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Rebbe Nachman on the Parsha

שמות פרק ו

רשב"ם

(ט) ולא שמעו אל משה  -עתה אעפ"י שהאמינו מתחילה
כדכת' ויאמן העם .שהיו סבורים לנוח מעבודה ֹקשה והנה
עתה הכבידו עליהם יותר:

אתי ֶא ְתכֶם ִמ ַּתחַּ ת
(ו) לָכֵן אֱ מֹר לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל אֲ נִ י יְֹקוָֹק וְ הוצֵ ִ
ִסבְ ֹלת ִמצְ ַּריִם וְ ִהצַּ ל ְִתי ֶא ְת ֶכם מֵ ֲעבֹדָ ָתם וְ ג ַָּאל ְִתי ֶא ְתכֶם בִ זְ רועַּ
יתי
נְטּויָה ּובִ ְשפָ ִטים גְ ֹדלִים( :ז) וְ ל ַָֹּק ְח ִתי ֶא ְתכֶם לִי לְעָ ם וְ הָ יִ ִ
ּמוציא ֶא ְתכֶ ם
לֵאֹלהים וִ ידַּ עְ ֶתם כִ י אֲ נִ י יְֹקוָֹק אֱ ֹלהֵ יכֶם הַּ ִ
ִ
לָכֶ ם
אתי ֶאת י ִָדי ל ֵָתת א ָֹתּה לְ ַּא ְב ָר ָהם ְל ִי ְצ ָחֹק ּולְ ַּי ֲעֹקֹב וְ נ ַָּת ִתי א ָֹתּה
אתי ֶא ְתכֶם ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר נָשָ ִ
ִמ ַּתחַּ ת ִסבְ לות ִמצְ ָר ִים( :ח) וְ הֵ בֵ ִ
ּומ ֲעב ָֹדה ָֹק ָשה:
רּוח ֵ
מורשָ ה אֲ נִי יְֹק ָוֹק( :ט) ַּו יְ דַּ בֵ ר מֹשֶ ה כֵן ֶאל בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל וְ ל ֹא שָ ְמעּו ֶאל מ ֶֹשה ִמקֹצֶ ר ַּ
לָכֶם ָ
שמות פרק ד

אתֹת אֲ שֶ ר ִצּוָהּו( :כט) ַּו ֵילְֶך מ ֶֹשה וְ ַּאהֲ רֹן וַּ י ַַּּא ְספּו ֶאת כָ ל זִ ְֹקנֵי
(כח) וַּ ַּיגֵד מֹשֶ ה ְל ַּאהֲ רֹן ֵאת ָכל ִדבְ ֵרי ְיֹקוָֹק אֲ שֶ ר ְשלָ חו וְ ֵאת כָל הָ ֹ
אתֹת ְלעֵ ינֵי ָהעָ ם( :לא) ַּויַּאֲ ֵמן ָהעָ ם וַּיִ ְש ְמעּו כִ י
בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל( :ל) וַּ יְדַּ בֵ ר ַּאהֲ רֹן ֵאת כָל הַּ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ְיֹק ָוֹק ֶאל מ ֶֹשה ַּויַּעַּ ש ָה ֹ
פ ַָֹּקד יְ ֹקוָֹק ֶאת ְבנֵי ִי ְש ָר ֵאל וְ כִ י ָר ָאה ֶאת עָ ְניָם ַּוי ְִקדּו וַּ ִי ְש ַּתחֲ וּו:
ליקוטי מוהר"ן קמא ח

נֹורת זָהָ ב ֻּכלָּה וְ גֻּלָּה עַ ל ר ֹאשָ ּה וְ כּו' (זְ ַכ ְריָה ד' ,וְ הּוא הַ פְ טָ ַרת שַ בָ ת חֲ נֻּכָה):
יתי וְ ִהנֵּה ְמ ַ
ָר ִא ִ
ש ְר ֵאלִי ,כִ י הּוא ְשלֵמּות הַּ חֶ ְסרונות .כִ י עַּ ל יְדֵ י בְ ִחינַּת
קורין ְֹק ֶרעכְ ץ) מֵ ִאיש ִי ְ ֹ
[א] ִהנֵה י ָָֹקר גְ נּוחֵ י וְ נֹהַּ (שֶ ִ
(ת ִהלִים ל"ג)ּ" :ובְ רּוחַּ פִ יו כָל צְ בָ ָאם" .וְ ִחדּוש הָ עולָם
