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Likouté Moharane

Enseignement n°225 - Likouté Kama

רכה - כשהראה בשלמות על ידי זה הבטחון בשלמות

דַּע כְּשֶׁהָרֵאָה בִּשְׁלֵמוּת עַל יְדֵי זֶה הַבִּטָּחוֹן בִּשְׁלֵמוּת כִּי עִקַּר
הַבִּטָּחוֹן בִּשְׁלֵמוּת הוּא עַל יְדֵי הַשֵּׂכֶל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים

קמ"ה) : "עֵינֵי כל אֵלֶיך יְשַׂבֵּרוּ" עֵינֵי זֶה בְּחִינַת הַשֵּׂכֶל כְּמוֹ
שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית ג) : "וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם", וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י עַל

שֵׁם הַחָכְמָה נֶאֱמַר וּ לְפִי הַשֵּׂכֶל כֵּן הוּא הַבִּטָּחוֹן כִּי יֵשׁ כַּמָּה
מַעֲלוֹת וּמַדְרֵגוֹת בְּבִטָּחוֹן עַד אֵין סוֹף בִּבְחִינַת (יְשַׁעְיָה כ"ו)

: "בִּטְּחוּ בַּה עֲדֵי עַד" וְהַכּל לְפִי הַשֵּׂכֶל כַּנַּ"ל וְ עִקַּר הַשֵּׂכֶל
עַל יְדֵי הָרֵאָה כִּי עִקַּר הַשֵּׂכֶל הוּא עַל יְדֵי הַלַּחְלוּחִית הָעוֹלִים
אֶל הַמּחַ שֶׁהֵם בְּחִינַת הַשֶּׁמֶן וְהַמּחַ הִיא הַפְּתִילָה וְהַנְּשָׁמָה

שֶׁבַּמּחַ הוּא הָאוֹר נִמְצָא שֶׁ עִקַּר קִיּוּם הַשֵּׂכֶל הוּא עַל יְדֵי
הַלַּחְלוּחִית שֶׁבַּגּוּף כַּנַּ"ל וְהַלַּחְלוּחִית הוּא עַל יְדֵי הָרֵאָה

כַּמּוּבָא (בְּתִקּוּנֵי זהַר כ"ז:) : אִלְמָלֵא כַּנְפֵי רֵאָה דִּמְנָשְׁבִי
עַל לִבָּא הֲוֵי לִבָּא אוֹקִיד כָּל גּוּפָא וְזֶה בְּחִינַת (שְׁמוֹת כ"ה) :

"וְהָיוּ הַכְּרוּבִים פּוֹרְשֵׂי כְּנָפַיִם עַל הַ כַּפּרֶת" כַּפֻּרְתָּא דְּלִבָּא
(זהַר פִּינְחָס דַּף רלד) נִמְצָא שֶׁעַל יְדֵי הָרֵאָה נִתְקַיֵּם הַלַּחְלוּחִית,
שֶׁלּא יִתְיַבֵּשׁ עַל יְדֵי הַלֵּב וְעַל יְדֵי זֶה קִיּוּם הַשֵּׂכֶל שֶׁהוּא בְּחִינַת
נֵר דּוֹלֵק עַל יְדֵי הַלַּחְלוּחִית כַּנַּ"ל וְ עַל יְדֵי הַשֵּׂכֶל, עַל יְדֵי זֶה

נַעֲשֶׂה הַבִּטָּחוֹן כַּנַּ"ל נִמְצָא שֶׁשְּׁלֵמוּת הַבִּטָּחוֹן הוּא עַל יְדֵי
שְׁלֵמוּת הָרֵאָה כַּנַּ"ל. וַ אֲזַי יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת מֵהַצִּפְצוּף דְּהַיְנוּ הַקּוֹל
הַיּוֹצֵא מֵהַקָּנֶה שֶׁהוּא רַק קוֹל פָּשׁוּט וְצִפְצוּף שֶׁיִּהְיֶה נַעֲשֶׂה דִּבּוּר

עַל יְדֵי חֲמִשָּׁה מוֹצָאוֹת הַפֶּה שֶׁמְּחַתְּכִים הַדִּבּוּר כִּי עִקַּר הַהֶבְדֵּל
שֶׁיֵּשׁ בֵּין אָדָם לְחַי הוּא עַל יְדֵי חִתּוּך הַדִּבּוּר שֶׁהוּא גֶּדֶר הָאָדָם
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שֶׁהוּא מְדַבֵּר בִּבְחִינַת (שְׁמוֹת ד) : "מִי שָׂם פֶּה לָאָדָם" וְעִקַּר
הַהֶבְדֵּל הוּא חִתּוּך הַדִּבּוּר דְּהַיְנוּ שֶׁהָאָדָם עוֹשֶׂה מֵהַצִּפְצוּף,

