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ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן סט
ֶפשׁ נ ְֶגדּוִֹ .כּי ְכּ ַלל ַה ַמּ ְד ֵרגָה ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ִהיא
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָלּהּ ,הוּא ְבּ ִחינַת נ ֶ
ֶפשׁ ַ
 ... 1וְכֵן ְכּ ַלל נ ֶ
ימנָּהַ .על כֵּן ַעל  -יְדֵי ְבּ ִחינַת ַהנְּ ֵק ָבה
ֶפשְׁ ,בּ ִחינַת נְ ֵק ָבהֶ ,נגֶד ַמ ְד ֵרגָה ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ֵה ֶ
ְבּ ִחינוֹת נ ֶ
ָדהּ ָבּא לוֹ ַה ָמּמוֹןִ .כּי ִע ַקּר ַה ָמּמוֹן ָתּלוּי ָבּהּ,
ֶפשׁ ֶא ְצלוַֹ ,על י ָ
ַבּת זוּגוֶֹ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ַהנּ ֶ
ֵרא קי"בַ " :(:ר ְגלֵי
אַחר ִכּי ִהיא ְבּ ִחינַת ַר ְג ִליןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַבּזּ ַֹהר ) ַויּ ָ
ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
ִשׁמֹר" ' ָדּא ִא ְתּ ָתא'ְ .וּכ ִתיב ) ְדּ ָב ִרים י"א(:
ידיו י ְ
ֲס ָ
חִ
ֲמידוֹ ַעל ַר ְג ָליו' ) ְפּ ָס ִחים
אָדם ֶשׁ ַמּע ִ
ֵיהם"' ,זֶה ָממוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ְאת ָכּל ַהיְקוּם ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְגל ֶ
" 2ו ֶ
אָמרוּ
ֶפשְׁ ,בּ ִחינַת נְ ֵק ָבהְ ,בּ ִחינַת ַר ְג ִליןְ .וזֶה ֶשׁ ְ
קי"ט(ִ .כּי ִע ַקּר ַה ָמּמוֹן ָבּא ִמ ְבּ ִחינַת נ ֶ
בּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה )י ְָבמוֹת ס"ב(:
ַר ֵ

חוֹמה'ַ ,היְנוּ ְבּלֹא ָממוֹןִ .כּי
ַ ' 3ה ָשּׁרוּי ְבּלֹא ִא ָשּׁה ָשׁרוּי ְבּלֹא ָ
חוֹמה ִהיא ְבּ ִחינַת ַה ָמּמוֹןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ִמ ְשׁלֵי י"ח(" :הוֹן
ָ
בּוֹתינוּ,
אָמרוּ ַר ֵ
ָבה" וְכוּ' .ו ְַעל ֵכּן ְ
חוֹמה נִ ְשׂגּ ָ
ָע ִשׁיר ִק ְריַת ֻעזּוֹ ְוּכ ָ
אוֹקירוּ ִלנְ ַשׁיְכוּ ִכּי ֵהיכֵי
יעא נ"ט(ִ ' :
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ) ָבּ ָבא ְמ ִצ ָ
ְדּ ִת ְת ַע ְתרוּ' )ג(:
4

עוֹלם ,הוּא ָבּא
ְאָדם ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא ָבּא ָל ָ
אָדם ו ָ
ו ְָכל ָ
ֻח ֶדת לוֹ ,ו ְִעם ְסכוּם ָממוֹן ַה ָקּצוּב
ִעם ַבּת זוּגוֹ ַה ְמי ֶ
עוֹלם .ו ְַכ ָמּה ֵפּרוֹתַ ,היְנוּ ָבּנִים
לוֶֹ ,שׁיּ ְִהיֶה לוֹ ְבּזֶה ָה ָ
ַפ ָשׁהּ
וּפרוֹתַ .היְנוֶּ ,שׁאוֹר נ ְ
ָפים ֵ
ילן ַו ֲענ ִ
ְהם ְבּ ִחינַת ִא ָ
עוֹלם .ו ֵ
ֶשׁיּ ְִהיוּ לוֹ ְבּזֶה ָה ָ
נוֹצצוּת ו ְִה ְת ַפּ ְשׁטוּת
ָפיםַ ,היְנוּ ִה ְת ְ
וּמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטים ֲענ ִ
יוֹצ ִאים ִ
ילןֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ ְ
הוּא ְבּ ִחינַת ִע ַקּר ָה ִא ָ
1

ָפים ֵאלּוּ ְגּ ֵד ִלים
ילן .ו ְַעל ָה ֲענ ִ
ָפים ֶשׁל ָה ִא ָ
אוֹרהַּ ,היְנוּ ְבּ ִחינַת ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל ,הוּא ְבּ ִחינַת ֲענ ִ
ָ
ָפים ֶשׁל
ְנוֹטל ִמ ֶמּנּוּ ֲענ ִ
ֲברוֹ ָממוֹן ,הוּא גּוֹזֵל ו ֵ
נִמ ָצא ְכּ ֶשׁ ֶא ָחד גּוֹזֵל ֵמח ֵ
ַה ֵפּרוֹתַ ,היְנוּ ַה ָבּנִיםְ .
