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Likouté Moharane

Enseignement n°156 - Likouté Kama

לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי וְכוּ (תְּהִלִּים נ"א) כִּי מַה שֶּׁמְּדַבְּרִים בֵּינוֹ לְבֵין
קוֹנוֹ הוּא בְּחִינַת רוּחַ הַקּדֶשׁ וְדָוִד הַמֶּלֶך, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, שֶׁהָיָה

מַעֲלָתוֹ גְּדוֹלָה מְאֹד יִסֵּד מִזֶּה סֵפֶר תְּהִלִּים וְכֵן כָּל אֶחָד לְפִי
בְּחִינָתוֹ הוּא בְּחִינַת רוּחַ הַקּדֶשׁ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים כ"ז) : "לְך

אָמַר לִבִּי", כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י: לְך בִּשְׁבִילְך וּבִשְׁלִיחוּתְך "אָמַר
לִי לִבִּי" שֶׁ כָּל הַדְּבָרִים שֶׁהַלֵּב אוֹמֵר הֵם דִּבְרֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַך
מַמָּשׁ וְהוּא בְּחִינַת רוּחַ הַקּדֶשׁ וְ צָרִיך לְחַדֵּשׁ תָּמִיד, לְבַקֵּשׁ

בְּכָל פַּעַם בְּתַחֲנוּנִים וְדִבְרֵי רִצּוּיִים חֲדָשִׁים וְ לִזְכּוֹת לָזֶה, צָרִיך
טָהֳרַת הַלֵּב וְטָהֳרַת הַלֵּב הוּא, עַל יְדֵי שֶׁמִּתְלַהֵב וּבוֹעֵר לִבּוֹ
לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך עַל יְדֵי זֶה נִטְהָר הַלֵּב כִּי נֶגֶד שֶׁנִּתְלַהֵב וְנִבְעָר
לַעֲבֵרָה אוֹ לְתַאֲוָה רָעָה, חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁמִּזֶּה נִטְמָא לִבּוֹ נֶגֶד זֶה
צָרִיך שֶׁיִּתְלַהֵב וְיִבְעַר לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך [כִּי עַל יְדֵי חֲמִימוּת הַלֵּב

עַל יְדֵי זֶה מְגָרֵשׁ רוּחַ הַטֻּמְאָה כִּי טֶבַע הָאֵשׁ שֶׁמְּגָרֵשׁ הָאֲוִיר,
כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּרֵר לְחַכְמֵי הַיְסוֹדוֹת כִּי זֶהוּ סִבַּת מַה שֶּׁיּוֹרֶה

הַקְּנֵי שְׂרֵפָה עַל יְדֵי שֶׁמַּדְלִיקִין מַה שֶּׁזּוֹרִין לְמַעְלָה [דְּהַיְנוּ
הַפִּילְוֶור] כִּי עַל יְדֵי כּחַ הָאֵשׁ, בּוֹרֵחַ הָאֲוִיר וְהָאֲוִיר הוּא

דּוֹחֶה אֶת הַדְּבָרִים שֶׁמִּלְאוּ בָּהֶם אֶת הַקְּנֵי שְׂרֵפָה וְעוֹד נִתְבָּרֵר
בְּחוּשׁ מִכַּמָּה דְּבָרִים וְהַכְּלָל, שֶׁהָאֵשׁ מְגָרֵשׁ הָאֲוִיר עַל כֵּן

הַחֲמִימוּת שֶׁבַּלֵּב שֶׁבּוֹעֵר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך מְגָרֵשׁ הָרוּחוֹת שֶׁהֵם
אֲוִיר, הַיְנוּ שֶׁמְּגָרֵשׁ אֶת רוּחַ הַטֻּמְאָה וְעַל יְדֵי זֶה נִטְהָר לִבּוֹ]
וְעַל יְדֵי זֶה יִטְהַר לִבּוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּמִדְבַּר ל"א) : "כָּל

דָּבָר אֲשֶׁר יָבא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ" וּכְשֶׁיֵּשׁ לוֹ טָהֳרַת
הַלֵּב, אֲזַי זוֹכֶה לְדַבֵּר בְּכָל פַּעַם דִּבּוּרִים חֲדָשִׁים שֶׁהוּא בְּחִינַת
רוּחַ הַקּדֶשׁ וְזֶהוּ לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלקִים אֲזַי וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ
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בְּקִרְבִּי שֶׁיִּזְכֶּה לְחַדֵּשׁ דִּבּוּרִים חֲדָשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת רוּחַ
הַקּדֶשׁ כַּנַּ"ל וְ לָבוֹא לְהִתְלַהֲבוּת וַחֲמִימוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך,
הוּא עַל יְדֵי תְּנוּעָה כִּי תְּנוּעָה מְעוֹרֵר חֲמִימוּת, כְּמוֹ שֶׁאָנוּ
רוֹאִין בְּחוּשׁ אִם יִזְרק חֵץ וְיִתְחַב בְּראשׁוֹ שַׁעֲוָה אֲזַי יִמַּס

הַשַּׁעֲוָה מֵחֲמַת הַחֲמִימוּת הַבָּא עַל יְדֵי הַתְּנוּעָה וְכֵן כְּשֶׁאָדָם
הוֹלֵך הֵנָּה וָהֵנָּה עַל יְדֵי תְּנוּעָתוֹ הוּא מַזִּיעַ [וְ עִקַּר הַתְּנוּעָה

הוּא מֵהַמַּחֲשָׁבָה כִּי מִתְּחִלָּה הַמַּחֲשָׁבָה נוֹחָה וּשְׁקֵטָה וְאַחַר
כָּך מַתְחֶלֶת הַמַּחֲשָׁבָה לְהִתְנוֹעֵעַ מִמַּחֲשָׁבָה לְמַחֲשָׁבָה הַיְנוּ