הַּ נ ְִשימָ ה ,שֶ הּוא הָ רּוחַּ חַּ יִים ,נִבְ ָרא הָ עולָם ,כְ מו שֶ ָכתּוב ְ
ּותחַּ דֵ ש פְ נֵי אֲ דָ מָ ה" .וְ הּוא גַּם כֵן
"תשַּ לַּח רּוחֲ ָך יִבָ ֵראּון ְ
י ְִהיֶה גַּם כֵן בִ בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ  ,כְ מו שֶ כָתּוב (שָ ם ֹק"ד)ְ :
אשית ב)ַּ " :ו ִיפַּח בְ ַּאפָיו נ ְִשמַּ ת חַּ יִים"ּ ,וכְ ִתיב
ִחיּות הָ ָאדָ ם ,כִ י ִחיּות הָ ָאדָ ם הּוא הַּ נ ְִשימָ ה ,כְ מו שֶ כָתּוב (בְ ֵר ִ
'אם ֶת ְחסַּ ר הַּ נ ְִשימָ ה ֶת ְחסַּ ר הַּ חַּ יִים':
(שָ ם ז)" :כֹל אֲ שֶ ר נ ְִשמַּ ת רּוחַּ חַּ יִים בְ ַּאפָיו"ּ .וכְ מו שֶ ָא ְמרּו חֲ כ ִָמיםִ :
נ ְִמצָ א ,כִ י עִ ַּקר ִחיּות כָל הַּ ְדבָ ִרים הּוא בִ בְ ִחינַּת רּוחַּ ; ּוכְ שֶ יֵש ִחסָ רון בְ ֵאיזֶה דָ בָ ר ,עִ ַּקר הַּ ִחסָ רון הּוא בִ בְ ִחינַּת
הַּ ִחיּות שֶ ל אותו הַּ דָ בָ ר ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ חַּ יִים שֶ ל אותו הַּ דָ בָ ר ,לַּאֲ שֶ ר הָ רּוחַּ הּוא הַּ ְמ ַֹּק ֵים הַּ דָ בָ ר .וְ הָ אֲ נָחָ ה
"א ֶרְך ַּא ַּפיִם"ְ ,דהַּ יְנּו מַּ אֲ ִריְך רּוחֵ ּה .וְ עַּ ל כֵן כְ שֶ ִּמ ְת ַּאנֵחַּ עַּ ל הַּ ִחסָ רון
הּוא אֲ ִריכַּת הַּ נ ְִשימָ ה ,וְ הּוא בִ בְ ִחינַּת ֶ
ּומַּ אֲ ִריְך רּוחֵ ּה ,הּוא מַּ ְמ ִשיְך רּוחַּ הַּ חַּ יִים לְהַּ ִחסָ רון ,כִ י עִ ַּקר הַּ ִחסָ רון הּוא ִה ְס ַּתלְֹקּות הָ רּוחַּ חַּ יִים ַּכנַּ"ל ,וְ עַּ ל כֵן
עַּ ל יְדֵ י הָ אֲ נָחָ ה מַּ ְשלִים הַּ ִחסָ רון:
[ב] ַּאְך מֵ ַּאיִן ְמ ַֹּקבְ לִין הָ רּוחַּ חַּ יִים? דַּ ע ,שֶ עִ ַּקר הָ רּוחַּ חַּ יִים ְמ ַֹּקבְ לִין מֵ הַּ צַּ ִדיֹק וְ הָ ַּרב שֶ בַּ דור ,כִ י עִ ַּקר רּוחַּ הַּ חַּ יִים
יֹקים ְדבֵ ִֹקים
תורה ,וְ הַּ צַּ ִד ִ
ֹלֹקים ְמ ַּרחֶ פֶת עַּ ל פְ נֵי הַּ ּמָ יִם" הּוא הַּ ָ
תורה ,כְ מו שֶ כָתּוב (שָ ם א)" :וְ רּוחַּ אֱ ִ
הּוא בְ הַּ ָ
תורה ,וְ עַּ ל כֵן עִ ַּקר הָ רּוחַּ חַּ יִים הּוא ֶאצְ לָםּ .וכְ שֶ הּוא ְמ ֹֻקשָ ר לְהַּ צַּ ִדיֹק וְ הָ ַּרב שֶ בַּ דור ,כְ שֶ הּוא ִמ ְת ַּאנֵחַּ ּומַּ אֲ ִריְך
בַּ ָ
תורה אֲ שֶ ר שָ ם הָ רּוחַּ  .וְ זֶהּו שֶ ִנ ְֹק ָרא הַּ צַּ ִדיֹק
רּוחֵ ּה ,מַּ ְמ ִשיְך רּוחַּ הַּ חַּ יִים מֵ הַּ צַּ ִדיֹק שֶ בַּ דור ,שֶ הּוא דָ בּוֹק בְ הַּ ָ