ַפ ָשׁהֶּ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"לַ .על ֵכּןַ ,על  -יְדֵי  -זֶה הוּא
נוֹצצוּת אוֹר נ ְ
ילן ֶשׁלּוַֹ ,היְנוּ ִה ְת ְ
ָה ִא ָ
נוֹתיוֶ ,שׁ ֵהם ְתּלוּיִים ְוּג ֵד ִלים וְיוֹנְ ִקים ֵמאוֹר ֶה ָענָף ַהזֶּהִ ,כּי ֵהם
וּב ָ
ֶפשׁ ָבּנָיו ְ
ְנוֹטל ִמ ֶמּנּוּ נ ֶ
גּוֹזֵל ו ֵ
נוֹטל ַה ֵפּרוֹת:
נּוֹטל ֶה ָענָף ֵ
ָפים ֵאלּוְּ ,וּכ ֶשׁ ֵ
ֵהם ַה ֵפּרוֹת ַה ְגּ ֵד ִלים ַעל ָה ֲענ ִ
ְס ֵפּר ָל ֶהם ָה ָמן ֶאת ְכּבוֹד ָע ְשׁרוְֹ ,ורֹב ָבּנָיו"ִ .כּי זֶה ָתּלוּי ָבּזֶה.
ְ 5וזֶה ֶשׁ ָכּתוּב ) ֶא ְס ֵתּר ה(ַ " :וי ַ
ֵיהם".
יהם ְל ֵעינ ֶ
ֱצ ֵא ֶ
ְצא ָ
ֵיהם ו ֶ
ָברוּ ָחיִל ,ז ְַר ָעם נָכוֹן ִל ְפנ ֶ
ְוּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ִאיּוֹב כ"א(ָ " :ע ְתקוּ גַּם גּ ְ
אָמרוּ ָר ֵחל וְלֵאָה,
ֲשׁירוּתַ .על יְדֵי זֶה 'ז ְַר ָעם נָכוֹן' וְכוּ'ְ .וזֶה ֶשׁ ְ
ָברוּ ָחיִל' זֶה ע ִ
' ָע ְתקוּ גַּם גּ ְ
אָבינוּ ָלנוּ הוּא ְוּל ָבנֵינוּ"ָ ' .לנוּ
עׂשׁר ֲא ֶשׁר ִה ִצּיל ֱאל ִֹקים ֵמ ִ
ֵאשׁית ל"א(ִ " :כּי ָכל ָה ֶ
) ְבּר ִ
וּבהּ ְתּלוּיִים ַה ָבּנִים ַכּ ַנּ"לִ .כּי ָה ִא ָשּׁה
ֲשׁירוּת ַעל  -יְדֵי ָה ִא ָשּׁהָ ,
ְקאִ ,כּי ִע ַקּר ָהע ִ
ְוּל ָבנֵינוּ' ַדּי ָ
ְה ָבּנִ ים ֵהם ַה ֵפּרוֹת ַה ְגּ ֵד ִלים
ילן ,ו ַ
ָפים ֶשׁל ָה ִא ָ
ֲשׁירוּת ֵהם ָה ֲענ ִ
ְהע ִ
ילן ,ו ָ
ִהיא ִע ַקּר ְבּ ִחינַת ָה ִא ָ
בּוֹתינוּ ,ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ) ָבּ ָבא ַק ָמּא קי"ט(ַ ' :הגּוֹזֵל
אָמרוּ ַר ֵ
ָפים ָה ֵאלּוּ ַכּ ַנּ"לְ .וזֶה סוֹדֶ ,שׁ ְ
ָבּ ֲענ ִ
נוֹתיו':
וּב ָ
ֶפשׁ ָבּנָיו ְ
ֲברוֹ ְכּ ִאלּוּ גּוֹזֵל ִמ ֶמּנּוּ נ ֶ
ֶאת ח ֵ
יוּכל ִל ְגזֹל ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁלֹּא י ְִהיֶה לוַֹ ,על  -י ְֵדי
ֲדיִן לֹא ָהיָה לוֹ ָבּנִיםַ ,
 6ו ְַדעֶ ,שׁ ִאם זֶה ַהנִּ ְגזָל ע ַ
יוּכל ְל ַהזִּיק לוֹ ֶשׁיָּמוּתוּ ָבּנָיו,
ַא ִפלּוּ ִאם ְכּ ָבר יֵשׁ ְל ַהנִּ ְגזָל ָבּנִיםַ ,
ְנוֹטל ֶה ָענָף ַכּ ַנּ"ל .ו ֲ
ֶשׁגּוֹזֵל ו ֵ
ָפים ֶשׁ ָלּהְּ ,כּמוֹ ֶשׁיֵּשׁ ֵפּרוֹת ֶשׁלֹּא