מִתְּחִלָּה כְּשֶׁיָּשַׁב עַל מְקוֹמוֹ, הָיָה מַחֲשַׁבְתּוֹ לֵישֵׁב וְאַחַר כָּך
כְּשֶׁרוֹצֶה לֵילֵך מַתְחִיל

מַחֲשַׁבְתּוֹ לְהִתְנוֹעֵעַ מִמַּחֲשָׁבָה הָרִאשׁוֹנָה לַחֲשׁב לֵילֵך וְעַל יְדֵי כֵּן
מוֹרִיד חֲמִימוּת וְעַל כֵּן כְּשֶׁאָדָם יָשֵׁן צָרִיך לְכַסּוֹת עַצְמוֹ כִּי מֵחֲמַת
שֶׁהַמַּחֲשָׁבָה נוֹחָה וּשְׁקֵטָה אֵין לוֹ חֲמִימוּת] וּכְמוֹ כֵן בְּרוּחָנִיּוּת
כְּשֶׁהַמַּחֲשָׁבָה חוֹשֶׁבֶת בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַך וּבְתוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה
וּמִתְנוֹעֵעַ מִמַּחֲשָׁבָה לְמַחֲשָׁבָה עַל יְדֵי הַתְּנוּעָה מוֹרִיד חֲמִימוּת,
וּבוֹעֵר לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך וְכֵן עִקַּר חֲמִימוּת יְסוֹד הָאֵשׁ, הוּא מַה
שֶּׁמְּקַבֵּל מִתְּנוּעַת הַכּוֹכָבִים כִּי יְסוֹד הָאֵשׁ הוּא לְמַעְלָה מִיסוֹד
הָאֲוִיר וְסָמוּך לַגַּלְגַּלִּים וְכֵן כָּל גַּלְגַּל מְקַבֵּל מִגַּלְגַּל שֶׁלְּמַעְלָה
הֵימֶנּוּ עַל כֵּן עַל יְדֵי שֶׁ מַּצְדִּיק הָרַבִּים הַיְנוּ עַל יְדֵי שֶׁמְּקָרֵב בְּנֵי
אָדָם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַך אוֹ עַל יְדֵי שֶׁדָּן כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת
שֶׁגַּם זֶה נִקְרָא מַצְדִּיק הָרַבִּים עַל יְדֵי זֶה מוֹרִיד גַּם כֵּן חֲמִימוּת
וְהִתְלַהֲבוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דָּנִיֵּאל י"ב) : וּמַצְדִּיקֵי
הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים וְהוּא מְקַבֵּל הַחֲמִימוּת מִמַּה שֶּׁלְּמַעְלָה מִמֶּנּוּ וְ
יוּכַל לְהוֹרִיד חֲמִימוּת לְאַחֵר גַּם כֵּן כְּמוֹ הַכּוֹכָבִים שֶׁמְּקַבְּלִים
מִלְּמַעְלָה, וּמוֹרִידִים לְמַטָּה אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל הַחֲמִימוּת מִמִּי
שֶׁלְּמַעְלָה אַף שֶׁמֵּבִיא חֲמִימוּת לְאַחֵר, הוּא רַק לְפִי שָׁעָה וְהוּא
עַצְמוֹ מִתְקָרֵר כְּמוֹ הַבַּרְזֶל הַמְלֻבָּן שֶׁמַּשְׁלִיכִין לַמַּיִם שֶׁהַבַּרְזֶל
עַצְמוֹ מִתְקָרֵר וְגַם הַמַּיִם שֶׁנִּתְחַמֵּם הוּא רַק לְפִי שָׁעָה [מִן וְלָבוֹא
לְהִתְלַהֲבוּת עַד כָּאן לא נִכְתַּב יָפֶה כְּסֵדֶר, כִּי לא שָׁמַעְתִּי זֶה
הָעִנְיָן מִפִּיו הַקָּדוֹשׁ בְּעַצְמוֹ וְעִקַּר הָעִנְיָן עַיֵּן לְעֵיל בְּהַתּוֹרָה
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עַתִּיקָא טְמִיר וּסְתִים בְּסִימָן כ"א, שָׁם מְבאָרִים הַקְדָּמוֹת אֵלּוּ
בַּאֲרִיכוּת וְהַכְּלָל שֶׁתְּנוּעַת הַשֵּׂכֶל מוֹלִיד חֹם בַּלֵּב דְּהַיְנוּ עַל יְדֵי
שֶׁזּוֹכֶה לְהַשָּׂגַת הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ עַל יְדֵי קְדֻשַּׁת הַשִּׁבְעַת נֵרוֹת וְכוּ
כַּמְבאָר שָׁם עַל יְדֵי זֶה זוֹכֶה לְהִתְלַהֲבוּת הַלֵּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך, כְּמוֹ
שֶׁכָּתוּב שָׁם עַיֵּן שָׁם וְעַל יְדֵי הִתְלַהֲבוּת הַלֵּב זוֹכֶה לְגָרֵשׁ הָרוּחַ
הַטֻּמְאָה רוּחַ שְׁטוּת כַּנַּ"ל וְעַל יְדֵי זֶה מְטַהֵר לִבּוֹ כַּנַּ"ל וְאָז זוֹכֶה
לְדַבֵּר דִּבּוּרִים חֲדָשִׁים בְּכָל פַּעַם שֶׁמִּתְבּוֹדֵד שֶׁהֵם בְּחִינַת רוּחַ
הַקּדֶשׁ מַמָּשׁ כַּנַּ"ל]
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