר הוא גלגל ישמעאל, רני דני מגא הזה׳. הדנר נגלל ׳כי שנאמר נא, נגו נן נא, לא ננו ואם
כי לדנימהו, חייא רני לה אמר מיהדר. לא אפמחא אהדורי דמיעני, אימא אם דמיעגי. חזיגן קא והא מיעני. לא מרנגן צורנא האי

כי ריפמא, ליה אקדימי עגיא, אמי

 על המרחם כל קנאס (שנח חז״ל שאמרו כמו
 כמ״ש השמים מן עליו מרחמין הבריות

 מפרש ואח״ב ורחמך. רחמים לך ונתן
 שלום ידי על לתפלה. יזכה איך הפסוק,

 ונפשו גופו בין בעצמיו, שלום יהא בית,
 זה מעשיך, מעשיך, כל יורוך וזה כנ״ל.

 נפש. בחינת זה חסידיך, יברכוכה, וחסידיך גוף. בחינת עשיה, בחינת
יזכה איך הפסוק, מפרש ואח״כ חסד. איש נפשו גומל יא) (משלי כמ״ש

לידי ינוא שלא זו. מדה על (שס):
זה נמאמר רנינו הקדמות וע״פ הנריוח. על שמרחם יעמיס. לך ונסן נגו. נן על או נגו על או עליו או לנוא, הוא המזומן דדנר עגיוח,

ד לצדיק אין שעי״ז ע') אוח (לעיל דנשמחין׳ ׳גלגולין נחי׳ ה׳גלגל׳ ענין נזה מרומז עוד הרי הרחמנות, מעני! מדנרת הסוגיה שכלל מלנד כי וראה דו״ק כ

ת זח מעשיך פדמ. דרני נמעשה כמונא פרנסתו חינ שיח כ ת ע חינ  נעצם הדנרים גילוי הוא העשיה ט): טז, נפרד״ר(שער וכתנ גוף. כ
והגשמוח. הגוף מקרי על אלא זה שם נמייחם שלא ׳עשיה', עליה, מעיד וקנוה הגשמיוח, מדרגח אל הגיעם עד

ל מ ו שו ג ד איש נפ ס  גמל יז); (יא, נמשלי כדכתינ נפשו, את ולגמול לחקן היא ינרכוכה׳, ׳וחסידיך נחי׳ שהוא חסד׳, ׳איש של השתדלותו עיקר ח
עני חקד איש נפשו הרוחנייח, הנפש שהיא נעשו. חלקים, שני לו שיש האדם אח פה צייר המלני״ס(שה): ופירש אכזרי: שארו ו

מינ הוא מקום מכל לאחרים, מעומיו שמחלק לגופו שמריע שנדמה הגם חשד, שאיש ויאמר הגוף. שהוא ושארו.  לנפשו מ
א נמס׳ נדרש זה ופס׳ הצפון. מונ מנחל היא כי הרוחנייח, ת(י שנאמר ׳חשיד', נקרא אמר, לקיש ריש וז״ל: המתענה, האדם על ע״נ) תעני

ממאכל עצמו מפריש חשד׳, איש נפשו ׳גומל דכמינ הממענה, ססיד. נקיא ופירש״י(שס): וגו״. שארו ועוכר חשד איש נפשו ׳גומל
 ננחינוח וניאר לקונו. נפשו שמשלים ׳מגמול׳, לשון ׳גומל׳ נמי, אי מורי. מפי כא). (נראשית יצחק׳ אח היגמל ׳ניום כמו ומשמה,

 ויושנ נפשו שמענה מי ולפיכך הנפש, וטהרח זיכוך שהוא החשידוח, מעלח מן הרנה נמקומוח המנאר כנר ז); התשונה 3(נתי עולס
חשיד. נקרא ולכך הנפש, לזיכוך חשידוח זה דנר נודאי שלו, הפחימוח אח לשלק נמעניח

 ליה, אמרה לנניך. דלקדמו היכי
 לה, אמר להו. לייטח קא מילט
 הדנר נגלל ׳כי כחינ, קא קרא

 גלגל ישמעאל, רני דני ומנא הזה׳,
 רנן מגיא, נעולש. שחוזר הוא

 רחמיש לך ׳ונחן אומר, נרני גמליאל
 על המרחש כל והרנך׳, ורחמך

 השמים, מן עליו מרחמין הנריוח
 אין הנריוח על מרחם שאינו וכל

ופירש״ השמים. מן עליו מרחמין

חמתרגם

 יושף, רב אמר “
 שתלמיד בידינו, מקובל

 אינו השורה מן חכם
 ושואלת עני. נעשה

 רואים והלא הגמרא,
 תכמיס תלמידי שיש אנו

 ומשיבה עניים. שנעשו
 הס נעשו אס הגמרא,
 זה לפתות אזי עניים,
 לא שהם בהם, יתקיים

 אמר הפתתיס. על יפזרו
 לאשתו, תייא רבי לה

 לביתינו, עני כשיגיע
 לתם לו לתת תקדמי
 גס שיקדימו כדי לאכול,
 אשתו, לו אמרה לבנייך.

 את אתה מקלל וכי
 כן גס שיצטרכו בנינו
 אמר הפתתיס. על למזר

 פסוק זהו תייא, רבי לה
 הדבר בגלל ׳כי מפורש,

 אלקיך ה׳ יברכך הזה
 משלת ובכל מעשך בכל

נמקו״ח). (המשך ידך'

 הלל, להס אמר
 אותו עס תסד לגמול
 ביתי. שבתוך אורת
 וכי תלמידיו, לו אמרו

 אורת. לך יש יוס בכל
 ואותה הלל, להס אמר

 היא העלובה הנפש
 בתוך אורתת איננה
 הזה היום הרי גופי,
היא למתר כאן, היא

כאן. איננה

הנח?* ייליקוט
ם כל ח ר מ ת על ה ריו ב  את לבקר הנכנש (קיט): בליקו״מ איתא וכוי. ה

 צריך כשאדם כי יב). (שבת שתרחם היא יכולה אומר, בשבת החולה
 מרחמין ועי״ז אחר, על ירחם שהוא רחמנות, לו שולח השי״ת לרחמים,

 עליו׳, מרחמין הבריות על המרחם ׳כל קנא) (שבת רז״ל שאמרו כמו עליו.
 בדעת, תלוי הרחמנות ומידת ורחמיך׳. רחמים לך ׳ונתן יג) (דברים וכמ״ש

 הוא הרחמנות, היפך שהיא כעש כי רחמנות. לו יש דעה לו שיש מי
 אמרו כן ועל ינוח׳. כשילים בחיק ׳כעש ז) (קהלת כמ״ש כשילות, מחמת

 בו אין אם כי עליו׳, לרחם אשור דיעה בו שאין מי ׳כל לג) (ברכות רז״ל
 לרחם אשור כן על ינוח. כשילים בחיק כעש כי רחמנות, בו אין דיעה
 אשור רחמנות בו אין אם אבל כנ״ל, עליו׳ מרחמין המרחם ׳כל כי עליו,
 על רחמים לו שיהיה צריך לרחמים, שצריך החולה זה נמצא עליו. לרחם

 החול ימות כל כי דעת, בחינות היא ושבת כנ״ל. בדעת תלוי וזה אחרים,
 אבל סג), (בשלת בזהר כמ״ש בשטותא, ולקטו׳, העם ׳שטו יא) (במדברכתיב
 היא יכולה להחולה, המבקרים שאומרין וזה אחד. לכל הדעת נמשך בשבת

 נוכח, לשון שתרחם, יכולה דעת, בחינות שהוא שהשבת היינו שתרחם,
 לך שיש הדעת ע״י אחרים, על רחמים לך שיהיה אתה, שתרחם היינו

 כי השמים, מן עליך ירחמו בוודאי רחמים לך שיהיה וכיוון שבת. מבחינות
כנ״ל. וכו׳ המרחם כל

ך י ש ע ה מ ת ז נ חי ה ב שי ת ע נ חי ך גוף ב חסידי ך יברכוכה, ו די ה חסי  ז
ת נ חי  ענין בכל לבאר הנראה כתב: הנתל(יד) יד ובקוצז נפש. ב

 דקדושה וגבורות חשדים מבחינת נמשכים הם והנשמה הגוף דהנה זה,
 בחשדים שורשה והנשמה דקדושה בגבורות שורשו שהגוף היינו כידוע,

 הגרים בבחינת בעצמו הוא שהגוף המאמר, בקשרי ומבואר דקדושה.
לשורשו, מעלהו ובזה הנשמה, אל ולהכניעו לקרבו וצריכים התשובה, ובעלי

דיבר׳. כאשר לשרה ה׳ ויעש אמר כאשר
ך י ש ע ת זח מ נ חי ח ב שי ת ע נ חי  להיות נתגשם שתטא אתר אבל היצירה, מעולם והיה מזוכך גופו היה שפטא קודם שאדה״ר ג) (בראשית הליקוטים בספר וכתב נוף. ב

 משוד המשיך אדה״ר אבל שלה, באחוריים המלכות, בשוד אם כי אחיזה להם היה לא הקליפות אדה״ר, שחטא קודם וז״ל: העשיה, מעולם
 אותם ובהמשיך המגולים, החשדים שוד שהם הישוד, עד למטה ירד הוא ז״א של שהדעת לפי והטעם, בקליפות. למטה ז״א, שהוא המגולים, החשדים

לא באצילות שכנגדם מאחר בו, מעורבים שבהם הקליפות היו לא אדה״ר, שחטא קודם היצירה, בעולם זה וכנגדם בהם. לאחוז לקליפות כח נתן למטה,
ג״כ כי והטעם, מלכות. של המ״ן שהם דמיתו, מלכין הז׳ נבררו לא שעדיין הקליפות, בהם מעורבין היו עדיין בעשיה, אבל בז״א, אחיזה להם היה

 הוא הקליפות מדור כי שלהם, באחוריים דוקא וזהו הקליפות, מעורבים היו בעשיה ג״כ נבררו, לא שעדיין המ״ן מכח אחיזה, להם יש עדיין במלכות
 המלכות שהיא חדא, נקודה אם כי נשארו ולא העשיה, בחינות כל נעלמו כי הקליפות, במדור תרד העשיה כי אדה״ר גרם ואח״כ העשיה. מן למטה

 הוא שאמרנו זה וכל הדעת. עץ ונעשה ביצירה, הקליפות בהם נתערבו ואז בעשיה, למטה ירד ויצירה באופן׳. מקננא תתאה ׳אימא וזהו עשיה, של
 אדה״ר של מעלתו כמה תראה, ועתה רע׳. יגורך ׳לא ה) (תהליס שנאמר בהם, אחיזה להם אין שח״ו בעולמות, דמקננן בספירות לא עצמן, בעולמות

מעשיה, ונפשו העולם, מזה גופו נעשה חטאו ואחרי כנ״ל, מבריאה ונפשו מיצירה, גופו היה תחילה כי החטא. אחר ירד וכמה היתה, החטא קודם
מעולם הוא כי הדעת, מעץ יאכל שלא ציוהו לכן מעשיה, היה לא שגופו ובהיות אדה״ר. של רוח נעשה עתה גוף, מתחילה שהיה מה כי מיצירה. ורוחו

ח חסידיך הקליפות. מעורבים שם כי העשיה, ת ז נ חי ש ב פ שו גומל כמייש נ פ ש נ  הלל זה חשד׳, איש נפשו ׳גומל ג): בדק״ר(לד, ואיתא חסד. אי
 אכשניא הדין עם חשד לגמול להם, ^אמר“ הולך. אתה להיכן רבי, תלמידיו, לו אמרו עימם. והולך מהלך היה מתלמידיו, (נפרד) נפטר שהיה שבשעה הזקן,
הכא. היא לית למחר הכא, היא דין יומא גופא, בגו הוא אכשניא לאו עלובתה נפשא והדין להם, אמר אכשניא. לך אית יום כל לו, אמרו ביתא. בגו

חכמה מיליואי
ם כל ח מר ת על ח ריו ב ם. מן עליו מרחמין ח שמי  עין בת בספר ומובא ח

 בחינת מעורר למטה, רחמים בחינת האדם שעושה ע״י ויגש): (פ׳
 בבחינת הזה עולם שברא ית״ש ה׳ חשדי זהו כי מלמעלה, רחמים

 מלמעלה יתעורר ועי״ז רחמים, בחינת למטה האדם שיעשה התדמות,
 לכל ה׳ ׳טוב קמה) (תהליס הכתוב כמאמר עליונים, רחמים בחינת

 ׳רחמיו בחינת שברא במה לכל׳, ה׳ ׳טוב פירוש, מעשיו׳. כל על ורחמיו
 בכדי למטה, המעשים בכל רחמים בחינת שיהיה ר״ל, מעשיו׳, כל על

 ׳מלמד ע״ב) יז (ר״ה חז״ל וכמאמר עליונים, רחמים יתעורר שעי״ז
 לפני עושין שישראל בשעה למשה, ואמר ציבור כשליח נתעטף שהקב״ה

 הרחמים מדות שי״ג פירוש, נענין׳. הם מיד מידות הי״ג של הזה כשדר
 ע״ה, רבינו למשה הקב״ה אותם והראה להקב״ה, לבושין בחינת הס

 אלו, במידות הבריות על לרחם היינו למטה, כן יעשו שישראל ולמדו
נענין. והן עליהם לרחם העליונים מידות יתעוררו ומיד

ן ת נ ם לך ו רחמך רחמי  איוב שהיה זמן כל (לת): רבתי בפסיקתא ואיתא ו
 כך מתוחה. הדין מידת הייתה כנגדו, וחביריו חביריו כנגד עומד

 (איוב לימים׳ ממני צעירים עלי ^חקו ׳ועתה להס אמר שאיוב מוצאים אנו
 וביקש להם כשנרצה טס. (שם בנו׳ ישיש גס ב1כ ׳גס לו אומרין והס ל),

 את שב ׳וה׳ מב) (שם שנאמר הקב״ה, עליו שב שעה אותה עליהם, רחמים
 יג), (דברים אומר הוא וכן (שם). רעהו׳ בעד ׳בהתפללו אימתי, איוב׳, שבות
 יהא זה שימן דורמשקית, בן יושי רבי אמר וריחמך׳. רחמים לך ׳ונתן
 מפני אברהם, עליך. מרחם המקום חבירך, על מרחם שאתה זמן כל בידך,

 (בראשית שנאמר שכרו, נטל מיד בעדו, ונתפלל אבימלך על רחמים שביקש
 ומה אשתו׳. ואת אבימלך את אלקיס וירפא האלקיס אל אברהם ׳ויתפלל כ)

שרה את פקד ׳וה׳ כא) (שם שנאמר בן, לו וילדה אשתו שנפקדה נטל, שכר

תפלח ואני
 ברחמיך עלינו ותדזמל
 עלינו ותשפיע הרבים,

 באמת. הרחמנות מרת
 הבריות על לרחם ונזכה

הךבות ה, ול צךק  ב
 מן עלינו תרחם ואתה

 לנו ותמשיך השמים,
ה ס ת  טובה ושפע פ
 ורחמים וברכה וצרקה
 ודעת ושלום וחיים
 טוב. וכל רקדשה שלם

 מן המחלקת ותבטל
 מיני כל ותעביר העולם.
 וקנטור וקנאה שנאה

 בית עמך מכל ומריבות
 ותמשיך לעולם. ישראל

 בעולם, ושלום רחמנות
 גרול שלום שיהיה
 בית עמך כל בין באמת

 העולם ובכל ישראל
 כלם עולם באי וכל כלו.

 באהבה זה על זה ירחמו
 גרולים וברחמים גרולה

נו). (ליקו״ת באמת



ם תרג מ ה

 ׳אל בפשוק נאמר
 ואמר הרעים/ הכבוד
 שנאמר דרך על שהוא

 מי גבורותיו ׳ורעם
 הוא שזה היינו יתבונן/

 הגבורה מן הבאה הצד
ממנה. ויוצאת

שנא נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

ו נ ר ז ע ף ו מי ח  בו
 לקום שנזכה הרבים,

 חנכה נר הךלקת מצות
 כראוי, בשלמות בזמנו

שה ה בקר הך ט ב  ו
 ועצומה נרולה ובכונה
 לתקן ונזכה כראוי.

 האלה התקונים כל
 על לפניך שהזכרנו

 חנכה. נר מצות ידי
 קיום לפניך ווחשב
 קומנוה כאלו מצותנו

 ודקדוקיה פרטיה בכל
 מצות ותרי״ג וכונותיה
 ךיאירו בה. התלוים

 קדשת אור לפניך
 העולמות בכל מצותנו

 כל לתקן ונזכה כלם.
 על כלם, העולמות

 ועל זו. מצוה קיום ידי
 המצוות כל קיום ידי

תא רי  וךרבנן ראו
 לקים ברחמיך שתזכנו

 וביךאה באהבה כלם
ה ח מ ש ב ה ו ל דו  ג
 עד גדולה, ובשלמות

 שלום להמשיך שנזכה
 העולמות בכל מאתך
 מקרא ויק.ים כלם.

 לעמו עז ״יי שכתוב
 עמו את יברך יי יתן

 שלום עושה בשלום״.
 ברחמיו הוא במרומיו

 ועל עלינו שלום .יעשה
 אמן ואמרו ישראל כל

יד). (לקרת

ה ר ו ב ג ת זה ו חינ  המלכות גס יא), פרק העמידה שער (פע״פ ירא״ה גיממריא יצחק, מצד הוא גגור״ה גנורה); נקה״י(ערך ומונא יראה. ב
שה ואלקיס גנורה. אפקריאת נגנורה, אפכלילת כד נו רעמים. אלו מלפניו שיראו ע נחי׳ זה שגגורה ראיה נעה מניא תי

 אלכשנדרי רני אמר ע״א): <נמ מרכות אימא נאיוג). מהפת' (כמוכח גכורה כתי׳ זה ורעמים כרכות), ממת׳ (כמוכח רעמים כחי' זה יראה שהרי יראה,
 המהרש״א וכיאר מלפניו׳. שייראו פשה ׳והאלקיס ג) (קהלת שנאמר שנלנ, עקמומית לפשוט אלא רעמים ננראו לא לוי, נן יהושע רני אמר
משוס כר. עקמומיופ לפשוע (שם):

ה׳ כבוד שיעלה ידי על בית, לשלום
גבודות. הנקדאים הידאה, לשדש יתבדך

 שיתגלה יאמדו, מלכותך כבוד וזהו
 וגבודתך וזהו לשדשו. ויתעלה כבודו,
 כמו ידאה, בחינת זה וגבודה, ידבדו,

 עשה ואלקים נטס (כרכות חז״ל שאמדו
יתבונן: מי גבודותיו ודעם כס (איוש וכתיב דעמים, אלו מלפניו, שידאו

ז״ל): לשונו כאן, עד י״כ (משימן

 שהיא כשלימות, מפלה שע״י נמצא
טונ נתינת  שעי״ז לכל', השם '
 הכריות שכל הכללי, שלום נמשך

 מרחמין עי״ז זה, על זה מרחמין
 כנתינת הכריות, כל על השמים מן

מעשיו׳. כל על ׳ורחמיו

 כי הבית. לפתח סמוך להדליק שמצותה חנוכה, נד מצות בחינת וזח יב
כנ״ל. מכבודו האידה pוהא בחינת הכבוד, האדת בחינת הוא הנד, הדלקת

 כיותר, המחריד דנר הוא דהרעם
 משום לעולם, מועלת נו ידוע ואין
 לפשוט אלא ננראו דלא קאמר הכי
 של הלננות להחריד דהיינו כו׳,

שישונו. המינים
פ ע ר  כתינ יתגונן. מי גבורותיו ו

 נפלאות גני פ-יד) (כו, נאיונ
עניו מ:ם צרר כשמים: ה'  ולא נ

 כקה פני מאחז מחמס: ענן ננקע
 פני על חג חק עננו: עליו פרקז
 חישך: ננס אור מכלית עד רניס

ו '^מיס עמודי פ ^  ויתמהו י
 ונמנונמו הןס רגע נכחו רנגערמו:

שפרה ?מיס כרוחו רהנ: «ייז
 האלה הדנרים אלה. p המצו״ד(שם): ופירש נני:תכונן: ננורמו ורעם נו נאמע דנר ?מן ומה דרכו קצות אלה הן כרת: נחש :דו חללה
 חלק לא אף כולם, לא מדרכיו, מעט כ״א שמענו ולא ידענו לא הן ר״ל, נו, נשמע אשר מעט דנר מאד ומה דרכיו, מקצת המה
 א): ככ״ר(יג, איפא וכן נהם. אשר הנפלאות מצפוני לדעת להתכונן יוכל מי רעם, כקול לכל הנשמעים גנורותיו אף ורעם. מהס. גדול

 יודעין הפקחים ׳יתכונן׳, אלא כאן, כמינ אין ׳נתכונן׳ עליו. לעמוד יכולה כריה כל אין כתיקונו, שיוצא נשעה הזה הרעם הונא, א״ר
 יאמר ואס אתמהא. וכמה, כמה אחת על עולם של שדר על לעמוד, יכול אמה אין רעם של שדרו על אס הונא, א״ר והגיונו. רמוזו

 אמה הקנ״ה המלכים מלכי מלך אחרי לעמוד, יכול אמה אי נ״ו מלך אחרי לו, אמור עולם, של שדרו על לעמוד אני יכול אדם, לך
סהרעים׳ הכנוד 'אל“ ע״א): לא כזהר(כראשית, עוד ואיתא לעמוד. יכול תהלי  סטרא דא יתכונן', מי גנורומיו ׳ורעם אמר דאת כמה כט), (

ה מן דאפיא פטיא ננורה. נתינת הוא שרעה הרי גנויופיו. ורעם (שם): מדכש המתוק ופירש מיניה. ונפקא ננורה מן דאמיא  היינו ונו׳. גנוי
 ע״כ). (רלה פנחם כזהר עוד ועיין נננורה. מושרשת שהיא לפי ממנה, ויוצאת הננורה מן נא שתיקונה הכנוד׳ ׳אל הנקראת המלכות

ת וזה חינ ח סנוור להדליק שמצותה חנוכה נר נוצות ב ת פ  את נהם ומכאר חנוכה, נר הדלקת מהלכות שונים דינים רנינו תניא עתה הבית. ל

רנה, אמר ע״א): (כנ שם איתא ועוד מנתון. כימו פתח על להניחה מצוה חנוכה נר רננן, מנו ע״נ): (כא נשכת אימא המאמר. ענייני
 שתהא לרה״ר, הסמוך נפתח להניחו מצוה חנוכה נר שנינו: ה) (כ, הופריס ונמהכת לפתח. הסמוכה נטפח להניחה מצוה חנוכה נר

 וכן חנוכה. כנר נעמת׳ ׳ומה כמזוזה, יפית׳ ׳מה נעמת', ומה :פית ׳מה ז) (שה״ש שנאמר מה לקיים משמאל, חנוכה ונר נימין מזוזה
פתחו, על מניחו הרכים, לרשות פתוח הכית אס מנחוץ. הרכים לרשות הסמוך פתח על מניחו חנוכה נר ?): תרעא, (או״ח כשו״ע נפשק

החצר. פתח על מניחו הכית, לפני חצר יש ואם

חכמה מילואי
ד שיעלד! ת כבו ״ שי ש ה שר ה ל א ר ם הי אי ר ק ת. הנ  וניאשייו גבורו

 מצינו וז״ל: ולמעשה, לעובדא הימב בזה ביאר ו) היראה (שער חכמה
 י הקדמה, (תיקו״ז בתיקונים פירש בגבורה, ויראה בבינה. וכן בגבורה יראה
 ובתיקון התשד. מצד ואהבה הגבורה, מצד ה׳ יראת נקראת שהמלכות ע״ב)

 אין ׳אס יז) ג, (אבות נאמר זה שעל ואמר בפירוש, בבינה יראה פירש ג׳ ב׳
 לירא צריך כי הקודם, בפרק שפירשתי כמה והענין תכמה׳. אין יראה

 ב׳ של העליון הדין משורש נמשך והיצר והדין, היצר לעורר שלא לעולם
 מידות משני כי אושיף/ ׳לא בפשוק ע) נח, (זהר רשב״י כדפירש אלו, מידות

 (...) מהגבורה, לו נמשך יצרו על גובר האדם והיות בא, הדין שורש אלו
 וגו״ כת גיבורי מלאכיו ה׳ ׳ברכו בפשוק ע״ב) קפע (וישב, בזהר וביארו
 גיבור נקרא היותו כי הנדרש, על להורות (...) זה, ענין עוד קג) (תהליס
 כת/ ׳גיבורי באומרו הכתוב והושיף הגבורה. מצד הוא יצרו, את הכובש

 תקיף דיהא נש בר ׳בעי שאמר וזה יצה״ר, מכת גדול כותו שיהא צריך כי
 כת מצד הוא יצה״ר, על מתגבר הגבורה היות כי שפק ובלי מיניה׳.

בבינה. כת היות בתיקונים שביארו כמו הבינה,
ה ואלקים ש ראו ע ם. אלו מלפניו שי  (פ׳ עה״ת בבעש״ע ואיתא רעמי

 ׳והאלקיס ג) (קהלת פשוק על ע״א) נע (ברכות רז״ל אמרו עקב):
 שבלב׳. עקמומיות לפשט אלא רעמים נבראו ׳לא מלפניו/ שייראו עשה

 תפץ שהשי״ת מרומים, בגנזי נשמתו טוב שם הבעל בשס נאמר והענין
 מלפניו ירא שכל, לו שיש מי אך מלפניו, יראים ישראל כל שיהיו מאוד
 ע״ב), יא הזהר, (הקדמת עלמין׳ דכל ושורשא עיקרא ושליט, רב דאיהו ׳בגין
 העולמות, כל מתבטלין היו כמימריה, רגע אף ת״ו תיותו ישלק ואס

 מפתד נרתעים אבריו שכל עד השי״ת, מאימת ותרד ירא הוא זה ומתמת
אמיתית היראה על שאומרים השוטים כמו לא גאונו, ומהדר השי״ת

 עיקר כי אור׳. ותורה מצוה נר ׳כי בתינת כידוע, התורה כלל בתינת שהיא
 ושנה שנה בכל שנעשה תנוכה של הנש תוקף בתינת וזה כנ״ל. התורה ע״י עלייתו עיקר שס, שמבואר כמו שנוכה של הנר אור בתינת שהוא הכבוד,

 הנ״ל, היון טיט בתינת מעמד/ ואין מצולה ׳יוון בתינת זה הרשעה יוון מלכות כי פעס. בכל שמתגברת הרשעה יוון מלכות להכניע שהוא ודור, דור בכל
 לכס ׳כתבו אומרים הס כי ושלום, תש תקוה אפש כמעט התגברותם ולגודל כנ״ל, הצואיס הבגדים מבתינת הנמשכין והעיכובים המניעות כל כלל שהס

 ומתשבות ועיכובים במניעות לפניו השתטתותס עוצם לגודל ושלום, תש לגמרי אשד כל את לרתק רוצים כי ישראל׳, באלקי תלק לכס שאין השור קרן על
 שבזמן שם, שפירש״י וכמו נגזרתי/ אמרתי ראשי על מיס ׳צפו וכמ״ש ושלום, תש מהס לצאת תקוה אין שכמעט מאד, ומטונפים וזרים רעים ורעיוניס
 הנש ועיקר שס. עיין וכו״, תתתיות מבור ה׳ שמך ׳קראתי אעפ״כ ואני וכו׳, ראשו על מיס כשצפו אבל וכו/ תקוה יש צוארו עד במים בא שהאדם

 ע״י היינו אתר, במקום שמבואר כמו וכו״, כהן שפתי ׳כי כמ״ש כהניס, שנקראים אמת הצדיקי בשינת שהס הכהניס, ע״י נעשה מהם להנצל והישועה
המניעות לשבר פעם בכל מתגברין שעי״ז כנ״ל, להשי״ת הכל נתעוררין שעי״ז ישראל, נשמות שורשי עת בכל ומעוררין תמיד בתורה שעושקים הצדיקים

הנחל• יליקוט
 בפשוק רבינו שמבאר מה וזה כדלהלן. גבורות הנקרא היראה לשורש היינו

 שהוא הגוף את שמעלה היינו יברכוכה/ ותשידיך מעשיך כל ה׳ ׳יודוך זה
 בבתינת ה/ את ומהלל מודה הגוף שגס עד לשורשו, וגבורה עשיה בבתינת

 להנשמה בינו שלום משכין הוא ובזה כבודו, עיקר שזה ה׳, גויים על ׳רס
 ובקשרי ה׳. את מברכת הנשמה גס ואזי דקדושה, תשדיס בבתינת שהיא

 הגרים שלקרב ג׳, אות לעיל מבואר שהנה עוד, בזה לבאר נראה המאמר
 בשורש וברכה הארה שממשיך ע״י אלא אפשר אי התשובה בעלי עס

 הבגדים להשיר וצריך פלגא, בבתינת הוא עדיין את״כ אבל וכו/ הנשמות
 דתויא, ממשכא הנמשך הגוף היינו הצואיס הבגדים והנה וכו׳. הצואיס

 על הנשמה אור את שמגביר שע״י היינו הנשמה, באור ולהאירו לזככו שצריך
 זה וכל להנשמה. בינו לשלום וזוכה הצואיס, מבגדיו הגוף מזדכך בזה הגוף,

 יודה הגוף שגס היינו מעשיך/ כל ה׳ ש׳יודוך יזכה שאיך זה, בפשוק כלול
 ע״י זה התשובה, ובעלי הגרים התקרבות בתינת כנ״ל, ה׳ את ויהלל

 זוכה בעצמו ועי״ז להגוף, ותאיר תברך שהנשמה היינו יברכוכה/ ש׳ותשידיך
׳יברכוכה׳. הנשמה, היינו ׳ותשידיך/ ואזי להנשמה, הגוף בין לשלום

ת בחיי צו ה. נר מ כ ה, הפת בציעת (או״ח בליקו״ה מוהרנ״ת ומרחיב חנו
 בתינת וזהו וז״ל: המאמר, תיקוני כל את אליו ומקשר חנוכה בענין יג-מו)

 התיקונים שכל הנ״ל, בהתורה במקומו שס מבואר תנוכה ענין כי תנוכה.
 לדבר יש עדיין אך תנוכה. נר הדלקת מצות ע״י נמשכים שס הנאמרים

 בכוונה שעושקין התורה ע״י הס הנ״ל, התיקונים כל עיקר כי בזה, ולבאר
 שס, שמבואר כמו בתורה המושרשין ישראל נשמות שורשי שמעוררין עד

 עיקר שעי״ז וגרים, תשובה בעלי ונעשין להשי״ת ושבין נתעוררין שעי״ז
 וכו׳, שלום נעשה שעי״ז היראה, להשלים דגלותא מזילותא הכבוד עליית

הטהורה, המנורה נרות בתינת שהוא תנוכה, נר בתינת וזה שס. עיין

ערכים
וכינויים

גבורות
 ׳גבורות׳ בתורה נקרא בינה

 ׳מי שנא׳ רבים, בלשון
 מי ׳כי ה״, גבורות ימלל

 אשר ובארז בשמים אל
 וכגבורותיך׳, כמעשיך יעשה

 נקרא יצחק פחד ומידת
 לפיכך יחיד, בלשון ׳גבורה׳
 וגבורה כח מבטלין גבורות

ח). צדק (שערי

 גבורות, נקראת הבינה
 כח מבטלים שגבורותיה לפי

ג). כג, (פרד״רהגבורה

 מצד גבריאל, המלאך וכן
 פועל נקרא משם, יניקתו
ג). כג, (פרד״רגבורות

רעמים
 ע״י נעשין הרעמים

 וקיטורים איריים שיוצאין
 הענן בתוך ובאים חמים,

 נקרע ועי״ז שם, ונתלהבים
 קול נשמע ומזה הענן,

 הרעמים, ופעולות הרעם.
 של המים נתחלקין שעי״ז

 הצריך כפי ומקום, מקום כל
 ובמשקל, במידה להשקותו

 המקום לפי הראוי כפי
רפג). ליקו״מ וע״ע ח, סז, (ליקו״מ

 אש תערובות הוא רעמים
 ראה ד״ה הפליאה (ספר ומים

המקיפים) מחנות ד׳ כי והבן

 לשם הם הקולות יהם
 הם שהקולות לפי אלקים,
 הלב את משברים רעמים

 ובאים הגוף את ומרעישים
 אמרו וכן גדולה, בגבורה

 נבראו ׳למה נט.) (ברכותחז״ל
 עקמימות לשבר כדי רעמים,
 ט, שמות בחיי (רבינו שבלב׳

כח).

 כוחות הם כולם רעמים
 היראה מן המתפשטים הדין

 וכאשר אדם, בני לייםר
 בייםורין, לאדם י!סר הקב״ה

 השולט מהדין ליכנע חייב
 ולא ערפו יקשה ולא עליו,
שיתבייסורין בועט יהא  (רא

יא). היראה, שער חכמה

 סופי העם׳, ישמע׳ בעבורי
 ניתנה שהתורה רעם, תיבות
כג). כ, שמות עה״ת (ש״ךברעם

 שליחותייהו הרעמים
 כמה כי עבדין, דרחמנא

 היזק מגיע אין לרוב פעמים
 ע״י שיתפחד אם כי לאדם

 ז״ל הבעש״ט אמר וכן רעמים,
 בבעלי אפילו הפחדים שכל
 הוא לאדם, המגיע חיים
 להפחידו, ב״ה השם כוונת

 השם את לירא שיזכור כדי
שמיני). פ׳ עיניים, (מאור

 עולמות, ש״י על רומז רעם
רעם). (קה״י,רעם גימטריא

 טבעי, קול הוא הרעם
 כהגה רק ה׳ אצל נחשב והוא

 זאת ובכל חלוש, וקול קל
 מפניו ויחרד האדם יתבהל

 אם שיתבהל שכן וכל מאד,
 הנפלאות של בקול ה׳ ירעם
 הטבע, מן למעלה שהם

 ונורא גדול קול שהוא
א). לז, איוב (מלבי״ם



חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקורשנב

א דא ח ת ה פי א ת עיל נ חי  ש׳פהחא רנינו לדנרי כרמז יראה. ב
 (ז הזהר הקדמפ אפ מטשערין הרה״ק מגיא יראה', כפי' עילאה

 זה מצד הקדושה מדריכופ שאר לכל הפפה נקראפ שהיראה שמנאר ע"כ)
 סייא רני“ וז״ל: הנושפופ, למדרגופ אף לכנוס אפשר ידה על שרק

 שכל ה׳ יראת חכמה ׳ראשית פחח
 עומדת תהלתו עושיהם לכל טוג

ה/ 'ראשית קיא). (פהליס לעד' מ  חכ
 'סוף ליה, מינעי הכי קרא האי

 ה׳ דיראת נגין ה״, יראת חכמה
 איהי אלא, איהי. חכמה סוף

זה צדק, שערי לי ׳פתחו דכתינ הוא הדא עלאה, דחכמתא

 ייעול לא חרעא, נהאי ייעול לא דאי ודאי, לה", השער
 ליה ועניד ומיז, וטמיר עלאה דאיהי עלאה למלכא לעלמין.

 ככמה חד, תרעא ענד תרעי! כל ולסוף אלין, על אלין תרעין
 כל אמר, אלין. על אלין היכלין, נכמה פחחין, נכמה מנעולין,

תרעא לגנאי, למיעל דנעי מאן , , ,
מאן לגנאי. קדמאה יהא דא הב״׳ לפתח סמוך להדליק מצותה וע״ב

אוף יעול. חרעא, נהאי דיעול היינו ידאה. בחינת עילאה, פיתחא דא

ל׳חכמה׳ קדמאה חרעא הכי כנ״ל. לידאה דהיינו לשדשו, הבבוד להחזיד
 איהי ודא איהי, ה" ׳יראת עלאה,

בעי טיבקדמיתא ע״ב): נו משא, חדש(כי כזהר אימא ועוד ׳ראשית׳. דרגא לגו לאעלא ראשית
דכולא. פיתתא דאיהי יראה, בהאי לאשתדלא

חכמה מיליואיהנחל• יליקוט
 כן ולא פיהם יפצה והכל נקודה, רק צריך שאינו שחורה, מרה שהוא

 כל שיהיו עד גדול, ופחד אימה עליו שייפול צריך כאמח אכל ידכרו,
 שאין מי אכל שכל, לו שיש מי זהו לענינינו,. ונחזור אצלו. נרחעיס אכריו

 לכן מלפניו, שייראו חפץ אעפ״כ והשי״ח שמו, יחכרך מפניו לירא שכל לו
 כשמעו כגון שכלו, קט לפי ונכעח נרחע שיהיה כדכר השי״ח עליו מאיים

 הלוא כחשכו, העליונה, היראה אל מזה שילך השי״ח וכוונח הרעם. קול
 כעצמו, מהשי״ח יירא לא ואיך הקכ״ה, של מגכורוחיו אחד הוא הרעם

 שלא או מהשררה שירא כגון לאדם, שיש החיצוניוח היראוח שאר וכן
 שידע העליונה, היראה אל מזה שיעלה הוא השי״ח כוונח כניו, ימוחו
 נחלכשה עצמה ה׳ יראח עליונה שהיראה מהשי״ח, רק ירא שאינו

שכלו. קט לפי עליו לאיים כדי ההם, הדכרים חוך ונחצמצמה
}ל ה כן ון ת צו ק מ ח סמוך להדלי ת פ ת ל בי א ה א ד ח ת ה פי א ל  עי

ת נ חי ראה. ב  בעצמו הוא הכבוד, הארת נר את ומאיר שהמדליק ומבואר, י
 לפתתא להעלות זוכה דייקא ומשם היראה, היינו עילאה, הפיתתא במדרגת ועומד זוכה

 במאור ומובא בביאה״ל). ועי' ליראה, לשורשו שמעלהו (היינו שבזילותא הכבוד את עילאה
 שהכיח כיח, לשון שהיא ככי״ח החורה פחיחח שוד נודע תולדות): (פ׳ עיניים

 להיוח צריכה חשד, מורח שנקראח המורה כן כמו שכחוכו, מה אח מצמצם
 חשד המורח המצמצמח והמידה לקכלה. שיוכל ככדי המצמצמח מידה לה

אח מצמצמח שהיראה לחכמחו. קודמח חטאו יראח שיהא היראה, היא

 מהם מטהרין הקדושה החורה מימי כי כנ״ל, הצואים מהכגדים הכאים
 חנוכה נר של השמן כחינח וזהו לכנים. כגדים כחינח נקיים לכגדים וזוכין
 שע״י קודש׳, משחח ׳שמן כחינח החורה, של הקדוש הדעח כחינח שהוא
 של הקדוש הדעח קדושח עלינו להמשיך זוכין אנו חנוכה נר הדלקח מצוח

 שמהם הצואים מהכגדים נטהרים שעי״ז אמח, הצדיקי ע״י הנמשך החורה
 כגדיך יהיו עח ׳ככל ככחינח לכנים, לכגדים וזוכין כנ״ל, המניעוח כל

 היינו יחשר׳, אל ראשך על ׳שמן שעי״ז יחשר׳, אל ראשך על ושמן לכנים
 עח ׳ככל כחינח לכנים, לכגדים זוכין עי״ז חנוכה, נר של השמן כחינח

 דייקא, יחשר׳ ׳אל יחשר׳, אל ראשך על ׳ושמן וזהו לכנים׳. כגדיך יהיו
 וכנ״ל, לעולם החורה עשק שהוא השמן נחשר יהיה שלא ליזהר שצריכין
 פעם, ככל המחגכר׳ וכמעיין פושק שאינו ׳נהר ככחינח כמורה שיעשוק

 שהם אע״פ היינו דייקא, עח׳ ׳ככל לכנים, כגדיו יהיו עח שככל יזכה ואז
 ע״י אכל ושלום, חש הצואים הכגדים פגם לעורר פעם ככל להחגכר ירצו

 עי״ז יחשר׳, אל ראשך על ׳ושמן ככחינח פעם, ככל המורה אל שיכרח
 כגדיו יהיו עח שככל ויזכה החורה מימי ע״י פעם ככל כגדיו יטהר

 המורה עשק כשכח שנאמר מה כחינח וזה וכנ״ל. דייקא עח׳ ׳ככל לכנים,
 כגדוחיך כל קציעוח ואהלוח מור מחכריך, ששון שמן וכו׳ משחך כן ׳על

 ׳מור עי״ז וכו״, ראשך על ׳ושמן כחינח ששון׳ ׳שמן כחינח ע״י כי וכו״,
כחינח שהוא טוכ ריח מעלין שהכגדים כגדוחיך׳, כל קציעוח ואהלוח
שדרשו וזה לצלן. רחמנא רע שריחן הצואים הכגדים היפך לכנים, כגדים

עד לזכיוח, נחהפכין שהעוונוח עד דייקא, כהכגדים שנאחזים והלכלוכים הפגמים מכל מטהרח המורה כי טוכ, ריח מעלין שלך הכגידוח כל רז״ל
שעל חנוכה, של הנש חוקף שע״י יחשר׳, אל ראשך על ׳ושמן כחינח והולך, מושיף חנוכה נר כחינח וזהו טוכ. ריח מעלין הכגדים פגם שהם שהכגידוח

 הנש, מוקף עיקר שהוא השמיני ליום שזוכין עד ויוחר, יומר יום ככל המורה אור ולהאיר ולילך להושיף זוכין עי״ז חנוכה, נר להדליק לנו חיקנו זה
 שהם מדוח, משכע ימים משכעח שכלולה החורה שורש כחינח שהוא עלאה׳, אימא ׳כינה כחינח זה השמיני יום כי ימים. שמונה השמן מעט שדלק

 שורשי ידה על שיעוררו עד כחורה לעשוק שצריכין ישראל, נשמוח שורש ששם השמיני, יום כחינח שהוא ככינה ושורשם המנורה, קני שכעה כחינח
 וזה כהונה. כגדי פרשח מיד נשמך המנורה, משמן שמדכר חצוה׳, ׳ואחה כפרשח שנשמך וזה החורה. שורש שהוא חי׳, כל ׳אם שהוא שככינה הנשמוח

שהם לכנים כגדים לכחינח זוכין חנוכה, נר כחינח המנורה שמן ע״י כי יחשר׳. אל ראשך על ושמן לכנים כגדיך יהיו עח ׳ככל כחינח הנ״ל, כחינח
(אות שס מוהרנ״ת וכותב מוסיף וכן וכנ״ל. לכנים כגדים כחינח שהם כהונה כגדי שלוכשין הכהנים ע״י חנוכה של הנש היה כן ועל כהונה. כגדי כחינח

 משורש ההארה עצמו על ימשיך הזאח הקדושה ההדלקה מצוח שע״י לכוון שצריכין דור, ככל אדם ככל חנוכה נר הדלקח מצוח כחינח וזהו כמ): כג-כד,
 וע״י הקדוש, חנוכה נר ומאיר נדלק זאח שמההארה האמח, הצדיק של החורה עשק ע״י הכשרים ישראל נשמוח כלל כחוך שמאירה שכחורה, נשמחו

 כחינח זהו כי זאח, מצוה ע״י הזאח הארה עצמו על ולהאיר להדליק שעושק ע״י הזאח, הארה אחד כל על נמשך שנה, ככל זאח מצוה ישראל שמקיימין
 יוון מלכוח כחינח להחגכר רוצים פעם שככל אדם, ככל שנה ככל כפרטיוח הנש נעשה וכן וכו׳. מחחיהו כימי שהיה ככלליוח חנוכה של הנש חוקף

 על ולהעכירם חורחך להשכיחם כדי השי״ח, מעכודח לגמרי האדם אח ולכטל לכלכל רוצים שהם וכו״, מעמד ואין מצולה ׳יוון כחינח שהוא הרשעה,
ויניקחם כוחם כל כגשמיוח, הרשעה יוון מלכוח גם כי ורוחניוח, כגשמיוח אוחם הכניעו אז שהיה הקדושים הצדיקים מוכחרי גדולי וע״י רצונך, חוקי
וכיטלום הכניעום אז שהיו הצדיקים וגדולי כנ״ל, וכו״ מעמד ואין מצולה ׳יוון מכחינח והכלכולים המניעוח מישראל אחד כל על שהחגכרו ע״י היה
הארה עלינו שהמשיכו להורוח שנה, ככל חנוכה נר להדליק עלינו וציוו לדורוח הנש קכעו גם אף שהכניעום די ולא כנ״ל, וכו׳ חורחם קדושח ע״י

החורה הארח עצמו על ממשיך שעי״ז ככיחו, הקדוש חנוכה נר להדליק יכול עליו שעוכר מה ככל מישראל אחד שכל עד לנצח, נורא וחיקון נפלאה
 אח ומשלים אור כחינח שהוא הככוד עולה שעי״ז כחשוכה, אחרים ולהשיכ להשי״ח לשוכ זוכין שעי״ז דור, שככל אמח צדיקי ע״י שנמשך משורשה,

 משה כי דייקא, אליך׳ ׳ויקחו וכו״, זך זיח שמן אליך ויקחו ישראל כני אח חצוה ׳ואחה וזה כנ״ל. חנוכה נר מצוח כחינח הוא זה שכל וכו׳, היראה
 המנורה קני שכע נדלקין שמשם אדם, לכל הארה מכיא שעי״ז שכחורה, נשמוח שורשי ולהאיר לעורר שיכול האמח הצדיק כחינח החורה, כלל הוא

 וחחכר חצוה שאחה היינו והחחכרוח, צווחא לשון ׳חצוה׳ ישראל׳, כני אח חצוה ׳ואחה וזהו כיחוח. כשכעה שכלולים ישראל נשמוח כלל כחינח שהם
 הם כי זך׳, זיח שמן אליך ׳ויקחו מוטל ישראל ועל כנ״ל. אחד כל על הארה שיגיע כדי שכחורה, נשמוחיהם שורשי דהיינו ישראל, כני אח וחייחד
 משחח ׳שמן שנקרא ומוחו שכדעחו הטוכ כחינח היינו זך׳, זיח ׳שמן כחינח להצדיק ולהכיא ליקח אחד כל צריך כן על כנ״ל. מלמטה להחעורר צריכין
 שנמצא שכדעחו טוכה הנקודה היינו זך׳, זיח ׳שמן כחינח ליקח לראוח אחד כל וצריך אחכרירו׳, כמחשכה ׳כולא כי הדעח, ע״י הכירור עיקר כי קודש׳,

שיכריח ע״י להצדיק, להכיאו עצמו להכין שצריך זך׳, זיח ׳שמן כחינח שהוא טוכה נקודה איזה כו נמצא עדיין ישראל כפושעי אפילו כי עדיין, כו
׳נר ככחינח ממש, נר כמו ומאירה נדלקח נשמחו שחהיה כדי הצדיק, אור כו נחפש שיהיה כדי יהיה כוונחו וכל ומצווה, וחפלה כחורה לעשוק עצמו

 שיזכה עד מרירוח מיני וכמה גדולוח יגיעוח כמה ולשכול הגוף, ולכחוח לכטש צריכין כי דייקא, ׳כחיח׳ למאור׳, ׳כחיח וזהו כנ״ל. אדם׳ נשמח ה׳
 כזהר שאיחא כמו ליה׳, מכטשין דנשמחא נהורא כיה שליק דלא גופא ליה, מכטשין נהורא כיה שליק דלא ׳אעא ככחינח כנשמחו, ליחפש האור שיוכל

 ׳אלא לזיח, ישראל נמשלו מה שכשכיל זאח, כפרשה כמדרש מכואר וכן עי״ש. גריס׳, נשמות נבראים הנשמות זיווג ׳וע״י ד״ה ג׳, אות על במקו״ת לעיל מובא הקדוש
 ואח״כ כמטחן אוחן ונוחנין לגח אוחו מעלין אוחו ומשחוכטין ונחכט, הזיח מן אוחו מורידין ואח״כ אוחו מגרגרין כאילנו שהוא עד הזה הזיח מה

גדולוח יגיעוח מיני וכמה כמה לשכול שצריכין היינו וכו״, ישראל כך שמנן, אח נוחנין ואח״כ אכנים ומכיאין כחכלים אוחן מקיפין ואח״כ אוחן, טוחנין
נר ׳להעלוח וזהו כנ״ל. למאור׳ ׳כחיח ככחינח הצדיק הארח כו נחפש שיהיה כדי המניעוח, כל שמהם הצואים הכגדים מעצמו להפשיט שזוכין עד

 וכו׳ המניעוח וניעורין חוזרין פעם כל כי ולילה׳, יומם כו ׳והגיח כמ״ש יום, ככל חמיד כחורה לעשוק עצמו להכריח שצריכין דייקא, ׳חמיד׳ חמיד׳,
 אוחו יערוך העדוח על אשר לפרוכח מחוץ מועד ׳כאהל וזה וכנ״ל. הפורה ע״י כנגדם להפגכר פעם ככל צריכין כן ועל הצואים, הכגדים כחינח שהם
 וכו״. אהכה רצוף ׳פוכו כחינח ישראל, נשמוח שורשי עיקר ששם הפורה, שורש שהם הלוחוח ששם העדוח, ארון כנגד המנורה הדלקח שמצוח וכו״,

 שזהו חנוכה, נר הדלקח כחינח שזהו וכנ״ל, הצדיק ע״י שנמשך שכפורה נשמופיהם שורשי הארח ישראל על להמשיך כדי המנורה, הדלקח עיקר כי
 אחרא, שהשטרא ע״י ועפה הטהורה, המנורה על כהיכל הכהן אם כי זאח קדושה הדלקה להדליק יכול היה לא ככיהמ״ק כי הנש. פוקף גודל כחינח
 כעח לנו ועמד השי״ח עלינו חמל וכו׳, השמנים כל וטמאו וכו׳ חורפו ולהשכיח לגמרי, כיהמ״ק עכודח לכטל רצו הרשעה, יוון מלכוח כחינח שהם

 כל זוכה שעי״ז שנה, ככל חנוכה נר הדלקח שהוא קדושה מצוה לנו נפוושף הנש פוקף ע״י עפה אדרכא, כי היפך, אל מהיפך שנפהפך עד צרופינו,
ועל כנ״ל. האמח הצדיק ע״י שנמשך נשמפו משורש ההארה המשכח כחינח שהוא הטהורה, המנורה הדלקח קדושח כחינח ככיפו להאיר מישראל אחד

כחינח נקיים, לכגדים וזוכין צואים מכגדים נטהרין הפורה, הארח כחינח הנ״ל, שמן כחינח ע״י כי כהונה, כגדי פרשח זאח לפרשה מיד נשמך כן
 ההארה עצמו על שממשיכין ע״י השי״ח, לעכודח ליכנש החינוך עיקר זה כי חנוכה, נקרא כן ועל (...) כנ״ל. כהונה כגדי כחינח שהם לכנים כגדים

כנ״ל. חנוכה נר הדלקח כחינח שזהו האמח, הצדיק ע״י שנמשכח שכפורה נשמפו משורש

המתרגם

 פתת תייא רבי
 הפסוק את לפרש

 ה׳ יראת תכמה ׳ראשית
 עושיהס לכל טוב שכל

 לעד׳. עומדת תהלתו
 שכתוב מה ואמר,
 לכאורה תכמה׳, ׳ראשית

 צריך זה פסוק היה
 תכמה ׳סוף כך, להיכתב

 שיראת בגלל ה״, יראת
 התכמה. סוף היא ה׳

 זה פסוק ישוב אלא
 היא ה׳ שיראת כך, הוא

 לתוך לעלות הראשית
 התכמה של המדרגה
 שכתוב שזהו העליונה,

 צדק, שערי לי ׳פתתו
 ודאי לה״, השער זה

 לה׳, השער זהו שרק
 בשער יכנס לא שאס

 יכנס לא הוא אזי זה,
 למלך משל לעולמים.

 ונסתר עליון היה שהוא
 שערים לו ועשה וגנוז,
 מאלו, לפנים אלה

 השערים כל ובסוף
 אתד, שער עשה הוא

 בכמה מנעולים, בכמה
 היכלות, בכמה פתתיס,

 מאלו. לפנים אלה
 שרוצה מי כל ואמר,

 השער אלי, להיכנס
 השער יהיה הוא זה

 מי אלי. להיכנס הראשון
 הוא הזה, בשער שיכנס
 גס כך אלי. ויבוא יכנס

 ל׳תכמה׳ הראשון השער
 ה׳יראת היא העליונה,

 ודאי היא כן ועל ה״,
׳ראשית׳. נקראת

 האדם צריך בתתילה ®י
 הזו, ביראה להשתדל

הכל. של הפתת שהיא

תפליה ואני
כנו  דקדשה, לכבוד וז
 הכבוד את לקבל ונזכה

 לשטף גדולה, בקרשה
 לבד. הגדול ולכבוךף

 הכבוד עם נשתמש ולא
 רק כלל, בשבילנו

 לבד ולעבוךתף לשמף
 בלי ובתמימות, באמת

 ומחשבה פניה שום
 ונזכה כלל. היצונה
 הכבוד ולהעלות להחזיר

תלשךשו ר ק ל לז). (
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ה ואני פל ת

ך” דו  מעשיך כל יי יו
 יברכוכה. וחסידיך

 י־אמרו מלכותך כבוד
 להודיע ידבדו וגבורתך

 גבורותיו, ך!אךם לבני
 מלכותו״. הךר וכבוד
 חסד רב עולם של ןבונו
 ושמרני עלי רחם ואמת

 ךעים מךבוןים והצילני
 הרע, מלשון ובפרט

 דבור שום אךבר שלא
 ישראל בר שום על ךע

 הקטן על אפלו שבעולם
ת שבקטנים  והפחו

 שכן מכל שבפחותים,
 צדיקי על שכן וכל

 הדור [וכשרי] וחסידי
 בעבוךתך. העוסקים

 ושמרני עלי רחם
 מפי יצא שלא והצילני

 כבוךם נגד דבור שום
 בפניהם בין ושלום, חם
 אלהי, בפניהם. שלא בין

 ושפתי מרע, לשוני נצר
 ולמקללי מךמה, מדבר
 כעפר ונפשי תרם, נפשי

תהיה. לכל
א ר  בלא, רעלמא מ
 תשחיתני. ואל עלי רחם

 ומחלקת, מריב הצילני
 ושמתי נפשי על חוסה
 עצמי את אטעה שלא
 לדבר מצוה שהוא לומר

 כי האנשים, אלו על
 כאלו, במצות חפץ איני
 חום שכרן. ולא הן לא

 ורוחנו, נפשנו על וחמל
 אותנו והצל ונשמותנו,

 מלשון ישראל כל ואת
 ובפרט ומחלקת, הרע
 השכיח המחלקת בענץ
 הדור גדולי בין עכשו

 וקטגוךןא ואנשיהם,
 חכמים התלמידי בין

ואנשיהם.
ם ח  בעל עלינו ’ר

 צרה בעת הרחמים
 והצילנו ושמרנו הז-את,

 רבורים מיני מכל
 ״שיתה ופגומים, ךעים

 נצרה לפי, שמרה יי
 תט אל שפתי, רל על

 שלא ךע״ לךבר לבי
 למצ׳א ואבקש אחפש

 וחסרון פגם ושלום חם
 ולא הכשרים בעבודת

 (...)ישראל. בר בשום
 לדבר שלא שכן מכל
 צדיקי על ושלום חם

 אליהם. והנלוים הדור
 הדור לצדיקי בח ותתן

 ש.ימתיקו האמתיים
 הקשות הגבורות כל

 מהם ו.יעשו שבעולם.
 ללמד חסד תורת

 לאחרים, בתוךתם
 ר!אךם לבני להודיע

 הדר וכבוד גבורותיך,
תמלכותך קלד). (ליקו״

ו ו ד ז ת שזמן ו ק דל ר ה ה נ כ א וכוי חנו ת הו ע ש ת מ א צי  י
ד הכוככים  (כא נשנה כדאיפא השוק. מן רגל שתכלה ע

 (...) השוק. מן רגל שמכלה עד החמה משמשקע מצוומה ):3ע״
 דכליא עד יוחנן, רני אמר חנה נר נר רנה אמר כמה, ועד

 היינו 'פרמודאי' דמרמודאי. ריגלא
 יגלא (שס): כדפירש״י ׳שופריס',

 עצים מלקמי אומה שם דפימודאי.
 שהולכים עד נשוק ומחעכנין דקים,

 משחשכה, לנשיהם השוק נני
 וכשצריכין אור, ננמיהם ומנעירים

 נפסק וכן מהן. וקונין יוצאים לעצים

 אין א־נ): פרעב, (או״פ נשו״ע
 שחשקע קודם חנוכה נר מדליקין
 לא שקיעחה, סוף עם אלא החמה,

 שכח (...) מקדימים. ולא מאחרים
 שקיעש עם הדליק ולא הזיד או

 שמכלה עד והולך מדליק החמה,
 חצי כמו שהוא השוק, מן רגל

 ושנים עונרים העם שאז שעה,
 כפג; וגמג״א ניסא. פרסומי ואיכא

 הכוכניס. צאח היינו שקיעפה. שוף
ם מצדיקי כי ר ם. ה כי כ כו כ

(יג, נדניאל וזלשה״כ
אפו א-ד) ס פפייפ על נננו  המפי

 מיכאל !עמד ההיא ונעת דלעפ״ל:
 עמך נני על העמד הגדול השר

 נהימה אקר צרה עח והיחה
 ונעח ההיא העח עד גוי מהיוח
אדמח מישני ורניס נספר: כחונ הנמצא כל עמף !מלס ההיא

 אדם בני כשמחזירין הכבוד, עולה ואימתי
 שזה ונדים, תשובה בעלי ועושין בתשובה,

 נד הדלקת שזמן וזהו כנ״ל. כבודו עיקד
 משעת הוא הכבוד, האדת שהוא חנוכה,
השוק מן דגל שתכלה עד הכוכבים, יציאת

זה הכוכבים, יציאת פלענ). סי״ ונשו״ע כא: (שנפ
 ככוכבים. הדבים מצדיקי )3י (דניאל בחינת
 בעלי ועושין הדבים, מצדיקי שהם דהיינו

 וחוזד הכבוד, מאיד שעי״ז ונדים. תשובה
 זוכין ועי״ז כנ״ל. הידאה שהוא לשודשו
 וזהו כנ״ל. המחלוקת ונתבטל לשלום,

 הוא (השוק, השוק, מן דגל שתכלה עד
 נדנן בחינת זה דגל, החיצונים). מקומות
 הדע לשון בעלי דהיינו הנ״ל. אלוף מפדיד

 ומדבדים ומתלים ההולכים ומחלוקת,
 מדיבה ועושין הדע, ולשון דכילות

 איש ובין לחבידו, אדם בין ומחלוקת
סבחינת לאשתו, הלי פ לשונו. על דגל לא טס (

א  נעלי על מרמז רגל (יד): דשנפא ניקרא וכפג לשונו. על רגל ל
 מריבה העושין אסרא הסמרא היינו ומסלוקת, הרע לשון
 לסבירו, אדם בין וכן ונשמתו, גופו בין אדם כל אצל ומחלוקת

 רגלי שקצצו ע״י הנ״ל, מוות׳ יורדות ׳רגליה בחינת בעצמו שזה
 הרע לשון בעל שהיה הנחש

 גחונך ׳על עליו ונגזר הראשון,
 מרגלי לינוק רוצין כן ועל תלך׳,

כביכול. הקדושה
א  בביאה״ל וכתב לשונו. על רגל ל

 ׳נבזה הכתוב בקשר א): (יד,
 הנ״ל וכו״ יכבד ה׳ יראי ואת וכו׳
 לסובבו יותר מבואר באות לעיל

 הרכילות וביטול השלום בדבר אח״כ
 הכתוב בענין רגל, בשם שנקרא

 ׳ואת הפס׳ שהרי וכו״, רגל ׳לא הנ״ל
 על רגל ׳לא לפס׳ הוא סמוך יכבד׳ ה׳ יראי

 בקשרי גס יתד מקושרים והס לשונו׳
 הנתל במי גס כתב זה ובענין המאמר.

 שאי הס, הפסוקים והמשך (יד):
 כל שיתבטל לשלום לזכות אפשר
 רק (...) ומחלוקת, הרע לשון בעלי

 היינו נמאס׳, בעיניו ׳נבזה כשהוא
 לתורה זוכה ואז לשפלות, שזוכה

 יעורר התורה וע״י בפנים, כמבואר
 יעלה ועי״ז לתשובה, ישראל הפושעי

 בחינת שזה היראה, לשורש הכבוד
 כמבואר יכבד׳ השס יראי ׳ואת

 היראה פגמי יושלמו ואז בפנים,
בפנים. המבואר לשונו׳ על רגל ׳לא לבחינת לשלום, ויזכה

 עולם: לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו עפר
 וכו׳. יזהירו שבהם החכמים והמשכילים. (שם): המצו״ד ופירש ועד: לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזהר !זהרו והמשכלים

 בא חטא אין רבים המצדיק כי בזה: עוד ביאר א) א, יקר(שמות ובכלי ככוכבים. יזהירו הס לרבים, ה׳ דרך המלמדים הרבים. ומצדיקי
 אחרי אף ועד לעולם ככוכבים מזהיר שאורו דפסיקא, מילתא ובו פז.), (יומא עדן בגן ותלמידו בגיהנס הוא יהיה שלא כדי לידו,

 הרבים׳ ש׳מצדיקי חז״ל שדרשו ע״ב) (ת בב״ב ועיין לעולם. בצדקו שישאר דפסיקא מילתא אינו רבים, מצדיק שאינו מי אבל מותו.
הישר. לדרך אותם שמדריכים משוס שהיינו ופירש״י תינוקות, מלמדי היינו

ק ו ש אותה מדליקין אנו כי ודע, תנוכה: נר הדלקת מצוות גבי ד) ופוריס תנוכה ר״ת (שער בפע״ת מצינו וכן החיצונים. מקומות הוא ה
לתת ולעשייה, וליצירה הבריאה אל למטה, יורדת השכינה) (היינו והיא לילה, מידת היא אז כי החמה, שקיעת עם

 האור מאותו היא המשכה שעיקר ולפי למעלה. לה שהיו האורות אותן לה ממשיכין אנו ואז לנערותיה׳, וחוק לביתה ׳טרף
 להמשיך יכול הזה האור ואין ׳רגל׳, גימטריא הס ביו״דין מלאים כשהם כי אהי״ה, הוי״ה שהוא הראש, מן אליה הנמשך

 העולמות הס השוק כי השוק, מן רגל שתכלה עד וזהו מועט, זמן אלא אינה הדלקה מצות גס לכן מועט, זמן אלא אליה,
מקומה. עד למטה אחריה שנמשך האור מן רשימו אותו שתכלה עד התחתונים,

א הולכי בתי׳ ׳רגל/ לשון הוא ׳רגל׳ שתיבת רבינו דורש ועתה יכבד/ ה׳ יראי ׳ואת ענין בביאור עי״ש) ו/ (אות לעיל נזכר זה מזמור לשונו. על רגל ל
אמת ודבר צדק ופעל תמים הולך קדשך: בהר !שכן מי באהלך !גור מי ה׳ לדוד מזמור א-ג): (טו, בתהליס כדכתיב ולשוה״ר, רכיל

 שס על טז): יט, (ויקרא בעמך׳ רכיל תלך ׳לא הפסוק על ופירש״י קרבו: על נשא לא וחרפה רעה לרעהו עשה לא לשנו על רגל לא בלבבו:
רכיל׳, ׳הולכי נקראים בשוק, לספר רע ישמעו מה או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים הרע לשון ומספרי מדנים משלחי שכל

ה מיליואי מ כ ח

 שאס העובדא, פרי ולידי מעשה לידי מביאנו שהמורה עד תסד, התורת
 לקבלו להמקבל כת אין מסד, שנקרא המורה את המצמצמת היראה לו אין

 לבורא קירוב ולידי מעשה לידי לבוא שהוא פעולתה, בו שמפעול בכדי
 היראה וע״י פעולתה. מציאת ביטול נמהוה אורה הופעת מגודל יתברך,
 פעולת קיוס כדי עד אלא לו מופיע שאינו אורה, נצמצס בית, שהיא

 ולעשות, לשמור הוא השי״ת כוונת פעולת יתפעל המורה שע״י תסדה,
 שהוא עביד׳, לדרתא ותרעא דרתא, ליה דלית על ׳תבל רז״ל כמאמר

 שהיא המצמצס, כת שס על ובית דירה נקראת שהיראה שנתבאר כמו
 פרי ולהוציא לקייס שצריך שיעור כדי עד תסד, המורת לו מצמצמת

 דרמא/ ליה דלית על ׳תבל כן ועל עובדות. לידי אומה להביא מעשה
 בית לו שאין מאשר כי עביד׳. לדרמא ׳ומרעא היראה, שהיא בית בשינת
 עד בו, מוגבל שאינו למקוס נכנס הוא התורה, לשער בכניסתו לצמצס

 שהיא לישראל, התורה בנתינת יתברך הבורא כוונת פעולת בו שיפעול
 אינה שלו שהמורה מאתר לשומרה, יכול אינו והוא ולעשות, לשמור

 הוא כן ועל התורה. פעולת מציאת להתהוות לו הצריך שיעור כפי מוגבלת
 שהיא בית לבשינת לבוא צריך שכמשו שקודס בבי״ת, המורה פתיתת
 פירוש, מתקיימת. שכמשו לשכממו, קודמת מטאו שיראת ע״י שאז היראה,

 אין לתכמתו, קודמת מטאו יראת שאין וכל כאמור. קיוס לכלל מבוא
 מבלתי מורה של המסד המפשטות גודל ע״י נתהווה כי מתקיימת, שכמשו

 לו וכשיש ש״ו, מתקיימת ואינה הפעולה, המהוות מציאות ביטול המצמצס
על כן גס לקייס יוכל אז המורה, פתיתת בתינת שהוא תתילה, בית בשינת

 ולהאכיל בה, ילכו הדרך להס להורות שהוא אורתיס, הכנסת מצות ידה
 התורה ע״י זולתו אדס בני לקרב דהיינו משיג, שהוא התורה עץ מפרי

 ידו על לפעול שיעורן לפי צריכיס שהן מה כפי ה׳, לדרך שבהשגמו
 להס שמופיע בית, בתינת היראה לו שיש ע״י זה וכל המעשיס. פעולת

 היא שאצלו ע״י לקבלו, שיוכלו כדי עד המורה תסד את להס ומצמצס
 בית בשינת לו אין אס כן שאין מה היראה. שהיא בית בבשינת המורה
 המצמצס דבר בו שאין ע״י כי האורתיס, את יביא להיכן היראה, שהוא

 תסד של התורה את לצמצס כת בו אין מפיו, היוצאין המורה דיבורי את
 העשייה, פעולת לידי שיביאו לקבלו, המקבליס שיוכלו כשיעור עד

 בו וכשיש פעולה. שוס ידה על פועל שאין מציאות ביטול ונתהווה
 למורה, לשעבדס אורשיס למוכה להביא יוכל כאמור, בית בשינת היראה
 ׳דשעבידו אונקלוס ותרגוס בתרן/ עשו אשר הנפש ׳ואת יב) (בראשית כמ״ש

הבית. שהוא הצמצוס ע״י לאורייתא/
ם יציאת כבי ה הכו ת ז נ חי קי ב צדי ם מ ם. הרבי  בשפר וכתב ככוכבי

 כמו ובמספר, בשס לכוכביס נמשלו ישראל (הקדמה): יותשין
 כמו והשסידיס, השכמיס שכן וכל התשובות, והמרגליות הזהב כלי סגולת

 לעולס ככוכביס הרביס ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו ׳והמשכיליס שנאמר
 שמזכה מי ובין לבד, לעצמו שמזכה מי בין שיש הגדול ההבדל וראה ועד׳.

 כן ובודאי העיקר, שהיא בגוף, כנפש בגלגל האור הוא הכוכב כי לאתריס.
 אתריהס, הבאיס וכל והתלמוד המשנה תכמי לומר רצוני הס, כי הוא,

נפשותינו. מאיריס הס לנו, לזכות כדי שעשו בספריס

ערכים
וכינויים

 הרע לשון בעלי
ומחלוקת

 מחלוקת, בעל שהוא נזי*
 וימיו ממון, לתאוות נופל
מותרות אחר ברדיפה כלים

ה). כג, (ליקו״מ

 בידוע מחלוקת, הבעל
 (ספר פשע אוהב שהוא

לד). מריבה המידות

 על להתפלל מותר
 שימות, הרע לשון בעל

 ושלא תורתו, ושישתכח
 הבא, לעולם חלק לו יהיה

 חכמים בנים לו יהיו ושלא
יב). תפלה המידות (ספר

 שחמור הרע, לשון בעל
 שאינו מחמת העוונות מכל

 (ליקו״ה הטוב על מםתכל

לד). ד, נזיקין

 רימהו הרע, לשון בעל
 שלשון מפני לע״ז, הקב״ה

 ובשפיכות כע״ז קשה הרע
 כיון עריות. וגילוי דמים

 ומלשין הולך שאדם
 דם. שופך כאילו למלכות,

 שלמה, שקללן אלא עוד ולא
 מולל בעיניו ׳קורע שנאמר
 באצבעותיו. מורה ברגליו

 רע חורש בלבו תהפוכות
 מה ישלח׳. מדינים עת בכל

 פתאום כן ׳על אחריו, כתיב
 ואין ישבר פתע אידו יבוא

).1 משלי (מדרשמרפא׳

 מר אמר חםדא רב אמר
 לה״ר המםפר כל עוקבא

 והוא אני אין הקב״ה אמר
 שנאמר בעולם, לדור יכולין

 אותו רעהו בםתר ׳מלשני
 ורחב עיניים גבה אצמית

 אל אוכל׳, לא אותו לבב
 אלא אוכל, לא אותו תיקרי

 דמתני ואיכא אוכל. לא אתו
 רב אמר הרוח. גםי על לה

 כל עוקבא מר אמר חםדא
 הקב״ה אומר לה״ר המםפר

 עליו אני גיהנום, של] [לשר
 מלמטה עליו ואתה מלמעלה

טו:). (ערכיןנדוננו

 חנינא בר׳ חמא רבי אמר
 לה״ר, מםפרי של תקנתו מה
 בתורה, יעםוק הוא ת״ח אם
 הוא הארז עם ואם (...)

 אחא רבי (...).דעתו ישפיל
 אין םיפר אומר חנינא ברבי

 דוד כרתו שכבר תקנה לו
 כל ה׳ ׳יכרת שנאמר ברוה״ק

 מדברת לשון חלקות שפתי
 תקנתו מה אלא גדולות׳,

 אם לה״ר, לידי יבוא שלא
 ואם בתורה, יעםוק הוא ת״ח
(שם).דעתו ישפיל הוא ע״ה

 שיושב זה הרע, לשון בעל
 פלוני, עשה וכך כך ואומר

 וכך וכך אבותיו, היו וכך וכך
 דברים ואמר עליו, שמעתי

 הכתוב אמר זה על גנאי. של
 חלקות, שפתי כל ה׳ ׳יכרת
 (יד גדולות׳ מדברת לשון

ב). ז, דעות החזקה

 דברים ועשרים ארבעה
 (...) התשובה. את מעכבין

 העושה דברים חמישה ומהן
 תמיד, אחריהם יימשך אותם

 מהן, לפרוש הם וקשים
 להיזהר אדם צריך לפיכך

 והן בהן, ידבק שמא מהן
 מאד, עד רעות דעות כולן
 ולה״ר רכילות הן, ואלו
 מחשבה ובעל תימה ובעל
 (יד לרשע והמתחבר רעה

א-ה). ד, תשובה החזקה

 דומה הרע לשון בעל
 לו ואין מזיק שהוא לנחש,
 הארי מן רע והוא הנאה,
 הזאב ומן והאוכל, הדורם
 להם ויש ואוכל, שטורף

כד). כא, משלי יונה (דבינוהנאה

 בגנות אדם שיםפר אעייפ
 לשון בעל ייקרא לא חבירו,

םיפר שלא שאפשר מפני הרע,
 נתיב ב, עולם (נתיבותהגמור הרע הוא הרע לשון בעל מצודע). פ׳ טוב הדעת (עץחיים עז הנקרא בתורה שיעםוק הוא הרע לשון בעל תשובת ז). דעות (כס״מהרע לשון בעל יקרא ההוא הרע, לשון לםפר תמיד שמורגל מי אבל במקרה, אלא כן

כל ג). הדיע אהבת נתיב ב, עולם (נתיבותביותר המגונה המרה היא מחלוקת בעל ז). הלשון נתיב ב, עולם (נתיבותהרע לשון ובעל הכלב הוא אחד וענין הפחות, הכלב מן פחות יותר הוא כי לכלבים, אותו להשליך הרע לשון בעל ראוי* ה). הלשון
כז). טז, במדבד אדיה (גודלו שייך הוא כן אם עמו, נברא שהרי הגיהנם, הוא לו המיוחד מקומו מחלוקת, בעל



ערכים
וכינויים

סוחר / כנעני
 הארז אל באים אתם יכי

 של ארז כנען, מהו כנען׳.
 םחורה, שבה ארז פרקמטיא,

 םוחריה ׳אשר אמר דאת כמה
 ארז׳ נכבדי ןניה7כנ שרים

ט). מסעי, (תנחומא

 וםחורה, םוחרים לשון כל
 וםובבים שמחזרים שם על

 (רש״י פרקמטיא אחר

לד). מב, בראשית

 המוות, מלאך הוא היצהייר
 של בחטאו הארור נחש הוא

 שהוא כנען, ארור הוא אדם,
 הדין ממידת שיצתה הקלי׳

 באופן נח, בן ח״ם הנקראת
 היצה״ר. הוא הכנעני שזה
 מכניע שהוא לםיבה אם
 רשותו תחת האדם את

 מלשון והוא להחטיאו,
 םוחר, מלשון הוא או הכנעה,

 וכמו ארז׳ נכבדי ׳כנעני כמו
 מרמה׳. מאזני בידו ׳כנען

 נעשה היצה״ר יען כן ונקרא
 האדם, את קונה םוחר

 של שר יד לתחת ומוכרו
חוקת). פ׳ טוב הדעת גיהנם(עץ

 את מםבבים סוחרים
 נקראים זה שם ועל העולם,

 ׳ואת מלשון םוחרים,
שיתתםחרו׳ הארז  לד), (ברא

 לאורך בעולם הם והולכים
מ״ה). פ״ב חיים (דרךורוחב

 אז ׳והכנעני םוד הוא כנען
 םמא״ל םוד שהוא בארז׳,

 שער (של״ה וחיילותיו

טו). ברכה עמק האותיות,

 אשר רמאי םוחר כנען,
 ואוהב מרמה, מאזני בידו

 ואינו הבריות, את לעשוק
 (מצו״ד ובמשפט בחםד תפז

ח). יב, הושע

 לפי כנעני, שנקרא יצהייר
 לדינים הגוף את םוחר שהוא
כ). יום ספירים (מעולפתרעים

 אהבה על מרמז וכנעני,
 לשון רעות ותאוות רעה
 וסוחר שנותן ותגר, כנען

 רעה תאוה בעד הקדושה
 חיים מים (מקורר״ל שעה לפי

שמות). פ׳

 הז׳ הן עממין ז׳ הנה
 מדות ז׳ נגד שהן תועבות

 מדות ז׳ והן הקדושים,
 הבעל שאמר וכמו הקליפות,

 נגד הוא וכנעני טוב, שם
 והוא וחםד, אהבה מידת

 וכמו החומריית, התאוה
 כולל אהבה מידת שבקדושה

 על בקלי׳. כן מדות, הז׳ כל
 אף הכנעני׳, ׳ארז נקרא כן

 עממין שבעה ארז שהוא
כנען). (קה״י,

רמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שנד קו ה מ מ כ ח

שיה עצה ותו

 חנוכה נר מצות עייי
 השי״ת כבוד מאיר

 כבודו ונתנדל ונתעלה
ם, ל עו  ומעוררין ב

ם קי חו ר ב ה שו  ל
 ליראה וזוכין להשי״ת,
 ולתפלה, בית ולשלום
 ולשון המחלוקת ונתבטל

 שלום ונמשך הרע,
העולמות בכל הכללי

יט). יד, ליקו״ט (קיצור

ה נר ולהדליק להאיר שצריכין כ ח סמוך חנו ת פ  דהיינו ל
ד להאיר  מצות ע״י א): (חנוכה כעצוה״מ וכפג הככו

 מצוס כקיום הזהירומ ע״י היינו ימנרך. נכנודו מכירים מנוכה נר
 נהמעוררוס המצוה את מקיימים כאשר ונפרט הנרוס, הדלקת
 אמיתיים, ואהנה וניראה גדולה
 נגדולת ולהכיר אמיתית לדעת זוכים

 גם מדרגתו. לפי איש כל השי״ת,
 מנוכה, נר כמצות הזהירות ע״י

 השי״ת כנוד וממגדל ממעלה
 רתוקים אנשים לעורר וזוכים כעולם,

 וקיום השם ליראת לשונ מהשי״ת,
 אמיתית, ליראה וזוכים המורה,
 וממנטלת ולתפלה, נית ולשלום

 שלום ונמשך הרע, ולשון המתלוקת
העולמות. ככל

א א שכל נמצ ש מ תן ה מ  ו
א והסחורות  י’עי רק הו

 (חו"מ נליקו״ה וניאר מחלוקת. כחיי

 הוא מקושר המו״מ שענין נ) נ, שומפין
 כמאמר לעיל המונא הגריה עשיית לעני!

 שיש זמן כל כי ודל: ג/ נאות
 אכל כנ״ל. ומתן משא יש מתלוקת,

 כשזוכין נעצמו ומתן המשא נאמת
 גדול, תיקון הוא כתיקונו, לעשותו

 זה כי הממלוקת. תיקון נעצמו והוא
 לתקן ומתן, המשא נתינת עיקר

שצריכין נמשך שמשם המתלוקת,

 כלשון כמונ שאין רכילות מצינו שלא לדנרי, וראיה רגילה'. ׳הולכי
ו), (ירמיה ונרזל' נתושת רכיל ׳הולכי רכיל', מלך וכגון'לא הליכה,

רעהו' נשמר כגון'מלשני הליכה, נו כמונ אין הרע לשון ושאר
).3י (שם גדולות' מדנרת 'לשון קכ), (שס רמיה׳ ׳לשון קא), (מהליס

ומרגל, הולך שהלשון אומר אגי לכך
 שכל נגימ״ל, נתלפת שהכ״ף

 אתד ממקום שמוצאיהם האותיות
נפ״א, ני״ת כזו, זו ממתלפות

 ונו״ן נכ״ף, וקו״ף נכ״ף, וגימ״ל
 ׳וירגל וכן נצד״י. וזי״ן נלמ״ד,
 רגל ופירוש, יע), (שמו״ג נענדך׳
 ׳לא וכן רעה, עלי לאמר כמרמה

 רוכל וכן טו). (חהליה לשונו׳ על רגל
 וכל סתורה, כל אמר ומרגל הסומר
ס להתקשט נשמיס המוכר ה  נ

 תמיד שממזר שס על הגשים,
׳רוגל׳. לשון ׳רוכל', נקרא כעיירות

 כה זו אות נהמשן לקמן למונא וקשר ועי'
נו דורש וכי. הסוחרים היינו ש׳רגל׳ תי
לשונו'. על רגל ׳לא ד״ה ננח״נ עוד ועיין

ם בזקנה רועי כין ריג ויהי  אכר
וגוי. לוט בזקנה רועי וכין

 מחלוקת נחי׳ ע״י הוא שמו״מ ניאר רנינו
 הכמונ ע"פ זאה מנאר ועפה ופירוד,

 כנד ואנרס ה-ח): כ (יג, כנראשית
 וגם (...) ונזהנ: נכסף נננקנה מאד
 ונקר צאן הןה אכרם את ההלך ללוט

 ל'שכמ הארץ אתם נקא ולא ואהלים:
 עלו ולא רנ רכוקס הןה כי !חדו

 מקנה רעי נין רינ ויהי !חדו: לשנת
 והכנעני לוט רנקנה רעי ונין אנרס

 אכרם ויאמר נאךץ: י'שנ אז והפחי
 ניני מרינה תהי נא אל לוט אל

 אנשים כי רעיך ונין רעי ונין ונינף
יינ. רהי (שה): ופירש״י אנחנו: אחים

 לאנרס הארץ נמנה אומרים, והס הגזל, על אותם מוכיחים אכרם ורועי אחרים, ?שדות נהממס ומרעיס רשעים לוט של רועיו שהיו לפי
פעדיין אכרם נה זכה ולא נארץ׳, יושנ אז והפריזי ׳והכנעני אומר והכמונ גזל. זה ואין יורשו ולוט יורש, אין ולו ״ ע  ה). מא, כ״ר (

י נ ע נ  ופירש״י(שס): אהנ: לעשק מררנה מאזני נןדו כנען פ): (יג, כהושע כחינ וכר. כידו כנען פסוק על שפירשייי כמו סוחר כחיי כ

 אענוד ולא עשרמי אך אומרים אמס עשריכס ועל ורמאים, סוחרים שאמס נצעכס על סמוכים אמס מימה. מאזני נידו כנען
ה נמס׳ אימא וכן הקנ״ה. את ע ) נ ״  לעשוק מרמה מאזני נידו ׳כנען שנאמר תגרים, אלא כנענים ואין כנענים', נין 'יחצוהו ע״א): נ

 סוחר', כאניות 'היתה ומדינות, ימים העונרים הגדולים הסוחרים הם 'סוחרים' ח): כג, (ישעיה המלני״ס דכפנ עוד ומצינו אהנ'.
ת כנעני עוד יהיה ׳ולא מרמה', מאזני נידו ׳כנען נעירם, לאחדים המוכרים הקטנים הסוחרים הס ו׳כנען׳  המוכרים שהם ה", נני

תגר׳. לשון ׳כנעני ע״א) נ (פסחים חז״ל שדרשו הנא נד״ה להלן ועי׳ קטנים. דנריס
עני יהיה ולא ומממח מופלג, עושר ימעשרו וישראל העכו״ס, מרשעי ה׳ ייפרע כאשר הימים, נאמריה שיהיה אה מכארח זו ננואה הפשט ע״ד עוד. כנ

המו-ס רנצלות על יהיה ההוא פיוס כ-כא): (יד, כזכריה וזלשה׳׳כ עוד/ כנעני יהיה ׳ולא בבחי׳ כנענים הנקראים והסוחרים המו״מ ימבמל עושרם
 מהס ולרןסו הזכסיס כל וכאו צכאות לה׳ קדש וניהולה פירושלס קיר כל והיה המזפס: לפני כמזרקים ה׳ פנית הבירות והיה לה׳ קדש

 ארץ׳ נכפדי ׳מעניה כמו לשסור, יצטרכו לא מעני. יהיה ולא ופירש״י(שם); ההוא: פיוס צכאות ה׳ פכית עוד מעני יהיה ולא כהס וכשלו
 העוני שיתכטל האחת כחינות, לכ׳ מרמזת ׳כנעני׳ שהמלה זו, נכואה ככיאור ע״א) (נ כפסחים חז״ל דרשו וכן עני. כאן אין אסר, דפר כג). (ישעיה

כאן אין ירמיה, רפי אמר כנעני׳, יהיה ׳ולא מאי וז״ל: המו״מ, יתכטל שלעת״ל והשניה פרנסתו׳), כדי לצדיק ׳שאין כפתי׳ ט׳ אות לעיל (וקשר
פא אפשר ממש, כנעני אילימא כנעני, מאי כנעני׳. איש פת יהודה שס ׳וירא דכתיפ תגר, דאיקרי מנלן ו׳כנעני׳ לכנעני כ׳ וכיאור עני.

דכתיפ תגרא, גפרא פת לקיש, פן שמעון רפי אמר אלא ונשיפ. אזיל ויהודה יעקפ, את והזהיר יצחק פא יצחק, את והזהיר אפרהס
גמרא ככיאור ע״א) נ (פסחים יוסף בעץ וכתב ארץ׳. נכפלי מעניה שריס, שוחריה ׳אשר מהכא אימא ואיפעית מרמה׳. מאזני פילו ׳כנען

הנח?* ייליקוט

י ז א תבטל אזי הכללי לשלום כשזוכיץ ו א כל י ש מ מתן ה השלום יתקיים דייקא שעי״ז ית׳, כבודו חלקי ניצוצי פיזורי ולהעלות לקנץ העולם. מן ו
 מוכרח שלו שהמו״מ ח) (על״ת למחותנו במכתבו רבינו (וכמ״ש האמיתי,

 שיש נד) ליקו״מ (ראה וידוע וכמובן עיי״ש, כבודו׳ את בגויים ׳שפרו בבתי׳
ואכ״מ). בזה שווים כולם שאין הנשמות שורשי בבתי׳ נעלמים עניינים בזה

בחי׳ יקבץ דייקא, ותורתו השי״ת אל בהתקשרות במו״מ דעתו פיזור ע״י כי
 אמנם לקדושה. והשלום הכבוד יושלם שעי״ז מפיזורם, הקדושים הניצוצות

 לנויהם ישראל פזורי כל יתקבצו באמת הנ״ל, הבירורים כל אחר באמת
 כי המו״מ גם יתבטל וממילא כמאחז״ל, גרים יקבלו לא ואז הקודש, בארץ
 כל נתחברו שכבר אחר הנ״ל, הנפלא השלום יהיה אז כי כנ״ל, אחד הכל

כנ״ל. השלום והעדר כפגם המו״מ יהיה אדרבה ואז הקדושה, ניצוצות

 חנוכה נר ולהדליק להאיר שצריכין וזהו
הכבוד, להאיר דהיינו לפתח, סמוך

 שיזכה עד כנ״ל. היראה לשרש ולהחזירו
אלוף. מפריד הנרגן ויכלה ויבטל לשלום,

 שיתבטל השוק, מן רגל שתכלה עד וזהו
 על רגל אשר ורכילות הרע לשון בעלי

בעולם: השלום ויתרבה לשונם,

 זוכין ועי״ז לתפלה, זוכין השלום ידי ועל
 ואזי העולמות. בכל שלום הכללי, לשלום

 כל יתבטל אזי הכללי, לשלום כשזוכין
 המשא כל כי העולם. מן ומתן המשא

 כי השלום. מהעדר הוא שבעולם, ומתן
 כי שוה, והקונה המוכר רצון שיהיה א״א

 היה ואם לקנות. רוצה חה למכור רוצה זה
 נעשה שיהיה אפשר היה לא שוה, רצונם

 ומתן המשא שכל נמצא ומתן. משא שום
מחלוקת, בחינת ידי על רק הוא והםחורות,

יג) (נראשיחבחינת וזה הרצונות. בין שלום שאין

 מקנה רועי ובין אכרם מקנה רועי בין ריב ויהי
 פםוק על רש״י שפירש כמו םוחר, בחינת כנעני, באח. אז והכנעני לוט,
 ריב ויהי בחינת ומחלוקת, ריב בחינת ידי על היינו וכר. בידו כנען יב) (הושע
 אבל בעולם. ומתן ומשא םוחרים יש עי״ז באח, אז והכנעני זה, ידי על וכר,

 ונמר כבש עם זאב וגר כמ״ש בעולם, המופלא השלום שיהיה לבא, לעתיד
כנ״ל. עוד כנעני יהיה ולא יל) סכליה כמ״ש ומתן, המשא יתבטל אזי גדי, עם

 בשוד ידוע והנה בזה: ביאור מובא תש״מ) (שבמ-אדר הנחל מבועי וצקוצץ
 בדצח״מ. הפזורים הקדושה ניצוצות מעלין שעי״ז באמונה, שעושין המו״מ
 בעסקי ומתן משא לבתי׳ שיורדין שע״י פעמים, כמה בדבה״ק ומובא

 בכל לגמרי דבוק להיות שהוא האמיתי, השלום היפך זהו שבאמת העולם,
 וכלולים מאוחדים וגידיו אבריו כל שיהיו השי״ת, אל נפשו שהוא רצונו

 שלום בחי׳ עצמו שזהו אחד׳, שכס ׳לעבדו בבתי׳ ית׳, רצונו בעשיית
 תיקון בענין כ״א העולם בעסקי עושק שאינו ונפשו, גופו בין בעצמיו
 שכן ית׳, כבודו ולשפר ולשבחו להללו הוא הכל שתכלית נשמתו, וקישוט

כדי מוכרח המו״מ ענין כל אדרבה, עכשיו אבל בכלליות, לעתיד יהי׳

תפליה ואני

רנו תעז  ברחמיך ו
 שיהיה אלהינו, יי

 לשמך דבורנו כל
 נךבר ולא ולעבוךתך

 לעולם, בטלים ךבןים
 יהיה דבורנו כל רק

 ויךאת ועב/דה בתוךה
 מחטא ובפרט שמים.

 שהוא מאד הגדול ועוון
 וךכילות הרע לשון עוון

 ביותר, חמור שהוא
 עמך וכל אותי תציל

 יצא שלא ישראל, בית
 דבור שום לעולם מפי
 ישראל שום על רע

 נצר אלתי, שבעולם.
 ושפתי מרע לשוני
 ותצילני מרמה, מדבר

 ומאבק ך!ךע מלשון
 ומךכילות הרע לשון

 מעתה ךכילות ומאבק
תעולם ועד ״ קו לי ד). (

 ברחמיך ותושיענו
 את ותשמר הרבים,

 הךע מלשון פינו
 מיני ומכל וךכילות

 שלא פגומים, ךבוןים
 שום פינו מתוך יצא

 בר שום על רע דבור
 ולא שבעולם, ישראל

 כלל. פגום דבור שום
 מרע לשוני נצור אלתי,

 מךמה, מךבר ושפתי
 שלא.יז־יק בעזרנו ותהיה

 והלשון הדבור פגם לנו
 העולם, בני של הרע
 נלכדים נהיה שלא
 חטאת ידי על ונם בגא

 ושלום. חם פיהם
ולכל לנו העזר ומעתה
נשמרים שנהיה ישראל

 רחם ושלום. חם הרע לשון עון ידי על הבא הגאוה פגם ידי על גדול בגלות ירדה אשר מגלותה השכינה את ותעלה וגךלות, מגאות ותשמרנו גדולה. בקרשה תמיד פינו את לקרש כלנו ונזכה הדבור, מפגם
תקדשוה מיני בכל פינו דבור את לקרש ונזכה הדבור, פגם מיני ומכל מא־ד, החמור הרע לשון מעון מעתה ותצילנו ותשמרנו זה, כל לתקן מעתה ועזרנו שמך, למען עלינו ״ קו לי נח). (



שנה נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ך ועל  תזכנו ך!יךאה י
 שלום שיהיה לשלום

 יתבטל והנוף בעצמינו.
 בתוף נכלל ויהיה

שמה שה הנ קדו  ה
 באמת ךצונף לעשות
 לתפלה ונזכה תמיד.

ת, שלמו שמע ב  ות
 ותמשיף תמיד, תפלתנו

 ובדחמיף בעולם. שלום
 שלום תשים הרבים

 מעלה של בפמליא
 מטה, של ובפמליא

 מיני כל את ותבטל
 כי העולם, מן מחלקת

 ןדעת לבדף יי אתה
 וקלקולים ךעות כמה

 ושלום, חם נוךמים
 עכשו, שיש המחלקת

 המחלקת עצם ובפרט
 הצדיקים בין עכשו שיש
 שבדור, הכשרים ובין
 כל לב חלק אשר עד

 אנא מחברו. ואחד אחד
 ברחמיף עלינו רחם יי,

 האמת ותגלה הרבים
 שלום ותשים בעולם,

 לעולם, ישראל עמף בין
 בכל שלום ותשפיע

 שימשף עד העולמות
 הזה בעולם גם השלום
 הברואים וכל הגשמי,

 ויהיה זה, על זה ירחמו
 כל בין גדול השלום

שבעולם הברואים
יד). (לקרת

 מפקנין נעצמו וממן המשא ע״י אכל ומפן, משא דייקא לעשופ
 ני שלום. ממשינין ומפן המשא ע״י כי המפלוקפ, נפינפ אפ

 עשייפ נפיגפ ממש הוא כראוי כקדושה ומפן המשא עשייפ
 כנר כי שלום. גמשך שעי״ז השי״פ, כנוד נפגדל ידם שעל גרים,

 קדושופ ניצוצופ שיש וידוע מנואר
 ע״י להעלופם שצריכין דגר, נכל

 רנינו נדנרי כמנואר ומפן, המשא
מה ז״ל  המשא שע״י פעמים, נ

 הניצוצופ ואלו הניצוצופ, מעלין ומפן
שגפלו, קדושופ נשמופ נפיגפ הס

 ע״י אופן ומנררין אופן וכשמעלין
ממש, גרים נפינפ זה ומפן, המשא

הקדושה, אל מהקליפה פוזרין ני
גרים. נפינפ ממש שזהו

 כנעני מלפ לפלק מאד רפוק ענין הוא לכאורה עני. כאן אין זו:
 מונניס הדנריס אנל עני׳. כאן ׳אין נוטריקון שדורשה לשפים,

 פרטיופ, נמקומופ ידועים מדנריס ההעדר כי הידוע, ע״פ היטנ
מקנ הוא  פה שאיננו הדנר כי והמספר, ומפן המשא טונ ה

ס מציאופו יהיה נמציאופ, מקו  נ
 על אמנם ארץ. כנעני ע״י אפר

ר העפיד  שנהיה אנפנו מונטפיס ננ
 דנר, מפסור כאין טונ כל מלאים
 ׳עפידה ל) (שגפ ז״ל העידו נאשר

 וכלי גלוסקאופ שפוציא ישראל ארץ
 יהיה אז וכמו וכמוהם, מילפ׳
 כן ועל למופר, אך ומפן המשא
 יהיה 'ולא ז״ל אמרו אשר הטינו
 עני', נאן 'אין והטעם, עוד', כנעני

 לא נן על דנר, יגרע אין כלומר
 יהיה כי המספר, אל מהצורך יהיה

מקוס. נכל טונ כל מלא העולם
המו״ת. שיפנעל רנינו נדנרי וכמונא

ה ד! בז ה אין ת״ח מ א פו  ר
תו כ מ  נשנפ כדאיפא ל

 לא יהודה, רני אמר ע״ג); (קיע
 נה שניזו נשניל אלא ירושלים פרנה

 ׳ויהיו שנאמר פכמיס, פלמידי
 ונוזיס האלקיס כמלאכי מלעיניס

 פלמידי המנזה כל רנ, אמר יהודה רנ אמר מרפא', לאין ׳עד מאי מרפא׳. לאין עד נעמו ה׳ פמפ עלופ עד ננניאיו ומפעפעים דנריו
 אלו נמשיפי', פגעו ׳אל פרעו'. אל וננניאי נמשיפי פגעו ׳אל דכפינ מאי רנ, אמר יהודה רנ אמר למנפו. רפואה לו אין פכמים

ה שניזו אלא ירושלים סרנה לא (שם): המהרש״א ופירש פכמים. פלמידי אלו פרעו', אל 'וננניאי רנן, ניפ של פינוקופ  ויהיו שנאמר מ״ס נ
פינ 'ננניאיו׳ דהא פכמים, פלמידי דהיינו ליה משמע אלקיס' 'מלאכי וגו׳. ונוזים אלקיה נמלאכי מלעינים  ׳ומפעפעים קרא, נהאי נ

ם הפלמיד אם הוא, צנאופ ה' מלאך וכדאמרינן'כי ננניאיו',  לעיל דאמר למכפן, מרפא דאין נפורענופן ואמר נו". כמלאך הוא פנ
 למכפן אין כן על אופן, ונוזיס כמלאכיו ומלעיניס סרה מוסיפין והס מפטאס', לשונ מלאכיו ניד ושלופ השכם וגו׳ ה׳ ׳וישלפ מיניה

 לנזופו, סרה פוסיפו ואפס פכו', מה ׳על אפכס מוכיפ פכס הפלמיד שהוא שהמלאך דהיינו סכו; מה ׳על א) (ישעיה וכמ״ש רפואה,
רפואה. לה שאין מכה דהיינו (שס), וגו" מנשו ולא זורו לא וגו׳ למלי ראש ׳כל כן על

 השוק, מן תל שתכלה עד בחינת ג״כ וזהו
 עד חנוכה, נד להדליק שמצוה היינו

 שלום בחינת היינו השוק, מן תל שתכלה
 עד כנ״ל. הכבוד החזדת ידי על שנעשה

 עד וזהו כנ״ל, ומתן המשא כל שיתבטל
 תל שום ישאד שלא השוק, מן תל שתכלה

 ידי על ומתן המשא כל יתבטל כי בשוק,
כנ״ל: השלום

 זמן כל כי לשדשו. הכבוד עלה כן ה', ידאי שמכבד הכבוד לפי לעיל) (שייךיג
 וכל ה׳. בידאי מזלזל הוא כן בחינתו, לפי אחד כל בגלות, הוא שהכבוד

ובו׳: ה׳ ידאי מכבד הוא כן הכבוד, את תקונו לפי אחד

 החזדת בחינת שהוא ה׳, ידאי שמכבד הכבוד ידי על היינו ועי״ז,
 היטב. לעיל כמבואד לשלום, זוכין עי״ז לידאה, דהיינו לשדשו, הכבוד

המבזה כי למכתו, דפואה אין ת״ח המבזה קיט:) (שנה דז״ל שאמדו וזהו

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ה איז תייח המבזה א  עיקר ג): ו, שבת (או״ח בליקו״ה וכתב למכתו. רפו

 כאלו לצדיקים התקרבות ע״י הוא אדם בני שאר של התיקון
 יכולין האמיתיים הצדיקים כי וכו׳. תלמידיהם ולתלמידי ולתלמידיהם להם
 כי וגוף. בנפש גדול תולה שהוא אע״פ שבעולם אדם כל ולרפאות לתקן
 וכמבואר רז״ל שאמרו כמו למכתו רפואה אין תכם תלמיד שהמבזה כמו

 מרובה, טובה מידה להיפך כן כמו נז), (ליקו״מ הזאת בהתורה היטב הענין
 מכה אין האמיתיים תכמים התלמידי שהם ותלמידיהם בצדיקים להמאמין

 מרפא׳ בשרו ׳ולכל בבפינת ידם, על רפואה לה יהיה שלא ונפש בגוף בעולם
 שפרשו האמיתיים הצדיקים אם כי יודעין אין התורה כי התורה. על הנאמר

 כנ״ל, האמיתיים התכמים שהם לגמרי לגמרי הזה עולם מתאוות עצמם את
 והנתיבות והעצות הדרכים כל ולבאר ולפרש התורה את לדרוש יודעים שהם

 שיוכל באופן הקודש, אל לגשת הרוצה שבעולם אדם כל שצריך והתתבולות
שבעולם. והגוף הנפש תולי מיני לכל רפואה לקבל אתד כל

ה ז ב מ ה אין תייח ה א  כמו יב): התורה (נתיב עולם בנתיבות וכתב למכתו. רפו
 העונש גודל תדע מזה ומכבדו, ת״ת שמקרב מי שכרו שגדול

 לא יהודה, רבי ׳אמר ע״ב) קי״מ (שבת כתבי כל ובפרק בכבודו. נוגע אשר
 יהודה, רב אמר וכו׳. תכמים תלמידי בה שביזו בשביל אלא ירושלים תרבה

 זה תטא כי פירוש, וכו״. למכתו רפואה לו אין תכם תלמיד המבזה כל
 להבין לך ויש התורבן. הוא וממילא למכתו, רפואה אין כאשר לתורבן ראוי

 פ״ב) (אבות אצל שנתבאר ממה רפואה, לו אין תכם התלמיד את המבזה כי
 רב ׳אפיקורוס, ע״ב) צ״מ (סנהדרין תלק ובפרק (...) עקרב׳ עקיצת ׳עקיצתן

 יהושע ורבי יונתן ר׳ תכם. תלמיד המבזה זה תרוויהו, דאמרי תנינא ורבי
 המבזה דאמר למאן בשלמא תכם. תלמיד בפני תבירו המבזה זה אמרי,
 מגלה עצמו, תכם תלמיד המבזה הוי, אפיקורוס תכם תלמיד בפני תבירו
 תלמיד המבזה אפיקורוס דאמר למאן אלא הוא, כהלכה שלא בתורה פנים
 בן מנשה כגון מאן, כגון כהלכה שלא בתורה פנים מגלה עצמו, תכם

זה אמרי, תנינא ורבי רב בתורה, פנים מגלה לה דמתני ואיכא תזקיהו.
 כגון אפיקורוס הוי. בתורה פנים מגלה עצמו, ת״ת והמבזה ת״ת, בפני תבירו את המבזה זה אמרי, לוי בן יהושע ור׳ יותנן ורבי תכם, תלמיד המבזה

 הפקר מדת שנוהג ׳אפיקורס׳, פירוש הכל דברי לפי כי פירוש, (...) תנו׳. לדידהו קרו לדידהו רבנן, לן אהנו מאי דאמרי, הני כגון יוסף, רב אמר מאן,
 עצמו מכניע כן גס היה הכנעה, בעל היה שאס הוא, עול פורק ובכלל שמיס יראת עליו אין תכס תלמיד המבזה כי סברי ולפיכך תכמיס. עול ופורק

 כמו להו דסבירי משוס האפיקורס, הוא אלקיס אין ואמר לגמרי עול שפורק מי דווקא כי פירשו שלא ומה בשכינה. דבקים שהס תכמיס תלמידי מן
בכלל כן גס התכמיס את המבזה ולפיכך תכמיס, תלמידי מרבה אלקיך ה׳ דאת דכיון תכמיס׳, תלמידי לרבות תירא, אלקיך ה׳ ׳את אצל למעלה שהתבאר

בכלל כן גס זה הוי בפניו, אתר לבזות תכמיס תלמידי לכבוד תושש ואינו תכמיס תלמידי בפני תבירו המבזה דאף סבר וריב״ל שמיס. יראת עול פורק
 תכס תלמיד המבזה שהתבאר, כמו שמיס יראת עול ממנו שפורק משוס אפיקורס, הוי תכס תלמיד בפני תבירו המבזה דאמר למאן וקאמר, עול. פורק

תלמיד בפני תבירו במבזה ופליגי עצמה, התורה הוא תכס התלמיד כי למעלה התבאר וכבר כלל. לתורה תושש ואינו בתורה פנים מגלה כאילו הרי עצמו,
שאס שמיס, יראת בו שאין רק בתורה, פנים מגלה זה הוי לא ולמר תכס, לתלמיד תושש אינו דהא כהלכה׳, שלא פנים ׳מגלה כן גס זה נקרא למר תכס,
 שלא בתורה פנים מגלה הוי כן גס תכס תלמיד בפני תבירו המבזה דאמר דלמאן ומסיק תכס. תלמיד בפני תבירו מבזה היה לא שמיס יראת בו היה

 אפיקורס. נקרא גוונא וכהאי מרבו, מורא לו שאין נקרא וזה רבו, בשס ההלכה לתלות רבו לכבוד תושש שאינו תכס תלמיד כגון ׳אפיקורס׳ נקרא כהלכה,
 בתורה פנים ומגלה שהתבאר, כמו יראה פניו על שאין עול, פורק רק אפקרותא שאין אפקרותא, הוי זה דבר מאיתו, היראה פורק שהוא כל הדבר, כלל
 זה שדבר לומר אין כי אפקרותא, הוי זה דבר רבנן, לן אהנו מאי שאומרים, אלו כגון מסיק, ורבא בעיניו. נתשבת התורה ואין התורה מבזה כאשר הוי

 מנהג בהס ונוהג מהס ירא שאין הוי, אפקרותא אבל תשיבות, להס נותן שאין רק ביזוי, כאן אין רבנן, הני שאמר, זה אבל כהלכה, שלא פנים מגלה
תלמיד מבזה כאשר הדבר, כלל מבואר. זה דבר אפקירותא, בכלל הוי מפניהם, והכנעה יראה נוהג שאין זה כמו דבר וכל תשוביס, אינם כי כלומר הפקר,

׳אפקרותא׳. זה נקרא פניו, על והכנעה היראה אין וכאשר כהלכה׳, שלא בתורה פנים ׳מגלה נקרא זה דבר תכס,
ה ז ב מ אה אין תייח ה  ע״ב) קיט (שבת וארז״ל ת״ת׳. ׳לרבות ע״ב) כב (פסחים ארז״ל כו״, תירא אלקיך ה׳ ׳את עקב): (פ׳ נחל ערבי בספר ומובא למכתו. רפו

לומר יתכן מכה, לו שיש ידענו אס בשלמא ותו, רפואה׳. לו ׳אין לומר לו דהיה לדקדק, ויש למכתו׳. רפואה אין תכס תלמיד המבזה ׳כל
ע״ב) לג (ב״מ דארז״ל לבאר, ויראה כלל. רפואה צריך אינו הוא והרי תכס, תלמיד ומבזה מכה לו שאין במי נעשה ומה רפואה, לה יהיה שלא עליה

ערכים
וכינויים

חנוכה נר מצות
 נר של שמן בחינת עייי

 זוכה שכל, בחינת חנוכה,
 זוכין ועי״ז שפלותו, לראות

רסא). (שיהר׳׳ןשלימה לאמונה

 הוא חנוכה נר הדלקת
 הדעת המשכת בחינת

 כלים לתוך הקדוש
 השמן שהם וצמצומים,

 שבהם והפתילה והכלי
 מבחינת שנמשך האור, נתלה

 כל שמשם אלקות השגת
 כל אור הוא כי האורות,
 השכמת (ליקו׳׳ה האורות

י). ד, הבוקר

 הגדולים הצדיקים
 של הנם תוקף שממשיכין

 להאיר יכולים בעולם, חנוכה
 התחתונה, במדרגה אפילו
 במעלה בהקטנים אפילו
 אפילו ולרפאות מאד,

 ביותר, הגדולים החולים
 נר הדלקת בחינת שזהו
 טפחים מעשרה למטה חנוכה

י). ד, הבוקר השכמת (ליקו׳׳ה

 שעיקר בכוונות מבואר
 ע״י הוא חנוכה נר הארת
 שהוא ׳נחל׳ השם בחינת

 ח׳נוכה, נ׳ר ל׳הדליק ר״ת
 שהיא התורה בחינת היינו

 וכו״ נובע ׳נחל בחינת
כז). ה, סעודה (ליקו׳׳ה

 ימים שמונה הוא חנוכה
 כםליו חודש בםוף והוא

 ויש טבת, חודש ובתחילת
 עכ״פ אחד שבת תמיד בו

 קדושת ע״י כי ר״ח, וכן
 מילוי בחי׳ ממשיכין חנוכה
 וחםרונה, מפגימתה הלבנה

 ׳והיה בבתי׳ שתהיה עד
 החמה׳, כאור הלבנה אור

 שבת בחי׳ הם שבשורשם
תרעא). או׳׳ח, השולחן (נחתור״ח

 נר חנוכה מצות רבנן, תנו
 נר והמהדרין וביתו, איש
 והמהדרין ואחד, אחד לכל

 שמאי בית המהדרין, מן
 מדליק ראשון יום אומרים,

 פוחת ואילך מכאן שמונה
 אומרים, הלל ובית והולך,

 אחת מדליק ראשון יום
 והולך מוםיף ואילך מכאן
כא:). (שבת

 מצוה חנוכה נר מצות
 וצריך מאד, עד היא חביבה

 להודיע כדי בה להיזהר אדם
 האל בשבח ולהוםיף הנם

 שעשה הנםים על לו והודיה
 יאכל מה לו אין אפילו לנו.
 או שואל הצדקה, מן אלא

 שמן ולוקח כםותו מוכר
 החזקה (יד ומדליק ונרות

יב). ד, חנוכה

ע  (השכינה) איהי כי ד
 הוד אור בחנוכה מקבלת
 כי ז״א, ע״י שלא מעצמה

 תיקן יוחנן בן מתתיהו
 ולכן ימים, הח׳ באלו הוד
 הניםים׳ ׳על אומרים אנו

 הוד נגד שהוא בהודאה,
חנוכה). הקודש (מחברת

עד  מן רג״ל שתכלה י
 העולמות הם שוק כי השוק׳,

 שתכלה עד תחתונים,
 שנמשך האור מן הרשימו
 מקומה. עד למטה אחריה

 מצוה עושה הדלקה לכן
 אנו אין כי הנחה, ולא

 ממקומה, אותה מעלים
 אור לה ממשיכין אנו אלא

 לבד, למקומה מלמעלה
 אםור ולכן הדלקה. והיינו

 להיות כי לאורה, להשתמש
 למקומה יורד עליון קודש
שם מצויים אשר למטה

ה■ ותושיה עצה ב תר ת ש  יראי שמכבד ע״י הוא כנ״ל, הרפואה בחינת עיקר שהוא השלום המשכת עיקר כא). יד, ליקו׳׳ט (קיצורהעולם מן ומתן המשא כל יתבטל אזי לבוא, לעתיד שיהיה כמו בעולם המופלא השלום כ
כג). יד, ליקו׳׳ט (קיצורולרפואה לשלום זוכים שעי״ז ליראה, דהיינו לשורשו, הכבוד החזרת בחינת שזה שלם, בלב השם



ערכים
וכינויים

(המשך)
 שלא חוששים אנו חיצונים,

 אין לכן עליון, באור יאחזו
 (מחברת האור מן ליהנות

חנוכה). הקודש

 כ״ו, חנ״ה פירושה חנוכה
 מאימא המל׳ שיונקת והוא

 העולה חנ״ה הנקרא עילאה
 אהב חנה את ׳כי וז״ש ם״ג,

 רחמה׳ את םגר והוי״ה
חנוכה). הקודש (מחברת

 המנורה כנגד הוא חנוכה נר
 ואנחנו קנים, ז׳ לה שהיה

 תחתונות לז׳ מעוררים
 ואותנו אותם להםיר דעתיק

 הוא להיות הגלות, מן
 בםוד לטוב רע כל מחזיר

 הרמח״ל (פי׳ העליון הייחוד

ישעיה). על

 פתח על מניחו חנוכה נר
 המצוה שעיקר מבחוז, ביתו

 כדי מבחוז, פתח על להניחו
 חיצונים בחינות לכל להאיר

לחנוכה). דרושים עין (בת

 ׳נר׳, חנוכה. נר מצות
 ר׳וח. נ׳פש תיבות ראשי

 שהוא לומר רצה ׳חנוכה׳,
 לעבודת עצמו את מחנך

 וביתו׳, איש ׳נר השי״ת.
 עצמו מתקן שהוא דהיינו
 המחוברים כל דהיינו וביתו,

 לומר רצה ׳והמהדרין׳, עמו.
 עצמן, בפני תשובה שעושין

 על הכל םומכים ואינם
 אחד׳, לכל ׳נר לבדו, הצדיק

 עצמם את לתקן שרואין
 מן ׳והמהדרין ר׳וח. נ׳פש

 תשובה שעושין המהדרין׳,
 ׳בית ראשונה, התשובה על

 והולך׳, פוחת אומרים שמאי
 עצמם, את פוחתים שהם
 מוםיף אומרים הלל ׳ובית

 בקודש שמעלים והולך׳,
חנוכה). רמזי ושמש (מאור

 הוא חנוכה נר הארת
 כן על הגנוז, אור מן הארה
 אל חינוך ׳חנוכה׳, נקרא

 שיתגלה האחרונה, הגאולה
 (בני בשלימות טוב כי האור

ב). טבת, כסלו יששכר

 שר חינוך הוא חנוכה
 נברא לא העולם כי העולם,

 ומצוות, תורה עבור רק
 מהן, ישראל ביטלו והיוונים
 ומילאו חשמונאים וכשגברו

 נתחנך ולמצוה לתורה ידם
 נברא שעולם וכמו העולם.

 כ״ה חנוכה כך באלול, בכ״ה
 בריאת שתחת וכמו בכםליו,
 הוא כך האור, הוא העולם

 האור שייגנז וכמו חנוכה, נר
 להשתמש אםור כך הראשון
חנוך). (קה״י,לאורה

חכמה מקורמוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שנו

ת כל א חול ת בחיי הם ה מיו שלום שאין מחלוק צ ע  והיסודות ג
 כי נ): ד, מצרנופ (חו"מ נליקו״ה 5וכפ זה. על זה מתגברין

 רוח אש יסודות מהד׳ הוא ומלואו, העולם כל של המהוות עיקר
 כל והמזיג הרכיג ומהם יסודות, הד׳ נרא השי״ת כי עפר. מיס

 שנכ״א דצח״ס, שהס ומלואו העולס
 רק יסודות, הד' כל מעורניס
 ונו עפר נחי׳ הוא העיקר שנדומם

 ננחי׳ עיקרו והצומח השאר, כלולים
 מכולם כלול כ״א אנל וכו׳, מיס

 קיוס ועיקר נספרים. כ״ז כמונא
 יסודות, מהד׳ שנתהוו הדנריס כל

 שנתמזגו ההרכנה סדר ע״י הוא
 הראוי כפי השוה נמזג ונרכנו
 כל יסודות, הד' כי הדנר. לאותו

 מחנירו, הרנה משונה ואחד אחד
 ואויר, מרוח מאד משונה העפר כי

 השי״ת רק כולס, וכן ממיס ואש
 נחכמה נראס הנפלאה נחכממו

 זה ולהתמזג להמערנ שיוכלו כזאת
 כל מהס שימהוה עד זה, עס

 כל ויחיו ויתקיימו שנעולס, הדנריס
 שיכלו, הזמן שיגיע עד קיומם, זמן
 כל יסודות הד׳ וממפרדין חוזרין ואז

 נחי׳ עיקר שזהו למקומו, אחד
 הדנריס של וההפסד והכליון המיתה
 יסודות שהד׳ זמן כל כי (...) כידוע.