"איש אֲ שֶ ר רּוחַּ בו" 'שֶ יודֵ עַּ לַּהֲ ֹלְך ֶנגֶד רּוחו שֶ ל כָל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד' (כְ מו שֶ פ ֵֵרש ַּר ִש"י שָ ם) .כִ י
(בְ ִמ ְדבַּ ר כ"ז)ִ :
הַּ צַּ ִדיֹק מַּ ְמ ִשיְך ּומַּ ְשלִים הָ רּוחַּ חַּ יִים שֶ ל כָל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ַּכנַּ"ל:
ִימין ,כְ ֶנגֶד
וְ זֶה בְ ִחינַּת (בְ ָרכות ג' :):רּוחַּ צְ פונִית הַּ ְמנַּשֶ בֶ ת בַּ כִ נור שֶ ל דָ וִ ד' כִ י כִ נור שֶ ל דָ וִ ד הָ יָה שֶ ל חָ מֵ ש נ ִ
ֹלֹקים ְמ ַּרחֶ פֶת עַּ ל פְ נֵי הַּ ּמָ יִם" הַּ נַּ"ל,
תורה; וְ רּוחַּ צָ פון שֶ הָ י ְָתה ְמנַּשֶ בֶ ת בו הּוא בְ ִחינַּת "וְ רּוחַּ אֱ ִ
חֲ ִמשָ ה חֻ ְּמשֵ י ָ
כִ י רּוחַּ צָ פון הּוא בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ הַּ צָ פּון בְ לִבו שֶ ל ָאדָ ם (א) ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ חַּ יִים .כִ י צָ פון חָ סֵ ר (בָ בָ א בַּ ְת ָרא
לותיָך"
(ת ִהלִים ל"ז)" :וְ י ִֶתן לְָך ִמ ְשאֲ ֹלת לִבֶ ָך"; "יְמַּ לֵא ה' כָל ִמ ְשאֲ ֶ
כה ,):וְ הַּ ִחסָ רון הּוא בַּ לֵב ,כְ מו שֶ כָתּוב ְ
(תקּון יג)ֻ ' :כלְהו שַּ יְפִ ין ִמ ְתנַּהֲ גִ ין בָ ַּתר לִבָ א
(שָ ם כ) .וְ עִ ַּקר הָ רּוחַּ חַּ יִים ה ּוא בַּ לֵבּ ,וכְ מו שֶ כָתּוב בְ ִתקּונֵי זֹהַּ ר ִ
"אל אֲ שֶ ר י ְִהיֶה שָ ם הָ רּוחַּ ָל ֶלכֶת" כּו' .כִ י הָ רּוחַּ הּוא בַּ לֵב,
כְ מַּ ְלכָא' כּו' ,כְ מָ א ְד ַּא ְת ָאמַּ ר (יְחֶ זְ ֵֹקאל א)ֶ :
וְ הַּ ִחסָ ר ון הּוא ִה ְס ַּתלְֹקּות הָ רּוחַּ שֶ ְּמֹקומו בַּ לֵב ,וְ עַּ ל כֵן נ ְִרגָש הַּ ִחסָ רון בַּ לֵב .וְ עַּ ל כֵן כְ שֶ נ ְִתמַּ לֵא הַּ ִחסָ רון שֶ הּוא
ש ָר ֵאל ,שֶ הֵ ם ְמ ַֹּקבְ לִין
בִ בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ ַּכנַּ"ל נֶאֱ מַּ ר" :וְ י ִֶתן לְָך ִמ ְשאֲ ֹלת לִבֶ ָך ,יְמַּ לֵא ה'" וְ כּו' ,הַּ יְנּו ַּכנַּ"ל .וְ עַּ ל כֵן ִי ְ ֹ
(ת ִהלִים פ"ג)" :עַּ ל עַּ ְּמָך ַּיע ֲִרימּו סוד וְ י ְִת ָיעֲצּו עַּ ל
תורה ,נ ְִֹק ָר ִאים עַּ ל שֵ ם צָ פון ,כְ מו שֶ כָתּוב ְ
הָ רּוחַּ חַּ יִים מֵ הַּ ָ
צְ פּונֶיָך"... :
ֹלֹקים ְמ ַּרחֶ פֶת עַּ ל פְ נֵי הַּ ּמָ יִם" ַּכנַּ"ל.
