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Likouté Moharane

Enseignement n°240 - Likouté Kama

כָּל הַהַשְׁפָּעוֹת וְכָל הַדְּבָרִים הֵם בָּאִים רַק מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת וְעַל כֵּן
כְּשֶׁמְּקרָב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת יוּכַל לְקַבֵּל בְּקַל אֶת מַה שֶּׁצָּרִיך לוֹ
הֵן עֲשִׁירוּת אוֹ בָּנִים אֲבָל כְּשֶׁהוּא רָחוֹק מֵהַצַּדִּיק אֲזַי בָּא לוֹ

בְּקשִׁי גָּדוֹל כִּי כָּל אֶחָד מְקַבֵּל עֲשִׁירוּת אוֹ בָּנִים לְפִי הַמַּזָּל
שֶׁלּוֹ וְהַמַּזָּל מְקַבֵּל הַהַשְׁפָּעָה מֵהַצַּדִּיק, כִּי מִשָּׁם בָּאִים כָּל

הַהַשְׁפָּעוֹת וְעַל כֵּן כְּשֶׁהוּא רָחוֹק מֵהַצַּדִּיק, אֲזַי הַמַּזָּל צָרִיך
לַעֲשׂוֹת לוֹ כּחַ גָּדוֹל כְּדֵי לְקַבֵּל הַהַשְׁפָּעָה מֵהַצַּדִּיק, מֵחֲמַת

שֶׁהוּא רָחוֹק מִמֶּנּוּ וְעַל כֵּן נִמְצָא בָּזֶה חִלּוּקִים רַבִּים לִפְעָמִים
מַגִּיעַ לְאָדָם עֲשִׁירוּת וְהוּא מֵת מִזֶּה וְנִשְׁאָר הָעֲשִׁירוּת לַיּוֹרְשִׁין
וְלִפְעָמִים הוּא מֵת עַל יְדֵי זֶה שֶׁמְּקַבֵּל עֲשִׁירוּת, וְגַם אוֹבֵד אֶת

הָעֲשִׁירוּת וְכֵן חִלּוּקִים רַבִּים וְהוּא כְּמוֹ לְמָשָׁל כְּשֶׁאֶחָד
רוֹצֶה לְהַגְבִּיהַּ מַשָּׂא כָּבֵד וְהוּא מַכְנִיס כָּל כּחוֹ לְהַגְבִּיהַּ הַמַּשָּׂא

מֵחֲמַת שֶׁכְּבֵדָה מְאֹד וְלִפְעָמִים מַגְבִּיהַּ הַמַּשָּׂא אֲבָל מֵחֲמַת גּדֶל
הַכּחַ שֶׁהִכְנִיס בָּזֶה נֶעֶקְרוּ וְנִתְלְשׁוּ מֵעָיו בְּקִרְבּוֹ עַד שֶׁמֵּת

מֵחֲמַת זֶה אֲבָל יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁאַף עַל פִּי כֵן נִשְׁאָר הַמַּשָּׂא
בְּיָדוֹ וְלִפְעָמִים מֵחֲמַת שֶׁנִּתְלָשׁ בְּקִרְבּוֹ נָפַל גַּם הַמַּשָּׂא מִיָּדוֹ
נִמְצָא שֶׁזֶּה מֵת מֵחֲמַת שֶׁהִגְבִּיהַּ הַמַּשָּׂא וְגַם הַמַּשָּׂא לא נִשְׁאֲרָה

אֶצְלוֹ אֲפִלּוּ לְבָנָיו כְּמוֹ כֵן בְּהַנַּ"ל מֵחֲמַת שֶׁהַמַּזָּל צָרִיך לַעֲשׂוֹת לוֹ
כּחַ גָּדוֹל כְּדֵי לְקַבֵּל מֵהַצַּדִּיק הַהַשְׁפָּעָה מֵחֲמַת שֶׁהוּא רָחוֹק מִמֶּנּוּ
מֵחֲמַת זֶה יָכוֹל לִהְיוֹת כַּמָּה חִלּוּקִים כַּנַּ"ל אֲבָל הַמְקרָב לְהַצַּדִּיק,
אֲזַי אֵין הַמַּזָּל צָרִיך לַעֲשׂוֹת לוֹ כּחַ מֵחֲמַת שֶׁהוּא קָרוֹב אֶצְלוֹ אֲבָל
עִם כָּל זֶה, לִפְעָמִים יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁאָדָם יִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת
וְעַל יְדֵי זֶה אוֹבֵד הָעֲשִׁירוּת דַּע כִּי זֶה מֵחֲמַת שֶׁהוּא רוֹאֶה דָּבָר
יָקָר גָּבוֹהַּ מְאֹד וְאַף עַל פִּי דְּאִיהוּ לָא חָזֵי מַזְלֵהּ חָזֵי (מְגִלָּה ג)
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וּמֵחֲמַת שֶׁהַמַּזָּל רוֹאֶה דָּבָר יָקָר וְנַעֲלֶה מְאֹד עַל יְדֵי זֶה מַשְׁלִיך
הָעֲשִׁירוּת מֵאֶצְלוֹ כְּמוֹ מִי שֶׁנּוֹשֵׂא מַשָּׂא שֶׁל נְחֹשֶׁת וְרוֹאֶה זָהָב
וַאֲבָנִים טוֹבוֹת וִיקָרִים אֲזַי מַשְׁלִיך הַכּל וְרָץ וְחוֹטֵף אֶת הַדְּבָרִים
הַיְקָרִים כְּמוֹ כֵן מֵחֲמַת שֶׁנִּתְקָרֵב וְרוֹאֶה יָקָר מִפָּז וּמִפְּנִינִים אֲזַי
מַשְׁלִיך הַמַּזָּל, את הָעֲשִׁירוּת כִּלְאַחַר יָד מִכָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁזּוֹכֶה שֶׁיַּרְגִּישׁ
גַּם בְּעַצְמוֹ שֶׁהַהִתְקָרְבוּת לְהַצַּדִּיק הוּא יָקָר מִכָּל הָעֲשִׁירוּת
שֶׁבָּעוֹלָם אֲזַי בְּוַדַּאי אֵינוֹ מַשְׁגִּיחַ עַל מָמוֹן וְאֵינוֹ רוֹצֶה כְּלָל
עֲשִׁירוּת.
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