 קיום יש אזי השוה, נמזג ומתנהגים דנר נאיזה יחד מחונריס
 יסוד ומתגנר שניניהס הסדר כשנמנלנל אנל הדנר, לאותו וחיות
 הוא הכליון ני ונכלים, ונתקלקלים נפסדים מזה חנירו, על אחד

 ע״י נא שנאדס החולאת כל וע״כ וכנ״ל. יסודות הד׳ פירוד
 ומתגנר ח״ו, השוה נמזג מתגהגיס שאין יסודות, הד׳ מחלוקת

ז״ל. אדמו״ר נדנרי מזה וכמונא כידוע חנירו על אחד יסוד

 בכבוד, שפוגם נמצא ה׳, יראי ומזאל ת״ח
 זוכה אין ואזי היראה, לשרש מחזירו ואינו

 כל כי למכתו. רפואה אין וע״כ לשלום,
 כי מחלוקת, בחינת ידי על באין החולאת

 שאין מחלוקת, בחינת הם החולאת כל
 על זה מתגבדין והיםודות בעצמיו, שלום

 השוה, במזג בשלום, מתנהגים *> ואין זה,
 כשמבזה וע״כ כידוע. חולאת בא ועי״ז
 למכתו דפואה אין ע״כ בשלום, ופוגם ת״ח,
 השלום ידי על הדפואה עיקד כי כנ״ל.
 ולקדוב לדחוק שלום שלום בבחינת כנ״ל,

שעיהודפאתיו ה׳ אמד נז): (י

 הזכיד הנ״ל, התודה אמידת בעת גם
 מספידין אין דז״ל מאמד ז״ל דבינו

 זוכד ואיני פרע). תי׳ ונשו״ע כא: (שנפ בחנוכה
דעתי, לעניות (והנדאה בו. שפידש מה

כע״ב מוהדנ״ת: דפום

ם ו ל  נישעיה כדכפיג ורפאתיו. ה׳ אנור ולקרוב לרחוק שלום ש
 ודו׳׳ק תשובה, הבעלי בענין העוסקים בפסוקים יד-כא) (נז,

 בין שלום היינו בעצמיו׳ ׳שלום בחי׳ תיקון על סובבים כולם כי וראה
 מכשול הרימו דרןו פנו סלו סלו ואמר וזלשה״כ: והנשמה, הגוף

 ונשא רם אמר כה כי עמי: מדרןו
 וקדוש מרום קמו וקדוש עד שכן

 להחיות רוח וקפל דכא ואת אקכון
נדכאים: לב ולהחיות קפלים רוח

 לנצח ולא אריב לעולם לא כי
 !עטוף מלפני רוח כי אקצוף

 בצעו בעון עקיתי: אני ונשמות
 ו.י.לו ואקציף הקחר ואכהו קצפחי

 ראיתי דרכיו לבו: בדרןו שובב
 נחמים ואשלם ואנחהו וארפאהו

ם ניב בורא ולאבליו: לו  קפתי
ה׳ אמר ולקרוב לרחוק שלום שלום

 כי נגרש כים והרשעים ורפאתיו:
 מימיו ויגרשו יוכל לאי הקקט

 אלקי אמר שלום אין וטיט: רפש
 שלום (שם): המלבי״ם וביאר לרשעים:

 נפשו מחולי ורפאסיו. ולקרוב לרסוק
והרשעים. אבל, גופו, ומכאובות

 דומים הם בתשובה, שבים הבלתי
 כי יוכל. לא השקש אשר גגריש כים

 הרעים ציורים מעלה הוא הרוח
 עוון לכל בנפשם השתרשו אשר

 שיגרש עד בקרבם סוער הזה והרוח ליבם, על חטאת ולכל
 התאוות בעכירות ומידותיהם שכלם יעכר כי וטיט, רפש מימיו

 הנפש שלום שישיגו אפשר שבלתי עד הרעות, והתכונות
 שאין כמו לרשעים. אלקי אמר שלום אין ולכן, מזעפה, להשקיטה

להם. אשר לכל שלום אין כן ברוחם, שלום
 בכסליו בכ״ה ע״ב): (כא בשבת כדאיתא בחנוכה. מםפידין אין

ודלא בהון למספד דלא אינון, תמניא דחנוכה יומי
שו״ע(או״ח נפסק וכן בהון. להתענות ותענית. בהספד ואסורים חנוכה ימי שמונת מתחילין בכסליו בכ״ה א): תרע, ב

חכמה מיליואי
 כזדונות. להם נעשו ששגגות חכמים, תלמידי אלו פשעם, לעמי ׳הגד

 הרי כשגגות׳. להם נעשו שזדונות הארץ, עמי אלו חטאתם, יעקב ולבית
 שעם ורפואה. מכה וחסרון, מעלה לו יש אחד כל הארץ, ועם חכם תלמיד
 הארץ, עם להיותו מהחטא, יקמר איך יודע שאינו מכה, לו יש הארץ
 אצלו כולם שזדונותיו ורפואה, מעלה לו יש זה ונגד רבים, חטאיו לזאת

 לו יש זה וכנגד זדון, עולה ששגגתו מכה, לו יש חכם ותלמיד שגגות.
 אשר חכם התלמיד ואמנם משגגות. אפילו לישמר שיודע ורפואה, מעלה
 יחד גם המעלות ב׳ לו יש הארץ, לעם עצמו בעיני ומוחזק עליו שפל לבבו

 על שעובר למי עוון, נושא ׳למי ע״א) כח (מגילה רז״ל אמרו וע״ז לו. ואשרי
 חכם, תלמיד המבזה הארץ העם בהיפך, וכן כשיריים׳. עצמו ומשים פשע
 החסרונות, ב׳ לו יש כמוהו, חכם תלמיד ג״כ עצמו בעיני היותו מצד

 שגגתו ואעפ״כ הארץ, עם היותו מצד מהחטא, להיזהר יודע אינו שהרי
 משאר גרע זה כן, ואס חכם. לתלמיד עצמו מחזיק היותו מצד זדון, עולה

 זה משא״כ ומעלה, רפואה ג״כ בה יש שלהם במכה שהם הארץ, עם
וק״ל. למכתו רפואה אין חכם תלמיד המבזה

 והיסודות בעצמיו שלום שאין מחלוקת בחיי הם החולאת כל
בעצמיו׳ ׳שלוס שענין מ׳) לעיל(אות רבינו ביאר וכוי. זה על זה מתגבריץ

 שלבוש כמו א): שער (ח״א, קדושה בשערי וכתב והגוף. הנשמה בין שלום בשי׳ הוא
 את יתברך הוא עשה כן הגוף, איברי בתבנית האומן יעשהו האדם, גוף

 ולהם איברים, ברמ״ח הנפש דיוקן בתבנית הנפש, לבוש שהוא הגוף
 והחיות הדס ידם על ולהמשיך האיברים את המקשרים גידים שס״ה

 חיה נפש בו נפח הגוף יצירת ואחר צינורות, כדמיון איבר אל מאיבר
 איברים רמ״ח תוך ויתלבשו גידים, ושס״ה רוחניים איברים מרמ״ח כלולה

 הכלים ע״י פעולתן הנפש איברי פועלים ואז הגוף, של גידים ושס״ה
 איברי יפעלו לא כי לזה, והראיה בו. החוצב ביד כגרזן הגוף, איברי שהם
וכו׳, שומעת ואוזן רואה עין בהם, הנפש בעוד אלא פעולתם הגוף

הספד
 וממשיכין חוזרין הספד עייי*
 וחוזר למטה, הנפטר נפש

 בגוף הנשמה הארת ונקשר
 על הספד בחינת וזה הנפטר.
 שהוא צדיקים, של סילוקן
 מאד, מאד לתשובה מועיל

 וההשתטחות ההספד ע״י כי
 ובוכה הצדיק, קברי על

 שנסתלק על מאד ומתגעגע
 בידינו מנהל ואין הצדיק,

 עי״ז יתברך, אליו להשיבנו
 וחוזר הצדיק, נשמת מעורר

 כידוע, בגופו נפשו ומתקשר
 וההשתטחות ההספד וע״י

 הארת וממשיכין חוזרין
למטה הקדושה הנשמה
 עי״ז כי עליו, ולהתאבל ולבכות המת את להספיד נזצוה י). ג, קעקע וכתובת קרחה (ליקו״הכנ״ל יתברך לעבודתו העולם כל ממשיכין שעי״ז שלום, בחינת שזהו למטה, נשמתו ממשיכין הצדיק של ההספד עייי* ג). ג, קעקע וכתובת קרחה (ליקו״ה

תימים ואריכות לחיים אותו, ומספידים עליו המתאבלין זוכין עי״ז לעוה״ז. גם משם ולהאיר הרמתה למקומו לעלות וחיותו, חכמתו אור של הרשימו ביותר נתעורר ההספד וע״י החיים. עיקר שזה ועבודתו, ותורתו שבחיו את ומזכירין מעוררין  (נח

 סנהדרין (מאיריהוא המת כבוד ההספד ט). ב, מו״ק (תוספתאבידים טיפוח ספדים׳, עזלים ׳על לב) (ישעיהשנאמר הלב, שעל זה הספד, איזהו (...)עליו מברין והכל סופדין, והכל חולצין, הכל קורעין, הכל קרוביו. הכל שמת הכם שלה). יו״ד, השולחן

 דבש (יערותבתשובה לשוב לבו אל ליתן ופעם פעם בכל הוא הספד ועיקר מכות, משאר פלא והוא השכינה, סילוק שגורם בעו״ה מר חולי זה כי הצדיק, בסילוק להספיד עלינו י). נ, בראשית בחיי (רבינווייחוסו המת חסדי זכרון ההספד מו:).

 יפות (פניםקדושה בנשמה בחיותו דבק שהיה ממדרגתו, שירד המת גוף על הוא ההספד ענין ו). ציון אהבת הצל״ח, (דרושיהדור בעוון נתפס אשר הצדיק מיתת גרם הוא כי בנו, נמצא אשר העוון על ולבכות להתעורר הוא ההספד עיקר טז). ח״א,

ח). לה, בראשית (מלבי״םבתשובה ושבים זכיותיהם ומזכירים עליהם שמספידים ההספד ע״י מכפרת, צדיקים מיתת ב). כג, בראשית

כב). יד, ליקו״ט (קיצור שלום בחינת היא והרפואה השוה, במזג בשלום מתנהגים ואין זה על זה מתגברין והיםודות בעצמיו, שלום שאין מחלוקת, בבחינת הם ושלום חם החולאים כל # שיה ותו עצה

 מרמ״ח החושים כל ונתבטלו בארובות הרואות חשכו הנפש ובהסתלק
 שש״ה תוך מתלבשין הנפש של רוחניים גידים שש״ה זה דרך ועל איברים.

 הגוף, איברי רמ״ח אל הדם שהוא הגופני מזון וממשיכין שבגוף, גידים
 הפטירה ואחר הנפש, איברי רמ״ח לפרנש בתוכו, פנימי הרוחני מזון עם
 רמ״ח כמו ומתרקבין מתפרקין כן גס הגוף וגידי נשפע, חיות שוס אין

 הנפש אס כי איננו בעצמו האדם כי נמצא, היו. כלא והיו האיברים
 כי ודע, הזה. בעולם שלה לבוש הנקרא בגוף, מתלבשת אשר השכלית

 וגופו נפשו חוברו ורע, טוב הדעת מעץ ואכל הראשון אדס שחטא אחר
 בחוה שהטיל הנחש זוהמת ענין היא וזו ורע, מטוב אחד כל הס גס

 ונגעים חולאים להס גרמו בהס, שהטיל והזוהמא הרע וע״י ובאדם,
 מות ממנו אכלך ביום ׳כי ב) (בראשית שכתוב וזהו ולגופס. לנפשם ומיתה
 מארבעה הנוצר האדם גוף כי ונמצא, הגוף. ומיתת הנפש מיתת תמות׳,

 מן נוצר האדם וגוף ורע, טוב כלולים הס והנה התחתונים, היסודות
 נוצרו שבהם הרע מן אמנם עפר, מיס רוח אש יסודות שבארבעה הטוב
 וכאשר והירוקה, והאדומה והשחורה הלבנה שהס מרות, ארבע בגוף

 באים שבהן, הטוב בחינת על שבהן, הרע מבחינת מהס איזה תתגבר
 וכבר האדם. לגוף תמית ביותר תתגבר ואס האדם, על ונגעים חלאיס
 האדם בנפש גס כי ונמצא ורע, טוב עירוב היה העולמות בכל כי נתבאר

 כל נוצרו שמהם רוחניים יסודות ארבע מן חוצבה הלא כי כן, היה
 (יחזקאל נאמר זה ועל הוא, ברוך הוי״ה שס אותיות ארבע והס העליונים,

 מצד עצמו האדם נפש הנקרא וזו וגו״, הרוח בואי רוחות ׳מארבע לז)
 אדס הנקרא והוא האלקיס׳, עשה זה לעומת זה את ׳גס והנה הטוב.
 ארבעה מן נגעים, מראות וארבעה נזיקין אבות ארבעה כולל בליעל,
 יצה״ר, הנקרא האדם אל רעה נפש נמשכה ומשם הרעים, יסודות

 וחולאי ונגעים נזקין אליה יבואו הטובה, נפש על זו נפש וכשתתגבר
תמיתנו. יותר, תתגבר ואס הנפש,

תפלה ואני

 בשלומף אותנו ותברך
 שלום ותשפיע הטוב,

 לעולם, ישראל עטף על
 בל בין שלום שיהיה
 לחברו אחר בין ישראל

 ולא לאשתו. איש ובין
 וקנאה שנאה שום יהיה

 בל בין וקנטור ותחרות
 לעולם. עטף ישראל
 השלום, ויתגדל ויתרבה

 שלום שימשך ער
 ער עולם באי בל בין

 ואחר אחר בל שיכלו
 אל חברו את לעורר

 על שיפתבל האמת,
 ולא הנצהי, תכליתו

 ולריק, להבל ןמיו יבלה
 איש כל שישליכו ער
 כספו.ואלילי אלילי את

 כלם וןשובו זהבו,
 לעברך באמת אליך

 ובאהבה. ביךאה באמת
 שבת לקבל ותזכנו

 וחתה בשמחה שלום
 תמיר, ועצומה גרולה

 סכת עלינו ותפרם
 שיהיה ונזכה שלומך.

 ותרפאנו בגופנו. שלום
 וךפואת הנפש ךפואת
 יהיה שלא הגוף,

 האךבע בין מחלקת
 רק שבגופנו, יםורות

 במז.ג יתנהגו כלם
 גרול. בשלום השוה
 מקךבנו, מחלה ותסיר

 שלמה ךפואה ותשלח
 ישראל בית עמך לחולי

פלוני בן לפלוני (ובפרט
כז). (ליקו״תוכו')

ו נ כ ז ך ו ת ל מ ח  ב
 אליו להתקרב הגרולה
 נכלל ולהיות באמת,

 בהשם באמת תמיר
 האמתי !ההן והפאר

 האמתיים, הצריקים של
 ולהתרבק ולהתקשר

 בקשר באמת בהם
 ימוט בל וחזק אמיץ

 שנזכה באפן לעולם.
 להסתכל ז.ה ידי על
 בכל מעתה עצמנו על

 של והתאוות המרות
 יסודות הארבע כל

 אותם ולטהר לזכך
שוב רע, מכל  ול

 באמת שלמה בתשובה
 ולהתחזק העבר, על

 עז בכל באמת מעתה
 ולבטל לשבר ותעצומות

 וכל ךעות המרות כל
 של ךעות התאוות

 יסודות, הארבע כל
 המרות לכל ולזכות
 תמיד ולעסק טובות,

 בכל באמת בעבוךתך
 ובכל לבבנו בכל כהנו

 עד מאדנו. ובכל נפשנו
 האךבעה שכל שנזכה
 יזרככו שבגופנו יסודות
 טוב כלם ויהיו באמת,

 הרע אהיזת שום בלי
 נזכה אשר עד כלל,

 האךבע כל שיכללו
 העליון, בשרשם יסודות

 של אותיות אךבע שהם
יתברך הקדוש שמך

לג). ח״ב (ליקו״ת



ם תרג מ שנז נחלנוכע מוהר״{ יד שלום להמשיך ליקוטיחכמה מקורה
קומה פ ת ש  בני נ

ה, ב שי ד הי פ ש ה  ה
 המתים, את שמספידים

 לכבוד נעשה הוא האס
 מהם שנתסר התייס

 או כעת, שהסתלק המת
 אותו לכבוד נעשה שהוא
 כעת. שהסתלק המת

 עבור הגמרא, ומבררת
 מכך היוצא דין איזה

 מסתפקים אנו למעשה
 הגמרא, ואומרת בזה,

ם קי פ ת ס  בזה אנו מ
 ציוה שהמת מקרה לגבי

הו שלא ואמר דו ספי  י
 ההספד (שאם מיתתו לאתר

 בדברי אין אזי דחיי/ ׳יקרא הוא

 כבוד אס להפקיע כח המס

 הוא ההספד אם אך החיים.

 צריכים אכן אזי דשכבי/ ׳יקרא
ולא עצמו המח לדברי לציית

 מסתפקים וכן לסופדס.
 איזה עוד לגבי בזה אנו
 מכך, היוצא למעשה דין

 להוציא לענין היינו
 לצורך מהיורשים ממון

 הוא ההספד (שאם ההספד
 היורשים אזי דתיי׳, ׳יקרא
 זה מכבוד עצמם לפמור יכולים

 ההספד. הוצאות את לשלם ולא
 ׳יקרא הוא ההספד אם אך

 היורשים מחוייבים אזי דשכבי/

 המת כבוד הוצאות את לשלם

במקו״ח). (המשך שלהם).

ה ואני תפל

 לעצם לם,1ע של רבונו
 תי1עונ ורב גשמיותי

 אין העצומים, ופשעי
 לסדר בלשוני מלה

 זה על לפניך תפלה
 אמתיית, לענוה לזכות

 מכלם. גדולה ענוה כי
 איני הרבים ובעוונותי

 מדרכי ררך שום יודע
 כי האמתיית. הענוה

 שאין לנו גלית כבר
 פםולה, בענוה ךצונך

 שיהיה ךצונך ואין
 וחלש נבזה ך!אךם
 עבוךתו. בדרכי בדעתו

 להיות שאםור שכן מכל
 שחוךה ומרה בעצבות

 אדרבא רק ושלום. חם
 להחיות צריך אחד כל

 ולשמח עצמו, את
 את ולחזק עצמו, את

 בכל פעם בכל עצמו
 לבלי התחזקות מיני
 כדי כלל, בדעתו לפל

 עצמו את ל.יאש שלא
 רב פי ועל ושלום. חם

 את להתחזק צןיכין
 העולם כל כנגד עצמו
 למנע יוכל לבל כלו,
 ומעכב. מונע שום אותו

 נבער יזכה איך ועתה
 להפיק כמוני, מדעת
 באמת. הענוה דרכי

 בעוכרי, היו שניהם כי
 וגסות הגאוה מדת הן

 פסולה, ענוה הן הרוח
 מזיקים שניהם כי

 זוכין ואיך הךבה,
 דרכים משני להנצל
 האלה, הפגומים הרעים
אמתיית לענוה ולזכות

לה). ח״ב (ליקו״ת

שכגי יקרא או דחיי יקרא דוספידא  (מו נסנהדרין כדאיהא ד
 או הוי, דתיי יקרא הספידא, להו, ™אינעיא ע״נ);

 לההוא משפדוה לא דאמר מיגה, נפקא למאי הוי. דשכגי יקרא
 אומר, נתן רבי שמע, תא (...) מיורשין. לאפוקי נמי, אי גברא.
 ממנו שנפרעין למת יפה שימן
 ולא נשפד שלא מת מימה. לאחר
 שהיו או גוררמו, שחיה או נקבר,

 זהו מיממו, על מזלפין גשמיש
 יקרא מינה שמע למח. יפה שימן

 ופירש״י מינה. שמע הוא, דשכגי

 כשנפרעין למס. יפה סימן (שס):
 דיש מימה, לאחר הזה בעולה ממנו

 דשגני יקיא מינה שמע בכך. כפרה לו
 אמאי דשכבי, יקרא לאו דאי הוא.

בבזיוניה. מינפר
ר ולפני  נמשלי כדכמינ ענוה. ככו

 מושר ה׳ יראח לג): (טו,
 ופירש״י ענוה: כבוד ולפני חכמה

י ולפני (שס): ו ג  הענוה ענוה. נ
 פנמה ונראשיש בא. שהכבוד גורמח

 כבוד ׳ולפני ניאר: ו) הענוה, (שער
 הכבוד שישרה קודש פירוש ענוה׳,
 שיהיה צריך האדש, על העליון

 רוח ׳ושפל כט) (משלי וכן עניו,
 רוח השפלוח ע״י כי כבוד׳, יממוך
 שהוא הנשא כענין אומה, מומך והוא לשכינה כשא נעשה
 פירוש מריב׳, שבח לאיש ׳כבוד כ) (שם וכן לאדש, חומך

 הוא אה אבל מריב, שובח כשהוא לאיש העליון הכבוד המשכח
 כדי ולכן ממנו. בורח העליון הכבוד מחלוקת, ובעל ריב איש

 הענוה מידוח בכל לאחוז צריך העליון, הכבוד למידח לזכות
ובגמרא. בפשוקיה מפורשיש הנמצאיה

חכמה מילואי
ד פ ס ה א ה שביל הו ת לתקן ב קו תל ד הס בו כ ם ה פג ת עייי שנ קו תל  הס

ק צדי ה. ה  כהונה לבגדי נודע שמיני): (פ' תוי״י בספר ומובא הז
 (יומא וכו״ עליו ׳עודן חז״ל שדרשו כמו עליו, בעודן אס כי מכפרין אינן

 נמי והכי מכפרים. אינם עצמן בפני מונחים כשהן כן שאין מה ע״א), ז
 ע״א) צה דמשפמיס (סבא בזהר וכמ״ש כהן, נקרא בלב שוכן שהוא הנשמה

 האדם, לבוש נקרא הוא איברים שאר שהוא והגוף תהיה׳. כי כהן ׳ובת על
 שהוא אדם, בשר נקרא הדור אנשי ושאר אדם, נקרא הצדיק הפנימיות כי

 באחד שאחד ביניהם אחדות וכשיש ה׳. בעבודת המשמש הכהן אל הבגד
 אז ולתפארת, לכבוד ולמחשה למגן עליו שהס הכהן, אל הבגד כמו ידבקו,

 ליבם ׳חלק אז עליו, שאינם עצמם, בפני הס אס כן שאין מה מכפרין,
 שהוא הצדיק, במות ח״ו הדין והוא הצדיק, בחיי זה וכל יאשמו׳. עתה

 ׳למה חז״ל שאמרו וכמו עליו, מצטערין אס הגוף, מן שיצאה הנשמה
 ו), ד, (ויק״ר וכו״ מרגישין וכולן מאיבריו באחד לוקה שה מה לקה, נמשלו

 ׳למה הש״ש יובן ובזה מכפר. אזי ביניהם, שהיה אחדות על מורה וזה
 כהונה שבגדי מה על ר״ל מכפרת׳, כהונה בגדי מה לומר נשמכה,
 שאין מה עליו, עודן שהס דוקא הכהן עצמות על יודבקו כשהם מכפרת,

 שאר עם אחדות לו כשיש מכפרת׳, צדיקים מיתת ׳כך עצמו, בפני כן
 והשפע, החיות ממנו שנחשר הצדיק, זה של במיתתו ומצטער הצדיקים,

 והבן. מכפרת, הצדיקים מיתת אז זה, חכס של בהשפדו להתעורר ומרגיש
 שתדע בתנאי ור״ל, יקצוף׳, העדה כל ׳ועל לפרש הכתוב בא לכך (...)

 או ח״ו, העדה כל על קצף שיהיה לשיבה הוא צדיקים של שילוקן בבירור,
 שהוא שתפרש גס ואף ח״ו, הרעה שתבוא פי׳ הצדיק׳, נאשף הרעה ׳מפני
 אחר ותשפוד, ותבכה תצטער מקום מכל תבוא, שלא הרעה על לכפר

 ׳ואחיכם ולכך שנשתלק, הוא העולם כללות גוף וחיות הנשמה שהוא שתדע
 נשמה, בלא כגוף שנשארו ה״, שרף אשר השריפה את יבכו ישראל בית כל

 שאבדה השפינה על לצעוק וראוי מנהיג, בלא ובירה אבא, בלא וכיתמי
והבן. מכפר, ואז קברניטה,

חיי יקרא דןספידא  להספד דרוש (תענית, צשל״ה וכתב דשכבי. יקרא או ד
 או דשכבי יקרא ׳השפידא, ענין ביהמ״ק): ולתורבן הצדיקיס מיתת

 מכל המדומה, הכבוד על כפשוטן שהדברים אף רז״ל, שהזכירו דתיי׳ יקרא
 יתעוררו ההשפד שמחמת הנשמה, כבוד הוא האמיתי לכבוד רומזים מקום
 יקרא והוא זוכה, המת נשמת תהיה ואז שנבאר, כמו תשובה לעשות העם

 דחיי. יקרא וזהו לתשובה, שמתעוררים אחריני מזכה הוא כי דשכבי,
 בפשוק רש״י שכתב כמו בתשובה, שיתעוררו הוא ומצוותו ההשפד ותכלית

כו״. ביראיו דין עושה ׳כשהקב״ה בכבודי׳, ׳ונקדש כע) (שמות

 הסתלקות לתקן בשביל הוא ההספד בי
 הצדיק הסתלקות ידי על שנפגם הבבוד,

 שעי״ז הדבים, את מצדיק שהיה הזה,
 שאמדו ובמו כנ״ל. הכבוד האדת עיקד
 דשכבי יקדא או דחיי, יקדא הספידא דז״ל

 כי בו, מספידין אין בחנוכה וע״ב מו:). («הדרין
כנ״ל): חנוכה נד ידי על הכבוד מאיד אז

שליענוה כבוד ולפני וזהו לעיל.  על כי טו), (מ
 שעיקד לעיל כמבואד לכבוד. זוכין ענוה ידי

 ובעלי גדים ידי על הוא הכבוד, התעלות
 תודת ידי על זוכין וזה שעושין. תשובה

 על אם כי אבות, א״א ולתודה וכר, חסד
 שא״א נמצא לעיל. כמבואד וכו׳ ענוה ידי

 ענוה, ידי על אם כי דקדושה, לכבוד לזכות
כנ״ל: ענוה כבוד ולפני וזהו

ת ו ק ל ת ס  החורה זאח (קלג): נשיהר״ן ומוגא הזה. הצדיק ה
 הרג נפטר העח נאוחו ואז חנונה, נשכח אמר

 אג לנרכה צדיק זכר גדליהו רני הרג מורינו המפורשס החשיד
 הנ״ל, להרג השפד החורה נאוחה ורמז ליניך, דקהילח דין ניח

 מה המורה נמוך אז הזכיר כי
נחנונה׳. משפידין ׳אין רז״ל שאמרו

 לומר קשה שעכשיו אז אמר גש
 קשה צדיק נשנשחלק ני מורה,
 עש נשחלק צדיק כל כי מורה. לומר

 כל כי נהמורה, לו שיש חלקו כל
נהמורה, חלק לו יש וצדיק צדיק

 שיש חלקו כל עש נשמלק וכשנשמלק
 לומר אז קשה כן על נהמורה, לו

 (או״ח גליקו״ה כפג זה וגני מורה.

 חלקו כפי צדיק כל ל): ה, הפה נציעה
 חלקו עמו נשמלק כשנשמלק נמורה,

 נעח זה ונשניל נמורה. לו שיש
מורה, לומר קשה אז צדיק, שנשמלק

 חלקו הצדיק עש שנשמלק מחמח
 מפיו זה נל ששמעמי כמו שנחורה,

אחד. צדיק שנשמלק נעח הקדוש
 המורה שנל הגדוליה והצדיקיש

 נשמלק כשנשמלקיה ננשממה, כלולה
 שורש שהוא המורה, כל שורש עמה

 הצדיקיה אלו אנל ישראל. נפשוח כל
 נפשה משרו ימיהש ונל ישראל, אח אהנחש מחמח הגדוליש,

 עמה גש כן על נשמוחיהש, משורש הארה להש להניא נשנילש
 עמש המורה שורש אור שישמלק מניחיש אינה השמלקוחש, אחרי

 ולהאיר להמשיך השחלקוחש לאחר גש עושקיש הה רק לגמרי,
 כל כי שנמורה, נשממו משורש הארה ואחד אחד נכל נישראל

כידוע. הצדיק ננפש כלולה ישראל, נשמוח כלל שהיא המורה

הנחל ילקוט
ד כי פ ס ה א ה שביל הו קן ב ת ת ל קו ל ת ס ד ה בו כ ם ה פג  עייי שנ

ת קו תל ק. הס צדי  צענין ג) ג, קעקע וכתובת קרתה (יו״ד בליקו״ה וכתב ה
 העולם כל להחזיר כח לו יש מישראל אחד כל כי ח״ל: הצדיקים, הספד

 מכל כלול הוא כי להשי״ת, העולמות כל ולהעלות ולקשר כנ״ל בתשובה
 רז״ל, שאמרו כמו התחתונים מן וגופו העליונים מן נשמתו כי העולמות,

 להשי״ת. לקרבם העולמות כל לקשר יכול הוא בגופו, נפשו התקשרות וע״י
 מתאבלין הארץ, בתוך למטה נשאר וגופו למעלה עולה ונפשו וכשנשתלק
 נשמתו בין שהיה השלום קלקול בחינת זה כי הזה, הפירוד על ומצטערין

 עיקר כי שלום, בחינת זה והגוף הנשמה התחברות כי חיותו. בחיים וגופו
 והגוף אחר, במקום ז״ל רבינו שאמר כמו הפכים, שני בין הוא השלום

 בחינת זה חיותם בחיים יחד מקושרים וכשהם הפכים, שני הס והנשמה
 מתאבלין כן ועל השלום. קלקול בחינת זה מהגוף הנשמה וכשנשתלק שלום,

 למטה הנפטר נפש וממשיכין חוזרין השפד ע״י כי עליו, ומשפידין
 על השפד בחינת וזה הנפטר. בגוף הנשמה הארת ונקשר וחוזר כמובא,
 ההשפד ע״י כי מאד. מאד לתשובה מועיל שהוא צדיקים של שילוקן

 הצדיק, שנשתלק על מאד ומתגעגע ובוכה הצדיק קברי על וההשתטחות
 וחוזר הצדיק נשמת מעורר עי״ז יתברך, אליו להשיבנו בידינו מנהל ואין

 ׳גדולים כי השתטחות, בחינת עיקר שזה כידוע, בגופו נפשו ומתקשר
 והכלל חיים׳. קרויים במיתתם וה׳צדיקיס מבחייהס׳, יותר במיתתם צדיקים

 הקדושה הנשמה הארת וממשיכין חוזרין וההשתטחות ההשפד שע״י
 וזה כנ״ל. שלום ונמשך וחוזר הנפטר, בגוף הנשמה ביותר ונתקשר למטה,

 הוא ההשתלקות, לאחר בגוף הנשמה והתקשרות הארת דהיינו השלום,
 שהפירוד מה כל כי חיותו, בחיים שהיה וההתקשרות מהשלום ביותר גדול

 גדול השלום אזי יחד, ונתחברין כשנתהפך כן כמו ביותר, הוא וההרחקה
 הפכים שהשני מה וכל כנ״ל, הפכים שני בין הוא השלום עיקר כי ביותר,

 ביחד. ומתחברים כשחוזרים יותר ויקר גדול השלום כן כמו ביותר, רחוקים
 בתכלית הזה ומעולם מהגוף רחוקה הנשמה שאז ההשתלקות, אחר כן ועל

 שהנשמה מאד, מאד במעלה הגבוה הגדול הצדיק נשמת ובפרט הריחוק,
 בתוך נקבר והגוף שעולה, במקום למעלה למעלה ועולה משתלקת שלו

 הריחוק, בתכלית מהגוף רחוקה הנשמה שעכשיו נמצא אמות, כמה הארץ
 יותר במיתתם צדיקים ׳גדולים כן ועל ביותר, גדול השלום כן ועל

 כל להמשיך עכשיו כח לו ויש כנ״ל, ביותר השלום עכשיו כי מבחייהס׳,
 שזוכה השלום הפלגת ע״י מבחייו יותר יתברך לעבודתו כולו העולם
 רז״ל שאמרו וכמו וכו״, משכבותס על ינוחו שלום ׳יבוא בבחינת עכשיו,
יוצאין השרת מלאכי של כיתות שלוש מהעולם, נפטר שהצדיק ׳בשעה

ערכים
וכינויים

הרבים מצדיקי
 ע״י היינו הרבים, מצדיק
 לעבודת אדם בני שמקרב
 אדם כל שדן ע״י או השי״ת,

 נקרא זה שגם זכות, לכף
קנו). (ליקו״םהרבים מצדיק

 היינו הרבים', מצדיקי’
 את שדנים הדור צדיקי

 נכנםין ועי״ז זכות, לכף הכל
 באמת ישראל פושעי אפילו

 השכמת (ליקו״ה זכות לכף

יב). א, הבוקר

 ככוכבים הרבים מצדיקי
 אדם בני המחזירים הם

 נקראים שהם בתשובה,
 ומחמת הרבים, מצדיקי

 לילה בבחינת מאירים שהם
 החושך בתוך כי דייקא,

 ההםתרה, בחי׳ והלילה,
 מאירים הם דייקא שם
 את להאיר כדי דעתם, אור

 ההםתרה את לגלות הלילה
י). ג, ר״ח (ליקו״ה

 שכתוב מה תמוה לכאורה
 כי צדיקים', כולם ׳ועמך

 מבני כמה רואין אנו הלא
 צדיקים, שאינם ישראל

 אך השי״ת. להם ימחל
 נקראים ישראל באמת

 הצדיק שם על צדיקים
 כי כולם, את שמצדיק האמת

 ולמצוא לחפש מתייגע הוא
 בכל טובות ושערות נקודות

 מצדיק ועי״ז מישראל, אחד
 כולם שנקראים עד אותם

 שמקורב מי וכל צדיקים.
 האמת, בהצדיק יותר ונכלל

 צדיק, בשם יותר נקרא הוא
 נקראים אמת הצדיקי כי

 ככוכבים׳ הרבים ׳ומצדיקי
כא). ד, נזיקין (ליקו״ה

 שכתוב תורה זו יהאורי,
 אור׳. ותורה מצוה נר ׳כי בה

 דתניא םנהדרין, זו ׳והירח׳,
 גורן כחצי יושבת ׳םנהדרין
 אלו ׳והכוכבים', עגולה׳.
 ׳מצדיקי דכתיב הרבנים,

תככוכבים׳ הרבים הל  זוטא (ק

ה). יב,

 של נשמות שורש
 מן הנמשכים הצדיקים,

 ולכן צדיק, הנקרא היםוד
 מצדיקי הם גם נקראים

ויצא). פ׳ הפסוקים (שערהרבים

 המדבר בדור הנביאים כל
 של מכוחו נבואתם קבלו
 הצינור היה שהוא משה,

 הנבואה שפע המריק
 האלקי האור דרך כי לכולם.

 המאורות דרך להתפלש
 וכל הקטנים, על הגדולים
 גדול יותר אור1כ שימצא
 עד עליו, האור יתפלש

 ואמצעי צינור .יעשה שהוא
 על ידו על האור להריק

 כמו הקטנים, הכוכבים
 השמש אור הארז שתקבל
 הירח. באמצעות בלילה

 חמה כפני משה ׳פני וע״כ
 ופני לבנה׳ כפני יהושע ופני

 ככוכבים', הרבים ׳מצדיקי
 אור שהאצילו הזקנים, אלו
 (מלבי״ם העם על משה פני

כו). יא, במדבר

 שהוא השלום, הוא עיקר כי וכו״. שלום יבוא וכו/ לו ואומרים לקראתו
 שמסתלקת, למקום מסתלקת שנשמתו אע״פ הגדול, הצדיק באמת כי עוז. ויתר שאת ביתר הסתלקות לאחר אף בהגוף הנשמה והארת התקשרות בחינת

 והנורא העצומה מעלתו הפלגת גודל מחמת אדרבא כי תנינא, ליקוטי ז׳ בסימן ז״ל רבינו שאמר כמו כן, גס למטה שתהיה השלימות עיקר אעפ״כ
 כי ביותר. הריחוק בתכלית מאד מאד והרחוקים הנמוכים אפילו ולהרים ולהגביה יותר, למטה למטה עצמו להוריד יכול הוא כן על מאד, מאד והגבוה

מאד. מאד הקדושה מן הרחוקים אפילו להשי״ת, כולם ולהמשיך לקשר יכול הוא כנ״ל, עכשיו שזוכה השלום מעוצם

א נ  הנכבד השם א
 הכבוד, מלך והנורא,

 העולם כל בראת אשר
כבוךך בשביל כלו

 ולמעט לגמרי עצמי לבטל שאוכל בעזרי ותהיה ידי, על כבוךך ויתעלה וישתבח שיתגדל שאזכה הרבים, ברחמיך תעזרני ובכן עשיתיו״. אף יצךתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא ״כל שכתוב כמו יתברך,
תיתברך הגדול כבוךך בשביל רק כלם וךצוני ומחשבתי ועשיתי עסקי כל ויהיו המקום, כבוד להךבות רק כלל, עצמי כבוד על אשגיה ולא ואפם, לאין כבודי שיהיה בכבודי, קו״ לי יא). (

שיה עצה ותו

ר ק  כבודו הארת עי
 הוא בעולם יתברך

 הצדיקים, ע״י רק
 הרבים את המצדיקים

 את לקרב ומשתדלים
 ולהחזירם הרחוקים
 עיקר שזה בתשובה,

 וזה יתברך. כבודו
 שצריכין ההםפד בחינת

 םילוק על להםפיד
 לצלן רחמנא הצדיקים

כד). יד, ליקו״ט (קיצוד



ר קו ה מ מ כ ח מוהר״ן יד שלום להמשיך ליקוטי נחלנוכע שנח
שובה אדם כני להחזיר א וכוי כת קו״ה(חו״מ וכפג קרי תיקון הו  נשרים אנשים יומר שמפקנצין מה כל כ-כא): ג, נחגירו חונל נלי

ב ניוחר, שמו ונמגדל נפכנד ניפד, כרו ד שעיקר מלך/ הדרפ עם ני'  מה ונל (...) עם. נרוג הוא ניופר מלך והדרפ ננו
 פגם שהם עוונופיו, פגם ע״י יפנרך שמו מכנוד שרימקה ע״י הוא נפשו פגם עיקר כי ניומר, נפשו נפקן ניופר הכנוד שמפגדל

 שנפגדל הגדול הכנוד נפוך ליכלל הרפוקה נפשו גם פוכל הכנוד הגדלפ ע״י אז (...) ניופר, הכנוד ונפגדל שנפעלה נעפ כן ועל הכנוד,
הפיקון עיקר שזה ניומר, עכשיו

 כבוד להחזיד דבדים, חמישה הענין יסוד
הכללי, ושלום הלב, אל וידאה לידאה,
בתשובה, אדם בני להחזיר הפרטי, ושלום

 הוא כנ״ל. מזולל יקר תוציא אם בחינת שזה
דדין: כאתוון דדין אתוון קרי, תיקון

 גם שיזכה ה', אל לשוב ויזכה ננ״ל,
 שיזכה דקדושה, נהכנוד לכלול הוא

 מעפה ימנרך שמו ולנגד לגדל
 אמן. מונים, ומעשים ופפלה כפורה

 יד) (פימן ז״ל רנינו שכפג וזה

 הוא נפשוכה אדם גגי שלהמזיר
 הוא כוודאי כי שם. עיין קרי, פיקון
 אדם כני לג על לדנר ומשמדל כשמפגנר הכרית לפגם פיקון

ד פגם הוא הכרית פגם עיקר ני להשי״ת, להפזירם ננ״ל, הננו

א כנייל מזולל יקר תוציא אם  הו
ן קרי תיקון תוו  דדין א

 (מדרש גז״ח וכדאיפא דדין. כאתוון

ננקרה' ׳ויקר נפיג מאי );3ע״ קד רופ,
 וננלעם נשדה), ללקט כשהלכה (נרופ,
נלעם׳. אל אלקים ׳ויקר כפיג

 והכא וטומאה. קרי כלשון ׳ויקר׳,
 יקר ׳מה נד״א, כנוד, כלשון הנא מקרה', ׳ויקר ואמר שינה רופ)3(

מזולל. יקר פוציא אס פי׳3 גרים, פי׳3 היא ורופ אלקים׳, פקדך

והעלאת הגדלת עיקר הוא עי״ז להשי״ת, הרתוקים שמפזיר וע״י
 מפל מי3 עוד 3וכפ וכנ״ל. הכרית תיקון עיקר עי״ז כן על כנ״ל, ופפא׳ עילא הוא כריך דקודשא שמא ואפייקר אסתלק ׳כדין כי הכנוד,

 ׳כנד כפינת י״ט, כסימן לקמן כמ״ש הכנוד, תיקון הוא הכרית תיקון וגס הכנוד, תיקון הוא הרפוקיס הפקרנות כי לנאר יש (יד):
 מפגם ההיפוך כן גס הוא ויראה ליראה, זוכין ועי״ז שם. עיין הכרית, כתיקון התלוי הקודש לשון כפינת מגרונך; מהונך, השם את

 זוכין היראה וע״י ס׳. כסימן לקמן כמ״ש היופי, מהכל ההיפך שהיא נפניס, המנואר תתהלל׳ היא השס יראת ׳אשה כפינת הכרית,
 זוכין שלום שע״י כ״ז כסימן לקמן ועיין שלוס', 'כריתי נתינת הכרית, תיקון הוא שלום כי הכרית, מפגם ההיפוך כן גס שהוא לשלום,
 המפלה, ממנו נוטלין נכרית הפוגם שכל נ׳ כסימן נמ״ש הכרית, כשמירת מלוי כן גם שהיא למפלה, זונין שלום וע״י הכרית. לתיקון

 המפלה נדינורי מתיקות מועם הכרית, לתיקון שזונה מי כי נ׳ כסימן ועיין ע״ש. המפלה שהוא לנכורה זנה הכרית ששמר יוסף ני
 נתינת כן גס שזה דעה׳, הארץ מלאה כי ישחיתו, ולא ירעו לא וכו; כנש עס זאג ׳וגר ננחינת הכללי, לשלום זוכה המפלה וע״י ע״ש.
 כן ועל הכרית, תיקון נתינת הס הרחוקים נהמקרנות התלויים האלה הנתינות שכל נמצא כידוע. הדעת תיקון שהוא הכרית, תיקון

 שפלות, ע״י זוכה ולמורה המורה, ע״י אלא הרחוקים לקרג אפשר אי וגס הכרית. תיקון קרי, תיקון הוא נמשונה אדם כני להחזיר
י״א. כסימן נמ״ש נזה, זה פלוייס וניאוף גאות ני הכרית, תיקון כן גס הוא ושפלות

שיה עצה ברותו רקרי תיקון הוא לתשובה ולעוררו שמים ויראת במוסר חבירו עם לד צו קי ה). יד, ליקו״ט ( כ



ם תרג מ ה

 רב ׳מה שכתוב מה ^
 האור כנגד הוא טובך׳

 הקב״ה. שגנז הראשון
ראיך/ שכתוב ומה  ׳לי

 אותו את שגנז היינו
 שהם לצדיקים האור

תטא. יראי

 אלקיס ׳ויאמר כתוב ^
הי אור יהי  אור׳, וי

 אותו יוסי, רבי ואמר
 ביום ששימש האור

שון ה של רא ש  מע
 הקב״ה, גנזו בראשית

 לצדיקים מזומן והוא
א, לעולם מו הב  כ

 שכתוב שזהו שהעמידו
 ודאי לצדיק׳, זרוע ׳אור

ה  שתם. לצדיק הכוונ
 שימש לא האור ואותו
 הראשון יום אלא בעולם
 נגנז כך ואתר בלבד,

 שימש ולא למקורו ותזר
 אומר, יהודה רבי יותר.

 האור זה נגנז היה אם
 היה לא אזי לגמרי,
 אפילו מתקיים העולם

 האור אלא אתד, רגע
 ונזרע, נגנז הוא הזה

 הזרע אותו כעין והיינו
 הוא אזי אותו שכזורעים

מגדל עושה  תולדות ו
 ומזה וסירות. וזרעים

 העולם, מתקיים האור
 יוצא שאין יום לך ואין
 והוא לעולם, האור מזה

 שבו הכל, את מקיים
 העולם. את הקב״ה זן

 שעושקים מקום ובכל
 מוט אזי בלילה, בתורה

 האור מאותו יוצא אמד
 אלו על ונמשך הגנוז,

בתורה. שעושקים

שנט נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

ה ואני פל ת

הי  יי מלפניף ךצון י
 אבותינו, ואלהי אלהינו

 תגבור הגדול האל
 יךאתף אשר והנוךא,
 שנאני כל על ואימתף

 השרפים כל ועל שהק
 הקדש !היות ואופנים

ת כל ועל  העולמו
 ברואי כל ועל כלם,

 כלם ומטה, מעלה
 מאימת ויפחדון יךעדון
הם ובכן שמף.  עלי ו

 נבזה עצב על ברחמיף,
 שתמשיף כמוני, ונמאם

 הקדושה יךאתף עלי
 יךאתף ותהיה תמיד

 אחטא, לבלתי פני על
 יךאתף להתיש ואזכה

 איברי בכל הקדושה
 ברחמיף ותזכני (...)

 ׳ץיךאה שלמה, ליךאה
בד השם את כ  הנ

 יי את הזה והנוךא"
 יךאתי ותהיה אלהינו.

 שום בלי ונקיה ברה
 דק לי ויהיה פםלת,

טו). (ליקו״ת לבד יי ילאת

ת היינו הגנוז אור ה סודו ר תו ד שיתגלה ה תי ע  נחגיגה ואיפא ל
ראשון, כיוס הקנ״ה שנרא אור אלעזר, רני אמר ע״א); (יג

 נדור הקנ״ה שנשתכל כיון סופו, ועד העולם משוף נו צופה אדש
 מהן, וגנזו עמד מקולקלים, שמעשיהם וראה הפלגה ונדור המנול
 ולמי אורם׳. מרשעים ׳וימנע שנאמר

 שנאמר לנא, לעפיד לצדיקים גנזו,
 מונ', כי האור אם אלקיס 'וירא
 ׳אמרו שנאמר צדיק, אלא טונ ואין

 אור שראה כיון מונ׳. כי צדיק
 ׳אור שנאמר שמס, לצדיקים, שגנזו

 (שס): המהרש״א וניאר ישמס׳. צדיקים

 הוא כל גנרא נענורו אשר המכליס
 ראשון, ניוס הקנ״ה שנרא האור
 אס כי א׳ ניוס נריאה הוזכר שלא

 האור והוא נחומש, כפירש״י לאור
 למעגוג זוכין שיהיו לצדיקים, הנגנז
 ע״י השכינה מזיו ליהנות נפשי

נר ׳כי כמ״ש אור, שנקראת התורה
 הזוכים הס שהצדיקים ניאר ע״א) מו (נראשיה, ונזהר אור׳. ופורה מצוה
 לתוסיס פעלת ליראיך צפנת אשר מונך רנ ׳מה וז״ל; הגנוז, לאור
 הוא. נריך קודשא דגניז קדמאה אור דא טונך׳, רנ **'מה נך',

 העלאה שע״י דייקא, ׳ליראיו׳ תטאה. דתלי לאינון לצדיקים 'ליראיך',

 נזהר עוד ואימא נמאמר. כמונא הגנוז, אור טעם לטעום יוכל היראה
 אלקיס ׳ויאמר ®כתינ וז״ל: לגמרי, נגנז אינו זה שאור ע"נ) קמה (מרומה,

 ואיהו אתגניז, אור ההוא יוסי, רני אמר אור', ויהי אור יהי
 זרוע דכתינ'אור דאוקמוה כמה דאתי, לעלמא צדיקיא לגני אזדמן
הלצדיק׳ ג מגי נעלמא שימש לא אור וההוא סתם. ודאי לצדיק ינ), (

טו תודה
הגנוז אור

ז׳׳ל) רכינו (לשון

יט): וכר(שמוה כמים ממלכת לי תהיו ואתם

 הגנוז, אור טעם לטעופ שרוצה מי א
 צריך לעתיד, שיתגלה התורה סודות היינו

לשרשה: היראה מדת להעלות

 ג׳. הרשאה ג', מפילי! הכאומז ההלכומ אמ מוהרנ״מ יישר זה מאמר על

ם שרוצה מי עו  פעם (טו); נניאה״ל וכמג הגנוז. אור טעם לט
הגנוז; ׳אור התורה את אנ״ש לפני ז״ל מוהרנ״ת אמר אתת
לעסוק צריו וכו׳ הגנוז אור טעם לטעום שרוצה מי המתתלם

המנודדום. שהוא משפט, ננתי׳
 ענה אנ״ש, ונשארו המורה וכשסיים

 הפורה של שהפירוש להם, ואמר
 רנינו אור לטעום שרוצה מי הוא,

 ירנה הגנוז, אור שהוא הקדוש,
(שמ) כמיי״מ שמונא וכפי נהמנודדות.

 אומי טעמו לא העולם רנינו: שאמר
 רק שומעין היו אילו עדיין. כלום
 הניגון עם אומר שאני אתת מורה

 נטלים כולם היו שלה, והריקוד
כולו, העולם כל היינו גמור, נניטול
 שיש מה וכל ועשניס מיות אפילו

 נכלות ממנטלין היו הכל נעולס,
 המופלא התענוג עוצם מגודל הנפש

ם מאד. מאד והמופלג ע  אומן אמונמ כספר מונא הגנוז. אור ט
 וספרי רניז״ל ספרי נלימוד להרנות והמתזקו תזקו כו): (מכמכ

 תזק לתנירו יאמר אתד כל נקניעות, דייקא יום נכל מוהרנ״ת
דמעט מעט עכ״פ לטעום ננעימים לנו שנפלו התנליס על ושמת
הצדיק אנל לנוא, לעמיד רק יתגלה אשר הגנוז אור של טעם

 רק נעוה״ז, גס למלמידיו האור אומו וממשיך מקיים הוא האמם
 יומר לעסוק שזוכה מי וכל המקנליס, מצד שווין אנפין כל לא

 תורה עם השי״ת לפני פעם נכל יותר ולהתנודד הקדושים נספריו
הגנוז. אור טעם לטעום יומר זוכה נוודאי אזי מתורותיו, אמת

אומר, יהודה רני יתיר. שימש ולא אתנניז ולנמר קדמאה, יומא נר
 אתקיים ומיניה ואינין. וזרעין תולדין דעניד זרעא כהאי ואזדרע, אתגניז אלא מדא, רנעא אפילו עלמא קאיס לא וכל, מכל אתגניז אלמלי
 מד נלילא, נאוריימא דלעאן אמר ונכל עלמא. הוא נריך קודשא זן דניה כולא, ומקיים נעלמא, מגיה נפיק דלא יומא לך ולית עלמא,
 וצדיק צדיק כל לגשמם דהיינו ססס. ודאי לצדיק מדנש(שם): המתוק ופירש נה. דלעאן איגון על ואממשיך גניז, אור מההוא נפיק מוטא

חושך. ע״י זוכה המוז) אור (הייגו מורה שלהמרי ה', אומ לקמן מקושר הגנוז, לאור זוכים כלילה לימוד שע״י זה, שענין הרי המאמר וכקשרי הנא. נעולס

חכמה מילואי
ם ו ע ט ר טעם ל  שלושה מ״ר, ע״ב): <טז נ״ב נמס׳ ואימא וכוי. הגנוז או

 אכרהס הן, אלו הבא, העולה מעין הזה בעולה הקב״ה הטעימן
 יעקב ׳מכל', כיה דכמינ יצמק ׳ככל', ביה דכמיב אנרהס ויעקב, יצמק

 מעין הזה בעולה הטעימן בלומר, מיגאש(שם): הר״י וביאר ׳בל׳. ביה דכמיג
הבא. בעולה לצדיקים להטעימן עמיד שהוא מה

ם לטעום ע ר ט  במרום באדיר ומובא מעס׳, ׳למעוס בלשון נקט רבינו הגנוז. או
 כי שתדע, צריך ח״ל: ופעולתו, המעס חוש בענין חוירא) דרישא (עינוי

 ׳חלק נאמר וכן הטוב׳, כיין ׳וחכך וכן ה), (שה״ש ממתקים׳ ׳חכו כתיב הנה
 החיך ענין מהו להבין צריך אך הדיבור. לענין וזהו ה), (משלי חכה׳ משמן

 בין משמש אחד כח הוא הטעם כי הוא, הענין שוד אך הדיבור. עם
 הפה מן יוצא איננו הדיבור אף כי הוא, הדבר ושוד לאכילה, ובין לדיבור

 כולם מוצאות, הה׳ שהם הפה איברי ה׳ כל באמת אבל הגרון, מן או לבד
 להשלים ההם האברים בכל שם פועלת והנשמה הדיבור, לצורך צריכים
להיות הנאכלים, בחינת לפי הטעם מקבל הוא החיך ובאמת (...) הדיבור.

‘הנחל יליקוט
ם לטעום ע ר ט  נוכל ממנו רבינו שסיפר משל (רס) בחיי״מ ומובא הגנוז. או

 נשע אחת שפעם משל, אמר ח״ל: המעימה, של כוחה מהו ללמוד
 המשרת אמר אחת פעם (הונגרי). אינגרישער טוב יין עם גדול שוחר

הזה, היין עם הזה בדרך נושעים אנו הלא הבית, להבעל עגלה והבעל
מזה לטעום להם ונתן מעט. לטעום לנו תנו כך, כל הצער שובלים ואנו
יין שותי עם יחד נתועד המשרת שזה נתגלגל ימים לאחר הטוב. היין

אונגרישער. יין שהוא ואמרו מאד, אותו ושבחו יין ושתו קטנה, בעיר
יין זה שאין יודע אני ואמר לו. ונתנו לטעום, לי תנו הנ״ל המשרת אמר
 יודע אני הלא אמר, והוא אותו. ודחפו בו וגערו כלל, אונגרישער טוב

וכו׳, כזה גדול יותר אצל הייתי אני הלא כי כלל, אונגרישער יין זה שאין
 כשיתנו ידעו אז משיח כשיבוא לעתיד אבל ואמר, עליו. השגיחו לא והם
וואליחשין, יין להם ויתנו להטעות יוכלו לאחרים אזי המשומר, יין

 שלומינו לאנשי אבל המשומר, הטוב יין שהוא להם ויאמרו שטראוויצטיר,
וכו׳. הטוב היין טעמנו אנחנו כי להטעות, יוכלו לא

מ״ה, ח״ך חכמה, בכת נעשה הדבר וזה לאו. או בהם מתיישבת הנשמה
 התנוצצות שהוא שמעת כבר הדיבור כי הדיבור, בבחינת הוא כן וכמו האוכל, בבחינת זהו והנה הטעם. מהות יהיה כן החיך מהות וכפי החיך, שהוא

 הנשמה, ישוב בשוד להתקרב, נבחן הוא ושם בו, להאיר הא׳ הוא החיך והנה כנ״ל. תיקוניו בכל נתקן ושם הפה, אל הנשמה מן העובר והוא כנ״ל, הנשמה
 כבולע בצער, אך יוציאוהו הנה כך, שאינו דבר לומר יצטרך ואם והמתוק. הנוח הדיבור אלא יקרב לא שלהם החיך שכח אדם בני ימצאו והנה להתרחק. או

 בדיבור. בהעלם או באכילה, בגילוי או בתיך, הוא ודאי העשיה ראשית בפה, שנעשה מה כי הקשים. הדברים ויקרב מר, שחיכם אחרים ויש המר. דבר
ר ו שנתגשם קודם כי (...) תאיר׳. ציון על חדש ׳אור בשוד יוחזר, השביעי באלף ולעתיד הראשון, באלף שימש הגנוז אור אז): צקה״י(ערך מוצא הגנוז. א

(חהליס שאמר כמו ויתעלה, שמו יתברך קדושתו זוהר ומתיקות עריבות ידידות מרגישים הכל והיה טוב, כי האור את רואים הכל היה העולם
 אור שיראה השוטה הוא ומי בחירה, היה לא זה על אך בו, משתכלין הכל והיה הראשון ביום שברא האמיתי אור וזהו טוב׳, כי וראו ׳טעמו לד)

ונקרא בהוי״ה נכתב נקרא, אני נכתב כשאני לא ועכשיו העצם, השם הוא הלז האור עניין (...) בחירה. שיהיה כדי ^נזו לכך בו, יבחר ולא כזה
אבאר עליו זה רואים היאך הלז וענין עליו. ג״כ בקריאה נקרא הוי״ה שם אז הגנוז, אור אליו ונתגלה נפשו שזיכך מי אמנם ע״א), נ (פסחים באדני

 שם הגנוז אור לבחינת שבא ומי ע״א), כה (תענית וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי הוויות, כל מהווה והוי״ה הטבע, הוא אלקים כי לך,
כל. בפי ומפואר מהולל הא ואז עליו, בקריאה נקרא הוי״ה שם כי הארץ עמי כל ורואין ונפלאות, נישים פועל הוי״ה

ר ו פ׳ צצעש״ע מוצא הגנוז. א ת( ה״ מתחילה תורה, זו דאורה ותירץ (...) גנזו, היכן רבו, בשם זלה״ה בער דוב מוהר״ר הקדוש הרב הקשה צראשית): ע
 לבוא עתיד לצדיקים אבל התורה. של מעשיות בסיפורי גנזו והיכן הקב״ה, גנזו ואח״כ לעולם, וסודותיה התורה של נגלה אור ליתן רצה

 האור, לצדיקים לבוא שעתיד ר״ל, לבוא, לעתיד לצדיקים וגנזו שאמרו וזה כו״, אז כו׳ וכמטמונים ככסף תבקשנה ׳אם צ) (משלי כמ״ש האור, אליהם
 דתו, ימיר ולא האל יחליף לא הא וקשה תצא׳, מאיתי חדשה ׳תורה לבוא לעתיד ז), יג, (ויק״ר שאמרו וזהו התורה. ע״י הש״י את שדורשים ע״י

העליונים. עולמות ומבנין הש״י שמות מן הכל ושדיבר שבה, הסודות שיפרש אלא

המאמר התגליות סיפור
ה א פ ב  זה ז״ל. זקני אדוני מאבי ששמעתי הגנוז, אור ט״ו מהתורה סיפור מו

 בזלאטיפאלי, עוד זלל״ה רבינו אותה שגילה יתב״ש מאיתו סיבה היה התורה
 הרה״ג הקדוש הצדיק מטורהאוויצי מהמגיד שידוע כפי היה. כך שהיה ומעשה

 כידוע ז״ל, לרבינו חזק בהתקשרות ומקושר מקורב שהיה ז״ל יקותיאל הר״ר
 מופלג למדן היה ז״ל אייזיק יצחק הר״ר ה״ה המגיד של וחתנו מכבר, לאנ״ש
ולפי והישרים, הכשרים הלומדים מכת רק החסידים, מכת היה לא אך מאוד,

 ז״ל רבינו את מאוד מאוד ומפליא מפליג שחותנו איך וראה ז״ל, המגיד חתן שהיה
 ואח״ב מעדוועדיבקי בעיר ישב ז״ל כשאדמו״ר עוד ובנסתר בנגלה הק׳ בהשגותיו

 שהאברך מחמת היה וזה התפעלות, שום ראה לא מסתנו' ואעפי״ב בזלאטיפאלי,
 דיבר אחת פעם אך וכיוצא. תואר ויפי גדול ולמדן גדול מיוחס היה הנ״ל חתנו

 סמוך שדר אביו אחי לו היה שחתנו שכפי לו, שאמר עד כ״כ, חתנו עם ז״ל המגיד
גם תיסע ואגב החשובים, בתים מבעלי דודו שהיה לדודך, תיסע לזלאטיפאלי,

ערכים
וכינויים

פעם
 הטעם הוא המאכל עיקר
 הטעם וכשנסתלק שבו,

 אזי שבו, החיות שהוא
 טעם נותן (ליקו״ה כוחו פסק

א). לפגם

 הטעם הוא המאכל עיקר
 בשם נקרא וע״ב בו. הנרגש

 דיבור, לשון ממש טעם טעם,
 המאכל חיות עיקר כי (...)

 מאותיות הוא וקיומו,
 שנפלו לה״ק של הדיבור

ב). א, תערובות (ליקו״הלשם

החכמה דיבור ענין טעם
יד). כא, א שמואל (מצו״צ

 ותוכן העצה עניינו טעם,
 ׳וטעם י) (איוב כמו הדבר,
 יא, משלי (מצו״ציקח׳ זקנים

כב).

 כמו טעם, בחי׳ יצחק
 מטעמים׳. לי ׳ועשה שאמר

 גימטריא הכולל עם טעם (...)
 שהן אלקים, צירופי ק״ך

 דיצחק כנודע יצחק, בבחי׳
 יצחק וכן (...)אלקים. בחי׳
 ראינו שכן טעמים, בחי׳

 שהוא חריף שבדבר בחוש
 הטעם נרגש גבורה בחי׳
טעם). (קה״י,יותר

 הן בתורה הטעמים סוד
 דא בתיקונים הכתר, מםוד
 בחי׳ והן טעמא, דתמן כתרא
אור(שם). מבחי׳ והן נשמה

הגנוז אור
 הצדיקים אותו מאירין
 כל בלב בשבת הגנוזים

 השתדלותו כפי ואחד, אחד
 הצדיקים אל והתקרבותו

 השבת את לקבל השבת, ואל
 ולהתקרב וכו׳, גדול בכבוד

 שבת בחי׳ שהם לצדיקים
מו). ז, המנחה תפלת (ליקו״ה

 הגנוזה התורה בחי׳ הוא
 (ליקו״ה הגנוזים והצדיקים

ח). ג, חנוכה

 ע״י הוא העולם קיום עיקר
 כביכול שהלביש התורה,
 הנעלם האור את השי״ת
 התורה אותיות בתוך והגנוז

 שישראל וע״י הקדושה,
 התורה את מקיימין
 הם עי״ז בה, ועוםקים
 יתברך אלקותו ממשיכים

 צמצומים ע״י העולם בתוך
 בלא כי התורה, אותיות של

 הגנוז אור היה ח״ו התורה
 העלמו מגודל מםתלק

ב). ב, נדרים (ליקו״ה

 יכולין היו הגנוז באור
 מקצה ולהשיג להםתכל
 האחרון, קצה עד הראשון

 של העולם חידוש עד דהיינו
 תליא בהא הא כי לעתיד,
יד). ג, ות״ח רבו כבוד (ליקו״ה

 כחושבן ר״ז דאיהו גנוז אור
 מארי דאוקמוהו כמה אור,

 לצדיק׳, זרוע ׳אור מתניתין,
לצדיקיא הגנוז אור הוא ודא

לט:). (תיקו״ז

 אור הוא שבת של אות
 ראתה לא ו׳עין הגנוז,
 בין אות והוא זולתך׳. אלקים
 ולא עצמם, לישראל הש״י

 יפות (פנים לאות לאחרים

יג). לא, שמות

 אדם לכל מתגלה הגנוז אור
 ענין והוא הכנתו, ערך לפי

 נעלם והוא יתירה, נשמה
 דבר שהוא אדם, מבני וצפון

 שהוא מפני העין, מן הםמוי
 וכמ״ש הבא, עולם מעין
 ראתה לא ׳עין עוה״ב חז״ל,

זולתך׳(שם). אלקים



ערכים
וכינויים

יראה
 איש בחי׳ הוא אהבה

 אשה, בחי׳ היא ויראה
 להקדים צריך כן ועל כידוע.

 אליו תבוא אז כי היראה, את
 האהבה כי ממילא, האהבה
 היראה אחר ומחזרת הולכת
 מחזיר אבירה בעל כי תמיד,

ה). ה, (ליקו״מאבידתו אחר

 כי אוצרו׳, היא ה׳ יראת’
 ממש, אוצר בחי׳ היא היראה

 כל בתוכה וכונסת שאוצרת
 גנזיא כל ונצחי, אמיתי טוב

 והשגות ידיעת שהם דמלכא
 נתפס אין כי יתברך, אלקותו

 כי האדם בלב השגה שום
 בכור (ליקו״ה היראה ע״י אם

ב). ד, טהורה בהמה

 לשון שבמקרא ׳דאגה׳ כל
 נפולה יראה לענין קשר יראה.

כד). כב, יהושע (רש״י

 רע דבר מעשות הנשמר
 אותו ירא אדוניו, בעיני

ח). כ, שמות (רקנאטי

 ירא״ה, כמנין גבור״ה מנין
 יראה, נקרא הדין שמדת

 הראשונים החכמים ולכן
 וגם (...) בראיה ממיתים היו

 רחמנא רוג״ז כמנין עולה
מא). טז, המלך (עמקלצלן

 יצחק, מן הבושה מידת
 הוא הבושה מידת שהרי
 ׳למען וכדכתיב היראה, מידת
 פניכם׳ על ה׳ יראת תהיה

א). הבושה נתיב עולם (נתיבות

 יראה והוא עונש יראת יש
 פנימיות יראה ויש חיצוניות,

 אדונו רצון על לעבור שלא
 פנימיות יראה ויש ובוראו,

 מרכבה שיזןשה דפנימיות
 רק תנועותיו, בכל אליו

 רוח נחת ולעשות לעובדו
יראה). (קה״י,לפניו

 כתיב שכן מחכמה, יראה
 הוי״ה׳, יראת חכמה ׳ראשית

יראה). (קה״י,ירא׳ ׳חכם

 ׳ופני חסד בחינת אריייה
 ומכל הימין׳. אל אריה
 שכן הגבורה, בו נכלל מקום

 אותיות הן אריה אותיות
 גבור״ה, וגימטריא ירא״ה

 אלא החסד שלימות אין כי
אריה). (קה״י,הגבורה בכללות

חכמה מקורמוהד׳ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחלשם

שיה עצה ותו

 לטעום שרוצה מי
 היינו הגנוז, אור טעם

 שיתגלו התורה םודות
 להעלות צריך לעתיד,

 לשורשה. היראה מידת
 משפט, ע״י זוכין וזה

 התבודדות בחי׳ שהוא
 קונו, לבין בינו ושיחה

 לפני ליבו שמפרש
 את ודן ושופט השי״ת
 עםקיו בל על עצמו

א). טו, ליקו״ט (קיצור

ה מ ב ת מעלין ו חיי היראה א מ משפט. גג  יח) (פ״ה נעצוה״מ 3ו
 היינו התגודדות, ע״י וז״ל; למעשה, המשפט ודפ3ע נעשיפ כיצד

 וכמעשיו, נעצמו ומתכונן מתנודד הוא שם משויס, מקום שנותר
 כעיוות וכשמרגיש והמעשים, המידות ככל וכראוי כהוגן ממנהג אס
 הוא וכמעשיו, נמידומיו קלקול או

 והקלקולים, העוולות את לתקן משתדל
 שפומד היינו ליראה, זוכה עי״ז

 ה'. רצון על לעכור
ת שישפוט 3וכפ עסקיו. כל א

ה, מפנה (פו"מ ליקו״ה3

 אמד כל צריך ההל׳): שנהוף השמטות
 אדם כל לאו ואס המשפט, תיקון נתינת עצמו על להמשיך לראות

 שאפשר מה פניה כל על כשלימות, זה ענין פרוש לידע זוכה
נזה. להשתדל צריכין עצמו על להמשיך

ה ב מ כ  בבחינת היראה, את מעלין ו
שליכמ״ש משפט.  יעמיד במשפט מלך כט) (מ

 עו) (פהליסכמ״ש ילאה, בחינת הוא ואח, אח.

עסקיו, כל את שישפוט היינו יראה. ארץ

ף ל שפט מ מ (3 3כפי ארץ. יעמיד ב שלי  כמשפט מלך ד): ט,3מ
ן !עמיל י  יעמיד (שם): ופירש״י .יהרקנה: תרומות ואיש א

 גאות איש פרומוס. ואיש ארץ. יעמיד הוא אמת שופט אס איז.
 למי דומה הדיין אס אמרו, ורנומינו כדין. ממון להיות מש שאינו

 וליקת אוהניס לקנות צריך שאינו
 דומה ואס ארץ, יעמיד הוא שותד
 הגרנות על תרומות השואל לכהן
יג): (ל, שמו"ר3 ואמרו יהרהנה. הוא

 זה ארץ', יעמיד כמשפט ׳מלך
כדין, עולמו את שנרא הקנ״ה
 נרא אלקיס', נרא ׳כראשית שגאמר

 ׳מלך ד״א, (...). כידוע הדין מידת שהוא אלקיס, אלא נאמר, לא ה׳
 ממלכת לי תהיו ׳ואפס שנאמר ישראל, אלו ארץ', יעמיד כמשפט
׳ואיש ז'. אופ3 לקמן וכיאורו זו, מורה מיוקדת עליו הפקוק והוא כהניס',
הדין. את עושין היו שלא המנול דור אלו יהרהנה', תרומות

העולה שנו למה, הדין, על הזהיר כך הדנרות על הקנ״ה שהזהיר כשה אומר, רני וז״ל: הדין, מידת מעלת נענין טו) נשמו״ר(ל, עוד ואימא
(מהליס שנאמר ממגדלין, צדיקיה ונו תפדה׳. כמשפט ׳ציון א) (ישעיה שנאמר נננית, ציון ונו ארץ׳. יעמיד כמשפט ׳מלך שנאמר מלוי,

וגו". כמשפט ׳מלך כפס' העוקקיס )3ע" (ז וכסנהדרין ),3ע" 3רל (ויפי, כזהר עוד ועיין משפט׳. שומרי ׳אשרי קו)

ס אפף: מאז לפניך !עמד ומי אמה נורא אמה פ-י): (עו, כפהליס כפיד יראה. ארץ מי ה וקק^ה: ןראה ארץ דין השמעת מן נקו
שמקכיכ הפקוקים שאר גס יראה, כפי׳ שארץ זה מפק׳ ללמדינו שכא מלכד כי וראה ודו״ק קלה: ארץ ענוי כל להושיע אלקים למשפט

השמעת 'משמיה דכמיג מאי תזקיה, אמר ע״א): (פת כשכת ואימא הנפל. מי כדכרי יראה׳ 'ארן ד״ה כילקוה״נ ועיין המאמר, לענייני מקושרים
 לקיש, כדריש יראה, ולמה שקטה. ולכסוף יראה נמתילה אלא יראה, למה שקטה ואם שקטה למה יראה אס ושקטה׳, יראה ארץ דין

 ואמר כראשית מעשה עם הקנ׳׳ה שהמנה מלמד לי, למה ימירה ה׳׳א הששי׳, יוה נקר ויהי ערג ׳ויהי דכמיג מאי לקיש, ריש דאמר
 קודם כמסילה. מורה. דין. ופירש״י(שס): ונוהו. לתוהו אמכם ממזיר אני לאו ואס ממקיימין אמס המורה מקנליס ישראל אס להם,

 שנא מאי המשי. יום כשקנלוה. ולכסוף. לקיש. כדריש ונוהו לתוהו העולה וימזור יקנלוה לא שמא יראם. ונשמע. נעשה ישראל שאמרו
נסיון ששי והוא הששי, כיוס מלוי כראשית גמר של נוקר ויהי ערג ויהי (...) נו׳. שהמנה מלמד כראשית. מעשה גמר כיום ה׳ דכמיג
ויותר עכ׳׳ל. מורה, דין פירש׳׳י נו׳. יראה ארץ דין השמעם משמים פירש: והמהרש״א(שש) הא. נמי כיה דריש דה׳ מרינוי מורה, נו שנמנה

יקנלוה. לא אם ונוהו לתוהו שימזור כארץ, דין לעשות מורה, ממן כשעת השמעת ממש דין לפרש, נראה

הנחל ילקוט
ט מלך פ ש מ ד כ מי ע מלו כפינת וזה (רפו): נליקו״מ ואיפא ארץ. י  ׳

ד כמשפט  שהוא משפט, ע״י היינו דייקא, ׳כמשסט׳ ארץ', יעמי
 ודיני משפטי שמכרריס פושקיס, לימוד דהיינו הפורה, ודיני משפטי

ארן. להעמיד יוכל ועי״ז ומושל, מלך נעשה עי״ז השורה,
ץ ל ראה. א  וז״ל: אלו, בפסוקים נרמזים המאמר נזיקוני שכל (נוו) הנפל במי ודרש י

הוא, הזאש מהפורה היוצא כלל כי הענין, קוף על מרמז כאן
 שבנגלה לחורה זוכין הדעח וע״י להדעש, היראה אש מעלין משפט שע״י
 לתורה זוכה ועי״ז נפש, במסירת לפסילה זוכה ועי״ז שפלות, כפי' שהיא

 זה וכל לבוא. לעתיד שיתגלו הפורה פודות הגנוז, אור שהיא שבנשפר
 להעלותה ליראה זכו ארץ שאנשי היינו יראה', ׳ארץ הנ״ל כהסשוק מרומז

ומופו דעפו ושליו, ושאנן שקט שהוא מי כי 'ושקטה׳. נפי' שהוא להדעת,

חכמה מילואי
שפט. בבחי׳  מכל יותר המשפמ מידת את אוהב שהשי״ת ז) (ה, בדב״ר ואיתא מ

 הדבר למה לוי, א״ר ושוטרים/ ׳שופטים וז״ל: בעולמו, שברא מה
 והיה מכולן, יותר הקטן את אוהב והיה הרבה, בנים לו שהיו למלך דומה,

 אני נותן המלך, אמר לו, שהיה מה מכל יותר אוהבו והיה אתד פרדש לו
 אוהבו שאני הקטן לבני לי, שיש מה מכל אוהבו שאני הזה הפרדש את

 לישראל, אלא אוהב איני שבראתי האומות מכל הקב״ה, אמר כך מי. מכל
 אוהב איני שבראתי מה מכל ואוהבהו׳, ישראל נער ׳כי יא) (הושע שנא׳
 הקב״ה, אמר משפט׳, אוהב ה׳ אני ׳כי סא) (ישעיה שנא׳ הדין, את אלא
 אמר ושוטרים׳. ׳שופטים הוי אוהב, שאני לעם שאהבתי מה אני נותן

 מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם בזכות תייכם, מי, לישראל, הקב״ה
במשפט׳. צבאות ה׳ ׳ויגבה ה) (שס שנאמר מנין,

 מתמת דעתייהו, דמיתבא ומואב עמון בני על תז״ל שדרשו כמו בשלימות,
 בתי׳ שהוא אלקים את והעמידו הקימו משפט שע״י אלקים׳, למשפט ׳בקום הפשוק מפרש לזה, זכו מה וע״י וכו״, מנעוריו מואב ׳שאנן בו שנאמר

 זכו להדעת, היראה להעלות שזכו וע״י כמוב״פ. יראה בתי׳ ג״כ שהוא ׳ארץ׳, דייקא יעמיד׳ במשפט ׳מלך בתי׳ כמב״פ, ירא׳ האלקים ׳את בתי׳ יראה
ז עטי כל ׳להושיע הפשוק משיים כן ועל כמוב״פ, שפלות בתי׳ שהיא שבנגלה לתורה  התתלת לרמז יש וגם שפלות. בתי׳ שזה דייקא, ארץ׳ ׳ענוי שלה׳ אי

 שמעתי ׳ה׳ פשוק על י״ט שי׳ לקמן כ״ש שמיעה תליא ביראה כי יראה, בתי׳ זה ׳השמעת׳ ו׳, באות כמוב״פ דעת בתי׳ הוא שמים כי ׳משמים׳, הפשוק,
שמים. בתי׳ שהוא להדעת שמיעה, בתי׳ שהוא היראה מעלין ידו שעל משפט, בתי׳ הוא ו׳דין׳ עי״ש, יראתי׳ שמעך

המאמר התגליות סיפור
 מי תאמר ובל קנקנו. על לתהות אדמו״ר לבית שתיכנס המבחן, על לזלאטיפאלי

 שיסע ז״ל, המגיד חותנו לדברי נתרצה הכלל, אתה. שתתני אתה, מהיכן אתה, ומי
 תלמיד כדרך נאים במלבושים מלובש והיה לזלאטיפאלי. ג״כ יסע ואגב לדודו,

 שיוכל בכדי לדודו, שנסע מקודם זלאטיפאלי לעיר ובא בידו. נאה ומקל חכם,
 לא לזלאטיפאלי וכשבא לכך. יעצו ז״ל שהמגיד איך לו ולספר לדודו ליסע אח״ב

 ז״ל ורבינו לו. והראו דשם, איש לאיזה ושאל ז״ל, אדמו״ר דר בית באיזה יודע היה
 והראו רבים, בתים עוד שם שהיו בחצר התחתונה דירה על בעלייה בדירתו ישב

 שאל הלז שהאברך ובעת להחצר, חלונות היו ובינו ומבית ז״ל, ובינו מקום לו
 ז״ל ובינו סגר דירתו, על ששאל איך וראה החלון, נגד ז״ל ובינו עמד לדירתו,

 ופעם, פעם ודפק סגור, והנה להדלת ובא למעלה, ועלה בכוונה. מבפנים הדלת
 כ״כ. לדפוק צריכים קנקני על לתהות רוצים אם לו, ואמר הדלת, ובינו לו ופתח
 ונטל שלום. לו נתן ואגב זה, בשביל שבאתי הוא יודע מהיכן מאד, האברך ונבהל

 זה, הוא יפה מקל בוודאי לו, ואמר הדלת, את וסגר מידו, המקל את אדמו״ר
 להיפך. גם וח״ו לימין אותו להטות ויכולין קצוות, שני ראשים שני לו יש אך

 בידי׳ אלוקים ׳ומטה הלא אותי, להבחין אחד יבוא כעת גם ואמר, גנח ואדמו״ר
 הזה, המקל עם ואנה אנה בביתו הולך היה ז״ל ורבינו ח״ו. נטיה שום בלי ב״ה

 כמו זקנים תלמידים ב״ה לי יש הלא ואומר, זה, ולצד זה לצד המקל את והטה
 שהזכיר מזה בעצמו ונתבייש מזה, נבהל המגיד וחתן ועוד. ועוד מטורהווצי המגיד

 המגיד לעיר סמוך מגורך אפשר כך, לו אומר ואגב המגיד, חותנו שם אדמו״ר
 שאדמו״ר היטב והבין הטובה. ומעבודתו משלומו מאתו שלום פריסת לי ויהיה

 ואמר שאינו, דבר לומר וירא במחשבתו, אשר כל את יודע שלו רוה״ק ע״פ ז״ל
 ז״ל מהמגיד פעמים כמה שמע ז״ל שאדמו״ר וכפי מטורהווצי. המגיד חתן שהוא

השולחן אצל נשב הלז, אייזיק יצחק להר׳ ז״ל ובינו אמר גדול, למדן הוא שחתנו

 בר אתה שב״ה שכפי לו, ואמר ומלימודך. ומחנוכך, נזנעולך, ילדותך, מעת ונדבר
 דצריכין אינון זעירין אך בהתורה, נסתר ויש נגלה יש אך לתורה, זכית ועי״ז דעת

 שורש הוא שדעת תדע אך דעת, בר להיות נצרך שבנגלה לתורה ואפי׳ להנסתר,
 דעת בר שהוא מי נמצא, תמצא׳, אלוקים ודעת ה׳ יראת תבין ׳אז כמש״ב היראה,

 ומי ה״, יראת חכמה ׳ראשית כי עיקר, שזהו שמים, ירא להיות ביותר יכול הוא
 בלימודו מתגאה ואינו ועניו, שפל בעיניו הוא מסתמא ביותר שמים ירא שהוא
 סיני בחי׳ שהוא הגם כמאחז״ל, מתנה׳, ׳וממדבר אדרבה גדול, למדן נקרא שהוא
 י״א הר׳ והאברך ההרים. מכל נמוך הוא אעפי״ב ופוסקים, ש״ס חדרי בכל שבקי
 שאינו לב כאב בעצמו הרגיש כי דמעות, עיניו זלגו ז״ל ובינו של הדיבורים מאלו
 בפחד ז״ל לרבינו ואמר כזה, שמים וביראת כזה בשיפלות כזה בלימוד עוד אוחז
 ענה הרבה. שאלמוד מלומדה, אנשים כמצוות רק היה שלי החינוך ובבכיה, גדול

 היינו הרבה, לדברים זוכה לשמה תורה הלומד אומרת המשנה הלא ז״ל, ובינו לו
 מלכי, מאן ׳מלך׳, ואז ודבר, דבר כל על א״ע ולשפוט השי״ת לפני הרבה לדבר
 עניו אוץ ממש עצמו בעיני שיהיה היינו ארז׳, ׳יעמיד במשפט, הלומדים רבנן

 ׳יכלכל שיקיים ע״י ורק ןלאה׳, ׳ארץ יראה, הוא וארץ ממש, אין הוא כאילו ושפל,
 להתפלל תוכל ומזה ׳יכלכל׳, תיבת שזה כל, כל על עצמו שישפוט במשפט׳, דבריו
 היא ה׳ ׳יראת כמש״ב תפילה, הוא היראה היינו תפילה, הוא כי במס״נ, היטב

 שיבוא עד להשי״ת, כזה לדביקות לבוא יכולין תפילה וע״י תפילה, בחי׳ תתהלל׳
 הוא וכשסיים, בסוף. בהתורה המובא ישרתני׳ ׳הוא בחי׳ שבתורה, נסתר גם להשיג

 אדמו״ר וקרא חלשות, שקורין היינו ז״ל, אייזיק יצחק הר׳ נתעלף עוה״ב, בחי׳
 יצחק והר׳ מינטיר. דעו שקורין אותו ועוררו השני, בחדר שהיה משרתו את ז״ל

 מה מפני בתמיה, ז״ל ובינו אותו ושאל פחד, מלא היה אותו כשעוררו אפי׳ אייזיק,
הגנוז מאור טעם לך להטעים חפצתי הלא הבא, העולם מפני כ״כ ונפחדת ניזדעזת

תפליה ואני

י כנ  דקדשה למשפט ה
 ל.ישב שאזכה באמת,

 תמיד יום בכל דעתי
 עצמי את ואשפט

 את בעצמי ואדון היטב.
 והענןנים העסקים כל

 אני אשר והמעשים
 לי ךאוי כף אם עושה,

 ןמים לבלות לעשות,
 חם כאלה, במעשים

 לאח־ז ואזכה ושלום.
 זמן היטב רעתי את

 הזה הדעת בישוב מסים
 אניח ולא הזה, ובמשפט

 ומחשבתי דעתי את
 רק מהרה, מזה לברה
 בישוב לכנום אזכה

 ובמשפט הזה הרעת
 עד היטב. היטב הזה

 ישוב שיתחזק שאזכה
 בתקף באמת רעתי
 חזקה, ובהתגברות גדול

 לסור שאזכה בא־פן
 ומיד תכף מעתה ולשוב

 הרעים המעשים מכל
 הרעות המחשבות ומכל

 במעשים רק ולאח־ז
תתמיד טובים קו״ לי טו). (



שפא נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
ל ל ג ת  עמי, חסדף ו
 מעלי ותבטל ותמתיק

 כל ומעל זךעי ומעל
 כל ישראל בית עמף
 שבעולם. דינים מיני
 כמעשי, תךינני ואל
 כמפעלי, תשפטני ואל
 במשפט תבוא אל

 יצדק לא ״כי עמי
 דק חי״, כל לפניף

 הגדולים בחםךיף תגז־ר
 מעלי לבטל והמרבים

 וכל המשפטים כל
 שלא שבעולם, הדינים

 פתחון שום להם יהיה
 ומשפט, דין לעורר פה
 תזכני רק ושלום. הם

 אשפט בעצמי שאני
 עת, בכל היטב עצמי

 לתשובה עצמי לעורר
 תמיד, באמת שלמה

 להיות שאזכה עד
 באמת הטוב כרצונף
 יי, אנא (...) לאמתו.

 הרבים ברחמיף זכני
 לבל העצומים וחםךיף
 עולמי, את אאבד

 איגע ולא ושלום, הם
 לבהלה♦ אלד ולא לריק

 על להסתכל ואזכה
 ול.ישב תמיד, עצמי
 מה היטב היטב דעתי

 הזה, בעולם עושה אני
 כהרף העובר עולם
 .דרכי, ולחשב עין.

 כל את בעצמי ולשפט
 אני אשר המעשים,

 ובכל עת בכל עושה
 להשפט שעה, ובכל יום

 עת בכל עליהם בעצמי
 כהגן עושה אני אם
 ושלום, הם לאו, אם

 ידי על אזכה למען
 עצמי על לוהם זה

 הרעים ממעשי ולשוב
 המגנות. וממחשבותי

 באמת מרע סור להיות
 בדבור הן במחשבה הן
 ולעשות במעשה, הן
תמיד בעיניף הטוב רק

טו). (ליקו״ת

שפט. דבריו יכלכל ס(קי כהיג במ  חונן איש מוג ה-ס; ,3גההלי
 (זכר ןמומ לא לעולם כי כמשפט: דנריו יכלכל ומלוה

 שחונן וגו׳. ומלוה הונן איש וונ9 (שס): ופירש״י צדיק: יהיה עולם
 דנריו ואח כידי. יכולח אין לומר מדקדק ואינו להם, ומלוה דלים

 ונכשוח, וכמשמה כמאכל לו הצריכין
 על וחס וכמידה כמשפט מכלכל
 מנהיג גמשפע. דבריו יכלכל נכסיו.
 דרש ):3ע״ (פד כחולין ואיפא חפציו.

 משמיה לה אמר זימנין עוירא, רכ
 משמיה לה אמר וזימנין אמי דרכי
 איש ׳טוב דכחיכ מאי אסי, דרכי
 כמשפט/ דכריו יכלכל ומלוה חונן

 פחוח וישחה אדם יאכל לעולם
 וכניו אשחו ויככד לו, שיש כמה ויחכסה וילכש לו, שיש ממה
 והיה שאמר כמי חלוי והוא כו חלויין שהן לו, שיש ממה יומר

 וטוכ אומם, ומלוה דלים שונן. איש שוב (שס): ופירש״י העולם.
 ככל ולא צרכיו על עומד הוא היכולח לפי כמשפט דכריו המכלכל

 וימכסה וילכש היכולח. מכדי פחוח לו. שיש ממה הסוס ליכו. מאוח
 וכמנ היכולח. מלפי יומר אשמו ויככד ימכייש. שלא היכולח, לפי

 כינוני, וענין הננצוע הוא משפט לשון יח): מז, (דכריס כחיי רכינו
כמשפט'. דכריו ׳יכלכל שכמוכ וזהו

 במשפט, דבריו יבלבל קיכ) סס שבתוב במו
 ובזה עסקיו, בל בעצמו וידין שישפוט היינו
 בחינת ויעלה הפחדים, בל מעליו יסיר

 ה׳, יראת אך ותשאר ונקיה, ברה יראה
 ושופט רן ארם בשאין בי אחרת. יראה ולא
למעלה, אותו ושופטין רנין אזי עצמו, את

שפט. דבריו יכלכל  כל צריך יד); ה, ערלה (יו״ד כליקו״ה וכפכ במ
לכלכל מאד להיזהר מעמדו ולפי מדרגמו לפי אדם

 שם, רש״י שפירש כמו לו, כראוי כימו אח לנהוג כמשפט, דכריו
 על רק דכר ככל ולהסמכל לו ראוי שאין מה ולהמאווח לחמוד ולא

 להשי״ח ככוד מזה שיגיע המכליח
 וכל עצמו. של וככודו גאווחו ולכטל

דכריו ׳יכלכל כחינח הוא זה
הוא כזה שפוגם ומי כמשפט׳.

 טונוח וכספר המשפט. עווח כחינח

 שישפוט אמר: שרכיה״ק מוכא (ו) זכרונוח
יכלכל. מיכח שזה כל, כל על עצמו

ם כשאין שופט דן אד ת ו  א
מו צ דנין אזי ע

תו ושופטין  עיקר ד-ה); ג, הרשאה כליקו״ה(חו״מ וכחכ למעלה. או
קונו, לכין כינו עצמו אח שופט כשאדם הוא המשפט חיקון

 ודיניו, משפטיו מעליו שיקל וחחנונים רחמים מהשי״ח ומכקש
 כי עלינו הנא כל על צדיק ׳ואחה ואומר הדין אח עליו ומצדיק

 נזה, וכיוצא וכו״ הפנים נושח ולנו הצדקה ה׳ לך וכו׳ עשיח אמח
 הדין. משורש לפנים עימו שיעשה יחכרך מלפניו ומכקש ומשחטח

 אח להחלנש צריך שלמעלה הדין ואין עצמו, אח כששופט ואז,
השי״ח ואז כלל, יניקה שום להם אין אזי דנרים, נשאר עצמו
 כי לגמרי, לו מוחל או וחנינה נחמלה נרחמים אוחו שופט

 ונושנין דנרים, נשאר משלכש הדין ח״ו ואזי למעלה, דין יש אזי עצמו, אח שופט כשאין אכל להיטיכ. ומרנה ורחום חנון השי״ש
 ניומר. ח״ו יניקה להם יש מזה יומר, וממלנש והמשפט הדין שיורד מה וכל כמונ. משפט נו שיעשה שנומנין למי והרשאה כח מלמעלה

 המלך דוד שכיקש וזה לישזנן. רחמנא ליצלן, רחמנא כאלה, מדינים ישראל כל ויציל ירחם השי״ח ח״ו, למשחיש רשוח שניחן כיון ואז
 אך רז״ל. שהקשו וכמו ענדך', אח כמשפט מנוא ׳אל אומר, הוא אחר וכמקום יצא', משפטי מלפניך וכו', ה׳ ׳שפטני השלום, עליו
 משפטי מלפניך ה' ׳שפטני כמ״ש נעצמו, מהשי״ח משפטו שיהיה ניקש השלום עליו המלך דוד כי נכון, על היטנ מיושנ הנ״ל ע״פ
 כמשפט חנוא וזהו'אל כנ״ל. דנרים נשאר ח״ו המשפט ימלנש לא אכל גדולה, ונחמלה נרחמים המשפט יהיה כוודאי ואז וכו״, יצא
ענ אליך נא אנכי 'הנה ננחינח נהחלנשוח, נא שהשי״ח נחינה שהוא ענדך', אח  כל מלא השי״ח נאמח כי המלנשוח. נחינח הענן', נ

 והוא ממיד, להשי״ח קרונ הוא נמצא קלה, שעה אפילו אומו שוכח ואינו השי״ח אח זוכר וכשאדם מיניה, פנוי אמר וליש כנודו, הארך
 והדינים המשפטים מכל ניצול הוא כוודאי ואז כעצמו, מהשי״ח רק יוצא משפטו ואז כעצמו, השי״ח לפני עש ככל עצמו אח שופט
 דרכיו על לחשונ קונו לנין נינו ממכודד האדם כשאין אכל כנ״ל. וכו״ יצא משפטי ׳מלפניך השלום עליו המלך דוד כיקש זה ועל כנ״ל,

 ממרחק שהוא וכמו וחשנון, דין לימן עמיד הוא מי לפני ח״ו ושוכח עיניו, מנין רחוק שהשי״ח נמצא דנר, כל על עצמו אח ולשפוט
ם ח״ו, ממנו ממרחק השי״ח כניכול כן כמו מהשי״ח,  השי״ח כניכול אזי עליו, המשפט שמגיע נעח ואזי אעזנך', יומיים חעזנני כי'יו

 כמו אומו, מכיר האדם אין שאזי אחרים נלנושים עצמו אח ומחלנש מרחוק שנא מי כמו ומשפט, כדין אליו ונא עצמו אח ממלנש
 שנא מי כמו כמשפט אליו נא ימכרך הוא עש, ככל עצמו אח שפט ולא דרכיו חישכ שלא על מעשיו ע״י ממנו שנמרחק השי״ח כן

 להכירו היטכ להכיט אז וצריכין אומו, להכיר קשה ואז וכנ״ל. דנרים כשאר ממלכש שהמשפט היינו יכוא', כמשפט ׳ה׳ כנחינח מרחוק,
 כל על צריך הוא ח״ו, עליו הדין שנא עד מקודם עצמו אח ולשפוט כמעשיו לפשפש זוכה האדם אין אם אפילו כאמח כי ימכרך,

 או אומו ולהפחיד ליראוש שיוכל דנר שום שאין שימנונן דהיינו להשי״ח, הנפולוח היראוש כל ולהעלוח המכהו עד לשונ אח״כ פנים
שירדה עילאה יראה נחינח שזהו הדנר, נזה שנמלנש אלקוח חיוח ע״י שלמעלה משפט ע״פ אם כי ח״ו, וייסורים דין נו לעשוח

ילקוט
! ד א ר ה. ברה י  אנו יכולים אותה היראה מגודל (רצד-רצו) בחיי״מ וכתב ונקי

 רוצה היה שאס שאמר בשמו שמעתי ח״ל: מרצינו, לקצל לזכות
 שמוך אמות ארבע לעמוד יכולים היו לא שלו, היראה ולהראות לגלות

 מפיו שמעתי אנכי וגס בכוונה. שלו היראה מעלים הוא אך לביתו,
 לקבל יכול שרוצה מי שכל שמיס, יראת של אוצר אני שאמר, הקדוש
 יראה תיכף נתמלא אליו שנתקרב מי שכל בתוש נראה היה ובאמת ממני.
 וגס כזאת. נראה לא אשר השי״ת, לעבודת מאד ונתלהב ועצומה, גדולה
 שעושק מי וכל הקדושים, בשפריו גנוזה הגדולה יראתו עדיין עכשיו

 כי להשי״ת, מאד ומתעורר גדולה יראה עליו בא ובתמימות באמת בהם
 היינו אוצר, רואץ היינו אילו שאמר, בשמו שמעתי אש. כגתלי דבריו כל

 בשביל וטיט ברפש עצמנו ומלכלכים פופריס והיינו אליו, בוודאי רצים
 יהיו לא ומדוע שמיס, יראת של אוצר אני והלא ולמצאו, אתריו לתתור

 עם והשיב, לקבל. אפשר איך אותו, ושאלו לקבל. אתרי ורצים להוטים
׳בפיך הארץ), מיטן און פישק (מיטן ולבקש לתתור צריכין והלב הפה

הנחל•
 ואית יראה אית בזהר שאיתא שאמר, בשמו שמעתי לעשותו׳. ובלבבך

 שעדיין נפלאה יראה באנשיי, יראה ולהכניש לגלות רוצה אני וכו׳, יראה
בעולם. כזאת יראה היתה לא

ם כשאין ט דן אד פ שו ת ו  ד) ג, מלוה גציית (חו״מ וצליקו״ה עצמו. א
 בתינת וזה וז״ל: צדקה, צענייני עצמו את ששופע לאדם דוגמא מוצאת

 לבב רע כי מס, (דצריס וכו״ לו בתתך לבבך ירע ׳ולא תורה שהזהירה מה
 אתר, במקום ז״ל רבינו שכתב כמו בלב התלוי המשפט פגס בתינת זה

 התורה הזהירה כן ועל כנ״ל, שבלב הרע מכניעין עי״ז שבלב המשפט וע״י
 עיקר כי המשפט, פגס בתינת שזהו לבבו ירע ולא ליבו בכל צדקה לתת

 היינו כנ״ל, הלב מרוע ההיפך שהוא משפט, ע״י הוא הצדקה תיקון
 גדול תשד עימו עושה השי״ת בוודאי כי ויבין עצמו, את ישפוט שהעשיר

 אנשים שכמה מה ועשירות, ממון שפע לו ונותן כלל לו ראוי שאינו
 שוס להם ואין מנגד תלויים תייהס פעמים אלפים ממנו וטובים צדיקים
בוודאי ליצלן, רתמנא גדול דותק ושובליס ושמלה לתם אין ובביתם פרנשה

ערכים
וכינויים

פחדים
 הפחה את לבטל סגולה

 (ספר אבינו אברהם לזכור

ד). פחד המידות

 סימן הוא פחה לו שיש נזי*
 ממנו, פנים הסתיר שהקב״ה

 עליו שורץ שדינין וסימן
לג). פחד המידות (ספר

 הקרובים, על יפחדכמי
 הרחוקים. על ׳ומוראכם׳

 פתאום, בעיתת לשון פחד
 מימים דאגה לשון מורא
כה). יא, דברים (רש״ירבים

 הגבורה למידת הידוע השם
 אלקים, הנקרא הוא והפחד

 מעלה, של דין בית והוא
 כולם הנבראים כל ובו

 ע״פ ושמאל לימין נידונים
 באמת והכול האמצעי, קו

א). אורה (שעריוביושר

 כמה וראה עיניך פקה
 שמונע מועיל, הפחד הוא

 סוד וזהו העבירה, מן האדם
 תמיד׳. מפחד אדם ׳אשרי

 תמיד׳, ׳מפחד שאמר וזהו
 שרואה אדם אשרי כלומר

 דיני עונשי הם גדולים כמה
 (שעריפחד הנקראים גיהנום

ה). אורה

 מקום היא הפחד מידת
 בתי ושאר גדולה סנהדרי

 מיני כל ובה שלה, דינין
 מיני כל ובה חזקה, אש
 משחית וכלי מלחמה כלי

 ולאבד, להרוג להשמיד
 כל ולאבד, לטלטל לעקור

 הנגזרים הדינים לגמור אלו
 הנקראת גדולה בסנהדרי

 הצדיקים ואפילו (...)אלהים.
 ונבהלים יראים העליונים

 דוד והרי הפחד, ממידת
 מפחדך ׳סמר ואמר צווח
 טעם, ומה קיט) (תהליםבשרי

 כלומר, יראתי׳. וממשפטיך
 מקום הוא המשפט שמקום

 הפחד מידת שוכנת שבו
).1 אורה (שערי

 ידוע מדבר הוא היראה
 בלתי מדבר הוא והפחד

 אדם יתיירא ואשר ידוע.
 הלוחמים גלוים מאויבים

 ואשר יראה, נקרא איתו
 משונאיו אדם יתירא

 בסתר רעה עליו החורשים
 פחד נקרא זה ידע, לא והוא

א). כז, תהילים (מלבי״ם

 ובין ׳הפוחד׳ בין הבדל יש
 סימן הוא הפוחד ׳המפחד׳.

 פחדו כמ״ש חוטא, שהוא
 אשרי אבל חטאים׳, בציון
 שלבו שהגם המפחד, אדם
 את עושה חטא, לא כי בריא
 שלא העתיד על מפחד עצמו

 מחטא נשמר ועי״ב יחטא,
 משלי (מלבי״ם דרכיו ומפלס

יד). כת,

ברה
 כחמה׳ ׳ברה כמו נקי, בר,

ל:). שבת (רש״י

 (רש״יומוחזקת ברורה ברה,

קא.). ב״מ

המאמר התגלות סיפור
 ואמר ואחזו, ידו ז״ל רבינו ונטל העולם, כדרך ז״ל לאדמו״ר ימינו יד והושיט התיקונים בכל כבר שאוחז מי ז״ל, לרבינו אייזיק יצחק הר׳ ענה עוה״ב. שהוא

 את שתשפוט ידי׳, במשפט ׳ותאחז תקיים אך ידו, באחיזת אייזיק יצחק לר׳ כמוני. גרוע איש אך עוה״ב, שהוא הגנוז מאור מתפחד אינו בוודאי לי, שאמרתם
 ׳הר אך כהר, עליך קשה שזה הגם ימין. שהוא אברהם תפילה זה ימין ויד עצמך, עבר אשר כל והתוודה גדולה, בבכיה ז״ל אדמו״ר לפני בדמעות לבכות והתחיל

 שזה ביהמ״ק, זה ׳הר׳ בתוקף, בידו ימינו את ז״ל רבינו ודחק ימינו׳, קנתה זה עד כזה, נפלאה בחכמה שהיה עמו מתנהג ז״ל רבינו היה כן כי מעודו, עליו
 לזאת ומקוראיו. מקודשיו אם כי קודש׳ יאכל לא זר ׳וכל תורה, סתרי קודש, לו והיה מעצמו לבו שנשבר עד כ״כ נתלהב שיתוודה, לו אמר שלא שאעפ״י

 והבין אצלי. ממקוראיו שהוא בגיני, לחותנך תאמר לביתך, ה׳ ירצה אם כשתבוא ז״ל המגיד הוא שחמי מה אני מבין מעתה ואמר, ז״ל. רבינו לפני דברים ווידוי
 בקרוב. ז״ל לאדמו״ר יבוא שחותנו בזה לו מרמז ז״ל שרבינו אייזיק יצחק הר׳ כוונתו, הבנתי ולא הטוב, להאוצר מקורב שהוא תמיד לפני ומתפאר מתפעל

בדרך ׳הולך שגמר עד ארץ׳, בנאנזני ׳עיני לו, ואמר ידו, את ז״ל רבינו והניח שמים. יראת פין האוצר בין איך בזה״ל, רבינו לו וענה בעצמי. אני רואה וכעת
 אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין אומר הגמרא הלא אייזיק, יצחק הר׳ וענה

 נאמר התורה קבלת אחר אפי׳ ז״ל, רבינו לו אמר זה כל ואחר שמים. יראת של
 שישוב לו פקד ז״ל שאדמו״ר אייזיק יצחק הר׳ והבין לאהליכם׳. לכם ׳שובו
ז״ל, רבינו עם זעך גיזייגינין שקורין רשות ליטול והתחיל לחזרה, לביתו

 וכמעט איבריו, כל ורעדו לחוץ, לילך אייזיק יצחק הר׳ והתחיל הוא׳. תמים
 הכלל, כסדר. עמו דיבר ז״ל שרבינו והיראה הפחד מחמת לילך יכול היה שלא

 לביתו וכשבא היה. וכך הפחד, מאתו שיטול ז״ל מרבינו אייזיק יצחק הר׳ ביקש
באיחור ואח״כ מקודם. על גדולה ויראה גמורה בחרטה חותנו מפני מאד נתבייש



ערכים
וכינויים

דיז
 יתברך ומשפטיו דיניו כל

 וטובו, מחסדו רק נמשכים
 כי נתהוה לא הדין מידת כי

 צמצומים שיהיה כדי אם
 בתוכם החסד לקבל וכלים

א). ה, מתנה (ליקו״ה

 אחיזה איזה שיש זמן כל
 דין בחינת לאיזה עדיין

 בדקות שהוא פי על אף
 אחיזה איזה עדיין יש מאד.

 מעורב שהוא נוגה לבחינת
ט). ,ד מילה (ליקו״הורע טוב

 את דנין אין יצחק רבי אמר
 של מעשיו לפי אלא האדם
 שמע ׳כי שנאמר שעה, אותה

 באשר הנער קול אל אלקים
טז:). (רה״ששם׳ הוא

 נקרא הדין כי לדעת לך יש
 ופוסק גוזר שהוא לפי חרב
 גוזר שהוא החרב כמו הדין

 מקומות ובכמה ופוסק,
 זה בלשון חכמים שמשו
 הדין, נחתך דין גזר לומר

 שייך כי מפורש שתראה
 ולפיכך בדין, וגזירה חתיכה

 שאינו הדין מעכב אם
 שלא הדין שחותך או חותכו,
 כנגד מידה עונשו כראוי,

 לעולם, חרב שיבוא מידה
 הקב״ה של מדותיו כל כי
 לך ואין מידה כנגד מידה הם

 מזה יותר מידה כנגד מידה
ה). חיים (דרך

 הדין, הנהגת נקרא הזייא
 אלא דין, שכולו לא פירוש,

 הפעולות הדין פועל שבו
 העוה״ז. ענין לפי הראויות

 הנהגת הוא ענינו כל וא״א
 הז״א דיני וממתיק החסד
ח״א). במרום (אדיר

 לעקר פירושו הדין אין
 לתת פירושו רק ולשרש,

 מעלליו, וכפרי כדרכיו לאיש
 מעלליו פרי רע הן טוב הן

 (של״ה, עונש או שכר יאכל

שרה). חיי

ת ל ח ת  מצד הוא הדין ה
 כשנמתק ואח״כ הגבורה,
 הישועה נמשך הגבורות

בראשית). עה״ת (בעש״ט

 דין הבית של הדין סוד
 שהדיינים המדות, מז׳ כלול

 תפארת, גבורה חסד הם ג׳
 הוד, נצח הן והעדים
 יסוד הן דינים והבעלי
 התובע הוא יסוד ומלכות,
 והדיינים הנתבע. והמלכות

 ע״י הבינה, אל הדין מעלין
 ומתחכמים בה שמתבוננים

 הרי האמת, משפט לידע
 ראשונים לג׳ הדין מעלים
 נמחק ושם דעת, בינה חכמה
 המשפט. עם שלום ובא הדין
 שאמרו מה יובן ומזה (...)

 דין הדן כי י.) (שבת רז״ל
 נעשה כאילו לאמיתו אמת

 למעשה להקב״ה שותף
 מעשה סוד כי בראשית,
 והקב״ה ימים, ז׳ הן בראשית

 דעת, בינה חכמה ע״י תקנם
 בחכמה ׳הוי״ה שאמר כמו
 ע״י הדין כן כי ארז׳, יסד

 הז׳ מברר דעת בינה חכמה
דין). (קה״י,מדות

 אם כי נעשה דין אין
 ספירות, עשר כל בהסכמת
 משתתף שאינו כתר ובמקום

דין). (קה״י,הדעת נכנס לדין

חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל שסב

 וייסורים פחד לו שיש הדנרים כאלו ונמלנשה נעוונופיו מנסאה
 ומפשפש ונממיס, נאמח הימב זאח כל נשממנונן ואז ח״ו. מהס

 נמשונה ושג פנים, כל על עכשיו עצמו את ושופט כמעשיו,
 לשורשן הכפולות היראות כל להעלות זוכה אזי להשי״ת, שלימה

 אז מאד קשה נאמת אכל מ״ל.
 כיגיעה אם כי ולכררן להעלותן

 שאמרו וכמו רכים, וכרחמיס גדולה
 יקדים לעולם יז), (סנהדרין רז״ל
 מי וכפרט וכו', לצרה מפילה אדם
 אפילו לפעמים כי כאמת, לשוכ אז להתעורר יזכה אם יודע

 להשי״ת, לשוכ זוכה אינו אעפ״כ ח״ו, האדם על כאין כשהייסורין
 הם כי ח״ו, מהש״י יומר לככו את מעקמין הייסורין ולפעמים

 כן ועל כנ״ל, החיצונים אחיזת שמהם הנפולות יראות כחינת
 לככו את ומעקמין מטעין הם להמגכר זוכה אינו אם לפעמים

 מקודם עצמו את לשפוט שיקדים לגכר טוכ כן על ח״ו, יומר
 ׳אל וזהו ח״ו. עצמו את להמלכש הדין יצטרך שלא כדי כג״ל,
 ימלכש שלא היינו כמשפט, יכוא שלא עכדך; את כמשפט מכוא

 ׳לא כוודאי אז כי ימכרך, ממנו רחוקים אחרים כדכרים המשפט
 ימכרך ממנו והמשפט להש״י כשקרוכים אכל חי׳. כל לפניו יצדק

 רחמים רק הוא המשפט אזי עצמו, את שופט שהאדם ע״י כעצמו
כזוה״ק. שאימא כמו רחמי, הוא משפט כי וחנינה, וחמלה

 למעלה דין יש למטה, דין אין אם כי
האדם את וכששופטין ה). פ׳ שופעים (מ״ר

ה, איפא למעלה. דין יש למטה דין אין אם דנ״ר(  אליעזר ר׳ ה); נ
דין. יש דין שאין וכמקום דין, אין דין שיש כמקום אומר,

 נעשה הדין אין למטה הדין נעשה אם ר״א, אמר אלא כן, ומהו
 וכלשון למעלה. נעשה הדין למטה הדין נעשה לא ואם למעלה,

(עג): מהליס שופ״ט כמדרש אמרו אסרת
 שאין מקום כל אומר, אליעזר ר'

 אין דין שיש מקום וכל דין יש דין

הדין עושין שאין כזמן כיצד, דין. בכל נתלבש הדין אזי דלעילא, במשפט
 והקב״ה בשמים, הדין עושין בארץ,

 הקב״ה אין בארץ, שהדין בזמן אבל מהן. ופורע בדין עליהם יושב
 לי יש מה אומנותי נמלתם הקב״ה, אמר בדין. עליהם יושב

השנאמר שלי, אומנות היתה היא לעשות. שעי  משפט אלקי ׳כי ל) (י
קראואומר ה״  אומנותי ונטלתם והואיל תלכו׳. בתוקותי ׳אם כו) (וי

לכך, בעיתם׳. גשמיכם ׳ונתתי (שם) והיא אתרת, אומנות אבקש
 בזהר איתא וכן הדין. ויעשה במשפט׳, וענייך בצדק עמך ׳ידין

 תד כל תובוי, לפרשא נש לבר אצטריך דא ^על ע״א): רלא (פנחס,
 דיניה אתמסר לא תטאוי, דמפרש דמאן בגין דאיהו, כמה ותד
 ליה דדאין ומאן בלתודוי, הוא בריך קודשא דמלכא בידא אלא

מג) (מהליס מלכא דוד בעא דא ועל לטב. איהו הוא, בריך קודשא

אאמר שלמה וכן אתרא, ולא אנת אלקים׳, ׳שפטני מל״  ׳לעשות ח) (
 מאי (...) ממנו. בדלין דין בית וכל אתרא, ולא הוא עבדו׳, משפט
 נש דבר בגין מיניה, בדילין דינא בי תוביה דמפרש מאן טעמא

 לאתרא דוכתא יהיב ולא ויימא, יקדים נש דבר מומא תובא. עליה לאולפא למקטרגא שביק לא ותו פומיה. על אתדן ולא לגרמיה, קריב
 לגרמיה. קרע דג״ג מדבש(שם): המתוק ופירש ירותם׳. ועוזב ׳ומודה כח) (משלי דכתיב הוא הדא ליה, מתיל הוא בריך קודשא כדין למימר.

 ע״א) קעח בזהר(קרח, איתא ועוד שפטור. עדים באו ואת״כ בקנס כמודה דהוי סונא. עליה לאולסא למקמרגא שניק לא לעדות. פסול וקרוב
 דעבד מעובדוי תושבנא למעבד נש בר בעי נאים, לא ועד ישכב לא עד וליליא ליליא יבכל וז״ל: לילה, בכל עצמם השופעים דחושבנא מארי בענין

 בני וכל בעלמא, שארי דמותא אילנא שעתא דההיא בגין שעתא, בההיא טעמא מאי רתמי. עלייהו ויבעי מנייהו, ויתוב יומא, ההוא כל
 מארי אקרון ואלין דמותא. שעתא דאיהי בגין עלייהו, ויודי מעובדוי, תושבנא למעבד שעתא בההיא ובעי דמותא, טעמא טעמין עלמא

 תלק היא השינה כי דמומא. שעמא דאיהי במלכות. האתוזים התיצונים התפשטות היינו דמומא. אילנא (שם): מדבש המתוק ופירש דתושבנא.
 וצריך עצמה, בפני בתינה הוא ויום יום כל וגס שיתוודה. ראוי עתה כן להתוודות, צריך האדם מיתת שקודם וכמו במיתה, מששים אתד
הנפש. חשבון שער הלבבות, בחובות עי׳ הענין ולהרחבת אתר. ליום תטאו וישהה ישאיר מאס יותר קלה תשובתו שאז הזה, ביום תטא אשר על לשוב

הנח?* ייליקוט
 לעשות לי ראוי ובוודאי השי״ת, נגד טובה כפוי שאהיה נותן הדין אין

 לי להוסיף או לחסר ובידו הזה העושר כל לי נתן הוא אשר השי״ת רצון
 חלקו ליתן הזהירנו אשר חלקו להשי״ת לתת חובה בוודאי כן על כרצונו,

 היטב ודעתו ליבו האדם ישים אס ובאמת שלו. הכל באמת כי לעניים,
 בוודאי מזה, ויותר האלה הדברים כל את היטב ויזכור לאמיתו באמת

 ירע ולא רבה, ובשמחה יפות פנים בסבר ידיים בשתי הרבה צדקה יתן
 הכל אדרבא, להעני, כלל נותן שאינו יבין כי להאביון, בתיתו כלל לבבו

 להעני חלקים ארבעה לתת עליו הכביד ולא חמל השי״ת רק השי״ת, של
 עבודת העובד האדם כי המידה, היה כך בוודאי כי לו, מחומש וחלק
 שכר לו נותן אינו אעפ״כ לחבירו, גדול רווח ומכניס חבירו אצל פרך

 חיונו כדי שבוע בכל קצוב שכר איזה רק מחומש, חלק אפילו עבודתו
 לך הנותן הוא ׳כי מהשי״ת, שהכל השי״ת, אצל האדם שכן מכל בצמצום,

שלו. לנו אשר וכל שלו ואנחנו חיל׳, לעשות כת

חכמה מיליואי
ה דין איז אם ט מ  יתבאר (פמ״ז): העמודים בווי ומובא למעלה. דין יש ל

 ״וכי ואראה׳, נא ׳ארדה בפסוק ע״ב) קה (וירא, הזהר דרך על הענין
 והא ׳ואראה׳, ירידה. צורך מה ׳ארדה׳, אמר דאיהו הקב״ה, ידע הוי לא

 והיינו דדינא, לדרגא דרחמי מדרגא נא׳ ׳ארדה אלא קמיה. אתגלייא כולה
עיי״ש. להם, ידון דינא במאן עליהון לאשגחא ראיה ׳ואראה׳, ירידה. האי

יושב, גבוה מעל גבוה במקום הוא ברוך כביכול ידוע כי לדבריו, פירוש
 לפניו והדר ׳הוד כענין גמורים, רחמים רק דין שוס התעוררות אין ושם
 לירד צריך הרעה, עושי של התחתונים פעולת ע״י אך במקומו׳, וחדוה עוז

דינים, התעוררות יש שם אשר הנמוך למקום שלו גבוה ממקום כביכול
 למקום כביכול לירד אני צריך כי וכו״, ואראה ׳ארדה אמר הכי ומשוס

 דין שיש ׳במקום ה) משפמיס, (תנחומא רז״ל מאמר ידעת וכבר הדינים.
 כשישראל ונמצא למעלה׳, דין יש למטה דין אין למעלה, דין אין למטה
 בגובהי בכבודו יושב והקב״ה למעלה, דין צריך אין למטה דין עושין

 דין יש אז למטה דין כשאין כן שאין מה וחדוה, עוז במקום מרומים
ה׳ ׳ויגבה שנאמר מתגבה, אני הדין משמרים שאתם בזכות אומר, המדרש הענין ומזה הדין. למידת למטה ממקומו לירד כביכול הקב״ה וצריך למעלה,

מקוייס יהיה ולא למעלה, דין יהיה אז כן לא דאס שלמטה, דין על קאי ׳במשפט׳ שמלת ומוכרח משפט׳), ׳בבחי׳ בד״ה בסמוך לעיל (מובא במשפט׳ צבאות
מרומים. בגובהי צבאות׳, ה׳ ׳ויגבה אז למטה דין כשיש אמנם הדין, מידת מקום אל מקומו מכבוד לירד הוצרך כביכול כי ה״, ׳ויגבה

ה דין אין אם ט מ  היום׳ כל אל ׳חסד אומר אחד כתוב ח״ל: הצדיק, ע״י גס להעשות יכול לממה שדין פנחס) (פ׳ אלימלך בנועם ומובא למעלה. דין יש ל
 מוכיחו והוא מהאדם שפלות איזה רואה כשהצדיק והיינו למעלה, דין אין למטה דין כשיש שלפי ונראה, יום׳. בכל זועם ׳אל אומר אחד וכתוב

ישראל׳, אלקי אל לו ׳ויקרא כמ״ש הצדיק, נקרא ו׳אל׳ מלמעלה. הדין מעליו שמבטל פועל הוא דין, כמו הוא זה זאת, עשותו על עליו וכועס פניו על
הפסוקים. ב׳ יחדיו צדקו• ונמצא היום׳, כל אל ׳חסד אז למטה, יום׳ בכל ׳זועם הצדיק, הוא ש׳אל׳, בזמן והיינו, ׳אל׳, ליעקב קרא שהקב״ה ודרשו

ן י ט פ ו ש ש כ ת ו ם א ד א ט ה פ ש מ לא. ב  וכל כסאו על יושב הוי״ה את ׳ראיתי כתוב ח״ל: דלעילא, המשפט השתלשלות סדר ה) אורה(שער בשערי ומובא דלעי
 ׳א״ל סוד והס שמיס, הנקראים השמות שני סוד הס הנה הנזכרים השמים השמים׳, ׳צבא כב). א (מלכים עליו׳ עומד השמים צבא

ואלו למו׳; דת אש ׳מימינו סוד וזהו לזכות, ומהפכין טוענין א״ל של הכינויין שאלו ומשמאלו. מימינו עליו עומד אלקיס ושל א״ל של וצבא (...) אלקיס׳.
ומשמאילים לזכות מיימיניס ומשמאלו, מימינו עליו עומד השמים צבא וכל ז״ל שאמרו וזהו משמאלו. סוד וזהו חובה, מלמדין אלקיס של הכינויין
 הוי״ה הגדול השם בין מכוון שהוא במקום ואחד, שבעים של בבי״ד הנתבע את דנין ושמאל, ימין של הכיתות שתי אלו טענותס שטוענין ואחר לחובה.