תורה ,בְ ִחינַּת "וְ רּוחַּ אֱ ִ
[ט] וְ ִהנֵה ְמב ָֹאר לְמַּ עְ לָה ,כִ י הָ רּוחַּ חַּ יִים הּוא בְ הַּ ָ
(שמות ו):
תורה ,וְ ל ֹא הָ יָה לָהֶ ם מֵ הֵ יכָן ל ְַֹּקבֵ ל הָ רּוחַּ חַּ יִים ,נֶאֱ מַּ ר בָ הֶ ם ְ
וְ עַּ ל כֵן בְ ִמצְ ַּריִם ,שֶ הָ יָה ֹקֹדֶ ם ַֹּקבָ לַּת הַּ ָ
"מקֹצֶ ר רּוחַּ " ,כִ י ל ֹא הָ יָה לָהֶ ם מֵ ַּאיִן ל ְַֹּקבֵ ל הָ רּוחַּ חַּ יִים שֶ הּוא בְ ִחינַּת ֶא ֶרְך ַּא ַּפיִם ,מַּ אֲ ִריְך רּוחֵ ּה ַּכנַּ"ל ,וְ עַּ ל כֵן
ִ
'מקֹצֶ ר רּוחַּ ' ,שֶ הּוא הֶ פְֶך ֶא ֶרְך ַּא ַּפיִם ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ חַּ יִים שֶ ּמַּ ְמ ִשיכִ ין עַּ ל יְדֵ י אֲ נָחָ ה לְהַּ ְש ִלים
נֶאֱ מַּ ר בָ הֶ ם ִ
הַּ ִחסָ רון ַּכנַּ"ל ,כִ י הָ רּוחַּ הּוא ְשלֵמּות הַּ ִחסָ רון ַּכנַּ"ל ,בְ ִחינַּת "וְ י ִֶתן לְָך ִמ ְשאֲ ֹלת לִבֶ ָך" .וְ זֶהּו בְ ִחינַּת" :הַּ ְרחֶ ב פִ יָך
וַּאֲ מַּ ל ְֵאהּו" שֶ נ ְִתמַּ לֵא הַּ ִחסָ רון:
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יֹקין ,כְ ֶנגֶד יּו"ד
וְ זֶהּו בְ ִחינַּת ְמלָאפּום ְמל ֹא פּום .וְ הָ עִ ְניָן ,כִ י ְמלָאפּום הּוא יּוד וָאו ,וְ הּוא בְ ִחינַּת יּו"ד ִמינֵי ְדפִ ִ
יֹקין ,כְ ֶנגֶד ֲע ֶֹש ֶרת הַּ ִדבְ רות ,כִ י הָ רּוחַּ
הַּ ִדבְ רות .וְ הַּ ֹדפֶֹק הּוא עַּ ל יְדֵ י הָ רּוחַּ ַּ ,כיָדּועַּ  .וְ עַּ ל כֵן הֵ ם ֲע ָֹש ָרה ִמינֵי ְדפִ ִ
תורה ַּכנַּ"ל ,וְ הַּ ּוָאו הּוא בְ ִחינַּת הַּ ְמשָ כַּת הָ רּוחַּ  .וְ הַּ יְנּו ְמלָאפּום ְמל ֹא פּום כִ י עַּ ל יְדֵ י
שֶ הּוא הַּ ֹדפֶֹק הּוא בְ הַּ ָ
הַּ ְמשָ כַּת הָ רּוחַּ נ ְִשלָם הַּ ִחסָ רון ,שֶ זֶהּו בְ ִחינַּת "הַּ ְרחֶ ב פִ יָך וַּאֲ מַּ ל ְֵאהּו" שֶ נ ְִתמַּ לֵא הַּ ִחסָ רון ַּכנַּ"ל ,שֶ זֶהּו בְ ִחינַּת
ְמלָאפּום ְמל ֹא פּום ַּכנַּ"ל:
תורה אֲ שֶ ר שָ ם הָ רּוחַּ  ,וַּאֲ זַּי
ֹלֹקיָך הַּ ּמַּ עַּ לְָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם" ,וְ ִֹקבְ לּו הַּ ָ