וְהַקּוֹל חִתּוּך הָאוֹתִיּוֹת וְהַדִּבּוּר כִּי גַּם בְּהֵמוֹת וְעוֹפוֹת יֵשׁ לָהֶם
קוֹל וְצִפְצוּף רַק שֶׁאֵין לָהֶם חִתּוּך הָאוֹתִיּוֹת וְהַדִּבּוּר וְזֶהוּ גֶּדֶר

הָאָדָם שֶׁיָּכוֹל לַחֲתֹך הַדִּבּוּר כַּנַּ"ל וְ לָבוֹא לִבְחִינַת גֶּדֶר
אָדָם, הוּא עַל יְדֵי צְדָקָה, בִּבְחִינַת (בְּרֵאשִׁית א) "נַעֲשֶׂה

אָדָם" וּכְתִיב (רוּת ב) : "שֵׁם הָאִישׁ אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמּוֹ הַיּוֹם" וְכוּ
מָה הָתָם צְדָקָה אַף כָּאן צְדָקָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזּהַר (הוּבָא לְעֵיל
בְּסִימָן לז) הַיְנוּ שֶׁ עַל יְדֵי צְדָקָה נַעֲשֶׂה בְּחִינַת אָדָם, שֶׁהוּא בְּחִינַת
דִּבּוּר כַּנַּ"ל וְזֶהוּ (ראשׁ הַשָּׁנָה ו) : "בְּפִיך" זוֹ צְדָקָה כִּי עַל יְדֵי
צְדָקָה נַעֲשֶׂה הַפֶּה דְּהַיְנוּ הַדִּבּוּר שֶׁהוּא בְּחִינַת גֶּדֶר הָאָדָם
בִּבְחִינַת: "מִי שָׂם פֶּה לָאָדָם" וְ עִקַּר הַצְּדָקָה הוּא עַל יְדֵי
הַבִּטָּחוֹן, בִּבְחִינַת (תְּהִלִּים ל"ז) : "בְּטַח בַּה וַעֲשֵׂה טוֹב" כִּי אִם
אֵין לוֹ בִּטָּחוֹן אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת צְדָקָה כָּרָאוּי כִּי מִתְיָרֵא שֶּׁיֶּחְסַר לוֹ
מַה שֶּׁנּוֹתֵן לִצְדָקָה וְעִקַּר הַצְּדָקָה הוּא עַל יְדֵי בִּטָּחוֹן שֶׁבּוֹטֵחַ בַּה
שֶׁלּא יַפְסִיד וְלא יֶחְסַר עַל יְדֵי הַצְּדָקָה כְּלָל כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַך יְבָרְכוֹ
בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה וְכוּ נִמְצָא שֶׁ עַל יְדֵי הַבִּטָּחוֹן שֶׁהוּא עַל יְדֵי
הַשֵּׂכֶל עַל יְדֵי זֶה עוֹשִׂין צְדָקָה וְעַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה הַדִּבּוּר כַּנַּ"ל וְזֶה
בְּחִינַת (תְּהִלִּים ס"ט) "נִחַר גְּרוֹנִי כָּלוּ עֵינַי" הַיְנוּ כְּשֶׁאֵין הַשֵּׂכֶל
בִּשְׁלֵמוּת, בְּחִינַת "כָּלוּ עֵינַי" דְּהַיְנוּ הַשֵּׂכֶל וַאֲזַי אֵין לוֹ בִּטָּחוֹן כַּנַּ"ל,
בְּחִינַת "כָּלוּ עֵינַי מְיַחֵל לֵאלקָי" אֲזַי "נִחַר גְּרוֹנִי", הַיְנוּ שֶׁאֵין לוֹ
חִתּוּך הַדִּבּוּר כַּנַּ"ל אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ בִּטָּחוֹן וְעוֹשֶׂה צְדָקָה כַּנַּ"ל אֲזַי
יָכוֹל לַעֲשׂוֹת מִקּוֹל הַצִּפְצוּפִים דִּבּוּרִים כַּנַּ"ל וְזֶה בְּחִינוֹת (קהֶלֶת
י"ב) : "וְיָקוּם לְקוֹל הַצִּפּוֹר וְיִשַּׁחוּ כָּל בְּנוֹת הַשִּׁיר" וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ
זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת קנב) : שֶׁכָּל הַשִּׁירוֹת דּוֹמוֹת עָלָיו כְּשִׂיחָה
הַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה נַעֲשֶׂה מִצִּפְצוּפִים וְשִׁירוֹת, שִׂיחָה וְדִבּוּר כַּנַּ"ל וְזֶהוּ
בְּחִינַת מַה שֶּׁמְּסַפְּרִין עַל הַבַּעַל שֵׁם טוֹב זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה שֶׁהָיָה
שׁוֹמֵעַ דִּבּוּרִים מִקּוֹל הַכִּנּוֹר כִּי הָיָה עוֹשֶׂה מִצִּפְצוּפִים דִּבּוּרִים
כַּנַּ"ל.
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