מסכים שמאל, ושל ימין של אלו שטוענין ואחר העולם. כל את שדנין במקום הגזית, לשכת למעלה מוכנת שמות שתי אלו ובין אלקיס. הנקרא השם ובין
הצד ואז הדין, את ופוסקין גוזרין ואז לרע. אס לטוב אס למוות, אס לחיים אס הדין, את לגמור יתברך הוי״ה שם שהוא באמצע העומד הגדול השם

 הנקראים המלאכים ביד הכתב שולחין דין הגזר לקיים וכשרוצים והשוטרים, והשופטים העדים עומדים ושם דין. הפסק אותו גומר אלקיס הנקרא
התחתון. בעולם הדין נגמר ואז אדנ״י, הנקרא מטה של דין לבית שוטרים

המאמר התגליות סיפור
 אז ואמר קודש, שבת על ז״ל לרבינו לזלאטיפאלי המגיד בא שבועות איזה
 חתנו לו שסיפר מה מכל המגיד הבין ואז ט״ו, סימן הגנוז אור התורה ז״ל רבינו

 הקדושה התורה נתגלה מזה הקדושות, בשיחותיו עמו עסק ז״ל שאדמו״ר איך
 הקדושות מהשגותיו מעט לראות יוכל הזה בהתורה היטב שבקי ומי הזאת.
 הקדוש, בצילו לחסות הבאים של מחשבות ידע שממש הגדול, הקודש ומרוח

 כך, כל בהתקשרות ז״ל לרבינו הנ״ל אייזיק יצחק הר׳ ונתקשר נתקרב מאז כי
 הק׳ בדעת ולהתפלל ללמוד יוכל מי יודע איני ז״ל, המגיד לחותנו שאמר עד

על תשובה אעשה ימי וכל הקדושים, ודיבוריו והטהור הקדוש פניו שיךאה קודם

 מכם ששמעתי הגם לביתכם, כשבאתי תיכף מקודם לדבריכם הקשבתי שלא זה
 יכולתי לא גמפ״ת בלימוד הקמדתי מחמת אך קדושתו, מגדולת פעמים כמה

 הן מרגישים אינם הק׳ ושיחותיו הק׳ לימודיו שבלי רואה אני וכעת להתבטל,
 עיי״ש בסיפו״מ שמובא וכפי לטעום. שיכולים טעם שום בתפילה והן בתורה
 ויעצו תמיד, לו וחסר טעם, ובעבודתו בלימודו הרגיש שלא יחידו ובן מהרב

 במניעות תמיד עצמו את מניח הס״מ אך שלימות, לו ויהיה להצדיק שיסע לו
 תמיד מקושר להיות שנזכה מהשי״ת מאד לבקש צריכין לזאת זה, על עצומות

ו). זכרונות עבודותינו(טובות בכל הזה להצדיק

ם תרג מ ה

 האדס צריך כן על ^
 ולהתוודות חטאיו, לפרש

אחד אחד כל על  ו
 שכל לפי שהוא, כמו
איו שמפרש מי ט  ח

 ומתוודה הקב״ה לפני
 נמסר לא אזי עליהס,

 של בידו אלא דינו
 לבדו, הקב״ה המלך

 הקב״ה, אותו שדן ומי
 לטוב. נידון הוא ודאי
 דוד ביקש כן ועל

 ׳שפטני מהקב״ה המלך
 אתה דהיינו אלקיס',

 אחר, ולא אותי תשפוט
 אמר המלך שלמה וכן

 עבדו', משפט ׳לעשות
 אותו ישפוט שהקב״ה

 אחר, ולא הוא לבדו,
 של דין הבית כל שאזי

ממנו בדיליס מעלה
 אומו לשפוט יכולים (ואינם

) ולחייבו). הו (... מ  ו
עס ט  שמפרש שמי ה

ה חטאיו את ד תוו מ  ו
 דין הבית אזי עליהס

 ממנו, בדיליס מעלה של
 קרוב הוא שהאדס לפי
 אינו ולכן עצמו, אצל
 על נידון להיות יכול
 שהקב״ה וכיון פיו.

 אזי אותו דן בעצמו
 נותן הקב״ה אין יותר

 שילמד להמקטרג כת
 ראוי כן ועל חוב. עליו

 ויגלה האדס שיקדיס
 שאזי מומו, את ויאמר

 לאחר ייתן לא הוא
ס קו  משהו לומר מ
ה ואזי בדינו.  הקב״

 שכתוב שזהו לו, מוחל
ירוחס׳. ועוזב ׳ומודה

 טרס ולילה לילה בכל י
 שישן, וטרס שישכב

אדס צריך  לעשות ה
 שעשה ממעשיו חשבון

 וישוב ההוא, היוס כל
הס ויבקש מהס,  עלי

ס מי ח ה ר ״ ב ק ה  מ
מחול הו לו. שי מ  ו

 לעשות שצריך הטעס
 קודס ההיא בשעה זאת

 שבשעה כיון השינה,
 שורה המות אילן ההיא

 בני כל ואזי בעולס,
 בשינתס טועמיס העולס

 צריך ולכן מיתה, טעס
 שעה באותה האדס
 ממעשיו, חשבון לעשות
 שאז לפי עליהס, ויתודה

 ואלו המוות. שעת היא
 נקראיס הס כן העושיס

החשבון. בעלי

 שאמר בפסוק נאמר ״
ה ב״ ק בי ה שי ג  מע

 ואראה נא ׳ארדה סדוס
ה ת ק ע צ כ ה ה א ב  ה

 וכי ושואל, וכו״, אלי
דע לא  את הקב״ה י

 עד הרעיס מעשיהס
ה׳, אמר שהוא ארד  ׳
ה מ ה צורך ו  לו הי

 שאמר מה וכן לרדת.
 דבר ׳ואראה׳, הקב״ה

 שהרי ביאור, טעון זה
ה ב״ ק א ה  צופה הו

הכל את תמיד ומביט
 פה לו היה מיוחד צורך (ומה

 ומתרץ מעשיהם). אח לראוח
 זה בפסוק שכתוב מה

 כך, הוא פירושו ׳ארדה׳
 ׳ארדה הקב״ה שאמר

 הרחמיס ממדרגת נא׳
ת  זהו הדין, למדרג

 הנאמר הירידה אותה
 כלפי ירידה (היינו כאן

 להטיב חמיד דרכו אשר מעלה,

 החטא גרם ואם לבריוחיו,

עונש, עליהם להביא שצריך



ם תרג מ ה

שך) (המ

 הוא כאילו כביכול לו נחשב

ומה מידמו). משלימות יורד
 ראיה ׳ואראה/ שכתוב

 להשגיח כדי היא זו
 ידון דין באיזה עליהם

הראוי עונשם לפי אותם
במילוא״ח). (המשך להם

 בר לרבה לו שיפרו י
 אדם איזה שמת שילא

ה,  שהיה ומעשה גבו
 הזה שהאיש היה, כך

 איזה על רכוב היה
 וכשהגיעה קטנה, פרדה

ה ד ר פ  אזי לגשר ה
 ונשתגעה, נבהלה היא

 לנהר אותו והשליכה
 קרא ואזי מת. הוא ואזי
 את שילא בר רבה עליו

 עמדו ׳למשפטיך הפשוק
ם׳. ד היו  משפרת עו

א ר מ ענין הג ה, ב  ז
 עקרבה ראה ששמואל

 איזה על שיושבת אחת
עוברת צפרדע  את ו

 עקצה היא ואזי הנהר,
 ומת. אחד אדם איזה
 שמואל עליו קרא ואזי
 ׳למשפטיך הפשוק את

היום׳. עמדו

 יושב היה ינאי רבי ^
 ואזי עירו, בפתח ולומד

 כועש נחש ראה הוא
ע  וכשהיה לעיר, המגי

 אותו מבריח ינאי רבי
 היה אזי אחד ממקום

ם בורח הנחש  למקו
 אותו וכשהבריח אחר,

 לשם שברח מהיכן שוב
 בורח היה הוא אזי

אחר מקום איזה לעוד
 לאיזה ללכח רוצה הוא (כאילו
 רבי אמר בהכרח), מקום
 זה נחש בליבו, ינאי
 את לעשות הוא הולך

 ואכן ממרום. שליחותו
 לעיר הנחש שנכנש כיון
 הברה קול שם נפל אזי

 נשכו פלוני בן ׳פלוני
 משפר עוד ומת׳. נחש

ש,  יצחק רבי המדר
 מטייל היה אלעזר בן

 קישרי, של הים בחוף
 עצם שם מצא הוא ואזי
 שהיתה מת איזה של ירך

ה בדרך, מושלכת  והי
 אלעזר בן יצחק רבי

 משחור במקום משחירה
 אדם בני בה יכשלו שלא (כדי

 חזר כך אחר שם), העוברים
 מושלכת שוב אותה ומצא

 רבי אמר המקום, באותו
 בליבו, אלעזר בן יצחק

 זו שעצם אני כמדומה
 לעשות כדי היא מתוקנת

 ממרום. שליחותה את
 ימים כמה לאחר ואכן
 חשוב שר '^ם עבר

 נכשל והוא המלך, מחצר
 בה ונפל הזו בעצם בה

 אותו אחרי ובדקו ומת,
 שהיה ומצאו השליח

 על רעים כתבים בידו
היהודים.

ג נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור ס ש

(מו, ליקו״מ נקיצור וכפג למקום. שלוחים נעשים חדגרים וכל

שגעולס. הדברים כל ע״י ודינו עונשו לקבל שיכול היינו א):
ושלום, סש ויישורין דין איזה לאדם שכשמגיע בחוש, שרואין כמו
 היה שלא קטן, דבר ע״י קלה, שיבה ע״י באיש הש רוב ע״פ

 כזה קטן דבר שע״י הדעת על עולה

כאלה ויישורים חולאח לו ימגלגל שלוחים נעשים הדברים וכל הדברים,
שהדין משמח זה כל אך ושלום, חש האיש בזה לעשות למקום,

הדבר בזה נתלבש מלמעלה שעליו ; l״ ׳ ׳ י
ל שאמרו כמו  לו. המגיע המשפט בו לעשוח כדי למשפטיך מא.) (נדרים הז

 בזה דין לעשות עבדיך, הכל אזי עמדו,
למעלה, דין אין למטה דין וכשיש עצמו, את כששופט אבל האדם.

ש בזח לעשות שפט חאי  גפהליס הכפוג מלשון והוא כתוב. מ

בלאמים: מוכחוח בגוןם נקמה לעשוח ז-ט); (קמט,
 משפט בהש לעשוח ברזל: בכבלי ונכבדיהש בזקיש מלכיהש לאשר
 משפע המצו״ד(שס): ופירש הללחה: חשידיו לכל הוא הדר כחוב

 שבימי ואף הכתוב, המשפט .3פפו
מכל כחוב, היה לא עדיין דוד

הגאולה שבימי 'כחוב', אמר מקוש
 המשפט הוא. הדי כחוב. יהיה כבר
חשידיו. לכל להדר יהיה הזה

 יה. את הללו לכן הללויה.
 שלוחיו ובענין עמדו. למשפטיד

איתא מקום של
 ׳והיה שנאמר בו, מושלים הכל אדם של קיצו שהגיע כיון לוי, בן יהושע רבי אמר לה ואמרי אבא, בר חייא רב אמר ע״א): בנדרים(מא

 גברא שכיב ליה אמרו שילא בר ירבה עבדיך/ ׳הכל כי היום׳, עמדו ׳למשפמיך קרא הדין מן אמר, רב בקין. הנאמר יהרגני׳ מוצאי כל
 חזייה שמואל היום׳. עמדו ׳למשפמיך נפשיה על קרי שכיב. וקא שדייה אישתויט, תיתורא ממא זומרא, גירדונא רכיב הוה גבוה,

 למשפטיו הר״ן(שס): ופירש היום׳. עמדו ׳למשפמיך עליה קרי ומיית. גברא מרקא נהרא, ועברה אקרוקתא על יתיבא עקרבא לההוא

 אדם גבוה. גברא ההוא שכיב המשפט. דבר את לקיים עבדיך׳ ׳הכל למות, קצם שהגיע עמדו׳, ש׳למשפטיך כיון עגדין. הכל כי היוה עמדו
 בנהר, והשליכתו פרדה לאותה שטות רוח אחזתה איפמויש. גשר. מימורא. קטנה. פרדה רוכב זומרא. גירדונא רכיב ארוך. כלומר גבוה שהיה

 של קצו שהגיע כיון המהרש״א(שס): וביאר צפרדע. אקרוקמא. דנקטיה. הוא שיוטא בעלמא וכדאמר שגעון, של רוח שטיא מלשון אישתויט
ד. מוצאי כל ׳והיה שגאמר כי אדם  שומא, ע״י שנהרג לקין לו עלתה וכך שליחותו, לקיים למקום שלוחים דהרבה משמע מוצאי׳ ד׳כל ג
 ׳למשפמיך הפסוק פשע וגס ויום. יום שבכל משפטיו ביה לקיים שליחות לעשות עבדיו דהכל קרא, הדין מן נמי ליה ומייתי נכדו. למך

 ותעמד ארץ כוננת אמונתך ודר לדר בשמים: נצב דברך ה׳ לעולם פמ-צא): (קיט, בתהליס כדכתיב המקום, שלוחי ענין על מורה עמדו׳
 השמים מערכת אם אף ר״ל, בשמים, דברך נצב עולם עד ה׳ אתה ה׳. לעולה המצו״ד(שס): ופי׳ עבדיך: הכל כי היום ערנדו למקפכןיך
 עומדת והיא הארץ, כוננת אתה הלא ארץ. כוננס הוראתם. ומבטל בשמים עומדת דברך גזרת הנה להיטיב, או להרע יורו וכשיליהם

 לעשות וכשיליהם השמים מערכת עומדים ויום יום בכל ר״ל, היום. עמדו למשפטיך כרצונך. בה מלעשות בידך ימחה א״כ ומי פיך, על
 למאמר המקושר במאמר (קנד) ובליקו״מ המקום. לגזרת המה ונכנעים עבדיך הם הכל כי בהיפוך, יהיה הוראתם ועם הגזר, כפי משפטיך

 הפיל, על יתוש אימת ארי, על מפגיע אימת גבור, על חלש אימת הן, אימות חמישה רבנן, תנו ה״ל: ע״ב), שבח(עז לגמ׳ רבינו מפנה זה
 על אדם ישמוך דאל לך לומר המהרש״א(שס): וכחב עיי״ש. לויתן על כילבית אימת הנשר, על סנונית אימת העקרב, על סממית אימת

 בעיניך נראים יהו לא וכילבית, וסנונית סממית ויתוש מפגיע וחלשים, קטנים מינים ה׳ דאלו למקום, שלוחים דהרבה ומעלתו, גבורתו
ואל וגבורתו, מעלתו על יסמוך לא האדם גם כן ועל כו׳, מפגיע דאימת הגיבור, על המקום שלוחי הם אבל לבטלה, הם כאילו

למקום. שלוחים הרבה כי הפורעניות, מן האדם יתייאש

ל יליקוט ח ‘הנ חכמה מיליואי
ם וכל ם הדברי שי ע ם נ חי  מקוס בכל כב): בבמד״ר(יח, ואמרו למקום. שלו

 שעושה פעמיס לבטלה, אחד דבר ברא ולא שליחותו עושה הקב״ה
 עקרב. ידי על ופעמיס צרעה, ידי על ופעמיס צפרדע, ידי על שליחותו

 לעיר, ובא מרתיח נחש ראה עירו, בפתח ופושט יושב היה ינאי ^רבי (...)
 אזיל הכא מן ליה דמוקמין מאן להכא, אזיל הכא מן ליה דמוקמין מאן

 בעיר הברה נפלה לעיר שנכנש כיון שליחותו. לעשות הולך זה אמר, להכא,
 בשוניתא מטייל הוה אלעזר בן יצחק רבי ומת׳. נחש נשכו פלוני בר ׳פלוני

 הדר הכא, מן לה מצנע היה בדרך, מושלכת אחת קולית מצא בקיסרי,
 בתר שליחותה. לעשות מתוקנת שזו אני כמדומה אמר, הכא, מן לה משכת
 ומצאו אחריו בדקו ומת, בה ונפל בה נכשל מלכותא, מן בלדר עבר יומין
 בדרך, מהלכין שהיו אדס בני בשני מעשה יהודאין. על בישין כתבין בידו
 ואכלו, השדה לעשבי ידיהס פשטו לאכול, ישבו שומא, ואחד פיקח אחד

 שזה עד משס זזו לא נתפקח, שומא שהיה וזה נשתמא, פיקח שהיה זה
 לבבל, ישראל מארץ הולך שהיה באחד ומעשה שומכו. שהיה זה על נסמך

 את מהס אחד הרג זה, עס זה מתנצין צפריס שני ראה לחס אוכל כשהיה
 ונטל האיש אותו הלך והחייהו, פיו על והניחו עשב והביא הלך חבירו,

 כשהגיע המתיס, את בו להחיות והלך הצפור מן שנפל העשב אותו
 עמד והחייהו, פיו על העשב הניח ומת, מושלך ארי מצא צור של לסולמה

 מסכת על ברש״י איתא וכן זה. לענין נוספות בדוגמאות במדרש ועי״ש ואכלו, הארי
 שישאנה. אחת לריבה אמונתו שנתן אחד בבחור מעשה ע״א): (ת תענית

 וחולדה בור הבחור, אמר וחולדה, אחד בור שס והיה מעיד. מי אמרה,
 אחד בניס, שני והוליד אחרת, ונשא אמונתו על עבר לימיס בדבר. עדיס

 הוא מעשה מה אשתו, לו אמרה ומת. חולדה נשכתו ואחד ומת, לבור נפל
המעשה. היה וכך כך לה, ואמר משונה, במיתה מתיס שבנינו זה

ט פ ו ש ש ת כ  מבני שאחד איך שמעתי (תקפז): בתיי״מ ומובא עצמו. א
 פעס ז״ל, רבינו של בחדרו שוכב היה הקטניס הנעוריס

 איש להיות שרוצה באשר לפניו לבכות והתחיל ז״ל רבינו אל ניגש אחת
 על וישב ז״ל רבינו ועמד מיטתו, על שוכב היה כבר ז״ל ורבינו כשר,

 איזה עליו ציווה וגס בזה. הדרך לו והורה עימו, לדבר והתחיל מיטתו,
 שבכל היינו דחושבנא, ממארי שיהיה עליו ציווה וגס שילמד, לימודיס

 למד אס היוס, עליו עבר איך יחשוב מיטתו על שישכב קודס לילה
 לשמך והודאה שבח לו, ויאמר להש״י, יודה זה, ביוס כראוי והתפלל

קצת, כרצונך העבר ביוס ולהתפלל ללמוד שזיכיתני על והקדוש הגדול
 בעבודתך להוסיף למחר הבא ביוס שתעזרני אלוקי ה׳ לפניך אני ומתחנן
 למד לא ח״ו ואס ביותר, שלימה ובכוונה ביותר מרובה ותפלה בתורה

 ריבונו ויאמר, יתברך, לפניו ויתחנן יתוודה העבר, ביוס כראוי והתפלל
 ולא בתורה לא כראוי עבדתיך ולא הזה ביוס פשעתי כי ידעתי עולס, של

 על לי ותשלח שתמחל וכו׳ לפניך אני ומתחנן מבקש ועתה וכו׳, בתפלה
עבודתך לעבוד הבא ביוס למחר ותעזרני כראוי, עבדתיך שלא העבר

כרצונך. הראוי ובשלימות בכוונה ותפלה בתורה
ש י ש כ ה דין ו ט מ הדין בעת (קסט): בליקו״מ איתא למעלה. דין אין ל

הרגלין להגביה אפשר אי אז כי לרקוד, אפשר אי ח״ו והצרה
 שהס שהדמיס מחמת הדינין, התגברות בשעת כבדיס הס הרגלין כי

 שהס הדמיס כשיוצאין אבל כנ״ל. הרגלין לתוך אז נמשכין דינין בחינת
 יכולה ואזי קליס, הרגלין אזי הדינין, כשנמתקין דהיינו מהרגלין, הדינין

 הוא הדין, ולהמתיק השמחה. מחמת שירקוד עד שס, להתפשט השמחה
וישפוט ידין שעושה מה כל על דהיינו עצמו, את דן שהאדס ע״י

 במעשיו ויפשפש לעשות, לו ראוי כך אס דבר כל על עצמו את בעצמו
 את ושופט ק שהאדס ועי״ז התורה, ומשפט דין ע״פ כראוי ויתקנס

הדמיס יוצאין אזי הדין כשנמתק ואז מו), בסימן לעיל מזה (ועיין למעלה דין אין למטה דין כשיש כי שלמעלה, הדין ומבטל ממתיק עי״ז עצמו,
לריקודין. שזוכה עד ברגלין להתפשט השמחה יכולה ואזי מהרגלין,

אגי ה ו ל פ  בעצמי עצמי את ולשבט לדון איף ואשכיל ואבין שאדע דקדשה, המשפט דךכי עת בכל ותורני ותלמדני והושיעני ותעזרני שתזכני ומשפט, צדקה אוהב מלף עת, בכל רחמיס מלא # ת
 בתשובה לשוב שאזכה בא־פן לבטלה. עוד אשוב ולא הרעות, וממחשבותי הרעים דרכי מכל מעתה שאשוב בא־פן לקימה, שאזכה ואמתיית נכונה ועצה דךף ולמצא שעשיתי, הדברים כל על ויום יום בכל

 והדינים המשפטים כל ולבטל לסלק בעצמי, עצמי את שאשפט המשפט ידי על שאזכה עד האמתיים. הצדיקים וכךצון כךצונף כראוי, עצמי את לשפט דקדשה במשפט תמיד ולעםק באמת. לפניף שלמה
 עוסק איני כי ודיני, משפטי ידי על מעלי והמשפטים הדינים כל לסלק לזה כ־ח בי אין כי /דעתי עולם, של ןבונו כלל.׳(...) עלי ומשפט דין שום לעורר ומקטרג מעךער לשום בח יהיה שלא ממני, שלמעלה

 והיראים הצדיקים כל של דקדשה המשפט כח ותעורר עצמי. את לשפט צריף שאני המשפט במקום יהיה לפניף מדבר שאני אלה שדברי הרחמים בעל לפניף ולהתחנן לבקש באתי זה על אף כראוי. בזה
מתו מהם והךבה ישראל. כלל עבור ומרים קשים וענויים וצרות יסוףים וסבלו עצמם על וקבלו פעמים, כמה להם מגיע שהיה ממה ויותר יותר עצמם את ושפטו וךנו ימיהם, כל בזה שעסקו האמתיים

ובפרט, בכלל הצרות כל ותבטל ישראל. ומכל אלי הנלוים ומכל ביתי בני ומכל ממני והרינים המשפטים כל ותבטל ותמתק ותשבר תגרש וכחם בזכותם מא־ד, ומרים קשים ודים בים השם קרוש על ונהרגו
 ואפלו מישראל. /יחיד ןחיד לכל ולא ישראל לכלל לא ושלום, חם בישראל רין איזה לעשות שילכו תלין בחינת רצים הנקראים הרין שלוחי לשום בח התן ולא וממון. ונפש בגוף וברוחניות, בגשמיות

 ברחמיף רחום אנא ושלום, חם בישראל ומשפט רין איזה לעשות המלף״ בדבר ודחופים ״מבהלים הרצים שאו כבר אם ואפלו ושלום, חם הרין ולשלוחי לרצים נמסרו שכבר והגזרות והמשפטים הדינים
 המשפט בח את הרין שלוחי מכל ותקח ותטול ותחזר(ותבטל) שמף, קדשת על שנהרגו הקדושים כל ובזכות כראוי, עצמן את וךנו ששפטו האמתיים הצדיקים בזכות ישראל בית עמף על חמל הרבים,

תברחמיף לההדרה ןכול אתה חץ זורק כשאתה ואפלו קי״. במשפט ״ותאחז שכתוב כמו משפט, מרת ביד אוחז אתה כי נתה. אל הרבו /ישוב ידיף, הרף למלאף ותאמר להם. שמשרת !הרין ״ קו לי קכב). (

ערכים
וכינויים

שלוחים
 בחי׳ הם הנזלאכים

 לשון מלאך כי שלוחים,
 זוכה וכשהאדם שליח

 בשלימות שליחותו לעשות
 נכלל אזי העולם בזה

 הוא ואזי כביכול, בהמשלת,
 לו ויש משלח בבתי׳ בעצמו

 השלוחים כל על ממשלה
 נכנע ואזי מלאכים בחי׳ שהם

ז). ב, שלוחין (ליקו״ההםט״א

 בבתי׳ רק הוא הטבע
 ששם מלאך בחי׳ שליח,
 כן ועל כידוע, הטבע אחיזת
 אלקי״ם בגימטריא הטב״ע
 כידוע, מלאך בחי׳ שהוא

 אלקים׳. ׳מלאכי וכמ״ש
 ע״י העולם הנהגת ועיקר
 הטבע, בחי׳ ע״י שליח,

 כנ״ל. הבחירה בשביל הוא
 בהאמת מאמין וכשהאדם

 בעצמה הטבע שגם ויודע
 ממנו הכל ומלואו העולם וכל
 (...)וכולל שחוזר נמצא, ית׳,

 בהמשלת השליח כלליות
ה). ג, שלוחין (ליקו״ה

 רק הוא שליחות שם עיקר
 שייך ששם מקום בבחינת
 במקומו שיושב שליחות

 אחר. למקום השליח ושולח
 והרחקה שינוי איזה יש ושם
 להשליח המשלח בין
 כל יתברך הוא אבל (...)

 הוא כי בו, כלולין המקומות
 העולם ואין עולם של מקומו

 מקום בכל כן ועל מקומו,
 הוא לשם, נשתלח שהשליח

 אמרינן כן ועל כן גם שם
 כמותו, שלוחו התורה בכל

 עושה, שהשליח מה כי
 בעצמו הוא כאלו נחשב
ב). ד, שלוחץ (ליקו״העושה

 כמותו אדם של שלוחו
לד:). (ברכות

 של שליח הוא הטבע
 הזה, בעולם לפעול הקב״ה

 פועל השי״ת בעולם דבר וכל
 שליח והוא הטבע ידי על

נה). השם (גבורותהמקום

 שנאמר הוא, שליח נזלאד
 מלאך ׳וישלח כ) (במדבר

 עה״ת (ש״ךממצרים׳ ויוציאנו

י). ב, שמות

 שהוא היםוד, נקרא שליח
 נותנת שהבינה הבינה, שליח
לחלקים האורות כל אליו

שליח). (קה״י,



ערכים
וכינויים

משפט
 החשבון כפי הוא המשפט

 כל על האדם עם שמחשבין
 שעשה, מה כל על ויום יום

 עתיד אתה מי ׳ולפני כמ״ש
 שרוצה ומי וחשבון׳ דין לתן

 את להציל עצמו על לחום
 שלמעלה וחשבון מדין עצמו
 עצמו את לשפוט צריך

 בכל נפשו עם חשבון לעשות
יז). ו, פורים (ליקו״הויום יום

 לבין בינו שמדברין נזה
 משפט, בחינת זה קונו

 עצמו את ודן ששופט
 לקיים עצמו את ומוכיח

 וכמובן התורה. דברי את
 (בליקו״ם ז״ל אדמו״ר בדברי

 ההתבודדות את שקורא נט)
 בשם קונו לבין בינו והשיחה

יב). ד, מלמדים (ליקו״המשפט

 שהוא מי שבעולם, בנוהג
 לעשות רוצה אינו זרוע בעל

 מעביר אלא במשפט, דבריו
 וגוזל, חומם המשפט, על

 ונושא קונו, דעת על ומעביר
 וקרוביו, אוהביו לפני פנים

 לשונאיו, כדין שלא ועושה
 משפט ממ״ה הקב״ה אבל
 אלא דבריו עושה אינו אהב,

א). משפטים (תנחומאבמשפט

 םוד הוא הנזשפט
 וםוד יעקב, וםוד תפאר״ת,

ב). אורה (שערישבשם ו׳

 מוצא שאתה מקום בכל
 ומן החםד מן כלול הוא משפט
 ושמור גמור. דין ואינו הדין,
 כי והטעם, מאוד. זה עיקר
 יתברך יהו״ה ששם זמן בכל

 כל את דן העולם, את דן
 הנקראים ברחמים בריותיו

 אבל בקושי. דן ואינו משפט
 בי״ד שהוא אדנ״י, שם אם

 לבדו, הבריות את דן שלמטה,
 הבריות את מכלה הוא אז
 בלי גמור בדין אותם ודן

ה). אורה (שערירחמים תערובת

 כםא נזכון המשפט כי ידוע
 ומשפט ׳צדק שנאמר הכבוד,

 שהוא ומי כםאך׳, מכון
 מעמיד המשפט מעמיד
 מטה שהוא ומי הכםא,

 פוגם אותו ופוגם המשפט
א). כא, שמות בחיי (רבינוהכםא

 םיבת הוא הנזשפט
 קיום הוא והשלום השלום,
 המשפט כן ועל העולם.

 החכמים כי לחכמים, נמםר
 ולפיכך בעולם, שלום מרבים
 אם כי המשפט להביא אפור
 בחיי (רבינוישראל חכמי לפני

א). כא, שמות

 משפט נקראים הימורין
 ׳ויםרו כח) (ישעיה שנאמר

יג,יד). שמות יקר (כלילמשפט׳

 משפט נקראת התורה
 שאם המלך, משפט שהיא
 ידין דבריו על אדם יעבור
 ועוד הרעים. בשפטיו אותו

 שהיא משפטים נקראת
 במדות האדם דרכי מיישרת
 מלשון וישרות טובות

 משפט יהיה ׳מה יג) (שופטים
 והקמות מ) (בראשית הנער׳

 (תורת כמשפטו המשכן את

נא). המנחה

 מםדר המםודרת הנהגה
 משפט, נקרא הטבעי

 מםדר המםודרת וההנהגה
 בכתבי חםד, נקרא הנםיי

ט). ז, דברים (מלבי״םהקודש

חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל שסד

ש היראה ואין שום מתלב ת לעורר דכר כ ם א אד  הוא כי ה
 כל ז): ג, הרשאה (חו"מ נליקו״ה 5וכפ נתעורר. בעצמו

 משפט ננסינס הוא הכל עותין, שהיראים והשימפיס המעגימיס
 כדי פ״ו, מעלה של הדין שינוא קודם עצמם את ששופמין הנ״ל,
 המשפט ע״י שלמעלה הדין לנטל

 לפעמים כי כנ״ל. עצמו אש ששופט
 נדינוריס לו די שאין רואה האדם

 ואזי עצמו, אם שופט שהוא מה
 עצמו על משפט נופן נעצמו הוא

 על וכך כך עצמו ויסגף שימענה
 שנאמס ואע״פ שעשה, מעשיו
 סלק אפילו מספיק זה אין נוודאי
 ימינו כל כי שפגם, מה כנגד מאלף

 עצמינו ולסגף להמענוס יספיקו לא
 הפגס נעצס שמאמין למי אחת, זרה ומחשנה הרהור פגס על

 איזה שעשה מי שכן וכל שכן מכל כנ״ל, שנוגע נמקוס הנוגע
 כמצוי מ״ו, מאד הרנה שקילקל מי שכן וכל שכן מכל ס״ו, ענירה
 יועילו מה לכאורה כן ואס הרניס, נעוונומינו הללו נדורוס עכשיו

 לזכוס יכול אעפ״כ אך מעשיו, כנגד והסיגופים המענימיס אלו לו
 דהיינו המשפט, הוא התיקון עיקר כי ידס, על עוונותיו לכפרת

 נעצמו שהוא מאתר כן ועל עצמו, את שופט נעצמו שהוא מה
 לנטל יכול עי״ז שלמעלה, הדין על ממתין ואינו עצמו את שופט
 נעצמו שהוא מאמר שלו, וסיגופים מענימיס ע״י שלמעלה הדין

 וזה כנ״ל. למעלה דין אין למטה דין כשיש כי עצמו, את שופט
 מדינים אחד מענית או סיגוף ע״י להינצל יכול שאדס מה נתינת
 כי הנא, עולם לחיי ידם על לזנות וגם מאד, הרנה ומרים קשים
כל אחד אדם על יחד יתקנצו אם שנעולם הייסורין שכל איתא

 את לעורר רבר, בשום מתלבש היראה ואין
סחתו נתעורר. בעצמו הוא כי הארם, פהלי  נ) (

 (כשדרז״ל אורחותיו ששם מי ררך, ושם

 כמ״ש אורחותיו, ששופט היינו ?:), סוע?
 תשים. אשר המשפטים ואלה כא) (שמות
 בחינת זה אלקים, בישע אראנו עי״ז

ירא. האלקים את )3י (קהלפ כמ״ש יראה,

ו ה ז  דרןז ושם ןכפמני מודה זבס כג): בתהליס(נ, כתיב דרך. ושם ו
 זבח לי המביא סודה. זובס פירש״י(שם): אלקיס: בישע אראנו•

 אלי השב דרן. ושם יכבדנני. הוא עוונותיו, על והודאה תשובה של
בישועתי. אראנו אני אלי, לשוב לחומאיס דרך ושם מלמד אני

 הזובח סודה. זובס ביאר: והמצו״ד(שם)
מעוון, ושב עליו ומתוודה קרבן
דרן. ושם בזה. אותי מכבד הוא

 מעשיו יעשה לא ר״ל, דרכו, המשים
 ישים אבל והזדמנות, מקרה בדרך
 הטובה להבין דרכו על וליבו עיניו
דרכיו. את שישפוט היינו רעה, אס היא
 בסוטה איתא אורחותיו. ששם מי

 בן יהושע רבי אמר ע״ב): (ה
 הזה בעולם אורחותיו השם כל לוי,

 בישע אראנו דרך ׳ושם שנאמר הקב״ה, של בישועתו ורואה זוכה
 אורסוסיו. ה^ם פירש״י(שם): דרך. ושם אלא ושם תקרי אל אלקיס',

 ע״א): ה קטן המהרש׳׳א(מועד וכתב שכרה. כנגד מצוה הפסד רנחשב

 שומא, מלשון בשין ושם אלא שימה, מלשון בסין ושם תקרי אל
 תודה ׳זובח דקרא ורישא כו׳. מצוה הפסד ומחשב ששם וכפירש״י
 יצרו זובח ע״ב) מג (סנהדרין הדין נגמר בפרק ודרשינן יכבדנני',
 יצרו, הזובח דזהו קאמר, ועלה עולמות, בב׳ יכבדנני ומתוודה

 בעוה״ב. דהיינו כו', בישועתו ורואה זוכה דרכיו, השם
ם ואלד! טי שפ מ  ואלה א): (כא, בשמות כתיב תשים. אשר ה

 בדרשה ו) (כו, בב״ר ואמרו לפניהם: תשים אישר המשפטים

 שאין מקום בכל אלעזר, א״ר וז׳׳ל: הענין, לכלל יסודי באופן המקושרת
 ידון ׳לא אלעזר, רבי בשימת אמי דר׳ בריה ביבי רב דין. יש דין

איני אני אף למטה, הדין מידת עשו לא הן מאיר, א״ר רוחי׳.
 ולא ימותו בס יתרם נסע ׳הלא הה״ד למעלה, הדין מידת עושה

 אמר דאת מה היך, דין, אלא משים ואין (שם), יאבדו׳ לנצח משים רנבלי יכתו לערב ׳מבוקר התורה. חכמת בלא ה), (איוב בחכמה׳
 יאבדו. לנצח לכן הגמור, הדין שמו שלא מפני דין. אלא משים ואין (שם): כהונה במתנות ופי׳ לפניהם׳. תשים אשר המשפטים ׳ואלה

| ף  יג-יד): (יב, בקהלת כדכתיב יראה, בחי׳ זה שאלקיס רבינו ודרש אלקיס׳. בישע ׳אראנו הוא לעיל) (שהובא דרך׳ ׳ושם הפס׳ סיום ירא. האלקים א
נעלם כל על במשפט יבא האלקיס מעשה כל את כי האדם: כל זה כי שמור רנצותיו ואת ןרא האלקיס את נשרנע הכל דבר סוף

חכמה מיליואי
ט ט ר ש זושא, ר׳ הרבי רבינו (יג): קדישא בוצינא בספר מובא אורחותיו. ש

 שעשה מה כל בו רושם שהיה יומי) (דף צעטיל טאג לו היה
 את קורא היה השינה קודם לילה ובכל לחטא בעיניו נראה שהיה זה, ביום

 אשר עד מאוד הרבה ובכה גדולה תשובה ועשה היום אותו של הצעטיל
לו. שנמחלו יודע היה ואז הצעטיל, נמחק

ת ם א! קי  השם וז״ל: ׳אלקיס׳, השם בענין ו) (שער אורה בשערי וכתב ירא. האל
אלקיס. הנקרא השם הוא המעלות דרך על הקודש משמות השישי

׳אלקיס׳, בתורה שתמצא מקום לכל ועיקרים כללים בידך למסור אני וצריך
 השם הוא אלקים הנקרא השם (...) נוטה. הוא צד לאיזה לדעת שתוכל

 פועל יתברך וכשהוא הוא׳, לאלקים המשפט ׳כי ושימן, הדין, על הממונה
 הצד כי וראה דע ועתה אלקים. פעולה אותה על נקרא הדין, מצד פעולה

 מקום הוא הצד שאותו לפי אלקים, בתורה כינויו שמאל צד לפניו המכונה
 בין לרע, בין לטוב בין הראויין, הדינין כל העולם באי כל דנין ובו הדין

 מלאכתו גומר אחד וכל קבועין, דינין בתי כמה ובו למוות. בין לחיים
 של דין בית הנקרא וזהו ישר. בדין והכול ובאמונה, באמת ומשפטיו

 לחיים לשובע, או לרעב או לחרב, או לשלום הבריות את דנין שם מעלה,
 הנקרא דין בבית נידון הכול כי (...) אלקים, הנקרא השם זהו למות, או

 יצא ואס א״ל, או יהו״ה או השס נקרא להיטיב הדין יצא ואס אלקיס.
 יש זה, שהודענוך ואחר (...) מאוד. זה ושמור אלקיס. נקרא להעניש הדין

 אש שנקראת ודע (...) פחד. נקראת הזאת הגבורה מידת כי להודיעך לנו
 נקרא זה ובדרך שבעולם. אש מיני שאר כל אוכלת שהיא מפני אוכלה,
אוכלה, אש אלקיך ה׳ ׳כי כאומרו אוכלה׳, ׳אש הזאת המידה מצד השי״ת

 המידה נקראת ולפיכך מלחמות, עושה יתברך הוא הזאת במידה כי ולכלות, ולהשפיל להכניע יכול אוכלה, אש יתברך שהוא ולפי מ). (דברים יכניעם׳ הוא
 יעקב ׳וישבע אומר הוא וכן יצח״ק, פח״ד ונקראת הגדול, הדין ולצד שמאל לצד שהיא השלום, עליו אבינו יצחק בה החזיק הזאת והמידה פחד. הזאת
 (תהליס בשרי׳ מפחדך ׳שמר ואמר צווח דוד והרי הפחד, ממידת ונבהלים יראים העליונים הצדיקים אפילו כי ידע, (...) לא). (בראשית יצחק׳ אביו בפחד

 והכללים העיקרים אלו בידך ומשרנו שהודענוך ואחר (...) הפחד. מידת שוכנת שבו מקום הוא המשפט מקום כלומר, יראתי׳, ׳וממשפטיך טעס, ומה קיט)
 השתריס קצת לך ביארנו אשר ואחר תורה. סתרי כמה והשגת אורה שערי לכמה תיכנס מהס אשר עיקרים עוד בידך ולמסור לחזור לנו יש הגדולים,
 הזאת המידה אבל שאמרנו, כמו אוכלה אש שוד שהוא הקבלה בעלי לקצת ידוע הוא אלקיס כי ולהודיעך הזה שער לחתום לנו יש אלקיס, בשס הנכללים

 ומן אחד. ובקצב אחת במידה והכול ורופא, ומוחץ ומקיים מכלה והוא אחת, במידה ומחייה ממית הוא הזה והכוח פשוט, אחד בכוח ההפכים כל פועלת
 אס למחוץ אס לקיים, אס לכלות אס לחיים, אס למוות אס העולם, בני על הגזור הדין לגמור מלמעלה השלוחים השליחים כל רשות נוטלין הזה הכוח

 הכוח ע״פ אלקיס, השליח נקרא בהן, וכיוצא הדברים באלו שליחות לגמור שליח מלמעלה כשמשלחין כי התבונן, זה, דרך ולפי הזאת. במידה והכול לרפא,
 בכללים עיניך פקח עיניים, לך יש אס ועתה מקומות. לכמה אותו תצטרך שעדיין בידך, הגדול העיקר זה ושמור הנזכרים. הדברים מאלו בידו שמסרו

 אלהיס העליונים השרים נקראו למה ותבין בתורה. מוצא שאתה מקום בכל אלקיס שס להבין ותוכל אלקיס, שס בענין הזה בשער לך שמסרנו הגדולים אלו
 ג״כ תבין האלו, העניינים כל וכשתבין האלהיס. בני המלאכים נקראו למה ותבין אלהיס, בשס אדס, בני אפילו כולם, הדיינין נקראו למה ותבין אחרים,

רצון. יהי וכן ומשפטיו, חוקיו מצוותיו ולשמור דרכו אמיתת לדעת הדרך יורנו והשי״ת אלקיס. בשס כלולין כולן הן אשר והפעולות הכוחות שאר

הנח?* ייליקוט
ט ט ו ש תיו. ש רחו  לבבי ׳עס מאמר חדש, (שיר הגנוז אור בספר ומובא או

 אור שהוא הקדוש רבינו אור לטעום שרוצה ׳מי אשיחה׳):
 זו בשיחה וגס מוהר״ן ליקוטי בקיצור שגס לפי בהתבודדות׳. ירבה הגנוז,
 ההתבודדות, לענין במאמר המדובר המשפט ענין את נתן רבי השווה

 בעצמו, ז״ל רבינו של לאורו הגנוז אור המשכת את להשוות הרבה ובשיחה
 אמיתית, בהתבודדות דהיינו שצריך, כמו המשפט עצת קיום שדרך הרי
 השראה לקבל נוכל שדרכה רבינו, מנשמת הארה לעצמנו למשוך יהיה ניתן

 הנפולות היראות כל את להעלות כוח יהיה למשפט ידה שעל אמיתית,
 האיכות עס קשר ללא המשפט, עשיית שעצם ברור הדעת. עד ולהרימס

 כלשהיא, הארה בו לקבל ראוי כלי מהווה כבר דלות), בדלי (אפילו שלו
 והאין הביטול מידת כפי הכלי של האיכות שתשתפר שככל גס ברור אבל
 תתעלה בו שתשכון ההארה רמת גס וממילא תכולתו, יכולת תתעלה שבו,

 עסקיו, כל על משפט לעצמו לערוך מתכוון שהאדם מהרגע לפיכך ותתגבר.
 לקבל הראוי במצב כבר הריהו פחות, יצליח אס הן יותר, בכך יצליח אס הן

 לא שעוד ולאלה למתחילים נפלא עידוד הגנוז... אור מרבינו, הארה איזו
 שעות זו עצה בקיום והשקיעו התחילו שכבר לאלה גדול חיזוק וגס התחילו.

ציפייתם. כפי עדיין להס עלתה שלא אף על שעות גבי על
ע ש  המידות בספר איתא יראה, בחי׳ שהוא אלקיס שס בענין אלקים. בי

ממך, הפחדים ילכו עיניך, לנגד אלקיס שס שתצייר ע״י יב): (פחד
 בספר איתא וכן לשורשה. היראה מידת את שהעלת מפני הפחדיס', ש׳ילכו לומר ואפשר

יפחד. לא הוא לעולם, פחד כשבא יראה, בו שיש מי כח): (יראה המידות

תפליה ואני

י נ ר ז ע ת  ותושיעני ו
 ידי על להגביה להרים
 כל את הקדוש הדעת

 אליף הנפולות הלאות
 שלא תתברף. לבד
ה שום לי יהיה א  ל

ה, פל  אפהד שלא נ
 משום אתירא ולא

 לא שבעלם, בריאה
 ולא ואדון, שד משום
 משום ולא אךם, משום

 ולא ולסטים, רעה חיה
 רק שבעלם, ךבד משום
 ואפהד אלא לבד ממף

 לאתף ותהיה באמת,
 אחטא. לבלתי פני על

 זכני עלם, של רבונו
 ואמתית, שלמה ?ילאה

 השם את ליראה
 הזה והטלא הנכבד

 אותו אלהינו, יי את
 אבטח ובו אלא, לבד

 אפהד ולא ואשען,
 שבעלם, ךבד משום
 שכתוב מקרא בי ויק.ים

 ממי וישעי אורי ״יי
 ממי ה.יי מעוז יי אלא

 לי ״יי ^^מר אפחד״♦
 לי .יעשה מה אלא לא

 ״באלהים ונאמד אךם״.
 מה אלא לא בטחתי

 ונאמר לי״. בשר .יעשה
 אבטח ישלתי אל ״הנה
 וזמרת עזי כי אפחד ולא
 לישועה. לי ויהי יי ןה

 בששון מים ושאבתם
ני עה״ ממעי שו הי

יג). ח״ב, (ליקו״ת

שיה עצה ואין בעצמו, עצמו את שדן ע״י הדינים בעצמו ביטל כבר כי בהם, מלובש דינו אין כי דבר, משום ולפחוד להתיירא צדל ואינו שלמעלה הדין נתבטל אזי בעצמו, עצמו את כששופט # ותו
א). טו, ליקו״ט (קיצורנתעורר בעצמו הוא כי האדם, את לעורר דבר בשום מתלבשת היראה



שסה נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
ו נ ל י צ ת  ברחמיף ו

 יךאות מיני מכל הרבים
ת, צוניו  מיךאות חי

 איךא שלא נפולות,
 שר משום ואפחר
 מין משום ולא וארון,

 ולא ולםפ£ים, רעה חןה
 שבעולם, רבר משום

 איךא לבר ממף אם כי
 יךאתף ותהיה ואפחר.

 לבלתי תמיר פני על
 להעלות ואזכה אחטא,
 לדעת לשלשה היךאה

 ברחמיף ואזכה הקרוש.
 להשלים העצומים

 בקרשה בשלמות רעתי
 אדע למען ובטהרה,

 ליךאה אתלרא ממי
 לבר. הנרול שמף את

 הקרושה היךאה המשף
 ח ברט״ איברי בכל

 גידי, ובשס״ה איברי
 מלא להיות ואזכה
 ויךאה ופחר אימה
 משמף באמת נרולה
 בכל והקרוש, הנרול

 תמיר. שעה ובכל עת
 הרבים ברחמיף ותזכני
 באמת שלם לדעת

שה ה בקר הך ט ב  ו
טו). (ליקו״ת

 ירא. האלקים אגו נשמע הכל דכר שוף ופירש״י(שם): רע: ואס טוב אס

 כי האדם. כל זה כי שמור מצומיו ואס לשמיס. ולבך עשה שתוכל מה
 עושה, אדם אשר מעשה. כל אס ני האדם. כל ננרא הזה לדנר
 ואם נ1ס אס השוגג. על אפילו נעלם. פל על כמשפט. האלקיס יניא

ע. נומן כגון נמצוה, נכשל אפילו י

 מהקליפה עולה יראה, בחינת היינו י” ׳סיף נפרהסיא, לעני צדקה
̂י"  מתחלה כי משפט. ידי על ומהאומות, י

 משר דבר, מאיזה עצמו את מפחד שהאדם וזהו בקליפה, נתלבש היתה
 לא אם כי הדבר. בזה נתלבש שהיראה הוא זה פחדים, ושאר מגנבים או

האדם: את להפחיד הדבר בזה כה היה לא הדבר, בזה היראה נתלבש היה

 של אחת כויה נגד אחת רגע נגד אינס ח״ו, שנה השבעיס
 בגיהנוס, חודש עשר שניס האדס את ששופטי! שכן כל גיהנוס,

 שיש שכן כל עוליס, ואין עליהס שיורדי! ח״ו עבירות שיש שכן כל
 הקשה, גיהנוס של מצער יותר ומריס קשיס עונשיס מיני כמה

 הכל על ואעפ״כ בשפריס, כמובא
 ועיקר הזה. בעולס תשובה מועיל

הנ״ל, המשפט בחינת הוא התשובה
 לבין בינו מתבודד שאדס ע״י כי

 מעשיו כל על עצמו את ושופט קונו
 לעבודת עצמו ומעורר שעשה,
משפט שיש וע״י פעס, בכל השי״ת
 ובפרט כנ״ל, למעלה דין אין למטה

 אעפ״כ כנ״ל, מעשיו נגד לכלוס עולה שאינו אע״פ עצמו, ומסגף שמתענה דהיינו ממש, בעצמו משפט שעושה עד להתעורר זוכה אס
 וערך, שיעור בלי יותר ורבבות אלפיס שעשה אע״פ שלמעלה, הדיניס כל ממנו מבטל עי״ז בעצמו, הדין עושה בעצמו שהוא מאחר

כנ״ל. למעלה דין אין למטה דין כשיש כי כנ״ל, עצמו את ששופט שלו המשפט ע״י כולס מבטל אעפ״כ

חכמה מיליואי
ו ה ז ם ו ד א ה ד ש ח פ ת מ מו א צ ה ע איז  תני, יד): צשהש״ר(נ, איתא דבר. מ

 מתפחדין והבריות ויראה אימה לו נותנין אדס יתטא שלא עד
 מאתרים. הוא ומתפתל ויראה אימה עליו נותנין תוטא, שהוא כיון ממנו,
 קול שומע היה הראשון אדם תטא שלא עד רבי, אמר שכן לך, תדע

 קול כששמע שתטא, כיון מתיירא, היה ולא רגליו על עומד הדיבור
 ואירא׳. שמעתי קולך ׳את נ) (צראשית שנאמר ונתתבא, נתיירא הדיבור

ו ה ז ם ו ד א ה ד ש ח פ ת מ מו א צ ה ע איז ה וכוי דבר מ א ז ה הו א ר הי  ש
ש תלב ה נ ר בז ב פ׳ במאור מובא הד ם(  שם הבעל בשם בראשית): עיניי

 התלונות מן ׳משגית ב) (שה״ש פשוק על מרומים, בגנזי נשמתו זלה״ה טוב
 מצמצם פירוש השרכים, מן משגית הוא ברוך שהבורא התרנים׳, מן מציץ

 ומתיירא לו נדמה שעה שכל בשתר, עבירה לעבור שהולך האדם על יראתו
 בעד עליו רואה אתד כאילו ומתיירא בדעתו ומדמה אדם, יראנו שלא

 רואהו, אתד כאילו היראה עליו נופלת ועי״ז התרנים, מבין ומציץ התלון
 שישוב האדם לזה עצמה את מצמצמת עליונה היראה כביכול כי יודע ואינו

 מצמצם האדם, על שמו יתברך רתמנותו גודל מתמת העבירה, מן ויפרוש
 יותנן ר׳ אמר כן שעל כזו, המדרגה בשפל הזה האדם על כביכול יראתו

 עליכם שמים מורא שיהא רצון ׳יהי ע״ב) כת (ברכות לתלמידיו זכאי בן
 יראני שלא ולואי אומר עבירה עובר כשאדם תדע, ודם, בשר כמורא
 בשעה האדם אל מצמצמת עליונה שהיראה כאמור, הוא שהכוונה אדם׳,
 כאילו לו ונדמה ודם, בשר ביראת אליו ומתלבשת לעבירה, פורש שהוא

 שיאמין ואמונה דעת לו היה ואם התלון. בעד רואהו אדם שעה בכל
 ביראה מלובש שהוא אך להפרישו, העליונה היראה עליו מעורר שהשי״ת
 שנתעורר מאתר ה׳, ביראת להתזיק לו נקל היה אדם, יראנו שלא תיצונית

 העיקר, ולתפוש התיצונים, מלבושין היראה ושיפשוט מלמעלה, היראה עליו
 טבע ראה): (פ׳ בתוי״י מובא זה בענין ועוד מהעבירה. ולפרוש מהשי״ת לירא

 הנבראים בכל מתפשט היראה מדריגות שיהיה מתייב העולם בריאת
 ירא להיות עכבר בריאת טבע כי זה, על מעיד הניסיון ותוש שבעולם,
 כמ״ש אדם, על אדם ומורא וכו׳, מזאב וכבש מכלב, ותתול מתתול,
 כל ושורש ג). (אבות בלעו׳ תיים תבירו את איש מלכות של מוראה ׳אלמלא

 שהם יראה מיני לכל ופנימי אוצרו, היא אשר ה׳ יראת הוא היראה מיני
 שנתעורר יראה מיני וכל הפנימי, שהיא ה׳ יראת אל וקליפות לבושים רק

 היראות כל שורש שהיא פנימי יראה אל שיבוא לתכלית הוא בעולם
 הק׳), (הצעש״ע ממעזבוז מוהר״י המגיד הרב בשם ששמעתי וכמו שבעולם,

 (...) ודפת״ת. היראה, וקליפות לבוש בלי ע״א) יז (ברכות ביראה׳ ערום ׳הוי
 תתת נופל אזי ה׳, יראת שהיא אתד, ביראה לידבק רוצה שאינו מי נמצא,
 משכיל איש כן שאין מה העולם, בריאת טבע שבתיוב יראות מיני הרבה

 שהוא יראה, מיני מכל ניצול הכל, שורש אתד יראה מין ע״י הש״י, ירא
 תיית כל על יהיה ותתנם ׳ומוראכם שכתוב וזה יראה. מיני כל על שולט

 שלא ותביריו, רשב״י מעלות וזהו היראה. בשורש דביקותן מצד הארץ׳,
שמים. מורא זולת ראשם על מורא שום עלה

 נתן הקדוש רבינו דבר׳. לשולתיך תשיב ומה פקודה, ליום תעשה מה ותזקה.
 עד עצמם את שפטו ולא דנו שלא בוודאי והגמל הגדול הפיל הנה כי הנפש, בתוך גנוז שהיה האור יצא שממנו עצמי למשפט מושלמת דוגמא כאן לנו

 ממנו. פותדים כך כל שהם ובזוי פעוט עכבר אותו בתוך והתלבשה נפלה שיראתם עד צרכם, כל עצמם את העריכו לא עוצמתם, את שיערו שלא
ו ה ז ם ך ד א ה ד ש ח פ ת מ מו א צ ה ע איז שר דבר מ ם. או מ  מהם, להינצל והעצה בדרכים הקיימות הנפולות היראות צענין כא) נ, הרשאה (תו״מ צליקו״ה וכתב מגנבי

 יראות בתינת זהו שבדרך והפתדים השכנות וכל שכנה, בתזקת הדרכים כל כי לדרך, כשיוצאין מגדולים שנוטלין רשות נטילת בתינת וזה וז״ל:
 כן ועל כנ״ל. הנפולות יראות בתינת הוא זה שכל ת״ו, ולסטים וגנבים רעה תיה איזה או ואדון משר עלילה איזה ת״ו יפגענו פן שמתייראין הנפולות,

 ממשלותיו׳, ׳ישראל בתינת מושל׳, ׳צדיק בבתינת העולם, מנהיגין הם כי ישראל, ביד ורצונו רשותו מסר השי״ת כי ותשובים, מצדיקים רשות נוטלין
 נוטלין בזה וצדיקים, מגדולים ובפרט מישראל, רשות וכשנוטלין יתברך, באתדותו וכלולים במלכא אתידן ישראל כי אתר, במקום ז״ל רבינו בדברי וכמבואר

 מתמת הוא יותר, בדרך מהם שמתייראין הנפולות יראות שהם הדרכים, סכנת תשש עיקר כי הדרכים. סכנות מכל נשמרים ועי״ז כביכול, מהשי״ת רשות
 מקום ובכל אומות, השבעים שליטת שמהם שמושלים, שרים השבעים בגלות עכשיו הרבים בעוונותינו כי למקום, ממקום כשיוצאים שיש הרשויות שינוי

 בשעת הרבים בעוונותינו רק שר, בשום רשותו התלבשות שום בלי עליהם מושל לבדו השי״ת רק שר, שום להם אין וישראל אתר, שר ממונה ומקום
 שכל ואע״פ מושלים, השרים, רשות שהוא העכו״ם, שרשות מתמת רק זהו בגלות, נכשלים שישראל העוונות כל באים ומזה עלינו, מושלים הגלות

 אתיזת שמשם הכפירות, אתיזת נשתלשל מזה בהם, הרשות שנתלבש מאתר אעפ״ב יתברך, בלעדו רשות שום להם ואין לבד יתברך ממנו הוא ממשלתם
כפי והכל אתר, פקיד או שר יש ומקום מקום ובכל בדרך, ונד ונע עצמו מטלטל שהאדם מה כל כן ועל וכנ״ל. ת״ו, התטאים באין שמשם היצה״ר,

‘הנחל יליקוט
׳ י ח ראה ב ה י ל פה. עו קלי  שתיקוני יא-יב) נ, הרשאה (חו״מ צליקו״ה וכתב מה

 היראות כל עולין אז בשבת ודל: ושבת, שבת בכל נעשים זה מאמר
 בשבת כי ת״ו, האדם את המפתידין והצרות הדינין כל שהם הנפולות
 דדינין ומארי רוגזין שולטני ׳וכל בבתינת הדינין, כל ונתבטלין נמתקין

 אז כי וכו״, עלמין בכולהו אתרא שולטנא ולית מינה ואתעברו ערקין כלהו
 בשבת אז כי כלל, דין שום ולעשות להפתיד ומזיק משתית לשום רשות אין

 לשורשה היראה עולה ואז הנפולות, יראות בתינת שהם הדינים כל בטלין
 בתינת הוא ששבת כמובא הדעת, שלימות הוא אז בשבת כי הדעת, שהוא
 וכמ״ש כנ״ל, הדעת נשלם שעי״ז הדעת לשורש היראה עולה אז כי דעת,
 שבת שבכניסת היינו (...) יז). בסימן תנינא (בליקומי אתר במקום ז״ל רבינו

 ע״י הוא קודש שבת קדושת להמשיך ההתתלה עיקר לשבת, מתול כשיוצאין
 שבדעת לשורשם הנפולות היראות כל מרימין אנו שבת בכניסת שתיכף
 יין, הכוס על קידוש בתינת וזה כידוע. קודש נקרא הדעת כי קודש, שנקרא

 מעלין יראה, בתינת שהוא יין, בתינת כוס, בתינת את ומרימין שמעלין
 בשתי הכוס לקבל צריכין כן ועל קודש, שנקרא הדעת שהוא לשורשה אותה
 מתלת שכלול דאמצעיתא עמודא שהוא משפט, בתינת הס הידיים כי ידיו,
 הידיים ואלו ידי׳, במשפט ׳ותאתז בתינת וזה כידוע. והידיים הגוף שהס
 עליית בתינת שזהו אותו, ומעלין הכוס את מקבלין הס משפט בתינת שהס

 עיקר שס כי דלבא, טבורא כנגד הכוס את אותזין כן ועל כנ״ל. היראה
 ואז נ. באות לקמן הנ״ל בהתורה כמבואר ללב, המסור דבר שהוא היראה
 ושבת המעשה ימי בששת הכל ברא שהשי״ת ומעידין הקידוש אומרין
 אירא לא לי ׳ה׳ כי הפתדיס, וכל הנפולות היראות כל מבטלין שבזה בשבת,

 ברשותו, והכל השי״ת ברא שהכל שיודעין מאתר כי אדס׳, לי יעשה מה
 יוכל מי רשותו בלתי כי שבעולם, דבר ומשוס אדון משוס להתיירא לי מה

 הרשות מבעל אס כי להתיירא לי ואין לבד, ברשותו הכל כי דבר, לי לעשות
 היראה עולה עי״ז כי קידוש, נקרא כן ועל יתברך. היתיד הבורא שהוא

 עי״ז הקודש, בדעת היראה כשנכללת ושס כנ״ל, קודש בתינת שהוא להדעת
 סתרי הגנוז אור בתינת שהוא העליונה, קדושה בתכלית ונכללין עולין

 בתינת עיקר שזהו עיי״ש, הנ״ל, בהתורה כנ״ל קודש שנקרא אורייתא
 לעתיד. שיתגלה הגנוז לאור נזכה שאז הבא, עולם מעין שהוא שבת, קדושת
ו ה ז ם ו ד א ה ד ש ח פ ת מ מו א צ ה ע איז  הגנוז(שיר אור בספר ומוצא דבר. מ

 אתד כל של בליבו הגנוז האור צלילה׳): נגינתי ׳אזכרה מאמר חדש,
 דעתו, את להשלים שבאה והנפלאה המתוקנת היראה מידת זוהי ואתד,

 נעים׳ ב׳שיר רבינו לנו שגילה וזה לכותו. מודע שיהיה עד וללמדו, להודיעו
 והפיקתת, התזקה ׳נפשי וז״ל, משפט, לעשות איך הקדוש, ספרו שבהקדמת

 והלבישך ממתקים, והאכילך אותך, המגדל אומן ושכתת עליך, תסת לא למה
 העבים התאוות רגלי ובין צאן, עקבי בין רמוסה אתה, ועתה ארגמן,

 תזק דמעות. למשתה נהפך משתיך יין ועריה, ערום ואתה והגשמיים,
 העכבר, בתוטמו כשמשכיהו אפילו ונגמל, הגדול כפיל תהיה ואל ונתתזק,

הפיקתת נפשי אבל מכותו, יודע שאין שטות מתמת זה וכל בו, יבעט לא

ערכים
וכינויים

קליפה
 רק הוא הקליפות חיות

 שנסתר מה מההסתרה,
 בתכלית שם השי״ת

 יודעין שאין עד ההסתרה,
יב). ח״ב (ליקו״מכלל ית׳ ממנו

 הקליפות כי שנדע צריך
 כקוף הקדושה, לפני הם

 שהקוף וכמו אדם, בני לפני
 מעשה כל עושה האדם לפני

 רוצה לעג, דרך האדם
 כן נדמה. ואינו להידמות
 עושה והקליפה הטומאה
 (פרד״ר הקדושה כמעשה

ז). כה,

 רצועות הם הקליפות
 המלך (עמק לחוטא המלקות

מה). ה,

 נקראים הם הקליפות
 מטה סוד זהו הקדמוני, נחש
 ואמר לנחש, נהפך משה

 ויהיה בזנבו אחוז הקב״ה
 אשר הדבר הוא למטה,
 הקליפות בהמתקת דברתי,

 יניקתם, לשורש בהתקרבם
 הכל בשרשם למעלה כי

 מטה הנחש אז קדושה,
 אדם, תולדות (של״ה אלקים

ב). דוד בית

 ממעשה נהנים הקליפות
 הם שהקליפות הרשעים,

 ויקרא (אוה״ח איש אויבי

טז). כו,

 בין שנפלו הניצוצות
 עמים נקראים הם הקליפות

כג). יז, במדבר יפות (פנים

 הקליפות רכל משמע בזהר
 עבור ׳חינם׳ נקראים
 בחינם, האדם על ששורים

 דקדושה סטרא כן שאין מה
 שלים באגד אלא שריא לא

חן). (קה״י,

 אלקים נקרא הקליפות
 מאחוריים שיונקים אחרים

מדי). (קה״י,דקדושה

 הקליפות שליטת עיקר
קליפות). (קה״י,העשייה בעולם

 יכולת להם אין קליפות
 אור על ולשלוט להתגבר

 הנשמות אלו כל לכך הדעת,
 המאיר האמצעי קו מתוכיות

 יכולת אין הדעת, מאור
 עליהן לשלוט להקליפות

קליפות). (קה״י,

 אחיזה להם אין קליפות
 מגבורות רק ויניקה

 אבל דנוקבא, החלשות
 הן הקשות מהגבורות

 לפניהם ונופלים נשברים
קליפות). (קה״י,

 אלא להם אין הקליפות
 ׳גם סוד וזה רוח. ולא נפש
 טוב׳, לא נפש דעת בלא
 שהן הקליפות שבחינת ר״ל,

 נפש, אלא להם אין טוב, לא
 בלא גם שהם לפי והטעם

קליפות). (קה״י,דעת

אומות
 צריהן הן האומות ישראל,

ה). טז, בראשית (בעה״ט

 בשבעים הן אומות שבעים
 ואחת אחת לכל ויש לשון,

 למעלה ושר ברקיע מזל
כד) (ישעיה שנאמר והוא

 המרום צבא על ה׳ ׳יפקוד
טז). יא, במדבר (רמב״ןבמרום׳

בעמים׳ אתכם ה׳ והפיץ’
 עליונים שרים שבעים הם

 מלשון עמים הנקראים
 וחשיבות עוממות׳ ׳גחלים

 כלל הארה להם אין כי
מהתמצית אלא מעצמם

 בנצחון. אם ביראה אם באהבה אם (...)בחינתו, כפי שלו שירה להגיד צריך אחד וכל האדונים׳, ואדוני האלקים אלקי ׳הוא אלקינו, את לעבוד צריך אומות של ושר שר שכל דע ואתחנן). פ׳ טוב, הדעת (עץעולם אור הנקראת השכינה מן שמקבלים
 אמרו וע״כ ׳צו׳, גימט׳ אדנ״י א״ל שם שולט שבו דעשייה מקליפות רק הם העולם אומות פורים). לוי (קדושתהאומות של ולשון האומות של האותיות דמות וככה לאומתו, משפיע וככה יונק ככה שירה, ומגיד אלקינו את שעובד בחינתו וכפי

המון). (קה״י,בהוד ואיהו בנצח דאיהו ונודע מגופא, לבר ירכין ירכו בכף ויגע בסוד דקדושה הוד בנצח אלא אחיזה להם אין העולם ואומות זרה׳, עבודה אלא צו ׳אין רז״ל



ערכים
וכינויים

מנצפייך
 אמרום/ צופים ינזנצפייך

 ה׳ בחי׳ הם מנצפ״ך כי
 אש, בחי׳ שהם גבורות

 מוצאות ה׳ שורש והם
 הדיבורים בחי׳ שזה הפה,
 שזוכים אש. כגחלי חמים

 תחילה ששותקים ע״י לזה
 ומחכים ומ.יחלים וצופים
 בה׳ ׳ואני בבחי׳ ה׳, לחםדי
 ישעי׳ לאלקי אוחילה אצפה

צד). הנפש (השתפכות

 (אותיות) הם נזנצפייך
 פתוחות והם כפולות,

 חםדים ה׳ הם וםתומות.
ת חו תו שפיע, הפ  לה

 שהם םתומות הם והגבורות
מנצפ״ך). לרמ״ז, (ערה״כדין

 מנצפ״ך מאותיות אות בכל
 בך׳ הגאולה, היה הכפולה
 ליצחק במ׳ לך׳, ׳לך לאברהם

 ליעקב בן׳ ממנו׳, עצמת ׳כי
 במצרים בפ׳ נא׳, ׳הצילני

 הכפולה בז׳ יפקוד׳, ׳פקוד
 ישראל את לגאול עתיד
 ומתחתיו שמו צמח ׳איש

מנצפך). (קה״י,יצמח׳

 הם כי התורה םוף הם
 שהם לפי ומגינים, שומרים
סמ״ך). (קה״י,חזקות גבורות

דזייא דעת
ת ע  יש אנפין דזעיר ד

 אלקים פעמים חמשה בו
דעת). (קה״י,ת״ל גימטריא

ת ע  מה׳ נעשה דזעיר ד
 י׳ והן גבורות ומה׳ חםדים
 קשר ר״ם. גימטריא הויות

 עשר הם דעת ח׳ אות להלן

דעת). [הוי׳](קה״י, שמות

ם! חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל ש

ע ש1ו ד א היראה ו  עד עליוה שלוש ישנן ליראה גס כן ועל יראה, כחי׳ היא והמלכות עליוח, שלוש למלכות שיש האריז״ל ככוונות איתא דעת. הו

 היראות שולמין שהיו (...) ומתחילה יראה, נתינת הוא מלכות יד): ג, הרשאה (חו״מ כליקו״ה כתנ זה ועל שנדעת. כשורשה שנכללת
 שהיא הקדושה ניראה ונכללין הנפולות ניראות מלונשין שהיו הקדושות כל פולין ועכשיו החיצונים, נין המלכות ניצוצי היו אז הנפולות

ת היא נקדושה נכללת כשהיראה ונתחילה דקדושה. מלכות  ומלכות היראה מקום ששם רגלין, נתינת שהיא ישוד הוד נצח ננחינ
שמנואר כמו ארן, שנקראת
א מנצפ״ף בעץ כמ״ש דעת, הוא היראה ושורש ג בסינת היא וארץ הנ״ל, בהתורה ת הו ע ד ר ג דזעי

חיים בעץ איתא אנפץ. אנפי̂ן חעיר בדעת הוא שמנצפ״ך החיים
 עליית ועיקר הנ״ל. נה״י בחינת
 במשפט ׳ותאחז בחי׳ ידיים, בחינת שהוא משפט ע״י הוא היראה

עליית בחי׳ וזהו חג״ת, בחינת דאמצעיתא, עמודא בחינת ידי׳,

 נבראו העולמות כל ג): ה, (שער
 ה׳ בה יש וגס נוצרה, מהם אשר שבמלכות, אתוון כ״ב ע״י

 (...) אליה, מז״א היוצאין גבורות ה׳ שהם מנצפ״ך אותיות
 שהם וכמו וכו׳, וחיך גרון והס הפה, מוצאות ה׳ יש וכנגדס

 אותיות ונקרא כנודע, גבורות ה׳ שהס מנצפ״ך אותיות ה׳
 ה׳ בו יש דזעיר דעת כתב: דעת) ובקה״י(ערך ועגולות. סתומות

ב). רה״ש, (שער בפע׳׳ת עוד ועיין מנצפ״ך. גבורות

 העליון, לשורשה היראה עולה המשפט וע״י בחג״ת. המלכות
 עולה ואז קודש, בחינת שהוא בדעת ששורשה עילאה יראה שהוא

 שורשה. שהוא בחב״ד ונכללת היראה שהיא המלכות
ש ל ו ש א היראה ו  א): ג, הרשאה (תו״מ בליקו״ה וכתב דעת. הו

עי״ז הדעת, שהוא לשורשה, היראה שעולה ע״י
 של רוחו ממשיכין עי״ז (...) בעצמס, עצמס את שופטין שישראל משפט בחי׳ שהיא תשובה ע״י האיתנים(מו): בירת ומובא הדעת. נשלס
 חכמה רוח ה׳ רוח עליו ׳ונחה כ״ש עצמו, משיח של הבחי׳ שזה הדעת, שהוא לשורשה היראה ולהעלות החיצונית היראה לבטל משיח
ת. הוא שמנצפ״ף הדעת• שהיא לשורשה תעלה שהיראה ה״, ויראת דעת רוח וכו׳ ובינה ע ד  לומר רוצה א): בפל״ת(מו, וביאר ג

בסמוך. לקמן המובא קנד בסימן ועיין יראה, בחינת שהס גבורות החמישה בחינת הס ומנצפ״ך

‘הנחל יליקוט
 כי ושלישים, שניים ופקידים שרים ג״כ שם שיש מעלה של משורש יניקתם

 הרשיות שינוי ומתמת נח), (ברכות לרקיע מלכותא כעין לארעא מלכותא
 הנפולות, יראות בתינת שהוא הדרך שכנת עיקר זה מתמת שבדרך,

 למקום לספר חוץ כשיוצאין כן ועל כנ״ל. הרשיות ריבוי מבתינת שיניקתם
 ביותר, יניקתם שמזה יותר, משונה הרשות שם כן על לגמרי, אתרת מלכות

 שיוצאין קודם כן על כנ״ל. ביותר הנפולות מיראות שכנה התשש כן ועל
ררז״ל שאמרו כמו הוא בריך בקודשא ביה לאמלכא צריכין לדרך ה  בראשית, (ז

 בעצמו השי״ת רשות שאצלם וצליקיס, מגדולים רשות לקבל וגס ע״ב), נח
 שליטה שוס אין כי לבד, השי״ת רשות שהוא ברשותס שהולך לומר כביכול,

 הקב״ה, רשות שהוא הצדיקים, ברשותכס אס כי שבעולם, רשות משוס עלי
 שבעולם, שכנה משוס ומורא פתל שוס לי אין ושוב לשלום, לדרך הולך אני

 וברשותו לבד, השי״ת ברשות שהכל שלימה באמונה מאמין שאני מאתר
 מה אירא לא בטתתי ׳בה׳ כי פתל שוס לי אין כן על לדרך, הולך אני לבד

 רק הוא לדרך, לצאת פעמים מוכרת שהאדם מה ועיקר לי׳. בשר יעשה
 יותר, בדרך השכיתיס הנפולות היראות כל ויעלה שיברר כדי זה, בשביל

 ההולך כי להשי״ת, עת בכל עצמו ומקשר כראוי, בקדושה בדרך וכשהולך
 כל מעלה ובזה (שס), הקדוש בזהר כמובא לפניו מקדמת שכינה בדרך

 בקודשא ביה לאמלכא צריך לדרך שהולך קולס כי לשורשם, הנפולות היראות
 את ולשפוט במעשיו ולפשפש קונו לבין בינו להתבודד דהיינו הוא, בריך

 כנ״ל. יותר בדרך השכיתיס הנפולות היראות כל מעלה ועי״ז כנ״ל, עצמו
ה ושורש א ר א הי ת. הו ע  שזוכה מי כ): ג, הרשאה (חו״מ בליקו״ה וכתב ד

 מתשור אין ׳כי בבתינת דבר, שוס לו תשר אין בשלימות ליראה
 דבר לו תשר אין דעת לו וכשיש כנ״ל, הדעת נשלם יראה ע״י כי ליראיו׳,

 והדתקות והעניות התשרונות כל כי תשרת׳. מה קנית ׳דעת בתינת כנ״ל,
 שלם בטתון לו היה אס כי הבטתון, תשרון מתמת רק הוא לאדם שיש

 יז) (ירמיהו כמ״ש לבר, לו תשר היה ולא כלל, דואג היה לא בהשי״ת,
 פלגי על שתול כעץ והיה מבטתו, ה׳ והיה בה׳ יבטת אשר הגבר ׳ברוך
יראה בתינת הוא הבטתון ועיקר ידאג׳, לא בצורת ובשנת וכו׳ מיס

נפולה יראה שוס לו ואין הנפולות מיראות שנשמר דהיינו בשלימות,
 עיקר זה כי בהשי״ת, בוטת בוודאי הוא אז מהשי״ת, רק דבר משוס

 יב) (ישעיה בבתינת לבד, מהשי״ת רק דבר משוס ויפתל יירא שלא הבטתון,
 לי׳ בשר יעשה מה אירא לא בטתתי ׳בה׳ בתינת אפתל׳, ולא ׳אבטת
נפולה יראה שוס לו ואין בהשי״ת שלם בטתון לו שיש היינו נו), (תהליס

יראות בתינת הוא שזה למתר, יאכל מה כלל דואג ואינו כלל, פתל ושום
 עני שהוא מי כי הדעת, מן אלא עני אין כי העניות, עיקר שזהו נפולות

היראות את העלה שלא מתמת וזהו בשלימות דעתו ואין הדעת מן

חכמה מיליואי
ש ל ו ש ה ו א ר א הי ת. הו ע  (הקדמה, בזהר איתא ושורשה היראה חלקי בענין ד

 קלמאה פקודא היא הלא אלקיס׳, ברא ״׳בראשית ע״ב): יא
 קיא) (תהליס לכתיב ׳ראשית׳, לאקרי ה״ ׳יראת לא פקודא ואקרי לכולא,
 לא למלה בגין דעת׳. ראשית ה׳ ׳יראת א) (משלי ה״, יראת תכמה ׳ראשית
 לא פקודא ועל מהימנותא, גו לאעלא תרעא איהי ודא אקרי, ׳ראשית׳
 בהו לית מנייהו תרין שטרין, לתלת אתפרש יראה עלמא. כל אתקיים
 בריך מקודשא דדתיל נש בר אית ליראה. עיקרא ותל יאות, כדקא עיקרא

 דממוניה, או לגופיה מעונשא דתיל או ימותון ולא בנוי דייתון בגין הוא
 לא הוא בריך לקודשא דתיל דאיהו יראה אשתכת תדיר, ליה דתיל לא ועל
 מעונשא דדתיל בגין הוא בריך קודשא מן דדתיל נש בר אית לעיקרא. ^וי

 ושרשא אינון ליראה עיקרא לאו אלין תרין דגיהנס. ועונשא עלמא דההוא
 ושליט, רב דאיהו בגין למאריה נש בר למדתל עיקרא, דאיהי יראה דיליה.
 ד) (דניאל לאתמר כמה תשיבין כלא קמיה וכלא עלמין, דכל ושרשא עיקרא

שו-אה תשיבין׳, כלא ארעא דיירי ׳וכל יראה. דאקרי אתר בההוא רעותיה ̂ו
ינדעון אימא, אי אימא, לא אי ווי אימא אי ווי ואמר, שמעון רבי בכה

 דא. מלה תברייא יאבדון אימא, לא אי למאריהון, יפלתון היך תייבין
 ומקטרג, ומתי דלקי רעה יראה אית מלרע שרי, קדישא ליראה באתר
 וקטרוגא דמלקיותא עונש בגין דדתיל ומאן תייביא. לאלקאה רצועה ואיהי
לתייס׳, ה׳ ׳יראת דאקרי ה״ ׳יראת ההיא עליה שריא לא דאתמר, כמה
ההיא עליה דשריא ואשתכת רעה, יראה ההיא עליה, שריא מאן אלא

 ׳ראשית ה״ ׳יראת דאקרי אתר כך ובגין ה״. ׳יראת ולא רעה, יראה רצועה
 לכל וישודא עיקרא ודא דא. פקודא הכא אתכליל דא ועל אקרי. דעת׳
 לא יראה נטיר לא כולא, נטיר יראה דנטיר מאן דאורייתא, פקודין שאר
 ׳בראשית׳, כתיב כך ובגין לכולא. תרעא דא להא אורייתא, פקודי נטיר

 דא על לעבר למאן הארץ׳, ואת השמים את אלקיס ׳ברא יראה, דאיהי
 למאריהון. יפלסון היך מדבש(שס): המתוק ופירש דאורייתא. פקודי על עבר
 מצד רעה יראה נקראות הקודמות יראות שתי כי הרשעים כשידעו ר״ל,

 לא אשר המדרגה לזו לעלות וירצו הרוממות, יראת הוא והעיקר הקליפה,
 ביראת גס להקב״ה מלעבוד שימנעו מכשילם ונמצאתי בידם, מעלה

 הבא, לעולם תלק לו שאין כששמע אתר שאמר כעין ויאמרו העונש,
 להקב״ה לעבוד תתילה הוא הישר דרך אבל הזה. מהעולם יהנה שלפתות

 הרוממות. ליראת לעלות שיזכה עד העונש, ביראת
א שמנצפ״ך ת הו ע ד ר כ עי ץ. דז פ  חוקת): (פ׳ תוי״י בספר ומובא אנ

 לעמו ימן וכאשר וגדלות, קטנות בשוד הוא האדם תיות
 גבורות ה׳ כי בשורשן, הדינין נממק זה דעת ע״י בקטנות, שהוא לידע

ודפת״ת. וכו׳ ז״א בדעת מנצפ״ך
עני בוודאי הוא נפולות יראות לו כשיש ואז כנ״ל, הדעת אל הנפולות

 ממיל, ופתליס ויישוריס וצער דאגות מלא הוא גדול, עשיר הוא אס אפילו כי קנית׳, מה תשרת ׳דעת כי דעלמא, הון כל לו יש אס אפילו ממש,
יומס ופתליס, דאגות מלא הוא כי שבעולם, העניים מכל יותר צער מיי מי והוא כלל, תיות ושום ומנותה נתת שוס לו ואין ומנאובות, כעש ימיו וכל
מיני וכמה והיזקות ושרפות ולישטיס גנבים ומשש ושרים מאדוניס תדשיס ופתליס דאגות לו נממדשין יום שבכל משמת ישקוט, לא לילה ינות לא

 מספר רבו בזה וכיוצא הריוות על ימרה שההוצאה לו נדמה כי ביתו, של ההוצאות ריבוי על עת בכל מצטער וגס שכימיס, ושאינם השכיתיס הפשליס
 ב) (אבות רז״ל שאמרו וכמו פגע, בלא רגע ואין שעה, ובכל עת ובכל יום בכל שיעור בלי בפרטיות ואתל אמד לכל שיש שונות מדאגות הדאגות ריבוי

 לא בוודאי בשלימות, בהשי״ת בטתון לו היה אס כי בהשי״ת, שלם בטתון לו שאין מתמת הנפולות, יראות משמת זה וכל דאגה׳. מרבה נכשיס ׳מרבה
 בשום עצמו את לשמור יוכל לא בוודאי עני, שיהיה השי״ת ירצה ואס יתברך, מלפניו והכבוד והעושר השי״ת, ביד הכל בוודאי כי כלל, מתפתל היה

 בטתון לו כשיש נמצא, מזונא. יהיב תיי דיהיב ומאן יעשה, בעיניו הטוב והשי״ת ומתן, ומשא עשק באיזה לעשוק מתוייב הוא רק להיפך, וכן אופן,
הוא כי כלל, ופתל דאגה שוס לו אין כי ד), (אבות בתלקו׳ השמת עשיר ׳איזהו בבתינת העשירות, עיקר זהו למתר, יאכל מה כלל דואג ואינו בהשי״ת

הדעת, ונשלם לשורשה, עולה היראה ואזי הנפולות, יראות לו שאין נמצא למשר יאכל מה דואג כשאינו כי לעולם, יעזבנו לא בוודאי כי בהשי״ת בטות
כנ״ל. ליראיו׳ מתשור אין ׳כי בתינת תשרת׳, מה קנית ׳דעת כי דבר, שוס לו ששר אין בוודאי ואזי

וכו". ׳בראשית בפסוק
 מצוות כל שאר את גס שומר אינו אזי הזו היראה את שומר שאינו ומי התורה, מצוות שאר כל את לשמור יזכה הוא אזי הזו היראה את ששומר שמי התורה, מצוות שאר כל ויסוד עיקר היא זאת ומצוה

על שעובר שמי היינו הארץ', ואת השמים את אלקיס ׳ברא בה היראה, שהיא ב׳ראשית׳ היינו ׳בראשית׳, זה בפסוק כאן כתוב כך ומשוס המצוות. שאר כל גס לקיים לזכות השער היא זו מצוה שהרי התורה,
התורה. מצוות שאר כל על עובר הוא אזי זו מצוה

המתרגם

ר ״ מ א ק נ סו פ  ב
 אלקיס׳, ברא ׳בראשית

 את זה בפסוק ורמוז
ה צו מ ה ה נ שו א ר  ה
 המצוות, לכל הקודמת
 ׳יראת זו מצוה שנקראת

 ׳ראשית׳, הנקראת ה״
 ׳ראשית שכתוב כמו

 ועוד ה״, יראת חכמה
 ראשית ה׳ ׳יראת כתוב

 זה שענין משוס דעת׳.
 נקראת היא היראה של

 השער וזוהי ׳ראשית׳,
 האמונה, לתוך להיכנס

 מתקיים הזו המצוה ועל
ם. כל ל ראה העו  הי

ת ק ל ח ת שה מ שלו  ל
ם, פני  מהס שניים או

 עיקר את בהס אין
 כראוי, היראה מצות
 מצות עיקר היא ואחת

 היראות ושני היראה.
 היראה עיקר שאינם

 אדס שיש א. הס, אלו
ה שירא ב״ ק  כדי מה
 ימותו ולא בניו שיחיו

 יענש שלא שמתירא או
 ועל בממונו, או בגופו

ד ירא הוא כן מי  ת
 נמצא הקב״ה, מלפני

 ירא שהוא יראתו שכל
ה ב״ ק ה א אין מ  הי

 היראה. מצות עיקר
 שירא אדס שיש ב.

ה מאת  משוס הקב״
שי ירא שהוא  מעונ
 ומעונשי העליון העולם

 הס אלה שני הגיהנס.
ם ראה עיקר אינ  הי

 שהיא והיראה ושורשה.
ראה מצות עיקר  הי
א,  יירא שהאדם הי
 שהוא משוס קונו מאת
של, גדול  עיקר ומו

ת, כל ושורש  העולמו
ם וכל ם הנבראי  אינ

 לכלום לפניו חשובים
 דיירי ׳וכל שנאמר כמו

 חשובים׳, כאינם הארץ
 שישים האדם וצריך

 ומחשבותיו רצונו את
 הנקרא המקום באותו
 מצוה ענין זהו יראה,

 שמעון רבי בכה זו.
 אומר אס לי אוי ואמר,

 אומר, לא אס לי ואוי
 ידעו אזי אומר, אס כי

 לירא צריך איך הרשעים
 ואס קונס, את ולעבוד

 יאבדו אזי אומר, לא
ם רי ב ח ד את ה  סו

 הענין, וזהו הזה. הדבר
 היראה ששורה שבמקום

 מלמטה אזי הקדושה,
 שמלקה רעה יראה יש

 והיא ומקטרגת, ומכה
 את להלקות הרצועה

מי הרשעים.  שירא ו
 עונש בגלל ה׳ מאת

 כמו והקטרוג המלקות
 שורה לא אזי שנתבאר,

 ה׳יראת אותה עליו
 ה׳ ׳יראת הנקראת ה״

 שורה מי אלא לחיים׳,
 היראה אותה עליו,

 ששורה ונמצא הרעה,
 הרצועה אותה עליו

 הרעה, היראה שהיא
 ה׳יראת עליו שורה ולא
 המקום כך ומשוס ה״.

 נקרא ה״ ׳יראת הנקרא
 כן ועל דעת׳. ׳ראשית
ה נכללה  מצוה ורמוז

כאן ה״ ׳יראת של זו



שפזנוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני

ם, יי  אבינו אלהי
ם, מי ש ב מן ש ח  ר

 רחמים מלא האמת,
 רגע ובכל עת בכל

 כמה ן.רעת אתה תמיר.
 עכשו ךחוקים אנחנו

שת שבה מקר  המח
 וכבר הרעת, ומשלמות

 בהבל שנותינו כלינו
 הרעת בבלבול וליק,

ת בו ש ח מ ב ת ו עו  ך
 בכל מאר ופגומות

 ועדין שעה, ובכל עת
 הרעת לישוב זכינו לא

 אפלו באמת כראוי
 מנעורינו אחת שעה

 חטאנו כי הז־ה, היום ער
 מאר ופשענו עוינו

 קךש, בהברית ופגמנו
 נטרף זה ידי על אשר

 מא־ד. רעתנו ונתבלבל
 כלל יוךעים אנו ואין
 עצמנו, את להחיות איל

 לשוב נזכה ררף ובאיזה
 רקדשה הרעת אל

 באמת, כראוי בשלמות
 בכל ופגמנו קלקלנו כי

 והשבילים הרךכים
רקדשה הרעת של

טו). (ליקו״ת

ת תבין אז א ת הי יר ע  ני3 א-ו): ,3(משלי3 3כפי תמצא. אלקים וד
 פ^ה אזנף לחכמה להלןאיג אמן: מצפן ו-מצומי אמרי ןח5מ אס

 נה5מכרן אס קולף: ממן למכונה מקרא לכינה אס כי למכונה: לכף
 אלקיס ודעמ ה׳ יראמ מכין אז מחפקנה: וכמנומוניס ככקף
 דעמ מפיו חכמה ימן ה׳ כי ממצא:

 ודעס (שם): המצו״ד ופירש ומכונה:
 סכמה. יפן המורה. רזי הס אלקים.

 לומר, רוצה מפיו, חכמה לך ימן
 כאילו החכמה מסמרי לף יגלה
 וכהג ההורה. סתרי עני! נניאור ה׳) לקמן(אות עוד ועי׳ לף. יאמר מפיו

 המורה הנה וז״ל: ושורשה, היראה שלימות היא שהדעת (שם) יונה רנינו
 אלקיף ה׳ ׳אמ שנאמר היראה, כלשון הש״י ידיעמ מצומ כוללמ
 הגמול יראמ הוא היראה מן הראשון ענין כי ,0 ריס3(ד מירא'

 מדרגה והוא השני, והענין הכא. וכעולס הזה כעולס והעונש
 וגכורומיו הש״י רוממומ ענין הנפש שמקכל מאוד, עליונה

 כנפש מקוכלין יהיו הזאמ והידיעה והענין והזכרון ונפלאומיו,
 מזה הנפש ומקכל כלכ, וחרומיס ונעצריס עמ, ככל כה ומצויין

 דכר ויהיה עמ, ככל כה מצויין וצניעומ וכושה גדולה מורא
 לפי אמנס (...) מלפניו. ויכוש ה', פי אמ לעכור לנפש נמנע
 יומר לעלומ האדס יוכל ורוממומו הש״י כדרכי הידיעה גודל

 ׳ככל שנאמר ה", ׳ידיעמ הזכרון יקרא והנה הזאמ. כמדרגה
 לפני דעו ממפלליס ׳כשאמס ז״ל ואמרו ג), (משלי דעהו׳ דרכיך

 למעלה מה ׳דע אמרו ועוד נח). (נרפות ממפלליס׳ אמס מי
 זכירה. ענין על והוא נ), (אנות שומעמ׳ ואוזן רואה, עין ממך,
 יראת תנין ׳אז נפש׳ (היינו הזה כפסוק נקראמ המדרגה זאמ והנה

היא כי היראה, אחרי הוזכרה כן על אלקיס', 'דעמ וגו״) ה׳

 אלקים ודעת ה׳ יראת תבין אז נ) (משליכמ״ש
 כמ״ש בלב, הוא הדעת ועיקר תמצא.

שם גם לדעת. לב לכם נתן ולא כט) (דנריס

ר ק י ע ת ו ע ד א ה  היינו ג): (טו, ליקו״מ נקיצור וניאר גלב. הו
לכד, כמוחו ולא כליכו השי״ח אח שידע הדעמ שעיקר

 עליו שמיפול עד הלג, למוך הדעמ אמ ויקשר שימשיך היינו
כאמת. לעכדו שימעורר עד ימכרך, מגדולמו ויראה ופחד אימה

ת ע ד א ה  הדנריס ונקשרי גלש. הו
יג): ה, 3(ת" נליקו״מ איתא

 כמ״ש המשפמ, מקוס הוא הלכ
 ישראל כני משפט אמ אהרן ׳ונשא

 נמאמר גס מונא זה ופש׳ ליכו', על
א ת׳. נאות לקמן ל תן ו עת. לש לשם נ  (קנד), נליקו״מ ואיתא לד

 דע, נזה״ל: הגנוז׳, ׳אור למאמר השייך מאמר שהוא מוהרנ״ת כתנ שעליו
 הס כולס לאדס, שיש והדיניס הייסורין וכל נפולומ, יראומ יש כי

 לו ויש ממפחד שהוא הדכר זה למוך שנפלו הנפולומ מהיראומ
תנחי׳ והס ממנו. ייסורין שנ  חלש איממ אימומ, חמש )3ע״ עז (

ע נגד שהוא שאף הגינור, על  אך מהחלש, יפחד שהגינור הטנ
 הדנריס. כאלו ונמלנשה שנפלה העליונה היראה מחממ שהוא

 אומיומ חמש שהס גנורוח, חמש כנגד חמש, כמספר הס כן ועל
 לשורשס הנפולומ היראוח להעלוח וצריך כפוליס. מנצפ״ך

 המסור דנר רש״י שפירש כמו כלש, היא היראה ומקוס למקומס,
 דעח, עס להיוח צריכה והיראה ׳ויראח׳. כו נאמר אדס של לליכו

 צריך והדעמ כסלחך׳. יראמך 'הלא ד) 3(איו נאמר דעמ כלא כי
 אך לג. כלא הוא אך דעח, לו יש עכו״ס גס כי כלש, להיומ
 והשנוח היוס ׳וידעמ ד) (דנריס כמ״ש כלכ, כשהוא הדעח עיקר

 וכשמחנר דייקא. לדעח', לנ לכס גחן ׳ולא כמ״ש לננך׳, אל
 נאמר אזי כלכ, ומקומה ששורשה היראה עס שכלש הדעח

ממצא׳. אלקיס ודעח ה' יראח מנין ׳אז )3 (משלי
וזכרון הידיעה מן המורא נפשו על כהאצל (...) היראה, שלימוח

מהיה 'ונענור ונאמר ממיד', לנגדי ה׳ ׳שוימי שנאמר כענין עח, ככל עיניו כנגד לעוממו הש״י ורוממוח נפשו, ושפלוח יסודו
מזכור לראומו מוסיף כי אמנס, צורמו, ידעח לא ואח״כ אחח פעס המלך לפני ענרח אס והנה מחטאו'. לנלמי פניכס על יראמו

 אומה וקינל נמחשנמו נמצאמ והיא אח״כ צורמו וזכר המלך לפני עכר אחר ואיש ראימ, כנר אשר המלך הוא כי צורמו, היא כי
 על ויראמו השס, רוממוח ידיעח נפשו שקנלה מי כן על הראשון. מן יומר המלך אמ ויודע מכיר זה הלא נו, אשר המדמה נכח

השי״ח. אח היודע הוא כנפשו, אומה ולצייר נרעיונו להניאה מחשנמו ולערוך לינו להכין שיצטרך מכלי פניו
א ל תן ו ט, 3נתי לדעת. לב לכם נ ס(כ רי לעיניכס ה׳ עקה אקר כל אמ ראימס אמס אלהס ויאמר וקראל כל אל מקה ויקרא א-ג): נדנ

 לנ לכס ה' נמן ולא ההס: הגדליס והמפמיס האממ עיניך ראו אקר הגדלח המסומ ארצו: ולכל ענדיו ולכל לפרעה מצרןס כארץ
 היום עד נו. ולידנק הקנ״ה חסדי אח להכיר לדעס. לג לנס ה׳ נפן ולא ופירש״י(שס): הזה: היוס עד לשמע ואזרס לראומ ועירס לדעח

משה, לפני ישראל כל נאו לוי', כני הכהניס אל ׳וימנה וילך נפרשח כמ״ש לוי, לנני המורה ספר משה שנמן היוס שאומו שמעמי, הוס.

חכמה מילואי
ז ת תבין א א ר  במסילת כתב הנעלית, היראה אתר והתיפוש הבקשה בענין הי. י

 וכמטמונים ככשף תבקשנה ׳אס שלמה שאמר מה (הקדמה): ישרים
 תבין אז פילוסופיה, תבין אז אומר אינו ה״, יראת תבין אז תתפשנה,

 תבין ׳אז אלא הלכות, תבין אז דינים, תבין אז רפואה, תבין אז תכונה,
 אותה ולתפש ככשף אותה לבקש צריך היראה שלהבין לך, הרי ה״, יראת

 אצל שמפורסם ובמה מאבותינו לנו שמלומד במה איפוא הרי כמטמונים.
 הזה ולעיון העיון, תלקי שאר לכל זמן הנמצא או, כלל. דרך דעת בן כל
 הזה, להסתכלות לפתות עתים לעצמו אדס יקבע לא למה זמן, יהיה לא
 אתרים. עסקים אל או עיונים אל לפנות זמנו בשארית הוא מוכרת אס

 (שבת רז״ל ואמרו תכמה׳, היא ה׳ יראת ׳הן כת) (איוב אומר הכתוב והנה
 תכמה היא שהיראה הרי הן׳. לאתת קורין יווני בלשון שכן אתת, ׳הן לא:)

 האמת אך עיון, בו שאין מה תכמה נקרא שאין וודאי תכמה, לבדה והיא
 על ולא באמת אותם לדעת האלה הדברים כל על צריך גדול עיון כי היא,

ולהשיגם. אותם לקנות שכן כל הכוזבת, והסברה הדמיון צד
ת תבין אז א ר ת הי י ע ד ם ו א. אלקי צ מ  ע״ב) (ח שבת בירושלמי ואיתא ת

וז״ל: רוה״ק, במי׳ והיא ביותר, הגבוהה הרותנית המדריגה היא אלקיס׳ ש׳דעת
 מביאה נקיות נקיות, לידי מביאה זריזות אומר, יאיר בן פנתס ר׳ היה
 לידי ענוה ענוה, לידי קדושה קדושה, לידי מביאה טהרה טהרה, לידי

 תסידות, לידי הקודש רות הקודש, רות לידי תטא יראת תטא, יראת
 יראת (...) ז״ל. אליהו לידי המתים תתיית המתים, תתיית לידי תסידות
תמצא׳. אלקיס ודעת ה׳ יראת תבין ׳אז דכתיב הקודש, רות לידי תטא

 שאומר וזהו בסמוך). במאמר לקמן (הנזכרת הרוממות יראת עליונה, יראה
הבינה. אור בדעתו שמאיר ע״י הנמשכת היראה היינו כידוע, בינה בתי׳ הוא ׳מי׳ דעת, בתי׳ הוא ׳ידע׳ יתיירא׳, ממי ׳שידע רבינו

ר ק י ע ת ו ע ד א ה  והבליו, ותאוותיו הזה עולם טרדות מתמת אעפ״כ האלקיס, הוא ה׳ כי בכלל יודע אתד שכל אע״פ (ריז): בשיהר״ן וכתב בלב. הו
וכו״, אביך אלקי את ׳דע וכן וכו״, האלקיס הוא ה׳ כי ׳דעו הפסוקים מזהירים זה ועל יתברך. אותו שוכתיס העתים שברוב הרבה נמצאים

 שלימות עיקר זה כי וכו״, לבבך אל והשבות היום ׳וידעת וזה עת. בכל ולבבכס בדעתכם ותזק קשור שיהיה עד היטב, בדעתכם זאת קתו כלומר,
 בוודאי האלקיס, הוא ה׳ כי היטב לבבו אל זאת שמשימין עת בכל כי וכו׳. אלקיס הוא ה׳ כי היטב בלבו לידע הלב, אל הדעת כשמקשרין הידיעה,

 וכל כידוע, בליביה דמשער מה כפום תד לכל הוא יתברך אלקותו ידיעת כי יותר, בזה לדבר אפשר ואי יתטא. לבלתי עליו ויראתו ואימתו פתדו נופל
ב אלה. דברינו היטב יבין בליביה דמשער מה כפום תד ת. ל ע  לעבודת (השייך בווידוי תטא על שמכים וזהו תדש): (שיר הגנוז אור בספר ומובא לד

היראה. את אצלנו שקלקל במה ומשפט הכרה מודעות, ע״י להשלימה באים שאנו הדעת, מקום שס כי דייקא הלב על ומכיס המשפט),

הנחל• יליקוט
! ו ע ד ם ו א. אלקי צ מ  ידוע הנה יב): (מו, בנחליס מעיניס בספר ומובא ת

 כמספר הוא והנה תק״ס ביתד שעולין כפולות הס הנ״ל דמנצפ״ך
 שעשועי צקוק מובא וכן ממש. מכוון הנ״ל, שבפסוק אלקי״ס דע״ת התיבות

 והנה ע״כ. באמת, לעבדו שיתעורר עד כותב: ליקו״מ בקיצור (מו): הנחל
אמ״ת. אותיות הוא תמצא׳ אלקיס׳ ודעת׳ סו״ת

ר ק י ^ ת ו ע ד א ה סי׳ מחנה בספר ומובא וכוי. בלב הו )  פירוש ג/ד): מו, דן
 אך דעת, לו יש עכו״ס גס כי בלב, הוא הדעת דעיקר הדברים,

 לידע יכול עכו״ס גס כי קנ״ד. בסי׳ רבינו בדברי כמבואר לב, בלא שהוא
 הס כולם שהרי ה׳), באוח במאמר לקמן (הנזכריס הקב״ה של ושבתיו תאריו

 להכניסם שאפשר ותיבות אותיות היינו ודס, בשר של ושבתיס תארים
 אלקותו אור בלב נתפס שיהיה בלב, הוא הדעת עיקר אמנם אנושי. במות

 אע״ג השס, גדולת של השבת כגון, והתארים. השבתיס באמצעות ית׳
 רק כמובן, הדעת עיקר זה אין עדיין מ״מ גדול, שהקב״ה יודעים שהכל
 של ענין שזה השי״ת, גדולת בליבו ומאיר שנתפס מה היא הדעת עיקר

 תד כל רק בע״פ, ולא בכתב לא ית׳ גדולתו להסביר אפשר אי כי הארה,
 אינו דאס בלב, מקומה תמיד היראה אמנם בליביה. דמשער מה כפום

 ועדיין בליבו מתיירא וכשהוא כלל. יראה לקרותה שייך אין בליבו מתיירא
 אזי ית׳, אלקותו אור בליבו ומתנוצץ מאיר שאין היינו דעת, לו אין

 אמנם, קנ״ד. בסימן כמובא כסלתך׳, יראתך ׳הלא בבתי׳ היא היראה
 היינו לדעת, זוכה שעי״ז משפט, ע״י ליבו אל הקדושה היראה כשמעלה

עליו נופלת אזי תבין׳, ׳אז בתי׳ ורוממותו, השס בגדולת להתבוננות שזוכה

ערכים
וכינויים

לב
 לב, נקראת התורה כלליות

 ומסיימת בבי״ת שמתחלת
ז). י, (ליקו״םבלמ״ד

 כי תפלה, בחי׳ זה לב
 היינו תפלה, זו שבלב עבודה

 בתוך התורה נכתבת שתהיה
 מהתורות שיכתבו ע״י הלב

 ועי״ז לב, בחי׳ שהם תפילות
 ויקרב באמת ית׳ אליו נשוב

 (השתפכות ברחמיו אותנו

יא). הנפש

 אמנם המלכות הוא הלב לב
 בשמאל בהיותה לב תקרא
 לבינה משכן הדין בסוד
 ארז״ל וע״ז לשמאל, שהוא
 שע״י מבין. הלב סא) (ברכות
 נתיבות ל״ב תקבל הבינה
 לב שנקראת עד חכמה
 והחילוק אלה. לבתי׳ לרמוז
 אל הרומז כבו״ד שבין
 הרומז לב ובין נתיבות ל״ב
 ביאר נתיבות, ל״ב אל ג״כ

 פנחס (בר״מ ע״ה הרשב״י

 ל״ב נקרא שכבוד רנ״ו:)
 שבחכמה. עליונות נתיבות
 כבוד המלכות תקרא וכאשר
 שנכנסה שע״י זה אל תרמוז

 ונטהרה הכבוד בהיכל
 קבלה עמו ונתיחדה לבעלה
 עליונים. נתיבות מהל״ב
 אל תרמוז לב תקרא וכאשר

 פשוטים שבה נתיבות ל״ב
 (פרד״רכלל אור תוספות בלי

יב). כג, שער

 (סנהדריןבעי לבא רחמנא

 טוב לב לו שיש זה כי קו:),
 כדאיתא בו שורה הקב״ה

 צור לבי אמר ׳לך עג) (שם
 נאמר הקב״ה ועל לבבי׳,

תצוה). פ׳ אפרים, מחנה (דגל

 נתיבות ל״ב הוא לב סוד
 ש״ך יוצא ומהן דחכמה,
 ל״ב פעמים י׳ ניצוצין,
 בא״ת לב וכן ש״ך, גימטריא

לב). (קה״י,ש״ך הוא ב״ש

 ׳לבי שנאמר סנהדרין זה לב
ישראל׳(שם). לחוקקי

 שנאמר ביהמ״ק, זה לב
 כל שם ולבי עיני ׳והיה

הימים׳(שם).

 ׳צור שנאמר הקב״ה זה לב
לבבי׳(שם).



ערכים
וכינויים

הרוממות יראת
 נקרא הרוממות יראת
 שהוא מחמת כי אמונה,
 שלימה באמונה מאמין

 ושליט רב הוא שהשי״ת
 עלמין, רכל ושורשא עיקרא

פז). (ליקו״מממנו ירא הוא

 היתה התוהו שבעולם ידוע
 יראת כעין היראה בחי׳

 התיקון בעולם אבל העונש,
 על (רמ״זהרוממות יראת היא

ויקרא). הזהר

 בלב תיכנם הרוממות יראת
 בהתבוננות בהביטו משכיל,
 מה וארז שמים במעשה

 הנפש תתלהב ה׳ מעשי גדלו
 (אוה״ח ית״ש מגדולתו וירא

א). א, בראשית

 הוא הרוממות יראת סוד
 ההעלם של הדין בחינת

 שירא שמי וכמו והצמצום.
 ממנה, נשמר העונש יראת

 הוא הרוממות יראת הירא כך
 והתדבקות קורבה לו גורם
 הדין כי ממנו, בנעלם יותר

 אליו מתפיים המצמצם
ח״א). במרום (אדירומתקרב

 יראה היא הרוממות יראת
 מדריגת והוא האמיתית

 שהצדיק מחמת צדיקים,
 הנעלם באי״ן תמיד מםתכל

 תמצא, מאין והחכמה
 מחשבתו על תמיד ומעלה

 וברוך הוא ברוך שהבורא
 תכלית ואין םוף אין שמו
 ביה תפיםה מחשבה ולית
 צדיק כשבא והנה (...)כלל.

 הוא בה, ומתמיד זו ליראה
 כל ומשבר ברוחניות דבוק

 (קדושת הגשמיות התאוות

קדושים). פ׳ לוי

 יראים האדם שבני מה הוא
 בטוחים אם אפילו הבורא מן

 הרעות ממנו להם יגיע שלא
 עד ההטבה מהם ימנע ושלא
 זה, כל עם להם ויראה נצח,

 כי מחמת עליהם באימה כי
 ונישא רם ורב אדונינו גדול

ספרשמו ונורא קדוש  הברית (

ו). ד, ח״ב

ח כ ל ש ח ע נ כ ו רמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינ קו ה מ מ כ ח

שיה עצה ותו

ר ק  שידע הדעת, עי
בו השי״ת את לי  נ
 היינו לבד, במוחו ולא

 את ויקשד שימשיך
 עד הלב לתוך הדעת

 אימה עליו שתיפול
 מגדולתו וידאה ופחד
 שיתעודד עד ית',

 עד באמת, לעבדו
 עליונה, לידאה שיובה
 (קיצור הדוממות לידאת

ג). טו, ליקו״ם

ו נ י י  מהורה בהמה ככור (יו״ד גליקו״ה ובפג יתיירא. ממי שידע ה
הדעת, ע״י הוא הנפולות היראות עליית עיקר ד); ד,

ע דגר שוס יתלה שלא יתנרך, ממנו שהכל שידע טנ  ונמקרה נ
 יתנרך ממנו הכל כי וידע יאמין עליו שיענור מה כל רק ת״ו,
 מלפניו ליראה אליו וישוג לנד,

 ז״ל רנינו שמנאר וכמו יתנרך,
 הגנוז׳ 'אור נהתורה אתר כמקום
 אל היראה עליית שעיקר טו) (גפימן
 כי האדם, גדר הוא והדעת הדעת.

 לשורשה היראה מעלה שאינו זמן כל
 נעצמו הדנר מגוף שמתיירא דהיינו הנפולות, יראות לו ויש

 לצלן, רתמנא וייסורין ומכות ולסמים רעה מתיה כגון שמפסידו,
 היראות אלו כל לה יש נהמה גס ני ממש, נהמה כמו הוא

 מתיות ומפתדת מתיראת הנהמה שגס נתוש כידוע והפתדיס,
 הנהמה. מן לאדם יתרון מה כן ואם וכיוצא, ומהנאות רעות

 לידע דעת לו יש שהאדם הוא, לנהמה אדם נין ההנדל ועיקר
 הכל, שמאיתו שמו יתנרך ומשגיס מושל מנהיג אדון שיש ולהנסין

 יתנרך. אליו שישונ כדי הפתדיס אלו כל האדם על שלת והוא
 ע״י שהיא העליונה היראה היא השלימות שעיקר אע״פ כי (...)