"אנֹכִ י ה' אֱ ֶ
(ת ִהלִים פ"א)ָ :
וְ זֶהּו שֶ ִד ְֹקדֵ ֹקְ :
יאת ִמצְ ַּריִם,
דַּ י ְָֹקא "הַּ ְר חֶ ב פִ יָך וַּאֲ מַּ ל ְֵאהּו" ,בְ ִחינַּת ְמלָאפּום ַּכנַּ"ל ,בְ ִחינַּת ְשלֵמּות הַּ ִחסָ רון .כִ י דַּ י ְָֹקא ַּאחַּ ר יְצִ ַּ
תורה שֶ שָ ם הָ רּוחַּ חַּ יִים
בְ ִחינַּת "הַּ ּמַּ עַּ לְָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם" ,שֶ ָאז נ ְִתבַּ טֵ ל בְ ִחינַּת ִמקֹצֶ ר רּוחַּ הַּ נַּ"ל ,כִ י ִֹקבְ לּו הַּ ָ
ַּכנַּ"ל ,עַּ ל כֵן ָאז דַּ י ְָֹקא" :הַּ ְרחֶ ב פִ יָך וַּאֲ מַּ ל ְֵאהּו" ,בְ ִחינַּת ְשלֵמּות הַּ ִחסָ רון ,בְ ִחינַּת ְמל ֹא פּום ,בְ ִחינַּת "יְמַּ לֵא ה'
יאת ִמצְ ַּריִם בְ פ ָָרשַּ ת צִ יצִ ית ,כִ י צִ יצִ ית בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ חַּ יִים ,בְ ִחינַּת
לותיָך" ַּכנַּ"ל .וְ עַּ ל כֵן נִזְ כָר יְצִ ַּ
כָל ִמ ְשאֲ ֶ
מֵ ַּא ְרבַּ ע רּוחות וְ כּו' ַּכנַּ"ל:
ש ֵרה ְשעות הַּ ַּל ְילָה ,שֶ יֵש בָ הֶ ם ְשנֵים עָ ָֹשר צֵ רּופֵי הֲ ַּויָ"ה,
ּוש ֵתים עֶ ְ ֹ
ש ֵרה ְשעות הַּ יום ְ
גַּם ִדבֵ ר ָאז מֵ עִ ְניַּן ְש ֵתים עֶ ְ ֹ
בְ כָל שָ עָ ה יֵש צֵ רּוף ַּאחֵ ר ,וְ כָל שָ עָ ה נֶחֱ ל ֶֶֹקת לְתתר"ף חֲ ל ִָֹקים ,וְ כָל חֵ לֶֹק וָחֵ לֶֹק ִמתתר"ף חֲ ל ִָֹקים יֵש בו גַּם כֵן
יתי ל ְִשמֹעַּ בֵ אּור עִ ְניָן זֶה הֵ יטֵ ב .גַּם שָ כ ְַּח ִתי
צֵ רּוף הַּ שֵ ם ,וְ כָל זֶה הּוא בְ ִחינַּת רּוחַּ הַּ חַּ יִים שֶ בְ הַּ ֹדפֶֹק (ח) .וְ ל ֹא זָכִ ִ
שכִ ילִים יָבִ ינּו:
ְֹקצָ ת ִמזֶה ,וְ הַּ ּמַּ ְ ֹ
ֹלֹקים ִרב ַֹּתיִם'
'א ְלפֵי' בְ ִחינַּת ַּאלּופֵי עֵ ָֹשו ,וְ עַּ ל יְדֵ י ֶ'רכֶב אֱ ִ
(ת ִהלִים ס"ח)ַּ ,
ֹלֹקים ִרב ַֹּתיִם ַּא ְלפֵי ִשנ ְָאן" ְ
"רכֶב אֱ ִ
ֶ
'א ְלפֵי ִשנ ְָאן' ,כְ מו שֶ דָ ְרשּו
תורה ,שֶ ִּמשָ ם ְמ ַֹּקבְ לִין הָ רּוחַּ חַּ יִים הָ ַּרבָ נִים ִד ְֹקדֻשָ ה עַּ ל יְדֵ י זֶה ַּ
בְ ִחינַּת ַֹּקבָ לַּת הַּ ָ
תורה ,שֶ שָ ם