ֲדיִן ַה ָבּנִים ְצ ִר ִיכין ְל ִא ָמּןַ ,היְנוּ ָל ֲענ ִ
ְשׁלוֹםִ .כּי ִאם ע ַ
ַחס ו ָ
נוֹטל ֶה ָענָף ,הוּא ַמזִּיק ַה ֵפּרוֹת,
נִ ְג ְמרוּ ָכּל ָצ ְר ָכּן ,וּ ְצ ִר ִיכין ִלינֹק עוֹד ֵמ ֶה ָענָף .ו ְַעל כֵּן ְכּ ֶשׁזֶּה ֵ
ְהכֹּל
נוֹצצוּת אוֹר ִא ָמּן ַכּ ַנּ"ל .ו ַ
ַהיְנוּ ַה ָבּנִיםַ ,ה ְצּ ִר ִיכים ִלינֹק עוֹד ְוּל ַק ֵבּל ֵמ ֶה ָענָףַ ,היְנוּ ֵמ ִה ְת ְ
ְה ֵפּרוֹת:
ָפים ו ַ
ְה ֲענ ִ
ילן ו ָ
ְהכֹּל ְל ִפי ָה ִא ָ
ֵלה ,ו ַ
ְל ִפי ַה ְגּז ָ
וּבין ִרבּוּי
ָפיםֵ ,
ְאיכוּת ָה ֲענ ִ
וּבין ַמהוּת ו ֵ
ילנוֹת ַע ְצ ָמןֵ ,
ִ 7כּי יֵשׁ ַכּ ָמּה ו ְַכ ָמּה ִשׁנּוּיִים ֵבּין ָה ִא ָ
וּפרוֹת
ָפים ַר ִבּים ֵ
ילן ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֲענ ִ
ֻלּן יֵשׁ ִשׁנּוּיִים ַר ִבּיםִ .כּי יֵשׁ ִא ָ
ָפים ,ו ְֵכן ֵבּין ַה ֵפּרוֹתְ ,בּכ ָ
ָה ֲענ ִ
ילן
ָפים ַע ְצ ָמן ,יֵשׁ ִא ָ
וּפרוֹת ַר ִבּים .וְכֵן ֵבּין ַמהוּת ָה ֲענ ִ
ָפים ֻמ ָע ִטים ֵ
ֻמ ָע ִטים .וְכֵן ְל ֵה ֶפ ְךֲ .ענ ִ
ֻלּם ֵאינָם ָשׁוִים ַרק
ָפיםְ ,וכ ָ
ֲשׂ ָרה ֲענ ִ
ָקר ְמאֹדְ .ויֵשׁ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ע ָ
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָענָף ֶא ָחדֲ ,א ָבל הוּא י ָ
ְאין יָדוֹ ַמ ֶשֹּגֶת ֶא ָלּא זוּז ֶא ָחד.
הוּבים .כֵּן יֵשׁ ַכּ ָמּה עֲנִ יִּים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם ָבּנִים ַר ִבּים ו ֵ
ֲשׂ ָרה ְז ִ
עָ
ָפים ֻמ ָע ִטים
ָהב ֶא ָחד ,אוֹ ֶשׁיֵּשׁ ֲענ ִ
ְאינָם ַרק ְבּ ֵע ֶר ְך ז ָ
חוּתים ,ו ֵ
ָפים ֶשׁלּוֹ ֵהם ְפּ ִ
ַהיְנוּ ֶשׁ ָכּל ָה ֲענ ִ
ָקר ְמאֹד ,אוֹ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ
ֲמת ֶשׁ ֶה ָענָף ֶשׁלּוֹ הוּא י ָ
חוּתים .וְכֵן ְל ֵה ֶפ ְך ,יֵשׁ ָע ִשׁיר גָּדוֹלֵ ,מח ַ
וּפ ִ
ְ
ִיק ִרים ,ו ְִעם ָכּל זֶה יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁלֹּא י ְִהיוּ לוֹ ַרק ָבּנִים ֻמ ָע ִטיםַ ,כּ ַנּ"ל ִבּ ְמ ַשׁל
ָפים ַר ִבּים ו ָ
ֲענ ִ
ילנוֹת:
ָה ִא ָ
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