 אי כוודאי אעפ״כ יתנרך, ורוממותו נגדולפו הלנ התכוננות
 לראות וצריכין הזאת, עילאה ליראה תיכף לנוא כפתילה אפשר

 ידע שמפתידו דנר וכל נפולות, יראות לו יהיה שלא פנים כל על
 היראות כל ויעלה יתנרך, אליו וישונ יתנרך, מאיתו שהכל ויכין

 לדרגא מדרגא לילך יזכה ואת״כ יתנרך, מלפניו ליראה לשורשן
 עילאה, ליראה שיזכה עד יומר, גדולה ניראה פעם ככל ולהממזק

 תתתוניס דנריס ע״י ליראה להתעורר עוד יצמרך שלא דהיינו
הם ונפלה שנמלנשה  ליראתו יתעורר רק מלמעלה, היראה נ

ימנרך. וגדולתו נרוממותו לנד לינו מהשכלת הגדולה

 :)3ל (קידושין חז״ל שאמח כמו היראה, עיקר
 מאלקיך. ויראת בו נאמר ללב המסור דבר
 את ליראה היינו יתיירא, ממי שידע היינו

הרוממות: יראת הנכבד השם

 המורה את וקינלנו כסיני עמדנו אנו אף רנינו משה לו, ואמרו
 לנו ויאמרו עליה, שכמך כני את משליט אמה ומה לנו, וניתנה

 ועל הדנר, על משה ושמת נימנה. לנו נימנה, לכס לא ממר יום
 הכנתי הזה היום וגו״, לעס נהיית הזה ׳היום להס אמר זאת

 וראה כמקום. ומפציס דנקיס שאמס
 שהדעפ זה מפש' ללמדינו שנא מלנד כי

 מהי מכאן ללמוד עוד ניפן נלנ, היא

היראה. אפ להעלופ יש אליה הדעפ

 נירמיה גס נאמר לדעפ׳ ׳לנ של זה ענין

 ישינס שה' יהודה גלופ על ז) (כד,

 לי והיו ה׳ אני כי אמי לדעת לג להס ונמתי שס: וזלשה״כ לארצס,
 ופרגס לנס: ככל אלי ן':ןנו כי לאלקיס להס אהיה ואנכי לעס

 (צו, נזהר איפא וכן וגו'. דתלמי למידע לנ להון ואמן“ יונפן(שה):

 הפכמה נין המכריע האמצעי עמוד היינו דאמצעיתא עמודא ע״א): כט

דעת. מנין לנ דעת, והכינה,
ר ב ר ד מר ללג חמסו א שין(לנ איפא פאלקיך. ויראת כו נ  נקידו

 זקן מפני אפילו יכול מקום׳, שינה ׳מפני רננן, מנו ע״נ):
 שנעים לי ׳אספה שנאמר מכס, אלא זקן ואין זקן, מ״ל אשמאי,

 מי אלא זקן אין אומר, הגלילי יוסי רני ישראל׳. מזקני איש
 יעצים יכול (...) דרכו׳. ראשית קנני ׳ה' שנאמר מכמה, שקנה
 נאמר ללנ המסור דנר ויראת', ׳מקוס ת״ל ראהו, שלא כמי עיניו

 עושה של ללינו ללג. המסור דנר ופירש״י(שה): מאלקין׳. ׳ויראת נו
 מעיני להישמט שיכול לפי לאו, או ראהו אס יודע הוא הדנר,

 לא ויאמרו זכות לכף ושידינוהו כרשע ימזיקוהו שלא הכריות,
 לו, גלויות הממשנות שכל מאלקיך', ׳ויראת נאמר לכך ראהו,

נתכוונת. מצופו ולנטל שלסתור כך ויודע
ת ליראד! שם א  לא אם נח-סז): (כח, בדברים כתיב הנכבד. ה

הכתבים הזאת התורה דברי כל את לעשות תשמר

ל יליקום ח ‘הנ

ת ליראה ם א ש ד ה ב כ ת הנ א ר ת. י מו מ ח  (מו, דן מחנה בספר ומובא ה
שהיא כבודו, הארת היראה ארץ קבלה לא מתתילה כי ג/ה):

 העליון הכבוד בתי׳ שהוא הגנוז, מאור הנמשך ית׳ אלקותו התנוצצות הארת
 אזי הנ״ל דעת בלא וכשהיראה הפנים. אור של נהורין הש״ע נמשכין משם
 להארת כשזוכה אמנם קנד). לקרא (עיין כשלתך׳ יראתך ׳הלא בבתי׳ היא

 ארץ מקבלת אזי הפנים, אור של נהורין הש״ע בתי׳ תבין׳, ׳אז בתי׳ הבינה,
 את ׳ליראה בתי׳ שזה מכבודו׳ האירה ׳והארץ בתי׳ ית׳, כבודו הארת היראה

 ית׳. כבודו והתנוצצות התגלות מתמת ית׳ אותו שיירא הנכבד׳, השם
ת א ר ת. י מו מ רו  רק היא בתתילה העבודה עיקר (ה): בשיהר״ן וכתב ה

כלל להתתיל אפשר אי העונש יראת ובלי העונש, יראת מתמת
הם מאהבה עובדי כי יראה, ג״כ צריכים צדיקים ואפילו ה׳. בעבודת

בגין עילאה היראה כי העונש. יראת הוא ועיקר מאד, מאד מועטים
 לזאת זוכה אדם כל לאו הרוממות, יראת היינו וכו׳, ושליט רב דהוא

 אדם. בני רוב אצל העונש יראת ע״י רק הוא העבודה עיקר אבל היראה,
 ת״ו, מאד שנפל מי אפילו יד): ד, מהורה בהמה בכור (יו״ד בליקו״ה כתב ועוד

 מהש״י, גדולה יראה לו שיהיה ג״כ לו צריך ת״ו, לעבירות נפל אם אפילו
את ולמשוך מרע נפשו למלט שיוכל ונקודה נקודה בכל עצמו את להתתזק

ם תרג מ ה

 לדעת לב להס ואתן ^
וגו׳. יראתי

אלהיף: ה' את הזה והנורא הנכנד ה'שם את לןראה הזה נספר
 קצה ועד האךן מקצה העמיס נכל ה׳ והפיצך (...) ונארוניס: רעיס וחלים ונאמנות גדלת מכות זרעך מכות ואת מכתך את ה׳ והפלא
איז ס וענדת ה  ה׳ ונתן רגלך לכף רונוח יהיה ולא מרגיע לא ההם ונגויס ואנן: ען ואנמיך אמה ןדעת לא אקר אחרים אלקיס ן

קר נחייך: מאמין ולא ויורוס לילה ופחדת מנגד לך מלאים חייך והיו גפש: ודאנון עיניס וכליון רגז לנ סס לך  ערג ימן מי מאמר ננ
מן מאמר ונערנ  עוסק הנכנד׳ השס אס ׳ליראה שהפס׳ מלנד כי וראה ודו״ק מראה: אקר עיניך וממראה מפחד אקר לננך מפחד נקר מי:

וכו׳. הנפולות מיראות מדברים ה׳) כלל (ע״פ הסובבים הפסוקים כל גס המאמר, בפנים הנזכרת הרוממות ביראת

ה מיליואי מ כ ח

ר ק }י ה. ? א ר  למעלה ויש חיצונית, יראה שיש מ) (שער אורה בשערי וכתב הי
במעלות. הגדולה המעלה היא היראה ח״ל: פנימית, יראה ממנה,

 האהבה כי דע מיראה, מהעובד גדול מאהבה העובד והרי תאמר, ואס
 פנים, שתי לה יש היראה כי אתד, עניין הן בעבודה הדבקים והיראה

 המונע היא תיצונית יראה (...) פנימית. יראה ויש תיצונית, יראה יש
 במצוות דבק יהיה לא אבל העונש, תוקף ליראת העבירות מן עצמו
 לקיים תושק אשר היא פנימית ויראה עונש. בהן שאין אותן עשה,
 העבירות מן עצמו להרתיק אבל בוראו, מאמר לקיים כדי עשה מצוות

 של לעבודתו ובניו ואשתו וממונו עצמו ימסור ולפיכך בעיניו. נקל הוא
 אהבה תיצונית, יראה (...) יתברך. שס5 התדבקותו מרוב זה וכל מלך,

 האהבה. מן למעלה עולה פנימית, יראה ממנה, למעלה
ת ליראה ם א ש פ׳ מיס במקור מסופר הנכבר. ה ס(  הקדוש הרב עקב): חיי

 זצוקללה״ה טוב שם הבעל פטירת שלאתר סיפר, מנעסכיז
 מפה ששמעו התורה ענייני על הקדושים תלמידיו הכנופיא נתאספו
 זצוקללה״ה הבעש״ט להם ונראה הבנתו, לפי ואתד אתד כל קודשו,
 אתם ואין תורתי לדברי לב נותנים אתם למה להם, ואמר בתלוס,

לי. שהיה שמיס להיראת לב נותנים
א״כ כך, כל נפל שכבר מאתר עצמו את יפטור ואל טוב. לאיזה עצמו
 לירא צריכין ומתתתיו תתתיות בשאול גס כי און׳, פועלי כל שם להכןתר צלמות ואין תושך ׳אין כי בישראל, כזאת תהא לא תלילה, ת״ו הכל לו הותר

כי וכו׳ בזה תאתז אשר טוב וכו׳ הרבה תרשע אל וכו׳ יותר תתתכס ולא הרבה צדיק תהי ׳אל בתי׳ וזה ממשלתו. מקומות בכל כי מאד, מאד ה׳ את
ה׳. את לירא צריכין הכל כי שעשה, מה שעשה מי אפילו הן גדול, צדיק הן תובתו, ידי יצא אתד כל היראה שע״י היינו, כולם׳, את יצא אלקיס ירא

 כי ז״ל, רבינו שכתב כמו העונש יראת היא היראה ועיקר כנ״ל. כולם׳ את יצא אלקיס ירא ׳כי בתי׳ היראה, היא עיקר כי ה׳, אל ישובו הכל ועי״ז
 ממנו ומתיירא לבד, יתברך ממנו הס מהם, מתפתד שהוא העונשים שכל ומאמין שיודע מאתר הנפולות, היראות עליית עיקר היא העונש יראת

ה׳, אל לשוב וזוכין הכל ממתיקין ובזה לבד. יתברך ממנו שהכל שמאמין מאתר לשורשן, העונשין כל שמהם הנפולות היראות שמעלה נמצא יתברך,
יתברך. ורוממותו בגדולתו הלב התבוננות ע״י שבאה הנ״ל עילאה ליראה שיזכה עד

תפליה ואני

 ידעת אתה אלהים יי
ת גדל את תו  פחי

 דעתנו. ופגם ושפלות
 נפגמה דעתנו כי

 על מאד ונתקלקלה
 הךעים מעשינו ידי

 המגנות ומחשבותינו
 המבלבלות וךעותינו

 אנו אין אשד עד מאד,
 עצה לתת כלל יוךעים

 להתנהג איף בנפשנו
 שבעולם. דבד בשום

 רחמים, מלא יי, אנא
 מאתף וחנני עלי חמל
 שאזכה שלמה, דעה

 דקדשה, שלם לדעת
 שמף את אךע למען

 ממף ואירא באמת,
 ליךאה ואזכה תמיד,
הרוממות יךאת עלאה

טו). (ליקו״ת

כני  יךאת לי שיהיה וז
 הרוממות. יךאת שמים
 יהיה שלא נשמר ואהיה

 חיצונה ילאה שום לי
 ולא שלא^איךא כלל,

 ךבר משום אפחד
 משר לא שבעולם,

 אךם משום ולא ואדון
 מחןה ולא שבעולם,

 ולא ולסטים, ךעה
 שבעולם. ךבר משום

 שום לי יהיה ולא
 חיצונה ויךאה פחד
 לבד ממף אם כי כלל,

 תמיד, ואפחד איךא
 ליךאה ברחמיף ואזכה
הרוממות ילאה עלאה

ה). (ליקו״ת



שסט נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור
ה אני מ תי חכ  מונה י5 יא-יג); (ח, נמשלי 3כהי ערמה. שכנ

 ננפ!י5 חכמה אני נה; זאוו לא חפצים ונל מפנינים חכמה
 כדפירש דעת, נשי׳ היא שהערמה ומציגו אמצא: מזמוח ודעח ערמה

 אשר הכח היא הערמה עימס. מפנסי ספמס אני (שס): המלני״ס
 העשומו, טרם דנר כל לשקול כנפש
 ומציגו נדעח׳. יעשה ערום 'כל כמ״ש

 לעגין שייכש שהערמה ע״א) (יז ננרכוש
 גס נמאמר המנואר לפי (וממילא, היראה

 נפומיה מרגלא וז״ל: הדעש), לעגין
ניראה. עיוס ופירש״י(שם): ניראה. ערום אדם יהא לעולם דאניי,

נוראו. ליראח ערמה מיני נכל להערים

 להשגת זוכה דעת, לבחינת וכשמגיע ד
 שכנתי חכמה אני ש) (משלי כמ״ש התורה,
דעת, בר אצל התורה ששכונת ערמה,

ע י ג מ ש כ ת ’לכהי ו ע שגת זוכה ד  נעצוה״מ וניאר התורה. לה

 אל היראה אש שהעלה ע״י הייגו ועי״ז, כו): (שפלה

 שננגלה המורה לידיעח היינו שננגלה, למורה זוכה הדעש,
ת ’לכהי וכשמגיע הלימוד. ולקיום ע ת זוכה ד שג  לה

רה.  היינו שהרעש, זה, ונענין התו
 הכלי היא ונשלימופה, נשורשה היראה

 כשג הפורה ולהשגש האלקוש להשגש

נ): ד, טהורה נהמה נכור (יו״ד נליקו״ה

 הוא השלימוח שעיקר הכלל והנה
 ימנרך הנורא וידיעת אלקות השגות עיקר כל כי כנ״ל, יראה
ההשארה עיקר שהוא היראה, ע״י אס כי ולנ נמוש נמפש אינו

 חטאו שיראת ׳כל ננחינת הקדושה, והחכמה הדעת של והקיום
 לתופשו אפשר שאי עד והמחשנות, החכמות מכל למעלה ומנושא מרומם שהשי״ת ידוע זה כי וכו". מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת

 פחדו לקנל כח ננו ונתן עלינו חמל הגדול נחםדו רק כלל', נך תפיםא מחשנה 'לית אליהו שאמר כמו כלל, וידיעה מחשנה נשום
 עיקר כי דעת', ראשית ה׳ ׳יראת וכמינ ה״, יראת חכמה ׳ראשית נחינת וזה ימנרך. ממנו יודעין אנו עי״ז ורק עלינו, ואימתו ומוראו
 המתהלל יתהלל נזאת אס כי וכו׳ נחכממו חכם יתהלל ׳אל כמ״ש וחכמה, דעת נקרא זה שרק ימנרך, ממנו לידע שהיא והחכמה הדעת
 אפשר אי ימנרך ממנו לידע והחכמה הדעת זה ועיקר וכו״, האלקיס הוא ה׳ כי לננך אל והשנות היום ׳וידעת וכמינ אומי׳, וידע השכל
 ימנרן, הקדוש אורו התנוצצות מזריחת האדם נלנ ונתפס שנשאר והקיום ההשארה עיקר הוא היראה וזאת (...)היראה. ע״י אס כי לקנל
 אימת נתינת אומו, רואה שאינו אע״פ לפניו, שעונר מי כל על גדולה ואימה ופחד יראה שגופל נמדיגה, שעונר ואדיר גדול מלך כמו

 מדינתו, מנני מאד מאד רחוק חדרים נחדרי מלכותו כסא על יושנ שהמלך שאע״פ ואימה, יראה נחינת היא המלכות עיקר כי מלכות,
 הוא נרוך השי״ת הנדלות, רננות ורני אלפי אלף להנדיל כן, נמו מלכות. של מוראה נחינת מדינתו, נני כל על ואימתו פחדו אעפ״נ

 נתינת שהיא הגדולה, ואימתו ויראתו פחדו אם ני נמוח נתפס ואין שנעולה, והידיעות המחשנות מכל מאד ורחוק ומנושא מרומם הוא
 יראה, נתינת שזהו ומושל, מנהיג מלך ימנרך שהוא ומאמינים יודעי! שאנו מלכות, ננחינת רק הוא יתנרך ממנו ידיעתינו כל כי מלכות,
)כנ״ל. מלכות של מוראה נתינת  טונ כל נמוכה וכונסת שאוצרת ממש, אוצר נתינת היא היראה כי אוצרו; היא ה׳ ׳יראת נתינת וזהו (...

כנ״ל. היראה ע״י אס כי האדם נלנ השגה שוס גמפש אין כי ימנרך, אלקומו והשגות ידיעת שהם דמלכא גנזיא כל ונצחי, אמיתי

הנחל ילקוטחכמה מילואי
ע י ג מ ש כ ת ’לכהי ו ע כה ד ת זו שג ה רה. ל תו  נדב״ר(יא, מצינו זה מעין ה

 מה חורה, למדפי ולא שכמה למדחי לא אומר אדם :0
 הפורה וכל השכמה כל שייכם, לישראל, הקכ״ה אמר שס, אני אעשה

 כל שורשי, דנרי ועושה אופי שמפיירא מי כל הוא, קל אשד דנר
 שכל ה' יראש שכמה ׳ראשיש שנאמר מנין, כלינו, השורה וכל השכמה

עושיהס׳. לכל טוכ

תפלה ואני

ו ף ועזרנ מי  ברח
 וזכווז בכרו הרבים
 שאזכה אמת, הצריקי

ר ב תג ה  כל על ל
תי שבו ת, מח  הרעו

 דעתי להשלים ואזכה
ה ש ה בקר ך ה ט ב  ו
 ותזכני הרבים. ברחמיף

 בתוךתף ולהגות ללמר
 יומם תמיר הקרושה

,  ללמר ואזכה וליל̂ה
 בלי גרולה במהירות

 כלל, בלבולים שום
 מחי שיזרכף ואזכה
 זף ושכלי מחי ויהיה

 שום בלי ונקי וצח
 ויהיה כלל, פם^ת

 מהיר ושכלי מחי
 על הדבר להבין וחריף
 לאמתו באמת בךיו

 בלי גרול במהירות
ת כלל עיון טו). (ליקו״

ע י נ מ ש כ ת לבהיי ו ע כה ד ת זו שג ה רה. ל תו  הנחל מבועי צקוק ומוצא ה
 דע״י הקדושים בדבריו שמבואר מה בירור צריך תש״מ): (ניסן

לשורשה, היראה את שמעלה עד עצמו את ודן ששופט הנ״ל המשפט בתי׳
 ריק היה שמקודם משמע שבנגלה, התורה השגת היינו לדעת, עי״ז זוכה

 כלל אצלו שייך איך דא״כ וקשה שבנגלה, תורה אף ידע ולא הדעת מן
אתר, במקום כמבואר הדעת ע״י הוא המשפט כל הלא כי המשפט, ענץ

 ענין כל שזהו לרע, טוב בין להבדיל מנין, הבדלה דעת אין אם כי
 התורה, ע״י הוא המשפט עיקר באמת כן ועל שבנגלה. בתורה הוא והרע הטוב ידיעת כל והלא רעים, אם הם הטובים מעשיו, את לשפוט המשפט,

על מושב הכתוב של פשוטו והלא לישראל׳, ומשפטיו ׳תוקיו הכתוב את הנ״ל המשפט ענץ על בהבאתו 0 באות (לקמן הקדושים בדבריו לקמן וכנרמז
המשפט בענין לבאר ואפשר שבנגלה. תורה והשגת לדעת מגיע הוא המשפט דע״י הקדושים בדבריו שמבואר מה בירור צריך כן ואם התורה, משפטי

ואית משפט דאית בזה, ומדריגות בתינות הרבה יש דבאמת וכו׳, לדעת וזוכין לשורשה היראה את מעלץ ידו שעל הקדושים בדבריו המבואר הנ״ל
שהוא דמה עצמו, את שופט הוא כך דעתו ערך כפי אתד וכל הזה, הדעת בבתי׳ מדריגות הרבה יש ובוודאי והרע, הטוב בדעת תלוי דהמשפט משפט,

 דרך על בפינות, הרבה יש דלעילא במשפט דגם לדרגא, מדרגא וכן יותר, הגבוה הדעת לבעל רע בגדר עדיין הוא הנמוך הדעת לבעל טוב בגדר כבר
 לדרגא מדרגא אותם כשמעלים עדן, שבגן הצדיקים נשמות דגם האריז״ל בשם וכמובא וכו״, עמהם מדקדק הקב״ה ׳צדיקים ע״צ) קכא (יבמות משארז״ל

 זוכה שהאדם מה דכל דלתתא, במשפט הוא וכן יותר, עמהם מדקדקים עליונה יותר למדריגה שעולים מה כל כי מתדש, עצמם את ושופטים תוזרים
עדיין שהוא איך אתד כל דבוודאי בעזהי״ת, הכל יבואר זה ולפי לדרגא. מדרגא הוא וכן מתדש, עצמו את שופט הוא יותר, עליון דעת ולהשיג להגיע

והנהגותיו עשקיו כל את ולדון עצמו את לשפוט שיתתיל להאדם, היעוצה העצה ולכן הקדושים, בדבריו אתר במקום כמבואר דעת, בתי׳ איזה בו יש
 כפי הזה המשפט וע״י אצלו, מתוקנים שאינם דברים הרבה ימצא עכשיו של דעתו קטנות לפי גם דבוודאי עכשיו, לו שיש הזה הדעת לפי פנים כל על

 כל על העונש יראת למדריגת למשל עי״ז שיזכה עד מקודם, גבוה יותר דעת לאיזה שיזכה היינו שבדעת, לשורשה היראה את יעלה כך ומעלתו, ערכו
 מעשיו בין עכשיו שימצא בוודאי כי מפדש, עצמו את לשפוט צריך הוא עכשיו, להשיג שזכה הדעת לפי ומעתה דרגות, הרבה יש בזה גם ובוודאי פנים,

 לשלימות שזוכה עד תלילה תוזר וכן עליון, יותר ולדעת עליונה יותר ליראה יזכה הזה המשפט ולפי מקודם, ראה שלא מה תיקון, הצריכים עניינים
שיעור, לאין מדריגות הרבה בזה גם יש ובוודאי וכו׳), ושליט רב דאיהו (בגין הרוממות יראת הנכבד, השם את ליראה יתיירא, ממי לדעת היינו הדעת,
הוא שלעתיד להדעת שיזכה עד עכשיו, להשיג שזוכה הדעת השגת לפי פעם בכל עצמו את ושופט תמיד שתוזר ע״י הנ״ל, המשפט ע״י יזכה ולכולם

 זוכה דעת לבתי׳ דכשמגיע הקדושים בדבריו שמבואר מה בירור צריך אכתי אך בפנים. כמבואר הגנוז אור טעם לטעום ויזכה שבנסתר, התורה דעת
וכפי הרוממות׳, יראת וכו׳ יתיירא ממי ׳לידע שזכה מקודם, דשליק מה על קאי דעת׳, לבתי׳ ׳וכשמגיע שכתב מה דלכאורה שבנגלה, התורה להשגת
עיקרא ושליט רב דאיהו יתברך מרוממותו ופתד יראה עליו שנופל עד יתברך, אלקותו בהשגת מאד ועליון גבוה דעת הוא הזה הדעת הרי הידוע,
 תורה ע״י מקודם שיזכה עד שבנשתר, תורה מהשגת רתוק עדיין והוא שבנגלה התורה להשיג רק זוכה הוא הזה שבדעת יובן ואיך עלמין, דכל ושרשא

כבר אופז דהוא שפק אין הרוממות, ליראת זכה שכבר דמי הנ״ל), קושיא בכלל (והוא ותו שבנשתר. תורה להשיג יזכה ואז במש״נ לתפלה שבנגלה
שהוא לשורשה היראה העלאת שע״י ג׳ באות הקדושים בדבריו שמבואר דמה ד״ל (...) שבנשתר. תורה עי״ז כבר להשיג לו ויש במש״נ, תפלה במדריגת

 עד הנ״ל, והתבודדות במשפט מאד שהרבה ע״י כבר שזכה עליונה היותר להמדריגה הכוונה באמת הרוממות, ליראת זוכה הוא המשפט) (ע״י הדעת
 ומה שלעתיד. תורה להשגת באמת כבר זוכה שאז ה׳ באות הקדושים בדבריו לקמן המבואר מאד עליונה במדריגה גשמיותו ולביטול למש״נ זכה שכבר
 בזה לבאר שתוזר היינו וכו״, שלעתיד תורה להשיג זוכה ועי״ז במש״נ לתפלה זוכה ועי״ז שבנגלה תורה להשגת זוכה דעת לבתי׳ ׳וכשמגיע ה׳ באות שכתב

לבתי׳ יזכה המשפט בבתינת שירבה מה ע״י שבתתילה שמבאר וזהו שלעתיד, הגנוז אור ולהשגת כזאת עלאה ליראה המשפט ע״י מגיע איך הדברים שדר
רבות, מדריגות יש בוודאי בזה וגס וכו׳, עליונה יותר במדריגה שלו המשפט בתי׳ שתהיה זוכה בעצמו עי״ז ואז שבנגלה, התורה השגת היינו פשוט, דעת

 והבן. ודוק שלעתיד, התורה להשיג שזוכה עד הרוממות, יראת של הדעת שהוא ועליון, זך יותר לדעת פעס בכל זוכה עי״ז ואז
ת נ ו כ ש ה ש ר תו ת. בר אצל ה ע  קודם בתפילה, ה׳ גדולת ולצייר שבנגלה בתורה לעשוק בכלל להתתיל שיוכל כדי מוצא: מו) (שיעורים, נועם דרכי ובספר ד

 אינו עצבני שהאדם זמן כל כי ועצבנות, נפולות ויראות פתדיס מלא יהיה שלא לאפוקי ודעת, אמונה של במצב האדם שיהא צריך לזה
הוא ההתתלה עיקר ולכן ובלבולים. תיצוניות ויראות בפתדיס עשוק המות כי בו, נכנש השכל אור אין לומד אס ואפילו גמרא, אתת שורה ללמוד יכול
ולשפוט לשוב המשפטים, אלה בתי׳ במשפט, ועושק דתושבנא ממארי והוא מעשיו, לתקן עושק שהאדם שע״י נפלאה, עצה בזה מגלה שרבינו מה ע״י
 בזה משפט, בבתי׳ וכשעושק מתייאש. איני פעס, עוד ינשה אני באמת, רצוני את לפניו לגלות השי״ת, לפני דברים ובווידוי בלב להתתרט עצמו, את

 העצה וזוהי שתתבטל. הדין מידת האלקיס, מידת ישועת יראה דרכיו, ששס ע״י צ), באות לעיל (הנזכר אלקיס בישע אראנו דרך ושס דין, בתי׳ משלק
הדעת. לבנות יזכה משפט, ע״י מהבלבוליס כשיצא הדעת, ביישוב תלוי הכל בכוונה ותפילה תורה כי הדעת, אל לשוב

ערכים
וכינויים

דעת
 הוא דעת, בר שהוא נזי*

 ומוצא בהמניעה מסתכל
 (ליקו״מהוא ברוך הבורא שם

קטו).

 להתפחד לו אין דעת בר
 (ספר בעלמא קול מפני

ט). פחד המידות

 שזה דעת בר הוא האדם
ה). ה, ר״ה (ליקו״ההאדם גדר

 ומעלתן הנפשות חשיבות
 גידול עיקר כי בהרעת, תלוי

 מהדעת הוא ויניקתה הנפש
 יותר סמוכה שהנפש מה וכל
 יותר חשובה היא הדעת אל

א). חפירות ברכת (ליקו״ה

 של אחדות הוא דעת
 מובא זה וגבורות, חסדים

 בספרי פעמים כמה
 נחשב ולדבריהם, המקובלים,

 למידה גם הדעת, זאת בכל
ד). (ביאו״העצמה בפני

 האמצעי, קו הוא דעת סוד
 שהוא שם על וי״ו, והוא
 ׳אל׳ זרועות, שתי נושא

 משמאל, ׳אלקים׳ מימין,
 הבוקע והוא באמצע, והוא

 שניהם את ומתים ביניהם
 הכלל: זה ביניהם. ומשלים

 מוצא שאתה מקום בכל
 ומכריע הוא שלישי דעת,

ה). אורה (שעריביניהם

 הספירה שהיא דעת, סוד
 שהיא הספירות, כל הכוללת
 לה שאין והמעין, השורש

ה). אורה (שעריותכלית סוף

 היא הדעת כי נודע, כבר
 הגוף בכל המתפשט הנשמה

ב). ספיה״ע (פע״ח

 הנפש, שלימות היא הדעת
 נמצא, לכל הצורה שהיא

 שלימות היא שהקומה כמו
 שלימות היא הדעת כך הגוף

 לא דעת בלא נפש גם הנפש,
י). ו, חיים (דרךטוב

 העליונה המידה הדעת
 והיא חב״ד שהם מדות שבג׳

לג.). ברכות (מהרש״ארוה״ק

 חסדים כולל הוא דעת
 הוא וגבורה והחסד וגבורות,

 אבא בו דגניזין עטרין תרין
 כתפין משני ושורשן ואמא,

 חסד ימין כתף דאריך,
דעת). (קה״י,גבורה שמאל

 חיצוניות הוא דעת
 נמנו כאשר כי הכתר,

 פנימיותם מצד הספירות
 עמהם, הכתר נמנה אזי
 לו יש בפנימיותו הוא כי

 התחתון, של עליונה הבחי׳
 ספירות ט׳ של לומר רצה

 אבל ממנו, שלמטה
 מבחי׳ אינו הכתר חיצוניות
 רק ממנו שלמטה הספירה

 העליון, של תחתונה בחי׳
 חיצוניות של כתר בחי׳ אבל

 שמצד הדעת, הוא הספירות
 לכל כתר הוא חיצוניותו
 פנימיותו ומצד הספירה,

 לכל הפנימיות שורש הוא
 קודם נמנה לכך ספירות, ז׳

דעת). (קה״י,החסד

 חכמה תולדות הוא דעת
 משל דרך על כמו ובינה,
 מתוך דבר כשמתבונן באדם

 חדש עניין לחדש יכול דבר
 ואותו מרבו, קיבל שלא

 הנולד דעת נקרא התחדשות
דעת). (קה״י, ובינה מחכמה

ערמה

מ״א). פ״ה, תמורה לרמב״ם (פיהמ״ש מרמה תיקרא

 תיקרא ההיתר תחבולת
להיתר ושאינו הערמה,

 פ׳ לוי (קדושתחכימו נערמו אונקלוס שתרגם וזהו הגשמיות, ממלבושי עצמו שמתפשט ערום מלשון ערמה׳, שכנתי חכמה אני*’ ד). א, משלי על רמח״ל (פי׳הס״א נגד השמירה בסוד היא הערמה

ערמה). (קה״י,יצירה גימ׳ ערמה בשלח).



ערכים
וכינויים

נפש מסירת
 הוא התפלה שלימות

 נפש, במסירות להתפלל
 על נפשו למסור שיכוון
פ). (ליקו״מהשם קידוש

 קידוש על נפש מסירת
 אחד כל מרוצה בוודאי השם,

שבקלים הקל אפילו מישראל
פ). (ליקו״מ

 ישראל על שמתפלל מי
 אוהבי[ הכל נפש, במסירת

ה). אהבה המידות (ספראותו

 והתיקון התשובה עיקר
 מסירת הוא הברית פגם על

 מסירת ע״י בודאי כי נפש,
 המניעות כל שישבר נפש
 נפש, מסירת בבתי׳ כוחו בכל

 להשיג יזכה זה ע״י בודאי
 אם אפילו חיים, אורחות

 הברית בפגם שפגם כמו פגם
כז). ד, נסך יין (ליקו״ה

 ומצוה מצוה כל של מסיינ
 בחי׳ שהוא תפלה, בחי׳ זה

 נפש, מסירת בחי׳ דביקות,
 אשא׳ נפשי ה׳ ׳אליך בחי׳
 בחינת שהיא התפלה אבל

 נפש מסירת וכן נפש מסירת
 צריך ומצוה מצוה כל של

 רצוא והחיות בבחינת להיות
 רחמים בחינת שהוא ושוב

 כדי וחסד חיים בחינת ודעת,
 ח״ו למות, ולא בחיים להשאר
ב). א, ע״א (ליקו״ה

 יש וזה נ׳פש, מ׳סירת ר״ת מן
 אלא תורה ניתנה ׳לא לפרש

 היינו מן׳ שאוכלים לאותם
 מחנה (דגל במס״נ שלומדים

ליקוטים). אפרים,

 נפש מסירת מחמת הצדיק
 האמיתית באחדות ויגיעתו

 לעולם גדולים רחמים מביא
 ולהשפיע הגזירות כל לבטל

 ברכות. מיני וכל טוב כל להם
חוקת) פ׳ אלימלך, (נועם

 בעוה״ז האדם עבודת
 בכדי הוא ומצות בתורה

 שנפלו ניצוצין להעלות
 בדצח״מ שנתלבשו בשבירה
 עבודתו וע״י גשמיים בדברים
 וכל אותם מעלה הוא בתו״מ

 כן עבודתו לפי ואחד אחד
 בזה ומרויח משתכר הוא
 אמנם הצדיקים. עבודת וזהו

 האדם עבודת תכלית עיקר
 תשובה, בעל בחינת הוא

 יראה בבחינת לעבוד דהיינו
 במסירת בושת יראת עילאה

 דהיינו במציאות וביטול נפש
 בשביל רק עבודתו יהא שלא

 יהיה רק כו׳, בלבד להשתכר
 תשובה בעל בבחינת עבודתו

 נפש מסירת עילאה יראה
 יהיה ושלא במציאות, וביטול

 רק אצלו מורגשת עבודתו
 והעדר הביטול בתכלית יהיה

 לוי, (קדושת עצמותו הרגשת

אבות). מסכת

 אל לבוא אפשר שאי נודע
 ע״י אם כי הגמור הדביקות

 ושם החכמה, סוד שהוא יו״ד
 וסוד הגמור, הדביקות סוד

 בחכמה ג״כ הוא נפש מסירת
י). (קה״י,הייחוד ששם

 והתפלה העבודה פרי כל
 ולתקן בשמותיו ה׳ את ליחד
 יעשה וזה שדי, במלכות עולם

 יחודו, על נפש מסירת ע״י
 גופו כתות שיבטל וכמו

 מלכות בעבור למיתה וימסרם
 יעשה כן האלהית, נשמתו
 הגוף שיתבטל הגדול בעולם
 והמערכת הצבא וטבע הכולל
 מלכות תחת מעלה ושרי
ד). ו, דברים (מלבי״ם,שמים

חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחלשע

ה ובחיי נגלה בחי׳ ת  כה יש המורה, ד): (לג, נליקו״מ איהא נפ
 הזה והנשמר נשפר. ונחינומ נגלה, נחינומ נחינומ, שני

לנוא. לעמיד לאמגליא דעמידא שמימאה דעמיקא אוריימא הוא

ב י ה א י ת מ כ  חלומו פמרון את לדניאל השי״ת שגילה לאמר לחכימין. ח
,3( נדניאל 3כדכהי והתפלל, להשי״ת דניאל הודה ל,33 מלן של

?רך דר.אל אדי! גלי חא לילןא די ?חזוא לדניאל יאדין ימ-כנ):
ר לכחי׳ אבל ת פ ד אלא זוכה אינו נ תי ע מן מכרך אלהא די שמה להוא ואמר דניאל ענה שמיא: לאלה נליקו״ה 3וכמ לבוא. ל

):3י א, ואישות פו״ר (אה״ע
 אז נימינו, נמהרה משיה נשינוא

 שמימאה, דעמיקא לאוריימא נזכה
 מאד, וגנוהה עליונה הנמה שהיא

ה היא המורה שזאת (...)  נהינ
ה לכוש, שוס כלי מורה מינ  ׳אני ננ

 ערוס, לשון ערמה', שכנמי חכמה
 כי אומה, להלניש לכוש שוס שאין

 ממן, נושח וליח ענוה ליח שש
מ לנוש, שוס צריכין אין ושם חינ  הראשון נאדש שנאמר מה ננ

ימנוששו׳. ולא ערומיש שניהש ׳ויהיו החטא, קודם

 לחכימין. חכמתא יהיב קוב״ה )3 (דניאלכמ״ש
 נגלה, בחינות יש תורה, בחינות שני יש אבל

 אינו נסתר, לבחינות אבל נסתר. ובחינות
 העולם, בזה אבל לבוא. לעתיד אלא זובה
 במסירת תפלה ידי על נסתד, לבחינת זוכה
שבנגלה. תודה ידי על זוכה ולתפלה, נפש.

 סכמתא די עלמא ועד עלמא
 רנה׳כןנא והוא היא: לה די ו<בורתא

 מלכי! רנהעדה וזרנניא עדניא
 לחכימין חכרנתא יהב מלכי! ורנהקיס
 גלא הוא בינה: {ידעי ומנדעא

 מה ידע ורנכןמרתא עמירןתא
 וביאר רא:1■: עמה ונהורא בחשוכא

לסכימין. סכמסא יהב (שם): המלבי״ס
 ולא מאיתו, בא הסכמה ששפע

 למי אלא סכמה נוסן הקב״ה אין וכמ״ש המוכן, על רק ישפיע
האלקיס. השפע מבוא המבעייס ההכנה שאסר הכמה, בו שיש

 זכה שלא למי חכמה נותן אינו השי׳׳ת מדוע יז) (א, בקה׳׳ר המדרש ומבאר

 צריך הוה לא לסכימין, סכמהא ׳יהב שנאמר דין מהו ליה, אמרה סלפהא, בר יוסי רבי אה שאלה אהה יאממרונה וז״ל: הדעת, למדריגת
ה אדם בני שני אצלך יבואו אס משל לה, אמר בינה׳. ידעי ללא ומנדעא הכימין, ללא הכמהא ׳יהב אלא למימר קרא  ממון, ממך {וו
 איבד שאס לו, אמרה ולמה. לה, אמר לעשיר. לו, אמרה לעני. או לעשיר מלוה, אה מהן לאיזה עני, מהן ואהד עשיר מהן אהד

 מפיך, מוציאה שאה מה אזניך ישמעו ולא לה, אמר לי. יפרע מאין ממוני העני איבד אס אבל יפרע, מהיכן לו יש ממוני העשיר
 הכמה הקב״ה נהן אלא מרהצאוה, ובבהי היאמריאוה ובבהי כשאוה בבהי בה והוגין יושבין היו למפשיס, הכמה הקב״ה נהן אילו

בינה׳. לידעי ומנדעא להכימין הכמהא ׳יהיב הוי מדרשוה, ובבהי כנשיוה בבהי בה והוגין יושבין והס להכימין,

חכמה מיליואיהנחל• יליקוט
ב י ה א י ת מ כ מין. ח  נפתלי רבי שאל פעס רכמ): (ב, בשיש״ק מובא לחכי

 אס ושאלו, לחכימין, חכמתא ׳יהיב הכתוב דבר על רבינו את
 לו וענה חכמים. שאינם אלו יעשו מה לחכמים, רק חכמה נותן הקב״ה
 חכמה, בחינת יש לכולם כן אס עשית׳, בחכמה ׳כולם כתיב רבינו,

חכמה. ועוד עוד ברחמיו הקב״ה מושיף שעליה
ה ל פ ת ת ר  הוא היה מוהרנ״ת בימי עוד תב): בשיש״ק(ג, מובא נפש. במסי

 ראש ערב של המנחה תפילת שהתפלל זצ״ל לייב יצחק ב״ר נחמן רבי
 טולטשינער נחמן רבי פעס שכששאל כזו, בדביקות מתפלל והיה השנה,

 רבינו ממנה שדיבר נפש׳ במסירות ׳תפלה הנקרא הוא מה מוהרנ״ת, את
 את התחלתו בעת נחמן רבי על נא הבט מוהרנ״ת, לו ואמר ענה ז״ל,

 פורח שממש ותבחין ׳וידבר׳, באומרו השנה ראש ערב של המנחה תפילת
 שראה ושיפר, טולטשינער נחמן רבי אחריו עקב ואכן ותבין. באוויר, הוא

והתלהבותו. התעוררותו לרוב הארץ, על כמעט עומד אינו שאכן

א יהיב ת מ כ מין. ח  ביהושע מוצא את ב): (ויקהל, בחנחומא ואמרו לחכי
 החנוני בו, היה שכבר לג), (דברים חכמה׳ רוח מלא נון בן ׳ויהושע

 כישהחנוני ומורייש, שמן או דבש או יין ממנו ליקח הולך אדס הזה,
 ושל שמן של כלי כן יין, לתוכו נותן יין של היה אס בכלים, מריח פיקח,

ממלאו, חכמה, רוח בו שיש באדם כשרואה והקב״ה מורייש, ושל דבש
בו. היה שכבר רוח׳ אותו ׳ואמלא הוי

ד פ1י א י ת מ כ  שאלו החורה) פנימיוח על (במאמר הרמב״ן וביאר לחכימיץ. ח
חמיד, אליהם ונוספים התורה פנימיות בעומק המאמינים אותם הס ה׳חכימין׳

משכיותיה, בחדרי ופנימית מאד עד עמוקה שהתורה כשתאמין ח״ל:
 ונמשכת חושקת נפשך ותהיה אחריה, ותואב וכושף משתוקק תהיה לעולם
 זה ועל מתעלומותיה. להשיג וכדי מסתריה דבר לגלות כדי תמיד אחריה
 בה שיש ומאמין שומע אתה אס כלומר תשמע׳, שמוע אס ׳והיה נאמר

 אס ותשמע. תזכה לשומען, שלם לכל שראויים ותעלומות גדולים שתריס
 וריקנית פנויה שהתורה בלבבך תאמין אס כלומר תשמע, ולא לבבך יפנה

 חכמה׳. נתתי לב חכס כל ׳ובלב לחכימין׳, חכמתא ׳יהב שוד וזהו מסתריה. דבר להשיג לשמוע לעד תזכה ולא לה תחוש לא לעולם פנימית, נשמה בה ואין
ש  הפנימי הוא והנסתר המצוות, פשטי הוא הנגלה ונסתר, נגלה בהס יש התורה דברי כל א): יג, (שמוח בחיי רבינו וכחב נסתר. ובחיי נגלה בחיי י

משמעויות, שתי בו ויש אחד הדיבור כי שמעתי׳, זו שתים אלקיס דיבר ׳אחת סב) (חהליס ע״ה דוד אמר וכן לו, ראוי ההמון דעת שאין שבתוכו
 ביאר וכן ממנו. יותר ומעולה הכשף בתוך נסתר שהוא לזהב, והפנימי לכסף, הנגלה המשיל וגו״, כשף במשכיות זהב ׳תפוחי כה) (משלי שלמה אמר וכן

 ונסתר שוד כי והוא מחולקים, שינויים בה יש המקבלים לפי אמנם ב״ה, יתברך הנותן לפי היא גמורה אחת התורה כי מהידוע ע״א): ם המהרש״א(גימין
חשאמרו כמו המיוחד, שמו על מורה התורה של ט ר ב  האדם. מצוות שהן מבואר הוא התורה של והנגלה כו׳, שבתורה אותיות לצרף שיודע מי ע״א) נה (

׳ י ח  וחכמתא קבלה דאסתלק דגריס מאן י^והכי, ע״א), פ״ב מג, חיקון (חיקו״ז ע״ה רשב״י של במדרשו כד): הקודש(ח״ג, בעבודח ומובא נסתר. ובחיי נגלח פ
 יסלק הוא כאילו בודאי ובתלמודא, באורייתא פשט אלא אית דלא ואמרין בהון, ישתדלון דלא וגרים דבכתב, ומאורייתא פה דבעל מאורייתא

 אחזר כאילו ליה דאתחשב פה, דבעל ואורייתא דבכתב אורייתא ההיא יוליף ולא בעלמא אתברי דלא ליה טב ליה, ווי גן. ומההוא נהר מההוא נביעו
 גס ונסתר, נגלה ה׳ ושס ה׳. שס שהוא כלומר ממש, ה׳ תורת התורה כי הענין, וסוד כאן. עד גלותא. ואורך בעלמא עניותא וגרים ובהו, לתהו עלמא

 שהס והאזהרות והמצוות סיפוריה הס שבה והנגלה והעבודה, התורה שלימות והוא יחד, בהס ולעסוק שניהם לקיים והרצון ונסתר. נגלה בה יש התורה
 מצוותיה שכן וכל רבה, וחכמה נוראים שתריס סתרי בהם יש התורה סיפורי שגס כלומר התורה, נשמת שהם וטעמיה, סתריה הס והנסתר גופה,

 תורת היא וזו זה, כל על שיורה בענין בכל, העסק שיהיה וצריך המיוחד. הגדול השס סוד שהוא האלקות, ואצילות הייחוד על רמז שהכל ואזהרותיה,
 ובתורתו. ובייחודו שס5 משקר הוא הרי אצילותו, שהוא וייחודו הגדול השס עס יסכים באופן פירושו מעמיד אינו או זה, הפך והמורה אמת.

ח אפל ם בז ר לבחיי זובח חעול ת ס ח עייי נ פל ת ת ר מסי והנה ׳ויחלום ויצא): ושמש(פ׳ במאור מובא יח׳, אלקוחו להשגת במס״ג תפלה של כוחה בענין נפש. ב
׳ויקז במדרש איתא השמים׳. שער וזה אלקיס בית אס כי זה אין וגו׳, ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה׳ יש אכן ויאמר משנתו יעקב ויקץ וגו/

 יתברך אלקותו להשיג שמו יתברך בעבודתו השלימות לתכלית לבוא האדם, עבודת שעיקר ידוע, דהנה לבאר, ונראה תמוה. והוא ממשנתו׳. יעקב
 האומר ׳כל חז״ל כמאמר נפשו, ישלים לא לחוד בתורה וגס חסיד, הארץ עס לא כי שני, בלא אחד להיות יוכל ולא והתפלה, התורה ע״י הוא שמו,

 ונשמתו רוחו בנפשו עצמו ומדבק לשמה כשלומד גדולה, לקדושה לבוא יכול לשמה התורה עסק ע״י בוודאי כי תורה׳, לו אין תורה אלא אין
 במסירות התפלה ע״י רק אלקותו, ולהשיג שמו יתברך לעבודתו וההשתוקקות והאהבה היראה לעיקר לבוא יוכל לא אעפ״כ אמנם, התורה, באותיות

 התפלה סוד עתה עד ידע לא הנה, ערבית, תפילת שתיקן במקום׳, ׳ויפגע חז״ל מאמר ידוע והנה הקדושים. ספרי מכל כידוע ובהתלהבות, נפש
 שמו יתברך אלקותו להתגלות בא לא אמנם, התורה, סוד ידע נמצא תורה, ולמד ועבר שס של מדרשו בבית יעקב שנטמן ומצינו גדולה, היא איך
 התפלה ע״י שנתעורר מתורתו, לומר, רצה ממשנתו, משנתו׳, יעקב ׳ויקץ המדרש, פירוש וזה התפלה. סוד על שעמד אחר עליו, שנתגלה עתה, עד

התגלות יותר להבין יוכל הזאת התפלה ע״י לומר, רצה הזה׳, במקום ה׳ יש ׳אכן ואמר לחוד, התורה ע״י ההשגה לתכלית בא שלא והבין הזאת,
בהתעוררות התפלה ע״י כי לומר, רצה אלקיס׳, בית אס כי זה ׳אין זה. סוד ידעתי׳ לא ׳ואנכי לחוד, התורה ע״י עתה עד שהשיג ממה אלקות

 כי השמים׳, שער ׳וזה כו״. דרתא ליה דלית על ׳חבל חז״ל כמאמר בית, חז״ל בלשון יקרא אשר הרוממות, ליראת לבוא האדם יכול והתלהבות
הוא. נכון כי היטב ודו״ק אוצרו׳, היא ה׳ יראת ׳כי השמים, את הטוב אוצר שמיס, ויראת אלקות להשגת לבוא השמים שער עיקר היא התפלה

המתרגם

 לדניאל גילה אזי י
 השוד, את הלילה בחזון
אזי רך ו ל בי א  דני

ם. לאלקי ה השמי  ענ
 שם יהי ואמר, דניאל
 מעולם מבורך אלקים

 שהחכמה עולם, ועד
 והוא היא. שלו והגבורה

ם את משנה דני עי  ה
 מלכים משיר והזמנים,

ם  נותן מלכים, ומקי
מדע לחכמים חכמה  ו

עי ד ה. ליו  הוא בינ
ת את מגלה קו  העמו

דע והנשתרות,  מה יו
שורה. עמו ואור בחושך,

נכבדה) (אשה אצילה

 יושי רבי את שאלה אחת
 לו, אמרה חלפתא, בר

 ׳נותן שנאמר זה מהו
 שהרי לחכמים', חכמה

 הכתוב צריך היה לא
 חכמה ׳נותן אלא לומר
ם, שאינם לאלו  חכמי
 יודעי שאינם לאלו ומדע

במקו״ח). (המשך בינה'

 שגורם מי כן, וכמו
ק שתל ה שת ל ב ק  ה

 התורה פנימיות וחכמת
ה ר  פה שבעל מהתו

ה ר תו ה מ  שבכתב, ו
הוא  לאחרים גורם ו
שקו שלא  בהם, יתע
 אומרים אלו אדם ובני

 ובתלמוד בתורה שאין
 הפשט דרך את אלא

 בודאי זהו אזי בלבד,
 משלק שהוא כאילו

ה את ע בי תו הנ  מאו
תו הנהר או מ  הגן. ו

 טוב זה, לאדם לו אוי
 היה לא אילו לו היה

 היה ולא בעולם נברא
 התורה אותה את לומד

 שבעל והתורה שבכתב
 לו נחשב זה ודבר פה,

 את החזיר הוא כאילו
 וכן ובהו, לתהו העולם

 עניות שיהיה גורם הוא
הגלות ושיתארך בעולם

במילוא״ח). (המשך

תפלה ואני

בכן  ברחמיף תזכני ו
 לעסק שאזכה הרבים,
 תמיד הקדושה בתוךתף

ותפתח ולילה, יומם
עיני ותאיר דעתי את

 שבעולם, בלבול בשום למוךי בשעת ושלום, חם דעתי, את לבלבל מבלבל לשום בה יהיה ולא לומד. שאני מקום בכל גדול במהירות ולהבין לידע ואזכה וזך. צח בשכל הקדושה תוךתף ללמד ואזכה בתורתף.
 מיני כל מעלי ולבטל לסלק ברחמיף להתגבר אזכה דק הרבים. ברחמיף שבשמים אבי אותי תציל מכלם בעצמו, הלמוד בקן! ועקמומיות ועךבובים בלבולים הן עולם, מהבלי זרות מחשבות חוץ מחשבות הן

תפעמים כמה אותם וללמד פה, ובעל שבכתב הקדושה התוךה ספרי כל ולגמר להתחיל ואזכה באמת. וזף צח בשכל גדול, במהירות הךבה ללמד ואזכה הלמוד, בשעת שבעולם ועקמומיות בלבולים ״ קו לי טו). (



ם תרג מ ה

 נקרא היה יוסף שרב
 נקרא היה ורבה ׳שיני/
ס׳. ׳עוקר ע הרי  הגי
 לגדולה, לעלות שעתם

צרכו ם שהו מי כ ח  ה
 ראש יהיה מהם שאחד

שיבה.  בני שלחו הי
 לחכמי שאלה הישיבה

י׳ ישראל, איץ נ סי  ׳
ס׳, ו׳עוקר  איזה הרי

 להס השיבו קודם. מהס
 ׳סיני׳ ישראל, איץ חכמי

 צריכין שהכל כיון קודם,
 על אף החיטים. לבעל

 עליו קיבל לא כן פי
 ההתמנות, את יוסף רב

 החוזים לו שאמרו מפני
 שהוא שמזמן בכוכבים,

 לגדולה ויעלה ימלוך
 שנתיים יחיה הוא אזי
ת. ואז מו  שכן וכיון י
 לגדולה רבה עלה אזי

 עשרים ומלך במקומו
ם שתיי ם ו  עד שני
 עלה יוסף ורב מיתתו,

 ומלך אחריו לגדולה
 מיתתו. עד וחצי שנתיים

 הגמרא, מספרת עוד
 שמלך שנים אותם שבכל
 נהג לא הוא אזי רבה
לו שררה, שוס אפי  ו

 דם להקיז צריך כשהיה
 בעצמו הוא היה אזי

 ולא הרופא, לבית הולך
 שיבוא לרופא קורא היה

לביתו. אליו

י  הולכים היו אחד יום י
ר רבי בדרך עז  אלי
א, ורבי ב קי  אמר ע

 לרבי אליעזר רבי לו
 ענין היה איך עקיבא,

 שאכלת שאמרת זה
 רבי לו אמר השורשים.

 משאמרת רבי, עקיבא,
 אזי הסוד אותו את לי

 הדבר, שורש את הבנתי
 אמר איך. לו וסיפר

 עמדת אליעזר, רבי לו
 הבליעה אבל ואכלת,

 נשאר עדיין מהמתוק
 השעה ובאותה בידי.
 אליעזר רבי לו גילה

 בתורה. סודות ארבעים
 אזי הולכים, שהיו בעוד

 של אחד מעיין ראו הס
 אמר שם. וישבו מיס,

 לרבי אליעזר רבי לו
 בא עקיבא, עקיבא,
 נביעת את לך ואראה
ס מי ס שמשם ה מי  ה

 צלולים והס יוצאים,
 שכתוב כמו ונוזלים,

 ונוזלים חיים מיס ׳באר
 פסוק ועל לבנון׳. מן
 אליעזר רבי לו גילה זה

 סוד את עקיבא לרבי
 השרת, מלאכי שיחת
סוד  הכוכבים שיחת ו

 ידיעת וסוד והמזלות,
 בעתותיו חמה חלוני

מניו, ד וז סו  שיחת ו
 ושדים ועופות דקלים

ד ורוחות, סו עת ו די  י
והעיבורים. התקופות

תפליה ואני

ם ח ר ת  שאזכה עלי ו
 אמתי ושפלות לענוה

 שום בלבי .יעלה שלא
 כלל. ופניות גאות צד

 תזכני כאשר וגם
 תוךה ללמד בךחמיף
 לבל אזכה הךבה,
 לעצמי טובה אחזיק

 בלבי, יעלה ולא כלל,
 ידי על ושלום, חם

פניות שום התורה למוד

שעאחכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

 שהיא התורה כי
שאמרו כמו סיני,

 בחינת היא בנגלה,
 סיני סד.) (נרכות חז״ל

 והשיבו עדיף, מינייהו הי הרים ועוקר
 חיטייא. למרי צריכין הכל כי עדיף, סיני

 אבל לה, צריכין הכל שבנגלה והתורה
 דצריכין אינון זעירין שבנסתר התורה

כמו שפלות, בחינת הוא סיני ובחינת לה.

 ק״ו דברים והלא יבוא/ ביס וככרמל בהרים כתבור ׳כי העיר, בני
 בא״י נקבעו תורה ללמוד שעה לפי אלא באו שלא וכרמל תבור ומה
 עם דין תרצו למה גבנונים, הריס תרצדון למה שם אמרו ועוד וכו',

 רוב על הסומך ולזה, וכו', סיני אצל מומין בעלי כולכם סיני,
סדורות וברייתות ומשניות שמועתו

 כל היו שעליו כסיני, הוא לו,
 שאין מי אבל התורה, וקבלת שמועות
כך, כל לו סדורות וברייתות משניות

 הוא מעלתו, על סומך הוא אך
 שנעקרו הללו כהרים הריס, כעוקר

על וסמכו תורה, ללמוד שעה לפי
 עס דין לעשות גובהם ורוב מעלתן

 בעלי נעשו שכולם סיני זכה סיני,
 לפי רק תורה למדו שלא אצלו, מומין

 (שהוא יוסף שרב ודו״ק שפלות, בחי׳ הוא שסיני במאמר לקמן ומובא שעה.
ע״ב): (מט סומה במס׳ כדאיתא ענוותן, שהיה עצמו על העיד סיני) בחי׳

 לא לתנא, יוסף רב ליה אמר תמא. ויראת ענווה במלה רבי משמת
 יראת תיתני לא לתנא, נתמן רב ליה אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני

ענוותן. שאני אנא. דאיכא ופירש״י(שם): אנא. דאיכא תמא
 חדש בזהר ואיתא לה. דצריכין אינון זעירין שבנסתר ד!תורד!

 הזכיר למה אומר, יהודה רבי ע״ב): יא (בראשית,
והמלאכים, הכבוד כסא והלא תתילה, וארץ שמיס בריאת הקב״ה
הסתומים דברים אדס יהרהר שלא כדי אלא, תתילה. נבראו
 לאדם להראות כדי אומר, רבי בראש. גילה לא ואשר מהעין
יצתק, דא״ר תורה, סתרי לו לגלות ראוי ואינו תכמה בעל שאינו

 ותלמודו ושונה וקורא תכס לאדם אלא תורה סתרי מגלין אין
 בענין שאינו ואדם דבר, בכל ובקי שמיס ירא והוא בידו מתקיים

 אתה מה לו, אמור שלמעלה, והנעלמיס הסתרים על וישאל זה
 השמים את אלקיס ברא ׳בראשית כי וראה, עיניך נא שא שואל,

 על במילוא״ח ועי׳ יותר. התורה גילתה שלא לך, תדע הארץ׳. ואת

 זה זהר המשך מובא שם וכו״ אינון זעירין שבנסתר ׳התורה ד״ה זו, אות

וסודותיה. התורה סתרי בענין כולו העוסק

‘הנחל יליקוט
ל ק ו ם. ע טו, מחנה בספר ומובא הרי  מוהרנ״ת רי5ד5 מבואר והנה ד/ד): דן(

הגנוז, אור בחי׳ הס תורה שחידושי יח) ג, הרשאה חו״מ (ליקו״ה
 זוכין הגנוז מאור לטעום דבאמת הקדושים, דבריו לבאר ונראה עיי״ש.

 כל אלא הגנוז), אור במדריגת ממש (שהס הצדיקים גדולי דייקא לאו לזה
 יכול שבנגלה, ולתורה לדעת שזוכה מי בפרט ד), ליקו״א (עיין ואחד אחד

 זוכה אינו אס ואף הגנוז. לאור לזכות במס״נ התפילה ע״י הוא אף
 יכול מקום מכל הצדיקים, כגדולי לגמרי חדשים בצמצומים האור לצמצם

 אל מכת יצאו שלא חדשים, צמצומים בחי׳ הס שגס תורה, חידושי להמשיך
 של זה ענין היטב מבואר שס ד) (סה, לקו״א ועיין כאן. עד הפועל

פנים, כל על נמצא הנ״ל. התפילה ע״י להמשיך כ״א שיכול תורה החידושי
 ולפי״ז אורייתא. מסתרי הגנוז, אור מהשגת נמשכים תורה שחידושי

 על סובב שזה הריס העוקר ענין שמבאר רבינו דברי היטב מתבארים
 התורה ופלפול לחידוד שהכוונה רש״י דברי סותר זה ואין שבנסתר, תורה

 שזוכה מי שדייקא תליא, בהא והא אחת בחינה שניהם באמת כי שבנגלה,
תורה, לחידושי זוכה דייקא עי״ז שבנסתר, תורה בחי׳ הגנוז, מאור לטעום

שעל לבאר, גס נראה זה וע״פ שבתורה. והפלפול החידוד ענין גופא שזה
עומק שס על הריס נקראים התורה סתרי כי הריס, עוקר נקרא כן

 שכנתי חכמה ׳אני רבינו בדברי כמובא החכמה, היא התורה עיקר כי עיי״ש. ימינו׳, קנתה זה ׳הר מענין ו׳ אות רבינו בדברי לקמן כמבואר המושג,
 תורה, חידושי ע״י ופלפול בחידוד שבנגלה התורה היטב לבאר וכשבא ונעלמת, סתומה החכמה שס שבנסתר תורה ובבתי׳ וכו״, חכמתא ׳יהב וכן וכו״,

התורה). בחידושי ומלבישו הגנוז מאור הרשימו אור עוקר (כי הריס, עוקר נקרא שלכן (...) הגנוז, מאור החכמה ולהמשיך לעקור צריך
י נ י א ס ת. בחיי הו  ושפלות, ענווה בחינת הוא סיני כי דייקא, מסיני תורה קיבל משה יט): ה, הרשאה והל׳ לגב״ח שליח העושה (חו״מ בליקו״ה וכתב שפלו

 ענוה ע״י אס כי התורה לקבלת לזכות אפשר שאי להורות, נמוך, הר שהוא מפני סיני, בהר התורה נתנה זה שבשביל רז״ל שאמרו כמו
 אמיתי ושפלות ענווה ע״י אס כי לקיימה, שיזכה ואחד אחד כל את לזכות לישראל, ולהורידה התורה את לקבל אפשר אי כי מרע״ה, כמו ושפלות

 מהמקום, למעלה בחינת שהוא עולם, של מקומו בבחינת ולכלול לעלות יכול דייקא הוא ממש, אין בחינת שהוא אמיתית ענווה ע״י כי משה, כמו
 עדיין רק הביטול בתכלית ואינו הזאת, הענווה בתכלית שאינו מי כי ואחד. אחד כל את לזכות ויכולים ואחד אחד כל של מקום יודעים דייקא ששס

ואחד, אחד כל של מקום את יודע אינו כן ועל מהמקום, למעלה בבחינת בשלימות נכלל ואינו מקום, בחינת בתוך הוא עדיין ישות, איזה לו יש
שהוא ומאחר באמת, הביטול בתכלית ממש אין שהוא כמשה, עניו שהוא הצדיק זה רק וכנ״ל, מקומו לפי לזכות אחד כל את לדון יכול ואינו

 בחינת שהוא מסיני שקיבלה ע״י זכה זה וכל (...) מהמקום. למעלה בבחינת באמת נכלל הוא כן על כלל, מקום שוס לו אין באמת, אין בבחינת
 להציל יכולים שעי״ז מקומו, לפי ואחד אחד כל את ולזכות חסד כלפי להטות יכולים שעי״ז עולם, של מקומו בבחינת נכללים שעי״ז אמיתי, שפלות

לדורות. ולהמשיכה התורה קבלת לבחינת יזכה הוא שגס עד המלאכים, מקטרוג שבגרועים הגרוע את אפילו
י ^ י א ס ת. בחיי הו  הוא דעת בר שהוא מי וז״ל: לענין, כביאור כאן גס שייך הוא המאמר׳ התגלות ב׳סיפור זה קטע הבאנו שכבר ואע״פ (ו), זכרונות בטובות ומובא שפלו

 מתגאה ואינו ועניו, שפל בעיניו הוא מסתמא ביותר, שמיס ירא שהוא ומי ה״, יראת חכמה ׳ראשית כי עיקר, שזהו שמיס, ירא להיות ביותר יכול
 ההרים. מכל נמוך הוא אעפ״כ ופוסקים, ש״ס חדרי בכל שבקי סיני בחי׳ שהוא הגס כמאחז״ל, מתנה׳ ׳וממדבר אדרבה גדול, למדן נקרא שהוא בלימודו
א סיני ת. בחיי הו סי׳ מתנה בספר ומובא שפלו )  שפלות, בחי׳ היא סיני, בחי׳ שהיא שבנגלה, תורה למה הענין מבואר לא רבינו בדברי הנה ד/ז): טו, דן

 גופא דזה אלא גשמיותו]. מכל עצמו לבטל שיכול במס״נ, לתפילה זוכין [שעי״ז לשפלות זוכין שבנגלה תורה שע״י היא, בזה הכוונה כרחך ועל
 אייזיק, יצחק לר׳ רבינו שאמר נפלא ענין מובא דנן], תורה [על זכרונות׳ ׳טובות הקדוש בספר והנה לשפלות. מסוגלת שבנגלה תורה למה מבואר, אינו
ואז ודבר, דבר כל על עצמו את ולשפוט השי״ת לפני הרבה לדבר היינו הרבה, לדברים זוכה לשמה תורה הלומד אומרת המשנה ׳הלא הקדוש לשונו וזה

טו). (ליקו״ת באהבה תורתף דברי כל את ולקים ולעשות לשט־ר וללמד ללמד ואזכה באמת. ושפלות בענוה ובטהרה בקרשה לשמה הרבה תוךה ללמד ואזכה כלל. הרוח וגסות

ם ועוקר סיני  ע״א): (סד בברכות איתא עדיף. מינייהו הי הרי
דוסקתו, שעה השעה את הדוחק כל הלו; אבין רבי אמר

 יושף. ורג ה5מדר מפרו, גדסמ שעה התעה מפני הנדסה וכל
 תעמא. להו אצמריכא הריס׳. ׳עוקר ורנה ׳סיני׳, יוסף יידרנ
 הריס׳, ו׳עוקר ׳סיני׳ להמס, תלמו
 ׳סיני׳ להו, שלמו קודם. מהם איזה

 ממיא. למרי צריכין שהכל קודם,
 רנ עליו קינל לא כן פי על אף

 מלנח כלדאי, ליה דאמרי יוסף,
 ומרמין עשרין רנה מלןו שנין. מרמין
 שנין מרמין יוסף רנ מלף שנין,

 רנה, דרנלן שני הנך כל ופלגא.
 קרא. לא לנימיה אומנא אפילו

 כגון השעה. אה הדוהק (שם); ופירש״י
 אמד להיוס שעהא. להו אצשיינא נמוזקה. למלוך שניקש אנשלוס

 חכמיס. להס הוצרכו גרסינן, להו אצמריכא ישינה. ראש מהס
 הייה. עוקר הרנה. ננריימומ נקי שהיה יוסף, לרנ קורין היו סיני.

 למי סנויא. למרי נפלפול. יומר מחודד שהיה נחמני, נר לרנה
 ליה לאמרי שמועוח. שקיק ל«י כלומר למכור, מנואה שקינז
 אמוח תחילה, אמלוך אס אמר, שנק. הרסץ מלגה יוסף. לרנ פלדאי.
 עמדה והשעה למלוך, אנה ולא השעה מפני ונדחה שנתיים, לסוף

 כל נהג לא קרא. לא לפיסיה אומנא נכך. שנותיו הפסיד שלא לו
 הולך היה דס להקיז צריך וכשהיה שררה, צד שוס השניס אומן
 גס נשנית זו גת' דומה ונאופן אליו. לנוא שולח היה ולא הרופא לניח

 ששנה מי עדיף. סיני ע״א): יד (הוריות רש״י שס ופירש הוריות, נמס׳
 הריס. עוקר אמר וסד סיני. מהר כנתינתן לו סדורין ונרייתא משנה

 כל לו סדורין ונרייתא משנה שאין אע״פ נתורה, ומפולפל דחריף
 סדורוח ונריימות משניוח שהיו לפי סיני, ליה קרו יוסף. רפ כך.
 המהרש״א וניאר כרנה. מפולפל היה לא אנל סיני, מהר כנחינתן לו

 אח שדימו נראה ופו'. הריס עוקר אמר וסד עדיף סיני אמר סד (שס):
 וסומך כך, כל שמועות נידו ושאין לסיני, שמועתו, רונ על הסומך

נפרק שאמרו מה כלפי הריס. לעוקר ופלפול, נחריפות מעלתו על

חכמה מילואי
ה ר מו  יא תדש(נראשייו, מהר אישא לה. דצריכין אינון זעירין שכנסתר ה

 דכר כל על כי לך, תדע כתורה, סתריס שאין תאמר אס ע״נ):
 ׳קווצותיו שנאמר ופירושיס, והלכות סודות של תיליס תילי יש ודבר

 הוה זכאי, נן יותנן דרנן הא כי תיליס, תילי וקוץ קיז כל על תלתלים',
 שלוש זהנ' מי נת מטרד בת מהיטנאל אשתו 'ושס פסוקא האי על אמר

 ערך בן אלעזר לרבי אלא אותם לגלות רצה ולא פסוקות, הלכות מאות
 (...) עימו. מרכבה במעשה עסקי דהוי תלמידיו הורקנוס בן אליעזר ולרבי
 סוד על העמידני רבי, ליה, אמר הגדול, אליעזר לרבי דוספאי רני שאל

 אמר לה״. אשה ניתות לריס סיני בהר העשויה תמיד ׳עולס הפסוק זה
 בואלני ולא עליו, לעמוד ראוי אינך שעדיין לי אמרס דבר תייך, בני, ליה,
 עקיבא, רני שמע בידי. השרשיס ועדיין תלמידי, עקיבא זולתי זה על אדס
 עקיבא, עקיבא ליה, אמר השרשיס. אכלתי הפרתיס קהנצו כיון אמר,
מא נשאר. המתוק בליעת ועדיין לה׳, נימות לרית תהיה מוכן  הוו מד 'ייו
 רבי, ליה, אמר דאמרת. שרשיה אכלת כדין אי ליה, אמר באורמא, אזלי

 עמדת ליה, אמר האיך. לו וסת תכונתו, על עמדתי הסוד לי משאמרת
ארבעיס לו גילה שעה ואומה נשאר. מהמתוק הבליעה ועדיין ואכלת,

ערכים
וכינויים

סיני
 תלמיד מפי תורה שמעת

 כאלו בעיניך יהי חכם
סיני מהר אזניך שמעוה

כט). א, פ׳ (קה׳׳ר

 שמות חמשה סיני הר
 שנצטוו צין מדבר לו, יש

 קדש מדבר עליו. ישראל
 עליו. ישראל שנתקדשו

 קדומה שנתנה קדמות מדבר
 שפרו פארן מדבר עליו.
 מדבר עליו. ישראל ורבו
 לאומות שנאה שירדה סיני

 הר שמו ומה עליו. העולם
 שמות (ילקו׳׳ש שמו חורב

רפד). רמז

 סלם, במספר הוא סיני
 מהגוף בהסתלקו האדם כי

 סולם לו יש הרי ותאוותיו,
 השמימה, הגוף מן בו שעולה
 אליו וקרוב הש״י עם להיות

המהר׳׳ל). (דרשות

 היתה משרע״ה נשמת
 ונאמר תורה ממדריגת

 מאד עניו משה והאיש עליו
 סיני הר מצינו ובעולם וגו׳

 ניתנה, שעליו לתורה מסוגל
 שהסנה באילנות ומצינו

 בכמות מכולם ונבזה שפל
 בסיני, גדל והוא ובאיכות,

 סנה, ל׳ סיני נקרא זה ולטעם
 בכל נראה סנה שצורת ונודע
 עליו והועד סיני הר אבני
 סיני מהר שאבן פלא דבר
 ישבר ואם סנה צורת בו יש

 א׳ בכל יש לשנים האבן
 ישבר ואם קטן, סנה צורת

 צורת חלק בכל יש לרבבה
 חלק גודל כפי מאד קטן סנה

 וסיני, משרע״ה, הרי האבן.
 שייכות, להם יש וסנה,
 חי משרע״ה כי פלא, ויותר

 ׳הסנה׳ ותיבת שנה, ק״ך
 ׳סיני׳ תיבת וגם ק״ך, גימט׳
 ראשונה י׳ בלי ק״ך עולה

 (ערבי במבטא נרגשת שאינה

שמות) נחל,

 הנוקבא נקרא סיני הר
 הנוקבא כי ונודע (המלכות)

 גבורות, מה׳ בניינה עיקר
 וט״ו דין פעמים ה׳ וע״ב

 הר גימטריא אותיותיהם
הר). (קה׳׳י,במכוון סיני

 כי והטעם כנס״י זה סיני
 הויות ה׳ גבורות, מה׳ בניינה
סיני). (קה׳׳י,סיני גימט׳

טים(מרי  חי
חיטייא)

 התורה היא נחמתינו עיקר
 שבכל אמת וצדיקי הקדושה

 אדם כל לאו אבל ודור, דור
 טובות עצות לקבל זוכה

 עת, בכל לו כראוי מהתורה
 הכל ע״כ וכו׳, זכה לא כי

 שהוא חיטיא, למרי צריכין
 המבאר האמת הצדיק
 לטוב התורה אור לנו ומצייר
כח). ד, נסך יין (ליקו׳׳ה

 חטיא. למרי צריכין הכל
 בלא לחיות יכול אדם שאין

 שאין גמרא, בעל זה חיטה,
 איסור להורות יכול אדם

 בעל אם כי לדין, ולא והיתר
 ולחקור לפרש שיודע גמרא

קמה:). ב״ב גרשום הכל(רבינו

 ביד מסורה אינה החיטה
 הקב״ה ביד אלא שר שום
י). ח, דברים עה״ת (ש״ך

 חיטה, נקרא אנפין זעיר
 אדם שאכל אילן סוד וזה

 ועיין היה, חיטה הראשון

 עכשיו׳ ׳כי ד״ה טו ביאה׳׳ל

חטה). (קה׳׳י,

 הדעת עז סוד הוא חיטה
 (קה׳׳י, וגבורה חסד שבו

חטה).



ערכים
וכינויים

נשבר לב
 מאנשיו אחד לי סיפר
 רבינו את שאל אחת שפעם

 שבין החילוק מהו ז״ל
 שחורה, למרה נשבר לב

 כך הוא נשבר לב לו, השיב
 העולם בין כשעומד שאפילו

 של ׳ריבונו ויאמר פניו יחזיר
רלא). (שיהר״ן וכו" עולם

 זה היינו נשבר, לב
 קונו לבין בינו שמדברין
 ומשברין הגבורות בשלהבת

בתשובה בהתעוררות הלב
יא). ד, אומנין (ליקו״ה

 בחי׳ ונדכא, נשבר לב
שתוקקות םופין ה כי  ו

 שעי״ז להשי״ת, חזקים
 מחמת תמיד, נשבר לבו

 והגעגועים הכיםופין גודל
 חזק ברצון שמתגעגע

ב). ג, ר״ה (ליקו״הלהשי״ת

 לב הוא השכינה תיקון
 חכמה (ראשית ונדכה נשבר

פ״ג). התשובה שער

 האדם בלב מתגבר היצר
 שורשו, ששם הדין מצד
 היות יורה נכנע, שהלב וכיון
 תחת וקשור כבוש הדין

 שער חכמה (ראשית החםד

פ״ג). התשובה

 ולהפרידן הקליפות לשבר
 נשבר לב הוא מהקדושה,

 רוחא נשברה רוח ע״י כי (...)
 (תוי״י תבירא תקיפא ודינא

בהעלותך). פ׳

 משכן להיות נברא הלב
 שורה אינו והקב״ה להקב״ה,

 לכן ונדכה, נשבר בלב אם כי
 להיות הוא הלב שלימות

 בו כשיש ואז בקרבו, נשבר
 בשם מכונה הוא שלימות
 יקרא הקודש עיר ירושלים

 מחנה (דגל בתוכה ומלכה לה

ואתחנן). פ׳ אפרים

חכמה מקורמוהד׳ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל שעב

ותושיה עצה

ת, עייי דו ד בו ת  ה
 וידין שיתבודד דהיינו

 על עצמו את וישפוט
 שעושה, הדברים בל

 ועי״ז ליראה, זובין עי״ז
 שבנגלה לתורה זובין

ה וו ענ ל ת, ו מ א  ב
 לתפלה יזבה ועי״ז

 שיבטל נפש, במסירת
 וגשמיותו ישותו בל

 ועי״ז התפלה, בשעת
 סתרי להשגת יזבה

 אור שהוא תורה,
 לעתיד, שיתגלה הגנוז

לזה הזובה אשרי
יח). ת״ת (ליקו״ע

 עצוה״מ5 5וכמ גשמיותו כל שמכטל נפש כמסירת שהיא תפלדו
 נימול נדי עד נפש, נמסירוס להמפלל צריך כו); (הפלה

 המפלה כשעת להרהר שאשור היינו המפילה. נשעמ הגשמיומ
 פרנשה ענייני הן ומלאכה, מו״מ של הן גשמי, דנר נשום

 נשום להרהר אשור וכן אמריש,
 הרהורי ואפילו הגוף, מענייני ענין

 רק מפלה, נזמן להרהר אשור מורה
מנ להקשיב צריך  לפירוש הי

 וליבו מומו ולהכניש המילומ,
 אש שירגיש נכדי המפלה, במילוס

 במינוס שמצוייש והמיוס האור
 ונפשימומ, נממימומ והכל המפלה.

 וזה ומקירומ. מנמומ שוס נלי
 למשוב שלא נמפלה להיזהר נדי ני נפש. נמשירומ מפלה מכונה

 צריך המילומ, לפירוש נשלימומ להקשיב רק זרה מהשנה שוס
 אש ולשבור בניסיון לעמוד ובפרמ רבה, נפש במשירוש להממזק

 שהשפלה למשוב ואשור ממפלה. לגמרי למונעו שרוצוס המניעומ
 שכר לו ישלם שהשי״מ נכדי היינו גשמיה, מונה נעבור היא

 להיזהר צריך רק וכיוצא, רפואה פרנסה, כגון מפלמו, נעבור
 בכל להשי״ש להודוה אדס כל על הוא היונ ני ממעש להמפלל

 נעצמו לשדר הוא דעה ונר מוה נר אדס כל שלאו ולפי יוס.
 הגדולה ננשש אנשי שדרו זה מהמה להשי״ש, ומשנהוה שירוש

 שירוש יוש בכל לומר יוכל אדש שכל נכדי המפלה, סדר אה
 נהמעורוה להמפלל להיזהר אדש כל צריך כן על להשי״ה. ומשנחוה
ונממימוש. נפשימוה המילוה לפירוש הימנ ולהקשיב ה׳ וניראה

 כל הקב״ה שהניח ?) »וטה חז״ל שאמרו
 הר על אלא התורה נתן ולא ההרים,

 השפל שתפלת ע״ג) אמרו(שס וחז״ל סיני.
 לב נא) (פהליס שכתוב כמו נמאסת, אין

 במסירת שהיא תפלה ידי ועל וכו׳. נשבר
גבול, ואין גשמיותו כל שמבטל נפש,

ם כל הקגייה שדזניח סיני. הר על אלא התורה נתן ולא ההרי
מנין, הרוס לגסי אזהרה ע״א): (ה סומה במס׳ איתא

 בר נסמן רב סגבהו׳. אל והאזינו ׳שמעו זעירי, אמר רבא אמר
 סשכס פן לך ׳השמר וכסיב ושכסס׳ לבבך ׳ורם מהנא, אמר, יצסק

עוירא, רב דרש (...) אלקיך׳. ה׳ אס
 אסי דרב משמיה לה אמר זמנין

אמי, דרב משמיה לה אמר וזמנין
 לסוף הרוה גסוה בו שיש אדם כל

מעט', ׳רומו שנאמר מהמעט,
 ה״ל בעולם, ישנו האמר, ושמא

בזמנו. נאסף בו הוזר ואס ׳ואיננו׳,
 הונא רב רוה׳, ושפל דכא ׳ואה (...)
דכא, אהי אמר, הד הסדא, ורב

 שהרי דכא, אה אני כמ״ד ומסהברא דכא. אה אני אמר והד
 ולא סיני, הר על שכינהו והשרה וגבעוה הריס כל הניס הקב״ה

 קונו, מדעה אדם ילמד לעולם יוסף, א״ר למעלה. סיני הר גבה
 סיני, הר על שכינהו והשרה וגבעוה הריס כל הניס הקב״ה שהרי

 (שם): ופירש״י בסנה). שכינהו והשרה טובוה אילנוה כל (והניס
 בא לב מגובה אלמא ושכסמ. לבבך ורם רוה. גס יהא שלא אזהרה.

 פן לך ׳השמר מוזהר הוא ובשכהה בוראו, אה ששוכה שכהה, לידי
 ישנו מהמעט. שרומו, כיון מענו. רומו מהשיבוהו. מסמעש. השכה׳.
י מהקיים. בעולם.  והיינו אצלי, ששוכן עד מגביהו אני דכא. ^
 אדם ילמד אצלו. שכינהי מרכין אני דכא. אס אני דכא׳. אה ׳אשכון

 וכרמל הבור כגון וגבעוס. הרים כל הנמיכוה. אה לאהוב קונו. מדעס
המהרש״א וביאר גבנונים׳. הריס הרצדון ׳למה כדכהיב שס, שבאו
 ההשוב שגס מינה, ונפקא כר. ומססברא דכא אס אני וס״א (שם):

 דכא׳. את ׳אשכון ד״ה ח׳ אות בילקוה״נ ועי׳ וק״ל. שמיס מכבוד גדול לך דאין כבודו, זה שאין יאמר ולא ממנו, השפל לגבי עצמו ישפיל

ת ל פ ת שפל ש מידה הקב״ה כמידה שלא וראה בא אלעזר, רבי ואיהימא עוירא רב דרש ע״א): (ה סומה במס׳ איתא נמאםת. אין ה
ורואה גבוה הוא כן, אינו הקב״ה מידה אבל השפל, אה רואה גבוה ואין הגבוה אה רואה גבוה ודס בשר מידה ודס, בשר

אני אין הקב״ה אמר הרוה, גסוה בו שיש אדס כל עוקבא, מר ואיהימא הסדא רב אמר יראה׳. ושפל ה׳ רס ׳כי שנאמר השפל, אה
בהדשו הדש מדי ׳והיה שנאמר כבשר, לבו משים כן אס אלא נשמעה אדם של הפלהו אין הזקיה, אמר (...) בעולם. לדור יכולין והוא
 קייס, שביהמ״ק שבשעה הקב״ה, לפני הרוה נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי, בן יהושע א״ר (...) וגו״. להשההווה בשר כל יבוא וגו׳

הקרבנוה כל הקריב כאילו הכהוב עליו מעלה שפלה, שדעהו מי אבל בידו, מנסה שכר מנסה, בידו, עולה שכר עולה, מקריב אדם
(שם): ופירש״י הבזה׳. לא אלקיס ונדכה נשבר ׳לב שנאמר נמאסה, הפילהו שאין אלא עוד, ולא נשברה׳, רוה אלקיס ׳זבהי שנאמר כולם,
 לקרבם עיני נההי אבוהיכס׳, אה ראיהי בראשיהה בהאנה ׳כביכורה מ) (הושע כמו בעיניו, והשוב עמו, ולהשהדל לקרבו הגכום. אס רואה

 גסי אבל לפני, נשמעים הס כי ויהפללו, יבואו בשר שהם אוהס לההפלל, להשססווס. קשה. שהוא כאבן ולא רך, שהוא ככשר. ולהבבס.
 לו דאין ר״ל, כר. בידו עולה שכר (שם): המהרש״א וביאר במשמע. הזבהיס כל זבסי. אסר. קרבן שכר ולא כידו. עולה שכר יבואו. לא הרוה

מקרי ורוהו, לבו בכל ששב דהיינו נשברה׳, ׳רוה אבל לו, מהכפר אין ואשם, הטאה עליה שהייב עבירה עשה ואס עולה, שכר אלא
בשר ה), כד, (פסיקתא המדרש ע״פ כו׳, נמאסה הפילהו שאין אלא עוד ולא ואמר, ואשם. הטאה בשביל גס לו דעולה אלקיס׳, ׳זבהי

וק״ל. הבזה׳, לא וגו׳ נשבר ׳לב שנאמר שבורים, בכלים מואס אינו שהוא כן, אינו הקב״ה ומידה שבורים, בכלים מואס ודס
ג ר ל שג מי יז-יע): (נא, בתהליס כתיב וכר. נ ד הפחח שפתי א גי ! פי  אלקיס זבחי תרצה: לא עולה ואהנה זבח תחפז לא כי חהלתך: ו

 הוא נשברה רוח זכסי. ומתן. בזבח חפצך עיקר אין סססיז. לא כי (שם): המצו״ד ופירש תבזה: לא אלקיס ונדכה נקבר לב נקברה רוח
 מי שכל מלמד, לב׳, לנשברי ה׳ ׳קרוב ת): דר״ע, אותיות מדרשות(מדרש בבתי ואימא והנדכה. הנשבר לבי כן אס תבזה ולא המרוצה, הזבח
עליו שמעלה אלא עוד, ולא יוס, בכל מהלכת שכינה עימו יוס, בכל בפיו ממועט ודיבורו יוס בכל נמוכה ורוחו יוס בכל שבורה שליבו

חכמה מיליואי‘הנחל יליקוט
 ליה אמר ממן. ימבו דמ!א, מע!נא מד תמו אזלי, דהוו עד במורה. סודות

 וצלילין מיא, פממי דקא דמ!א נביעא לך ואמזי תא עקיבא, אליעזר, רבי
 פסוקא הדא ועל לבנון׳. מן ונוזליס מייס מיס ׳באר דכמיב כהא ונזלין,
 ממה מלוני וידיעת ומזלות, כוכבים ושימת השרת, מלאכי שימת לו גילה

 התקופות ידיעת ורומות, ושדין ועופות דקלים שימת וזמניו, בעתותיו
 שוד הבנת יפה כלומר ואכלס. עמדס מדבש(שס): המתוק ופירש והעיבוריס.

זה. ענין שוד את לך אבאר ר״ל וכו׳. דמיא נכיעא לך ואסזי סא הדבר.

 בעיני שיהיה היינו ארץ׳, יעמיד ׳במשפט הלומדים, רבנן מלכי מאן ׳מלך׳,
 ׳ארץ יראה, הוא וארץ ממש, אין הוא כאילו ושפל, עניו ארץ, ממש עצמו
 וזכה דעת בר כבר שהוא במי נאמרו רבינו שדברי ועיי״ש וכו״. יראה

 שאמה ׳כפי אייזיק, יצתק ר׳ עס דבריו רבינו המשיל [שכך שבנגלה לתורה
 מורה הלומד אומרת המשנה הלא וכו׳, וכו׳ לתורה זכית ועי״ז דעת בר

 ידו שעל המשפט גבי הנ״ל רבינו שדברי להדיא הרי כנ״ל. וכו״, לשמה
 שבנגלה ולמורה לדעת שזכה למי נאמר הענווה, מידת וממקנין מעמידין

 היטב, הדברים מבוארים לכאורה לפי״ז כן ואס לשמה]. תורה ולומד
 במשפט [׳מלך ׳מלך׳ מבשינת נמשך המשפט תיקון שעיקר דייקא, המשפט מצד הוא וענווה לשפלות זוכין שבנגלה מורה שע״י מה גופא זה דבאמת
 ׳טובות הקדוש [שבהשפר הנ״ל רבינו בדברי ומבואר עיי״ש. ז׳, באות לקמן רבינו בדברי ׳ממלכת׳ הנקראת שבנגלה לתורה שזכה מי הוא ומלך וכו״],

 מקום דמכל אלא ושפלות]. לענוה רומזת שארץ שם [כמבואר הענווה ארץ להעמיד הוא שלו המשפט שגולת אזי שבנגלה, לתורה שזוכה שמי זכרונות׳],
 בדברי כלל מוזכר לא וזה והענווה, השפלות מידת מתקנים המשפט שע״י כאן, מצאנו תידוש דבר שהרי ביאור, צריכים זכרונות בטובות הנ״ל רבינו דברי
 מסתמא ביותר שמיס ירא שהוא ׳ומי זכרונות], בטובות [שס לכן קודם אייזיק יצתק לר׳ רבינו שאמר מה ע״פ מבוארים הדברים אמנם (...) בתורה. רבינו
 לשונו וזה דנן], [תורה האיתנים׳ ׳ירת הקדוש בשפר מובא גס וכן היראה. ממידת נמשכת הענווה שמידת היינו עיי״ש, וכו״, ועניו שפל בעיניו הוא

 כמובן שזה הלב, תרדת ע״י נמשכת שהשפלות הרי עיי״ש. ליבו׳, גאון ולהכניע האדם לב להתריד השופר טבע כי לשפלות, מרמז השופר ׳גס הקדוש,
 לשפלות, זוכין שבנגלה תורה שע״י שמה הדברים, קשרי לבאר יש ולפי״ז לשפלות. וזוכה ליבו גאון נכנע זה שמתוך האדם, על שנופל גדול ופתד יראה

 מי כי ממילא, השפלות נמשכת שעי״ז היראה, ארץ מעמיד במשפט אשר מלך להיות זוכה כן כמו שבנגלה, תורה לממלכת שזוכה שככל הוא, הפירוש
ב ועניו. שפל הוא ממילא ביותר שמיס ירא שהוא  נשבר לב כי כלל. אתד ענין אינו ועצבות נשבר לב ח״ל: נשבר/ ׳לב מהו בשיהר״ן(מא-מב) וכתב נשבר. ל

 נשבר לב כי השי״ת, לפני תביב היא נשבר לב אבל אומה. שונא והקב״ה שט״א היא מהטתול שהוא ועצבות הטמול. מן בא הוא עצבות אבל בלב, הוא
 שעה איזה לייתד צריכין כן על לעצבות. נשבר מלב לבוא יכולין כערככס אנשים אך היום, כל נשבר לב לו שיהיה טוב והיה יתברך. בעיניו מאד מאד יקר

וכו׳. ממנו שנמרמק על אביו לפני ובוכה שקובל כתינוק אביו, לפני המממטא כבן (...) יתברך לפניו ליבו ולשבר להתבודד דהיינו נשבר, לב לו שיהיה ביום

תפליה ואני

כנו ותעזרנו תז  ו
ל ל פ ת ה ף ל י פנ  ל
 עצום נפש במסירות

 לאמתו, באמת מאד
 תמרנו כל שיתבטל עד

 המנשם וגופנו ןישותנו
 לגמרי יתבטל הבל

 ותהיה התפלה. בשעת
ו תנ ל פ ת ת מו של  ב

 החסידיס תפלות כמו
שונים א  שהיה הר

 התפלה בשעת להם
הגשמיות התפשטות

נה). (ליקו״ת



ם רג ת מ ה

רבב״ח, אמר
 אותה נראה היה לי

 גדולה שהיתה צפרדע,
 הכרך של כגודלה
 ומה הגרוניא. הנקראת

 הכרך של גודלה היה
 בתים. שישים הגרוניא,

 את ובלע תנין ובא
 ואתר הצפרדע, אותה

 נקיבה עורב באה כך
 התנין, אותו את ובלעה
 אותה עלתה כך ואתר

 וישבה נקיבה העורב
 זה כל לפי האילן. על
 גדול כמה וראה בא

 אמר האילן. של כותו
 אס שמואל, בר פפא רב
לא אזי שס שהייתי לא

מאמינו. הייתי

תייא, רבי אמר
 זה פשוק על אני תמה

 אל שומע ׳כי שכתוב
 אל רק וכי ה״, אביונים

 שומע הוא האביונים
 אמר אתר. לאיש ולא
 שהס לפי שמעון, רבי

 המלך, אל יותר קרובים
 ונדכה נשבר ׳לב שכתוב
 ואין תבזה׳, לא אלקיס

 שהוא מי בעולם לך
 העני. כמו לבב שבור
 שמעון, רבי אמר עוד
 בני כל וראה, בא

 לפני מתראים העולם
 ובנפש, בגוף הקב״ה

 אלא מתראה לא והעני
 והקב״ה לבדה, בנפש
 יותר להנפש קרוב

מלהגוף.

נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

 נשנרה רוח אלקים ׳זנחי נא) (פהליס שנאמר יום, ככל הקנ״ה לפני שלמים וזנחים עולוח עליו ומעלה כלינו כנוי ננזנח כאילו הכפונ
י קרא האי על פווהנא חייא, רני ״אמר ע״א): סא נזהר(נשלח, איפא וכן מנזה'. לא אלקים ונדנה נשכר לג נ ג' מי  אניונים אל שומע דנ

 מנזה', לא אלקים ונדכה נשנר ׳לנ דכמינ למלכא, ימיר קרינין דאינו! נגין שמעון, רני אמר לאחרא. ולא שומע אניונים אל וכי ה״,
א הוא נריך קודשא קמי אמחזיין עלמא נני אינו! כל חזי, תא שמעון, רני אמר תו כמשכנא. לנא מניר דאיהו נעלמא לך וליח פ מ  נ

אלא אמחזי לא ומשכנא ונפשא,
 התורה להשיג יכול אזי גבול, וכשאין

 נתפסת ואין גבול, אינה שהיא שלעתיד,
בגבול:

 הוא כריך וקודשא נלחודוי, ננפשא
 ופירש מגופא. ימיר לנפשא קרינ

 כי נלסודוי. ננפשא (שם): מדנש המפוק
 נו׳. לנסשא קריב וקנ״ה שנור. גופו
 יומר מקונלמ העני מפלת לכן

 משך שאין לפי המקוש, לפני
 חומרו כי קונו, לנין נינו המנדיל

צורה. וכולו ננוש
ר וכר צפרדע איפא דעה. צפו

 'ומעל (פ״ז): נפנדא״ר
 נה שיש דיע, צפור הצפרדע',

 צמאין הש שהעופות נשעה דיעה.
 ומן היאור מן לשמות ונאין

 הצפרדעים, אותם קוראי! האגמיש,
 אל ושמו נואו להם, ואומרים
 (פהלים אומר הוא עליהם ממייראו,

 נין כנחלים מעיינים 'המשלח קד)
 שדי חימו כל ישקו יהלכו! הרים

 וגו". ישכון השמים עוף עליהם וגו׳
 וארא) (פ' הפסוקים נשער כפנ וכן

 עי״ש. הצפרדע, מכת נניאור

ף נ כ ץ מ אר  כפינ זמירות. ה
 נננואח טז־כ) (כד, נישעיה

 עשרח גלום על ישעיה שנינא הפורענות

 מכנף וזלשה״כ: סנפרינ, ע״י השנטים
 לצדיק צני ?מענו זמרת האיץ
 נגדים לי אוי לי רזי לי רזי ואמר
ופחת פחד נגדו: נוגדים ונגד נגדו

א. רשג״ם: אקרוקס
דהגרוניא. פאקרא צפרדע.

 כרן. כאופה היה גדול
 הוי כמס דהגרוניא ואקרא

סי. שיסין  קאמר פלמודא נ
 קאמר רנה סניגא. אסא לה.

 נקינה. עורנ פושקגצא. לה.

 כדרך אחד ענף על נאילנא.

 לא הימני. לא העופות.

האמנתי.

 ישאמר“ וזה זז
 חזי לדידי רבב״ח,

 אקרוקתא, החיא לי
 אקרא בי דהוי

 ואקרא דהגרוניא.
 במה דהגרוניא

 בתי. שיתין הוי,
 בלעה, תנינא אתא
פושקנצא אתא

 באילנא. יתיב ופליק לתנינא, ובלעה
 אמר דאילנא. חילא נפיש במה חזי תא
 התם דהוי לאו אי שמואל, בר בפא רב

הימניה: לא
א, ת ק רו ק  וזה צפרדע. ר״ש פי׳ א

 היינו לשרשה, היראה עליית בחינת
מורכבת, מלה ׳> היא צפרדע כי דעת.
ר ו פ ה צ ע ר ההגדה), ונכוונות פ״ז (פדא״ר ד ו פ צ ו

 כמ״ש ארץ, בחינת יראה, בחינת הוא
ובו׳. זמירות הארץ מכנף כד) (ישעיה

כאע״א פוהת״ת: דפום

 להשיג יכול אזי גבול וכשאין
ה ר תו ד ה תי ע ל  ש

ה שהיא  נליקו״מ ואיפא גכול. אינ

 אי עוה״נ מענוג כי ענ): (ח״נ
 מחמת וזה עכשיו, להשיג לנו אפשר
 שיש דנר וכל נגנול, עכשיו שאנו

 מענוג להשיג לו אפשר אי גנול לו
 עונג גם כן ועל הרוחני, הנא עולם
 אמרו עוה״נ, מעין שהוא שנח,
 אח המענג 'כל קיח) (שנח רז״ל

מצרים', נלי נחלה לו נומנין השכח,
 שהוא שנח עונג כי גנול, נלי היינו
 כלתי נחינח הוא עוה״נ, מעין
 נצחיים חיים עיקר כן ועל גנול.

 תענוג נחינח לנוא, לעמיד של
 כל של להשפלות רק יהיה עוה״נ,

 נחינת הוא ועניוות שפלות כי אחד.
 אין נחינח הוא כי גנול, נלמי

 מחמת גנול, שום לו ואין ממש,
 ועיקר העניווח, נמכליח שהוא
 רק הוא עוה״נ של נצחיים חיים

כנ״ל. גנול כלתי ננחינח
תורה להשיג יכול אזי שלעתיד. ה

 היינו יח): (פ"פ נעצוה״מ וניאר
 שאינם אמת ענייני כמורה להכין

 התיקונים ע״י כי כמפורש. כמונים
 הגנוז הדעח לאור זוכים הנזכרים,

 שיחגלה האור שהוא כמורה,
 השמדלוח וע״י ישראל. לכל לעמיד

 כנר זוכה זם, כמאמר המנוארים התיקונים אח להשיג נאמת
 המורה לימודי נכל מנין שעי״ז הנזכר, הדעח לאור עמה

כפירוש. כמונים שאינם אמיתיים ופירושים ניאורים

אני ה ו ל פ ת

כן ב  ברחמיף תזכני ו
 באמת לתפלה הרבים

 ואזכה כראוי, בשלמות
 כלו היום כל להתפלל
 את ותעורר באמת.

 הרבים ברחמיף לבבי
 שיחי לשפף שאזכה

 שיחתי לפרש לפניף
 בתפלה תמיר לפניף

 כל ואת ותחנונים,
תר אשר הטוב  נס
 הטובה בנקךתי ונצפן
 לאור להוציא אוכל

 התפלה ךבווי ידי על
 באמת ובקשות ותהנות

 עד רלבא, מעומקא
 הטוב שיתגלה שאזכה
 אצלי והנסתר הנעלם
 הרע, על הטוב ויתגבר

 ואבטל שאכניע עד
 עד לגמרי, הרע את

 מרע לצאת שאזכה
גדול לאור מחשף לטוב

טו). (ליקו״ת

 הנס והיה הארץ: יושב עליף ופס
 כי בפס ילכד הפסת ממוןו והעולה הפסת אל יפל הפתד מקול

 הארץ התרעעה רעה ארץ: מוקדי וירעשו נפמתו ממרום ארפות
 כשכור ארץ מנוע נוע ארץ: התמוכוקה מוט ארץ התפוררה פור

 ע״פ קום: תקיף ולא ונפלה פקעה עליה וכבד כמלונה והתנודדה

 לעניינינו שייכים לו הסמוכים הפסוקים שאר גם יראה), ארץ(היינו לבין ציפור) (היינו כנף בין לקשר כדי הובא זה שפס׳ שמלבד ולראות, לדייק אפשר ה׳, כלל
 (שם): המצו״ד ופירש ארץ׳. תנוע ׳נוע ארץ׳, ׳התמוממה ארץ׳, ׳התפוררה הארץ׳, ׳התרועעה ארץ׳, מוסדי ׳וירעשו ארץ, בתי׳ היא יראה שדייקא נלמד ומהם

 קצהו, עד הארץ מקצה והשתתה כריתה תהיה הגאולה בעת אשר בנבואה, שמענו הנביאים ;חברי אני ר״ל, שמעט. זמירוש הארץ מכנף
 הבוגדים כי השמועה על לי ואוי לי, רזון מביא לי האמור השוד אמרתי, הזה, הדבר כשמעי ואומר. וצדיק. צדיק לכל ההדר יהיה ואחריה

 תגר יהיה ר״ל, בישראל, המה גס יבגדו ההס, בהבוגדיס יבגדו אשר בוגדים קבוצת ר״ל, בגדו. בוגדים ובגד להס. ^ירעו בישראל יבגדו
ההיא. הארץ יושב ישראל עליך יבואו עליך. ותכופות. משונות צרות ר״ל, וכר. פסד בישראל. יבגדו וכולם העכו״ס, בין ומלחמה

חכמה מיליואי
א לי הזי לדידי הי תא. ה ק קרו  ה יוס״ד, פירוש (עם רוה״ק בשער וכתב א

 העליון העולם מן באה צדיק איזה של נשמה איזו לפעמים ע״ב):
 אלא ממש, עוף או בריה ואינו ההוא, ודמיון צורה באומה ומתלבשת

 ואמנם, וכיוצא. המורה סודות ומגיד מגלה והוא כך, ומתראה מתדמה
 ולפעמים לפניו, ימדמו כך אותם, הרואה האדם ומעלת מדריגת כפי

 או עוף בצורת לו ימדמה מהם אתד ואיש יתד, אנשים שני לפני יתראו
 מעלת כפי והכל אתר, באופן בפניו ימדמה השני והאיש אתרת, בריה

 אתד, ר״ה ביום זכורני מוהרת״ו, בן שמואל (אמר אומה. הרואה האדם
 אתת צפרדע ראינו משליך, ביום המיס על דורש מארי אבא מורי שהיה
 ז״ל מארי ואבא להשליכה, אבנים עליה להשליך והתתלנו כנגדו, בנהר באה
 עינו פתת הצפרדע צפצוף ומקול כדרכו, במורה ודורש שגורות עיניו היו

 ובאה תורתו, לשמוע באה אתת נשמה שהיתה לנו, ואמר בנו, וגער
 נקראת למה הצפרדע, בענין לדרוש השתיל ולכבודה זאת, בצפרדע מלובשת
ע למש״ל.) ראיה וזהו דעה, צפור לשון צפרדע, ד ר פ ר וכוי צ צפו

ם כי ר ע
ם כינויי ו

ע ד ר פ צ
 שם ברוך אומרת, צפרדע

 ועד לעולם מלכותו כבוד
שירה). (פרק

 לחםד, רמיז צפרדע
 וקרי צעיק דצפרדע דכמא
 נמי הכי משתכיך, ולא תדיר
 מלאפקא משתכיך לא חםד

 לעלמין ברכאן ושפע תולדין
 עולם ראש הוא דהא כולהו,
וארא). פ׳ מישרים (מגידהבנין

 צפרדע הוא אקרקותא
 הערוך שפי׳ כמו נקיבה

 אקרק, והזכר נקבה, צפרדע
 פושקנצא על פירש׳׳י וכן

 וכן נקיבה, עורב שהוא
 (חידושי נקיבה ג״כ תנינא

ב״ב). ח״ג אגדות

 צפר כי דע״ה, צפייר
 (תרגום נהיר׳ ׳צפרא לשון

קז פ׳ אונקלום  בפםוק מ
 הוא ודעה אור׳), ׳הבוקר

 פרעה, הנקרא השכחה היפך
 מה לפרעה, מכה זה היה לכך

 צפר היה לישראל כן שאין
בשלח). פ׳ (תוי״יוהבן דעה,

 ממשיך שהוא צפרדע ימוד
 ע״י מאריך נהורין ש״ע

 וזה הדעת, עם שעולה
 ד״ע ש״ע גימטריא צפרדע

 צפרדע וכן הדעת, םוד
 באלב״ם יםוד גימטריא

דצ״ך). (קה״י,

הנחל ילקוט
י הוי לאו א ם ד ת ה. לא ה מני  הרב בשם שמעתי הנחל(מס: במי ומובא הי

 פפא רב ׳אמר המימרא שיום שפירש מטשערין, מו״ץ זצ״ל נתמן ר׳
 דף סנהדרין תז״ל אמרו כי הימניה׳, לא המס דהוי לאו אי שמואל בר

בבתי׳ אשז שהוא נמצא דפומבדיתא, דיינא היה שמואל בר פפא שרב י״ז,
 ׳לא משפט, בבתי׳ אושז שאני המס׳, דהוי לאו ׳אי אמר, כן ועל משפט,

 היראה להעלות יכולים שיהיו היינו כזה, אקרוקתא נמצא שיהיו הימניה׳,
 רק כי בפנים, המבוארים הבתינות לכל עי״ז ולזכות הדעת, שהוא לשורשה

המאמר. בהתתלת כמבואר להדעת, היראה להעלות יכולין משפט ע״י
ף! כ כ ץ מ ר א ת ה רו מי  לרמז יש ב): (מו, מלך מעדני בספר ומובא וכוי. ז

לי׳, רזי לי ׳רזי הכתוב להמשך שכוונתו שנקט, ׳וכו״ בתיבת
 וכמבואר בפנים, המבואר שבנסתר ומורה שבנגלה תורה במי׳ שהוא

 כתב מעופינה׳ כעב אלה ׳מי ובפסוק ודו״ק. ז׳ בסעיף עי״ש יא, בתורה
ארובותיהם׳, אל ׳וכיונים הכתוב להמשך בכוונתו ואולי ׳וכו״, תיבת גס

ודו״ק. בפנים, המבואר צפור בתי׳ ממש שהוא
אמרו וז״ל: הצפרדע, של הדעת מעלת גודל בענין (הקדמה) שירה בפרק איתא דעה.
 ממני. יותר ומשבמות שירות שאומרת בעולמך בריה יש הקב״ה, לפני ואמר עליו, דעתו זתה מהליס, שפר שסיים בשעה ישראל, מלך דוד על תז״ל

 שאני שירה כל אלא עוד, ולא ממך. יומר ומשבמות שירות אומרת שאני עליך, דעתך מזות אל דוד לו, ואמרה אתת, צפרדע לו נזדמנה שעה באומה
 וזו גדולה, במצוה עושקת שאני אלא עוד, ולא ואלף׳. שמישה שירו ויהי משל אלפים שלושת ׳וידבר שנאמר משלים, אלפים שלושת עליה ממשלת אומרת

 מה לקיים המצוה, היא זו ואוכלני, נוטלני רעב שהוא ובשעה המיס, מן אס כי פרנסתו שאין אשד מין הים בשפת יש בה, עושקת שאני המצוה היא
לך׳. ׳ישלימנו אלא לך׳, ׳ישלם תקרי אל לך׳, ישלם וה׳ ראשו, על שומה אמה גשליס כי מיס, השקהו צמא ואס לתם, האכילהו שונאך רעב ׳אס שנאמר



ם כי ר ע
ם כינויי ו

אלה מי
 וראו עיניכם מרום ישאו

 הבינה םוד אלה׳. ברא מ״י
 מ״י נאמר זה ועל מ״י, נקרא
 שהצדיקים ולפי אלה. ברא

 לבטל יכולין מ״י םוד יודעים
ג). אורה (שעריגזירה

 םוף, לאין לבוש הוא נזייי
 אל״ה הוא מ״י של ולבוש

בראשית). פ׳ הליקוטים (ספר

 אבל ׳מי/ נקראת אימא
 ולמטה שלה תפארת חצי

 כנודע, בז״א המתלבשים
 הכל וחיבור ׳אלה׳. נקראו
 (ערה״ב אלה״ים נקרא ביחד

מי). לרמ״ז,

 מצד ׳אלה׳ ׳אלקים׳, שם
 מצד ׳מי׳ ואותיות החםד,

 בראשית יפות (פנים הגבורה

ח). מח,

 בחי׳ יש ׳אלקים׳ מבחיי
 ׳מי׳, אותיות והוא ארז

 ׳אלה׳, אותיות שמים ומבתי׳
 שעשה יום באותו ותיכף
 ארז ׳אלקים׳, שם הוי״ה

 שני אלו בו ונתן ושמים,
 השמיימות כוחות הכוחות
 באותו הארציות, וכוחות

 אלקים אותו תיכף ברא כוח
 ממנו למטה וארז שמים ג״כ

אלקים). (קה״י,

מוהר״ןליהוטינוכע נחל שעד
כיאור ג) (נו,

היא המורה
ענין יסוד

של שמו
ם ה אי צי מו  כליקו״מ ואיפא גפה. ל

וז״ל; כפה', 'מוציאיהס

 של החיות נגנל הזה שנהשס הדנר, של הכלי הוא והשם הקנ״ה,
 הנפש נגנל שנהשס שמו', הוא חיה ׳נפש כמ״ש הזה, הדנר

 כשקורין כן ועל דנר. כל של והחיות
 מיכף מזומן הוא נשמו, האדם אח

 הנפש כל נגנל שנהשס מחמת אצלו,
 שמו הוא החורה וכן שלו. והחיות

 החיוח נגנל ש^ס היינו הקנ״ה, של
 נחינח היא המורה כי החיים, מחי

 אומיוח נהמורה יש כי מידות,
 ושדרים, ופרשיות ופסוקים ומינוח

 נגנל שנהם מידות, נחינת שהם
 שהוא הקנ״ה, של שמו שהוא המורה ע״י כן ועל נמידה. החיוח
 אח קורים המורה ע״י ני החיות. אח לקנל יכולים מידוח, נחינח

 צריך כן ועל (...) המידות. למוך החיוח אח וממשיכי! החיים,
 נשמו, אחד אח לקרות כשצריכין כי דייקא, נפה נמורה לעשוק

 נמחשנה נשמו לקרומו אפשר ואי דייקא, נפה לקרותו צריך
 ע״י אש כי נשמו החייש חי אח לקרוח אפשר אי כן נעלמא,

 הס חיים 'ני חז״ל, שאמרו וזה לנדה. המחשנה ע״י ולא הפה,
דייקא. נפה למוציאיהס נפה. למוציאיהם למוצאיהם',

 אלקים, אותיות אלה, מי ס) (שס וכמ״ש
 שורש היא ודיעה וכו׳. תעופינה כעב

 דזזגרוניא, לאקרא ודמיא היראה.
 בחינת שזה בגרון. קרא לשון נס) (שס

 חז״ל שאמרו כמו שבנגלה, תורה
ידי על כי בפה. למוציאיהם נד.) (עירוכין

ת אלה מי תיו ג אלקים או ע ה. כ פינ  ח) (ס, כישעיה כפיכ תעו

 מעופינה כענ אלה מי מהגלוס: וכשיכה כגאולה העוסקס כנכואה
 הנריוח כאילו אלה. מי המצו״ד(שס): ופירש ארנמיהס: אל וכיונים

 הענן, כעפיפת לשונ ממהרים אשר אלה מי הגולה, נני על ישאלו
 אל לעוף הממהרים וכיונים

השונך. חלונוח הס ארונותיהם,
ע״א): קה (משפטים, כזהר ואיפא

עייכחינ ש הו  ■;ומנו את 'והכריתו ז) (י
 לשמך מעשה ומה הארץ, מן

 נניינא דא גדול שמא הגדול',
'אלהי״ס'. קדמאה, שמא קדמאה,

נגלומא, אינו! דישראל והשתא
 דאחי ולזמנא נפל. נניינא כל כנינול

 ו׳אל״ה' 'מ״י׳ אחחנר מגלותא, לננוי הוא נריך קודשא יפרוק כד
 יהא ד׳אלהי״ס' ושמא כחדא, יחחנרון נגלוחא, פרודא נהו דהוה
 כענ אלה ׳מי דכחינ הוא הדא יחנשס. ועלמא חקוניה, על שלים

 לא חדא, שמא דאיהו ונגין ארונוחיהס׳. אל וכיונים תעופינה,
 והוא פרודא, נלא חדא שמא אלה', ׳מי אלא ואלה', ׳מי כחינ

 אימא כניכול לעילא, ׳מ״י׳ אשחלק נגלוחא דהשחא ׳אלהי״ס׳.
 עלאה שמא דהוא שלים, דהוה ושנוא נפלו, וננין ננין, מעל

חי ומקדי^ן מצלן אנן דא ועל נפל. קדמאה, רנרנא ננסיות, ננ

r טו הגנוז אור n n i Q ם חכנוה נוקור ג ר ת מ ה

 ישראל מפלש לאשר 'י
 יושבי עם במלחמתם

 כך על טען אזי העי
 שאס להקב״ה יהושע

 ישראל עם את יציל לא
 'ישמעו אזי מאוביהס
 יושבי וכל הכנעני

 עלינו ונשבו טאיז
 מן שמנו את והכריתו
 תעשה ומה הארץ,
 השס הגדול', לשמך
 הבניין זהו הזה הגדול

 הראשון השס הראשון,
 היינו בתורה, שנזכר

 ועכשיו 'אלהי״ס', שס
 נאומיוח (המושרשים שישראל

 הס ׳אלהי״ם׳) שם מן ׳אל״ה׳
 כל כביכול אזי בגלות,
׳אלהי״ם׳) שם (של הבניין

 לבוא ולעתיד נפל.
 הקב״ה יפדה כאשר

 אזי מהגלות, בניו את
'מ״י' האותיות יתחברו

 (מן 'אל״ה' והאותיות

 בהם שהיה ׳אלהי״ם׳) שם
 ויתחברו בגלות, פירוד
'אלהי״ס' ושם כאחד,
 על בשלימות יהיה

יתמתק. והעולם תיקונו,
 אלה 'מי שכתוב זהו

 וכיונים תעופינה, כעב
 ומפני ארובותיהם', אל

 כן על אחד, שס שהוא
 'מי בפשוק כתוב לא

 'מי כתוב אלא ואלה',
 שס שיהיה והיינו אלה',

פירוד, בלא אחד זה
 כי 'אלהי״ס', שס והוא
 נסתלק אזי בגלות עתה

(הנינה) ה׳מ״י' ועלה

 שכביכול היינו ללמעלה,
 מעל עלתה היא האס

 נפלו הבנים ואזי הבנים,
'אלהי״ס' והשם (נגלות),
 שס שהוא שלם, שהיה
 הראשון וגדול עליון
 השמות שאר מכל

נפל. הוא שבתורה,
 מתפללים אנו זה ועל

 שמו את ומקדשים
הכנסיות, בבתי יתברך

 שייבנה זה שס על
 אנו זה ועל שהיה, כמו

 ויתקדש 'יתגדל אומרים
 יהא 'אמן רבה', שמיה
מבורך', רבא שמיה
 זהו רבא', 'שמיה מיהו
 לכל הראשון השס אותו
שבתורה, השמות שאר
 אלא בניין לו שאין מפני

(הנינה) ש׳מ״י' עמנו,
 אלא לעולם ייבנה לא

ישראל). (ננם ב׳אל״ה'
 הזמן אותו על כן ועל

 נאמר לבוא לעתיד
 כעב אלה 'מי הפסוק

 יראו שאזי תעופינה',
 שזה העולם בני כל

 נתקן הוא העליון השס
 שמו ואס תיקונו, על

 ונבנה נתקן הזה הגדול
 שעס הרי תיקונו, על

 על שליטים הס ישראל
 גס אז וכן העולם, כל
 שנפגמו השמות שאר כל

 על יחזרו הס בגלות
 ישראל ועם תיקונם,

האומות, כל על ישלטו
שמות כל שאר תיקון כי

 רבי, לי, ואמר אליהו, אלי בא היס חוף על כשהלכתי אחת פעס שמעון, רבי סיפר הקודש. שמות שאר כל לבניין הראשון השס הוא כי הגדול, השס שהוא 'אלהי״ס' השס בתיקון תלויים כולם הקודש
 כל את צייר ובה מחשבה, להיות עלתה וזו אחת, נקודה בראש עשה הוא אזי להתגלות, רצה הנסתרים כל שנסתר שבשעה הסוד. וזהו מעלה. של בישיבה רק נגלה והיה הקב״ה, לפני סתום היה זה סוד

 ולא עומד לבניין, תחילה שהוא 'מ״י', ונקרא המחשבה, מתוך שיצא עמוק בניין קדשים, קודש נסתר, אחד ציור של חקיקה הנסתר, הקדוש המאור תוך וחקק החקיקות. כל את ידה על חקק וגס הציורים,
 'אלהי״ס'. בשס ונשלם באלו אלו האותיות התחברו ואזי בשס, 'אל״ה' ועלה 'אל״ה', את וברא שמאיר כבוד בלבוש התלבש הוא ואזי בשס, ולהקרא להתגלות ורצה 'מ״י'. אלא נקרא לא בשס וסתום, עמוק עומד,

העולם. מתקיים זה ובסוד תמיד, שמשתתף השם הוא כך ב׳אל״ה', 'מ״י שמשתתף וכמו ישראל'. אלהיך אמרו'אלה הס זה סוד על בעגל שחטאו ואלו 'אלהי״ס'. בשס עלה לא הוא אזי 'אל״ה' את ברא שלא ועד
 היא התורה שאס כך, זאת אנו ודורשים ושמורה', בכל 'ערוכה היא שהתורה כתוב כך לא לו, ואמרה בו, בעטה היא אזי בלחש, תלמודו על חוזר שהיה אחד תלמיד לאיזה מצאתו מאיר רבי אשת ברוריה

 אחד תלמיד בברייתא, נשנה ממך. תישכח והיא אצלך משתמרת אינה ח״ו היא אזי האיברים, רמ״ח בכל אצלך ערוכה היא אין אס אבל תשתכח, ולא אצלך משתמרת היא אזי שלך, האברים רמ״ח בכל ערוכה
 את ושנה פיך פתח המקראות, את וקרא פיך פתח וחריף, שנון שהינך אתה יהודה, לרב שמואל לו אמר (...) תלמודו. את שכח אכן הוא שנים שלוש ולאחר בלחש, תלמודו את שונה שהיה אליעזר לרבי לו היה

לומדים. שהס התורה לדברי בפה 'למוציאיהס' אלא 'למוצאיהם', זאת תקרא אל מרפא', בשרו ולכל למוצאיהם הס חיים 'כי שנאמר כמו ימים, ותאריך התורה בך שתתקיים כדי המשניות,

 שמיה וימקדש 'ימגדל ואמרי דהוה, מה5 דןפפני דא שמא על
ק, אלא נגייגא ליה דליש נגין דכלא, קדמאה ההוא רנא; ׳שמיה מאן מכרך; רנא שמיה יהא ׳אמן רנא; ה  לפולש ימנני לא ׳מ״י׳ נ

 רנה שמיה ואי מיקוניה, על אממקן עלאה שמא דהא עלמא כל ויפמון מעופיגה; כעג אלה ׳מי ומנא נההוא דא ועל נ׳אל״ה׳. אלא
 כלהו דהא כלא, על שלטין וישראל מיקוגייהו, על ימהדרון שמהן שאר וכל כלא, על שלימין ישראל הא מיקוניה, על ואמנגי אממקן דא

 וגלי הוא, נריך קודשא קמי הוה שפימא מלה רני, לי, יי׳אמר ע״א): נ נזהר(הקדמה, אימא ועוד נניינין. לכל קדמאה רנא, נשמיה פליין
 צייר מפשנה, למהוי סליק ודא פדא, נקודה נרישא ענד לאפגלייא, נעא שפימין דכל דשפימא נשעפא הוא. ודא עלאה. נמפינפא

ה פקק ציורין, כל נה  עמיקא נניינא קדישין, קודש שפימאה, ציורא דפד גליפו שפימא, קדישא נוצינא גו ואגליף גליפין. כל נ
 לאפגלייא נעא 'מ״י'. אלא אקרי לא נשמא ושפיס, עמיק קיימא, ולא קיימא לנניינא, שירופא ׳מ״י', ואקרי מפשנה, מגו דנפק

 נשמא ואשפליש נאלין אלין אפוון אפפנרון נשמא, ׳אל״ה׳ וסליק ׳אל״ה', ונרא דנהיר יקר נלנוש ואפלנש נשמא, ולאפקרי
 לנ). (שמוי! ישראל׳ אלהיך ׳אלה אמרו דגא רזא על נעגלא דפנו ואינו! ׳אלהי״ש׳. נשמא סליק לא ׳אל״ה׳ נרא לא ועד ׳אלהי״ש׳.

 ׳נראשיפ ע״נ): מנ כ, נמיקו״ז(מיקון אימא וכן עלמא. אפקייש דא ונרזא פדיר, דאשפפף שמא הוא הכי נ׳אל״ה; ׳מ״י׳ דאשפפף וכרנה
אלה׳. נרא מי וראו עיניכס מרוס ׳שאו אפמר עליה אלה', ׳מי 'אלקיס' אלקיס', נרא

שעיה(נח, כדכמיג בגרון. קרא  המצו״ד(שה): ופירש פמאמס; !עקנ ולניפ פשעס לענני והגד קולף הרס כשופר פפשף אל נגרו! קרא א): ני

 נשמע להיוש הצועק, כדרך הגרון מן הקול שיצא עד ניופר, רש נקול קרא ר״ל, נגרון', 'קרא הנניא, אל ה' מאמר זהו נגיון. 6קי
 עליהש. והוכיפש פושעיש, הש נמה להש אמור פשעם. לעמי והגד השופר. קול כהרמפ כשופר. הקריאה. פמגע אל שהשוו. אל למרפוק.