'אל ִת ְֹק ֵרי ִשנ ְָאן ֶאלָא שֶ ֵאינָן' ,הַּ יְנּו שֶ עַּ ל יְדֵ י ַֹּקבָ לַּת הַּ ָ
חֲ כָמֵ ינּו ,זִ כְ רונָם לִבְ ָרכָה (עֲבודָ ה ז ָָרה גַּ :):
הָ רּוחַּ ְדהָ ַּרב ִד ְֹקדֻשָ ה  ,עַּ ל יְדֵ י זֶה נ ְִתבַּ ְטלִין וְ נִכְ נָעִ ין ַּאלּופֵי עֵ ָֹשוַּ ,רבְ ְרבֵ י עֵ ָֹשו ,שֶ הֵ ם בְ ִחינַּת הָ ַּרב ִד ְֹק ִלפָה ,בִ בְ ִחי ַּנת
'א ְלפֵי שֶ ֵאינָן' ,שֶ ַּאלּופֵי עֵ ָֹשוַּ ,רבְ ְרבֵ י עֵ ָֹשו ,נ ְִתבַּ ְטלִין וְ ֵאינָן:
ַּ
"מכְ נַּף הָ ָא ֶרץ זְ ִמרֹת שָ מַּ עְ נּו צְ בִ י לַּצַּ ִדיֹק ָואֹמַּ ר ָרזִ י לִי ָרזִ י לִי אוי לִי ,בֹגְ ִדים בָ גָדּו ּובֶ גֶד בוגְ ִדים בָ גָדּו" (יְשַּ עְ יָהּו
ִ
"מכְ נַּף הָ ָא ֶרץ" זֶה בְ ִחינַּת ַּכ ְנפֵי הַּ צִ יצִ ית ,שֶ שָ ם הָ רּוחַּ חַּ יִים ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת כִ נור שֶ ל דָ וִ ד שֶ הָ יָה ְמ ַּנגֵן עַּ ל
כ"ד)ִ .
יְדֵ י הָ רּוחַּ צְ פונִית וְ כּו' ַּכנַּ"ל (ט) ,כִ י הַּ נְגִ ינָה וְ הַּ זְ ִמירות נ ְִמשָ כִ ין מֵ הָ רּוחַּ חַּ יִים שֶ בְ ַּכ ְנפֵי ֵר ָאה ַּכיָדּועַּ  .וְ זֶהּו:
"זְ ִמרֹת שָ מַּ עְ נּו" ,בְ ִחינַּת הַּ נִגּון שֶ ל כִ נור שֶ ל דָ וִ ד ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת הָ רּוחַּ חַּ יִים ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת ַּכ ְנפֵי הַּ צִ יצִ ית ,בְ ִחינַּת
ִמכְ נַּף הָ ָא ֶרץ ַּכנַּ"ל .וְ עַּ ל יְדֵ י זֶה מַּ כְ נִיעִ ין הָ ְרשָ עִ ים ,בִ בְ ִחינַּת "לֶאֱ חֹז בְ ַּכנְפות הָ ָא ֶרץ וְ ִי ָנעֲרּו ְרשָ עִ ים ִמּמֶ נָה":
יֹקים' הַּ יְנּו ַּכנַּ"ל ,כִ י עַּ ל יְדֵ י הָ רּוחַּ חַּ יִים
ּותֹקּומָ ה לַּצַּ ִד ִ
וְ זֶהּו" :צְ בִ י לַּצַּ ִדיֹק" ,פ ֵֵרש ַּר ִש"י' :עָ ִתיד ל ְִהיות מַּ צָ ב ְ
יֹקים עַּ ל הָ ְרשָ עִ ים ַּכנַּ"ל:
הַּ נַּ"ל ִמ ְתגַּבְ ִרין הַּ צַּ ִד ִ
וְ זֶהּוָ " :ואֹמַּ ר ָרזִ י לִי" וְ כּו' אוי לִי פ ֵֵרש ַּר ִש"י' ,שֶ נִגְ לּו לִי ְשנֵי ָרזִ יםַּ :רז פ ְֻרעָ נִיּות וְ ַּרז יְשּועָ ה ,וַּהֲ ֵרי ִת ְרחַּ ֹק
הַּ ְי שּועָ ה עַּ ד' וְ כּו' הַּ יְנּו ַּכנַּ"ל ,כִ י הָ רּוחַּ שֶ ל הָ ָרשָ ע גָדול בִ ְשעָ תו ,בִ בְ ִחינַּת רּוחַּ ְסעָ ָרה ,שֶ ִּמשָ ם כָל הַּ צָ רות וַּאֲ ִריכַּת
ש ָר ֵאל:
הַּ גָלּות שֶ ל ִי ְ ֹ
ִיֹקת הַּ בוגְ ִדים וְ הָ ְרשָ עִ ים הּוא ִמבְ ִחינַּת פְ גַּם הַּ בְ ג ִָדיםְ ,דהַּ יְנּו פְ גַּם
וְ זֶהּו" :בֹגְ ִדים בָ גָדּו ּובֶ גֶד בוגְ ִדים בָ גָדּו" כִ י ְינ ַּ
הַּ צִ יצִ ית ,שֶ הֵ ם בְ ַּכ ְנפֵי הַּ בֶ גֶדְ ,דהַּ יְנּו ִמפְ גַּם הָ ַּא ְרבָ עָ ה יְסודות ,שֶ אֲ ִחיז ָָתן וְ שָ ְרשָ ם הָ עֶ לְיון הּוא בְ ִחינַּת ַּא ְרבַּ ע
צִ יצִ ית ַּכנַּ"ל .אֲ בָ ל סוף כָל סוף" :פַּחַּ ד ָופַּחַּ ת ָופָח עָ לֶיָך יושֵ ב הָ ָא ֶרץ" וְ כּו' כִ י כָל הָ ְרשָ עִ ים יִכְ ְרעּו וְ ִיפֹלּו ,כִ י לַּסוף
אותם ּומַּ ְשפִ ילִים ְרשָ עִ ים עֲדֵ י ָא ֶרץ עַּ ל יְדֵ י הָ רּוחַּ חַּ יִים
מּורים מַּ כְ נִיעִ ין ָ
יֹקים גְ ִ
ָכלֶה וְ נֶאֱ בָ ד וְ כּו' ַּכנַּ"ל ,כִ י הַּ צַּ ִד ִ
"מכְ נַּף הָ ָא ֶרץ זְ ִמרֹת שָ מַּ עְ נּו" ַּכנַּ"ל:
שֶ לָהֶ ם ,שֶ הּוא בְ ִחינַּת צִ יצִ ית ,בְ ִחינַּת ִ
תורה; וְ כֵן כָתּוב בַּ זֹהַּ ר (צַּ ו לב:).
ִימין בְ ִחינַּת הַּ ָ
כִ נור שֶ ל חָ מֵ ש נ ִ
נורא':
שין בְ כִ ָ
תורה ִאלֵין ְד ָתפְ ִ ֹ
'וְ תופְ ֵֹשי הַּ ָ
ּומשָ ם הַּ ְמשָ כַּת הָ רּוחַּ שֶ ל הָ אֲ נָחָ הַּ ,כיָדּועַּ
חָ מֵ ש אֻ נֵי ִאית ל ֵָר ָאה (חֻ לִין מ"ז ).כִ י רּוחַּ הַּ חַּ יִים הּוא בְ הָ ֵר ָאהִ ,
ִימין ְדכִ נור ְדדָ וִ ד ,שֶ שָ ם הָ רּוחַּ חַּ יִים
תורה (י) .ה' נ ִ
בְ חּוש ,וְ עַּ ל כֵן ִאית לָּה חָ מֵ ש אֻ נֵי ל ֵָר ָאה ,כְ ֶנגֶד חֲ ִמשָ ה חֻ ְּמשֵ י ָ
ַּכנַּ"ל( :עַּ יֵן בַּ ִתקּונִיםִ ,תקּון י:
ִימין ְדכִ נור ְדדָ וִ ד וְ כּו' ,עַּ ֵין שָ ם .גַּם עַּ יֵן
ַּכ ְנפֵי ִמצְ וָהִ ,אנּון ה' ִֹק ְש ִרין ל ֳָֹקבֵ ל ְשמַּ ע וְ כּו'ְ ,ד ִאנּון ל ֳָֹקבֵ ל ה' נ ִ
בְ הַּ ְשמָ טות הַּ זֹהַּ ר):