ה. למוציאיהם פ רונין(נג אימא ג  אמרה ניה, נטשה נלפישה, גריס קא דהוה פלמידא לההוא אשכפפיה י״נרוריה ע״א): נד ע״נ, נעי
פנא, משפמרפ. אינה לאו, ואש משפמרפ, שלך, אנריש נרמ״פ ערוכה אש ושמורה', נכל ׳ערוכה כפונ כך לא ליה,

 פומיך פפפ שיננא, יהודה, לרנ שמואל ליה אמר (...) פלמודו. שכפ שניש שלש לאפר נלפש, שונה שהיה אליעזר לרני היה אפד פלמיד
 פקרי'למוצאיהס', אל מרפא', נשרו ולכל למוצאיהס הס פייס ׳כי שנאמר פיי, ופוריך ניך דפפקייס היכי כי פני, פומיך פפפ קרי,
טנך פשמרס כי נעיס ׳כי דכפינ מאי אמי, רנ אמר (...) נפה. ׳למוציאיהס׳ אלא  נעימיס, פורה דנרי אימפי שפפיך', על יפדיו ןכ'נו ננ
 מאד הדנר אליך קרונ ׳כי מהכא, אמר, יצפק רני (...) שפפיך. על יפדיו שיכנו נזמן ננטנך, פשמרס ואימפי ננטנך, שפשמרס נזמן
 נל שפפיו וארשפ לו נפפה לנו ׳פאופ מהכא, אמר, רנא לעשופו׳. ונלננך ש׳נפיך נזמן אליך', ׳קרונ אימפי לעשופו', ונלננך נפיך

 שפאריך שיי. שויין נו. נעטה כיה. נמשה ופירש״י(שם): שלה׳. מנעש נל שפפיו ש׳ארשפ נזמן לו', נפפה לנו ׳פאוש אימפי סלה', מנעפ
מנו. שפשמרם ימיש.  שאישש. ונלפישה. נגימגוש ולא נפה, ומוציאן שודר! שאפה יפד. ולנו ממך. משפכפין שאין נידך, שמוריש שהן ננ

 שהדינור אנריס, רמ״פ נכל דהיינו נכל. ערוכה (שם): המהרש״א וכמג נשפפיו. להוציא דעפ נו כשנפס שלה, פמנע נל שפפיו שפירש
לננן שנפיך כזמן כו׳ קרונ אימהי וק״ל. האנריס, לכל ושנועה הרגשה מניא רש נקול  קרונ הדנר הרי נפיך, שערוכה נזמן ר״ל, וגו׳. ונ

וק״ל. עשיה, לידי שנוא ולא מלננך פשכש הרי לאו, ואס לעשותו, נלננך שמור להיות אליך

אי לו ה מי מ כ ח

 ו׳אלה׳ 'מי' סוד בענין ויחי) (פ' ושמש במאור מובא אלקים. אותיות אלה מי
וז״ל: ב', באות לעיל הנזכר מלמעלה האדם על השורים הדינים לענין גס המקושר

 ו׳מי׳ ויש, ממש דבר שהוא ׳אלה/ נקראים גשמיים הדברים כל הנה,
 רוחניות אל להביט צריך ואדם קודש. משפרי כידוע המחשבה, עולם נקרא

 ׳מי׳ מחבר נמצא למעלה, שורשו אל הרוחניות אל הגשמיות ולחבר הדברים,
 הנקרא המעשה עולם עם ׳מי', הנקרא המחשבה עולם דהיינו, ׳אלה', עם

 ומרמז ׳אלקים', שם הרי ׳אלה׳ עם ו׳מי׳ כנ״ל. ויש ממש דבר שהוא ׳אלה/
הפשוק פירוש וזה כידוע. חיי״ם אלקים שנקרא למאד, עליונה למדריגה

 המחשבה עולם דהיינו דוקא, ׳מי׳ אלה', ברא מי וראו עיניכם מרום ׳שאו
 ׳אלה׳ הנקראים גשמיים הדברים כל דהיינו אלה', ׳ברא כנ״ל, ׳מי׳ הנקרא

 רק גשמיות, דברי של לרוחניוח מביט ואין כנ״ל, עושה שאין מי והנה, כנ״ל.
 בהטבע דבוק הרי התאוה, אחר והולך הדברים של הגשמיות אל שמתאוה

 עליו ושורין אלקים, תחת הוא אזי ׳הטבע', גימטריא ו׳אלקים׳ העולם, של
 בכל כשמביט כן שאין מה (...) בקטנות. דבוק כי מלמעלה, וקטרוגים דינים

 דבוק אזי כנ״ל, ׳אלה׳ עם ׳מי׳ ומחבר הרוחניות, שהוא שורשן אל הדברים
הקודש. משפרי כידוע הבינה עולם שהוא חיי״ם, באלקים הוא



ם רג ת מ ה

 קונה אתה אין וכי ^
 אמר דבר. איזה לעצמך

 וכי התינוק, אותו להם
 מאורת מצפים אתם מה

 כמוני ונבזה עלוב
 לקנות מה לי שיהיה
 אמרו דבר. איזה לעצמי

 אורת אתה וכי לו,
 אלו הלא ונבזה, עלוב

 הס באלילים המאמינים
 ונבזים, עלובים אורתיס

 הנמצאים כאלו ישנס כי
 בבבל, שאליליהס כאן

 הנמצאים כאלו וישנס
 ברומי, שאליליהס כאן

 הנמצאים כאלו וישנס
 כן גס שאליליהס כאן

 אין זאת ובכל עמס
 להס מועילים אליליהם

 בכל אתה, אבל מאוס.
 הולך הינך שאתה מקום

 עמך, נמצא אלקיך אזי
 אלקינו ׳כה׳ שכתוב שזהו
אליו׳ קראינו בכל

במילוא״ח). (המשך

שעה נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור
ם להקכ״ה קוראין כשאנו ארי ת  בחיי זה וכר ודם כשר של כ

 לקנ״ה קוראים שכשאנו כאן מכאר רנינו אכרהם. ’כחי חסד
 מצינו ואגג חסד. שמידמו אנרהס נחי׳ ווה הש״י, חסד זה נ״ו של נחאריס

 נשר של ושנחיס נמאריס לקנ״ה שקרא הראשון הוא שאנרהס ע"נ) (ז ננרכוח
 וז״ל: אדנות), (נשס ׳אדון' כשקראו ודס,

 כן שמעון רני משוס יוחנן רני אמר
 העולם אח הקנ״ה שנרא מיום יוחי,

 אדון, להקנ״ה שקראו אדס היה לא
 אדון, וקראו אנרהם שנא עד

 נמה (אלקיס) אדני ׳ויאמר שנאמר
 אף רנ, אמר אירשנה׳. כי אדע

 אנרהס, נשניל אלא נענה לא דניאל
 אל אלקינו שמע 'ועפה שנאמר
 למען השמם מקדשך על פניך והאר תחנוניו ואל ענדך פפילח
וכפנ אדון. שקראך אנרהס למען אלא ליה, מנעי למענך אדני',

 לתורה זוכין דעת, לבחינת היראה עליית
 זזוה כמה דזזגרוניא ואקרא שבנגלה.

 כשאנו כי תפלה. בחינת זה בתי, שיתין
 ודם, בשר של בתארים להקב״ה קוראין

 חסד זה אליו, קראינו בכל לנו נמצא והוא
יתברך, ה׳ בחםדי היה לא אם כי יתברך. ה׳

ם להקכ״ה קוראין כשאנו ארי ת שר של כ חסד זה וכוי ודם כ
 כעצה לקמן המוכא ד) (טו, ליקו״מ כקיצור ועי׳ ת.”השי

 אנו כאשר כט): (חפלה נעצוה׳׳מ נזה ניאר וכן זה. ענין המרחינ וחושיה,
 שקוראים ונמאריס נשנחיס ונרכוח, נמפילוח להשי״ח קוראים

 גינור גדול, מלך, כגון לאדם,
 והשי״ח נאלה, וכיוצא ונורא,
 כי יח'. חסדו זהו קולנו, שומע

 לו לקרוא רשוח לנו נחן לא אילו
 לקרוא לנו הוחר לא הנ״ל, נשנחים

 על הנאמרים ומאריס נשנחיס לו
 השי״ח של וגדולתו כנודו כי אדם,
 השנחיס מן שיעור לאין גדול

 אהנחו מחמת רק הנ״ל. והתאריס
 הנ״ל נשנחים אומו לקרוא רשות לנו נתן הרנים, וחסדיו אוחנו

נו. להידנק שנזכה נכדי אליו, ולהחפלל

אני ה ו ל פ ת

 הוזחלוז כבר ופאשר
 הרבים וחסדיך ברחמיך

 בעולם, אלהותך לגלות
 צדיקיך ידי על ולמךתנו

 שירות לסרר האמתיים
שבחות ת ות תפלו  ו

 והורית לפניך, ותחנונים
 חקדושים, שמותיך לנו

 לסמך בחםדך וגזךת
 ושבחיך, בתאריך אותנו

 ובח ךשות לנו שיהיה
 אותך ולקרות לכנות

 אשר ושבחים, בתאךים
 לנו יש לבד זה ידי על

 להתקרב ותקוה סמיכה
 ולדעת באמת אליך
 כן שלם. בלב אותך

 תזכה הרבים ברחמיך
 ודור. דור בכל אותנו
 תזכה ישראל ובכלל

 לי ותתן כן, גם אותי
 על דקךשה אמתי רעת

 הקדושה, תורתך ידי
 שירות לסדר שאזכה

חות שב ת ה ו פל ת  ו
 תמיד לפניך ותחנונים

 באמת ח.יי ימי כל
 נכונה ובדעה באמונה
 אל לבון ואזכה ומישבת.

 ולקרות ולכנות האמת
 ושבחים בתאךים אותך

 לקרות הראוים הגונים
 בא־פן בהם, אותך
 תחנותי ךבדי ש.יעלו

תי שו ת ובק שירו  ו
 מסדר שאני ותשבחות

 ויעוךרו לרצון, לפניך
 עלי הדבים .רחמיך

 אלינו ותתפים ותתךצה
טו). (ליקו״ת

ה/ בא׳ אדנות, בשם דהיינו כו/ אברהם שבא עד (שם): המהרש״א
 שהוא אדון, בשם גס וקראו הוסיף אברהם אבל מציאותו, על המורה הוי״ה בשם אלא מקודם אותו קראו לא כי התוס', שכתבו כמו

 אלא נענה לא דניאל שאף שאמרו וזה אברהם. בענין פרשה באותה כמפורש השמים, ומערכת הגזירות לשנות ויכולתו אדנותו על מורה
 אברהם׳. בחי׳ ׳חסד ד״ה בנח״נ להלן ועי׳ וק״ל, שבעולם, ויכולתו אדנותו הבריות בעיני לפרסם אמונה, ראש שהיה אברהם, למען
ל לנו נמצא וד!וא כ  קראנו בכל אלקינו כה׳ אליו קרבים אלקיס לו אשר גדול גוי מי כי ז-ח): בדברים(ד, מלשה״כ והוא אליו. קראינו ג

 קראינו ׳בכל הפס׳ בלשון ודו״ק היום: לפניכם נתן אנכי אשר הזאת התורה ככל צדיקם ומשפשיס חקיס לו אשר גדול גוי ומי אליו:

 קריאתנו, מאמצי בכל אליו. קראנו בכל (שם): חזקוני ופירש ב״ו. של בחאריס ואפילו החאריס בכל לקוראו שאפשר רבינו לדברי ממש שמכוון אליו׳
 (שם) עה״ח והש״ך במס״נ. לחפלה זה ענין לקשר ואפשר נפשך׳, ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת אלקיך ה׳ את משס ׳ובקשתם כדכתיב

 ישראל, של גדולתם בזמן תינת הזה׳, הגדול הגוי ונבון תכס עס רק ׳ואמרו שאמר לפי קרובים׳, אלקיס לו אשר גדול גוי מי ׳כי פירש:
 שוס לכס כשיש שאתם מזה, יותר גדולה תבקשו גס מה גדול׳, גוי מי ׳כי אמר לזה גדולתם, היא היכן ושפלותם דלותם בזמן אבל
 העכו״ס מתפללין למטר, הוצרך העולם ואס מיד. אתכם ומושיע אתכם עונה והוא ומתפללין צועקים ואתם עליכם תבוא שלא צרה

 שאתם מזו, יותר גדולה לכס יש נענים. ואתם צועקים, ואתם מהעכו״ס, נרדפים וכשאתם מיד. נענים ואתם אותם, עונה ואין וצועקים
 ושונאהו, ממנו מתרתק קרובו, והוא עני כשיש העולם, מנהג עכו״ס. אומה לשוס כן שאין מה קרובו, עס ונקראים להקב״ה קרובים
השנאמר ומקרבס, גואלם והוא עניים, הס ישראל כן, אינו הקב״ה אבל קנאהו׳, רש אחי ׳כל יע) (משלי שנאמר שעי  אביט זה ׳ואל סס (י

וגו״. לי שומע עמי ׳לו פא) (חהליס שנאמר לו, מתאוה כביכול שהוא אלא עוד, ולא רוח׳, ונכה עני אל

חכמה מיליואי
א והוא צ מ  שאלו ע״צ): (סב ברכות בירושלמי ואיתא אליו. קראינו בכל לנו נ

 לו אשר גדול גוי ׳מי דכתיב אהן מה שמלאי, רבי את אותו המינים
 רבים, בלשון ׳קרובים׳ בפסוק שנאמר ממה להוכיח (שרצו אליו׳ קרובים אלקיס
 אין אליהם׳ קראינו בכל אלקינו ׳כה׳ להן, אמר ח״ס. רבים אלהיס שישנם
 לו אמרו אליו׳. קראינו ׳בכל אלא הנ״ל), הפסוק אותו (בהמשך כאן כתיב

 בכל קרוב להן, אמר משיב. אתה מה לנו בקנה, דחית לאלו רבי, תלמידיו,
 זרה עבודה סימון, בר יהודה רב בשם פנחס רבי דאמר קריבות. מיני

 יסבלוהו כתף על ׳ישאוהו טעמא, מה רחוקה, אלא ואינה קרובה נראית
 ולא ישמע ולא שימות, עד צועק והוא בבית, עימו אלוהו דבר סוף וגו״,

 מהארץ לוי, דאמר ממנו, קרוב ואין רחוק נראה הקב״ה אבל מצרתו. יושיע
 ועביו שנה, ת״ק מהלך לרקיע ומרקיע שנה, מאות ה׳ מהלך לרקיע ועד
 חלבו ורבי ברכיה רבי ואמר ורקיע. רקיע לכל וכן שנה, ת״ק רקיע של

 וחמש שנה מאות ה׳ מהלך החיות טלפי אף סמוקה, אבא רבי בשם
 לבית נכנס ואדם מעולמו. גבוה הוא כמה ראה ׳ישרה׳. מנין עשרה,
 תפלתו, את מאזין והקב״ה בלחישה, ומתפלל העמוד אחורי ועומד הכנסת
 ישמע׳ לא וקולה נעות שפתיה רק לבה על מדברת היא ׳וחנה שנאמר
 יעטוף׳, כי לעני ׳תפלה שנאמר בריותיו, כל וכן תפלתה. את הקב״ה והאזין
 שהוא מזה, קרוב אלוה לך יש וכי שומע. והוא חבירו באוזן המשיח כאדם
 של אחת בספינה מעשה תנחומא, רבי אמר (...) לאוזן. כפה לבריותיו קרוב

 עמד יהודי, אחד תינוק בה והיה הגדול, מים פורשת שהיתה עכו״ם
 בידו יראתו נוטל והתחיל מהם ואחד אחד כל ועמד בים, גדול שער עליהם
 יהודי, לאותו אמרו כלום, הועילו שלא שראו כיון כלום. הועיל ולא וקורא

 צועקים כשאתם אתכם עונה שהוא ששמענו אלקיך׳, אל קרא ׳קום בני,
 הקב״ה ממנו וקיבל וצעק, ליבו בכל התינוק עמד מיד גיבור. והוא אליו,

 צרכיו. לקנות ואחד אחד כל ירדו ליבשה, שירדו כיוון הים. ושתק תפלתו,
 אכשניא אינון עלובה, אכשניא את לו, אמרו עלובה. אכשניא ההן מן בעי אתון מה להון, אמר כלום. לך מזבין בעי את =לית התינוק, לאותו לו אמרו

 אזיל דאת אהן כל את, אבל כלום. להן מהנון ולא עמהון וטעוותהון הכא ואינון ברומי, וטעוותהון הכא ואינון בבבל, וטעוותהון הכא אינון עלובה,
 היה ואס בו, מודה הוא עשיר היה אס קרוב, לו יש ודם בשר אמר, לקיש בן שמעון רבי אליו׳. קראינו בכל אלקינו ׳כה׳ דכתיב הוא הדא עמך, אלקך

 ורעי׳. אחי ׳למען טעם ומה ורעי, אחי אותם קורא הוא התחתונה, בירידה נתונין ישראל אפילו אלא כן, אינו הקב״ה אבל בו. כופר עני
א ו ה א ו צ מ  לאומה אין וז״ל: ב/ באות כנ״ל מעלה של הדין המבמל למשפט דבריו לקשר וראה ודו״ק זה, פס׳ על ה) (שער אורה בשערי וכתב אליו. קראינו בכל לנו נ

 מה על ומזון טובה לה שיוסיפו כדי השנה בתוך האומה אותה התפלל ואפילו השנה, בראש שלה לשר שנתנו החלק על לה להוסיף כוח בעולם
 ויחדשו הדין אותו יקרעו שירצו יום כל השנה, בראש לדין שעמדו ואע״פ השי״ת, חלק שהם כן, אינם ישראל אבל לריק. תפילותיהם כל השנה, בראש שנגזר

זה. פשוק גדולת מאוד התבונן ד), (דברים אליו׳ קראינו בכל אלקינו כה׳ אליו קרובים אלקיס לו אשר גדול גוי ׳ומי בתורה שאמר וזהו טובה. עליהם

הנחל• יליקוט
ן י ו ו י  ית׳ אלקותו שמשיגים מה ה/ט): (טו, דן מחנה בספר ומובא בתי. ש

 דז״א הדעת ענין זהו הנ״ל, והשבחיס התארים באמצעות
 אלקותו אור כידוע הוא הז״א כי ג׳. אות לעיל רבינו בדברי המובא
 חד כל אנושי, ולב במת מושג להיות שיכול באופן שנתצמצס אחר יתברך
 (שהוא הגנוז אורו צמצם שהקב״ה ע״י כנ״ל, בליביה דמשער מה כפום
 הז״א, במידות שנתלבש עד יח) ה״ג, הרשאה בהל׳ כמבואר עתיק, בחי׳
 כלליות בחי׳ הוא הז״א כי להשיג. שייך שאותם ותיבות, אותיות שהם

 מעשרה כלול אחד וכל קצוות, השישה כל שכולל כידוע, יתברך מידותיו
 בחי׳ שישים, במספר הס והשבחיס התארים כל כלליות שלכן כידוע,
 שאלו הגדול, אורו הקב״ה צמצם בהם בתים שישים (שהם בתי׳ ׳שיתין

 מלכות). בתי בחי׳ כידוע, מלכות בחי׳ הס והלבושים הצמצומים
ו נ א ש ם להקבייה קוראיץ כ רי א ת שר של ב  בליקו״ה(או״ח וכתב ודם. ב

 שאנו והתארים השבחים כל יז): ד, הודאה וברכת הריח ברכת
 בפנימיות כי המדמה, בבחינת הס כולם יתברך, אותו ומשבחין מתארין

 מכל למעלה השי״ת כי והתארים, השבחים מכל מופשט השי״ת השכל
 שוס היה לא הצמצום היה לא ואילו כידוע. והתארים והכינוייס השמות
 וחמלתו מאהבתו רק שם. בשום יתברך לקרותו יכולין היו ולא בריאה,

 ופינה השכל, אור שסילק עד כביכול עצמו צמצם לזולתו, להיטיב שרצה
 כת שורש בחינת הרשימו, אס כי שם נשאר ולא העולמות, לבריאת מקום

 בהאמת להאמין להאדס שיש הכת דהיינו האמונה, כת שהוא המדמה
 רשות לנו ניתן ועי״ז הבריאה, וכל המידות כל נתהוו ועי״ז כנ״ל.

 הספירה מתחיל ושם והשבחיס. והתארים והכינוייס השמות באלו לקרותו
 המנין שורש ועיקר כידוע, שופר אתה מה אחד לפני כי והמנין,

המדמה. שורש שהוא הצמצום, אחר מתחיל והספירה

ם בי ר ע
ם בינויי ו

ם ארי ת
 שאנו והשבחים התארים כל

 בבחי׳ הם ית׳ אותו מדמין
 השכל בפנימיות כי המדמה,

 מכל לגמרי מופשט ית׳ הוא
 (ליקו״מ והתארים השבחים

יב). ח, ח״ב

ם ד  לא שעדיין החטא קו
 יכולים היו הדעת נפגם

 ית׳ בוראם את להכיר
 היו ולא הדעת בפנימיות

 להשי״ת להתקרב צריכין
 שהוא דייקא, לבושים ע״י

 הבאים ותארים שבחים בחי׳
 מכירים היו כי המדמה, ע״י

 אבל (...)בעין עין ית׳ אותו
 בדעת שפגמו החטא אחר

 יודעין ואין מג״ע, ונתגרשו
 עיקר עתה החיים, עז דרך

 מלבושים, בחי׳ ע״י התיקון
 ית׳ אליו להתקרב שצריכין

 בחי׳ שהם לבושין, כמה דרך
 (ליקו״ה והתארים השבחים

י). ה, ציצית

 והתארים השבחים עייי*
 ית׳, לה׳ שמםדרין בעצמן

 לשבח יכולין בעצמו עי״ז
 יותר עוד ית׳ אותו ולפאר
 השבחים ע״י כי (...)ויותר,

 כבודו מגדלין אנו והתארים
 ית׳, כבודו הגדלת וע״י ית׳,

 שעי״ז רוה״ק נמשך עי״ז
 שע״י כנ״ל, המדמה בירור
 יכולין אנו המדמה בירור
 (ליקו״האותו ולפאר לשבח

ג). ג, ות״ח רבו כבוד

ף  מהיראים החכמים א
 לשון הפלגת מצד לשבחו

 בכדי יתברך עליו התארים
 להכנם ולהזהר להשמר
 ואל לו, ראוי שאינו במקום
 לראות האדם רעיוני יהרםו

 הכל עין שאין במקום
 הבונה יחטיא פן בו שולטת

 (המאיריבהפסדו שכרו ויצא

הבחירה). בית לספר הקדמה

ם ל עו  והמרות הכינויים ל
 אדם בני מצד הם והשנויים
 ידי על ממנו הנפעלים

 בריאת קודם וגם המרות,
 בכינויים נקרא היה הנבראים

 הנעלמות המרות ע״ש אלה
 בגחלת השלהבת בהעלם בו

 החלמיש באבן האש ובהעלם
י). ד, (פרד״ר

ף  מלוכלך בכלי שהנשמה א
 גרוע דבר אין כי מאוד,
 על ואף מעפר, גשמי ויותר

 שבח תמיד נותנת כן פי
 חידוש וזה לבוראה והודיה
ש יש לכן גדול,  להקדו
 השבחים מאלו הוא ברוך
 העבודות מכל תענוג יותר

 כי המלאכים, של והשבחים
 אין כי חידוש, אין עליהם

 עה״ת (בעש״ט עכור גוף להם

בראשית). פ׳

ך ר צו  מתראה הנבראים ל
 התוארים, בהשתנות הקב״ה
 ׳ותעש ט) (נחמיה וכמ״ש

 כלומר הזה׳, כהיום שם לך
 יום שאינו היום, כבחינת

 לילה בהיות אם כי שלם
 חשכות, מורה ולילה עמו,
 כמוהו בהירות, מורה ויום

 להקרא ׳שם׳ לך עשית ממש,
אחת שמות ב אר מ תו  ו

 (אור הפעולה כפי הבנויים

השנה). לראש דרוש המאיר



ם כי ר ע
ם כינויי ו

חסד
 גדולה נקרא החסד מדת

 חסדו שמוציאין מה וכל
 נתגלה הגילוי אל מהעלם
 בחי׳ וזה יותר. ית׳ גדולתו
ת ירידה ה, תכלי  העלי
 גם עצמו שמחזק שע״י
 האמונה ע״י הירידה בעת

 אין עד ית׳ חסדיו בעוצם
 מוציא עי״ז ותכלית, קז

 הגילוי אל הנעלמים החסדים
 (משיבת גדולתו עיקר שזה

קי). נפש,

 הוא התורה המשכת עיקר
 אהבה בחינת החסד ידי על

 (ליקו״הדקדושה והשתוקקות

יב). א, דם

 המידה כי מטעם חסד נקרא
 אע״פ הדין, הפך פעולתו הזו

 מזכה הוא חייב, הדין שמן
חסד). כג, (פרד״ראותו

 ויתפשט שיתלבש אפשר אי
 מן אחד בשום הא״ס אור

 אור שיתלבש עד אלא הי״ס
 כולם וז״ס בהם, החכמה
 אין עד״ז וכן עשית. בחכמה

 נה״י חג״ת מהו״ק אחד שום
 הא״ס אור בו להתלבש יכול

 תחילה בהם שיתלבש לא אם
 יצוה יומם וז״ס החסד, אור

 נקרא החסד כי חסדו ה׳
 לכלהו דכליל יומא יומם,
 (שעת הו״ק שהם יומין שיתא

צה.). משפטים הזהר על רצון

 יום בכל מחדש המאציל
 טובו ע״י בראשית מעשה
 טוב ׳אך כמ״ש החסד שהוא
 חדשים בסוד ירדפוני׳ וחסד

 מתעורר שהחסד לבקרים,
 על רצון (שעת ומחדש בבוקר

לא.). צו הזהר

 הנדחים לקרב חסד פעולת
 חסד (...) המפוזרים ולקבץ

 שיונק תשובה בעל סוד הוא
 המקבל אל׳ ׳חסד מבחינת

חסד). (קה״י,שבים

 לפי ה׳ שישלם הגמול
הזכות המעשה  נקרא ו
 מצד ה׳ יתן ואשר משפט,
 (מלבי״ם צדקה נקרא החסד

ט). נט, ישעיה

ם ה ר ב א
 שבא מי נקרא אברהם

 להשי״ת, עצמו את לדבק
פז). (ליקו״מרם אבוא מלשון

 התחלת עיקר מאברהם
ם ם, קיו ל עו  כמ״ש ה

 כמ״ש באברהם, ׳בהבראם׳
 איש אברהם היה וע״כ רז״ל.

 בחסדים, תמיד ועסק החסד
 נתנה לא שעדיין ראה כי

 מתקיים העולם ואין תורה,
 ביהכנ״ס (ליקו״הבחסדו אלא

לה). ה,

 היינו אברהם, בחינת הסד
 והשתוקקות אהבה בחינת

 (ליקו״ה דקדושה וכיסופין

ח). ה, הודאה

 זה החסד איש אברהם
 חסד, בחי׳ שהוא תפלה בחי׳

 רחמים התפלה עיקר כי
 השי״ת לנו שיתן ותחנונים,

 הוא אברהם כי חסד. נדבת
 להאיר שהתחיל הראשון

 כל כי בעולם, התפלה דרך
 ע״י היה עבודתו התחלת

 בהמה כלאי (ליקו״ה תפלה

י). ד,

ד סו  הוא ליראיו׳, ה׳ י
 ירא ׳כי בו שנאמר אברהם,
 בראשית (אלשיךאתה׳ אלקים

א-ב). יז,

חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל

ד ס  נליקו״ה כדכהנ הפלה נחי׳ הוא נעצמו ואנרהס אכרהם. ’כחי ח
 עיקר הוא החסד איש אנרהם ני נ): ה, חפלה (או״ח

 אנרהס כי המפלה, ע״י תזוכין להשי״ח ודניקות ההתמכרות
 להשי״ת, ודניקות והתמכרות והשתוקקות אהכה שהוא חסד, כחינת

 כחיגת ואהכה, חסד כחינת זה שכל
 הראשון הוא אכרהס כי אכרהס,
 כשלימות כתפילה לעסוק שהתחיל

 ני כעולס, התפלה דרך ולהמשיך
 כעולס האמונה להמשיך התחיל הוא

 מפלה. כחינת שהיא
 נפל״ח וניאר באשישות. סמכרני

 כלשון כי הגס ג): (עו,
 לפעמיס כעי״ן, עששית הוא חז״ל

נערוך ועיין נאל״ף. עי״ן ממחלף
נאשישוח׳. ׳שמנוני ד״ה נמקו״ח המונא אשיות ערך

 יתברך ה׳ את ולכנות לקרוא כדאי היה לא
 אבל ואותיות, ותיבות ושבחים בתארים

 שיתין וזה יתברך. ה׳ של חסד הכל זה
 אברהם, בחינת חםד, בחינת זה בתי,

 פי׳ מלכות, המה ששים ו) (ש״ה כמ״ש
 בתי לשון ובתי, אברהם. בחינת זה רש״י

באשישות, ממכוני נ) (שם וזה מלכות.

ד ס  סכןד ל!עקב אמת תתן כ): ,0 במיכה כדכתיב אברהם. בחיי ח
 הרקנאמי ומבאר ר;דס: מימי לאבתינו• נ׳כןפעת א^ר לאברהם

 הס הקב״ה של במידותיו הדבקים הצדיקים כו): יא, (בראשית
 כי ואף המרכבה׳. הס הס ׳האבות רז״ל שאמרו כעני! המרכבה,

 בו שהרמז כפול, הוא המאמר זה
 מרכבה שהם העליונים לאבות

 של האבות גס מקום מכל לתשובה,
 הס העולם נתקיים שבזכותם ממה

 מן נאצלות נפשותס כי המרכבה.
 כן ועל להם. שנתייתדו מדות הג׳

 עליו אבינו אברהם של מבעו
לתשד, ומסוגל מוכן היה השלום

 פתות וביתו לאכסנאין, ראש והיה
 בבאר אשל ׳וימע שנאמר לרוותה,

 בה מודד, שאדם במדה כי לבנין, ראש להיות זכה כן על שבע׳.
לאברהם׳. ׳תסד ז) (מיכה שנאמר התסד, למידת וזכה לו. מודדין

ם י ש ה ש מ ת ה ד אין ועלמות פילגשים וקמניס מלכות המה ששים ח): (ו, בשה״ש כתיב וכר. מלכו פ ק  המה ששיה ופירש״י(שם): מ

עשר, שנים יעקב בני שלשה, ובניו יצתק עשרה, שלש ובניו ישמעאל עשרה, שש קמורה בני יריכו, ויוצאי אברהם מלטש.
 נת פלגשיה. ושמונים המנין. מן אברהם אשה, שהיא תמנע, מהם צא תאמר, ואס שישים. הרי הימים, בדברי עשרה, שש עשו בני

 כך הפילגשים, על בגדולה יתירות המלך, נשי שהם שהמלכות, וכשם תמצאם. שמונים התיבה, יוצאי תולדות אברהם, עד ובניו
 שלמונים בת תמנע היתה, מלכים בת הגר תראה, כאשר הכל, על בתשיבות ויתריס גדולים תשוביס יריכו, יוצאי אברהם, היו

 ועלמום עליהם. אברהם את והמליכו אתת בעצה כולם הושוו וגו״, שוה עמק ׳אל יד) (בראשית ואומר לעשו. פילגש ונעשית היתה,
 אברהם בענין ועוד יריכו. ויוצאי אברהם זה מלכות׳, המה ׳ששים ה): זומא(ו, בשה״ש אמרו וכן אלה. כל נתלקו הרבה למשפתות מספר. אין

ר(ארת כתב המלכות, וענין  והאתרות ראשונה ברכה שהיא מפני בברוך ותותמת פותתת היא (...) אבות והיא ראשונה ברכה קיג): במו
 כמו הוי אברהם אלקי אומרים יש בפתיתה, מלכות שאין ואע״פ בברוך, פותתות אין הילכך לתברתה הסמוכה ברכה הוו כולן

העולם. באי לכל ואלקותו מלכותו שהודיע העולם, כל על אותו המליך שאברהם מלכות,
י ת ב  האלקיס את המילדות יראו כי ׳ויהי ע״ב): (יא בשומה כדדרשו התפלה) (בתי׳ המלכות על מרמזת ׳בתי׳ שהמלה מבאר רבינו מלכות. בתי לשון ו

ומשה, אהרן ולויה, כהונה בתי דאמר מאן מלכות. בתי אמר ותד ולויה, כהונה בתי אמר תד ושמואל, רב בתים׳. להם ויעש
 ׳ודוד וכתיב תור את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקת כלב) (אשת עזובה׳ ׳ותמת דכתיב קאתי ממרןס נמי דוד מלכות, בתי דאמר ומאן

 המלך ודוד אפרתי. איש בן בדוד וכתיב מריס, קרי אפרת אפרת. אס כלב צו ויקס מיוכבד. שיצאו ומשה. אהרן ופירש״י(שם): אפרתי׳. איש בן

 מלכות, לשון ׳בתי׳ ממלת והן תסד, אברהם, היינו ׳שיתין׳ ממלת הן התפלה, לענין רומז בתי׳ ש׳שיתין וראה ודו״ק תלציה. מיוצאי היה ומלכות תפלה בתי׳

ת. סמכוני תפלה. דוד, שו שי  בתפוחים רפדוני באשישות סמכוני אהבה: עלי ודגלו היןן בית אל הביאני ד-ה): בשה״ש(ב, כדכתיב גא
 כהתה, ??!?ה. י): (לא, תהלים על בפירש״י מצינו וכן עששיות. כמו אשיוס. שכתב: אשיות) (ערך הערוך לספר הפנה והפל״ת אני: אהבה חולת כי

 שמשימין ׳כמו ד״ה במילוא״ת להלן עוד ועי׳ ברורה, מראה אותה אין דבר, הזכוכית לעבר לראות עיניו לנגד זכוכית נותן שאדם עששית, לשון

 המאמר ובקשרי בגלותה, לכנס״י הסומכים הס כי ׳אשישות׳ נקראו שהאבות ע״א) מ (שמיני, בזהר עוד ומצינו זה. לענין בביאורו הרמ״ק בדברי וכו״, אשישות
 'סמכוני ואמר, יהודה רבי ^^פתת וז״ל: להש״י, שכינו בכינוייהם האבות ע״י נתייסדו להש״י, פונים אנו בהם אשישות בתי׳ והשבתים שהתארים אפש״ל

 מאן אלא, ׳סמכוני׳. מאי ׳סמכוני׳. בגלותא, דא קאמר ישראל כנסת אבל, ושפיר. אתמר הא קרא האי וגו״, בתפוחים רפדוני באשישות
 לא ׳נפלה ה) (עמוס דכתיב דנפלה, ישראל כנסת כך ובגין וגו״, הנופלים לכל ה׳ ׳סומך דכתיב הוא הדא ליה, לאסמכא בעי דנפיל
 אינון אלין ׳באשישות׳, ובמה, עימה. בגלותא דאינון בנהא לישראל אמרה, למאן ׳סמכוני׳. אמרה והיא לאסמכא, בעיא קום׳, תוסיף
 דאיהו דרגא דחד ידא על לגבה משתכחי ברכאן הא אתמליין אינון וכד דמנמרא, מב חמר מההוא בקדמיתא אתמליין דאינון אבהן,

בגלותא. ישראל לכנסת לה וסעיד סמיך איהו בעלמא, משתכחי לא דברכאן גב על אף קדישא, שמא ליחדא דידע ומאן ׳צדיק׳.

הנח?* ייליקוט

דן ז  בכל רבינו כוונת הנה ל): (מו, בנחלים מעיניס בספר ומובא בתי. שיתיץ ו
 הוא בתי׳ ד׳שיתין לפרש הוא, דברים של פשוטן לפי הזאת, האריכות

 כמה דהגרוניא ׳ואקרא שאמר רבב״ת דברי מתבארים שבזה תפלה, בתי׳
 דהגרוניא אקרא בתי׳ (שהוא שבנגלה תורה שע״י דר״ל בתי׳, שיתין הוי

 בתוך להכניס רבינו של דרכו דאין ידוע כבר אולם לתפילה. זוכין כמוב״פ)
 י״ז), כלל (ע״פ המאמר קשרי כללות עם מתקשרים שאינם עניינים דבריו

 בתי׳ שהם ותיבות ואותיות התארים בענין ביותר שמאריך כאן ובפרט
 לעיקר שייכות זה לכל שיש הוא שברור וכו׳, וכו׳ מלכות ובמי אשישות

 דבריו כל יסובו עליו אשר הענין דהוא נראה בזה ובהתבונן המאמר. ותוכן
 א״א שלעתיד המורה סודות שהם הגנוז שהאור דהיות והיינו זה, שבמאמר

 נתפסים ואין גבול בלמי בבתי׳ שהם מהטעם העולם, בזה להתגלות להם
 אותו להשיג אפשר במסי״נ מפילה ע״י רק ד׳, אות בסוף כמבואר בגבול

 אומו שמשיגין מה וענין בדבה״ק. כדלקמן תד כולא ואורייתא וקוב״ה ית׳,
ואותיות תיבות במוך הגנוז ית׳ אורו טעם הרגשת היינו התפילה, ע״י ית׳

חכמה מיליואי
א ה ל אי הי ד א כ ת לקרו לכנו ת ו ת. א  י): ד, (שער בפרד״ר וכתב השייי

 בריין שם על אלא בהון אתקרי ולא כינויין, אינון דיליה שמהן =^כל
 במידת הוי״ה לגבייהו אקרי טבין, אינון דרא מארי כד דא, ובגין דעלמא.

 לכל הדין. במידת אדנ״י איקרי איהו מייבא, אינון דרא וכד הרתמים,
 שם ולא מידה ליה דאית לאו אבל דיליה, מידה כפום נש בר ולכל דרא

 מידה לה ואית ידיעא שם לה אית ספירה דכל דספיראן, כגוונא ידיעא.
 בהון, ואמליך אתפשט איהו עלמא מרי שמהן ובאילין ותתוס. וגבול

 (זהר דגופא אברין בכל כנשממא בהון, ודר בהון, ואמכסי בהון, ואמקרי
 מענין הנבראים מצד אלא מצדו המוארים שאין (...) ע״צ). רנז פנחס, רע״מ

 וכן וכיוצא, ורתוס דיין הן הכינויים שהרי השינויים, וכן בעצמם, התואריס
 מצד הוא בהכרת הזה הענין והנה, לדין. ומרתמיס לרתמיס מדין השינויים

 הנמשכות הפעולות מצד אלא אינם השמות שכל (...) מצדו, לא הנבראים,
 ואינו כלל, לשמות צורך אין עצמותו במי׳ מצד אמנם הנבראים. לצורך ממנו

פעולות. על מורים ממש שהם כינויין שכן כל הקדש, משמות שמות לא בו

ם רג ת מ ה

 יהודה רבי פתח
 בפסוק נאמר ואמר,

מכוני ס  באשישות ׳
 כי בתפוחים רפדוני

 אני', אהבה חולת
 נאמר כבר זה פסוק

 אחר במקום פירושו
 עוד אבל יפה. והתפרש

 בזה, כעת נאמר פירוש
 אומרת ישראל שכנסת

 הגלות, בזמן זה פסוק
 ׳סמכוני׳. שמבקשת

 בכך מבקשת היא ומה
 אלא ׳סמכוני׳. שאומרת

 שהרי כך, זאת נבאר
 צריך אזי שנפל מי

 ולהקימו, אותו לסמוך
 ׳סומך שכתוב שזהו

 וגו״, הנופלים לכל ה׳
 ישראל כנסת זה ובשביל
 שנאמר בגלות, שנפלה

 תוסיף לא ׳נפלה בה
 צריכה היא לכן קום',

 וזהו ויקימוה, שיסמכוה
 ומבקשת אומרת שהיא

 היא ולמי ׳סמכוני׳.
 לישראל זאת, אומרת

 בגלות. עימה שהם בניה
 סומכים הס ובמה

 ׳באשישות', אותה,
 שהם האבות, הס אלו

 מיין תחילה מתמלאים
 וכאשר המשומר, הטוב

 אזי מתמלאים הס
 אצלה נמצאות הברכות

 אחת מדרגה ידי על
 (יסוד). ׳צדיק׳ הנקראת

 את לייחד שיודע ומי
 אפילו אזי הקדוש, השם

 נמצאות אינם שהברכות
 הוא זאת בכל בעולם,

כנסת את וסועד סומך
בגלות. ישראל

 שלו השמות כל
 כינויים הס יתברך

 בהם נקרא ואינו אליו,
 ברואים שם על אלא

 ומפני בעולם. שברא
 הס הדור בני כאשר זה,

 נקרא הוא אזי טובים
 הוי״ה בשם מצידס

 במידת עמס ומתנהג
 בני וכאשר הרחמים,

 אזי רשעים, הס הדור
 בשם מצידס נקרא הוא

 עמס ומתנהג אדנ״י
 שהקב״ה הדין. במידת
 דור כל עם מתנהג

 כפי אדם כל ועם
 לו שיש לא אבל מידתו,
 ולא מידה איזה בעצמו

 כעין מסוייס. שם איזה
 ספירה שכל הספירות,

 מסוייס שם לה יש
 ותחום. וגבול ומידה
 ריבון השמות ובאלו

 מתפשט הוא העולם
 והוא בהם, ומולך
 ונתכסה בהם, נקרא
 כעין בהם, ודר בהם,

 באיברי הדרה הנשמה
בהם ונעלמת הגוף

במילוא״ח). (המשך

 רוחניים, וצמצומים כלים בחי׳ שהם והשבחים, החארים שהם החפילה,
 שמחשיכין האשישוח ע״י בלחי לראוחו מציאוח שום היה שלא הגדול האור אח ידם על ולראוח להשיג כדי שמשימין בסמוך) לקמן (הנזכרים׳אשישוח׳ ובחי׳

 (ועי׳ כידוע, האורוח כל ומצטמצמים מחקבלים שבה המלכוח בסוד שהם וצמצומים וכלים בחים היינו מלכוח׳, ׳בחי ענין וזהו האור. אח ומצמצמין
 השגחו בחי׳ שהוא הגנוז אור טעם לטעום א״א כן ועל יעו״ש). ׳ביח׳ דאיהי המלכוח ע״י נבואחם משיגים הנביאים שכל ע״א) (ל״ב י״ח חיקון חיקו״ז

 ידם על לראוח אשישוח בחי׳ שהם ושבחים וחארים וחיבוח אוחיוח בחי׳ שהוא החפילה ע״י אם כי שבנסחר חורה השגח בחי׳ שהוא שלעחיד, בבחי׳ יח׳
ם כמוב״פ. הגדול האור אח י ש ה ש מ  עי״ז ודייקא רנלכוח׳, המה ׳שישים בחינח משישים, כלולה החפלה ח): ו, שצת (או״ח בליקו״ה וכתב מלכות. ה

 מבחינח יונקים כי גברי׳, שחין הוו ׳כמה אתונא) דבי הסבי עם במעשה ח, (בבכורות שם כמ״ש שישים, בחינח כן גם שהם אחרא דסטרא החכמים מכניעין
 נאמר שזה שם רש״י שפירש כמו קודם, כמבואר דסט״א, החכמים על עליהם מלכוח׳ המה ׳שישים הפסוק זה נאמר פשוטו ע״פ כי מלכוח. המה שישים

 כלולה החפלה שחהיה צריכין כן ועל ישראל. שהם וכו״, יונחי היא ׳אחח נבחר ומהם שישים, במספר שהם וכו׳ אברהם של הפלגשים ובני עשו בני על
אחרא. דסטרא מלכוח שישים בחינח שהם וכו׳ עשו מלכוח להכניע דקדושה, המלכו-ח כלל שהם שבקדושה מלכוח משישים ל ד כ ת עו מיו עצ  ש

ת ו ר י ה ת ב ד מ
 החסד שמדת כלומר בימים׳ בא זקן ׳ואברהם והרמז ה/ באות אברהם נקרא אזי בהימים, התלבשות לבתי׳ האהבה שבאה אחרי אכן ה/ בלא בארץ׳ אברם ׳ויעבור כמ״ש ה/ אות בלא אברם, נקרא בעצמותו, הכמוס במקומה עודנה האהבה,
אורה׳ באות הנברא עוה״ז, - בהימים נתלבשה א״ס הנקרא עשו אשר הנפש ׳ואת העשיה. עולם תיקון אברהם נשמה. בחי׳ יעקב רוח. בחי׳ יצחק ישראל. של הנפשות כל כולל והוא חסדים, גמילת עמוד תיקון אברהם לך). לך פ׳ המאיר, (

ה צ ה ע שי תו  רק והתארים, השבחים אלו מכל מאד ומנושא מרומם שהוא בליביה, דמשער מה כפום ית׳ הבורא גדולת כשיזכור בתפלה, מאד ולהתלהב להתעורר לאדם ראוי W ו
ובכוונה שלם בלב והתארים התיבות אלו פנים כל על לומר ראוי כן על ית׳. בו להתדבק שנזכה כדי לפניו ולהתפלל אלו בתאריו אותו לקרות רשות לנו נתן הגדול וחםדו וחמלתו באהבתו

ד). טו, ליקו״ט (קיצור נפש במםירת גדולה



ם תרג מ ה

 ׳ויפן בפסוק נאמר
 אין כי וירא וכה כה

 פנה אחד כל אלא איש/
 גשמיותו, ולצרכי לדרכו
 שלהם, לעסקים שפנו

 כמו שלהם, ולדרכים
 'איש בפסוק שנאמר
 היינו מקצהו', לבצעו

 העולם מבני אחד שכל
 קצהו ועד העולם מקצה

 זה בבצע לעסוק פנו
 את לרשת כדי העולם,
 העולם וגשמיות הנאות

 מצד אינם והס הזה.
 ׳אנשי בהם שנאמר אלו
 אנשי אלקיס, יראי חיל,

 אלא בצע', שונאי אמת,
 בתפלות צווחים כולם
 ככלבים, הכיפורים ביום
 הב הב, צועקים והס
 וכפרה וסליחה מזון לנו

 לחיים', 'כתבנו וחיים,
 ככלבים, נפש עזי והס

 העולם כאומות היינו
 שהם ככלבים, שהם

 יתברך לפניו צווחים
 פנים. בושת להם ואין
 וצועק שקורא מי שאין
 שיחזירהו יתברך לפניו
 ידי שעל בתשובה, אליו

 אל השכינה תחזור זה
 בגלות שכעת הקב״ה,

 וראוי ממנו, רחוקה היא
 על ולהתפלל לצעוק לו
 השכינה שתחזור כך

 כן ועל יתברך. אליו
 צועקים אינם שהם אלו
 אלא השכינה תיקון על
 גשמיותם צרכי על רק
 לכלבים, דומים הס אזי

 האנשים באלו שנאמר
 וילמדו בגויים 'ויתערבו

 ה׳ערב והס מעשיהם',
 היא שנשמתם (היינו רב'

 חסד שכל רג׳), מה׳ערב
 לעצמם עושים, שהם

 ועוד, זאת. עושים הס
 הס אלו שאנשים

 על ומבקשים שואלים
 וכן הכסות, ועל המזון

 עונת שהיא העונה על
 באלו שנאמר זווגס,

 כסותה 'שארה הדברים
 ואין יגרע', לא ועונתה

 ומבקש ששואל מהם מי
 שהיא הרוחני המזון על

 ה׳שארה' שהיא התורה,
 האס והיא השכינה, של

 בה שנאמר העליונה,
אמך', תורת תטוש 'ואל

שעזנוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

אני ה ו פל ת

 אשר רןךמון ;חיד
 ונעלם סתום ה1או

 כי העולמות מכל
 תפיסא מחשבה לית
 ברחטיף אף כלל, כף

 עלינו הטלת הרבים
 לדמות ךשות לנו ןנתת

 ידי על אותף ולכנות
 והאדים, וכנויים שמות
 נביאף לנו נלו אשד

 ידי על אשר ןרושים,5ה
 להמשיך זוכים אנו זה

 עלינו, כבודך שכינת
עלינו דהם כן על

ש בחי׳ ת שמסית נח שיפ(ג,5 כדאיהא האדם. א רא  ויאמר יג); נ
 הנחש הא^ה וחאמר עשיח <אמ מה לאישה אליקיס ה'

י אנ י  נמנפומא ואמרו המעגי. השיאני. (שם): ופירש״י ואכל: ה|

 ׳כי לה ואמר האשה אח שהסיח הנחש, זה המסית ט): (הזריע,
 אכלכס כיוס כי אלקיס יודע
 והייחס עיניכם ונפקחו ממנו

 תהיו ורע', טוב יודעי כאלקיס
 עולמות, נורא הוא מה כמוחו,

 כמוהו, עולמוח תנראו אמם אף
 כמותו. אומן אח שונא אומן שכל

 כד (כראשית, חדש נזהר אימא וכן

 מכל ערום היה ׳והנחש ע״א):
 זהו יוסי, ר׳ חאני השדה׳. חיח

 לנני המסיח הנחש שהוא יצה״ר,
 הנחש מה נחש, נקרא ולמה אדם.
 נדרך הולך ואינו עקלתון הולך

 ישר. נדרך ולא רע נדרך לאדם משטין יצה״ר כך יתרה,
ב א ה  ׳ויפן“ ע״א): כנ ו, (חיקו! נמיקו״ז כדאימא ופזונא. חיי לנ

 פנו, לדרכו איש אלא נ), (שמות איש׳ אין כי וירא וכה כה
 נו), (ישעיה מקצהו׳ לנצעו ׳איש דילהון, נאורחין דילהון, נעשקין
 משטרא אינון ולאו עלמא. האי לןרמא עלמא, דהאי ננצעא

שי דאחמר דאלין  שונאי אמת, אנשי אלקים, יראי חיל, נהון'אנ
 הנ הנ, ככלניס, דכפורי ניומא נצלומין צווחין כולהו אלא נצע׳,

 נפש עזי ואינון לחיים׳. ׳כמננו וחיי, וכפרה ושליחה מזוגא לנא
 נושח לון וליח לגניה דצווחי דעלמא, אומין דאיגון ככלניס,

 שכינחיה דיחזור נמיונמא, ליה דקרא מאן איח דלא אנפין.
 לגניה. למהדר מיניה, מרחקא דאיהי הוא, נריך לקודשא
 מעשיהם׳, וילמדו נגוים ׳וימערנו נהון אחמר לכלניס, ואדמיין

 אינון ועוד, ענדין. לגרמייהו דענדין, חשד דכל רנ', ׳ערנ ואינון
 נה דאממר זווגייהו, עונח דאיהי ועוגה וכשויא, מזונא שאלין

 מזונא דשאיל מאן איח ולא יגרע׳, לא ועונתה כשומה ׳שארה
 נה דאממר עלאה, אימא ואיהי דשכינמא, ׳שארה׳ מורה, דאיהי

אמך'. מורח חטוש ׳ואל

 כדי גדול, אור כנגד אשישות שמשימין כמו
 כן אשישות, ידי על הגדול באור להסתכל

 ושבחים בתארים אותנו לסמוך חסדו גזר
 בחינת שהוא סמכוני, לשון וזה האלו.
 בחינת מלכות, המה ששים ובחינת סמ״ך,

 ואתא בתי. םמ״ך בחינת שהוא אברהם,
 נחש, בחינת זה תנינא ובלעיה, תנינא

 עצמו, לתועלת שיתפלל האדם את שמסית
תועלת. שאר או ומזונא, חיי לנא הב כמו

תנו לסמור חסדו גזר כן ם או רי א ת  ובביאה״ל האלו. ושבחים ב

 ממילא וגס וז׳׳ל: זה, לערן השייכים המאמר קשרי על רימז (מו)
 המוב״פ ה׳ הר בבית שלמעלה הגנוז שאור שאע״פ זה, בכל מובן
 מגבולי למעלה אלקותו, בקדושת ומקודש אתד כולו ו׳, באות לקמן

 עיין היראה, דברי ואותיות התיבות
 כשמתתיל מיד אבל בפנים. הימב

התפילה, בבתינת לממה להשתלשל
 שבקריאת מלכות, בתי לשיתין יהיה

 להשי״ת קוראים שאנו התפילה
 בתיבות פנים כל על אותו ומכניס

ג״כ, לפרש יש זה שלפי ואותיות,
 את״כ נתהווה בעצמו שמזה

 (השישים מאיתה שלמטה במדריגה
 דהגרוניא אקרא אותיות) רבוא

 תכמת שבלימודי הפה, במוצאות
בפנים. עיין שבנגלה, התורה ממלכת

 ומשפטי היראה דברי מאיתו שיוצאים והדעת, הערמה ומשם
 שמירידת ישראל, נפשות רבוא להשישיס בפנים) (עיין תוקיה

 העולמות. שבכל הדברים כל ונתהוו נשתלשלו הזאת המלכות
ש ח ת שמסית נ ם א אד ת שיתפלל ה על תו  ובביאה״ל עצמו. ל

 מקודם שמבואר מה זה וז״ל: המאמר, קשרי ע״פ כתב (מו)
 באופן בהתפילה, שצריכין נפש המסירת אודות על ד) באות (לעיל

 ובעצוה״מ עצמו. על לבקש כלל שייך יהיה ולא גשמיותו, כל שיתבטל
 היינו נתש, בתינת מצויה אדס בכל בזה׳׳ל: זה ענין ביאר כז) (תפלה

 עבור רק שיתפלל ליבו על ומדבר האדם את המפתה היצה״ר,
 בריאות לו יתן שהשי״ת בכדי שיתפלל כלומר הגשמית. טובתו

 התפילה כי להתפלל צריך רק כן, לעשות נכון ואין וכיוצא. ופרנשה
 והתשדיס הטובות על להשי״ת ולהלל להודות אדם כל על היא תיוב

 לכל עושה שהשי״ת עשרה בשמונה כמבואר יוס, בכל עמו שעושה
 בעבור להשי״ת וההלל ההודיה וע״י יוס, בכל וטובות נישיס אדם

אליו. ומתקרבים השי״ת את מכירים ותשדיו, טובותיו
ג  לעיל המובא עם הדברים ובקשרי זה ענין בביאור ומזוגא. חיי לגא ח

ת (או׳׳ת בליקו׳׳ה כתב שבנגלה׳ תורה ע״י זוכה ׳ולתפלה ד׳ באות ד׳

 למטה שהוא תפילה יש תפילות, בתינות שני יש ג-ד): ה,
 שמתפללין תפילה יש כי מהתורה. גבוה היא וגס ממש התורה עס אתת בתינה שהיא תפילה ויש להתורה, טפילה והיא מהתורה

 כי להתורה, וטפילה מהתורה למטה והיא שעה, תיי נקראת התפילה וזאת וכו', ורפואה ותייס ובנים פרנשה דהיינו צרכיו, על
 להנאתו וכו׳ ומזוני תיי בני השי״ת לו שיתן מתפלל הוא רק התורה, בשביל כלל מתכוון ואינו גופו צרכי על שמתפלל מי בוודאי
 תפילות אדס לכל שיש ז״ל רבינו שכתב רעות תפילות בתינת והיא השי״ת, לפני תשובה אינה בוודאי התפילה זאת גופו, ולצורך
 בוודאי היא התורה, קיום כוונת בלי לבד הגוף לצורך שהיא שהתפילה נמצא, (...) קריה. רתמנא אמתתרתא גנבא בתינת והיא רעות,
 להשי״ת ואין וכו״. מזונא לן הב תיי, לן הב הב, הב ככלבין ׳צוותין הקדוש בזהר תגר קורא כאילו תפילות ועל כלל, טובה אינה
 תיי בני על שמתפלל דהיינו התורה, קיום בשביל בתפילתו מתכוון המתפלל כשזה אס כי הגוף, לצרכי שהיא כזאת מתפילה נתת

להשי״ת יש בוודאי זה, בשביל באמת כוונתו ואס באמת. ומצוותיו תורתו ולקיים יתברך רצונו לעשות שיזכה כדי כוונתו וכל ומזונא,

חכמה מיליואי
מין כמו שי ת שמ שו שי ד א ג ר כנ תכל כדי גדול או ר להס או הגדול. ב

 המלכים מלכי מלך המאציל כי :0 ב, (שער בפרד״ר זה ענין לבאר והרחיב
 אל להטיב הטוב שפעו ולהיות זולתו, אל להשפיע מידתו הקב״ה,

 לכל וכן תשד, במידת תשד כמו ממידותיו, אליהם ולהשפיע הנבראים
 כדי גדולתו, הנבראים לעיני ולגלות הזה האצילות להאציל וראה השפירות.

 וזהו והטהור. הקדוש אצילותו ע״י קצת ומושג לנבראיו, ניכר שיהא
 כי ולהיות השפלים. אל רוממותו לגלות רצונו היות טובו, ממידות

 אין עדיין הנאצל רוממות מרוב הנבראים, אל בכתר רוממותו בהתגלות
 הבינה, אל מהתכמה וכן התכמה. להאציל הוצרך להשיגו, בהנבראים כת
 ניצוץ בהיות בזה, והמשל המלך. רוממות השגת שם כי המלכות, עד

 ומרוב ביתה, פנימי עבר אל להאיר הבית אל ארובה דרך נכנש השמש
 כי השמש, אל מהביט כהו ועיניהם קאתו, יוכל בבית איש אין בהירתו,

 לשיהיה ביותר, גדולה עששית שם לעשות שהוצרכו עד ביותר, ומבהיק רב
 האור נמתק כי היות עם וגבורתו, בתוקפו השמש אור בהירות ומרוב היזק. ולא האור, תועלת בבית העומדים אל וישג פניה, עבר אל מאיר האור
 הבית אל איש בבא ועמה, עשר. עד השלישי, אל ו-מישני שני, המשך אל צריכין בבית העומדים ראות למולשת זה, כל עם קצת, ונתעלם ונשמר קצת

 על שאל פתיו-מו מרוב כי לו, ונאמר שיניו, את נקהה כך, ולא וכך, כך האלה העששיות מנין היה למה וישאל, העששית, דרך המאיר מאור ליהנות
 מרוב הרואים עין יתשיך המשכים יתמעטו אם כן, אם הרואים, לעיני נמתק שיהיה כדי האור, ענין לתקן כוונתו המשכים שענין אתר כי הזה, הענין
 כדי האור, לתקן אלא כך, המכוון ואין בארובות, הרואות ותשכו הרואים, אל אורו מתק יושג ולא האור, יתשך עוד, עליהם ירבו ואם ויזיק, אורו,

מבושם. אור מתוק אור בהיר אור אלא הבהירות, מרוב מזיק שיהיה במציאות יהיה ולא שאפשר, בהיר ביותר ממנו שימהנו
א ג1ד א. חיי לנ מזונ  שום נשאר ולא בניו, פיזור ועל היכלו תורבן על ונדכה נשבר בלב לעמוד לתפילה הענין עיקר ישראל(ליקומיס): עבודת בספר מובא ו

 כי בשביל המפילה אם יעטוף׳, כי לעני ׳תפילה קב) (תהליס דכמיב וזה דודה. עם השכינה ולייתד ולהעלות תפילה, זו שבלב עבודה רק לה׳ עבודה
לבקש הכנשת בבית הנכנש כן שאין מה התפילות. לכל ושמלה עטיפה היא הזאת המפילה אז יעטוף׳, ׳כי עוזו, משכינת דל ובמינת כביכול, הוא עני

‘הנחל יליקוט
ש ח ת נ סי מ ת ש ם א ד א תפלל ה ת שי על תו  דן מחנה בספר מובא עצמו. ל

 דואג שאדם מה דהנה תמוהים, כאן רבינו דברי לכאורה ה/יד): (מו,
 תשד בין תילוק שום אצלו היה לא אם (כי זה על ומתפלל ומזונו מייו על

 (שנמשכת העונש יראת במי׳ על מורה זה זה) על מבקש היה לא לדין
 ע״ב) יא (בהקדמה הזוה״ק בדברי וכמובא בו), נאתזת שעדיין הדין ממידת
 בנוהי דיימון בגין מקוב״ה דדמיל נש בר דאית העונש יראת בענין שמבאר

 מדיר, לה דתיל דא ועל מממוניה או דגופיה מעונשא דתיל או ימומון ולא
 שהכל ומאמין וכו׳ ממונו או תייו על דואג שאדם שמה מ״מ הרי עיי״ש.

 עיקר אינה שזוהי אף ית׳, ממנו מתיירא הוא כן ועל מהקב״ה הוא
 מיראות (לאפוקי העונש יראת זוהי מ״מ בזוה״ק, שם כמבואר היראה
 בו שנמלבשה הדבר מגוף רק מהשי״ת כלל מתיירא שאינו לגמרי נפולות

שהרי אמונה, בתי׳ הוא כך על לשי״ת שמתפלל מה ובודאי היראה),

ערכים
וכינויים

(המשך)
 עשיה. מבחי׳ נפש בחרן/

 עולם, בחי׳ תיקן אברהם (...)
 בחי׳ ויעקב שנה בחי׳ ויצחק

אברהם). (קה״י,נפש

 יש אברהם׳, היה אחד’
 שאמרו מה ע״פ הטעם, לומר

 זקנה, היה לא אברהם עד
 תיקוני י״ג אברהם שהמשיך

 שהתנהג ע״י לעולם, דיקנא
 (קה״י,אלו במידות עצמו את

אחד).

 חםד הוא אברהם מידת
 אברהם וכן אל, ונקרא

 אל פעמים ח׳ גימטריא
טעם). (קה״י,כנודע

סמייך / סמך
 שלימות בחי׳ הוא סמך
 חוה בחי׳ הקודש, לשון
 עזר לו ׳אעשה בחי׳ אשה,

 ׳אעבד ותרגומו כנגדו׳,
 (ליקו״ה כקבליה׳ סמך לה

א). א, תערובות

 שש בחי׳ היא סמך אות
 מאמרי (שער היצירה קצוות

בראשית). פ׳ רשב״י

 העליונה בבינה היא סמך
 רז״ל מאמרי (שער הסתומה

שבת).

 שהוא ביסוד, הוא סמך אות
 עליו העולמות כל סובל

 יסוד ׳וצדיק כמ״ש וסומכן,
סמך). לרמ״ז, (ערה״בעולם׳

 שםומך מיכא״ל זהו סמך
 הוא יושר ומליז ישראל את
 שהוא לא ואם ישראל. על

 היינו לא עלינו, טוב מדבר
 להקב״ה, ואומר בעולם.
 מי ואומרים מייחדים ישראל

 באלים כמוך ׳מי דכתיב כאל.
ס). אות חיא (סודיה״

סמך). (קה״י, בינה םוד הוא

 הוי״ה גי׳ הכולל עם סמך
 וזה, אותיות, וט׳ אלקים
 שסמך סמיכה, לשון ׳סמך׳,
ם, הוי״ה קי ל א  וזהו ל

 וסעד סמך ובזה השיתוף,
 הדין ע״י הנופלים לכל

 הוי״ה ׳םומך וזהו הקשה.
 הנפילה כי הנופלים׳, לכל
 םומך הוי״ה ומצד הדין, מצד

סמך). (קה״י,הנופלים

 שםביב ביהמ״ק, זה סמך
 לויים גדול, וכהן מלך, לו,

סמך). (קה״י,וישראלים

א ש / תנינ ח נ
 הוא הנחש נשיכת עיקר
 ׳ונחש בבחי׳ ועצלות, עצבות

 בחי׳ היא עפר לחמו׳, עפר
 באים שהם ועצלות, עצבות
קפט). (ליקו״מהעפר מיםוד

 הרמאי עיקר הוא נחש
 השקרים כל שממנו והשקדן,

 והכל שבעולם. והרמאות
 שמחמת הגוף, תאוות מחמת
 נתהפך והבליו הגוף תאוות
 שכך שאומר עד אצלו האמת
נא). ה, רבית (ליקו״ההאמת

 לכל ה׳ םומך אומר. נחש
 הכפופים לכל וזוקף הנופלים,
קקמה] [תהלים ר פ שירה). (

 את הללו אומרים. תנינים
 וכל תנינים הארז מן ירוד

 (פרק קמח] [תהלים תהמות

שירה).

 נחש, נקרא שמות שישח
 צפעוני, תנין, שרף, נחש,

ג). לט, (אדר״נעכשוב אפעה,

נחש, הוא ביבשה התנין שם
ז, שמות (מזרחידג הוא ובמים

 (ש״ךמהפחד הוא נחש של יניקתו האד״ר). פי׳ רשב״י מאמרי (שערנח״ש בגימטריא שטיין א-ב). יט, שמות (אלשיךבו יתדבקו מיד אנשים, או איש מלפני המםך יופר וכאשר בניו, ובין עולם של מלכו המלך בין מבדיל כמםך הוא הנחש זוחמת ט).

ר״ת נחש מחכמה. ששורשה לפי השדה׳, חית מכל ערום היה ׳נחש וע״ב וחםד, חכמה מבחי׳ הוא נחש נחש). (קה״י,הקשה הגבורה שהוא דמנצפ״ך, מ״ן נתהווה נחש בחיי עקב). פ׳ עה״ת (בעש״טהקליפה הוא חנחש ה). יז, שמות עה״ת
נחש). (קה״י, אלקים פעמים ג׳ דקטנות, במוחין אחיזה לה יש נחש נחש). (קה״י, ׳שלמעלה ׳חכמה ׳נובלת

ועזרנו הרבים ברחמיף
 חמרה, ובפסוקי הקךבנות ובסדר השחר בברכת התפלה, סדר בכל מפינו מוציאים שאנו והנוךאים הקדושים הדבוךים לכל היטב אזננו שנטה באמת, גדולה בבונה תפלתנו להתפלל באמת ולהתחזק להתעורר מעתה שנזכה והושיענו
קלה). (ליקו״תיי תמונת הם כלם בהם אותך ומכנים מדמין שאנו ותאךים השבחים של וךבור דבור כל אשר התפלה, פרטי ובכל יום, של ושיר רסדרא, ובקרשה שלאחךיה, ובתחנונים עשרה שמונה ובתפלת ובךכותיה, שמע ובקריאת



ם כי ר ע
ם כינויי ו

רב עו
 אכזרי, בטבעו הוא העורב
 את לכלכל לרחמנות ונתהפך

ד). ח״ב (ליקו״מאליהו

 ׳מי לח) (איוב אומר. עורב
 אל ילדיו כי צירו, לערב יכין
 אכל לבלי יתעו יישועו, אל

שירה). (פרק

 עורב, נקרא עזעשו ידוע
 הזרזיר הלך לחנם (לא בסוד
 דין, סוד והוא עורב), אצל

 ג״כ דוד, נקרא והמבטלו
 עבדך ׳ערוב בסוד עורב,

 נטל רדוד ועורב לטוב׳.
 ומהפכו עשו, דקליפת עורב

ב). ידין (דןלמה״ר ממה״ד

 מתיקות, לשון הוא עורב
 בעיני ומתוק ערוב היא שזה

 ובעיני הוא ברוך השי״ת
 ומתן במשא בעוסקו הבריות
נח). פ׳ אלימלך (נועםבאמונה

 לבתי׳ לכנותו יש עורב
עורב). (קה״י,הנביא אליהו

רי אכז
ל ביי ש  מי כל אומר ר

 אכזרי, במקום רחמן שנעשה
 במקום אכזרי שנעשה סוף

כד). ז, (קה״ררחמן

 את עוכר הוא האכזרי
יז). יא, משלי (רש״יקרוביו

 בשרו ומכחיש המתענה
יא:). תענית (רש״יאכזר נקרא

רמוהד׳ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל שעח קו ה מ מ כ ח

ה צ ה ע שי תו ו

 שמסית נחש בחי׳ יש
 שיתפלל חאדם את

 חב במו עצמו, לתועלת
 שאר או ומזונא חיי לנא

 לחתנבר וצריך תועלת,
 לזבות ולחשתדל זח על

 שום בלי לחתפלל
 עצמו, תועלת בוונת
 (קיצורבעולם אינו באילו

ה). טו, ליקו״ט

 כוודאי היא כזאת מפילה אעפ״כ אכל כזאת. מתפילה רוח נחת
 כשכיל שהתפילה מאחר ני להתורה, וטפילה מהמורה למטה

 כנ״ל, כלום אינה עצמה כפני זאת שהתפילה נמצא הגוף, צרכי
 ואין כנ״ל, וכו׳ כקכר ומחר ככאן והיום וצרכיו הגוף לו למה כי

 כי וקיום חיות שום הזאת להתפילה
 מה דהיינו התורה, ע״י אם

 הגוף צרכי על כתפילמו שמתנוון
 ותפילה (...) המורה. קיום נשכיל
 שלא גדולה שמירה צריך כזאת

 תהיה שלא החיצונים, כה ימאחזו
 ח״ו, מוות יורדות רגליה ננחיגת

 צרכים על שמתפלל מאחר כי
 שכוונתו רק הגוף, של הגשמיים

 השט״א תוכל נקל התורה, נשכיל
 תפילתו שאז כעצמו, הגוף צרכי נשכיל כוונתו להטות נו להתאחז
 כשאדם היא השלימה המפילה עיקר אכל (...) כנ״ל. פסולה
 לזכות תפילותיו שכל דהיינו כעצמו, נשמתו צרכי על רק מתפלל
 ׳אחת ע״ה המלך דוד שאמר כמו ימנרך, וענודמו ה׳ ליראת
ת שכמי אכקש אומה ה׳ מאת שאלתי  וכו״, חיי ימי כל ה׳ נני

 כזאת תפילה אדרנא, לתורה, טפילה אינה כזאת ותפילה (...)
 המורה, את לקיים רק שמנקש מאחר התורה, קיום עיקר היא
 אלא העיקר הוא המדרש לא כי התורה, שלימות עיקר שזה

 המפילה, היינו מתהלל', היא ה׳ יראת ׳אשה נתינת וזה המעשה.
 ליראתו לזכות ה׳ יראת נשכיל כשהוא חיל', ׳אשת נתינת שהיא

 וזאת המפילה. שלימות עיקר זה כי מתהלל', 'היא ימנרך,
 הכוונה עיקר כי ממנה, וגנוה התורה עם שווה היא המפילה
 הוא המדרש לא ני התורה, את לקיים הוא המורה כלימוד
 את ליראה שמנקש נתפילתו, כוונתו וזהו המעשה, אלא העיקר

 שווים שניהם והתפילה שהמורה נמצא התורה, את ולקיים ה'
ממם, ה המפילה גם ואף נקו  חיל ׳אשת כנתינת יומר, גנו

 המפילה, דהיינו ה״, יראת חכמה 'ראשית נתינת נעלה', עטרת
 היראה, על שמתפלל מה דהיינו ה״, יראת ׳אשה נתינת שהיא

 (...) המורה שהיא מהחכמה למעלה הוא ני חכמה, ראשית היא
 שכולו ע״ה, המלך דוד שיסד תהלים ספר כל נתינת שזהו

ימנרך. ולענודתו שמיס ליראת לזכות מפילות
שה ומי כעורב פניו שמשחיר מי ר על אכזרי שנע כעורב. כנ

 מי רק לזכות יכול המורה לסתרי יע): (מ״ת נעצוה״מ ניאר
 כלומר, כניו. על כעורנ אכזרי ונעשה כעורנ פניו את שמשחיר

 מנטל המורה, וקיום השם ניראת נאמת עצמו להחזיק מנת על
 היא וכוונתו כעולם, נמצא אינו כאילו גשמיותו, את כליל הוא

 היינו המורה. וקיום השם ניראת להתחזק מנת על רק נאמת
 השי״ת כראוי, התורה וקיום השם ניראת להתחזק שרוצה האדם

אם לראות וכו' כפרנסה הן ננריאות הן ח״ו, ניסוריס מנסהו

 ר״ש פי׳ ובלעיח, פושקנצא ואתי
 שמשחיר מי )3:(פיחני! חז״ל ואמרו עורב.

 על אכזרי שנעשה ומי כעורב, פניו
 שום בלי שמתפלל היינו כעורב. בניו

 חושב ואינו עצמו, תועלת כוונת
 עצמותו כל ונתבטל עצמו, את לכלום

בעולם, אינו כאילו ונתבטל וגשמיותו,

 'קווצותיו ע״א): (כג נעירוגין איפא כעורב. פניו שמשחיר מי
 לדרוש שיש מלמד עוקנא, מר אמר חסדא רנ אמר תלתליס',

 כמי כעורנ', ׳שחורות הלכות. של מילים מילי וקוץ PP נל על
 רנה המדרש. לנית עליהן ומערינ שמשכים כמי מוצאן, אמה

 עליהן פניו שמשחיר כמי אמר,
 שמשים כמי אמר, רנא כעורנ.

 ניתו כני ועל כניו על אכזרי עצמו
יני כעורנ.  נר אדא דרנ הא י

 אמרה רנ, לני קאזיל הוה מתנא
 מאי דידך ינוקי דנימהו, ליה

 שלימו מי לה, אמר להו. אעניד
 ד״ה ננה״נ להלן ועי' נאגמא. קורמי

ת׳ 'שהורוה עו גמ על הנפל מי גדגרי נ

ומעיינ. שמשנים (שה): ופירש״י זו.
 נניו. על אכזרי מורג ערנית. לשון ׳נעורנ׳ שחרית, לשון ׳שחורות'
סכדכמינ הלי ה  להן מזמן והקנ״ה יקראו', אשר עורנ ׳לנני קמז) (
 לח. גמי אחרינא לישנא ירקות, קודמי. פיהן. למוך ונכנסין ימושיס

 ר״ל פר. הלפוס של מילים פילי פו׳ קון פל פל (שם): המהרש״א ונהג
הס, שנרמז המורה של נסתרים סודות מלכד  מילי כהן לדרוש יש נ
 ודור דור ננל שנתחדשו וההלכות ננגלה, הנוגע הלכות של מילים

 נל שאין אלא האותיות, של נקוצות נרמיזה מסיני נאמרו כנר
 ודו״ק וק״ל כו', מוצאן אמה כמי אלא עליהן, לעמוד יוכל האדם

 שמענה דהיינו פו׳. שמשסיי למאמר. היטג מקושרים שהדנריס וראה
 נמי אי שחור. שהעורנ כמו פניו ומשחיר מורה דנרי על עצמו
 מועטין שמזונותיו כעורנ קאמר, גופייהו מזונותיו מיעוט לענין
״נ, פ״ק כדאמרינן לו, מצויין ואינן  וכנלנ, כעורנ פרנסני דנ
 סימון, כרכי יהודה רני דרש ע״א): נשנהדרין(ק עוד ואיפא וק״ל.

 זיויו מנהיק הקנ״ה הזה כעולם מורה דנרי על פניו המשחיר כל
 רני אמר כארזים׳. נתור נלננון 'מראהו שנאמר הנא, לעולם
 הזה כעולם מורה דנרי על עצמו המרעינ כל חנילאי, כרכי מנחום

 יהושע רני א): נויק״ר(יט, אמרו וכן הנא. לעולם משניעו הקנ״ה
 שמשחיר כמי הפורה), (דנרי מתקיימות הן כמי ׳מלמלים', אומר,

 השחרה צריכין תורה דנרי אמי, נר שמואל רני אמר כהן. ומערינ
 על מאליהו, למוד צידו'. לעורנ יכין ׳מי לפ) 5(איו שנאמר והערכה,

 שנאמר עורכים, לו זימנתי כנר לא כמורה והערינ שהשחיר ידי
 מניאין היו מהיכן וגו". ונשר לחם לו מניאים 'והעורכיםיס (מל״א

 מורה דנרי אמי, נר שמואל רני אמר יהושפט. של משולחנו לו,
 כך צידו', לעורנ יכין ׳מי מנין, כפרנסה, והערכה השחרה צריכין

 הזה, כעורנ כימו ועל כניו ועל גופו על אכזרי נעשה אדס אין אס
 עורנ חד חמי עסקן, הוה אסי ™רני תורה. לדנרי זונה אינו

 נקידרתא ויהנינון נסנינון אפרוחין. עניד ניעין, עניד קן, עניד
 נאפיהון, פתח יומין מלמא נמר יומין. ג' נאפיהון ואשע חדמא,
ענדה וצואה צואה, דענדין ימהון אשכח ענדין. אינון מה למידע

חנחל ילקוט
 דנרי ולפי״ז ומזונו. פייו נמשכין לכד שממנו השי״פ כהשגפפ מאמין

 דואג שהוא הדכריס אלו על מפפלל האדם דכשזה כיאור, צריכים רכינו
 על לקכ״ה מפסלל הוא סוף סוף מ"מ הפסילה עיקר זו שאין אף עליהם,

 כליעפ רכינו לזה קורא ולמה פ״ו הטכע כדרך הדכרים פולה ואינו זה כל
 צריך דכר כל שעל מקומופ ככמה מלמד כעצמו רכינו שהרי ועוד, הנפש.
 שפסר כספור על אסילו רלג), ונשיהר״ן לז מפיל? המידוס ספר (עיי! פסילה
 והספפ הסט״א מצד הס הפסילופ אלו שכל הדעפ על יעלה ואיך ככגד,
 ידה שעל הפסילה על סוככים כולס רכינו שדכרי כרפך על אלא הנפש.

 כאילו ועצמופו גשמיופו כל שיכטל צריך כאמפ שלזה הגנוז לאור זוכין
 כאורו לנו נמצא הוא זו ככפי׳ לקכ״ה כשקוראין שדייקא כעולס, אינו

 הנפש, כליעפ כפי׳ הוא עצמו לפועלפ שמפסלל מה כאמפ זה ולגכי הגנוז,
 בספר מובא עורב. המח. אור להתגלות זוכה אינו שוב עי״ז כי

הגנוז׳. ׳אור גימטריא ׳עורב׳ (מו): בנחל פרפראות

ם רג ת מ ה

 זה מעשה כעין
 מתנא בר אדא שרב
 לבית ללכת כשפנה פעס

 לו אמרה אזי המדרש,
 את אאכיל במה אשתו,

 אמר אזי שלך. הילדים
 מתנא, בר אדא רב לה
 ירקות כבר נגמרו וכי

 באגס, הגדלים הבר
להם ותביאי ותלכי

משם. לאכול

 היה אסי רבי
 ולנסות להתעסק רגיל

 שונים, דברים ולחקור
 ראה הוא אחד יום

 שעשה אחד עורב איזה
 העורב כך ואחר קן,

 כך ואחר ביצים, הטיל
 אפרוחים. נעשו הביצים

 את אסי רבי לקח ואזי
 ס1וכ האפרוחים אותם
 חדשה, בקדירה אותם
 את בפניהם טח והוא

 בטיט הקדירה מכסה
 ימים. שלושה למשך
 ימים שלושה לאחר

 בפניהם פתח הוא אזי
 כיון הקדירה, את

 ולבחון לדעת שרצה
 וכיצד עושים הס מה
 הוא ואזי ניזונים. הס

 היו שהם אותם מצא
 ומהצואה צואה, עושים
 והיו יתושים, נעשו

 מאותם למעלה היתושים
 היו ואזי האפרוחים,
 אוכלים האפרוחים

 זאת כל כשראה אותם.
 רבי עליהם קרא אזי

יכין ׳מי הפסוק את סי א
צידו׳. לעורב

מחמת משחירות שפניו עד ישוריס ושובל באמת, הוא וחרד ;רא
 מחזיק זאח בכל ואס לצלן, רחמנא הגוף חולשת או ושלום, חס פרנשה דחקות או ביתו, ומבני מבניו ישוריס הוא שובל וגס ישוריס,

תורה. שחרי להבין משוגל כזה אדס באמת, כראוי התורה וקיוס ביראתו אז גס עצמו

ה מיליואי מ כ ח

 אדונינו וגדולת יכולתו באמיתת מאמין ג״כ שזה הגס ומזוני, תיי בני צרכיו
 שלא הוא התפלה כוונת עיקר מקום מכל טובה, כל לו להשפיע כת ורב

מזונא. לנא הב תיי לנא הב ואמרין וצוותין בו שנושה כמי רק יוצרו, לשס
 והס להתפלל הכנשת לבית יתד מתאשפיס אדס בני עשרה אס והנה, (...)

 כל כי מפוזריס, נקראיס אתד, בבית שהס הגס עצמס, צרכי מבקשיס
 וזה תייו, על ולהתפלל לזיתו וזה לכרמו, זה כרצונו, במתשבתו פונה אתד

 רק כן, אינו התפילה ענין עיקר אבל עניניס. ושאר בניו על להתפלל
 הוא שיהיה עולס, של ייתודו לשס לכוון אתד, במקוס העשרה כל שיהיו

קרוב. בזמן עלינו מלכותו ותראה ותיגלה אתד ושמו אשד
 ׳וישלת וז״ל: ע״ה, המלך לדוד מרמז שהעורב נח) (פ׳ מדה״נ בזהר ואיתא

 דבר כעורב. תמיד עימהן קורא שהיה דוד, זהו העורב׳, את
׳הערב׳, אערבנו׳, ׳אנכי שנאמר עורב, שנקרא מיהודה שבא העורב אתר,

 הולך שהיה עורב, דוד של שמו נקרא למה פנתש, א״ר וא״ו. בלא כתיב,
 אמר בהריס׳. הקורא ירדוף ׳כאשר לשאול, דאמר והיינו כעורב. בהריס

ת שום בלי יקראו׳. אשר עורב ׳לבני התס וכתיב ׳קורא׳, הכא כתיב בהריס, כקורא להיות שמתני לו. ת כוונ ל ע  עקב): תוי״י(פ׳ בספר וכתב עצמו. תו
 ׳נתנני עליו מקוננת השכינה עצמו לתועלת מכוון דאס האר״י, שאמר וכמו השכינה, לתועלת גבוה צורך אס כי עצמו, לצורך התפילה שאין האדס ידע

 וגס ליה. פתתין מיד תמן שכינתא אס ע״א) נה יח, (תיקון בתיקוניס כמ״ש נענה, מיד השכינה, לתועלת מכוון ואס א), (איכה קוס׳ אוכל לא בידי ה׳
 נעשה ג״כ, נענה הוא שיהיה כדי לשכינה מכוון אס אבל נענה. הוא וגס השכינה, תלק הוא הנשמות וכל תי, כל אס שהוא בבינה נכלל האדס מבוקש

ל ובתמיס. באמת לעבדו לנו יאיר השי״ת מבדיל. משך ט ב ת נ תו כל ו מו צ  ואנשי תשידיס עושיס היו וכך א): צח, (או״ח בשו״ע ואיתא וגשמיותו. ע
הנבואה. למעלת קרוב מגיעיס שהיו עד השכלי, כת ולהתגברות הגשמות להתפשטות מגיעיס שהיו עד בתפילתס, ומכוונין מתבודדיס שהיו מעשה,

אני ה ו ל פ ת

י כנ תז מיך ו ח  בר
 נפש במסירות להתפלל
 לבטל ואזכה באמת,

 וגשמיותי, ישותי בל
 בשביל’ אתפלל ולא

 רק בלל, עצמי תועלת
 לגמרי להתבטל אזכה

 כאלו התפלה בשעת
 וכל כלל, בעולם אינני
 רק יהיה בתפלה כונתי

 להעלות באמת לשמך
שכינה ת, ה לו הג  מ

בעולם אלהותך לגלות
טו). (ליקו״ת



ם תרג מ ה

 למעלה אור יש
 אור הנקרא למעלה

 לעולם לצדיקים הגנוז
 שולט עין שאין הבא,
 שתום חושך ויש עליו.

 חושך 'ישת בו שנאמר
שתרו׳.

ר קו ה מ מ כ ^מוהד׳ןטו הגנוז אורליקוטיח ח ע נ ב ו שעט נ

ה ואני פל ת

ו נ כ ז ת ה ו ת ע  מ
 באמת. אליף להתקרב
 חנם מתנת ומאוצר

 תלויות לף עיני כי הנני
 לבוא שתזכני ומחכות,
 ואזכה באמת. לתפלה
 תמיר, בתפלה לעם־ק

 ידי על שאזכה עד
 ולהניע לבוא התפלה
 התורה סודות ולהשיג

 לטעם ואזכה האמתיים,
 אשר הגנוז, אור טעם
 לגלות עתיד אתה

 האמתיים לצריקיף
 פתרי פנימיות שהוא
 ״לחזות ותזכני תורה.
בהיכלו״ ולבקר יי בנעם

טו). (ליקו״ת

 הדין עליהן קרא להון. ואנלין מנהון, לעיל פרחין והוו ימושין,
 הן גמי סלסליס יושף(שם); p? ופירש צידו'. לעורג יכין ׳מי פהוקא

 על ׳עומדות מגזירת קיום, לשון ׳תלתליה׳ דדרש נראה מסקיימוס.
שעתילס׳ הו  יכין ׳מי הכתוג שאמר זה לנשות ורצה עשקן. סוס יא). (י
 אה מפרנש שהקנ״ה צידו׳, לעורג
 שלא אגותיהס, גזולת העורג של ילדיו

 יד) (ה, ונשהש״ר תייס. נעלי כשאר

 כתלמידי קרא פתר יהודה רני איהא:
רנ/ שתורות 'תלתלים תכמיס,  כעו

 שנראין שאע״פ תכמיס, תלמידי אלו
 לעתיד הזה, נעולה ושתורין כעורין

 כנרקים כלפידים ׳מראיהן לנוא
נ). (נחום ת' ירוצצו

 עליף כי כג-כז): (מד, נההליס כהיג היום. כל הורגנו עליד כי
 אדני מישן למה עורה שנחה: נצאן נחשננו היום כל הרגנו

 כי ולחצנו: ענינו תשכח תקתיר פניף ל?נה לנ.צח: תזנח אל הקיצה
 ופדנו לנו עזרתה קומה ?שננו: לאיז דנקה נפשנו לעפר שחה
 הורגנו יראתך נענור עלין. פי המצו״ד(שם): ופירש חנ!דף: למען

 להושיע, נא עורה לזה עורס. לשנת. המוכן כצאן נחשנים והיינו
מו תהיה ולא  קומה. לעפר. עד מושפלת נפשנו שסה. פי הישן. נ

 ודרשו חשדן. למען פדנו ראוייש, אנו אין ואש לנו, ועזור קוש לזה

ג, חדל ר( ה״ ק ונתעניות נשיגוף נעוה״ז מדנרים הצדיקים כג): נ

 היום, כל הורעו עליך כי מד) (פהליס כמ״ש
שילבחינת וזה  ועי״ז כעורב. שחורות ה) השיליס (

 תורה לבחינות שזוכה כאילנא, ויתיב פליק
סכמ״ש שבנסתר, הלי פ  סתרו. חשך ישת יפ) (

 חשך, ידי על להם זוכה אדם תודה, שםתדי
כעודב. פניו שמשחיד נפש, מםידת היינו

 תנינא נלקושי עיין הנפל(טס: נמי וכפג היום. כל הורגנו עליך כי
 על קאי הפשוק זה כי הנעלם מדרש נשש שמניא מ״ו, שי׳
ת נפש. שהוא מפילה ו ר ו ח  הנפל(טו): נמי וניאר כעורב. ש

 שית מלמד תלתליה׳, ׳קווצותיו דרשו, נעירונין חז״ל כי ר״ל,
 מלים מלי וקוץ PP רל על לדרוש

תורה), שתרי נחי' (שזה הלכות של
מי מוצאן, אמה נמי  שמשחיר נ
 על אכזרי שנעשה ומי כעורב, פניו
 ד״ה נמקו״פ לעיל (מונא נעורג, נניו

 נמצא כעורג׳). פניו שמשפיל 'מי
כעורנ׳, ׳שחורות נפשוק מנואר

 פניו שמשחיר נפת, משירת שע״י
 של תיליש לתלי זוכה כעורב,

 'שליק רננ״ח, משייש כן ועל תורה, שתוי נחי׳ שהש הלנות,
 ומה נפנים. כמנואר מורה שמרי נחי' שהוא נאילנא', וימינ
 נדנרי ג״כ לרמז יש לזה, זוכין נפש נמשירת מפילה ע״י שרק
 שמשכים נמי מוצאן אמה נמי שם, כתיב מקודם כי הנ״ל, חז״ל

 כמו מפילה, על קאי שזה לומר, ויש לניהמ״ד, עליהם ומעריב
 לו', והמחולל לה׳ ׳דוס פשוק על ז) (דף נגיטין חז״ל שדרתו
 ואידך מפילה. על קאי ששם לניהמ״ד, עליהם והערב השכם

 משירת נחי' שזה וכו', כעורב שמשחיר נמי דריש דאמר מאן
פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר ומר נפש,

העולש לאומות ולהראות לראות (...) למה, כמה וכל ונישורין,
לשחיטה, צווארה פושטת זו נהמה מה אלא אמס׳, אדם מרעימי צאן צאני ׳ואפן לד) (יפוקאלשנאמר כנהמה, אחריו נמשכין ישראל היאך

צדיק כל לך אין מניומי, נר שלום רני אמר ע״ג): קכד שרה, מדה״נ(פיי נזהר איפא ועוד היום׳. כל הורגנו עליך ׳כי שנאמר הצדיקים, כך
 את לנוטרים ׳ומאתים פ) (שה״ש דנמינ הוא הדא המורה, נשניל וכישופין עולמות מאתים לו שאין במורה העושקים מאותם וצדיק
 כל ותאנא, וגו". ה׳ את 'ואהבת דנמינ פשוקא בהאי שמו, קדושת על נהרגו כאילו יום נכל עצמם שמושרים על ׳ומאתים', פריו',

 עליך ׳כי דכתיב הוא הדא עליו, יום נכל נהרג כאילו הכתונ עליו מעלה שמו, קדושת על נפשו למשור פשוקא בהאי ליבו המכוין אדם
 תנן והא יושף, רנ אמר הנא. לעולם עולמות מאות ארנע נוחל פשוקא נהאי נפשו המושר כל נחמן, רנ אמר היום'. כל הורגנו

ת תמי• קדושת על יום נכל עצמו שמשר על ומאתים המורה, על מאתים גחמן, רנ אמר ׳מאתים׳, ו ר ו ח  נשה״ש כדכמיג כעורב. ש
כעורג׳. פניו שמשפיל ׳מי נד״ה נשמוך ועי״ל כעורנ: שחמת תלתליה קוצומיו פז כמס ראשו מרננה: דגול ואדום צח דודי י-יא): (ה,

ת ש שך י פיג סתרו. ח פ, נ וגחלי נרד ענרו עניו גגדו מנגה שחקים: ע?י מיס חינזכת קפמו שנינומיו שמרו חשך ישח ינ-יג): נפהליס(י
מן לפנים תאמר ושמא שנינותיו, אשר חושך הם שחקים שנעני מים. סשנס וז״ל: הפשט, דרך על הפשוקים אפ ופירש׳׳י(שם) אש:

ם שנינותיו אשר עניו את מחיצתו ומתוך נגדו אשר מנוגה לומר מלמוד אור, אין החשך ואיפא אש. וגחלי נרד ועוברים נוקעי
טג המנאר ע״א) קג ע, (פיקון נפיקו״ז לעלמא לצדיקיא הגנוז אור דאמקרי לעילא לעילא אור ייאית ה״ל: זה, לפש׳ המאמר קשרי אפ הי

שמרו׳. חושך ׳ישת ניה דאממר שמים חושך ואית עליה. שליט לא דעיגא דאתי,

ט הו ל ל י ח נ ה

י ך כ רגנו עלי ם. כל הו  כל שגס נלמד זה שמפס׳ (יב) בשיהר״ן וכתב היו
 אלו וז״ל: זו, בעבודה נכללת ה', בעבודת שיש והבלבוליס המניעות על ההתגברות

 בלבולים להם יש ואזי ה/ בעבודת ולכנוש כשרים אנשים להיות הרוצים
 מתמת לעשות איך לנפשם עצה לתת יכולים ואינם גדולות ומניעות גדולים

 ה׳ בעבודת לעשות שרוצים מה וכל להם, שיש והמניעות הבלבולים גודל
 ולהוטים מתייגעים שהם בעצמו שזה דע, כראוי, לעשות להם קשה

 יכולים שאינם אע״פ קדושה, באיזה עצמו לקדש או עבודה איזה לעשות
 בתינת הוא זה אתר ולהוטים מתייגעים שהם בעצמו זה כראוי, לגמור

 כצאן נתשבנו היום כל הורגנו עליך ׳כי מד) (תהליס בבתינת קרבנות,
 היינו, קרבנות, בתינת שהיא תפילה בתינת שזה בתיקונים ואיתא טבתה׳,

 בלבולים מיני בכמה אותו ומבלבלין אותו מניתין ואין להתפלל כשרוצים
 זוכה אינו אם אפילו ואזי התפילה, בשעת יגיעות לכמה צריך והוא

 ומושר כותו בכל עצמו שמייגע בעצמה היגיעה אעפ״כ כראוי, להתפלל
 עליך ׳כי בתינת קרבנות, בתינת הוא בעצמו זה כראוי, להתפלל נפשו

 עצמו, לקדש רוצה שאדם והקדושות העבודות בכל כן וכמו וכו״. הורגנו
 בעצמה היגיעה אעפ״כ, כראוי, עצמו לקדש ת״ו זוכה שאינו אע״פ

 רק עצמו לקדש ותפץ שרוצה מתמת מזה, לו שיש והבלבולים והישורין
 עליך ׳כי בתינת קרבנות, בתינת הוא בעצמו זה אותו, מניתין שאין

 שלו את לעשות האדם על כן על טבתה׳. כצאן נתשבנו היום כל הורגנו
 ידך תמצא אשר כל ואת שיוכל, מה בכל ה׳ בעבודת עצמו לייגע תמיד,
 כלל אותו מניתין שאין לו ונדמה מאד, עליו שקשה אע״פ עשה, לעשות

 שבקדושה דבר שום כראוי לעשות זוכה ואינו מאד, מאד אותו ומרתיקין
 יעשה. בעיניו הטוב וה׳ שיוכל, מה לעשות עליו אעפ״כ וכו׳,

! ר ו ר ו ח  לבתי׳ זכה אברהם ה/י): (מו, דן מחנה בספר ומובא כעורב. ש
 בניו על אכזרי ולהיות כעורב פניו להשתיר היינו הפושקנצא,

 יתידו בנו יצתק על את״כ ובפרט פניו, מעל כששלתו ישמעאל על (תתילה
 זכה שעי״ז לשתטו), כדי המאכלת את ולקת ידו שלת שכבר אהב, אשר

 בלא כי בתי, השיתין תיקון עיקר שזהו עצמו לתועלת כוונה שום בלי להתפלל
שקוראין והתארים השבתים שהן בתי, השיתין ובולע התנינא בא עדיין זה

ערכים
וכינויים

שך ח
 שאין מצד העילות, עילת

 מטעם חשך, נקרא השגה לו
 חשך כן להשיג. יוכלו שלא
רפחד הוא גבורה, נקרא ספ ) 

אחר). לפן נפנה ד״ה הפליאה

 האור בין אלקים יויבדל
 הפשט דרך על החושך׳. ובין

 העדר הוא הזה החושך
 מעלה של חושך ואינו האור,

 פני על ׳וחושך שהזכיר
 החושך שאותו לפי תהום׳,

 בראשית בחיי (רבינו האש הוא

ד). א,

 אחד מקומות, בג׳ החושך
 חשך ׳ישת שאמר כמו בכתר

 השגה שאין לפי םתרו׳,
 ואחד בגבורה, ואחד שם,

 גם שקראו ויש בקליפות.
 לפי מעורב, חשך למלכות

 מערכת העליונים שהאורות
 שיוכלו כדי אותם, ונזחישבת

 ליתן ויש לםבול. התחתונים
 חשך, נקרא שהכתר על טעם

 בסוד שערים, נ׳ יש בכתר כי
 בכתר, שהוא דבינה הנ׳ שער
 שערים. הנ׳ כולל והוא
 ׳חמישים תיבות ראשי חשך

חשך). (קה׳׳י,׳כתר ׳שערי

 כמו בבריאה, הוא חשך
 בםוד ז״ל, האר״י שאמר
 חושך׳ ובורא אור ׳יוצר
חשך). (קה׳׳י,

 לחשך, משולה תושבעייפ
 ההולכים ׳העם נאמר ועליה
 גדול׳ אור ראו בחשך

 הטעם לומר ויש נח). (תנחומא
 דנוקבא מסטרא הוא כי

חשך). (קה׳׳י,לילה מידת

 האור, מניעת רק הוא חשך
 (מלבי׳׳ם גמור אופל ולא

י). נ, ישעיה

 התארים באלו לשי״ת וקורא בתי השיתין שמזכך ע״י ודייקא לשי״ת, בהם
 כל ונתבטל לכלום עצמו תושב ואינו עצמו תועלת כוונת שום בלא והשבתים

 החסד ונעשה הקב״ה מתאווה בתי השיתין לאלו דייקא וגשמיותו, עצמותו
 נשבר ׳לב הפשוק של תיבות סופי באמת ולכן הגנוז. באורו ית׳ התגלותו של

 כי מוהרנ״ת), בדברי כבר נזכר זה (צירוף אברהם אותיות וכו״, לא אלקים ונדכה
 התפילה שהיא השפל, תפילת לענין ה׳ אות לעיל רבינו מביא הפשוק זה

אברהם. בחי׳ היא התפילה שזאת שם, כמבואר במש״נ
תיב סליק א. וי לנ  ו׳יתיב ש׳ליק ר״ת (מו): הנחל שעשועי צקוק ומוצא כאי

ש׳תרו. ח׳שך ר״ת כמו בגימט׳ עולה ב׳אילנא,
ו ש שך 1י  שאור מחמת כי כג): ד, ערבית תפלת (או״ח בליקו״ה וכתב סתרו. ח

 השי״ת כן על אור, ריבוי מחמת לקבלו, אפשר אי שוף האין
 בבחינת והחשך, הענן בתוך והנורא הגדול שוף האין אורו השחיר בחשדו

 שיוכלו כדי האור, יתצמצם והחשך הענן שעי״ז כדי שתרו׳, חשך ׳ישת
 האור בפני שומר בחינת הוא והחשך הענן וזה ובמידה. בהדרגה לקבלו

 אליו. ראוי שאינו מי אליו יתקרב שלא שוף, האין הגדול
ח שסתרי ד ם תו שך עייי לחם זוכח אד  ה/ (מו, דן מחנה בספר ומובא ח

 נפש המסירות על בחינות, שתי על מרמז דהחושך פירוש, כב):
 בהא שהא רבינו, ואומר תורה). השתרי (של המושג עומק ועל (שבתפלה),

 הקשר וענין המש״נ. את להשגתם צריך לכן המושג עומק שמחמת תליא,
 התפילה ׳וע״י שאומר במה ה׳, אות לעיל רבינו בדברי מבואר ביניהם

 להשיג יכול גבול וכשאין גבול, ואין גשמיותו כל שמבטל במש״נ שהיא
 שהתורה דמה היינו, בגבול׳, נתפשת ואין גבול אינה שהיא שלעתיד התורה

 גשמיותו כל שמבטל ומה המושג, עומק ענין זהו גבול בלא היא שבנסתר
 נפשו למסור וצריך שבתפילה, המש״נ ענין זהו גבול אין בבתי׳ ונעשה

 פניו את שמשחיר חשך, בחי׳ (שזה גבול׳ ׳אין בחי׳ הוא שאז בתפילה,
 המושג, עומק ע״ש חושך בחי׳ שהיא שבנסתר התורה להשיג כדי כעורב),

 דייקא כי במש״נ, פניו ולהשחיר להחשיך צריך גס גבול. בלא שהיא היינו
 שתרו בחושך הקב״ה מתגלה עצמו ותועלת פניה שוס בלא לקב״ה כשקורא

שנתבאר). וכמו מתאווה, ית׳ הוא ולזה קרבן בחי׳ היא התפלה זאת (כי



חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחלשפ

ך ש ג); ערכיה הפלה (או״ה כליקו״ה וכהנ המושג. עומק שם על ח

 מחמס חשך, ונריאה אור נקרא שיצירה נכוונומ, איפא
 נקרא כן על שם, להשיג אפשר ואי מיצירה למעלה שנריאה

 גס כן ועל שמרו׳. משך ׳ישת כפינת המושג, מעומק פשך,
 הפשך השי״ת נרא הנריאה כשעת
 והדר פשוכא כרישא להאור, קודם

 להאור שקדם הפשך כי נהורא.
 שהוא הנריאה, קודם על מרמז

סמרו׳. משך ׳ישת כפינת
שמתין כל א נ לנ אי א מ רכרכ

ץ. ק פ  ד (יו" נליקו״ה וניאר נ

 כפינת הס הגן עצי ):3 ד, ערלה
 נשממין כל כי קדושות, נשמות

 שאיתא כמו נפקין, רכרכא מאילנא
 עץ מכמינות ומקכלים יונקים עדן הגן עצי כל כי הקדוש. כזהר

 המצוכות הגשמות מכל כלול שהוא הגן, כמוך אשר המייס
 שס שדרך הככוד, כסא ממת עומד המייס עץ כי הככוד, מכסא
 וכן משס, העולס לזה לכוא כשצריכין הנשמות כל ועולין יורדין

 ושורשס, למקומס העולס מזה ולעלות למזור כשצריכין להיפך,
כידוע. המייס עץ דרך ולעלות לירד צריכין שכולם

 עומק שם על חשך, בחינת הם כי
 באילנא, ויתיב סליק בחינת וזה המושג.

 משפטים (זהר כמ״ש הנשמות, מדור ששם
 רברבא מאילנא נשמתין כל ע׳׳א) צט דף

 ששם הבא, עולם בחינת והוא נפקין.
 כימי סה) (ישעיה שכתוב כמו ימים, אריכות

תפלה, ידי על זוכה וזה עמי. ימי עץ

ך ש  על וחושך (ד״ה הפליאה כשפר 3וכפ המושג. עומק שם על ח

 שכל כעכור מושך נקרא קדמון שהאור שמעתי חהוס); פני
 יוכל מי הקדמון ואור אליו, חושך הוא להשיגו יכול אדם שאין דכר

 כל ונאצלו האין כעומק היה אשר כולם האכניס סתרי כיצד לדעת
 יוכל לא וזה האחדות, מן האכניס
חושך. נקרא כן ועל להשיגו האדם

מתין כל ש א נ לנ אי א מ ג ר ג  ר
 צט כזהר(משפטים, אימא נפקין.

 כל דהא לגלאה, איח "השמא ע״כ);
ומקיפא, רכרכא מאילנא גשממין
 וכל נפקי. מעדן דגפיק נהר מההוא
נפקין. זעירא אחרא מאילגא רוחין,
מלממא, רוח מלעילא, נשמה

ונוקכא. דדכר כגוונא כחדא ומתחכרן
 דמרוייהו וכחיכורא עלאה. נהירו נהרין כדין כחדא, ממחכרן וכד

 ר׳וח, נ׳שמה ׳גר; מהו כ), (משלי אדם׳ נשמת ה׳ ׳נר ׳גר; אקרי
 אדם׳. נשמת ה׳ ׳נר דכמיכ ׳נר׳, אקרי כחדא דמרוייהו חיכורא ועל

 ישראל כני של הגשמות מאילגא. נשמסין (שם): מדנש המחוק ופירש
 מצד גדול וחקיפא. רכיגא אנפין. זעיר היינו החיים, מעץ היוצאות

היוצאת אימא שהוא מ׳. נהר מההוא הגכורה. מצד וחזק החסד

 ערכים
וכינויים

עץ / אילנא
 והנורא הקדוש האילן

 ויש מהמקום למעלה שהוא
 שורש שרשים, שלשה לו

 והשני אמונה הוא אחד
 ואמת ענוה והשלישי יראה

 יוצאים ומשם האילן גוף
 (בסיפומ״ע עי״ש וכו', ענפים

 (...) החמישי), יום יג, מעשה

 עוה״ב תענוג עיקר ושם
 ע״י הצדיקים שזוכין

 האילן כי הטובים, מעשיהם
 חיים עז בחינת הוא הנ״ל
 תחותוהי בה לכולא ומזון

 ברא חיוות כל תטלל
 צפרי כל ידורון ובענפוהי

 שיש התענוג וגודל שמיא.
 ועיקר וכו׳. לשער אין שם

 הנשמה של השכר קיבול
 להאילן לבוא כשזוכה הוא

 שהוא חיים העז שהוא הנ״ל
 עולה ששם מהמקום למעלה
 להתענג הע״ח דרך הנשמה

 וכו', ה׳ בנועם לחזות ה׳ על
 הע״ח וזה לזה. הזוכה אשרי

 שנקראת התורה שורש הוא
 בה למחזיקים היא ע״ח

א-ב). ג, תורה ספר (ליקו״ה

 שנא׳ חיים, נקראת תורה
 למחזיקים היא חיים 'עז
 צדיק מאושר׳. ותומכיה בה

 צדיק ׳פרי שנא׳ חיים, נקרא
 חיים, נקרא עז חיים/ עז

 הגן׳ בתוך החיים 'ועז שנא'
מג). (אדר״ג

 חייא, בר׳ יצחק אייר
 חיים. עז תורה נקרא למה

 החיים. כל על שחביבה
 בעז נמשלה למה יודן, א״ר

 פרוש החיים עז מה החיים.
 כך בג״ע, עולם באי לכל

 החיים לכל פרושה התורה
 העולם לחיי ומביאתן

 מהלך חיים עז תנא׳ הבא.
 מימי וכל שנה מאות חמש

 תחתיו מתפלגין בראשית
א). תהלים, שוח״ט (מדרש

 ובינה בינה. בחי׳ אילן
 עילאה, אילנא נקרא

 תתאה, אילנא נקרא ומלכות
 אילנא נקרא ותפארת

אילן). כג, (פרד״ר רברבא

 לא אך ביםוד, עולם יש
 אלא םתם, עולם נקרא
 מפני והטעם הנשמות, עולם
 פורחות שממנו אילן שהוא

 הנשמות ידו על כי הנשמות,
 כג, (פרד״ר לשכינה פורחות

עולם).

 נשמות שרשי שורש
 האילן שהוא ישראל,
 אשר דחיי, אילנא הקדוש,

 ברא חיות תטלל תחותוהי
 אילן והוא שמיא, ועופי

 יהיו נטיעותיו שכל המתברך
 מםפר הוא ואיל״ן כמוהו,
 ישראל (אוהב אדנ״י הוי״ה

שבט). ר״ח

 (זהר הקב״ה אלא עז אין

 בהכאה הוי״ה ס:), בשלח
 בי׳, ה׳ בה׳, י׳ בהכפלה) (א״ה:

 עז, גימט׳ בו׳, ה׳ בה׳, ו׳
 גימט׳ ב״ן מ״ה ם״ג נמי אי

 גימט׳ עה״כ עז נמי אי עז,
 דהקב״ה לומר ויש קם״א,
 צירופי י״ב ׳זה׳(בםוד נקרא

 ׳זה׳ ב״ש בא״ת ו׳עז׳ הוי״ה)
עז). (קה״י׳

 עולמות ד׳ על רומז עץ
 יצירה בריאה אצילות

 עשר אחד בכל עשיה,
 הויות י׳ ובתוםפת םפירות,

 בהן הויות, ארבעים הרי
 וזה עז, מנין אותיות ק״ם
כי עז הוי״ה ויורהו םוד

 כל נשתל שבעבורו האנושי מובחר שהוא והפרי הלב ימצא האנושי במין כן ופרי, וגרעינין וקליפה עלין בו יש שהעז כמו (שם).אותיות ק״ם בהן הויות ארבעים מתפשט ומהן עשיה, יצירה בריאה באצילות מתלבשים השם אותיות ארבע
 א). כה, בראשית (מלבי״םכולו העולם כל כנגד זה ושקול לזה, ולצוות זה בשביל אלא נברא לא העולם שכל אדם, מבני והםגולה והלב הפרי בעבור ארציים חיים לחיות בהכרח שצריכים ולאומים גויים בנ״א וכלל היצור כל נקרא ובעבורו האילן

ת ו כ י ר ם א מי  עת בכל חיותם לחדש שיזכו המתים, תחיית אחר לעתיד הצדיקים שיזכו נצחיים חיים ארוכים, חיים בחי׳ עיקר נו). (ליקו״מהחיות בעצמו הוא והשכל הדעת כי לדעת, זוכה ואז ימים, אריכות ממשיכין התורה עםק עייי י
 שגורש ובשביל שנה, אלפים כמה חי היה מג״ע אדם גורש לא ואילו מג״ע, בא ימים אריכות ימים). אריכות (קה״י,אנפין מאריך הוא ימים אריכות כא). ד, ס״ת (ליקו״הימים׳ תוםיף ה׳ ׳יראת בחי׳ הוא ימים אריכות עיקר יט). ה, תפילין (ליקו״ה

ימים). אריכות (קה״י,חייהם ימי נתקצר והתרחקו, ונדו כעזנעו ואח״כ לג״ע, קרובים שהיה העשרה הדורות כל וכל הרבה, חי לג״ע, קרוב היה ימיו שרוב נח וכן בגן. מתחילה שהיה בשביל שנה, לאלף קרוב אלא חי לא

הנחל ילקוט
ב ״ ן ד ו שם ע ת ש כו רי  הצדיקים ה): ג, שוכר (חו״מ בליקו״ה וביאר ימים. א

 העולם בזה גופם את וממיתין בשלימות התורה את שמקיימין
 על ויום יום בכל ותושבים דאתי בעלמא מתשבתם ימיהם כל ומדבקין
 לשכות עצמם מניתים ואין פקודה, ליום יעשו מה האתרון התכלית

 הקדוש בזהר שאיתא וכמו תייהם, ימי מכל יום בשום דאתי עלמא
 יצטרכו שהיום ויום יום בכל שתושבין וכו/ יומא בכל תושבין דצדיקיא

 על בתייהם עצמן הממיתין הצדיקים ואלו למאריהון, פקדונם להשיב
 הבא, ובעולם הזה בעולם תמיד תיים נקראים הם העבודה, ועל התורה
 נכללין שאת״כ מיתתם בשעת דייקא כי הבא, בעולם הוא תייהם ועיקר

 אדם תטא מתמת כי הזה. בעולם גופם שהמיתו מאתר דאתי בעלמא
 תיותו בתיים השלימות בתכלית דאתי בעלמא להיכלל א״א הראשון

 דייקא אז מיתתו אתר אבל ביותר, הגדול הצדיק אפילו בגופו בעודו
לו. אשרי בשלימות דאתי בעלמא נכלל

שם ת ש כו רי  רבינו מ): (מו, בנחלים מעיניס בספר מובא ימים. א
תורה) שתרי הגנוז, אור השגת ענין (שהוא דעוה״ב בזה מבאר

 אריכות שם דעוה״ב הידוע ע״פ והוא אילנא, בשם רבב״ת בדברי מכונה
 ואילנא ארוך), שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען ע״ב ל״ח בקידושין (כמאחז״ל ימים
מי/ ימי העץ ׳כימי כמ״ש ימים לאריכות רומז הלא  נאמר זה שפשוק ע

 ולפ״ז ימים. אריכות ששם עוה״ב היינו דאילנא נמצא ימים, אריכות לענין
 אגב בדרך אלא אינו כאן הנזכר ימים׳ ׳אריכות ענין דכל לכאורה נמצא
 דרכו זה שאין ידוע כבר אבל עוה״ב, היינו דאילנא עפ״ז לבאר בכדי

 שבאותו דבה״ק לכללות וקשר ענין לו יש בדבה״ק שנזכר פרט וכל בקודש
 ימים האריכות שענין נראה, וכשנתבונן כללים), מהח״י הי״ז הכלל (ע״פ ענין

 הענין והוא זה, שבמאמר דבריו כל ישובו שעליו הישוד הוא כאן הנזכר
 תורה שתרי השגת שהוא הגנוז שהאור זה, במאמר דבה״ק בכלל המבואר
 ביטול ע״י אם כי להשיגו א״א לכן ואשר גבול, בלתי בתי׳ הוא בעוה״ב

 הגנוז האור בתי׳ לתפוש ויכולין גבול מבתי׳ יוצאין שעי״ז הגשמיות
בתי׳ ע״י אם כי הגשמיות לביטול לזכות א״א אבל גבול, בלתי שהוא

המתרגם

 עתה הסבא, אמר
 שהרי לגלות, עוד יש
 היוצאים הנשמות כל

 והחזק, הגדול מהאילן
תו  שיוצא הנהר מאו
דן ע ם. הס מ אי צ  יו

ת, וכל חו  מאילן הרו
 יוצאים. הס קטן אחר

 מלמעלה. יוצאת הנשמה
 מלמטה, יוצאת והרוח

הס ם ו  יחד מתחברי
 וכאשר ונקבה. זכר כעין
ם הס חד, מתחברי  י
 באור מאיריס הס אזי

 שניהם ובחיבור עליון.
ר/ נקראים הס  שזהו ׳נ
 נשמת ה׳ ׳נר שכתוב מה

 הוא ׳נר', מהו אדם',
שמה תיבות ראשי  נ׳
 שמתחברים ועל ר׳וח,

 הס אזי כאחד שניהם
ר', כאחד נקראים  ׳נ

 ה׳ ׳נר כתוב שהרי
אדם׳. נשמת

אנפין. זעיר אל הנשמות יוצאות ואימא אבא מייתוד כי מאבא,
י מ י  בישעיה וזלשה״כ אז, שתהיה המופלאה הימים אריכות על רבות הפשט, ע״ד מדובר, ובה דלעת״ל הגאולה בנבואת נכתב זה פש׳ עמי. ימי עץ כ

עד עדי וגילו :!ישו אס כי לב: על תעלינה ולא הראשנות תזכרנה ולא חדשה וארץ חדשים שמ^ס טרא הנני כי יז-כג): (שה,
לא זערןה: וקול בכי קול עוד בה ושמע [לאי בעמי וששתי בירושלס וגלתי משוש: ועמה גילה ורושלס את טרא הנני כי טרא אני אשר
 וישבו בתים ובנו וקלל: שנה מאה בן והחוכןא ומות שנה מאה בן הנער כי ומיו את ומלא לא אשר וזקן ומיס עו־ל ™ משם והוה

ס: ואכלו כרמיס ונכועו ס ומעשה עמי ומי העץ כימי כי יאכל ואחר ונועו לא ואחר.ישב ענו לא פד ה  לריק ויגעו לא בחיר^ עלו עי
בשניס, קמן שהוא אדם לקבר משס יצא לא משם. יהיה לא המצו״ד(שם): ופירש אתס: וצאצאיהם המה ה׳ ברוכי זרע כי לבהלה ילדו ולא

אס ר״ל, ימות. שנה מאה פן הנער כי נפלא. באריכות האדם ימי יאריכו אז כי הוא, גס ימות ולא ימיו, כל השליס שלא קצת הזקן ואף
 לפי נער עודו כי תחשב, לקללה שנה, מאה בן כשיהיה העולס מן הנחשר והסומא. מת. נער עליו יאמרו שניס, מאה בן מי ימות

 וכו״. כרמים ׳ונטעו וכן בה, י׳שבו לא עד הבנין עלה מרס ימותו לא וישפו. פסים ופנו במ״ש. ענין וכפל אז. שיהיה האנשים חיי מרבית
כימי וכדומה, חרוב כאילן הרבה, המתקיים העץ עמידת זמן משך כימי העץ. כימי כי בה. יישבו לא על הס ימותו כי על ישב. ואסר

לכן והמכתב. כבנין חדשים, נראים עדיין והס יזקין, והוא האדם, שיעשה מעשים יש כי וכי. ידיהם ומעשה עמי. ימי יהיה הזה עץ
יהיה לא לריק. יגעו לא בימיהם. וירקבו יזקינו ידיהם ומעשה וחזקים, בחורים יראו הס כי ידיהם/ מעשה יבלו בחירי ׳עמי אמר

זרע המה זרעם כי זרע. כי במ״ש. הדבר וכפל אותם. להבהיל בחייהם, למות לפהלה. בחייהם. בניהם ימותו לא ר״ל, לריק, יגיעתם
וכתב במ״ש. הדבר וכפל בחייהם. ימותו לא כי עמהס, צאצאיהם יהיו ימיהם כל איסם. וצאצאיהם שנים. בקוצר ימותו ולא ה/ ברוכי

חכמה מיליואי
ם כי שך בחיי ה ק שם על ח מ שג. עו  לפ׳ (הקדמה בחיי רבינו וכתב המו

 כי השי״ת, השגת השתר לרוב כינוי זה שתרו/ תושך ׳ישת בהעלותך):
 מה להשיג אפשר אי התשוך שהמקום מפני לתושך, השגתו המשיל

 והתושך המונע המשך הוא שלנו התומר כי הכתוב, לך ורמז שבתוכו.
 דעתי, לפי וזהו, לראותו. כת בנו שאין ובינינו, יתעלה ה׳ בין המבדיל

 כותל ואנוהו/ אלי ׳זה כי יאמר, ב), (שה״ש כתלנו׳ אתר עומד זה ׳הנה
 מצד תושך, שתרו כן, ואם זה. והבן התומר, והוא ובינו, בינינו מפשיק

 כבודו. עצם מצד אורה וכולו בתומר, בהיותנו קצרה שהיא השגתנו
ם כי שך בחיי ה ק שם על ח מ שג. עו מו  (פ׳ ושמש מאור בספר ומובא ה

 בקדמין אונקלוש, תרגם אלקים/ ברא ׳בראשית לבאר נבוא בראשית):
 ופירוש, הצימצום, היינו אלקים, ברא בתתילה לומר, רצה ה/ ברא

 שם כי להעולמות, פנוי מקום שיהיה כדי הצימצום, ברא בתתילה
 לשבול יכולים היו לא הכלים אך כנודע. האור צימצום על מורה אלקים
 וזהו התוהו, עולם והיה נגדו, נבטלין והיו בהירות מגודל ההוא האור

ר/ ויהי אור יהי אלקים ׳ויאמר ובהו׳. תוהו היתה ׳והארץ  פירוש, או
ר/ ויהי אור ׳יהי דהיינו התיקון, עולם נעשה התוהו עולם שאתר  או

 יכולים שיהיו להכלים אור היה ועי״ז שני, צימצום שנעשה לומר, רצה
 בלתי שהוא דבר כי תושך, בתינת הוא האור מזה ולמעלה להשיגו.

 ׳ויבדל וזהו שתרו׳. תשך ׳ישת הכתוב כמאמר תושך, בשם מכונה מושג
 בין הקב״ה עשה שהבדל לומר, רצה התשך/ ובין האור בין אלקים
 האור לבין להשיגו, אפשר שהיה השני, הצימצום ע״י הבא האור

 ודו״ק. להשיגו, באפשרי היה שלא מתמת תושך, בשם המכונה הקדמון
תין כל מ ש א נ לנ אי  מדרשים, מדרשות(ליקוטי בבתי ואמרו נפקין. רברבא מ

 מוגבל והוא להקב״ה, יש אילן אומר, יושא ר׳ תניא, בראשית): פ׳
 האילן, אותו על הנשמות פורתות ומשם (...) העולם, רותות לארבע
 שהנשמות מלמד יד), (הושע נמצא׳ פריך ממני רענן כברוש ׳אני דכתיב

 פרי ׳עץ בראשית במעשה שנאמר וזה הקב״ה. של מעשיו פרי הם
הקב״ה. של פריו שהם הנשמות הם אלו למינו/ פרי עושה



ם תרג מ ה

אמר, אלעזר רבי
 את לתקן הקב״ה עתיד

 ולהמשיך ולתקן העולם,
 תדשה רות האדם במי
 ימים יאריכו שהם כדי

 שכתוב כמו לעולמים,
 עמי ימי העץ כימי ׳כי

 ׳בלע כתוב ועוד וגו״,
 ה׳ ומתה לנצת המוות
 כל מעל דמעה אלקים

 ישיר עמו ותרפת פנים
 ה׳ כי הארץ, כל מעל

דיבר׳.

 שמתקבל קרבן
ה׳. לפני ברצון

ר קו ה מ מ כ א נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיח פ ש

אני ה ו פל ת

כן ב  לפניף באתי ו
 הבוחר תפלה, שומע

 ישךאל עמו בתפלת
ם מי ח ה בר או ת מ  ו
 ישראל, של לתפלתן

 זה בשביל רק אשר
 .יש עולמף בךאת

 בעשרה המחלט מאין
 שצפית לפי מאמרות,

 עתיר שאתה וךאית
ג להתעדן ענ ת ה  ול

 בתפלתן ולהשתעשע
 ישךאל, עמף של
 ועל עלי רחם כן על
 כל ועל חברתנו כל

 ישךאל, בית עמף
 צךקנו לימין ותעמד
 בכל בעזרנו ותהיה

 לגרש שנזכה עת,
 המחשבות כל מאתנו

 הרעיונות וכל הטוךדות
 ובפרט המבלבלים

 באפן התפלה, בשעת
ה כ ל שנז ל פ ת ה  ל

 בכל לפניף תפלותינו
ה לב  גדולה בבונ

א ק מ עו א מ ב ל  ך
ת, מ א ת ב שבו ח מ  ב
 שתהיה וזכות, קדושות

 אל קשוךה המחשבה
 בקשר התפלה דבורי כל

 באחדות וחזק אמיץ
 ובחסרף (...) גמור.
 את אךחיב לבד הגדול

 לפניף להתפלל לבי
שמחה ת. ב תיי מ  א
ה ל ה אגי ח מ ש א  ו

 שתהיה בא־פן בישועתף
תי ל פ ת ת י ל כ ת  ב

 וצחה זכה השלמות
 בפי, ושגוךה ונכונה

 ותקבל שתשמע בא־פן
 ותחנותינו תפלותינו את

תובקשותינו קו״ לי צז). (

 התנבא ח״ל: החיים, עץ הוא הנזכר שהעץ כא) יא, (דברים בחיי רבינו
מי/ ימי העץ ׳נימי ואמר לעמיד, ע״ה ישעיה  של זמן נאופו ע

 כן ארוכין, וחייהם האדם ימי והיו העץ מן שאכל הראשון אדם
 ה״א שהיא השכינה כשמחזור יהיה וזה לעמיד. עמי ימי יהיו

 שאמר זהו (...) שנשם. אחרונה
 עמי', ימי העץ 'כימי ע״ה ישעיה

 נזהר עוד ואיהא החיים. עץ והוא

 אלעזר *״רני ע״א): לח (נראשיח,
 לחקנא הוא כרין קודשא זמין אמר,

 נשא נגני רומא ולאמקנא עלמא,
 הדא לעלמין, יומין דיורכון כנין
 כימי ׳כי סה) (ישעיה דכמיג הוא
 כה) (שם ונמיג וגו", עמי ימי העץ

 אלקים ה' ומחה לנצח, המוח לע3'
 עמו וחרפח פנים כל מעל דמעה
 דינר׳. ה׳ כי הארץ, כל מעל ישיר
ה כי ה הקג״ אוו ת  שוח״ע נמדרש ואמרו ישראל. של לתפילתן מ

למה, קולך׳, אח ׳השמיעני הקנ׳׳ה, להם אמר מהליס(קעז):
ם ׳היושנח וכמינ ערנ׳. קולך ׳כי  לקולו מקשינים חנרים נגני

הקנ׳׳ה, להם אמר ישראל. של לחפילחן מחאוה שהוא השמיעני׳,

 ישראל, של לתפילתן מתאוה הקב״ה כי
 תאוותו, וממלאין לפניו מתפללין וכשישראל

 שהוא אשת, בבחינת כביכול נעשה אזי
 אשת כח) (נמדנר כמ״ש מעמנו, תענוג מקבל

 שמקבל, ניחוח הריח ידי על לה', ניחוח ריח
 גבר תסובב ונקיבה אשת, בבחינת נעשה

 מלבוש בבחינת נעשה שהקב״ה לא)^ (ירמיה
 מתחלה שהיה מבחינת היינו נגלה,

התפלה. ידי על נתגלה עכשיו בנסתר,

תו וממלאין לפניו מתפללין וכשישראל אוו שה אזי ת  נע
חיי כביכול  ושם (עג), גליקו״מ ואיפא אשה. גג

 שם מו), הגנוז(שימן אור בהחורה לעיל ׳ועיין בכוחבו לכאן מוהרנ״ח מפנה

 ג״כ והקב״ה וגליא, סתיס התורה הנה וז״ל: זה׳, ענין כן גם מבאר
 לנו שנגלה מה דהיינו וגליא, שתים

 שנסתר ומה ותיצוניות, הלבוש הוא
 אדם כל והנה הפנימיות. הוא ממנו
 להשיג עצמו את לזרז צריך

 אך ממנו, שנסתר מה הפנימיות,
ממנו, הנסתר אל להגיע יוכל איך

 אל המתשבה שיקשר לשמה, בתפילה
 אמיץ בקשר התפילה של הדיבור

 לתפילתן מתאוה הקב״ה כי ותזק,
 וידוע (...) ע״ב). ס (חולין צדיקים של

 מאתר תענוג שמקבל מי כי הוא,
לגביה. לומר, רוצה נוקבא, נקרא

 נעשה כביכול מתפילתן, מישראל תענוג מקבל כשהשי״ת ונמצא,
 רית ע״י כי לה", ניתות רית ׳אשה שכתוב וזהו ישראל. לגבי נוקבא

 ׳אשה׳ בסוד נעשה ישראל, של מתפילות השי״ת שמקבל הניתות
הגבר תסובב ונקבה מי ר תיצוניות. נעשה מהפנימיות כן אס לא), (י

 לי, שתשמעו מבקש אני ואף תפילתכם, שאשמע מתאויס אתס
 (חהלים בילקו״ש איחא וכן יענה׳. וה׳ תקרא ׳אז נח) (ישעיה שנאמר נשמעת, תהיה שמעת אס אלקיך׳, ה׳ בקול תשמע שמוע אס ׳והיה

 שומע שאתה בזמן לפניך, אהובה אני אימתי רבש״ע, הקב״ה, לפני ישראל כנסת אמרה רבא, דרש ה״, ישמע כי ׳אהבתי חחעד): רמז
 בכל תפילתן שומע שהוא להקב״ה, אוהבים ישראל להושיע. נאה לי המצוות, מן דלה שאני אע״פ יהושיע׳, ולי ׳דלותי תתנוני. קול

 עזה ׳כי אני׳, אהבה תולת ׳כי דכתיב אותך, אני אוהבת ישראל, כנסת אמרה אתר, דבר ה״. ישמע כי ׳אהבתי נאמר לכך שעה,
 ה׳ מאהבת ׳כי שנאמר אתכם, אוהב ואני אותי אוהבים אתס הקב״ה, א״ל האהבה׳. את לכבות יוכלו לא רבים ׳מיס אהבה, כמות

 העושקח ע״ב) חולין(ש בגמ׳ ועי׳ קולך׳, את ׳השמיעיני שנאמר ישראל, של לתפילתן מתאוה והקב״ה והרבך׳. וברכך ׳ואהבך וכתיב אתכם׳,

! צדיקים• של לחפילחן מחאוה שהקב״ה בכך ד ש ח ריח א  כמנחת הערבים בין תעשה השני הכבש ואת ח): (כח, בבמדבר כחיב להי. ניחו
 קדס ברעוא דמתקבל ^טקרבן בזה״ל: לה״ ניחוח ריח ׳אקה המילים אח פירש אונקלוש(שם) ובחרגום לה׳: ניתח ריח אשה תעשה וכנכןכו הבקר

 ל׳אי^ה׳: ׳אישה׳ בין הקשר גבי כחב ויקרא) (פ׳ להאריז״ל המצווח ובטעמי רצוני. ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת גיסוס. ריס פירש: ורש״י(שם) ה׳.

 (ערך ובקה״י אוכלה׳. ׳אש בסוד המלכות, שהיא אש גס ׳אשה׳. ביה קרי הנוקבא, שהוא הנפש נגד ׳אשה׳, לה׳/ ניחוח ריח ׳אשה
 (ערך בקה״י עוד ומובא עילאה. אמא שהוא ׳ריח׳, בחינת שהוא ׳אשה׳, בחינת אל להעלותן ריח׳, ׳אשה הקרבנות סוד וזה מובא: אור)

שמחה׳. הבנים ׳אס תיבות ראשי אקה ומלכות. בינה בחינת 'אקה׳ אשה):
ג ונקיגד! ג סו  ברא כי השובבה הבת תתחמקין מתי עד וז״ל: בגלוח, בהיוחם עמ״י על המדברח בנבואה כא) (לא, בירמיה כחיב נגר. ת

דרכך, מפני אלי לשוב בושה שאת ממני, תסתרי סססמקין. (שם): הפשט ע״ד ופירש״י גבר: תסובב נקבה בארץ חדשה ה׳
 שכשהש״י ביאר ורבינו וגו״. אבקשה בעיר ׳ואסובבה לשון שישאנה, לבקשו הזכר אחר תחזור שהנקבה בארץ, נבראת חדשה הנה

נגלה. בחי׳ מלבוש כעין הוא והסובב גבר׳, חסובב ׳נקבה בבחי׳ הוא אזי ישראל מחפילח חענוג מקבל

הנח?* ייליקוט

יום, בכל בפה דקדושה הכישופין לדבר הזה בדרך לילך וחזק בני חזק ארוך, שכולו יום נקרא שהעוה״ב הנ״ל הענין הוא עצמו וזה וכו׳. משפט
 אריכות ענין שנזכר מה כי וסוף, גבול בלי ממש ימים אריכות הוא ושם

 הוא העוה״ז של הזמן הלא כי המושאל, בשם אלא אינו בעוה״ז גם ימים
 מוגבל הוא עצמו בפני וחלק חלק וכל וכו׳ וימים ושעות מרגעים מורכב

 אף סוף לו יש העוה״ז של הזמן כללות גם ולכן וסוף, התחלה לו יש כי
 של הזמן בחי׳ משא״כ בעצם, ארוך אינו ולכן שיתארך כמו יתארך אם

 וכאילו גבול בלי של ואיכות ומהות תוכן הוא אלא מורכב דבר אינו עוה״ב
 שייך לא באמת כן על ואשר סוף בלי ארוך הוא שבעוה״ב רגע שכל נאמר

 ארוך הוא ולכן והבן. כלל, זמן בגדר ואינו ורגעים חלקים של הרכב בו
 בחי׳ שהוא עוה״ב של הנצחיים החיים בחי׳ וזהו כלל, וקץ גבול בלי באמת

 החיים עצם שזהו כמוב״פ, הפנימיות בשוד ואורייתא קוב״ה השגת עצם
 אלו חיים טעם לטעום לזכות א״א אשר תחיה׳, ׳החכמה כמ״ש האמיתיים
 וכאמור. גבול מבחי׳ יוצא שאז הגשמיות התפשטות ע״י אם כי בעוה״ז,

p l l! ! " ה ^ אוו ת תן מ ל תפי  ה, הקן שילוח (יו״ד בליקו״ה וכתב ישראל. של ל
 ולא לקרב ית׳ רחמיו ריבוי לזכור צריך ריחוקו כשיודע תיכף יג):

 כדי הוא ההתרחקות כל כי התקרבות, הוא ההתרחקות גם כי לרחק,
 שיבקשו ורוצה ישראל לתפילת ומתאוה חפץ הש״י כי למרום, עיניו שיתלו

 ר״ח מוצש״ק (רב, בעל״ת כתב וכן דבר. כל על פעם בכל ית׳ לפניו ויתפללו
 שתזכה מהרה, לטובה לבך משאלות השי״ת שימלא יתן מי תקצ״ס: כסלו

 אך לזה. נכספת נכשוף כמה זה כאשר לאמיתו, באמת כשר איש להיות
 הקדושים בספריו כמבואר מאד, יקרים והגעגועים הכיסופין גם באמת
יום. בכל בפה לפורטם כשזוכים בפרט דקדושה, והכיסופין הרצון מעלות

ערכים
וכינויים

ניחוח ריח / ריח
בטהרה תלוי הריח עיקר
ב). (ליקו׳׳מ

 בחי׳ הוא הברית שמירת
ג). א, סוכה (ליקו׳׳הריח

 הדבר, זכרון הוא ריח
 בקרבנות שכתוב וכענין

בינוניחוח׳ ריח ׳אץכרתה ר ) 

א). א, בראשית בחיי

 היורד השפע נקרא ניחוח
 ומחסד החסד אל מחכמה

 לכבות הגבורה אל נמשך
 ואמר הדולק, ךשניי7ה האש

 כג, (פרד׳׳ר ניחוח ריח זהו כי

ניחוח).

 דבר וכל התפלה ריח תיקון
 ע״י הוא לחוטמא שיעלה
 חכמה, (ראשיתורחימו דחילו

פ״ט). הקדושה שער

 אלא מתקיים העולם אין
 בריח כי זה, וסוד הריח, על

 קרבין המאורות היו הקרבן
 והברכות אחד אל אחד

 סוד וזה המעין. מן נמשכות
 מלשון ניחוח, ואח״ב ריח
 סוד יעקב (תולעת רוח נחת

המילה).

 שהם הקרבנות שם על
 (ביהמ׳׳ק) נקרא ניחוח לריח

בראשית). (של׳׳ההמוריה הר

 נכנסה האף שדרך לחיות
 רז״ל אמרו לכן הנשמה,
 תהלל׳, הנשמה ׳כל בפסוק
 נהנית שהנשמה דבר איזהו

 ׳כל וז״ש הריח, זה בו
 החוטם שדוקא הנשמה׳
 שבו האבר הוא המריח
 כולה. הנשמה כל נמצאה

 הוא הריח שסוד ידוע וגם
 כנזכר הגבורות ביסוס

 פעולת היא וזו בכוונתו,
 ריח שמעלות הנשמות

 בריא״ה עד בעלותן ניחוח
 מאיר ששם רי״ח, העולה

 מתגלה ששורשו ס״ג שם
פי׳בחוט״ם שלם  לזהר הרמ׳׳ז (

בראשית).

 הדיבורים גם שהוא שאיך ותאמין לזה. עצמך להרגיל מאד עצמך ותכריח
 גם מתאוה ברחמיו יתברך הוא כי השי״ת, בעיני מאד יקרים שלך

 יתברך אותו שעובדים הגדולה עבודתם כל עם העולמות כל כי לתפלתך.
 ותפלה אחת שיחה כנגד כלל יתברך אצלו עולה אין תמיד, וביראה באימה

 מרחמם ׳כי בהתורה כמבואר העולם, שבזה הזה השפל אדם בן של אחת
 אדרבא יפה, עולים שאינם מעשיו ע״י מאד נמוך האדם ואם וכו׳. ינהגם׳
 יותר בעיניו יקר עבודה, איזה ועובד יתברך לפניו שיחתו מפרש כשהוא
 לעבודתו נמשכים מאד כשהרחוקים יתברך כבודו עיקר זה כי ויותר,

 בספריו שנאמר מה שכל ותאמין הקדושים. בספריו כמבואר יתברך,
 שבישראל הפחות עם גס מתפאר שהשי״ת התפארות מגודל הקדושים

 יום בכל עוז בכל לשמוח הכוחות בכל עצמך תכריח וביותר עליך, גס נאמר
 אשרינו. פארט טאקי און וכו׳, התועים מן והבדילנו גוי עשני שלא שזכינו

׳ י ח ב ה מ הי ה ש חל ת ר מ ת ס שיו בנ תגלה. עכ  ס״ת בליקו״ה(יו״ד וכתב נ
 נקראים תורה סתרי וז״ל: ס״ת, בכתיבת גס שייך זה שענין ב) ב,

 ׳מי במאמר ז״ל רבינו בדברי כמובא המושג, מעומק ושחרות, חשך בחינת
 הנסתר להמשיך וצריך מס, (סימן וכו״ הגנוז אור טעם לטעום שרוצה
 שזהו לבנה, אש בחינת שהוא הנגלה בחינת לתוך שחורה, אש בחינת שהוא
 דהיינו לבנה, אש גבי על שחורה אש בחינת תורה, ספר כתיבת בחינת

 דהיינו לבנה, האש לתוך שחורה האש כשנמשך כי נגלה, מהנסתר שעושין
 אזי הספר, גבי על שנכתבין עד למטה משורשם התורה אותיות שממשיכין
נגלה. מהנסתר נעשה ואז קצת ולהשיגם להבינם יכולים אנו



ב פ חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל ש

ה עייי ואז פל ת ה ה תגל  וגיאר אורייתא. סתרי היינו אורייתא נ

,נפל״ח מו  השגת עיקר ני דעמי, לעניות הדנרים כיאור ג): (
 כי המפילה, ע״י הוא שכתורה, הנשמר השגות שהוא הגנוז אור

 אורו ככיכול נתגלה ועי״ז ונו', ישראל של לתפילתן מתאווה הקכ״ה
 הנשמר המגלות כחינת שזה ימכרך,

 מכאר כן על שש, נמכואר שכתורה
 לתפילה. זונין איך השדר עיקר כאן

 לא מפילה כלא לכד נפש כמשירת ני
 נעשה המגלות עיקר כי לזה, יזכה
 למורה כשזונה אך המפילה, ע״י

 שיני, כנתינת הוא שאז שננגלה
 לתפילה, זוכה עי״ז שפלות, כמינת
 ני לתפילתו, ממאווה שהקנ״ה היינו

 ואז נמאשת, אינה השפל תפילת
 ואז שכתורה, נשמר נתינת נתגלה

 נפש. משירת ע״י אומו להשיג יכול
 שלימות עיקר כי אחד, הכל ונאמת

 הוא לה מתאווה שהקנ״ה המפילה
 מכווין שאינו נפש, נמשירת כשהוא

 עצמותו כל ונתנמל עצמו לתועלת
 לזה לזכות העיקר וגש וגשמיותו,

 ע״י הוא נפש נמשירת להתפלל
 נימול לכחינת נא עי״ז כי שכנגלה, מורה ע״י שזוכין השפלות,

כפניה. כמכואר וכו; לכלוש עצמו את חושכ שאינו גמור,

 ידי על ואז חד, כולא ואורייתא וקוב״ה
 סתרי היינו אורייתא, נתגלה התפלה

 חילא נפיש כמזז חזי תא אורייתא.
 סתרי דהאי חילא נפיש כמה היינו דאילנא,

 דבר בשום להתלבש יבולים שאין תורה,
 פניו שמשחיר במי אלא גוף, בשום מוגבל,

בניו: על כעורב ונעשה כעורב,

פבחינת וזה ו מ א  שקנה קנינים חמשה פ״ס (
 תורה בחינת זה אחד, קנין תורה בעולמו,

אס שמים שבנגלה.  בחינת זה אחד, קנין ו
 בחינת זה ארץ, לדעת. היראה העלאת

 דעת בי דעת, בחינת זה ושמים, כנ״ל. יראה
ידע. והאדם ה (נלאשיפ כמ״ש חיבור, הוא

ח ״ ב ו ק  ע״א): עג מופ, (אפרי נזהר איפא חד. כולא ואורייתא ו

 ישראל אינון זכאין חזי, תא אלעזר, ליה, יאמר
 דכמינ הוא, כריך קודשא נהו גמע דא, קדישא עלאה דחולקא

 דאיהי ונגין לעמין. ולא ׳לכש׳ לכה׳, נמתי מוכ לקח ׳כי ד) (משלי
ממש, שמיה יקירא, עלאה גגיזא

 נרזא וגליא שתיה כולא אורייתא
 דרגין נתרין ישראל דא ועל דשמיה.

 מלת דמנינן, וגליא. שמיה אינון,
נדא, דא מתקשרן אינון דרגין

וישראל, אורייתא הוא כריך קודשא
 שמיה דרגא, על דרגא חד וכל

 על דרגא הוא כריך קודשא וגליא.
 הכי אורייתא וגליא. התיש דרגא,

 נמי הכי ישראל וגליא. שמיה נמי
 דכתינ הוא הדא דרגא, על דרגא
 ומשפמיו חוקיו ליעקנ דנריו ׳מגיד

׳יעקנ׳ אינון, דרגין מרין לישראל׳,
 ופירש שמיה. וחד גליא חד ו׳ישראל׳,

 גיזא וגליא ססיס (שם): מדנש המפוק
 הוא הוי״ה ששש כמו כלומר דשמיה.
ככמנו, להזכירו אשור כי שמוה
 כך אדנ״י, השש ידי על גלוי והוא

 אורייסא קג״ה שוד. כה ויש פשמ כה יש הקדושה המורה היא

קנ׳׳ה ׳ישראל׳. את לזכות כדי ה׳מורה׳ את נתן ה׳קנ״ה׳ כי וישראל.

 ערכים
וכינויים

וארץ שטים
 בחי׳ הם וארז שנזים
 כן ועל ושכינתיה. קוב״ה

 עליונים שמקשר הצדיק ע״י
 יחוד נעשה עי״ז ותחתונים

 קוב״ה כי ושכינתיה, קוב״ה
 והשכינה שמים נקרא

 שאיתא כמו ארז, נקראת
 ׳ה׳ פםוק על בכתבים

 שמים כונן ארז יםד בחכמה
כד). ג, נדרים (ליקו״הבתבונה׳

 השכל בחי׳ הוא שמים
 הצמצום, בחי׳ וארז

 נבנה דייקא יחד ומשניהם
 מהש״י ועולם עולם כל

 אחת מבחינה כי עולמות,
 עולם נבנה שיהיה א״א לבד
 שכל בחי׳ יחד, משניהם רק

 ש״י שנעשין עד וצמצום
 השכר קיבול שהם עולמות

 לבוא לעתיד לצדיקים
ו). ד, מזוזה (ליקו״ה

 ארצה מוצב םולם יוהנה
 השמימה׳, מגיע וראשו
 בבחי׳ ארצה מוצב כשהוא

 בחי׳ שהוא ושפלות ענוה
 דייקא אז ממש, ועפר ארז

 השמימה, מגיע וראשו
 מעלה למעלה לעלות שיכול
).1 ה, ערלה (ליקו״ה

 הוא, גובה לשון שמים סתם
 ותחתית שפלות לשון וארז

א). א, בראשית (חזקוני

 השמים, ע״ש נקראו התייח
 כמ״ש דירתם עיקר שם כי

 בארז׳, אנכי ׳גר דהע״ה
 הארז עם נקראו העם ושאר
 יפות (פניםבארז דירתם ע״ש

א). לב, דברים

 שהוא ומים אש שמים
 וקטנות, דגדלות מוחין םוד

 כלול שמים נקרא ותפארת
שמים). (קה״י,משניהם

 וארז תפארת, הוא שמים
 מקדים ולפעמים מלכות,

 כי ארז, ולפעמים שמים
 ובבינה קודם שמים בחכמה

 בבריאה כי תירוז ועוד ארז,
 ובעשיה קודמים, השמים

 ארז מאד מגושם שהוא
 ׳תולדות שאמר וזה קדמה,

 בהבראם׳ וארז השמים
 - עשות׳ ו׳ביום בריאה.

 ארז ושמים׳ ׳ארז עשיה
קדם(שם).

 בבחינת נקרא עולם כל
 הימנו שלמטה למה שמים

 ונקרא בו, המשפיע הוא כי
 כי הימנו לשלמעלה ארז
 כמו כנגדו מקבל בחינת הוא

 (עבודת ז״ל האר״י שכתב

בראשית). פ׳ ישראל

 ב״ש (יב.) חגיגה במסכת
 נבראו השמים אומרים

 הארז אומרים וב״ה תחלה
 דדעת (...) תחלה נבראת

 עיקר היינו תחלה ב״ה,
 בעבור היה הבריאה יםוד

 ידי שעל המלוכה היא הארז
 היוצר במחשבת הארז ציור

 העולם. כל נברא בתחלה
 נבראו השמים אומרים וב״ש

 נקרא שמים כי תחלה,
 כנודע. ההשפעה בחינת

 להיטיב הטוב מדרך והנה
 עיקר בעבודתנו שחפז והגם

 לנו להיטיב היתה הבריאה
הימים(שם). כל

ץ ר  ישראל צדיקי כל אומר תנחומא ומדרש ארז׳, ירשו ׳וענוים שנאמר כענין לארז, עד עצמם המגיעין הנמוכים הענוים המתקיימים, הם ומי עומדת׳, לעולם והארץ’ קכט). (ליקו״םאמונה׳ ורעה ארז ׳שכן כמ״ש אמונה, בחי׳ הוא ארץ א
 מה כל המקבל כלי שהיא הםפירות. כל מצד ארז שהיא השכינה היא ארץ ג). אורה (שעריכבודו׳ הארז כל ׳מלא שאמר וזהו אר״ז, ונקראת אדנ״י שהיא עשירית בםפירה מריק םפירות תשע אלו שפע כל הנה ד). א, קהלת (רש״יארז נקראו

ם (שם).שקבלה הטוב מהשפע נתרצה שכבר רצון מלשון ארץ ארץ). כג, (פרד״רהעליונים מן הנשפע כל מקבלת שהיא הארז כמו שלמעלה י מ  ואלו שבעה אמר ר״ל השמים. ושמי השמים אלהיך לה׳ הן שנאמר הן רקיעים שני ר״י אמר ש
 כליל שמים, אתקרי דא ובגין תרווייהו, כליל דאמצעיתא ועמודא (...)ובינה חכמה דבהון דגבורה, מםטרא פה דבעל ואורייתא דחםד, מםטרא דבכתב אורייתא איהי ולילה׳, יומם בו ׳והגית יב:). (חגיגהערבות מכון מעון זבול שחקים רקיע וילון הן

אלקים). (קה״י,לשמים שמים בחי׳ חכמה, הוא השמים׳ ׳ושמי בבינה. שהוא י״ה ר״ת ה׳שמים י׳שמחו צו) (תהליםםוד וזה השמים, ובינה ׳שמים׳ נקרא זעיר כי הידוע, בה״א ׳השמים׳ נקרא בינה רנז.). פינחס (זהרדחםד ומים דגבורה, אש ומים, אש

 מדרגה על סתומה מדרגה הוא אנפין שזעיר כי. דרגא על דרגא
שהיא ספים. וסד הפשט. בעלי אחוזים שבה ׳יעקב׳ מדרגת שהיא גציא. סד במלכות. מלובש אנפין שזעיר לפי המלכות, שהיא הגלויה
הקב״ה לו קנה קניניס חמישה יא): (ו, באבות איתא בעולמו. שקנה קנינים חמשד! הסול• בעלי אחוזים שבה ׳ישראל׳ מדרגת

 דכתיב מנין, תורה אחד. קנין ביהמ״ק אחד, קנין ישראל אחד, קנין אברהם אחד, קנין וארץ שמים אחד, קנין תורה הן, ואלו בעולמו,
 אשר בית זה אי רגלי הדם והארץ כסאי השמים ה׳ אמר ׳כה דכתיב מנין, וארץ שמים מאז׳. מפעליו קדם דרכו ראשית קנני ׳ה׳

׳ויברכהו דכתיב מנין, אברהם קנינך׳. הארץ מלאה עשית בחכמה כולם ה׳ מעשיך רבו ׳מה ואומר מנוחתי׳, מקום זה ואי לי תבנו
׳לקדושים ואומר קנית׳, זו עם יעבור עד ה׳ עמך יעבור ׳עד דכתיב מנין, ישראל וארץ׳. שמים קונה עליון לאל אברם ברוך ויאמר

 גבול אל ׳ויביאם ואומר ידיך׳, כוננו אדני מקדש ה׳ פעלת לשבתך ׳מכון דכתיב מנין, ביהמ״ק בם׳. חפצי כל ואדירי המה בארץ אשר
 וקנין בו, ושמח לבבו עם כאשר אותו וקנה מה דבר שחשק מי על מורה קנין לשון היעב״ץ(שם): ופירש ימינו׳. קנתה זה הר קדשו

! במחשבתו. שעלה מה לפועל כשיצא השי״ת, ד ר ו דרכר. ראשי קנני ׳ה׳ דכסיב מנין, אסד קנין סורה (שם): רע״ב פירש אחד. קנין ת
התורה. בשביל יתקיים אמר, עולמו, לבראות לפניו במחשבה שכשעלה מפני לעולם, קדמה שבריאתה

 הדום והארץ כסאי השמים ה׳ אמר ׳כה שנאמר עולם, של עמודיו שהם אסד. קנין וארץ שמים רע״ב(שם): פירש אחד. קנין וארץ שמים
ת קנינך׳• הארץ ׳מלאה שנאמר ׳הארץ׳, להלן ונאמר ׳הארץ׳, כאן נאמר רגלי׳, ע א ד  כדכתיב ידע. וחאדם כמייש חיבור חו

 ע״א): צע סע, (תיקון בתיקו״ז ואיתא ה׳: את איש קניתי ותאמר קין את ותלד ותהר אקתו חוה את ידע והאדם א): (ד, בבראשית

 זיווג דלית אשתו׳, חוה את ידע ׳והאדם אתמר דעת ובהאי דעת׳. ראשית ה׳ ׳יראת תליתאה ובינה. חכמה תרין, ב׳ לא׳בראשית׳,
זה. לתיקו״ז הפרד׳׳ר פירוש תיבור/ הוא ׳דעת ד״ה במילוא״ת ועיין דאמצעיתא. עמודא דאיהו בדעת אלא

הנחל• יליקוט
ה חזי תא מ ש כ פי א נ ל א. חי לנ אי מי בספר מובא ד ע  ו): (מו, מלך מ

 כמה תזי ׳תא לשונו, וזה מוהרנ״ת כתב ט״ו שימן שאתר בהתרוזיס
 ט״ו מאמר שבפנים הרבבת״ש לשון והוא וכו״, אילנא דהאי תיליה נפיש
 תיליה נפיש כמה תזי ׳תא אמר זה ועל רבב״ת, מאמרי רבינו שיים שבו

 עד המבוארים הגבוהים והתידושים והמאמרים התורות שהם אילנא׳, דהאי
 נז), פסחים (ע״פ יאי אמרי לתמידא ישיק עילאה דמלכא ברשותא ׳וכען כאן,

ודוק. משתעי׳, דהוו תקלא המתצדי של קדישין במאמרין וגנוז הצפון טוב רב

חמתרגם

 שמעון רבי לו אמר ^
 אלעזר אלעזר, לרבי
 אשריהם וראה, בא בני,

טע שהקב״ה ישראל  נ
 העליון החלק אח בהם

 המורה), (של הזה והקלוש

 טוב לקח ׳כי שכחוב כמו
 דייקא ׳לכס׳ לכס׳, נחחי
 ולא החורה אח נחחי

 שהחורה ולפי לעמים.
 ויקר, עליון אוצר היא

 של שמו שהיא דהיינו
 כל לכן ממש, הקב״ה
ה היא החורה מ  סחו
 ועל שמו. בסוד וגלויה

 בשני הס ישראל גס כן
 אחח מדרגה מדרגוח,

ה סחומה מדרג  אחח ו
 ששלוש שלמדנו, גלויה.

 המחקשרוח הס מדרגוח
 הקב״ה היינו בזו, זו

 וכל וישראל, והחורה
 השלושה מאלו אחח

ה היא מדרגוח  מדרג
ה, על רג ד  אחח מ

 גלויה. ואחח סחומה
 מדרגה הוא שהקב״ה

ה, על רג ד ס מ חו  ס
 היא החורה וכן וגלוי.

 וגלויה. סחומה כן גס
 כן גס הס ישראל וכן

ה ה, על מדרג רג  מד
ד שכחוב שזהו גי מ  ׳

קיו ליעקב דבריו  חו
 ששחי לישראל׳, ומשפטיו
 ׳יעקב׳ הס, מדרגוח

גלויה אחח ו׳ישראל׳,
סחומה. ואחח

׳בראשיח׳, חיבח
 רומז הוא שבה ב׳ האוח

 לחכמה היינו לשחיס,
. ה נ י ב ה ו ג ר ד מ ה  ו

 ה׳יראח היא השלישיח
 ובזו דעח׳. ראשיח ה׳

 ׳והאדם נאמר הדעח
דע  אשחו׳, חוה אח י

 בדעח אלא זיווג שאין
האמצעי. העמוד שהוא

חכמה מיליואי
ח ״ ב ו ק א ו ת ריי או לא ו  שם ׳כי אמר (האזינו): הליקוטים בספר ומובא חד. כו

השיב, לזה ונסתר. נגלה ב׳, הוצרך למה לו שהוקשה אקרא׳, ה׳
 בסתר הוי״ה שהוא ונסתר, נגלה בו שיש ה״ ׳שם כמו הוא התורה כי

׳זכרי׳, וזה להעלימו. הוי״ה שהוא לעלם׳, שמי ׳זה בענין נגלה, ואדנ״י
 כי אתד, ותורתו ושמו שהוא התורה, וכן דור׳. ׳לדור להזכירו אדנ״י, שהוא

ח הקב״ה. של שמותיו התורה כל ש מ ם ח ח קניני קנ איחא בעולמו. ש
ולא ואתד, אתד בכל אתד קנין ואומרו יא): (ו, אבוח על שמואל במדרש

 בערך קנין קרוי אינו השני הקנין כי להודיע וכו׳, שלישי שני קנץ אמר
 ואתד. אתד בכל אתד אמר לזה כולם, וכן אתד, קנין נקרא הוא אתר, היה שלא יצוייר אפילו לבדו, הוא רק הראשון, עם מצורף היותו
ח ש מ ם ח ח קניני קנ ׳כי שנאמר להתתדש, עתידין ישראל אף להתתדש, עתידים וארץ שמים מה קנינים, תמישה כלה(פ״ח): במסכח איחא בעולמו. ש

ובזכות אברהם, של בזכותו במאי, ושמכם׳, זרעכם יעמוד כן ה׳, נאם לפני עומדים עושה אני אשר התדשה והארץ התדשים השמים כאשר
ת בביהמ״ק. והיכן, התורה. ע א ד ר חו בו  נקדים התפארת, של הנעלם מציאותו היות הדעת, ענין על שנתעוררנו אתר ח): ג, (שער בפרד״ר וכחב חי

 הרשב״י כוונת פירושו, וזהו (...) וכו״. חיבור הוא ׳דעח ד״ה במקו״ח מובא בתיקונים ע״ה הרשב״י ביאר וכן והבינה, התכמה לייתד הוא הדעת מסגולת כי עוד,
 ונקבה, זכר שהם והבינה, התכמה שהם ב׳, רומז הב׳ כי כיצד, ופירוש, ודעת, ובינה תכמה שהם ספירות ג׳ כולל בראשית מלת כי לבאר הזה, במאמר ע״ה

 ונקרא הדעת, הוא מ׳בראשית׳, הנשאר ׳ראשית׳, אותיות כי הכוונה, וכו״, ה׳ יראת ׳תליתאה וכו״. תרין ׳בי״ת, שאמר וזה כדמסיק, הדעת ע״י מזדווגים
 פי׳ לפי אמנם, אליו. וקודם לדעת ראשית הוא ה׳, יראת הוא הכתוב, פשט דרך לפי בפסוק והכוונה דעת׳, ראשית ה׳ ׳יראת א) (משלי דכתיב ׳ראשית׳,
תטא׳. ירא בור ׳אין ב) (אבוח ז״ל כאמרס ה׳, ליראת ראשית הדעת כי הדעת, הוא אליה וקודם ראשית הבינה, שהיא ה״, ׳יראת הכוונה, ע״ה, הרשב״י

צורגשמיותו כל בביטול שמתפלל (...)כעורב בניו על אכזרי ונעשה כעורב פניו שמשחיר מי אם כי זוכים אין תורה לסתרי■ ותושיח עצח קי ז). טו, ליקו״ט (



המתרגם

 פתח חייא רבי
 בפסוק נאמר ואמר,
ה ט עו  כשלמה אור '

ה/ שמיס נוטה ע רי  כי
ק סו פ ה ו  כבר ז

 אחר, במקום העמידוהו
 הקב״ה ברא שכאשר

 הוא אזי העולם, את
 האור באותו התעטף
 את בו וברא הראשון

ם.  וראה, ובא השמי
 היו הס והחושך האור

 הימין מצד האור כאחד,
 שמאל, מצד והחושך

ה מ ה, עשה ו ב״ ק  ה
 וברא כאחד אותם שיתף
 שמהו השמים, את מהס
 נוטריקון 'שמיס', תיבת

, אש ס מי ו ו נ י י  ה
 כאחד שיתפם שהקב״ה
שלום. ביניהם ועשה

שפג נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור

תפלה ואני
 וחמים, מלא כ־ל אדון
 ברחמיף וזכני חנני

 ותפלה לתוךה הךבים
 נפש, במסירת באמת

 ברחמיף שאזכה עד
 הזה בעולם נם לטעם
 אשר הננוז אור טעם
 כמו ליראיף, וצפון ננוז

 טובף רב ״מה שכתוב
 ליראיף. צפנת אשר

 נגד בף לחוסים פעלת
 אתה כי אךם״, בני
 ואתה לבל, ומיטיב טוב

 אמתי טוב אין כי /דעת
 להיות אם כי בעולם

ת, מרע סור מ א  ב
 טובים, מעשים ולעשות

 אל ובטל משעבד להיות
 העבוךה ואל התוךה
 עד תמיד, באמת
 אור טעם לטעם שנזכה
 הזה בעולם גם הגנוז
 הטובה היא זאת אשר

 והנצחיית. האמתיית
 וזכני כחסךף, עמי עשה

 האמתי. מטובף לטעם
 דל מעפר ״מקים

 אביון״, ןרים מאשפות
 ומטובף והקימני חנני

 כבוךף תשביעני,ומזיו
 נצחיים ולחיים תךאני,

 עולם ועד מעתה תזכני
טו). (ליקו״ת סלה אמן

ם י מ ד מחוגרין ומים אש ש ח  מאי ע״א): 3(י נחגיגה איפא י
ס5 חנינא, נר יוסי רני אמר 'שמים',  נממניפא מים. ן

 מהן ועשה נזה זה ו-נורפן הקנ״ה שהניא! מלמד ומיס, אש מגא,
 שנמנאר כמו פירוש, ני׳. ומים אש סנא המהרש״א(שם): וניאר רקיע.

 ונהיפך גמה, השי״ן אחרי שהאל״ף
 והכוונה מיס׳). ׳שא (היינו כו׳ אומיומ

 הדין מידותיו, נ׳ שם על כדלעיל,
 השמים. נהן ונרא ששפפן והרפמיס,

 כפינ, '^מיס׳ ד״א, ז); ״ר(ד,35 ואיפא
 אס נריוח, של מעשיהן ■:ומיס שהן
 לאו, ואס צדקו', ?מיס ׳והגידו זכו,

 ׳3 אופ לעיל וקשר עוונו׳ שמיס ׳יגלו

 ד״א, ארפופיו. שןס «י המשפע, לעני!
 עליהן, משתוממים שהנריות '?מןם',

 של הן, אש של הן, מה של לאמר,
 קסד (פרומה, זהר3 מציע וכך הן. מיס

 של פיגור הוא שמיס, גפי' שהדעפ, ע״ג)
 פפת פייא ^^רני וז״ל: ומושך, אור

 נוטה כשלמה אור ׳עוטה ואמר,
 אוקמוה, קרא האי כיריעה׳, שמיס

 קדמאה אור נההוא אתעטף עלמא, הוא נריך קודשא נרא דכד
 מסטרא אור הוו, כפדא ופושך אור פזי, ופא שמיס. ניה ונרא

 הוא, נריך קודשא ענד מאי דשמאלא, מסטרא ופושך דימיגא
 שיפפן ומיס, אש ׳שמיס; מאי שמיס, מנהון ונרא כחדא לון שיתף
 נ׳ ):3 כה, (שער פייס גען כפג ועוד נינייהו. ?לס ועניד כפדא

ומקושר מיס וזה אש שזה אלא מלכויות, שניהן כי כפולות, מנצפ״ך

 יחד מחוברין ומים אש שמים, בחינת וזח
 בחינת זח אחד, קנין אברחם ל). פ׳ כ״ר .3י (פגיגה

 חמח ששים בתי, שיתין בחינת תפלח,
 בחינת זח אחד, קנין ישראל בנ״ל. מלבות
 במ״ש בנ״ל, חיראח את חמעלח משפט

 בית לישראל. ומשפטיו חקיו קמס (פהליס
 אורייתא םתרי בחינת זח אחר, קנין חמקרש

 בחינת שחיא חתפלח, ירי על לחם שזובין
 ימינו, קנתח זח חר עפ) (שס וזח אברחם.

 אברחם, בחינת תפלח, בחינת ימין, שזח
 בית ונקרא חמושג. עומק שם על חר, ונקרא

ראשית, בחינות קורש, בחינות חמקרש,

ם י מ חד מחוגרין ומים אש ש  אלו ששמיס גגיאה״ל(טו) גזה ורימו י

וז״ל: וכו', שגשמיס לשורשה (הארץ) היראה העלאפ עס מקושריס
 נישע ׳אראנו פגיס, המנואר המשפטים נאלה דרך׳ ׳ה?ס

 נשורשס להפעלות כידוע, הג״ל והאיז השכינה שהיא אלקיס׳,
 אש ופינור לייחוד שנשמיס,

 נמימי שנה, שנמ׳נ׳צ׳פ׳ך׳ הגנורות
טנ עיין הפסדים, נפנים. הי

ר ח זח ה ת דייקא, ימינו ימינו. קנ
 כי (עו): האיפניס ירפ3 כדכפג

 האור התנוצצות המשכת עיקר
ימין. נפי׳ הפסדיס ע״י הוא הגנוז

ר ונקרא מק שם על ח עו
 הנפל מי3 3וכפ חמושג.

הר, תורה ספרי ונקרא ר״ל, (טו);
 שספרי כנ״ל המושג, עומק ע״ש

 עומק ע״ש פושך נפי׳ הס פורה
 פורה ספרי נקרא וכן המושג,
ם, כמנואר ניהמ״ק  ענין וזה נפני

נפי׳ שהוא דייקא, שאנרהס מה
 נשם המקדש מקום קרא תפילה,

 ע״י כי המושג, עומק ע״ש פורה ספרי על שמרמז הר,
 זה ימינו', קנתה זה ׳הר נפי' שזה פורה לספרי זונין תפילה

ם. כמנואר אנרהס, נפי׳ פסד, נפי׳ פני  נ
ת ו נ י ח ת קודש ב חינו  הוא קודש (פ): נליקו״מ ואיפא ראשית. ב

לה׳ ישראל ׳קודש )3 (ירמיה כמ״ש ראשית, נתינת
מקום. נכל קודש הוא ראשית כל כי פנואפה', ראשית

?מ:ס. היינו דעפ,3 הוא שמנצפ״ך ג' אופ3 רגינו לדגרי יפה

 נל ומשפטים גוי לכל כן ע?ה לא לן?ראל: ומ?פנןיו חקיו ל!עק'נ דנרו מגיד יט־כ): (קמז, גפהליס כפיג לישראל. ומשפטיו חקיו
פ רגינו וכפג הללוןה: ידעום שמו ׳חוקיו הדנרות, עשרת אלו ליעקנ׳ דנריו 'מגיד וז״ל: לישראל, דייקא שייך שהמשפט א) כא, גפיי(

׳כל ואמרו סיני הר על כשעמדו (...) לישראל. אלא הכל נתן לא וגו״, ומשפטיס גוי לכל כן עשה ׳לא המשפטים. ואלה לישראל׳ ומשפטיו
 אומר אליעזר רני וגו״. ומשפטים גוי לכל כן עשה ׳לא אומר הוי לכס, ניפנה הפורה כל הרי להם, אמר ונשמע', געשה ה׳ דינר אשר
 הקנ״ה, אמר מלמעלה, געשה אינו משפט הפפפוגיס יעשו אס כיצד, למעלה, דין יש למטה דין אין למעלה, דין אין למטה דין יש אס

ןפז״ל דרשו וכן (...) לעמוד. יכול העולם יהיה לא הדין, את לענור אתת שעה מנקש הייתי אילו י עי  אלא ישראל אנדו לא יג), ל, שמו״ר (
ר ומשפט. הפורה נשניל ח זח ח ת  פחדו ולא לנטת רנחס נמדנר: כעדר וינהגם עמו כצאן רקע נג-נה): (עה, פהליס3 3כפי ימינו. קנ

? נחלה נחנל דפילס גוןס מפניהם ויגרש ימינו: קנתה זה הר קדשו גנול אל ויניאס הןס: כ?ה אויניהס ואת לז6ז?י 1^
פ״ג): נספרי(ואפפנן ואמרו שמה. לשכון ^ו להיות ימינו קנתה אשר ניהמ״ק זה וגו׳. הי ישראל. איז זה קדשו. גגול (שס): המצו״ד ופירש

שיפשנאמר הר, קראו אנרהס הר. אופו קראו הכל והלנגון. הזה הטונ ההר  הר קראו ישעיה יראה׳. ה׳ נהר היום יאמר ׳אשר )33 (גרא
 ה״. הר אל ונעלה לכו ואמרו רניס גויס ׳והלכו (שס) שנאמר הר אופו קראו גויס ה״. נית הר יהיה נכון הימים נאפרית ׳והיה ג) (ישעיה

ש ד ו ת ק חינו ה רא?יפ לה׳ י?ראל קידש ג): ,3( גירמיה הכפוג כעין ראשית. ב אפ  ה׳: נאס אליהם מנא רעה יא?מו אכליו כל פנו
 כל כן מפפיינ, והאוכלו נאכילה שאסור העומר, לפני קציר כראשית סמאסה. ראשים כתרומה. ישראל. קיש (שס): ופירש״י

טנ הוא יאשים. לה׳. קדש הוא ולזה ישראל. קידש פירש: (שס) והמצו״ד יונתן. פרגס כן יאשמו, אוכליו מי  האומות. פנואת שנכל ה
א והרעה אשמים, יהיו ישראל את ומכלים הגוזלים כל אונליו. כל ד נמסרים יהיו שישראל אף ר״ל, אליהם, פנו ר האומות ני ענו  נ

ף נפרע אהיה זה כל עם פטאס, ):3 ט, (דגריס עה״פ גש״ך עוד ומוגא ה׳. מאמר זהו ה׳. נאום להם. שהרעו על האומות מן נסו

העולם. כל ראשית שהוא ניהמ״ק, הוא ראשית מקום

חנחל ילקוטחכמח מילואי
ר ה ח ה ז ת  המקוס הוא גיהמ״ק כי דע, ):3ישראל(פ;״ גנצש ו:סב ימינו. קנ

 גיהמ״ק. ענין שזהו הפפפוניס, עס ודגיקופ פיגור לו יש שהשי״פ
 שכל לפי כהר, מפדמה והפסד הפסד, מידפ הוא אגרהס שמידפ ומפני
 ואינו כיושר המידה משוה אפר, עס מדקדק שהוא מי כי גדול, הוא פסד
 גדול, פסד ועושה מדקדק, אינו הפסד כעל אכל הדין, משורפ לפנים נכנס

 ואינו גדול, הוא השי״ס של והפסד הצדקה כי אל׳. כהררי ׳צדקפך וכדכפיג
 מידה ע״י כי ומפני הדין. מידפ כעל שעושה כמו כיושר, המידה משוה

הזה. הפיגור הפסד, מידפ שהיא אכרהס, מידפ שע״י לפי ׳הר', לפפפוניס, השי״פ פיגור שכו כיהמ״ק אכרהס קרא לפפפוניס, פיגור השי״פ אל יש זאפ

ערכים
וכינויים

הר
תם  וכן במלכות, הוא הר ס
 וז״ל סט) (יתרו בזהר פירש

 דכתיב אברהם דא ה׳ הר ׳אל
 ה׳ בהר היום יאמר אשר

 לה קרא אברהם דהא יראה.
 מאן לכל הפקרא הר מה הר,

 דא אתר אוף בעלמא רבעי
 לכל לקבלה הפקרא קדישא

 (פרד״ר בעלמא׳ רבעי מאן

הר). כג,

תם  המוריה הר הוא הר ס
כז). יג, במדבר עה״ת (ש״ך

 אלקים כי אלקים. נקרא הר
 ואם ארז. גימט׳ באלפי״ן

 ישאר השורש ממנו תםיר
 (ערה״ב הר גימט׳ המילוי

הר). לרמ״ז,

 ר׳צון ה׳יכל נוטריקון הר
 עה״כ צדי״ק גימט׳ ׳הר׳ (...)

הר). (קה״י,

 וכשהמל׳ אברהם בחי׳ הר
 מקבלת אז מחםד יונקת
 בםוד כהר, הפקר והוא להכל
 שבים לקבל הפשוטה ימין

(שם).

ימין
ה’ ת  היינו לעולם׳, כהן א

 שהוא החםד איש אברהם
 ועליו כהן, בחי׳ הוא ימין,

 (ליקו״ה לימיני׳ ׳שב נאמר

ג). ג, חלה

 בחי׳ ימין בחי׳ הוא נועם
 בימינך ׳נעימות בחי׳ אברהם

 שחרית, תיקן וע״כ נצח׳
 הנועם השפעת עיקר אז כי

 בחי׳ המוחין בחינת שהוא
 תפילת (ליקו״ה יום אור

א). ו, המנחה

 אינון דרועין ותרץ גופא
 לקבל רישא אבהן, לקבל
 ימינא דרועא קדמאה, אדם

 דרועא אברהם, לקבל
 גופא יצחק, לקבל שמאלא

ריח:). פנחס (זהריעקב לקבל

 קו כמו הוא ימין הקו כל
 בקו וכן חםד, הנקרא אחד

 נקראים כולם כן גם שמאל
נא). יד, המלך (עמקגבורה

 שנאמר התורה, הוא ימין
 למו׳. דת אש ׳מימינו

 התורה בןמין, דברים שני
 ׳צדק שנאמר והצדקה,

ימין). (קה״י,ימינך׳ מלאה

דימינא מםטרא ישראל
ימין). (קה״י,

ה ד^ל ה ז ת  זה קמע הבאנו שכבר ואע״ס (ו), זכרונות במובות ומובא ימינו. קנ
 יד והושיט וז״ל: לענין, כביאור כאן גס שייך הוא המאמר׳ התגלות ב׳סיפור

 י״א לר׳ ואמר ואחזו ידו ז״ל רבינו ונטל העולם, כדרך ז״ל לאדמו״ר ימינו
 זה ימין ויד עצמך, את שתשפוט ידי במשפט ותאחז תקיים אך ידו באחיזת
 קנתה זה הר אך כהר עליך קשה שזה הגם ימין, שהוא אברהם תפילה

בתוקף. בידו ימינו את ז״ל רבינו ודחק ימינו,



ערכים
וכינויים

ביהמיילו
 בחי׳ הם והדעת המוחין

 שאמרו כמו ביהמ״ק, בנין
 דיעה בו שיש מי כל רז״ל,

 בימיו ביהמ״ק נבנה כאילו
עב). ח״ב (ליקו״מ

 בית נקרא הביהמייק
 ׳ושמחתים כמ״ש תפילה,

 היו שם כי תפילתי׳, בבית
 וכל התפילות, כל עולין

 תפילה בחי׳ הם הקרבנות
 (ליקו״הקרבן במקום שהוא

יג). ב, ס״ת

 בית המקדש הבית נקרא
 הרוח עקר שם כי חיינו,
 (ליקו״ה העולם כל של חיים

כד). ג, חובו לגבות שליח העושה

 לבנון, שמו נקרא למה
 ישראל של עונותיהן שמלבין

 יער שמו נקרא למה (...)
 לומר הלבנון, יער בית דכתיב

 בית אף מלבלב יער מה לך
לט:). (יומאמלבלב המקדש

 שלם המקדש בית נקרא
 אמר (...) נח בן שם קראו שכך

 אותו קורא אני אם הקב״ה,
 מבטל אני שם, שאמר כמו

 שקראו אוהבי אברהם דברי
 אותו קורא אני ואם יראה.
 שם דברי מבטל אני יראה,

 הקב״ה, עשה מה הצדיק.
 שניהם שקראו מה שיתף
 הוי ירושלים, אותו וקרא
 (מדרש םוכו בשלם ויהי

עו). תחלים שוח״ט

 משכנותיך. ידידות מה
 ידיד, נקרא המקדש בית
 ידיד, נקרא שבנאו ומי

 שמו ׳ויקרא יב) (שמו״בשנא׳
 בחלקו שנבנה ומי ידידיה׳

 לג) (דבריםשנא׳ ידיד, נקרא

 וכן ה״, ידיד אמר ׳לבנימין
 ׳למען ס) (תחלים אמר, דוד

 שוח״ט (מדרשידידיך׳ יחלצון

פד). תחלים

 מקום השמים׳, שער יוזה
 תפילתם לעלות תפילה

שמימה. שו, ה מדר  ו
 מכוון מעלה של שביהמ״ק

 (רש״ימטה של ביהמ״ק כנגד

יז). כח, בראשית

 שהעולם ביהמ״ק, חביב
 ׳אף שנא׳ אחת, ביד נברא

 ומקדש ארז׳, יםדה ידי
 יבנה ואימתי ידיים. בשתי
 שה׳ בזמן ידיים, בשתי
 לעתיד ועד, לעולם ימלוך
 שלו המלוכה שכל לבוא,
יז). טו, שמות (רש״י

 יצירה, א״י עשיה, חוייל
 ביהמ״ק בריאה, ירושלים
בית). (קה״י,אצילות

 כנםת בחינת המקדש בית
 גבורות מה׳ שבניינה ישראל
יער). (קה״י,מנצפ״ך

ד פ חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל ש

 האדם היינו, כ); (פ״ה נעצוה״מ וניאר קודש. יאכל לא זר וכל
 ולא הרעות, ומידותיו תאוותיו את שיכר ולא הכניע שלא

 יסוריס עליו עוכרים כאשר אמיתית כאמונה להתתזק כנישיון עמד
 את להכין יכול ואינו ׳זר; יכונה זה אדם וכפרנשה, הטף ככריאות

 המרומזיש האמיתייש הלימודיש
 הקדושה מן המורה. כשתרי

 לאכול, יכולים אינם מורה, שכשמרי
 קודש', ׳אנשי רק להכין, היינו

 המשתדלים האנשים רק היינו,
 מן עצמם ולזכך לקדש כאמת

 להכין יכולים רעות, ומידות התאוות
 המורה. שכשמרי הרמזיש את

ת בי ש ו  כליקו״ה(חו״מ 5וכה אורייתא. סתרי כחיי הוא המקד
 הנאמרים הנ״ל הכתינומ מכל כלול כיהמ״ק ו): ג, הרשאה

 תיקון עיקר שם ככיהמ״ק כי דנן), כפורה (היינו הנ״ל כמורה
 משפט יוצא שמהם גדולה שנהדרי יושכת הימה שם כי המשפט,

 הכיהמ״ק כמינת שזהו היראה, עולה ועי״ז העולם, לכל צדק
 יראה ה׳ ההוא המקום שם אכרהם ׳ויקרא כמ״ש יראה, שנקרא

 זה שם ועל הזה; המקום נורא ׳מה יעקכ שאמר וכמו וכו״,
ררז״ל שאמרו כמו שלם׳, ׳יראה כתינמ 'ירושלים׳, נקרא ״ נ  י). נו, (

 שיש מי כל כי הכיהמ״ק, כתינמ שזהו לדעת, זוכין היראה וע״י
 וע״י רז״ל. שאמרו כמו כימיו, כיהמ״ק נכנה כאילו דיעה כו

 היה המורה המגלות עיקר כי שכגגלה, למורה זוכין הדעת
 כמ״ש לדם; דם וכין לדין דין ׳כין מורה מצא שמשם ככיהמ״ק

 פי ועל יורוך אשר המורה פי על וכו; המקום אל ועלית ׳וקמת
 לתפילה זוכין שכנגלה המורה וע״י מעשה׳. לך יאמרו אשר המשפט

 כימי 'כי כמ״ש המפילה, עיקר ששם ככיהמ״ק היה שזה כשלימות,
 הכית אל יתפללו אשר התפילות כל עולין שם ודרך מפילה׳. כית

 שאמרו כמו לכיהמ״ק, ליכו את שיכוון צריך המתפלל כי הזה,
 כיהמ״ק, כמינת שזהו שכגשמר, למורה זוכין המפילה וע״י רז״ל.

 הנ״ל כמורה שם שמכואר כמו אורייתא, שמרי שהוא קודש, כמינת
 כלול היה שכיהמ״ק נמצא, עיי״ש. ימינו; קנתה זה ׳הר פשוק על

 שכו כמשפט תלויים כולם הנ״ל הכמינות וכל הנ״ל. המיקונים מכל
 היינו ממשפט, הוא ההמתלה שעיקר לעיל כמכואר הכל, מלוי

 כי היראה עולה שעי״ז כנ״ל, וכו׳ קונו לכין כינו המכודדות
הנ״ל. הכמינות ולכל לדעת זוכין ועי״ז הנפולות, היראות נמכטלין

כגויקרא נפיג קודש. יאכל לא זר וכל  יאכל לא זר וכל י-יא): ,3(
 נפש וקנה כי וכהן קדש: יאכל לא ו^כיר כהן מו'שכ קדש

זר המלה כלחמו: יאכלו הם כימו ויליד כו יאכל הוא נשפו קנ!ן
חול, היינו הקודש, היפך היא

 יאכל ולא ככ), (ויקרא קודש יאכל לא זר וכל
 המקדש, וכית ומקוראיו. מקודשיו אלא כו

אורייתא: סתרי בחינת הוא

 ממלכת לי תהיו ואתם פירוש, וזהו ז
שבנגלה. תורה בחינת זה ממלכת, כהנים.

 לא חלוני וכל (שם): אונקלוס כדפרגס
 יאפל לא (שם): ופירש״י קודשא. ייכול
 שכל מדכר, הכמוכ כמרומה קיש.

ושפיר. פהן סושפ כה. דיכר הענין
 עה״פ והש״ך ושכירו. כהן של תושכו

קודש', יאכל לא זר ׳וכל פירש: (שם)
 עצמו והפריש שהזיר מי כל

 יאכל לא הקכ״ה, של מעכודמו
 לויתן של שעודמו שהיא קודש,

 שעוכד 'מושכ', וכן לכוא, לעמיד לעשות הקכ״ה שעמיד
 על שעוכד הוא ׳ושכיר; ושלוה, ישוכ לו שיהיה כדי להקכ״ה

 זר *׳וכל ע״א): ז זהר(ויקרא,5 ואימא יאכל'. ׳לא פרש, לקכל מנת
 קדישא שמא אוקיש דלא ההוא ׳זר׳, הוא מאן קדש׳, יאכל לא

 חולקא כיה לית קדש׳, יאכל ׳לא חולקא. כיה ליה ולית לממא,
 ׳אכלו ה) (שה״ש דכמיכ אכילה, כיה דאית דלעילא מעינוגא

 הוי. הוא כריך דקודשא עינוגא דלעילא אכילה רעים;
ם ת א ת לי תהיו ו מלכ  וישעו נ-ו): (יט, נשמופ 5כמי כהנים. מ

 ?ם ויחן כמדכר דתנו שיני מדכר דכאו מרפידיש
 ההר מן ה׳ אליו ויקרא האלקיש אל עלה ומשה ההר: נגד ישראל
 אשר ראיתש אמש זשראל: לכני ותגיד !עק'כ לכית תאמר כה לאמר

 אלי: אמכם ואכא נשלים כנפי על אמכם ואןא למצרים עשיתי
 לי והייתם כריתי את ו-שמרמס כקלי אשמעו שמוע אס וננמה
 כהנים ממלכת לי תהיו ואמם הארץ: כלי לי כי העמים מכל שגלה

 פירושו ומלכד ןשלאל: כני אל מלכר אשר הדכלים אלה קדוש וגוי

 הפשוק לפשט גש לעניינינו משמעופ ישנה זה, לפשוק רנינו של הפנימי

 מישלמי. ממלכת ותהיו פהנים. ממלפש (שש): הרמג״ן כדפירש ופירושיו,
 קדוש כי תהיו ׳קדושיה שאמר כמו הקדוש, כאל לדכקה קדוש. וגד
אה״ אני קר  ונעל הכא. וכעולם הזה כעולם הכטיחס והנה יט). (וי

 ישראל, זכו אילו פהגיס. ממלפש לי שהיו ואפס ניאר: (שש) הטורים
 (ישעיה שנאמר להם, תחזור לכוא ולעתיד גדולים, כהניס כולם היו
 א): פיים דרך (יפרו, נשל״ה עוד ומונא תקראו'. ה׳ כהני ׳ואמם שפ)

 של ושררה כמלוכה אינה לישראל, הקכ״ה שנותן והשררות המלוכה
והמלוכה עצמם ככוד מפני ומשמררין מולכין שהם העולם, אומות

המתרגם

 זר יוכל נפסוק נאמר *
 ומיהו קדש,' יאנל לא

 שלא זה זהו ה׳זר', אותו
 את השלים ולא הקים
 למטה, הקדוש השם
 בשם תלק לו אין שלכן

מה הקדוש.  שכתוב ו
 קדש', יאכל ׳לא עוד

 תלק בו שאין היינו
 שיש מעלה של מהעונג

 האכילה, שוד את בו
 ׳אכלו זה בעונג שכתוב
 האכילה שהרי רעים׳,

 העונג הוא מעלה של
הקב״ה. של

 בשביל דהיינו רוסניי, היא לישראל הניתן אבל גשמיית, והשררה
 המלכות כהניס', ממלכת לי תהיו ׳ואתם נאמר זה ועל התורה. את ולקיים ולעשות לשמור העם את שיכופו והמצוות, התורה קיום

לצרכי. כלומר בי, יהיה מולכים, שאתם המלכות התורה, אמרה ימלוכו', מלכים ׳בי ח), (משלי כתיב וכן לשמי, לי יהיה ושררה

הנחל• יליקוט
ל כ אכל לא זר ו  שרוצה מי ט): ג, וממכר מקת (תו״מ בליקו״ה וכתב קודש. י

ורע, טוב הדעת עץ חטא בחינת זהו זמנו, קודם הדעת את ליקח
 יתברך, אלקותו השגת ולהשיג יתברך אותו ולהכיר לדעת שרוצה דהיינו
 עץ פגם שהוא מחלוקת, בחינת זהו שמאל, בחינת הגוף את ששיבר קודם

 שהוא שמאל בבחינת עדיין הוא כי בימין, שמאל שמחליף ורע, טוב הדעת
 לתוך דמלכא היכלין לתוך המגושם גופו עם ליכנש ורוצה ותאוותיו, הגוף

 עדיין. לה ראוי שאינו החכמה וידיעת אלוקות השגות לדעת ימין, בחינת
 לשבר תחילה צריכין כי וכו״, יאשמו אכליו וכל קודש יאכל לא זר ׳כל כי

 להיכלל יכולין ואח״כ ותאוותיו, הגוף שבירת ע״י דשמאלא שטרא ולהמתיק
 מצוות ע״י הגוף את מעט לשבר כשזונה ואפילו הדעת. שהוא בימין

 עדיין כי ממדריגתו, למעלה לכנוש לו אשור אעפ״כ שלו, טובים ומעשים
דשמאלא. שטרא לשבר שזכה מה כפי אם כי ולהשיג לידע יכול אינו

לפני גדול כהן כאילו מהן ואחד אחד כל לפני, להקריב נכנש גדול כהן
ם כהונה. בגדי לבוש ת א ו ו הי ת לי ת מלכ ם. מ הני להם המגיע היקר כל ב״ה האדון להם נתן שיני, הר אל בבואם קנח): תבונות(אות בדעת וכתב נ

 שאנו מה וכך פסח), של (הגדה שיני׳ הר לפני ׳קרבנו ענין שהוא באהבה, אליו קירבם ואז אותו. משרתים להיות כת להם להיות במציאותם, להשתלם
 הפרי יעשו בעבודתו ושמעשיהם מצוותיו, כל לשמור הכת תחילה להם נתן ואז באהבתו, אליו והדביקם וגו״, הגדול לשמך ׳וקרבתנו יום בכל אומרים

 ומעוטרים העמים, מן מובדלים ישראל נשארו והלאה ומשם קדוש׳. וגוי נהנים ממלכת לי תהיו ׳ואתם שכתוב מה והוא הבריאה, לתיקון המצטרך הטוב
׳היום שנאמר כענין אלא מישראל, נפשק שאינו תמיד, זה דבר ומתחדש שביארנו. וכמו כולה, הבריאה כל בהם לתקן המצוות, כל לשמור עליון בכת

בעיתו. ודבר ביומו, יום דבר לישראל מתחדש הזה השבח כל כי שיני, מהר תורה מקבל כאילו עצמו את לראות אדם שחייב וגו״, לעם נהיית הזה

חכמה מיליואי
ל כ אכל לא זר ו  זר שוס יאכל שלא המצוה גבי (רפ) החינוך בספר וכתב קודש. י

 אשר כל אדם כל בלב ול!קר להגדיל המצוה, משורשי וז״ל: תרומה,
 וממעלות בדבר. לנו הנמצא התועלת רבות פעמים זכרתי וכבר בקודש.
 להם, קנו אשר ועבדיהם ובניהם ונשיהם השם משרתי שיאכלוה הקודש
 תרומה ואכל זה על ועובר (...) לאחרים. ולא חייתם ולכל לבהמתם ויתנוה

 הכהונה מן שנתחללו כהנת או כהן אפילו או זר, שהוא ישראל כגון זר, והוא
 שמים. בידי מיתה חייב ז״ל, חכמים שהורונו הידועים החילול ממיני באחד

ם ^ א היו ^ ת לי ת מלכ ם. מ הני  עמ״י שכל (פ) בראשית אגדת במדרש ואמרו נ
 שבטים של שמותן נקרא ולמה אחא, א״ר וז״ל: כהניס, בסיני נקראו

 לי תהיו ׳ואתם שנאמר בשיני, נהנים נקראו שכולן מפני אלא האבנים, על
 על מקריבין כולן שיהיו אפשר הקב״ה, אמר יט), (שמות נהנים׳ ממלכת

כשיהא גדול כהן של ליבו על שמותם כתובים כולם יהיו אלא המזבח, גבי



ה נוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור פ ש

 וקנים זמלנו מלכים י3 מס; (ח, כמשלי כפינ ימלוכו. מלכים
 על ימלונו. מלכים גי (שם): המצו״ד ופירש צדק: יחקקו

 אם מלכותם, ממקיים כפסוק המדוכר שהיא ההורה ע״י היינו ידי
 צודקים חוקים עשו ידי על צדק. יסוקקו התורה. כמשפט יחנהגו

 טס: סח, (מהליס ופירש״י וישרים.
(משלי שנאמר כמו ח״ח' אלו מלכים.

ימלוכו'. מלכים 'כי ה)
 ומסכיר עם. בלא פלד אין כי

 אופן ואפחנן (פ׳ עמוקות המגלה

 נשא) (זהר רכא כאידרא אימא קנז):

 אח לכרוא צריך היה לא הקכ״ה
 כלא מלך אין מטעם אלא עולמו

 קג) (פהליס הכחוכ שאמר וזה עם,
 היה ולא כסאו', הכין כשמים ׳ה׳

 אלא עולמו, אח לכרוא צריך
 ככל ש׳מלכומו כדי כן שעשה

 עם. כלא מלך אין משלה',
ם הקגייה שאמר ה ר אג ה ל ת  א

כנדריס איפא לעולם. כהן

 הקכ״ה כיקש ישמעאל, רכי משום זכריה רכי אמר ע״כ); (לכ
 כיון עליון', לאל כהן 'והוא שנאמר נח, כן משם כהונה להוציא

 שנאמר מאכרהם, הוציאה המקום, לכרכח אכרהם כרכח שהקדים
 וכרוך וארן שמים קונה עליון לאל אכרם כרוך ויאמר 'ויכרכהו

 קונו, לכרכח עכד כרכח מקדימין וכי אכרהם, לו אמר עליון', אל
 אשיח עד לימיני שכ לאדני ה' שנאמר'נאם לאכרהם, נמנה מיד

 כהן אתה ינחם ולא ה' כחיכ'נשכע וכתריה לרגליך', הדום אויכיך
 והיינו צדק. מלכי של דיכורו על צדק', מלכי דכרחי על לעולם

 ׳אפה הפס׳ כהן. זרעו ואין כהן הוא עליון', לאל כהן דכחיכ'והוא

 לעולם כהן אמה תחם ולא ה׳ נישכע ד); (קי, כפהליס נזכר וגו״ כהן
 מלכי דגרסי על לעולם כהן אפה (שס): ופירש״' צדק: מלכי לכרמי על

 אכי שם אח יורשין כניך להיוח ומלכות, הכהונה מצא ממך צדק.
 המוכא עס זה ענין לקשר ואפשר לו, שנמנו והמלכוס הכהונה אכיך,

 (נה, ככ״ר אמרו וכן עי״ש. מלכות׳, כפי לשון ׳וכפי ה׳ כאות לעיל כמאמר
 רכון לפניו, אמר אמר, שימון כר יודן ר' לעולה', שם ׳והעלהו ז):

 שחהא ננניחיף ככר הקכ״ה, א״ל כהן, כלא קרכן יש העולמים,
סדכמיכ הוא הדא כהן, הלי פ כהן׳. ׳אמה קי) (

), (משלי ימלוכו מלכים בה כי  ומלכות פ
 עם, בלא מלך אין כי נגלה, בחינת הוא

 למרי צריכין הכל כי למלך, צריכין והכל
 בחינות תפלה, בחינת זו וכהנים, חיטייא.
 לכס (נדריס חז״ל שאמרו כמו כנ״ל, אברהם

 כהן אתה לאברהם הקב״ה שאמר
 בית בחינת זה קדוש, וגוי וכר. לעולם

 הנקרא שבנםתר, תורה בחינות המקרש,
 הבחינות, לאלו זוכה מה ידי ועל קודש.

 יראה, בחינת ויקשר שיעלה ידי על
כנ״ל. משפט בחינת ידי על דעת, לבחינת

לו אין כי  תכלית עיקר ד): (מט, בליקו״מ וכדביאר עם. בלא מ
 לגלות כדי היינו המלכות, בשביל היה העולמות בריאת

 עם. בלא מלך אין כי העולמות, ע״י אס כי אפשר אי שזה מלכותו,
 לבריאת מקום שיהיה כדי הפנוי, התלל של הצמצום היה זה ובשביל

 מלכותו שיתגלה כדי העולמות,
ובכתבים. בזוהר מבואר זה כל יתברך.
ל ^ ת לאלו זוכה מה ידי ו חינו  הב

 וכתב משפט. בחיי עייי וכוי

 שאר כי יז): ג, הרשאה (חו"מ בליקו״ה
 שזוכין מה שם הנאמרים בתינות

 את״כ זוכין הכל הדעת, ע״י
 להעלות הוא והעיקר ממילא,
 ואז הדעת, אל המשפט ע״י היראה

 הבתינות לשאר בנקל את״כ באין
 כולם כי כאתד, תשובין שכולם הנ״ל

 שלשה בתינת שזהו בהדעת, כלולים
כאתד. תשובות ראשונות

 יראה בחיי ויקשר שיעלה ידי ן^ל
ת לגחיי ע משפט. בחיי עייי ד

 בתינת ימין, בתינת הוא אברהם מו): ג, הרשאה בליקרה(חו״מ וכתב
 וכמו ככשפא, תיוורתא מותא דימינא משמרא כי הקדוש, הדעת

 שע״י ימינו', קנתה זה ׳הר פשוק על הנ״ל בהתורה שמבואר
 ויצתק וכו׳. קודש בתינת תורה לשתרי זוכין ימין, בתינת אברהם,

 יעקב ע״י התיקון ועיקר יצתק. פתד בתינת יראה, בתינת הוא
 כי יעקב', לאלקי ׳משפט פא) (תהליס כמ״ש משפט, בתינת שהוא
 יצתק, פתד בתינת ומעלה מקשר הוא משפט, בתינת שהוא יעקב

 כן ועל (...) כנ״ל. דעת בתינת שהוא אברהם לבתינת יראה, בתינת
 יצא ויצתק ישמעאל, ממנו יצא אברהם כי יעקב, ע״י התיקון עיקר
 שלא זמן כל כי פשול, בלי שלימה מיטתו היתה ויעקב עשו, ממנו

 שליטת לגמרי נתבטל לא עדיין משפט, בתינת שהוא יעקב בא
 מהם יצאו כן ועל הנ״ל, הנפולות מיראות שיניקתס עלמא מזיקי

 מקום הביהמ״ק את שהתריבו עלמא, מזיקי שהם וישמעאל עשו
 על המשפט היה לא שעדיין מתמת והכל כנ״ל, הקדושה היראה
 עיקר שעי״ז משפט, בתינת שהוא יעקב שבא עד וכנ״ל. מכונו

 אברהם, בתינת שהוא הדעת לבתינת יצתק פתד ועליית המתקת
הקצה מן המברית התיכון ברית הוא יעקב כי הכל, נמתק שעי״ז

 מקשר הוא כי ויצתק, אברהם וכולל מכריע הוא כי הקצה, אל
 יעקב כנגד שיהיה שלעתיד המקדש כן ועל כנ״ל. משפט בתינת שהוא מידתו ע״י דעת, בתינת אברהם לבתינת יראה, בתינת יצתק, בתינת

כשראה יעקב שאמר וזהו כנ״ל. יעקב בתינת שהוא משפט בתינת ע״י הוא ביהמ״ק בנין תיקון עיקר כי רז״ל, שאמרו כמו לעולם יתרב לא

חכמה מיליואי
ר מ א ם הקבייה ש ה ר אב ה ל ת  כמ (נח, חדש בזהר ואיחא לעולם. כהן א

נת, בן שם את הקב״ה נטל נורי, בן יותנן א״ר ע״ב):
 ׳מלכי שמו וקרא עימו, שכינתו והשרה ולשרתו, עליון לכהן והפרישו

 שבא עד במדרשו, ממנו תורה לומד אתיו יפת והיה שלם׳. מלך צדק
 ונשתכתו באברהם הקב״ה ונתעשק שם, של במדרשו תורה ולמד אברהם

 תמיד שכינתו שישרה הקב״ה לפני והתפלל אברהם בא האתרים. כל
 מלכי דברתי על לעולם כהן ׳אתה שנאמר לו, והודה שם, של בביתו
 בשביל הכהונה. נטל שם למה הגדול, הוא יפת והלא יותנן, א״ר צדק׳.
 תורה, לו היה ומאין העולם. מדרכי ופירש בתורה עושק תמיד שהיה

 באה ואת״כ בנו, לשת בקבלה והניתה התורה, ידע הראשון אדם אלא
בה. תמיד מתעשק והיה לשם שבא עד תנוך, ליד

‘הנחל יליקוט
 לה אין המלכות מידת (רימ): בליקו״מ איחא זה ובענין עם. בלא מלך אין

 אין כי המלכות, מידת נתגלה העולם ע״י אם כי כלום, עצמה מצד
 עני בתינת היא יראה, בתינת שהיא המלכות שמידת נמצא עם, בלא מלך

ויראתו, מלכותו לגלות השי״ת שרצה תורה מתן בשעת כן ועל והכנעה.
מלכותו, שיקבלו מהם וביקש כביכול, לישראל השי״ת עצמו את הכניע

 ממלכת לי תהיו ׳ואתם ימ) (שמוח כמ״ש הבטתות, כמה להם והבטית
 זה וכל הכנעה, בתינת הם ההבטתות אלו שכל וכו״, קדוש וגוי כהנים

 על יראתו תהיה ׳ובעבור כ) (שס כמ״ש ויראתו, מלכותו לגלות בשביל היה
 כי כנ״ל, מלכות בתינת שהיא היראה בשביל היה זה כל כי וכו״, פניכם
 גאות מלך ׳ה׳ וזהו כנ״ל. מלכותו לגלות בשביל עצמו את מקטין השי״ת

לבש׳, ׳גאות אזי מלכותו, לגלות השי״ת כשרצה היינו מלך׳, ׳ה׳ לבש׳,
כנ״ל. כביכול, עצמו את והקטין גאוותו את וצמצם שהלביש

ת ו נ י ח רה ב ר תו ת ס א שבנ ר ק  פעם זכה שכבר מה השבת, אור הבעש״ט, לאור הכוונה שבנשתר תורה מובא: מס נועם(שיעורים, דרכי ובספר קודש. הנ
 העניינים כל של התכלית שזהו ה״, גדול כי ידעתי אני ׳כי לה קורא שרבינו הנקודה בתי׳ זוהי לזה. לתזור מאד כושף ועכשיו להרגיש

 ית״ש אלקותו להרגיש לה׳ קרוב להיות לבוא אלא וקבלה, לשודות הכוונה אין התורה שנשתרות מגלה הבעש״ט כי וביטול. ה׳ לקרבת לבוא שלומדים,
 שבנשתר. תורה זהו ותיות. לשמתה לבוא מקום, בכל ודעת והארה עצה ולמצוא הרשות בענייני אליו קרוב להיות וכן ויראה, באהבה

ח ל ע י ראה בחיי ויקשר ש ת לבחיי י ע שפט. בחיי עייי ד  בתי׳ זה תצות קימת וז״ל: חצוח, קימח ע״י לילה בכל נעשיח זו שעבודה ג) חפילין (או״ח בליקו״ה וכתב מ
שעשה. מה כל על עצמו את ששופט משפט, בשי׳ זה התטאים, על ווידוי אומרים תצות קודם כי משפט. בתי׳ ע״י לשורשה היראה העלאת

 נאמר וכשנתרב בביהמ״ק, היה המשפט מקום כי המשפט, פגם הוא ביהמ״ק תורבן כי המשפט, תיקון בתי׳ שזהו ביהמ״ק, תורבן על מתאבלין ואת״כ
ח ד). (ויק״ר רז״ל שאמרו כמו הרשע׳, שמה המשפט ׳מקום ג) (קהלת ל ^ י הי ויקשר ש אה ’ב ר ת. לבחיי י ע סדשצתא יקרא בספר וכתב ד ט  תיקוני כיצד (

 בתינת הוא שבת כי י״ז, שימן תנינא בליקוטי לקמן וכמובן שבת, קדושת ע״י הוא הדעת שהוא לשורשה היראה עליית עיקר וז״ל: בשבת, נעשים המאמר
 הנ״ל. י״ז שימן תנינא בליקוטי וכן קי״ט, בשימן לקמן וכמבואר מקדישכם׳, ה׳ אני כי ׳לדעת כמ״ש דעת, בשינת כן גם והוא שבת, ירא בתינת יראה,

 אך ונשאר דבר בשום מתלבשת ואינה ונקיה ברה היראה ואז וכו״, ערקין כולהו דדינא ומארי רוגזין שולטני ׳וכל בבתינת הדינים, כל נמתקין בשבת כי
 שבמרה רש״י ופירש ומשפט׳, שק לו ׳^ם טס (שמות בשלת בפרשת כתוב כן על משפט, ע״י הוא לשורשה היראה עליית שעיקר ומשמת בלבד. ה׳ יראת
 משפט ׳שמרו ני) (ישעיה כמ״ש בנביאים, גם השבת לשמירת המשפט שמירת שנשמך וזה ע״ב). נו (סנהדרין רז״ל אמרו וכן הדינין, ועל השבת על נצטוו
במעשיו. מאד ולפשפש עצמו את לשפוט האדם צריך שבת שבערב בשפרים שמבואר וזה כ). יחזקאל גס (ועיין מתללו׳ שבת שומר וכו׳, אנוש אשרי וכו׳,

ערכים
וכינויים

כהנים
ם הני  תורה, בחי׳ הם נ

 ישמרו כהן שפתי ׳כי כמ״ש
ב). (ליקו״מותורה׳ דעת

 והכהן (...)כהן נקרא הרב
 וזוכה חסידך׳, ׳איש הוא
 הברית, שמירת ע״י לזה

 אמרתך שמרו ׳כי בחי׳
 ׳יורו ועי״ז ינצורו׳, ובריתך

 ותורתך׳ ליעקב משפטיך
ב). ג, נש״כ (ליקו״ה

 כהן נקרא חכם תלמיד
 (מנחות רז״ל כאמרו גדול,

 בתורה העוםק כל קי.),
 הקרבנות כל הקריב כאילו

 התורה ׳זאת שנא׳, שבעולם,
 הרי וגו׳, ולמנחה לעולה

 כ״ג וקוראהו כהן, הוא ת״ח
 אפילו הלימוד מעלת כי

 גדולה, כהונה ממעלת יותר
 ח), ג, (הוריות רז״ל כמ״ש

 עם לכ״ג קודם ממזר ת״ח
תענית). (של״ה,הארץ

 חכם, תלמיד נקרא כהן
 ׳ובני ח) (שמו״ב שנאמר

 תלמידי שהיו כהנים׳, דוד
 (קרח בםפרי אמר חכמים.

 מקרבן כשהקב״ה ישראל ד),
 בכהונה, אלא מכנם אינו

 לי תהיו ׳ואתם שנאמר
 עה״ת (ש״ך כהנים׳ ממלכת

יא). כב, ויקרא

 כהן תקרא העליונה נשמה
יב). כב, ויקרא (אוה״ח

 לצדיק לבוא צריך האדם
 והוא שבדורו וגמור גדול

 יחזור ואז כהן נקרא
 ויביא לגמרי אצלו בתשובה

 בפנימיות תמימה יראה לו
תזריע). אלימלך, (נועם

 תפלה, זו עבודה עיקר
 קי) (תחלים עהפ״ם כדבארתי

 דברתי׳, על לעולם כהן ׳אתה
 לעולם, כהן להיות רצונך אם

 לשון כמשמעו כהן מלת
 הבורא עבודת לעבוד עובד,

 הפםק, בלתי לעולם ב״ה
 למעלה לבוא יתכן לא

 כל בהיות אם כי המובחרת,
 בתורה והתאמצך מגמתך

 השכינה בשביל ובעבודה,
 שיחו בהשפך מגמתו ועיקר

 עבור רק ותחנונים, בתפלה
 המאיר, (אור השכינה גלות

לר״ה). דרוש

 ג׳ עם חם״ד גימט׳ כהן
כהן). (קה״י,אותיות



ערכים
וכינויים

דיבור
 אזי בהדיבור, טוב כשיש
 אבל ונתקבל, נשמע הדיבור
 אינו בהדיבור טוב כשאין
א). כט, (ליקו״םנתקבל

 השפע, כלי הוא הדיבור
 השפע מקבלין שבהם
ג). לד, (ליקו״ם

בור  התגלות הוא הדי
 מה יודעים אין כי הדעת,

הדיבור ע״י אלא שבדעת,
מג). (ליקו״מ

 כל של הגבול הוא הדיבור
 חכמתו הגביל כי הדברים,

 אלו שאותיות בהאותיות,
 אלו ואותיות לזה, גבול הם
ג). סד, (ליקו״מלזה גבול הם

 מחמימות, הוא הדיבור
 בקרבי לבי ׳חם כמ״ש

 דברתי אש תבער בהגיגי
 שלהובא והוא בלשוני',

רלט). (ליקו״מדנורא

 הרשימה הוא הדיבור
 שנרשם מה כי המוח, של

 ונרשם נחקק במוח, ונעלם
ט). ה, ח״ב (ליקו״מבהדיבור

 הוא הדיבור שורש
 בחי׳ שהוא במחשבה

 בחי׳ הדיבור כי שתיקה,
 חכמה יתן ה׳ ׳כי בחי׳ חכמה
 בבתי׳ ושורשו וכו״, מפיו
 בחי׳ שתיקה, בחי׳ כתר,
 (ליקו״ה שתיקה לחכמה םייג

מג). ז, שבת

 ידיים בחי׳ הוא הדיבור
 בבתי׳ הדיבור מקום ושם

 הנאמר ביד׳ ה׳ דיבר ׳כאשר
 כמו נביאים, ושאר במשה

 (בסימן נ״י רבינו שפירש

 הפה מוצאות חמשת כי נו),
 אצבעות חמש בחי׳ הם

 ירדו ובבהמה כמובא. שביד
 עד לגמרי והדיבור הידיים

 ושום דעת שום לה שאין
 ארבע, על והולכת דיבור

 אם כי הולך אינו העוף אבל
 שתי ומבתי׳ רגליו. שני על

 הדיבור תלוי ששם הידיים,
 שהם כנפים מזה נעשה

 םמוכים הגוף על למעלה
 והם ידיים, לבתי׳ וקרובים

 ׳ובעל בחי׳ דיבור, בבתי׳
 בשר (ליקו״הדבר׳ יגיד כנפים

ח). ב, העין מן שנתעלם

 (רש״י הוא עז לשון דיבור

יא.). מכות

 מכח נאצל הוא הדיבור
 הנפש מצד שהוא השכל

 כי שבאדם, המדברת
 שכל להם שאין הבהמות

 בחיי (רבינו דיבור להם אין

יח). מד, בראשית

 גדול עיקר הוא הדיבור
 וגופו נפשו להושיע באדם

 בחיי (רבינו להאבידו או

יח). מד, בראשית

 קשה לשון דיבור לשון
 האיש ׳דיבר שכתוב כענין
 קשות׳ איתנו הארז אדוני
ג). ו, שמות בחיי (רבינו

לו הוא הדיבור אפי
 ׳עקימת בגמ׳ כמ״ש מעשה

 (מהר״ימעשה׳ הוא שפתיים

פ״ב). אבות קארו,

 שהקול חו״ג, ודיבור קול
 ומקור בתיך מושרש
 ושם בגרון, הוא הדיבור

 על (רמ״זביהוד מחובר הכל

ויקרא). הזהר

פו חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל ש

 אלקיס נית אם ני זה אין הזה המקום נורא ׳מה הניהמ״ק, מקום
םרז״ל ואמרו ונו",  שלא כיין קראו שיעקג זה, פסוק על פח) (פסחי
 כי לראשו, המקרא סוף שנסמך הימג מדוייק והשתא לעולס. יסרג
 ועל כנ״ל, מידתו שהוא המשפט ע״י כשלימות היראה להשיג זכה

 הזה', המקוס נורא ׳מה אמר כן
 היראה שלימות נעוצס שהפליג היינו

 שלימות וע״י כאן, שהשיג דקדושה
 המקוס׳, נורא ׳מה נתינת היראה

 וזהו לעולס. עוד יתרנ לא עי״ז
 אלקיס׳, נית אס כי זה ׳אין שסיים

 השלישי נית נתינת דייקא, ׳נית׳
 יתרנ שלא יעקג כזכות שיהיה
 נתינת שהוא יעקנ ע״י כי לעולס,
 נתינת כשלימות, היראה עי״ז משפט,

 עוד יוכלו לא כי כנ״ל, הניהמ״ק קיוס עיקר שזהו כנ״ל, נורא' 'מה
 שיניקתס עלמא, מזיקי וישמעאל עשו שהס ת״ו, זריס ידי נו לשלוט

 יעקנ, של המשפט ע״י כשלימות היראה כנר כי הנפולות, מיראות
 זה ׳אין כוודאי כן ועל כנ״ל, פסול כלי שלימה למיטה זכה שעי״ז

 כנ״ל. לעולס יתרנ שלא נית נתינת אלקיס; נית אס כי
ה ש  האדם עיקר נ); ז, (ח״ג גליקו״מ ואימא דעת. ’בחי הוא מ

 ואינו היישונ מן אינו דעת, לו שאין ומי הדעת, הוא
 ומשה אדם. נדמות מיה נתינת הוא רק כלל, אדם נשם מכונה
 העולם שיהיה העולם, ניישונ עוסק והיה רממנות, לו היה רנינו

 פמת הוא כי כנ״ל, דיעה, כני היינו אדם, מכני וממולא מיושנ
 האלקיס', הוא ה׳ כי לדעת הראת ׳אמה כמ״ש הדעת, אור לנו
 כארץ. שליט אלקיס יש כי לנו, וגילה הדעת את פמת משה כי

 הוא משה כפג: א) ג, הפח וגציעח לסעודה ידים נסילח (או״ח ונליקו״ה
 שנכנס ומי ענירה. מידי ולהצילם לשומרם נישראל שמאיר הדעת,

 ועוון, תטא איזה ועושה ת״ו ממנו הדעת ומסלק שטות רות נו
 המורה. כלליות שהוא למשה הפגם מגיע אזי
ת שחם שישראל חינ שפט כ אה״ל(עו): ונמג וכר. מ  עיין נני

 רנרנא מאילגא נשממין ׳שכל ה) אות (נסוף לעיל
 כמשפט מעמיד מישראל שכשנפש זה, כל לפי הנראה כי נפקין',

 ששס לשס, כעצמה גס עי״ז ותתעלה תעמיד להדעת, היראה ארץ
 שהיא שננסמר, מהמורה ששורשה שננגלה, והמורה נהדעת
סוננ שעליהם ישראל, נפשות שורש הנ״ל, רנרנא האילנא  כלליות י
 כנואם להם שנאמר וכו״ כהניס ממלכת לי תהיו ׳ואמם הכמונ

 גס מגפשומיהס אמד כל נקראים שעי״ז המונ״פ, סיני להר
ננ להיות מלך, נשס אמד כל למטה, נהשמלשלומס  עליהס סו

וכו". כמשפט ׳מלך המונ״פ הכמונ

זה תדבר, אשר הדברים אלה וזהו
 הדיבור עיקר כי דבר, הנקרא יראה בחינת

 מי ו:) (גרנות חז״ל שאמרו כמו הוא, שם
 נשמעים. דבריו שמים יראת בו שיש
 תדבר אשר וזה דעת, בחינת הוא משה

 בא דבר להם יהיה כי יח) (שמוח חה דייקא.
כנ״ל, משפט בחינת שהם שישראל אלי,

ת כו שיש מי א ח(ו איחא נשמעים. דבריו שמים יר רכו  ע״ג): גג

 שמים יראת נו שיש אדם כל הונא, רנ אמר תלכו רני אמר
 ירא האלקיס את נשמע הכל דנר ׳סוף שנאמר נשמעין, דנריו
 כל הקנ״ה, אמר אלעזר, רני אמר האדס׳, כל זה ׳כי מאי וגו״.

 נשכיל אלא גנרא לא כולו העולס
 שקול אמר, כהנא נר אנא רני זה.
 שמעון רני כולו. העולם כל כנגד זה
 רני לה ואמרי אומר, עזאי נן

 העולם כל אומר, זומא נן שמעון
 ופירש לזה. לצוות אלא ננרא לא כולו

 יראם גו שיש אדם פל (שס): יעקג כעיון
 נו אין אס כי גשמעץ. דגייו שמים
 להוכית יכול היאך שמיס יראת

 עצמך קשוט לו אומרים לאתרים,
 מחילה, עצמו שקשס מניו! שמים יראת נו יש אם אנל (...) תתילה,

 נסוכה כדאיתא ואדם, אלקיס כעיני מן שמצא לפי נשמעין, דנריו
 שקול שמיס׳. יראת נו שיש כידוע מן עליו שיש אדם ׳כל מט) (דף
 רצונו, כשעושה הקטן עולם הוא אדם כי פולו. סעולם נל ננגד זה

 נשכיל אלא ננרא לא עולם כל דהא ועוד, מן. ליודעי כידוע
 כדאימא מלפניו' שייראו עשה ׳והאלקיס שנאמר מלפניו, שייראו
 ועי׳ העולם. כל כנגד שקול הוא אלקיס, שירא וזה לא), (דף נשכת

ירא'. האלקיס 'אח ד״ה נ' אוח גמקו״ח לעיל

ה ש א מ פ' נשער כמונא דעת. כחיי חו ם( קי  משה כי שמות): הפסו
מי׳ עצמו, הדעת שורש היה הקדושה, של הטונ ננ

 וכן דעה. דור הנקראים ממצרים, שיצאו ישראל כני הס וענפיו
 הראת 'אמה (...) נאמר משה על יח): (וירא הליקוטים נספר מונא

 אנו ולזה מתכמה, שהוא המורה גילוי הוא כי וכו", לדעת
לדעת׳. הראת ׳אמה ס״ת כהוצאות אומרים

ם יהיה כי א דכר לה  חתן דרא יד-טז): (יח, נשמוח כחיג אלי. כ
 הז.ה הדנר רנה ויאמר לעס עקה הוא אקר כל את מקה

 עליך נצנ העם וכל לנדך יוקנ אמה רנדוע לעס עקה אמה אקר
 לדרש העם אלי ןנא כי לחמנו מישה ויאמר ערנ: עד נקר רנן

 רעהו ונין איש נין וקפנומי אלי נא דנר להם ןה,ןה כי אלקיס;
 ע״א): עח נזהר(יפרו, ואימא מורתיו: ואת האלקיס חקי את והודעתי

 חיל אנשי משה 'וינחר כמינ, מה אלא דא, אצטריך לא ^ימשה
 ליה, ואודע לגניה אמי הוה קודשא דרוחא נגין ישראל', מכל
 אלי', נא דנר להם יהיה ׳כי דכמינ לן, מנא כולא. חמי הוה וכיה

 אמי דהוה קודשא רוח דא אלי', ׳נא אלא כמינ, לא אלי׳ ׳נאים
 ולעיינא, לאסמכלא דא לכל אצטריך ולא ידע, הוה וכיה לגניה,

דיוטא (שס): מדנש המחוק ופירש משה. ידע הוה שעמא לפום אלא

הנחל ילקוט
ש מי ת כו שי א ר ם י מי ם. דכריו ש שמעי  מי ה): ,1 (ס״נ נליקו״מ ואימא נ

 יראח לו שיהיה צריך הוא כנ״ל, שמיס ניראח חנירו עם לדנר שרוצה
 ו) (נרנוח רז״ל שאמרו כמו חנירו, אצל נשמעין דנריו שיהיו כדי שמיס,

 אצל דנריו שיחקיימו כדי וגס נשמעין, דנריו שמיס יראח נו שיש מי ׳כל
 הדינור והולך עונר ומיד וחיכף חנירו, עס אחד מדנר לפעמים כי חנירו,

 מי כי שמיס, יראת לזה צריך כן על כלל. אצלו מתקיים ואינו מנירו, מלנ
 קיום שיש היינו ג), (אבוס מחקיימח, חכמתו לחכמתו קודמח חטאו שיראת
 צריך הוא נחנירו, דעת להכניס שרוצה מי נמצא, חנירו. אצל לדנריו
 דנריו. שיתקיימו וכדי נשמעין, דנריו שיהיו כדי שמיס, יראח לו שיהיה

י ה כ הי א דבר להם י  הרנה יש מובא: מו) (שיעורים, נועם דרבי ובספר אלי. ב
 ׳כי אנל ומאות, אלפים שרי פלוני, רנ לשאול שאפשר כעולם הלכות

 צריך מיראוח, להוציאו ה', לענודת האדם אח להמשיך דנר׳, להס יהיה
 מאיר שהוא דעת, נחי׳ שהוא משה, נחי׳ המופלג, הצדיק אל אלי, לנוא

 אח אצלנו מעלים הצדיקים כי היראה, שמעלים דינוריס שידנרו לישראל
ה כי לשורשה. היראה הי ם י  ׳כי הנחל(טו): שעשועי בחונן מובא דבר. לה

משה. נגימט׳ עולה פינות הד׳ עם דכר׳ להם יהיה

 גבורות, הוא דיבור כל
 הפה מוצאות בחמש דהיינו
ויקרא). הזהר על (רמ״ז כנודע

ם תרג מ ה

ה הי ש  צריך כ
 שרי את לבחור משה

 המאות ושרי האלפים
 הוא העשרות, ושרי

 על לבוחרס הוצרך לא
 לו שאמר השימניס פי

 חכמת (סימני יתרו בזה

 כתוב מה אלא הפרצוף),
 משה ׳ויבחר במשה,

ישראל׳ מכל חיל אנשי
 מדעתו שצחרם היינו (׳ויצחר׳,

מיוחדים), סימנים ללא לצדו,

 בא הקודש שרוח לפי
ה אליו הודיע  את לו ו

 הוא ובה לבחור, מי
 עד הכל את רואה היה

 לבחור. מי את שידע
 מכך זה, דבר לנו ומאין

 שאמר זה בענין שכתוב
ה ׳כי משה הי  להם י
 כתוב ולא אלי׳, בא דבר

 אלא אלי׳, ׳באים שאמר
 הרוח וזוהי אלי׳, ׳בא

 באה שהיתה הקודש
 היה הוא ובה אליו,
דע,  היה לא והוא יו
 להסתכל זה לכל צריך

 קלה בשעה אלא ולעיין,
דע משה היה הכל יו

הקודש. ברוח

 שפתס כמו רבים, בלשון .5כמי לא אלי באים השכינה. שהיא קודשא.
 היה אס לכן כו/ שעמא לסוס אלא הגוף. בסימני ולעיין להסתכל דא. לכל אצמריך ולא בדין. הזכאי מי ידע. הוה וביה להס׳. יהיה ׳כי

מהשכינה. הכל ידע כבר כי בדבריהם, לעיין צריך אין אצלו ובבואם הענין, כל לו ומספרת השכינה באה אנשים שני בין מתלוקת

חכמה מיליואי
א יראה ר ק קר כי דבר הנ ר עי בו א. שם הדי  (פ׳ הארץ בפרי ומובא הו

 שהוא ח), (סנהדרין לדור׳ אחד ׳דפר לשון הוא הדיכור ענין תזריע):
 שכולם המלך כענין אחד, ע״י רכים והחקשרוח והמשכה הנהגה לשון

 עם עליונים המיוחדח החחחונה המדריגה הוא כי דיכורו, ע״פ מחנהגים
 לכן שניהם. אח וחופש המושג שכיניהם, הממוצע והוא החחחונים,

הימנו. שלמעלה דפר מפני הוא והפחד היראה כי יראה, נקרא הדיפור
החחחון. עם העליון יחוד הוא שהיראה נמצא

ש כןי ת 1ב שי א ר ם. י ם(פ׳ מחנה בדגל ומובא שמי  היראה ענין שמות): אפרי
 יכול יראה פלי לפד פחכמה משל, דרך על לחכמה, שמגפיל הוא,

 גפול נעשה היראה ע״י אך להרע, חכמים ח״ו ולהיוח הרשעוח כל לעשוח
 היראה נמצא ועפודה, פחורה רק זר, פדפר חכמחו יכניש שלא לחכמה,

 העולמוח, פכל הוא וכן מדאי. יוחר חחפשט שלא להחכמה וכלי גפול עושה
 פהם שגער עד מדאי, יוחר להחפשט רוצה והיה עשיח׳, פחכמה ׳כולם כי

 וזה מדאי. יוחר יחפשט שלא וגפול צמצום שהוא יראה פחינח וזהו הקפ״ה,
 על נשמעים׳, דפריו שמים יראח פו שיש מי ׳כל ו) (ברכות הפירוש לומר יש

והיינו, אשיפה, לשון שפירושו העם׳, אש שאול ׳וישמע 0ט א (שמואל דרך
וגפול, ופמשקל פמידה הכל ונקפצים נאשפים דפריו שפו, היראה ע״י

ש מי החכמה. אל וגפול כלי שנעשה ת בו שי א ר ם י ם. דבריו שמי שמעי  לפני נשמעין שדפריו פירוש, סוכות): של חוה״מ (רמזי ושמש במאור ומובא נ
לזה׳, לצווח אלא נפרא לא העולם ׳כל וזהו לטופה. ומהפכם הגזירוח, כל מעליהם מפטל והוא ישראל, פני עם פעד חפלוחיו פכל הוא פרוך השי״ש

טופוש. השפעוש ולהמשיך הוא פרוך המקום גזירוש לפטל להצדיקים יכולש שיהיה כן, היחה הפריאה שכוונח רומז,
בור המחיה הוא הדי
 פעולות שאר לכל צורה הוא הדיבור ככה לו, חומר השפלה בנפש אשר הנפשות כוחות ושאר צורה הוא שהשכל כמו נח). פ׳ עה״ת (בעש״טמזה תענוג להקב״ה ויש שעושים טובים המעשים כל שהם הבנים נולדים זה ומכח אשה, הנקרא והוא העולמות,

עמים ׳ידבר כמו והנהגה, הולכה לשון דיבור דבור). (קה״י,אחרונה ה׳ הוא ודיבור הוי״ה, אותיות ד׳ הן דיבור ריח שמיעה ראיה ב). מצות, ג מאמר ח״ב הברית (ספרבאמת מעלתו נכבד ומה מדבר, האדם נקרא שמו ועל ושלוחו, השכל גילוי הוא כי הגוף,
כז). מ, ישעיה (מלבי״םוראיות וטעמים והקישים משפטים מכמה המחובר הארוך הדיבור הוא והדיבור הפשוט, המאמר הוא אמירה ואמירה, דיבור בין הבדל יש (שם).רחמים ואמירה דין דיבור (שם).הגלוי אל המחשבה ומנהיג מוליך שהדיבור תחתינו׳,

תפליה ואני

כני  יךאת לי שיהיה וז
 שיהיו עד באמת, שמים
 לבריות נשמעים דברי

וליךאתף לעבוךתף
ה). (ליקו״ת



ר קו ה מ מ כ שפזנוכע נחלמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיח

עיני,
(נראשיח

ז  ׳מי כמ״ש יראה, נחי׳ זה ש׳דנר׳ לעיל ניאר רנינו הי. יראי נדברו א
 וראה ודו״ק לכן, נושפת ראיה והניא חזר ועפה ונו״, יר״ש נו שיש

 יג-יח): (ג, נמלאכי כמינ טז). כלל זו(ע"פ ראיה נמוספת ללמדינו נא מה

 אמרמס עליף: נדכרנו• מה ואמרמס ה׳ אמר דנריכס עלי חזקו
 כי כצע ומה אלקיס ענד ■:!וא

 קדרניח הלכנו וכי מאמרחו 'כומרני•
 אנחנו ועמה צנאוח: ה' מפני

ס זדים מאכזרים  רקעה עקי נננו נ
 נדנרו אז וימלטו: אלקים נחנו נם

 ה׳ ויקקנ רעהו אל איש ה׳ יראי
 לפניו זכרון קפר ויכמנ וישכנע
 לי והיו שמו: ולחשני ה׳ ליראי
 עקה איני אקר ליום צנאות ה׳ אמר

 !חמל כאשר עליהם וחמלמי נ!גלה
 ('שנמס אמו: העינד ננו על איש

 ע'נד נין לישע צדיק נין וראימס
 ופירש ענדו: לא לאישר אלקיס

 אשינ ר״ל, אמרפם. (שס): המצו״ד
 שוא דנר שאמרמס מה זהו לכס,
 לפי ני האלקים, את לענוד הוא
 נעיניו יחשנ לא רוממומו רונ

 יסודו. נעפר אשר האדם ענודמ
 לנו נא מועלמ מה או נצע. ומה

 שחומ קדורנימ הלכנו ואשר לשמור, שצוה הדנריס שמרנו אשר
 או נשפליס משניח אינו אז, יאמרו וכאילו ה׳. מפני ונהכנעה

 שאין ראינו ועמה הואיל ר״ל, ועסה. המעשה. נמול משלם אינו
 האנשים אמ משנחים אנחנו הנה המקום, משמרח לשמור חועלח
 כפולה מונה ר״ל, נננו. גם התורה. משמרת על חששו שלא הזדים

 את נחנו ונם כננין, קיימים המה נם ני הרשעה, לעושי נא
 העונש מן נמלטו והנה עון, על עונש חח יוכל אס לדעח אלקיס

 יראי נדנדו אז החקירה. על ועמדו נטונה, א"כ והמה השינס, ולא

 כששמעו אז כי דעו, הנה כלומר, אמריהם, על ישונ נזה ה׳.
 נדנרו ומלונות, ספיקות המעוררים ההס הרשעים דנרי ה' יראי

ס ונותנים כנושאים רעהו אל איש הם נם רי  עד האלה, נדנ
 וה׳ עול'. ואין אמונה אל משפט, דרכיו כל 'כי נדעמם שמצאו

 להיות ספר על ויכמנס ושמעס, אמריהס, להקשינ אוזן הטה
 לא למען שמו, רוממות החושניס ולאותן ה' ליראי לפניו זכרון

 הנמצא כל עמך ימלט ההיא 'ונעח וכמ״ש לעמיד, שכרם יקופח
 על אצלי שמוריס יהיו אמריהס לי. והיו יג). (דניאל נספר' כמונ
 היוס שעל הנמול, יוס הוא סנולה, עליו עושה אני אשר היוס

 וסמלסי. נמפעלו. איש לכל לשלס אדס, נני מעשה יאצור ההוא
 נענודמו. הנזהר ננו על איש יחמול נאשר ה' יראי על אחמול אז

י ג י ן מני ן א  נוסף כפס׳ השגתו את כעת מלכיש רכינו וכר. ארץ כנ

לעיל, שהוכאו דנריו ע״י נחינה, אחר נחינה להלן ומכארו

 הילך עכנדי לקנח ארך נגא«?י עיני :0 (קא, נמהלים וזלשה״כ
 אח אני נותן עיני. המצו״ד(שס): ופירש יי^רחני: הוא תמים נדרך

עמדי. הס לשנת ארץ, ננאמני עיני
זה שעיניים ראיות נ׳ כעת מניא רנינו שניהם. עיני
ד-ז); (ג, ננראשית מהכפונ ראשונה ראיה דעת. נחי׳

 ניוס כי אלקיס יידע כי מממון: מות לא האיכוה אל הנחש וייארנר
 ורע: טונ ידעי כאלקיס והיימס עיניכם ונפקחו ממנו אכלכס

ונחמד לעיניס הוא מאוה וכי למאכל העץ טונ כי הא'ןה ופרא

 משה, לבחינת ומקשרין(היראה) מעלין הם
 דייקא, ישראל בני אל וזה דעת. לבחינת

 ומשפטיו חוקיו במ״ש משפט, בחינת הם כי
 שמקשרין ידי שעל נמצא, לישראל.
 זוכין דעת, לבחינת משפט, ידי על היראה,
 שבנגלה, תורה ידי ועל נגלה. של לתורה

 לסתרי זוכין תפלה, ידי ועל לתפלה. זוכין
 כמ״ש יראה, בחינת זה דבר, אורייתא.

ה׳: יראי נדברו אז 0 (מלאכי

 עיני קא) (תהליספסוק על שייך התורה זאת ח
וכר: ארץ בנאמני

 כמו דעת, בחינות זה
עיני ותפקחנה 0

שכתוב
שניהם.

שרין(היראה) מעלין  נפל״ח וכפנ דעת. לכחיי משה לכהיי ומק
המשיח, דמלך ניומוי יפקייס זה שעני! צג) ינמות משכת (על

 ולא ירצץ שלא המשיח, מלך מעלח וז״ל: דעת, עם יראה נעולס שיגלה
 גס יככה ולא רצוץ, לקנה שדומין כח החלושי אח גס ישכר

 אורם שכהה החלושוח הנפשות
 אח יקרג אדרנא רק כהה, כפישמה

אימה, והטלח קול צעקת וכלי כולם,
 אליו ממילא יחקרגו וננחח נטוג רק

נחי' זה (...) הגוים, כל אפילו
 משיח שיגלה השלימה היראה
 כי כולם. אח יקרנ שעי״ז כעולם,

 אין אזי וגלוח שיענוד שיש זמן כל
 להיות יכול ואז שלס, הדעת

 היינו כסילות, עס תהיה שהיראה
 ניומר נדעמו יפול היראה שע״י

 איך ורואה כמעשיו כשממנונן
 ופשתה רצוץ קנה ננחינת שהוא
 ולכנות לישנר עי״ז יוכל כהה,

 חירות ימשיך משיח אכל לגמרי,
דעת, עס היראה תהיה ואז נעולם,

 היראה גודל ע״י שאדרנא עד
 הנפשות כל גס ימקרנו השלימה

והכהות. הרצוצות החלושות
ת זה עיני חינו ת ב ע ש ד ה כפ״ חנ תפק חו״מ וכמש וגי. ו  נלקו״ה(

 ננחינת תורה, נחינת הדעת, הוא האדס עיקר כ): כ, גניכה
 הדעת, הוא אדס שנקרא מה כי יט), (כמדכר אדס׳ התורה ׳זאת

 עינייס, נתינת הוא הדעת, היינו והמורה, כידוע. מורה, צחינת
 ישמח עינייס 'מאור וכמ״ש עינייס', מאירת נרה ה' ׳מצות כמ״ש

 נאמר החכמה שס על עיניים ני המורה. היינו פירש״י, לג',
 נתינת היא הדעת, נתינת התורה, היינו אחר, כמקום כמונא

 כלול הדעח כי (כמונא עין פעמים שתי הוא הדעת כי עיניים,
 פנים שנעים נתינת וזה עין), פעמים שמי שהם הויות מיוד

 כמונא עי״ן, נתינת שזה נהירין, אנפין שנעים נתינת למורה,
 תפלה (או״ת כליקו״ה עוד 5וכת לו). (סימן אחר נמקוס רנינו נדנרי

 הרנה ראה ׳ולכי א) (קהלת כמ״ש הדעת, נתינת הוא רא!ה ג): ה,
 לענין רש״י ופירש שניהם', עיני 'ותפקחנה וכמ״ש ודעת', חכמה

נאמר. החכמה שם על עיניים כי הדעת,
 רכים קשרים על (טו) נניאה״ל ורימז שניחם. עיני

וגו", ׳ומפקחגה דפה העגין גס מקושר וניניהם שנמאמר,
 צעקתה זה קענור כידוע, אהצה חולת השכינה היא עכשיו כי וז׳׳ל:

 המורה מילי שהוא נאשישות', 'סמכוני ה) נאות (לעיל המונ״פ
 על ולהניט לקנל המונ״פ, נהעין העששית כלי שמהם שננגלה,

 כל היה זה שענור ותורמו, השי״ת של גנול הנלמי נהאור ידם
 הנשמות כלליות שהיה הראשון האדם גוף ננריאת ימנרך כוונתו
 נענפוי אשר ה) נאות לעיל (הנזכר הנ״ל רנרנא מאילנא שיצאו
טנ עיין שמיא, צפרי כל ידורון  היה הנ״ל התיקון וכל נפנים. הי

 משפטי חוקי כל כלליות שהיה החוק, את ושמירתו נמפילמו מלוי
 עץ שמפרי הקודש לאכילת מיד זונה היה שעי״ז כידוע, המורה
 לקנל אפשר אי הגוף כלי נלי ני המונ״פ, ימים והאריכות החיים

 לזה פנים כל על לזככם מוכרחים הס, גס אך כידוע, משם
 כנתינת שהיא עד והשפלות, נפש המסירות ע״י הזיכוך כתכלית

העששיות כלי נמהוויס דייקא שאז כמונ״פ, לגמרי ניטול

הנחל ילקוט
י נ י ה ע ת ז נו חי ת. ב ע  האור עיקר ד): ד, בגדים כלאי בליקו״ה(יו״ד וכתב ד

 האור כיתרון השכלות מן לתכמה יתרון יש ׳כי כמ״ש הדעת, הוא
 התכמה שם על רש״י ופירש שניהם/ עיני ׳ותפקתנה וכמ״ש התשך׳ מן

 וישתכל שיראה אס כי כאדם ניתן לא והדעת העיניים אור ועיקר נאמר.
 עיקר נמשך שמהם ומצוות, ובהתורה ולהצדיקיס להשי״ת ובדעתו בעיניו

 ׳עיניך כמ״ש הנפלא, אורם לראות שיוכל כדי שלו, והדעת העיניים אור
 תלוי הבתירה ועיקר לאדם, בתירה נתן השי״ת אבל וכו״. יביטו לנוכת

 רז״ל ודרשו וכו״, עיניכם ואתרי לבבכם אתרי תתורו ׳ולא כמ״ש בעיניים,
 עיני דהיינו עיניים, בתינת הוא הלב תמדת גס כי תומד, והלב רואה העין

 ושלום. תש אותו ותומד בליבו הדבר שרואה שבלב, והמתשבה הדעת
 כל שהם העולם, גשמיות העיניים לפני השי״ת העמיד הבתירה ובשביל
מגשמיות עיניו מפןה רוצה, אס להאדס, בתירה יש ואז הזה, העולם עשקי

 הצדיקים של והנערב והנפלא הגדול אור בעיניו רואה ואז הזה, העולם
 ודעתו עיניו להטות רוצה אינו אס אבל כנ״ל, האור כל שמהם והתורה

 בפני עומד הזה העולם גשמיות אזי הזה, העולם מגשמיות ומתשבתו
 כנ״ל. והתורה הצדיק של הגדול אור מלראות בפניו ותוצץ עיניו,

י נ י ח ע ת ז נו חי ת. ב ע  מקטנות לילך אדם כל וצריך (עד): בליקו״מ ואיתא ד
 וכשבא דקטנות, מותין מבתינת שבא הדין ולהמתיק לגדלות

 רש״י ופירש שניהם׳, עיני ׳ותפקתנה בתינת זהו דגדלות, מותין לבתינת
 מותין בתינת תכמה, ע״י הוא ההמתקה עיקר כי נאמר, התכמה שם על

 (בתינת אור, נקראת התורה כי התורה. ידיעת ע״י דהיינו דגדלות,
 אלא טוב ואין טוב׳, כי האור את אלקיס ׳וירא וכמ״ש אור), ותורה
 שהוא התושך היפך שהיא אור, בתינת היא התורה כי היינו, תורה,

הדין. נמתק התורה ידיעת ע״י כי דין, בתינת

ערכים
וכינויים

דעת בחיי משח
 כלל שהוא לפי משרעייה

 שהוא התורה, התגלות של
 נקרא התורה כי דעת, בחינת

 גם א). (משלי דעת ראשית
 ׳עולה רבינו ׳משה איתא

 כללות שהוא תרי״ג בגימט׳
לו). (ליקו״מהתורה כל

 מרכבה שיעקב כמו
 משרע״ה כן לתפארת,

 ויש לתפארת. מרכבה
 כי ביניהם, גדול חילוק

 לתפארת מרכבה משרע״ה
 בחינת הנעלם, הדעת בםוד

 והנה החכמה, מצד התפארת
 מציאות הוא הזה הדעת

 והוא לתפארת, אשר דק
 בדקות, קצוות שש כולל
 למציאות נשמה והוא

 ומתעלם המתגלה התפארת
 מרכבה ומשרע״ה בתוכו.
 ויעקב הזה, הנעלם לדעת

 שנמצא וזהו לתפארת.
 דא סט), (תקונא בתיקונים

 פי׳ בנשמתא, ודא בגופא
 התפארת, שהיא בגוף יעקב
 הדעת. שהוא בנשמה ומשה
פי״ג). כג שער (פרד״ר

 כי הדעת, הוא יעקב סוד
 משה ובחינת יעקב בחינת

 וזה מלגאו שזה רק אחד, הן
 הדעת פנימיות זה כי מלבר,

 כנודע הדעת חיצוניות וזה
ויצא). פ' עה״ת (בעש״ט

 והמחשבה, הדעת ע״י הכל
 כ.) שמות (זוה״ק וכמ״ש

 והוא אתברירו, במחשבה
 דעת שנקרא משה, ע״י

 של ודורו (...) שבקדושה
 וכן דעה, דור נקרא משה
 בתוכם משה ודור דור בכל

 פ' עה״ת (בעש״ט להשלימם

ויצא).

 דעת, בבתי׳ היה משה
 בחינת בו יש בדעת והנה
 מצד הוא הטוב ורע, טוב

 עורף. מצד הוא והרע פנים
 הטוב בבתי׳ היה ומשה

 טוב כי אתו ׳וחרא דכתיב
 לטוב הרע את גם והפך הוא׳

 יניקתו ופרעה פנים. בבחינת
 (פנים שבעורף הרע מבחינת

ה). ט, דברים יפות

 הדעת םוד הוא משה
 וכן וגבורה. חםד הכולל

 שי״ן מ״ם במילוי משה
 כוללים, וג׳ אותיות וז׳ ה״א

 יצחק אברהם גימטריא
משה). (קה״י,

 בטור בתפארת הוא ענוה
 וע״כ המתעלם, הדעת
 שהיה מאד׳ ענו משה ׳האיש
 ענוה ׳עקב וע״כ דעת, בחינת
 הוי״ה שיראת הוי״ה׳ יראת
 עקב והיא המלכות, היא

 בעלה שהוא הענוה לגבי
ענוה). (קה״י,

עיניים
עיניים  כמראה הם ה

 כל בהם שנתראה לטושה,
 (ליקו״מ כנגדו שעומד דבר

ד). יג,

 עליונים דברים הם עיניים
 רואים והם מאד, וגבוהים

 גדולים דברים תמיד
 האדם היה ואם ונוראים,

 היה כשרים, לעיניים זוכה
 רק גדולים דברים יודע
 הם כי רואות, שעיניו ממה

 יודע שאין אך רואותתמיד,
רנד). (ליקו״מרואה מה

 ׳ועינו וכן מראה, לשון עין
 בחיי (רבינו הבדולח׳ כעין

יג). יד, במדבר

ודינא, רחמי הם העיניים



ערכים
וכינויים

(המשך)
 רחמים, הוא הימין העין
 (עמקדין הוא השמאלי והעין

נא). טז, המלך

 בא אינו העיניים אור
 הוא אשר הדעת מן אלא
 עשר שהם וה״ג ה״ח כולל

 הויות ה׳ כל לכן הויות,
 שהוא ק״ל למםפר עולין

 על שעה (יפה עין בגימטריא

א). א, הכלים שבירת שער ע״ח

 מן היוצא הראות גידי*
 תוך אל ומגיעים המוח

 מוליכים הם העיניים
 המוח אל והמראות התמונות

 החושים כל מתייחדים ששם
 כללי, חוש ונקרא לאחד והיו
 הוא הראות חוש שורש ולכן

 החושים כל שאר וכן במוח
 נפש מאמר ח״א הברית (ספר

ז). שבמדבר, החי

 גבוה בחי׳ הם העיניים
 ממקום הוא הראיה כי מהכל
 לקדש האדם וצריך גבוה,

 שלא ה׳ לשם הנקבים אלו
 (מאור חיצוני בדבר יםתכל

השמטות). עיניים

 ז׳ בה שיש חכמה, הוא עין
עין). (קה״י,בעין כמו גוונין

ח פ חכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליהוטינוכע נחל ש

אהרן
 לקדושת זכה אהרן
 ישראל, מכל ביותר הברית

 מצוות נצטוו הכהנים כי
 יותר הברית בקדושת
 בהמה בכור (ליקו״ה מישראל

ד). ג, טהורה

 התקנא שלא הכהן אהרן
 הקטן אחיו משה בגדולת

 יצא אדרבא, בשנים, ממנו
 עי״ז בשמחה, לקראתו

 הראשונה, הגאולה היתה
 הכהונה קדושת נמשכה ואז

ס). ו, הודאה ברכת (ליקו״ה

 הראשון, הכה״ג הוא אהרן
 הרוח להמשיך עוםק שהוא
 משיח, משה של מרוחו חיים

 כלים הכשר (ליקו״הרבו שהיה

יד). ד,

 למלכא, שושבינא משה
 כאושפיזא, אזדמן כך בגין

 אליו׳. ה׳ ׳וידבר ולבתר
 שושבינא הוא אהרן

 הוו מילוי וכל למטרוניתא,
 במטרוניתא, למלכא לפייםא

 ועל בהדה, מלכא ויתפיים
 שושבינא דאיהו בגין דא,
 בהדה, מדוריה שוי לה,

 ולעיינא ביתא, לתקנא
 ועל דביתא, במילי תדיר

 דלעילא, כגוונא אתתקן דא
 לן, מנא גדול, כהן ואקרי
 לעולם כהן ׳אתה דכתיב

רצדק׳ מלכי דברתי על ה  (ז

נג:). מצורע

 שכן הדיבור הוא אהרן
 אהרן ׳הלא הקב״ה לו אמר

 ידבר׳, דבר כי ידעתי אחיך
דיבור בלא הקול הוא ומשה

כו). ו, שמות עה״ת (ש״ך

 גימטריא [הוי״ה], שמות עשר הם דעת גם
 בחינת זה בנאמני, כידוע. עין פעמים שני

 הוא ואהדן טוב. שוחד במדדש כמובא אהדן
 אהדן ונשא כ״) (שמות כמ״ש משפט, בחינת

 בחינות זה ארץ, ישראל. בני משפט את
 סיני, בחינות זה עמדי, לשבת כנ״ל. יראה

כנ״ל. דכא, את אשכון נז) (ישעיה שפלות

ויאכל; ננננה לאי^ה נס ןן51ור ותאכל מפריו ופקח להאפיל העץ
 מאנה עלה ויחפרו הם עירמס כי וידעו אניהס עיני ומפקחנה

 לכר החכמה לעני! וגו׳. וספקסנה ופירש״י(שם): חגרח: להס דעשו
 ני וידעו מוכיח. המקרא וסוף ממת. ראןה לעני! ולא הכמוב,

 יודע הסומא אף הס. עירומים
 ני ׳וידעו מהו אלא ערום, כשהוא

 הימה אחח מצוה הס', עירומים
(ג״ר). הימנה ונמערטלו נידם

 אופה מהי (שם) אריה כגור ומגאר
 לענין וז״ל: נאכילהס, קנלו אופה הדעפ

 על אף וכו׳. הכמוב ד?ר החכמה
 והיה נ) (לעיל שמוח קרא דכנר גג
 לו היה דלא נראה והשנה, שכל לו

 כמו מוכים, שהם נדנריס רק השנה
רעים, דנרים להשינ אכל המציאוח, והשנח ימנרך, הנורא השנח

 ומקודם ממחילה יודע היה לא זה המצוה, מן ערומים שהיו כגון
 וזאח דעח, מוסיף הדעח דעץ ה) (יע, ננ״ר אמרו לכך לכן.

 כאומרו ירמוז עוד האוה״פ(שם): מפרש ועוד מוסיף. שהוא החכמה
רז״ל אומרם דרך על ׳ומפקחנה', ה  עוכר אדם אין קכא) שרה, פיי (ז

 הכחונ אמןחס והוא שכלו, עיני נסחממו כן אם אלא ענירה
).5מ (ישעיה לראוח׳ הנימו 'והעוריס כאומרו לרשעים, הסמאון

חונ שהודיע והוא  שאחר פירוש, 'וחפקחנה׳, כאומרו נאן הנ
 עיני שמחשיך חושך, כמידת המכונה המסיח וענר העכירה שענרו
הס׳, ערומים ׳כי והרגישו עיניהם נפקחו ומיד מיכף האדם,
 שנגמר רשע, לכל יקרה וכן דקדושה. מזהרא שגפשמו פירוש,
שכלו. עיני ו.יאורו כמעשיו, וןכלם המעינ, ני ירגיש הרע מעשה

 רשא (ואפמנן, גזהר כדאיפא דקמשה דעפ של זלע״ז היא שקנלו זו ודעפ

 דלא מה עלמא, דהאי נעפושא שניהם', עיני ׳ותפקחנה ל״ ע״נ);
הכחינ דאחי לזמנא לעילא. ופקחין משגחין דהוו קודם, הוה שעי  (י

 הוא כריך קודשא זמין וגו״, ידעו לא נדרך עוריס ׳והולכתי מג)
 ולאתדנקא עלאה, נחכממא ולאסמכלא חכימין, דלא עייני! לאפקחא

זכאי! למאריהון. דינדעון נגין עלמא, נהאי אמדנקו דלא נמאי
חנמתא, נההיא חנמתא דלאו חנמחא, לההיא דיזנון צדיקיא אינון

דנקומא. כההיא דנקוחא ולאו ידיעה, כההיא ידיעה ולאו
ת ע ם שני גימטריא [הויייה] שמות עשר הם ד מי  ראיה עין. פע

כה, (שער נע״פ מהמונא דעפ נפי' זה שעיניים לכן ט״ז) (כלל נ'
גיממ׳ הויוח, י׳ והס גנורוח וה׳ חסדים ה׳ יש דז״א כדעת נ):

 ראיה נמשכח משס כי לראוח, ס״ר כמנין עי״ן נ״פ ק״ל, ק״ל
הדעת. כנגד ממש היושניס העיניים אל

י נ מ א נ  הקנ״ה אמר אומר, יהודה ר׳ נחמיה, ורני יהודה ר׳ חמים׳. נדרך ׳אשנילה (קא); פהליס שופ״ט כמדרש כדאיפא אהרן. גהיי זה ב
שמעון. משנט לו, אמר ונו׳. עיני לנגד אשיח לא לאו, לו, אמר ראונן. משנט שנט, מאיזה לפניו, אמר כהן. לי מנה למשה,

 שהן ממני, יסור עקש דנר לו, אמר דן. משנט לך אמנה לו, אמר ני. ידנק לא לכך, כשמים, שעשה ממה שנאחי, שמים עשה לו, אמר
 רני הוא׳. נאמן נימי ׳ככל ינ) (נמדנר שנאמר את', כנאמני ׳עיני משכמך, לך ממנה לו, אמר אמנה. ממי אלא (...) זרה. ענודה עוכדי

הכא. לעולם ישרמני הוא הזה כעולם שמשרמני מי הקנ״ה, אמר לקיש, ריש כשם לה דאמר ואיח אמר, נחמיה
ת אהרן ונשא שפט א  אל נכאו לנו על המשפמ נחשן ישראל כני שמוח אח אהרן ונשא כע-ל): (כפ, נשמופ כפינ ישראל. כני מ

 אהרן ונשא ה׳ לפני כנאו אהרן לנ על והיו הממיס ואח האורים אח המשפמ חשן אל ונחח ממיד: ה׳ לפני לזכרן הקדש
 כפלי נמוך נומנו שהיה המפורש שס כחנ הוא הסומים. ואס האורים אס (שם); ופירש״י ממיד: ה' לפני לכו על ושראל כני מששמ אח

 אם ידו על ונוכחים נשפטים שהס דנר ישראל. גני משפנו אס (...). עג) (יומא דנריו אח ומחמם דנריו מאיר הוא ידו שעל החשן,
 המשפט. סליחת שם על משפט נקרא הדין, מעומי על מכפר שהחשן אגדה, מדרש ולפי לעשות. לא או דנר לעשות

שכון ת א מס אמו וקדוש עד שכן וגאא רס אמר כה כי טו): (נז, כישעיה כפיכ דכא. א  להחיות רוח ואפל דכא ואח אאכון וקדוש מ
 שכיגמי מרכין שאני רוח, ושפל דכא עס אני ומאס שוכן, אני וקדוש. מרום (שס): ופירש״י נדכאים: לנ ^החיוח אפלים רוח

וחלייס. עוני סונלי נדכאים שסלים. עליו.

הנחל ילקוט

 מנינא׳ 'אמי אכל כזה. גנול נלחי לאור והמוכרחוח המזוככוח,
 המשפט חוק והפר נהחפילה, שפגם עד עצמו, למועלח להסיתו

 שגיהס, עיני נפקחו זה לעומח זה שאז כידוע, החיטה שנאכילח
טנ עיין  הדיניס שנתעוררו עד הנחש, וערמת כדעת נפניס, הי

 הקליפוח נגלות וירדו שלמעלה
 אפשר אי הנה ועד שמאז כידוע,

 לזכוח מאימו אןצאו להנפשוח
 החייס עץ פרי לאכילח כגוף נעודם

 קודש׳ יאכל לא זר ׳כל כי הזה,
 רק מאיחו יאכלו ולא כמוכ״פ,

 כני הכהניס ככחינח מקודשיו,
 נשירומס כפניס, היטכ עיין אהרן,

״פ, ניחוח' ריח נ׳אשה מונ  ה
 כל היטנ ודוק המונ״פ. שנניהמ״ק

 סמרו ישח אשר מהחושך כי אלה, כדנרי לך שרמזתי הקשרים
נזוהמח מוגנליס ניכולח אין גכול, כלי עד המושג כעומק

 שממגוצץ מרחוק האור כנקודח אפילו כזה לדנר כמונו הגשמיוח
 אורחוחס האמיס גס כי נליניה, דמשער כפום חד לכל מזה

 נעלמא טעם איזה לטעום רק הזה כעולם זוכים אינם המוכ״פ,
וחומר קל רננוח ורני אלפים ואלף הזה, הגנוז אור מפרי

 האור נעלם ככולם שמרונם הזה, נדור כמונו הדרך מן להסרים
 אח עוד למלאות נהחנינא, כך כל ננלעים אשר ורכים לגמרי,
 האלה שהפגמיס כאלה, נפלאות מאורוח ולצון כשחוק פיהם

שרצה למה הזה כעולם מלזכוח אומו גס לעכנ גרמו כעצמם
 הוא גס שהוכרח עד כנודע], עמך', שיחח כי רד [׳לך לזכוח

שכל שכמו מונן, ממילא ני מעליו. גופו אח לגמרי לפשוט
 היראה דנרי נו ונכללים כשנמחנרים הוא המונ״פ הדעח שלימוח

 כמוכן אמןס, ננחינח להיות נשלימוח נשלם דייקא שאז המונ״פ,
מו נפנים,  שהוא נעצמו, משה נחינח גם נכלליוח, גס נן נ
 המשפט דכרי שננחינח ישראל כני שאר כנגד הדעת ננחינח
 הגנוז, האור שהוא הזה, נהאור שלימומו עיקר כמונ״פ, והיראה

 ארץ כנאמני עיני כי הס. גס נו ויכללו כשיחחנרו לעמיד, יהיה
 הנאמר (ע״פ ממים נדרך ההולך שנן [ומכל עמדי, כן גס לשנת
 נעורנ כניו על אכזרי שנעשה אנרהס, זה המאמר), כהמשך גשמוך
טנ עיין ממש,  כיותר, פעם ננל נכלל יהיה שעי״ז נפנים], הי

 אפשר אי אומו שגס עד המונ״פ, והשמוח החאריס מכל למעלה
 וסחרי השגותיו להשפיע ישרתני', ׳הוא רק ושם, נחואר כלל לכנות

ודוק. נצחים, ולנצח עד לעולמי והחסידים הצדיקים לכל חורוחיו

ן ו כ ש ת א א. א שאומר מה הנה ס/א): טו, (סי' דן מסנה נססי ומונא דכ
כשוס לעיל הזכיר לא שרנינו אף כנ״ל', דכא את 'אשכון רכינו

 ה' אות לעיל שאמר למה כודאי כוונתו מקום מכל הנ״ל, פסוק מקום
 ולא ההרים כל הקכ״ה שהניח חז״ל שאמרו כמו שפלות כחי׳ הוא שסיני

 הגמרא שהשיאה מה גופא שהרי עיי״ש, סיני, הר על אלא התורה נתן
 [׳אשכון הנ״ל הפסוק לפרש כדי אלא היה לא הנ״ל, מאמר ה) (סיטה שס

 הקכ״ה שהניס שמה סז״ל כדכרי ומפורש מכואר כן ואס וכו״], דכא ואת
אח של'אשכון השתינה זוהי סיני הר על אלא התורה נתן ולא ההרים כל

את ׳אשכון הלשון כן גס שנקט דכא׳ ׳אתי ד״ה כרש״י [עיי״ש דכא',
 שפלות, סיני, כחי' ׳זה רכינו כאן שאומר מה מכואר וממילא דכא׳].
 שכחינת רכינו אמר שס שגס ה׳, כאות כנ״ל היינו כנ״ל', דכא את אשכון

 שזה וכו', הקכ״ה שהניח חז״ל שאמרו כמו שפלות, כחינת הוא סיני
 שנעיין רכינו [וקמף וכנ״ל. דכא׳ אח ׳אשכון ענין על סוכש סז״ל המאמר
שכח״י ה' ככלל כמכואר ה', אוח לעיל שהשיא סז״ל המאמר אסר ונדרוש

ם תרג מ ה

 כאדם שנאמר מה
 הסטא לאסר וסוה

 שניהם', עיני ׳וספקסנה
 עיניהם שנפקסו היינו

 של נגשמיוה לראוס
 דכריס שהם העולם זה

 והנפסדים, המסעפשים
 להם היה שלא מה

 היו שאז לכן, קודם
ם כונני ם מס קסי פו  ו

 נדנרים לראוה עיניהם
 מעלה. של העליונים

 כסוב לכוא ולעסיד
 כדרך עורים 'והולכהי

 לא כנסיכוס ידעו לא
 שעסיד אדריכם', ידעו

 אס לפקוס הקכ״ה
 אלו של העיניים אוסם
 עד סכמים, היו שלא

 ולהסנונן להססכל שיזכו
ה מ כ ס ה, כ נ ו לי ע  ה
 נמה ולהידנק ולהשיג

 ולהידנק השיגו שלא
 וזאס הזה, כעולם

 ויכירו שידעו נכדי
 אשריהם נוראם. אס

 לאומה שיזנו הצדיקים
 סכמה שאין הסכמה,

 ואין הסכמה, כאוסה
 הידיעה, כאומה ידיעה

ס ואין קו  כאוסה דני
הדניקוס.

 מוכנים, רכינו דכרי אין הנ״ל הגמרא דכרי ע״ס דייקא והנה, הכלליס].
 ׳לשכת של הכחי׳ עס דכא׳ את ׳אשכון של השתינה יחד שקושר כמה

 את ׳אשכון של הדכריס ככיאור האמוראים נחלקו כגמרא שהרי עמדי',
 עד הדכא את מגכיה שאני [ופירש״י דכא׳ ׳אתי הוא הפירוש אס דכא',
 את מרכין שאני [ופירש״י, דכא׳ אח ׳אני הוא הפירוש או אצלי], ששוכן

 שהרי דכא', אח ׳אני דאמר כמאן דמסתכרא ופשטינן הדכא], אצל שכינתי
 הרי עיי״ש, למעלה, סיני הר גכה ולא וכו׳ ההרים כל הקכ״ה הניח

 שהקכ״ה מה הוא דכא׳ אח 'אשכון של שהשתינה הגמרא, ע״פ מכואר
 עולה שהדכא דכא׳ ׳אתי מכחינת [לאפוקי הדכא, אצל לשכון עצמו מרכין
 להיפך היא עמדי׳ ׳לשכת של השתינה לכאורה והנה השי״ת]. אצל לשכון

 עולה שהתחתון משמע עמדי׳ ׳לשכת לשון שהרי דכא', את ׳אשכון מכחינת
 עמדי׳ ׳לשכת של שהשתינה נראה כרחך שעל וכפרט, העליון, אצל לשכת

 היינו ישישה], לשון [יחיש כאילנא׳ ויחיש ׳סליק רככ״ת דכרי על סוככת
ממש וזהו שכאילן, למדורה הנשמה עולה והכיטול המס״נ שע״י מה



ם תרג מ ה

 לשמור שזוכה מי
 כראוי קודש הברית את

 בה תוטא ולא להיות,
 אותז הוא אזי ימיו, כל

ם באלו בהם  הנקראי
 זוכה והוא ולילה', ׳יומס
 לעולם עולמות, לשני
 ועל הבא. ולעולם הזה

 תמים אברהם נקרא כן
 בו שכתוב כמו ושלם,

ה לפני ׳התהלך הי  ו
תמים׳.

 העולם וראה, בא
ה, הוא התתתון  נגל

א הו  הכל תתילת ו
ם, לעלות ה תי רגו ד  ב

 העליונה שהתכמה כמו
 כמו הכל, תתילת הוא

 התתתון העולם גס כן
 תתילת והיא תכמה, הוא

 קוראים זה ובשביל הכל.
 התתתון העולם את אנו

 שהיא לפי ׳אתה׳, בשס
 שהיא השמיטה בשוד

ם ואת בגלוי.  העול
 בשוד שהוא העליון

 אותו קוראים אנו היובל
הוא׳, בשס  שכל לפי ׳

ניו שים הס עניי  מכו
ונעלמים.

 שנזכרים מקום בכל
 עולם העולמות, שתי

 בלשון נזכר הוא התתתון
 התתתון והעולם גלוי
ה בלשון נזכר מ  העל

שוי. אנו וכי ננו ו  אי
 אלא להקב״ה מברכים

ת, אלו בשני מו  העול
 ה׳ ׳ברוך שכתוב כמו

 העולם מן ישראל אלקי
 כך ומפני העולם', ועד

 אנו העליון להעולס
 ולעולם ׳הוא', קוראים
 קוראים אנו התתתון
 שהעולם מפני ׳אתה׳.

 מתברך הוא התתתון
 על העליון מהעולם

 הנקראת השפירה ידי
 שכתוב שזהו ׳צדיק׳,

 שוכן מציון ה׳ ׳ברוך
 שוודאי וגו״, ירושלים

די שעל ה י ר פי ש  ה
ציון׳ הנקראת  הוא ׳
ראה, בא מתברך.  ו

 מזכירים אנו זה כעין
 של מידות ג הי״ בתתילת
 פעמיים, ה״ 'ה' רתמים

 שני אותם כנגד זהו
 העולם שאת העולמות,

 קוראים אנו התתתון
 העולם ואת גלוי בלשון

 קוראים אנו העליון
 יש כן ועל נשתר, בלשון

 המפשיק טעס ביניהם
 ועד זה ומעולם ביניהם,

אתד. הוא הכל זה עולם

שפטחכמה מקורמוהר״ןטו הגנוז אורליקוטיחכמה מקור
 ןן אכרם ויהי א); נגראשיפ(יז, נפיג תמים. והיה לפני התהלך

 ויאמר אנרם אל ה' וירא אניס ומאע אנה מאנניס
 מהי הרמנ״ן(שם) ומגאר ממיס: והיה לאני המהלך אדי אל אני אליו

סאלקיך׳ ה׳ עס מהיה ׳ממיס כטעס וז״ל: זו, מידה י ר מ  אמרי יה), (
 קושס כך ימצא ׳לא ה/ אזהרמ
 וגו״ ומכשף ומנחש מעונן קסמיס

 שיאמין נשניהס, והענין (שס),
 נעל הוא לכדו הקנ״ה כי כלינו

 היכול הוא וכסוף, נחחילה היכולח
 אל ישמעו ולא ולנמל, לעשומ

 למנחש או קוסמיס ואל מעונניס
 דנריהס שינואו יאמין ולא ומכשף,

 שהכל כלינו יגזור אכל פניס, כל על
 לגאר והוסיף העליוניס. עליון ניד

 ממיס נקרא ני ודע, גפיי(שה): רנינו
 שויס. ולינו ופיו ככרו שמוכו מי

 היה ע״ה אנינו שאנרהס ומפני
 המייחדיס, כל וראש האמונה שורש
 עדומ שמהיה צריך הייחוד וענין
 הזכירו כן על שויס, והפה הלנ

 הדין הוא ממיס׳,. ׳והיה השי״ח
 יצטרך השי״ח ענודוח שאר ככל

 (...) שויס. ולינו פיו שיהיו האדס
 שנמורה, עשה מצומ נאה כן ועל

 ה׳ עס מהיה ׳ממיס שנאמר
 האמור הגדול השכח והוא אלקיך׳,

 ממיס׳, צדיק ׳איש הצדיקיס נכל
 איש ׳ויעקנ כה) (נראשיפ וכמינ
 ׳עולה נקרא יצחק וכן חס׳,

 ׳הולך עו) (פהליס וכמינ חמימה׳,
 קא) (שס וכמינ צדק׳, ופועל ממיס

סוכמינ ממיס׳, נדרך ׳אשכילך ש  וככר דרך׳. ממימי ׳אשרי קיט) (
השי״מ לפני הוא זו מידה נעל ני השלוס, עליו דוד הודיענו

ני ממנמ נמומי ׳ואני מא) (שס שאמר הוא לעולס, נצחי קייס
 ילך כמוס ׳הולך י) (משלי שלמה ואמר לעולס׳, לפניך ומצינני

 נזהר(ויקרא, ומצינו דרך׳. ממימי ׳ורצונו יא) (שס עוד ואמר נטח׳,

יאוח, כדקא נריח להאי לנטרא דזכי ^ימאן נזה״ל: שכפג ע״א) יד
למרין וזכי ולילה׳, נ׳יומס נהו אחיד יומוי, כל ניה חטי ולא

 שליס, אנרהס אקרי דא ועל דאמי. ועלמא דא עלמא עלמין,
 אפיד (שה): מדגש המפוק ופירש ממיס׳. והיה לפני ׳המהלך דנחינ

 הוא וממילא היסוד, אל מרננה נעשה הוא ולילה׳. נ׳יומם נהו
 ננדריס נזה איפא ועוד ולילה׳. ׳יומס הנקראיס ונוקניה כזעיר אחוז

 שנמעסק מי לך שאין מילה, גדולה אומר, רני מניא, ע״א): (לנ
מילה, שס על אלא ממיס נקרא ולא אנינו, כאנרהס נמצווח

 תפלה, בחינות זה תמים, בדרך זזולו
 יז) (נראשיפ כמ״ש כנ״ל, אברהם בחינת

 ישרתני, הוא תמים. והיה לפני התהלך
הוא, בחינת זה אורייתא. םתרי בחינת זה

ת ו נ י ח ם ב ל ו א ע ב !*>ע״נ) קנפ ע״נ קנד ויצא (זוהר ה

 עזרנו כה עד אשר מנה, מי בעדת הגוהר ברוך
 בר בר רבה מאמרי עלי כאליה פליאות לישמוע
 כען אילינא. דהאי חילייה נפיש כמה חזי תא חנה,

 ליתמידא יסק קדמיכון עיליאה, דמליכא גרשותא
 קדישין גמאמרין וגנוז הצפון מוג רג יאי, אימרי

 דהוו חקליא מחצדי אינון עיליאה, דגי דארייוותא
 דנפקין קדישין עיטין גניזין גהון די משתעי,
 מפעליות חזו ליכו סתימאה. דעתיקא מאורייתא

 מטא ודומיה ותקיף, אילינא רפה נפליאה, דרכו הי
 אינגיה ארעא, כלי ליפוף וחזותיה שמיא, ליצית
 ושאגתם נפשכם, ותהי שמעו יאי. וחזוויה מגיא

הישועה: ממעיני בששון מים

כאע״ג פוהת״ת: דפום

 ניני נרימי ׳ואמנה וכחינ ממיס׳, והיה לפני ׳המהלך שנאמר
 הקנ״ה לו שאמר נשעה רנ, אמר יהודה רנ אמר (...) ונינך׳.

 אמר, רעדה, אחזמו ממיס׳, והיה לפני ׳המהלך אנינו לאנרהס
ונינך; ניני נרימי ׳ואמנה לו שאמר כיון מגונה, דנר ני יש שמא

החוצה׳, אומו ׳ויוצא דעמו. נמקררה
עולס, של רינונו לפניו, אמר

 ראוי ואיני שלי כמזל הסמכלמי
 מאיצטגנינומ צא לו, אמר נן. להוליד

 רני אמר לישראל. מזל אין שלך,
 הקנ״ה עצמו, המממיס כל יצחק,

 חסיד ׳עס שנאמר עמו, מממיס
מממס׳. ממיס גנר עס ממחסד

 המממיס כל הושעיא, רני אמר
 שנאמר לו, עומדמ שעה עצמו,

 וכחינ ממיס׳, והיה לפני ׳המהלך
 הר״ן וניאר גויס׳. המון לאנ ׳והייח

 ממשפט שלן. מאצטגנינוס צא (שס):
 דכמינ והיינו שלך, מזלומ חכממ

החוצה׳. אומו ׳ויוצא
ת הוא בחי׳ חינו א. עולם ב הג

 קנד (ויצא, נזהר כדאיפא

 חמאה עלמא חזי, ל'מא ע״נ):
 שירומא והוא איהו, נאמגליא

 דחכמה כמה נדרגוי, לסלקא דכולא
 הכי דכולא, שירומא הוא עלאה

איהו, חכמה מחאה עלמא נמי
 כך ונגין דכולא. שירוחא והיא

 ■:!נננןה דאיהו נגין ׳אמה׳, קרינן
 דאיהו עלאה ועלמא ואחגליא.

 מלוי דכל ׳הוא׳, קרינא יוכלא
 מדנש המפוק ופירש אינון. נאמכסיא

 והיא ממאה. חכמה כן גס נקראמ שהמלכומ איהו. הנמה (שס):
 למי לנוכח כמדנר אסה. קיינן למעלה. מלמטה דגולא. שירוסא
 הוא. קרינא הנינה. שהוא יונלא. דאיהו פלאה ועלמא לפניו. שנגלה
 איפא וכן ׳הוא׳. מה נודע ולא איטן. נאהנשיא מלוי דנל נסמר. נלשון

 ודא נאמגליא דא עלמין, מרין אמר ל״נכל ע״נ): קנפ (ויצא, נזהר
 נמרין אלא הוא כריך לקודשא מנרכינן לא ואנן נאמכסיא.

 ועד העולס מן ישראל אלקי ה׳ ׳כרוך קו) (פהליס דכמינ עלמין,
 לעלמא וקרינן ׳הוא׳, קרינן עלאה עלמא כך נגיני העולס׳,

 ד׳צדיק׳, ידא על עלאה מעלמא כרוך דאיהו נגין ׳אמה׳. ממאה
 וגו״, ירושליס שוכן מציון ה׳ ׳כרוך קלה) (שס דכמינ הוא הדא
 עלמין מרין ה״, ׳ה׳ דא כגוונא חזי, חא כרוך. איהו מ׳ציון׳ ודאי

 נגוויהו, טעמא פסיק דא ועל נאמכסיא, ודא נאחגליא דא נינהו,
חד. כולא דא עלמא עד דא ומעלמא

ערכים
וכינויים

תמים
 אם כי שלימות אין

 יתברך ובלעדו להשי״ת,
 הכל וכשמקשרין חסר. הכל

עם תמים הוא אז להשי״ת,
ד). ג, ומנחש מעונן (ליקו״הה׳

 צלם אדם, דמות עיקר
 כשחתום הוא אלקים,

 אות בחותם קדש, בברית
 הערלה העברת ע״י אמת,
 (ליקו״ה תמים נקרא שאז

ב). ב, עבדים

 תמימות, ע״י התיקון עיקר
 אותו מקשר הצדיק שעי״ז
 ומעלהו תמימותו לדרכי

 ואי (...) שהוא. ממקום
 כמה אחד לכל לבאר אפשר
 להשליך צריך הוא וכמה
 עצמו את ולהמשיך שכלו
 שעי״ז התמימות דרכי לתוך
 (ליקו״ה לעלות יכולין הכל

י). ה, נזיקין

 בדבר, השלם הוא תמים
 בו שאין תמים', ׳שה כמו
 (רמב״ן חסרון ושום מום

יג). יח, דברים

 מי תמים נקרא כי דע
 ולבו ופיו כברו, שתוכו
 היה שאאע״ה ומפני שוים,
 כל וראש האמונה שורש

 היחוד וענין המייחדים,
 הלב עדות שתהיה צריך
 הזכירו ע״כ שווים, והפה

 והוא תמים׳ ׳והיה השי״ת
 ה׳ עבודות שאר בכל הדין
א). יז, בראשית בחיי (רבינו

 נקרא בריתו שמשמר מי כל
נח). עמוקות (מגלהתמים

 ב׳ סוד הוא תמים לשון
 (ילקוט ודי״ן חס״ד דברים

תרומה). פ׳ ראובני

 מצוה מחוסר שהוא זמן כל
 נקרא אינו ל״ת, על עבר או

 לקבל יכול ואינו תמים
 דכתיב והיינו השכינה, פני

 עם תהיה תמים יח) (דברים
 תמים תהיה אם אלהיך, ה׳
פניםאלהיך ה׳ עם תהיה אז ) 

ב). ד, ויקרא יפות

ה ואני פל ת

הי”  בחקיף תמים לבי י
 כי ש״.1אב לא למען
 האלהים יי הוא ״אתה
 באברם בחךת אשר

ו צאת ו  מאור וה
 שמו ושמת כשךים,
 את ומצאת אברהם,

 כי לפניך״. נאמן לבבו
 בתמימות לפניך הלך

 לכל ראש ך!ןה כי
האמתיים המאמינים

 ׳אני בחינת שהיא פושטת שהגמרא דכא׳ את ׳אשכון של מהבחינה להיפך
 הוא לכאורה כן ואס הדכא. אצל לשכון עצמו מרכין שהקב״ה דכא/ את

 ׳לשבת של הבחינה בביאור דכא׳ את ׳אשכון של הבחינת מביא שרבינו פלא
 הדברים, לבאר נראה אמנם, וכנ״ל. הפוכות בחינות הס ובאמת עמדי׳
 כי שבנסתר, התורה השגת לענין רומזת דכא׳ את ׳אשכון של הבחינה דהנה

 שבנסתר, התורה השגת ע״י רק הוא כאחד, שוכנים והדכא שהקב״ה מה
 שהיא שבנסתר התורה משיג שעי״ז גבול, בלא והוא גשמיותו כל שמבטל

 רבינו בדברי [כמובא חד כולא ואורייתא הוא בריך וקודשא גבול, בלא
 הוא נקרא גס [שלכן הוא בריך קודשא עס ונכלל שנתאחד נמצא ה׳], לעיל

 רבינו בדברי מבואר והנה, לאחד]. והיו נכללו כי אורייתא, הספרי שס על
 ישנן כנ״ל] דכא׳ את ׳אשכון של הבחינה [שהיא אורייתא הספרי שבהשגת

 אפשר אי אחד מצד שהרי הנ״ל, הגמרא במחלוקת המובאות הבחינות שתי
 [ע״י נגלה מלבוש בבתי׳ נעשה שהקב״ה ע״י רק שבנסתר התורה להשיג

 אורו מצמצם שהקב״ה הדבר, ופירוש ישראל], של לתפילתן שמתאווה
 דכא׳ את ׳אני בחינת ויורד, עצמו מרכין שהקב״ה בחינה שזה האינסוף,
 הצמצום ע״י עצמו הרכין שהקב״ה אחר גס אמנם, לעיל. המבואר

 הקדושים בדבריו כמבואר גבול, בלי בבחינת הוא עדיין הנ״ל, וההלבשה
כתר שאפילו מה בחי׳ זה אשה, בחי׳ הוא הגנוז שאור מה [כי ה׳ אות

הנח?* ייליהוט

הבא עולם
 הזה העולם כל של הזמן כל

שיהיה, ומה שהיה מה כולו,
 יום נגד ואפס אין כולו הוא

 אחת רגע נגד ואפילו אחד,
 יום שהוא הבא, עולם של

 שום אין ושם ארוך. שכולו
 למעלה בחינת הוא כי זמן,

).1 ז, ח״ב (ליקו״םמהזמן

ג ענו  אי הבא עולם ת
עכשיו, להשיג לנו אפשר

 עכשיו שאנו מחמת וזה
 לו שיש דבר וכל בגבול,

 להשיג לו אפשר אי גבול
 הרוחני הבא עולם תענוג
עב). ח״ב (ליקו״ם

 לא בו אין הבא העולם
 ולא שחיה ולא אכילה

 ומתן משא ולא ורביה פריה
 ולא שנאה ולא קנאה ולא

 יושבין צדיקים אלא תחרות,
 ונהנים בראשיהם ועטרותיהם

יז.). (ברכותהשכינה מזיו

 הקב״ה מנחיל משה בזכות
תילצדיקים הבא עולם את  (ב

ביתות). אלפא מדרש מדרשות,

 ידביק חי בעודנו הצדיק
 הוא אשר עדן, בגן נפשו
החיים, וצרור הבא עולם
 הנפשות מקום הם אשר

 כדאמרו וחיותם, ומחייתם
 בשרו שהפשיט ז״ל באליהו
אש לפיד ונעשה מעליו

 מתעכב שאינו בא, שלעולם פירוש הבא, עולם נקראת עולם). כג, (פרד״רבה הנעלמות קצוות השש בחי׳ בסוד אלא העולם, בינה תקרא ולא בינה, הוא הבא עולם פ״ח). האלקות (מערכתלדור מדור בקבלה ידוע כאשר ובנפש, בגוף חי בעודנו
 רצה השכינה, מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא וכר, אכילה לא בו אין הבא העולם יז.) שאמרו(ברכות כמו ושתייה, אכילה בלי יהיה העתידה הישועה עולם). כג, (פרד״רשיבא אמר ולא הבא, אמר בא.ולפיכך אלא לעולם, שפעו
 הבא עולם עוה״ב). (קה״י,הזה עולם ומלכות הבא, עולם בינה כנודע, ומלכות בינה הן הזה ועולם הבא עולם קושיא). (קה״י,לפנימיותה לבוא ויכולים אותה, מסבבים הקליפות ואין החמה, כאור הלבנה אור בזיוה, שהשכינה מה תענוגים, שזהו לומר,

מאד). (קה״י,החיים׳ בצרור צרורה אדני נפש ׳והיתה כה) שנאמר(שמו״א כמו שמו, יתברך מלכותו של דביקות הוא הבא עולם עיקר עוה״ב). (קה״י,לבוא לעתיד נקרא התחייה שלאחר העולם אבל המיתה, אחר תיכף הבא הנשמות עולם הוא

 בחינת שהוא עליון כתר ועדיין העילות, עילת לגבי הוא אוכמא עילאה
 שלכן סוף], אין אור הוא יח) ג, הרשאה חו״מ (עיין הגנוז אור בחי׳ עתיק,

 גבול. בלי הוא האדם גס שאז והביטול, המס״נ ע״י רק להשיגו אפשר אי
 שבאילן, למדורה הנשמה עולה הביטול שע״י ה׳, אות רבינו בדברי ומבואר

 שהדכא דכא׳, ׳אתי של הבחינה וזוהי שבנסתר, התורה משיגה היא שס
 הן הבחינות, לשתי צריכים שבנסתר התורה שלהשגת נמצא למעלה. עולה

 של הבחינה והן וירד, עצמו ירכין שהקב״ה דכא׳, את ׳אני של הבחינה
 למדורה. עולה שהנשמה מה היינו לקב״ה, עולה שהדכא דכא׳, ׳אתי
א ו !  ב׳סיפור זה קטע הבאנו שכבר ואע״ש (ו), זכרונות בטובות ומובא ישרתני. !

 עולם בחי׳ ׳הוא וכשסיים וז״ל: כאן, גס שייך הוא המאמר׳ התגלות
 וקרא חלשות, שקורץ היינו ז״ל, אייזיק יצחק הר׳ נתעלף הבא׳,

 בחדר שהיה משרתו) היינו ׳ישרתני', אפשר (ובדרך משרתו את ז״ל אדמו״ר
אותו. ועוררו השני

תני וא1ד שר ה י תרי בהיי ז א ס ת ריי ה או א בחיי ז עוהייב. בחיי הו
 ונכללת הנשמה שעולה דע״י פי׳, ת/ד): טו, (סי׳ דן מתנה בספר ומובא

 התורה עס גמור באחדות נעשה עי״ז שבנסתר, התורה שבאילן בשורשה
 הספרי לבין בינו לחלק אין ששוב עד נשמתו, שורש שהיא שבנסתר

עוה״ב. בחי׳ הגנוז, אור בבתי׳ ונעלם נכלל הוא גס כי אורייתא,

תשלמה ובאמונה באמת ובפשיטות, בתמימות בדךכך לילך מעתה להתחיל וזכני עלי רחם והתמימים, האמתיים הצךיקים כל ובזכות בזכותו שלמה. ובאמונה באמת ובפשיטות בתמימות אותך העובדים ותישרים התמימים ״ קו לי קיג). (





נספחים
הקשרים מסילת קיצור

זצ״ל ראבר״נ הגה״צ של הכללים ח״י ע״פ בעיון, מוהר״ן ליקוטי ללימוד מדריך

בזאנסון יצחק ישראל חרב מאת

 ז״ל, מטולטשין נחמן ב״ר אברהם רבי של הכללים על כולו כל הבנוי מוהר״ן, בליקוטי עיוני ללימוד מדריך הינו זה מאמר
 מאמר הליקוטים/ ׳ביאור םפרו בהקדמת שמבאר כפי למידתו, דרכי את מהם הוציא נתן רבי פירושי על שקידתו שבזכות

 הכללים, של ליישומם דוגמאות הכולל תשמ״ו), השנה בראש לאור הקשרים״(שיצא ״מםילת םפרנו של קיצור הינו זה
 טוב מה ׳המםילה', בלימוד ידיעתו את להשלים וירצה הלומד יתעניין כאשר והיה ומפתחות. מאמרים מפות, תרשימים,

 מגולה עם את ויקרב רבינו, דבר את הדורשים קהל את ישמש זה שמאמר רצון ויהי השלם. בםפרנו שיעיין נעים ומה
 ישועות טובות בשורות לנו יבושרו עדי משיח, מחבלי ומצילה המגינה הצדיק תורת היא הלא כמותה, בנמצא שאין לםגולה
בב״א. ונחמות,

בזאנםון יצחק ישראל

 א׳ הקדמה
ק של בשבחו מ  צ

 אחריתה ועד הבריאה מראשית גם ״כי
 ייחשב. אחד לגוף ובזמן, במקום

 שבו והנשמה המנהיג לבד והוא
 אדם לכל ויאיר יחיה אשר

 מעצותיו מתרחק הבלתי
 ודעתו״. בתורתו אותנו יעץ אשר

ביאה״ל) הקדמת מתוך שוליים (הערת

 אשר משה-משיח, חינו זה בחרוז המתואר הנפלא המנהיג
 צמצום אחר בצמצום העולם לזה וירדה נשתלשלה נשמתו

 האחרון בדור שוב וחזרה בעבר, פעמים וכמה כמה כבר
 האורות אור הנורא, רבינו בנשמת מלובשת היא כאשר

 להתעלות תמשיך זו שנשמה למרות מברםלב. נחמן רבי
 בכל ולהשיג קץ, אין במעלות העליונים בעולמות ועוד עוד
 השגותיה חידושי את ולהשפיע ועוד, עוד שניים פי פעם

 בגוף, עוד להתגשם תחזור לא היא תלמידיה, לבחירי
בשיא עצמה הנשמה זאת יהיה שהוא שילה, יבוא כי עד

 ללא להאיר אז עד תמשיך זו נשמה וגדולתה. תפארתה
 למקור מקבליהן את המחברות נפלאים, הארות הפםק

 המקבלים אנחנו תורותיו, עם קשר ידי שעל היינו, נשמתם.
 כוונת ופנימיות שהוא מחמת ממש, אליו להתקשר יכולים

אחד. לדבר נחשבים תורותיו

ב' הקדמה
תורתו במעלת

 ברבינו מלובשת בעולם התגלתה זו גבוהה שנשמה מאז
 צרות ונתחדשו האלקים, עשה זה לעומת זה הקדוש,

 למערבולת הפרט ואת הכלל את הגוררות ועצומות, רבות
 והנגדי השלילי הצד ׳מבול׳. בשם המכונה הימים אחרית

 זה במבול משתמש וההםתרה, החושך יצירת על המופקד
 להביא ובכדי והכישלון, התבוםה תחושת את להגביר כדי
 כאמור, מאידך, אולם מוחלט. לייאוש השורדים אותם את

 נשמת שגם הרי אלקים, עשה זה לעומת זה שאת מחמת
 כל גדולה עוצמה בעלות הצלה קרני שולחת משה-משיח

 התבוםה את ולהפוך הכל, להכניע שביכולתה עד כך,
והתעלות. לתקווה והייאוש



הקשרים מסילת קיצור

 את המרכיבות הנפלאות התורות הינן הללו ההארות
 מספר ותורה תורה כל מוהר״ן. ליקוטי הקדוש ספרו

 את ומפילה לייאוש, נוטפת שקרית טיבה מבטלת זה
 זה, מצד לכן, והחדלון. הייאוש ע״י שנוצרו המניעות

 עט להתמודד הרוציט לאנשיט בעיקר התורות פונות
 לטפק מנת על ה׳, מלחמת ולהילחט בשטח המציאות

 האויב מול שלהט לקרב ביותר ההולט הנשק את להט
 לא ולהם הימים, באחרית ה׳ עם כנגד שקם הנורא
 על התורות, מתמצית ולשאוב לדלות אם כי נותר
 כל למרות דהפכו, עד, עדי יתגברו ישרדו, הם ידם

 במלחמה. המנצחים ה׳נצח׳ ללוחמי מגבלותיהם,
 הבאות, לשורות לבבו דלתות את שיפתח קורא כל

 לא בעולם ייאוש ששום כזה לנשק לזכות לו יתאפשר
 יידרש, הוא אליו בלבד קל מאמץ ידי על וזאת לו, יוכל

לו. הצפויות לתוצאות ביחם

 ועצות לעובדות ומוכרחים נצרכים כולם ז״ל דבריו ״כל
 אשר מקומות בקצת ואפילו יתברך. לעובדו טובות
 איך היטב מבינים אין ראשונה בהשקפה ריהטא לפום
 באמת אעפ״ב מדריגתו, לפי לעובדא הזה העניין נוגע

 אליו לשוב נורא והתעוררות נפלאות עצות שם יש
 שם ולבך עיניך תשים ואם שם. שהוא ממקום יתברך
 לפי טובים ודרכים עצות שם גם תמצא בוודאי היטב,

קלא). (שיהר״ןמדריגתך״

 היכלות בו שיש לפלטין שנכנם מי כמו הם שלי ״התורות
 מאוד, ונוראים ונפלאים נאים ופשפשין ואכסדרות וחדרים
 ותיכף נוראים. חידושים בדרכי שונות, עליות גבי על ועליות

 ולהתפלא בו להםתכל ומתחילים אחד בחדר שנכנסים
 שנפתח רואים כך בתוך בו, אשר החידושים נפלאות על
 וכך אחר, לחדר זה מחדר וכך אחר, לחדר נפלא פתח לו

 - לזה מזה פתוחים וכולם וכר. לעלייה ומחדר לחדר מחדר
 נפלא בסדר בזה, זה ומשולבים ומקושרים וחלונות, פתחים

 אפשר אי זה וכל והנוי. היופי ובתכלית עמוקה ובחכמה
 דבריו עומק בהבנת קצת שנכנם למי אם כי בכתב, לבאר

 עמקות מתיקות נועם לטעום הזוכה אשרי ז״ל. הקדושים
שפט). (חיי״טובו׳״ הקדושה תורתו

ג׳ הקדמה
בהדדכה הצורך

 האורות אור ברכינו להאמין שזכו הלומדים הם רבים
 מענה בה מצאו הם באשר המאירה, למשנתו ולהימשך

 שלב את עוברם אחרי אולם לליבם... והבנה למכאוביהם
 עיוני בלימוד להמשיך ניסו הם כאשר הראשוני, הלימוד

 ובחוסר שונים בקשיים נתקלו מוהר״ן, ליקוטי בספר יותר
 צורת החשיבה, צורת הסגנון, עקב שונים. מסוגים הבנה

 ובכלל אחור, ונסוגו התבלבלו רבים המיוחדות, הדרשות
 וכר. דאבדין על וחבל ספר, אנשי וחכמים למדנים גם זה

 לבל תחילה בכוונה נעולה לספר הכניסה הייתה אילו
 אמת, ספרי לכמה בדומה זרה, עין שום פנימה תיכנם
 הוא שההיפך ידענו כאשר אבל מוצדקת, נסיגתם הייתה
 ייהנו העולם שכל דווקא הוא הצדיק חפץ ושכל הנכון,
 לרוב שבניגוד אלא עוד, ולא כפול. שההפסד הרי מאורו,
 הקדוש רבינו הנסתר, בתחום ובפרט הספרים מחברי
 דרך - בספרו הלימוד שיטת את ללמדנו בעצמו הואיל
 לנו יגיש גדול כזה שצדיק מה ממש. נפש לכל השווה

 הפותח הסוד את כל לעיני יחשוף וגם כזה, נפלא אוצר
 רצונו על בעליל המורה נדיר דבר זה האוצר, ארגז את לנו

דעתו! את להפיץ

 הלומדים ציבור לכבוד להציע באנו אלה יסודות סמך על
 המניעות על להתגבר כיצד - הנפלא הסוד אותו את

 לימוד ודרך ברורה שיטה ידי על וזאת תורותיו, בלימוד
 הלומדים לפני העצות אוצרות את הפותחת מיוחדת,

 מכרה. מפנינים רחוק כי לקח, ותוסיפו נא שמעו הנכבדים;
 (לסיבות הקשרים״ ״מסילת נקראת זו לימוד שיטת

 שבעזרתם כללים ח״י כוללת והיא בהמשך), שנבהיר
 דרכי על בנויה כולה כל שהיא למרות בתורות. לעיין ניתן

 אם כי אצלו מפורשת תמצאוה לא נתן, רבי של לימודו
 של עמלו פרי היא בפועל הכללים כתיבת וברמיזה. מעט

 ותלמיד בן מטולטשין, אברהם רבי האלוקים איש אדוננו
 מופיעה והיא נתן, רבי של תלמידו שהיה נחמן רבי לאביו

 הליקוטים׳. ׳ביאור הקדוש ספרו בהקדמת
 רבי תורת את הדורשים תקוות כל הלא תאמר, ואם

הקדוש הצליל את להשיג היא שבה, החידוש ואת נחמן
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 "העולם הידוע: כמאמרו ספריו, שורות בתוככי המהדהד
 תורה רק שומעים היו אילו עדיין. כלום אותי טעמו לא

 כולם היו שלה, והריקוד הניגון עם אומר שאני אהת
 חיות אפילו כולו העולם כל היינו נמור. בביטול בטלים

 בכלות מתבטלין היו הכל בעולם, שיש מה וכל ועשבים
 מאוד והמופלג המופלא התענוג עוצם מגודל הנפש
טמאוד״ חיי״  טכניים לניתוחים המקום מה כן, אם שט). (
 הנעלת השאיפה אם שכזו, עיון לשיטת מה לשון, ודיוקי

 להרכין במקום שבתורותיו. והנגינה הריקוד השגת היא
 זמר כמין ממנו נעשה הבה בספר, שכלי עיון לתוך ראשנו
ובשמחה.״?! ברגש שירה ונשורר

 השירה, השגת זוהי והעיון, הלימוד שתכלית נכון אמנם,
 לכל כידוע השירה; את בונים הסולם דרך דווקא אולם

 וביטל רוחו את הכניע שהמנגן מה שכפי כינור, תופסי
 כמו יצרו, את וכבש התאמן שהוא ככל לכללים, עצמו

 נפלאה. ליצירה כלי לעצמו בנה הוא המידה באותה כן
 להוציא הכללים בעזרת נצליח שכאשר כאן, הדבר כן

 ממילא, אזי ואמיתי, ראוי פשט פשוט, פירוש מלימודנו
 נעסוק, שבה שבתורה והנרמז הנמשל המידה, באותה

 כן, כמו להשלימו... מנת על לפשט ויאירו ישתקפו
 הפשט ובין לנמשל המשל בין שמהחיבור נזכה, לפעמים

 השלישי, הכתוב כעין - חדש ביאור ויתגלה ייוולד לרמז,
 הדברים, של נשמתם פנימיות עד להציץ נוכל שדרכו

 זה סוד הכל ככלות שאחרי ולמרות ״סוד״. בבחינת
 בדרך יאיר הוא זאת בכל לגבינו, וחתום סתום נותר

 להבין, מנסים אנו אותו הפשוט הפירוש לתוך הארה
 המאמץ שדווקא נמצא, לו. שהכנו הכלי אותו לתוך

 תורותיו פשט אחר המתחקה הלומד מן הנדרש העיוני
 האורות השגת את שיאפשר זה דווקא הוא רבינו, של

 סתירה שום ואין הספר, שורות בין החבויים הגדולים
 צערא לפום אדרבא השירה, להשגת התורה עמל בין

 השירה (בקליטת טוב ושכר אגרא הפשט), (בפירוש
 מעביר רבינו שבעזרתה הפלאית הדרך וזוהי הנסתרת).

 הלבבות לעמקי להאיר כדי שלו, והאורות החידושים את
 להחיותם מנת על ביותר הגבוהים האורות את השפלים

ולהחלימם.

הלימוד דדך
 רבינו שיחת פי על ביסודה מושתתת הנ״ל הלימוד דרך

 תדיריים שיעורים סוגי שני יקבעו אליו שהמקורבים שרצה
 שלו הקדוש הספר ״אמר: לשונו: וזה תורתו, בלימוד
 דגאולה. אתחלתא הוא בעולם, שיצא מוהר״ן ליקוטי
 אותו, שןלמדו מאוד חפץ אני בעולם, שיצא מאחר ואמר:

 פה, בעל שגור שיהיה עד הרבה אותו ללמוד צריכים כי
 אשר להשי״ת, מאוד גדול והתעוררות מוסר מלא הוא כי

 שיעורים שני לעצמו לקבוע שטוב ואמר, אליו. ערוך אין
 ללמוד פשוט, אחד שיעור הקדושים: ספריו ללמוד

 ושיעור פה. בעל שגור שיהיה כדי מאוד הרבה במהירות
בספריו״ ונפלא גדול עמקות יש כי גדול, בעיון ללמוד אחד

שמו). (חיי״ט

 הנ״ל? השיעורים שני את ללמוד למעשה נזכה איך ובכן,
כעת: לפרט נשתדל זאת

ט שיעור א: שיעור שו  ברךאות או פ
 כסדרן התורות את ולומר לגרום הוא זה שיעור של עניינו

 סדר לקבוע היינו, פה... בעל שגורות שיהיו עד בזריזות,
 אחד כל מהירה, בגירסא מוהר״ן בליקוטי קריאה של יומי
 בספר עוד נא (ראה לכך. להקדיש בידו שיש הזמן כפי

 בתורה המהירה הגירסא מעלת לגבי ע״ו, שיחה שיהר״ן
כולה).

 מוהר״ן הליקוטי מתחילת מתחילים זה, בלימוד למעשה,
 לעצמו; שהקציב הקצב כפי אחד כל בו וגורסים ואילך,

 מבלי שוטפת בקריאה ולהתקדם להמשיך העיקר, אך
כלל. להתעכב

 בלימוד. הבקיאים לכל ומובן ערך רב זה שיעור של טיבו
 המיוחד מהריח מתבסמים לשפה, מתרגלים הבקיאות דרך
 זה לימוד כדי תוך הצליל. עם ומתיידדים הספר של

 פעם פוגשים, אנו אותם הערכים על מקיף מידע רוכשים
 פעמים חזרה שלאחר עד אחרת, מזווית ופעם זו מזווית
 אורחא אגב קלטנו כמה נתפלא הספר, כל על רבות

 עתה הפכו המסתוריות הבחינות כל המושגים. בהבנת
 הדברים שלנו, הזיכרון בעומק חריטתם עקב למוכרות.

מאליהם. מובנים להיות הפכו מתחילה סתומים שהיו
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 במפרי פעמים רבבות החוזרת ״בחינה״ המלה (לדוגמה,
 מאוד קשה ובאמת למתחילים, כלל מובנת איננה בדםלב,

 ההרגל עם הזמן, שבמשך מוכיח הניםיון אך להםבר...
 המושג, של הבנה מתמיד לומד כל רוכש בה, והשימוש

 בפירוש). להםבירו יתקשה אם אף
 של ההארה הוא הבקיאות משיעור המתקבל נוםף רווח

 העת. באותה הלומד של לליבו השייכת לנקודה זה שיעור
 פעם מידי לקלוט הלומד שזוכה והמםרים הרמזים היינו,

 למה מפליאה בצורה השייכים בםפר, היומי מלימודו
 תשובות עבורו ומהווים העת באותה הלומד על שעובר
מתמודד. הוא איתן היומיומיות לבעיות קולעות

 מהווה הבקיאות שיעור כמה עד כן אם מובן הנ״ל מכל
 זכה שכבר למי חבל וכמה העיון, לשיעור הכרחי יםוד

 הוא והרי העיון, לשיעור גם בדרכו המשיך ולא לבקיאות
 גביו על לבנות המשיך ולא נפלא יםוד שיםד כמי נשאר

העיקר. את

עיון ב: שיעור
 העיון שיעור הנ״ל, השיעורים שני שמבין לדעת, חשוב

 שהדגיש וכפי מאליו, שמובן כפי והעיקרי, החשוב הוא
 שזה ועומק, ״בעיון הלשון: בזה בהקדמתו אברהם רבי

 ראוי דרכם ובשלבים בדרכים שנעםוק לפני אך העיקר״.
 הלימוד חובת לגבי מילים כמה נקדים זה, לשיעור לגשת
כללי. באופן בעיון

 העיון שבכוח מוהר״ן, בליקוטי ק״א בתורה אומר רביה״ק
 לפי לנו יוצא והנה חשוכין. אנפין משבעין אותנו להוציא

 דרך על הוא ענינו בעיון שהלימוד זו, נפלאה תורה דרכי
 בתורה שם וז״ל תורה״, עול עליו המקבל ״כל חז״ל מאמר

 מעבירים תורה עול עליו המקבל ״...׳כל אמרים: בקיצור
 בעיון, שלומד מי היינו ארץ׳, דרך ועול מלכות עול ממנו

 נהירין, אנפין בחינת שזהו התורה, חכמות ומבין שמעיין
 פניו״׳. תאיר אדם ׳חכמת בחינת

 שנלך היה רבינו רצון זה: נשגב ענין לגבי חשוב דבר עוד
 פיהם על ושנערוך מםויימת, לתקופה שגילה התורות עם
 פעמים כמה עימנו ״דיבר לשונו: וזה עבודתינו, כל את

 לילך דהיינו שגילה, התורות עם שנלך מאוד חזק שרצונו
חודשים, ג׳ או ב׳ בערך פלונית, תורה עם זמן איזה תחילה

 הנאמר פי על ה׳ ביראת והילוכו עבודתו כל שיהיו דהיינו
 להגיע לזכות יהיה ושיחתו תפילתו וכל התורה, באותה

 ואח״ב זמן, איזה יתנהג וכן התורה. באותה שנאמר למה
 לילך שיגמור עד אח״ב, וכן אחרת, תורה עם זמן איזה ילך
 שיאחז מי אשרי מזה, פעמים כמה ודיבר התורות. כל עם

רצז). (שיהר״ןבזה״

 העיון לעניין התורות עם ההליכה עניין את נצרף כאשר
 אחת, בתורה לעיין אפשר שאי ממילא, מובן בהן(שהרי

 יוצאת הזמן), באותו אחרת תורה עם ללכת גם בבד ובד
 איך - מעשית שיטה אם כי בה חםר שלא נכונה דרך לנו

 להגיש מבקשים שאנו מה שזה למעשה, זה את לקיים
הנכבדים. ללומדים כעת

עיון? זה מה
זה: למושג שונות הגדרות ישנן

 הנעשה ומאומץ מעמיק לימוד הוא עיון לשונית, מבחינה -
המחשבה. בכוח רב ריכוז ידי על

שבלימוד. המעמיק החלק הינו העיון הישיבות, בני אצל -
 הנשמה הכוונת הינו העיון רוחנית-פנימית, מבחינה -

 מהחלק לקבל ההשתדלות דהיינו התורה, פנימיות לקבלת
שבתורה. והנםתר החי

 התלמיד של המאמץ הוא העיון ענין התמידות, דרך על -
רבו... פני לקבלת

 זקוקים רוב פי על אשר התשובה, בעלי לציבור וביתם -
 להגדיר ניתן מעמד... להחזיק בכדי רק עילאית לעזרה הם
 ובריחה הצלה כהוראות משל, בדרך עבורם העיון את

 בעזרתם אשר הכלא, בתוך אשר לאםירים מבחוץ שנשלחו
 הגיעו אלו שהוראות כמובן ממנו. להשתחרר הם יוכלו

 בהם יעיינו שהם בוודאי כן ועל חידה, בדרך רק אליהם
 תלויה שבזה פשרן, את להבין כדי ורציני אמיתי בעיון

מאליו. מובן והנמשל גאולתם.
 אליו המידע רוב הגשמי, בתחום והן הרוחני בתחום הן

 יודעים אנו שאין אלא בידינו, נמצא כבר זקוקים אנו
 לאדם אפשר דעת לאדם החונן לפיכך אותו. לפרש איך

 חתום לכאורה הנראה ענין בכל שכלו כלי ידי על להתבונן
 בו הגלומים והמורות הענין אותו את ולהוציא ומחום,
 את ויגלה יבין אז בזה, יצליח וכאשר הפועל, אל מהכוח

 דבר אמיתי. ׳חידוש׳ עבורו זה ויהיה החכמה, תעלומות
בלימוד שכן וכל החיים, ופגעי מקרי רוב לגבי נכון זה
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 כבר הסודות אותם עבור שהפיתרון לומר ניתן התורה.
 לפענח כיצד יודעים אנו אין מצידינו אך לפנינו, מונח
 לנו גורם וזה שכתוב, מה את לעצמנו לתרגם איך אותו,

 אנו זקוקים כן ועל ייאוש, קצת ואפילו עייפות להרגשת
 בשיטה בעיון רבינו תורת לימוד באמצעות להתחדשות...

 את לקבל ניתן נפש, לכל השווה שיטה להלן, המבוארת
 את נקבל שבאמצעותה זו זקוקים, אנו אליה ההתחדשות

 נוכל איתה העכשווי, מצבנו כפי לנו המתאים החיזוק
הזו. בעת בעדינו העוצרות המניעות כל על להתגבר

העיון מטרת
 חדשה, ועילאית רוחנית השגה על בנויה תורה כל

 המחוברים המאמר חלקי לשאר מרכז כנקודת המשמשת
 עתה לעת בכוחנו שאין כמובן אותה. וסובבים אליה

 ותפיסתה מאחר ההשגה, אותה את להשיג להתיימר
 די זה דורנו בני שרוב דבר הנפש, בזיכוך כולה כל תלויה

 ״כלים״ להכין נוכל השתדלותנו כפי אולם, ממנו. רחוקים
 הארה במקצת, ולו זו מהשגה נקבל שדרכם מתאימים,
 של הצלה עבורנו שיהווה מה - האישי לאופיינו התואמת

ממש.
 הצליח הוא להפליא, ודייקן עמקן היה הקדוש ורבינו היות

 כאשר וגבול, קץ להן שאין השגות במאמריו לתמצת
 שבאמצעותו לנו, הנצרך כל את כוללות המאמר מילות

 באותו המלובשת להשגה להגיע ערכנו, כפי לזכות, נוכל
 ההשגות אחד שמצד כיוון אך אנו. בדורנו אפילו - המאמר

 ״אורייתא לעתיד(המכונה שתתגלה לתורה שייכות הללו
 כדי לנו נחוצות הינן שני ומצד סתימאה״), דעתיקא

 שזה לבוא, לעתיד של הימים לקראת העולם את להכין
 ועבודת פיענוח עבודת מאיתנו נדרשות שלנו, התפקיד
 הלימוד דרך ידי על להגיע יהיה ניתן ולשתיהן התאמה,
 הדברים. בהמשך הלומד שיראה כפי כאן, המובאת

 שמדייקים כמו בספרו לדייק עלינו ציווה הקדוש רבינו
 את הרכין דרכם הצמצומים רבו כי פחות; ולא במקרא,
 ליבנו את להרים מוטל ועלינו זמננו, בני עדי השגותיו
 והיה זאת. מאפשרים שכלנו שכלי כמה עד לקראתו,

 הצדיק, כוונת פנימיות את להשיג המעיין ישתדל כאשר
 שהרי לתארה, מילים שאין כזו רוחנית להתנוצצות יזכה

 בעצמה! רבינו נשמת לו ותזריח תאיר עיונו בזכות
הגשמיות דרך מעול להשתחרר לו יגרום שהדבר מובן

 יתקן שעי״ז ובוודאי והמקום, הזמן לחצי ומכל והארציות
 לכל הן להשיג. שעליו מה כל את וישיג פגמיו, כל את

 יזכה לפורטן, המקום כאן שאין רבות מעלות ולעוד אלה
זו. בדרך ההולך

 לעיון דרך להציע כדי ורק אך אלא כאן באים אנו אין
 פנימה; הקודש אל המובילה דרך הקדוש, רבינו בתורת
שלבים: לשישה אותה וחילקנו

 הכנה. א.
 הליכה. כ.
מקורות. ג.

דת ד-
גז־עדן. ה.
הצלהה. ו.

מהשלבים. ואחד אחד כל את ונבאר נפרט ועתה,

השלבים ששת
 הלומד את להזהיר ראוי הקורה, לעובי ניכנם טרם הערה:
 דעות לקבוע רצון שום הנוכחי במאמר שאין הנכבד,

 פה להציע באנו כאילו כוונתנו לגבי יטעה שלא כך וכדר,
 כוונתנו בזה. דרכים עוד אין וכאילו ובלעדית, יחידה דרך
 שתאפשר ישרה, דרך ללומדים להראות ורק אך היא
 מדבריו היוצא המכוון את יקבלו שבהם כלים ליצור להם

 לבירורים מקום שאין בוודאי כזו ובגישה הקדושים;
 ויחכם לחכם ׳תן בבחינת הם דברינו וכל בענין, נוקשים

עוד׳.

הכנה א: ^=שלכ
 הלימוד: וסדרי המאמר בהירת מודעות,

 להתבטל רצון לשמה, לימוד והכוונות, הרצונות זיכוך
 מאוד הם נחוצים אלו כל עצמו, דעת וסילוק לצדיק

 לתורת המקורב את שמעניין ומה היות זה, ללימוד
 את לפתור כדי והוראות עצות לקבל הוא הצדיק,

 ״מה רק לא זה לו שחשוב מה כן אם בעיותיו,
 לומר״! רצה רבינו ״מה אלא הקדוש״, רבינו אמר

תורותיו וממעלת הקדוש רבינו מעלת מגודל הידיעה
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 הראוי החשק את לעורר כדי היא מוכרחת הקדושות,
 החשק יותר יתעורר כך זו מודעות שתגדל ככל כי ללימוד,

 המודעות תתחזק שוב המידה ובאותה - לדבריו והרגישות
 רבינו משבח בקיצור לעיל שהבאנו ומה הלאה. וכן הנ״ל,

 מוטל לכן הים; מן כטיפה אפילו אינו ותורתו, הקדוש
 איכות כאשר בזה, מודעותו את להשלים הלומד, על

בזה. העיקר היא המודעות
 פםולה, וענווה ייאוש ללא עצמנו, לחםרון המודעות

 זקוק יותר, חםר שאני שכמה הידיעה - בפשיטות אלא
 ללימוד. חשובה הכנה מהווה זה כל לעזרה, יותר אני

 יש כרגע, אותי המדאיג החיםרון אותו פרטיות, ובפרטי
 אני אותם והחיפוש הכוחות השקעת לגבי קדימה דין לו

 לבחור כשאבוא כן, על בחלאי. בטיפול להשקיע מםוגל
 את אחפש עצמי, את ולשפר לתקן רוצה אני בו בנושא

 ראבר״נ: וכלשון לטפל. רוצה אני בו בענין העוםק המאמר
 ויעםוק שילמד האדם, על שעובר ותלאה מאורע ״לכל
 וההלכות ובהתפילות זה בעניין המדברות בהתורות הרבה

תעליהן״ שנבנו ז״ל ממוהרנ״ת אר פתיחה). הליקוטים, (תפ

 התורות מאות כארבע מבין אחת בתורה אנו בוחרים ובכן,
 ללכת רוצים אנו שאיתה ומחליטים מוהר״ן, שבליקוטי

 אנו בו אשר לנו, הנחוץ עניין כל על לעיין. רוצים אנו ובה
 לדעת כדי תורה. רבינו אמר ולהשתפר, להתקדם רוצים
 עיקרי, נושא מהווה מעוניינים אנו בו הנושא תורות באלו

 בםוף המופיעות הנושאים במפתחות להיעזר אנו יכולים
 שידריך ותיק תלמיד לשאול גם אפשר כן, כמו הםפר;
 צרכינו. לפי התורה בבחירת אותנו

 בחצי החל העיון, ללימוד יום יום קבוע זמן אנו מקדישים
 ה׳ יראי חשובים אנשים יש די... לבלי ועד לדוגמא, שעה

 זמן של ככולו רובו רבינו למפרי שמקדישים אמת ומבקשי
 שבכתב מתורה כלולים המפרים ואותם מאחר לימודם,

 חיוניות הנחיות הן מהם שהיוצא ועוד פה, שבעל ותורה
 ״קיום שנקרא: מה העכשווית, לתקופתנו השייכות למעשה

 מאמר וידוע וקדימה. עדיפות מגיע זה שללימוד התורה״,
 במהדורות רפב תורה ראבר״נ(במוף הביא אותו רבינו,

 נמצא כבר שלי שהמפר כיוון ״היום, ביאה״ל): של הישנות
מומלץ כן, כמו שלי״. המפר את רק ללמוד צריכים בעולם,

 להקדיש מעוניינים היינו אותה הזמן תקופת את לקבוע
 שנים, אפילו או חודשים שבועות, כמה המאמר: לאותו

המאמר. באורך תלוי
 הנבחר המאמר את יום יום לומדים הראשוני בשלב

 שנקבל עד יתירה, התעמקות ללא עדיין ב׳בקיאות',
המאמר. של ומקיפה כללית הכרות

הליכה ב: ^־שלב
 מםויימת, תורה עם ללכת קבענו אותה התקופה במשך
 חיינו מהלך כל את המובב לציר להיות זה מאמר עשוי

 נחשב באמצעותו נשוב, איתו נלך, איתו הרוחניים:
נחיה. פיו ועל דרכינו
 איתה ללכת כדי שהיא כל תורה בוחרים אנו כאשר

 על ולערוך בה להתעמק איתה, לחיות כדי לתקופה,
 החול עמקי כל לרבות - שלנו הקודש עבודת את פיה

 נפלאות. ממש בזה ונרגיש נראה - הבריות עם ועימוקינו
 הוא תורה, עם שבהליכה ביותר והמוחשי החי הצד

 גם הדדי ובאופן חיינו, מהות כל בתוך נכנםת שהתורה
 מפתיעה בצורה הכיצד? התורה. באותה משתלבים חיינו

 שלנו שהתורה יום, ביום שאלות מיני כל לנו יתעוררו
 האירועים ומאידך, בעקיפין. או ישירות עליהן תענה

 את ויבהירו ימחישו התקופה, באותה שנחווה והמצבים
 במאמר. עדיין לנו מובנים הבלתי העניינים

 המאמר את לצלם מומלץ מעשית, כהצעה כן, כמו
 השייכים והפירושים התפילה את וכן לעצמנו, שבחרנו

 נוכל אותה שכזו בחוברת מצויירים שנהיה בזה לו;
 עם ״הליכה״ לקיים נזכה שנלך, מקום לכל עימנו לקחת

 בקול התורה את ללמוד גם כדאי כפשוטו. - התורה
 בעבודה, בנםיעה, אותה לשמוע כדי - אותה ולהקליט
וכדומה. המנוחה בשעות

 בחלקן הלימוד; בתחילת כבר לנו יתעוררו שאלות הרבה
 כאן רבינו כפל ״למה כגון טכניות, די שאלות אפילו

 ״למה או הראשון?״ לעניין חזר לא ״למה או בלשונו?״
 ראיה אפילו הביא לא ושם ראיות שלוש כאן הביא

 מיוחדת, במחברת כולן את לרשום עלינו וכדומה; אחת?״
בקרוב, תשובות נקבל השאלות רוב שעל ניווכח ובעזה״י
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 המאמר. עם ההכרות והעמקת הלימוד המשך מעצם
 רק תשובות נקבל חלקן שעל שאלות יישארו אמנם,
 עיקר בעצם היא שזו המעמיק, העיון בשלבי - יותר בעתיד
 המאמר... חלקי שבין הקישורים מטרת

 בוודאי הן בידינו שיעלו השאלות מן חלק כן, כמו
 האישיות לתגובות כביטוי אצלנו המתעוררות הקושיות

 אלו קושיות כך משום שבמאמר. העצות בקיום שלנו
 להתגבר היא לימודנו מטרת שהרי ביותר, הן חשובות

 בעצם נוגעות אלו וקושיות בפנינו, העומדות המניעות על
 הרי אלו, קושיות על לענות כשנצליח שלנו! ההתמודדות

 מהשגת אותנו שמנעה העיקרית המניעה על שהתגברנו
 ייאוש״. ״אין במםכת משלנו חדש פרק וקנינו ההשגה,

 לתוך כניםתנו עם בלימוד, ונתמיד נתקדם כאשר והיה
 בעלת לנקודה מחוברים כבר נרגיש אמנם המאמר, עמקי

 ובהירה. ממוקדת לא עדיין אך חזקה, רוחנית השפעה
 הרי נתן; רבי של תפילותיו מאוד לנו יאירו זה בשלב
 לערוך בעיקר הייתה תורה״ עם ב״ללכת רבינו כוונת

 את להפוך במאמר, הנאמר ע״פ בקודש עבודתנו את
 ועל הדברים, ולקיום מעשיות לעצות הנאמרים הדברים

 זה יםוד על אמיתית; רוחנית הצלחה להשיג - כך ידי
 תפילות״ מהתורות ״לעשות שציווה רבינו פקודת וכפי
 תפילות נתן רבי ייםד לנגלה, לנו יהפוך שהנםתר כדי

 אזכה ״מתי יתברך: הבורא מול מתחנן הוא בהן נפלאות
 למדתי אותה הנפלאה בתורה האמור ככל לקיים אני גם

 התקבצו התפילות, אותן נלקטו הימים, ברבות כעת?״
 תפילה כל תפילות׳. ׳ליקוטי המפר הוא הלא למפר, והיו

 שבםפר מהתורות אחת על בנויה בו שמופיעה ותפילה
 לקיים עז רצון מתוך יצאו שבה והמילים מוהר״ן, ליקוטי

 רבינו... במאמרי הנאמר כל את
 נתן רבי תפילת את יום יום לומר מאוד מומלץ לכן,

 מרוויחים אז כי לומדים, שאנו המאמר על המיוםדת
 ליצירת והדרכה רבה השראה א) כפולה: תועלת
 שהרי עצמו, המאמר על נפלא פירוש ב) משלנו. תפילות

 הנקודות מן הרבה מבהיר נתן רבי תפילה, כדי תוך
 התפילה מתוך לדלות נוכל לא אותן במאמר, הנםתרות

 התפילה שעליו המאמר באותו בקיאים כשנהיה אלא
בנויה.

 מוהרנ״ת, של נשמתו שירי אמירת שמתוך רצוי, כן כמו
 אישיות ׳תפילות׳ גם לעשות נתעורר תפילותיו, הם הלא

 את לקיים לזכות ובקשה בתחינה העוםקות שלנו, בשפה
מלימודנו. לנו היוצא

 המאמר, מבנה את להכיר הוא כרגע, שחשוב שמה כיון
 כלומר המאמר; של כללית מפה לעצמנו להכין טוב

 לזהות במטרה שבמאמר, הבולטות הנקודות את לרשום
 שבו. העיקריים העניינים את
 לחזור נוכל כאשר נזהה הזה בשלב המלאכה גמר את

 כל על בערך) לפחות אז כלשונו, לא (אם בעל-פה
 העיקר אבל לתחילתו. ומםופו לםופו מתחילתו המאמר

 מעצמנו לדרוש ולא השעה את לדחוק לא הוא, כעת
 עד בגירםא להתמיד אלא מושלמת, בצורה הכל להבין

התורה. במהלך טובה בקיאות לקניית

שלב  חז״ל ומאמרי פסורךם מקורות, ג: ^־
 בקיאים שאנו כיוון זה בשלב למקורות. חוזרים

 ענינו וכבר המאמר חלקי בכל כללי באופן כבר
 והן שכלית הן כבר, שהתרגלנו וכיוון רבות, לשאלות
 אנו הרי עומקים, אנו בה התורה דרכי לכל רגשית,

 ומאמרי הפםוקים אחר ולחפש ללכת כעת מוםמכים
מגעת: שידינו מקום עד במאמר, המובאים חז״ל

 מצוטט במאמר, המובא חז״ל מאמר או פםוק כל א.
 אותו את לפתוח עלינו ובכן מםויים, לעניין כראיה
במקומו. המקור

 ונדקדק במקומו, שלו ההקשר בתוך אותו נלמד ב.
שעליו. במפרשים

המקור. לאותו השייכות חז״ל בדרשות נעיין ג.
 בפירושיו, המקור, לאותו הקשור בכל לעיין נוםיף ד.

 על יהוידע ובן מהרש״א (כגון לפירושים ובפירושים
חז״ל). אגדות

 ולאזור הנלמדת התורה אל שקיבלנו, ההארה עם חזור ה.
 הדברים פלא, זה והנה הנלמד, המקור צוטט בו

היטב! היטב לנו ומתבהרים יפה, כך כל מתחברים
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 בזכות הנלמד למאמר ותוספת השלמה שקיבלנו לאחר ו.
 הקשור ובכל במקור העיון ע״י לנו שנפתח הצוהר

 במקומו, המקור של להקשרו לחזור גם כעת ניתן אליו,
 מחודשת בךאיה שם והסוגיא הענין את וללמוד

 עד הנלמד, מהמאמר רבינו דברי על המיוסדת
 שאין עמוקה הבנה זו בפרשה להשיג לפעמים שנוכל

הולכים. אנו איתה רבינו מתורת הנובעת כדוגמתה,
 במקור המחודשת ההבנה בזכות חלילה, חוזר ושוב ז.

 וכך ויותר, יותר בה ונשיג שלנו, לתורה נחזור הנלמד,
תכלית. ואין סוף אין עד

 אחד מקור אחד ביום ללמוד הוא, לדוגמא ממוצע לימוד
 ולהשתדל לו, השייך כל עם שלנו במאמר המצוטט

 בין המתגלים הקישורים ואת לנו, המתחדש את לרשום
המאמר. לגוף המקור דברי
 בלימוד להיכנס ומנסים השעה את דוחקים הייתם אילו

 הייתם לא במאמר, היטב בקיאים היותכם בטרם המקורות
 כיוון שאליהם הקישורים רוב את ולהעריך להבין יכולים
 גורם זה הפסד הרבה; מפסידים הייתם וממילא רבינו,

 הלומדים שבעקבותיהן העיקריות מהסיבות והוא לתסכול,
זה. מלימוד אחור נסוגים

 עיקריים: ונושאים מושגים
 להופיע אמורה שהיתה פעם בכל אם אומרים הייתם מה

 כזה בסימן מוחלפת הייתה המלה עיקרית, מלה איזו
 בנושאים מתסכל! אומר... זה מה שתדעו מבלי ״???״,

 כשהם ואפילו האנשים, לרוב בסיסית ידיעה חסרה רבים
 התוכן המושגים, של המיידית המשמעות את מבינים
 מבינתם. ורחוק נשגב עדיין הענין ולב הפנימי

 בספרי לחפש כלשהוא מושג כשפוגשים מומלץ לכך, אי
 שבזכותם פנים שבעים לגביו ולגלות והמושגים, הערכים

 זוהרים... למאורות המסתוריים ה-״???״ יהפכו
 אנו אותם למושגים ופירושים הגדרות לקבל רצוי בתחילה

 על מאוד נמליץ בעצמם. ומתלמידיו מרבינו להכיר, רוצים
 נתן ר׳ הרה״ח ערך אותו חותם״, ״פיתוחי המפתח ספר
 את סוקר הוא מוהר״ן בליקוטי תורה בכל זצ״ל; קעניג צבי

 למראה הלומד את מפנה והוא שבה, העיקריים העניינים
אותו על בהרחבה מדובר בהם רבינו, שבספרי המקומות

 ״נופת הספר את הנ״ל הרב חיבר מכן לאחר העניין.
 הלכות״, ״ליקוטי לספר מקומות מראה המביא צופים״,
 את לברר תרצו כאשר והיה ונושאים. ערכים למאות

 ״נופת הספר את נא פתחו למשל, ה״מלכות״ ספירת דבר
 שהוא המקומות לעשרות והלכו ״מלכות״, בערך צופים״

 - המקור מן שתיים או שורה להביא דואג בעודו שם, מציין
המצוטט. עם המבוקש את ולהשוות לסנן לנו לאפשר כדי

 המקרים מן בהרבה שייך המושגים והכרת לימוד
 רבות המובאים הקבלה, לספרי השייכים לערכים
 שלנו, בעיון להתקדם נרצה אם עלינו, רבינו. בתורת
 למשל: עניינם. עיקר את פשוטה בצורה לפחות להבין

 אצל עצמו על החוזר מושג שהוא ״מלכות״, המושג
 נוכל אותו הסבר, הוא טעון ספור, אין פעמים רבינו

 שבהם המפורסם והערכים. המפתחות בספרי למצוא
 מספרו חלק (שהינו להרמ״ק הכינויים׳ ערכי ׳שער הינו

 ואחריו הקדמון״, אמת ״שפת רימונים״), ״פרדס
 שיכולים רבים מפתחות ספרי ועוד יעקב״, ה״קהילת

זה. בשלב לנו לעזור

 הנושאים לגבי ידיעותינו את להרחיב גם עלינו אופן באותו
 את: לרבות שבמאמר, העיקריים

 או מצוות מתרי״ג (מצוה ההלכתיות הסוגיות ^
 מוני ספרי את נפתח שאז למאמר, השייכת הלכה

 זו למצוה השייכים התורה בפסוקי ונעיין המצוות
הפוסקים). בספרי ובהשתלשלותה

 היראה מידת בלימוד הרחבה המוסריות(כגון הסוגיות ^
הנלמד). במאמר יסוד מהווה כשהיא -

 החלל נושא (כגון הקבלה לספרי השייכות הסוגיות ^
במאמר). נזכר כשהוא - ובו׳ הפנוי

 (כגון במאמר המוזכר וכדומה חז״ל ממעשיות ארוע ^
 דבי וסבי חנניה בן יהושע רבי בין שהיה המעשה

 נרחיב וכן למשל), כ״ה לתורה רקע המהווה - אתונא
 (נביאים, המרכזיים האישים את לעומק יותר ונכיר

 במאמר. הנזכרים וכדומה) תנאים או אמוראים
 נייחס העיקריים והנושאים המושגים עם ההכרות לעבודת
 ״נקודת להיות חייב מהם אחד שבוודאי כיון רבה, חשיבות
אותם של הלימוד כדי תוך כן, אם המאמר. לכל המרכז״
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 וענין מהות את להבין ה׳ בעזרת נגיע בוודאי המושגים,
 היא וללבנה, לבררה שנזכה ככל וממילא, הנקודה, אותה
 שנזכה עד המאמר, חלקי שאר כל את לנו ותבהיר תאיר

 אליה ציפינו שלא נפלאה עצה כזו מלימודנו להוציא
בה! זכינו והנה מעולם,

שלב עיון ד: ^־
 בתורתו לעיין שישתדל אותו שהזהיר מאחד ״שמעתי

 זה על הזהיר (כאשר דבר איזה בתורתו לחדש ויראה
 אל לכוון תזכה אם לו: ואמר מאנשיו), וכמה לכמה
 תוכל לא אם ואפילו טוב, מה - בתורתי כוונתי תוכן
 דבר איזה לחדש כשזוכין מאוד טוב אעפ״כ כוונתי, לכוון

 ההרהורים כל כי להרהורים, גדול תיקון הוא כי בתורה,
 דבר איזה שמחדשין וע״י המדמה, כוח ע״י באים

 מתקנין עי״ז למילתא, מילתא מדמה בחינת שזהו בתורה,
קה). ח״ב (ליקו״ט המדמה״.״ ע״י שבאין ההרהורים פגם

 פירות הוצאנו אכן אם ובכן, העניין. לעצם םוף םוף הגענו
 בבםים כן אם אנו מצויירים הקודמים, השלבים מן ראויים

 וזאת המאמר, בפרטי בשכלנו להעמיק מנת על ואיתן חזק
 ואחד. אחד כל של ויכולתו ערכו כפי כמובן
 להתעמק עלינו זה בשלב כעת? לעשות עלינו מה ובכן,

 מוביל הקדוש רבינו דרכו המהלך במרכיבי ולדייק היטב,
 ובשלבי במהלך מדייקים מתעמקים, הנלמד. במאמר אותנו

 בין מקשרים ביניהם, ומשווים מבחינים השונים, המאמר
 בונים ומתרצים, שואלים שבמאמר, השונות הנקודות
 ומשתדלים לנו העולים בדיוקים מתבוננים ומותרים,

לקח. מהם להפיק

 הנקראת נפלאה שיטה לנו הוצעה זה, לשלב כעזרה
 ב״ר אברהם רבי ע״י לה ניתן זה שם הקשרים׳; ׳מסילת

 דברי מתוך השיטה את שהוציא ז״ל, מטולטשין נחמן
 של ליישומם להיכנם כעת מוזמנים הננו נתן. ורבי רבינו

 מפרו בהקדמת אברהם רבי הציע אותם העיון כללי ח״י
 באשר לומד לכל לאפשר שמטרתם הליקוטים׳, ׳ביאור

 על להבינם ויכולת הקדוש, רבינו לדברי נגישות הוא
ערכו. כפי אחד כל - בוריים

 הקדוש רבינו תורת את שמאפיין והנפלא הגדול הכלל
 וםופו לםופו תחילתו מחובר ומאמר מאמר שכל הוא,

 כולל והוא ואחריתו, ראשו עם אמצעיתו וכן לתחילתו,
 את להשיג כדי ללומד שנדרש מה כל את כתוכו
 הפליא כך כי מדריגתו. כפי אחד כל המכוון, העניין

 בדייקנות לשלב והנוראה, העצומה בהשגתו הקדוש רבינו
 להשגת לנו שנחוץ מה כל את ממש ונוראה פלאית

 ומליצות, רמזים ראיות, ידי על זאת המאמר, בתוך ההשגה
 בבחינות הוזכרו שכבר ענינים וכופל ששונה ידי על וכן

 שום שאין יבחין בהן שידקדק (שמי ומחודשות, מגוונות
 הקדושים). בדבריו מיותרת חזרה

 הללו, והמשלימים הנצרכים והפרטים העניינים איםוף
 ולעניינים ולנקודות המאמר של המרכז לנקודת וקישורם

 זה כלל מדהימה. שלימות יוצר משלימים, הם אותן
 כינוי שזהו ובו״, חז״ל(״ממנו בלשון וכיה״ ״מיניה נקרא
 מהעץ עשויה הגרזן שקת בעוד העץ, את שחותך לגרזן

 עם בקישורים או בהוםפות צורך כל אין פיו על בעצמו),
 מדברי (ואפילו למאמר מחוץ הלקוחים אחרים עניינים

 קיים המאמר ללימוד לנו הנצרך כל כי בעצמו), רבינו
 החיפוש את םותר אינו זה (כלל בעצמו. בו כשלימות
 שהם מכיוון לעיל, דיברנו עליו ובמושגים במקורות

 שנרחיב כדי תחילה ובכוונה במאמר, במפורש הוזכרו
 יצרנו זאת ובכל קרה ואם החםר. את דרכם ונשלים

 כמובן מוהר״ן, בליקוטי אחר למאמר נאה קישור איזה
 להתפזר, שלא מומלץ אך ״איםור״, שום על עברנו שלא

 להצלחתו). גדול ותנאי האמיתי העיון של הםוד זה כי
 פירושו את יותר ולהבין לתפום יהיה ניתן זה כלל ע״י

 הארה לקבל עצמנו את להכין וגם המאמר, של הפשוט
 עומקים. אנו בו במאמר הצפונה הנפלאה מהפנימיות

 הרי ראבר״נ, של כלליו מח״י הנוםפים הכללים י״ז לגבי
 בו. להשתמש לנו ועוזרים הזה הכלל את כמשלימים הם

 להשתמש וכיצד מתי ולהבין הכללים, את להכיר מומלץ
 במאמר, עיון כדי תוך כלשהו בקושי כשנתקל אז או בהם,

 לעזור שיוכל המתאים בכלל להשתמש לנםות יהיה אפשר
 אמיתית. תשובה ממנו ולחלץ הקושי עם להתמודד לנו

 הכללים ח״י את בםמוך להלן הבאנו הלומד לתועלת
 הכללים לח״י מקוצר פירוש העמוד ובתחתית כלשונם

לח״י״. ״באר הכותרת תחת המדוברים,
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 זצ״ל נחמן ב״ר אברהם ד להגה״צ הכללים ח״י
הליקוטים״ ״ביאור םפרו בהקרמת המובאים

הראשון: כלל
 סולל בה אשר מורנ״ת] [בהקדמת הנ״ל המסילה הוא

 שנמצא והדרש הנסתר מלבד כי הקדוש. ספרו בכל וסובב
 אחד וממאמר אחר, ממקום בעושרם הקדושים במאמריו
 כעין הוא המאמר עצם שגם נראה, פעמים [וכמה לחבירו,

 השגתו הלבשת כעין להשגתו, נפלאה והלבשה חידה
 נכונים הנגלה, בסוג בבואם גם עוד מעשיותיו], בסיפורי
 והמציעתא והסיפא הרישא ובתבונה. בחכמה הם ונפלאים

 [כלל לזה. זה ומבארים מפרשים וענין, מאמר שבכל
 בהפלאות זה על מזה בדבריו לבאר הפלאתו הוא הראשון:

 לימוד הוא כי וביה. מיניה וענין מאמר ובכל שונות,
 מלבד נפש, לכל שוים להיותם בהם, הוכן אשר הנגלה

 לחבירו. אחד ממאמר בהם שנמצא והדרושים הנסתרות
 רזא, דאתקרי הנסתר אור הוא שבהם העצם שגם אע״פ
 לנסתר, נסתר עוד אבל הקדושה, תורתינו וסתרי ברזי
 ויען נ״ו]. בסימן לקמן מזה ידבר כאשר גבוה, מעל גבוה
 תנינא, ליקוטי י״ח בסימן הקדושים מדבריו מבואר אשר
 לרחוקים והותר ודי לזה, הראוי רק ולחדש לדרוש שאין

 שנתחדשו והדרוש בהנסתר ולהבין ללמוד כמונו ושפלים
 זה מדברי ככולם ברובם לבי את סבותי עליון, מקדושי
מאמר בכל לבאר ולבלי הנגלה, מסוג לצאת לבלי הספר,

 אשר יען כנ״ל. ובו׳ לסיפא ומרישא וביה מיניה רק וענין
 לחדש הוא, הנ״ל חדש באיסור כוונתו דעתי, לעניות
 כבר אשר כל אבל הנה, עד כלל נגלה שלא דבר ולגלות
 בלימוד יחסר ולא להנגלה, מהנסתר לנו והוציאו הורידו
 מקום לנו הניחו שבזה ספק בלי ועיון, החיפוש רק הנגלה

 ואם דרבים. תורה בתלמוד ידם על כן גם ולזכות להתגדר
 ירבה אשר כל חכמתו, ים שבאלמוגי ההסתבכות ברוב גם

 פעמים, כמה לעיניים נראה מבואר והעיון, הפלפול בהם
 בקנה ועולים יוצאים שבהם והדרש הפשוט פירוש כי

 הדרש, בפירוש גם אורחא אגב מלבוא להימלט ואין אחד,
 ולהתרחק להפליג לבלי פנים כל על נזהרתי בזה גם אבל

 מקום בכל וגם בעצמו. המעיין יבין כאשר הפשוט מפירוש
 תיבות בראשי נפלאים צירופים אורחא אגב ראיתי אשר
 ולא בביאור, לכותבם לבבי את מצאתי לא תיבות, וסופי

האותיות. על ועיגולים בנקודות ציונים רק הצבתי

השני: כלל
 כל וספר מנה קדשו, ורוח חכמתו ומשקל כפלם אשר הוא

 להאריך ומה לקצר מה בכתב, והן בפה הן ודיבור, דיבור
 ׳שאלו המאמר בסוף מזה וכמובן לייתר, ומה לחסר מה
 שגם ח״א, מוהר״ן ליקוטי נ״ז בסי׳ קסמא׳ בן יוסי ר׳ את

 באמצע פעמים כמה מחק להמעתיק ידו כתב במסירת
 התבונה העדר לבו אל שם [ולא חש ולא תיבות, איזה
 על הביט ולא והקיצור], החוסר בסיבת שנמשך בהם

דבריו. בפירוש מבינים אין זולתם אשר להענין, הכרחם
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וכיה מיניה / א כלל
 שהרישא, כך להפליא מסודרת ומושלמת, אחידה יחידה מהווה מאמר כל

 בחבירתה. החסר את אחת כל ומשלימות לזו, זו עונות והסיפא, האמצעיתא,
 מיניה כאחד ומקושריס זה את זה ומפרשיס מבארים המאמר מרכיבי כל

 בהבאת צורך ללא במאמר, הצפונה ההשגה מתבארת זה ידי ועל וביה,
 אחרים. מספרים שכן וכל אחרים ממאמרים מידע

 לנו שיחסר פעם בכל בעיון. הלימוד שיטת לכל היסוד הוא זה כלל למעשה:
 הוא כי השונים, המאמר בחלקי נתפשו במאמר, מסויים בענין שהוא כל מידע

המאמר. שבאותו הנקודות באחת פחות, או יותר גלוי באופן קיים, בוודאי

חכמתו כמשקל / כ כלל
 מה להאריך, ומה לקצר, מה ודיבור דיבור בכל ודייק ומנה שקל רבינו

 במקרא. שמדייקים כמו ממש בדבריו לדייק שניתן עד לכפול, ומה להשמיט,
 רבינו לשון אל לגשת אותו המזמינה ללומד, הודעה הינו זה כלל למעשה:

במאמריו. הקיימת הנפלאה הדייקנות מחמת מרבית, בזהירות



יאהפשרים מסילת היצור

השלישי: כלל
 בענין ובוחר וענינים, דברים הרבה שבולל במקום

 כל על מאיתו ללמוד ולדוגמא למשל אותו ותופס אחד
 זה על שכוונתו [אע״פ הכלל, בזה הנמצאים העניינים

 מה על ולהתפלא לשאול כלל שייך ואין בזה, וכיוצא
 זאת בכל ונגלה נראה לדוגמא], דווקא זה דבר שתפם

 פירשה שלא אע״פ מיוחדת, כוונה לו שנמצא פעמים כמה
 [וכאשר אחר. ענין ולא הענין, זה ותופסו בבוחרו בפירוש,

 בכמה ועוד ליקו״א ד׳ שבסי׳ המאמר בביאור לקמן נבאר
מאמרים].

הרביעי: כלל
 חדשים [סיפורים מוהר״ן בחיי הנזכרים הכלים בדבר הוא
 המלאכה כלי [נמצאים] בעצמם בהם אשר ה׳], אות

 תתפעל מהשגותיו, השגה כל עיקר כי ידם. על שנפעלים
 התורה השגות ותועלת להמשכת בהתיקונים ותהיה

 וסימן וא״ו סי׳ לקמן המבואר כעין בעצמה, בה שנמצאים
 מאמרים. בכמה ועוד תנינא, ליקוטי ז׳ וסי׳ א׳, ליקוטי ם׳

 על לאות ׳וקשרתם הכתוב באזהרות ונודע המבואר וכעין
 התורה כלליות על הוא הכתוב שכוונת שאע״פ וגו״, ידך

 התורה דברי על רק מזהיר כאינו מלשונו נראה [וגם
 חז״ל הודיעונו זאת ובכל ובו׳], לאות לקשרם זולתו אשר

 זולת [ואדרבא, עצמו, על וענינו הכתוב כוונת באמיתת
 שאם ובו׳], היד על לקשרם כלל צריך אין וענינו עצמו
 הזה מהכתוב אחת אות אפילו התפילין בכתיבת יחסר

 שגם עד תועלת, שום בקשירתם עוד אין וגו״, ׳וקשרתם
באזהרת וכן הכתוב. אזהרת על עוברים אותם כשמקשרים

 וגו׳ ׳ולמדתם הכתוב ובאזהרת וגו״, ׳וכתבתם הכתוב
 הדברים גם פוסקים] כמה [לדעת אשר ובקומך', בשכבך
 אין שאם הכתוב, ואזהרת החיוב בכלל עצמם האלה

 המצוה על עוברים וקימה שכיבה בזמן אותם אומרים
 ואות אות כל ברוממות מפליגים הקבלה וחכמי הזאת.

 המוכרחין והמוחין האורות הן הן אשר האלה, שבפרשיות
 שעל האזהרה דברי שגם מבואר, וממילא ואיש. איש לכל
 קריאת לענין וכן האלה, והתיקונים האורות בכלל זה,

הנ״ל. שמע
 הקדושים, מהשגותיו והשגה מאמר שכל הרביעי: [כלל

 כעין בה, הנזכרים בהתיקונים יותר ועומדת נמשכת
 א׳, ליקוטי ם׳ ובסימן א׳, ליקוטי ו׳ בסי׳ לקמן המבואר
 וכעין מאמרים. בכמה ועוד תנינא, ליקוטי ז׳ ובסימן

 שגם וגו״, לאות ׳וקשרתם הכתוב בפקודת ונודע המבואר
 מפשיטות נראה וגם התורה, כלליות על הכתוב סובב אם

 זולתו, אשר התורה דברי על רק מצוה כאינו הכתוב לשון
 באמיתת חז״ל הודיעונו זאת ובכל ובו', לאות לקשרם

 מעצם גם כי לבד. פרשייתו ועל עצמו על הכתוב, כוונת
 שום בהקשירה אין אחת, אות יחסר אם הזאת הפקודה

 אות כל ברוממות מפליגים הקבלה וחכמי כלל. ממש
 דמלכא, כתרא בשם הנקראים הפרשיות, מאלה ואות

 לכל מאוד ומוכרח מחויב ואות אות שבכל והמוח והאור
 שגם מדבריהם ונראה ומבואר ויום, יום בכל ואיש איש

 וגו״, ׳וקשרתם בעצמה הזאת הפקודה מדברי האותיות
 הזאת הדוגמא נמצא וכן והמוחין. האורות באלה נמצאים
 דוגמאות הרבה לזה נמצא ועוד וגו״. ׳וכתבתם בהכתוב
בעצמו]. המעיין יבין כאשר וראיות

«c ס* לחייי באר

ולדוגמא למשל / ג בלל
 וכדוגמא טוב כמשל לשמש שיכולות רבות אפשרויות ישנן וענק ענין לכל

 לכך ישנה רייקא, מסויימת ברוגמא בחר שרביה״ק כיון אך עבורו, ראויה
 לחפש המעיין על אחרת. ולא הרוגמא אותה נבחרה שבגללה מיוחרת כוונה
 ליצור המתחרש העניין ררך יוכל וימצאנה, יצליח וכאשר זו, כוונה אחר

במאמר. אחרות נקורות עם נוספים קשרים
 את לפענח ננסה לרוגמא, או למשל בלימורנו שנגיע פעם בכל למעשה:

הרוגמא. או המשל אותו לבחירת המיוחרת הכוונה

הכלים כדכד / ד כלל
 שמהם כלים היו שבתוכם הכלים ברבר פ״ה אות בחיי״מ המובא כפי

 כך עשויה״, בצבת צבת ״אף בבחינת אותם, המכילים הכלים את הכינו
 בתיקונים בעיקר ומתגשמת מתפעלת רביה״ק של מהשגותיו השגה כל גם

 המזוזה, כרוגמת התורה. לזו השייכת ההשגה אותה להמשכת המיוערים
 הוא כתוב —ביתך״ מזוזות על ״וכתבתם לעשותה: המצוה הפסוק שאף
 הרוחניות, ומסגולותיה המזוזה מבשרות נפרר בלתי חלק והינו המזוזה, בקלף

 אותה של האור את בה, העוסק על מאירה רביה״ק שבתורת מלה כל גם כך
התורה.

 על שבמאמר, המכוון את להשיג היא הלימור ותכלית היות למעשה:
 אור את המכילים כלים מהווים המאמר חלקי שכל תמיר לזכור המעיין

 את ממילא מעוררים במאמריו המעיינים לפיכך, המאמר. אותו של ההשגה
בהם. הגנוזות הסגולות ואת המעלות



הקשרים מסילת קיצור

החמישי: כלל
 מאיתו קצת שמזכיר חז״ל, מאמר או מקרא כל הוא,

 כל ונתבאר ו]נכנם הענין כל על כוונתו [סובב ענין, לאיזה
הענין. בזה חז״ל והמאמר המקרא

השישי: כלל
 ביאורו כפי האלקים', עשה זה לעמת ׳זה הכתוב דבר

 נמצא והטוב, הקדושה מצד הנמצא שכל אמת, בספרי
 ונלמד אדם]. בפני [כקוף והרע, הטומאה מצד זה כנגד
הרע. שבצד מהיפוכו הטוב צד פעמים כמה

השביעי: כלל
 כלולה ענין, בכל מהם שמזכיר והבחינות המידות בכל
 שבזה והבחינות המידות מכל בפרטיות, ובחינה מידה כל

הספירות]. בדבר אמת בספרי המובא [כעין הענין.

השמיני: כלל
 נחשבים סוף, אין עד תכלית מאין העולות המדריגות כל

 לכלי נחשבת מדריגה כל כי וכלים, לאורות כולם
 בכל שנשפע והשפע האור את בעצמה תקבל אשר

המדריגה כנגד אבל מאיתה, שלמעלה מהמדריגה עת

 לעצם היא גם נחשבת מאיתה, גם יותר מלמטה העומדת
 [כלל בה. שנתקבל העליונה המדריגה וקדושת האור

 כנגד לכלי נחשבת יותר, שלמטה מדריגה כל כי השמיני:
 לאור תיחשב כנגדה והיא מאיתה, שלמעלה המדריגה
הכלי]. בתוך המתקבל

התשיעי: כלל
 סובב ותורתו, הצדיק ברוממות והודעותיו השגותיו בדבר

 והאריז״ל, יוחאי בר שמעון [כרבי הדורות יחידי על כוונתו
 משה- על זולת ככולם, ברובם כוונתו יהיה לא ובעיקר
אליו]. מחכים שאנו בעצמו, משיח

העשידי: כלל
 הקדוש, שבספרו הגדולים המאמרים [ש]ברוב הוא,
 השגתו וכלליות בחיבור תחילה ידבר לבל דרכו, נראה

 ומפרט שמציע עד יחדיו, חז״ל המאמר או הכתוב עם
 שמקדים יש סתם, בלשון [זולת ההשגה. עצם תחילה
 דברי לכל הכולל חז״ל המאמר או הכתוב את תחילה
אח״ב]. שמבאר ההשגה

 הזה, והסדר הדרך את ומחליף כמשנה שנראה פעם וכל
מדבריו. ביאור לזה נמצא
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חז״ל מאמר או מקרא כל / ה כלל
 את לקשר כוונתו היתה בתורתו, ממנו קצת שמזכיר חז״ל מאמר או פסוק כל
 ומפרשיו), ררשותיו, אליו(הקשרו, השייך כל עם חז״ל המאמר או הפסוק כל

 כמין יפתח החרש שהמירע כך מוהר״ן, בליקוטי מצוטט הוא בו הענין לכל
 או שהמקרא כוונתו היתה בנוסף, הנלמרת. הסוגיא כל על אור השופך צוהר

 בתורתו. רבינו אותו חיבר שאליו העניין ירי על יתבאר המוזכר חז״ל המאמר
 במקורות לעיין עלינו המאמר, של טובה כללית הכרות לאחר למעשה:
 לעניינים הנלמר את לקשר ולהשתרל להם, השייך ובכל בו המוזכרים
הנררש. את להבהיר מנת על המאמר, מתוך אליו השייכים

זה לעומת זה / ו כלל
 משמיע כלפיו), להתנהג ואיך ׳צריק׳ חיובית(כגון: כמעלה שנלמר מה כל

 ׳צריק או אליו(׳רשע׳ המקביל השלילי העניין לגבי ההיפך את גם ממילא
 ממילא משתבח שלילי, ענין איזה מגנה רביה״ק כאשר - להיפך וכן מזויף׳),

אליו. המקביל החיובי העניין
 לשימוש בהתאם ומאפשר, רביה״ק, תורת את מכפיל זה כלל למעשה:

במאמר. במפורש כתובות שאינן חרשות ואזהרות עצות להוציא בו, ההולם

 הכחינות מכל כלולה כחינה כל / ז כלל
 המירות כל משאר נציגות בחובה טומנת במאמר, חמובאת ובחינת מירח כל

 שלימה׳ ׳קומה היא ספירה שכל הספירות, למערכת ברומה הענין. שבזה והבחינות
ובו׳ שבחסר׳ ׳תפארת שבחסר׳, ׳גבורה :כגון הספירות, שאר מכל בעצמה הכלולה

וכלים אורות / ח כלל
 (רגלין) שתחתית כך המרריגות כל מפוררות תכלית אין ער סוף מאין

 ׳מה בבחינת שתחתיה, למרריגה ראש בחינת היא העליונה המרריגה
 לסילותא׳. עקב ענוה עשתה לראשה, עטרה חכמה שעשתח

 נחשבת והיא היות יחסי, באופן מחריגה כל על להסתכל עלינו למעשה:
 ומשפיע לאור נחשבת היא ובנוסף שמעליה, המרריגה לגבי ומקבל לכלי
שתחתיה. חמרריגה לגבי

משיח משה / ט כלל
 ׳יחירי לצריקים כוונתו הצריק, את במאמריו מזכיר רביה״ק כאשר

 שיהיה ה׳וא ש׳היה מ׳ה בבחינת בעצמו, ממשה-משיח הכלולים הרורות׳
וררא. ררא בכל ריליה והתפשטותא

 ההתחלתי חז״ל המאמר או הפס׳ / י כלל
 חז״ל המאמר את או הפסוק את לבאר ררכו אין הגרולים מאמריו ברוב

 המאמר, אותו של וההשגות ההקרמות כל את מקורם שמציע ער ההתחלתי
 הקרמות את ומלביש הנ״ל חז״ל המאמר או הפסוק אל חוזר מכן לאחר ורק

 את והחליף שינה ואם חז״ל. המאמר או הפסוק אותו בתוך המאמר והשגות
 הקרושים. רבריו מתוך ביאור לכך נמצא הזה, הסרר

 מתוך ביאור לזה לחפש עלינו חרגילה, מחרבו שינוי של במקרה למעשה:
המאמר.



הפשרים מסילת היצור

עשר: האחר כלל
 אותם שדורש חז״ל ומאמרי מהמקראות ככולם שברובם
 ועומק ברוב נראה שבהם, והנסתר הפנימי בפירוש
 ולייחדם לחברם שסובב הקדושה, ממילתו הפלאת

 ויש ומליצה, משל להבין שבהם, הפשוט פירוש עם גם
 מקצר הפשוט, פירוש עם ואחדותם חיבורם נראה שלא
 ותשתנה תתחלק מאשר וגם המושג, ועומק המשיג דעת

 כנודע לענין, ומענין למאמר ממאמר הזאת המסילה
בה. יסלול אשר לכל ומבואר

עשר: השנים כלל
 סוף לאין יתברך הבורא דעת ברוממות הפשוטה האמונה
 הנראים דברים הרבה נמצאים כי עד תכלית, לאין ועומקה
 גבול ולהעדר אחד, בנושא הפכים כשני האנושה לדעתינו
 זאת בכל ואם ייחשבו. הפכים לבלתי יתברך ודעתו חכמתו

 לחיוב הנחשבים דברים, בהרבה להיפך גם לפעמים נמצא
 חכמינו מדברי המבואר [כפי הפכים, כשני יתברך דעתו
 לגמרי נעלם האנושה ומדעתינו בם], דיבר ה׳ רוח אשר

 הזה מהדבר באריכות יותר [קצת החיוב. זה סיבת ונסתר
 ואין וא״ו. אות ואמונה, אמת ב', חלק אור כוכבי בספר עיין
 שגם עד הדברים, לאלה המצורף הרוחניות בסיבת רק זה

 לקמן המובא וכעין מדעתינו, ונסתרים נעלמים בעצמם הם
שם]. עיין עשר החמישה בכלל

עשד: השלושה כלל
׳אמונה בשם ונקרא עצמו, בפני בחיבור חיברתי אשר הוא

 לקמן זה בענין [ועיין נדפס לא ועדיין הרוחניית', בידיעה
כ׳]. חדר ם״ו תורה על בביאורים

עשד: אדכעה כלל
 וענין ׳אלקים׳ שבשם הבריאה וכלליות הטבע בדבר

 קודש בין הבדיל יתברך בעצמו שהבורא היות עם השכינה,
 בזולתו, נחשבת להיותה לחול, קודש בין שכן ומכל לקודש,

 הוא ממש, בפירוד ומפרידה המבדילה האדם מחשבת אבל
 ומבין החכם כי ושלום. חם זרה ועבודה לאמצעי כמחשבה

 כזולתו התחשבותה כלל, ונתפם נדע דלא בידיעה מדעתו
 להבורא וייחודה בשלומה ויוצא נכנם כביכול, ואמצעי
 וזולתו מלבדו עוד אין האמיתי, באמת אשר יתברך, בעצמו

 הנ״ל, שבשכינה מט״ט העולם ושר בהטבע וממש כוח
 בדורות נבואה [כעין הקודש לרוח ויתעלה יזכה אשר עד

 יראה ולא הקדשים, שבקודש הכרובים משני הקודמים]
 קיצרתי כי ודו״ק ושלום, חם ממש לתמונה בזה יחזה ולא

 הארבעה [כלל כאלה. ורוחניים דקים בעניינים ודילגתי
 המקובלים, מדברי מבואר אשר השכינה, בשם עשר:
 ולהיותה הבריאה, לכלליות יתברך אלקותו המשכת שהיא

 לזולתו נחשבת לא ובאמת זולתו. כעין כביכול בזה נחשבת
 בפירוד ומפרידה המבדילה האדם מחשבת כי ושלום. חם

 ושלום. חם זרה ועבודה לאמצעי כמחשבה הוא ממש,
 נדע דלא [בידיעה מדעתם ומבינים החכמים בלב כן ולא

 תהיה להם כי כמונו], והמגושמים העבים בדעת ונתפס
 אחדותו בתכלית כביכול ואמצעי בזולתו התחשבותה

וזולתו]. מלבדו עוד אין האמיתי באמת אשר יתברך. בעצמו

«c ס* לחייי באר

 הפשוט והפירוש הפנימי הפירוש / יא בלל
 והנסתר הפנימי פירושו פי על דורשם שרביה״ק חז״ל ומאמרי הפסוקים ברוב

 הם ואם זה. פירוש עם אחד בקנה יעלה שלהם הפשט פירוש נם שבהם,
 ומפאת דעתינו קוצר מפאת אלא זה אין לחברם, יבולת ללא בסותרים נראים
הקדושה. תורתו עומק

 דרך על שלא חז״ל מאמר או פסוק דורש שרביה״ק פעם בכל למעשה:
 עם גם מתחבר רביה״ק של פירושו הענין בעומק כיצד לחפש עלינו הפשט,
חז״ל. המאמר או הפסוק אותו של הפשוט הפירוש

 הבורא דעת ברוממות הפשוטה האמונה / יב בלל
 הנראים דברים הרבה נמצאים גבול, ללא הם יתברך ודעתו שחכמתו מכיוון

 כפי באמת, כאשר אחד, בנושא וכהפכים כסותרים האנושי, ההיגיון ע״פ לנו,
 במעשה אפילו לאברהם׳- ׳חסד (כגון סתירה שום בהם אין הבורא, דעת

 וכן בוערת). קנאה של למעשה כגמול לפינחס שלום׳ ׳ברית או העקידה,
 לפי אך וזהים, כדומים דברים שני האנושית בדעתנו ונתפשים יש להיפך,

גמורה. סתירה באמת הינם יתברך דעתו

 שביכולתה הקדושים, מאמריו בלימוד לנו הנחוצה הודעה זוהי למעשה:
רבות. ממבוכות מסוימים במצבים להצילנו

דוהנית בידיעה אמונה / יג בלל
 היא בו הנמצאת הדעת עצמו. בפני סודי בחיבור ראבר״נ שחיבר כלל הוא
 תפיסתו משתנה היתה בו זוכה שהיה מי אשר עליון לסולם מפתח כעין

רביה״ק... שבמאמרי והאמיתי העמוק בעיון ובפרט כלל, בדרך

מלבדו עוד אין / יד בלל
 הבריאה ולכלליות לטבע וקרא לקודש קודש בין גם הבדיל הקב״ה אמנם
 המבדילה האדם מחשבת אך לשכינה, שם וקרא הבדיל וכן ׳אלקים׳, בשם

 צרד כן על ושלום. חם זרה לעבודה יסוד היא ממש, בפירוד אותם והמפרידה
 התחשבותה גם שאצלו כלל, נדע דלא בידיעה מדעתו המבין כהחכם להיות

 יתברך, בעצמותו אחדותו בתכלית הם כביכול, וכאמצעי בזולתו השכינה של
 כלל. ביניהם פירוד שום אין ובעצם מלבדו, עוד אין - האמיתי באמת אשר

 דלא הידיעה כלפי עצמו את לכוון ללומד המורה הודעה זוהי למעשה:
רבות. ממבוכות שונים, במצבים אותו, שתציל נדע,
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עשר: החמישה כלל
 מוכרח להסברתם אשר העמוקות, בחכמות שנודע מה

 ואברים, לחלקים וההמצאה החכמה את ולהפריד לחלק
 ולפעמים לזה, זה והכרח בחיוב וישולבו יוגשו באחד ואחד

 ולראות להביט ביכולת אין ונאבד, כשנחםר אחד בחלק גם
 שאין דאינשי, בפומא ומרגלא בה. אשר והמכוון המטרה את

 הנחלקה והעבודה המלאכה את והכםיל להםכל להראות
 בשחוק פיו את ימלא ההיפך בתכלית כי נשלמה, ובלתי
 שבחכמת משה תורת ואולם, בה. ומשתדל מהעובד ולצון
 להםיבובים ותכלית םוף אין אשר יתברך, בעצמו סוף האין

 הנ״ל], וחלקים אברים כעין [הנחשבים והצמצומים
 והגופנים, המוגבלים בלב והבאתה להסברתה המוכרחים

 שבהם, והמשכילים החכמים גם כנגדה ועומדים נחשבים
 נשפלה ההיפך בתכלית אשר הנ״ל, והכסיל הסכל כעין

 ביכולת יש לבד, ובאמונה בעיניהם. כלל נחשבה ובלתי
 בדברי האמונה כפי וגם ובצמצומיה. בסיבוביה ולכנוס לבוא

 מיום והדעת המוח את ולרפא להישמר ועצותיהם, הרופאים
 עד דבריהם, את ולקיים לעשות זוכים כן לשנה, ומשנה ליום

 בתחילה. להם נודע הבלתי הדעת אור אליהם גם שיזריח
 הכוזבים שבסיבת דאינשי, בפומא מרגלא זה על גם ואם

 השני בסיבת אבל האמת, לאיש גם מאמינים אין ושקרנים
 דעתו הבאת יתברך לדעתו שנחשב אחד בנושא הפכים

 אין הנ״ל], ועצותיו התרופה [בהעדר המוגבל בלב סוף האין
אחר. בענין כלל ותרופה ואפשרות יכולת שום

עשד: השישה כלל
 ב׳ מביא שלפעמים הנ״ל], א׳ ליקוטי בהקדמת כן גם [נזכר

 בדבריו, ומעמיק מעיין ולהבלתי אחד, לדבר ראיות ג׳ או
 שהם הקשר ברוב והוא אחת, כראיה ונדמים נראים

בזה. זה ואחודים קשורים

עשד: השבעה כלל
 דבריו קשרי באמצעות להרכיב הקדושה דרכו [שאין

 כוונה בלתי עצמו, בפני מיוחד ענין תורה, שבכל הקדושים
 כל של ההשגה עצם להודיע כשגומר וכן] לזה. המיוחדת

 שמבאר חז״ל מאמר או כתוב איזה כך אחר ומביא תורה,
 מאמר או הכתוב בזה להרכיב דרכו אין ההשגה, זאת בו

 תחילה נזבר ו]שלא מקודם בו דיבר [שלא אחר ענין חז״ל
 ששינה המעיין, לעיני לפעמים נראה ואם ההשגה. בעצם
 ביאור לזה נמצא בי] נאמנה, [ידע הזאת, ומסילתו מדרכו
 מעט ויראה, ימצא וביגיעתו, [ובחתירתו הקדושים. מדבריו

 וגילה, שדיבר ההשגה בדבר זאת גם נרמז אשר הרבה, או
לזה]. שהביאתו הנפלאה כוונתו יבין ואז

עשד: השמונה כלל
 בספרי או חז״ל בדברי ומבוארים הנודעים שבהדברים

 זולת בהם מזכיר שאינו פעמים, כמה שנמצא הקבלה,
 מהם, שיודע המעיין על עצמו את וסומך פרקים, בראשי

אחריהם. שידרוש או
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האמונה יסוד / טו כלל
 בלבד, אחת נקודה הבנת אפילו התודה, של בלליותה בתפיסת כשחסדה

 האמונה לכן, בה. אשד הכללי והמכוון המטדה את לדאות ביכולת אין אזי
 על פנימה משה לתודת להיכנס ניתן שאיתה היחידה הגישה היא הפשוטה

 יכולת אין ביותד לחכמיס גס האמונה, לולא כי וחלקיה, אבדיה דיכוי אף
 והחלקים האבדים מדוב שבתודה, והמכוון המטדה את לתפוש בשכלם

אותה. המדכיבים
 את לקיים זוכים כן ובעצותיהם, הצדיקים בדבדי האמונה כפי כן, כמו

 מתחילה, להם נודע היה שלא הדעת אוד המקיימים על יזדח ועי״ז דבדיהם,
 הבודא של סופית האין דעתו להכנסת היחידה והתדופה האפשדות וזוהי

האדם. של המוגבל בלב יתבדך
 ועלינו מדעותינו, להשתחדד אנו חייבים משה, תודת בלימוד למעשה:

 דדכו היחיד הכלי לבדה היא אשד הטהודה, האמונה על ודק אך לסמוך
שבתודה. והמכוון המטדה את לדאות ניתן

ראיות ג׳ או כ׳ / טז כלל
 נדאות שטחי בלימוד אשד אחד, לדבד דאיות ג׳ או ב׳ מובאות לפעמים

בזו. זו קשודות מאד שהן מכיוון וזאת הענין, לאותו אחת כדאיה

 מה וידאה השונות הדאיות בין יבחין המעיין, יתבונן כאשד למעשה:
הדאיות. מן אחת שבכל החידוש ומה ההבדל

 עצמו כפני הדש ענין להרכיכ דרכו אין / יז כלל
 לא אם דבדיו, קשדי בתוך עצמו בפני מיוחד ענין להדכיב הקדושה דדכו אין

 שבאותו ההשגה את דבינו מלביש כאשד המאמד, בסוף וכן מיוחדת. לכוונה
 חדש ענין זו בהלבשה להוסיף דדכו אין חז״ל, מאמד או כתוב באיזה המאמד

ההשגה. בעצם לכן קודם כלל הוזכד שלא
 הסבד לזה קיים הנ״ל, מהדדך שינה שדביה״ק להמעיין נדאה אם למעשה:

 הדבה, או מעט וידאה ימצא מספיק, עיון וע״י הקדושים, דבדיו בתוך
ההשגה. בעצם מדומז היה כבד זה ענין שבאמת

הנודעים כהדכדים / יה כלל
 מזכיד שדביה״ק קבלה, בספדי או חז״ל בדבדי והמבואדים הנודעים בדבדים

 שידדוש או אותם שמכיד המעיין על סומך הוא - פדקים בדאשי דק אותם
אחדיהם.
 הללו, המושגים אחד והכינויים העדכים בספדי לחפש עלינו למעשה:

כדאוי. אותם ולהכיד ולדדוש
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שלב ח ־ גן ה: ^־ ע
 עדן' ׳גן עדן, גן לשערי הגיע כה עד זו בדרך ללכת שזכה מי

 יצירת - הלכות׳ ׳ליקוטי למפר נתן רבי שקרא כפי ממש,
 תלמידו נתן רבי הפליא רבינו, פקודת כפי שלו. המופת
 עמוקים הכי הסודות בין המקשר פלאי חיבור ליצור הנאמן

 בארבעה המובאות התורה הלכות לבין רבינו שבתורת
 לחיבור דוגמה בפנינו צייר ובכך ערוך, השולחן חלקי

 המתמיד שכל עד לגשמי, הרוחני את המחבר מושלם
 השורר הכולל לשלום הנטייה את בהדרגה רוכש בלימודו

 השו״ע) (הלכות הגוף של הדדית הבהרה כדי תוך בו,
 לגוף. והנשמה מוהר״ן) הליקוטי לנשמה(תורות

 לימוד סדרי יום־יום היו להפליא, זריז שהיה - נתן לרבי
 ערוך שולחן רבינו, תורת ונסתר, נגלה התורה תחומי בכל
 מוהרנ״ת היה בנוסף ובו׳. ז״ל האר״י כתבי כליו, נושאי עם

 זמנית שבו ומכיון תורה״, עם ״ללכת רבינו עצת את מקיים
 לחדש הייתה שמטרתו בשו״ע מיוחד סדר גם לומד היה

 ולקשר לדרוש משתדל היה שלומד, בהלכות חידושים
 מעיין שהיה הענין לבין העת באותה שלמד ההלכות בין
 כל התקופה; באותה כאמור הולך היה איתו במאמר בו

 איזה או לזה, שקשור חידוש איזה לו מתנוצץ שהיה עת
 עד אותו, ומפתח מיד אותו רושם היה בזה, נפלא רעיון
 ההלכות הם ואלו ״הלכה״, היינו נפלא, דרוש ממנו שבנה

 עבודה שנות ארבעים במשך שנכתב ספרו את המרכיבות
 הרדיפות עקב נאבד שנכתב ממה והרבה הרף, ללא

והצרות.

 הלכות: ליקוטי הספד מהות להבנת נפלאה דוגמא
 הלכות הראשון, בכרך הראשון הדרוש את לדוגמא ניקח

 חיבר נתן שרבי רואים אנו א׳. הלכה הבוקר השכמת
 השו״ע חלקי שבארבעת הראשונה ההלכה את וקישר
 הנקראת רפ״ב תורה עם הבוקר״, ״השכמת שהיא

 ממפגש והתנוצץ הקדוש בליבו נפגשו שתיהן ״אזמרה״,
 הקצוות: שני את המשתף רעיון זה
 לדין בנוגע הנגלה, לתורת השייכת בשו״ע א׳ הלכה ©

 לעבודת בבוקר לעמוד כארי ״יתגבר מכולם: הקשה
 אנשים מעט כמה (ראו השחר״, מעורר הוא שיהא בוראו,

 זו למידה זוכים איך עצה נא ושאלו באמת, אותו מקיימים
כראוי!...)

 לכף ״לדון העוסקת מוהר״ן, שבליקוטי ״אזמרה״ תורת ©
(וגם הטובות, הנקודות על ורק אך ובהסתכלות זכות״

*־~r סו״יז*
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נתודם
הברדביד.

■דעת
f תרנו ונ1י

 ואת עצמנו את לדון נצליח באמת איך לשאול נוכל כאן
זכות?). לכף הזולת

 שתי בין קישור נתן לרבי התנוצץ מכך כתוצאה © ©
 בשורשי עיונו כדי ותוך החידוש, עצם שזהו - הנקודות
 ומשלב מגשר, שוזר, מבאר, נתן רבי שינה, יקיצה, המושגים

 מוסיף כשהוא ©, לנגלה הנסתר ובין © לנסתר הנגלה בין
 השייכים נוספים נושאים לעבר ופתחים חלונות לפתוח
 מועשר - היסודיות הנקודות אל חוזר הוא שוב ואז לעניין,
 הייחוד! סוד שזהו ©, © בדעת

 והנפש הגוף בו למקום סוף סוף אותנו מעלה נתן רבי
 זמנית בו לנו שמספקת הדעת זוהי מתחברים, שבתורה

 נפש: לכל השווים פירושים שני
 וההסתכלות הייאוש מידת רבינו: דברי על פירוש הן

 תורת מתמודדת איתה רעה) (עין ובפגמים בחסרונות
 חידוש (זה רוחנית לשינה השייך מצב הינה ׳אזמרה׳,
 על (כולל אדם אף על להסתכל אין ולפיכך עצום!),

 הגישה שזוהי ובו׳, החיובי ומהצד טובה בעין אלא עצמו)
 גם קיבלנו וממילא, השינה. מן לצאת שמאפשרת היחידה

 מחייה הנכון, וביאורו ׳אזמרה׳ המושג ההלכה: לקיום עצה
איך למדנו בזכותו שהרי ערוך, השולחן דברי את ומאיר



הקשרים מסילת קיצורטז

 נמרץ וחשק מחודש רצון כוח עם בבוקר להתעורר לזכות
 חיפוש ע״י רק והכל מלומדה, אנשים כמצוות שלא -

הטובות... בנקודות והתמקדות

למעשה:
 מוהרנ״ת הלכות את היטב ללמוד עלינו זה בשלב

 נעיין כאשר הולכים. אנו איתו המאמר על המיוםדות
 היקרות השורות את הדרושים בתוך לחפש עלינו בהן

 מעיינים. אנו בו המאמר ענייני של פשוט פשט המםבירות
 פירוש עבורינו ומהוות מפנינים, לנו הן יקרות אלו שורות

 היא זה, לשלב טובה עצה כך. כל לנו הזקוק הפשוט
 לנו יווצר כך בנפרד, ולהעתיקן הללו, השורות את לסמן

 (שזה המאמר על אמיתי פירוש המהווה נפלא קונטרם
נובע״). ה״נחל בטור הנוכחי בםפר נעשה שבעצם מה

 למצוא אפשר ומאמר מאמר לכל השייכות ההלכות את
 תורות יש מוהר״ן. ליקוטי הםפר בםוף המודפם במפתח

 עליהן לנו שאין תורות ויש הלכות כמה נכתבו עליהן
כלל. הלכות

 ערכו כפי אחד כל זו, בשיטה ללמוד המנםה לכל מובטח
 ומעבר מעל ונפלאות אמיתיות עצות לגלות שיזכה האישי,

 טעם שיטעם מלבד במאמר, נגלה באופן הכתובות לאלו
אלקות. השגת התנוצצות גן־עדן,

 נאמר ובמושגים, במקורות החיפוש לגבי לעיל שאמרנו כפי
 השלבים על לדלג שירצה שמי - בחוזקה יותר ועוד עתה

 ה״ליקוטי בלימוד ומיד תיכף להתעמק כדי הקודמים
 שהיה למי הוא ודומה העיקר, את בוודאי יפםיד הלכות״,

 הגמרא את ולהכיר ללמוד בלי ׳תוספות׳ ללמוד מעוניין
 נכונה בקיאות שרכש מי ולהיפך, מפרשים! הם אותה

 להתחבר יזכה בנויות, נתן רבי הלכות שעליו במאמר
בוודאי. מהם וייהנה לדבריו היטב

 ״ליקוטי בספר שילמד שמי שכמובן לציין, יש כן כמו
 שעליהם הקדוש רבינו מאמרי עם קשר ללא גם הלכות״

 תועלת, איזו מלימודו יפיק כן שגם בוודאי ההלכות, בנויות
 מקדימים כאשר להשיג שניתן ממה מאוד רחוק אבל

מיוסדת. היא שעליה במאמר בעומק עיון ההלכה ללימוד

 עונג מהם להתענג וזכינו נתן רבי בפירושי שעסקנו לאחר
 הפירושים בשאר החיפוש את להשלים נפלא מה הנצחי,
 אבן״, ״ליקוטי הספרים: הם הלא רבינו, תלמידי מספרי

 הארץ״, ״זמרת דשבתא״, ״יקרא לחכמה״, ״פרפראות
 ״מי הליקוטים״, ״ביאור הנחל״, ״באבי האיתנים״, ״ירח

 המפרשים ספרי כל וכן ועוד, המבוארות״ ״עצות הנחל״,
 בדרך האישית גישתם את לרוב המציעים החדשים
חברים. ובשיחת ״אפשר״

שלב הצלחה ו: ^־
 כדי הייתה בו, ההצלחה וממילא הלימוד מטרת עיקר

 וממנו מאחר רבינו, שבדברי הפשוט הפירוש את להשיג
 עילאית והשראה ברורות, הנחיות בשפע, עצות נובעות

 שאינו מהמרמה ולהשתחרר לקב״ה להתקרב לזכות כדי
מבורר.

 במקורות במאמר, וחיפשנו עי.ינו שאלות, שאלנו ובכן,
 עד חזקות, תשובות למצוא זכינו ואכן ובהלכות,

 רוחני, ננם ואפילו זה, דורנו בן היכן עד לראות שהתפלאנו
 הענק... של כתפיו גבי על עולה רק כשהוא להשיג יכול
 לאחת רצון משביעת תשובה קיבלנו טרם זאת בכל ואם

 עד להתעקש עלינו לוותר! לנו אל - הקשות משאלותינו
 תשובה וע״י מאחר כי מספק, למענה שנזכה עד הסוף,
 מאוד וכדאי כדאי חזקה, מניעה מאיתנו תתבטל נכונה

 רבי בשם זצ״ל הורוויץ שמואל רבי כתב וכך להתעקש.
 רבינו עניין בהבנת מניעות ״כשיש זצ״ל: נחמן ב״ר אברהם

 בעצמו ז״ל שרבינו עד העניין אותו את לעזוב לא - ז״ל
הטוב!״. אוצרו את יפתח

 בחרנו בו בנושא משמעותי שיפור לטובה״, ״שינוי השגת
 שהצלחנו לכך הסימן ברסלב, חסידי לךעת הנו ועיינו,

 הדף, את להפוך הלאה, להמשיך כעת אפשר בעבודתנו!
אחרת. בתורה ולבחור

 תורה עם שהלך לאחר כי עצמו, על מעיד השורות כותב
 פנימיותן את להשיג זכה שנים, משלוש למעלה בה ועיין ו׳

 חייו את ששינו הלכות ליקוטי בספר ספורות שורות של
 את קורא היה אם בהחלט נמנע שהיה דבר לגמרי, לטובה

מקדים! ועיון הליכה וללא הכנה שום ללא השורות אותן



יזהפשרים מסילת היצור

הפצה:
 בר רעיון אמיתית, עצה לחשוף אתם גם תזכו כאשר והיה

 המבוקש, את השגתם כן, אם משמעותית, תגלית סמכא,
 שוב לבחור - חדשים לכיוונים כעת להמשיך ועליכם
 נותרה קדימה, נצעד טרם אך איתה. וללכת חדשה בתורה

 אחד מכולם: החשובה בזמנינו והיא נוםפת, עבודה לנו
 האוהב המסירות. הוא לצדיק אמיתית אהבה של הסימנים

 האהוב את העולם כל עם ולחלוק להפיץ להודיע, רוצה
 כפי נפשו את למסור אפילו מוכן הוא מקרים ובכמה לו,
 רבות, שאלות על לענות זכיתם כאשר לכן, אהבתו. רוב

 בקרבה שנשאה היסודית השאלה אותה על אף ואולי
 זכיתם זה בזכות אשר העצה, לקבלת שלכם המניעה את
 הרי המניעה, את לבטל לכם שנתחדש החידוש ידי על

 הפכתם כאשר כן, אם תשובה״... ל״בעלי נחשבים אתם
 עיינתם, ובו הלכתם איתו במאמר במעט, ולו למומחים,

 תוכלו לאחרים. מטובכם להיטיב רצון שתרגישו ייתכן
 ותרוויחו לכם, המתאימה בדרך שלמדתם מה את להפיץ

 השתלמות שאין מעיד בשטח שהניסיון מפני הרבה, מכך
 כמאמר לאחרים, החכמה את להעביר מאשר יעילה יותר

מכולם״. יותר ״ומתלמידי, חז״ל:

 עיינתם ״אזמרה״, המאמר עם ״ללכת״ בחרתם אם לדוגמא,
 לימודכם מתוך להשיג זכיתם ואף לקצה, ומקצה לקו מקו בו

 את (כולל זכות לכף אדם כל את לדון איך עצה איזו
 שתתעוררו ייתכן ביותר, הקשים הדברים מן שזה עצמנו),
 שתעשו צעד שכל לכם תדעו לאחרים. גם וללמדה להפיצה

רבי בחר לחינם לא שהרי הגאולה, לקירוב יתרום זה בכיוון

 הלכות ליקוטי הספר את בה להתחיל כדי זו במידה נתן
 אזמרה!״. רק ״אזמרה! פעם בכל הצדיק צעק סתם לא שלו,
 החסיד הצדיק, כאותו זה דורנו של בצרכיו מומחה לנו ומי

 ״התורה בפירוש: שאמר זצ״ל, אודסר דב ישראל רבי הנודע
 וכך יתברך!״. להשם העולם כל את להחזיר יכולה אזמרה,

 שתמלא עד סגולתה, כפי אחת כל אחרות, תורות לגבי גם
מכסים. לים כמים דעה הארץ

הפשוט הפידוש
 השקענו חפצים, אנו הפנימי באור שבאמת למרות לסיכום,

 לכך מודעים בהיותנו העיוניים, הלימוד בכללי גם רבות
 זה פירוש המטרה. זוהי - רבינו לדברי הפשוט שהפירוש

 זה שהיא, רמה באיזו - אותו ולהשיג ועילאי, רוחני הינו
 את נשיג כאשר בעצמו! מהצדיק תשובות לקבל אומר

 למגע נזכה אז תגרע, ובל תוסיף בבל הפשוט, הפירוש
 היא שזו איתו, פגישה אומר שזה הצדיק, באור רוחני

 ולהשיג למצוא שיזכה ״... מוהרנ״ת: כדברי המטרה
בעצמו״ הצדיק שזהו הקדושה, תורתו כוונת פנימיות
יב). ה, שלוחין חו״מ, (ליקו״ה,

 של התעוררותו ומהן ברוכות, תוצאות תנבענה זה ממגע
 - הקדוש רבינו תורות בלימודי הנמצא המשיחי המימד

 כל של לבו עומק בתוך הנמצא הגואל ניצוץ את המבעיר
 בזמן שתתפרץ זו כעין עצומה, שמחה שמביא דבר יהודי,

 צופה הוא וכך הענק, כתפי על הננם עלה וכך הגאולה.
 ועולים מתקרבים קטנים תלמידים לשער, שניתן למה מעבר

 המוכיח החדש מהאור ונהנים הקדוש, רבינו של בסולמו
סיכוי. יש להם גם וכי בעולם ייאוש שום אין כי לעיניהם

 יהלל נברא ועם אחרון לדור זיכרון זאת תיכתב אמרתי ״...והעיקר
 דווקא, הקודש בארץ גדולה ישיבה שיהיה דור להיבראות עתיד יה,

 ואות, אות כל על בהתודות ולדקדק השורש עם רבינו תורות שילמדו
 ובחול בקודש והנהגתם עבודתם כל ולעשות הליקוטים, הביאור פי על

 אברהם רבי דברי פי על ומוהרנ״ת, רבינו מתורות הפנימיות פי על
 בל בו ולהבנים הגוף, לזכך נפשותם ומאמצי בוחותם בל ויתנו ז״ל;

בזה...״ חלק לו שיהיה מי אשרי ז״ל; רבינו של והטובות העצות
שנד). עמ׳ ב׳ כרך שמואל׳ ׳ימי זצ״ל, הורביץ שמואל ר׳ (הרה״ח



הקבלה ענייני ושורשי עיקרי לבאר קצרה פתיההיח
מדכש המתוק מבעל הזהר לספר מבוא מתוך

 הספירות ושמות הקבלה מיסודות ענייניס כמה כאן מביאים אנו
 ובספר האריז״ל בכתבי המובא לפי בזוה״ק, הנזכרים והפרצופים

 שם שהביא ז״ל, פאפירש מאיר ר׳ מהרה״ק חכמה מסילות
 השתלשלות סדר את להבין למתחילים הראויים הקדמות קיצור

 ובספרי בזוה״ק קצת ולעיין ללמוד שרוצה מי שכל כדי העולמות,
אלו. ידיעות חסרון בגלל עצמו את ימנע לא קבלה

 להשפיע כדי העולם לברוא יתברך הפשוט ברצונו כשעלה א)
 להשיג להתחתונים יהיה אפשרי שבלתי ראה לברואיו, מטובו

 אין אור הנקרא פשוט אור שהוא העליון הגדול אורו עצם
 שהם ספירות, הנקראים אורות עשר תחילה האציל לכך סוף,
 אפשרות שיהיה כדי יתברך אורו בהם להלביש ולבושים כלים

 מאור משל לך ותיקח ממנו. ולהנות אורו לסבול להתחתונים
 ק״ו מבדיל, מסך בלי ממנו ולהנות בו להסתכל אפשר שאי השמש
 להשיג אפשר שאי ית׳, העליון באור הבדלות אלפים אלפי באלף

ספירות. העשר שהם לבושים ידי על זולת ועצמותו מהותו את

 גבורה, חסד, בינה, חכמה, כתר, ספירות: העשר הם ואלו ב)
ומלכות. יסוד, הוד, נצח, תפארת,

הקבלה: בלשון הנקראים פרצופים לחמשה מתחלקים והם
א״א), בר״ת (ונזכרהכתר שהוא אנפין אריך •

חכמה, שהוא אבא •
או״א), בר״ת יחד (ונזכרים בינה שהיא אימא •

תאנפין זעיר • תהתפארת שהוא דא) (ר״ ר״  משש הכלול ת״ת), (
ו״ק), (ר״תקצוות ששה נקראים שהם נה״י, חג״ת ספירות

זו״ן). בר״ת נרמזים יחר (כשנזכרים המלכות שהיא דז״א נוקבא •

 הד׳ באלו ה', ו׳ ה׳ י׳ שם שהוא הקב״ה של העצם בשם והנה ג)
זה: באופן ספירות העשר כל נרמזות אותיות

 שהוא הכתר נרמז הוי״ה שם של י׳ אות של העליון בקוצו •
אנפין, אריך

אבא, הנקראת החכמה נרמזת הוי״ה דשם י׳ באות •
אימא, הנקראת הבינה נרמזת הוי״ה דשם ראשונה ה׳ באות •
 נצח תפארת, וגבורה, חסד שהם ספירות שש נרמזות ו׳ באות •

 אנפין זעיר פרצוף יחד ונקראים קצוות, ששה שהם יסוד, הוד,
נה״י), חג״ת בר״ת (הנזכרים

 השכינה שהיא המלכות נרמזת הוי״ה דשם אחרונה ה׳ באות •
דז״א. נוקביה הנקראת

 אחת הוי״ה ממנה יוצאת הוי״ה השם של ואות אות כל כי דע ד)
עניינם: וזה שבהם, המילויים בבחי׳ הוא שבהם וההפרש שלימה,

 כזה: יודי״ן במילוי הוי״ה בה יש החכמה שהיא י׳ אות הנה •
ע״ב. בגי׳ שעולה ה״י וי״ו ה״י יו״ד

 כזה: במילוי הוי״ה בה יש הבינה שהיא ראשונה ה׳ אות •
ם״ג. בגי׳ שעולה ה״י וא״ו ה״י יו״ד

 כזה: אלפי״ן במילוי הוי״ה בה יש הת״ת שהיא ו׳ אות •
מ״ה. בגי׳ שעולה ה״א וא״ו ה״א יו״ד

 ההי״ן במילוי הוי״ה בה יש המלכות שהיא אחרונה ה׳ אות •
ב״ן. בגי׳ שעולה ה״ה ו״ו ה״ה יו״ד כזה:

 תכונה לו יש וספירה) ספירה כל (פי׳ואור אור שכל פי על ואף ה)
 אף לזה, דומה זה ואין העולם את ידו על להנהיג עצמו בפני וגוון
והם: קוין, לג׳ אותם הקב״ה חלק כן פי על
 חסד חכמה ספירות ג׳ נכללות שבו החסד קו שהוא ימין: קו •

 הגמור החסד במידת עולמו את הקב״ה מנהיג ידם שעל נצח,
לכך. לראויים

 בינה ספירות ג׳ נכללות שבו הגבורה קו שהוא שמאל: קו •
 הדין במידת עולמו את הקב״ה מנהיג ידם שעל והוד, גבורה
לכך. לראויים הגמור

 קו שהוא והגבורה החסד קו בין המכריע אמצעי: קו •
 החיצוניות שהיא רעת (אוכתר ספירות ג׳ נכללות שבו הרחמים,

 עולמו את הקב״ה מנהיג ידם שעל יסוד, תפארת הכתר) של
 כך כל ראוי אינו עצמו מצד כשהאדם והוא הרחמים, במידת
הרחמים. במידת עליו מרחם הקב״ה אז לחסד,

 ובינה חכמה כתר שהם הראשונות ספירות ששלש תדע ועתה ו)
 ׳הנסתרות נאמר שעליהם מוחין נקראים הם כח״ב), כר״ת (הנזכרים

 (הנקראיםתחתונות והשבע השגה, שום בהם לנו שאין אלקינו׳ לה׳
 לנו ׳והנגלות נאמר שעליהם מידות, נקראות נהי״ם) חנ״ת בר״ת

 ב״ה, הבורא הנהגת את להשיג יכולים ידם שעל כלומר ולבנינו׳,
 כתר כי והיינו אדם, בדמות שלימה קומה הם ספירות העשר לכן

 הם תחתונות והשבע המוחין, עם הראש סוד הם ובינה חכמה
האדם. של אבריו שאר כנגד

ע״א): יז דף שניה בהקדמה זהר (תקוניאליהו בפתח כמבואר

 ידו על כי ימין, זרוע מכונה חסד פי׳ ימינא: דרועא חסד •
בעולם. וחסד טוב מתעורר

 כי שמאל, זרוע מכונה הגבורה פי׳ שמאלא: דרועא גבורה •
בעולם. וגבורה דין מתעורר ידה על

 חסד בין ומכריע אמצעי בקו הוא ת״ת פי׳ גופא: תפארת •
וגבורה.

 ולפי שוקיים, שתי מכונים נו״ה פי׳ שוקין: תרין והוד נצח •
לגבורה. נוטה והוד לחסד נוטה נצח לכן החו״ג ענפי שהם

 על מכונה היסוד פי׳ קודש: ברית אות דגופא סיומא יסוד •
 כל של שפע בתוכו שכולל הגוף סיום והוא קודש, הברית שם

נ״ה. חג״ת הספירות
 השכינה מקושרת ששם דז״א, היסוד עטרת היא מלכות: •

מלכות. בשם כן גם הנקראת



יט

 עשר כן גם לה יש הנ״ל ספירות מעשר ספירה שכל ורע ז)
 עצמו כפני שלם פרצוף הכתר ספירת נקרא לכן פרטיות, ספירות

 אבא פרצופי כן כמו שלם, ארם רמות רוגמת ספירות עשר בעל
שלימה. בקומה ספירות עשר בעלי הם כולם ונוקביה וזעיר ואימא

 בריאה, אצילות, הנקראים: עולמות ארבע ברא שהקב״ה נורע ח)
 הוי״ה. השם אותיות ר׳ כנגר והם אבי״ע), (ר״ת עשיה, יצירה,
 תערובת שום שם אין קורש וכולו אלקות כולו האצילות: עולם

 נמשכות ראצילות ומזו״ן רע', יגורך ׳לא נאמר ועליו ורע, טוב
ישראל. בני נשמות
 הנקראים המלאכים ששם הכסא עולם נקרא הבריאה: עולם

 טוב רובו הוא עריין אמנם הקליפות, אחיזת מתחלת ושם שרפים,
וקליפה. רע ומעוטו וקרושה

 הנקראים המלאכים ששם המלאכים עולם נקרא היצירה: עולם
 מחצה שם הם והקליפה הקרושה שהם ורע וטוב הקורש, חיות

בזה. זה מעורבים והם מחצה על
 המלאכים ששם האופנים עולם נקרא הרוחני: העשיה עולם

 הקליפה רהיינו הטוב, על מרובה הרע ושם אופנים, הנקראים
 יהיה שלא העשיה בעולם רבר שום ואין הקרושה, על מרובה
 עולם נברא אח״ב ממש. יחר ומעורבות וקליפה מקרושה מורכב

ארמ״ע). (ר״תעפר מים רוח אש יסורות מר׳ הכלול הגשמי העשיה

 חמש י׳, של וקוצו הוי״ה אותיות ר׳ כנגר הקב״ה ברא עור ט)
 נשמה, רוח, נפש, למעלה: מלמטה הנקראות נשמות בחינות

נרנח״י). (ר״תיחידח חיח,

 ישראל בני נשמות חקב״ח ששלח חטעם עיקר כי לרעת צריך יי)
 חקליפות בין שנפלו קרישין חנצוצין את לברר כרי חוא חזח, לעולם

 בתורח עוסקים ישראל שבני ירי על וחיינו חראשון, ארם חטא ע״י
 קרישין, חנצוצין אלו מבררים חם טובים ומעשים ובמצוות ובתפלת

 מיין במור חנצוצין אלו עולים תחילח רלתתא אתערותא ובטור
 חנקראת חקרושח חשכינח שחיא חמלכות אל מ״ן) בר״ת (נזכרנוקבין
 מעלח וחיא חמ״ן, אלו ירי על ומתקשטת נתקנת וחיא ארנ״י, בשם
 שחוא חוי״ח חשם עם לחתחבר כרי חיחור, לצורך לז״א חמ״ן את

 יאחרונחי, בזח: וארנ״י חוי״ח חשמות ב׳ מתחברים ועי״ז בז״א,
 חמיין שפע מלמעלח נמשך זח יחור ירי ועל חעליון, יחור ונעשח
 טובות חשפעות מיני כל נמשכים ומזח מ״ר), בר״ת (הנזכררכורין

 פעמים נזכר זח וענין חקרושים, ישראל לבני ובפרט חעולמות לכל
 עיקר שזחו לפי חק׳, בזחר שונים באופנים חפסוקים בביאורי רבות

חזח. בעולם חייחם בימי ישראל בני עבורת ותכלית

 ומלכות׳, יסור ׳יחור בשם פעמים חרבח נזכר זח זח יחור ענין יא)
 נחשב לכן ספירות, חשש כל חארות בתוכו כולל חוא חיסור כי

חמלכות, אל חשפע כל את חמעביר חוא שחיסור מפני וגם ככולם,

חמלכות. את חמתקן חוא חיסור כאילו נחשב לכן

 חשוכנת חשכינח שחיא רז״א חנוקבא שחיא חמלכות יב)
 ׳לית חזחר בלשון ונזכר כלום, מעצמח שפע לח אין בתחתונים,

 שפע שקבלח ואחר מז״א, שמקבלת מח רק כלום׳, מגרמח לח
 (חו״ק) קצוות חששח פעולות כל לפועל מוציאח חיא אז ממנו
 ועשיח יצירח בריאח מלאכי לכל חשפע את משפעת וחיא רז״א,
חתחתונים. ולכל (בי״ע)

 כח ולא גוף לא למעלח אין כי חוא גלוי שרבר לרעת צריך יג)
 חקרוש חזחר בספר שנזכרים וחציורים חרמיונות וכל חלילח, חגוף

 לשכך כרי אמנם ח״ו, למעלת כך שחם מפני לא קבלח, ספרי ובשאר
 בלתי שחם רוחניים עליונים רברים לחבין חארם שיוכל חאוזן את

 בבחינות לרבר רשות ניתן לכן חאנושי, בשכל ונרשמים נתפסים
 ׳עיני כמ״ש זח, רבר נזכר חתורח בפסוקי גם כי ורמיונות, ציורים

 ח״, ׳וישמע צריקים׳, אל ח׳ ׳עיני חארץ׳, בכל משוטטים חמח ח׳
 חכתוב שאמר מח מכולם וגרולח רבות, וכאלו ח״, ׳וירבר ח״, ׳וירח

 ונקבח זכר אותו ברא אלקים בצלם בצלמו חארם את אלקים ׳ויברא
 כלשון לרבר נוכל אנחנו גם כך, רברח עצמח חתורח ואם וגו״,
 בתכלית רקים אורות אלא למעלת שאין חוא שפשוט חיות עם חזח,

תמונח׳. כל ראיתם לא ׳כי כמ״ש כלל, נתפסים בלתי חרוחניות

 חרברים בח ולצייר לחמשיל כרי אחרת ררך עור יש אמנם יד)
 מורח ואות אות כל כי חאותיות, צורת כתיבת בחי׳ וחם חעליונים,

 למעלח אין כי חוא פשוט רבר זו תמונח וגם עליון, פרטי אור על
חאוזן. את לשכך וציור משל ררך רק זח וגם נקורח, ולא אות לא

 כי תרע וכרומח, ונשיקין וזווגין ונקבח זכר כינויי שתראח מח טו)
 חמקבלת חמירח חיא וחנקבח חמשפעת, חמירח חוא זכר פירוש

חשפע. את
 חקרוש שם וריבוק חיבור חוא חספירות, אל חמיוחם חזווג סור
 - חנקבח בחי׳ של חקרוש שם עם חמשפיע, - חזכר בחי׳ של

 חחסרים עם חנקבח של תגבורות חמתקת חוא ועניינו חמקבלת,
 בעת שחיח כשם חרין, מירת עם חרחמים מירת ושיתוף חזכר, של

 חזווג. סור עצמו שחוא חעולם בריאת
 רוחניות רביקות רחיינו ברוחא, רוחא רביקות חוא חנשיקין סור

זח. עם זח חספירות
 מחזכר, מקבלת שחנקבח חנמצאות שרשי כי חוא, חעיבור סור
 בזכר בעורם כי חרוחני, בציור בח ומצטיירים בח נתקנים חם
 את לחביא כרי חנקבח אל אותם מוסר וחוא גרול, ברקות חם

 בפועל. וגלויים מציאותם לבישול חנמצאים
 וחשתלשלותם חנמצאות אל כינויים חם וחגרלות וחיניקח חלירח סור

 מציאותם. גמר אל ובאים שנגלים ער עב, מציאות אל רק ממציאות
וילנא), דפוס הזהר ספר בריש המופיעה מהאזהרה נעתק זה (קטע



זה בכרך המובאים ומהבריהם הספרים שמות

א
נתן דרבי אבות

 נחמן ב״ר אברהם ר להגה״צ ברזל: אבניייה

 מדינוב אלימלך צבי ר להגה״צ דכלה: אגרא

 מדינוב אלימלך צבי ר להגה״צ דפרקא: אגרא

 מאוסטרופולי שמשון לרבינו הטעמים: אגרת

 הרמביין אגרת
 הרמח״ל לרבינו במרום: אדיר

 ז״ל האר״י לרבינו ישר: אדם

 אייבשיץ יהונתן ר להגה״צ יהונתן: אהבת

 מאפטא העשיל יהושע אברהם ר להגה״צ ישראל: אוהב

 מטשערין נחמן ר להגה״צ היראה: אוצר

 מקיוב) יעקב(הגולה ב״ר משה ר להגה״צ השם: אוצר

 ז״ל האר״י לרבינו היים: אוצרות

 הרמח״ל לרבינו רמהייל: אוצרות

 יצחק ישראל ר׳ להרה״ח חדש): (שירהגנוז אור

בזאנםון

 עטר אבן משה ב״ר חיים לרבינו החיים: אור

 מז׳יטומיר וולף זאב ר להגה״צ המאיר: אור

 המהר״ל לרבינו חדש: אור

 הרמ״ק לרבינו נערב: אור

 חבר אייזיק יצחק ר להגה״צ תורה: אור

צדיקים אורחות
 אלשיך משה לרבינו עהיית: אלשיך

 צבי נתן ר הרה״ח ע״י נלקט אנ״ש, מכתבי אומן: אמונת

קעניג

 הצרפתי יצחק ב״ר וידאל לרבינו יושר: אמרי

חבר אייזיק יצחק ר להגה״צ ים: אפיקי

 אפרים ברוך ר להרה״ח הנחל: באבי

 מטיקטין אשכנזי יהודה לרבינו היטב: באר

 מטשרנוביץ חיים ר להגה״צ חיים: מים באר

 איילנבורג בער יששכר לרבינו שבע: באר

 נחמן ב״ר אברהם ר להגה״צ הליקוטים: ביאור

 פינו עזרא לרבינו לעיתים: בינה

 חיי דאנציג(בעל אברהם ר׳ להגה״צ אברהם: בית

אדם)

 המאירי שלמה ב״ר מנחם לרבינו הבחירה: בית

 םירקיש יואל לרבינו חדש: בית

 קארו יוםף לרבינו יוסף: בית

 שור בכור יוםף לרבינו שור: בכור

 מפולנאה יוםף יעקב ר להגה״צ יוסף: פורת בן

 מדינוב אלימלך צבי ר להגה״צ יששכר: בני

 הרא״ש בן יעקב לרבינו עהיית: הטורים בעל

 עהיית התוספות בעלי
 בעש״ט ישראל לרבינו עהיית: בעשייט

 מקאריץ אייזיק יצחק ר להגה״צ עולם: כהונת ברית

 ספרד מרימון אברהם לרבינו מנוחה: ברית

 מאווריטש דוב אברהם ר להגה״צ עין: בת

מדרשות בתי

 המהר״ל לרבינו השם: גבורות
 המהר״ל לרבינו אריה: גור

מפאנו הרמ״ע לרבינו נשמות: גלגולי

 הט״ז) הלוי(בעל שמואל ב״ר דוד לרבינו דוד: דברי

 מםדליקוב אפרים חיים משה ר להגה״צ אפרים: מחנה דגל

 מאוםטרופולי שמשון לרבינו ידין: דן

 התוםפות לבעלי זקנים: דעת

 הרמח״ל לרבינו תבונות: דעת

 הרמח״ל לרבינו הדרך: תפילת בענין דרוש

 לנדא יחזקאל לרבינו הצלייה: דרושי

 הרמח״ל לרבינו יפה: כולך דרושי

 כ״ץ וולק יהושע לרבינו דרישה:

 גבאי בן מאיר לרבינו אמונה: דרך

הרמח״ל לרבינו הי: דרך

עלחיים דרך  יצחק ר להגה״צ זוטא): ארץ דרך מסכת (

 לנדא שמואל ב״ר אליהו

 המהר״ל לרבינו חיים: דרך

 הרמח״ל לרבינו חיים: עץ דרך

 קיוואק דוד ניסן ר להרה״ח (שיעורים):נועם דרכי

 המהר״ל לרבינו המהרייל: דרשות

גירונדי ניםים לרבינו הריין: דרשות

ה
 איםרליש משה לרבינו השוייע: על הרמייא הגהות

 הכהן יהודה ב״ר שלמה ר להגה״צ שעה: הוראת

 הורביץ הלוי פנחם ר להגה״צ המקנה:

 מרומא יחיאל ר בן נתן לרבינו הערוך:

 הורביץ הלוי פנחם ר להגה״צ הפלאה:

 פריש דניאל ר להרה״ח האידרות: ספר הקדמת

 אלטר יהושע משה ר להרה״ח הנפש: השתפכות

מטעפליק בזשילאנםקי

 ברייטער יצחק ר להרה״ח משיח: התנוצצות

הורוויץ שמואל ר להרה״ח האמת: לצדיק התקשרות

ו
 הורביץ ישעיה ב״ר שעפטיל שבתי רבינו העמודים: ווי

השל״ה) (בן

שכטער מאיר יעקב ר להרה״ח בספר: ונכתב

ז
רשב״י האלקי להתנא זוהר:

 הלוי אבלי אברהם לרבינו הילקוייש: על רענן זית
המג״א) גומבינר(בעל

 חיי דאנציג(בעל אברהם ר׳ להגה״צ משה: תורת זכרו

אדם)

 מטשערין נחמן ר להגה״צ הארץ: זמרת

 הידא משה ב״ר שמואל ר להגה״צ דנורא: זקוקין

מרופשיץ צבי נפתלי ר להגה״צ קודש: זרע

 פקודה אבן יוםף בן בחיי לרבינו הלבבות: חובות

 מנוח בן חזקיה לרבינו חזקוני:

 זילברמן אייזיק יצחק ר להרה״ח אביר: חידושי

 המהר״ל לרבינו אגדות: חידושי

 אשבילי אברהם בן טוב יום לרבינו הריטבייא: חידושי

 אדרת אברהם בן שלמה לרבינו הרשבייא: חידושי

 דאנציג אברהם ר להגה״צ אדם: חיי

 מברםלב נחמן רבי לרביה״ק מוהריין: חיי

 נחמן ב״ר אברהם ר להגה״צ ותבונה: חכמה

 אזולאי אברהם לרבינו לאברהם: חסד

 מראדין הכהן מאיר ישראל ר להגה״צ חיים: חפץ

סופר משה ר להגה״צ השייס: ועל עהיית סופר חתם

ט
 הלוי שמואל ב״ר דוד לרבינו התורה: על טייז

 שטערנהארץ אברהם ר להרה״ח זכרונות: טובות

 הרא״ש בן יעקב לרבינו התורה: על הארוך טור

 הרא״ש בן יעקב לרבינו טור:

 הלוי שמואל ב״ר דוד לרבינו זהב: טורי

ז״ל האר״י לרבינו המצוות: טעמי

 הורביץ הלוי אפרים ר להגה״צ רצון: יבקש

הרמב״ם לרבינו החזקה: יד

 מברםלב רביה״ק ע״ד וחםידות לתורה קונטרם הנחל: יד

 אבולעפיא הלוי מאיר לרבינו רמה: יד

עלמשה ידי  ב״ר משה יעקב ר להגה״צ המדרש): (

 אשכנזי העלין אברהם

 מפאנו הרמ״ע לרבינו אלם: יונת

 הקליר אלעזר לרבי יוצרות:

 מזברז׳ הלר פייבוש משולם ר להגה״צ אמת: דברי יושר

 םופר הכהן ראובן אברהם ר להגה״צ ראובני: ילקוט

 הדרשן שמעון לרבינו שמעוני: ילקוט

 מוהרנ״ת להגה״צ מוהרניית: ימי

 הורוויץ שמואל ר להרה״ח שמואל: ימי

 מםלונים אברהם ר להגה״צ העבודה: יסוד

 יונה לרבינו התשובה: יסוד

 חדש׳ ׳שיר בהוצאת לאור יצא החדש: חן יעלת

 הורוויץ שמואל ר׳ הרה״ח ע״י נערך חן: יעלת

 אייבשיץ יהונתן ר׳ להגה״צ דבש: יערות

 אשכנזי יפה שמואל ר׳ להגה״צ קול: יפה

עלשעה יפה  הכהן יהודה ב״ר שלמה ר׳ להגה״צ ע״ח): (

 אשכנזי יפה שמואל ר׳ להגה״צ תואר: יפה

 מטשערין נחמן ר׳ להגה״צ דשבתא: יקרא

 מטשערין נחמן ר׳ להגה״צ האיתנים: ירח

 מאלכסנדר יצחק ישראל ירחמיאל ר׳ להגה״צ ישראל: ישמח

 מטשרנוביל נחום מנחם ר׳ להגה״צ לב: ישמח

 מאוהעל טייטלבוים משה ר׳ להגה״צ משה: ישמח

 אודםר דב ישראל ר׳ להרה״ח סבא: ישראל

יאליש צבי יעקב ר׳ להגה״צ יעקב: ישרש



כאזה בכרך המובאים ומהבריהם הספרים שמות

 חלואה אבן אשר בן בחיי לרבינו הקמח: כד

 נחמן ב״ר אברהם ר להגה״צ אור: כוכבי

 מלונטשיץ אפרים שלמה לרבינו יקר: כלי

 קארו יוםף לרבינו משנה: כסף

 ז״ל האר״י לרבינו האדיי: כתבי

 ליקו״מ גיליון על וקסלר: שלמה רי כתייי

 ליקו״מ נוםחאות קעניג: רנייצ שהוייל כתייי

 מפרין יחיאל יהודה אייזיק יצחק ר להגה״צ אופיר: כתם

מקאמרנא

ל
 בזאנםון יצחק ישראל ר להרה״ח (כת״י):בנים לב

 םרוג ישראל לרבינו אצילות: לימודי

 נפתלי ב״ר אפרים ר להגה״צ אבן: ליקוטי

 מוהרנ״ת להגה״צ הלכות: ליקוטי

 ז״ל האר״י לרבינו השייס: ליקוטי

 מברםלב נחמן רבי לרביה״ק מוהרץ: ליקוטי

 מוהרנ״ת להגה״צ עצות: ליקוטי

 ז״ל האר״י לרבינו תורה: ליקוטי

מוהרנ״ת להגה״צ תפילות: ליקוטי

מ
הנחל מאור
 אפשטיין קלמן קלונימום ר להגה״צ ושמש: מאור

 מטשרנוביל נחום מנחם ר להגה״צ עינים: מאור

 אדאדי נתן ר להגה״צ נתן: מאורות

 ממיץ ורמיש אהרן ר להגה״צ אור: מאורי

 המאירי שלמה ב״ר מנחם לרבינו מאירי:

 הרמח״ל לרבינו החכמה: מאמר

 הרמח״ל לרבינו העיקרים: מאמר

 מפאנו הרמ״ע לרבינו הרקיעים: מאמר

 מפאנו הרמ״ע לרבינו קשיטה: מאה מאמר

 מפאנו הרמ״ע לרבינו גנים: מעיין מאמר

 הרמב״ם בן אברהם לרבינו חזייל: דרשות על מאמר

 הרמב״ן לרבינו התורה: פנימיות על מאמר

 מפאנו הרמ״ע לרבינו הי: צבאות מאמר

 מברםלב רביה״ק ע״ד וחםידות לתורה קובץ הנחל: מבועי

 טראני יוםף בן משה לרבינו שירה: פרק על מביייט

 עמדין יעקב לרבינו עוז: מגדל

 קארו יוםף לרבינו מישרים: מגיד

 גאון ניםים לרבינו סתרים: מגילת

 שפירא נתן לרבינו עמוקות: מגלה

 מדוראן צמח בן שמעון לרבינו אבות: מגן

 גומבינר הלוי אבלי אברהם לרבינו אברהם: מגן

 זמרא בן דוד לרבינו דוד: מגן

 גוריון אבא מדרש
 בראשית אגדת מדרש
 זוטא מדרש
 משלי מדרש
 אחרים פנים מדרש
 רבה מדרש
 טוב שוחר מדרש
שמואל מדרש

 אוזידא די שמואל לרבינו אבות): (עלשמואל מדרש

 תהלים מדרש
תנחומא מדרש

 איינהורן וולף זאב ר להגה״צ המדרש: על מהרזייו

 איידלם הלוי אליעזר שמואל לרבינו מהרשייא:

 מזרחי אליהו לרבינו מזרחי:

 שפירא נתן לרבינו הקודש: מחברת

 בינדר דן ר להרה״ח דן: מחנה

 בזשילאנםקי אלטר יהושע משה ר להרה״ח הנחל: מי

 מטעפליק

מכילתא
דרשבייי מכילתא

 שלמה ר הרה״ח ע״י נערך אנ״ש, מכתבי ליקוט יופי: מכלל

וייצהנדלר יהודה

 קארדונר היילפערין ישראל ר להרה״ח ישראל: רבי מכתבי

 הורוויץ שמואל ר להרה״ח שמואל: מכתבי

 מיכל יחיאל בן לייבוש מאיר ר להגה״צ מלבייים:

 הרמח״ל לרבינו משה: מלחמות

 אבוהב יצחק לרבינו המאור: מנורת

 בזאנםון יצחק ישראל ר להרה״ח הקשרים: מסילת

 הרמח״ל לרבינו ישרים: מסילת

קטנות מסכתות
 וייצהנדלר אברהם ר להרה״ח מלך: מעדני

 אלגאזי שלמה לרבינו ספירים: מעולפת

 קרמר משה ר להרה״ח בנחלים: מעינים

 יצחק ב״ר הכהן פרץ ר להגה״צ האלקות: מערכת

 גירונדי יצחק ב״ר מיוחם פרץ לרבינו האלקות: מערכת

 הרופא טוביה לרבינו טוביה: מעשה

 הרופא אליה ב״ר אשכנזי אלעזר לרבינו השם: מעשי

 הלל רבינו ובנו אלטשולר דוד לרבינו דוד: מצודות

 הלל רבינו ובנו אלטשולר דוד לרבינו ציון: מצודות

 מקנדיא יש״ר לרבינו לחכמה: מצרף

 שפירא נתן לרבינו שימורים: מצת

 מברםלב רביה״ק ע״ד וחפירות לתורה קובץ חכמה: מקור

 ר הרה״ח ע״י נערך עהיית: הבעשייט על חיים מים מקור

 מגאוורטשוב מענדל מנחם שמעון

 מטשערין נחמן ר להגה״צ הגיליון: על מקומות מראה

השייס על מרדכי
 בזשילאנםקי אלטר יהושע משה ר להרה״ח נפש: משיבת

מטעפליק

 ריקי חי עמנואל לרבינו חסידים: משנת

 פריש דניאל ר להרה״ח מדבש: מתוק

כ״ץ בער יששכר לרבינו המדרש: על כהונה מתנות

נ
 הרש״ש לרבינו שלום: נהר

 מליז׳נםק אלימלך ר להגה״צ אלימלך: נועם

 וייצהנדלר אברהם ר להרה״ח שורק: נחל

 מטשערין נחמן ר להגה״צ השולחן: נחת

 המהר״ל לרבינו ישראל: נצח

המהר״ל לרבינו מצוה: נר

 ראובן׳ם) יהודה(לייבל ב״ר נתן ר להגה״צ צדיק: נתיב

מטבריא

המהר״ל לרבינו עולם: נתיבות

 ממינםק הלפרין יחיאל ר להגה״צ הדורות: סדר

 מגרמיזא אלעזר לרבינו רזיא: סודי

 מטשרנוביץ חיים ר להגה״צ שבת: של סידורו

 מברסלב נחמן רבי לרביה״ק מעשיות: סיפורי

 מקוצי משה לרבינו סמייג:

 הרמ״ק לרבינו גרושין: ספר

 הקנה בן נחוניא לרבי הבהיר: ספר

 מוילנא אליהו פנחם ר להגה״צ הברית: ספר

 המהר״ל) בצלאל(אח ב״ר חיים לרבינו החיים: ספר

החינוך ספר
 גאון חמאי לרבינו הייחוד: ספר

 ע״ה אבינו לאברהם היצירה: ספר

 תם לרבינו הישר: ספר

 הרמח״ל לרבינו הכללים: ספר

 ז״ל האר״י לרבינו הליקוטים: ספר

 מברסלב נחמן רבי לרביה״ק המידות: ספר

 מולכו שלמה לרבינו המפואר: ספר

 הכהן מאיר ישראל ר להגה״צ הקצר: המצוות ספר

מראדין

 הרמב״ם לרבינו המצוות: ספר

 גיקטליא יוסף לרבינו המשלים: ספר

 גיקטליא יוסף לרבינו הניקוד: ספר

 קרא יצחק בן אביגדור לרבינו הפליאה: ספר

 הקנה בן נחוניא לרבי הקנה: ספר

 יוסי ב״ר ישמעאל לרבי התמונה: ספר

 החסיד יהודה לרבינו חסידים: ספר

 אזכרי אלעזר לרבינו חרדים: ספר

 זכות אברהם לרבינו יוחסין: ספר

 ציוני מנחם לרבינו ציוני: ספר

 ספרא
ספרי

 גבאי בן מאיר לרבינו הקודש: עבודת

 מקוז׳ניץ ישראל ר להגה״צ ישראל: עבודת

 ז״ל האר״י לרבינו תמיד: עולת

 מפשעדבארז קראקובסקי אפרים ר להרה״ח שבת: עונג

 ריישר יוסף ב״ר יעקב לרבינו יעקב: עיון

 חביב בן יעקב לרבינו יעקב: עין

 מוהרנ״ת להגה״צ הדפסה׳): ׳קרן (מהדורתלתרופה עלים

 בכרך הרץ נפתלי לרבינו המלך: עמק

 מביאליסטוק יוסף ב״ר זונדל חנוך ר׳ להגה״צ יוסף: ענף

 ויטאל חיים לרבינו טוב: הדעת עץ

 ז״ל האר״י לרבינו חיים: עץ

 מביאליסטוק יוסף ב״ר זונדל חנוך ר׳ להגה״צ יוסף: עץ

 בארסקי שמשון ר׳ להרה״ח המבוארות: עצות

 מנדל מנחם מרדכי ר׳ להרה״ח ישרות: עצות

קיצקאווסקי

 יארוויטש אברהם ר׳ להרה״ח נחל: ערבות

 אייבשיץ שלמה דוד ר׳ להגה״צ נחל: ערבי

 אטלינגר יעקב ר׳ להגה״צ לנר: ערוך

 זכות משה לרבינו הכינויים: ערכי

מפאנו הרמ״ע לרבינו מאמרות: עשרה



זה בכרך המובאים ומהבריהם הספרים שמותכב

 דצניעותא לספרא האריזייל פירוש
 הרמח״ל לרבינו המצוות: פירוש

 הרמביים לרבינו המשניות פירוש
 מברטנורא עובדיה לרבינו המשניות פירוש
 בן יצחק לרבינו יצירה: לספר נהור סגי הדיי פירוש

 הרמב״ם) על המשיג הראב״ד של הראשון(חמיו הראב״ד

 פאדווא משה אהרן ר להגה״צ שוהייט: על הראיימ פירוש

מקארלין

 זכות משה לרבינו לזהר: הרמייז פירוש

התנייך על הרמהייל פירוש
 אברהם בר שבתי לרבינו יצירה: לספר הכמוני פירוש

 הרופא דונולו המכונה

 הגאונים מקבלת נתיבות לייב פירוש
 עכו דמן הדיי לרבינו יצירה לספר פירוש
 יצירה לספר נהור פגי דיי לרבינו פירוש

לתיקוייז מהרהייו פירוש
 ב״ר יצחק לרבינו המדרש: על (כ״ץ)כהן מהרייי פירוש

 המהר״ל) כ״ץ(חתן הכהן שמשון

 היצירה לספר הראבייד רבינו פירוש
 היצירה לספר הרמייק רבינו פירוש
 היצירה לספר הרמביץ רבינו פירוש
 לזהר הרמהייל רבינו פירוש
 אבות למסכת יונה רבינו פירוש

 למשלי יונה רבינו פירוש
 אבות למסכת עמדין יעקב רבינו פירוש
 יצירה לספר בוטריל משה רבינו פירוש
 גאון סעדיה לרבינו יצירה: לספר רסייג פירוש

 הרשב״א לרבינו ההגדות: פירושי

 פאפו אליעזר ר להגה״צ יועץ: פלא

 פאלק יושע יעקב ר להגה״צ יהושע: פני

 מרגלית משה ר להגה״צ משה: פני

 הורביץ הלוי פנחס ר להגה״צ יפות: פנים

 כהנא דרב פסיקתא
רבתי פסיקתא

 פצנובסקי יוסף ר להגה״צ יוסף: פרדס

 הרמ״ק לרבינו רימונים: פרדס

 מוויטבסק מנדל מנחם ר להגה״צ הארץ: פרי

 תאומים יוסף לרבינו מגדים: פרי

 ז״ל האר״י לרבינו היים: עץ פרי

 יבלונסקי יצחק ר להרה״ח בנחל: פרפראות

 ר להגה״צ הנצח׳): ׳תורת (מהדורת לחכמה פרפראות

 מטשערין נחמן

שירה פרק
 הורקנום בן אליעזר לרבי אליעזר: דרבי פרקי

חבר אייזיק יצחק ר׳ להגה״צ שערים: פתחי

 משען אליהו ר׳ להגה״צ ושלום: צדק

 בעש״ט ישראל לרבינו הריבייש: צוואת

 לנדא יחזקאל לרבינו השייס: על צלייה

םבע אברהם לרבינו המור: צרור

 קאיידינובר הירש צבי לרבינו הישר: קב

 מברדיטשוב יצחק לוי ר׳ להגה״צ לוי: קדושת

 יאליש צבי יעקב ר׳ להגה״צ יעקב: קהלת

 זכות משה לרבינו הרמייז: קול

 אותן תוספות עם מוהרנ״ת, להגה״צ (השלם):ליקויימ קיצור

 קארדונר היילפערין ישראל ר׳ הרה״ח סידר

 מוהרנ״ת להגה״צ מוהרניית: ליקויימ קיצור

 גאנצפריד שלמה ר׳ להגה״צ ערוך: שולחן קיצור

 הרמח״ל לרבינו חכמה: פתחי קלייה

 הרמח״ל לרבינו צבאות: הי קנאת

 פרנקל דוד ר׳ להגה״צ העדה: קרבן

 מקרלין יצחק ר׳ להגה״צ אורה: קרן

זיסקינד אלכסנדר ר׳ להגה״צ אור: קרני

 גירונדי ניסים לרבינו הריייף: על ריין

 עהיית ראייש

השייס על ראייש

 וידאש די אליהו לרבינו חכמה: ראשית

 חלואה אבן אשר בן בחיי לרבינו עהיית: בחיי רבינו

 השייס על גרשום רבינו
השייס על חננאל רבינו
 מביחאוו לוריא דוד ר׳ להגה״צ המדרשים: על רדייל

 מגרמיזא אלעזר לרבינו רוקח:

זוטא רות
 פינטו יאשיהו לרבינו יעקב: העין על ריייף

עהיית רמביין

 מטשערין נחמן ר׳ להגה״צ המעשיות: רמזי

 משינאווא שמואל ר׳ להגה״צ תנדבייא: על צופים רמתים

 שטערנהארץ אברהם ר׳ להרה״ח ציון: רנת

 רקאנאטי בנימין מנחם לרבינו עהיית: רקאנאטי

 יצחקי שלמה לרבינו בייר: ועל השייס ועל עהיית רשייי

מאיר בן שמואל לרבינו השייס: ועל עהיית רשביים

ש
 ברייטער יצחק ר׳ להרה״ח יצחק: שארית

 מווילעדניק בער דב ישראל ר׳ להגה״צ ישראל: שארית

 הגה״צ ע״י מברסלב(נערך נחמן רבי לרביה״ק הריין: שבחי

מוהרנ״ת)

 קארו יוסף לרבינו ערוך: שולחן

 אלשיך משה לרבינו שהייש: על העמקים שושנת

 הפמ״ג) תאומים(בעל יוסף לרבינו העמקים: שושנת

 הנחל׳ ׳משך בהוצאת לאור יצא קודש: שרפי שיח

 מברסלב נחמן רבי לרביה״ק הריין: שיחות

 מברסלב נחמן רבי לרביה״ק הסיפומייע: שאחר שיחות

 אשכנזי בצלאל לרבינו מקובצת: שיטה

 קיוואק דוד ניסן ר׳ הרה״ח (כת״י):השלם נעים שיר

משנה סדרי שישה
 אזולאי דוד יוסף חיים לרבינו הגדולים: שם

 מסוכטשוב שמואל ר׳ להגה״צ משמואל: שם

 הרמב״ם לרבינו פרקים: שמונה

פרסיאדו ששון ר׳ להגה״צ ע״ח): (עלששון שמן

 הורביץ הלוי ישעיהו לרבינו הברית: לוחות שני

 ז״ל האר״י לרבינו הגלגולים: שער

 ז״ל האר״י לרבינו ההקדמות: שער

 ז״ל האר״י לרבינו הכוונות: שער

 ז״ל האר״י לרבינו המצוות: שער

 ז״ל האר״י לרבינו הפסוקים: שער

 ז״ל האר״י לרבינו רזייל: מאמרי שער

 ז״ל האר״י לרבינו רשבייי: מאמרי שער

 ז״ל האר״י לרבינו רוהייק: שער

 גיקטליא יוסף לרבינו אורה: שערי

 רומי משה לרבינו עדן: גן שערי

 פריש דניאל ר׳ להרה״ח זהר: שערי

 גיקטליא יוסף לרבינו צדק: שערי

 ויטאל חיים לרבינו קדושה: שערי

 יונה לרבינו תשובה: שערי

 שישא שלו׳ אברהם ר׳ להרה״ח הנחל: שעשועי

 הכהן יהודה ב״ר שלמה ר׳ להגה״צ הזהר: על רצון שעת

 הורביץ הלוי שעפטיל לרבינו טל: שפע

 מפראג בם שבתאי לרבינו חכמים: שפתי

 הכהן מרדכי לרבינו עהיית: כהן שפתי

הכהן שבתי לרבינו (ש״ך):השוייע על כהן שפתי

 מזיטומיר אהרן ר׳ להגה״צ אהרן: תולדות

 מפולנאה יוסף יעקב ר׳ להגה״צ יוסף: יעקב תולדות

 קארו יצחק לרבינו יצחק: תולדות

 גבאי בן מאיר לרבינו יעקב: תולעת

 הרמ״ק לרבינו דבורה: תומר

 ב״ר נחמן ר׳ להרה״ח ליקרימ: לקיצור ומילואים תוספות

אפרים ברוך

 העלר ליפמן יו״ט לרבינו טוב: יום תוספות

 התוספות לבעלי השייס: על תוספות

תוספתא
 הרמב״ן לרבינו האדם: תורת

 סקילי יעקב לרבינו המנחה: תורת

 הרמ״א לרבינו העולה: תורת

 שור חיים לרבינו חיים: תורת

 דילרוזה חיים לרבינו חכם: תורת

 סופר משה ר׳ להגה״צ משה: תורת

 אלשיך משה לרבינו משה: תורת

 רשב״י האלקי להתנא זוהר: תיקוני

 בבלי תלמוד
 ירושלמי תלמוד

 הריייף על יונה רבינו תלמידי
תנייך
 הנביא לאליהו וזוטא: רבה אליהו דבי תנא

 אייבשיץ יהונתן ר׳ להגה״צ יהונתן: תפארת

 ליפשיץ ישראל ר׳ להגה״צ המשניות): <על ישראל תפארת

 המהר״ל לרבינו ישראל: תפארת

 מטשערין נחמן ר׳ להגה״צ ותחנונים: תפילות

 הרמח״ל לרבינו תפילות: תקטייו

 הגר לאונקלום אונקלוס: תרגום

עוזיאל בן ליונתן יונתן: תרגום



כג

ד המופיעים והקיצורים התיכות ראשי לוה כי וה נ

א
 אחד אי:

 אפשר אי אייא:

 זקיני אבי אדוני אאייז:

 כן אם אלא אאייב:

 השלום עליו אבינו אברהם אאעייה:

 דין בית אב אבייד:

 עשיה יצירה בריאה אצילות אביייע:

 הראשון אדם אדהייר:

 ורבינו מורינו אדונינו אדומוייר: אדמוייר,

 רבה אידרא אדייר:

 זוטא אידרא אדיז: ,אדדיז

 נתן דרבי אבות אדרייג:

 המגיה אמר ,המעתיק אמר אייה:

 העזר אבן אהייע:

 ואמא אבא ואם, אב אוייא:

 החיים אור אוהייח:

 העולם אומות אוייה: ,אוהייע

 חיים אורח אריח:

 היראה אוצר אוצייה:

 זמן אחרי זה, אחרי אחייז:

 כך אחר אחייב:

 ישראל ארץ ארייי: אייי,

 רבה אידרא אידייר:

 רבה איכה איכייר:

כן אם אייב:

 רצון יהי כן אמן אכיייר:

 לומר אפשר ליה, אמר לו, אמר אייל:

 לברכה זכרונם רבותינו אמרו אמרזייל:

 נמי אי אייג:

 שלומינו אנשי אנייש:

 םוף אין איים:

 רבה אםתר אסתייר:

 עצמו את אייע:

 גב על אף אעייג:

 פי על אף אעפייי: אעייפ,

 כן פי על אף אעפיייב: אעפייב,

 לומר אפשר אפשייל:

 צריך אין אייצ:

 לומר צריך אין אצייל:

 רבותינו אמרו רבי, אמר אייר:

 לברכה זכרונם רבותינו אמרו ארזייל:

 לברכה זכרונו יצחק, רבי אשכנזי אריזייל: ארייי,

 עפר מים רוח אש ארמייע:

 תקרי אל תאמר, אם תימא, אי איית:

 דלעילא אתערותא אתעדייל:

דלתתא אתערותא אתעדליית:

ב
אדם בני בייא:

העולם מלך אלוקינו ה׳ אתה ברוך אמייה: באייי

 בימינו במהרה בתרא, בבא בייב:

 דין בית ביייד: בייד,

 השם ברוך הוא, ברוך בייה:

 הפירות ברכת בהייפ:

 ודם בשר בייו:

 הלשון בזה בזהייל:

 חוב בעל חדש, בית בייח:

 בחינות בחינת, בחינה, בחיי:

 הליקוטים ביאור ביהייל: ביאהייל,

 הכנםת בית ביכנייס: ביהכנייס,

 המקדש בית בחמייק: ביחמייק,

 המדרש בית בימייד: ביחמייד,

 זה בכל זאת, בכל בכייז:

 מציעא בבא בייט:

 רבה במדבר במדבייר:

 ישראל בני בנייי:

 דשמייא בםייעתא בסייר:

 דין בעל דבר, בעל בעייד:

 הטורים בעל בעחייט:

 הרבים בעוונותינו בעריה:

 יתברך ה׳ בעזרת בעזהייית: בעזהייי,

 חוב בעל בעייח:

 הםפר מחבר בעל בעמחהייס:

 פה בעל בעייפ:

 טוב שם בעל בעשייט:

 פעמים ב׳ בייפ:

 קמא בבא בייק:

 רבי בן רבה, בראשית בייר:

שמאי בית בייש:

 חוב גביית גבייח:

 דין גזר גזייד:

 גימטריא גימי: גימטי,

 כן גם גייב:

גמרא גמי:

 חםדים גמילות גמייח:

עדן גן גייע:

 אמות ד אחר, דבר דייא:

 הכי לאו דאי דאלייה:

 הימים דברי דבהייי:

 א׳ הימים דברי דבהיייא:

 ב׳ הימים דברי דבהיייב:

 הקדושים דבריו דבהייק:

 רבה דברים דבייר:

 המתחיל דיבור דייה:

 בםעודה הנוהגים דברים דהייב:

 א׳ הימים דברי דהיייא:

ב׳ הימים דברי דהיייב:

 השלום עליו המלך דוד דהעייה:

 וקבל דרוש וקשה, דייק וקל, דייק דוייק:

 לחכימא די דייל:

 לבוא דלעתיד דלעתייל:

 םתימאה דעתיקא דעתייס:

 חן חכם פי דברי דפחייח:

תורה דברי דיית:

ה
השם הי:

 הצדיק הגאון הגהייצ:

 דכתיב הוא הדא ההייד:

 לאור הוציא הדיל:

היה היי:

 משכבו כפרת הריני הבייט:

מילי הני הייט:

 טראני יוםף בן משה הרב הטביייט:

 לעיל הנזכר הנייל:

 קאמר הכי הייק:

 החםיד הרב הרהייח:

 הצדיק הרב הרהייצ:

 הקדוש הרב הרהייק:

יתברך השם השייית: השייי,

ו
רבה ויקרא ויקייר:

ז
אנפין זעיר זייא:

 זו את זו ,זה אחר זה זה, את זה זאייז:

 הלשון זה זהייל:

 שאמר זהו זהייש:

 הקדוש זוהר זוהייק:

 ונוקביה זעיר זויץ:

 חדש זוהר זוייח: זייח,

 א חלק זוהר זחייא:

 ב חלק זוהר זחייב:

 ג חלק זוהר זחייג:

 עלינו יגן זכותו זיייע:

 אמן עלינו יגן זכותו זיעייא:

 לברכה זכרונו לשונו, זה זייל:

 הבא העולם לחיי זכרונו זלהייה:

 הבא העולם לחיי לברכה זכרונו זללייה: זללהייה,

 הכתוב לשון זה זלשהייס: זלהייס,

 לזה זה זלייז:

 זה לעומת זה זלעייז:

 קדשו לשון זה זלייק:

 זה מול זה זטייז:

םוד זה זייס:

 פעמים ז׳ פירוש, זה זייפ:

לברכה צדיק זכר זצייל:



זה נכרך המופיעים והקיצורים התיבות ראשי לוהכד

 לברכה וקדוש צדיק זכר זצוקייל:

שאמרו זה שאמר, זה שכתוב, זה דש:

ח
 # חלק #:”ח

 ושלום חם חייו:

 ובינה חכמה חוייב:

 וגבורות חםדים וגבורה, חםד חריג:

 המועד חול חוחיינז:

 לארץ חוץ חוייל:

 משפט חושן חריט:

 לברכה זכרונם חכמינו חזייל:

18 חייי:

 אזולאי דוד יוםף חיים חידייא:

 אדם חיי חייייא:

 מוהר״ן חיי חייייט:

םופר חתם חתייס:

ט
 ורע טוב טוייר:

זהב טורי טייז:

אותיות תגין, נקודות, טעמים, טנתייא:

 אייזיק יצחק ,אומרים, יש יייא:

 יהיה יחיי:

דעה יורה יוייד:

 כיפור יום הכיפורים, יום יריב: יוחכייפ, כ”יוח

 טוב יום יוייט:

 םדבון יוםף יוסייד:

 עילאה יחודא יחוייע:

 תתאה יחודא יחויית:

 לומר יש יייל:

 הנחל ילקוט ילקוחייג:

 שמעוני ילקוט ילקריש:

 מאמרות י׳ מפרשים, יש יייט:

 צבי בן עמדין יעקב ר יעבייץ:

 שם יעויין יעוייש:

תואר יפה יפיית:

 טוב יצר הטוב, יצר יצייט: יצחייט,

 רע יצר הרע, יצר יצייר: יצחייר,

 ויחייהו צורו ישמרהו וינצרהו, צורו ישמרהו יצייו:

 מצרים יציאת יציאייט: יציייט,

 רופא שלמה יוםף ישייר:

 יתברך יתי:

שמו יתברך יתייש:

כ
 אם כי אחד, כל כייא:

גדול כהן כייג:

 אמרת כדאת אמרת, דאת כמו כדייא:

 אומר הוא כן כחייא:

 גדול כהן גוונא, האי כי כחייג:

 כולי כוי:

 וכך כך כוייכ:

 אור כוכבי כוכייא:

זאת כל זה, כל כייז:

 כתב כן כך, כל כייכ:

 משמע כן מקום, כל כייט:

 כן כמו כטוייכ:

 בפנים כמבואר כטפבייג:

 שאמרו כמו שכתוב, כמו כטוייש: כטייש,

 רז״ל שאמרו כמו כטשארזייל:

 ישראל כנםת כנסייי:

 לעיל כנזכר כנייל:

 פירש כן פעמים, כמה כייפ:

 שכן כל שכתוב, כמו כייש:

 רז״ל שדרשו כמו כשדרזייל:

 טוב שם כתר כשייט:

 רש״י שפירש כמו כשפרשייי:

 תורה כתר תימא, כי כיית:

יד כתב כתייי:

ל
 אחר לשון לייא:

רבי לחרב לחייר:

 הרע לשון לשוחייר: לשחייר, לחייר,

 א׳ ליקוטי ליקוייא:

 הלכות ליקוטי ליקוחייל: ליקוייח,

 מוהר״ן ליקוטי ליקוייט:

 עצות ליקוטי ליקוייע:

 תנינא ליקוטי תפילות, ליקוטי ליקויית:

 הרחמים למדת לטדחייר:

 דומה הדבר למה הדין, למידת לטחייד:

 דעתי לעניות לענייד:

 לבוא לעתיד לעתייל:

 זה לפירוש זה, לפי לפייז:

 דעתי עניות לפי לפענייד:

 הכתוב לשון לשוחייב: לשחייב,

 הקדושה לשונו הקדש, לשון לשחייק:

תעשה לא ליית:

מ
 # משנה #:”ט

 א מלכים אחר, מקום טייא:

 ושמש מאור טאריש:

 רבב״ח מאמר טארבבייח:

 ב׳ מלכים טייב:

 אברהם מגן טגייא:

 דאמר מאן טייד:

 הדין מדת טדחייד:

 הנעלם מדרש טדחייג:

 הרחמים מדת טדחייר:

 רבה מדרש טייר: טדיר,

 וולף(איינהורן) זאב הרב מורינו טחרזייו:

 ויטאל חיים הרב מורינו טוחרחייו: טחרחייו,

 איםרלין ישראל הרב מורינו טחריייא:

 ליוא(מפראג) רבי הרב מורינו טחרייל:

 מאיר רבי הרב מורינו טחריים:

 אידלם אליעזר שמואל הרב מורינו טחרשייא:

 פה מובא בפנים, מובא טובייפ:

 הרב מורנו טוייח:

 נחמן רבי הרב מורינו טוחריץ:

נתן רבי הרב מורינו טוחרניית:

 ומתן משא טוייט:

 צדק מורה טוייצ:

 קטן מועד טוייק:

 49 טעמא, מאי טייט:

 חכמה מילואי טילואייח:

 מלשון מלכות, טלי:

 א׳ מלכים טלייא:

ב׳ מלכים טלייב:

 מיכל יחיאל בן ליבוש מאיר טלבייים:

 הדפום לבית מביא דומה, הדבר למה משל טלחייד:

 השרת מלאכי טלחייש:

 מקום מכל מקום, מראה טייט:

 נוקבין מיין טיץ: טייג,

 ממכת טסי:

 נפש מפירות טסייג:

 עין מראית עשה, מצוות טייע:

 טובים מעשים טעשייט: טעייט,

 דוד מצודות טצוייד:

 ציון מצודות טצוייצ:

 אחר מקום טייא: טקוייא,

 חכמה מקור טקוייח:

רבה מדרש טייר:

 שכתוב מה שכתב, מה טשייס: טייש,

 השלום עליו רבינו משה טרעייח: טשרעייח,

כהונה מתנות טתנייס:

נ
 אחר נופח נייא:

 מרומים בגנזי נשמתו נבגייט:

 ימוד הוד נצח נחייי:

 נובע נחל נחייג:

 ידיים נטילת נטייי:

 יאיר נרו נייי:

 לי נראה לעיל, נזכר נייל:

 חכמה מקור נובע נחל ננטייח:

 נשמה רוח, נפש, נריין:

כפיים נשיאת נשייס:

 אחרא פיטרא אחרים, םפרים סייא:

 תיבות פופי סויית:

 אחרא פיטרא סטייא:

 מעשיות פיפורי סיפוייט:

 ליה פבירא סייל:

 מ״ם םמ״ך פייט:

 גדול מצוות מפר סטייג:

 מפירות מפירה, ספיי:

 העומר פפירת ספיהייע:

 קטן מעיף סייק:

 תורה מפר פיית:

תורה םתרי סתייר:

 א׳ עמוד עייא:

 ב׳ עמוד עייב:

 גבי על עייג:

דרך על עייד:



כהזה נכרך המופיעים והקיצורים התיבות ראשי לוה

 זה דרך על עדיז:

 הימיני עמוד השלום, עליו עייה:

 הזה עולם עהייז:

 הכולל עם עהייב:

 הפםוק על עהיים:

 התורה על עהיית:

 הרבים עוונותינו עוייה:

 הבא עולם עהייב: עוהייב,

 הזה עולם עוהייז:

 הפעם עוד עוהייפ:

 שם עוד עוייש:

 זה על זרה, עבודה עייז:

א: ד  אמר זה על ע

 חיים עץ עייח:

עיין עיי:

 יומין עתיק ידי, על עייי:

 זה ידי על עיייז:

 כך ידי על עיייב:

 לומר יש עוד לעיל, עיין עיייל:

 עוד עיין עיייע:

 שם עוד עיין עיעייש:

 שם עיין עייייש: עיייש,

 כרחך על כן, על כאן, עד עייכ:

 ומזלות כוכבים עובדי עכויים:

 לשונו כאן עד עכייל:

 פנים כל על עכייפ:

 לתרופה עלים עליית:

 מאמרות עשרה מנת, על עיינז:

 ישראל עם עמייי:

 עצמו על עייע:

 פירוש עם עייפ:

 פי על עפייי: עייפ,

 המבוארות עצות עצוהיינז:

 רב ערב עייר:

 השנה ראש ערב ערייה:

 הכינויים ערכי ערהייב:

 חודש ראש ערב ערייח:

 קודש שבת ערב ערשייק:

 שם עיין שם, על עייש:

 זה שם על עשייז:

נפש שנה עולם עשיץ: עשייג,

 פירוש פרשה, פרק, פי:

 # פרק פיי#:

 אחת פעם פייא:

 הברית פגם פגהייב:

 אליעזר דרבי פרקי פדרייא:

 החזק פטיש פייה:

 ורביה פריה פוייר:

פירוש פיי:

 המשניות פירוש פיהמייש:

 רש״י פירש פירשייי:

 לחכמה פרפראות פלייה:

 מגדים פרי פמייג:

 פםוק פסי:

חיים עץ פרי פעייה:

 קמא פרק פייק:

 םוד דרש רמז פשט פרדייס:

רימונים פרדם פרדייר:

 בדיקה צריך בירור, צריך ביאור, צריך צייב:

 עולם יםוד צדיק ציסוייע:

 ליישב צריכים לומר, צריך צייל:

 חיה לנפש ציון צלייה:

עיון צריך צייע:

קדושה קי:

 הוא ברוך קדוש קבייה:

 יעקב קהילת קהייי:

 רבה קהלת קהייר:

 וחומר קל קייו:

 הוא בדיך קודשא קובייה:

 ערוך שולחן קיצור קיצושייע:

 להבין קשה להבין, קל קייל:

 קליפות קליפה, קליי:

 קדשים קודש קודש, קהילת קייק:

 התורה קריאת קרהיית:

שמע קריאת קייש:

ד
רבי רי:

 אלעזר רבי אליעזר, רבי רייא:

 דוד בן אברהם רבי ראבייד:

 נחמן רבי בן אברהם רבי ראברייג:

 אשר רבינו ראייש:

 חנה בר בר רבה רבבייה:

 הקדוש רבינו רביהייק:

 עולם של רבונו רבשייע:

 השנה ראש דייה: רהייש,

 הקודש רוח רוהייק:

 לברכה זכרונם רבותינו רזייל:

 חננאל רבינו חודש, ראש דייה:

 ליצלן רחמנא רהייל:

 יצחק ר יוםף, ר יהודה, ר רייי:

 לוי בן יהושע רבי ריבייל:

 שם(טוב) בעל ישראל רבי ריבייש:

 אשבילי אברהם בן טוב יום רבי ריטבייא:

 אלפםי יצחק רבינו ריייף:

 ליצלן רחמנא לומר, רצונו דייל:

 יצחק לוי רבי רלייי:

 מתיבתא ריש מאיר, רבי רייט:

 איםרליש משה רבי רמייא:

 מימון בן משה רבינו רמביים:

 נחמן בן משה רבינו רמבץ:

 זכות משה רבי רמייז:

248 רמייה:

 לוצאטו חיים משה רבי רמהייל:

 קורדובירו משה רבי רמייק:

 נחמן רבינו נימים, רבינו ריץ:

 צבי נתן ר רנייצ:

גאון מעדיה רב רסייג:

 עקיבא רבי רייע:

 ברטנורא עובדיה רבי רעייב:

 מהימנא רעיא רעייט:

 לומר רצונו רצייל:

רבבות ריבי רייר:

 שמשון ר שמעון, ר שמואל, ר רייש:

 יוחאי בר שמעון רבי רשבייי:

 לוי בן שמעון רבי לקיש, בן שמעון רבי רשבייל:

 מאיר בן שמואל רבינו רשביים:

 יצחקי שלמה רבינו רשייי:

 הגולה בני כל של רבן רשכבייה:

 שרעבי שלום רבי רשייש:

תם רבינו תיבות, ראשי ריית:

ש
 א׳ שמואל שייא:

 ב׳ שמואל שייב:

 תשובה שבת שביית:

 השירים שיר שיהייש: שייה, שהייש,

 רבה השירים שיר שהשייר:

 טוב שוחר שוהייט:

 ערוך שולחן שוייע:

 נחמן רבינו הרב שיחות שיהריין:

 קודש שרפי שיח שישייק:

 כהן שפתי שייך:

 הברית לוחות שני שלייה:

 א׳ שמואל שמוייא:

 ב׳ שמואל שמוייב:

 רבה שמות שמוייר:

 םדרים שישה שיים:

 365 שפייה:

ציבור שליח שייץ:

 כוכב, נוגה, חמה, מאדים, צדק, שבתאי, הנכייל: שציים

לבנה

שמים שם שייש:

ת
 תהיה תהיי:

 ותיכונן תיבנה תייו:

 אור תורה אהרון, תולדות תוייא:

 הקדושה תורתינו תוהייק:

 טוב יום תוםפות תויייט:

 יוםף יעקב תולדות תויייי:

 תוםפות תומי:

 שבכתב תורה תושבייס:

 פה שבעל תורה תושבייע: תושבעייפ,

 זוהר תיקוני תייז:

 חזי תא חכם, תלמיד תייה:

 זוהר תיקוני תיקוייז:

 לאל תהילה לומר, תלמוד תייל:

 זוטא אליהו דבי תנא תנדאייז:

 רבה אליהו דבי תנא תנדאייר:

 כתובים נביאים תורה תנייך:

 רבנן תנו תייר:

613 תריייג:

תפארת תורה, תלמוד תיית:
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 אבוחצירה
 רביב אבידיאן
 הדרה אביסחר
 מאיר אבלסון

 צבי אהרונוביץ
 דוד אוחיון
 יעקב אוחיון

 יוסף אורדנטליך
 אורן אלימלך
 ודוד מכלוף אלקיים
 רפאל אנקונה

 יאיר אנקונינה
 משה ארוש
 יעקב אשמי
יצחק בוזגלו

 ורעייתו יצחק ישראל ר׳ הרה״ח בזאנסון
 טוביה נפתלי בזאנסון

 חנן ביטון
 אדם בירנר

 אברהם בלדשטין
 אריאל בן־דוד
 יעקב בן־דוד
טל בן־חור

 יצחק ברגר
 דוד דוביק ברוך

 גיל בר-לב
 שמעון ברלב

 יואל ברקוביץ׳
 נתן דוד גבאי
 רפי גבסו

 אבי גדי
 יוחנן גוטשטיין

 איתן גיקסון
 מני גרטלר

 חזי גרין
 אלעד דוידוף
 מאיר יהושע דויטש
 שלמה אברהם דייויס

 דוד דיין
 דן האוזר

 רוני הורנונג
 נתנאל היבש
 מאיר ווזנה
 רפאל ויטור
 נרייה וילנר

יעקב ועקנין

 וערגה אבישי זביצקי
 מרדכי זעפרני

 שלמה חוצן
 אמיר חורסבי

 אברהם חזין
 אמיר טוויג

 יוסף טחלוב
 משה טמפלמן
 אוהד טננבאום

 ויונה יוסף שמעיה טסלר
 נתן יארבלום

 אברהם יגלניק
 מאיר יוספוב
 מיכאל יחיאל יוספי

 ליאור יעקובי
 נתן אליהו כהן
 מרדכי כהן
 ושלומית יעקב כץ

 דניאל כשר
 חנוך לביא
 בנימין לבוז

 שלמה לוברבאום
אברהם לודמיר



לפעה, אותה עוימ^^כו למעלה  #*?פ** נעת ניתפתו תכלית שעיקר לנר תודיע יכינו!״ל כי ״תכונים״,״ נענין
 בעולם דעתו הפפיעיס לאנשיו שנותנין תעדקת ידי על תקדושת, ודעתו ספריו תפוצה ידי על נעשה ונת

 על ״בנים״ ישראל נקיתיס לכן הקדושים. ספריו הדפסת על ובפרס
בעו̂ל רנינו!״ל ספרי להדפסת בגין שבונין ידי על בשליפות נתהיים

הקדושה ש״נונין״ י־י

 דודי לוי
 מוטי לוי

 דן לוינזון
 אורן לוי-תרשיש

 זיו לנגר
 אודי לפידות
 ורעות יואב מליחי
 אריה מרדכי
 ישי מרדכי
 אודי מרילי
 עמנואל נתנוב
צבי סאנד

 ומוטי עובדיה יעקב, סבן
 נחמן עבד
 נתנאל עבד

 דן עוקשי
אליהו עזרן

 טננבאום ושובה ושושנה, עמרם עטייה
 יורם עמר

 אביאור עמרני
יוני עמרני
 וחבצלת-שרון אורי ענבר

צביקה פויער

 דוד פורת
 גדי פינגולד

 מישל פינטו
 ולימור משה פישמן

 אריאל פלאי
 הדסה פרומן
 נטעיה פרומן
 שיבי פרומן

 ואסתר אריה פרידמן
 ונחמן ישראל בנייה ברוך, טוב פרידמן
 יהודה פרידמן
 דוב ישי פרידמן
 דוד צמח פרידמן
 שלמה פרקש

 רועי צימרמן
 דוד צמח
 ציון צמח

 אברהם קדוש
 חיים קוסמן
 יותם קוסמן

 גלעד קורינאלדי
 גיא קורנפיין
ניסים קיוויתי

 אהרן קליגר
 מאיר קליינר
 אורן רובין

 מאיר רובינשטיין
 נחמן רובינשטיין

 אבא ישראל רוזנפלד
 בנצי רייס

 אלון רם
 אודי שאוליאן

 מנחם שטיין
 חיים שטרית
 יניב שטרית
 משה שטרית
 נירה שטרית

 ישי שידלובסקי
 עזריאל שיין

 דורי יחיאל שינא
 שלוי אברהם ר׳ הרה״ח שישא

 אוהד שמואלביץ׳
 שלמה נתנאל שמחוני
ישעיהו שפירא



עולם ולזכרון נשמת לעילוי

דל גרינבוים שמעון ג״ר דוד קלמן קלונימוס ר•

 דל מיכל יחיאל ג״ר הופמן דוד יוסף ר

ל דוד כת הופמן תכלת(צילסטה) מרת קלו לכית ד

איתנה ובריאות שלימה לרפואה
הי״ו חנה שרה גן כנימין שמעון

ביתם ובני התורמים לזכות יעמדו הברוכות ותוצאותיו בספר הלימוד זכות

 עולם וזכרון נשמת לעילוי
דל טפירו שמואל ב״ר נתן דוד ר׳

 זה בספר הלימוד זכות
 נשמתו לעילוי תהיה

ת.נ.צ.ג.ה



כעוניךד. ויהללוה ידיה «

 וסבתנו אמנו לע״נ
והיקרה החשובה האשה

פרידמן רחל פרל
 הי״ד שטרן ולאה יהודה ר׳ גת

ממרגרטן
תשע״א ניסן ה׳ שג״ק נלג״ע

נשמתה ולעילוי לזכותה תעמוד זה הספר והדפסת הלימוד זכות
ת.נ.צ.כ.ה.

נשמת לעילוי

m

וולף שמעון ו■
ז״ל והינדה משולם גן

1 :ן
תשמ״ט תשרי י׳ יוה״כ נלב״ע

גיטל
ז״ל ומירל משה בת
תשמ״ב אייר ח ל׳ נלב״ע

פרידמן
ת.גצ.ב.ה

נשמת לעילוי

ציון(מצה) בן
 ז״ל ובלימה הכהן מנדל מנחם בן

תש״ס תשרי ל׳ נלג״ע

(כוכי)בריינדל רכקה
 ז״ל ושבע ירמיהו בת
תש״ע חשון מר ח׳ נלב״ע

רוזנברג
ת.נ.צ.ג.ה



m

 איתנה ובריאות דשמיא סייעתא

שליט״א מאנסון יצחק ישראל ר הרה״ח למורינו

החשובה הרבנית ולאשתו

שתחי׳ אלקה בת דבורה מרת
שיחיו ויוצ״ח ביתם בני ולכל

 בכל להתברך ויזכו ובבא, בזה להם תעמור הקרוש רבינו זכות
 ולברכה לטובה עליהם ה׳ וכחפץ ליבם, כמשאלות דמיטב מילי

חוצה מעיינותיהם ויפוצו

הליקוטים׳ ׳פאר ספר במלאכת העוסקים מכל

וייי■!

■

m

m

מרת לע״נ
מרים שפרה חי׳ה

 ע״ה נחום אייזיק אברהם בת
תשע״א שבט ג׳ נלב״ע

 ילדיה תרומת
 זה בספר הלימוד זכות

 נשמתה לעילוי תהיה
ת.נ.צ.כ.ה

m

נשמת לעילוי
זעפראני דוד בן מרדכי ר׳

יהודה ב״ר פריחה מרת ורעייתו

 נשמת ולעילוי
 חמו יצחק בן יעקב ר׳

אברהם ב״ר אסתר ורעייתו



ישר רץ

נשמת לעילוי

זצ״ל פרומן לייב אריה יהודה בן יהושעה מנחם החסיד הרב

תלמידים ואלפים למאות מוהד׳ן, ספרי בשנים עשרות ולימד למד אשר

 הטהורה נשמתו לעילוי יעמדו בספר והלימוד הקדוש רבינו זכות
ישראל בית כל עם יחד ביתם ובני משפחתו אשתד ולהצלחת

I
נשמת לעילוי

אהרן יצחק ר■
ז״ל אליהו ב׳׳ר

בלומה מרת
ז״ל לייב אריה ישראל ב׳׳ר

 ל: העניינים בכל והצלחה פרנסה שפע לבריאות,
 ברטה בן גד דוד

 ברמה בן איליה
 תמרה בת נדיה
 סבטה בת תמי
 נדיה בן מישל דניאל
נדיה בן טוב עידן

קטנוב

 ״ שישא הלוי דוד כ״ר עקיכא יעקב ר׳ הרה׳׳ח לע״נ
3 תש״ס חשון מר י״ז נלכ׳׳ע

 הכהן שמואל ב״ר יענטא מרת החשובה האשה נ”לע
תשס׳׳ו פסח של שביעי נלב״ע

ת.גצ.כ.ה

t

■■

לזכות הקדשה
מאנסון יצחק ישראל הרה״ח מו״ר

 חכמה, מקור נובע מהנחל לשתות שהביאנו
 ראבר״ן של דרכו פי על העיון בכללי והכניסנו

 מעינותיר ״יפוצו בברכת שיזכה רצון יהי
 הצדיק לאור הצמאים לכל העיון לימוד בהנחלת

 הטובה כשאיפתו הזך ולימודו
 יוספי מיכאל יחיאל מתלמידו

הדעת ישוב חוות



ע״ה שרה כת לע״נדנה *̂ 

 יהודית גן צגי ואגיו דינה גן עדן ידידנו ולהצלחת

דלג  גיתם וגני נזשפחתם הנזשרד״, נ

ת לילי(לאה) וגכללם;  ועמית עומר וילדיה יהודית ג

רחל גני ואמילי שי דן,

והצלחה גרכה
 שרה חנה כן אכא ישראל להי׳ר
אסתר כת גיטל טוכה מרת ואשתו

! | )

f

נשמת לעילוי
ע״ה מכלוף כן ניסים

MAXIME ELKAIM
תשע׳׳א א• אדר כ״ו נלג׳׳ע

אכרהם כת מלכה
תשע״ג ניסן ג׳ נלג״ע

I

4

נשמת לעילוי
קדושע״ה ורחל אכרהם כן אליעזר

ELIEZER KADOUCH
תשמ״ה אב י״ט נלב״ע

EUGENIE BAT MOCHE ET SIMHA nee SIMON
 תשע״א שבט ב׳ נלב״ע
מצאצאיהם נחת שירוו

i

נשמת לעילוי
עמר ע״ה עמרם כן יעקכ

תשע״ג סיוון כ׳׳ג נלג״ע

ODETTE AMAR nee ATTAR
טר)עמר רחמים כת אודט ע ת לגי )

תשע״א שגט כ׳׳ז נלג״ע

נשמת לעילוי
 ע׳׳ה פרץ כן דוד
 ע״ה נדג׳מה כת גמרה

סלם
DAVID BEN PERETZ 

GAMRA BAT NADJMA
SELLAM

לע״נשלמהכןאכרהסדל
SALOMON WAZANA

Decede le 24 KisLEv 5770 תש״ע כסלו כ״ד נלג׳׳ע

דל שמחה כת לע׳׳נחכיכה
MALIA WAZANA nee HIMY 

le 21 lYAR 5770 Decedee א תש׳׳ע אייר ל׳  
ת.גצ.ב.ה

נשמת לעילוי
ע״ה עטיה גיורא

תשס״ז אדר י׳׳ג

ATTIA GEORGES
Decede le 2 MARS 2007

ילדיו תרומת

Im



היקר וסבינו אבינו נשמת לעילוי
ע״המרילי פרחה כן משה ר i

1
איתנה בריאות דשמיא, לסייעתא

t *היקרה וסכתנו אמנו נשמת ולעילוי
i

בגו״ר העניינים בכל ושפע הצלחה
הי״ו שושנה כן שמחה דוד חיים

ע׳׳המרילי שמחה כת עליזה

= = = :^ |i ■■ ד:- : :: ; :: : :: : :;

נשמת לעילוי
ז״ל דוד כן ושפרה יששכר כן רם

 תשע׳׳א מנחם־אב י״ז נלכ׳׳ע

סאנד משפחת תרומת

1 5 *

IP tiI
נשמת לעילוי

דל ארנפלד מאיר כן יוסף

״3■

 נשמת לעילוי
היקר וסננו אנינו

פישדל יצחק כן דוד יעקכ כרוך ר
 חנוכה ראשון נר תשנ״ז, כסלו כ״ה נלכ״ע

ת.נ.צ.כ.ה
וסנתנו אמנו לרפואת

שתחי• אסתר כת חנה

להצלחת

 ומשפחתו נ״י דויטש מאיר יהושע הר״ר
חצות״ ה׳׳כולל ולהצלחת

”הקרוש ר׳הבנין
 להמשיך יזכה רביה״ק, לענייני ונפש בלב התמסרותו שבזכות רצוך יהי

בררג והצלחה ברכה שפע עליו ויומשך הצדיק, אור את ולהפיץ

איתנה ובריאות שלימה רפואה
הי״ו כרמית כן נריה החכיכ לילד

ן | נ

 מורתנו אמנו של נשמתה ולעילוי לזכרה *
היקרה האשה

ע״ה כתיה כת שושנה מרת
 ' ילדיה כחינוך לעשות והגדילה יתירה, וכינה בחכמה כיתה בנתה 'ין
 חלל הותירה מעמנו הסתלקותה ישראל. ועם התורה לאהבת 3
 כרוך. זכרה יהי תמורתו, אין אשר אכדן למלאות, ניתן לא אשר |

ת.נ.צ.כ.ה

 להצלחת
 תורה תלמוד

ת״א חדש׳ שיר’ כרסלב
המסור והמנהל

נ״י ככר כן־ציון איתי הדיר
הת״ת תלמידי תרומת

יעקב כת יהודית לע״נ
 חווה בן ישראל להצלחת
 כלה כן חיים חנוך לרפואת

דכורה כת יונה לרפואת
 יהודית כת אפרת יונה, כן מנתם מאיר להצלתת:

 אפרת כן שלום ידידיה אפרת, כת שמתה אמונה
אפרת בן יעקב נתן אפרת, כת הלל אפרת, כת חמדת



 לע״נמכלוףנןשלמהז״ל
 ז״ל שלמה כת ימנה לע׳׳ג

ז״ל רחמה לע״נחנהכת

 תשכ׳׳ב באייר כ׳ חכיכה כן פנחס ר מורי אבי לע״נ
 תשס״ט אלול כ״א תיווה כת מרימה מורתי אמי לע"נ

תשי׳׳ט כסליו כ׳׳ב זוהרה כת תיווה הצדקת סבתי ׳נ’לע

מרימה בן מצליח חיים לדוד הגון ולזיווג

“■

■W  ויוככדע״ה יחזקאל כן ישי לע׳׳ג4 
 ע׳׳ה וגולו שלמה כת לע׳׳ננזי(אסתר)

 ע״ה ונזי ישי כן דניאל לע״נ
ע״ה ונזי ישי כת לע׳׳נשרה

 ז״ל כהן ורוזליה אליהו כן לאון לע״נ
ז׳׳ל אנשל אשר כן ישראל יעקכ לע״ג

נשמת לעילוי

ע״ה ג׳ון ג׳ון כן מירזא דוד ר׳

 צבי בן שלמה שמואל, בת ואידה אליעזר בן אברהם שלמה, בן אברהם נ:”לע
יעקב בת ורוז יוסף בן שלמה דוד, בת וחנה אברהם בן אליהו משה, בת ופנינה

 בן צבי רבקה, בת רייזל מאטיל רחל, אסתר בן שמלקה שמואל זיידה לרפואת:
 אלקה בת דבורה פורטונה, בן יצחק ישראל הרב רוז, בת שרה פנינה,

ולמשפחתם לבנם, לתורמים, ברו״ג בכל והצלחה קיימא בר קודש זרע

 כן אברהם מאיר, כן אלעזר הרב אברהם, כן שלום יוסף הרב מזל, בן צמח מרדכי הרב נ:”לע
בניהו. מרים, בן אלעזר יוכבד, בן אברהם שרה, בן יששכר אברהם, בן אליהו חנה, בן חיים מרים,

 4 שמחה, בת עזיזה צביה, בת יוכבד יוכבד, בת שרה רחל, בן מרדכי מרים, בן יצחק נחמן רחל, בן
 חנה בן רוחמה גולדה, גוסטה בת שירה זלמה זהבה ציפורה, סיגל בת רוני נעה

 לרביז״ל להתקרב ולזכות שלימה בתש־ובה לחזור ולזכות ברו״ג יוצי׳ח וכל התורמים להצלחת *̂ 
 לאה, בן אסף רעות, בנות ושירה הילה שרה, בת שושנה שרה, בת רחל רחל, בן משה לרפואת:

גאלה בת יוכבד אליענה, כת אוסנת הדס

 ז״ל דוד מרדכי כת לע״נשרה
ז׳׳ל שמעון כן יעקכ לע״נ

נשמת לעילוי
ע׳׳ה לוגאסי פרחה כן שלמה

Wm

נשמת לעילוי
ז׳׳ל דוד כן ושפרה יששכר כן רם

 תשע״א מנחם־אב י״ז נלב״ע

בנו תרומת

נשמת לעילוי
שפסהז״ל לייכ אריה כן יצחק

 תשס״ט סיון י״ד נלב״ע

ת.נ.צ.כ.ה

 ז וציפורה ישראל כת לע״נלאה
לע״נאיילכןחנןז״ל

 לע״נליליכתחנהע׳׳ה
ע׳׳ה צלחה כן רפאל לע״נ

נשמת לעילוי
יצחקע״הכוזגלו כ״ר שלמה

i

I



נשמת לעילוי
 יהודה בת רוזי מאיר, בן יהושע בנימין

 וגוסטה אלישע בן מאיר טוביה, בן אריה לאון
בנימין בת טובה

רוזי בת מיכאלה לרפואת
' ̂ ̂ 1 י

נשמת לעילוי
 טופחה בן הלוי יחזקאל ותיינה, יעקב בן הלוי שמואל
 מעתוקה בת הלוי טופחה יעקב, בן גולדנברג פנחס

חנולה בת פרץ מרי
 וילדיהם הלוי קמיליה בת מירי טופחה, בן דוד להצלחת:

מרי בת גולדנברג וקמיליה
.

.
נשמת לעילוי

ז״ל אכשי נן ירוחם ;1 ,, פשוט״ ״איש נשמת לעילוי

ז״ל מלכה כת חייה | t  4 קוריאט דיעקכ(זיק)כןניסים
חנוויל כן כן תשע״ג אדר ח■ נלב׳׳ע

̂ןו שאוליאן ושירלי יהודה ובתו: חתנו נדבת
מרין בן שלמה לרפואת

J '
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נשמת לעילוי
ת שיינדל חיה אסתר, כן חיים  אלעזר יצחק נ

 עילה P גדליה אסתר, בת חיה חנה
רב מרדכי כן דוד יצחק

נשמת לעילוי
 דאדון משה כן חיים
 יחזקאל כן מרדכי מאיר

גערען יעקב שמואל כת ציכיה יטע חיה

נשמת לעילוי
ז״ל ישראל כן אמנון

נ׳׳י שטרננרג נתן מאיר הר׳׳ר ננו ע׳׳י הונצח

אריהז״ל יהודה כ״ר פנחס ר לע״נ
תשע׳׳ב אייר כ■ נלב׳׳ע

 אשר לע״נפסחכןמנחם
יונה לייכ אריה כן אשר לע״נמנחם

%

נשמת לעילוי
חנה בן (שמיל)שמואל

 1 לע״נצכיכןראוכן
I לע״נחיהלאהכתאכרהם

באשה ברכה בן טוביה נפתלי להצלחת ’ ן.............כלומא כת והדסה פייגא כן הרולד צבי ולהצלחת

...............  ........ .......
נשמת לעילוי

, , 
לעילוי

ושרה מנשה בן לייב אריה ^ ועבודה תורה איש ירושלים איש אבינו
'1 י'■' מרדכי יצחק כן ליפמאן דוד

נשמת לעילוי
 זצ׳׳ל כלום בצלאל ר הרה׳יח

משפחתו בני ולהצלחת

נשמת לעילוי
 הי׳יד זצ״ל לבנון ארז ד הרה״ח

משפחתו בני להצלחת

נשמת לעילוי

לנגר אברהם בן דוד אפרים ר׳

קליגר הרסה גן אהרן ולהצלחת

 הקרוש רנינו בזכות
ע״ה דוד כת מגדה לע״נ

 שולה בת להררה הגון בזיווג להצלחה
 מגרה בת שולה סימי, בן יוסף של בתשובה לחזרה

שולה בן אבי שולה, בת סימה

 זינגר מיכאל חיים לע״נאבימדרר
פסטרנק שאול שלמה ר■ ולע״ג

נשמת לעילוי
 ז״ל יהודה ר■ הרה״ח בן ז״ל קאופמן נח ר׳ הרה״ח

 ז״ל יעקב אברהם ר׳ הרה׳׳ח בן ז״ל טסלר שמואל ר׳ הרה׳׳ח
 ז״ל שיימא ר הרה״ח בת ע״ה טסלר כרכה מרת

ז׳׳ל שמואל ר׳ הרה׳׳ח בת ע׳׳ה כאהם לאה שרה מרת

כררג והצלחה לכרכה

ילדיהם וכל אסתר בת מזל יהודית, בן חיים הר׳ר
דמיטב מילי בכל שיתברכו

iשל שלימה כתשובה לחזרה

חמדת בן ואמוץ משה כן אביגדור



ת לעילוי מ ש נ

רובינשטיין יונתן יהושע ר כן אלעזר מרדכי ר
ט כ״ג נלב׳׳ע ב ד ש ד ש ת

נוכומיסקי נתן צכי ר כן דוד ר■
ב ניסן ר נלב״ע ״ מ ש ת

ת לעילוי מ ש נ

ע׳׳ה מטילד כן משה מורים

ר ד נלב״ע שון מ ח

ת לעילוי מ ש נ

ה״ח  ז״ל נחמיה ר כן זאב בנימין ר■ הר

ר ח ״ ה ר  ז״ל אהרן ר כן צבי ה

 ז״ל יצחק חיים ר כן יחזקאל ר■ הרה״ח

ז״ל שמעון כן אהרן ד

ת לעילוי מ ש נ

 ע׳׳ה חכיכה כן אכרהם ר

ע״ה נירה כן אריק

ת מ רו ת ת ח פ ש ת מ רי ט ש

 ע״ה יוסף כן לע״נשלום

 ע״ה סהדה כת סעידה לע״נ

 ע״ה ופהימה כדורי כן דניאל לע״נ

ע״ה שלום כן לע׳׳נכני

ת א פו ר ה ל ת דלי ה ב ד עי ס

ת לעילוי מ ש נ

ע״ה עליזה כן זגרון אליהו

מוז י״ט נלב׳׳ע ח ת ״ ס ש ת

יהודית כת אור בת שאול, בן יוסף אבא, בן פסח לע״נ
דו המן: לזיווג ה עי ד הו ה, בן י ף דלי ס ה, בן א פ אל י  בן דני

ה, א ה ל א ר ד ה אנ ת גלי ה, רינה ב סי ם ח רי ת מ ה ב ר ש

ת: א פו ר ה, בן ניסן ניצן ל ר שר ת תנז ה, ב פ ל י א  דני
ה, רינה בן סי ם ח ע ק נו ח צ ת בן י מי לו ש

 ע״ה פרידה כת שלומית ע״ה, זכיה כן רפאל לע״נ

ע״ה שולמית כן יעקב

ת ח ל צ ה ל ל א פ פה בן ר ת ונורית ויוסף, גניה י ר ב מ ם ת ת ח פ ש מ ו

אנקונה

ע״ה מאיר כן לע״נמנשה

ת ח ל צ ה ת ל ח פ ש שר מ  כ

אל ת ונעה שרה, בן דני רי ב ב מ  א

שג ת אבי מירב נעה ב ת ו נעה ב

ע״ה זהה לע״נרבימכלוף

ה ח ל צ ה ל ל העניינים בכ

אוחיון מזל כת ויעל סול כן דוד

לע״נמשהכןכתולז״ל
: ת ח ל צ ה ת ל ת אייל רה, ב ל אוריה דבו א פ ת בן ר ל  איי

ת הילה ה איתכזר איילת, בן נתן איילת, ב ש ת בן מ ל איי

ה טלי הגון: לזיווג תי ת ב ה ב שר

ת: א פו ר ה ל ת שר ת, ב טנ ל רה ס בו ת ד ם ב רי  מ
ב ר הודה ה ה בן י ח מ ש

ניזחה כת לע״נשרה

ומשפחתם הי״ו סבן ומוטי עובדיה יעקב, להצלחת
ת או ה ברי תנ ה אי ר פ ש ת ל ר פ ת א ה ב  שר

ר לסיון הגון וזיווג ה בן אבנ ר פ ת ש ר פ א
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 ברוך צמח ב״ר אברהם פנחס ר לע״נ
לע״נריהשעכןציוןב״רמרדכי *

 הכהן יוסף ב״ר מלכה מרת לע״נ
שרגא יחזקאל ב״ר לאה פעשא חיה מרת לע״נ

 צפורה שרה בת רייזל פייגא לאה, פעשא חיה בן צבי מאיר לרפואת:
ת צלח ה ם התורמים ל ת ח שפ מ שיחיו ו

i

ע״ה רחל כת לע״נשמחה

ת או ברי ה ל ח ל צ ת וכל ה עו שו ל הי כ  העניינים ב

שתתי• גבסו שמחה כת שלי

שמת: לעילוי ^ ר בן יהונתן אליעזר נ מ ה ת מ ח אל, נ ך ועמנו ה בן ברו  חי
ה ואליעזר, דינה ' ת סוני ה, ב ט ת ציפורה דוד, בן ראובן בר ר ב ת ס  א

ל לזיווג: או ר בן גד ש מ ה ת מ ח אל, נ שע ועמנו ל אלי ר בן ט מ  ת
ה מ ח אל, נ ת אביגיל ועמנו ה, ב ת שפר עו ת ר ה ב ס אלינ ח פנ  ו

ת ויהונתן. שירה כטן: לפרי ח צל ה ל תנו ובריאות ו ח פ ש ה: מ ד ע  צבי- ב
ר אבידב ח ם: וילדינו ש די מו ח ה צופיה, יערה דוד, יאיר ה מ ציפורה וכרמי ר

1
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 ויהודית ניסן כת פרידה לע״נ
הניה כן לע״נירון ומינה מרדכי כן ישראל לע״נ

ה א פו ה ר מ ם שלי ח מנ רינה בן מרדכי ל

גרטלר למשפחת והצלחה כרכה



 יפה כן אמיר להצלחת
והצלחה ברכהIIישראל עם וכל

נ״י סולטנה כן צכי לד׳רמאיר
 רביה׳׳ק ענייני עבור רבות משתדל אשר

ברו״ג דמיטב מילי לכל משפחתו וכל הוא שיזכו

 אכידיאן משפחת להצלחת
 מינה כן רכיכ
 פנינה כת פליאה
פליאה כת טליה

1•
 הי״ו תפחה כן לעזרא שלימה לרפואה

הי״ו ויקטוריה כן לדוד הגון לזיווג

 והצלחה לכריאות
 צמח מזל כן ציון

אסנת כת שירלי

העניינים בכל והצלחה לבריאות
סרח כת מסעודה

פינטו מסעודה כת וסיגלית ז׳קלין כן מישל
סיגלית בן ערן סיגלית, בן יררן סיגלית, בת שירית וילריהם:

העניינים בכל והצלחה טובה פרנסה בריאות,
רחל כן ליעקכ

l i
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העניינים בכל והצלחה לבריאות
מרים כת סיגל אסתר, כן למשה

ואלירן אסתר וילריהם;
i

וגשמיות ברוחניות להצלחה
 פנינה חנה כת מזל שושנה רכקה, כן דוד

ואהרן פיגא וילדיהם
והיראה התורה ררך על לגרול שיזכו

האכות דרך תורה תלמוד להצלחת

בגו״ר העניינים בכל והצלחה איתנה בריאות רשמיא, לסייעתא
 די שרה חנה כן אריאל

שתחי׳ שרה יעל כת השחר איילת
חלציהם יוצאי וכל

 אדל כרכה כן דוד שמעון הר״ר
רחל רכקה כת ומלכה
ברדג והצלחה ברכה לישועה,

טחלוכ משפחת להצלחת

 הצלחה, איתנה, בריאות רשמיא, לסייעתא
בגרר העניינים בכל ושפע הגון זיווג

הי״ו זהכה כן עמנואל

ורפואת לשחרור
הי״ו פולארד מלכה כן יונתן

ברו״ג להצלחה
 כת דבורה ענכל דבורה, ענבל בת פליאה לאדל ^

אסתר הביכה בן ברוך ונתנאל ליאורה,
אליהו, בן מרדכי מאיר, יצהק כת צפורה לע״נ

 מרדכי כת יוכבד כרוך, כן דוד
היכש משפהת תרומת



והצלחת לישועת
ת ואדל תמימה נן עזריאל לאה רחל נ

נשמת לעילוי
 חלימה גן מנצור מזל, בן חיים שרה, בן ויהודה שרה בת אביבה י

 מרים בת מדלן שפלה, בן אשר גינה, בת חממה יונה
 אביגיל בן ורועי כרמלה, בן לירון ברחמים: כתשובה לחזרה

 חלציה ויוצאי הי״ו סעדה בת נעמי לזכות:
ויהב תרשיש לוי-תרשיש, למשפחות הצלחה:

שלימה לרפואה
מירית כן שמואל איתמר

 אסתר כת דניז דינה סוזן, בן רוברט משה כתשובה: לחזרה
 וילדיה דניז דינה בת לאסתר איבי, חיה בן אליהו

 ורד שושנה בן טל נתן אסתר, בת חנה שלימה: רפואה
 ומשפחתו דניז דינה בן דוד לדוביק להצלחה:

יתברך רצונו את לעשות שיזכו

איתנה לבריאות
 פלוס ואליז דבורה

ביטון ושמעון איתן ליאב גבאי, בועז

שלימה לרפואה
נ״י יעל כת שיראל

היקרים להורינו
 גיקסון, ושרה לגבורות, הגיעו עם גיקסון דוד

 דשמיא וסייעתא הצלחה איחולי
צאצאיהם מכל יהודית רוח לנחת שיזכו

הי״ו שרה לאה כן נחמן להצלחת

היקרים להורינו באהבה מוקדש
 וילנר ואורית שמעון
גריידי ונועה ויאיר

צאצאיהם מכל ונחת איתנה בריאות ברכה, להצלחה שייזכו

לאשה שלימה רפואה
שתחי׳ ציפורה כת גינענדל גיטה מרת

כררג ככל להצלחה
 מרים כן העשיל יהושע אברהם הריר

 מרגלית נעטיל כת שיינדל יפה
ילדיהם וכל

לאה, ציפרא כן אלטר אברהם הר״ר
 חלציהם, יוצאי וכל יהודית, פריידא חיה כת נחמה

העניינים ככל להצלחה

 העניינים בכל להצלחה יוכבד בן נתן אליהו לזש״ק, ברכה בת חיה איריס
 שלימה רפואה מלכה בת ברכה אורל שלימה, רפואה מלכה בן משה נחמן

 העניינים בכל לישועות מלכה בת שיינדל אסתר
שלימה רפואה מלכה בת מינדל שרה

כרו״ג וכרכה להצלחה
 דבורה, כן הראל ישראל רחל, כן נחמן רחל, כת אדל

בתיה כן נתן קלרה, חיה כת רחל

 אסתר אתי בן דוד נחמן אילנה, בת אסתר אתי להצלחת
 אסתר בן ארז יעקב אסתר, אתי בת שרה

אילנה בן לדוד הגון לזיווג
ז״ל אסתר כת אמה(גונח) נשמת ולעילוי

הישועות וכל והצלחה לברכה
 חווה, כת יוכבד אסנת לאה, ימנה כן יאיר הי׳ר

חלציהם יוצאי וכל
חווה, בן אברהם מרים, בן למכלוף שלימה רפואה

חווה בן נתנאל חווה, בן ישראל חיים



Iעמרני משפחת להצלחת
ברו״ג והצלחה לבריאות

 שולמית כת חיה מרים דכורה, בן נחמן
חיה מרים בן ושמעון

 בעילום החפץ גברא להאי והצלחה טוב כל ברכת חוצה״ מעינותיך ״יפוצו
 זה בספר והלימור ההפצה זכות זו. מהוררה להרפסת מכיסו שהוזיל שמו ן

̂ 1 תורה לימוד שמים, יראת בקנץ לעזר להם להיות ולזרעו לרעייתו לו, תעמוד
 לרביה״ק בהתקשרות בכל התפילה ועסק לשמה

ז״ל חככה בן שלמה היקר חמיו נשמת ולעילוי

להצלחת
 הי״ו אוחיון ומרים יעקב
העניינים בכל ובגשמיות כרוחניות

פרנסה ושפע בריאות, להצלחה,
 ליפט, חיה בת מרים עטל, בת לימט חיה שפרה, ינית בן יותם

ליפט חיה בת ברכה טליה ליפט, חיה בת נחמה תמר

שמעון כן אהרן אהרן, כן צבי נשמת ולעילוי

^ו שלימה לרפואהנ
נ״י דנה בן צפריר אלעד

ובנקל ברווח פרנסה העניינים, בבל וישועה הצלחה
ביתו כני וכל גוטשטיין יוחנן להר׳ר

איתנה ובריאות והצלחה לברכה
שיחיו חלציה יוצאי וכל כץ אורה כת שלומית

בקרוב הגון לזיווג
מלכה כן ליאור

שלימה לרפואה
אורה כן מימין

הדעת ויישוב שלימה בתשובה לחזרה
נעמה כת טוכה טלאל
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